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~ Pek akında • 
i 

i .\lıııaıı oııaııınası Sl·a-
1 ı)alo, .. ela ııasıl ])atıı:ildı? 
! Tefrika sütunlarımızda merakla okuyacaksınız 

n•••••••••••••••••••n•l'o•••••••••••••• .. ••••••••a•••••••••u•••••ıl•••••••••••••••••••••••• 

_ Hariciye Vekiliffiiz Tevfik Rüştü B. mühim beyanatta bulund 
~~ r~~ıninin i~mrilnıesi P oletikamız 
Eknıek fi ti 

faideli a arı üzerinde 
tesirler yapacak mı? 

Un res . . k 
(l ınının ilo başına 

1.40) kuruştan r 5 5 2 ) 
lncttriımesı hakk ' ye 
B ._ ·ındaki kanun 
·"l.M·d bugün .ın en ge.;ti; kanun 

h Yıtrın lilen tatbik sa-
asıııa girecekt· ır. 

Bunun! b b 
ıa L a era er kanun da-

'"'Zlrlık ın·· k 
nalı: ' uza ere ve mü-

aıa aallıasında iken un pi
Yasası .. 

UZerinde laideli te.irleri 
, gijrulın.x 

ti ·~e b<l§lamıştır: 
atırlarda oldu.. .. gu uzre geçen 

letıe bu 
fiatı (21) ınev~imde buğday 
nu kuruşa yükselmişti; bu-

n ~ebcb· 
g.. ı un ve bu"'day 
Utnrük\e · g 

fark do n arasmdaki müthiş 
layı.ile piyasada değir· 

ınencilerin 
hak· rekabet edilmez bir 

ımivct ld 
halı: • e e etmeleri ve bu 

lllıiyeti 
lar d un ve ekmek fiat-

ın a ihrk· 
idi. 1 ara vesile yapmaları 

E)er un . b 
kırt . b ve uğday muhte· 

trı u 
Ilı' sene gene e.ki haki· 

1Yetlerini h 
oloat d ınu alaza edebilmiş 
ralı,: 1 ıneınleketimizde ki ku

tniz lev~ıyetine göre geı;irdiği· 
bu~da 

1
_ lade kış günleri içinde 

Y ıatlar . 
den dah 1 

• geçen &enekın· 
IUph-· _a zıyade yükseleceği 

~•z ıdi· n t •-· d c·ı • e eKım eğirmen· 
••rve b 1 

klf içiııd un arın tevabii halkın 
, e ınaruz kalar•"ı ihti· 
J - dalı '"""" 
fır a Yaım hıaap ed~rek 

at Za 
kad•r ~anında ıntiınkün olduğu 
uır Yüksek liatlar!a satmak 

do!~ur depo! !arını boğdaylarla 
1- ınuş ardı, 
lüknıneti 

ınını b n un gümrük res-

•ndir ku~day reunı dereeesln<' 
ıne ic' b 

lanı iln ir liıyıha hazır. 
ağa başı 

ıel r• •ması ıht kir pro-
ni alı· 

1;11 ıısı etın;•!ir· ıımda 
lere-:t '"' ' nilı;.y hdut clevresı geçirilmiş 
et utn 

tileıı k;ı net tarafıodan ve· 

la 1 rarın kat'i old""'' an-ı ıııca • "ğü 

li.ııJarf.:ı k•;ın öğütülerek fazla 

rıw &atılmak ıçın depolara 

lan ıııı. olan buğdaylar hariç· 

d.n ~ getirilmezden evci el-
çıkarılrn L 

lı.ıe bu aı;a o~l<:.ıınııitır; 
k'l sayededir ki lıu kıtlık 

llıev ıınınd L •tfar a ralk makul li-
nı.ı. un \·e ekınek bulabil-
~t ır· 

li 0 gen bu sayededir 
•'Çen 

1lita k da sen.. kışın (21) ku • 

lıa1ı , : r Ytıksclan buğday 
alın-• .. 'nPvs. nd~ (17) k 

çok açıktır 
·Hiç bir itli/ak aramıyorz, 

içlerinde ihtilaf taşıyan 
guruplara muhalif iz .. 

Hari~le monase~atınıız ue mua~e~eler 
1 1. \'. Tcdi k Ru~tii Bey, 

• Pelit Parisicn • muhabirine 

mühim beyanatta bulunmu~ ye 
Bulgar, :'ıfacar, ltalya hiikcı- 1. 

metkrilc yapılması muhtemen 
olan mualıedcler hakkında ~u 

.-özleri söylcmi~tir: 

- Tlırklerlc Bulg-arlar ve 
:'ılacarlar ar:bında, yeni Tlirk 
hlıkumetinin tee>slisiindcn 

beri tabii Ye dostane tesanüt 
hisleri yer bulınu~nır. Bulg-ar-

!ar anNmk ya~ıyan Tlirk 
akalliyctlcrinin, Bulg-arlarla 
ne kadar anJ.a.;tıklanııı ve 
\!acar milleti ile aramızda 

ki ::ıkı karabetin derecesini 

--
Casusluk 

Kasım Tevfik, dör
düncü mustantik

liğe verildi 
Cast1>lukla nıaznuııcn te\'· 

ki[ olunan l\a;ıın Te\ fil,, dün 

~ahah nıllddciumumiliı>;e te>· 
Jim 01L "1nnıs, ml1<kkiumu11ıi

lik tahkikatın taırikiııi .dür· 
<hindi mu;tantikligc lıa\'ale 

ctn1i:;tir. 
\lu,tantik ~alih lky, n :tz· 

ııunu tlL"l >ahalı bir buçuk 
>:ıat istic\ ::p ctmi~tir. Kcndi
>İ buııclrın wnra kYkif,lllc) e 
ı;öııdcril r>ıi~tir. 

Kasım Teıfik. 

.\lu•tanıiklik, mazııunı ıı 

\ıir liınaPtımz,ı :ıit ıııalôıııatı 

hilmezsiııiz. C:iiriiyor>tmuz ki 

lıu aramızda tabii bir yak· 

Ja~madır. 

İta\ ya ile aranıızdada hiçbir 

noktai natar ve nıe•ı[aat ih· 

tililfı vokwr w a"ıktaıı 
• ' T 

açıg«ı aktctmi~ oklui(unıuz 

nıuahadc hiç lıir hlıklınıct 

aleyhine müte\'ccı:ih dcğildr. 

E~cr muahedderimizc her 

hang-i siyasi bir ma·na atfet

mek i,;tiyenlcr varsa huıı,\a 

crbe,ttirler. 

Fakat size ~unu söylemekte 

israr ederim ki politikamı;: 

çok a.;ıktır, 1 iç bir ittifak 

ara'1ııvnnız ve i<;lcri-ıdc ihti

JM tohumları ta~ıyan µ,nıplara 

ımıhalifiz, zira lıaııa iiylc ge

liwır ki, milletler anısında 

~ apılan ittifaklar ,;ulhteıı zi

yade harbe ınüLC\ ecdlıtir. 

O mıtnlı impcrattlrluğunun 

.\\ rııpa hukumetkri'.ıin raka· 

lıctkrimlc'l istifade etmek 

'c aralarında 

ti\ aııdı•na!,, polctLasına nu

kalıil, bu ayırrııa ,;y~~ct ııiıı 

menfi Ye onu yapa•ıı zaıfla

tır bir policik:ı oldugııııa 

k:tııiiz. Binaeııakylı hiz, ikti

sadi, [ikri "-' içtimai lıc~ ;ıcl

i,tikl;\]iyct ··jntcrdepcndanc•. ~ 

ilıtiy:ıçlanna i;tıııaduı, hiçbir 

"İzli dü,llnceıniz olrr 1 n " ' 
umumi oulha çalı~n·oruz. 

I .\ll~arar 2 inci ~ayılamu.Jadı 

Sicldetli kı~dar 193.) scııesiııe 
' .> 

k:adar dc,,anı ~<lecek~ 
--1)ünyanın en büyük heyetşinaslarından 

Abbe Morö haber veriyor 
Frü anıf' en me~hur ht.:~ Lt -

~i:ı.:ı.~l.ırınd.'.ln .. ..\bbe .\forö ,, 

dha' ah\'ali hal'a \ e;i hakkında 

mühim bir makale y:ızmı~ur. 

·· Deı li .\[c, 1 • gazeıesimlc inti· 
;ar eden \ıu "'lakalcdıı önümlil. • 

ha\ aiycsinin •ıc şekil alaca~ı tas
' ir olıınmakıadır: 

·· llit. .14 <ene dcı am eden 
bir dc,'ft.·nin sonuna ~:ıkla~ıyo .. 

ruz. nu dc\fc üç Ş'(:msi deı ri 
ilıti~ll ediyor. Siındiki devrin ~on 

•cneltrindc İngiltere adalarında 
da \ a~mur azalJcakpr. 

Bu kuraklık dcHi Fransada 
beş altı ;encdenber1 başlamıştır. 

19'27 sent.·si ~azının ~ıcakları 

bundan ileri gelmiştir. 

Öniimül.deki ı ıtlarda g•) <t 

)itkietli kı;lar beklemeliyiz. Bu 
şiddetli soj!,uklar 1 .ı~. l 9J!i, 

l!J.18 senelerine kadar dcı·~m 

edecektir. 

Bu ~enenin kış a}l-Jrı, şcın:-İ 

faaiiı·cıtc sur"atlı bir ten.ık .... 

ıc>adüf cttij\indcn ~uk ç<>k 
•iddctli olmuştur. 

Sıcak 'e kuru razLır ile çok 
op;uk ıe az ratıp kı,lar, hl~ 

olmaz;a 11).3~ scnesiııc kadar 

ı 

'' !I 

Abbe Morö ııe rasa tanesi 

dcram cd.;:çcktir. 

Önümüzdeki yıiların hu;u,i· 
yctlcrindcn biri de bir takını 

arzi hareketlerdir. 193 I senesine 
kadar 7.clzdcler ıc\'ali edecek 
-gibidir. 19JJ den sonra arzın 

bıı humması hfifincı·ccck. bizi 
bir aı rahat lıırakacak, fakat iki 
üç sene ;;ıınra hürkani faaliyetler 
yeniden ba,la~ araktır. 

iliz halihazırda mazinin h:ita· 
ların:ı :ıpl~1nm:1rarak şcm ... i ha

di:>ati le haraınızın tezahüratını 

t~tkik t.:di~ or. Bu sırrı llit anah~ 

tarın ~u küçük dün\anıızla onu 
tı.:n\ir tdı.:n ı:ı,unr-Ştc oldl.gumun 

0Jıyı1ruz. 

Baroda d"" riyaset ve inzıhat 
meclisi intihabı yapıldı 

bünkü içtimadan bir intiba 
istanbıl b"rcşuıı.l dün una- ~ur:, ,\li (ıa •"• lsın . A 

mi içtınıa aktcdilmiş ir. S~li ı zühlü Be) 'er intih;;:-ı edi!-

Sa.t oıılıeşte b2şlıyaıı içtiır,ı, mi~lcrdır, Beşinci 1ZJlı'• içııı 

!Szc !,adar sürıııiiş,rctıcede ik; ıci yapılan inb apt İ r .. Jııın Paş 

reisliğe 102 r,y 1 ı. il 1 lıl;ııi zade Muıtar Beye !J\ ltvzı 

Bey iııiilıal' nlıııımıı,t1r. lkiıl'I lhyc Cıl rey vcrılıııişıir. Eu 
reislik için Ileftcrdarlık mıı- iki zat lıakkıııda c!is ·rıye, hası! 
haJ.:cınat mü,Jürü Asiııı Bey 60 

rey a' ,ı r. 

lnzıbt meclisinde iııhılıiJ 

eden beş i>ze k için y.pılaıı iı:

tihap nt!ticesiııde de Osman 

olıııa<l· wdaıı, ikinı;ı defa tcp
laınlacak, ihisi içiıı ycıııd•ıı rey 
vcril(ccktir. 

c zaman torl.111ılaca.:ı sonra 
kararlaş! ·ııacık, ilJn cdilccel.!ır. 

~oli nıü~auirleri 
Vilöyet idare heyet
leri nasıl teşekkül 

edecek? 
,\nk:ıra, 25 ( \'akıt) -

kam.ııu 

n1cn bu g:lınkü toplanı~ında 

çok onıihiın bir tadil yapını~ 

ve \' nıpa vihl)Ctlcrinde ol -
dt.~ıı !!:ibi ~iımliki vilı\yct idare 
heyetleri yerine .\ uupada 
tahsil giirmii~ olmak kaydilc 
ınlilkiyc ve hukuk mezunla -
rından dahiliye tarafından 

tayin edilecek iiç ki~ilik bir 
heyet koymu~tur. Bu heyet 
mevcut id:ıre heyetinin vcza
Hindcn lıa~ka 'alinin mll~a -
\İri ve ıntıaYini mahiyetinde 

olacaktır. 

Hlôıneti tarita 
Nizamnamesine bir madde 

tezyil edildi 

~üleynıon Po~o 
('(' 

akibeti 

Yeni tefrikamı=dan hır $llhne 

Jari~in mü~im. meratıı 
~ir taslı 

Huharriri: Ayhan 
İkinci Abdüllıamidin ilk sal-

tanatı devresine tesadüf edcıı 

meşhur Süleyman paşa mulıa .. 

kemesi tarihin çok esrnrengız 

Slflıalarını ihtiva edi)·or. 
Abdülazizi hal'ederek Tiırk 

B.M.mecli&inde dünkü müzakerat tarihinde kızıl sultan diye ta-

Ankara, 25(A.A) - B. M. 

meclisi bugün reis vekili Ha
san Beyin riyasetinde toplan

mıştır. Muhtelif Vekaletler ve 

nınan Abdüllıamidi titreten bu 
zat ile Abdülhamit ar.;• nda 
nekr ke~nıişti? 

Süleyman Paşa lıakikat.n Ab
dülazız gibi Abdüllıa-':C:ı de 
hal' edecek miydi? 

Bir gün orduyu bırakorak 

istambula nasıl geldi? Kızıl 
sultanla neler konuştu? 

( Ali Suavi ) meselcsik ~ ~

kası var mıydı? Ali Sl! .vi 
meselesinde ( Süleyman ) Paşa 

aley'ıine bir tuzak kurulmuş

rnuydu? 
Süleyman Paşa ll.lSt tevkif 

edildi? Al<."'ct ne oldu~- lıı ~rı 

( Ayhan ) bütün incelikler ile 

( fielecet ~azartesi ı 
giiııündcıı itibaren \'ak• sut ın
larıııda nakletıneğe i şlıy1c ktır 

lJzun müddcttel'beri tetkıı •. ve 
tas.ıifi ııc ıı~raşılan ( <; Jq ~!1 

Paşa \'e akil eti) ni rek.-k r~-
zJrtesi güııiı neşre :ı. ruz. 

Polis tay"nle .. 
Ankara, 25 (Yakıt) Kay-

seri polıs M Hayri B. Sivas 

polis müdurluğune, sabık İ tan
bul ikınci şuhe M. Faile B "r· 
zurum müdürlüğüne, Sivas 1\1. 
Nazmi B . emniyeli umumiye 
mü[ettişligine tayin ecl;'dıler, 

tayinleri ta,ıika iktiran tıı. 

"" llıek uruşa l tedır. 
ı •I resının· 
··nd..ı,1 ın cndır lnıesi hak-

n:ı,;ıl tcd:ırik ettiı: iri 
pit cdccckt;r. 

~=;::::::::;:::;:::;::::;:::;::~~;;:::;~~~~,=ı İş kanunu Iöyıhası 
Prim~ ~e muera 

müdüriyeli umumiyeler bütçel~rinin 
fasıl ve maddelerinin arasında 

münakale icrasına ve tah•i•atı 

munzama itasına mütedair bütçe 
encümeni mazbatası ruznaF.6 ye 
alınmıştır. Tütün i•,hisar kanu· 
nunun 4 5 inci maddesine mü· 
zeyyel kanunun ikinci fıkrasının 
tadiline mütedair kanun layilıaşı 

müzakere edilmış ve ençüınene 
iade olunmuştur. Alameti farika 
nizamnamesine bir madde tez
yiline dair kanun müzakere 

edilerek kabul olunmuştur . 
Buna nazaran alameti farika 
kanununun bırinci ve ikinci 
maddeleıi mucıbince alameli 
farika olarak tescili caiz olmadı~ı 
veya yedinci madde mucibince 
tanzimi liizımgelen evrak \·e 
vesikaların tashih ve ikmali 
için vaki olan tebligat tarihin· 
den ıtibaren azami üç ay zar· 
fında noksanı ikmal edilme· 
diği cihetle iktisat Vek5letince 
te.cili reddolunan alameti lari
knlar için resim nanıile alınmış 

olan mrbaliğin yarısı sahibine 
iade edilerek diğer yarısı haz;. 
neye irat kaydolunur. Ancak 
ıstidası reddolundugu kendisine 
tebligi gününden itibaren üç ay 
zarfıde nıüsted'i tarafından tescil 
talebiyle diğer bir istida verilirse 
evvelce tediye edilen nıebaliğ 

ikinci istida için alınması lazım 

gdı·n reome mahsup edılir. 

Günün hulasa >I 

Dahilde: 
~ kanun 

ı resmen tasdik 
.ıe. •dil 

h'r k; ınoıden <'Ve! harice 
L ıneu . 

1: en \ h sıpar;ş veremezdi ey ' 
Aın, 1 a urtık bu günlerde 
~n Ya Ve sair l k pa; I . Dlem e etlere 
t 1t erı b 1 

ıl u da il'l ıyacatır , ve 
Ont:ın y [ iya•aoında rakabet 

A nra otacakt '"\l\c:alc ır. 
hariq l· 

Ç ı ' • 1 un fiatları 
OlıJ~ y n.ız-ıran yüksek 
lıar"' ' 0 Yleniyor· .. ,, I • onun ıçın 

g• •cek l • ıı:;: u un arın pıya-

rını daha n f ve ekmek liatla-
ed,ııı· aıla tenzil ed· 
•. 1Yecw.- h ıp 
l:ild;,. •5ı enüz mal. d • um e. 

~u ka-' 
Yaz "'1r var ki b dı.ıın~ ıraz eve! 
it ı;!ı k veçhııe- un rP•m . 
ı. arar . ..,. mın 
.. ıı,ika . \ kanunu d h 

ı:ırınezd a .ı 
nı,rder l en evel iyi •e· 
b· "llSıl <tın . 

•t l;ıraf.. ıştır; bugün 
"'il ecnebı I 

mtnı ekct-

Müşteri Hıı pisliği na.,ıl yerim dcstum f Sen bana us/anı 
çağırsana .. 

Gar.son • - Nc zahmet efendim! Oda yiyemiyecektir. 

lercleki un liatları geçen 

kinden yük.ek olduğu, 

sene~ 

diğer 

taraftan memleketimizde geçen 

•ene olmıyan bir kıtlık aleti 

huküm oürdüğü halde İstan· 

bulda un ve ekmek fialları 
ge.;cn •enki 

ucuzdur. 
kı~ mevsiminden 

Yiyecek ihtiyacı noktasından 

geçen sene ile bu sene arasın

da mevcut olan bu büyük fark 

i,met paşa hükümetinin tam bir 

isabeti nazarla almış olduğu 

karar · ve harekelin nıeşkür bir 

netice.idir, 

Af elınıet Asırn 

,\ııkar 2\ \ .. kıt) - 1 
kr ıuıı h\ ı\i\Sı De\ Jet Jrn•ı 
tanziıııat (l;ıirco''lCC tetkik 
edilnıd,tedir. 
\'akınd" lıncti umuıııh·cv~ 

n·ri!Cl'cktir. • • · --Muallimlere kıdem zammı 
.\nkarıı, 25 <.Ynh,t) - \lu

allimlcr ka\Jurları iı:1lıi olmak 
iızre ';ızir::nd, ppılac.;l;. olr.·1 
iiç c c k kıd.:m ı mmı için 
maarif \ çl;;\lct! tı:rafından 

bir talimatname yctpılacaktır. 

Blitçcyc bu hıı,us i~ ı Bzıın 
gelen tah,i,;at konn u,tur. ---Dalgıçlık tahsili 

,\nl,~ra,2.5 (\':ıkıt)- t.t.:ın
bul dalgıçları nali"ına lkti·at 
vekı\Jetine vaki olan bir m[i· 
r:ıcaatta dalgıçlık h;ı.kkının 
yalnız Liman şirketi c hasre
dilmemesi istenmektedir. Key
fiyet vek:Uctçe tetkik cdil
mcktcdil'. 

i.panyol diktatörlüğünden 
çekiliyor 

lk•I ı, 2-l ( \. 

mu? 

\) - - Lıd· 

rittcn o;J. ~~~~!! 
dirildi..ı.,,. 

gurc ac~ 

iynııa .. p:a· 
ZüC.'i '.\ f. il{'!."'°" 
Priı, o d1.. 

Rivcr:ı ııııı 

parlamento•~~·'""'""' 

usulu te· 
c:--;:-,ii~ cdl!r 

etmez dik
ta tür lıi ~[i 

terkcdeccği şiiylcndı;, ıi ı az· 

m:ı1 tadır. \la '1ıa'ilı ımıına-

ilcyh teşrii nıccli,in alıYal ve 

h:ırckatını mürakabe edecek-

Meclis Cumartcsı toplanacaktır. 
--- -

Barem IH~İ~H 1 
Haari/ vekaleti noktai 

nazarını bildirdi 
.\ .. ka a. 25 ı\akıt) -

:'ılu.ırif \'ck:\lcti, lk·enı lan· 
ha ı hakkındaki '!"Oktai '1ıl7.a· 

rı:ıı, mtidcrieslcrle 'llemurların 
dercekriıde istc,li!ti tacli"<ltı 

ıc;pit ederek Jla~yek.\lctc 

hild ni~tir. 

J ,:ıyıha dariılfiın[ın ımidcr

riskrinin 3 den lıaşlayar:ık i . 
<ı uncu dereceye kadar ayır- ' 
mal-.cadır. . 

Maarif müderrislerin kıdem

lerine göre şimdiki maaşlarına 

müsteniden 3 üncüden 6 ıncıya 

kadar ayırılmasını, Darülfünun 
muallimlerinin 6 ıncıdan başlaya· 

rak le.bitini istemektedir. 

Kadriye Hanım 
meselesi tahkika
tile meşgul olan 
Hikmet B. hasta·· 
!andığı için tahki
kata müstantık 
Nazım B. taratın
dan devam edı!
mişlir. 

[Yazısı 2 inci s~yıl • • 'ıd• ) 

* Cem;yeti be
lediye dün son iç
timaını aktetmiş 
ve dağılmıştır. 

1 
[Yazısı 3üııcü sayıfimızdıd:rl ! i 

* Hakkı Şinasi 
P. Dün Ankaraya ' ' 

1 ~ 
1: gitm:ştir. 



Çocuk haftasında 
---------- . 

Türkiyenin her tarafından gön-
derilecek çocuk murahhaslar 

ankarada toplanacak 
llimayei ctfol cemi -

yrlİ :.. 3 nisaııdan iti -. ' 
haı·,•ıı haslınwak olan . . 
(( c;oeuk hafla ı » i~in 
ı-i ııulitlr ıı hazı dı klaı·a 

hrısları ıslır. Bu nıiiııa-• • 
ı-Phı tlı• .\ııkarada bli -
yiik ııwrasiıu ~ apıla -
eaktıı'. 

C.ırniyet ıncrk•·zi 

tıııuııııisi hu ııll'rasiııı 

için b r ııro~ranı terli p 
le ııe.,redeeektir. 

23 ııis. ıı ıııera:,iıııi

ııt> t'Ptııiyctiıı biitiin 
şutwkleı·iıuleıı, Liri kız 
diğl'l'İ erkek olııı• k 
üzere, 12 ~er • < ~ıııtla 
i~i sehit 1·01·11•"11 i. ti-.. _. ~ .. 
rak E'ıle<'ekıir. Buııla-

rıu i t.klal lı:ırbi ~l'lıit 

va' ruları arasıııdaıı • 
sE'c·ilıııesi sinulidt•ıı hli-

• • 
tün şubelere lıilıliril-

ıııi~tiı'. 

Cemiyet taraf indnn 
kıılara lachert eıel..lik, 
beyaz lıöluz Ye bere, 
siyah iskarpin ve ço-

fielen ai~en sem~ıar 
,\l:ırtın ilk günlerinde bir 

.\iman vapuru ile ~ehrimize 

bir çok Alman ;;cyy:ıhı ge
lec~ktir. 

iki güdur şehrimize gelen 
Frnn ız seyyalar dun >aat 
2 de Provid:ın npuru ile 
gltmi~tir. ,. apur e' vela Bli
ytıkdereye kadar bir ceve(ıln 

yapmış >onr:ı dönerek yoluna 
dnaın etmi~tir. 

Avrupaya göıderllecek 
laiebe Uyıhası 

rap; erkeklere de la
rh ert '<'Ya si vah kos-. . 
tiim, ka ·krt, C'orap ye 

• 
ayakkalıı verilcectıı·. 

Bütiin ~ubeler tat'a
fiııdan' hu kıvafl'llP • 
ui iıııııis olarak ~i"nı-
~---, ' ıio t 

rilPeek eoeu l..lar 2 :) 
• 

ııbandaıı birkaç ~iiıı 
C\ ('J E"'ki!'elıirde hir-• 
le ccekler \C hih·iik • • 
bir kafile lıaliııde .\11-
J..ur:n a gidt•r(•J... lll(•ı·a-

• L 

simde lnıhıııacaklan\ır. 
C:Pmivetin 'il:.lyrliıııiz . . 
merkezi idare he\ 

0

<'li 
• 

diiıı toplaııarak hu 
lımnıst·ı 111iizakert·<le 
hııluıııınıı-tur. 
.\ııkra'a vihiveıinıiz-

• • 
dPıı gliıı<lerilref'k olan 
ı·o<•tık ınnralılıa~ıarı 
i°<·in iıııılidcıı elbi!'c 

• • 
'e di~tır le\azııı111ı 
dikilip hazıı·laıııuaşıııa 
ba~lanılıınstır. • • 

Bu ıııiiııasebeıle l'f'lı-• 
riıııizde lıir balo 'e
rilıııe~i de dii~iiııul
ınektedir. 

~kılap müzesi 
Komisyon perşenbeye 

toplanacak 

İnkıl;ip müze>i kombyonu 
pcr~embc ~ünü >a..1t 15,30 da 
şehremini :\Iulıi<.l<lin heyin 
yanınd tnplanac:ıktır. 

Yeni yol kanunu 
.\nk:ıra, 25 (\"akıt) - Da

hiliye \"ekılletindc mü~tc:ı-:ır 

1 lilmi Beyin riycsetinde umu
m! mii<liirlcr. müfctti~lcr ye 
validen mlıtc~cklJI kombron 
ycııi yol ı:-anun u la yıhasını 
tetkika lı~ladı . 

Devairde yazı makineleri 
Dahiliye vekaleti, eski harf-

z r ne~ri ut 
Maarif idareti kitapları 

tetkik ediyor 

VAKiT Of1 Şubat 

-::'::..-::::::::: ..... ~ .. -===:::::::::.: = T. t t• .. ıı ıcare - ım ii i Borsa ,., Gümrük İ -· ~-
Kon~re encü enleri 

a.ı ıab'!-h içtima ediyorlar 
Ticaret 0<lnsı kongresinde 

intiha!' .c;dikn eııcitmenler bu 
sa~ah 543t on binle içtima ede

Son iki :ır zarfında kitap-
ceklerdir. Pazara kadar tica

;\la:ıri[ idar >İ. çncukiarı 

muzur neşri) nttan J;onımak 

için nc~rolunan kanunun t:ıt

lıikirc de, am etmektedir. 

çı'ar 'c müellifler tarafındaı' 
mudi.rlıi~c ~ündcrilcn kitaplar 
di~cr aylara ni-pctk ehem-

nıiyctli bir ycklın tutmuştur. 

\la:ırif ımidurlüğii bunları, 

ti bahrire \"e sanayi kredileri 
lıdkkınd:ıki raporların tetkik 
YC ıniınkcr•sinc <le\'anı edile
cektır. 

T opane ~eposunun tabliyesi 
ıwr.<lcn ı;cı,;rifmel ri için f'orl mi~ssısesine devredilen 
nUlete ı;ürıdernıcktcdir. Torane arıtrepol.:ırıııdaki m. lla-

BLJ kitaplar ara;mda çocuk- rın tahliıesi~e tüccarlar faalıyetle 
br için muzur yazılar bulunup <levam etmektedirler. Bu lnısıısta 
bulunr:ıdı!tt hakkında 'c' J- v,rifen mühlet perşembe gi,,!i 

lcm:-ı h.r.~z bir i;'ar gdrre
mişLi·. 

OğrL diğim"ze g<ir-, kit::p 

çılard. ı bazıları, nc~rLtt klc ı 

k taplardan knnur.~ 1 emrettiği 

' atbrını m:ıari[ idaresine 

gu Jer ne hususunda t...l .hu! 
ebe. •• tedirlcr. \ laarif ida 

re< ık• J hunlar h.ıkl.ınd:ı 
rnkil·~t~ başlıpc:ıktır. 

HRueser wonru 
Azdaba kaybolacakmış 

A lıircn .' yrisdaiıı id;ırcsı

nin 'cı c er \ apurıınuıı h:ı~ın 
dan eğl~nceli bir scnt'~at ha
dise,; gcçıni~tir. ~u aldıgı 

anla.~ılan bu vapurun j'kclc 
Ye duba ~eklinde btimali 
takarrur ctmi;ti. \"apur bu 
nıak<atla 1 lcylıcli iskclcsin<le 
duruyordu. Geçenlerde bir 
sabah ,·apurun ortada olma
dı!!;ı lı:ıyrctk' gürülınii~ ve 
aranmıya ba~lannıı~tır. _-~ti

cede fırtına tc,;irilc halatların 

koptuj(u ve Yapunın lıa~ını 

alarak gittij(i anlai!lmMır. 

nı':ıahaza bereket nr>in ki 
Hılar yapuru Bü_ ük ada ko
yuna {t~turmıış bulunuyordu. 
:imdi • ·c,esor l laliçtc hıılun~ 
mal"tadır. -------

lzmir vapuru 
fzmirden dün dömnesi icap 

eden lzmir vapuru fırtına do
layısile lstanbuldan cumartesi 
günü gittiği için bugiın gele
cektir. 

Denizden çıkarılan etya 
Geçen günkü fırtınadan liman 

dahilinde batan kıyıdan kıyıya 

mavunacılar şirketine ait ına-

itecektir. Cumark•iıı<ltn sonra 
kılları malları ticaret odası 

~y efairı idares': in ,esaitlile 
Kı uçeşmc aııtr~posuna ııakl· 

ede~ı:l tir. 
Avrupa tacirlerinin müracaatı 

Sıı!' yirmı beş gün z3rfında 

ı 'ariçıc:ıı 'rürk tüccnrlarile frsis 
~ üı•• eiıcl' alcbini havi • 75 ~ 
ka<lar IT.ekttırı alır; ·ştır. Bu 
nce' tup1 nrıoı kısmı azamını Çın, 

Jarıon, Amerika tüccarlarının 

ekt111 ları t>şkil etmektedır. 

Müracar.llar a!Jk:ıdar tacirlere 
bil<lirihııiştir. 

Rüsumatla teftiıter 

! t.:mbul rüsumat başmiıdii

riyetinin emri altında bulunan 
12 miifelliş bir marttan itibaren 
Anadoludaki teftiş mıntakalarıııa 
hareket edeceklerdir. 

Bu nıüfeltişlerden altısı Ka
radeniz, aiğer altısı cenup sahil 
vilayetlerine tak;iın edilmişler

dir. Elyevın tefti~ seya lı:ıtları 
bite'ı on müfettiş !stambul mü
dürityeti emrine almaktır. 

[ .Maarifte 
, .. 

Felaefe imtihanlan baıladı 
Edebi fakültesinde felsefe 

züınresinin memniyet inıtihan-

larına başlanmıştır. 

İmtiillıhlar martın 16 sında 
bitecektir. 

Türk ocağında konferans 
ve konsee 

'filrk ocaıimdan: Bu pel}embe 
aı..ıamı saat 21 de ocakta i1:ısan 

. \nkara, 25 ('"akıt)- ,\y. 

nipaya ıı;öntlcrilcc~k olan t:ı

klıc hakkında y:ıpıl:ııı layıh:ı 

\ kdbi maarif cncünıcnimlc 
ıctlik cdilmckteir. T..ılyilıay:ı 
p.-i.irc muhtelif vck:\lctlcr hc-

!erle yazan daktilo makinelerinin vunaıım içinde bulunan bakır 

adedini dcvairden sormuştur. ve sair eşya dün dalgiçlar ta-

Cemil Beyfendi aralıruUıı 

( Jüpiter , un\"':lllile iııkıl.ip ve 

istiklal tarihimizi tahlil eden 
bir konkrans verilecektir. Bil-
9.hare ( Edvard Elgar ) ın eser· 
!eri çalınacaktır. Herkts gelebi-
lir. ---· s:ı'bına nupa ya giindcrilecd.: 

talebeyi mü:nh:.ı,;ıran :\faarif 
ayıracak.. ycrlcştlrccck, kiti~ 

ve miirakah:ı edecektir. Taldıc 
uh ıliıı.i bitirince alakadar 
nk 
tır 

tin emrimle ç:ılı,ac:ık-

i b r a h i m T a ı i e. 

Bu makineler, Tiırk harfler ile 
yazanlarla tebdil olwıac.ı.ktır. 

Devair işlerinde matlup sür' atin 
temamile te'mini talıriratın ma
kinelerle yazılması ile kabil 
olac !dır. 

o 1 •• 

Hakkı Şinası paşa 

Fırka müfetti;i l lak:.;ı Şina<i 

l iııcı umı.mi mu!cttiş lb- pa,:ı <lunkii trcnk ve rda-
·ahim Tali B. A<lan:ı tarikilc k:ıti~<l Emin ,\ti B. ol<lu-
Oiv:ırıbckirc h:ırck~t ctmi~t.'.::__gu halde '.\nk:ıra\·a g;itmi;tir. 

,f/ulıarrtt·i: lliiseyiıı Ralnni 
~adıli. kalnıal:lrı iciıı ına~uın gürerek hütiin 

• 
aılc!lh'n , kanundan , k.ab:ılıati ıevt•clcrimi-

~tirt•ıwk1cıı,11amu. taıı is- z~ yükleınıek isli) o
ıiıııdat edi, o ruz. Fa- ruz. Haksn1z Ilo) fendi. 
kat ft'l')alla;·ıııııza ku- İlıtiyarlıhrı da genı,:li
lak ..,eı·eıı Htr nıı? Bu ği de bertaı·af edeliııı. 
miiskiil:it iriııtle ~a:-;1- Biiıı,·elerinde birinin 
ı·:ır:~k !'il:ilı~t <la' ı~ı;ı- di~rrine karşı tenafür 
yorıız. l\•'ııdimizi ta- ve c, zihesizlik hnlu
ıııaıııile daraya <;ıkaı·ıp n::ın karı kocaları g('ll<; 

rafından çıkarılmıştır. 

Jak Fresinanın hamulesl 
Karadenizde batan Fransız 

bandıralı ]ak Fresina vapuru
nun içinde bulunan ?.500 ton-, 
dan fazla manifotra ve sair 
eşyanın tahli i için İstanbul 

limanı tathir nıütealtlıldi vapu
run acentesine müracaat etmiş
tir. Kumpanya bu müraca:ıtı 

tetkik etmiş \'e muvafık bul
muştur. 

gidilemez. 
- 1 'l'lice tı<'rf•ye "•'-• l" 

leeek Bev(•f••ndi ?.. • 
- ~elice ~uraya 

~elerek ki ihth ar hir 
L < 

adam gen': Z<'Yrc ile 
,·asrııııak istivorsa ka-" . . 
rı,.ıııın eiıısi tenıayiil-

• 
lcriııe knt'sı o ztn allı-

• 
nııı nıii::.;anıalıalı b11-
l11mıı:ısı iktiza •·dı•ı'. 

Manav Tahir mahleum 
Geçen >enenin \brt ayında 

bir gece C:etlikp•şada Tah>ini 
olilüt'cıi \ c ,\l:letıini yaralayan 
mana\' Tahir. tlün ağır cezada 
ıenıyizJeıı nakzen muhakeme 
edilmij Alkttinin cerhi k.ıtn 

ka. rilc ı·aki görülmemi~. adiyen 
cerh olar·ık tc:'i_lit cdilmi~ Ye hu 

<chepten 1 :ı >ene 4 a\U mahkıl

mi~ et müddeti. tt!'nzilcn on ... ene 

•edi ı:üne jmlirilmi•tir. 

- .\!'la... r c•ııdi e
YindP, kendi tcc•yiziılilC 
biivlc hir l'elıemırm 

• 
yarat: maııı . 
• 

- ÜvlP .isP. 
• 

gene hir 
' . 

kadıııla hir izdiyac 
• 

<'enıwti kıırmak e' da-
sıııdaıı t>hcıli ven nız 

• 
geçuu•lisirıiz ... 

- ;\°u•iıı efenıliın? 
• 

Geııc kailııılarla e\ li 
• 

ihtiyarlar hep bu şe-
rait ıahtııula mı 'ası-. . 
yorlar? 
· - Bir ka~ nıiL tesna 

• 
f arzedilcbilirse de ek-
!'eriyeL bilerek 'e va • • 
bilınhert•k bu serailin 

• • 
n1et-i'n 1iyetine malı-
lui~1dur: 

Kadriye H. 
Tahkikatına mütta11tık NaZJD 

B. devam ediyor 

Kadriı·e ! tanım .-e arkada tır 
hakkindaki ıahk ·ocı ndiuci ınü'
tantık :\azım Bcı· tarafından de-·• 
Yam olunmaktadır. Tahkikatı 

yapan l likmcr fü)in rahaı,ızhğı 

gcçmcmi.::cir. T'ı:ndi~inin <l:ıha hir 

mü'ddct C\ inde i~tirrıJıa.[ cdtcegi 

tahmin ı~unrruıktadır . 
\azım BeY. dün hir kaç şahıt 

dinlcıniş. cYrak (i;.~erindc tetki

kaıLı me~~ul olm~nır. 

--- - ---

c:--c==:::::::::::::::::::::w•..:,.;::::::: •• 

H ru~ıu yıl~ıı 
- Muharriri : Eşref -

•)~ 

<1111::=:::::::::::::::• u ' 

• ikinci kııım 
Kıt'a 

Kuyruıruyla küreyi okıaınadı. 

Ah ! Kim olmadı kısmet ölmek. 
Biz :ıüğürt kullarına dünyada. 

Demek Allah daha çok çektirecek. 

• 
Diğer 

<111:::::::::=:~ 
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ismet Pş. Hazretlerinin Anupa :....-= ........ =----;;.-..-------.--<-0 ·.;.;.·am ..... • ... ·"',...ı~· 
gazetecilerine beyanatı 

Atina, 23 (fos) - İsmet Paşa 
Avrupa azctelcrinde münteşır 
beyanatında der.: ,tir ki: 

- Türkiye bugÖJn tam.ıme?ı 

tatmir. edilmiştir. Bütün hede[ 
ve gaı•clcrini elde etmiş oldu
ğTind•n futuhata ve intikam 
lıarplarına riyet yoktur. 

1\fılli pro •r mıınızı fama -~n 

ı , al \'e l.ltbik etmiş ol<lugu
ıııuz<l, n cihanın sulhii rn çak 
C\ '1 milletiyiz. l'at',yetk temin 

edebil irim ki dünya su Ih ünü 
hic bir z.tm:ııı biz bozınıyac~-

1 

ğız. Şıındiki Balkan hııdulları

ıuııdan memnun bulunuyoruz. 
/,anııelnıem ki toprağıın;znı her 
hangi bir kısmına göz dikmiş 

bir millet bulunsun. 

Halil B. 
Nisanda Berlinde toplanacak 

asarı atika konfransına 
gidecek 

l'\i~ın yirmi ikisinde Berlin
dc toplanacak .llsarı :ıtika kon
gresine tarafımızdan müzeler 
müdürü f-lalil Etem Bey iştirak 

edecektir. 

Bu kongreye her mı mleket
teıı murahhaslar gelecek, muh
telif memleketlerdeki sarı atika 
hafriyatı mevzuu bahsedilecek
tir. Bizdeki son hafriyat netice-
feri de kongreye bildirilecektir. 

Geçerken 

üörülen yanh3lur 
,.eul harflerin. labulüudenbcri 

il.! buçul oy ~,111. bu müddet. 
olur rv.:ar :1<lamlJr için yeni 

harlleriıl bir itirat haline ır:clcbil-

me~i.ae liiıfidir. Bun.1 ragıuca. 

hemen h~r gün, her ycrJe. her 
~ uıdil birç6k. iınl:l hatalarına 

tcs.:ıc.ıur cdllrucktcJir. 

·rabel-'JardJ. nıccnıualardJ. ~J

:tetclcrJc, şurada burada ıeçerJ...cn 
gıırülen bu iınU 'anlı~larını cli
nılz degdlL;çc bu si.ıtund;ı Jo)::Ttı· 

lırile birlikte te.;pit cJrtcğlz: 

Y anlıt Doiru 

11opç •• ,. 

Çiç~kci 

Ticirct oda11 

Galib B. 

Nihad •por 

Popçac.ı 

Çiçekçi. 

Ticaret oclaaı 

C.lıp B. 

Nihat._ 

\'t• hu lıfıkiiııı seııe

lerdcnhcri ı•«-kliil;iın ıs-. ' 
tıraplarııı lop ~ J..111111-
ıJur ... Cemiyet iı;.iııılr 

halol:ırıla, e~lenre yer.
lrrind(! rastgelıliğim 

gt•nc zen.•eli ilıti)aı·Ia-
• • 
rın g\izlcı·i11dc de hep 
bu ızlırabı okudum. 
İste siz, ists bcu daha • • 
bir eok henzerlerinıizi • 
bulmak da zor hir Şt>y 
de~rildir. ihtiyarı, gen
ci de bir tarf a bıra
kalım. Balolara giden
lerin icinde turfanda 
güzel ze\ ccleri olanlar 
refikalarım diğer er
keklerin kollan ara
sında görmekten çok 

r l ,trJ.nıfı birinci sayı anııı.dıJır 

.,'imdı.Ki h:ıldc maı ru.ız telakki 
ctti_~im • (\mabiri ınııltchkki 
,\ nupa • fikrinin t:ıthik cdi
kc.:j(iııi zannetıni) orıım, fa -

hıt lıiitün h>ikıimctlcnn ,;a -

m;mi lir birl.:~nı.: ilııiy:ıcınıl.ı 
olduklarına knniinı. l lukiı • 
mctk ar1>ındai-.i lıudtt'l.ır krl 

kıır k:ılkıııaz )-cııt!iıııi tliıny:ı Ya
tıındaşı olarak tcl<ikk.i edece
ğimi de il:h c cdcr'm. Fal,.at 

mlitch~riz nıilktkr l.aldıjtı 

nıiiddct.;c, anud:ınc lıir ,;urette 
Türkllın w rnıanıım \ c Turk 

milletinin demokrat :ırzularıııı 
crı iyi ifade etlen huı; nkü ı ·ıinıi 
nıiid:ı[a:ıya lı~ır lıir Tiırk 

C•larrk kal:ıc.ı~ım. 
Esa,;cn, g-cııi~ fildrli nıilli

yetpcrrcrlik bütiın vatan
da~l:ırınını idealidir. 

Dikt.ıtürlüktcn hahsediyor
suııu:t~ hu kelimeye o kadar 
ehemmiyet veriyorosunuz, 
bizde htıtün halk hiitlin iti -
madlannı 'elinerck Yerdikleri 
gaziyi en biiyük reis olarak 
tanır. 

E~a~cn, köylü reyini 
Ilalk fırb,ı namizctinc, ve 
yalnız :\Ju;tafa Kemal lehine 
Yeriyor. Buna bizzat dairei 
intihabiycmdc bir kaza olan 
Ödcıni~te gördüm. 

km·ctli ş:ı'1,ivctinc h3) ,-;ıll 
maktan kem!' mi nıcıı J< 

\'Ortıın. ·ı,~tıJI' 
Tıırk - Rus mur '' · 

b"'lin.:c ııımaınrn do wı _ 
SO\ iyctlcr bizim n..ıJi~1 

lıol;tYik Jl'Opagaı•( 1"1 

ID3) urlar. 
I·:"ı.-crı ko:rıiinı•t rı~r 

:ılcylıtar olan Turkiyc çif 
ncz<lınde hö\'lc hr P 
gantl;ının hiç- lıir r'°' 
olnıaz. Ru-; a fa~ ,!alı 
bilir, lıli) uk lıir ictinıa! ıı 
rülıc !'C~iriyor, bu tccf 1 
knlcn alınacak - bırakıl~~ 
intihaba glirc - ~eyler ,Jı' 

1 kr ~eye rn~mcn, 1ı3 . . 

mcnfaatl:ır ve hadisat ·r~ri' 
yeye olsun Rusya ya O~ cı' 
c.-asen tar:ıfeynin maal~ 
nuniyc kabul ctm~ old ~ 
iyi bir anla::ma ve ayrıl 
bir dostluk Wımil ediyo!·~~ 

B . f"" ı:~ u beyanauna, 1 ev "' 1 

tü Bey muallakta olan :;ııf. 
hududt: mesck.,,ilc Turk-\' 
ilıti!Mnıııı yakında !ııılli ~ 
dinde bulunduğunu 

• 
Şileye un gönd . 

• •I 
Havalar actı uı 1~ • ;., 'J (I 

unsuz kalan Sı e.. ' ., 
tayyare ile un se' ~u 
Hizunı kalmann~ııt 
Dün mot<ırle 43. 5~ 
v:ıl un ~ürıderilnıı;-' ... 

:\ liiııtchipleriın Cat.i için 
i~gal orJulannı kovan kur
tarıcı., . ulhu isti ren, \'e Ana
dolu küylii çocukl:ırının Ara-
bi>tan, :\lakedonya ve Yemen Telefon tesiaatı ksnıJJIP 
için ölmesini i;temiyendir. Ankaradan başka diğer _.ı 

Rebisicumhur bir ·~!· dir. O ve kasabalarda telefon ti"' 
pek nadir olarak i~kre karışır. hakkındaki kanun \'İJ;İ)'ete 1 

Buna mukabil deha.~ının gayri olunmuştur. 
kabil ink.lr yük>ekliğine iman j~;;;,·;;;-;;;;;;;;~,,.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;ii'? 
etıni~ olan bizler ona sık sık • Matbuahn 
mürac::uıt ihtiyacını duyuyoruz. J 11 8 Ş baJJ 

Filhakika, istikbale miitc- '.w U JJ 
Yeccih \ C kurucu diktatörler y l r·· k ye 
'ardır. Bu hususta!\!. l\10>0- a nız ur .0( 
lininkiııe onun kaYıı;aları bir 
çok felaketler ~etirelıilecck 

ulan <ınıfları arı'lonizc ı ctmi-

ecnebi davetlilerı 
mahsuc; 

ailf' 1 
ye ınıi<pct \ıir sur~ttc çalı~:ın ;,~ ~-- -
azap <_:ektırltır. 

- Bu "'ii ·ıt'u ı : Pı'i -
• 

nizi ar wli ıath ... ıııa 
imk:iıı tasa' vur olıııı
ınıyan birer nazarh'e . . 
olarak diııliy0t·um ... 

- lln siizlerinı 11aza
rilil\.te11 <·oktan cıka-• • 
rak ameli sahada es-
kimiştir. )iadem ki iL.i 
ihtiyarız. 'ff'crübeleri-

• 
ınizd•·n istifade ede-
lim. Sağlarını sollarını 
görnıiyen gençler gibi 
galeyanlarımızın ilk 
şiddelleı·ine kapılmı
yalım .•. 

- Ya ne yapalın1 
efendim t. 

- Daha samimi soy-

- .ev 
letıı('ilıC ıııtı:-....... 

ııız... . 
11 - Daha s:ııııiıııı _ 

sıl olur~ .. P<·ki lıt!~ . 
ııuz... ,

11
; 

- Siz şu, ze,· 1•
1 

1. ··ıı·· 1 k ı·ıııı· o ı lll'lllt>I\. ·ara 
vazgecı n ız ... 
-· ~iciıı 't.. i 
- Çü~.ki.i oıııı tı 

' 1t-ll'lll"kle rrti'\'H 
ti '-' t-ı • ~=-

inıi kanı cikaı·al''1

1 ,. 
• . tl 

niz· fulat keıııliııtı J ' . ı r· 
bahtiyarlık tf'ıııll 
mı· olmıyacak~111•1~ılt 

.. - c~ııı 
Oldürııııy • ıı:ı· 

gözümün öniiııclC ~ , 
1 ıı .. 

kasının mı o su 1 

- O başkasııı1! 1 
• • . ·rıJtl' 

ğil ılainıa sızı (!Jitl""' 
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her inıan gibi kendilerine biraz 
umit verecek her kese derhal 

uyacak bir halde idiler. 

Dudu: 

- Nur iniyor, dedi~i zaman 

köylüler içlerinde bir aydınlık, 

bı:r ferahlık lıissediyorlardı. 

Onun için nur iniyor oozü 
onlaT'n kulaklarından öz olarak 

Ne toprağ 4 - girdi, gözlerinden al\!v sütunu 
v nıle bil' a, ne ·ağmura gü· vardı: çocuklan ekseriya Yemene halinde çıktı. 
1 ğ ıyordu. Muhtarın dost- gönderılirdi. Üç sene geçer, on Kadınlar koııu~urkcn Önıerle, 
ı~L u taptiyenin h 
~ısild mer ameli, sene geçer· yirmi sene geçer. kara Sillcyman türbenin üstüne 

arın oturuoıu, '••Jkı d,. 1 b b la h 1 ıaınan :ı .... ... ana ar, a a r er saniye yan z seccadeler erdiler, köyün mes· 
zaman değ· . k b d 1 d d fa 

1 
ışıyor, ve ço ir şey ü ünür eıı i: çidinden şamdanlar getirip yak-

t h nsanı h~r §e}d n bezgin - Acaba Nılum sağ mı?... 1 
ı;ıır a1e koyuyurdu. "ti tı ar ... 

B Sonra bu 1.a\'allıların ne sene· Ertc~i sabah re~na \'e çam 
unun ıçı •-·· 1 h fu b n ırny er er şeyden leri ırenelerine benziyor, ne ay- kokulan içinde uyanan Adaköy, 

b~ edıyorlar her kesten dudak lan aylarına, ne haftaları ihafta· artık yalnız çam ormanları, ve 
bu k dek bahsediyorlardı. Yalnız lanna hatta ne de günleri günle· şimşir ağaçlarının vücuda getir-

a ar d ·ı lu egı • o zamanki köy· rine benziyordu. diği öbekler, ve ba~larını bir· 
~aha buyük bir dertleri Köylüler karanlıkta sendeliyen birlerine yaslanmış sarı buğday 

~Wf7Tf-5on toplanma 
1Yaşıyan medreseler ! ... 

r 1.:~kı~.ıbm hır 1 i nrı du mcd
crın haı··ıl · · ·· ı r ' • J..ı,ı l ::ıtunc u-

•nll tu r. , \ · '\-urumtı · her ~ey 
am1ı~ "' 

ı.... ı-;ın clt -manıclır. :\Jil-
'1, htlll\ . • 
l J e ını kurtarma ,.a 
ıçen\c. ll klıı . ı, c ette bu 1 or-
ç ıntan ıncmhaı 11 1 

'c l·u 1 "a1.ma 
c re: de 1 u ... atıp J,ı ruta

tt 

hir u~ ı 1 hl~ a 

Cı '{at t 

ı 'l \ it "' trı u -
t bi /. ı · . 

(tı·n:.ı-.. f··~cJ· ız 
1\al 1 

1 
, t • • 

1 
• ı m dre--d r 

1 
. • 1 n lfr ilmdjı-

1 Rt t" • , · ın .. , ~oftnlard 11 

mez 
iı:ab 

belediye dün 
a b "" tçesini 
erek dagıldı 

'tu u 1 ' b' () .. ı •• u,' c n fıakıl,I f 
ır ku\ 

ı n . 'q oldu tma inandi~ 
, 

11 
·• ll:ı :ı ! hiç birimizin 

Cğltıtk! l J 

1 l ' )u alçak lıll" 
t •ll' a . 
1 

· ~ Cr ) oktur. Onları 
ıtrı i". 1 • 1 ·ı ) , .c ıır cdı ,Leri 1ç111 
tık. (."il ı· . . . . .. 

1 .... <; ı •ı çurutcugu 
n 

1 
.0rt.ıcl:ın 1aldırdık.1 layau 

Hn ı c 1 . l" l . .l n • ,ır ı ıır m C,.,L' 
ıa ınct-ı . . . , , dt .. n ~o ... rcrdığı için 

1 ~ıınıarımızla t. r,.un 1-.ııb· 
Crıni . 
, ~ Crkrc serdik 

l nkat 
1 ıı1. . 11e ynzıt-. l\i ) ıktı~1-
) • h) lnı nıcdrc.:ckrinin 
.. ınılnda b~ka dinlerin .med-

et" 1 
, .. ' ı ı ı 1\ :1,ı\ or. l'npm~ 

'0" • 
tı·uııc : ıncı.replcri biitiin 
ı , k rı. tc:-11.in\eri ile onların 

C:re , z r:ırlı !'eJ,ılde de-
lld • 

( ~ ll 11 hıı.,kn hır,ı.:y değil· 
ı u;cflctı: nıclteplcrin niçjn 
k ~ l u. hın ncuba <tramızcfa 
l 1 1 ~ t ,hn..:bilcn k-ıfoy:ı nıı..: -

l tırl 

1 lay·ıt 
JI\ is·:' 1 ha~ tnn ba,.ı bir 

a. Ohı 
:- ler ' 1 P pa?. 'ı.: Jlnpa-

c te ı· ,. "JOl ~dil n rocuk ,, ge t"k ,_. 
uıb· ç 1 Çc nn .. ıl bir ruhun 

h ı t olur( O pap·t"' \' · r"-
)Clcrı b • ,. " 

'ıny lı nnılıitl' auın ııcdir? 
r.,0lı~t tclnklölcri mı-.ıl ka

,1.:) ltr(lir? 
(,iUınf . 

~ l un k .' dımır dqıiJeıı fü."\ i 
1 la el ~r:ıdc~ilt: bu ejder-
i l Llllır 1 

in d ~eın "'" 'urmak 
ô:ı-an . "' l 0 1 , ) ,ı' rtı anr.ıızı ı .u· 

n r .. t .... lim cd biliri;.;? 
tı Pcl 1 

ir c: knımh etli bir , adc ,. k . 
ı,ı,. . -.ocu hah:ılnrınm 
• ,,_rı11c: l .ı. 

... lcı-·t 
1 

)Jr:~ıla'lıa/.. Tiir-
'-''P t 'ı • • :1::. .ınlnr lhı lı" r" 

c:rı · ı ' " ' -
li .... ı ' c illiic.kn mccl t u-

111 ı q• car .. 
rtıı l · . . blllı anl.ır• ı:ık i tc

crJı 1 ·i il b 
t 'c · Dl.e inlcrcc gcıw 
· 'c ~mı ' ı tiır' 1 , ı L"ena:t.c ) atnn 

ı)f' • riı 1 
1 i · · 1 •:tpıkırı neden , up.,, ~ ~ 
Bu ... 

1 
• 

• • • l r ar 0 . 
t111 inl l , nH l c de

,, tın ti! · l 1 . : rmc nnsıl ta. 
t:.ınaııa zıt ~ 1 

1\!ılllk ... o c uklurmı 
(, 11 ın .• ızıldı. Bun-

cınra . 
zluın· · ır.ı onlarm iç 

ııı dc,..il · .. \;J.tir. ~ nıc:,ınc gele-

Cemiyeti belediye dünkü içtimaında 

Cemiyeti Bclediy<: diiıı son 
def., olarnk ikinci reis ,·ekili 

Necip Beyin riyasetinde topla
narak 1' ;ı r:ığaç ınezlyı lı:ısile m lıl· 

Iıal- ıııii< sse<:eleriıı 02<) bfı çesiııi 

ımüı. krrr l'lıııişlir. 

BiıtçC'niıı r:ırıdat kı. ıııırıd~ 

mctlıahactaıı 1,:12,oon lir:ı, 

oğıık lı:l.\ :ı depol:ırıııd:uı 

268,000, buz satış h::!drliıı(ll'rı 

0:;,00~. pay malıalliııc.lrn l~~.LlUO, 

ha •ırsak hasıl:ılıııcl.uı J s,ooo, 
paç:ılnııe hasıiatıııduıı ı:>,ono, 

miitdcrr1k olrır:tk c'l:ı ıo,ııoo 
liı a :ı:nridat tahmin edilmiş, 

varidat yekunu bıı suretle 
ı ,720,000 lir:ıvı bulmuştur. 

M:>sraf kısmında, memur 
ücreti olarnk 210220, idare 
masr. flan için 39280, tamirat 
iç~ıı 10000 lım kabul ectilıniş 

ve diğer mf:tdcrrik rne~arıfle 

1 vnridıt I'< mm.1f roklıııl:ııı 

1 r M~ !€ t 
ı L. ·-
1 170,000 liralık bir 

suiistimtıl 

İzmirdc (9) kişi tevkif 
edildi 

l larkc ~tıılllcrilınck iiuc 
memlekete ich.ıl olunan çu\ al· 
hrdan ınuaınck 'cr~ı~i :ıhn
r. :a1., fak.ıt lkpo:ı:itu olarak 
bir para :ılımr ki, hil<'ıhcrc 

~·u\ :ılların dolu o1arak harice 
~c.:' kkri cı.na"ındn bu p:ır.l, 

c .. hahına J.ude olunur. Çm al
lar cfa hiç bir muamele ı;lir· 

n•cdcn lıaricc 1-;itmk; olur. 
11.ı ·rduki bazı c~hu kurna.1.ca 
bir dal~\ cr:ı çe\ ircrc:l, ç.ı\ ııl-
1.ı rı tekrar rnpurdan ~eri} c 
nlıru-lw· ,.c hııııu J,inı.qc 
lıi .. ı..;ttirmcrui.-lcrdi r. 

Yani bu adamlıır, çuYal· 

lnrın içindeki mall:ırı Yapu· 
run ıınlıurmn lbo~:ılttıktan 

. onru Çll\ alları tekraı: sahile 
çıl :ırmı~lnrdır. Hilıih:ıre de 
r\huınut daire. ine l!iderek 
~·mallar ıharicc .gitmi~ gihi 
muamele \ergisi için yutl-

nlım:, olan deı>ozico akçesini 
6tirdat etmişlerdir. · dicedc 
hazine, tahıninen i 7~J bin 
lirnlık Ll>ir ziyan görmliş, 

:ırasında tcvnıfın husule getiril
miştir. Bımdaıı ı;onra İdman 

füifakıııa d:ılıil spor kulfıpleri

ııiıı ruhsatiye, kfışal , .e kıı-

1 iip ı e ımııdcıı isfoııaları kabul 
l·dilıniştir. 

Hıı.1d:tıı sPııra reis Necip B. 
d\.'miştır ki : 

- biitçc erıcünıeııi kıs1 bir 
7.ııııı:ııı z:ırfımla yüksek ıııesai 

ıhı :ızı surdilc bütçeyi ikın:ıl 

l'd rn'k heyeti uıııuıııi}'l'nize 

St.\'ketıııi:;ılir. Bugün ıııuzakere 

edect:k haşk:ı bir şey kalıııadı

ğı:ıuan cclsevi tatil ediyorum.» 
Cemiyrti betedi~·e bu surelle 

tatil edılmiş olup k:ıııııııi \'e 
neli içtiın:ılarırıa nih:ıy t ver
ııı:ştir. 

Alwali fevkalfıde z11hur et 
mctlihçc içtimalar, ancak yeni 
~ıanııı iııtilıabıııdaıı sonra rapı
hhilccl ktir. 

~ıme ~neıri ı .. 
İzmir de 

Belediye kasaplarla 
mücadele ediyor 

fzmir bdcdiyc!:'i l,ıuıplar]a 
ırııicndclc iı;in h'ızıın gelen 
tt:rtib:ıcı alını;;-ttr. Şehrin muh
rdiF mım~f.\<ıl:ırmcla hclccliye 
carcıJmdan et :-;atılaL:aktır. 

Bunun i~·in hariçten kc.;if· 
mi~ olnrnk et gctirilc~ektir. 

fi:ıtlar bittabi ka:-apl:ırın et 
fiatlmından w:uz oJaeal,tır. 

Bu ~urctlc hı--aplar 'aziycti 
kurtarmak için ct füularmı 

tenzil etmek ınedmriycrindc 

lrnlacal,hırdır. 

··············································•· 
ıne:nılekc.ttc kalan bu \"ll\ al
ların \ crgisini almamı~ur 

iş hu raddede iken nı'tı· 
mat idaresi keyfiyL·ttcn ha
berdar olnıl1~, idarenin hcy'

cti efti,;-iyc reisi Nuri 13. 
hakkındu tC\ J..if müıekkere~i 
}vızır.J.;,ımı~ bu müzekkere 'ali 
l>::ı~anın t<.b\ ilıiııc iktiran et
tikten ısonra infaz olunmu~
tur. Te,rkif olunnnl:ırın 7 !'i 

Y•ıluıdidir. likisidc memurdur. 

L, i 2 7JU S 
tarl.ıan.Le bır ~oy ~idi 

Gece orada yepyeni bir &lem 

halketm\§ti. Herkes mezarın ö, 

nünde dehşet ve korku ile titre· 
şiyorlar ~e Alinin mezan ziya
retçiler1e dolup dolup boşalıyordu. 

F akan her kes ~essiz, herkes 

hayret içinde.... fuma sessizliği 

parçaladı. Duduya döndü: 

- Bacım, dedi, ben 

artık dağa gidiyorum kaçaklara 
haber vereyim ... 

iri göğdeli kadın bir ham

lede dışarı fırladı. 

Çeşme kenarıni:laki ahlat a

wacına bağladığı beyaz atı ÇÖZ· 

dü atın üstüne atladı dağ yo· 
lunu tuttu .. 
. . . . . . . . . . . . . 

-V crgiyi hep biz veriyoruz. 
- Kura kiımıesiılere çıkıyor. 

Ormandaki asker kaçakları 

il 

Uç 
Sebepleri: Mide: kömür 

ve ~uyu ... 
Son yirmi dört saat zarfında 

u = 
bir halka olmu lar böyle 
konuşuyorlardı. 

Uzaktan bir nal sesi işittiler 

hep birden silahlarını doldurdular .• 
Martinlerin mckaniımalaı ı 

işledi: Çat.. Çat.. Çat .. 

Atlı yaklnştı011 zaman bir 
ses çamların arasından t~h, 

dağlara çarptı, ~u!,urları bir 

6el gibi doldurdu. Daha uz k
lara aştı. 

Duuuur! Kimdir ooo? ... 
Esma bağırdı: 

Hey ... t;:..ocuklar, beminl.. 

bt>n!.. 

- Karşmna eliacleki martini ile Du· 
dunnn kardeşi Hüseyin çıktı,Hü· 
seyin elindekı tüf<'ğe rağınf'nbir 

kız tesiri yapıyordu.Hü eyinin in· 
ceC'ik, çekik, çekik kaşları '\'e 

kırmızıya yakın peııhe dudak

ları, hatları pek az farkolunan 

çiıgisiz yüzü, altın ~ruı saçlar, 

yumuşak \'e 11arin pir bçdc;ni 
vardı. 

Çocuk sordu: 
Ne \'ar basıldık mı? kır 

ağ~sı nn geliyor? .. 
Hayır.. havır biç bir 

şe\' yok.. kork mal.. 

Esma kır atından yt>re atla
dı; kadının baun bir çılgın di

şi hırsı ile, bazen kin duyan 

bir insanın aleşile parıldıyan 
gözleri çocuğun gö:t.lerine dıkil

di. Dudaklarının ucu ve bur

nunun ~nnatları titredı . Bir 

parsın .mna saldırışı gibi diş· 
leri;ıi çocuğun ..kızıl dudaklarına 
batırdı; kollarile incecik belini 

ıııktı ...... . 

Islak bir şapırtı ile dudak
larını Hüseyinin dudaklarından 

ayırdı ... 

1 üç ölüm vak 'ası olmuştur. Ölen
lerden bırincisi T ahtaka1ede 

Tamburacı hanında 9 numaralı 
odada oturan Çankırlı Mehmet 

Hasandır. Bir l:ienedenbçri mide 
hastalığından rahatı;ız bulunan 

l\1Phmel on beş giın eve! tedavi 
İ( in Cerrah Paşa hastanesine 
yntmış, teda\'i edılerek eve1ki 

giin çıkmıştır. Mehmet hastane· 
den çıkınca temamen iyileştiğini 
zannederek helva yemiş, aradan 
bir saat geçi,nce de sancılanarak 

odasında ölmüştür. Yapılan mu
ayene üzerine Me • edin cesedi 

morga nakledilınJştir. 

1 iti· ~~~!!!!!!!! 
Cirj.!,'cmc derncı;t car:ıl"ın· birçok ndis hı.;~ :ız ı lcrindLn 

İkinci ölüm Kadırgaaadır, 
Şehsu\'ar mahalresinde · Bostan 

sokağında sakin mcitbaai askeriye 

makinistlerinden Sahm dendi ile 

:ze\·cesi Feride hanım evelki gece 
temamen dolu bir mangalı henüz 

yanmadan yatak odalarına almış· 
lar \'e yatmı l~rdır. Kömür baş

lanna :yurrnı.ış, Feride hanım 

\'cfat etmiş, uı\'ci baygın bir 
halde hastaneye yatırılmıştır .. 

Üçüncü ölen Kasımpaşada 
oturan 4 5 yaşmd Yanyalı seb
zeci Salimdir. Dün f>al>ah Sa

limin cesedi ferman mahalle· 

ııindeki bostan ~uyusunda bu· 
lunmuştur. Yarılan tahkikata 

nazaran Salim sebzeleri yıka· 

mak i~in su alırken kuyuya 
diişmUş ... e ölmilştlif. 

\'ı11uıııııı11ııı11ıııı1ııı111ıııııı111111ıııııı111111ıı•ııı11ıııı'l 
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Kadıköy hali 
Bahkçılar, çiğerciler 

hile taıındı 

Kııdıkiiy lııili munt:ızııın 

hir :-urerte İ:;-lcmektcdir, 1 h'tlin 
..ı f dııkk:lm cemamcn kir:ı\·rı 

'erilJlliştir. Kudıhü) de halık· 
çılıır. ciV;crcilcr, SL·bzccilerclcn 
bir kı,;;mı hflle nal.Jcdilmi.;fcr

dir. Snhnhlıın htıldc c<:cbzc 
cr~bi açıl 111111- tadır. 

Kadıköyde park 
Bu sene ilkbaharda Kadl· 

köy h:llile )>clcdiy~ dairc,..inin 
önunde bli} i.ık bir park 
\'ikuda g-ctirikl'ckcjr. 

Fitre 
Kaç kuruştan 

verilecek? 
Diyanet işleri leisliğı fltreıiin 

hu sene knç 1mrltş olduğunu 

ı!Öc;teren l>İr cetwl tanzim 
dııı iştir. f-ıtrcyi bu ceb•ele ve 

zek:ıtmızı servetinize göre tay

~·nrc c~ mi) dine veriniz : 

Bıığdaydan 

Arpadan 
!formadan 
Oıüındeu 

Al~ E\sat Edna 
kuruş kuruş 

33 '30 
42 40 

156 104 
156 130 

lmruş 

26 
o 

78 
104 

dnn tertip edilen --ı.:rginin tcrckkup celi) cır. C'iddı.:n b ı-

dun Turk ocap;mda matbuat yır!, bir kı) met H.ıdc eden !:'crgı 
''C dıt\ ctlilcrcc açılımı mera
. imi \ apılmıstır. 

1\i ınsc-.iz · htımnı ' c kızla

rı m1.ın bıi) uk bir ZC\ k \ C 

itina ile hıu:ırladıkl:ırı ergi 

buı;ündcn 

tarnfından 

itibaren umum 
p:c.dlchilccC;htir. 

Rc ... mimiz dernc~in !-.erı.,ri ... in

dcn bir h'.).cyi p:ii .. rcı iyor. 

[ .... ~ __ IHI ___ r_n~_i __ h ___ e_~_n_e _______ ]_ 

nicin 1 
l1Jfg·a ni~t arı o a 

İngiliz ;efirİ Kabilden 
hareket etti 

\mi 1 >clhi, '...!S ( \.A)- İngil· 
t1.rcniıı ı·:rg:ın :-diri ~ır Frand 
1 lıınıpirc' Ue jngili7: ı-d:ırl'tinin 

di~cr crkı\nı ta~' :ırc ile K:\hili 

terk 'c Pı~:ı\ ere mii\ n alat et • 

mi;-lcrdir. 
\eni 1 >c1h:i, 2ii ( \. \ ) - Ka • 

bildcn Pesıl\ ere 5 tan :ırc gel -

mi tir. lnp;iliz cfar-cti memurini 
ile Fran<;ız \C İt11l~an sçfarctıı • 

neleri erkanının hıı ta\ yare -

\erde bulunmakta oldukları z:ııın

t·dilıncktcdir. -Zaer~p 

Sırbistanın ikinci 
payıtaht' olacaK 

Z:ıg-rcp, ~!'i ( .ft...A ) 
"o,o .. ti ~azctc:-i 1.ralın "'%ag

reb,..i dcdctc ait bir <,'Ok 
ınucı-"e..;:mn merkezi ittihaı 

etmek niyetinde hult1nclu~ıımı 

i~tihh:ırntına ntf cn ) :ır.m:ıkta· 
dır. Hu itih:ır ile Zngrcr 
kr:ıllıp;ın ikinci payıtahtı 
olacaktır. 

• --lnQiliz orduıu 
Londrn, 25( \..\.) - fogiliz 

ordu«u btitçt.· imle yapılan ta· 
::.arnıfııt miinnsclJetilc harbi re 
nazırı ;ı kcrf ımı--arifin J !)2 

·cnc ... indcn heri mütemadiyen 
tcn1.il cdilmi~ oldu~unu Ye o 
t:ırihtc bu ma .. arifin G2 mil
yonu a,tı~ını beyan ctmi,tir. 
Fuat ordunun miktarı ı 50500 
ol:ı":tk tc.pit edilmiştir. u 

hale nazanın JUOO tenakus 
'ardır. ihtiyat efradı 109000 
kj~iden ibarettir; y•ıni ı .+ooo 
ki;;-i f azlaciır. 

Af rikada bile so~uk var 
J\alıire, 20 (A. A.) - L'mu· 

ru hıl\ aiyc idaresi Sudan ü • 
tiindcn gayri tabii l>ir SOJ,ıi-tık 

dalgasının gL"~ıni~ okluğunu 
bildirmektedir. 

Hlzosto ~tr ~omse 
- --

İki faşist genci sosyau~tier 
reisine güzel bir oyun 

oynadılar 
Pmi:ı. ~4 (A .• \.) - ı,r. 

rn. hu~m ı\lz:ı radikal birlir;i 

içtinıaıııa ri) <t!'Ct L'dl\:ck otan· 

:iO') aJi .. t iırhtı.,ı rcbi '\ 1. l);ı

Jadie nin J>:ıri-.ten h:ırckctin

dt·n C\ l'l nldığı bir tclp.Tafca 

kcntli~iııdcn S;l\ rcıı ha\ ali ... i 

radikal içtiınnında hazır bu

luıınrnk uıre S:n·reııdc rrı:n· 

den inme \ rica etHlıni::tir. 

Sa\ rene 11111\ ıı~cılatınd:ı iki 

genç kcndi,idini orıımohilk

rine alnr:ık :ı:ı llcrcc kırlard:ı 

dola ~11 rmı~lııdır. 
.\I. 1 >:ıl.ıc.Pe niu tdft .. ıı diı~ml·.J 

ıizcrinc bu gcnçh.·r 1,rndılcrinin 

fa':'i"t oltiuklımnı 'c mat.; ... ;ıc. 

!arının .\ 1. D.ıhu1i~ c ) i ı .. crıı .... 
bıırr:dat..i racljl,al tcz:ılıurntın:ı 

İ':'tirnktcn mcı1ctnıd. uhhı~n· 

mı hı:~ an ctıni~lcr 'c kl·ndi-

ini obcr~ni eh ıırında bir 

küyc bırnl,mı~lnrdır. \I. D:ıla

die kı~ıncn :mıh:ı ile kı .. mcn 

tranWH) la J.,tı:shır~a lllll\ a· 

:-akr ctmhtir. 
- - ----• 

irtihal 
Girit 11aıı}·a eşrniıııclaıı mer

hum Gıraııdı ıade O ınnn 
Efendini halilesi ve l\\aııis:ıda 

mukim Mehmet Rauf Be\ le 

Rigıt masl:ıhatgiız:ırı lbralıim 
Beyin müşrik, hü}iik kalpli, 

se\'gili valideleri ve Şdil. crcd
di zade l.cbip Efcndilc ı, u~:uri 

;r.a.de Ahmet Cevat \C Çisi.o 

ıade ~ \ustafa Bc}'lerin ka} 111 

~·alideleri .linlime Manım \'efat 

ctmişlir. Cenazesi bu gfm uat 
on ikide Cerrah paşac.l:ı l\üçük 
111ülıcndiş sokrığmdaki yedi ııu

mar<ılı lıaneı.ien kaldırılarak 

Merkeı efendi de namazı kılın

dıktan soura defdedilecektir. 
Allah ruhuna rahmet eylesin, 

- Müjdem var, dedi, ar
kadl\Şlara haber vereceğim. 

Ka~akların yanına beraber 
gitıiler kalabalığa girince Esma
nın gözleri birden değişti. Şım

dı onun gözlerinden rnerham t 

ve ümide benziyen parıltılar 

vardı. 

Hızlı, hızlı söyledi. 

Alı rençberin imdadına 
koştu .. 

Demin şü karşı meşelıkte 

yatırın yanına gitmiştim, gokten 
Leyıı.1. at ii:;tündc bir piı ifani 
indi.. 

Baııa yaklaştı. mübaı ek elıle 
arkanıı sı\•azla9ı. 

Elinde ı;ekiz ~ılap \'ardı, 
l.oynu~ koydu. 

Hak emri endedır korknı:i 
knçanlara selamet divanlara 

) 

• Marta kalmış ! 

Bir iki defa söylemişımd r, 
Anadoluyaka ıııdakı clt>k
trik imtiyazının ha\~ ııı 

şirketine verilme ile, lstanbuldct 
otobüs işletmek hakkına tram' t\' 

şirketinin konmasını, a ağı yukaı ı 
biribtrine benzetirim. Bu iki yeııı 
imtiyaz, o iki cskö şirk,.tın clınde 

kedi eline teslim olunmuş 'ı(?eri 
aııdınr. O ~cbeı>ledir ki B g. ı.

içmin Anadolu kısmındaki o ca

nım yerler daha uzun zan anlar 

zifiri bir karanlık ıçınde kal ıc k 

'e muntazam l:iUrdle otvhu iş

letmem k için ilm sür .ılın .k 
bchaııe kalını} ncaklır. 

Dunkü Akşam nt ~ 
işlemi i Marta Laldı d· 

Galıba bu iş hak b'en M ırta, 
han· nıaruf hikfi~ ed,. K ıdıa t ·r 

ef endınin dediği gıbı; 
Marta bldı. 

~ 

İktisat! 

B ir refikimiz.de şöyle bir 
serl!vha vardı. Emanetle 
lüzumı;uz bir daire: lkti at 

nıijdüriyeti, .. "> 

Jiikir pek yeni dt>ğildir. Ku
lakları çınlasın, Op. Emin B. de 
ııyağmın daha tozunu silmeden 

bu parlak fikri ortaya at mı~ 'e 
neticede müdüriyetini bılmenı, 

fakat bi:;ı.zat iktisadı kaldıı m~tı. 

-c> 

Veren ve alan ... 

D
ün okunwsı, yazması kıı, 
fakat görgiisü. irfanı yo
lunda bir tanıdı~ıma rns-

lndım. Bu adam, karlı günlerde 
daima suratını buruşturur, yolların 
1ıldığı berbat halden şikayd 

ederdi. Artık yüzü gülmüş ka~

lan çatıkhktan kurtulmuştu. Ken
disine: 

Neyse, dediın, karlar• 

topladılar, kaldırıyorlar! 

O: 
Kim} dedi ve ila~e etli: 

- Allah vcı dı ıd:; A!bh 

nhyorl 

----- --
k&z1m paşa 
Kabilde mi? 

:\fu:ani taıl.l ı.;itmb ol· n 
:t l eri Tiid be~ eti ı:-lahi~ c'-İ 

rci ... i Kiwm pa:;-.~ .dırimi/de 
bulunun \alik,iıc )·ıt:dı•ı 

bir mcktupcıı. 1\.ın<lah:ııd.ıı 
bu '\ atınd.ı bir i:.- i,·iıı 'h .. \l,ı'e 
gcld:t:;ini, 'c Kr.ıl .\m.l".ı ·ıt. 

bazı tleri ncz.\ind1:: \ alifL·ı•ıı;; 
dl'' anı crti~:ni, l m•n :.rh
c.hı .. l:ırının sılıhalt\' \>1(1 ıpıııu 

ya1.maktadır. 

Teşekkür 

Kıırc.k::iın ııhıh. Birinci Kol 
ordu ıc,azım ıd~i hın! ı,ı 

mucckaidi Rclih hı.:yin ı.:ı.:n l

,ıc .. iJ1C1c hazır huiunanlarn 'c 

ını.:kn.1pla taZi)Cttc bul~ın ın 

U\ PU mıhtercnH~) e arzı :t\.:· 

~chkiir edcdm. 
:Volıs ikınel ~ubc 

mudur mu:ıı ınl 

.A1aliınut 



bO 

1 5 
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Em niyet sandığı 
müdürlüğünden : 

ll~ - -
;J t ) I 

ı ı 1>08 

1 5 1 ı 1 

ı ..... - -
J ) I I 

:\Jcrhıınatın cln!ii 'c ı·~·, -ı 

Topbhıd:ı Bcr:ıziuğ.ı ııı:ıhalk 'inde 
.\b:ır.t\' caddöimk· c'ki X:ı it:ı 8S 
ı c yeni 82. l\t\ nunı:ır:ılı n'ız otu1. 
I ·r :ır~ın bır ı,ıı·.ı ın ınİıL·dlııı hane 
ırs:ı,ıııııı t.ıın:ınıı .-\l:icdJiıı ıc: K.izıın lkykr 
Fs!,i Ali p.ı~:ıd.ı ıııi ·i ıııir.ııı 1 l.ı"ın 
p.ı>.ı ııı .. lı:ılksıııdc E-ki • \]i pa~:ı 
1..ad~tc .... indt: 1.::-ıki 8, 1 o, 1 2 Yt..:ni 1 l) 

nuı>ı.ır.ılı b·- iıaııcı•ııı ı.uııaıiıı l lo.:" Cemal Ef. 
Csi,udard:ı . ,ıJ11·c ıııalıalksindc n: 
L,ı,ldcLİııdc: eski')) ı-c \'lllİ 2') mı-
11' ırlı bır lrnıcııiıı tc.:nı:ııııı Belıiı:c 11. 
l'cıp:ıııcdc: l·inı1.:ıg.1 ııı.ılı.ılJc,;indc.: 
ı\ğ:ıh:ıııı:ımı ,;ob~ınLla eski 8, ın 

Ye Hni ı o ııııııı.ır.ılı bır ılük.inuı 
t:ııııaıııı .\lün:ddet 11. 
)\;ısküy,lı: l\c.:çcı:qıırı nıalı,ıllc.:siııdc.: 

11.tJ 1 be\ >ok.lğJl d,I c.:,J,i 1 J \'L \'C.:111 

ı ı ııııınar.ılı nıiııılıcdiııı lı<111L ar<J
sıııııı t:ını:ııııı 

Çır~ambada Tnkii Cakr ın:.lı.ılk
sindL Fcthiye e:ııııii <o! .ıgınıla c«l,i 
il ı·c.: veni 2 ıııını:ır.ı'ı b:ılıct!i hir 

Rdail Ef. 

lıaııc.:ıiiıı t.ımaını 1 l.ıı:cr, ( ıllZILk h:ınııııl:ır 
<, .. rş:ııııbada Kcığ:ıı:ı ıkde nı:ılı:ıllc.:-

'İlldL ı·c sobA-ııı,l.ı c.:<ki ı; nıı•hrrc.:r 
ı L yeni 6, 8 mıııı:ır:ılı hir lmıc.:ııiıı 

te.naıııı. ~lahhılıt. ,\ ısc ~klilı:ı, lı:ınıııılarl.ı 
Sc.:1.ılıLltııı B. 

Zcn.:irli kuvuıLı \tik Ali p.ış:ı nı.ı

ldlcsiııJc.: , 'urtttin tı-kkcsi 'ıık.ı

gınd ı l -~' 14 6 \ \1.. 11 .,~ nu
maralı b:ılıcdi lıxıcııiıı tc.:ı ıaıııı 
Enıiııc ~ıurŞidc ı·c .111.~c . :ırw, l'.ıtıııa ~lulı,iııc 
:,:ıııııvc . disc lı.ıııııııl:ırl ı ~lw-t.ıf:ı Kadri 

Suk nıı:ııı 1 lııl ı,iJl.lcr 
Ortaköı•dc atik b:ıbcL ı-L .:nliı \'ir.ın 

sobgımla eski ; (, ıııiıhrrcr ı·c yeni 
ı ııuııı:ır.ılı h:ılıı,cli bir h.ıııcnin ıa-

ııı.ınıı .\lutafa ih~:ııı B. 
I• 09 ı 1 Sı 71 rınılıklıd.ı .\lolla çc.:kbi m.ılı.ıllcsiııde 

Dolma l•:ılıç.:: odıksinılc iki duldıı 

(,. 
) 

. ' ' ı ı -

19-t 15 

r ' \ ! 1467 

215 19453 

472 1953-l 

173 19321 

3'.l:? l<ı733 

ı.JO !9773 

1 ~)'.)5'.) 

ile hir İı:ıncııin yirıııiser hisse iti-. . 
lı:ırik on dorıkr hissesi 
1 lüsnü, ~lustaf.ı, ej:ıt bcylc.:rle F:ıtnıa Bc.:ıli.ı 

Ye Emine Bc.:lıirc hanımlar 

Çars;ııııb:ıd:ı Bc.:Ycigcz ııı:ıhalk YC 
'-<>kgııhb eski J<l nııı!<urc.:r ıc ı·cııi 
(,6 ııuııı.ır.ılı bir hane ıiıı tamamı 

bııiııc \'L S:ıfiı-.~ h:ıııımlJ.r 

Scııı:irli J,uyuıl:ı Atıl, .\li p:ıs.ı ııı:ı-

h.ılksındc Çukur bıı.'tiln sol,agıııd.ı 

c'kı X 5 ı·c.: yem S; mıın:ır:ıh bir 
di'ık:iıı ik hir lı muıiıı t.ınıını ~lust.ıf.ı EL 
Topaııc.:ılc l'inız:ı~~ ııı,ıh.ılk inde 
Bcyoglu .:adde~inılc c l,ı \ ı Ye 
ycni51 mımar.ılı bir lı:ııırn'ı t:ıııı:ımı 
~Ju,ufa .\rif ~lc.:lııııct /eki. \lımc.:t ~lıı,t:ıfo, 

1 l:ı~·ın K.\nıil, btyic.:rlc I-.ıtın;ı l\uıl•e. Jtıri:ı 

Fatihte :ırıgü1.cJ,iı: 11.ı-.ııı lıalifc 
malıallc.:;,iııd" Onuç ı:.ınıiı şerifi so
kagıııda 1 ınüLırLr numaralı bır 

lı:ııımıl.ır 

lı.ınc.:ııin 1.ıın.m11 11.ıfız AhnıLt , \ıri Ef. 
Jblatıa !\;ırab:ı~ nı:ılı:ılk. iıı,lc Siınit-

çı sokagıııda eski 26. 2ö ıc.: yeni 
Hl nııın:ıralı bir lı.ıncııııı ı.ıııı:ımı 

Ester, A n.ıın, Tircz 
B.ıl.ıtt:ı J\:ıraba~ nı.ıh.ıllc.:,indc Sinıit-
~i obgıııda c ki 26' 28 'c Yeni 
17 mıındı bir h:ııırniıı t.ım.ıını 

Ester, .-hranı Tircz 
F.ıtilıtc S:ıriga.lc lskeııdcrp:ıs.ı ına-
h:ılksiııdc :ıtik Sakir cfc11<1i ,-c cc.:dit 
l k,ı.:ıı J,(i ~oka'.ı::ıııd:ı bir lıaııuıin 
t.ıııı.ıını Scı it Ali bı r 
K.ırl.(ımrrıl;tı: nıııhı"İP f,kc.:ıııkr 
hc.:ı• ııı:ılı.ıl 1 csiııılc: C:ınıii~crif 'ok:ı-
gıııd:ı esk' 6 ıınık.:rn:r ı e yeni 12, 
14 mııııar.ılı bir h:ıııcııiıı t:ını.ııııı 

Ort.ıl;üı·clc.: ~hızziıı ,of;.ıgıııd:ı iki 
:;;erik 11. 

lı.ıncnin tamamı \·e,cli ıc ,\li bcykJ 
lhl.ıtt.ı Kocak a"nıglıııı:ıııi mah:ıllesiııJc 
Sult.ınçe~mcsi sıık:ığınd:ı eski 37 
ı·cııi 51 ıııınıar.ılı hir h:ıııcııin ta-
ın;tn:ı 1 Lıılic.:e \'C.: 1-.ıtııu 1 likmu hanımlar 
Top:ın..-.k ~loll.ıı;clcbi ııı:ılı.ılksinık 
mezarlık ust >Okağıııda c-:ki 1 1 ıe 

{ 

Sa 'ıra 

~ltıJurllığüııdeıı : 

,\lillı>t fl)(•l,.ır.plt'l'İ H'lll 

Şehir Kıraati 
, 't'~l'PtJildi 

Maarif \'ek:\lcti t:ıı.ıfıml.ııı ilız.ır c\\iıilıııi~tir 

Fiatı : 15 kuruş lJon l\a~tro .......•...• , Sezar Gr•t\ ina 
işco ,\fE'l Rü GOLDN in -büyük süper filimi -·--

Köy Kıraati 
Fiatı: 5 kuruş 

KORS . .\N ŞOV.Lı\L YE 11i11 
l\lüıııessilleri. Bu akşamı Büyük Gala nıiısaıııercsi ola~·ak 

ASRi SlNEMADA 
irae edilecktir 

Dil Encümeni Alfabesi 
c::ı. 1 l:ımiş : :llaestro Lemiş bu filim için hususi bir ıııiızika 
8 tertip etmiştir 
l!l@•l • IFlr:'l~''"·..;,'".-...... - ........... - ... .-."11'::.:tr.l• 

1.:.11.:.11.:.11.:.11.:.a.:.ıı.:.u.:.ı ••••• : 

5 
iıııl.i \'c.: ı:ısııt 

:::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::·:·:::::::::ı::::::::~ :::::::::::H:::r.ı ......... 1 ......................................... : •••••• 111 ............................. : •••••• ··: 

mlR.i-;;k·i·K~·;s~·k·~j:;;;:··;::;;;:~:~:·;;:;;~tebesm Fiatı: kuruş 
~ckillcrini lı:ın 

YeniTü 
jj~i Senfonik ınüzikasının iştira.kile yarin akşam ~ii 
•••• .r~ 

l!ll Alhamra Sinemasında ll~ 
:::: İrae edilecek olan !:·~ 

Alfabesi 
Fiatı: 7 buçuk kuruş 

.... .. .... .. 
il!! Şehrazat ~~ -

Ru~cıı E)rd, Y :ıl.up K,ı,lri, l'.ılılı Rıfkı lkvlcr tar:ıfııııl:ııı lı.ız:rl.rı • :ın ~ .... ' : .. , 
füı Filminin büyük Gala müsameresi için yerlerinizi şiıııdı· lf,! 
:::: dcıı tedarik etliniz. :::: ::::........................................................ .. - ..... ···············:::::::~ ......................................... ··················"··l··•=, ..... ı .... ··········=····:··· .................................. , ................................ ···-· ························ 
•····.~;;;;;;;;;;;;;;···E····ı··b····ı;s· .. e····ı··e····r···ı··n····ı··z· .. ·· ··.;~ç .. ı•n······;;=·;;;;;;;==:::·ı 

Seçm Yazılar 
Fiatı: 50 kuruş ::::::::::::::: ::::::::::==···· ı::i 

Arhk erdişeye mahal kalmadı rn· 
Ta~ı·atlaıı :-ıparı~ C'dı•ııkı· ~ iizılP :30 ııisp('lİııdn 

il:h e t'lnıt•lidiı·kı· 
Zira, Beyoğlunda İıtiklal caddesinde postahane ili: 

kllJ'fuında 148 numaralı iİİl 
posta iieı·eti 

Seyrisef ain 
Ayvalık sür'at postası 

( ,\lcr<in) \·apuru '.!lı $uhat 
Salı 1 :- dı.. Sirkı.:ci rıhrı -
mınd.ın h;ırckctlc {~cliholu. 

~·anakkalc. 1'lıçükkuyu. l·:drc
mi~ Burhaniye. l«alı~a ~ide· 

cck ,.c di>nliştc mt:zkür i~kc1c

lcrle lıirliktc ;\ltınolu~a u~rı
' ncakur. 

Gelibolu için )olcıı alınır. 

yük a/ınınaz. 

Trabzon ikinci postası 
CL .\11 il RİYET ıapuru ~1" 

~uhat pcr-:t:ınhe ak-:c1.nu c:ala'* 
rıhumından harckcdt: Zon~ul~ 
dak~ 1nclıolu. Sinop Sanısun. 
Ümc. Faı<a. Ordu C:iı"c>on . 
TralıLOn, l{ize. l lopa,·a gidecek 
,.c dt)nü~tc Paznr h·kclc:-;ilc 

JH,e , ( ll %rmcııc. 
'l"ralı;1.t1n, Polathanc, ( ;ütt:IC. 
(~irc:-"011. C >rdu, Far..;:ı, Saın:-;un. 

1 Sinop, int:holu~a uArıyac:akur 

::::::::::::::::::::::::11:::::::::::::::::::::::: .. .. 
!i Yelkenci ıı :: :: .. .. 
ii VAPURLAR! ii .. .. 
iiKaradcniz lük~ 'c ürat Po~ca.-ı ii 

!I Samsun ~~ 
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NÔrasten!, zafiyet ve • r.tııorosh 

benlzsızllk tein yeqant deva kani 

ihya eoen tEmogtoblnll Oeşlyenı 

.... BAZAR ÇEl<OSLOVAK lll, 
Emniyet sandığı mı Ticarethaııesiııi ziyartl ettiğiniz takdirde isnrnrianıadaıı fark· ııı: 

iii; sız \·c belki daha şik ve eıı ınükemıncl kunlaşlardan hazır g:~ 

müdürlüğünden: !!li Kostümler, pantalonlar, pardesüler l!!ı 
\luanıı:lc Xn. bıııi ım Bulacak ve ayni zamanda üzerindeki fiatlardan iilı 
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roza hilc.:zik. lıir çift küpe altı Seniye 'c , ·C\hcr 11. .. kuvvtli his e şiirle nıal'nııal •• •• Elhanua • Kadın pe<rnde ıs 
ı;-.ıo:-ı 
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: çift ~:~;~:ııi~ıi~~~taj kiıpc. hir roza t~t'~c.:;tı: " il ~i:ıc:~~ Ba~şt~ Pi \ .:rF IPI!! E~~ ~ ~~i'.i:~~~~~::nirn 1 
ta:: yüzül,, hir clnıa~lı ~aat bir al tin :: " .. ~ ~ ~ .. • ~ :: Aar1 : Feci dakika •• J; 
hah he ~-erdanlı k i:--ınet 'l'I i! [0J\10ND KARlV ve JORJ ii::::::::::::ı: ıı::ı:::::nı::r ::::ı:::~s:·;; 

,, pırlantalı bilezik ;\ahide ., i! SİO~IAN gihi dfılıi artistler .:lı~•-•-•ı•••••·~~ 
~ altııı nıiııc.:li ~·:ılı;ılı >aat minc.:'i kırık iki ~i bulunan kuvvetli bir hey'rli !il ŞEHREMANE1'1 

roza yuzıik J laticc ~ ii teın,_Hiyc tarafından vücuda İi ~ 
ı -c120 l BirtUıltııı ma<laJyıın Bclılcc ::'erik 11. :: ge\ıı ılcn bır eser .... lştı- i' 
l ~OSI'.! .• 1-ara,aııa ~ıızı,k l..ıir cima,; maden ta il öııiıınüzdeki perşcınlıc akşa· :ı Tepcl1"jı 

h<ı"4l 1ir a tın ..;aat _ L' nıct • zız ). :: ıınııdan ıtı ~ren :: 1 • l I 11 h 1 . !' :: . 'b ı: Ti\. aıro · 
r" ' "l ' k \ 1 11 :: ı: 'unda bu •''-... ... bir pırlantalı lıilczi · iiııire . ii .\1.\1 l ı;: Sİ\1·:\L\ 'J\;J).\ i! 
rn+~x.~ ., çift pırlanta etrafı incili kupc lıir pır- •• =:. !.,= aham >aat 

g,fsterilecck olan "! JO ı 
l:ınta kemer tıık:hı 1 la1:1 :: :ı ~ · '" 1111 

:.:. 1 !.i. l~.'iK<l+ Diirt miskal inci .\\'~c \l(iııcı \Cr., •• 1\ I·: [) ıc 1\ .1 '.'\AR\ ·I r 
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bir pırlama a~raf \latmazd \J:ıııya 
lıir roza Yiizük \'ıt'ul' Zil:ı 1\. 
lıj.r dm · ı .. at ı\ıııcr hı'k il 
l\ir çil't pırl:ıııt:ı kiipc Jıir d:ıl iQııc iki rnza 
tckta~ yuzıik hir pırlaııt:ılı yiizıık bir rıız:ı 
ınaıallah. 1 llıl.'l:a[a .lhınet 
Bir çift rıwa kiipc ILık:ıL >;:ı:ıdct 11. 
llir 1ind _!(crıl:ııılık bir rma zıinıriit ki'ıpc 
bi~ • drııa'llı ,,ıat bir altıı1 knrdoıı lkhzat R 
]lir pırlanr:ı tckta~ ytiziik (.1-ulu clırnhh) i,ıııc.:t 11. 
Bir roza ~uzıık. 1-:ıLnıa 11. 
Rir çift akil· kol dtip;ınc>i lıir altın halka 
hir <1ltın nizıik. . İııa\'ct 11. 
Bir çift pırlanta tckta~ kıipe bir çift pırl:ııııalı · 
ktipc bir pırlantalı ytizllk bir roza ) ıldız 
i~nc hir rııza yllzllk. 1 diye 11. 
Bir ro1.n pandantif bir roza yiizlik bir çift 

'Thza küpe iJ..i altın >a.ıt he~ prım liralık 
ziynet altını bir altın 1-cırdoıı bir lıc~ibirlif.. 
zirncnt altını ıııııa hahlıckoh·e. Stılernıan Jl. 
rn'r pırlanta tckt:ı~ aj):raf . bir altııı kol -
.-,ı:ıti ı·:ıııiııe \:ıc.:in: 11. 
!-lir pırl:ıııtalı bilezik C'cnı'ct B. 
Bir roza ~iil ı (ızlık bir roza nııb:ıallah 
bir :ıltııı h;ırda · kii,tck Fatma :\azinıc 11. 
11,J • çil't rcıw kıipc bir roza yuzuJ.. ( ıırta>ı 
yaktlt) bir çi[t altın kupc ortm-ı inc.:i .\lıinirc 11. 
!lir pırlantalı pandantif llıim 'c.:r 11. 
!lir roza pandantif Falırcttiıı il. 

Ferah sinemada 
Uortıey CHH~HZ ~eyeti 

Aynaroz Kadısı 
Komccl' 6 cabln 

il luhrırriri: !l lusahip 
Cel:\I il. 

1.adc 

Variyet? -saz 
Sinemada : Acemi pehlivan ~ 

~;.;.;.;~;;.;;;.;;;_;..:.;;;;.:;;;.;.;...:;.;:;;.;;;.;.;.;;.;;;_..:._~~~~~~~~~----~ 

Diyarıbekir belediyesinden: 
Oiyarıbekirde font borularla yapıla~ 

cak su tesisatı 16- 3 - 9 29 Cumartesi 
günü saat on ikide Oiyarıbekir bele:. 

diye meclisince ihale olunacaktır. l\1ll' 
nakasa kaimelerini projeleri mütalaa 
ve tetkik arzu edenlerin Ankara ve 
Ista bul ~hremanetleri heyeti fenniye" 
sine ve UiyanLekirde belediye ıneC" 
lisine müracaatları ilan olunur. _ 

Bir ptrltlııt;ı tı:kt:ı~ yiizııJ.. bir roza kıraı at 
iQnc.:,i l laıııdi il. 

ı rurubudur. En muntahlP etıbba ' 1 1 .ı++ 

tarafından tertip edıtmıııır ı ı ;-o;-

Rüfekayı muhteremeye 
İstanbul barosu riyase .. 

tinden: 
1929 Senesi mart iplidasıiıda tap ve n•şri tckarrüt eden b3

fC 

levhasının ikmali için tecdıdi kayt muamelesinin ifası niıamn•"'.to 
dahili iktiıasından olmasına lıiııaen tecdidi kayt muamelesioll' 
ikmali zımnında şubat 929 gaye•İne kadar ve hesaplarını ~d
patarak kavıtlannı ıecdit elıııelerı, aksi takdirde tecdidi ka)' 

3 

talip olmadıkları anlaşılacağından isimlerinin lavhaya der.ı:dil"1 

Tcpelıa~ıııda f 20 ı + 
Saı .<dize.: 13irahaııe>inık f :.! ı +~ 

Bak üs 122:-2 

!lir çift roza ktipc Emine 11. 
Bir ro1.a yiizlik lkhicc 11. 
hir roza ku~ i;tnc bir çapa il';nı: bir çift 
rrız:ı kiipe bir roza ylfztik hir roza tckta~ 

yiiziik :\lthtafa l·:r. 
bir altııı bilezik ! 1 dirhem bir altın ip;nc 

Yukarda 

\'eni J 1, 13 mıın.ır:ılı l•.ıh.:dı hir 
fı:mcııiıı t.ını:ııııı . 1-.ıhriyc 11. 

iJ..raz numaralı yazılı cnıl:\k ı·adc,i hitamında 

10 türlü mezeyle ~ 
liıı•• 80 Kuruştur. ı2+:-?

ı2~1ıo 
(.j];'.l 

l.12l, 

. 1 y;c \i met 1 1. 
hi i ıcili orca;ı pırl:ıta bilezik · · llaidc .. 
hir çift roza kiipc .\klııııct \"eli il. 

yecej(i tebliğ ve ilan olunur. _...,.,., 

•
""' R if h ;"Iİr."',. .. ~; ... ~ 

mım.Hın ı.::ı _, amazanı şer e ma sus •• ~, ·"·""" • ğl! 

,_, Hediyeli ucuzluk sergisi ıı tnlı)Lİ <kıin Ldilnıcmc>i ha.·cbik 'altını~ hir, ;::iiıı nuddctlc 
<atılı!;;ı çıkarılaca~ıııdan talip olanların ıc.: fazla c:ıf,ilat al
nı:ık j,tiycnkrin <andı!-. satı~ :ınıirligiııc.: mtiracaat eylcınclui 

ldzumıı ili\'ı olunur. 
:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::···:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::s:::::::: 
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Ate baylar mektebi reklorluğun· 
dan: llaıcar .llektcbi ;\Iİ>inin ek
mek. •eİ><e mckulaıı hay\ ani\ c 
ve ez p.:a~ri ihah.: erzak mücc
flt:\' ia~ı mt\ kii münaka!->ada olup 
'.!7 ·'.!·'.!9d:ı kapalı zarr u;ufilc iha
leleri icra kılınaca~ından ıalip 
olanlnrın yöl'mü makurda ;aat 
on he":"te ınÜ!! ~c .. au ticarivc ve 
ı.ürraiyc muh.;ı:-iıbi me:-.\ıÜüP;ünc 

mur3ca.atları. 

"ngilizce ve Fransızca 
1 f ıı a il i111 esi 

Ilı+ 

ı .1s ı .~ 

ı.1.ı 7 1 

f.3!)70 
J.379:' 

1 ,1>\04 

1 .!R:>S 
627 

157J 

1 ;' ıııbk:tl iııc.:i ,\ \ ni il. 
Bir pırlantalı pandantif lıir çift altın bilezik. 
8 di ·hem Paf..izc 1 1. 
7 mi;bl inı:i Fahriye 11. 
Dir <;ift roza klipc bir roza yüziik lıir 
altın halka Ccl:\Jctıin il. 
Bir pırlantalı dal ij:(ııc \'irazi il. 
Bir roza gtil kiipc bir altın i;ı,ne bir p:ıinı(iş 
talfaka Fatma 1 1. 
lllr pırlanta kiipc bir roza madalyon 
bir altın hurda elmaslı bilezik ;aati bir 
altın "ıat Emine Şerife 11. 
hir roza hurda bilezik Emine Rukuye 11. 
ı O Rumeli tahYili .\li>ak J•:r. 
40 ,, ,, i\Hiııir il 

İstanbul Sultan Hamam caddesinde ~ 

, Macit Mehmet Karakaş ticarethanesinde!!, l!:"' 

ı:-o'..! 22 ., ..., ~, 

\• '- 1 • . 1 . 1 .. 1 1 ·ı 111 '. tıt\::.lrl n ı~ıın crı yazı ı za' ac n1uı;cy 1cr ve tal' ı 
kahilimlc ı•:nıııiyet 'aııdı~ıııdan i>tikra1. etnıi~ olduJ..ları ııı\ 
hali~i vade,indc tediye ctıııcnıclcrinc.: mchr.i hini i-tikr:11:;;c 
tayin olunan iJ..amct~;\hlarıııa ihbarname ~ö.ıdc.:rilmi~ ı,'_ 
\ıuluııanıadıklarıııdan tarihi il:lııd:m itibaren r--ü~:.:.vlı•;,,r 
nıcdnmlarıııııı •J l ~tin 'e talıdlı\t mcıh·ıııılarınııı ıı:ı • 

•· • • , 11L 

hafta zarfında tcdiyei de) n \'C\'a tecdidi ınııamclc cy 1"'. 1 _ı 
dikleri takdirde mcrlııınatı nıczJ..ürcniıı bilınuzaFde satı1'1L 
ilan olunur. 



fi Sı fa 

lh~k~nm~·~~e~k~k~~~ı~e~ri~s~a~·~~~~a~s~ı~ 
( Biliyor m.uııun.uz? J 
ünyanın en büyük filozofu 
OKRAT kimdi, neler yaptı? 

< 

r:--..'-!;ı!'!""O---~~~----"!'I"....:."!'! •:irkiıı bir alam hu i~i 
. nasıl yap il? 

Sof..rat ı~~· 

lıa.l.il..i ~ürlinııwk 'e .. . 
ıı:ını. u:k:\r oh_ııal..la ha~ 1 Romke yeni 19 kıymetli 
hıdı. Zaten Sokraı na- il ıkurban dafıa veridi. 
ıııuslu bir atla111dı • n..1lerui runı.ke.ı suaua 1c,i 

Yarış hastalığı salğın ha
lindedir, sakınınız· ! 

En f az:a mutdttak o!aiaea 
resim hangisidir, dars:J·z 

"" 1 

• 
'-

I - ~ 

I ..... / . J 

~r 
'I, ·ıtıte ı suılarııı 

lıa~ • tı İİ'zt"ıiııdc ınü
h~~ 11 ll'sirlPr yapan ilk 
hı yiık f ilı..ir adanı.lan 
Y~ııı:ıııistanda yetiş- . 
tııı.~ ıır. Oııııu · •indir ki 
("•~. . . . . 1 ıı Pı1erıı;et!er 1<,:11 -

tlı· lıııgiiıı-hii. ins:uılar 
iızt>rııı~k t11:-.iri görül<'ıı 
lll••dpııj Yet Y llll3B ıue
Ul'Jı yeıi olnıu ı ur. 

Y 1 ıııanblaııııı ·ycti.."'
lir.l:ı:,ri f ilo:ıt ht,.;n ~-

r •' ııl"bulTiin bile 
.... ·r·ı ılıı ı.ilı ·r ... ı~ 

1
•1,, ...., "' e ' ı~ıı~ ~ 

C'l\11ıı11r. 

rJt, Ati na nıedenh · 
en yüksek deYirl 
yaşadığı zanıaıılaı·da 
yetişnıiş bir fa · ir ço
cu ~ u itli. Bu Y unatt 

c 

f iloz()fu cok cirkirı bir • • 
adamdı. O kadar <'İl'-• 
kiıı ki, yiizüue bakan-
lar gülınekteıı kendi
leri ııi alaın:rtlardr. 

O kadar fakirdi li, 
yalnız bi.r gi\nılek.lc 

gezer, ayağına saııdal 
bile giynwr.di. 

SokraU.an CYt'l Y u
ıı.anltlaı· bir lalını ba
ıl fikirle-re c plannırş

laı'tlı. Yala.ıı yanlış bir 
ını llaltlar ıoaııı-

Sokı·at hem f if..irl<'- · Jk•,nıc!lı r. kurban daha 

riıuJr, hem de ha~t.a

hu·ile olan İııuanı•'k- 1 
f'l.iııde nanm~hı olıır, yı t · 
esas ittihaz t•tıııisti. 

gc)J;n .\\rupa 

ı;a ıetel dri 
doktor (T0>-

' 
iste Sokartııı Y uııa-• 

nistana 'e bliliiıı rn-
. sanlara iigreıtiği · ilk 
sev hu oldu . ?· 

noktol 
'ps .... nf 1"' 

lkliiiio.-..-•ill f91'.:!tlenl9~~ ' Jki<'i şey de şu idf. 
c • tcnı. ~iıre kadar .... t~ın fın bt..""",' '.·ıl .;,okral maııası tizpı·iıı- " 

hu tc~Jikeli ~a ile ıjtra~ını~. 
: •le. uzun ıııı.it!deı tiii- ' ' ııı~u \la l ·r ııarllljl)1,ını, 

~ilıı.eıııcdip;i bit' kPlinıe i~"28 <le ona flal'm:ıJ!;ı ;fe .af:· 
sarf etmezdi . Sok rat ~ ıueıu • · · lia ııe .. n., ra~meıı 

oldu~uııa kani plıııa-
~ 

dıkça hiç hir fikir il '... 
ri siirmezdi . 

Bu iki nıezhetlc or
laJa atıldı ye ·.\tiııcııin 
lalalıulık sokaklarııı<la 
ahaliyi toplıyarak on
lara ruhları hakl..ında 
koıı feraııslar 'ernıeyf' 
ba11ladı. Fakat «ruh»
taıi bahsederk.eıı bir 
}le~·gamber gibi yapıp 
veııi bir diıı tesis e n 
• 
bir :ukını gibi söz söv-

e • 

lenıh ordu. Bil:U..is iv-
Ierken giilii) or , (' her 
şeyden lı\tif e tarzında 

halısedi"Yordu. • 

teıkikaııııa ÔC\ um cylcmi;:ti. Fcn

l nin tı.:k:iınülü bizim =--1hhat \ c 
1 c-ıadetimiz için havadarmı fedı 

eden hu ins~nlar hiç şüphesiz 

nc,.li b4criıı L"O ~crefli ıncn'up
ları, en büyük kahramanlarıdır . 

- ftmiral-lOfiO ~as~ 
1907 · 1905 Rus - Japon mu

harebesinde Jaı:ıon filosuna ku· 
' 

ıııanı:fa eden meşhur Amiral 
Togo lıastalaııınıştır. 

Son :wnanlarclıi ].lpon Prensi 

« Hirolııto • ya muallimlik ct
mekte .. ıeıbn ı\~1 « Toga :o 

bütiin muharebe müddetince 
Rus filosuna karşı birçok hü

c !ar yapmış ve hepsinde de 
büyiik ınuvafi.'ıltiyetler kazaıı.. 
Wibr. Amiral Togo en nihayet 
Çuşi:ıııa boğazında yapbğı ma· 

fiııgliııün bi.h i.il fi
~>ıoftarı bile • Y unaıı 
filozof laı·uııu filı.irleı
tiıri arar, -0L•u· \(' 
0rııfaıı istifö<lc rderlet. 

yor, papashu·a esır Bu koııferan...'4.'U'da, 

hfrane bir maııevre ndicesinde 
Rus fiiosuıru taıııameu batırmış 
ve mahvetmiştir. 

ohırorlardı. Sokn\l iıısanlarııı 11.<'ti-• 
Aıı:ıiral el ·evm 8 t y ır • 

Yarışma merakı insanların bu 

günkü ba.;ıalığı değildir. lleştr 

ı:ırihi ile beraber başlamış, in· 

snn1ar<lan hayvanlara geçn1iş, 

ar:wıı zaman ve\ devirlere 

r;iire ıkt~re deği~til'e ycrlc;;
miş kalmıştır. 

Köpeklere mahsus urı l:ır 

tertip edildiği bir zamanJa kah

,.e : .. r;onlarının i~krini ı;üçlc

tini. birakarık tllcl'indc kılıve 

ttp. ileri bulunWıjtıı halde mkıtk. 

tarda koşmalın ruçtc ~-~ıb<:ak 

~Y de fülir. 

Resme bakınız. Bunlar Parbli 

iki gazino müstahdimidirler. bir

birleri ile bahse girişmişler, 

ellerinde m~rııbat dolu tepsiler 
olduğu halde birer otomobilin 

üstüne çıkmışlar, her iki otomo • 

bilde harekete geçmiş, teı·akkuf 

olundoğıı zaman tcp•ilerlc kadeh 

ler muayene edilmiş, bir damla 

içki n su dökülmcdiı\"i görül -

müştür. Bu adamlar için o<l) le -

necek ajz yok. fakat size : 

- Yarış hastalığı salgın halin
dedir, kendinizi sakınınız! demek 
lazım! 

l.ondra çv-ı. ıl n de 

ıcl ) ı 'lli t 'a ' 

ııcraklı im_ • 
Bo< ,_ nanla 
rınua lıır , e ·. 
'er çizer , .• 
ıı;onlünü eğ • 
le:ıdirir'lliş • 

Son po,sta ile 
gelen lnıı!li~ 

gazeteleri M. 
F. Kastclin 
ahiren bu 
resinılc.rl 
Londrnda rc
im sergi 

'. ,, 

gondcrdi sergi h , .• 

kabul olun<-• .,L"Clu ) lzmakıadı 

Söı lencnlere inlnmak 14zım ge 

lirse re;imlerl çok mU\ (akı~ 

ımiş. 

Gazctler yalnız hu . 
ranc !3blol:ırınt neleri 

ıni söylcmemektediıier. llizc hi 

;a süprilntü ve çöp arabalar 
.lıın ibaret ol ·a gerektir. 

~s nvroııa~a newr vaob 
Bu sene lstanbulda son 

nelerde valcı olmıyaıı bir 
deıle hüküm süren soğu 
Avrupanm muhtelif kısımların 
da da her 7.&!Tlankinden larltl 

bir §iddet göltermiftir. 
Y ıpılaıı tetkikat neticesinde 

bu kıt ~n derecesi F raıısad 
Pariste l 4,- Nanside 19,- lsvlç 
rede Zurihte 24,- Almanyad 
Bcrlinde 32,- Breslavda 45. 
Çdıoslavakyo..ı- Pragda 40, 
Bıılgartıııar.d Sol c1a 31,- Yu 
goJavyada &ıgı d<ia 2 7 ,. Lr · 
tanda Varşovada 53,50 Rus 
yada Mookovade 4 7 ,· santigra 
olarak tespit edilmiştir, 

Yuııauisıanı n eıı bii
)i.it. filw.ofu Solrat 
idi. 

l~te Sokra.t l)tı tchli- nal lıaklııutali fikir gizlenen hakikati gör- ye halik.ati keşfetme- öğreUi. ölnıeği tercih etli. Öl 
leli mulıitlc, tt>hlikeli ,.c lıil~ilerinin gi.ilünç nK'dikleriııi ani. uı. ğe davet ettr. Üğüıı- Her fikir adanu gibi düğii zaman da dııda-
hiı· mücadele. ~tı. Oi·- ş:ıyler oldnğunu izah Dünyaya ilk. defa nıek.ten, her şeyi bi- Sokrat Ja bu yeni fi- ğıııdan tebessiııııü ek 

Sokrat ıtaha irt:o"li- laya ~eni fikirler altı, etti. İosanJann keli- diışünn1eyi, gürdiığiin- liriın diyen ukahUarııı kirlerinden dolayı hap- ik olınadı. J~ıc Yu
~;ııılı~ıı t ·si" ·ündcıı Ye inganlara yeni hir melerfe gözferiııi ka- dan ~üphe etmeyi öğ- <;alnnmdan korundu. sedildi. Hapisaııeden nanın bııgiin bile ya 

~ yuz .· ue "''el ~ol giisferJi. padıklarını 'e bu ke- rt>tli. O iıısaııLırı, her Ve insanlara tamanıeıı çıkabiliı·ken orada kal- ,.ıyan bu büyük filo 
~~ıy:ı~a ~<'lıni~ti. Sok- So.krat ftihi Cak.iı· 'e linıclerin arl:ı:;ında şeyiıı içine bakıua~a. )eııi bir dü~iiııü~ tarzı w. Yaşayabilirk.cu zoru büyte bir adamdı. 

··-----------------------------------------------------------------------------------Zaafı uı11ı11n1 Hasaıı · "' kullaııınız l(iloluk ~işcsi 100 ı,uruştur. 
lıa~talıklarıı1cla ııaf i zeytıı1 )1ag1 I-lasaıı Ecza deposu 

------·~~--~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=--~~~ 

Güzel'ik ve ya cirkinlik mevzuu bahis ise; 
liiç tiiphmz tuvalet ~ 

l•l3§1lulij\i(•J) (PEROD!H) öııaürtilc.lofllr lıntalild.,.ıade .. 

h -- . .. ıısu..unda Pertev .. 1 o"" 
rtıüstahzeratı.nı .-J', -

• ~Ranınaınak büyu"k 

llCRC•UL CIU., 31/UCALJU.RA.llZillET 
llE ~iN l.AYtrt/IU.ARIN.tı,HAHll.€ 
ve svr ViREN «ADINLAllA,fiOClllClll· 
RIN B0YÜNE3fNE, /CEHIJ( 11./R/Kl/KlA 
lllNA, H/Ur4UKl1All llAl A4Ni..l,./;A •• 

Devlet matbaası müdürlüğünden : 1 

HALK 
oır 'h 1 ınaldir c·· _n.,., t · uzeuı5,n 
,emin ve bekası her 
"et' p ın istimal ettiii 

ertev nıüstah· 
leratı ile mümkün Maarif \<'küleli talim 
d-

ili'. çünkü. Kre YC terbh·t· he'. 'eti la-l>ert • m J 

l>O<k ev, Pertev tuvalet rafıııdan IH'Sl'Cdİl!'ll re-
ası, Pertev L~ ' 

·~ p urıyan. . r· 1 f 1 k 'ili ' ertey kolonya Sllll 1 13 ta 1 llleCllllltl 

10-17: Mart 1929 .zarfındaki 

Viyana beynelmilel sergisini 
Zf :ırct cdini;ı. ıhrupanm en mükemmel mubayaat ıncrkezıJir. 

Bütün \rnsturya sanaıii ile .\Hupaııın en mühim dcllccleri tara 
fondan zengin '" pek mühim mejh~rlerlı: tcm>il olunmakc.ıJ.ır. İyi 
Ye ucuz n1al ~:ıtın ;ılın:ık için yc.~J.nc fırsator. Tar~il:lt +-\ \'lı ... tury:ı 
,cfarcıhancsindcn :ılm1hilir. btanbul· \"iıan• :>of ya tariktle) üçüncu 

'ıoıf :uiınet \'e a1dct biledi ( !'.!&) lira. H<in 100 liradır. llül'iyct 
\'afak:ıları müm ~~ili fahrilcri bulun:1.n l.:ılaca \'e Pı:rapala:; karşı· 
sondaki :\'ata 'cyahat idarcbaoc,iııden alınabilir. 

-... Perıev diımacu J 8HCÜ DÜS~DSI "ttl 
:';~~e~ev tırrıak cilası ve saireıri en müterakki memıe- "

1 Malul ini askeriveye muave-
ı-. '7'1" btle heıııüz emsali yapılamryan pek nefls l<'iati; 3 kuru~ '.T 

- ·et "fYaatdtrl net hey' etinden: RB~ur:::~~ar~. -~------=-:-! Askeri Sanayi mek-
a . sa cer ve Kuvvei muharrike Türk lsranbtıl cmrnlindan maa~ alan malulini askcrircvc Kilmiir 
"10Mtnı Şirketi: tebr mÜdiriyetinden: para,ı ol:ırak yapılmakr:ı. olan rcı7.İatın '28 ~ubar· 9'.21) !(tllliı 

li= -'- \ k r· f br'k ı 1• • -· hit<un bı.ıL:ıı:a"'ı cihetle alakadaranuı o wtınc kadar müraı:;ı;ıtları ..;e..,r:ııı1 19 ,9 . . • ' c ı rr ı a a sıgo. ~ ı·e ı; .., 
lb .ı_ - senl''.-.1 martının .JO ncu cuına.rrc:ti günü ~aat Han olunur. 

"" lstanı.ı.. ı..ı. 1 :.ı- •..• L teavün sandığının ı\nbrada dip· ı .. ·-~-----------------•ıl •~« · 1 , __.._... Ticareti hariciye bankan bin.,ında il 

d "·•1ıl<k<1e iıı •kaı •deı:ck -'"n 1ı • . • . ıom:ırı tıir eczacııa ihtiyacı var· r İstanbul ~hremanetı ilanları .,.1 
J\ıcr oluıu:ı.rlar '-'1 CJ'l:U umumııc: ıçtıınaına 

dır. Bir =-~ne hizmeti mechufe) i 
Rıuııa · 

meı ıntizaker•t. kabul etmek şanik ıııczkılr cc · 
1 

- Tedı •tın tahkik.° 1 
'.l- 1 :ız. . • "' serıaavcni• tı:7.yiJi. ı.ıcıhi!;a talip ol.ın a.rın şeraiti 

mıı:ınıcı dalı.ilinin t:ı·"'· 
"""- :ınlam.ık iizere Askeri fabrikalar 

,\ıec1· · ·c1ar 

Şelıremanetinclen: Şchrcmanctinc alt r,caııbul . :\lntüiii 

,arılık olup 800 liraya ıalibi uhdc,indcdir. isteyenlerin 
'2~ ~uhat pcr~cnlıc giıminc k.:ıdar ''rnzım müdirliıl;iac 
mürac:ı:ıtlan · 

KEFALJIN 

DOJrrOqLARA SORUNUZ 
iilY~CitN 

ı.(lMl>!l!ı ... •.ıv.+i·~O~ •I &Q&NÔLf: 

Gu,.d• -' •d•I .,,.,.., 5 ~astı. 

"'""'··. "'' '" , 

Fmniyet sandığı 
lüğünden: 
İkraz numara;ı merhunatın cln;i 

'.! Rumilı k.ıı a~ında llamam sokı&ında 

• eni ~ numaralı mfuıbedlm hane d'sası. 

Müdür-

mcJrunun ismi 
t!..i4\"0 

H•dice . blrtıulc 1 J. 
8GJ.'i Kandillide kopamacı meydanında e;;ki 15 , .• )"eni 

.ı.~ numaralı bir h:anc. H:ıscne. lfa<lice IJ ~iılc l L 
11.19'.l Ka<lık<>ı·ünJc Ra;impaşa mahalbimlc .\ırılıkçc~m< 

sokal!)nd1 b numaralı bahçeli bir hane. ~:mine 1 l. 

H74l Galatııda ;\luwude m:ıha!les!n.:k Lufcr <Ok.1ğmd.' 

10 numaralı hane. Saıbcrk ı·e Fc~uh l lanı:;.lar 
lfıl ı 1 l\ocamustafapa;aua Camhazi.·e mahallesinde :\lcoc· 

li.\lc,;çiı sok•ltında .'i:l numaralı hane $<her l l o,man 1-:f. 
ı u9 ı 9 'cnikorde ;\loll:ıçelı·bi mahalle<mde Tekke . oka • 

jtını:!a ı O nıırnaralı hane. li yo 11. 
!9:i0u Schrcminindc E.rc~li ın.hallc;indc Tatlıkunı >0ka-

ğın<la 4-1 nıım.1ralı hir hane. Ruvügül 11. 

Yuk.ırda isimleri razılı zeı·ıt cml:\k muhbı1indc E.mnıı t iaıi<lı-
ğınılan istikra. ctmi~ ülduıdarı meho.lill;: -.de-i hitamında ıc<fü·e 

etınc-m !erin mebni bini i.Mikrazd.t u ·in olunan ikamet. ;tl-J rına 
ihbarname gonderilmi~ ı><d<· hulunmn!dıki"rındaıı il.ın tnri?ıinden 

itibaren ( doksan bir ) gun znriıoda tc<liyei<lc_ n \'en tecdidi m~a -

mele cylemedik.leri t3kdirJe mcrhunatı me~kurenin bilınüzaJcde 1
• ı ı c namına murahhas 42:1 : G. Haııs llaşheklmljğine mijr:ıcmı:lın. 

j -ııaulacıığt ilıla ·olunur. · 




