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HÜRRİYET HAKKI 
Acllij c Vekili i\lahmut Esat 

Bey Aldumum hürriyete, bilhassa 
nıatbuat hiirriyctine dair bize 

Çok kıvınetli beyanatta bulundu. 
Bu bcj:anat, dünkü nushanm~da 
nc~rcdildi. Cumhuriyetin Adliye 
\'ekili, mutlak, hudutsuz bir hür

riyete tarafdar değildi. O, hu gibi 
geniş hürriyetlerin faide yerine 
zarar vereceği ·kanaatını izhar 
\re bunu ~öyle ifade ediyor: 

KARIN MÜŞKÜLATI GİTGİDE ARTMA YA BA_ŞLADI 

- ~Hürriyet, pek çok defalar 

şantajcılnrın elinde devlet otori
tesine, vatandaşların diirlist mcn
faatlarına karşı bir tahakküm 
silahı altında kullanılnıaktııdı~., 

Vekil beyin bu kanaatim teyit 
edecek mi. alleri tarihte görüyo

ruz. Başka milletlerin tarihlerini bir 

tarafa bırakalım, bizim son sene
lerdeki tccnibemiz bile bu haki
katı tc' sik etmektedir. Şüphe yok 
ki, otuzbir mart \"l' Şeyh s.ıit isyan 

lan valnı1. irticaın, cclıalctin eser
leri değildi; bu ;,yanlanh, o za
manlar nıcvetıt olan müfrit bir 
lıurriyctin tesiri de pek büyüktür. 

\caba tarihin arzcttij),i bu p;ibi 

m <allcrt lıal-.ar k, mutlak surette 
hL Tİ -er .ıkylal,ırı mı olı'1ak Ll
z•md r? C.ınır riyct ve inkılap 
içınlk yr ,"} ~n 'c bu azi:t. mcf
kt\rder' ) ,,1; L '.n•ck \ .ız fc,, .i 
ıızt riııe .ıl .. ;ı bir n ıldrn, J pnu 
h·kknıck , ıt' · lllr. Uız muzır 

ve ı-·ırrit · ı rriyctler~ a1t') hdarız, 
) ok<,, k:; ..ınun tahdit ettiği 

dairulcl:i hürrhct hakları ıınlinclc 
hürnıctlı. iğilnıcği bir ~azıfc biliriz. 

:\hıhtercm \<lliyc Vekilimizin 
kasa hudur. 

Ilı ;;ıin, ltalyada, \'ugo,Javpda\ 
Ru \ ,ı,tt h ti aha bir çok mcm

kkctlcrde Jıurrıyct lıakl:ırını takyit 
edecek nı~lıiyute rcıimkrc geçi
liyor, yeni tertipler alınıyor. Bu 
tcdlıirlertmkn dola}, onları mu
:ıhcze ctmc~e hakkımız yoktur. 
Hnılcr!ni sıı}ledi~ir.-;z bu mcm

lckccicrdc'·i idari polin aja 
nazaran v.ızııluı.an tak yi ditt , 
vaziyetteki zaruretin bir icabı, 
muhitin bir ihtiyacıdır. 

ş,ıra,ı ırı.ılıakkak kı,cıı medeni 
ı"CI'"' k ·etk de 1'ik hLirriyLtin 

tcgulllılııı, ,' crija, istılıdJdn <egal 
hib•int!cn c ıha tch' kc1i o' } r 

llıı .• a,, tllTl bele ·duı -•mra, 
C ıınl rtj et 'l ıırk } .si cllıctt~ büylc 

bir ~i 1,tirıak rc\az \Crcnıcz, 

Yeni rcjimdt:, hiç bir ferdin, hiç 
lı! ınL L"' l <enin fazla bir lııirri

)CtC nı.ılik olm11>ına iınk;\n yuktllr. 

.\Jıılıtcreın \ekil, matbuat 
hiirriyctindcıı anladıj),ı nrnnayı da 
~öyle. izah ediyor: 

~-\Jilkt YC inkılabın blıyük 

mcnfaatlarınııı etrafında çalı~mak 
yazmak diirüst ve samimi ten
kitlerde bulunmak .... , 

Vakrn, h.uı medeni- m cmle
kctlerde matbuat h lirriyeti, 
Vekil Heyin dedigi gibi" demok
rasilerin 'ırtında ezici bir yük 
ve milktkri yorgun \ c bizar 

!makan bir miic<se'e halini aldığı. 
bir lıakik:ıtur. 

.\lcsclıı, Frn11<aııın en biiyük 
hukuk alimlerinden Garo diyor ki; 

"Fransada matbuat hürriyeLi, alkolizm 
tchlikc>i gibi scrscriyiıne· bir surette 
memleketi tehdit ediyor;. 

\caba Türk maıbuatıııın hürriyet 
nnk.tai nazarından \·aziyclİ ne 
mcrhıdcdirl 

·rurk m:ıthuaunın meşrutiyet dev
linde \ c cumhuri} etin ildnına tckad
Jüm cdc'l sa!h:ı ile ilılnı t:ıkip eden 
.ıı larda bir çok hataları oldui\"ıma 
jüphe rnkrnr. Fakat, \ine ~üphe yok 
ki, bup:ünkü matbuatımız büvük mak
'adııı etrrıfıııda hulOs ile, heyecan 
ile çalıjıyor. .\lahkcmclere intikal 
eden :-;on da\.l ic:c, münha~ıran ga
zcıccilcr alcı hine tc\cih edilmiş bir 
lc\chblis <lcAildir. Mcsclcı·i olduj!;u 
gibi ınutal:ıa cımclidir. 

('üınhur;yct .\liiddci Lnıumi:ti, 
Mkikar:ı muhalif neşriyatı! halkın 
\,: . <lrını tc~\i~ eden bazt ga ctclcrin 
lıu hareketini kanuna mtı~)ır bul
ınu:;, huna J ... linadcn hukuku umumjyc 
namına da-.ı ikııme ctmi~ lıuluııuyor. 

\ rk:ıda~larınıızın lıu meselede mah
. emedcn tcmiı o!Jrak çıkmasını, en 
-aminıi bir hi~le temenni etmek ga

yeL t;ıbiidir. Adliye Vekilimizin de 
Jil•diği bundan ba~ka bir şey dcgildiı· 

. Mahmut 
'\iirr nıebusu 

Başka memleketlerde karın münakalata bir tesiri olmaz. 
Almanyayı lsveçe rabteden Sassnltz - lrelleborg arasında 

vapurlar buzlar arasından nasıl geçer. 

Kar devam edeceki 1 

•••••••• 
İstanbul susuz kaldı 

Karlar eriyinceye kadar İs
tanbul susuz kalmaya 

mahkummuş_! 

Susuzluğ.un bir çok yerlerde buhranı 

mucip olması muhtemeldir, eknıek 
yapıcıların bir müracaatı 

Kömür narlıına zam yaqıldı , otomobillerin kar zammı da 
tekrar iade edildi - Ekspres ve konvansiyonel trenleri geldi -
iki tayfa dondu, Rüsumat motoru battı . 

KAR BU GÜN DE DEVAM EDECEK 
iki gün evel tekrar başlayan kar dün da geç 

vakta kadar devam etti. Kandllll rasathanesi 
bugün de kar yağacağını, fakat tipi ve fırtına 
olmıyaca§ını blldlrmektedlr • Yeşllköy rasat 
merkezi de bunları teyit etmiştir. 

Havaların bir kaç gün daha kapalı kalacağı ve karlı 
olacağı muhtemel görUlmektedlı;. 

Hava dün evelkl güne nlsbetle biraz daha soğumuı; 
derece! hararet dün sabah 8 dereceye dUşmUştur. 

HenUz caddeler! blle kardan tamamen temlzllyemeyen 
Emanet ikinci derece yolları ve sokakları olduğu gibi 
bıraktığından ayakları kayarak düşenlerin haddi hesabı 
yoktur. Daha geçen fırtınadan kalan kar yığınlarını kal
dıramayan Emanet bu vaziyet karşısında ne yapacağını 
şaşırmıştır. 

ŞiDDETLi SU BUHRANI DA BAŞLADI 

lstanbulda su buhranı da baş göstermiştir. Terkos 
suları, umumi çeşmeler ve ekseri kuyular donmuştur. 
koca şehirde su ihtiyacını temin için karları eritmekten 
ba,ka çare kalmamıştır. Sakalar, mUşterllerlne su sev· 
klyatını gUn ••ırı birer tenekeye indirmiş ve flyatlara 
yüzde yUz zam etmeiie kalkışmışlardır. Evlerin çoj:iunda 
su saatları ve boruları parçalanmı,tır. 

KAR KALKMADIKÇA SUSUZ KALACAGIZ 
Terkos şirketi, lstanbulu suzuz bırakan sebebi araştı

rırken şehir haricindeki ana bornumu sotuktan patladığını 
anlamıştır. Fakat şehir haricinde karın irtifaı 4-5 metreyi 
geçtiğinden borunun rıereden patladığını anlamak ve tamir 
etmek imkanı yoktur. Buna nazaren kar eriyinceye 

lkadar lstanbul susuz kalacaktır. 
KÖ.\IUR FlATINA DA .ZAM YAl'ILDI 

Kömlir ve oduncular, havaların son vaziyeti dolaybiylc fiatlara 

zam yapılması için Emanet iktisat müdüriyetine miiracaat etmi~lcrdir. 
Bunun iizerine iktisat miidiiriyeti ~ehrin muhtelif :;eıntlcrindc tetkikat 

yapurmı~tır. Alınan neticeye göm şehrin uzak taraflarına yapılacak 

nakliyatın iki misli arttıj\ı anlaşılmı~ Ye Şi~li Topkapı gibi yerlerde 

Kömürün 9 kuru~a :atılmasına müsade edilmi~tir. 
KAR ZAMMI DA YENiDEN KONULDU 

ilk tipide otomobiller için yüzde 50 kar zammı kabul edilmişti. 
Bilahare kaldınlan bu zam havalann tekrar karlaması 

üzerine dünden itibaren yeniden vazolnnmuştur. Kar zammı, ha
valar tabii hale gellnclyc kadar devam edecektir. Maman bu 
zamma rağmen şoförlerin ihtikarı atabildiğine devam etmektedir. 

BANLiYÖ TARIFELFRI INTIZAMSIZ 
Anadolu bonllyö trenleri tarifesi ancak kısmen tatbik edilmekte 

ve gece seferleri yapılmamaktadır • 
Maltepe ile Kartal arasında kara saplanan tren dün kurtanl

mıştır • şark demir yolları banliyö hattı tamamen gayrı muntazam 
olup ancak sabah ve akşamları ikişer tren tahrik edilmektedir • 
Hattın Yedikuleye kadar kısmında clft hat seferleri temin edilmiş 
ve Çekmeceye kadar mevcut lstasyonlann da bugUn temizleneceği 
anlaşılmıştır • 

EKSPRES VE KONVANSiYONEL 
Dün hattın Çerkeskl!ye kadar kar altında kalan yerleri , Ana

dolu demir yollan idaresinden alınan kar makinesiyle a~ılmış ve 
ıo gllndenberi karlar arasında bulunan Avrupa ekspres ve kon
vansiyonel trenleriııln sabaha karşı şehrimize gelmesine intizar 
ve .ı konvansiyonel ;ıosfasıaın volcnlarını taşıyan bu trenlerin 
edilmiştir. 2 ekspres flnllado ihtiyaten kar makinesi bulundurul
muştur. 

(mabadı 3 ncü sahifada) 

ÇEKİLDi 
Piyanko dün ta
lilileri sevindirdi 
BÜYÜK lKRA.l\IİYE 

BUGÜN 
Tayyare plyankosunun 

yedinci tertip birinci keşi
desi dün Darülfünun kon

ferans salonunda her zamanki 
merasimle icra edilmiştir. 

Havanın soğuk v karlı ol· 
masına rağmen dünkü ka
labalık her vakıtklnden az 
değildi. 

30,000 LiRA BUGÜN ÇIKACAK 
Bu keşldenln en büyük 

ikramiyesi olan 30,000 Ura 
dün çıkmamıştır. Keşideye 
bugün de devam olunacaktır. 
BiNLERCE LiRALIK iKRAMiYE 

Bugün çekilecek ikrami
yeler arasında büyük lkra· 
mlyeden başka 18, 15 ve 
12 bin liralık ikramiyeler de 
vardır. Dün yalnız 10,000 
lira çıkmıştır. 

KAZANAN NUMARAL R 

Kazanan numaralar şun
lardır: 

10,000 lirayı 41709 numa
ralı bilet kazanmıştır. 

3,000 llra kazananlar 
42,467 
10,691 
32,499 

2,000 lira kazananlar 
56,503 
50,197 
27,220 
50,90;& 

( Kazana11 dıgrr n 
ikinci salıifemizdedir.) 

İsticvap 
Mevkufların tevkifha

nede istintaklarına 
devam ediliyor -·-ikinci defo te\kif edile<, "''.znun· 

)ar hakkındaki tahkikata dün de devam 
edilmiştir. 1 laklarındaki mcn"i muha
keme kararı Temı ız tarafından nakz 
edilen rue,kuflar !i'ıilaıtaıı menedi
lerek Tcvkifanede nyn ayrı hücerc
lerc konulrnu~tur. 

Tahkikatla baılı lıaşına mcığul 

olan Birinci Ceza mahkemc>i rebi 
Jlikmcı lıey dün hti>vabala ba,la· 
mışur. lstiçvaplar <alıahran ak~ama 
kadar devam cuni~tir. 

Dün Kadriye, . 'adidc, 1 Jaruide 
hanımlarla ;>;asır ve Faik lıcyler 
isticvap edilmi,lerdir. lstlçvap edilen 

mevkuflua gönderilen "Yıldız. imzalı 
mektup hakkında sualler sorulınujtur. 

;\le\ kuflara dün c\ lcnndcıı cşza 
getirilıniılir. lsıic' aplar Tc\ k ifh.anc 
müdürü Ziya beyin odasında ıcra 
edilmekte \C maznunlar teker teker 
buraya getirilerek istiçvap -edilmck.te
d!r. lsıiç,abat esnasında y<dineı mus-. 

tantık N•zım bey de hazır lıuluıımak 
tadır. -----+-• ••••• ,_ __ 

Bir muhabir 
Daily Express muha

biri Ankaraya gitti 
Daily E prc-;,;(Dayli Ekspres) 

gazctesiı in hthl: l muhabiri M 

C. J. Kctdrnnı 

lstanbula gel, 

ınıştlr. İngiliz 
muhabiri mem

leketimiz hak

kında tetkikat-

ta buluna rıık 
gazetesine ma

kaleler yazacak

ur .. \lr. Kctchurn 

bu tetkikııtını mınik etmek için 

dünkü trenle Ankarnyıı gitmi~tlr. 
Muhabir Afrika seyahatında ln
giliz Veliahtına refl\kııt ettikten 
sonra :.\Iısra ,.e Kıbrısa gitmiş 

ve buraya Kıbrıstan gclmi~tir. 

Emden geldi 
Alman Kruvazörü 

burada dört güri 
kalacak· 

Emdende yapılan me
rasim ve Alman 

bahriyelileri 
Almanların r:mden kruva:ı:tirü 

dün limanımıza geldi • (;cmi 

cvelki akiam ı J,30 Çanakkale 
de Türk bahriye ;ı:abitlerilc .\iman 

~efaretinc mensup memurlardan 

müteşekkil bir heyet tarafından 

kar~ılanmı~ur. Knıvaziir dün 
saat 9 da limanımıza mmısalct 

etmiştir. 

Emden limana vasıl olur 

olmaz Sdimiye öıuinde top ata
rak ~ehri selamlamış ve Selimiyc 

den de yene topla mukabele 

cdllmi~ti;. c;emi hunu muteakip 
Buğaıiçinc kadar giderek sonra 

Dolmabahçc onıinc gelerek de

mlrlemi~tir. "mdcn süvarisi 1 1 
buçu~a du~ru \'ali \C ~ehremini 

:\luhittin be) i ziyaret etmi~tir. 
:\lüteakilıcıı Alman ,darecancsinc 

azimetle il]lc yemeği yenmi~, 
öyleden sonra da ak~ama kadar 

süvariyi ı:;cmidc iadci ziyarette 

bulunan ;\luhittin bey Kolordu 

ve Bahriye kumandanı Alman 
sefiri, cli~er bir cok zabitan, ve 

gazeteciler ziprct etmi,lcrdir. 

Cihan harbinde bir ~ok kah

remanlıklar yaparak batan ilk 
"l•:mden, nin i~mi verilen yeni 
gemi hakkında dun tııfsilat ver
ınistik. "Emdm~ in mıırcttebatı 

500 dıir. 
Gemide ralcbe \ardır. Bunlar 

devrialem 'eyahatı yaparak malö· 
mat ve mumarL'•elerini arttırıyor 

!ar. 
Gemi ıkı a} n 1 lhmburktaıı 

h~reket ctırı, lsp• '}U ve lıal}a 
\C \ "11~· hm ııl· r .:ı u ayarnk 

buraya gclmi~tir. Alman nıisalir
ler ~creflnc diin gece saat 9 da 

,\Jman kuhıbiı Tötönyada bir 

ziyafet vcrilmi~tir. Y·ırin akşam 
müsamere vcı zi yakt f~mdcn scrc

fine Dariillıcclayidc bir mıısa~ıere 
YC p~rşc.mbc günıi de 'l"ııkatlıyan 
da bır zıyafct \·crileccktir. 

Cemi burada dôrt "tın kalacak-
1
• ,., 

tır. ~mdcnin 'cyahati 15 ay 
devam edecek Ye buradan ;\fısır, 
Çin, Japonya, \\ u'turalra, 
.\mcrika ya gidecektir. 

Doğru değil 
Yol verğisi gene 

10 lira 
Bu sene yol ve~1islnln 12 

liraya çıkarılacai:ıı ,ayı olmu 
,ıu. Dün Vilayetten tahkik 
ettik. Yol vergisinin 10 lira
dan 12 liraya çıkarılaca~ı 
doOru değildir. 

- - ---······-
Varan dört makale~i 

• " Varn dört " serla"h it 
bir yazı" neşreden Cumhu
riyet refikimiz aleyhine mü
ddei umumilik tarafın.dan 

dava ıkme edilmiştir. 

Irak· fevkalade komiseri 
Ankaraya gitti 

' ...... . 
-Sir Kleytonun beyanatı 

Fevkalade komiser Türkiyede son derece 
çalışıldığını ve Ankarada Hariciye Vekili 

ile görüşeceğini söylemiştir 

Eve/ki gün şelırimize gelen lngilterenin Irak fevkalade 
komiseri Mısır ordusu cenerallarından Sir Kleytoıı cenap .. 
farı dün akşam sefir Kfark cenap/arife Ankaraya lıareket 
etmiştir. 

Sir K!eyton hareketinden evet sefarethanede kendisifii 
ziyaret eden bir mulıarririmizi son derece nezaketle kabul 
etmiştir. Irak feııka/ôde komiseri elini muharririmize uzattıgı 
sirada seı•im/ı bir surette gülerek: 

• Size Türkçe hitap edemediğimden dolayı son derece 
mUtee~sııım • 

Demiş l'e arupça bildiJ!ini ilcfre ettiktuı sanra sözı ;ı 
şu suretle deı·am etmiştir: 

O n beş sene Mısırda 
askerlik ettim. Mısır· 

da "Kleyton Paşa" Unvanını 
halzdlm. Pa,alık Unvanını 

el'an muhafaza etmekteyim. 

HtıKC.\1ETl~ll.Z T.\R Hl. ·nı\'1 
GÖSTERİLE.' TE~HILAT 

Sir Klc~ıon bir anılık pençercden 
karlan seyr ettikten sonra muhavere 

'l.eminini <l~~iştir'!IİŞ ve ekspresin 

Alpullud.1 mahsur knldıgı altı gün 
zaıfında ki hayabrı anlatmı~tır. Fe\ -
kal:lde komiser Alpullu ~eker labrı

kıısında e\ ı 53a1ler geçirdiklerıni ve 
fabrika mudıirıı tarafındın izaz edil

diklerini so)lcdikıen onra Tekirda~ı 

Valisinin g · erdi~ı teshilattan mem· 

nuniyetle bah>•tderck dcrnışlir ki: 
• - fJükılmeıinııln gosterdiği 

ıeslıilet olmasa idi el'an Alpulluda 
kalacakuk. Tekiıda~ı valisin:n giın· 

derdigi otomobUkrle kolavlıkl• Tekir
dağına geleb·''r' k Oradan da \apu 
!o 1 w bu rahat hı e~ah cttık • 
Yoksa ~.,., \Jpulluc! · ka: .Jk• 1 •• 

Fakat hu • .şnm \ karaya gul. ke-ı 

tehlike yoktur • 
muntazan1dır . 

.\nkaıa trenleri 

lngtltere-lrak mllnasebatı 

Sir Kle\ton m har: irınıizın uali 

• 

Sir Kleytıın 

"'erine 11.U I t 

re demi, k 

lr t ' ~• et tabidı 
\ekil '\1ul ın • aıJ· n 1'.ı 1 

lrakra ne vapmak zim 
3) a gth. ' ten )""I 1 ta\ 

nı 

c'<lıp, ı 

" c Türkiye ilerliyor 
Slr kleyton bundan son- ziyaret ettikten sonra Jluyjiıyıı 

ra Ankara seyahatına geçe- gideceğim. Orada11 Ummana 
rek demlşttrkl: giderek Emir Abılullalıı ziya-

- ankaraya her hangi ~et eyledikten . sonra. tayyare 
bir mü k t 1 1 

ıle Bağdada gıdeceJ!ım . 
za era ç n gitmiyo-

rum, maksadım şahsı dost
luklar kazanmaktır. ankara
da bulunaca~ım, bir gün 
içinde hariciye vekili ile gö
rüşürken belki bir meseleye 
temas edilmek lmkftnı hasıl 
olur. 

Buda ancak ileride yapıla
cak bir müzakere için esas 
olabilir. 

Zaten ötedenberl medhlnl 
işittiğim Ankarayı ziyaret 
etmek isterdim . Merkezin 
imarı için sarfedllen mesai 
şayanı hayrettir. 

BUyUk relslnlz Gazi 
hazretlerinin sevkı lda. 
resi sayesinde Türkiye 

son C:erece ilerlemlştır. 
f!aklkaten burada pek 
çok çah\nlmaktadır. 

Nerelerini ziyaret edecek 

Sir K/eyto11 An karadan gine 
lstanbııfa geleceğini ı•e burudan 
deniz tariki/e gidece/frni sıiy/r

dikten sonra demiştir ki : 
Buradan Baula giılecegim, 

oradan /la/ebe geçerek fcııka
/ade fı,1111iser M. Ponsonıı 

Maaş Layıhası 
Bütçe encümeni Mart bida

yetinde Maaş kanunu ıaylbasını 
tetkike başlıyacaktır. Bu telkl
kattan sonra bütçemız vils'atına 
göre maaşlara yapılacak zam 
mlkdarı tespit olunacaktır. 

BUGÜN 
Sl.a.\anın ınu .... ıaJc.iı:hı:i \c tC\:1.l ., 

;rdtmi intizamı JolJ}I ile :uctcnılı 9 

s.ahifeJir. Yarın gene 8 ,hFc fr.:• 
cdecetiz 

2 inci sahifemizde : 
ı- 'leşhur 1.odeadorl dinini değiJ

tirdl. dehşetle y•budıkrln alcyhJn
ı1e huhınu}or 

2- ... nlı;ara muzal..cr.;ıtı \C )'.Un.:ı.,ı 

zetelcı i . 

3 - ·r;r~ı:arc pıya.nl.:osJnd. dun k. 
zan numara1ar. 

4 ~QD haberler • 

3 Uncü sahifemizde: 
ı- Kız nıuallirn ~ı:cJac )İı de tt•ııJ.1 

tcJrisJt tJa,.l.1dı 

2- l'clefon ucrctlcrinc zam nıı v .
pılı~or?. 

3- Lruumi ıı ·,-:- ko ı. ını D 
\ı!k' hazretfcrı 1u :ıt 

4 üncü Sahifemizde: 
ı llav.ıı r.pı,r1 

:2 F'ıkr.ı 

J - fclc~ 

·1- Kulak nıısoıl'lrt 

5- ı ı ikıl\·e. Hnman. 

5 inci sahifemizde 
Halk ncsrivnıı - . 
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Lu end rf dinini değiştirdi t 
~~~--~---~~-

f lırıstiyanlık yahndilik demek midir? -
l.,udendorf bunu iddia ediyor ve yahu

dilerin dehşetle aleyhinde.bulunu~' r 
.\iman gazeteleri harbı 

umumıde Alman ordularının 
crlılını harbiye reisli~inde 
bulunan Ceneral Ludendor

fun Hıristiyanlığı terkederek 
eski Alman dinine süluk 
ettiğini yazmaktadırlar. ce
neral Ludendorf yalnız ken
disi bu dine süluk etmekle 
kalmamış. aynı zamanda 

misyoner sıfatiyle Almanyayı 
dolaşarak. halka Hıristiyan
lığı terke davet etmekte imiş. 
Ceneral Ludendori Ave seh-

• rinde irat ettiği bir nutukta 
demiştir ki: 

Oeııaal Lııılendorf 

tlyanlık olmuştur. Almanya 
Almanyayı harbe sokmuş-

tur. 
Almanyanıo mağlubiyetini 

bunlar ihzar eylemlşlerdlr. 

di11aı'j'G da fııı !ırırckctimizi Çünkü harp başlamazdan 
takip edecektir. evet beni harp için beş mll-

Hıristiyan!ıJruı Allalıı haki- yon asker hazırla maktan 
katiıl yahudi Al!aludır. Bize meneden; kuvvetler bunlar 
bu Al/ahı yahudilcr vermiştir. olmuşlardır. Eğer umumi 

- Biifürı Alman dünyası 
jııaliyı'tini takip etmektedir. 
Almanya dinin Pe yahııdilerin 
talıakkümıi aliıııda zebundıır 
Eğer bi:: Almanlar Hıristiyaıı 
ılininin re yalıııılilerin tahak
kümünü kıraca/; olıırsat; Skan-

Bu Allah bize haber ve- harbin başlangıcında 100,000 
riyor ki Yahudi milleti, bü- kadar daha fazla askerimiz 
tün Y abtıdl olmıyan millet- bulunsa idi harbı kazanırdık,,, 
!eri yeyip bitirecektir. Bir Ludendori bundan sonra 
senedenberl Yahudiler Al- şu maalde bir taahütname 
man milletini yemektedirler. dağıtmış ve bunun halk 
Hristiyanlık ta Yahudlliğln tarafın dan lmz alan masıoı 
müttefikidir. Suni bir nevi istenmiştir: 

Yahudlllkten başka bir şey "Hırlstlyan dinini terke
olmıyao masonluk ta bun- derek Alman dinini kabul 
larla irtibat etmiştir. ediyorum Gerek ben ve gerek 

Son büyük muharebeyi reflkamın damarlarında bir 
ihzar eden üç kuvvet, Ya- damla yahudl kanı olmadığını 
hudlllk, masonluk ve Hırls- beyan ederim.,, 

~~--.. .o......---~~ 
'Vun.anlafanda 

Ankara. müzakeratı 
Nimresmi Yunan gazetesi 

müzakere hakkında ne diyor? 
\tin•. 8 ~lilUvet Hu ak'iamki 

ı;azetcler. Yunan nıurahha>ı M. 
1 )iyaman<i• ıpcılo;un \nkaradan lstan
huİa avdeti üzrıinc n1ühadelc komi.s
i onuıuL1 Türk murahhası Cemal 
llüsııü bcvin de htanbuldan .\nka 
rnva hareket cdccel!;i haberini aldık 
Lliını 'aziy0rlar. · 

Bu gazeteler. müzakcratm tech -
hurün<lcn tı.:\ cllüt edt:n mes ~uliretin 
Yunan hükumetine tt.:\·cccüh edeceği 
lıakkıııdaki ncşriratın aslı olmadığını 

ıddia cdirorlar. ruıı:ın hüktlmcti 
kendi murnhhasma talimat vermekte 
ıteçikmiştir. Müzakerat da hu yü7.den 
geri kalmı~ur. 

l~tc bu gazctclcı· lıu hususta Tür!' 
matbuatı rnrafmdan vaki olan n~ri
yatın do,tru olmıdığı ileri siı.riilüyor, 
· 'iınres.ıııl Estiı gazetesi müzakeratta 
reehhur rnk:i olduysa bunun münba
,ır:ın Türklere ait olduıw>u yızıyoc. 

Do gv:cte Tevfik Rüitü Beyin 
rahmttlığı üzerine mü:r.ahratın da 
durduğunu, kendisinin iade! afiyet 

1 
ctmc:>i ut:erine "\'"unn.n sefiıiriin hemen 
gidip kendisini ziyaret cuigini, uzun 
müddet görüstuğünü yazıver. 

Bıı mülakat neticesinde nokwi 
nazarların tahriri olarnk te,pit edil 
nıcsi tckarrür etmiştir. l~ınliik ınc:>c· 

lesiİıde yuvarlak bir tavizata vasıl 
olabilmek üzre çiftliklerle şehirler 
deki cml:lkin ayrılması için bir sureti 
tesd)·eyc usıl olmak husu.•unda 
tahriren noktai naıarlann tespit edil

mesi neticesine ,·anlını.ştır. 

Neticede bu tahriri teklifler \ " unau 

sefirine tevdi edilmiş ,.c Atinaya 
gönderilmiştir. Bu nimrrnııl gazeten.in 

verdiği habel' işte budur. Ltia, ilaı e 

ten şunu da $öyliyor ki Yunaıı lıükQ
meti çifliklcr mcse!csilc şchirk'fdeki 

emlakin oyrılmıwım kabul ederse 
Türl:: hükQmeti de diğer mes.tilde 

daha itilMperver luı~ket edecektir. 

kazananlar İkramiye 
-=--.+el~---

Dün çekilen 
DUnkU ke,ldede kazanan 

numarolar berveçhl atldlr. 
BUyilk ikramiyeler birinci 
sahlfemlzdedlr. 

1000 Lira kazananlar 
~<Jlh<J :ı;-:ı 3250i 556.J.' 
IJ40h -±8775 22818 41979 
2-1421 ı -±0949 J2960 39987 
-±1;)17 ~Q10 482~S 55641 

400 llra kazananlar 
-!2(J..f..l ~9620 -14~26 1160-± 
l7b0. .17842 58861 :ı02!4 
P,I l.J +79:i0 ~I0.1:i 23115 
i ı 'IRO ''7 :ı;; 7 r 8468 586J ı 
.1'..?;-ı.G~ :i5264 ..!G l 5:- ~~0!12 

' ' f ıı. ı( ı IO..f. fı0<12 
lira kazananlar 
% ı <ıJ;-8:ı ssı2~ 

.'>740<ı 26279 1384'..! 
19o:ı 4oa2:ı 16422 

-'0Ih'2 ~4611 5,1056 589!4 
5Y .!il Rfı<Jlifı -12.)R:! 54079 

numaralar 
10532 41749 4714ô 

1470J 12897 
15261 4171• 
17716 :i4107" 
4..1680 3270l 
ki48i 5740.1 
;!6025 381 51 

57365 
17197 
4ü388 
17372 
fı6J(ı 

:17880 

34287 
26184 
42319 
2082 
9545 
!~~ 

100 lira kazananlar 
>1042 2949 2192 47877 
1338~ 32769 4368 47208 
35637 14957 43736 13078 
42012 ,J8142 55141 1 J.605 
29999 41261 41290 4717 
585<7 4t09fı ~so;ı<ı 50521 
481 ro -t.1.120 13213 Aı;ııs 

17796 17132 51564 26803 
~3522 ~71 l(ı "894 ·t'l.'>09 
40786 18~67 55270 1854 
20314 .13.115 407% 4116(ı 

.Jl71 5084-ı Q;-g.ı. 29188 
, 19219 9862 ~2120 A0309 
4582 4J623 ~9003 48464 
4929 27080 10499 20939 

2fı5;)~ 22947 26832 28917 

a. 

Y alrıız bizde değil 
- ·~·· 

Fran sada ve şarki 

Avrupada da şiddetli 
soğuk var 

Paris, 11 (A.A.) Paris 
havaflslnde sojt'uk yeniden 
şiddetle hüküm sürmege 
başlamıştır. Hararet sıfırdan 
aşağı altıya düşmüştür. 

BeJgratta daha müthiş 
Paris. 10 (A.A) - Şarki 

Avrupada şiddetli soğuklar 
hfıkfim sürmektedir. vlyana
da tahtessıfır 26 ve Belğrat
ta gündüz nakıs 23 ve gece 
nakıs 29 derece kaydedilmiş
tir. 

* DANiMARKA KRAL! 
Cannes, IO (A.A) Danimarka 
Kralı ve Kraliçası buraya 
muvaslat etmişlerdir. 

* HAVA TEŞKiLATI -
Paris, 10 (A.A Hava işleri 
nazaretinln teşkilıttı ikmal 
edilmiştir. 

*Almanyada soguk llerliıı.10 
(A. '\) Bütün Almanyacla harikul

:lde bir >olıtık hükümfermadır. Ren 

nehri cesim huz kitle>i ta<ıdıgı için 

bu nehir üzerinde seyrüsefer cati! 

edilmi~tir. Buton Ren harnlisinde 

gıip büyük tahribat icra ediyor. 

* FOŞ iYi Paris, 10 
(A.A.) -Mareşal "Foch,. un 
s ıh h i vaziyetindeki iyllik 
bariz bir şekil almaktadır. 

Tamirat müzakeratı ilerlllyor 
Londra. 10 (A . .'I.) - "Daily !\la 

il .. ü1 T'ads muhabirine n:ı;..:arcn, nıu

ta.ha.=-sıs komitesi :lzası tamirat nlCS 

elesi hakkında kati 'e nihai bir iti 
iı\fa l'a>ıl olmak mümkiiıı olacnğı 
ümidindedirler. 

Komiteyi icabmdıı nasilıatlarilc 

irşat ve tenvir için :il l'arkcr Gilbcıt 
bütün celselerde hazır bulunacaktır. 

Ümumi kanaat şu merkezdedir ki 
komite Martın sonuua kadar paristc 
kalacak YC Alman yanın mali 'azire
tini tetkih. için bilılhae Berline l{ide
ccktir İngiltere ı\merikaya olan 

borcuna mukabil bir meblağ alııc.ık ,.~ 

Fransa do tahrip edilen ıruınatıkın 

tamiri için ihtiyar ettiği olasarifin 
tcl:lflyc kılfi bir tazminat alacak 
olursa Almanyaııın .l milıar lngiliz 
lira,;ını tediyeye mecbur kalaca~ı 

hesap olunmaktadır. 

" Tunus beyi öldü Tuırn::, 
11 (AA.) ;['uııus lıq i 7 l ya

şuıda ıcfat etnıi~tir. l lalcfiııin 
ikat ıncrn'1mi derhal icra edile

cektir 
• Sosyalistler ve bükılmet 

Parb, l l (A.A.) M. Pol lfoıı

rour gazetecilerin bir ~ualiııe 

ccvalıtn Sosyalistlerin iktidar 

mcvkünc ister btemcı i~tiraki 

bir zaruret olduğunu beyan ct

mi~ ve demi~tirki " Bu esasi bir 
mesdedir. 1 lallcdilmedikçc >ol 

cenahın yeniden toplamasına ma
tuf her türlii te~ebbfü; ya bir 

çıkmaza yahut acze müntehi 
olacktır. So;;yai.izm '· Ben lı:ı:r.ı

rım_ dendikçe şimdiki siyast 
Yaziyette mahsus bir de;!:işiklik 

olması imk1nsızdır. 

57267 
28558 
(7286 
24757 
6809 

57568 
32204 
.t2U02 
53J08 
45611 
2063<) 
1866 l 
21968 
14%5 
1895J 
(1853 
29559 
223!5 
47454 
5Ql3u 
46830 

93~5 

39392 
48670 
3fı884 

32472 
9185 

54255 
25324 
12075 
27712 
16307 
57250 
5987Q 
28561 
51211 
22857 
56395 
55841 
~1824 

6269 
17773 

22672 :i5899 
4462:ı R5286 
:i068 1215 
27S24 5:i702 
4495'.l .15118 
55(ı:il 466!0 

22509 
19619 
50839 
'14297 
!5963 
16067 
39412 
;11904 
4-0605 
34706 
7176 

28436 
.15220 
.1( 137 
12482 
1729 
1530.l 
17344 
52734 
2722 
4.15.~9 

18.14 
49550 
~1243 
3069 
41021 

729 
46789 
42777 

1372 
Q318 

21600 
1339 

2!047 
258:\2 
45947 

1629 
59531 
40220 
52125 
24438 
6197 
36~68 

:12939 
!i9134 
40575 
46:i76 
27.302 
26721 
41164 
25124 
57694 

50 Lira kazaoanlar 
•ı4.l9 204;15 8934 21459 
3~~ J6fı61 J7851 29193 

j l:n ll4~redeı j 

Pİ\ASA 1 
~-

INGILİZ BA, KASININ KA-
RARI. 'DAN ÇJKAN NETi

CE DE\ AM EDiYOR 
Londra, 10 (A.A) "Dal-

ly ,\\ail" in • uyorktan haber 
aldığına göre· İngiltere ban
kasının iskonto fiatını yük
seltmesi neticesi olarak mez
kür şehrin borsasında hasıl 
olup hemen felaket şeklini 
alan tedeanli fiat mahafill 
maliyede lngiltereye ve ba
husus inglltere bankası mü
dürü M. Montagı1 Normana 
karşı şedit bir infial tevlit 
eylemiştir. Mes'ele meclisi 
meb'usanda mevzuııbahs edi
lecektir. 

_.. LONDRA YA DÜNDÜ -
Londra, 10 ( A.A.) - M. 
Lloyd George Akdeniz de 
icra etmls oldujtu tenezzüh • 
seferinden avdet etmiştir. 

H:i:u.•dsi.a:uda 

Kaza tahkikatı bitti 
Yeni Delhi, 11 A.A.) Teşrii 

meclhte ordu idaresi relslgeçen 
kanunusani ayının 23 üncü glloü 
vuku bulmuş olan kaza hakkında 
izahat ve teşrib!'tta bulunmuştur. 
Bu kaza bir lngiliz tayyare
slndeo bir bomba atılması sure· 
tiyle vukua gelmiş ve 15 yerli 
askerin telef olmasını intaç 
etmiş idi . Ordu idaresi reisi bu 
kazanın sebebi aksi bir takım 
hadisatın bir araya gelmesi 
olduguoıı , n: amali bundan bir 
takım zabitlerin de dahil bulur\: 
dugıınu ve bıı zabitlerin divanı 
harbe sevlcedileceklerini beyan 
etmiştir • 

Sirb:is•an.ı.aıı. 

Fransız dosluğu 
Belgrat, il (A.A) - Belgrat 

sokaklarından bir çoğuna Fra
nsız ricalinin isimleri verilmiş 
olmasından dolayı M. Briaııd 

miş olduğu teşekkür 

fi~i ş.ehremini tara
edi} c meclisine telıliğ 

edil ir. e 
Soğuk arttıkça artıyor 

Paris, l l A.A.) Belgrat ve 
Bllkreşten alınan telgraflar so
ğuğun artnıiş olduğunu bildir· 
mektedir. Bazı yerlerde hararet 
nakıs 32 ve 34 e i nmiştir. 

• a:au.erikad.a _, ______ _ 
Mksikada bir vak'a 

M~xico, 11 [A.A. J Sabık 
reisicumhur "Obregon., ın kati
li olup idanı edilen Toraiin ce
naze merasimi esnasında vukııa 
gelen bir arbedede. bir kişi te· 
lef ve otuz kadar kimse mecruh· 
olmuştur, Mevkibln güzergahın· 
da bulunan binlerce kişi "Yaşa· 
sın Toral, diye bağırmışlardır. 
ve tabutun üzerine çiçekler al· 
mışlardır· İtfaiye efradı halkın 
üzerine su sıkmağa mecbur 
olmuşlardır. Suvari Polis mezar
lığı işğal elmlştlr. 20 ki~! tev
kif olunmuştur. 

Me~ico, il ( A. A ) Nuevo 
Leon valisi ve ihtllll fırkasmın 
reisicumhur namzedi M. Aoroo 
Sezin hanesinde lnfilatı: etme
miş bir bomba bulunmuştur. 

58266 
40626 
42223 
25250 
42245 
59454 
36079 
19923 
14873 
43972 
52159 
34463 
:1:>353 
47027 

4597 
24170 
26786 
!il361 
;i0674 
54319 
39903 
8766 

12017 
17963 
10099 
47711 
15191 
24-02 

28748 
4687 

12114 
41265 
:17900 
4ü517 
3767 
7000 

2&451 
\7162 
13162 
44734 
16381 
3:l440 
'.!4580 
59201 
35638 

5872 
55018 
1632! 
17218 
;18847 
~8276 

948 
48592 
14295 
25641 
55191 
44964 
25578 
22154 
34241 

6ı:60 
57591 
21698 
30193 
23133 
13{)95 
!\2234 
15102 
8415 

54181 
39425 
50661 
26192 
21520 
52652 
41411 
211525 
29659 
19071 
36255 
27008 
14168 
10323 
4066a 
46209 
59921 
59417 
15413 
30455 
39490 

377\?B 
7671 

51744 
9854 

37708 
5!109 
11982 
51008 
43165 
54388 
54201 
38254 

2871 
26189 
10055 
33126 
20067 
21381 
!7761 
32241 
55146 
44329 
33046 
13699 
5838 

53289 
;ı9533 

50908 
02886 
18919 

1 . 

parri" nln hastalığı dolayi
siyle teahhur etmiştir. M. 
Musolininin bir çok kardl
nalları ayan azalığına tayin 
etmek niyetinde bulunduğu 
söylenmektedir. 

J1 apaya verilecek 
para 

Bertin, IO (A.A) Roma-
dan bildirildiğine göre Papa 
ile M. Musollni arasında hu
sule gelen hususi bir itilaf 
mucibince telifi beyn muahe
desinde bidayeten tespit edi
len tazminat miktarı yediyüz 
elli milyon liret tenzil edil
miştir. ltalyan hükumeti bu 
meblil.ğı vatlkana derhal 
tediye ve ona ayni zamanda 
bir milyon rıret kıymetinde 

hazine eshamı ita eyliyecek
tir. 
-----·-----
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i ş bank.ısı 
Aundolu dcatir ) olu 
1 ·rran\·ar. Ş. 

1. tr. ~- Şirketi 

f. Su Şirketi 
T. Tütün /\ , S, 
r. lle~irmcn s 
$. ne~irmcn Ş. 

A. Çimento Ş . 
1. ·rcıeron Ş. 

Ş. 1\.1. Ecza ~. 

Ş. frayri~·c 

1

1.l 

2~ 

4'l 

1 ! 

R 

4'l 

ao 
s 

TAlfflf./\'J' 

1 1 T. 
:\na<lulu 2 ·r 

il. y l 3 T. 

'l'iinel ~irket1 

Llcktiriı.: sJrk.ctl 
Hıhnm Şirketi. 

il. P.1~a liman ~irketi 

<;HU:ı\ 

Loı:ıdra 

Paris 
Atiuot 
Ceue\cc 
R.011• 

Bük~ 
Amsterdını 

8rlibet 
~ofyı 

Pra.t "" ' 
Berlhı ıt ;t' 

\ ' iya.oa 

38!05 
36751 
54444 
43815 
15804 
23850 
21637 
11492 
46826 
19196 
49656 
49908 
22577 
18645 
39068 
67007 
4283 

4ô797 
14792 
50758 

295 

34589 
53121 

1827 
4030 
3922 
2208 

4843? 
18340 
800(i 

30313 
50757 
239l(i 
8693 

47132 
50 

45342 
53127 
!l0657 
42298 
11422 
4526.1 

''~=-
0,49 

12 
.ı~ 

3 
ti7 

J 
~ 

32431 
36219 
52983 
;}079 
1163 
5970 

57817 
40504 
30196 
58066 
11050 
3634-0 
57004 
4018 

;12691 
28287 
28380 

900 
34754 
26167 
30010 

a 

6'.:!,.l)O 

'!5 

l<O 

r,o 
40 

M 

00 
41.25 

41 

o~ 

00 
,'!() 

~o 

sn 

4.5t 

19 

- , ';";) 

12,SO 
- ,5ll 
oo.ıo 
ss,
~~9.00 

37,:SO 
22,SO 
:ı3,!S 

87,50 
~1.50 

07,50 

49.25 

27296 
14966 
596111 
5867 
5622 

50495 
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30 Lira kazananlar 
9150 16608 7971 50073 

45166 43418 27375 27375 
23404. 7522 29176 10008 
31874 26715 21344 15792 
54149 34512 6738 29558 
43656 12840 17980 21435 
59229 44512 ~029 12855 
50469 40184 17342 46980 
2821 27153 54030 360 

34997 56822 47010 55110 
22492 39661 7729 173 
17046 51141 48095 46191 

.~r h.:ı..a, .\lilli~d) Lı<Lkrde ~,ı.., \ uııu.ıca h L:..i'1Cc u 
e,as itibariyle okııttıırıdnıa>ı tkıırrur ttnıi:tır. 11u lıu,u.,ta ltl!iatla 
hazırlanmaktadır 

Ankara - İstanbul ti reni 
Ankara, l J ( Milliyet ) 

saat teahurle gelmiştir . 
İstanbul tlreni bu gün döı1 

Hilaliahmerin mühtaçlara yardımı 
·\nkara [ [ '\lilıiyct)- l lil<Uialınıcr cemiyeti rn~·ahndan \ks:ıray, 

\)l·tc, Y;ız~at., Ka\Seri, Ktr<dıir, ı:ski~ehir, .\!)·on n: ,\nkar:ı 
mmtak.alarındaki muhtaçlara lıLt,ıtdn\ \l' saire tcızi ,·dilccckc•r. 
Hu ı~ için varım mih·oıı lira tdrik cdilm' ~tir. 

Müddei umumiliklerde yeni tayinler 
Ankara, 11 Milliyet ) - Dizanbekir mllddei umumisi Fehim 

Ziya B. Mardine, Mardin maddei umumisi irfan B. Diyarbeldre. 
Bitlis müddei umumisi de Adıma müddei umumiliğine tayiu 
edilmişlerdir • . 

Papalık ile ·Italya arasında ınukavele 
Roma , 1 l (:\.A.) ·ııu ı;lın oj);lcyiıı Papa namına kardinal 

Gaspari ile İtalya Kralı nanııııa .\!., ,\ los;u!iııi ( Latcraıı) s:.ır:ıpnJa 

Roma ıne:;eksıni barrnrnf eden ~iyasl bir muahede ye italy:ıda 

elin \C kilise ınesailini lıcrtaral' eden öİ)''L'l bir ınuknı·elcname 

imıalanıı.ıur: nıuahe<lann meclise hcrayi tasdik ar;.~ından evci ııe; 

redilıncsi lıu,;usundaki arzuya tedikmı ;·csaiki nıc;r,ki\rc ncsrcdil-- ' 
ıniyecek yalııu bunlara dair ı unu bir hulasa n:rilcccktir. .. 

B. M. M. MUZAKERATI 
Memurin kanununda tadilat 

•••••••• 
Memm iken ecnebile ev1ene:-ıler 

müstafi addedilir 
Ankara, 11 (A.A.) - B. M. 

bugün reis vekil Nurettin Ali 
beyin riyasetinde toplanmıştır. 

icra ve iflas kanun layihası ad· 
!iye encümenine verllmiştir. 

İngllterede ıcain (Taymis ay· 
ren vorks)fabrikalarından sipa
riş olunan Uç adet vapur esma· 
nına mahsuben sabık Bahriyo 
Nazırı Mahmut Muhtar Paşa ile 
Maliye Nazırı Nan bey tarrfm· 
dan kefalet olarak tediye edilen 
yirmi bin İngiliz lfrasının mü
sebbiplerinden tazminine ait 
muhtelit encllmen mazbatası 

ruznameye alınmıştır. 

Türkiye • italya arasında 
Romada ak! ve imza olunan 
adli himaye , adli makamların 

huknk ve ceza işlerinde karşı· 
llklı mllzaheretl ve adli karar· 
larıın tenflzl hakkındaki kanun 
hlyihası müzakere ve kabuı 
edilmiştir. 

Memurin kanununun dördü· 
nen maddesinin (z) fıkrasının 
tadili hakkındaki kanun layihası 
kabul edilmiştir. Buna nazaran 
(ecnebilerle evli olmamal. Me
mur iken ecnebilerle evlenenler 
müstafi addedilirler. Bu kanu
nun neşrinden evel ecneb\ ka
dınlarla teehhül etmiş bulunan 
memurin hariciye, mlldafaai mil· 
liye ve bahriye vebAletlerindu 
istihdam edllmezler. 

Meclis cumartesi gUnU top
lanacaktır. --------İzmir felaketzedelerine para 

tevzi edildi 
lzmlr, ı ı (Milliyet) - Hilali abmer tarafından fakirlere (12Jbin 

okka kömllr dağıtılmıştır. Zelzele felll.ketzedelerine de izmirde 
27,725, Torbalıda da 15,030 lira tevzi edilmiştir. 

Menemen civarında tiren bir otomobiltı 
çarptı ve dört ~işi vefat etti 

lzmlr it (Milliyet ı Menemen ıle Olucak istasyonu arasında 
tiren Aynalığa giden bir otomobile çarpmışhr. Şoför ve otomobil 
içinde bulunan OarUJbedııyl sabık artlsrlertnden Adil beyle NadJde 
ve Hayriye hannnlllT mllsııdeme neticesinde vefat etrnişl«dlr. 

Yalan haberler işaa edenler 
lımic, ı ı ( Milliyet ) Asılsız haYadi' i~aıı. edenlerden Şc ı ı.. 

kaptan ile Kemancı Mustafa kaptan Şaban 'e k,bmlı .'\lımediA 
muhakemelerine bugün devam edilmiştir . 
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MILLlYETff~ ŞEH" ~ VE "EMLEKET HABERLERİ 
PoLi/TE MEMLEMETTI 

Kanlı vak'a Havaya kadarı 
Ömer kendisini ihbar 

eden arkadaşını 
bıçakladı 

Ayvansarayda 
bundan bir 111üd-

• 
det eve! bir a-
damı vurarak 

kaçmı~tı. Sülay
nıanııı kendlslnl 
%abitaya haber 
ı·c rmesind en 
kı7.an Ömtr,dün 
'''Jn gece yol.:ı
nıı bekliyerek 

sakin Ömer 

;ızın Süleymanın üzerine hücum 
ctnıiş Ye iki yerinden bıçak -
lıyarak kaçnuştır. 

* Rakı y[izünden cerh -
Lan!;ada oturan dülger Yorgi 
bir şişe rakı icin çiçekçi Sliley
ınanı keserle kafasından ağır 

'urctte yaralanmış, kaçmak ister
ken yakJlanmıştır. 

* ~a bikalı derdesti - Kar
dan bili>tifade hırsızlık maksa
diyle bazı evlerin kapılarını kur
rnliyan sabıkalılardan Hüsamet
in, Nevzat, Mehmet, tlazım, ls
nıail, Şevket Zabitaca yakalan
nıı~lan:lır. 

* Yangın başlanğıcı - Şeh
zade ba~ında Letafet apartımaru 
altındaki tayyare piyankosu klşe
'inde bulunan sobanın kurumlan 
tutuşmuştur. Fakat bastırılmıştır. 

Yangıo başlangıcı 

Dün akşam Balıkpazarında bak
kal Nikoliniıı dükkanından ateş çık
ı;edc derhal söndürülmüştür. 

•ı.nı~ ... -Ticaret kongrası 
Umumf kongra ne zaman 

açılacak? 

::;ehrinıiz Ticaret kongrası Şuba

ım dördünde roplanacakur. Bu kon
ııradan sonra bir de muntıka kon
~ra<ı toplanacaktır. Bu kongraya 
lstanlıul Ticaret müdUrlilğ(ine mer
but ticaret odaları iştirak eyleyecek
tir. Bilahare Ankarada umum ticaret 
odalarının iştirakile büyük bir kon
gra içtima edecek ve bu kongn 
Başvekil Paşa hazretleri tarafından 
küşat cdilecektlr, 

Ankaranın en muaz
zam binası 

Yeni Evkaf apartımanı 
Ankara 10 (Milliyet) - An

lcanımızın en güzel yerlerinden blrl 
olan Bankalar caddesinde aylardan 
beri yükselen büyük bina, büyük 

Evkaf aparumanı, çatısı da ikmal edi
lerek, sair aksamının ikmali için 
yazı beklemektedir. 

istasyona çıkar çıkmaz nazara 
hemen çarpın bu büyük bina başlı 
başına küçüeük şehir ve bir alemdir. 
Aırerlkanın bllyük binalarına verileu 
gökyaran sıfı.tını biz de Ankaraı.ıızda· 
şiınclilik bu binaya '"'ebillrlz. 

Evkafın me 1leketin he• köşesinde 
yaptırdığı güzel binalar içinde balen 
en büyilgii budur. Altı katı bulunan 
ve bütün ceferruan ile iki milyon 
liraya mal olacak olan bu bina şeh
rimizin şiddetle hlssedllen bir ihti
yacına da cevap vermektedir. Hem 
sinema ve hem de tiyatro için ter
tiban haiz salonu beş yüz kişiyi 
istiap edecektir. Pek mükemmel su
rette tezyin edilecek olan bu salon 
kırk loca}'l ve orkestra için son sis
tem bir mahalli ihtiva etmektedir. 

Bu binn; şehrimizin en zarif bina· 
lanndan olan ve halen Zlraaıbank!sı 
ldarei umumlyesinin tahtı işgalinde 

bulunan bimayelecfal apammanın büyük 
bir modelidir. Ve ikl bin yüz metro 
murabbalık bir saha üzerinde inşa 

edilmiştir. 

Tiyatro Ye sinema salonundan 
b~ka geniş terasları da havi olmak 
şart!le yedi odalı on dört, altı odalı 

onbeş, ve beş odalı ik:i ki ceman 
yirmi altı büyük apartınıanı ve alın 

katında mükemmel ve zarif vitrinli 
sekiz tane altı metrO en ve sekJ?. 
metro derinliğinde, dört tane de on 
iki metro ar?. ve yirmi metro geniş
liğ!nde mağaza! arı vardır, Bu dört 
geniş mağazanın ikisi icabında tevhit 
edllebll!r bir şekilde yapılmış olup 
gazino olabilmek için hususi tertibatı 
haizdir. 

Bütün bina dahll!ndeki koridor, 
kömürlük, vesair bu kabil mahaller 
hariç olmak üzre tiyatro ve salon da 
bir göz itibar edilmek şartile bina
nın hey'cti umum.iyesi tam iki yüz 
otu~ ile gözü muhtevidir. Ve halen 
Ankarada da bundan büyük bina 
yoktur. 

Dört asansörü, mükemmel alek
ıirilı: ve kalörifer tesisatı mc\·cuttur. 
Ve sotukıan müteessir olmam&k 
için su tcslsıtt hususi tertibatı haiz. 
dlr. Elektrik ıeslsan on yedi bin ve 

TELEFON ŞİRKETİ İSKAN İŞLERİ EMANETTE 
Ücretlere zammedile- Hariçten gelecek parasız muha-

cek mi? cirlere ne yapılacak? Emanet Bütçesi 
Geçen senekinden 
234,999 lira noksandır 

Bir murahhas dUn An. 
karaya gitti 

HUkOmetle cereyan eden 
müzakerenin son safhası 

Mehmet Beyin izahatı 
iskan umumi Mlldllrll Hacı 

Mehmet bey, dün lskAn idare
sine gelerek meşğul olmuştur. 
Tefflz komisyonu da toplanmış Şehreamnet! Bütçe Encümeni 929 

T 1 f ve Hacı Mehmet bey de komisyon senesi varidat bütçesini bazırlımışttr. 
HOkOmetçe lstanbul e e on Bütçenin umumi yekO.nu 6,i22,543 

şirketi hakkında yeni bazı mu· lçtlmaında bulunmuştur. lira 50 kuruştur. Bu miktar geçen 
tarrerat ittihaz edllmlştlr. Bu DOSYALAR senekinden i -14,999 lira noksandır. 
yeni mulı:arrerat mucibince el- iskan idaresinde temlik için Bu noksan!yet 150,000 llıaya satı!a-
yevm şirkette mOstahtem yirmi mevcut olan dosyalana mlkdan cak zanniyle bütçeye konulan Kadı-
lnglllzden on ikisinin vazlfele- tespit olunuyor. 700 den fazla köy nbnım ücretiyle tenzil edllen 
rln• nihayet verilecektir. dosya olduğu zaanedlllyor. kantariie resminden neşeı eımlşıir. 

Alakadar bir zatla verdlRf Muhacir kabulU nkıllp mUzesl 
maUlmata gllre bu hafta Şurayı Hariçten gelecek ve hiç bir Gazi Hazretlerinin Şişlideki ev-
Devletıe Telefon şirketi hak· !erinde açılacak olan lnlııllp Müzesi 

parası olmıyan muhacirlerin b ı n landa yeni bir karar verllml~tlr, nde neler u unacağın~ ve ne zama 
T memlekete kabul edilmJyeC~"; açılacağını te<nİt için ŞehremanetJnde 

Bu karann mahiyeti karşı· yazılmıştı. bir komisyon ı~kil edilmiştir. Ko-
sında henllz şehrimize ma!Omat Aldığımız malOmata gllre bu misyon Köprülü zade Fuat, sabık 
gelmemiştir, Bu yeni kararın gibi muhacirler kabul e<lillyor, Şehremini vekill Hayrettin Nedlm, 
,ırkete tebliği için şirketten sa· yalnız bunlar hllkllmetln göste- Emanet mektupçusu Osman, Müze 
bibi saUlblyet birisi Ankaraya ...ı müdürü Hali~ Askeri Müze mildilıil 

rece,.. yerde iskan olunacaktır. K ı davet edilmiştir. Bu zat dllD Tosun beylerden mnrekkeptir. om s 
Ankaraya gitmiştir. Emanetle ~Tila"'yet yon yakında Emanette toplanarak 

V tetkikata başlıyacaktır. 
Şirket erkAnından bir zat şlr· Dahlllye Vekaleti Istanbul * Yanlıf levhalar.- Şch· 

ketin matalebatı ile hllkOmetln vilayeti ile Sehremanetlnln tev· remanetl dUkkantara asılan 
nokta! nazarı hakkında bir mu· hldinl tetkike devam ediyor • yanlış tabela sahiplerinden 
harrlrlmize su malumatı vermiş· Henllz tevhit hakkında '.yerlim!' Mart iptidasından itibaren 1-20 

tir: ' bir karar yoktur. Vekaletin tet- Ura nakdi cezalar almağa ka· 
« Şirketin matallbatı hak· klkatı Husuııı idarelerle Emanet rar vermiştir. 

kında şurayı Devletin bir kararı ve Belediyelerin tevhidi noktası • Çarfamba pazarı. -
vardi. Bu kararda şirketin bil· Emanet fatihte kurulan Çarşam· 
tün istedikleri reddedllmekte etrafında cereyan ediyor • Bu ba pazannın Sultan Selime na-
ldl. Bu kararı öğrendikten son· sayede bütçede bllyllk tasarruf· kll için vaki olan mllracaatı 

lar temin olunacaktır • tetkike başlamıştır 
ra biz de, eldeki mukaveleye "!!!!!!:;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;,;~~"'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!~~!!!!~~"!!!·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~"!!!!!! 
nazaran Telefon ücretlerine zam -Ka-r --d--e-vam edecek! yapmaşı lazım geleceğini bil· 
dirdlk. Vaziyet bu safhada 
iken ffey' eti Vekile eve iki müsa· 
ade kararını nakzen yeni bir 
karar çıkararak bize tebllğ etti 
ve ecnebi adedidla yıtzde beşe 
lblağı hakkında evelki kararın 
hllkllmsllz olduğunu l;ılldlrdl. 

HllkQmet evelce hllkOmet 
hissesinin miktarı umuıntsl 
100,000 liradan aşağı olmamak 
şartıla yüzde beşe tenzlllne 

muvafakat etmiştir. San kararda 
bu da kaldırılınıştır • Bittabi 
mevcut ecnebi adedi evelkl 
ıniktara tenzil edilecektir • » 

Haber aldığımıza göre Posta 
ve telgraf umumi müdüriyeti, 
Telefon şirketi kaklanda lhükO· 
mete yeul bir rapor vermiş, bu 
rapor llzerlne Şurayı Devletçe 
yeni bir karar verllmlştir. Şlr
ketle hllkOmet arasında otoma
tik tesisatı hakkında bir ltllAI 
hOsule gelmediği taktirde, Şlm
cllkl telefon ücretlerine bir mik
tar zam yapılacaktır. 

TÜRK-YUNAN 

--=--=-==-=-=._ ....................... .. 
. Birinci sahifeden mabat ) 

ZAVALLI YOLCULARIN ÇEKTlöl 
Dün şehrimize gelen 28 ekspres ve 40 lı.oavanslyonel yolcu~ıı. 

kar altında çok tehlikeler geçirdiklerini, bir kısım yotculann aç 
kaldıklannı, kumpanyanın her gOa yol açılacağından bahslle ken· 
dllerlnl aldattığını ı>llylemektedlr. Kumpanyanın dlrektörU, M. 
Paskal ise, şıkayetıerln doğru olmadığını, ahvali fevkalAde dolayı· 
sile Alpulludan Marmara vapunıyle relen yolculardan alınan 
vapur llcretıerlnln iade edilmeyeceğini, kumpanyanın yoculardaa 
topladığı (1000) lirayı seyrlsefaln• verdiğini söylemlf vı şualan 
ilave etml~tlr. 

M. PASKALA GÖRE iSE •• • 
Yolcular beklemif olsaydılar bir ıroıı teehhurıo buraya ırele

ceklerdi. fakat, masarifi kenc;lllerlae alt olmak nzerı; deniz yolunu 
tercih ettikleri için blcze mesele yoktur. Artık Avrupa ile muva· 
sale temin edllmlt olup yana sabah (bu glln) mubtellt trea, 
llyledea sonra ebpres treni · Avnıpaya hareket edecekltr. Llklıı 
ekspresin Sofyada kaim ta mecbur olacağın! zann•dlyııruz. 
Çllnkll orada yol karla kapalı(llr. fevk~ladellk zail olunca banll· 

yll hattı düzelecek ve mutat Raniazan tarifeıl de tatbik olunacaktır. 
Fakat kar devam ederse ne olacafıul şlındldea kestirmek mllm· 

tün değlldlr.• 
Şehir clvannda kann irtifaı 3-4 metroyu bulmaktadır. 

Mülhakatla tekrar muvasala kesildi 

Jstaabulun mlllhakatla irtibat ve mllııakatatı kıımen lıılı:ttaa 
uframış ve bazı yerlerde ekmek, mahrukat ue bavaylcl 

* Borsada - İngiliz lirası dün 
borsada987.5 kuruşta •şılnıış, 988 
kuruşa yükseldikten sonra akşam 

987,75 kuru~tıı kapanmıştır. istikrazı 
dahili 91.25 lirada açılmış 91 liraya 
yükseldikten sonra 19,62,5 llrııda 

kaf;anmışıır. Altun borsa haricinde 
823 kuru,ıa açılmış, 822 kuruşıı 

kapanmıştır. 

kalörifcr yüz yirmi bın liraya ma1 Müzakeratına yeniden 
olmuştur. Sotuldar geçince inşaatı başlanıyor 

zaruriye buhranı bq göıtermlttlr. Şehir dahilinde de odun ve 
komar satıcılanaın mıthlm bir kısmı, mallanaı aakladılı:lan için 
sun'I bir buhran çılı.uııt ve oduııun çekisi [ 690 ) lı:Urllfa kadar 
c;ılı.mı,tır. 

KISIKLI TRAMVAY! IŞLIYEMIYOR 

-----Teşekkür 
Dördüncü yıl dönümü

müzü tebrik eden Akşam 
refikimize arzı teşekkür 
ederiz. --

KADIKÖY VAPURLARI 
_\Jcşam sııat aludan sonra 

kar ~iddetinı arnrmı~. Kadıköy 

\ apurları da seferlerini gayrımun
tazam yapmışlardır. 

Raporlar hzırlamyor 
l Martta toplanaı.:ak olan Vila

yet urnumt meclisi için hazırlık 

yapılıyor. MaariE idaresi de yeni 
~ene bütçesini bu gün VilAyete 
rercccktir Kazalar da l 929 se
nesi ihtiyaç raporlarını hazır-

1 ıyorlar. -------
iLANLAR ---

IOçüncü kol ordu L ilan atı 
* Cihet! askeri ye için binek, 

ko um , mekk.!.riye elverişll hay
ı·a ı mubayaa edilecektir. Hay
H nı olup ta füruhtıı talıp olan
la ·ın her hafta pazar, Salı günleri 
k 11 ordu karargAhına getirmeleri 
1 an olunur. 

* Ciheti askeriyeye elverişli ol
myan hayvanatııı, her hafta Cıımar
esi. Pa%artcsi, Çarşamba günleri 

ratihte ve !'azar ıı;ünleri Üsküdarda 
\tpaz:ırmda müzayedeialeniye ile bir 
ıey'eı huzurunda '•tılacaıtı,ııdan talip
:1.:rın cvvamı ınczklırcdc hazır hulun
tnaları ılti.n olunur. 

ikmal edilecek ve bu senenin teşri-

nlunblnde teslim edllmtş bulunacıknr Komisyonun baf murah· 
hasları Ankaraya 

twtAHKEMELEA~E 

Tatavla yangını 
Maznunlar mahkemeye 

verilecek 

Tatada yangııu etrııhndaki 

tahkikat evrakı Polisçe ikmal 
edilm~ ve dün _\dllyeye veril

miştir. J<:vrakı cabkilciye beşinci 

Mustantikliğe verilmiştir. Adliye 

tahkikau da yakında ikmal edile
rek maznunlar mahkemeye 
verilecektir. 

* Damga memurları mahke
mede - Zimmetlerine para ge~ 

çirmekle maznun Darulacze a

bık memurü TalAt, Hıfzı ve 
memur muavini tsmall Hakkı 
beylerin [muhnkemelerine dün 
İkinci Ceza mahkemesinde de
vam edilm~tir . Bu memurlı:r 

Frıınsız tiyatro.undan Darül
aceze hissesi olarak aldıkları 
500 lirayı zimmetlerine geçir
mekle maznundur. 

Dün şahitler dlnlenmiş ve yeni 
şahit celbi için muhakeme ba~ka 
bir güne kalmıştır. 

Mrs. Roosevelt 
şehrimizde 

Esbak Amerika Reisicum
huru M. Roosevelt in refi
kası Mrs. Roosevelt ~ehrl
mlze gelmiştir. Mrs. Roose
velt Amerika sefarethanesi 
tarafından kendisine tahsis 
edilen Pera Palas otelindeki 

dairesinde ikamet etmektedir. 

glttilar 

Muhtelif Mübadele koıµisyonunda 
Türk baş murahhası Celal Hüsnü 
Bey ile 'ı'unan ba' murahhası M 
Oiyamandopolos dUn akşamki trenle 
• &.nkaraya gitmişlerdlr. 

Hani talimat 
Yunan hükömeti, Ankarada bu

lunan sefir M. Papaya hususi kurye 
vasıtası ile yeni talimat göndemiştir. 
Bu talimat. hükömetlmiz tarafından 
Yunan hükumetinin mukabil cevabını 
ihtiva ediyor. M. Papada izahat ,-ermek 
Uzre \tinaya gidip gitmiyeceği 

Yunan m ukabll teld!fati etrafındaki 
miizakcrenin alacağı şekle göre 
anlaşılacaktır. -------Telsiz telefon 
Şirketinin feshi ihtlmall 

mi var? 
Telsiz telefon şirketinin 

vaziyetini kurtarmak için 
şirket hey'etl umumlyesl 
Ankarada bir içtima aktet
mlştlr. MalQm olduğu üzre 
şirket hilkOmete müracaat 
ederek bu şerait dahllde 
şirketin vücudunu ldameye 
lmkAn olmadıtını blldlrmlş, 

mukavelede flrket lehine 
bazı tadilat yapılmasını iste
miştir. Bunun üzerine hü
kOmet bu müracaatı Şurayı 
Devlette tetkik ettirmiş. Şu
rayı Devlet te, mukavelenin 

feshedilmesi mutalaasında 
bulunmuştur. Ahiren bu son 
vaziyet şirket hissedarlarına 
tebliğ edilmiştir. Bu vaziyet 
karşısında şirketin feshedll
mesl ihtimali kuvvetlidir. 
Şirket müdür veklll de An
karada bulunmaktadır. 

l(ısıklı tramvay nakliyatı hlla temin edllem•mltdr. 
l(Oylerde kurtlar arasıra gllrllamektedlr. 
Topkapı mezarlığında kar altında bırakılan 6 ölUyll kurtlar 

parçalamış. Nl11antaşı ve Tefvlklye clbetlerlnde de knrtıann Cllft 
zttktllğO rivayet edlllyor. Ecllraekapıya gelen kurt aOrll11dnllll 
lı.lşlyi .P•rçaladığl ıöylonmektedlr. 

RÜSUMAT MOTÖRO BA1TI 

Evelkl gece sabaha dotru Anadolukavatı clvanada Rüsumat 
idaresine alt bir motor delinerek batnııf v:ı.1mO~~tt~tı jandarmalar tarafından kurtanlmıştır. Denizde m 

1 
m ~ k • 

vukuuaa dair yeni malumat geımemlştlr. KOstence c vann a •· 
raya oturan ltalyan Albanya vapuru dün kurtanlmıstır • 

Ticareti bahriye mlldttrlyetl, l(aradenlzdekl buz ldtlelerl ya. 
zllnden bir tehlike olmaması için gcımlcller• bir tamim gllnderll· 
mlştlr. 

iKi TAYFA DONARAK ÖLDÜ 
--;ğkapanı Onllnde demirli olan Asya vapurunda atefçt f{i. Y zeli Sabrl ııe Mehmet oğlu lsmall evelkl ak,am fazla IÇDılf-

I d' Bunlar vapura gelerek baş kamarada yatınıflarılır. 
erF~~at geceki soğuğun şiddetinden ikisi de donmuştur, Dıtıı sa. 

hah geminin tayfası bunlan donmuf olarak bulmuşlarclır. Sabrı 
ölmll tllr lsmall de ölmelı. azrcdlr · 

R' ld 2 000 koyunnun donduğıı sö Y Jenlyor. 
ei: lseVEÇLI MÜHENDiSiN BEY ANA Ti 

Kardan yolların tı.apanması O.Zerine Alpuliuda talan •kııpre<ı 
yolcularından bir kısmı evelkl gtln Teklrdağındaa vapurla şehri· 
mize gelmişlerdi. Bunlar arasında bulunan lsveç grupu mühendls
lerlnden M. eraval yolculana ıeyahatı hakkında bize şu malOmatı 
vermlttlr: 

Şubatın ikisinde Alpuliuya geldik. O zamana kadar buralar
da kar yoktu.Alpulludaa daha llerl geçeaılyeceğlmtzl, yollann ka
palı olduğunu allyledller. Bütün yolcular namına ıöyllyorum. Al
laha dua edelim ki Alpulluda bir şeker fabrikası vardır. 
· Eğer olmasaydı halimiz çok fena olurdu , 

Fabrika mlldürll ve Teklrdat Valisi yolculana yemek içmek 
yatak lhtlyaçlanaı temin ettikten ba,ta sinema bile temin 'ettiler • 

Buna mukabil flmeadOfer kumpanyası bizimi• hiç alakadar 
olmadı • Bir hafta Alpulluda kaldıktan sonra yolcular arasında 
bin lira topladılar. Bu para ile ve Vali beyin dellletlyla Marmara 
vapuru ldralaadı ve bizde bu suretle lstaabula geldik • 

Alpulludau Teklrdata kadar yolcuların otomablllnl de 
Vail bey temhı etti . Şark Şlmendllfer tumpaııyaeınıa ellnd• 
asrt biç bir vasıta yoktur. Çekilen sıkıntılan11 sebebi de budur. 
laveç ınıpu geçeıılerde lstanbula iki makine yollamıftır. bu ma· 
klneler tren hattı llzerlndeld karlan kolaylılı.la temizlemektedir. 

Bunlan hUkOmet satın almıf va kar bqlar başlamaz bir tanesi 
Anadolu hattı ttzerlade lrullanılmağa bqlanaralı. yollar temizlendi 
Bu sebeptendir ki bu batta ıeferler muntazam oldu. 
Makinenin biri de Slrkecldedlr. Evelld aktamdan beri hükOmetia 

emrlle buda fark hattında çalıfmaktıİdır~ 

Fırınların dünkü hali 
Dün, susuzluk dolayısıle, şehrimizde ki fırınların ekse

risi müşkül vaziyette kalmış ve ancak bazı çeşmelerden 
Emanet tarafından, su aldırılmak suretlle buhranın önune 
&'eçllmlştlr. 

MAARiFTE. 

Tatbikat başladı 
Kız muallim mektebinde 
toplu tedrisat yap--lıyor 
Hüviyet Bekir hanımın Maarif 

vekaletine verdiği rapor 
Avrupaya toplu tedrisat tahsiline giden mü
fettişler büyük bir gayretle çalısmaktadırlar 

Laypzlkteki Türk talebe ve Hüviyet Bekir hanım 
Meslek ve halk mektepleri ekseriya klm~eslz işçi c;ocutu-

haklanda tetkikat icra etmek dur. Bunlar az blrzamanda diğer 
üzre Vlyanaya giden l(ız mua- c;ocuklarıa iki misli ilerliyorlar 
ilim mektebi usulu tedris mual· ve yüksek tahslllerlnl de hükO-
llml Hüviyet Bekir hanım ahiren met namına meccanen yapıyor-
şehrimize avdet etmiştir. Maa· lıı.r. 
rlf Yelı.Aletl namına tetkikat Bu suretle müstesna zeka. 
icra eden Hllvlyet Bekir hanım lar mutavassıt zek41ar arasın-
tetkikat ve mllşahedatını ihtiva da kllrleıımlyor. 
eden raporunu vekalete gllnde· Bllt1ln Vlyanadald toplu ted-
rmlştlr. rls mekteplerini gezdim ve bu 

BOtUn Vly•uıa mekteplerlnd• sistemi yalandan tetkik için 
tetkikat icra eden Hüviyet Be- oradaki mekteplere bir ay lı.a· 
kir hanım bu hususta bir mu- dar devam ettim. Şimdi bu 
hatrlrlmlze fU izahatı vermiştin sistemi lstanbul im: mualllm 

~ _ Viyana halle mektepleri mektebinde tatblka ba,tııdık. 
hOyOk adımlarla terekkl etmek- Bizim müfredat programı-
tedir. Bu mekteplerde ilk dllrt mızda da ilk ile; sene için toplu 
senede toplu tedrisat yapılmak· tedrisat esası vardır. Bu yeni 

sistem de tatbllı.a bBflanmıştır • 
tad~~rsıer tlmdly• kadar oldu- Maarif Vekaletinin Avrupayıı 
ru gibi mıtnferlt değil toplu tahııll• cııaderdltJ gençlerlıı 
olarak okutulmalı.tadır. Viyana muhtelif meıallerlae tahlt olduın. 
mekteplerinde c;ocuklann zad Buralardald Tllrk talebetl teea-
faallyetlerlae, hOr ve mOıtelı:l- nada temin lçlıı cemiyetler te,.. 
Hen c;aıı,malanna çok ehemmi· tll etııılflerdlr • Aııa vatandq 
yet verllınektedlr. Bllhuaa yurt tahsile &idea arkada,lanaa 
ve hayat bllglsl bütDn tedrlaa- llıım ıeıea teahllatı yapmatı:-
tıa mlbvertnl tefkll 1 etmektedir, tadırlar. Bilhassa Laypztk TDrlı: 

Son senelerde A vuaturya ve talebe ceııılyetlalıı muntazaa 
AJmanyada muallim mekteplert bir t.,ttıatı vardır • 
tefklllb yeni bir teldl almıştır. Bir ta9 ay nel Vakaıet ta.-
Şimdi ilk mektep muaallmlerl rafıııd t 

1 de pedatoJI ea11tftQaQ deallea U op u tedrte talılll 
maeeıeseıerde okumakta ve da· etmek lzre Vlyuaya Coııde-
rQlfQaua tahslllne muadil bir rUea ilk tedrtaat mDfettlfl•rl 
bilgi ve malumatta mllcehbn baynt bir faallyetle çalıpıalı:• 
olmaktadırlar, 

Burada birde aptal ve zeki tadırtar • 
mllstalt çocutıara mabsua met- • Dan akpmkl koaferuı -
tepler vardır. Bu anormal ve Dan akfam profesör Bermar4 
mllııtalt çocuklar melı.teplerf bil· tarafından Totoaya kulubuada 
hassa Almanya ve Avuıturya- Ttlrldye ormanlan haklwıda bir 
da çok lierlemlştlr. Anormal ve lı.onferaDll verflmlftfr • 
aptal çocuklar ayn sınıflarda Millet mekteplerinde faallyet-
olı.umaktadırlar. MOstalt çocuk· Millıet mekteplerinde tedrisata devam 
lan bOtllıl mekteplerden seçi- edilmektedir. Son kar dolayıaiyla 
yorlar ve bunlar aruında da bir iki yerde ders yapılaınamaktadır, 
bir müsabaka imtihanı yaptık- Kann Jıddetine rağmen diğer bütün 
tan sonra mllstalt çocuklar 81• MiUet melctepletinde tedrisat bilvük 
nıh vllcuda geliyor. Bu çocuklar bir faaliyetle devam etmektedir, 

Konya - Atyan tiranı 
Anlı.ara 11 (Mllliyet) - Kon

ya ile Afyoa arasında Bozdağı 
ıahaııındakl raylar buı: tuttu• 
tundan tamlr edllmek•edlr. 

Maden Ulylhası 
Ankara . 11 ( Mllllyet ) -

ikinci tetkiki yapılmalı.ta olan 
maden ıayfhasında rusum, icar ve 

ıstlcara dair maddeler yoktur. 
Hariciye Veklllnl ziyaret 

Ankara, il '\1illiyet ) RU6 
.eflri vo ltalya mü"c ır hugl!n Ha
r!cly• Vokillnl zlyarcc 11 ·~Lir. 

Deniz ı,ıerl müdürlüi'ii 
Ankara, .ılll~eı) l1tınbula 

hırekt eden rot müdürü umu-
misi Denlı, ,,Jcri müdilrlüğtt mesaili 
ile de mefğul olacaktır. 

Edlrnede eoQuklar 
Edirne, 1 l (Milliyet) - iki gün

den beri havalar tekrar buzuldu. Tipi 
ve şiddetli ıoğııklar başladı. Mektep 
!er sojtuk mUnasebetile tatil edlldi. 

Aankarada havalar 
Ankara, l 1 (A.A) - Ankarada 

bugün saat ondokuz kırkbeşte hararet 
dtreeesi fekas5ıfır birdlr. 

lneboluda kar 
lnebolu, ti (Mllllyet) - l(ar 

mOtemadlyeıı yatıyor. DOkkln
lar kapalıdır. MOnakalat bir 
haftadan beri temamea durdu. 
Kano irtifaı köylerde 8 metro
yu geçmiş, tehir dahWnde 2 
metroyu bulmu,tur. 

lzmlrde Grip haflfledl 
lzmlr, il (Milliyet) - Grip 

salgını hafınemlştlr • 

* Cevat bey gidiyor - Tol-yo 
ıeflrl Cevaı Bey cuınarreai günü 
Mısır tanldlc Japonyaya hareket 
edecektir. 

ANKARA PALAS 
,ANKARA) 

Bütlln odalarda telefon, sıcak 
auyu, lı.alörlferl vardır. Huıust 

banyolu apartmanlar, 

Odaların natıı 6 • 8 • ıo ve 12 
liradır. Amerikan ban orkestra, 
erkek ve kadınlara mahsns 
perukar salonu, çamaşırhane, 
garaj, tenis, kOtUphane, yataktı 
vagonlar şirketinin ııcentalığı, ı 
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BUGÜNKÜ HAVA 
1 Dün m fula hararet ıakıs 5 en 

az nkkıs 8 dereceydi. Bugünde havının 
karlı olması muhtemeldir. 

FIKRA 
ınA TBUA T H0RRIYETf 
Adliye Vekili Mahmut Esat 

Bey Efendinin muharrirlerimiz· 
den birine matbuat hDrriyctl 
hakkında söyleyip milllyet 11U· 
tur.larında lntrı;ar eden sll:ıleri 
ba~tan başa ilmi birer haki· 
katın lfad•~idlr. 

Bir zamanlar gerek birinci 
ismet P~a kabinesi devrinde 
olsun, cerek Fethi Bey kabi
nesi esnasında, tek başımıza 
müdafaa ettiğimiz dcv1ct pren-

siplerinin. tu kadar selAhiyeıtar 
bir şahsiyet tarafından, bu ka
dar kat'iyet ve belAgatla te'klt 
edilişi, yurrğlmizl gurura yakın 
bir iftihar hissi ile doldurmut· 
tur. 

Bu mUnascbetle, gene bir 
zcmarlar, lstarbuldan, lzmlrden 
Adaııa ve } a Trnbzondan, her 
gi.ın Ar.karaya akseden 
matbuat vel\ele~inl, utullusunu 
dehşetle hatırlıyorum. Kendim de 

az çok e~ki bir matbuat emekdarı 
olmakla beraber.itiraf ederim ki bu 
velveleler benim de gözLmü 
hayli korkutmuştu. Bu matbu
at o vakit, ) alnız devlet ve 
hükumet ricalini değil d<>ğrudan 
dogruya tlzim naçiz şahısları-

mızı , bizim hayslyetlmlzJ 
r.~mus ve itibarımızı da 
kendisine l;adihna yemlik itti· 
haz etn iştir. Vlcdıınımız ytnl 
dcgmuş bir çocuk gibi saf ~e 
ma 'sum olarak yatıı~ımız bir 
gecenin sabııhır da hangi mtile • 
vves i~fn, hangi kanlı cinayetin 

lekesi ile ııya11aceğımızı bilemiyor 
du' • Z , ıı memleket matbuatından 

bu politika • folklor • u bizce 
sllkOn ve selıJh dQsturlan nokta! 
nazanndan, "hUrriyett Matbuat. 
dedltlmlz teyden bin kere daha 
tehlikelidir • Zira bıınnn OnOna 
geçmek ve ya herhangi bir ted· 
bir ile bunu tadil ve tahdit eı
melı. mUmklln olmadıtı gllll, 

1 
- Düşfilgüme memnunum, ı 

çOnkiJ bana ilham verdi ve şu 
beyti yaptım : 

• Kaydırma I E7 avdllnılm 
Allohlltkbtrl 1 • 

tcslratmdan korunmak ta lhtlya· 
nmızda değildir, 

Bu gün kulağını bu memleketin 
toprağına koyup dinlemesini bilen 
Jcr işittikleri seslerden tüyleri 
Orpererek, lı.alklyorlar. Hepimi· ı 
zln canla başla mUdafaa ettiği· 
mfz, mukaddes şeyler aleyhine 
uydurulmut efsaneler, tUr· 
lı.Ultr, yalanlar, dedikodular, 
hayret verici bir sUr'atle, şehir, 
~eblr, koy, köy, kasaba, kasa
ba dolı fmaktadır. 

Dcmelı. ki bir memlekette 
yazı hOrrlyctl tahdit edilince 
söz hUrrlyetl alıp yUrUyor. Tek
rar edelim ti bizce bu oııdan 

daha tehlikelidir. 
cHUrrlyetl matbuah bir bD· 

kQmetln elinde memleketin ma-
nevi sıhhatını, vlcdanlıınn, lı.afa
lann derece! hararetin! göste
ren bir barometro blımct·nı ifa 
eder. ÇUnkD bu elle tutulur, 
gözle gOrtllUr bir şeydir. ica
bında bu barometro fazla çık· 
tıgı vakit onu indirmekte hü· 
kumetin, yani kanunun elinde
dir. Anın içindir, bazılanl'a 
gOre J\latbuat hllrrlyctinl, ·ol
madığı talı.tirde bile- yaratmalı., 
icat etmek IAıungellr. 

Yakup Kadri 

FELEK 

• Karlarla goybt rah savop 
eyltytnleri J • 

Bereket versin lıer düşen 
kardan ilham almıyor, yoksa, 
bu soğuklarda bir de şiirle 
meşgul olmaya macbur olurduk 

KULAK 
MilAFiRJ 

FELEK 

Bilezik dtffi/ bilek 
Hususi bir gece etltntfslndt 

idik. Dovttli, dovetliniıı davetlisi 
vt nihaytl dovttsiz bir çok misafir. 
Bu orada tkseriytli hanımlarımı
zın tqkil tttltinl lıl/mem söyltme
ğe lüzum vaı mı? Çaylar ifildi, 
tekrar çaylar iç;ldi ve bir sürO 
gevezelikltr edildi. Meclis artık 

do/ı/mok Ozre idi ki iki hanım 
orasında derhal bılyllmtk istidadını 
gösteren bir mllnakoşo başladı, 

Bahis, bir bilezik üzerine cerqan 
ediyordu. BilezilJin sahibi o/on 
hanım geçen sene dayısı tarafın -
dan hediye edilen bu bilezigl mtl
::ede ede bıliremiyor, lsıonbuldo 
bir eşi daha bulunmadılJını sö/tiyor
du . Öteki hanım fikrinde musırdı: 

Bu 

Evd zam..ıı içinde, J,.al bur 
saman içinde, deve dellal iken 
hımar mtihürdar iken; bir baba
nın be~igini ungır mınğır sallar 
iken, bir kel. Ol(lan varmış, 

- Zannetmem, meseUJ kaç 
lira edtr deı ;iniz? 

Bu kcloı;lanın ismi nedir deye 
sormayınız. O zamalar, ona laf 

Rilalfreddilt cevap verdi: s;ıyley~n, onu ça ,ıtır;ın, hitabı:dcn 
- Dayım Halep/en 4()()() liraya kimse yokmuş, ki kd o glan ·n 

almış - ismi olsun. Bir şey söylemek 
Bir kahkaha fırtınası koptu ve IA.tım ı;dıfijti zaman: l'Jan buraya 

akebinde lıonımlordon biri kadın- bak kcloglan! dcrlermi~. 

far arasında ıyl şqlerdcn anla- * 
Gene bu kari ş· k ı l mok/a tanınan bir Beyi koluna ıze e og anın ne olduğunu 

Her şeyin bir haddi ve bir takarak solona gelirdi. anlacayım. 
tadı vardır. Kar, kış mevsimi- Bu zotm bilezi!Je koyacoıı kıy- l\doglan sc"eridl. işi ~ücü 
nl·n su-su"du"r, dedı·k sesımız h .k. /ı yoktu. Pirink, çuvallarını taşıyan mel er ı ı tora ça do kabul edile-. d 

arabaların ar ı sıra p;ider, çuval-
çıkmadı . Lakın artık o da cckti . !ardan birini deler, bir avuç 
tadını kaçırdı . Nrdir, bu hal Hazr•t uzun bı·r m d • uayene en firinç araklııyıp yt rdi... l\lalum-
bu gıin lamam 12 gündür kar sonra sordu: , 
durmuyor. ya, pirinç ~ n rında işer, bir :ırnç, 

- 4(}()() lirao demiştiniz degilmi7 be ı d d d 
Dün Babıali caddesinden ·ş avuç o ur; mı e e olar. 

- Evet/. " ı J J inerken , ha~·lı müdebbirane ne ug an ~usuz u;;ımu çc~me .• 
O zeman gülerek: ] 'I l d' d' · d' [O ı/tım tir paılamış ıar,ım gibi azı:-ın, yürüyordum . Arkamdan bir ya :ı,; arım a ın ırır ı.. zaman-

• ve taş k ın li s ıtımllze ıln"ru akı- - Hakkınız var ilam/endi, de- hr ·'aha henüz turkoo· ktımpan 
· .. aşına yetişli ve bana , tenim ' u • ' -

Yor bizi be " ma"a ralışıyordu• di, 40CO lir tdcr, yalnız .. , Bilrzik ,.a<ı olma,lı"ı"<lan re nı ·I rd, '" .. ' şimdi size tekrar et/ittim sikti- , · ' · , , ~ c c c Bu hudutsuz matbuat hOrriye· 6 • d g·ı b ·ı k l ı i J 
1 · d k k e ı ı e ..• su 'U ur. ur, t ı , 

tini o vakii terrtıre benzetmiştim. yet erı sayıp ö lü ·ten sonra vu'a'· mr'sa·'ı'rı· l\do"'lan h,i_yuk bir sam" du-
Hakikatcn o halin ne kadar ·l e ettı· "' '' " :1 1 

" ' ı av : vannın dibinde )·atı)·ordı. Duvar 
bir terrlJr den farkı olmadığını s·ı· b rt k 

- tııyormusun, en a ı J-l.'LK SC.,_,.,'NU yit sek oldur;u için dibine ıo·ünc< cru wk;p edrn kanlı vakayi b , · · ~ • ı '- r- ' 
u narın ıçıne -·· v mazdı, gölg·cde rahat vasanlı 

ispat etti. Bu badirede az kal- V. b d k k Bir Metrepof"t ' · sın devlet temellerinden sarsılı· e u esna a ayaf!ı ayara 1 kcloglan. 
yordu. Bu Tnrkiye cumhuriyeti boylu boyuna yattı• o/dugu günü imiş l ıı * 
için acı bir tecrübe oldu. yerden sözünü ikmal etti: Rumlardan bir kariimiz yazıyor: Günün birinde, sıcak bir agus-

LAkin acaba, matbuat tama- - "· Düşerim 1
1 

Ne dersin? Tnrabya rum meıropolidinin yev- tos gününde, kdoı;lan daldıgı 
mile sustuktan sonra başka ne- ki kelim• mı malı;u;u imis. Rum gazetelerinin derin uykudan uyandı. Gözle-
viden daha bir takım acı tecrll- • ikdam , refikimize ithaf. ilanına göre dairei nıhıni.-esinin mek- rini oğuşturdu. Kollarını gerdi, 
beler, bize henüz silk ün ve ul(ih • suşon • umumi harpte Tür- tepler ıalcbcsile mualimleri ve mü- gerjndi. Dogruldu, kalka_ 1 kr 
gaye~ine vasıl olmaktan eplce kiyede bulunmuş bir Alman tevelilcri ve hocaları bogaziçine kadar zaman kapalı duran pencere 

azak olduğumuzu lfarct etmedim!? amiralıdır. bu havada •e karda giderek nutuklar açıldı.. 
M.alı:ale ve havadiı muharrirleri • Şoson • ise bu sene Is- söyleyeceklermiş. çocuklar üşüyüp Keloğlan gözlerinJ bir daha 
tecavuz, ve iftira kalemlerini fanbulda çok kullanılan üstü hastalanmazlarmı? oguşturdu;bir daha gerindl,saraya 
yazthanelerlnin gözüne kllltle- 1 lcr papasın isim glinü böyle ıc· bir daha bakn. 
dikleri andan itibaren balkın kapalı lastik postal/ardır. Gaflet ıit edilecekse halimiz neye vanr? Pencerede bir dünya 
ke if tabak.alan içinde gözle buyuru/maya I Rum mekteplerinin ıalchesl böy- vardi [ Hikmeti huda, 
görülmez bir ta~ıııı çene- SoOukça bir beyt 1 le mechuriveılcrden kurtarılma!~ evailde saray kadınlarının 
kr açıldı ve bunların arasında Ostfl başı bembeyaz olmuş dünva "Ü7.eli idi.] 

·ı ., fk d bl k ·, .,,ekklr. - l<efikamın , .., 
aynı vazı eyı a e en r ço bir muharrir arkadaş dün bu * 
d ·ıı d .. hl t ltlb rll hamllnde maharetle lztlrap his 1 er uzan ' • ına ye a e serıe ilk def'a olarak karda Kelo .. ian •sık oldu. 

güzeli 
vaktı 

hepsi 

dünkü mllbarrirla yazılarında11 ettirmeyen sololarda orta so• " ..., 
bin kat daha demagojik ve lnti- düşmüş oldugunu güya saklı kalı. dald kabile Hıtcer hanıma Kcloglan, pencerede bir an 
şar kuveti itibarile bin kat daha bir hakikat ifşa edij•onnu~r'!- tetekkUr ederim. gördüğü·dünya güzeline aşık o!ılu. 
seyyal olan bu şifahi edebiyat , sına anlattıktan sonra dedıkı: Milliyet gazetesi çlnkogralı Saim. Ve keloglan o günden sonra 
~~~=-· *"'C:P'1' ı er Cl"'CJ'CJ-C>C'_..,.,.~ ~ e> ...... = L;.~ :::a.a ~ . ~ -~~>ı=:~.~s::s:::::::=c: : r 

l\lilliyetin tcfrikast 4 uzun pcnbe umaklı güzel şeyi Namık bey, yaşmı, başım almış 
sanki incitmekten korkuyormuş ciddi bir adamdı. 

' o E 1 IK 
gibi yavaş, yavaş okşadı. Kamile hanım henüz aşağıya 

Kamran iptida şaşalamış, son- dikişinin başına avdet etmişti kl 
ra elini çekerek ne söyliyecegini Namık, Kamrana: 

bilmeden: - Ne sıcak değil mi? Cake-

' -MEBRURE HURŞIT-
Nigdr hanım, Kamranın kitap 

merakını bildiği için: 

Yazan 
Merdivenlerin öyle bir hlleyisl 
vardı J..i_ kızca~azı k~ye oturt
muşlar, " yerinden kıpırdama, 

ba~ını oynatma, ayıpnr ~Clemljler, 
yüzüne dört tane de yapıştırma 

komu~lar,_ başında ağır, kaba bir 

- Onlar okumak bilme:t.ler 
ki- lster5en K!mranı a1l demiş 

ve ona da dönerek: 

- Olur mu kızım, gider mi
sin? diye sormuştu. 

- A_. bakınız, bu kitap parça tirııi çıkarmama mlisade eder 
parça.. başf da yok - atılacak- misiniz? diye 10rmuştu. 
mı ? demişti. Zavallı KAmran, bir erkek ta-

Sorduğu kitap, Namıııın ilk rafından gösterilen böyle bir ne
okuduğu romanlardan, • Pol 'e zakete ilk defa şahit oluyor. 
Viıjlni,, idi. Onun üzerine saf imam ekndi amcası kaç defalar 
gencin kaç defa göz yaşlan ak- onun önünde soyunmış, sonra 
mış, ve ruhunda uyandırdığı han- da alnndan uzun donpaçalart 
raya hürmeten, bütlin eskiliğine görünen gecelik entarisile do
rap;men, müteaddit defalar kütlip- laşma&ı ayıp addetmışti. 

taç buram buram terliyord11-. 
Düzgünün bozulduğu yerlerden 
teninin esmerligi çıkmış, borun 

pınl, pırıl ,-anıyordu_ öyle acı

dım ki.. kızcağV.ı tanınm, hiç 

o günkü kadar çirkinlij!;im ;;ör· 
mcmiştiın._ koltukta iken ... 

Sözünii bitirmedi: ·anııp gor
müştu, Kı7~1rarak yab"nı k.ıpaLİı, 
başını diki~ine eı;Ji 

Açık pencereden gden hafif 
rüzı;fır, boynunun üzerine d~n 
kl\m.11 kumral saç bükhimkrinl 
O) natı) rdu. Yaka:;ı aralanmış 
ve beyaz ensesinin güzel bir 

kıvrıh<la elbiseye saklanan kısmı. 
ı 'amıp;a daha <.11Zip, daha hayat 
dolu güninml~tıı. 

- Anneciğim. ben kıitüpha· 
neyi boşaltıp yerl~tircccgım, 

acaba kızlardan biri bana yar
e!. ,.. r "l("/, mi? 

Kamran, o gün pencerelerini 
açtikları büyük sofayı ne güzel 
bulmuş, ne sevine sevine çalış-

mışn. 

Önce kitapları lxışaltrnışlar. 
cins, eins ayıııp raflara yerleş

tirmişlerdi. Büyük ll)gatlerden 

biri elinden kayarken parma

ğını uçiıuil dolap kapısına çarı> 

mış ve Çl)cuklara has bir hare

ketle acıyan noktayı ağzı na 
götürmıiştü. 

Kaşlarının titri yerek, o kadar 
hoş bir catılışı, dudaklarının 

sevimli bir şimarıklıkla öyle 

tuhaf bir uzanışı vardı ki, Namık 

ışını hrakn, ona yaklaştı ve 
sebebini kendi de anlıyamadan 

elini onun ağzına uzatarak acıyan 
parma!tJ çcktı., avucuna aldı., bu 

haneyi karıştırırken eline geçtiği Göılerinde, bir kadın mua

halde onu atmağa kıyamamıştL melesi görmekten mütevvellit 
Bu gün kamrandan utandığın- Eevinç ve teşekkürle: 

dan mı nedır, bu kiıabı ne kadar - Elbette! derken ne cana 

çok 1evdiğinl belli etmemek yıkın yaramaz bir hali vardı. 
için: !\amık ona bakarken, içinde 

- Oraya koyunU?_ sonra tarif edilemeyecek bir eziklik. 
bakarız.u dedl 

şimdiye kadar nadiren hl~setmiş 
Ögle geçtiği halde sıcak azal-

miyor, pencereden tabiatın hep olduğu garip bir sarhoşluk du· 

0 bunaltıcı ncfeölerl giriyordtı. yuyordu. • Yoksa bunu sıcak mı 
bahçeden gelen çiçek kokulan 

Kamranın saçları alnına yapışıyor, 
mı yapıyordu? 

penbe avuçlan küçlicük parlak 
r.er taneleri ile doluyordu. 

Kızının yukarda, küçlik beye 
yardım ettip;ini yeni öğrenen 

Kamile hanım bir aralık sofaya 
gelmi~, onlara bakmıştı. llu ko
naktaki adetler hiçte ho~una 
gitmivordu, fa,kat bcrckt·t ve ·,in 

O ınrada kitaplardan birinm 
arasından küçük bir resim dli~tü. 

Bu, Namıgın küçüklük fotograf
larından biri idi Siyah bukleleri, 
ko~u rtııkli gözleri ile bu bir 

buçuk p~ınllaki bcbçl';I Kı\mr; n 
okadar iıeg •mişti ki bir kan,ı.-

şair oldu. (O zamanın dünya 
güzeline aşık olanlar şair olurlar· 

dı... Hoş, şimdikı şairlerde. aşağı 

yukarı, bir ahiret güzeline aşık 

oluyurlar ya! J 
• 

Keloğlan, kell!ğine rağmen, 

dünya güzeline lri~emeycceğinl 
biliyordlL 

sarayın penceresine lrlşecek 

merdiven yoktu. 
Kendi kendine dedi ki: 
- l\lerdiven yoksa, başka 

vasıta da yok mu?. 

Keloj\lan bu vasıtaJJ buldu_ 
Sarmaşık. 
Duvarın dihine bir sarmaşık 

dikecek, sarmaşık büyüyüp sara
yın pcnrert>sıne irişecck, keloğ
lan da, sarmaşıp;a tırmanıp, pen-
cereye yükselecek, dünya güze
lini ı:örecekti. 

Aptalhk demeyiniz, şairlikL 

* Kelo~lan sarma~ıgı dikti, ve ... 
Yirmi beş sene bcklec!L Yirmi 
beş sene soııra sarmaşığın ucu 
sarayın penceresini sardı_ 

* Keloğlan aysız ve yıldız,;ız 
bir gece ( Evec evel zamandan 
beri kainat d~yi~mcmişrir; o 1.a
man da aysıy ve yıldızsız gece· 
kr vardı . ) 

Sözümü şaşırttınız; ne diyor
dum ? Kcloglan aysız ve yıldız
sız bir gece sarmaşıga tırmanmaga 
b~ladı 

Tırm.ındı, tJrmandı, tırmandı ... 
Kısa söykycyım: sarma~ı~.. ur
nıamp sarayın pcnccresınc iriştl 

be geniş bir nefes aldı 
Kclo glan gözünü pencereye 

dayadı 

* l\ lasal huya demeyeceğim; 

kclo~ l a n şunu ı;-onhi: 

Yıı muşak bir seydi; sedirin 
üstünde yaran 50 yaşında bir 
acuze. Surat muşmulaya dönmliş, 
dişler dökülmüş, memeler pös
tckileşmiş_. Etrafında da bir alay 
çocuk oyna~ıp duruyorlar. 

(.\!asal deyip geçmeyin, bu 
şimdi de böyledir; yalnız o zaman 
pomat pudra yoktu, yüz mur 
mula~ırdı, di~çl yoktu, dökülen 
di~lcr takılmazdı, sutiyen p;orj 
yol.nı. memeler pösteki\eşirdi.] 

Keloglan tırmanmak için 25 
sene beklediği sarmaşıktan. iki 
saniyede indi.. Ve tam yirmi beş 
sene,sarayın penceresini ~özlemek 
için sırt üstu yanıgından, arka 
kemikleri felce oğramıştı. Arnk 
sarayın penceresiyle alakası kal
madıgından felcini tedavi ede
bilirdi. 

Keloğlan yüzü koyun yattı.. 

Selami izzet 
.a::.~:=~:===.::=;:==:.;;=:::=:::

sındaki, geniş omuzlu, uzun boy-
lu, lri kemikli zail adama bakı
yor, bir de kllçük resmi okşaJJO 

gozleril~ sü:t.üyor, sonra ademi 
itimatla ince kaşlarını knldırarak 

- Bu sız hal Aman ne cici 
şey... gözlerini görmesem inan
mv:dım ... Ne kadar tombulmuşu
nuzl diyor, resmi yakından, uzak
tan tetkik ediyordu. ı 

O Sırada Namığa yaklııştı : 
- !:lakın bana, bakayım! dedi. 
Resimde• bebeğin sol yana-

ğında, kulağına yakın bir yerde 
irice bir ~ ben • vardı. Daha üç 
ay eve! yüztine bakarken kızar
dığı adamın yanına yaklaşmış, 

ancak müşkül ve çetin bir mu
ammanın hallile uğraşanlarda 
görülebilecek bir dikkatle bu 
M beni ,, arayordu . 

Kendi de farkına varmadan , 
nüvaziş bekleyen bir kedi yal· 

taklanışı ile, parmaklarının ucun
da dop;rulmuş, başını uzatmıştı • 
Sıvalı kollarının alon renkli tüy

cükleri, pencereden giren glıne~le 
parıldıyor, sıcaktan hızlı , hızlı 

inip çıkan göP;sündcn hiç bir 

!Avantaya benzemiyt:ıı, baş dön
dürücu tabil, güzel bir koku 
geliyordu. 

Namık bunların hepisini gördu •. 

hissetti.. bakışı Jeğişmi~, nefesi 
dcrink!jmi~ olacaktı .• Kamranın 
hayretten büyüyen ıı:ö.zlcrle: 

[Bitmedi) 

·-Acı gülenler filmi mürettibi meşhur rejisör 

HERBERT BRENONSİN 
pek lı:ıymcıli c;ed 

KIYAMETTEN SONRA 
Mümessilleri 

H. B. Vamer Nils Aster 

Feyzlye lisesi 
J\\UdUrlOğUnden 

ilk kısımda bir muallimlik miln
haldir. Şeraiti Uzime}~ haiz olanlar
dan bu mualiimliğe ıalip bulunanlar 
evrak .-c vc.<.ıikile müdiriyeıe müra-
caadan. l\Jüdüriyer 

VALDA 
PASTİLLERi 

serinlik verir. 
t enettusn talYii& 

eder. 
BÜtÜ• eczane •• eet* 

dc.polarıod.a 
•atlllt'. 

VALDA 
ismini ta\lyao kutular 
denıoiıade talep edialı 

ISTA..~IlUL ViLAYETi 

DEFTERDARLIK İLANATI 
.................................. 111111 .... ..,.,,,~ 

SATU.IK KÖŞK BAHÇE, Ercnköyündc: s.ınrayı cc:..Iıllc •u~ ali be 
cediı Ridvan paşa soka)tında 33, 26 ~. o sehim itibarile 1 sehmi L 

dcfaren verilecektir, muhammen bedeli 300 lira, müzayede 4 Mart ı 2 
da def'terdarlıkıa vapılacakar. 

• Satılık ev, Beııkıa,ıa cihannuma mahallesi basan p:·ra derııirln vell efen 
di sokağında 58 li. k~gir mü;;temilatı 5 udalı muh.1mmcn b«lı.:l i :ı , .a,: 

2d•ll 4 ;enede verilecektir, müzavedc 4 marı 1929 da de'ıerdarlıkta vapılac ı: 

::::::;;:;:;;::=:;:::;::===·~-=---~------------~~----~ 

~evrıs f H ' 
Marsln sur'at po}tası 

Mahmut Şevket Paşa) vapuru 
12 şubat salı 12 de Gaita nh
tımından hareketle lz mir, 
Antalya, Alaiye, 1\1 ersi ne 
gidecek ve dönüşte Taşucu, 

Anamor AJA.iye, Antalya, lzmire 

uğrayarak ge!eceknr. 

Ayvalıksür'at postası 
(l\IERSl.N) vapuru 6 Şubat 

çarşanba akşamı hareketle 
mutat iskelelere uğrayarak 
Avvalıjta ıtidüp gelecektir. 

Karabıga pO>talarımıh içın 

14 Şubat Çarşamba gününden 
itibaren tatbik edilecek. seyrü

sefer proğramı 

Cumanesi, Çarşıımba pos
taları: lstanbuldan hareketle 
Tekirdağ, l\lürefte, Karabigaya 
gidecek ve Tekirdaga ugra
yarak gelecektir. 

-

Pa:t.artesi postası: lstanbuldan 
hareketle Tekirdağ. l\larmara, 
Erdek, Karabiga ya gidecek ve 
Şarköy, Mürefte Tekirdağa 
uğrayarak gelecektir. 

Perşembe postası: Istanbuldan 

hareketle Tekirdağ, Şarköy, 
Karabigayı gidecek ve Erdek, 
Marmara, Tekirdağa uğrayarak 

ıı;elecektir. 

lrJbzon ıkınci postası 
( Hr,ŞITPAŞA ) vapuru 

14-2-929 Per~embc akşamı 
Galata rıhtımınrlan hareketle 
Zonf:•ııldak, İnebolu, Sirıop, 
Samsun, Ünye, Fat.;a, Or
du, Gıre~on , Trabzon , 
Hize, Hopaya gidecek ve 
ıJöniişte Pazar iskelesiyle 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Pola1 hane, Görele, Gire
son, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop, !ııelıolııya uı:,rrayarak 
ııtı e"ekıir. 

Galata köprü başında merkez 
acenıesi Beyoğlu 2562 Mcsadet 
hanı alonda hususi dairede 420 
llubc acentesi lsıanbul. 

.~ " :.. ... '--·~~ ... ·~;-

Darüttalimi Musiki 
ramazanda her gece Veznecilcr

de'<l <alonda terenntimsa;ı; olacaktır. 

-
YELKENCİ 

YAPUBl.AIU 
KARA DF.:'IZ POSTASI 

ANADOLU 
vı:ıt 13Çarşanba 
günü akşamı ),rkeci nhıımından 

>ıareketlc doğru Zonguldak, lncboln, 
Samsun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
surmene, Of ve Rizeye gidecektir. 

Tafsillt için Sırkecide Mesadeı 
hanı lıtisalin~e y~lkend hanında 
Uin acc~ıa"na müracaat. Tel, 
l.ıanbul 1515 

• 
Şehremaneti .ilanatı 

Adalar l:lckdiycsinden: 

Bedeli keşli 6196 lira 24 ku· 
ruştan ibaret Büyük Adada va· 

por iskelesi önünde Yat kulu· 

buna kadar caddenin tamiri ve 

1 

tanzimi ile soğuk asfaltla inşası 

ameli yau kapalı zarf ıısulile miı-

1 nakasırya. konulduğu halde mu

naslp talip çıkmadığından 17 

Subar 929 Pazar günü saat on 

beş buçukta pazarlıkla ihalesi 

mukarrerdir. Talip olalann mcı.· 

kılr günde Daire encümenine 

gelınelerL 

* Şehremanctlnden Beşlktaşta 
cihannüma harik mahallinde 8 
zincl adada 91-73 metro murab
baı emanet mali arsa pazarlıkla 

satılacaktır. Taliplerin 16 Şubat 
929 Cumartesi günü saat on 

beşe kadar Levazım müdürlüğü
ne gelmeleri. 

Şehremanetlnden: Üsküdar be

lediye dair~si bahçesi pazarlıkla 
kiraya verilecektir. Taliplerin l 6 
şubat 628 cumartesi günü saat 
on beşe kadar levazım müdür
lügtine gelmeleri. 

Piyasada raıt 
bet bulmuş 
ayaklı ve 
ayaksır. P:L~ 

urma. .Jam 
bon, salam 

kesme makinelerimiz gelmiştir. 
l:muml depo ve :ıccnt11lığı 

Istanbul Ilalıkpazar Yağcı sokak: 
!\o 4 Paraskevaidis biraderlı:r 

ı·ı. J. t. '2031 



.. 

r l da bütün otomobile binen.; 
lerin başına gelen komedya 

Şof(ir - Havdi Bevin1, adam başına bir 
ira Bc~oğ·luna ... "' 

Şişlıaıie yokuşunda otoıuobil kızak yapınca 
ha babam ha ınüsteriler davandılar 

r----.:;;:o;;;;:-:::-::.ii' ·..-~~~-

ey 

n· .. 
~ Pazarlık edilen yere gelince kimin kiıne 

•para _vern1esi lazım gelecek!.. 
Masraftan kurtulmuş 

~lenıur - Müdür Bey 
bugün bana öğleden 
,·onra n1üsade buyu
rur n1usunuz? Karınıla 
beraber Ranıazaniye

lik erzak, eşya alacağız. 

bugün işimiz o kadar 

çok ki paydosdan sonra 
bile çalışacağız. 

I\1.emur - Teşekkür 

ederiın Müdür Bey be
ni masraftan kurtar
dınız! ~f üdür - İnıkanı yok, 

MİLLİYETİN EYLENCELERİ 

Bu gQnkQ yeni bllmeceınlz DünkO bllmecemlzln 
halledllmlf ,.kıı Soldan sağa: 

1- Al (7) 
2 - .vıısafirhanc (4) Yllkardu AfAtı: 
J- Beynz ( 2) Bal yapın hay· ı- Cümle (5) 

'"n (3) 
4- duı-ora a>ılan tahtı, üstüne 2- Sulamak (4

, 
c<ra konur. 3- Kasabın sattı#t (2 

5 - Yun (4, 4- Nota (2) Ayıp (3) 
h • Ateşin parlayan tarafı (4) 5- Akslnlzigördiiğiinüz şeı (4) 
7- Yanan kiimür ( 4) Minarede 6- Güç (3) Kalbur ( 4) 

ı>kunan (4) "?- Koku (4) Çi1nenmiş (4) 
8 • Kuırutil~ me~lıur hayvan (5) 8- Bir yemiş (4) 
rı_- _ll<>JUn aJ.,; (2 Hilıl ı an 3 9- Söz 3 Bir em· (JI 
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İ ttihadıMilli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta ınuamelesiH 
icra eyleriz. Sigortaları halk İçin müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
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! Tüccar ve Banka memuru 
~ 
~ olmak için 
;; Beyoglunda Kabristan sokağında Amerikan sefa-
H• 

ret~ a ıcsl yanında, Amerikan lisan ve ticaret 
• < rs ı ancsine müracaat, Program meccanen verilir. 

Müdürü: Ağop Pakradunl. 
ı+la.l .......... lla.lllO 

\1 iLLl\ Ki' 

Fıkr lar 

Yiyeyim mi, 
içeyim mi~ -...... _ 

Aptalın biri o gün ye
yeceği iki rafadan yu
ınurta ile birlikte tü
tün kesesini cebine ver-. 
leştirip işinin başına 

gitmiş. Yolda tütün 
kesesi her nasılsa açı
larak tütünler dökül
muş, tütünü çıkarayun 
derken yunnırtaları da 
kırmış. 

Tütün tozlannla ka
nşan yuınurta sarıla
rına baknuş bakmış ta: 

- Hey yarabbi, de
miş, şimdi hen bunları 
yiyeyim nıi içeyim ıni? 

Gene Darlilbedayide 

Darülbedayide oyna
nan son pieslerden biri
nin ınuharriri tek başı
na koltuklardan birin
de oturmuş eserini sey
rediyordu. 

Birinci perdenin so
nunda yanındaki adam 
hararetle ellerini çırptı. 

Muharrir alkışın ada
mın içinden gelip gel
mediğini anlan1ak için: 

- Canım, dedi, bu pi
yes fi·ansızcadan çalın
mış ne alkışlayıp duru
yorsunuz. 

O vakıt alkış kesildi 
ve zavallı muharririn 
intihal ettiği şayiası iş
te böyle çıktı. 

S.\LI I'.! sı l :AT. 

İzmirde feci 
·bir cinayet 

Polisin hazır 
cevaplı!,rt --- 1 

İzmirdc Borno 'ada ~teşhur Ru<; edibi 
'folstoi bir gün sokak 

( l\lazgalan) nıeydanı tan geçerken bir poli
denilen yerde l\tu-;tafa- sin bir sarhoşu yaka. 
nın kahvesine geçen !ayıp karakola sürük
gün Şaban isn1inde hir . !eve sürükleve crötür
sarhO!;ö gelir. niek istediğiri'i gÔrünce 

Caınları, tabaklan 
kırmaya, orada hulu
nan Ahn1et isıuinde 
birine k ii i re başlar, 
Ahn1et tabi huna kızar 
bıçağını çeker sarhQ.. 
şun uzerine atılır bo
ğaz boğaza kavga 
başlar. 

Ahmet Şabanı dokuz 
yerin den yaralayıp 
öldürür polisler de ge
lip katili yakalarlar. 

polisin yanına yalda
sıp: 

· - Bana bak, demi~, 
sen okuınak biliyor
ınusun ! 

- Evet .. 
O vakit 'folstoi ce

binden bir İncil kitabı 
çıkarnuş, bir sahifesini 
açmış: 

- Oku! 
diye uzatnuı;;. O sa

hifede şu cümle yazı
lı y nı ı ş: «Karşındaki 
kinı olursa olsun rifk 
ile muamele et! ıı 

Polis memuru cünı
leyi okuduktan sonra 
kitabı iade etn1iş ve 
mukabeleten Tolstoiye 
sarhoş: 

- Sen de okuınak hi
liyor musun? 

- Evet! 
Cevabını alınca o da 

cebinden bir kitap çıka
rıp uzatmış: 

- Şunu oku! 
Tolstoiokumaya baş

lamış, bu polis nizaın
nanıesıymiş. 18 inci 
maddesinde söyle vazı-, . . 
lıymış: 

«Her h~ngi bir polis 
111en1uru yolda bir sar
hoş gördüğü takdirde 
yakalayıp karakola 

~ - ... 1 .. RESİMLİ PERŞEMBE 

Uç mühim haber 
" Babı Ali bu n1en1leketin bütün 

Ba b 1 A 1 inin esr~r·n~ içinde saklıy~n .bir yerdir. 
Resımlı Peı-şeınbe şımdıye kadar 

• •• •• mektum kalmış olan bu esrarın üze-
1 Ç yUZU rindeki perdeyi kaldıracak veBabıAli-

Ne olmak 
istersiniz? 

nin içyüzünü ıneydana çıkaracaktır. 

Hangi mesleğe girmek istersiniz?" 
Kararınızı vermeden evvel Resimli 
Perşembede her mesleğin en salahi
yettar adamları tarafından verılen 
malumatı okuyunuz. 

. Bu hafta RESİMLİ PERŞEMBE okuyunuz. 
~ 

Qoktor A. Kutiel 1 Devlet demir yolları ve limanları umumi 
Elektrik makineleriyle belso- idaresinden: 

gukluıtu idrar darlığı, prostat Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarp~da ıııüba~aa 
ademiiktidar, Ye belgcvşekliği, komisyonundan vagorn~t demir ak.<ınmı münakasa ~aıtııanıesi 
seri'an \"C cilt ile firengiyi ağrı-

sız tedavi eder. Karakiiyde Börekçi alanların mezkOr mahallere miirar,aalla imlıath ~craiti fenrıi-
fırru •ırasında 34. yelerim de almaları ilAn olunur • 

Evci zam n içinde. 

Ona göre fiyat i terim t 
Biı İngilz sc y) ahı 1 - O halde pel·i .. 

An1erikanın vahşi ka- Ve beraberce l·abile 
hilelerinden birinin nin içinden çıl·ıp j>Clı 
eline esir d ii ın ü~ t ü. re geldiler. İngilz vah-

şi kız ile bir nıiiddct 
Kabile İçinde güzel bir vakıt geçirdikten son 
vahşi kızı İngiliz deli- ra kendisinden bıkar 
kanlısını canügön Ü 1· ve o zanıanın kanun
den severek kendisini ları ınüsade ettiği için 

kurtarmağa karar ve- 1 kizçağızı satılığa çıka
rir ve bir gece yarısı rır. O zaman kız ağla
herkes uyuduğu bir yarak: 
sırada del ikan! ının - Berii satn1ak 1111 

çadırına ğelerek. istiyorsun, der, düşün-
Haydi der seni ka- ki ben senden hamile 

çırn1ağa geldin1, ça- kaldını. 
buk hazırlan... Seyyah hunu işidin-

- Beni niçin kaçır- ce: 
n1ak istiyorsun? - İyi ki söyledin, de-

- Çünkü seni sevi- ıniş ben de ona gön .. · 
fiyat isterim! yorunı. 

Seain adın ne 

1\1.uallim Cudi Bey 
ihtiyar h i r adamdı. 
Geçenlerde tran1vaya 
bindi. Kalabalıkta bir 
••••••••••••••••••••••••••• 
getirnıeye n1ecburdur.n 

Tolstoi kitabı kapa
yıp polise vernıiş, hiç 
sesini çıkarın adan 
uzaklaşmış. 

mektepli kalkıp ona 

yerini verdi. Cudi Bev . . 
memnun oldu: 

- ~reşekkür ederiın 

evladını, sen kiınin 

oğlusun hakayın1! 

Çocuk atıldı: 

- Ay babacığını heni 

tanın1adın ını? 
------ -~-

Devlet matbaası müdürlüğünden: 

HALK 
Haf~alık.r~si~li halk mecmuası 
1\1aarıf Vekaietı Taıın1 ve Terbiye dairesi 
t;ır~fınd~n Pazartesi günleri neşredilir. 

Bırıncı nushası bugün Çıktı 
. . . Nushası 3 kurus 
1 cvzı mahalli (' 11-· l 11-ı d ~ ,aı;a Oı; un a Devlet matbaaoı satı, ) eri. 

Kuranı kerim ve tercümesi 
.~uranı kerimin kelime bekelimc Türkçesile Arapçı metni 

erifı bir arada tabedilm~tir. Ayetlerin Arapça Ye Türkçesi 
ya~yana rakkamlarlıı gösterilmiş olduguııdan her ayetin manayı 
şerifi derhal ıınlaşılır. Hediyesi ıllA müccUet 150, feykaJAdc 
kaymaklı kA~tlısı 00 kuruştur. Merkezi Tiirk ne•riyııt yurdu 

posta kutusu 443. 

Devlet matbaası müdürlütiinden· 

HAKiKAT 
Büyük roman 

:\lüclüfi: Mütercimi: 
Emil Zola Reşat Nuri 

Her hafta hir cüz çıkacaknr. 

Birinci cüz çıktı. 
16 büyuk şahifa 10 kuruş 

Devlet demir yolları umumi 
müdürlüğünden'. 

Be~ Şu bar 92!J tarihimle icr.ı t<likccgi ~ı eke iJ;\ıı .:<liiıııi, ul~n 
ahşap travers münakusa,mın e;iirlılcn lüzum u~erine im ayın 011 

!üçüncü çar:;amha glinii :<ant <•il diirt lıuçuj!;a kadar tehir c•dildi~ı 
ltıı olunur. 
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E111den krüvazörü eli.in lin1anıınıza geldi. Birinci n:siın En1deni, ikinci 
kumandan ve nıaiyetinin Vilayete gelişini, üçüncü de Vilayetten 
çıkışı gö. tern1tktedir. En1den liıi1anın11zda dört gün kaldıktan 

sonra İskenderiyeye gidecektir. 

~ Bel agrısı 

Siyatik ağrıları 

Cilde temamiyle nüfuz ederrk ona tatlı 

bir sıookllll veren 

'' Spirosal ,, mahıoıo 

bu ağrıları derhal ttskin eder. 

• 

l 

İki gün evel açacak gibi olan haYa birdenbire 
gene kapadı. Dün de kar ve tipi devam etti. 

Resinıler kar altında yürüyenlerin halini 
gösternıektedir 

,. it 111 ............................................................... 111111 .. , •• 1111111 ........... , ....... .. 

MES'UL MÜDÜRÜ: BÜRHANJ<;TN 

'fayvare pivankosun~ın yedinci tertip birinci keşidesi dün J)arülfünun 
ko~ferans ·salonund,ı icra edilı11iştir.l~esin1 nuınara ve ikran1iyelerin 

çekildiğini göstermektedir. 

Niçin 
D::ıima 

Bin Söz 
Bir Resim 

PARK ER 
Kulenll Jle ya.1.· 

mağa baş1an;anı/. 

k4lıda tem.ıs t:den 
Uk şry bir kuçUk 
mi.irekkep damloı· 't____..,, ma~ıdır. 

Dalma yazmağa amade 

(PARKER DUOFOLD) kale 
yazmağa amade dir? • 

.. . . işte kalemin ucu kAğıda temas eder etme;: der 

nazarı dlkkatınızı celp edecek nokta hudur . 

PARK~:R DUOFOLD kaleminde hemen yaım 

amade küçiik bir mürekkep deposunu muhtc\ i uf 

bir boru mevcuttur • 

mürekkep Osmiridiumdan mamul olan kalem 

ucuna küçıik hir damla şeklinde gelir. Bu damla 

kadar küçüktLir k1 gözle görmek kabil dejti!dir. Fak 

kağıdıı temas key!iyeti kalemin temasından bir sani 

evel vukuun1ı kafidir. Ve bu suretle yazmaj\a ba~la 

Jtınız anda miirckkepde akmağa ba~lar • 

Senelerce istimallnden sonrada bılc P\RKER DL'.< 

FOLD kalemi aynı fevaidi mihanikiyc,ini ımıhafa 

ettiği gibi Osmiridlumdan mumu! uçta da an.:ak btı 

edildiğini gostt!ren pek cıiz'I izler mlişah.:dc llı 

bilir . 

Yazı yazmaktaki suhuleti, mukcnıım:~ tLvazuııu, k '°! 

maması ve güzel renkleri gibi has:>alar ancı:k P,\RKI·. 

DUOFOLD kalcmlerindt! tesadi.ı! edecek ıniı 111'r ı-, n 

bir kırtasiye mağa/.asında PARKJ·:R kakl'llcri kıkk ı y 

numı v;qrlinii;r,, ve yazmak tecrtilıe ·inde de bu'· "Um•;: 

"in fiatfarı . 

~ 
@~ 

:\c, n·c YC dcpoziterleri: 

G. Dielmann ye Bili Mues esi 
·İstanbul. 
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iP Haftada 2 Lira Taksitle 

Adres: lstaobul yeni postane karşısında eski zaptiye sokak 
_... No 20 Mekikçi ticarethanesine müracaat ~ 

• ~·e·a.;ctilc maruf <llil 

İSTAFİLİNA 
;\!arkalı rakımızı bundan hiiyle 

'rürk "ÜZÜM,, Rakısı 
• 'amile taktim cdcccgiı 

( ;alata: Emıcni klbe,i ;oka~ı ,11 -;JJ · Telefon 

• Be.lo';IJıı 2~7:.? • ·~ ( " • l •. 

-· lstaflllna Fabrlltasısın 

l\leşhur y APINCAK Rakısı 
içkilerin en ~clbidir 

lrika,ı: Galata l~rmtni Kili>C'İ sı ık:ıı~ı :\o .. ) 1-.ı.ı . . ' : . ·. '. . ~ 


