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~~~:~~,~;." Yeni gümrük tarif esinde mühim tadilat yapzldz.. 
İtibarile tasvip olunan Ma-

·~~~:e~.~~=~:::::::, Gümrük r~smi indirilenlerden:' Dün sabahki SİS Türk-liman ınu~~e~esi Dör~üncü nün 
esinin her sahada yapmak is- Şapka, otomobil, gramofon lamba 9 

h.ı.ğ! ,~ası islahat cü~ıe~i~den şişesi, ilaçlar, matbaa kağıdı, piyano. .,.ıoda·-·v·-aınuru T. Rüştü Bey 
Ugu ıdn de ~ok degerlı bır e- 1r.1.~ 'L' 
dir, Bu kanunu yalnız me- Gümrük resmi arttırılanlardan h d Roınaya gitti Miniminiler 

dans eltiler Utlara maaş_ zamm:.m~hiyetin Şarap, rakı, araşif yağı, elbiselik ~r~ a... -•••--
atnıak dogru degıldır. Aşa- • k D .. l" d .. Tü k Al aıı hakem ııı lağvı köylülerimizin haya- 1 yünlü ve ipeklı umaşlar, çavdar unu, 1 un ıman a seyru·- · r - m 

~~an~ ise, memurlarımız~~ •• sefer saatlerce inli- muahedesi yakında 
Dayak atılmalı mı, 
atılmamalı mı ? 

a §nısbetleti.a.rasında teadul y t f M ı· 1 M t zamını kaybp,ffi 1 Ankarada imza 
~~:~::1a;;:~:~a~::nçı~~~:~ eni ari e ec IS nıa İJe ve İııisa encümen- ' edilecek 

~:::::~:::.~:::":.: , lerin~e ınü~iın la~ilala uğra~ı 

. 
, müsabakası 

. Dün çocuk haftasının dör
düncü gilnil idi. Çocuklar 
dün de çok eğle~mlşlerdlr. 

., 
1nzibat kurmağı düşünüyo- ı 

~· O halde her şeyden evel bu ı • • 11 • • • 
"l:z • • , . ama mani olan eskı sıstem- Tltl. 1. • l ft 
.ıı:eski kanunları da değişti r- .1.ı 1.ıa l mecburı o anmeva an 
~.~ lll.ecburuz. l k • • d • •ıd • 
.Uphe yok ki Barem kanunu, a tnaca resım in iTi f 
~ler · ın mali hayatındaesaslı •t . 

!lıact 1nkı1ap yapıyor. Kanunun , 
· delerinde derecelerin terti-
nqe b , . 

~~ • azı vazife ve memunyet 
~ 11 tasnifinde noksan olabilir. 
er eıt ınectisin encümenlerinde, 
tek heyeti umumiye müzake
llıda bu noktaların tashihi-

C. ~ainıa imkan vardır. Çünkü, 
·D • 'Fırkası gurupunun tas
'1:ttiği şey yalnız prensiptir, 

~tı tıun esasıdır. 
~t Yle zannediyoruz ki, hiç 
ltııa~atandaş memurların maa
qe~il ?.?nı. yapı imasına aleyhtar 
Qi~0 <lir.Bunu hepimiz teslim e-
~crı:;ız.Gene teslim ediyoruz ki 
' k·'. Gene testi mediyoruz ki 

ıu senelerde, bütün memur 
12 Vatani bir feragat içinde 

~tı tılar, bir çolt fedakarlıklara 
'~~ılan. Memleketin düze-
~'tiıı ızrııet ettiler. Fakat fera
'lıı llilı de, fedakarlığın da hudu-
~ <IYetsiz değildir. 

~tııı~leketin iktisadi müşkü
ti~ i Yenmek için ilk çare ola· 
.., .. Stıhsaı • d'" .. ·•.., · atı arttırmagı uşu-

ıst'h 
~ijl'c 1 sattı arttı:rmağı düşü-
~fıt~z. Bu düşüncede tam bir 
~ihi Vardır. Memurlarımızın 
~ll(j ~eselesine bu noktadan 
~ı:gı zaman, yalnız idaribir 
.Cııııekı ~alletmekle kalmıyor. 

~1tı d etın iktisadi istihsa'<ıtı 
~ a!ıak . 'h /Cr, )<t Uvvctlı vasaıt azır-

:reıerd aaşın kifayetsizliği, va
~t İ!ııı· e kararsızlık, istikbale 
1ı; • itlerin daima müphem ka 
ltııı •On 

ı~,11 zamanlarda memurla-
~qti en kuvvetli unsurlarını 
l;lar::t cephesinden başka 

ti; q te tıyordu. 
'lı ~ııı:Yan, devletin idari in
~ lıtJ' a Yegane amil olan me
~a dUç 121 keyfi yet cihetinden 
ij '<llıq 11 ar edebilir. Zaman ile 
l'e .. ar saf d 11 "'İzJ ın a yer bulan eh-
~~irı ~: 5°ğalır. Böyle bir a-
1- 'Yet guracağr fenalıklara 
'lete-ı eı~0ktur. Cumhuriyet i-
:tleıııe:~te bu ceryana · müsa-

ı.. . '\l.ıı ı. 
~rı qnun • , . • . 
liiı ôltı do) rneskut geçtıgı ve 
~ıı b~1 ayı noksan gibi gö-

durac n_?ktalar iizeıinde ay
agız. 
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Tarife Bütçe encümenine verilmiştir. 
Tarifede tadilata eiı mühim madde

lerin isimlerini dercediyoruz 

Millet meclisi Maliye ve İktisat encilmenlerl, geni 
giJmriJk tarifesi hakkındaki tetkikatı bitirmiş ve fıükii
metln lllgıhasında çok miihlm tadilllt yapmıştır. 

Gümrük resmi indirilen maddeler 
Bu encümenlerin azasından mürekkep muhtellt komis

yon, memleketimizde iptidai madde olarak kullanılan 

veya lthall mecburi şeylerin resmini indirmiştir. 
Bu meyanda yUz kilo hesabfle lamba şişelerinden hUkOmetin 
telı:llfettlğl l 9) lira yerine ( 4.5 ) , el ve makine dikiş iğneleri 
(90) yerine (45), toplu iğne ve çuvaldız (70) yerine (45), altun 
kalem uçlan (160) yerine ( 80 ) diğer kalem uçları ( 75 ) yerine 
(50) elektlrik teli eri ( 100 ) yerine ( 48 ) , sırmacılık ~yası 

180 yerine 120, bakır çivi ve vida ( 45 ) yerine ( 36 ) , 
bakır matbah t11kımları (80) yerine ( 70 ) , çimento ( 70 ) den 
5() ye, demir zincirler 5 llra yerine (3,75\ nlkel boru ve tellerle 
meskOkilt pulları 67 yerine ( 45 ), otomobil ( 900 ; kilodan 
itibaren (1300) kiloya kadar her yUz kiloda 72 lira yerine (35\ 
1800 kiloya kadar heryUz kiloda 73,5 yerine (45 matbaa mü
rekkebi 14 lira yerine 10, yazı mUrckkebi 18,75 yerine yerine 

' 10, kurşun kalem 80 yerine 60 lira, matbaa kAğıdı ve kesilmemiş 
yazı kağldl iki yllzu perdahsız 3,75 yerioe 2,25, perdahlı kağıt· 
ıar 7,50 yerine 4,50, maden kömUrU tonbaşına 5,40 yerine 2, 
tok kömılrU . 7,50 yerine 3, hacmı 500 tondan yukarı gemiler 
b~her tonu için 25 lira yerine 2, yUk gemileri 13 yerine 
2 llra daha kİlçUk gemiler bunların iki ml&ll resme, 12 yaşın
dan yukarı gemiler yllzde elli fazla resme tabi tutulacaktır. 

Piyanolar beher adedi kuyruksuz kUçUkler 150 yerin 80
1 bUyUkler 240 yerine 140, tam kuyruklular 600 yerine 400, 

yarım kuyruklular 450 yerine 275 lira, keman ve diğer telli 
musiki aletleri 10,50 lira yerine 8,75 lira, gramofon klymetlnln 
yüzde yirmi be~ine, gramofon plakları dolu olanlar 45 yerine 
37, boş plaklar 15 yerine 12, ıramofon iğneleri kilosu 2,75 
yerine 2,25 llra şapka 180 kuru~tah 100 kuru~a indlrilınlştir. 

Gümrük resmi tezyit edilen maddeler 
işlenmiş kehribar yllz kilosu 3000 liradan 5000 liraya, kıymetli 
madenlerle sUslU olanları 4500 den 7500 liraya, demir soba 
oc11k ve mangal 6 yerine 8 liraya, yUnlO komatlar yoz kilosu 
300 yerine 360, ipekli kum11şıar 225 yerine 270, sun'I ipek 100 
yerine 160, mahlut araşit ve koku yağı 100 kllo hesabile 15 lira 
yerin• 25, sirke 15 yerine 18, şarap fıçıda 80 yerine 120

1 
rakı 

konyak, viski, votka ve cin fıçıda 150 yerine 225 şampanya 
250 yerine 500 lira, pirinç 13,7!1 yerine 15 lira, çavdar, mısır 

ve arpa uoları 4,80 yerine 6, şarap şişede olanlar yllz kllo 
için 100 yerine 150. rakı, likör, ve diğer içkiler şişede olanlar 
160 yerine 240 liraya, sirke şişede olanlar 20 yerine 24, çeltik 
4,5 yeri ne 8,5 lir aya çıkarıl!"ıştır. 
YUz kilo buğday 6,30, un 9,5 lira olarak tespit edilmiştlr. 

Makine, motor ve tıbbi ecza flatlerinde tenzilat yapılmış 
deri ve ayakkabı resimleri arttınlmıştır. 

Demir telden mamul sepet ve reslmllkler 12,5 liradan 15llraya 
tezyit edilmiştir, 

Yeni tarife Biltçe encümeninde 

Bu muaddel tarife BUtçe encümenine verflmlı ;;ı~p iki haftaya 
kadar B. M. Meclisinde mUzakerestne baflanacaktır. 

Muhtelit encümenin tarifede tadil ettiği, maddeler (400) kadardır. 
Encümen tadilatta, alakadarlar tarafından izhar edilen temenni
leri de nazarı dikkate almış ve bun ları memleketin umumi menafi 
ve lhtlyacıle telife çalıfmıştır. 
--.ı•n•uıııflnMHIHlftlM .......... _ .................................... " ..................... .. 

Haydarpaşa- Ankara tren i ı Muğla Tiltilnleri 
Anadolu hattı tarifesi 1 Muğla, 25 (A.A) - Yeni sene 

Mayıstan itibaren detlşecek- tiltUnlerinin ekilmesine haşlan 
tlr. Ankaradan tren saat rnıştır. 

İ3u sene az tütün ekiler.ek iyi 
20 de haraket edecek ve 14, mahsul yetlştirilmesinc gnyret 
23 de Haydarpaşaya vasıl edilecektir. 
olacaktır. Ekspreslerde de- Havalar tütün zeriyauna fev-
l?lşlkllk yoktur. kalAde milsait gitmektedir, 

Moda ı•apuru 

Berlln, 25 ( A.A. ') - Türk 
Hariciye ve kıtı tevflk Rüştü 

. Bey Romaya hareket etmiş- Çocuk balosu dün veril-

tir. ı j dl. Dün Tilrkocağı mini mi-
. Türkiye Ha nllerle dolmuştu ve kapıdan 
rlclye vekili teşrifatçı yavrular kardeşle-

Berllnde ika• 

da gerek A!
man hükQ-
metl ve pr-«• 
lemento er-

• kanı gerek ; 

rint karşılıyorlardı. Bahçede 
şehir bandosu çalıyordu . Sa
londa da şehir cazbandı mi
ni mini çıftlerl dansa teşvik 

ediyordu. 

lstanbul meb'uslartndaıı 
Hüseyin Bey 

-~-

Ekmek 
fen ve lktlsat 

nün sabah, marmara clf;e. atim lerlle -
tinden gelen kesif bir sis mülakatlarda 

tabakası Umanı kaplamıştır. b 1 t Tevçik Hü,,tü B 

1 
Bilhassa küçük kızlar için

de çok güzel tuvalet giyinen
ler vardı. Erkek çocuklar 
arasında ise smokin ve fı-

Istanbul meb'us
larının teşebbüsü 

. u unmuş ur. ı· • v • 
Bu yüzden !imandaki milna- Alman hariciye nezaretln- rakhlar görülüyordu. Ekmek iki kuruş 

aşağı satılabilir kalatın intizamı bozulmuştur. de iki memleketi alakadar . 
Sis öğleden bir kaç saat d 1 1 ·· ·· ütmüş 

Mü~abakalar 

e en mese e er goruş -
sonraya kadar Boğazın Mar- tür. 

Baloda çocuklar arasın

da bir "labut dikme,, müsa
bakası yapılmıştır. 

Şehrimizde bazı mıntaka

larda ekmek narhından 2 
kuruş noksanına ekmek 
satıldığı görülmüştür. 

mara ağZında daha kesif bir Türk-Alman hakem mua
halde devam etmiş, Şirket hedeslnln müzakeresi itmam 
ve Seyrlsefaln vapurlarının edllmlştlr. Muahede pek 
ilk seferleri }'apılamamış bir yakında Ankarada imza 
kısım postalar da müşkülat- edllecektlr. 

Çocuklar arasında yapılan 

Bu mesele lstanbul meb'us
lannın ehemmiyetle nazarı 

dikkatini celbetmlş ve bu 
hususta tetkikat yapılmıştır. ta yapıtabthrıtştir. Türkiye-Bulgaristan 

Sabahleyin Adalardan kal- Tetkikat neticesinde ek-

kan ·bir pur da güçlük! 
Haydarpaşaya gelebilmiştir. 

Böylece.tl.aydarpaşa önünde 

birkaç vapur birikmiştir. 

Karaya oturan Vapur 
Köprüden Kadıköyüne 10,-

20 de ilk postayı yapan J\\o-
da vapuru da bir kaza ge
çırmış, onblre onkala, ÜskQ-

darda Sellmlye önlerinde, 

mezbeha sahlllne 25 metro 
açıkta karaya oturmuştur. 

Moda vapurunda yolcu 
kalabalığı pek ziyade oldu
ğundan bu kaza bir haylf · 
heyecan tevlit etmiştir. yol
cular etraftan gelen sandal
larla sabite çıkarılmışlardır. 

Ada seferleri 
Dünkü sis Adalara gezme

ğe ıltmek üzere yola çıkan
lardan bazılarının da istika
metini tebdil etmiş olduğun
dan, Çamlıca geçen Cumaya 
nlsbetle daha kalabalık ol-
muştur. -------Ankarada imar 

faaliyeti 
Ankara, (Milliyet) _. YC i ıİ Ank~-

ranın her semtinde en kıymC' tli bi-, 
nalara malik olan Evkaf ida,csinin 
inşaat için sarfetti ğ i pafc;.~r :ı mıkta· 

rı mühim bir yekline balig oimu ştur. 

Evkaf ; Ankarapalas için aite y i iı 

bin, kısmen İstatistik l\Iüdciriyetı 

Umumiyesi için ve kısmen de Lir 

otel tarafından işgal edik :ı BJnka
Iar caddesindeki Evkaf 3jJarımanı i

çin iki yüz on, bin, gene b'1 ap.1't
manın yanında inşa edılcn ikinci 
büyük Evkaf apartmanı İi İl'l bir ıni· 
iyon iki yüz, Samanpaz.1 rr~dak i ii· 
çüncü küçük Evkaf apar tı:uara içl.1 
otuz beş bin, Yeni şehir <'.' yaptırdı

ğ c Mimar Kemalettin mektebi için 
yüz yirmi bin, Çanka.'t cati tlroindeki 
Hükuk mektebi için y üz altmı~ iıiıı, 

Bankalar caddesindeki cJ,.kuz ev İ· 

çin dört yüz elli bin, Eruum ma
hallesinde Evkaf memut\-.rma r.ı.ıh
sus on bir ev için elli b:~ lira sar· 
fetmiştir. 

Sof ya, 25 ( A. A. ) - Hariciye 
nazırı M. 81'!'of mecliste Türk· 
Bulgar mllnasebaıından bahse
derken iki memleket arasında 

yapılan tlc&ret ve dostluk mıı
aheslnl ikmal eden bitaraflık ve 
hakem muahedesinin imzasını 

hatırlatm;ş ve TUrk-Bulgar mıı
nasebatının samimiyetini ehem-
miyetle kaydetmiştir. • 

M. Burof aktedllen muaı.o

deat ve mukavelAtın aralarında 
. mühim hiç bir ihtilAf kalmıyan 
iki komşu memleket! yekdiğc

rine rapteden rabıtalı arkuvvet
lendlreceğl Umldlni izhar etmiştir. 

Müskirat işleri 

Zekai Bey dün geldi çocuklar daııs ederken 

mek narhının tespitinde 
Halkın zararına bir yanlış

lık olduğu meb'uslarca an
laşılarak keyfiyetin hüku
mete blldlrllmesl muvafık 
görülmüştür. 

Yakında bu işin düzele! ceğl ümit edllmektedlr. 

Kadriye Hm. 
Kadriye H. ve arkadaşları 

bu balta zarfında isticvap edi· 
imiş ve kendilerinin tahkikatın 

gösterdiği neticeler karşısındaki 
ifadeleri alınmıştır. 

__ _...._ 
Kadroda bazı tebeddüllJL 

yapılacak 

Bir kaç gllndenberl rahatsız 
bulunan MUstantik Hikmet Bey 
lylleşmlş olduğundan bugUn 
tevkifhaneye gelerek, istintak 
hakimi Nazım Beyle birlikte 
maznunların isticvabına devam 

dayak atılmahmı? atılmama- edecektir. 
lımı? münakaşası çok iyi Tahkikatın 5-10 glln daha sure· 
cereyan etmiştir. ceği tahmin ediliyor. 

mııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınınıııı ı ıııııııııııı ı ı!! 
MUsklrat inhisarı umum mu- - J J •• b k -·-

dUrll Zekai Bey, dUn Ankara- Mektep i er musa a ası=_= 
dan şehrimize • gelmiş ve bir 

muharrlrlmize şu izahatı ver- = ikinci haftanın haberlerini de= 
mlş~r ~aliye vekAletine inhisar ~bugünden itibaren Seçmeye~ 
idaresinin yeni bütçesini tevdi - f = 
ettırn. BUtçe de varidat, geçen 5j başlayınız• := 
seneye nazaran bir buçuk mil- =-- Birinci ha çlanın § 
yon lira fazladır. /' _ 

Bağcılarımıza şarapçılığı fenni §§ ınühim haberlerini § 
surette öğretmek Uzre bir mu- - = 
tab11ssıs gelirtiyc>rıız, çatalca' iii§ seçınek za nıanı dün = - -Denlzli ve Kon• -
ya Ereyli9lnde § akşan1 hitti. 20 ni- ----asma çubuk· := sandan 26 nisana 
tuğu tesisi için -
yeni bütçeye § kadar bir hafta zar-

-------
tahsisat vaze- = 
dilmiştir, Likör § fındaki en n1i.ihin1 
imalatı iç in Zekai B. §haber vazısına ait 
yakında gelecek Fransız usta - ~ 

--------
tetkikat yaptıktan sonra bir §_yazıları 2 nıavısa 
fabrika açılacaktır. -

Yerli şampanya imal etmek S kadar kabul edece- _ 
üzre tecrübeler yaptırıyoruz. := v • := 
Yeni gUmrUk tarifesinde mUs- := gız. _ 
kirat kısmı, yerli imalat için := 1 ' ,--, := 
daha himayekAr esasları muh-1: 5 /kinci hafta 27 hlsan cumartesi 3 § 
tevi bulunmaktadır. = gUnUndan = 

. - -Inbisar idaresi icabında rakı := mayıs cuma gUnU ak,amına kadardır. Bu := 
imalini deruhte edebilecektir. 5 bir haftada gazetemizde çıkan an mUhlm § 

işlerin daha iyi cereyanı için := h beri seçip 200 kelimeyi geçmemek Uzra : 
kadroda bazı kUçUk tebeddUlat - a _ := ya·zınız, matbaamıza yollayınız. = 
;:rı~:~a~:;~:ir~: tuliye mahi- iUlllllllllllll \ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllliİ 
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HARİÇTEN 

K E I-pl.l.C;ere~ 

Bahri teslihat 

ALriIBIMIZ-HABERLER 

Tamirat işi 

~~~Son ·Habetrler-._~~ 
m eriç n ehri gene yülkseld; 

-----;...· - · • A ·1• il ava uvve ı Şiındlye kadaı· elde 
edilen n eticeler 

l}azılıyor 

Edımc, 26 
mcrıy nL?-- 111in 
lu v.ı r 

r \lill. \ c!) - - S n g ilk t ~ 
ılan ~o - ' ı srl·ıı, '. ,hriıı 

' ' 

SPOR 
Temirlenh maksadını ikmal edemeden ıçın merıua e 

Jıastalandı, Asyanın hakimi öldü anlaşmalı .. , ..... -Emir Temir güzel bir saray-ımale yolladı. Evelce Mehmet Londra, 25 ( A. A. ) M. 
üa ve bir kemerin altında yere tarafından sevk~ilmekte olan Balduln Brlstol da takriben kırk 
dunnuş bulunuyordu. ününde: merkezi de kendı kumandasına bin kişlli kbir mitingle irat ettiği 
lıır havuz vardı. Havuzda kır· aldı. Ordunun levazımı arkadan bir nutukta Mlittebidel Amerika 
r.ıızı kırmızı elmalar yüzüyor, geliyordu. Temi·- hiç bir şeyin namına M. Gibson un Cenevre-

İtalya hava kuv· 
vetlerinin tahdi· 
dine yanaşmıyor 

Parls, 2.5 (A.A - rıtUtehas· 
sıslar hey'etl klltipleri komitenin 
ilk raporunu kaleme almağ baş· 
lamışlardır. Hey'ctl murahhasa 
reisleri arasında müklllemata 
devam edilmiş isede Alman de
lekeleri bu muhaverata iştirak 

etmemişlerdir. 

!tletizın -Fut~ol ~ ~·ire~ -~iuicili~ -.... _ 
! u yukseg~ e çıkıyordu. Temir eksik olmadığını gördü. deki tahdidi tesllhat komisyonu 

·ı huzurunda vaki olan beyanatı 

Cnevre, 25 (A.A.) - Tahdi
di teslihatihzari komisyonu mu 
kavele projesinde münderiç o
lup askeri tayyarelerin miktarı 
ve kudreti harbiyeainintenkisine 
ait ahkam ve me~at yerine tay
areleri berrf, bahri, harp, bom· 
bardman ve takip aletleri diye 

Futbolda Besiktas Süleymaniye 
' ' lıymetli bir halının üzerine bağ Semerkant suyunu geçtı er. mOhlmmesine temas ederek 

daş kurarak oturmuş, etrafın- Temir atının üzerinde Sem~r- Amerika hUkilmetl gibi İngiltere 
da da yuvarlak yastıklar bulu- kande dönerek baktı. Lakin bir hükOm etinin de her sıoıia &it 
nuyordu. ipekten yapılmış bir şey söylemedi, sefaini harbiyenin yalnız talıdl
CSVi'p giymişti. Başında uzun, Uzun müddet bu şehrin kub- dini dej!;ll, tenkisini arzu etti· 
b~'.yaz bir serpus vardı, ki bunun be ve minarelerini görmiyecek· ğiol, bu maksadı temin için iki 
tepesinde de yakut, inci ve di- ti. hükilmetin yekdiğeri ile teşriki 

5-1, Galatasaray da Beykozu 5 
Almanya - fransa itilafı mağlup etti 

~er kıymetli taılar bulunuyor- Teşriniaani gelmişi havalar mesai eylediğini söyledikten 
c!u. iyiden iyiye soğwnuttu. Tatar sonra J\t. Hoover in bu pUrüzlil 

Kccdiıini ~örür görmez he- ordusu Temirlenk kabusu den· ve mllşlclll m~s·eıeyi pek iUJ 
nen yerlere kadar eğildik. Bir mekle maruf olan boğazı geçer- fikir. ve niyetlerle· ele atması 
•li.,.imizi yere koyduk. Kollan- ken kar da yağmaya başlamıştı. hususunun , lngilterece lal'd:ı 
"iZi göğsümüze kavuşturduk. Şimalin nihayetiaiz ovalarından veçhile taktir olunduğllnu ve 

;}onra ileriledik, tekrar diz bük,. esip gelen tiddetli rüzgarlar or- ameli ve fikri bir sureti halle 
tük. Uçüncü defa da ayni suret· duyu çadır kurup bir müddet mesnet olarak bir esasın Mliç· 
le hııreketle büsbütün diz çöke- dinlenmeğe mecbur etti. temlai Amerikanın yardımı lle 
ı·ek bekledik. Temirlenk tekrar hareket et- bulunablleceginden lngillz hU· 

Emir bunun üzerine bize kalk tiği vakit her taraf bem l>eyaz· kO.metinln umltvar bulunduğunu 
nı:ımızı ve yaklaşmamızı emret- dı. Her tarafı kar kaplamı,tı. söylemiştir. Bu sözler hazırun 
t i. O zamana kadar yanımızdan Ordu müşkiilata oğradı. As- tarafından şiddetle alkışlnnmıştır. 
oyrılmıyan mabeynciler artık k · b' k ·ı b' kı ım da Amerika-İngiliz llıtiliifıı • . . d erın ır ısmı ı e ır s 
bı:>.i bıraktı. Temınn yanın a b . ·-ıd·· L"ki T · bu''tün Montreal.25 (A.A) imakına . .. I N eygır o u. a n eınır 
budlud':'an 

1
erkab':1•. ezcum

1 
e b~-. bu müşkülata rağmen yolundan yelkenlisi hakkındaki ihtilaf bir 

»e ın ge ıp ızı tuttu ar ızı hakem mahkemesine arzedile· 
ümk.. Id ~ k d k geri dönmek fikrinde değildi. cektlr rn un o ugu a ar ona ya - . . uh · 

bştırdılar, gelen elçileri görsün Hatta ~şm '·ıddetınden m ha. Ekalliyetler iritı konferans 
diye; çünkü artık ihtiyar oldu- faza edilmek uzere orduya da a Cenevre, 25 (A.A.) AkaUi
ğu için gözleri iyi göremez ol- emin. yerle.re de götürüp beklı:t· yeller mes'elesi hakkında tetki
muştu. mek ıstemıyordo. T onıntı Halıl, katta bulunmak üzere teşkil 

T ernirlenk, öptürmek için bi- soğuğun şiddeti hafif leyinceye olunan üçler komitesi pazartesi 
:".e elini vermedi, çünkü böyle kadar beklemek üzere böyle gllnü Londra de toplanacaktır. 
bir adet yoktu. Yalnız şöyle bir mahfuz bir yere çekilerek maye AJ ... ,..pyad.a. 
&ual sordu: tindeki orduyu Taşkentte din-

- Oğlum kral nasıldır? Afiyeti lendiriyordu. Yeni para basıl 
iyi midir? Temir ordusunun şimaldeki 

Sonra yanındakilere döndü. Otrar üzerine sevkedeceğini sö- mıyacak 
Bunlar arasında T oktamişin oğ- yeldi. Torununa haber yollaya- Berlin, 9.5 (A .. ~) - M. l-lilfer-

1 

tavsif eden ve bu ~sas üzerinden 
miktarlarının tenkisini mübey-

• yin olan diğet bazı mevaddın 
· mezkUr mı~:tavele projesile tel· 
1 kik ve müzakı:rt eylemiştir. Bu 
noktai nazar yalnız Rus müra
bhası M. Lı'l.; of tarafından il · 
tizam ve müdafaa olunmuştur. 
Diğer delegeler böyle bir tc!<li-. 
fin kabulü tes.:hatı havaiyenin 
tamamile ref'ine muadil olacağı 
mütalaasında bulun<ıoklı:m ~in 
teklif Almanlar tarafından ge· 
d alınmıştır. Bunun üzerine ko
misyon tahdiJi teslihat konfe
ransına arz olunacalccedvellerde 
Avrupa memleketlerine mah· 
sus tayyı:ıreler ile müstemlikata 
ait tayyareler arasında bir fark 
gözetilmesi lfusı:ııunda muhte
lif bükfunetlcfin serbest brakıl
malarma dair' F ransanın teklifi
ni müzakeı-e eyiemiştir. lngiliz 
ve Japon rr.ürahhaslan tarafın
dan iltizam ve terviç olunan bu 
teklif hakkında ltalyan, Rus, 
Türk ve Çin delokeleri bazı ku
yudu ihtiraziye dermeyan eyle
mişlerdir. ltalya mürahhası ku
vayı havaiyenin tahdidi bahsin
de müıtemlekat ile ana vatan a-

hı ile Semerkandin eski hüküm- rak ordunun esas kuvvetile bir· ding Rayihştag meclisinde irat 
dar hanedanına mesup asilzade- tikte yollar açılır açılmaz hare- ettiği bir nutukta Alır.anyanın 
ler de vardı, ket etmesı'nı· emretti'. Temı'rın' b h · iflası ve ir i tilas nukudu mucıp 

Temir burlara dedi ki: mayeti'ndeki ordu Syr nehn' ke-
rasındaki mesafenin nazan iti
bara alınması lüzumunu natık 

bir m11htıra tevdi edeceğini bil
dirmiştir. F ran:ıız • nıurahhaaı 
komiayoc tarafmp~'l bu husu· 
sta her hangi b!r mikyaa~"l tayi 
nine razı olami.yaoağını söyle
mi~tir. ltalya murahhası ise tek 

B k - ı k aı olııcak derecc'lc "eni kavaimi - a rnız, oglum sparıya r ı ' , 
t~rafrndan gönderilen elçiler bura- narına geldiği zaman bu nehir- nakti~enin tabı ve ihracı a~la 
dadrr, ispanya kralı Firenklerirı en den geçmenin çaresini aradı.Ne
/ıüyük kralıdrr. Kendisi dünyanrn hir zaten <loıunu,, üzerine kar 
&hür ucunda hüküm sürer!. yağmıştı. Ordu nebri bu suret-

Temir i~te böyle dedi, ve son- le g~..meye muvaffak oldu. 
ra da torununun elinden kralın K~ olanca ,iddetile devam e-
mektubunu alarak açtL Bunun diyordu. 
derhal okunmasını emrederek Temir senelerce eve! Altın 
r.e yazılı olduğunu anlamak is- orduya karfı katbik ettiği hare
tcdiğini söyledi. Biz Elçiler, keti yapmıyordu. Tatar ordusu 
T emirin oturduğu mahallin sağ 1 nun bayrakları ,bağ geçitleri a· 
tarafında bir otaya götürüldük. ı asında ilerliyor tepeleri aşıyor 
Bizi Hataydaki Han tarafından uçurumları geçiyordu. Nihayet 
':önderilen elçinin aşağı tara- Otrar kalesi göründü. 

me,·zuuhahi~ olmiy:ıc.ı'jttnı beyan 
cylemi~tir 

4/man bütçesinde açık 
Bcrlin, 9.:i ( A.A) - l lükı'.ı· 

met taraftarı gazetelerin teklifi 
ve te~clılıi~ıı -lizerine Rayih;rng 
meclisi cvclcc kabul cttijti 200 
milyon marklık rahsişarı tccay(ız 

Jçin hlıkl.mtte ır. 1 · ~ a~dc Y<.:rnıi~t: • 
:\1. J lilfcrding 1 •J28 ~ClllSİnc a,{ 
blltç< niıı aı; prı l 00 milytın 

rrd .h inde t~' nıin ,.c hunu ka-

l 
lifin<le israr ettiğini beyan eyle 
miştir. Bunu müteakip Alman 

1

1 

mürahhası Kont Bernstroff 1-
talyan teklifinift. metin ve mea
li malum olurcııla kad;ır mes'e. 
lenb reye kor.na;.;asım talebet 
miş ve komi~) L;,ına ekseriy
etle muvafakat ey;e:nişt;r_ 

Pnris, 25 (A.A) M. ·Briand 
ve Almanya sefiri Alınan - fran· 
sız hududu üzerindeki mnnaka
latı tanzim eden mukaveleyi 
imzalamışlardır. . ·-~~~--

A ı·11a v ull 11fı ta talırir 

Tiran. ·~n ( ı\. \. ) - - \rn;ı
' ut hukıinıeti A!t1-<t()'; z~rfıııdn 
ı\rııavurhık ndu;~ımı tahrir ct
mej';e kar:ır vermi~tir. 

Afgan-R11s lıududu ' 
,\Jo,knva 25 ~ ı\. ,\. ) - Ümmü 

derp lıoyund1 :;oviyet kıtoatının. 

taha~şut ellij';i hok~ındl lıazı ecnebi 
gazetelerinde inti~•r eden haberler 
asıls1·1.dır. ı\hiren ı\fganistandan ge
len çetelerin tenkiline hudut muha
fızları ye mahalli halkın gayretiyle 
şiddetle devam edi!mtktedir. 

Almanyadan ispanyaya 
P.arcdo ı , 2S ( A. ı\) - Alman 

tanared .. ı l libı:h ufak bir tayyare 
iİ~ Stuttgarrrnıı buraya gclmi~rir. 
Bu uçuş dokuz buçuk saat 
sürmlı~tür. 

·~------
Lehistan da 
Varşova sut kastı 
Varşc,·a , 25 (A.A) l>tinaf mah

kemesi \'arşovıda Rus ıicareti hari
ciye mümessiline karşı sui kastta 
bulunan Wociyekovekinin muhake
me~ine bu gün başlanmıştır. Bidayet 
mahkemesi taro.fından vakıile verilmiş 
otan on sene hapis cezısı gerek 
lıi7.zaı maznun J?;ertk müddei umumi 
tarafından istina( edilmi~tir. 

Fabrilıada infilak oldu 
Kurec.lourg 25 '11.ı\.) Loko-

motif fobrikasında bır infilak vuku 
bulmuştur. Şimdiye kadar sekiz ki
şinin vefatı. tc~plt olunmustur. 

. Romadn toplanaıı 
honferans 

Dlin tam maııa.,ilc bir spor 
günüydü. Kadıkiiydc Calatus:ırny · 
atlctizim İnek tep şampi yona:;ı, 

Beyoğlu Fırka binasında glileş 

müsabakaları, Taksim Stadyomun
da ile ikt:ışl:ı Slilcym:ıni ye, Cala
tasaravl:ı Beykoz arasında futbol 
lik maçları, 1 larlıivcdc ~ipahi 

cic:ı .~ında da manej harcko\tı ve 
r.ıaııia mLisabakaları yapıldL 

* * ·:.· 
Atletizm 

Sporcuların çoğu dıink(i çok 
güzel havadan istifade nmi~ler

ken atletler havanın kahrına 

uğradılar. Dün sabah K:alıküyün
de yapılacak Galatasaray stlctizm 
mektep ~arupiyonasına i~tirak 
edecek atletlerin bindikleri lJ-9.0 
vaponı sis yüzünden ancak 1 5-
30 da hareket etti. vapor da 
1 larem bkclesi önünde karaya 
oturdu_ • 

Sandallarla llarcme çıkan at· 
!etler Selimive tarıkıle sahaya 
giderek iiç ko~unun seçmesini 
yaptılar. ller koşunun muhtelif 
serilerinde birinci ye ikinciler 
finale kaldılar. finale kalnnlar 
şunlardır: 

IOO metre : Semih , Sadık, 

Zarif, Ulvi, Kemal, Şadi. 
200 metre: - Semih, Sadık, 

Zarif, Kemnl, Şadi, Y edııt 
400 metre: - Nivazı, \'edat, 

Rasih, Em-er. 
flrıal müsabakaları öniimüz

Cuma )'apılacaktır 

* * "' 
Binlcilik 

Sipahi ocağındaki binicillk 
müsabakaları çok parlak oldu. 
Biııkri bulan meraklı bir seyirci 
kitlesi· önlıııde ve ba~a ~ükru 

;liaili paşa olmak i.ızcrc asker! 
ümera huzuriylc yapılan lııı mü 
>alıakalara manej harekatilc ba~ladı. 

fına oturttular. Bunu Temir- Temirlenk burada ordusunu 
::nk farkedince bizim ispanya dinlendirecekti; ilk b~ar gelir 
l•;alı tarafında~-g~nderildiğimi- gelmez burad::n hareket edi!e-

ı, kralın L:cndı oglu demek ol-, cekt' 
1 " , 1 d' H ı. 
ugunu suy e ı. alaydan ge- 1405 senesi martında ordu 

lı:n elçinin ise fena bir adam ta- tekrar harekete gnçti bayraklar 
ıafından yollandığını ilave ede- kalktı büyük davul çalındı. ,Or
·ek ~izim, onun üst tarafına o- du gözden geçirildi. Kumandan 

Am.erik&µa; şid
ucr!iıı, 25 c ,\, ı\. ) . l'oı.~. . defli kasırga. 

beyaz kadın tic&reti yapan bir 

pa!" ;ık ıçin lı:ızı tct!abiı' derp iş 

cttı!tini • iı y Lmi;tir. ' 
Almanynda k:ıdır. ticareti 

Roma, ~5 ( A. A ) - Kiiııyevi 
harbe karşı sh·il ahalıyı muha
faza çarelerini tnhlrnrri için bu
rada topl annıı~ ııltııı henı elmilcl 
konılsy(>n n1 c'."'·,ı ..,ı nc hitanı ver 

mi~tir. ·------
Roma:ıya Kralıçası 

Tanca: ' Tanger ), (A,A.) · 
Tetouan <ian gelen ve La
raşa gid~n Romanya kralı

. çası buradan OtQmobll ile' 
geçmiştir. 

Bu harck:\t ~:lpıh takdir bir 
muvaHakiyctlc yapıldı. 

;\Jania nıusabakal;ırıııa gelince 
zapita.n ,.c siviller a>a~ıntla yapıldı 

il
. . Nevyork, 25 ( A. A.) ~ Te-

reşkilatı nıe) d:ııın çık.ırmıştır. ır 
xas -eyaleti iltı!rlndtn geÇeıt· 

turtulm:ımızı emretti.» ı ar düdük çr.lan çalgıcıları top-
kaç ki~i tevkif olunmu~tur. I r _ ~- mın !Ş bir rnsırg~ • on üç 

Rindislsuda 111iicadele kl_rlyl öldürmüş ve. bir kaç 

/41.bitan mü,;,ı!ıak;ı>ında \lül;\

zim. J la) n drndi J,.l~ metre 
irtifa ile hirincili~i aldı. Birinci1 
liV;i alan bıı 1;ılıitin kıttt>ına 

Calatföaray kuliılıu tapfından. 

glızü h!r kupa ~ hcd~,;c , <:d!ldi, 
Birinci mülazım Cevdet, Feyzul
lah ve Yüzbaşı f lullısi ciendıler 

sıra ile kamndılar. 

* e 
Nilıayet tenlikler bitti, her 

taraftan gelen elçiler dağıldı, 
gitti. 

T emir asilzadeleri ve ordu
r.un erkanını çağırdı. Bunların 
lıaşma geçerek meclisini topla
dı. Temir bunlara dedi ki: 

- Biz, Hatay müstesna ol=k ü
zere bütiı" Asyayı zaptettik. Oylc 
padişafarr yendik ki şimdiye kadar 
yaptığırnız kendinıi.zdctı sonra gele
cekler tarafından dn daima hotırla• 

nacaktrr. Sizler bir çok muharebe
lerde benim ::ırkadaşım oldunuz. 
Hh; bir muharebeyi de kaybetmedi

r.ız. llalbuJri şıı llatoydaki putpe

ıe$fleri altüst etmek icin bu kadar 
l:ilyük bir kuvvtte de .ihtiyaç yok

tur. Hll'piniz beoimle beraber yürü
j ·cceksiniz! 

işte Temir onlara böyle dedi.• 
Bu hazırlandığı muharebe artık 
son muharebesi olacaktı. Ec
dadının eslti yerlerini geçerek 
Halayın büyük duvarını aşa
cnktı. 

Tatarlar, ki büyük bir sder
den geleli ancak üç ay olmmştu. 
tekrar muharebeye gitmek için 
bayraklarını kaldırdılar. iki yüz 
bin kişilik ordu muhtelif kollara 
ayrılarak yola düzeldi. 

Yaz geçmiş, kı, başlıyordu. 
Yolda iken kış bastıracak, kar
da müşkülata uğrayacaklardı. 
Lakin T emirin karan kat'i idi. 
Harekatı tehire imkia yoktu. 

Ordunun sağ cenahını torunu 1 
1-!alilin k-..ı:mındaı;ına vererek şi 1 

l<?ndtlar ,davul ve düdı..ikler çalm 
dı. Her taraf in;m inim inliyor
du. 

Bu ölüm havaaıydı. 
Temirlenk Otrarda vefat et

misti. 
F ak"'at' Temirin arzusu muci

bince ordu Şimale doğru yotu
na devam etii. T emirin beyaz 
atı ordu saflarının arasında iler
liyor, bayraklar ölen. emirin atı 
üzeri.ue eğilmiş bulunuyordu. 

Lakin atın eğerinde kimse 
yoktu. 

• Bombay, 25 \ A.A. J • Bir yiız kişiyi yaral~mıştır. Dlger 
!ı\ccu<ı alayı. bırcamiin önün· bir tiyfun, -Ncbraska cyale· Zepelin. avdet. etti_ 
den geçerken müslümanla- tioı:e bir Ç k. taf\flbat yap- Fricdrlchshafen. 25 (İ\.A)-
rın tccavü~ünc uğramıştır. I mış ve blrk~ç ıµşipln mcvt_lnç Kont Zepelln ·balonu dün 

Bunun neticesinde büyük blr ve rnecrııhl) eliırcı .sebep ol- ı akşam • saat 22 yl 25 geçe 

mü cı>.d e ı e o ı muş ı ki kişi ö 1- c:m .. uştıİr!u•r!ll. ıiı.m:ı!mı~•· mı~--· mm:ıı;;b11u.raı:ııdzaıı::::ıkıı:a9r•al!!lyllaml nllimimış111traıfr•. -• 
müş ve onb:r kişi yaralan- • 

mışt;;rbistandıt takibat ·J: '. tiliadıMilli ~ı== 1 
um~~~g::t;n~: ~~y~~e-t c:!1!~~i: .. , T urkot sigorta şirketi 1 
maznun Raveıiç ile Perseç ha1'- ari1 .. · ve lı,~.;v"t~üzeı-ine sirr.oria n1uanıcİesiH 
kında bir itlihamname istar ı;" ~ n 

icra evk"riz. Sigortaları halk için n1üsait 

ı\tcrkezi İdaresİi Galatada Cnyon Hanındadı 

Sh·iller mlisabakasına iki ki~i 

dahil oldu ve birincilip;i Fahri 
Bey aldı, 

B.ı mlikemnıel 

tertip edep Sipahi 
~yandır. 

~(is11bakıliaJ 
ocağı tcbrike 

• 

Gül eş 
l laliç: 4. Birincilik. 4. lkıncilik', 

20. Puvan. 
humkapu: :ı. Birinçili~. J. lkiııcilik 

ı 5 l'uvan. 
L skudar; 1. Birincilik, 2. ikincilik Türkiye 

eraınyesi: tediye edilmiş ~.000,000 liradır 
Umun1i i\tüdürlük 

· · Şeraiti havidir · 2 ~I 
:\<·ntP"ii 111 ,1111111c.l)':tıı şeJıiı'l(•ı·tle :.ıt·c•ı\tt• :t1~:.1ıını:tklaıftr 

8 ..... Telefon : Beyoğlu - 20'J3 ~ BJ 7. Puvan. 
lleşiktaşi 1. Birincilik l ikincilik. 

~- Puvan. 

I•stanbul Vı"la.A..yetı•nden.• Onaköy; 1. Birincilik, J. l'uvan. Ankara 
Şubeleri: 
Ankara 

Istanbul 
Bursa 
İzmir 

Adana Ayvalık 
'frabzon Zonguldak 

Balikesir Kayseri 
Gireson l\fersin 
Edremit 

l\1üsabakalara 1,30 da başlandı; 

Tecrübt'Siı 54 kilo; •r28 .<cnesi yol mükellefiyetini bedenen ifa edecek olanlar meclisi uınumii 
A. Rıza K. K 4. D. Galıp lfay

vil:lyeıçe mevsimi inşaat oı.n Nisan ve Mayıs aylannth Beykoz Kanlıca yol - dar. O. K. 
inşaatında çal~nlacakıır. Bunların mensup olduklan mahalleleri iribariyle ~· O K. 

nazım. . 
l<tanbul cihcıinde J ıo~paşı, Küçük pazar, ('arşı; Kıımkapı, Fatih, !'ener, l\lesut C. ı. D. galip 
Şehremini, Kocamustapaşa ve Beyoğlu cihetinde Galata, Kulckapı, Galata- yaşar. K. K. 
sıray, Ferik.oy, Kasımpaş:ı, l lasköy, Beşikta;;. Ama,utköy, EmirgAn ve Mesoı. ü. 4. D. galip 
Üşküdır cihetinde; A. Riza. K.. K. 15. S. galip 

Üsküdar, Selam"' Kadıki.ıy, Kanlıca ldarci hu•usiye tahsil şubelerine · o K -. , azım. . . 
l\layıs iptidasına kadar müracaatla alacakları vesika üzerine mahalli inşaata Yaşar. K. K. 
girmeleri ve mahalli mezkürda yol mühendisliği nezdinde ispau vücut A. Riza. K. K. 2. D. gıHp 
etmeleri ld:amdır. 1 fafif 58 kilo: 

Amele mükellefe mahalll inşaatta tedarik olunacak çodırlarda beytutet !\uri. ı-ı. 20. n. galip 
edecdJerdir. Sc,k ve on ı:ünliik ~eleri masrafları kamilen kendilerine aittir. il yas. K. K. 
l\lahalli inşaatta ispatı vücut etmeyenler hakkında yol mükellefiyeti kanu- i\luzaHer O. K. \emal O . K • 
nunun ı 7 inci maddc.i ahkAmı tatbik edilerek Jedelhace jandarma nezaret (-15 S. palip 
altında istihdam olunacaklırrdır. Cafer K.K. hükmen galip 

1 !. llecai !\.!\. gelmcLI 
Se!mJ;ı ll. galip Ali K.1~. 
.\ luzaffer ı,. ı,. Kemal ı:. 

D. galıp 

Cafer K. K. ilyo> I~. ){. 
galir 

:\uri 11. Kemal 1\. l .• O~ 
Selman l l Cemal O. h- ı 

galir 

1 " " K. K. 
hemal. h. 1'. '.!, D, galip 
Cemal. O. 1'. ~O. IJ. gııliP 
Kemal. K K. 
Kemal. K. K. 6. D, ı;alil' 
Cafer. !\. K. 

Hafif 62. 1'ilo 
Ruştü II. l, D. galip 
Ziver. S. 
Abba> - B. 
,\!aettin. 1\, K. llükmcn g-Jt 
Ziver. S. 
ı\lacttin K. !\, 4. 1 ). galiP 

tecrübeli: il afif 
62. kilo 1 

Ktrual. O. K, Ragıp. ı 
galip. • ~ 

B. Kemal. O. K. \' efik ı;. 
n. galip. . 

Finalde birinci ,-e ikiııciliP 
lann esamisini yarın yazaca~ıı· 

Futbol 
Taksim Stadyomunda Y 

maçlar ve neticeleri: ııf1! 
Beşiktaş 5·· SOleyma 1 
Galatasaray 5· Beyko• 
Beşiktaş. SOleymanty• 

sıııeymanlyenln ara sırı 
oao oyununa reğmen ıı 

le Bt~ikta~ıo tazyttııe ı 
etti. ilk devrede Be~I 
iki sayı yaptılar. wl 

ikinci devrede buna 1 

daha ilave edildi. Bir .ı .ıı 
da Sllleymanlye mnofeı' 

hücumla yegane sayışını ~, 
Bundan sonra SUleymaıılY~. 
hine olan bir gol oyu~ 
bitirdi. 

Galatasaray • Beykoıd 
dün yazdığıınız mütekııb1 

faatlar dolayıslle dahB 
seyredildi. Bilhassa ilk ,;l 
0-0~rabere neticelenı:ııe 
telif gruplar, halindeki "'ııı 
kulüp mensuplarını he)'e 
sevince dllşurdD. fak'~ı! 
devrenin bidayetinde 
yaptığı iki golle Galll 
vaz'iyete hakim oidU· d 

Bu sayıları üçUncO •. ~il 
~ti ve beşinci sayılar 18 

Bu suretle GalatasarP>'l 
Fenerin iki devrede 4.0" 
Beykoza yalnız bir ~~ı41' 
gol yaparak galibiyei1 (ti -.. ~ ~ s 

• 
"' ' * * * 

1 Dün yapıları ~ 
J -Jet' 

Dün muhtelif ku u" 
bir 

sup 21i sporcu . 
yapdılar. Şi~lide traın' ~ 1,,1 
jıııdan Taksime kadar , ıı 

·p:!. 
yarış ııetlce~indc Bc~ı dıf. ı 
birinci, Tak,ım yeni yıl . / 

gclmi~tir. _/ · ------Ali kar8~;eı 
A 

. . fi~ 
li karar hcv etı •P 

• [;il' 

Yunanlılar t.ırafından 
111

iiJ 
bulunan Bıırsada p•ılı> ) eJ 
tavin edilerek ifai ,·azif< e ~' 

- • 53C$ ı<1 dolan hcy'eti m•h'11 
3 ~ 

devlette ademi istihd•"'1n,.,~Jı' 
rilmi~ ölan llıırs•_. poU~ıe<İP ı 
bakı 1 lüseyin 1 Ju;nil ,~ı' I" 
nolis müdüriyetini "''.ıe V 
ı· ~ ·e. ... ı 
milliyeye hizmet gal .,nıl' 
. . . eti bal ,, 
tığı ve memurıy ·• 1 

1'~ 
duğu sıralardı ~u~ y ,0 ııil .. 

h l . ·e \un . .-
mu a )crc.sıne ' .11,·'.J'. 

1 · . kU\ • 
karı "'keriye erını . , I 
haber ,·erdığine daır,rJıJJ·_,ı 
edilerel.: Yunan!ılar 1 ,ıJıı'~, 
Emin bey ile lıirlikt~ ııı, il t 

sadln çıkartılorak \11lt ~~~ 
teb'iı olunması su~ 

1 
er 

· · ıeeı" 0 
Jiyeye hızmetı · Jt :.r'! 
kuvavi milliye alelhfn. cil":~:.. 

· ·· ··ımedıı' hareketi de goru 
mahsusaca mumı'il•Y;ıııe 
rilmiş olon kororın ~ 
karar verilmişıır. 

\ 

1 
.\ 

c 
k 

' .. 
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~!JLLIYET cu,ıAırn:sı 1929 ·' 

M.LLİYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ-
~g 

• 
iki hırsız 

... --....-

içtimalar 

Betimler to~lan~ı 
Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Ba~ar sanki çocuk bayraınıoı bekleınisli 
------·------. . ' Etıbba odaları 

Öteyi beı·iyi soyan
lar dün tutuldu 

Z. ~- , ı·t· \lahmut ı, ınde iki 
hır-ız dun Zalııt.ı tarafından 

Etıbba odası c~miyet / 
için mani olmıyacak 

"Bir defa çocuk olana itibar var da bize yok mu?. 
Bu benim ikinci çocukluğum ayol. .. ,, 

~.ık·ı::ıııını~l:ırdır. Bu ıki ;ahıkalı 

"•n ~iiııkrdc .\l'ıNı[ıa, Sultm1 
\hmct ıe llaıc;.it ~iı.1r1ndaki 
hazı dukk:in ı ~ evlere mu,allat 
•lınıı~lardı. 1 lır>ızlar çaldıkları 

ha1.1 c~ ı·aJ ile birlikte .\ lıiddei 
11 111lımilil\"t te>ıim edilmi~Jerdir. 

Hep alacak meselesi 

E~ ipte Sah;ulrnn mah<ıllesinde 
'•turan tu)tlacı SMbri yanına 

kardc,i Kazımı alarak. aralarında 
hir ıılac.ık ınc'elesi olan ç..ımurcu 
\Jeııınedi diiJtmiı~\erdir . 
Taş iistünde bir rocult 

E ı dki v;uıı ak~am ıızeri Be~iktaş 
t:ı yeni mahallede parmaklık 

SOkaıı;ınd:ı bir ta~ iı•tiinc 4 aylik 
bir erkek çocuğu lıırakılmı,,ur. 
~'.rıcuk ta~ın üstünden alınarak 
llarüh\cezcyc !(ôtüriılmüştlir. 

Ciizdan hırsızı Celili 

$ahıkatılardan Cdı\I ~~minôndn
de tramrnvda l'anıı\"Otun 

~<binden ı.:imlan;nı çalarke~ u-
·aıanını~tır · 

Tentürdiyot ireıı kadın 
Z C) tun hurnunda kah,·eı:i J la · 
h lil efendinin ze,·cc;i 1 .erla 
. anını diın ;ah:ıh tentiırdivnt 
ı .. ın . 
' 1i i,edc kurtarılmı~tır. 

!!azalar· 
l!:ıektrik cereyanın-

dan ölell kadın 
()~ l\aragUmrUkte Bahriye 
ıe lllütekaldi Yusuf Ziya Beyin 
nu Vcesi .Mtınyyen Hanıuı otlu-
1, Yıkarken seyyar elektfrlk 
ı; lııbasına dokunmuş vs şiddet-

cereyan ıeeirile vefat etmiştir. 
Otomobiller çarpııtı 

~1,lıde Halaskar caddosfnııle 
nu 49 numaralı otomobllle 678 
ı~ 1~ 11 •alı otomobil çarpışnıı' ve 
1( ~ de hasarı.ta utramıttır. 
,.:11dlni de11ize ata11 adanı 
\l~n l<umkapıda deniz bamam
b1t arı Yanında kırk yaflarında 
ttrıı Şalıs denize atılarak intihar 
ıııu:k: istemişse <le ifadeye rayrl 
ııı 1, 1 etedir bir halde kurtırıl,..,, ır. 

1 1\ıı ·· -

\;::~ 1'~;1~~~;:~:li 
~ıaı 1 fı ıuatinc~in de 

VARYETE 
(.(~z- lliiber 1111.ı.1 no\ 

. ~ELLER GÜZEL. 
l ıhı· 

Etıbba muhadenet ve 
teavün ceml}·etl heyeti umu
mlyesl dün senelik kongra 
halinde toplandı. 

Cemiyetin eski idare hey
etinin bir senelik mesai ra
poru okunduktan sonra 
kongra riyasetine Or. Ali 
pafa, katipliklere Or. Cemal 
Zeki ve Rlza Rüstem Beyler 
intihap edllmlstlr. idare 
heyetinin faaliyeti takdir 
edilmiş vı rapordaki "Cemi
yetin bütön azasının slrorta 
sandıtına glrmete mıcbur 

tutulması teklifi, u:ıun ma
nakaşalar neticesinde kabul 

edilerek bu hususda nizamna-
mede tadlllt yapılması takar
rür etmiştir. Aldatın üç 
aydıt bir Urı olmak üzere 
arttırılmau. Cemiyete bir 
merkez binası temini ve 
aylık içtimalar üç ayda bir 
olması hakkında Or. Ihsan 
Sami Beyle 23 arkadatı 
tarafından verflen takrir 
reddolunmuştur. 

Etıbba odaları açtlacah 
Teşrlnlevelde Etıbba oda

larının teşklll mukarrer 
olması dolayısı ile Cemiye
tin vaziyetinin tespit ve 
tevzlhl mevzu bahsolmuş

tur. 
Cemiyetin latvına lüzum 

olmadıtına ve doktorlar 
arasındıt teıanüt temin eden 
bu teşekküliln Etıbba oda
ları için fald•ll olacatına 

karar verllmlştlr. 

Yeni idare hey'etl aza
lıklarına eski hayettın Ne
şat Oıman, Fethi, M. K•mal 
Bahri ismet ve Fahr•ddln 
Kerim beylerle Tevfik Salim 
Pa'a intihap olunmıı~ ve 
Osman Şerafeddin bıy yerine 
operatör Nazım Hamdi bey 
getlrllmlttlr. 

Gazi Hazretlerll• Başva
klllmlıa, Mecllı riyasetine 
ve Sıhhıye VekRI Beye tıt
:ılmat telrrafları 9ekllnt11l 
kararlle lçtlmaa nihayet 
verıımı,ur. 

Varidatı11 11ekı111u 
Cemiyetin reçen ıene 

varidatı 4504 Ura olup 1309 
lirası sarfedllmlftfr. Doktor
larımızın bu seue yapacak
ları Avrupa seyahatı projesi 

hldt aziın mu"flıkl;etltr yeni ldarı hıyetllıe havale 
• 1 hrız ctmcktedır 
~·~ı, 1 1 1 - · --• olunmııttur. 
' '••ı ••••• ~~ 111111 :::ı:::ı:::ı:::1:1:111:1:~:::::11111111111111111111111111::tı: , ... . ... 
~§ Ma vıs bire hazırlanınız ! ! SE 
.... ~ ~!"'·· "' ·-~~ ' Jı11.rıtl··rı·n ' 'Alt ., K , !\.i ;: ~~ , li<tıuı S 1 rA \IBAWI\ miılıdil ALF. :-. o\ ,1 lR :: 

~~ K<>RO'\ nın !'On şıhe:o,ıi :: 

1: GÜZEL HELEN 1 
,... ı· --~~ ·t'\'k•J··u . . . . ;; 

111\f EtEK"siNin~~siN~A 1 
~ --'· a ~.~ ... 

liı 1 :•ı 1111 go~torilecok{ir. ~o. 4 'ıe S<>n 55 
····· ·········· --)\ '" '"" 111
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11111l11 ' 111'f"ll 11111 l 1111 Hll111111111'"lll11f~ (.J 11111111111 ••••••• •• ''''' .... 111111111111 il it 

ı~~Vlet demiryolları ve liman
ı~ ~liuınumi idaresinden: 
ll hı1.11rn ı 

t a.4l · u 0 ın k11.lı\ ve an U\" 11 münaka~a .;ı l.l·h·9~'ı.lpıtr~emhe 
ıı ış1ır4k h da Ankarad 1 d . . . . . 

'• 1 _ <dccckl . • mı Teme aıre,ınde ıcr« cdılecoktır. ı\1ünaka · 

11 'll Tuı1< 
1
. crın teklif mektuplarını ıe kalay için 1200) t1ıtimunn' 

' ırılık t · . ,. 
l a la\tar l" emınıtı mu\'akkıtıdtrını 'tv mi mııkt\rda saac 

' • ııı nııırnı idare az · ı · "d" ı· • 1 
i uııaka . ·' ı~ en mu ur u,.lıne '"erme eri lılzımdır. 
-lır :\,tşa'"tıam·I ·· ı •· lnd, 11 " trını · IMJ kurıı~ ınukalıiliııdo Ankaroda mal 

a)'d3ı]>a?adı ını..ıba vaat KOmis}onundan ted1trik cdilehilır. 

1.tt.~LIK BÜYÜK BİR BİNA 
ıJ"-'ı. '1 n k •a cadd · • . . · . . . . ı 1 ıt ,. k. ~ 1 c~ c 'ktırık ~ırkcu Hma,ı hazırnn 
ıı~ .ırc•ı ·ıra k '\[ 

ıı hu 'ı b _ 1 tı · ıııtaz· ı. dC'pıı u. lıir çıık odala rı 
ı ı 1 ı ır daırL h ı ır 'I'· 1 • • ır , et nı•ıı·,,~>e.<ı i~in fc, kal;ldc 

'1 ıp ılı 'ırır ı 
1 \ • '11C .. ddcdc 1 .• anı· 

ıh.. . i 1 
-~ lll • )tıa tt ne: rı if~n CıJL • .., 

Bütün bir hafta biz sustuk,! olsaydrm ! 1 - Oğlancağzrm, senin bur-
onlar söylediler. Biz bir kenara Bu temenni, bir oyuncağa ma nun var mı? 
çekildik. Meydanları dolduran lik olmak arzusundan değil, şüp - Var ya! 
onlardı. Eski bir darbı mesele he yok ki, çocukluğu özlemek- - Ben senin burunu kesece-
göre «su küçügün, söz büyü- ten doğuyor. Ah, evet. Şimdi ğim. 
~ünı> dü. Şimpi söz hakkı on- ben de bir çocuk olsaydım! - Aman burnum ... 
!ardadır. Dört günden beri so- Bu ortada sere serpe dolaşan - Yok, olmaz, keseceğim. 
kaklarda hep bir ağızdan hay- akranlarımın arasına kim bilir - Dut dut. . dudududut ... 
kırıyorlar: nasıl katılır, bu asırlık servile- - Aman burunum ... 

- İsteriz! isteriz!. . . rin katmerli gölgelerinde. Kim Hele burun kesilmekten kur-
- İstemeyiz, istemeyiz!... bilir ne eğlenceli oyunlar kes- tuldu, fakat, soğuklu1<ların ar-
İstedikleri şeyler ne kadar {ederdim. kası gelmiyordu: 

basit: Açık hava, bol ve temiz Beni bu düşüncemden, ayı - Oğlancağzım ... Mart git 
gıda, biraz şefkat ve bir az ba- ran yahudi hokkabazın şakşağı ti Nisan geldi. 
kım. İstemedikleri şeylerde ne oldu. Üç emektar soytarı, gül- - Hasan taze mi sanki ... 
kadar haklıdırlar: Öpülmek, so- dürme kabiliyetini kaybederek - Hasan. kim? 
kaklarda dilendirilmek, haka- sadece acınacak derecedegülünç - Kart gitti, Hasan geldi, 
ret görmek, dayak yemek!. . bır hal alan tekerlemelerle et- demedin mi? 

Gazi devrinin duygulu çocuk raflarına toplanan çocukllln Kendileri söyluy· •·lar, ve yi-
ları artık birer insan yavrusu guya, neşelendirmeye yelten- ne kendileri gülüyorlar. Bir a
olduklarmı biliyorlar. Vakıa on- iyorlardı. Ağ~ında tek bır di'i talık içlerinden biri can sıkıntı
lara benliklerini biz öğrettik, sallanan seksenli~ hokkabaz, sıru gizliyemiyerek uzun uzun 
fakat emin olalım ki yaşamanın tüysüz .yüzünde mimikler yapa- esnedi. Yanımda bir çocuk arh.a 
:ı-olunu yarın onlardan öğrenece rak Nef'inin gazellerinden biri- daşım kolundan çei<<ırı sürükle-
ğiz !. . . ni kendi şivesile kekeliyordu: di: 

* * "' •E•ti Nisim ,e'>'. { !) navbihar - Onlar uyumadan bi.ı: uı·n-
23 Nisan gününün sabahı, ne Açılmış( l)yuller hepsi( !)dabudam yacağız, hadi gidelim! · 

1 1,,1· .. 
güzel doğmuştu. Sanki bahar, Aç•ın bi•in il• yonlumuz * * * 
açılmak için taze çocuk nefesle- Sekri( !)madet siln( !)cama cam(!) 
rini beklemişti. Çocuklu aileler Nasıl, be"ğeripfü.lı mi ?Onu siz 
çocuk sahibi olmanın zevkını değil arkadaşr bile beğenm~di 
tatmak için karşılarına çıkan bu de: 1 

fırsattan istifade ediyorlardı. -Ulan çenen pırtı be herif ... 
Parkın önü geçilmez bir halde diye şaplağı ensesine indirdi. 
idi. Yavrusunu kapan dışarı oğ- Elinde şakşak s1Jruyor: 
ramıştı. Kapıda «Himayei Et- ... • ........ , 0 •uu•u ... 1 
f<ıl>ı in yaşlı bir memuru, çocuk 
!ulan scrbesçe içeri bırakıyordu. 

- Geçin efendim, çocuklar 
için para yok!. .. Mamafi bu a
r:ıda yanlarında sekiz yaşların
da bir çocukla içeri girmek is
teyen kalabalık bir ccmaatm ne 
zaketle önünü kesti : 

- Affedersinie:, siz çocuğun 
neleri oluyorsunuz? 

İhtiyar bir kadın ilerledi: 
- Ben ninesi. Şu hanım öz 

annellİ, şu de: benim oğlum yani 
çocuğun babuı. 

Memur sordu: 
- Ya ötekiler? 
- Onlar da hısım akraba. 

Hala, tey:ı:e. Y enze, dayı, amca. 
Adamcafız güldu: 
- Hepsi iyi ama ya JiU? 
Elite, yanlarındaki yarnn pa-

buçlu zenci kadını gösteriyordu: 
- Ha, dediler o da çocuğun 

dadısı!. .. 
Ve artık memurun cevabını 

beklemeğe lüzum· görmeden 
daldılar. lçerde ahenk, çoktan 
başlamıştı. Havuzun önünde 
kocaman bir salon gramofonu 
oynak bir fokstrot calıyordu 
Ağaçların arası beyaz bluzlu kı~ 
sa lacivert etekli kızlar, ciddi ta
vurlu mini mini erkeklerle do
luydu. Gülhane parkı, hiç bir 
devrinde bu kadar bahar bülbü
lünü bir arada görmemişti. Bir 
taraftan yeni yeni mektepli ka
fileleti, önlerinde albı yeşilli ba 
Yrakl ·1 "G .,, arıı e azı marşını söy-
leyerek geliyorlardı. Biraz iler
de, muzıka köşkünün bulundu
~u tepede taraf taraf sergiler 
kurulmuştu . Bu sergilerde bir 
çocuğu saatlerce oyalayacak o
yuncaklar. gelişi güzel istif edil 
mişti . Üç tekerlekli arabalar 
insan boyuna yakın bebekler: 
boynundan tutunca tatlı tatlı 
meleyen kuzucuklar, demir bir 
tel üzerinde türlü marifetler ya 
pan caııbazlar, suda yüzen ör
dekler, ve daha böyle bir çok 
şeyler ki önlerinden geçerken 
kendi kendime: 

- Ah, diyorum. ne olurdu, 
uunlarla oyniyacak lıir çag rla 

Mtlteferrilı H. 

Gençlik aşısı 
~ ' - 1 

Eski kantar memuru 
gençleşti ! 

Şehrlmlıtde yapılan ıı:ençllk 
aşısı yllzUndın çıkan bazı 

'ayıalar Ur.erine dUn bir muhar
rlrlmiz bu işle alakadar olan 
müderris Or. Behçet Sabit Beyle 
gilrH,mDftUr. Behçet Sabit Bey 
dem"tlr ki: 

DarUIAcezede bulunan e~ı.ı 

kantar memuru 69 yasında Is
mail efendi, ı;ençllk aş;sı tatbl
kından Uç ay sonra evlenmek 
ve çalı,nıak arzusu rilıtermlftlr. 

Bu adamın h111talıklı oldutu halde 
•tıdan bilyle istifade etmesi 
aleyhte slyleneıt şeylerin Hılıız 
oldutumu anlatmata kafidir. 
Ankarada •tı ile adi keçilerden 
tiftik yuau almak mUmkUn oidu
tu tocrUbe neticesinde anlaşıl
mıtltr .• 

lktl••t vekaleti mUste,arı 
lbHn Abldln Beyle Dr. Beltçet 
Saltlt Bey bıı Mae l(aracabey 
harasında tecrübelerde buluna
caklardır. 

Tarihi binafarı11 te.,pitl 

Ş chremancti lıir k~mis)_oıı cop· 
la ı Hrak ~dıırdckı hın~lımla 

tetkikat ppacak ve rnrlhl tılanlar 
tespit edilecektir. 

Cenap bey 
Bir müddetten heri l'•ri<tc 

bulunan C'cnap ~clrnlıctcirı 

b~y ahiren ankt ctrni~tir. 

Kız kollejiııde mii.~aıııere 

A rnavut l<öy kız koilejinde 
dUn ögleden sonra bir mü

samere verilmiştir. h\UMamerede 
musıkı çalınmıf, bir piyes tem 
sil edilmiş ve bir de şiir okun
muştur. 

Piyeste bilhassa TUrk kızları 
çok muvaffak olmutlıırdır. Tı

l•b• velileri ve davetliler gU:ıel 
lılr run ı~lrmişlerdir. 

Çocuk haftasının iik ve son 
Cuması, tehacüm, en ziyade Şif
li tarafına oldu. Hele Hurriyet 
tepesi, adeta çocuk onlustı:1un 
istilasına uğramıştı. 

Beyaz berelerile ceınenler üs 
tünde canlı papatya'ıar gibi dal 
galanan bu mini mini başlar, 'ie· 
kcr bayramının yağmurlu ve rüz 
garlı geçen günlerinin acısını 
ne güzel çıkarıyorla~dı. 

İki 'küçük sarışın, baş basa 
konuşuyorlar: 

- Sen baloya gi tınedin ele-
mek? Niçin? 
Aynı suali oda ona sordu: 
- Ya sen niçin gitmıorl!n? 
- Beni annem bırakmadı 

' esvabın yok dedi! ... 
Öteki, sanki bu itirafı almak 

iı.tiyormuş gibi sevindi:-
- Beni de annem onun icin 

bırakmadı.Kendi balolarına gi
demiyen bu iki yavrunun haş
haşa dertleşmesi ne hazin bir 
levha idi. Yannnda bir k.xlak 
rr,akınesı olmalı idi de onların 
bükük boyunlarile ağaç dibinde 
konuşurken bir resimlerini ce-
kivenneli idim!. . · 

*** 
Dönerken tramvayda tuhaf 

bir şey oldu. Y okular arasında: 
üç çocuklu bir kadın yalnız ken
disine bilet kestirdi, biletçi de 
uysal adammış, çocuk haftası 
hönnetine ses çıkarmadı. O sı
rada seksenlik bir ihtiyar ken
disinden bilet parası arayan kon 
düktöre sordu: 

- Ne bileti? 
- Bayağı bilet ... 
- Hadı git işine canım .. Su 

çocuklara bilet kestin mi sanki' 
- Kesmedim ama onlar co~ 

cuk... • 
- Kaç defa çocuk olmuş bu.ı 

lar? 

Biletçi bön bön bakınırken te 
krar sordu: 

- Bir defa değil mi? 
- Evet ... 
Sarsak ba~ını çevirip etrafına 

bakındı: 

- Bu nasıl iş kuzum? bir de
fa çocuk olana itibar var da bi
ze yok mu. . . Bu benim ikinci 
çocukluğum ayol! 

Herkes gülmeğe baslamıstı 
biletçi de gülenler aras~ndaydı: 
o kadar güldü ki parmaklarında 
bu ihtiyara bilet kese1.ek takatı 
bulamadı. 

j Memlekette 

. ~ınir~e i~racat i~leri 
• 
incir ve üzüm 

ı Fazla masraf yap
, mak adeti ölmeli .. 

Ankara, 25 r Milliyet ) lzmir 
Sanayi birliği reisi ile Ticaret 
odası umumi katibi Turgut bey 
şehrlmize geldiler. Birlik ve Ti
caret odası reisleri şehrimize, 
incir ve üzUm ihracatında kulla
nılan ve " kabulU muvakkat " 
sureti ile ithal edilmekte olan 
kutuluk kereste işini ve buna 
mümasil bazı iktisadi meseleleri 
tahkik için gclmiflerdlr. 

Turgut bey, bu münasebetle 
lzmlrln iktisadi vaziyeti hak
kında şu malOmatı vermiştir: 

- Blr iki ıondUr alakadar 
aıı makamlarla temastayız.incir 
ve uzum iti memleketimizin 
30-40 milyon llralık ihracatı de
mektir. Ozam ve incirin ambala
jını vakttnda, en nefis bir surette 
hazırlamak, mUmkün mertebe 
ucuz elde eımek yegane hede
ffmlzdlr. Bu hususta alakadar
lara verditlml:ı izahat ehemmi
yetle telekkl edildiğinden kutu
luk keresteln kabulD muvakkatle 
lthallnde tesadüf edilecek bazı 
mUfklllerl de tamamlyle izale 
ederek bir kaç gUn zarfında 
.,llneblleceğlmlzl tahmin ediyo
rum. 

Mıntakamır.ın iktisadi vaziye
tine gelince, geçen seneki buh
ran hala tesirini kaybetmemiş

tir. iktisadi mıntak:amızın 927 
senesindeki ihracatı 99 milyon 
liraya baliğ olduğu halde 928 
senesinde 81 milyonda kalmıştır. 
Aradaki fark il< milyondur. Bu· 
nun 12 milyonu IUIUndendlr. 
- Akdamar _ hastalıgı güzel 
tUtUnlerlmizl geçen sene peri
şan etmiştir. foracatımız bir
den bu derece ek•ilince mınıa
kamızda müthiş bir buhran 
haşlamıştır ki bunun . tesirini 
ancak yeni rekoltalarımızla te
lıl.11 edebileceğiz. Kışın pık şld

detll ve sUrekll devam etmesi 
bazı mahsullarımıza, mesela afyb
na, hububata zararlı olmuştur. l·v
elemirde kış zer'iyatı geçen seneye 
göre az olmuştur. Ekilenlerin 
bazılarını seller mahvetıni~tlr. 

Son yağmurların tütllne, Uzllm 
ve incire, meyvelere. bilhassa 
her şey'e Azami derecede fal
deleri olmuştur. 

TUrk:lye it bankası bir iki 
~enedir faııllyetini mUlhakatada 
teşmil eylemiş bulunduğundan 
fehirde milli ticaretimize kUşa
dından beri ifa eyleye gelditi 
kıymettar hizmetlerini mUstah
silmlze de mebzulen ifaya baş
lamıştır. 

Mıntakamızın bu seneki zey
tin yıığı mahsulu 3 milyon o·ıcı.:a 

idi ve bunun kısmı küllisi de 
ihraç edilmiş bulunuyor. 

Bu sayede buhranJan mütc 
velllt istlraplar kısmen tadil 
edllmlf oldu. 

Son beş sene zıırrında mın
takamızda W milyon liraya ya
kın inşaat yapılmı•fır. Milli se
nayı tesisatı çoğalmıttır. lıtlh· 
salde vHıtalar ve mesai sah•· 
ları artmıttır. Bu ve daha buna 
benzer dlr çok lı:uvvelll ve hiç 
şUphe yok hayırlı aıulllcr müte
davil kazanç ve sermayemizi 
sabit bir hale koynıuştur. Yıni 

hakikat halde mllll servetimiz 
fstlhlastan sonra iki Uç misil 
arımı~ bulundugu halde genlş
ıey•n çalışma sahamızı ıayıkı 

veçhile tedvir sebebilecek serma
yeyi sablt bir şekle ırrat ettıti
mlzden bir iki senede tablatile 
sıktlmağa başladık. 

Halkımızda aile bütçesi, aile 
tesarrufu his ve terbiyesi, lstih· 
sal sahasında tabiat amillcrinin 
dalma oyuaya bileceği rolları 

derpişle ona göre durbin olmak: 
kabiliyeti maal'esef henuz IAyı-

klle lnkişal eylememiş bulunmıısı 
da bizi dalma meşgul edebile· 
cek hayati bir mes'eledir. Ne
kadar bol ve fazla kazancımız 
olursa olsun onu hemen sarf 
eylememiz huııusu bizi çok dU
~UndUrmelelidir. 

Fazla kazancı görünce fazla 
masraf yapmak adetini memle
ketimizde öldUrmeğe çalışmalı

yız. Aksi takdirde kazancımız 
ne derece artsa daima zaru
retten bahsedecegimlzi muhak:
kak olarak bilmeliyiz. 

Bu mühim mes"ele ile hem 
hükOmetimizin, hem de ve bilha
ssa milletimizin çok yakıırdan 
meşgul olma"' lazımdır. 

Emanette 

Cenaze işi 
Müdürlük ihlasına 
lüzum görül111edi 

Enıanec c_cnazc i_\'leril~ ~t!"ra 1 -
mak ıızre bır nıudırııet 

ihın, etmek c3,:ıı·vurundR ic\ı.· 
Dahiliye \"ck:lleti hu i~ içın 

hir hlyıha ha1.1 bmakta ııldu•1-ıır ,., 
dan lıu tc~kilılt.1 ltizum kalm~
nıı'='tır, 

Ema11etiıı tetkik hey'eti 

Şimdiye kadar nerede hulun 
dukları meçhul olan Emancııı 

eh rupaciaki tetkik hey'ctinin 
1 lamburıı;ta olduğu anlaşılmı~tır. 

lktısadi H. 
ihracat ticareti 

lstanbulda bir daire 
açılacak 

Merkezi lstanlıulda ulınak üzre 
lıir "'ihracat ticareti daire>i"' 

tc)kili hakkındaki kanun l:lyiha ı 

il ~ 1. '.\1ccli~inin lktisHt enciimcni 
tarafıııdan kabul cditmi~ ve hütçt 
cnciımcninc vcrilmi~tir. 

\"11kında hu kanun çıkacak 

ve ihracat iskeleleri olan tmur, 
~am>ıın . ;\Ier>in ve Tralıztında 
bu daireye merbut şubeler açı · 

hcaktır. 

ihracat ticaret dairesi tar~Tın 
dan diıter rakip mcmlckctlcrin 
i;tih>a!Atı. mallarını ~ürmck İ\:İn 

buldukları çarcla ve temin etlik 
!eri mu~teriler tetkik cdilccekTıirk 
;atıcılarla hariçteki alıcılar ve 

miıstah,illcrinıizlc tacirlerimiz ara 
>ıncla tema' teminine ,alıiılacak

tır. Dairenin lıir l;;ltihi umumi 
ile a7.a,ınd~n 4 ılı lktl·at veH. 
Jeti tarafından ımıntchap hir i<larL' 
ıncdi;i hııluı·acaktır. 

\lcdbın dic;cr :\zalarını a1'1 
kad•r Til":ıret ndalıın intihap 
cdct:cklcrdir. 1 )airc111n masarifi, 
odalar 'aridatından ) [ızılc nn heı 
ayrılm:ık sun·tile yapılaL~ık ve 
\'ekAlct de vardım edecekti r 
1 hıkuınet, lııı İi i<;ir lhrac:ıt enı

tia<ındaıı resim alınm:ı;ını lllULı 

fık ~ii rnıemcktcdir. 
- - ~ ......... - -

C \\Hl vtCB \DİLLEJı 
Anadoludaki Yunan 
emlakinin müzaye

desine temmuzda 
başlanacak 

\J:ılı:·c \ cUlcti tenımıı7. iptida 
>ımlan ~itibaren .\n:ıd,.(uda dcı ictı 

k:ılnıı, \"ııııan cmliıkinin '1ltıl 

nı:ı,ııı:ı lı;ı:lanat::ııtındaıı v;~yri 

m iilıadi llc riıı lıu m"ı/.:ıvcdcvc i' tira . ' 
kini ıcnıiıı i\·iıı lıir t:ılim:ıtnamc 

h:.zırl aııııuı,ıııı lıi kli rm i~ti r. 
Yıınan mallarının nıiıza~ ede-in 

!('&yri mıılıadiller etlerindeki h<ı· 

ııolar ile i~tirak eılercl..!erdir. 

\tizaycdeye i~tirak etmek i'Cc· 
yenler takdiri kn·met mazl•;tt:ı>ı 
alaı:aklardır . · 

Taktiri kı) met maılıata•ı :ıl<t 

mıyanlar be l"aik \ıızhct llcviıı 

r\\· a,ctiııdc toplanan kombynn 
dan alacakları hnnol:ır ile mii.t:t· 
Ycdclcrc tiahil ol!lıilcceklcrdir. 

Hu kıımbyoıı taktiri kıymet 

mazbata'! alanlara honıı ı crcı:ck 

olmayanlara da t:ı,arrııf >l'netleri 
üzerinden hon" verecektir. 

E:rıııeııiler arasıııda giirüllı 

Dün sabah 12 kişi Ermeni 
baş papazlığı binasına gi

derek kendi kendilerine inli · 
hap yapmata başlamışlardır. 

Baş papas Boğosy an 
Efendi: 

"Burası benim evimdir 
intihap olmaz. demiş ama 
onlar çekilmemişler. Netice· 
de zabıtaya haber verilerek 
bu gurup da~ttılmıştır. 

JJluaııımer bey 
\ lu, adch: kom ... , t ınu 'I un~ lıC'\ ·eu 

miı._.a,ıri 11u 1,-:i.; ~Iuaınmer He~ıt 

l ~\ dilo \ ın. adan ><~rını.ıe l(C 

• nıi 
\1 mı nl\ct'e ith> dd" u k~ 

\ ı .n~l'.1' l'C\ l!?.ı..r. ııı en bir h.ı:'!o 

1 ~'1n :ımet:, 11t 11cucc rnd:..ı k •r .. 
ral :1\-det t.:tmı~ur. 
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bflıneyenlor, onun yuzıorce klfl· ı görürsanaz . Neden ? Çünki 
ilk bir kalabalık ıınunde altı densiniz. Adınız deliye çıktıysa 
&110, sesinin kuvvetine hiç halel kafanız dinç demeldir. /stedi
gelmeden, altı glln ın gazel, ıa tlnize çatın I Size cevap vere
aıeşıı bir belAgatle naatl ı llz. 
e!lyleycblldlğlne hayret etmlf· cek , mukabelede bulunacak 

25 ı:ta ı •m ıerdl. adam az bulunur. 

BTJGt' fK(' HAVA Bu harlkulAde fahslyetln ALe1m deliye uyma! derler. 

Rasathaneden aldı.tım1% mala 
mata ~' re dün dereceı hararet 
a c;ml 22. aıf 7 d~ Bugün rüz. 
gar mtiteh•vvıı .e mutedil e ecek
ıi r. Havo açık olacaknr 

eğlenme tarzından daha az ha· Bu suretle siz en sayanı itibar 
yrct verici değildir. Hu~ust ha- adamlar kadar • muhterem • 
yattoın, en basit, en harcı Alem olursunuz ı 
hareketi erini yaparken blle insa-
na ikinci bir • Koca tcpo • ta- Delilik, beynennas muteber 
arruzunu hazırlıyor ıtbl bir hl& bir şeydir. Hayatta ismının 
verir. Onun elloln dokunduğu başına • deli • lılvhasını taka
bir şeye bir bUyüklük ıı;elir, bilen kaç bahtiyar gösterebi
bahssetııtı her mcı'ele bir ehe· lirsiniz/ Bu ender bahtiyarların 
mmlyet keabeder. Su lçlfl bir isimleri üzerinde halk cesaret 
sımbalik Je$t ıanılır, yemek yer- efsaneleri işler. 

rıKRA 
"Jlipiler,, ten lokmalar aa;z.ından içeriye Deli samimi bir adamdır, 

R Eş fi ·o ı d mla birer düşünce ıı:Jbl rtrer ve ba-
qen re n am a a • mdrai olamaz. Dalkavuk deli TU k. kıtının hw durdutu noktada 

ıından sonra çıkan yeni r sın· sı .deıı·, hı"lekAr deıı· hı"ç 
1 taze lılr hayal unsurunun ftfklr- u 

barflerl ile basılmıf ikinci rr tap dığt &!lrUlür. gördıinüz md "? Jnanmalıyıı ki 
Hasan Cemli beyin "Jüpiter. 1 b Haaan Cenıll bey bUtıııı un· deli henüz mahiyetini anlaya-
olmuştur. Bu ldtapların her ikisi ıarı ne iyi anlamıf, ne güzel d ma ıgımız, buna ratnıen ona 
de birer mensur şllr mahiyetini kavramıt! 
haiz ve her ikisi de dealleblDr- KllçDcük kitabı sanlı.1 bu an- bir takım imtiyazlar vermekten 

h k ..., d h layı~ın bı"r damla Nektar haline hali ka/madıeımız • ali , bir ki ayııl il am ayna.,.n an t· T 

glrmlt mukattar ve berrak mah!Dktur... Deli deliden hoş
kırmış birer küçük kıvılcım 
demetidir. Birisinin !llümden' !lzUdür. !anır derler, bundan tabii ne 

· Bundan başka • Juplter. her olabilir. Çünki deli kendinden 
öbOrUnUn hayattan bahseder kalom "41ıibl lcin hayatıoın ao- i ı 
gibi görünüşlerine bakmayın: nuna kadar sürebilecek. bir ıe· aşagı sınıfla yani del 0 mı-
h kik t h ikisi d ı hll niş temrinin blllA•aaı da adde- yanla anlaşabilir mi"? 8 a ta er e ayn • işin "fenası delilikle akılsız-
kat sırrıoın sarhoştııa;u ile söy- dlleblllr. 
tenmektedirler. Zehirde, birinin Yakup Kadri lığı . aptallıifı, ahmaklıf!ı karış-
zikri insan, !lhllrUnUn zikri Allah- !ırıyorlar. işte deli/itin maruz 
dır; fakat batında her ikisinin E ka/dıgı en btiyük tehflke budur. 

Deli, ama tam manasile deli 
.ııı.rı bir mabutta btrıe,ıyor: oma- Haftanın yazısı 
~udun adının ktlh Gazi klh Mustafa olma!; ne devlettir? Adam 
Kemal, ktlh "Jüpiter. otu~u blz.1 ••••••••• .. ı'lli öldürse kimse süal sormaz. 
aldatmamalıdır, haddi zatında Delilik ! 1 Si.e hulasa edeı•im. Dünyada 
bu uç isim bize tek bir varlığın Ben bu mel'ZU ti zerinde iki çeşit adam rardır ki "gayn 
muhtelli hasiyetlerlnl bildirir. mes'ııfdur _ b11nfarda11 birisi 

birinci def'a yazı yazmıyorıım . 
Bu itibar ile "Jüpiter_ vasfı ona •Deli • dir, öteki de "Padişah . 

bundan el'Vel de bu çok şayanı 
her vasıftan daha ziyade yaktf- Bırirıcisi " Ceza .. kanunu mu-

di k kat nıes'eleyi mu tala aya 
mıştır; zira JOpiter insanların cibincı', ikincisi "kanunu esasi" 
en llahlst ve ilahların en lnsa- çalışmıştım . mucibince gayn mes'u/dur . 
nlsi idi. Mustafa Kemal ise in- Yazıma başlamadan e~vel Artık bu izahattan sonra ıla 
aanlığt kendi tahsında hahtıta itirafa mecburum ki bana tek- deli/itin ·Sultanlı ~ oldu/tunda 
çıkarmış ve lıahlığı lnHnilef· rar bu vadide yazı yazmak ftreddüt eder misiniz? 
tirmiş bir fenomen olduğu için fikrini veren geçenlerde- Milliyet. FELEK 

eski ve yeni bQtUa mabutlar e gelen Nizametiin Nazijin il ILal'k sütunu 
arasında ancak Otempoe tepesi- hali oldu. Bu çocuk _ ma!Om , 
nio o nur ve ateş o yıldınm MAARİF VEKİLİ MUHTE-
ve rahmet kaynağına benzetlle- oldugu üzere - delidir ve bun- ı t t t 

dan dolayı da hi,. bır şikdyeti REM BEYRİFECNAD DEN B R bilirdi. jllplter için ilablann ea > 

ınsanlsidlr; dedim, filvalı:I "Ben yoktur. Zaten delilikten müşteki 1 Ef elim B - . . A d 1 . . • . . . en : ogazıçı na o u 
nsan otmuş ilahım!. diyen talı ve bır delı gostercblfır mısınız ? 1 sahilinin yegane lisesi olup Vs-
munls lsa bile bu gürleyen Jil· Hiç bir tezada düşmiyecetim- küdardan Beykoz ve hatta Ka
plter kadar ademiyete yakın den emin olarak iddıa edebili- vaklara kadar olan civar mahal 
değildir. Jüpiter insanlığa mah· rim ki Nizamettin akıllı deli- !attaki Tuzlanın= okutan sabık 

sus bUtün ihtiraslarla bulaşık idi; /erdendir ı•e bütün nimet le 
Jllpiter bizim gibi aşık olur, buradadır. Esasen bilmeliyiz ki 
nefret eder; kızar, unutur, kıs- delilik ile akılsırlk ayn ayrı, 
tanır;bizim ıı;ibl huzuza dUşkon, bambaşka şeylerdir. Eter böyle 
bizim gibi içer ve . arboe olur- olmasaydı delilitin ne meziyeti 
du. Fakat, su fark ile lı.I her 
şeyi bUyUk 'mitı:yıı ta yapardı. kalırdı. 
Aşık olduğu vakit bütün denl:ı- Öteden beri " delilik 3 be
ler tutuşurdu; kızdığı vakit yer şeriyetin ral!bet etiiffi şeydir. 
gök nnl tırıl titrer idi ve susa- Bakınız ne suretle • 
dığı zaman hararetini dünya- Bir kere deli oldunuz mu 
nın bUtün şarap klipleri testine bütün nimetlere konarsımz , 
kAfl gelmezdi. fakat her kı1/jetten uzaklaşır-' 

Gazinin yaşama vı çalışma sınıı. Adam dôver, patırtı eder, 
tarzına yakından şahit olanlar, abuk sabuk denilen ileri geri 
onda herşeyden evel sinirlerin laflar edersiniz. 
ve bUnyenin tahammUI hududu- _ Delidir ı Kusuruna ba
nu eşen şiddetli bir hızın hay· kılmaz derler. Bu suretle hiç 
ranı kılltrlar. 

Muharebe zamaoında ıı;Un· birimizin elde edemeditimiz 
terce hiç uyumaksızın, tıpkı el- bir seıbestii harekete sahip 
&&ne kahram~nları ıı;lbl, her olursunuz. E/!er biraz tanınmış 
yerde hazır ve nazır bu emsal- olursanız, tiyatrolara sinema
sız kumandanın, bir siyası me· /ara bedwa girer, vapura, 
s'elenln halli esnasında nasıl tramvaya para vermez, köprü• 
hiç gevşemeyen bir yay gibi den parasız geçer ve böylelikle 
h.ıftalerca gergin durduğunu Şrhremininden azla ra/tbet 
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Köy hekimi 

Kandilli kız lisesi bundan beş 
altı sene evel orta mektebe tah
vil edilmiş olmasından dolayı 

sekizinci sınıfı ikmal ederek ne
şet eden yavrulanınızdan efıe:. 
vey nlerinin vaziyeti maliyeleri 
müsait olan kısmı Anadolu sahi 
linde başka bir lise mevcut ol
maması yüzünden ya karşı sa
hildeki mekatibi ecnebiyeye ve 
.yahut İstanbul ve Erenköy gibi 
her gün gidüp gelmesi cidden 
müşkil olan uzak mahallerdeki 
liselerden birine ve vaziyetleri 
müsait olmiyan kısmı da maa
lesef evlatlarına terki tahsil et
tirmek mecburiyetinde kalmak
tadırlar. Çocuk babalarının ma
ruz kaldıkları müşkiiattan kur
tanlmalan için Kandilli kız or
ta mektebinin senei atiyeden i
tibaren liseye tahvili esbabının 
istikmal buyurulmasrnı Maarif 
vekili muhteremi beyfendiden 
kemali ehemmiyetle rica ve istir 
ham eylerim. 

S. SAMl 

dam bir aniçinde hayalden ha
kikate dütmüş gibi ruhunda 
derin bir inkisar ve nedamet 
fıtlardığını hissetti. 

Zehra onun bu gevşeyiıini, 
Bilrhan Cahlt biraz ileride dadısının bekleyi-

A ğaçlann altı karanlık dene-1 dar munis gelen lisana hiç ben- tine hamletmitti ... Genç kı.ı: i
cek kadar koyu gölgeler içinde zemiyordu. . Kelimeler ezilmiş yiden iyiye çöken karanlıktan 
ka.mışu. Buna rağmen (Suat ahenk kalınlaımıf, ifade evdeki cesaret alarak Suat Nacinin pel 
Naci) genç kızın gürbüz bir fi- Hatice ninenin o yavan, o ham, teleıen vücudunu aradı ve elini 
dana benzeyen uzun boyunu, ü- lisanı gibi ağırlaşmııtı. buldu, kendine çekti: 
zerine gecenin siyah kadife du- Uzun geceler erişilmez bir ha - Toktor B. dedi, beni ba-
dakları değmiş bir denize ben- yal gibi genç ~damın ruyalarmı bamdan iste, vermezıe gaçar ge 
tcyen iri yetil gözlerini doya do- şenlendiren, San bağ köşkünde lirim. 
ya gördü. Ve bu tahrik edici, muayene olurken ona en mühey Genç adam terli ve ate~li o
ateş verici temaşa çok devam et yiç ihtiraı duyuran bu balık gibi muzlarına kuvvetli bir duşun 
roedi. Çelikleşen avuçları bir gergin vücudu muz gibi olgun hortumu botalmış gibi topuk 
hamlede genç kızın kollannda bacakları ve bir taflan yaprağı !arma kadar titredi. . Hayalle 
kapandı. Zehra dayandığı kalın kadar yetil gözleriyle genç kız hakikatin insanı böyle bir an i
çınar ağacından kuvvet alarak timdi tamamiyle kollarında i- çinde İspazmozlar gibi, akseler 
bu hamleye mukavemet etmeye ken ve dünyanın hiç bir kuvveti içinde bırakabileceğini hiç bir 
çalışırken arzulu, fakat zaif bir bu gayn kabili içtinap aık sah- pisikoloji ve fizyoloji kitabında 
sesle yalnı:ı olmadığını, biraz i- ııesinden onu ayırmağa mukte- okumut değildi ... 
lcride dadısının beklediğini an- dir değilken bu bef kdimelik Ve hele lisanın bir kadın için 
'atmağa çalışıyordu. hir satırlık cüaıle gökten İnmiş ııe esrarengiz. bir teshir kuvveti 

Bu ses, bu ifade. bu sesin bu ı bir afet gibi onun demirl~en olduğunu hiç tahmin etıniyor
ifııdenin ahengi, Suat Nacinin 1 kollarını gev§etti, soluyan ne- du .. 
•f' sahn krinde kulağına o ka- lreslerini söndürdü. Ve genç a• Günlerdenberi bu dakikayı, 

EGLENCELERI 1 MİLLİYETİN - .. 
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Vazo 

1 

l 

~ 

Bu dünyada kötü kalp az de
ğildir. 

Bu gün ben size iyi bir kalp 
göstereceğim. 

Şakir beyin kalbi. . . Çekin· 
meden bakabilirsiniz; Apacık, 
tertemiz, lekesiz, saf bir kalptir. 
Şakir bey iyi kalpli bir adam
dır; mükemmel bir adamdır. 
Hele bir ııöneniz, ilci gündür 
öyle bir keyfi var ki .•. 

Ama nasıl olmasın? ..• Yir
mi sene eve! •tık olduğu bir ka
dına, iki gün eve! tekrar rasgel
di ... 

Yirmi senedenberi, Şakir bey 
bu kadını unutmamıı mıydı? .. 
Unutmamıftı ya ... Yanında ne 
zaman atktan ve aevdedan bah
sedilse, ne zaman atka dair bir 
hik"ye, bir rom n olnmsa,kalb', 
güneı altında bir ırmak gibi ta
bahhur etmeğe hatlardı. Sevdi
ği kadının hayali kalbinde, bu
ram buram tüterdi. 
Aşık olduğu kadın: 

- Ne iyi tesadüf bu, demit
ti, memnun oldum, sevindim ..• 
Sık sık görütelim, bana geliniz .. 
Cuma günü beklerim. 

Şakir bey Cumayı iple çekti. 

den mi? Çünkü, masalardan bi- 'r._-+-_ 
rinin üstünde bir vazo görmüt
tü.. . Bu vazo, yirmi sene evci 6 
hanım efendiye hediye ettiği t--+--+ 
vazo idi ... 

Sevilmeyeceğini anlayıp da, 
hanım efendiden uzaklatmağa 
karar verdiği gün bu vazoyu 
getirmit: 

- Hanım efendi, demitti, bu 
vazoya gözünüz ilittikçe, belki 
beni hatırlarsınız ... 

Ve işte, yirmi sene sonra, bu 
vazo hurdaydı .... 

Şakir bey öyle heyecana ka
pıldı ki, hanım efendi gelince 
sordu: 

Ba cGnkll yeni bllmocemı:ı 

Soldan sata: 

1- Yıkanılacak yer (5) S. ldırla 

kalça uaaındakl bolum noktası (S) 

2- Ç.Otun aksi (il) Zevk (4) 

8- Kıraat et (3) Dilllz (3) 

- Neniz var? 

- Hiç. . . Bu vazoya 

4- Yayduı çıkan (2) Ya.kının 

halay- akıl (4) 

ordum da .... s- Karışık (6) 
Hanım efendi ıı;ülümeedi: 

- Çirkin bir vazo ama, ben· 
ce çok büyük kıymeti vardır. 

6- Zeybek (3) s .. (4) 

7 Şans ( 4) Nota (il) 

8~ Alaturka aıosik:i (7) 

Dllnkfl bllmecemlzl.n 
halledllml' 'ekli 

Vukandan afatı: 
1 Havayı gösteren alet (9; 
!!- Çogun aksi (2) Boş (4) 
8- Evlenme günU ki% (5) 
4 inisin aksi (5) Ayı yuva<' 

(!) 
~- Kısuıın alul (4) 
il- Kabileye mensup bir kıtle 

halk (6) 
7- Ovuştuamak (4) 
8- Yapmak (3) Yalvarma nl· 

dası (4) 
9- Merhametsiz ( 5 ) Arkada 

bırakılan eser (2) Şakir beyin kelbi :ıonkladı: 
-Yal •.. 
- Bunu 9imdi size anlatabi-

lirim artık.. . Yirmi aene evele 
ait bir hatıra. O zaoian aşıktım. 
Çılgınca seviyordum. Sevdiğim 
adam aşkını itiraf etmemitti ..• 
Bir gün geldi, ve ... 

TÜRKİYE İŞ BANKASI MECLİSİ İDARE 
RİYASETİNDEN: 

- Ve? ... 

J 2 Mayıs 929 tariWne mü. adlf Pazar günü saat 15 ve 16 da 
içtima& davet ~ilen bankamız blssedaran alelA.de ve fevkaJAde 
hey'cti umumlyesl ruzrıameleri berveçhi atidir: Sevinçten uçuyor, ne dütündü

ğünü bilmiyordu. Aşıktı atık . . • 
Doğrusu o hanım efendi, yirmi - Bu vazoyu görünce kıı
sene eve! Şakir beye yüz verme kandı, «kim verdi » diye haykır
diğine hata etmitti ... Ama bu- mağa batladı .... 

1 

2 

lılc!Ade içtima ruznamesi 
Meclisi idare ve mürakıp raporlanmn kıraan. 
928 senesi pilançosunun tetkik ve tasdiki. 
Mürakıplerin tayini ve ücretlerinin tcsblti. r.u hanım efendi söylemiyor, ge Bu kıskançlık hiddeti arasında 

ne ben söylüyorum. birbirimizin kollanna düttük ... 
3 

Fevkalı\de lçltma ruznameei 
Cuma günü, tam ıaatında, Şa Bu hatıraya hörmeten vazoyu 

lrir bey hanım efendinin evine sakladım. 
daırtladı. O kadar zamanında Şakir bey mırıldandı: 
damladı ki, hanım efendiyi ev- - Peki ... Vazoyu hediye 
de bulamadı. Salonda, koltuk- eden kimdi? Hatırlamıyor mu
lardan birine söyle ilişti ve ya- sunuz? 

1 - yllZ bin adet beheri on lira kıymeti itibarlyeslnde hamiline 
alt hlsııe senedi ihracı sııretile sermayenin beş milyon liraya iblağı 

2 - keyfiyetin tahakkuku için lazımgelen muamelenin ifası ve 
ezcümle: 

A - hakkı rüçhanın sure!.! istlmlllnln taylnj 

vat yavat yerleıti, gömüJdü. .. .,... Hayır .... Aptalın biri ola-
Kalbi atıyordu. . . Biraz soma cak.. · · 
adamakıllı atmağa baıladı ..• Ne- SELAMİ İZZET 

B - nizamnamede bu bapta lazım gelen tadilatın icrası için 
meclisi idareye sa!Ahlyet itası. MahA.lli içtima Illmayei etfal çocuk 
sarayı salonu 

BANKA KOMERÇIYALE ITALYANA Satılık kösk 
Merkezi Mllano Şehrinde Anonim Şirketi 

Sermaye ue ihtiyat akçesi: italyan Lirası 1,240,000,000 

MATLUBAT 
28 - 2 - 929 Tarihli Bilanço 

ZiMMET 
l\a,a ve Bankalar nezdindeki nukut . 
Portföy ve huine bonolan ..• • . 
Berayı tahsil mevdu •encdat .. •. . 
Röporlar .. .. .. . . •. .••.•• 
Bankavo llt esham ve tahvil!t .. . . 
Bonkalua ve muhtelif müesoeselere 
hakkı iştirak . . . . . . . . . . . . . 
~:sham ve tııhvil!t üzerinden avan~lar 
Muhabiri"< /Bakiyyei Zimmeti} .. 
Kahul dolayısiyle borçlular .•.... 
l\luhtelif horçlulor . . . ... . . . 
Emvali gayri menkule ... .. . . . 
Mefruşat ve mesari!i tesisiye .... . 
Kefalet dola}ısiyle borçlular . ... . 
Berayı 1 Memurin tekaüdiye akçesi 
hıfz Kefalet akçesi .... . . . 

mevdu . 
esham \'e Temınat .. • •••... 
r•h' i l dı, Serbest kısmı ...... . 

512,699,350,05 
4,343,080,998.25 

153,230,3 l 0,55 
605,533,422,30 
457,558.762,85 
483,02~,379.60 

4,37 5,7 JS.40 
2,489,634,790,!i.5 

738,233, I 58,80 
ı 68,450,656.80 
70,304,021,75 

ı,-

512,976,324,95 
~.-

8,784,046,. 
775,49.5,357, -

4,610.100,075, 

St:rmaye .... , ............ . 
ihtiyat akçesi .......... . .. . 
fe\ kal1de ihtiyat . .. .. . . .... . 
Tevzi edilmeyen hisoei temettll .. . 
Hesabı cari mevduab ... ... . . . 
Muhabirler /Baklyyei matlubu] . . . 
Berayi tahsil senedat tevdi edenler . 
Muhtelif dainler ........... , 
Senedatı ticariye . . . . . . • . . . . . 
Tedavüldeki çekler: 

Adi 89,203,422,35 
• Sirküler 140,164,681,50 

Kefalet dolayısiyle alacaklılar .... . 
~:..itam l Memurin teka/idiye akçesi 

ve Kefalet alarak .... .. . 
ıabv!IAt .,, . 

tevd.J 1 ~ tmınat ,, ...... . 
cdcııler Serbest mevduat .... . . 
Senei ltiveye müdever e konto mu-
amelelerine tabi bedel . ... . .. . 

700,000,000,-
560.000,000, 

372.367,90 

1,167,526,395,75 
6,042,905,980,25 

271 ,7%,181,10 

' 
Göztepe İstasyon camii kat· 

şısmda Şehbender Beyin köşldi 
ve önünde iki diikkaru satıJılı:· 
tır. 8 oda, 2 kuyu, 1 Frenk tu· 

lumbası, 3,5 dönUmarazi, havtı:ı: 

ahır, ve envaı mey•ıe ve c;amlığt 
ve denize nazareti vardır. 

Tayyare Piyango Müdürlii

ğünde Şeref Beye müracaat edi· 

lecektir. 
172,129,421,85 1 
73a23at5B.ro 1 v:':~~~R t' 

229.368,103,85 ----------~ 
512.976,.~24,95 

8,784,046,-
775,495,357,-

4,61o,1()0,07 5,-
8,707,806,90 

Ferah Sinemada 
2 ilim Mukita ayrica Düztab•"' 

Basnbacak matine; 15 

Nakil 
"it ~, 

lstanbulda Havagazı ve elekt~ı 1 Senci sabıka ıemcıtiiü bakiyyesi . . . l 14,l6l,389,b5 teşebbıisıtı sanaiye Türk anotJJtJI $'.P 
Senei baliye temettüü . • • . . . . . . 20,975,779,55 ketinin lstanbulda Ankara caddt~i 

J. L. 15,933,482.3S8,5 1. L. 15,933,482,388,55 de 40 numaralı dairei mabsusııd'. ,, 
f - -- müdiriyet aklamı 1 Mayıs 1929 ı:~-

lstaabol şube Merkezi: \lıı) voda Cadde,;, l\aralcöy Palas - Telefon: llcyoğlu 2641-2-3-4-5. hinden itibaren Kadıköyünde ıJı' 
lstanbul Şubesi: Alolemci on ifan - Telefon: lsıanhul 282 1 · 2 ·28~~- hürdar caddesinde 75 numaralı ~ft 
Beyoğlu Şubesi: lstiklıll Caddesi, 247, Alı l\amık Bey !lan - Telefon: Beyoj!lu 1046. irei mahsusaya nakledileceğini fe1· 

terem baliye ilin ile kesbi şere 1 tanbııl Borsıısında ~ambyo Dairesi: Telefon: f,tanbul ı 718. 
iz ~ 

nılr Şubesi. .. Telefon numarası: 
Galata lstanbul ve Beyoğlu ubelerlmlzde, kiralık kasalar, ve seyahln çekleri. Kadıköy 355.156 . 

bu · mülakat sahnesini atırla- ayrılalım. di. Bu selleyla-rundı: - Nasıl, söğütler altında eti "' 
dıkça kendini kaleler fethede- Ve seri adımlarla fundalık- Araba durmuş, genç lazm ba kit geçirdiniz.mi? 
rek müradına ermeğe azmetmit lnrı geçerek yola çıktı. Araba ft uzanmıf, karanlıkta bir yıldız Suat Naci kekeledi: ı,ef' 
bir masal kahramanı gibi gören sesi uzaktan gelen ve yaklaşan gibi parlayan gözleri üzerine di- - Ne demek istiyor~UP!ı ,w 
genç adam şimdi çölde saraha bir ses değildi. Pek yalan bir kilmitti. Genç adam takip edil- la ben San bağ dan, bır • jjd
aldanıp dağlar, badiyeler &§MI§ yerden hareket eden bir yaylı diğinden fÜphe etmekle bera- Clan geliyorum. GiderkeP ~ıı:ıit 
bir yolcu gibi dizlerinin kesil- sesiydi. ber vaziyeti kurtarmak ümidiy- dei umuminin arabasiyle gı ~ 
diğini, dudaklarının kuruduğu- Bunun pek eyi anlayan Suat le kendini toplamağa çalııtı. tik, o kaldı, ben yaya dÖPet 
nu hiHediyor, bu, vücudunun Naci ihtiyatlayola çıktığı zaman Sesine sükiinet vermeğe uğra- rümüş olurum, dedim. • tıi' 
her noktası herhangi noktası- arabasının kendine doğru gel- şerak bu tesadüften pek mem- O konuşurken Leyla •~;;:. 
mn bir teması inaam ihtirasla- diğini gördü. Karanlıkta pek nun kaldığını anlatıriak ister gi içki kokusu duymuttu,. ~r .,;ı1~1 

ra boğan Sarı bağ güzelinin ya- seçilemiyordu. Fakat bu o,ift at- bi: - Hastanız pek ~eyıf etıl'ı ! 
nında ve çöken gecenin cür'et lı yaylı boşa benziyordu. Suat - O, dedi, ne ila, hay Allah olacak, size de rakı ıkraJP 
verici anında etraflarındaki ku-ıNaci kasabaya daha çabuk dön razı olsun, ben de geç kaldım galiba? r:r0,Jıı: 
ru ve hareketsiz ağaç gölgeleri nıek için bundan istifade etmek diye korkiyordum. Sen nerede i· Darbeler üstüste ge 

1 ;;1<1~1 

gibi manasız ve lüzumsuz ka- i~ted;, Araba tam yanından ge- din Leyli ? Bu in,ce fikirli, hassas, P jjçı~· 
!ışına şaşıyordu. çerken yolun ortasına yüdü. Ve Genç kız cevap vermedi. Q. laz.a meram anlatmak ~e fçill 

0 

Şimdi bu mü,kül, bu sıkıcı s<"slendi: nun sükiitu arabaya atlayan Tabii görünmüş alına ,P' 
\•aziyetten kurtulmak için çare- - Dur, arabacı! doktoru yeniden endişeye dü- da güldü: b aJct t 
ler arry9r, genç kıza muvafık Onu bütün arabacılar taniyor şürdü. Sordu: - Yok acanım, u ti Je"' 
bir cevap bulmağa çalışıyordu du. Araba durdu, fakz.t ar•h•cı- . - Sahi utı.~"Y~ g\~tin. H~'11 '"l'"-l"'iid.i~ri\"ii" bir dd~e ge{~~ 
ki kişneyen atları ve takırdıyan dan evel yaylının içinden bir- de yalnız? dı: Halın kalmasın ıYSit 1 

tekerl<".kleriyle yaklaşan bir ara denbire peyda olan bir gölgenin Yaylı hareket etmişti. Araba ken aya~üzeri uğrat~· ~ 
ba b<"klediği ve aradığı fırsatı sesi duyuldu: cının yanında istediği gibi ko- kadeh bır şey.· ;_~a a ta11ıfll' Je 
ona hazırladı . Gen~ kızın - Buyurun Suat Beyefendi, nuşamiyacağmı anlayan Leyla le, böylebilmedıgın, a tıcıf' 
dini sıkau parmaklarıpdan kur- nereden böyle? ilk defa gelirken Suat Naci nin ğm yerde yalnız baş•_1'.~ ptı? 
tularuk: Suat Neci bir elektrik sade- ona y"etığı gibi Fransızca söy- geç vakit buralarda b~~:.,ecli 

- Peki, peki , dedi. . . Şimdi meaine uğramıt gibi sersemle- )emeğe ba,Iadı: 1 
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Kuru btr firça üzerine konulacak 
KOLINOS dişı aralarinda kalan 

yemek artıJdanni çıkarır. 
Tehlikeli mikroplan imha eder, 

diş ağrilanna, di~lerio çurumesine 
diş etl~rinin hastalanmasına mani 
olur. lstimalinden sonra saadercc: 
ağızda leziz ve latif bir rayiha bıra
kıp ağzın serin olmasını temin eder. 
Kolinosu tecrübe ediniz, bu tecri!be 
neticesi olarak• ağzımın ne kadar te· 
miz olduğunu hissediyorum)I deye
ceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

Türkiye için depıııltıırl: MAUlll:E F.IU&m 
Be7o§lu,Yeııedlt s.btJ, lıırııblm Pap ıputı .. ., 

En e fi Amerikan s:ık.ızı r;a yet 

luzetlidir. On adedi ihtiva eden bir 

kutunun fiau ~5 l.:~-nır. 
1 ve ya iki sakız 60 v-ım hint 

)'llğıııın ltSirini yapc. 

Oksllrllğe kitrfl saloz 
"Krnford Coogh Cum~ 

Üt.sürül,: bo!a:t ~ luşı 
pek faidcli 'e lezzeti lltif olan bu 

5akız bilh1ss1 tütiın içenlere ta.site 
edilebilir. 

il: tin eczaneler ve cc:ı depo
larında sanlm&ktadır. 

Türkiye vekili umumi>i : Riş:ır 

Voli Galatada. Vo~..-oda hııı 7. 10 
Posta kutu>u 447 Galat:ı 

JAwMiNf oM·vi·!i 
•SAİR MADEI 1Ll!:-! 
İru PARLATMAGA! 
! l\1AIISUS CİLA : • • • • 

' Baş •Cnlan 
Aspirin 

komprimckri 
i1c tedavi okmahilir. 

ı..Jdlıf -· Yalau Jnı,-mzı honGroDa. ,._..,.... 
aıbelAJmn c1t1rk.t <n: ı.. markayı muarca 
tolep ediniz. 

MUSTAFA ŞAMLI 
UCUZLUK SERGİSİ . 

AÇILMIŞTIR 
i l!ıi~NJ ~~K.' l m::TEMİ 'A'fLI Kİl\IYEVİ GÜBRELER Dil 
i ~-· i ~~ n:ı:ı!~-cttrr:~r~~~ıı~\/.çi~;.~;~~l~~i~~ub:~;;::: ~:~~ır ·d~e~~:ı; ~ 
: ~ i ·~ lloc:ıp:ışa. Ebussuut l'adde,L ·o 55 ~ 
: Bütün bakka!iyelenlc satuır; : IJil ÇULflAZADE l\fAHTU LARJ ~El 
: C mu.'lll ' ek ılı: G•l:ttada ' oy- : " 

lstanbul Limanı sahil sıhhiye i. vodaB İnt'j0n""ToTF ı.! su TULU ~1BALARI 
ınerkezi sertababetinden : Post• Ykutusu: Gaıau 447 : 

h !\terk ~-" .... •••••• .. ••••••••••• .. • • ı liv ı ve miılh:ıkatra kullanılmakta olan moıor ve s:ınuaııarın 
haıa· acı i<;in ı:; kalem boya ve saire ile 29. kalem makina yağı. lzmir melrtepler mübayaat ko 

ı v misyonu riyasetinden. l"eı- . e saire münaka.o;ai alenive suretile miiba..-aa edileceğinden 
l lllı ırı·· ' • ed I . İzmir san'atlar mektebi fabrikala-
'a]j l . unakasıı 13 Mayıs 9'lQ Pazarte!il olarak ıespit İ miştır. rı için mübayaa olunacak alii.t ve c· 
q~~e~n şartnameyi görmek üzre her gün ve münakasya iştirak devat hakkında mevcut Jistalar mnh 

llıu ~re ycvm Ye tarihi mczkürde saat 14 ondörttc Galatada Kara teviy;ıtı 15 Nisandan 5 Mayıs 929 
l"tı~~~~:ıpa~ sokağmd:ı klin merkezimizde müı~ekkil ihale komis- ~ne kadar b~lı. ~If usuliyle 

, llluraca:ııJan ilin olunur. ırunaltasaya vouedil:::ııştır. 

ılffffft Jumat almak üıcre Ankara, İstanJ:r.ı; 
'lllltD • Taliplerin listaları görmek ve ma-

§§ maarif eminlikleriyle İzmir san•at-

§ B o y o k ~!ar mektebi müdilrlüğünc muracaat·ı 
~ ~ lan ve depozite akçni olan yedi yüz Su hayat ve zenginliğin menbaıdır. 

~tayyare pı•yankosug ~!l~~i:.:r~i:::i~=I~~':!~' -=~E:.:, s.:;I ~~d~:.:.:?·~-~[r~ gayrı 
- le olan 5 Maym Par.ır günü saat o...,- çfFLlk 'YE 1(0MESTE SU: Çiftlik bJvanah lçüı ea lrııv-

he§te İzmirde maarif nninliğinc!e vetB gıda kadar balemelr lıas11 ll&izdir. 
Reşideler her ayın 11. ndedır" mubayaat komisyonnna teklifname JlESAKINDE su: Sdıbalilı m•!uıfazıısı ve hıfzı~!lya riı:.-

v~ depozite m;ııkpuslarıyle birlikte yma en başbca ın:ıift )ille SIUfar. 

4. Üncü keşide l l Mayıs 1929 dadır muracaatlan ilan olunur. EABRl~LARDA SU: Allt ve maldoeıer 

1 

llir mavdu. Büy • k .k . Koşunuz ! Koşunuz ! OTELLERDE Sll: lllımlfta!t olıııat İÇtıl Cll biriaci şartıdır. 
U J ramJ ye: Çalım;;ıkçılarda Çq= st>J:ağmtla- TDrkiyc milmcs.slUeri 

1,ı:;:(){)O lı"radır =ki kuş tüyü ıa1>,,;1:a., ... yüzik hf BOURLA BiRADERLER VE şünEı.r 1 s1 ·':1'..h ,,,,..,, tüyü ya;stz:z iki Iin. yoıgaa ODd.ört, -~ n .ı\.1-ı. 
~ ==:: şilte oııMş lirada. Kilo ile ızs h- ---· lstanbul - Galata ~ Yrılk Ca: 2C.CXXl 15.(XX} 12,nnn 10,00Q liralık ruştan ~lar. KqtüyleriM malısııs __ 

~ b ramtyeler ve f().(XX) lir~ bir mükAfat. - kumaşlar brr renktr -vcuttıır. Bolu maarı"f Mu-du-rlu" g"' u" nden· ~ o ::::::: Istnbııl ikinci Ticaret mahkeme- • 
~----= U keşidede Cem'an• 3 9{)() = sİnden· Duzçc kazası merkezinde 7 inci tip altı dcrshnneli eski plan nümunesı-

• t Ista;bu/ Orücülerde S No mağa- ne te•fikan ın~sına b"'ilanılıp natamam kalan ilk Mektep biuısının ikmali numara ka kt =ızada şapka ticaretiyle iştigal etmek nşaatı 6965 lira 9 kuruş bedeli ke~ifnamc mucubince \'C kapalı z:ırf usulife 

•~ı~ı~ıımı11111111111~iw~l~iınooınlı.., ıf 1.~~::;;,;.~r:::.:!~h2:~: il;i;~iı.i;a~t~~ı,;:~~Eı~:r~~ :~~~·;,.,;;.~ı~=~~~ 

ı kedde >cr.i h_..-,6 l numral· 
acuıt 'ııe rmracaat. T e!efon ; 
lt.ınbı:ıl J !05 

YELKENCİ 
Y .\ P ı · ıt LA ru 

K \RA l>f.. ;-f;t, POST\. ! 

ANADOLU 
Pazar 

Antalya pos.a ı 
( ı\ruı.f:ırc:ı vapı.ru. - • '"'. ;m 

Pazar 1 O tla '·.ıla!:ı rıht illi' l:L 
b:ı.rek:.tle- lzn::;~ K ::J' B lrıırn 

Rado F~thi)c n"·ı..e \nc;ıl :ı 

ı;idecek ve du:ı -re m.zktir 
i.5kclekr birlık • .: l '_. . lar
m:ı.ris •• ·akız. ÇaıLı k:lc c;,• 
bolu-v:ı ı.ııtr:ı· ar k gclea:k•ir 

lzıııir imin siitat Yas~~ 
''falımu~eYkcı:p-~) \ .ıpUl"J .• O 
İsa!! ~"-1ıJ2J::'G!t!:;. ı n !ltn'ınİ: n 

h;ırd.etle lzm:r, Ant:ılya.. .\Ui:c. 
\tersine ~idecck v~ T~cıcu 

l .\namor, \l:li_ e, Antıı.lya.. Uınire 
~rayarak gekce r:r. 

u •) 5 Faizli, D24 ıoı-. İ:~tikrazı d·ıhili 
ta hviliitı hanıillerine 

\' a,ksi \l;ıvıs 1929 tJr;'ıinck , ·nknt.1 (2J·) n;.ırnarah ! :' m l 
delinin 1 \J.ıyıs 192 11 ıbn il::.ı·:cn t:aJat:ı \C \nk•"a l, m~, ' . 
bankaları g'şeler''e ıııu<> ~scı rrt•zI,ürcııh \"ı!'ı ~t mcr:ıki:i:Jdc b ' 
btı.tn bilumı:n ~ubclC";~ '• [Cdıy~:nc ı:ıu'•:ı cr.t cc'il.:cc: tir. 

20 Tlırk lir:tiı i 'ymc:i i ib:ıriycli heiıcr t:x tah\ il k~r n n:ı 

evr:ıki nak ... Uye ('..ar~· 5t) ~k· "'L::: tccvi) e c~;.ın~C? l~rır. 

Kuponların, mım:t! .. t L n!urı:~n ile l ,;, .• tc ih-a2:ııda, O m.ın:r 
bankası tar:ıfı~ı.l:ın hanı!"t•rin , t:ı-"';'i~dcn beş !;!U'.l "::ınra •di}c 
·edilmek w:re ibr:ızı l:rzım :.;elen l ir m;ıklıır;; 'c~iJ.:cc1-t 

Devlet demiryolları ve liıııan 
ları umum~ idaresinden: 

ld.:lrenıUe !uzumu olan ça:n deJmsc, kala ve t:ıhta!::rın m:.ınak:ı· 
sası 8-Y-29 Ça~~mb:r gunu ~aat 16 cla Ankar:!rıl.1 Co:u p•:aıc.la 
malzeme d~ir~irnlc icra edilecektir. 

:\ltınakasaya i~tirak edeceklerin teklif m•·ktı:pfarını ve- ;:o lir:ılık 
teminatı mınakkatderini yevmi mezkurd:ı ~~at J ;;,30 a kad:ır umumi 

i<fare pı .. •ı i:;leri mLdürlu~ünc wrmeleri 1'1zımdır_ Tallpltr mi.ıl'nka~:ı 
,arnıamelcriııi 250 kurus mukabilinde Aıık:ırad;ı. mal:r.cmc daire i rı· ' . 
den llaydarpa~ada mubayaat komisyonundan tedarik ukbilirkr. 

Rahat uyumak ancak; llBelsoğukluğu .~re.nği 
L.1...1...•.ı. St d d ola.ıılarıa nazarı di.>.:aııne 

- ü3::_-o1:ıs~~ Dr. Horhoroni 
yatmakla kabildir. Beyoğlunda 

bultlM ..-addi.'SİTide 370 num.ua.lt 
lt\KF,R. matazalannd;ı . 

[•1ao: 14 - 16 lira 

~BA~ 
Meda lkwdllalrcal wllclircsl 

JvA A~RODh1 
Bi=t llııdi intihap eylediği 
en son ~ ıncxlelleriaiıı Tiimt 
ettııüıi \'C Beycıılıınd:ı Kalivm( 
f evkiııdc lniosoğlu :rpartmı;ıp_ı- 1 

nm ht."'1. .:J dııiTelerindc teşli>re 
baş!.:ıJı.gıı>ı muhterem mil:jten
lcıiııc :ırz eyler. 

D E r .N 
iLl\1ÜIIABERİ 

J1er yrrCen fızl::ısına olırım 

lla!Li<;>lrnn Maksudiyc H:m uçJ~· 
ü ket 35 Der" i;; 

Fanin ett sorı tıSulilc kari 
a!;ı..--.Iı: e:ıki ~• yrni be!so~klui!;ıı, 
fn:n;;!. ic!ror dıır!:;, bel gevşckli~r 
ve ""~~c '-e biküınlt. kadın r>· 

batsızlıllin teda>i olunur.. Beyoğlu 1 
Tokadıpn y:ı.mrıda mekt p sok:ık 
No 5 Tel: li. O. 31$2 

11..Aı· 

200 ili '..! 10 kilo kinin kom· 
ptitR<: bpalı arf usuliJe nnıb:ı

raa cdile~ir mim:ıkııı.--:ı 2·5· 

m pa7.:!rt~i gfınü sa:ıc r 5 de 
lstanhulda Gedikp~:ıda j:ındarma 
iınalat!uınc!llr.de icra edilecektir 

~~rtnanıc im~rnthancden tevzi 
oluııur teklifnamenin tarzı imJ:kı 

arcnamcdeş muntkriçtir. 

Mes'ul Müdür; BÜiUIANETTİl-f 



. \nJ(arada çocuk bayramında küçı1kler B. 
~f. i\1. nıünıkeratını dinleınişler ve ıneclis bi
nasını !leznıişlerdir. 

v Martta Kahire kadınlar birliğinıiz tara
fından bir nıü ·amere verilmiş ve zevbek dans-
ları yaJ>ılnıı~tır. · 

Ankara her gün daha ziyade inıar edilnıek
tedir. Ankarada evkaf binaları. 

l)ün 1~cJera!'>yonun gilreş birincilik musa 
bakaları yapıldı. Güreşte Kunıkapılılar. 

1\ 

;miilıy~t 

Dün doktorlar senelik kon~ralarını 
yapıldı . 

yaptılar. Hey'eti idare intihabı 

))ün çocuk haftasını '• üncü günü idi. Türkocağuıda bir çocuk 
balosu verildi. cı 

r
. , Dün st~dyunıda Beykoz - Galatasaray, Fener - Vefa ve Beşiktaş -
Süleynıanıye takımları arasında nıçalar yapıldı. 

... ....... . 
Dün sipahi ocağında ilk bahar kosularına hazırlanış koşuları yapıldı 

-
Bin Söz 

Resim 
·- ı • ~··-.: .. _""' ___ ,- -...-:'ı 
,.,.,, !,'>' .·:\:' ' •'!l. <ıoS'> I ~;,.ı,,..•,· 

;>- • - "- ~ 

Eskişehirde Hakinıiyeti Milliye ve çocuk 
bayraını fevkalade bir surette tes'it edilnı!ştir. 

. 
Arnıutlu<la çocuk hayranıında bir sünnet 

düğünü yapıldı ve çok iyi oldu. 

M' 
Ak Seki Hiınayei Etfal ço~uk bayramı; 

nasebetile ç ıcuklara elbise yapılınıştır. Ce 
idare hey'ct. . 


