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Cumartesi 

~ 
3 Ünrü ay } 

Mart 1~30 
..., 

Bu numara ~1 a 8 mart
ta kur'a çek if ecek, 

ertesi 9 mart nüsha-
mızda ilan edileıek hediyeleri 
verilece kt r . 

Yarın meraklı ve faydalı yazılarla .12 sayıfa 

Devlet demiryollarile Türk vapurcu
ları arasında daima her ikisinin aley

hinde biten garip bir münakasa 

.. 

iz mir 
Sevinç içinde 

----- - -

T roçkiyi öldürmek mi 
istemişler ? 

Fakat mesele vaktında haber alınmış 
GaziHz.dünkısa birte ve tedbir ittihaz olunmuştur 

Ereğli kömür şirketinin Devleti 
ızrar eden hareketine karşı sükut 

etmemek lazımdır ! 

nezzüh icra buyurdular 
İzmir, 28 (Vakıt) - Gazi Hz. 

bugün saat dötte, ikamet bu-

yurduklan Naim palastan otomo
bille Üçkuyulara hareket etti

ler ve dönilşte çarşıdan geçti
ler. Bu arada Gazi bulvarını 
dolaşarak tetkikat icra buyurdu

lar vetekrar ikametgablarina avdet 

ettiler. Gilzergihı dolduran halk 

Gazi hazretlerine karşı samimi 
tezahuratta bulunmuşlardır. 

Deyli elgraf Tgazetesi Berlin- ı vermişler, fakat Troçkinin ta-
den şu malumatı alıyor: raftarları bu karardan haber-
Troçkiyi öldür

mek için hazır

lanan bir sui 
kast hikayesi 
hususi bir mek-

dar olarak bu
na dair aldık

lan mektubu 

hemen Türkiye 
sefarethanesine 

g ön d e r mişler 

ve icap eden 

Ereğli Frans,z kömOr ıirke
tinin Devlet demiryollan-

~ ait kömürlerin nakliyesi işin-
e çok ıayanı dikkat bir yol

"ızluğuna vikıf olduk. Bu yol
~Ulfuk bir taraftan demiryollar 
1daresinin, dolayısile devletin 
:~nfaatini haleldar ettiği gibi 
._ 12er taraftan Türk vapurculan
dıo da zararını mucip olmakta-
ır. Onun için meselenin mahi

f.~tini biraz tetkik etmek muva-
lt(tır. 

d Dev!et demiryolları, malum
& '1r ki, Ereğli kömürü kullanır. 
~: kömürleri de Ereğli Fransız 

rtıUr şirketinden alır. Demir-
t0llar malzeme idaresinin bu 
Ciıniirleri alırken dikkat ettiği 

tty bunları en az masrafla ve 
~il Çok kolaylıkla kendisi için 
~Cip eden yer!erde alabilmesidir. 
. u nıaksadmı temin edebilmek l . . 
~il kabul ettiği mübayaa 

Ulij maalesef kafi değildir. 
h De~iryolu idaresi .şi.rket ile 
lll~tıgı mukavele mucıbmce kö
) lirleri Zonguldakta değil; her 
ı.t'rdeki ihtiyacı miktarına göre 
,. aydarpaşada, Derincede, Mer
~~d: teslim ahr. Onun için bu 
b lburlerin Zonguldaktan mezkur 
t ltıanlara kadar nakliyatı işini de 
rFğli şirketi deruhte etmiştir. 

-.k ~kat şirket teahhüdatının 
d. hyata ait olan kısmını ken
ıa· 
~ 1 Yapamaz. Hariçteki vapur-

a.ra ihale ederek yaptırır. 
~Şırketin nakliyat işini vapur

are ihale etmesi tabiidir; yal-
tabii olmıyan ciheti Devlet 
İryolları tarafından alman 

' 

Reisi cümhur Hazretlerinin 
bayramın ikinci gllnil gazeteci
leri kabul edecekleri tahmin 
olunmaktadır. 

İzmir, 28 (A.A) - Reisicüm

bur Hazret'erinin şehrimizi teş
rifleri şerefine bütün İzmir baş
tanbaşa donanmıştır. Halk bü

yük bir sevinçle Büyük Ga-ıinin 
aralarında. bulunmasını tes'it et

mektedir. Gazetelerin aayıfalan 

tup ile haber 
alınmıştır. 

Mektubun 
muharririne gö-

re Prağdaki 
beyaz Ruı za-

bitlerinden bir ~"' 
grup, lstanbula ' /~/ r 
giderek Büyük Adada ikamet ı rilerek onun 
eden Troçkiyi öldürmiye karar istenilmiştir. 

tedbirlerin a
lınmasını rica 

etmişlerdir. Bun
dan başka biz-

zat T roçkiye 
malumat ve-

da tedbir alması 

Gürültülü bir talebe içtimaı 
...................................... 

Tıp talebesinin Ocakta 
~..,..,........,l bDyllk halAsklrın rea mleri Jle 

ve kendilerine kavuşmanın ver
diği sürurla dolu yazılarla t~z

yin edilmiıtir. 

yapbgı k-011gFede fazla 
patırdı oldu 

.'labıta. sonradan yapılan içtimaı dağıttı 

kömürleri daha mlihit ıartlarla 
nakledebilecek baıka vapurcu
lar ve bahuaua Türk vapurcu
lan varken itin onlara verilmi-:
yerek Banzenaim isminde bir 

( Alt tarafı 4 üncü aayıfamızdadır) 

Zekai bey geldi 
Dainler vekili Zekai B. ile 

Borsa komiseri Abdülkadir Bey 

dün Ankaradan şehrimize gel
miılerdir. Zekai Bey bayramı 

müteakip İngıliz ve Fransız da
in'er vekili ile tekrar Ankaraya 
gidecektir. 

"Yaşasın Cümhuriyet ! 
kahrolsun saltanat!,, 

ispanya bu seslerle sarsıhyor 
Avrupada bir kzrallzk daha mz yıkzlzyor ? 

3000 kişi ellerinde kızıl bayrak

Paris, 28 (A.A) - Le Journal 
gazetesinin Madritten istihbarına 
nazaran, M. Sanchez Guerranın 
vermiş o duğu bir koni eransın 
hitamında ekıeriai talebe oJan 

lar olduğu halde " yaşasın cilm- ~ Tıp talebe cemiyetinin senelik 
huriyet, kahrolsun saltanat ,, Kongresi diln sabah saat 9,30 
nidalarile büyük caddede dolaş- da Tilrkocağında Muzaffer Can
mışlar, nümayişçilerle muhafız bolat Beyin riyuetinde toplan
kıtaatı arasmda bir mı;sademe mlf, biilbare kongre reisliğine 
olmuş, muhafızlar bayrakları nü- Ali Rıza B. intihap edilmiştir · 

d 1 Ruznamedeki maddeler müza-
mayişçi erin ellerin en almış ar-

kere olunmUf, idare heyeti in-
dır. Nümayİfçilerden bir çoğu 'h d"I 'c bundan sonra bu 

tı ap e ı mı,,., , 
12kadar otombile cebren binerek 

içtimaı arzu etmiyen talebeler 
şehrin merkezinde « yaşasın içtima saJonuna gelerek, kon-
cümhuriyet, kahrolsun kıral ,. grenin usulsüz toplandığını, iç
nidalarile dolaşmı şlardır. Bir timaın liakal dört gün evvel 
çok mağazalar alelacele came- azaya bildirilmesi lazım gcldiği
kinlarını indirmişlerdir. ni, bu kongre mukarreratınm 

Madrit, 28 (A.A) - M. Sanc- hükümsüz olduğunu söylemişler 
hez Guerra vermiş olduğu kon- jçtimaa taraftar olanlar kongre
feransta hali hazırda saltanat nin bir hafta evvel ilin edi di
şekli idaresine müzaheret etme- ğini, ortada usulsüzlük olmadı
nin imkinsızhğından ve sakıt ğını ileri sürerek müzakereye 
idarenin meı'uliyetlerini tayin devam edeceklerini bildirmiş er, 
için bir kongrenin aüratle j' neticede münakaşa bü:-ümüş, 

içtimaa davet edılmesi lüzumun- ~ür~ltü 01muş, iskemleler. dev· 
dan bahsetmiştir. riJmıı, kongre rozuame1erı yır-

tılmııtır. Bu hadise lizerine Alı 
Rıza B. kongreyi tatil etmiş, 
azalar dağılmışlardır. 

Fakat bundan !'Onra, içtimaa 
aleyhtar olanlar, yeni bir kon
gre halinde toplanmak istemiş
ler, lakin asıl kongre yapılmış 
~lduğu ve yeni bir kongre ak
tıne salahiyetleri olmadığı zabı
taya haber verilmiş, Polis mü
dürü Şerif B. bir miktar polia 
kuvveti göndererek içtimaı da
ğıtmıştır. 

Aldığımız mali 
tedbirler karşısında 
Fran11z gazeteleri ... 

"Tan,, dan terceme 
t:ttiğım'z bir maka
leyi 5 inci ,,ayıfada 
okuyunuz! 

• 



• 
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1~·1na11et111 bir ta.:;avvuru 
Bı r habere göre Em ln-t fen 

heyeti yeni sene bütç .. sini hazır
lamışbr. 8u seneki bütçede so- ı 
kaklara çok ehemmiyet veril
mektedir. 

Cadde ve sokakların iyi bir 
şekilde inşası için 1,800,000 lira
ya ıhtıyaç olduğu tesbit edilmış· 
tır. bu meb ağ beı ediye meclisi 
tarafından kabul edıldiği tak
dirde biitün sokak ar ve cadde

ler tamir edilecek ve ~imdiye 
kadar yapılan Arnavut kaldırımı 
yerine parke kaldırımı tlsulünün 
ikamesi de meclise tekllf edi1e
cektir. Mevcut tasavvur cadde 
ve sokaktan dört kısma ayırmak, 
büyük cadd<"leri zemini beton 
Uzeri ziftli parke, bir kısmının 
betonsuz ziftli üçüncü kısmının da 

ya:nız parke olarak ınşa ettir
mektir. Hiç kaldırımı o:mıyan 

yerlere de adi kaldırım yapı mak 
islenıyor. 

SadullahB. J.7a/ovada 
Seyrisefain umum mUdürü 

Sadullah Bey dün Yalovaya 

git ı iştir. Sadullah Bev Yalova· 

dnki inşaatı tetkik edecek, bay

ra\n ertesi dönecektir. 

Hüsevin Ragıp B. 
Eue,ki gün me2un olarak 

ıehrimize gelen Moskova büyilk 
elçimiz, Hüseyin Ragıp Bey, 
dün Ankaraya müteveccihen ha
reket etmiştir. Hüseyin Ragıp B. 

Ankaradan avdetinde şehrimizde 
bir müddet istirahat edecektir. 

............. N.IÇ•N ? fi·······... ' • .... :::::::a 

= Rekıam vapmıyor
sunuz? 

I~ 
I~ 

il Bugün az kazamyor, yahut 
kaybediyorsanız sebebi rek
lam yapmamanızdır. 

İşte illin tarifemiz: 

.. 
~~ 
i~ : Sonuncu aayıfada Satırr Kurut 12,5 fi 

s ıncl .. 2s H 
4 .. " .. .. 40 c: 
ı .. .. .. .. 100 H 
1 " •• u •• 200 :: 

• Rcıml llinlar, sonuncu sayıfada 10 Kr. I~ . ı := : lan memurumuz ize fay- :: 

~
. dalı bir ilanın şeki ı ve üc- H 

reti için hizmet etmeğe ha- ı~ 
zırdır. ıl 

ı: 

• ·········ı·············· ., ............................. ii 1 . .................................................... :. 
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Fransız ka inesi 
l?rans1z kabinelerinin 

r e 

teşekk ·· ı ediyor! 
demir bası: Briand 

I 

gene hariciye nazın ! . 
Pari , 27 ( A.A ) - M. Tardieu, gazetecilere kabinenin pazar 

günü teşekkül edeceğini beyan etmiştir. Kabinede laakal 5 Radikal 
buluncak ve perşembe günü meclis huzuruna çıkacaktır. Kafi olan 
bir şey vaı sa o da M. Briand ın hariciye nazırlığıdır. 

lngiliz kabinesi az kalsın 
ekseriyeti kaybediyordu 

Londra, 2 ı (A.A) - Avam kamarasında hükümet, dördfi kendi 
lehine rey veren ve sekizi müstenkif kalan 12 liberal mebus saye
sinde mağlübiyetten kurtulmuştur. Hükumetin tem n etmiş oldugu 
ekseriyet 274 amele mebusu ile müslak 1 mebuslardan 4 liberal 
ve 2 İrlandalı mebustan müteşekkiltlir. 40 kadar Jiberal mebus M. 
Lioyda George ve muhafazakarlarla beraber hükumet aleyhine rey 
vermişlerdir. 

Bir istinkaf 
Roma, 28 (A.A) - Banknot 

ve tahvilat ihracına mezun mü
esseseler müdürlerinin b ır iç
timaında M. Schacht, beynelmi

lel banka meclisi idares:nde 
bulunacak iki Alman azayı tayin 
etmekten istinkaf etmiştir. 

Lokarno itilafı, Kellog 
misakı ve Lehistan 
Varşova, 28 ( A.A ) - Ayan 

meclisi hariciye encümeninde 
M. Zalesk Lokarno itilitlarile 
Kellog misakını methüsena etmiı 
ve Lehıstan için takıp edilecek 
iki yol mevcut olduğunu, bunlar
dan bitisinın emnüselameti, umu
mi surette tarsininden ve ikinci
sinin Fr~nsR ile olan münaıeba
tın tahkimınden ibaret bulun
duğunu beyan etmiş ve netice 
olarak Lehistanm Fransa gibi 
sulhü arzu etmekte olduğunu 

ve fakat, herhangi bir taar
ruz tehlıkesine karşı mevcudi
yetın .. uhafaza etmesinin lazım
gelo.gıni ılave etmiştir. 

Tardiyö tema lara 
devam edıyor ! 

Pariı, 28 (A.A) - M. Tardi

yö, bu sadah siyasi rical ile 
müzakere ve mil averelerine de

vam etmiştir. Ve bilhassa M. 
Bienvenne Martin, M. Malvy, M. 
Poincarenin nezdine gitmiştir. 

M. Tardiyö saat 15 te teşeb
büsleri hakkında reisicümhura 
erzı malümat edecektir. 

Almanlar yung plan1n1 
kabul ettiler! 

Berlin, 28 (A.A) - Lahey 
ıtiJaflarını tet · ikc memt r Ray
hiştağ meclısi encümenleri Yung 
planını kabul etmişlerdir. 

Beynelmilel 
ınüdürü 

banka 

Vaşington, 27 (A.A) - M. 
Mac Garrah, beynelmilel ban
kanın müdüriyetini deruhte et
mek üzere Nevyork federal 
Rezerv banka müdürlüğünden 
istifa etmiştir. 

N azzr hastalandzÇ}zndan 
Londra 27 (A.A) - Hariciye 

nazırı M. Grahamın birdenbire 
rahats1zlanması üzerine kömllr 
sanayii hakkındaki kanun layi
hası tehir edilecektir. 

Esir edilen papas 
Paris, 27 (A.A) - Lang

tcheonda ecnebiler aleyhinde 
vukua gelen hareketler esnasın
da korsanlar tarafından esir 
edilmİJ olan p;:pas Barriere i e 
komiser Okellyin tahliyesi için 
cereyan eden müzakerat iyi bir 
neticeye vasıl olmuştur. 

Y ozıng planı 
miizakeresi 

Berlin, 27 (A.A) - Rayihştag 
bütçe ve hariciye encümenleri 
Y oung plAnı hakkındaki mUza-
kerelerini bu sabah bitirmişler
dir. Kat'i reylerini yarın vere
ceklerdir . 

- Daha ne söy edı? 
- İşret ettiniz o hususu hep 

anlattı .. 

tetri · ası: 1U5 

Oğlan kendini ani bir heyeca
na kapılmaktan kurtaramıyarak: 

- Mümkün değil hepsini söy
iyemez. 

Yazan : Hüseyin Ra mı 
- Yalan.. Yalan sen şimdı 

ki meyhane fiatlarını bile bil
miyorsun.. On beş yirmi kuruşa 
ancak bir kadeh içilebilir. 

Sen ise fena ha!de sarhoş 
imiş sin.. Hem de çok meze 
kusmuş sun •.. 

Çocuk muhatabile eğlenir gıbi 
gülerek: 

- Efendim bir insanın kus

m~ğundan az veya çok para 
sarfettiği anlaşılır mı? 

- Anlaşılır.. Yalancı bir ço
cuk musun değil misin onu an
lamak için biz seni söyletiyoruz. 
Yoksa biz her hakikati biliyo
ruz. 

Tahir biraz şaşa ıyarak: 
- Hangi hakiknti? 
- Senin umumi bir meyha-

nede değil hususi bır yerde 
bir arkada~la ıçtiğini oraya kaç 

numaralı otomobil ile gittia'inizi 
hepsini hepsini biliyoruz. 

Avnüsselah boş atıp dolu 
vurmak içın tabii hep bunları 
savurup tiuruyordu. Fakat da
nelerinin bir kaçını hassas nok
talara isabet ettirmiş olmalı ki 
çocuğun rengi biraz bulandı. 

Gözleri sağa sola kaydı. Lakin 
yine bir kaçamak yolu bulmak 
ihtimalile sordu: 

miş? 
Yanımda ki arkadaş kim 

- Senin gibi bir çocukla 
arkadaş ığı hiç münasebet almı
yan yaşlı bir adam ... 

- Kim? 
- Nasıh Bey .. , 
- Kim söyledi bunu? 
- Nasıh Bey kendisi ... 
Tahir sesinde ufak bır ihti-

zazla: 

Avnüsselah dik bir sesle1 
- Niçın? 

Çünkü aram1zda hiç bir 
şey olmadı ki .. 

Avnüsselah kuvvetli bir itiraf 
yerine geçen bu inkara gülerek: 

- Oğlum sen bu günlerde 
çok para sartediyorsun.. Annen 
senin ceplerinde bazen elh lira
lık kaimeler buluyor... Nereden 
kazanıyorsun bu paraları ? 

- Süt satıyoruz Efendim ... 
- Satılan sütten senin hisse-

ne bu kadar para düşmez. Söy
le nereden buluyorsun ? · 

- Sen susuyorsun, dur ben 
söyliyeyim.. Sana hep bu para
ları Nasıh Bey veriyor ... 
- ...... . 
- Bak işte reddedemiyorsun 

... Sana bu parnla,rı Nasıh bey 
veri or.. bu muhakkak.. fakat.ı 

h • • r, rı 

Amanu lah H n 1 

Şehrirnrze ne zaman döneceh 
Ankara, 28 (Yakıt) - Sabık 

Efgan knalı Amanullah Han 
daha iki gün kadar burada ka· 
lacaktır. Kendisinin Nadir Hana 
karşı muvaffakiyet duygularile 
mütehassis olduğunu muhtelif 
musahabelerinde söylediği bil
dirilmektedir. Amanullah 1-lan 
akşam, yanuıda baıı Efganhlar 

olduğu halde sinemaya gitmıf· 
tir. 

Türkocaaz sineması 
açıldı 

Ankara, 28 ( Vakıt ) - Türk 
ocağınm sinema kısmı merasimle 
küşat edildi. Asıl bina 23 nisan
da açılacaktır. 

Domınika cümhuriye- ı 
tinde ihtilal! 

Santo Dominigo, 27 (A.A) -
Milli mecli i toplamanın imkan-

1 
sızlığı karşısında sefırJerle kon
soloslar vukuu muhtemel vak'a
ların mes'uliyetinden kurtarmak ı 

ıçın hemen riyaseti cumhura 
mahsus ikametgAbı terketmesini 
reis M. Vaspueze tavsiye et
miş erdir. 

Çinliler ve hristiyanlar 
Hong Kong, 28 (A.A) - Ka

tolik peskoposu Ver iglia ile 
rahip Karavarıo İle bir çok 
hristiyan Çinli, Yigtag nahiyesini 
ziyaret etmekte oldukları sırada 
esir edilmişlerdir • 26 şub lta 
vukua gelen bu vakanın faille-

e 
bir 

On hedıye 
Her gün b r kar11m ı 

beş lira, dol,uz hariımıı 
muhtelif hediveJer ı1eri 
voruz ! 

I Gazetemiti almak için her 
gün verdiğiniz 5 kutuş ııe 
size 5 lira kazandırabılece~ 
bir kur'a numarası aldığı• 
nızı unutmayınız. Bu nu01a· 
ralar VAKiT m ilk sayıfa
sının yukariki sağ köşesin· 

dedir. 
Her gün ayni yerde vt 

her nüsha için ayn yrı ol• 
mak üzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak· 
}ayınız ve gene her gün ga• 
r:etemizde kazandıkları i18ı1 
olunan numaralan tetkik e; 
derek kendi numaranıza bir 
ikramiye isabet ederse VA· 
KIT idaresine müracaat 
ediniz. 

* Diln 24 Şubat günU 
tevzi edilen numaralar 

üzerinde kur'a çekildi; 

504 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hed ıye· 
ler kazanan numaralar şun• 
lardır: 

1895 2791 5780 
3675 915 5001 
6013 4312 4667 

Y arm da 25 Şubat giinil 
tevzi edilen numaralar 
üzerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbür günkü nUsha
mızda ilan olunacaktır. 

rinin Komünistler olduğu zann
eôilmekteair. E iri r, aat l~~D~e~ft~eiiEr~d~a~r~l~ı k~t;;o.;a.~~ 
kaldırılmışlardır. Bunlar için hiç 

Memurların ımttha bir fidyei necat talep edilme-
mesine nazaran akibetleri meş· Ücretlerı 20-35 lira olan 
köktür • liye memurlarından terfi etnı 

Yeni bir sigorta 
şirketi 

Ka ydedildiğlne göre Müskirat, 
tilliln. kibrit inbiaatları ile em
lftk, Ziraat, Eytam bankaları 
hususi bir sigorta şirketi teşki

line karar vermitlerdir. Bu mü
esseseler bu suretle sigorta iş

leri için diğer sigorta tirketle
rine verdikleri binlerce lirayı 
ta arruf edeceklerdir: 

niçin veriyor ? Şimdi bu ciheti 
tetkik edel'm .. Öyle ahlaksızlık
Ja maruf bir adam senin gibi 
bir çocuğa avuç dolusu para 
verirse ve sonra seni oraya bu
raya götürüp içirirse her kes 
senin ırzından şüphe eder ... 

Tahir demindenberi içine bü
züldüğü sükütu birdenbire yırta
rak: 

- Benim ırzımdan kimse 
şüphe edemeı .. annem beni 
doktorlara götürdü. Muayene et
tirdi. Her tarafımı açıp baktı

lar. Temiz raporu verdiler ... 
- On arın temiz raporu ver

miş olmalarına rağmen sen bu 
ışın içinde ki kirliliği kendi 
vicdanına karşı reddedemezsin .. 

- Hayır Efendim bu işte hiç 
bir kirlilik yoktur . 

Avnüsselah zil çaldi. Oda 
kapısından Sabriye gözüktü: 

- Hanımların yanında küçük 
bir paket var . Al buraya 
getir ..• 

Paket getirildi ve bir mah
keme huzurunda açılan bir boh
ça gibi içinden kirli don çıka

ldı 

istiyenlerle hariçten memuriy 
girmek İsliyenler için Deft 
darlık tarafından dün Darü! 
nun konferans salonunda 
imtihan açılmıştır. İmtihan 
murlardan ve hariçten 200 
kadar girmiştir. İmtihan s 
9 dan 15,S a kadar devam 
miş ve tahriri yapılmıştır. Su 
leri Defterdar Şefik B. soroı 
tur. 

İmtihan kağıtları tetkik e 
dikten sonra netice ilan edi 
cektir . 

ve görmemek için 
başını öbür tarafa çevirdi. 

Avnilsselah - Oğlum ba 
öbür tarafa çevirmekle dond 
bu kirleri husule getirmiş o 
fıilden tebrie etmiş olam zs 

Çocuk gözlerinden bir 
damla yaş serpilerek: 

- Masumum efend"m ... 
AvnUsseUih, Ali Safder, 

dura açı lan çamaşırı muayen 
eği dilet.. Kan ve pıs ik 1 
kamilen donun ön tarafında i 
Bu haJden ı ntika ı ettiklerı 
kikati manidar birer göz işa 
tile anlattılar. Ve çocuğun id 
ettiği masumiyet hakkının 
cihetten olduğu sezildi. 

İlk muayeneden alınmış rıı".j 
ru istediler. Rapor gayet rıı 

lak bir tıp lisanile yazıllfl 1~ 
Ve hu:asatülhulasa maali ş6 
le idi : 

Dondakikan ve mevnddı 
ita lekelerinin Emeroit ile ıt'I~ 
bulunan mefutden faiıin çam 
rma bulaşmış olduğu binııe 
leyh bu suretle failiyeti tab 
kuk eden Tahir nam çoC'1 
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Etıbba Muhadenet cemi- Bu aşk mektupları kimin ? 
yetinde dünkü içtima Kadınlar arasında g;çen bir cerh hadisesi .. ~-

bütün doktorlar Biçare tazeyi yaraladıktan sonra topuklarına varan 
altın saçlarım da dibinden kesm · şf er 

'DtJnl<ll ı,ttmada brıfunatı ... 
lanlıın bazıları 

Ebbba Muhadenet cemiyeti 
umumi heyeti aylık içti-

aını dün sabah Dr. Niyazi 
met Beyin riyasetinde aktet
iştir. İçtimada evveli geçen 

elıeye ait, :ıabıt hütlsası oku
up kabul olunduktan •onra, 
rıincan askeri orta mektep 

llluallimi kaymakam Rıfat Beyin 
ahalli doktorları cemiyete aza 

aydeUirmek hususundaki me
aisi lakd r edilerek kendisiıte 
leşekkür edi mesı karar aşbrıl
tnıştır. 

Bun~an sonra, gUnün mühim 
tbeseıesinı teşktl eden yerli ıliç-

lar hakkında m··stnhzarat ko
tnisyonu tarafından v~ril..en ra

Porun .,.., Ü "ı' rcs:ne geçilmi~tir. 
Rapc d l rıs\ıca şu maddeler 

lİkt1:dilmekt e dir: 
'1 - M n ! ~ • l nılz..dt 7 ... ptt .. 

bi'ecek ilaçlar cezacılar tarafm
l dan yapılmah, bunlar kat'iyen 
~Vrupadan memleketimize so-
ulrnamalı, ve bu iş'e Eczacılar 

ttıniyeti meşgul olmalıdır. 

S - AlAt ve edevatı tıbbiye 

7 martta Darül
fünunda topla

nacaklar 

Bu içtima yerli 
ilaçlar meselesine 
tahsis edilecektir 

cibazlannın, memlekette bu ifle 
2 - Emniyet ve fiat itibarile 

uygun olması lb.ım gelen bu 

i'içlann, masrafı doktor ve ec
zacılar tarafından verilmek sure-

tile açılacak merkezi bır labo
ratuvarda tahlili. 

3 _ Türk eczacılannın fazla 
miktarda spesyalite ile meşgul 
olmaması. 

4 - Yerli müstahıaratın bbbi Dün Üsküdarda kıskançlık 
ve fenni gazetelerJe ilin edil- yürlinden kadı111ar arasın-
mesı. da şayana dikkat bir kavga ce-

meşgul tüccarların birleşerek reyan etmiı, bir ev altüst ol-

kuracakları bir fabrikada imal muştur. 
cdilmt>sinin temini. Vak'a niU•l başladı? 

Bu rapor müıakere ve aynen Üsküdarda Selami Ali efendi 
kabul edilmiştir. mahallesinde Yeni sokakta 2 

Rapor hakkında izahat verilmek numaralı evde ( H ), ( M ), ( N ), 
üzere 7 mart cuma gunü saat hanımlarla ( H ) efendi oturm:ık-
14 lr.Jstnnbuldak' b.ütiili tadır. ( M ), ( N ), hanımlar ( H) 
torların iştirakııe Darll":'!lf~üuın!.,[lunı,;;.;:;,ıf::;;li•mm•n JCızlantlı~. İkisi de eVfi-

konferans salonunda büyük bir dir. ( H ) efe :ıdi de ( H ) hanımın 
içtima ektedilmesi kabul edilmiş oğludur. Bu ailenin akrabasın· 

b 
. . dan (K.) efendi ile karısı (Na.) 

ve u ıçtıma için doktorlara 
davetiyeler gönderilmesi kararile hanım ve kaiu va idesi Çakır \F.) 
içtımaa nihayet verilmiştir. hanım ikı gün evvel ( H.) Ha-

nıma misafir gelmişlerdir. 

1\lleçhul bir aşık, kzs .. 
kunç bir koca ve ko
kulu niyaznan1eler ... 

geldiklerini aynca ilAve etmiştir. 
H. hanım kızı gelince mesele

yi öğreneceğim cevabını ver
miştir. Akşam üstü K. efendi 

sakağa çıkınca N. hanım eve 
gelmiş, hemen kendisini Na. ha
nım karıılamış tenha bir odaya 

davet etmiştir. 

z;enha kö~elerde : 

arasında miinakaşa başlamış, i 
gittikçe büyümüş, Na. Hanımla 
N. Hanım saç saça kavgaya 
tutuşmuşlardır. 

<1ôzlerini kan bii.cfiyen 

kadınlar 

Gürültüye . ( Na. ) hanımın an
nesi çakır F. hanım yetiımiş, 
odaya girince içerden kapıyı 
sürmelemiş, kızı ile boğuşnn 
( N. ) hanımın üstüne atılmıştır. 
Ana, kız ( N. > hanım{ y~re ya
tırmışlar, { Na. ~ hanım pencere 
demirini ( N. ) hanımın başına 
vurmuş, çakır (F.) hanım da 
makasla ( N.) hanımın ıaçlannı 
dibinden kesmiştir. 

imdat! 

; U sküdarda yangın 
Misafır. iğin sebebi! 

Na. hanım N. hnnıma bir 
genci aevdij"ini, kocasının bu 
gençle olan alakasını ele geçen 
mektup ve fotoğraflarla öğren
diğini, kocası kendisini sıkıştır· 
dığı zaman mektup ve fotoğ
raflann kendisine ait olmadığı
nı, N. hamm tarafından sakla
nılmak üzere kendisine emanet 
edildiğini söylediğini bildirmitir. 

(K.) Efendı eve gelir gelmez Bunları anlattıktan sonra (Na). 
( H. ) Hanımı ayrı bir odaya Hanım ( N. ) Hanıma, " aman 
çekmiş, karısının odasında yap- kardeşim kocam gelince sana 
tığı taharriyat neticesinde bir mektuplan sorarsa, benim mek: 
gençten karuuna gelen muhte- tuplanm, diye cevap ver. Benı 
lif mektuplar ye bir resim büyük bir tehlikeden ~urtarır-

Bu vaziyet üzerine ( N. ) ha
nım bayılmıştır. Nihayet ( N. ) 
hanımın erkek kardeıi ( H. ) 
efendi yetişmiş odanın kilidini 
kırarak içeri girmiş, kardeşini 
kurtarmııtır. ( N. ) hanım batın
dan ehemmiyetli surette yara
landığı için hastaneye yabnl
mışbr· Mütecaviz misafirler ya
kalanmışlardır. Bu kavga dola
yısile ( Na. ) hanımın saklamak 
istediği hadise de meydana 

E:tfaiyenin gayreti ile büyük bir 
tehlikenin önü alındı 

ı--... gın peri 
E'°Yelki giln saat on d6rtte tututtunn Üıktıdarda bir yangın ol- d . u~tur • Emine çeşmt. 

llıb. i'-" en relıncıye k d t d li ,, ••ev yanmııbr. Arakiyeci iyice k a ar a et o ayı 
~ •tı Mehmet mahallesinde Sat- tur y aplamlf, tavan tutuımuı-
' Efendinin 93 numaralı evinde . anb. rını o aırada yoldan ge-

atu,, çcn ır adam ·· ·· ı · ltıın n. kabile Muammer Hanı- noktasına bab gorm~ş, . po ıs 
"ıtk hıımetçisi Emine dUn ye- faiye aldıgıv h ebr v~rmı.ştır. Et-

pitirmek - kbv a er uzerıne yan-"1 uz.ere ya gı gv ın y • • • •ngalı .. t k k' enne yetışmııse de yangın 
ıt:ı uı atta ı odaya al- k ·ı 'tlır. çı an ev ı e yanındaki 95 nu-

Siraz E . maralı Muammer Beyin evini 
'1 k sonra mıne au doldur- kt k ' li• yanma an urtaramamıştır. Et-
\ .. ere çeşme 't . U .. Çık ol k b ye gı mış, zennı faiyenin gayreti sayesinde yan-
\t- ara ıraktıaı ma g ld · . . ~ o n a an gının sırayetıne meydan veni· 

sıcraınış, yerdeki hahları memiştir. 

bulduğunu, karısana keyfiyeti sın demiştir. H. Hamm ıse: 
sorduğu zanan bu resimle mek- ~ Ben de senin gibi evliyim. 
tuplann (H.) Hanımın kızı (N.) Böyle düzenbazlık bilmem. ve 
Hanıma ait olduğUnu eöylemiştir. yapamam. Kocana her şey•. a~-

Kukitnç bir koca· latacağım! cevabını vermıştır. 
Bunun üzerine iki genç kadm 

K. Efendi karısının yanında ~~~"""'.:~::::.-=:.-=~==~====:::;:==========:====,=:=~~ 
çıkmıştır. 

~~:ğuö;:::~~,·~çi~·k::.;~ = SiŞmanlar cemiyeti 
e nihayet kuruluyor Fifre 

}.li Orta ---J\ş. .l\ş. 

Buğdaydan 
29 23 
S2 26 

Arpadan 
Hurmadan 260 160 

J80 ıso 
Kuru üzümden 

oJ 

AGIZ fE BOGA~ 
RlfZISSIHBASI ltfN 

VALQ~ 
PASTİLLERiNi 

111111111 e41nla -BÜfÜD eczane H ecza 
depolara od• 

.. uur. 
YALDA 

tmlal taf IJID kutular 
•enaiiad• talep ediılı 

Edna -Kş. 

20 
~I 

78 
78 

Cemiyete girmiye talip şişmanların 
en ağırı şimdilik 150 kilo gelmektedir 
B

ir Şişma~- da An~ara Tayyare cemiyeti 
lar cemı- merkezı umumi muhasebe mas-

yeti teşkili için raf kısmı amıri Hüseyin Hüsü 
şehrimizde top- B~ 1,?8 boyunda olup 150 kilo 
Janan tiımanlar agırlıgındadır. Bundan sonra , 
200ü bulmuttur. 1,90 boyunda 148 kilo sıkletin-
İstanbulda pek de olan Eminönü Liman şirketi 
maruf olan fİŞ- bekçilerinden İbrahim Celalet-
man bir zat var- tin Ef. gelmektedir. Diğer şiş-
dır ki, 175 kilo manlar 140-130-120-110 kilo 
gelmektedir . gelmektedirler . 

Bu zal henüz Şişmanlar cemiyelinİil teşkili 
ismını yazdır- için p ek yakında hükumete mü-
mak üzer mü- racaat edilecektir. 

23 NİSAN 
ÇOCUK HAFT ASlnın 

racaat ebne-
mişlir. 
Şimdiki halde 

ileri gelen şiş

manlar arasın-
ılk gılnüdur 
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WIMiKÇlJtf 
fiario ~ir mOHB~asa 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

Ruhi Beyin defte?inden: 10 ( Küçük haberıer 1 

Ruhlar azap çekerler mi diye sormak 
istiyorsun, değil mi ? 

A H4kimler kanununu tadil 
komisyon mesaisini bitirmiştir. Hazırla
nan layiha ile hakim dereceleri dokuza 
ibl4ğ edilmiştir. En yüksek derece olan 
9 uncu derecenin maaşı aslisi 90 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 4 üncü derece 
bugünkü alancı ve memurin kanununda 
9 uncu derecenin muadilidir. Hakimlerin 
maaşları üzerinde de tadilat kabul edil
mi• ve tesbit edilen dereceler için ayn 
ayn maaş formülleri konulmuştur. Teka
üde sevki lazımgelen hakimlerin de lis
tesi hazırlanmışnr. 

Gelemez olsun mel' un ! (Üst tarah birinci sayıfamızdadır) 
Yahudiye, hem de llç seneden 

beri daima yolsuz bir milnakasa - AtkolSUDI Hani beni relip cin bir rubu var, sen ayni beden 
ualulO ile ihale edilip gitmesi- alacaktın? içinde nasıl buluna biliyorsun? 
dir. Bu ıuretle nakliyat • için Diye hiddetli hiddetli s6y'endi. - Tabii onunla atılaşarak; 
fazla aarfedilen paralan Devlet - Ş6yle yanıma gelin, otu- 0 bana yer gösterdi. Yalnız 
demiryollan hesabına masraf run da konuıalım. vDcut, iki rubun mevcudiyetine 
kaydetmesidir. Dedim; reçti, oturdu; lSteki al1tmadıtı için ben girinciye 

ona da "merhaba,, yı baabktan k d k h k" "ht" Yapılan ı"balenin zahiri ıekli a ar ço za met çe ıyor, ı •-sonra dedi ki : 
unki bir mQnakasadır; fakat _ Gücenmiye hakkın yok, 0 llçlar içinde kıvramyordu; tim-
rİYayete giSre daima Ereğli ıırke- gitmek istedi ben mani oldum di a lflDlfbr • Fakat yine bazı 
tinin ikinci direkt6rü tarafından ve seni bizzat davet ettim. tebeddOller oluyor· VOcudun 
himaye edilen Banzenaimin le- - Neye ... Siz mi?... Ne za· •ıkleti, gırizl harareti •r:yor' 
hine neticelenen bir münakasa. man? biraz daha titman g6riln yor· 

- Sen kahveni içiyorken ne - Pek ali , ruh nedir? 
Bunun ıebebi de mllnakasanın dDtllndlia söyle bakayım 1 - Bunu aize anlatmanın im-
yolunda ve usulüode yapıllDlf - Onun releceği yok; mut- kim yoktir ; bu kadar söyliye-
olmamasıdır. bilinm" ki ruh mildrik bir v•r-

D 1 d · il laka meşguldur, ben Sfideyim, 
Filhakika ev et emıryo an diye dilfOndüm ve hemen kalk- hktır ; g6rtlr, itidir, bir beden 

malzeme mOdOrlilğil tirketten eld. irinde gerirdi~ hayatin biltiln n...ı • Zo ldakta H d hm, g ım. ... r- ıP 
k6munenn ngu n ay ar- _ Şimdi ona da sor; bun!a- lıatıralanm muhafaza eder ; ken-
papya, Derinceye ve Mersine ka- n una dlifllndllrdilğOmil ken- dini ihata eden flf&Ya rağmen 
dar ayn ayn nakliye tlcretlerini diaıne söyledim mi, s6ylemedim gayet seyyaldir. 
sorar; firket de vapurcu Banze- mi? - Bedenden aynlan bir ruh, 
naimden aorarak alacağı cevabı Ben taatik ettim: tamamen mOatakil ·midir ? 
malzeme mtldüribıe yazar. Mal- - Evet kelimesi kelimesine, - Maddi llemde, her madde 
zeme mOdilrli tirketten aldığı hatta • z kapıyı çalmazdan evvel naaıl umumi Ye hususi bir ta
fiabn muvafık olup olmadığım geldijinizi de haber vereli. kım kanwılara tabi ise, ruhların 
anlamak için muhtelif vapur Eniftemin hayretten aj'zı bir da, kendilerine l'lre, umumi ve 

kan• arı m•fb. <: .... km Pfkın o __ _ aabip ve idarelerinden kömllriln . .,. r ~ huauıi kanunlan Yardır. uuuun 
nakı edileceği iakelelere nazaran bakıyordu. Yabancı ses bana için tamamile mO.takll denemez. 

J bitap etti: y · d .. ll fiat ister ve aldığı tenzi it ce- _ Artık, .... : .. en geldi, timdi - a aızin yap ıgmız em 
Yaplannı tirkete bildirilir: --T~ ? nuıl bir alemdir ? Siz o Alemde 

konutabilinin, detil mi ? (1) "Sız" fU kadar nakliye llcreti d ki . ne ile mefplsllnilz - Evet ama, iste i enme 
iatiyorsunuz. Halbuki bu nakli- cevap Yerecek misin ? - Aziziaı, m yqadığımz ,_ 
Yeyı. fU kadara filan ve filAn 1-•- d . . d lemin biltlln earannı kqfettiniz 

- .... in aıreaın e ••• . ? Bu-"... kat'ı tt••• . vapurcular yapacaklar •• , der. _ iptida şunu s6yle bu gen- mı a- zanne ıgınız 
işte bunun tızerine Ereili tirketi nazariyeleri, yeni buldupnuz 
aldığı bu fiab Banzenaime bildi- nna ait k6m0rleri daha ucuza izler karfaamda, dejiıtirerek 
rir. "Bqkalan fU kadara nak- nakletmek kabil iken edilmeme- hakikata v ... ı olduğunuza hnk
ledeceklermif. Sen naldetmez ai Ye bu itte Erei i firketinin mediyoraunuz. 

b~ b·-•- bi ..IAMn Merak etmeyin yann oalan miıin. der • ve tabii Benzena- aer ıı:ıı11. u-iUU m... ç ~·-
" t • • a~dir da tebdil eclecebinia •• tGphe-

im de " peki l " cevabmı verır. ,... • ,_ aiz bir oirn .. , hakika.te eajfecek-
Halbuki verdi~-iz izahattan ~ Bizim fikıimizce yapdacak feY •-

..... k D ı d ainiL Henna kendi Aleminiz 
pek iyi anlatılır . ki Musevi Ban- açık mllna asadır. ev et e- hakkında cebliniz devam eder-
zenaime ıirketin yapbğı ihale miryollan bu mGnakuayı ya 

d k d. ken, maneviyat Alemi ne diye faab hakikatte Devlet demiryol- doğrudan oğruya en ı yapar ? O 
atrenmek iatiyonunuz nun lanna Tllrk Yapurculan tarafın- yahut Ereğli tirketine yapbnr. da aıruı yar; Allah 6mrilnll 

dan yapılmlf bir tekliften iba- Hakikaten en çok kim kırarsa ziyade etsin, nede olaa bir glln 
rettir ve eğer bu teklifleri ya- nakliyat da ona Yerilir • Aksi aen de oraya dllfecebin ; btlttbı 
panlar kaqılannda . bir Banze- takdirde her sene Devlet demir- merakuu o zaman bol bol temin 
naimin rakip vaziyetinde bulun- yollan en •tağı 40 bin, 50 bin edenin. 
dutunu bilseler fiab daha ziya- ~ kaybetmekte devam edecek- - Demek .aylemiyeceksiniz? 
de kıracaklardır. - lmkln olaaydı 1 

Bu yolda bir karwılaıma ya- Unutulmamak llzundır ki bu İf _ Neden olmum ? 
pılmadıj1 için Tllrk vapurculan çok tiddetli bir İflizlik buhrana - Fazla iarar etme. 
tarafmdan verilen fiatlar tlzerine içinde can çekiıen Ttlrk vapur- - Ya, cehennem var mıdır? 

· culanndan bir ikııini öltbnden k n&kliye İfİ daima firket tarafın- - Ruhlar azap çe erler mi 
dan Baozenaime verilmektedir. kurtarabilecek bir teydir. Dev- diye sormak iatiyol'IAID, değil 

let de~ollan, farzı muhal · ? Netekim gene bu sene Dev- olarak, Ttırk vapurculannm mı 
Jet delDl·ryollan malzeme ida- - Yani atef, zebani, topuz. .. 

ısbrabı ile allkadar olmasa bile R hl da b ela tab"t 1 
reai Zonguldaktan Haydarpqaya kendi menfaati namına bu me.e- u arm aza ı var r ı 
kadar bır. ton k•m"'"""'- nakliye h . ba - Cehennemde yanmazlar 

v ...-uu leye e emmıyet vermek mec - mı ? 
Ocretini tirketten ıonnUf ve riyet ve mevkiincledir. _ Evet, azap çekerler. 
160 kul'Uf& nakledileceği ceva· Mehmeı Asım _ Buna da urih bir ceYap 
bma almıfbr. TDrk vapurculan Yermiyonun. 
bu fiab 150 ye indirirlerse tirket - Veremirrum. 
bunu Banzenaime bildirecek, y onmaMI' evvJJ,J : - Neden 

ondan (evet) cevabmı alarak V AKIT - Dedim ya, bizim de tabt 
gene naldiyab - daha fazla ten- oldupmuz kanunlar vardır. 
zillt yapbnlmak mümkGn iken - 1 MART UBJ - O kanunları bilemez mi-
dotruclan doğruya ihale ede- yİID ? 
cektir. ~en /aft• indmld - Ne ltlzum Yar? Buglln aa-

Bamen•im de daha ucuz fiat- etmıı 011111 Hot:11bev li- na bir faide temin etmez ki.. 
la çahpcak olan TOrk vapurcu- manı heni& açılnuıd. lan- - Sen kimin rubusun ? 
larmın gemilerini kiralayarak dan post•l•r v/Jrat etme- - Ne olacak ? 
aradaki fazla kazana keneli ce- mekiedlr • Derae•dette - Hüiç, bilmek isterdim. 
bine atacakbr. Bu auretle bir et n paluılılt1nm1UUU1 ae- - Vaz l'eç, timdi benin:le 
taraftan ipizlik buhranı içinde bep, mezlcdr. ,,m.,.ın ın- koDUfUyonun yal bu kadan ki
bulunan vapurcular, diğer taraf- dmadı mlJruuebettle ora- fidir. Maamafih daha fazla du-
tan Devlet demiryollan mutazar- tı.n lcovıın gelmemesı ranuyacatun. Çtınldl bu bede-
nr olacakbr. lm'lf. nin iatirabate ihtiyacı vardır, 

Acaba hakikaten bu muamele • Allalıaıamarlacbk. 
Ereili Fransız ıirketinde nllfuz RılrtırnMr m'lltealılıldl Ben iatediiim· malOmab ala-
aabibi olan herhangi bir memu- 5elllledd ffiıel Pa,. te- mamııtun. Zaten rulıJar bizi 
run bir Yahudi Jehinde tezahllr şe6btbtJntJn Nzı mOşkUM maneYiyat bakkmda, kifi dere-
eden gayretketliği eseri midir ? ve mevanll luıldcınd4 Ba- cede, tenYir etmiyorlar. 
Yoksa Ereğli ıirketi Türk dilf- butll ile mtbahere etmek Gelemez olaan, melan I 

A Mart maaşının tesviyesine bugün 
başlanacak ve bayram münasebetile 
bir günde tevziat bitirilecektir. 

A A~rupaya gidecek talebe için 
Maarif VckAleti yeni bir kanun layihası 
hazırlamaktadır. 

A Bir müddet evvel tetkikat için 
fzmlre giden milU tasarruf ve iktısat 
cemiyeti muamelAt müdürü Vedat Ne
dim B. şehrimize avdet etmiştir. Vedat 
B. rakamlara müstenit mühim bir rapor 
hazırlamıştır. 

A Bazı müddei umumiler tebdil 
edilmişlerdir; Hidayet B. Kastamonudan 
lzmite, Sadettın B. Yozgattan Konyaya, 
Şevki B. Konyadan Adana aAır ceza 
riyasetin~ Hayrettin Şakir B. lstanbuldan 
Uşağa, lzmir müddei umumisi Safiyettin 
B. de İzmir ağır ceza riyasetine tayin 
edilmiştir. 

A Mısıra müskirat inhisar idaremizin 
gönderdiği nilmuneler büyük rağbet gör
müş ve hepsi sanlmıtnr. 

A Rüsuaıat idaresinin yeni getirttiği 
motörlerin yakında tecrübeleri yapılacak 
ve bunlar birkaç hafta sonra çalışmağa 
başlamış olacaklardır. Bu motörler saatte 
IU mil ğitmekte ve mitralyözlerle mü
cehhez bulunmaktadır. Bu vesaitin ka
çakçılık üzerine çok müessir olacağı 
tahmin edilmektedir. 

A Emanet Malı vaziyet münasebe
tile şimdilik Yıldızda biç bir şey yapıla
mıyacagını anlamış ve beyhude yere 
vergi. kira vermemek için mukavelenin 
feshi hakkında Maliye VekA.letine müra
caat etmeğe karar vermiştir. 

Yıldız ve Çırağan saraylannın sey
yah celbi münasebetile mükemmel blr•r 
otelı haline ifrağı daı US&nw"" -edilmekte
dir. 

diploma imtihanına dahıldim. 

Pek korktuğumuz Evkaf ve 
araziden yüz akile çı~mııtık. 
Zeynep Hamm konağından at
laya zıplaya çıkıyorduk, arka
dqlardan Saf ... Bey dedi ki : 

- Çocuklar, çektiğimiz sıkın
bnm intikamını almalıyız. Bu ge
ce bizde toplanalım 

Karar verildi. Akıama Samat
yada Saf... Beyin evinda idik. 
Gençlik hali, delicesine eğlenip 
gidiyorduk. 

Giirültülii, pabrtılı yahut sa
kin oturmut ualu uslu oyunlar
dan uaandık; yeni oyunlar bul-
mağa çalışıyorduk; arkadaşlar
dan biri bağırdı: 

- Ruh getireliml 
( BıtmeJIJ 

[I] Bunu Kamil Flamaryonun da 
ruhlardan sorduğunu ve böyle bir cevap 
aldığını biliyordum : "Sizin için bilinme
sine cevaz olmıyan şeylerle ruhlan 
tazyik etmeyiniz. " 
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Bulgaristandaki T .. 

Hudutları içinde kendi . 
tiklerinin nüfus ve İO 

cetvellerinin itirat ettiği 
750 bin Tnrk yaşayan " 
ristan ,, atlı bir ko 
var. Bu hllk6met e ar 
eski bir tarih laDlfl 
oldukça yeni bir ıillh 
datlığı da reçti. Kinini ta 
zara girinciye kadar 
fertler, bir araya toplanıp« 
ismini alınca, ebedi kinden 
kalmaz. Rilzrlra tyan fınl 
gibi tarih ve ıiyaaet 
onlan d6nd0rllr durur. 

Bntnn edebiyat ve 
aleminin heyecanlı klrllkl 
lerine rağmen Alman-F 
kini bile zaman içinde po 
bir balona d6ndll gitti. 

Buulara bakarak, Makid 
sahibi Tllrlderle o top 
ideallerile bağh Bulgaristan 
ıındaki ihtiyar gayzin de 
da köklü bir mananın elb 
yeri yoktur. Hususile bu 
alevleri iiatllnden Balkan 
nin bol kanlarından dereler 
miftir. 

Bu hesap ve mantığa 
arbk bizim tarafumzdan 
hangi bir tahrik olmadan 
komşuluktan bqka bır n 
beklememek tabii ğörilnllr. 

Fakat hakikat bunun 
mile aksine çıkıyor. DihıkO 
zetelerden birinde acı bir 
ok.\dum. Eskiden << Maked 
ibtiliicı arı• diye yan resmi 
teıekkilJ vardı. Bütün Rumel 
bunlann kanlı aimalarup.. J 
tanımı9lardu·. M •• m ••• li • 

lar, bombalı canavarlarla 
ca uğrqmlfbk. T arib aahn 
de oynanan bu kızıl faciaya 
mif, kapanmlf samyorduk. 
le bir zan için ise büttln 
beplerin varlığını, baparken 
Jemiftik. 

Bıılgaristan da, ötekl me 
milletler gibi kendi budu 
içinde yaŞ1yan akalliyetl 
haklarım kabuJ etmiı bir 
mettir. Ne yazık ki bu hllk 
tin bili ihtilil ve istiklil 
virler inin anarşisi içinde o 
ğunu kösterecek fena de · 
kartılaşıyoruz. Meseli, timdi 
ki ıhtilil komitesi yerine 
yeni beli tllremiş. Adına " 
na zitşa,, diyorlar. Bu yeni 
ıekkül, Bulrar topraklarında 
rer vatandaı sıfatile y 
Türkleri mahva çahfıyor. 

Gazetelerin yazdıldanna 
kasaba ve f6ylerde bir 
çifçi T&rk aldilrnlmlfttlr. 
fena taraf fU ki katiller, 
,nndilz itledilderi cinaye 
cezaaJm çekmeden yakayı 
yorlar. Kanlı pençeleri ile 
kaklarda dolatan caniler, 
ıeyden c:vvel bUk(imetin 
is,ine kastetmit mahlukl 
Bunlara tabammilJ ed 
devlet adamı denemezken 
ye ve sahabet edenlere b · 
nasıl bir isim verilir. Bul ~ 
tanda yer yer beliren ~-~ 
hadiseleri nefretli dir ~ 
takip etmeliyiz. 

manhjuu kendisine prenaip mi dzere ba lrerre Deraea- 1913 seneai klmmenelinde, 
kabal etmiftir? lataabulcla bulunuyordum. Hu-

Her halde Devlet Demiryolla- d~ te geımiştır. kuk faktUteainin ikinci devre 

BuaOnkO bava 
RiJzıdr hafif Pograz • haoa bulul/u 

olacal(tır. 

Köprü altı çocuk~ 
SOleyman Fahri ~ 

isimle netrettiiı ktıçllk 
yana intipr edecektir. 
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Likmaçlarının ikinci devresi başladı Tayyarecilik Bayramda f u bol faaliyeti 
Günden güne yeni te--

Galatasara y Beykozla 2-2 bera- rakki eserlerigös-

bere le ldı; Fener, Vefayı yendi 
Üç hafta ka- ' 

dar süren bir • 
ıradan sonra 

dün futbol lik-
lnaçlannın ikin
ci devresi baş
Jadı. Ve he
men ilk gün 
Galatasaray la 
Beykozun be
rabere kalması 
gibi bir sür
prizle karşı
lqtık. 

teriyor. 
Londralılar, şehirlerinden Pa

rise tayyare ile giderken tay
)'re karargahları olan Kreydon 
ve Leburje ile iki hükumet 
merkezi arasındaki mesafenin 
alınması için pek çok zaman 

1 sarf edildiğini hesaplamışlar, bu 
ıatta deniz tayyareleri işletil
\~sine ve bu suretle doğrudan 
ıoğnıya Sen ve Taymis nehir

. trl Ozerine inilebilmesinin te
minine karar vermişlerdir. Bu 
suretle yolcular da daha az 
tehlikeli bir hava seyahati yap
mış olacaklardır. 

Bu, ilk adım· Yapılan tecriibelere göre bir 
da ikinci dev- tayyare 90 kilometreden fazla 
renin değişik bir süratle gittiği uman yere 
safhalar arze-· konamamaktadır, fakat 180 .ki-
deceğine de- lometre süratle giden bir de· 
illet eden bir niz tayyaresi suya inebilmekte-

lletice midir? Vefa • Fcnerbahçe maçından bir intiba dir. Bununla beraber eğer mun-
GaJatasaray, Beykozun dünkü addetmek her halde doğru ol- taıam deniz tayyare seferleri 

oyununa ve bu oyunun verdiği maz. yapı lacak olursa Sen nehri üze
fu neticeye bakarak buna evet Takımlarımızın oyunlanodaki rinde bir liınan hazırlamak 1a
deınek icap eder. Filhakıka kararsızlıl<lara bakarak bunu zırngelecektir. 
dün San - Kırmızılılar kuvvetli nihayet bir tesadüf olarak kabul Diğer taraftan Portekiz hü-
bir takımla, çıkmış ve Beyko- etmeliyiz. Beşiktaşın F enerbah- kiımeti Atlas denizi üzerindeki 
ıun gayretli oyunile karşılaş- çeye (O-S) mağlup olması gibi. tayyare seferlerinin çoğaldığını 
lnışlardır. Maçın sureti cereyanına gelin- düşünerek Asor adalarının en 

Beykoz takımının dünkü oyu- ce, neticenin de gösterdiği veç- mthfuzu · olan T erçera adasında 
hunaa g'5r01en hususiyet sadece hile Galatasaray ikinci devre- bir tayyare imttih IC:urınıya ka-
b nin ilk müsabakasında kıymetinin · · 

U '<gayret» kelimesile ifade rar vermıştır. 
dunünde bir oyun göstermiştir. 

edilebilir. İşte Galatasaray dün Ve Beykoz için ilk devrede bir tek Günün diğer maçı F enerbahçe 
Beykozun yalnız bu esasa isti- b b l'k 1 k ile Vefa arasında yapılmıştır. 
hat eden fevkala"delı"gW ı"nı· yen- era er ı puvanı o sun aydına Birincl devrede en çok puvana 

muvaffak olmıyan bu muvaffa- b ı dU d 
llliye muvaffak olamamıştır. kiyetsiz takım için (2-2) bera- sa ip o an Fener ·n, ilk devre e 

Birinci gün: <iençJcrbırdği - fienerbahçe 
Galatasaray - Bcşıktaş 

•• 
Uçüncü gün: Grnçlerb1rliği · Galata.saray 

Fcnerba lıçe - Beşihtaş 

Ankaranın en yüksek takım
larından biri o'an Gençler Bir
liği, biraz takviye edilmiş olarak, 

düu lstanbula muvasalat etti. 
Takım yabancımız değildir. Bir 
sene evvel burada ve geçen 
kanunevvelde de Ankara da F ~
nerbahçe ile iki temas yapmış 

ve birinci baftaymlarda kuvvet ve 
tekinliği hakkında çok güzel 
intibalar bırakmıştı. Y edıği fazla 
goller " sürk a ;e ,, olmasından 
değil, çetin hasmı karşısında 
bütün mevcudiyetini ilk kırk beş 
dakikada sarfederek ikinci dev
reye mecalsiz bir halde çıkmak 
mecburiyetinde kalmasından 
neş'et etmiştir. İki defa teker
rür eden bu taktik hatasına bu 
sefer meydan verilmiyeceği şüp
hesiz olduğu için Gençleri yarın 
hakiki kuvvetlerile göreceğimizi 
ümit ediyoruz. 

ne ' es cihetinden kabiliyetlerini 
ar . t rmış bir halde iseler seyre
deceğimiz oyun son jerece ca
zip, ahenktar ve seri olacak 
ve ancak daha güzel oynıyacak 
tarafın galebesife netice:enecektir. 
Ta b ri aharle Fenerin galebe
s ı ni daha şimdiden kat'i addet
miye maddeten imkan yoktur. 

Ayni gün Galatasarayla lieşik
taş arasında yapı ' acak müsabaka 
ıse beraberlikle biten son ı ik 

maçının bir revanşı mahiyetinde 
olduğu için ayn bir cazibeyi ve 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Bayramın üçüncü ~ ünü Genç

ler Galatasarayla, F enerbahçe 
de Beş'iktaşla karşılaşacaklardır 
Sarı - kırmızılıların Ankara ikin· 
cisine karşı elde edecekleri ne· 
tice nekadar merakaver ise Be
şiktaşın lik maçındaki fena 
neticeyi ne ıuretle tamir ede
ceği de o derece alakayı mu
ciP.tir 

itiraf etmeli ki ecnebi takım-
ların celbine imkan kalmayan 
şu sırada bayram için bundan 
cazip bir spor programı tertibine 
imkan yoktu. Ankara futbolcü
lerine beyanı hoşamedi ederken 
seyircilerimize de güzel oyunlar 
temenni ederiz. 

Gençler bayramın birinci günü 
ilk oyunlarını yine Fener bahçeye 
karşı oynıyacaklar. Bu sabrlan 
yazdığımız sırada Vefa-Fener 
maçının neticesinden haberdar 
olmamakla beraber gördüğümüz 
son hususi maçlarına nazaran 
İstanbul liderin tam formunda 
addedeWliriBI -Eğn Gea9'er de • 

==~============================ 
mıştır. Ekseriyetle Fenerin ha-
kimiyeti altmda geçen birinci 
devre 3- t bitmiş, ikinci hafta
yımda bu sayı adedi w ~al?ız 
Fener lehine bir sayı degışmış· 

takım 

Fakat dördüncü olmakla beraber gayri 
tt·v. . bunu yukarıda işaret berlik bir galebe kadar kıymet- kabili ihmal bir kuvvet olan tir. Oyun bitt~ği zaman 

e •gımız neticelere bir alamet Jidir. V daya karşı i i bir oyun oyna- bahçe 4- l galıp. 
Fener-

)\ " 1 lı ~ 1 1 1 ~ ~ UID}~ ~ il ıll ~mı ~11~ nımım ıllllnıll I~ OOD ·~umıı~al~~ J~~ı~ LJ~~lt muh_ nııı111~111H~1 l~~ı mı ını nı 1 
lfJalı tedbırlerımız hakkın• temel bir tadiini talep etmek 

içiıı Türkiy.nin dahili varidatının 

da '' Tan ne dı·yor 1 n~k~anlı.~ını ile~~ sürmek d~ğru 
'' • go.tukmuyor. Duyunu Osmanıye-

''Tı · deıı Türkiyeye isabet eden his-

• ürkiyenin varidatı sarfiyatzndan fazladzr. seye karşılık olar~~ lazım ?lan 
Sonra harid . ". mebaliğden çok yuksek vandat 

tedıyata gelınc o da volundadır. Ecnebı t h . d'l · t"r Düyunu umu-sermave3in . a sıs e ı mış ı • 
e muracaat etmek$ıZin Devlet bankası i · t · esı için Türk hil-h b A • m yenın esvıy 

Urma$ı unu gu$ferır. ,, kümetinin umumi varidabndan 

kı Tan gazetesi iktısadi ve imali Meclisi huzurunda Türkiyenin tediyat icrasına lüzum yoktur: 
snıında düyunu muvahbade ·ve düyununu tanıdığını ve tediyabnı Bundan başka 1930 - 31 senesı 

Osmanlı eshamının Paris b _ için tanzim edilen Türk bütçe 
llndaki sukutunu mevzuu baobrssae- muntazaman yapacağını temin pro1· esinde gu .. mrilk varid_ atı a_ltı 
d " eylediği bildirilmekle beraber 

erKen Kemalettin Saın ·1 p I milyon liralık bir fazla ıle gos· B . .. . aşanın Başvekil smet Paşanın düyunu 
b erim Turk tıcaret odasındaki Osmaniyeye ait mukarreratın terilmektedir. 
eyanatının hasıl ettigv i hUsnu·· Bu·· tçe ceman 222, 992, 000 t aynen muhafazası Türk hüsnü 
esire işaretten sonra diyor kı" .. -sterdigv i halde B niyetinin tahammül edemiceği lira varidat go 

u nikbin mütaleat DüY\lnu bir bar tevlit edeceğini söyle- umumi sarfiyat 222,834, 330 Tür~ 
'1tnunıiye meclisi idaresinin sonra- diği bildiriliyor. lirasına baliğ olınaktadır. V~n-

1 da~ neşrettiği bir tebliğ ile kuvvet- Spekülatörler bu son haberi datın yukarıda gb~lster!~end mık-
tndı. Meclisi idare bu tamiminde t 1 tarı tecav·u·z ede ı ecegı e. na-h , esas uttu ar ve malüm olan 
k anıilJere geçmiş bonolarının ilk tahavvül husule geldi. Maama- zarı dikkate alınmaklıdı~. h"Fıl~a-
kuponları iıe, hazine bonolarının fıh T·· k B k 1 k"k t ol ve şe er ın ısar a-ur aşve i inin beyanatı 1 a pe r o 000 r 
onsolide tahvilatı üzerine şim- büyük münakaşalar kaldırır. rımn ilgası ile 14, 15 cİ·ı ktı-

d Ye kadar tediyeye çıkarılan ilk Filhakı"k d "" ı k b' tenakus hesap e 1 me e 1ı. a uyun muamelatının ra ı ır h" · de 
"Ç k i . . . J.. t k ff . d b ·nhı"sarların te ırı uponun tesv yesı ıçın azım e e ülü için muayyen varidat ıse e u ı T k" 
2elen karşılığın tamamen temin tahsis olunmuştur. Bunlar fstan- mümkündil. Binaena'eyh. oh~. ıy~ 
edil · ld b 1 k'l" . " Türkiyenın usnu 

. ınış o uğunu ve bu "titr,, u , Galata ve Haydarpaşa başve ı ınınb. ·nden ne kastetti-· 
lerın, tahvil muamelesine teves- mıntakalarının gümrük van"da· niyeti ta ırı · 
•UU k v. • ". • den anlaşılması ıcap 
d e ınü ellef bankaların nezdin- tıdır. gının -~yı. enin dahiıi tediyat ta 
e b~lunduğunu tebliğ etmiştir. Bunların varidatı dört milyon eder. Turkıy .. h ötürmez 
Şu ti O T k l" hl" t" aslaşup e g sure e smanlı fondolan- ür ırası tahmin edildiği hal- e ıye 1 

~n ıalih bulacağı tabii idi. de düyunu Osmaniyeden Türki· bir meseledir. . ehliyet 
•kat h ft d T k · b H . ~ tediyattakı ~ . a a sonun a ür iye yeye ısa et eden mıktar iki mil- arıcı li şeraiti 
'liye vekilinin Ankara Millet yon Türk lirasını aşmaz. Şu " kapasite ,, ye ge nce 

. ~&mmam~~mammummanmmemmmmm~ 
~tim~ H i C ~ A N ----. 
m ·ı" . m B .A\ümessı uen a 
laAQBARA KENT veGLEN TRİYONB 
;8uı 11 1eiın,1ınmım mmı ıınmm ımmi1amıımmım1mmmmım~ 
hazıra d11niJinde bu bapta hüküm ı 

.. ··tu··ıemez Fakat ismet Paşa-yuru · . .•. d 
nın ima etmek ıstedıgı ka ar 
dun addedilcmiyeceği muhak-
kaktır. Eğer böyle olmasaydı 
ecnebi sermayesine müracaat el-

den bir Türk devlet bankası 
::isini dütünmezdi. Binaenaleyh 
Pariı mukavelesi şeraitinin tat
biki mümkün olmadığını ilan 
etmeden mukaddem, nakil «trans
fer ., lerin icrasının Türk kam
biyosunu tehlikeye sokaca
ğını iddia etmeden evvel 
Türkiye hükumetinin nıhayet 
tevenül ettıği tedabiri almak 

icap eder. 
Bunlar spekülasyonun mura

kabesi, hükumetin hariçteki mü
bayaatının kontrolü, milli istih-
salatı himaye eden bir progra
mın tayınidir. Osmanlı düyunu 
hakkında bu hafta zarfında ge
len muğlak haberler arasında 

Tepcha~ı llyalrosunda hu oltlam aaat 
21,30 da. 

Aynaroz ;EHREMANETt 

Kadısı ~~ ~ ~ 
6 Tablo 

Yazan:Hü
.sahıp zade 
Celaı B. 

1111 

111 il il l 
Türk hükfımetınin ademi tedi
yatta bulunmaya vesile arama
dığı anlaşılıyor. 

T aahhüdahm muhafza eyle
diğıni tamim ediyor, ve düyunu 
Osmaniye faslının tenzili için kam
biyo iddiasını ileri sürmiyor. 
Türk hüsnü niyetinin((sürestime» 
edildiğini ileri sürüyor. 

Bu yeni müddeayı cerhetmek 
vazifesi düyunu umumiye meclisi 
azalarına terettüp eden bir key
fiyettir. 
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Zampara Kır al 
-.::::=:::::::::::::::::::::: oı =~ 

Tehditle susturulan oir baba 
" f 1 yersölen ,, kızının kaçırılmasına karşı ba ... 

ğınp çığ1rmağa başhyınca her taraftan 
tehditle karşılandı 

Zaten kırahn gözdesine biri 
doiurmaaına yakın ve biri do
ğurduğu gün olmak üzere yaz
dı&'ı ve yukarıda naklettiğimiz 
iki mektup ta bunu teyit ediyor. 
Eğer kıral matmazel dö « Ro
mans ,. a mefun olmasaydı,eğer 
ayni zamanda başka bir kadm 
sevseydi, tanılmış çocuklann 
so ra mucip oldukları mütkülitı 
nazarı dikkate alır ve,Matmazel 
dö cc Romens » bir istisna yapa
rak 0 tombul gözdenin " çocuğu
nu tanamağa kalkışmazdı. Şu 
halde matmazel « Tiyersölen ,. 
ile kıratın mllnasebatı rahip da 
"Burbon ,,un tevellüdilnden evvel 
baılamamıf olmak icap eder. 
Buna müverrihler başka bir de
lil daha gaıteriyorlar. 

Rahip dö •Burbon» mukadde
ma söylediğimiz veçhile 1762 
aeııesi klnunuanisinin 13 ünde 
do{Jmuıtur. Bu tevellüt "Lui,, 
nin matmazel dö "Romana., a 
karşı olan muhabbetini azaltaca
ğı yerde bir müddet için bu 
hiuiyata kuvvetleştirmittir. Ma· 
dam dü "Hose,, nin bize anlattı· 
ğı Teçhile Madam d6 "Pompa· 
dur,, rakı besi hakkında btiyOk 
bir kıskançlık besliyor ve onun 
bir muv.ıtfskiyet eldeet mesinden 
ihtıraz eyliyordu. Böyte olmasına 
rağmen "Pompadur,, 15 nisan 
1764 de öldilğü &aman en teh
likeli rakibesi olan matmazel 
dö "Romans,,ı atlatamamııtı. 

Neden sonra yani 1765 yaıın
da Matmazel dö • _Romans ,. 
oğlunun veraset hukukunu ~ide 
etmiye kalk1tınca nefyedildi. 
Belki on betinci " Lui " artık 
bezmiye bqladıtı bu kadını 
atlatmak için kadınıp tqebbUsa
tmı iyi bir veaile addetmi,tir. 
Belki de bu beıtinlitine sebe 
Matmazel Tiyersölen ile seviş-

olunur, kızını fuhte seYkettiğin 
den çocuğun yanından kaçtığı 
söylenirdi. Bu sefer hem kızın-
dan, hem namusundan olacak, 
hem de hayatı tehlikeye gire
cekti. " Tiyerıölen ,, bu elim 
vziyet karşısında, en iyi hare
ketini sükut ederek istifade 
yolunu aramakta olduğunu anla-
dı. Fakat bir defa bu yola 
girince mütalebabnı ziyadelq
tirdi. Mahvolan namusuna bedel 
teref ve debdebe istiyordu. 
Kızını madam dö "Pompadur"un 
yerinde bir nevi kıraliçe vui· 
yetinde görmek istiyordu. 

O da bu ıuretle kesesini dol
durabilecek, mevki aahibi ola-
cakbr. M. Tiyenölen mtıtalebab 
hakkında M. Berye ve polis mD-
dtlrft umumisi ile uzunca mOta· 
verede bulundu. Nihayet uzla
şarak sustu. Kıral bu belayı 

başından savdıktan sonra knçnk 
g6zdesine Madam dö Bonöval 
ismini verdi ve onu .. Versay,,da
ki ·• küçük daireler ,, e yerleş-

tirdi. On beşinci " Lui ,, bu 
körpe mahlukun çocukcasma 
tavırlanna meftun oluyordu. 
Kendisi de adeta bir çocuk 
olaDk onunla O,Y.nıyor ve zev
kediyordu. 

(Bı'mtdı 

DAVET 
Jı1anbul müddci umumiültndaı : 

J 8 KAnunusani 930 tarihinde Samsundan 
lstanbula hareket eden Manisa müddei 
umumi muavini Tahir Beyin tiç gün 
zarfında vazifesi başına hareketini müddei 
umumılige bildirmediği takdirde müstafi 
addedilcceli Adliye VekAletinden bildi
rıtmı,tir. 

Cumlıuriyel Ha/Jt FırJ,,a.. Suad#Jle 
rlga.ttndtn: Gerek fırkamıza mensup ve 
gerek hima} emiıdeki "HUAI,, Spor klübü 
azalannan bayramın birinci günü saat 
ı O • 12 arasında ocağımız merkezini 
teırifleri rica olunur. 

1 ~ERAKLI ŞEYLER 1 

Londraya 
Kaçan kontes 

. ~ 

1 00 lngilize mahkum 
olduktan sonra ... 

"Artık insanız ol
dum l,, diyor 

lngilterede resimdeki kudre
tı!e ıohret kazanmq olan bir 
lngiliz P.zeli, bir 'kaç sene ev
vel bir İtalyan kontuna varnııf, 
ve kontes Moniçi unvanım tqı
yarak ltalyaya silmişti. Kısa bir 
mllddet sonra lngiliz g6zeli bir 
lngiliz yüıbatısı ile sevitmif, ye 
bir gftn kocasını bırakarak la
giltereye kaçmıı, hemde pasa• 
portsuz olduğu halde lngiltertye 
glrmeie muvaffak olmuıtu. 

Fak at yapılan takipler netice-
sinde firari kontesin yeri keş
folunarak, lngiİiz kanunları IDU• 

cibince 15 gtln hapse mabktm 
olduktan başka lngiltereden ça
kan lmış ve evine iltica ettiği 
ytızbaşı Paterson da 100 lnfiliz 
lirası cezaya mah~m olmuştu. 

Yüzbaşı Paterson işin arka•ını 
bırakmadıiından Kontes ge~en 
te9riniaanide kocuından bOflll• 
mıt ve yiizbaıı ile evlenmittir. 

Madam, arbk bir İngiliz u• 
danı olduğundan lngiltereye aY• 
det etmek ve orada yalım 
eaerlini teşhir edecek bir •cwgi 

Mabel Norman öldü ~ 
Şarlo ile ilk defa oyun oynıyan yıJdJj 

veremden kurtulamamıştır 
1911 senesinden beri ıinema ı Daha sonra buna m&m-' 

yıldızlığı eden Mabel Norm.ı ... µı•~o_.-;Jdacı bir hadise vuku buldu. 
bir kaç gOn Mia Ma 
evvel alm&ftllr. bir giln, pe~ 
Mis MabeJ bir milyoner leria 
çok eserler çe- den olan j 
virmit ve bO- Kortlant tatl' 
yUk bir t&hret fından da 
kazanmıfbr. O- edilmiı, da 
lllmlln ı1ebebi eana11nda J 
veremdir. Son yoner wral 
aylarda adıhati muıtu. Mi• 
oldukça dllze • belin tof 
len Miı Mabel katil ile it 
hutahjm tid- edilmiı, f 
detti bamlele- beraat etm • 
rine tahammtll edememlı Ye Milyoner alnmden kurtul 
nihayet terki bayat etmiftir. yabm bu hadiseden sonra 

Mia Mabel hayatında bir çok karp film lleminde boyko 
hadiseler ıeçlrmiftir. tatbik ebilmifti. 

1922 de ln,WZ fillmcilerlndea Boykotaj bir müddet dev 
Taylor, Mil Mabelin ziyaretini ettikten sonra Mabel tekrar • 
kabul etmif, liyaretten IOlll'a maya dlD1Dtlf, 100,000 in • 
Taylor eYiode maktul bulumut· lirua almak tlzere bir mukav 
tur. Ltil taharri eclHmit. fakat imulam11, ondan ıonra 
bir ttlrlll bulunam•mııb. Mlı Ma- gece saat llçte, film aktörl • 
bel, Teyloru g&ren son insandı. den Lev Kodiye VUllllfb. 
O zaman kendisi de iaticvap Mia Mabel, aenede y~ 
edilmiı, Taylor ile araaında qk elbiaelert için 20,000 ister· 
olmadıpu a6ylemif ve bu saretle harcederdi. Kendisi henllz ott' 
mesele halledilmeden kalmııb. bet yquıda idL 

Donmuş asker heykeli 

Harpler daima m'atkarlar tlzerlnde ilham yapmaktan 
durmu. 

Bu ilham pire bir nefide yazclınr, reaama bir tablo yap 
mimara abideler lrilrdarar. 

Alman gazetelerinden blrlahıde bir heykelin fototrafmı g6rd 
Bu resim, karlar bular arasında barbederk• donup ölen 
askeri taam etmektedir ye A. Jakopinin aeridir. 

açmak li&eredir. )eri içinde b.ir kadın vardı. tesbit için çalqan yoktu. 
meie baflama11 olmuttur. Hadiıe 
ae suretle cereyan etmiı oluraa 
olsun turaşı serabatle meydana 
tıkıyor ki, Matmazel Tiyen6le11 
ancak rahip dö .. Burbon " un 
tnellOdOnden bir çok ay sonra 
yann c lı t olsa 1762 senesi orta• 
larni dognı kıralın agUfU Yiaa
line girmittir. 

Madam Patenonun bllnetle• San'atkir onun reamile mqgul- kırdı arumda resim bazırl 
rinden birini Deyli Ekapeıain du. Resmi yapılan kadm sipra mlf, bitmit sahibine verilmiı 

B ı muhabiri fU aabrlarla anlatıyor: ve içki içiyor, lalcardı ediyordu. Ocreti olan 32 iaterlln de al 
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Yulı:andaki nazariye kabul 
olundutu halde bite kıral "Lui,, 
nin lehine bir netice çıkmaz. 
Matmazel Tiyeraölenln kıralla 
yatmağa icbar edildiği zaman 
on iki Yeya on bq yatında 
olması pek bllyGk bir fark de-
gw itdir. Her halde kırat "Lui 

" elli iki•inde idi. Bu fark ICJıu-
mu mıktan bOyllkttl. Kııın 
babası bu harekete fevkallde 
kızdı ve şikayet edeceğini mea' -
eleyi "Parlamento,, ya arzede
ceiini bağıra çığıra söy)edi.Kıra
lın hareketi ablak kanunlannan,ör
fün, vicdanın aleyhinde bir ha
reketti.Fakat adamcağıza çok gü 
rültü etmemesini tavsiye eylediler. 
Eğer bağırıp çıiırmağa de

vam ederse hürriyetini kaybede
ceğini anlattılar. Öyle ya aley
hinde bir zabıt varakası tanzim 

Buganhd bulmttaımıı 

Soldan sata ve yukardan aıağı: 
ı - Bir şehir (Anadoluda) [9] 
2 - Evi tegkil eden [3], muhaffef şart 

sıgası [3] 
3 - Nota [~], iskambilde Bey [2], 

kaba C\et [2]. ap [2] 
4 - Ada [S], eksik değil [3] 
5 - Küf [3], şeref [3], fakat [3] 
6 - Zaftlan [5] 
7 - Ymm (3), tabaka 3] 
8 - Baston [3]. beraber [3] 
9 - Nota [2], uzak nidası (2), rabıt 

edatı [2], idam et ! [2] 
tO- Çöl rüzgdtı [3J, ttrıında [S~ 
il- Bugün (9). 

Tertip eden: Sabri 

I~ Ohaneı Çorliyan ismindeki oğlumu an· VUKUAT 
yorum. Bilenlerin ineuiyet namuaa bil· K .. ··kılanlar uçu . 

[ Ru sutana gtrecet tlAnlar Şubat ıonul!a 
kadar parasız alınıp basılacaktır. ] 

iş anyorum 
J 7 yaşındayım, orta tahıilim var. 

Avukat nezdinde veya ticarethanede 
çahşınm. Vakıt M D. ıdresme mflra-
caat: 

Satılıp ve kiralık ev 
Sulranahmette Dizdarlyede Silihtara~a 

mektebi sokağında No. 13 yedi odalı 

bir ahşap haneyi görmek ve feraitini 
anlamak ıçın Divanyolunda berber 
Mustafa Efendive müracaat edilmesi 

Satılık hane 
Sehzadebaşında Mustafakemalpaşa 

caddesinde su kemerini geçince beş odalı 
bir klrgir hane. 

Uman şlrlcetl İstanbul kışe nıemuru 
ı~rna11 

Satılık hane 
Şehzadcbaşında Çukur çeşme yanın

da Taşhs.n arkasında 9 numaralı beş oda 
ve müştemilAtlı müceddtt klr,;lr hane 
acelt aatılıktıt, içindekilere müracaat. 

Gaip aranıyor 
Aln ~nedenberi yanımızdan a)nlan 

dirmesini rica ederim. 
Cafalollu Fırın solcat 2·4 No. in haııede 

M"""1n OrlClnCI 
Zevce anyorum 

Yirıni bet ill kırk yqlannda beyaz 
veya sarışın bir hanımla teşriki hayat 
etmek istiyorum, hali vaktim yerindedir, 
yaşım oldukça ilerlemltdr. Haydırpafa 

postrestant Hüseyin Ulvi ıdreaine 
müracaat 

Teşekklir 
Sirkeci 48 inci mektep batmuallim

lltf nden : Himayeletfal cemiyeti F:minö· 
nü nahiye tubest heyed idare 11ayı 

muhtercmesinin mektebimiJıde bet fakir 
çocuta elbise, kuket, ayakkabı vermek 
suretlle ~österdiği yUksek yardım ve 
hlmaye~·e ıallm heyetimle birlikte alenen 
tqeltklir olunur. 

it anyorum 
Vazife! vataniyemi ifa ettim, okur 

yazanm biraz da hesabım var. I ler ne 
i1 olursa yaparım. Hüsnühal varakalanm 
vardır. lstanbul Bayazma şekerci Hass.n 
Ef ·ndi nezdinde Cemal Efendi vısıta!lle 
Nazmi. 

ZEKAT VE FiTREYi TAY
y ARE CEMIYETINE 

VERiNiZ 

Bir küstahlık 
Dolapderede meyhaneci ~t 

nanla Koço bDyük bir fİfe dol' 
kaçak rakı ile evinden çıkark" 
polisler tarafından yakal~ 
merkeze g6ttırillmek iatenmi,-_ 
Bu esnada Koçonun arkadd 
komisyoncu yamağı Ligor ~ 
murlann 6ntıne geçmit, rl' 
tite•ini kapmak iatemif, -" 
murlara hakaret etmiştir. Bu!! 
ilıerine Liaor da yakalaDll""'· 
her ikisi de merkeze gatoıd' 
milftilr. 

Ugorun anası Alekaaodra ~ 
merkezin önüne reln.if, b..-
mlf, çağ'lrmıt halkın topl.-; 
aana sebebiyet vermiıtir • 
kadın da yakalanmlfbr • 

• Şof&r Arifin idaresiod 
otomobil ile ıoför l.mailin .... _.,,, 
mobili dün Beyoğlunda .,...~~ 

sokapdan •eçerken çarp 
larcbr. Her iki otomobil eb 
yelli •ette buara utr 
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Bır kaciimizin dihkate değer bir fıkri 

Seyrisefain Yeni köprü 
Yaökapanı ile Yemiş arasında 

yapılmahdır 

''crke:ı l.(Cnteat: Galata Kopru batınd1'. 
ficyotlu 2.fül. Şubı ıccnteıl Mahmu 

diye Ham alımda lıtanbu\ 2741 

~,udanya postası 
Cuma, Pazar, Sah, Çarşam· 

İstanbul limanı ve köprüleri 
etrafındaki münakaşalar alaka 
iJc karşılanmakta devam ediyor. 
Bir kariimizin bu hususta gön
derdiği bir mektubu dıkkate 
tayan bulduk. Kariimiz fıkrini 

fU suretle yazıyor : 
Bu meseleye bir gemici gö-

1 tile bakıldığı takdirde yapılacak 

köprünün asma veya duba üze
rinde olması ve mevkiinin tayi
ni meselesi ikinci derecede ka

lır. Aaıl halledilecek nokta, ls-
tanbul limanının inkişafı mese
lesidir. Bunun için evvela lstan-

bulun vaziyeti coğrafiyesi naza
rı dikkate alınmak ve tabiatin 

bu mevkie nasıl müstesna bir 
\>arlık verdiğini layıkile bilmek 
lazımdır. 

Malum olduğu üzere lstanbul 
Şehri Avrupa ile Asyayı yekdi

ierinden ayıran ve Akdenizle 
I<aradenizi yekdiğerine rapte

den bir mil arzında ve on altı 
mil tulünde ve altı havzadan 
llıüteşekkil bir boğazla Beyoğlu 
\>e İstanbul arasına sıkışan üç 
inil tulünde ve yarını mil arzın

da bir koy üzerinde teşekkül 
tlıniştir ki İstanbula başlıca 
bir hususiyet veren de bu şe
kiıdır. 

Karadeniz bin sekizyüz mil 
!Jl~tinde bir ova demekt~r. Bu 
~ sahada esen rOzg"lrm 
[Niabet yapıldığı takdirde] ıgne-
~in gözü kadar dar olan boğaz
•n geçerken ne derecede fİd-

detıi tazyik yapacaAt az bir 

l'Qh lilibaza ile anlaşıhr . Eğer 
o'" b' glZ havzalara ayrılmayıp da 
ır hatb müstakim olarak te-

ftkkul etmiş olsaydi boğazlann 
4ttafuıda iskan kabil olamazdı. 
.le bu alta havza boğazdan 
~ten şiddetli rUzgara tedrici su
ette kırmaktadır. Nasıl ki yazın 

\'apurla bog" 8 ,.1• • 'd'ld' •. 
111 

•
1 

.. çıne gı ı ıgı za-
an ı erledikçe rüzgarın şiddeti 

artmakta old ... 
den: ugu hissedilir. Kara-
"ok1bz~ Oklga, Tuna nehirleri gibi bir 
l' uy·· k" ··k \>e b u uçu nehirler akmakta 

u suretle bog" az d .. 
fidd a ogru 

etli bir cereyan h 1 1 k tad ası oma -
ır. Eğer boğaz dürnd·· 1 d uz o say-

ı bu şiddetli cereyana k 
sey •• f .. k arşı ruse er mum ün olanı d 
Altı havza akınbnın şidd:~i~i 
~~nkis ettiği gibi mukabil taraf 
bit cereyana da hizmet ediyor ki 
Una (Anafor) tabir o.unur. Bi

llaenaleyh boğaziçinin heyeti 
111tıurniyesi bir liman demekti~. 

Gelelim Beyoğlu ile İstanbul 
lltasına sıkışmış olan koya: 

Bu koy şekil itibarile bir boy
lltııa benzer. Fırtına ve solugan 
deni-1 . d .. . 1 .\k "erın en muteessır o maz. 
.\ ıntı ve anaforu da yoktur. 

'ltupa limanlarında olduğu gibi 

:e~dü cezi de yapmaz. Suyu da 
e e~ındir. Deniz vesaiti için en 
~ lttın bir limandır. Bu evsaftan 

~layı (Altın boynuz ) namı ve-
llıcktedir. 

~ latanbulun heyeti umumiye
~. ~n kıymetini ise ıaymıya 
~t yoktur. 

ll\.6pr.• 1 .. mese esine elince: 

Bir şehrin ar 1sma girmiş olan ba günleri idare rıhtımından 
üç mil tulündeki limanın üı:eri- 9 da kalkar. 
ne ne kadar çok köprü kuru- __ 2_M_rt_P~----1--05-_-tl . .. l a azar Anla ya P 
lacak olursa o msbette m~- tası yapılmıyacaktır. 
rur ve uburun kolaylaşacagı . ____ .. 

herkesçe malum olan bir haki- 1 
kattir. Fakat Halicin iktısaden 1~efterdarhk uanatıJ 
inkişafı noktai nazarından duba S t ( k k 
.. · d dd' k" u · a ı ı an az uzenn e mütea ıt opr ınşa 

edildi mi liman vesaiti için birer Kartal mal müdurlüAundcn: Kar· 
engel teşkil eder. tald Biiyükbakkal köyünde kıs

men harap ve kısmen ınünhedim 
Bu da Haliç sahilinde yapıla- kırk bir adet hane ankazı, tah-

cak fabrika ve antrepolar için min edilen bedeli t249 liradır. 
muzırdır. Bunu da ispat için Müzayede 15 mart 930 tarihine 
vaktile bir çok mesarif ihtiyarile mUsadif cumartesi günü saat on 
vücuda getirilmiş olan Kasımpa- üçte mahallinde müteşekkil ko
şadaki üç havuzdan hakkile is· misyonca ıahlacaktır. 
tifade edilemediği gösterilebilir. lf SATILIK EV - No 62, 
Zira vapurlar köprülerden.. girip 64 Hacı Menol sokağı, İmrahor 
çıkmak müşkülAtından kurtulmak IJyas Bey mahallesi Yedikule, 
ıçın fstinyedeki doku tercih 2katta altı oda 1 mutfak ve saireyi 
ediyorlar. Eğer bugünkü köprü- müttemildir. Tahmin edilen kıy
ler olmasa her halde vapurlar meti bedeli def'aten alınmak 
Haliçteki havuzları daha ziyade şartile 2000 liradır. Satış mua
tercih ededi. melesi aleni müzayede usulile 

Fıkrimce ehalinin geçişi köp- 18 mart 930 salı günü saat 15 
rUlerden daha asri ve medeni te defterdarlıkta yapılacaktır. (R69) 

vesaitle temin edilebilir. Ancak lf SATILIK HAN ODASI -
tramvay ve otomobil gibi vesait No 37' BUyükyenihan orta kat, 
için köprüye ihtiyaç hissedilmek- Daylahatun mahallesi; Çakmak
tedir ki bunun da mevkii ne çılar, tahmin edilen kıymeti be-

deli def' aten a ınınak şartile 
Karaköydilr, ne de Unkapanı- 600 liradır. Satış muamelesi 
dır. Şehremaneti Yenikapıdan aleni müzayede usulile 18 Mart 
itibaren Şehzadebaıının arkasın~ 930 Sah .günü saat 15 te def

dan geçmek .Jizere Unkapanına terdarlıkta yapılacaktır. ( R- 66) 
INr yel a~yor. V..m yapdacak 

köprü ile tramvayı Beyoğluna :SEKERCİNAZIM: 
raptetmek istiyor. Fakat Beyogy - • t b • • stan ul Y enicanıi postane • 
lu balkının Unkapanı - Şehzade i caddesi i 
bqı ve Y enikapı ile ne müna~ •• •••.-•••••• •• ,,. •• •• •••••••• .. 
sebeti vardır bilemem. JLAN 

Bu halkın en ziyade münase
beti olan mahalli İstanbulun 

iktısaden merkezi sıkletini teşkil 
eden Yemiş ile Çarııkapısı 

ve Sirkeciye kadar olan nıııf 
dairelik bir kavis dahilindeki iş 
mahallidir, yapılacak köprünün 
mevkiide ana göre tayin edilme-

lidir. Bunun da en kısa bir tarik 
olması tarttır. Bu tarik ise 

Şişhane karakolu caddesinden 
inen tramvay Voyvoda cihetine 

sapmayıp doğrudan doğruya 
Pertembe pazarı istikametinden 

Yağkapanına inmeli oradanda 
köprü ile Y emi~e raptedilmeli

dir. Bu köprilnUn de duba üze
rinde mi yoksa asma mı olarak 

yapılması meselesini mem eketin 

menafii aliyesile alakadar olan 
zevat düşünsün. 

lf.R 

J Bayramlaşmalaır J 

Giızel • arı'otlar blrligindcn : Havrom
laşmn merasimi bıt) r:ıınııı ikind . günü 
saat 15 te ) apılacnktır. A,..anııı teşrifleri. 

· i\l:ıraş - C:ızia~intap tarikinin 28,000 
kilometresinde Aksu köpru ilmin miln
hcdim il) aklarııun tccdidcn intasile dôşe· 
mcsinin tnmlriri kapalı znrfln 6779 llrn 
ile münAk:ısava ,•nzolunmuştur. Talip 
ol:ıcakların ehliyet ,araka ile teminat 
akçe i ve teklif mektubu mu addak iti
ban mali ilmiih:ıbcrlerilc 20 - 2 - 930 
tarihinde saat ı 5 te Maraş vildyeti ko· 
misyonuna mür:ıcaatlnrt \'c c\ rakı keşfi) e 
\ ' C ~artnamenin 1anıŞ nafia dairesinden 
alınması. 

•"'"'""'"'"""" .. ""'"""""'""'. ~ Yeni terziler için ~ 
' Türkçe muhabere ile kadın İ 
1 erkek biçki dersleri verilir. # 
1 En emin ve salim usuller izah ~ 
~ edilir. Şeraiti öğrenme~. üzere I 
# adresime müracaat edımz. . 1 
, Graf lgnatiyef No. ~ Vasıl # 
' Grekkof Fil be ( Plovdıv) 1 . """''"' ""'"" ....... "" "'""""'"""". 
Kiralık daireler 

Babıali, Jnkara cudrle
sinde Orhan D. h:ım, Ana
dolu ajausı nı ıı lel'kettifd 

dai t't' lt't' Kıralı k ll ~· · 
~liikPııuııt'l hır otel d(: 

olahılir. aYl'I \yrı YP hep~ı 
Kutalıya ı.>ildytli lıukuk hdkimliğinden: l> ı ı•df' it k j ,:a Jı k tı r. J~tİ yeuJ.~-

Mliddei Ktıtııh\ ada "amit zade Mehmet 
Ff d' · d 

1
•
1
.
11 

(\'.\L.J'I' ."· uı·tlu) na uıu-
4 en 1 mü dcaalc) h anılı zade 1 facı - n .r 

Ahmet Efndi \'e kerimeleri l latice \'C l 
Ş raeaal aı·ı. 

erlfe -ve saire he~ nlndc mütcken in 1 ~;;;~~-~~~~=--İ 
izalei şu)u davasının cere)an eden mu- lı Terzisi 
hakeme::.inde müddeialcyhimadan Hatice KadıO J 

ve erif cnin ikamctgfthları meçhul hulun- H. Margrit f\tanasopulo 
duğu mtibo.şirin tahkikatından ıınlaşılını« ııan on kat :\o. 3 ~ Aznavur • , 

\ e lldnen tebligat icrasına karar verilmiş Yerli mallarla ucuz gıyın-
olmakla yevmi muhakeıne olan 1b·8-9JO mek iıtiyen hanımlar derhal 
pazar günii Kiltah~ fi ulh hokuk ınııha- müracaat etsinler. 
kemesine hiz1.at 'eya 'ckilleri gelmeleri 

ılAn olunur. 

E 
ŞERiT MAKİNELERİ !"le rcins ipe~ ve Jiistik 

ımal eder, basıt ve ucuz. 
ÇORAP ,, Düz ve çiçekli el ile ve otomatik. 

Son sistem Kappel marka tekem
mül etmiş çorap makineleri, büyük 
miktarda, Avrupa usulü. 

KOTON " 

RAŞEL 
BRODE 
DİKİŞ 

" 
" 
il 

Son tekemmülatla mücehhez. 
Enli tamanıile otomatik brode işler. 
Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. 

Haydar-

mu-

Kadıköy iskele üzerindeki 

lo~anta 1nzino ue ~üYü~ aile ~ons solon~ 
Salonumuz tezyinat, mefruşat, mevki itibarile fstanbulda 

bulunan salonların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cihetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 
meşhur M. Nesim riyasetinde fevkalade numaralarla 
devam etmektedir. Salonda her gün saat 18 den 24 de ve 
Cuma gilnleri de 1 den 24 de kadar Dans muhtelif eğlence-
lerle devam etmektedir. 

Ba.yra. m için; 
Muhtelif eğlencelerJe program bir kat daha tezyin ve gü

zelleştirilmiştir. Üç gün bayramda salon 1 den 24 de kadar 
açıktır. Fiatlarımız fevk.a~dade uc~zdur. S~lonumu~a gelerek 
neşeH vakitler geçirmenızı temennı ve tavsıye ederız. 

Müdıiriyet 

ve Sanayi 
odasından: 

1 b 
1 Ticaret ve Sanayi odası muhterem tacirlerimizin ve 

stan u b 'k d d .. ....n k l 
b b 

·· bayaramını te rı e er ve o anın uç 25 .. n apa ı 
er a ı sanayun 
bulunacağını ilan eyler. 

8 iNC İ B 0 YÜ 

Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

BÜYÜK IKHA~IİYE 3 5, O 0 LIHADIH 
AYRICA: ıs,ooo, 10,000 LiRALIK İKRA~İYELER VE 

1 o,OOO LlRALIK BiR MÜKAFAT 
nmnarnlar tekrar dolab<ı konulma:ı 

odası 
• 
rıyase~ 



Gazeteye gonde rilerd : mektupla r ın tızer lne idare içinse ( idare ) yazıya 

aıt se ( Yazı ) i şareti lı:on ı lmahdır. 

, .... _ -~ ......... - ı.c1nı..1... .,, ... tı ................ •.ı.t..lara ... ,.,.,,.. ......... 
~.~tolm .. mclan •• dhla ... "'Gn~ricaboulaa k!ue ... ·.ı deilWlr. 

MATBAA Ve lDARFHA'.lE : 
tST ANRt:'T,, Bahıaıı. Ankara c:ac'dc inde .. \. · l\TT Yna l ' • 

Tr l • lfi O ( fr / PE in f'RI ) tr71 ( Y J.ZI ~LERI ) Tr' rafı VA KIT. r osta 1ca•u 

Türkiye Sanayi ve Maad;n bankasına ait fabr kalar 

Yerli mallar pazarı 
Bugün gece saat ona kadar açık kalacak datreırrinde, millet ve 
memleket fabrikalarınıın Türk zek4 ve ltcisile imal ~dilnıiş QÜzel ve sağlam em
tiasını vatandaılarına arzetmekle,, Qünlerden beri vaki büyük tesv·k ve rağbete 

mukobcle ctmiyc çalışacaktır • 

• 
eyı 

iı Bankası, Be)'ollunda Meı kez postahane si karşısınıL BO .URL 
pazar Çekoslovah· 

,,,.,, "' . 
BİRADE.RLE~ va UREl-<ASI 

· binasında bir ıu'Je açıyor. binaenıleyh az bir zamın zarfında mağazayı tahliye ve 
teslim m ~cburiyetinde bulunması buebile 

Bütün malların• ve bilhassa erkek ve çocuklara mahsus 
En mükemmel kumaşlardan ve gayet şık biçimlerde 

Kostom, Palto, Pu~eso ve Pn111ıonıu11 
en müntahap çeıitlerini sermayesinin nısfı fiatına satmaktadır 

mağazada mevcut SALON ve YEMEK ODALARI iÇiN 

-- GAYET ZENGiN ve MODEM 

Mobilyalar- ve lier nevı ~karyolalar 
yok pahasına elden çıkarılmaktadır 

Her vakit ele geçmez bu müstesna · fırsattan istifadeye kotunuz 

• .··===========================-··==ma 111!!1!!!!nr.nl:!!!:::::!11!!!:::::tm~=m·=====·ord1m .:.:: ............................. ••••• • ••11111;;.;:;ı;;e;;;; ..... ;;;n;; •• ;;;r.;;;;;;;;. • ••••••• r. ....•.•.................................. ------··--------··-----·----· ... -... 
• Mamulltmıo nefasetile Avrupada Amerikada pek bftyiik bir şöhret kazanan Garpta ve Şarkta İftirak :: .. 

ettiği sanayi sergilerinde daima fevkalide takdir edilen en büytlk madalyeleri hakkile ihraz eden Pi~ 
·i·· 

1 &TA NBUL GALATA 

~ 
• 

fANAYI 
• r===HA .. CiB i'k"IR~~ 1 

" 1 ·- MAKINELE 
ı:-: == Z A D E :::. ~ " -
Hli il E~l YENİ KATALOEıUMUZU İSTEYİNİZ 

il JILi ·MUHİDDİl'l İ--=-----· 
m~ p. T j C A R E T H A N E L E R i . ım eayramıık 
~~ L,===-... ·==-·1111

"
11

" ____ ..,_.. m .. ~ .... ·~;ŞAPKA ve Kundura 
f-ınii Merk~ıi: lstanbul Bahçekapı kadi n HACI bEKIR mağazası im 

1 • ı... a• ın ı zı 

1::. Şubeleri: A~kara, Beyoğlu, Pangalb, Galata, Kadıköy, lakenderiye Kahire llii LA · ı . r ı ·· . 1 I .. .. 
liH Acentaları: lzmirde Eski rol Bedestana Hasa.o Tab~in iiey - Erzurum. Nemli Zade Ha.lis Bey liii ast 1 { Ç 1 ll S C V 111 ll Sn U \' C 
ii!i .Mersinde, Yeşıl Ova tıcarethanesı - lngılterede W. R D. Krokes 109 Kıngsu~ m: Makazasmdan ahnız. 
iİİ V. C. 2 London i' .. ii:i!lr::l!:ıeel-·ii;~:~:;;~·,···~;:r;,;:i·-j~·;;;··;~;;;~j·;j·;;~··;i·,·;.-;~ş··;;;~·;;;,·,~·;-;~;-·~·İ~~;;~·;;~~··ısi!füili!Jiii~ 1 

Yen ipost;~c k arşıs . Tür b; _;ok ak Sadıkt; Ha• . ~ " .. 
·--·- --·-··--·---.. --··-·······----·--.. ·-··- 1 - - -----------

.. -.-e>--8-a-yr_a_m_ı_ek-erler•nizi behemehal-~-·• r ı • 2)~(4}~ · - 11, Sıpahi ocağından: 
: B E R E K E T 5 J .: lııaSnbuu·leAytemmd~n ~1811 .. ~rn' tırıl . ı · Azayı ıı uhteremenin bayram aşmak ve tebdilen idare heye 

u -
1 .. ~ intıhap etmek üzere bayramın üçüncü günü saat 17 de O 

• Şekerleme fabrikasmdan a ınıı Zira: • ı hekımı Cumadan maada hr r raııııın 'fi · 1 • teşrı erı nu o unuı 
•• llak .ki ve y~rla T Ü c::> K malıdır • 'I y~rtıa hdulunur Dahı ~ ı h ııfla i: l..'a . ı I' --

~ j ıe ııav ı e er 1 -=================--========================:::;::::;~ 
• • • • • • ·~ Emınönü Köıebatı 75-13 <ER••••••• 1

1 Mes'ul müdür: 

HASAN KUVVET b 
A'rıı pada bi 
cil ği t.I i plonıct uru u la musaıld;ı~Uf• 

Zah uwnami, kansızlık romabzma, aıraca kemik, damar, g&ğls. ademi ikbdar, verem. ainir hutalıklanna gayet nafidir. Çocukıar, büyükıer her mevsımde istimal ede 


