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UYDURMA HABERLER 

Avrupa gazcfc}crinden bazısı 
ç bir tahkıka lüzum görmeden 

bir slirli uydurma haberler neşri
ndrn çekinmivorlar. 

TATAVLADA 400 EV YANDI~ 1,000 AiLE AÇil(TA KALDI 
~~~~~~~~~~..;._---=~~~~~~~~~~ 

Türkiye ıiaf..kında; şimdiye 
~adar öyle yalan ne~riyat yapıldı 

ı, onları tekzipten bıktık, usan
dık. 

Rus dostlarımız hakkındaki bu 
ne . d. vı nesrh:at hala dcam c ıyor. 7. 'i J ~ 

~ırnan ve hadişat, bu yala.ıları 

rııcydana çılmrıyor. Son zaman• 
farda da ltalya ve umumiyetle 
la ise idtı:-, i aleyhine bazı ne~
rı)at l!iirııfüyc . Fa~isi: idareı;in-
c\n kaçan ve Fr:ınsada sıı;ın:ına
C':ık Yer bulan bir takım ltaf)·aıı
lar hu .gibi nc~riy cakviyc edi
Ynrlar. Bunların iddiasına ıröre. 
itafvanlar, f:ı~ist rejimi altında 
C7.ifiyorlar. ;\lussolini, Kral H 

~l•reş:ı! :ıra>ıncla ihtilaf vamı$ .. 
Pikt~·ı"ır basvckil, memleketi son 
derce, ele ra;vık eelivnrnıuş ... ltal
)'a, iktisadi · 1ıuhran~lan pek çok 

rtıli'"t·s~ir olrı1;11.;ta imiş ... 
Ş; rlıe \ok ki. btı ş:ıyial:ırla 

h~kikı va;iyct arasında hiç bir 
'11 L ı ehct yoktur. 

Bizim el~ başınır;dadır: \'atan
c.'an, \ atal'da tcssiis cdçn yeni ., 
1
' are,len ka~.wl:ır, varana mıızur 

hile ols:ı bu l(ibi } anlış neşri rata 
Vasıta olmaktan çckinmiyorl.1r. 
l'a.istc· alc\·hdarlar:nın davaları 
haııJdır. Yedinci senPsinc prmiş 
hııfıınmı fa,i<tc lıHlva, l'llnden 
ri'ne kııvve; bulııvo;. :\lıı"olini, 
çalı,mak için, hiitiin vatandaş
ların kcıllarınclaki h:ı~farı çiizmLiş, 
rınları muhtdrf sahalarda işlere 
sevkediyor. f Ter halde genelik, 
sanatcılar, zıraatcı!ar, maliveciler 
hu rejimden çok memnundurlar· 
Çunki, istifadeleri çoktur. Devle; 
~akinası, yalnız halkın refahını 
ıh7.ıır için dönüyor. Bir menılc
kcrre >aydıjtıını.l: ana ırın taraftar 

okluğu bir rejimin kuvvetli oldu. 

Mına şllplıc ctnıernck lazımdır. 
1\lııssolini ıle hanedanı kr:ıll 

arasında hir ihtilaf olduj1;uııdaıı 
~aberdar dejl;iliz; anc·ık öyle bir 
Şey olsa bile onu bir fcUht 
diye almanın mamısı yoktur. 

l ler memlekette hakim olan r .. 
eıımden memnun olmıyanlar 
vardır. yalni7. lıalyada Fa~ite 
'tjirniııden faidc p;ürcnlere nis
l:ıetıc, zarar ı:,orcnlcr pek azdır. 
llunf·ı ı • r c a, çalı<mak ıstevcn va· 
t~ndasfar dc~il, memlchttc ha
kırıı olarn:ık isı:iycıı politikacı
leadır. Bahsedilen iktisadi bııhtan 
·.lince, hunu d:ı daha p;cni~ 
ıır nazarla tctkık etmek la7.ınıdir. 

1 k-r nıcnı lekettc clercı:e dnccc 
:ktisadl bir t ı.hran \ardır. llıı 
>uhranlar ınaralli dcjl;ılelir hcpisi 

de ı·· .. 
• t un}ada hukuınran olan unıu-

~l bu!:·aıılarm tabii rcticderindcn 
ıarcttir. Bı::ıların izale i tek bir. 

rııilJetiıı kutrct \" idnrt• i haricin 
dedir. Bi.ıtl!" milk:ttlerin bir nraya 
~derck, hu mü terek derde çnrc 
aranı 1 · ' a arı ıcap eder. Dunyayı 
kasıp k:ıvımın iktisadi buhrana 
Çare hulmak 'Urctilc her taraftan 
0 kadar özll!ncn dc\amıi bir 
sulhun vücur bulmasına da 
O kadar hizmet cdilmi~ olur. 
Yalnız hu sahadaki nı«sııisinin 
en c. aslı bir şartı, milletler 
aracında ·ıdalctsiz bir ta•nır yap
mamak, kati lıir miısavat esası 
dahil'-ıde yorıimektir. 

llrt P.Jeb·uso 

MAHMUT 
••• 

DiL ENCÜMENİ 
Ankara, 22 (Milliyet) -

Dil encümeni lahikalar üze
rinde çallşı,>or. Lahikalar 
nisbetinde öz türkçe kelime
lerin iltihakıyle mefhumları 
ifade edecek ve ıstı! hların 
da bu surette vücude geti
rilmesi lazım geldiğinden bu 
~e al biter bitmez ıstılahat 

e meşgul Darülfünuna gön
:erııecektır Gramer için 
aedabfr alınmıştır. Tetkikata 

Zadan A Cevat ve lbrahlm 
ecmı B. ler memurdurlar: 

Evelkl gece Tatavlada çlkan yangın kar fırtınası 
ve terkos su ,ırketlnln yardımlla butUn BeYoglunu tehtt 
eden bir afet h311nl aldı, 400 ev yandı, 1000 allc açıkta 
kaldı, Bunlardan 30 u TUrk allesldlr. 

TATA VLAY~AN..-.....G-- INJ 
Yangın ancak 
sabah saat g,5 
da söndürüle 

bildi! 

Bu f acıanın bil -
tün tafsilatını neşrediyoruz. 

-~--.o~•~l~UMl~e .. ı~~ 

Yangını kendisine ganimet bilen 15 kadar 
yunanlı tevkif edildi. 

Evelkl gece Tatavlada KAhya B. (eski Aya
tanaf) sokağında bakkal Yaninin oturduğu 

evden çıkan yangın Beyoğlunu tehdit eden bir 
flddetle on saat devam etti. Son tahminlere 
nazaran, taKrlben (2) milyon llrahk zararı mu
cip oldu. 

itfaiye, zabıta ve askeri ınUfrezelerln mU,teretı ve 
mUtemadl faanyet ve gayretine raömen atef ancak dUn 
sabah saat 'sekiz buçuKta sUndUrUleblldl. Zabıta tahkı. 
kalına göre. bu mUthlf afet neticesinde (400) den fazla 
ev ve dUkk3n yandı. itfaiye efradından 4 klfl yaralandı; 
Bunlardan llçUııUn gözleri görmez bir hale geldl. Dun 
yanğın yerinde ve al3kadarlardan aldıöımız mAlumat 
'udur. 

Yangın nasıl çıktı? 

'Kabahat 
sirk ette 
' 

Yangının tevessuu 
mesuliyeti su şir

ketine aittir 
Emanet keyfiyeti Dalıilıye Ve

kaletine telgrafla bildirdi .. 

Tatavla yangını, terkos su 
kumpanyasının ağır mes'uliye· 
tini bir def'a daha hatırlattı. 

Emanet, polis ve itfaiyenin 
tahkikatı, yangının ekadar te
vessUUnde, kumpanyanın ihmali 
başlıca bir amil olduğunu gö!l
termektcdir. l<umpanyıı bermu
tat yangın muslııklannda su 
bulundurmadığı halde, vakl mD· 
racaatlara cevaben ~u isalesi 
için tedbir alınmış oldujtunu, 
susuzluk chllkll6 .ılmadığını 
bildirmiş, fakat am:ak gece ya
nsından ıenra cllıl aılkdarda 

ııu verebilmiştir. •un sabah 1\1 
işten geQtlkten soma kumpanya 
tazyiklerin neticesi olarak bol 
su isalesine br.şlamıştır. 

Zabıta, itfaiyenin vazifesini 
mümkün olduğU kadar yaptı· 
ğını, tı.ııtıın lstıonbul itfaiye gru~ 

Zabıta saat (22) de çıkan yangından sekiz dakıka 1 

sonra haberdar olmuş ve derhal itfaiyeye blldlrml~. 
tir. Bu sırada Beyoğlu itfaiyesi Galatada dığer bir yangınla 
meşgul bulunuyordu. Bunun için Tatavla harlkıne lstantul 
grubu celbedllmiştlr. (22) yi 25 geçe işe başlayan itfaiye, 
o sırada yanmakta olan iki evi söndürrnek için kafi su 
bulamamıştır. 

T erkos şirketine yapılan mUtevall mllracaatlar neticesiz kal -
mış, yangın musluklarından ancak sabahlayın su gelmiştir. 

lıfaiyenln (20) motorllnden ikisi, yangın yeri civarında kuyu 
ve sarnıçlardan su lşlemeğe çalışmış, susuzluk karşısında, tahrip 
vesaitile yangının ademi tevessüUne uğraşılmıştır, Fakat, kuvvetli 
ruzgArın tesirile iki sokak aşırı yerlere düşen ateşli tahta parçaları, 
on iki sokağın mubte\'i bulundugu ev ve dUkkAnları yakmıştır. 

Yangın • yeni mahalle » de inşaat kalfası Punayotun ikamet 
ettiği 4!1 No. ev yandıktan sonra bastırılmıştır. Harık sahası da
hilinde Kahya, Direkçibaşı, Leşkl, Tulumbaci yokuşu, Çeşme me· 
ydaı., Sarı Aleksi, Çerkeş, Kavurma, Yeni mahalle temamen, 
Rizo, yokuşbaşı veFırın ~okakları kısmen yanmış bulunmaktadır.Ev
ela Leşkiye doğru ilerileyen ateş, ruzgara tabi nlarak Yeni şehir ııs-

AtUne yilrllmllş ve Tatavla sokaklarını klll haline gctlrmişlir. 
Kar fırtınası dolayısile ateşe sokulıra'c müşklll olmuş, itfaiye 

kumandanı Ihsan ve Dolapdere merkez memuru Salih B. !erle 
efrat ve polisler bir çok defalar dllşmıışıer, tehlike geçirmişlerdir. 
Yangın esnasında çıkarılan eşyanın mühim bir:kısmı yanmıştır. 
Kanşıklıktan istifade eden Tatavladakl Yunanlı sabıkalılar klllll • 
yetil miktarda mücevherat ve saır kıymetli eşyayı kaçırmağa 

teşebbüs etmişlerdir. 

10 Çapulcu yakalandı 

B unlarda;-1 O ki~i yakalan.mıs ~c mcsruk şeyler kısmen bulun
muştur. Zabıta, sahıplerı hen uz anlaşılmı) an eşyayı muha-

faz·ı altına alın~tır. 
' ngının zu'ıur ettij!;i e\·in ,;alıibi dcmircı Aleku, zevcesi Elen!, 

' nşiresi Evduksiya, damadı bakkal Yani ve zevcesi Todora harıka 
sebebiyet vermekle maznun olup Dolap dere polı,; merkezinde ihtil:lt
ıan ,memnu bir l•alde bulıındıırulmaktadırlar. 

'!:angın, kaçak rakı imal edilirken kazanın infilakı yiızıındcn 
·~tı ı Şa) i olmuşt•ır Maznunlar bunun doğnı olnı:ıdıj!;ını yanğıııın 

, uçun~•, k ımı laki sobadan çıktığını söylemişlerdir. Bunl:ırın 
kom~uları :ıı.. btıcvap edilerek i;;in mahiyeti tcspıt oluııac;ıktır. 
l\Jaznunlard -ı F.vduksiya, yangın başladıi(ı sırada, kcndi!e-ıniıı 
yemek yemekte olduklarını saa: 21,5) tıı üs katil çıkınca sobanın 
bulunduj!;ıı odarı• tav.mıra aledn ll'irC.:_ görduP;unıi ifade ctnıı,tir. 

KAÇA.!S_ RA15J_ YAPARKEllJ ı\\f? 

Yanginin kaçak rakı me•elcsik alakası an' ılmı~ oldu~ içın bıı nok
•adan tahkıkaı devam ctmekıedır, ı\laznu -, yanğını sur'atle haber 

verdikleri halde etfaiyenin ç~k geciktigini ~öylemektedir. Yanan evlerin (30) 
kadarı Turk mubadil ve zabıt aılclerıne, mutcbakısı kumlara aittir. 

Gerek yangın çıkan ev ve gerek diğer ahşap evler sisonaiz olup an-

Şerif B. fh$an B. 
farının iştirakiıe ı~daklrane ça
lışıldıgını, H\kln ousuzluk yll
zUnden, bu faaliyetten vaktinde 
istifade edilemedljtinl, uzak yer· 
lerden alınan sulann kAfi gel
mediğini, itfaiyenin gecikdlğl 

iddiasının doğru olmadığını mu· 
vln Şerif B. tespit etmiştir. 
Sehremaneti, yangın için Dahi· 
Üye vekAletlne gönderdiği tel· 
grafta, kumpanyanın vaziyetini 
de bildirmiştir. 

Dnn tanzim edilen raporlar. 
da, kumpanyanın mes'uliyet! 
tasrih olunmuştur. 

Emanet heyeti, fenniye mO
dürll Ziya B. susuzluğa rağmen 
itfaiyenin gösterdiği gayret sa· 
yesinde ateşin daha ziyade tah
ribat yapmadığını , kumpan· 
yanın ancak birden ·onra 
su yerdiğini, evlerin sık ve yol· 
lann dar olması da yangının 
tevessllünde amil olduğunu 
söylemiştir. Terkos kumpanya. 
ının ihmali yüzünden diğer 

ve aitle getirilmesine teşebbüs 
edilen suların mUhlm bir kısmı 
yollarda hortUmlarda donm 
olduğu için istifade edllememı:ırr. 

cak (20~ kadar ev Ve dukkfinın sı '• 
ona~ı olduJ;u 'öylcnmcktcdir. ~ 

Zalıııa bugıı· ·n tabkıka ın h' · 
~· . . ı ıre-

ce':ı ıçın henu?. vanan evlerin reiktaıi 
katı s~rette malüm değildi-. (1 ı ceza 
hae (_ kahvede yanmı~cir. 'I uıavla 
Rum mckıehi kısmc~ ha ara oıı;ramış
ıır. 

Hilali Ahmerin yardımı 

D ün Hilali Ahmer tarafından 
(1.060)e bahg olan lıarlkzcde 

BUGÜN DE 
' 

Feci .kaza 
Ha~im · Nazıin OLACAK MI? 

Bey öldü ~AR FIRTINASI 
TEKiRDAG VAPURU 

Ehli vukuftan Emin EREGLiDE KARAYA 
Haydar B. ile şoför OTURDU 

ağır surette yara
landılar 

DUn sabah saat onda ço" feci 
bir otomobil kaza ı c l ı ı ştu • 

Dlln sabah DördUncU • .~Auk 
hakimi Nazım , ehli vukuftan 
Emin Haydar ve lsmail Hakkı 
beyler bulunuyordu . 

Nazım bey ve rtfekası mah
kemede cereyan eden bir da\'& 
hakkında keşif yapmak için 
şllför Bahaeddinln 2·448 numa
ralı otomobiliyle Arna\'ut kö
yüne giderlerken Ortaköyle 
Kuruçeşme arasına geldlklerl 
zaman şöför biri lstanbuldan 
Bebeğe gitmekte ve diğeri de 
Bebekten lsfıı bula gelmekte 
<ılan iki trıım"ay arasından 

·geçmek istemiş • Lakin mesa
feyi iyi tahmin edemediği için 
oldukça sllratll harek t eden 
iki tramvay arasında kalmışıır. 

Müsademe pek ş'ddetll ol· 
muş otomobil parçalanmış için· 
de bulunanlardan Hakim Nazım 
B. derhal lllmliştllr. Ehli vukuf· 
tan Emin Haydar beyle şofllr 
Bahsettin ağır yaralı olup Be
yoğlu hastahnneslnde tedavi 
altına alınmışlardır Kazadan 
en ucuz kurtulan lsmall Hakkı 
beydir. 

Mumalleyhln yarası hafif o· 
lop ilk tetavlsl yapılmış ve evi• 
ae gitmiştir. Kauya sebebiyet 
-veren vatmanlar yakalanmıştır. 

Müddei umumt Niyazi bey 
tahkikata vaz'lyet etmiştir. 

Antrepo buhranı 
Tophane anbarina 

muvakkaten eş
ya alınacak 

Umanda antrepo buhranı 
pek hat bir devreye girmiş· 
tir. İkJ köprü arasında tüc
car eşyası ile dolu olan 
mavna adedi 200 kadardır. 
Liman Şirketi müdürü Ham
di bey, ticaret odasına mü~ 
racaat ederek, montaj ame
liyesi için Fort müessesesine 
derdesti icra olan ve iki 
aydan beri eşyayı tüccarlye 
kabııl edllmlyen Topane 
antrepolarına muvakkaten 
eşya kabul edilmesi zarure
tini söylemiş, bunun Ü"lerine 
ticaret odası tetkikat yaptık

tan sonra mezkOr anbarlara 
eşya kabulüne muvafakat 
etmiştir. Diğer taraftan 
ticaret odası gümrük bas 
müdüriyetine de bir tezke;e 
göndererek bu hususta na
zarı dikkati celbetmıştir. Bir 
çok tüccarlar da bu bapta 
ticaret odasına şikayette 
bulun m uşl ar dır. Top ha ne 
anbarlarınıı eşya kabullle 
buhranın zail olacağı muhk
kak addedilmektedir. 

Toph.~ne anbarlan için 
Fort muesseseslle mukavele 
aktedildikten sonra anbar
dakl tüccar eşyası diğer bir 
mahale nakledilecektir. 

Yazı rnakinaları 
Ankara, 22 ( i\lilli ·et) _ 

}azı makinaları hakkındaki mu
kaveleh:r tanzim t·dilmı~tir. Bu 
hafta zarfında ikı firma makina
ların bir kısmını teslim «lcek
lcrdir. 

ailelerden muhıaİ:-lara ekmek \ c 
peynir dağılmış ve hiç bir kimseıu.1 
açıkta kalmaması temin olunmuştur. 
IJun pngın erini polb muduril, 
muovini Falnlnziz ve lıalyan s 
retleri erk~nı 'e diğer bazı cc 
rdc ziyaret cuni !erdir, 1 lilalı Ah 
reisi Ali paşıı v:ıziyeti tetkik e 

Harikzedelere yardım için 
iane topl:ınması muhtemeldir. ' 
yet heyeti merkcziyesi ı.llinku içti 
yardım esaslanru <cspiı eımişıi.r, 

Kann evelkl gece tipi 
halinde devam etmesi lstan
!>ulun bir çok yerlerinde 25 
santimetreyi bulmuştur. Bu 
tipi bazı vapurları yolundan 
sektedar etmiş ve karadenlz 
Ereğllslnde Teklrdağı vapuru 
karaya oturmuştur. 

Evelkl gün gece yarısın
dan sonra lzmit taraflarında 
bazı telgraf direkleri kırıl
mış ve yine az bir zaman 
içinde bu anza ıslilh edi
lerek muhabere temin edil-
mlştir. 

Dün saba!> hava açmış 

F""""""~~ karlar kısmen 
erimiştir. Şe

hremaneti de 
cadde ve so
kakları tem
izlemek için 
amele çıkar

mıştır. lstan
bul cihetinde 
800 amele ça-
lışmakta alup 
bunun 420si 
büyük cadde-

~ •eri dlğerleride 
, enar sokakları temizlemek-
tedir. Beyoğlu cihetinde 
367, ÜSküdarda 120, 'kadlkö
yünde 110 amele çalışmakta 
ve 60 seyyar amelede gene 
Kar kaldırmakla meştul ol
maktadır. Dün caddelere 100 
araba kadar kum dökülmüş 
tür. icap ederse daha da 
dökülecektir. 

Tramvay şirketi de durak 
yerlerini temizlemektedir. 

Abdufhak Hamit B. 
Ank•ra, 21 (A.A.1 B. :\1. me-

clisi bu gün yeni lsıanbul meb'usu 
Abdulhak Hamit beyin intihap maz
batasını takdim eımış ve ruznamcde 
müzakere edilecek haşka mev•t bulu. 
nmadıj!;indan Perşeııbe günu toplanıl
mak üzre ıçıimaa nihayet Vtrilmişıır. 

DAVA EDEMEZLER 
DUnkU rure ;amızdan biri 

mevk?flanr, ınevlculiyetlerine 
sebebıyet ver .. ıer aleyhine 
dava ikame cımek ihtimalinden 
bahsediyordu. 

Bu hususta tahkikatta bu -
lıınduk. Bu gibi tevltlfatta vazli 
kanun, tabliye edilen mevkuf -
tara hakkı dava vermemiştir. 
Ancak. hadisenin bir kasd malı· 
sosla ıbbar edildiği ispat edll • 
mele şarttyte mıılıblr aleyhine 
dava ikame edebileceklerdir. 

BUGÜN 
2 lncl sablfcmlzde : 
ı- Romil nıekrubı.tı harf 

bt ·jflmlz ve (ı:al).anlrır 

2- Son haberler 

3 üncll sahifemizde: 
ı- Run:aılıikl me,~uUarıo 

l;cmcteri ı ... r 1 ı ı 

4 uncü Sahifemizde: 
r H.ıva raporu 
2- Fıkra 

s Felci;, 
4-- ·r.:nıasa ha\I ·U 

muha• 

5· - J lllri..iyc, "tıın,ırı 1ı:arllı.atür V.S 
5inci Sahifemizde: 

l\Ulliyelin cğl<ncc , 

ti ıncı sahifemizde: 

ı - i\Iillet mekteplerine 
de\"am edenler iı;in ko
lay okuyup y:ızma s[i

tunları ve cglenc:eli yazı 
lar. 

Amanullah Hz. Tayyar ı 
Kabilden Kandlhara azlmc 

ederlerken 

VAZİYET 
MÜHİ _ _.. __ _ 

ASİLERİ'\ REİSİ OF 
ÖLDÜRCLDG! --.. -

KRAL \ AZf YETE 
IIAKİ~1DİH 

11\i KARDA°ŞKA°ı 'DIHARDA 
BiRLEŞTiLER 

Rerlin, 2lAfgan veka
yll hakkında gelen haberler 
mübhemdlr. Muhtelif mena
blln lhbaratı birbirini nakz
edlyor. 

Peşaverden gelen hlr tel
grafnameye göre kendisini 
Kral ilan eden asilerin n ı ıl 
Habibullah öldürülmüş, bir 
rivayete göre de Kabilden 
kaçmıştır. 

,Moskovadan gelen bir 
telgrafnameye göre 1<raı 
Amanullah he büyük kar
deşi lnayetullah blrleşmtş
lerdlr. İkisi birlikte asilerle 
mücadele edeceklerdir, 

Moskova 21 (F.S.) - Herat
tan bildirildiğine göre l<andl
harda bulunan l(ral Amanullah 
biraderi lnayetultahın feragatin: 
den sonra tacu lıttan lstifasıoı 

1ı ıayelulfah Hz. Amanallah Hı. 
geri almış, kuvve! Aliyeyi der· 
uhte etmi ttr. 

Mllşarllnileyhin muavenetine 
Fandaşandan kuvvet gllndenl
miştir. Amanullah Hz. nin baş
kumandanlığı deruhte ede ·eğl 
söyleniyor. 

Londra 21 ( F.S) Delhlden 
bHdirildiğine göre PsşeVer \'e 
Zahor mllslUmanlan akdettikle· 
ri bUyllk bir metinğte Amanul 
!ahın KAbile avdet ederek tek
rar tahtına oturmasını karar 
altına almışlar, blltlln Hint 
MUslümanlannın muaveneti ııa. 
milesin! vadetmişler lngilrere· 
den sılıı bir bitaraflık muhafaza 
etmesini talep etmişlerdir. 

Bertin , 2ı (A.A.J- Kahiredec 
bildiriliyor : 

Bir çok yerlerde Afganistan 
isyanının muharriki addolunan 
miralay Lowrence lngiltereye 
gitmek Uzere PortSalde muva· 
salat eylemiştir • 

Asiler ma.Dlup 
Guatemala, 22 ( A. A. ) 

Hnvas ajansı hllkQmet kuvvet
lerinin asileri mağlup etmiş, 
MezatenanUo ve Salamağı ye· 
niden işgal eylemekle beraber 
ruesasını esir eylemi oldukln· 
nnı bildirmektedir. 

Guatemala, 22 (A.A.) - (Ha
vas ajansı] asilerın relslnın 
hali firarda bulunduklarını ha· 
ber veriyor. Demir yolları ser· 
visi bu sabalitan itlbarn başla· 

mışnr. lhtlllll hareketine hitam 
bulmus nazariyle balıilıyor. 
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MİLLİYETİN HA~IÇJEN~ ALDitI MEKTUP. VEl CELGRAEI;A ~~€so!' ti J2_@rler~~ 
Afganistancta son vaziyt HARF SEFERBER lGİlVIİZ! 

Irakua 

l\fESELE BÜYÜDÜ 
AI y da 

Tamirat işi 
Amerika ve japo-

agll~rede -
l)fN ~1EB'US ı · 

500,000 KADIN 11 'l'İ· 1 Kral ~n~an~lla~. ye?i?en .menılek~tın ROMADA VERİLEN KONFE- IRAK KABh ESlı ( 
lSTiFASI 

RANS BÜYÜK BİR 
ALAKA UY ANDIRDI 

lhtHılfın ebebl nedir? Veba· 
bllerln pususuna düşen 

Amerlkalılar 

HAB (STillAl\. hakımıyetı ahyesını deruhte ettı 
nya murahhasları EDEC:EK Kanda har ve Gazneden bir çok kıtaat geln1İŞ' 
A 'k b 1 · • ı .. .. ı · Kral Aınanullah bunların kunıandasını :ılınıŞ merı a orç ar ıçın ınUCADELE ş MDIDEN 

HE.H MLLLETİN NE.ŞRİYATI ORADA 
VARKEN BtztMK1 NtÇtN YOK? 

Bagdat, 21 (A.A.J-[ROyterJ 
Irak kabinesinin lı:rala şimdiden 
iatlia:sını verdiği tallmln ediliyor. 
Bltun nazırlar Irak •• lagiliz 
askeri ve matı mukavelelerinde 
zikrolnnan muhtelif mesele ve 
noktalara ait olup müstafi ka
bine tarafından talep olunan 
esaslar haricinde birdahavazife 
deruhte eımlyeceklerlni beyan 
eylemi !erdir • Jngııtcrc hüku
meti lrakın blltUn matalihini 
bahusus askeri ltilafoameye ait 
olanları kabul edemiyece~i 
fikrindedir . 

ne düşünüyor BAŞLAMIŞTIR Paşaver, 21 (A.A) Baha -aKanı O[Jlduğu \C 

Londra 21 (AA) Par (Rovter Kııatlahar e•ııletirin uınamnı akıı .. ı malııındur 1 
Berlln, 21 (A.A.) • Ja""n • · · • , ~ "v lame t içt" d Am.ım• '·ıha 'l1U7.ııharet e !emekte gc<.c 1 .ondra\ ı "elen h" hal tamirat mütahassısı M. Mori n onun son ıma ev- " 

resinin başlıca me galesl oltlıığ Jnl.J!iılı_ or. ,inrnrilcr den l}Or ki 
Aokl Parl e gitmek üzere mahalli hükümet isteminin Kıl.bil Jr.erine yuruvor Krallıjı.ın \m,ınul ıh le': :ıL t.;rki 

Roınıı, ı J ı.. sani ( lilli yet)-
( \ ia 'allonale) de Bıiyük Britan 
\anır kııpıs.ındao girdik., Q mı· 

m:ır:ıda olan bu cesim binanın 

iki• ci katı, Roma (Üniversite)· 
inin (inistitut oriental) ubesidir. 
·ark , uh i mükcmmd bir kü
cüphancdır bumda Turkçe, arap 
ı;.ı. fori 1. ordu lisanı, Çin~ ve 
.laponca V.S. kısımlan mevcut· 

• 1 h:r lıiri zengin kutı.:phancdir; 
n u tl-;;rikll'rlc ar~ tarihine a!:\-

dar llanlarn hu kı ti1p'-3nele-rin 
111 l·r1· 1 ıktır 

\r1. ı ederle r ıı;clıı < ·lar; bu 
• mlar la i >tcdiklcri kıııırbrı 

l na a ba~ında çal~ıyorla ·. 
·ark On titu uııiın rcbi ltııly;ı 
Park ' ner.arcti muhim crkA 

• ından , cnı or Ci\ anirı dir; Tlir 
kl}L , \ılalıına \e ;eni lıarf 
,[crb, rlig'inc dair nlnrak henden 

i.ccdik crı konferan.ı, İn>citu reısi 

tcrt p etmi 'c davet 'arakaları 
ğum!crınlşti. Da vct rnrıık:ılarııı ııı 

ri• kısmı dahi bana ~c!diği için 
Ron ada bulunan 'atand<!;iları

•rmı;rA1 d;ığıtmı~unı. ,\!illi muda· 
faa \ek.Aletinden. iktisat vkille
tiııdcn \'. S. Turk ·ubelerinden 
Rom:ıp. tah ile ~cimi~ ;r.atlarla 
Roma dıırctimiz crkdnı ve daha 
hir çok Zt:\ ;ıt orada hazırdı. 

Konrcrıın \ıa,lamadıın reis 
<en\ rır (Gh anini) hiitlin klıtiip

h:ıncfrri lıana ı:östermck lı'ltfünde 
bulundu. :ırka ait olarak ,\vrupa 
merkezlerinde intişar eden ilmi 
'c tarih! mc\ kut mecmua la~ na-
7.arı dikkatimi çok davet eyledi 
lngilözcc, imanca, Fran ızcıı ve 
ltıılj aru:a ııtuzdaıı zi fade mec
mualar. me\ kut nt~ri yat masa 
ı zerimk- dizili ıdi. Kütuphancle
rin c'l fnkir olanı 't urk şulıe,;i 

idi. Ru'"llıla ı,ıanhııluıı ahaf ç.ır 
ı.-.ndıın toplannıı~ h!r hayli t><:ki 

'c çuğu kı}net~ız kitaplar nnı
ırt':ı Tıirk ııl-;rıyat ftlerninin son 

cnelcrinc a't mah. iılu olarak 
:1L,' um ~cm enin • aminin {Ka 
mıısulAl:lmı) 'e mu,·errih Ahmet 
Refik be ·in iki iiç kitabından 

·,~ka hir ŞC} yoktur Tarih 
Enctimcnimizin mecmwısını bile 
görmedim . Sorduğum zaman 
aldıJtım ı:cvap heni mab~ufl cy
cıli;Rorıı:ının .'ark eru itiMı hıitiın 
dünp ınu,te riklcrinl· 'l' (L'ni
vcr.'cc)lcrııll ' kti)lc mııraı;a;ıt 
cemi:;.. n:ı,1Lı bizim taraftan hu 
nıiırac:ınt naz:ırı dikkate alınır 
bir ~er yollanmamı-•. Acehıı Wih 
ı:nı:um~nimiziıı çıkardı~ mecmua 
R!lnııı . .':ırk en ticıi ·ii !!ibi yerlere 
n çin giınderilmt·nıi Y 

Konrcran~ı gelen ;r.ııtlar ar;· 
~: da 'rürkçc konuşur bir kaç 
lralF, müsteşrik ::;ördiım; hunlar. 
memleketimiz inkı!Abına çok 
alAka ı;u ·teri ı orlardı; konferansın 
tertin 'c da' ec 'urakalıırının 
r \'7.Ü, Ronıada çol. kalaıııaya~

ı..ı• içiıı lıfr ~L '.l e\ el :ı~dc 
''ıpı'mı- ..ılduğ•ı haldL bütun 
'ark carıııi nutcha 'ı.ları konfc

r °' c < ı ıı • oda\ a bitişik diğer 
"llJ)I, ka ~ıd.ıkı mcdhal salonu 
,foldurmu~lanlı; lıir çokl.ın ı.,hnı

ıc hulanayarak a ·akta duruyor
!· r 'ı; bu hal ırat yadaki ( Culture) 
ır dk ııinin çok ~ ıik-clıni~ 

ılt!· ;!, mı, Turkhc iııkılA!ıı tnt:>· 

d< •ı ı c i ni urcttc alı\kadar 

o,:uı ıı ıc \erler lıulu<ıduj';ıınu 

i!lllall} •du. 

aaı b~i çt r,·k geçe konfe
r ııs;, lı:ı,la~ıK, lıe'l 1 rım•ı1.ca sö
.u~ on'ıım lt:?1p:-ca bilmcmckkn 
mut.ı' ı ,ıı tc~ su!Limiı ıınltaınakla 

·rarc LLııebl .!iliyle l"rıın~ız

c1tl:ı olacak kw url:ırımııı ma;mr 
j?;urıılm~ ini rıca e; !edim; in kıla· 
bıı 17.!'.l rn•ih ·esim ~ aptım; lıun11 

1ıir Tıııl tr.•ılı,·c i İil' lıa,Janı;ı!, 

IAzımgelmi ıdi.:Tiırkiın lisıını çok ı 
eskiden mevcuı oldu~ halde 
Turkü idare edenlerın Arapça ve 
F:ıri<!yl lıenimseyerck anallsanıyle 
' ti~I etmediklerini, re-mi yazıl

ram içine tek tük Türkçe kelime 
alınarak halk tarnfıııdan anla~ıl 

ma ıııa imkan bırakılnıadı~ını,ha 
tta fermanların değme adam ta· 
rafından anl~ılmadıgını. hele 
sultanların Tı.ra: ı.dan haşla) arak 
butun imzaların okuııma:z iutlde 
ı·apıl'lla ı itlı at l:dıJdiJtıni soı le
dikte. sonra ı uı ene c\ dki 
T rkçcı i, azmak ı.,.iı \rabi 'e 1 
F· ri iı·ı tekmil k~de.crııle lji;ren· 
mL' t.\z nıJ!ddiğindcn ' • u ı.aııı~ 
rl;ı r, ı urkçer. ı ke,.t'ine "!!''• a 
rf ı '.la \ i alır d,.,•..,d· ~ dr..'.a\ ı ık- 1 
ur \ c yazar , dam ır, n.ı J?:LÇ~

bilmtk ıçin on be, 'cıw çalışrı ak 
ıcap cyledi!tinı ılıh c t ı ledir. \ c 

tıı,'ldan sonr,ı ~in'' i ı e Kcm:ıl 
merhum devrinden r~lapn; lisan 
intibahını 'c Latin barflennin 
kabulüne kadar Türkçenin geçir
di~ ;a !haları söyledm. Bu söt.· 
!erim tabiatirlc beni matbaacılıjta, 
\'cl'İ ne~riyaıa 'c' kecmişt .. 

ÇUnkll lngiltere hllkümeti 
!rakın kendi hudutlarının mil· 
dafaasını kendi kendine deruhte 
edecek bir vaziyette bulunma
dığı mlltalaıısındadır. lrnk slya
slyonu lrnkınki lngiliz. murakn
besinln hemen hemen külliyen 
ref'ini ve lrn ın ııım bir suret•e 
istikl!llni lale ı ve ideiia edi) ;ır. 
M uhıılefet r mın efkarı is
tifa eden nazırlarınklnin ayni 
olduğundan ~eni kabinenin teş
kili, ihtimal. mil kilat glJ tere· 
cektlr. 

Ba rıı, 21 A.A (Rll.)1er 
Amerikanın ebık Çin sefiri ke
biri M. Charles Crane berabe -
rinde J.C Crane. hlzmetcisi 
Charles jones ve Amcriknn 
misyonerlerinden Hıınr) Bllkert 
olduğu halde iki otumobll ile 
Basradan l(Dveyte giderken 
Vehabileria pu usuna dllşmllş 
tur. Bu taaruzda rahip Bllkert 
kurşunla maktul düşmüş Le de 
diğerleri firara muvafiak ol -
muştur. 

rıız •cııedcnberi nıenıkkecı 

ınizı: giren matbaacılı~n \rap 
harflerindcndolayi hir turlü tera
kki cylemedi~ini ve h 12 parça 
olan ı\rap matba.ı harflerinin 
mathaacılık, yani irfan alemimize 
verdi~ zorlukları ~crhettim. 1 lclc 
(Voyclle) ~iz olmak mes'clc<i, 
ismi ha: lann okunmama .ı. hina 
enaleyh ilmi 'c nal. ticari 
kelimelerin vnzıldıji; gihi okun 
m:ı.,ındaki r.orlukları anlattıjtını 

r.amnn en titı: alcınnnd:ı bnlu
ııanlarııı hepsınin ı;ok dikkntlc 
beni dinlediklerini ıruruyordum· 

çünkU <:arp ı\kmi. 1\ırklerin 
harf Llej!htirıııckıeki hakiki ami
llerini ıyi kııvra ·amar•ıı-tır, ( .arr
lılar bia Ji411nd11 11\•lı:nik·rı <evin 
yazılamaz n ) ıllıl1rc ol..un"laz 
olduı>uıııı ha\ sa!o,ma <ıhdırınaz" 

onun fçııı bız.'11 lı · · ı dcg~ 

ti rrr tk ınts dc>i ni m ad dt. 
mane\İ. ılmi ihtl)açaran 
ziyade !(arbe l'enzcmek hevesine 
ntfeyliyenler çoktur, lııı ciheti 
iyi aıı!atmak lılzıınıı;c!iy<.rdıı. l lraf 
inkıl1hının hır <eferlıcrlık oldu
ğunu. lıı. efcrberıigın Tıırı.. 

hoynıına 'L cllcr1ne gcçirikn 
bir zinciri kırmak iı,ın ) apıldı
gını, aln . ene e\'elki milli :;cfcr
bcrlik, lıüyuk Gazinin i~rctiyk 

na,;ıl milleti istildAlr göııirmıı~,t' 

gine o biiyiik inkılap lıalııı,;ınır. 

l;jarctiyle yapı:nıış harf . dcrber
lijtinin Türkü kendi lı.;anına salıif1 
cyliycccj!,ini. •ırtıl.. l lcrkc ;, bk 
dilfini yazabilcı.c ini \"atılan cı·i ft._ ' .. ' • 
kol:ırca okııpcap,ını mı ·:ılll'rlc uü
munclcril' xi; lcdiğiııı ımnınn ilk 
$Irada bulunan itıılvan Tiirkçe 
mııalliınlcrindcn lıir tane.· kcııd1ni 
tutaıı111arab'·çok dojtru. dıu la
ğırır~lı. \rtık memlekctlc•irnizc 
gelen ecııclıiler, kcı:ilimir.in hile 
zorlukla okuynbıldi~inıv. deı ri 
kadim i~arctlcrıni giırmin-cck 

!erdi. sokak n: dtıkkıln i ir.-krını 
kola} cıı anlı yac:udaİ·tlı \ aptı r 'c 
simcmlifer t .ırifdcrı., ıınlar iı,;in 

ırıııruıınıa cılmı\JC·ıktı. Fııkat hız 
hıitiın ıunlar kendi rr::"li \ <' 
lıa""Sl ilıtıyacım 1. için yapt:g ı •11 

ccnc r i) e ho~ guri meı aı i 
hılerc atfolonmJınaçını rica e,ı, 
dım. Bilhassa kemi lcrı c J'u,ı, 

diğun \en Turk ı:v.<·tdc eldt 
ele dnl~l\'ôr. '·\lılli ct.,tc el' 
yor "l>r:ınd., f'", .'\•kara eıil
hJtına ait inti • eden rcı imkr 
çok r: rekla sc Htdiliı ordu. 

Konferans c~n:ı. ınd<t dikkat 
Lyıcdiı:im J.ir nd,ra ardı; Tur
kııl' tu~tıı: n1.ılnbınıo on . al-• 
lı:ıların:ı ~it lıalıbkrı anlatırken 

-- - . 

Bsaigarl•~an.da 

Sefaretimizde 
Sofya, 21 ( A.A.) Tür-

kl) e sefiri Husre\ Bey ve 
reflka~ı tarafından 19 kıinu
nusanlde p rfak bir danslı 
çay verilmiştir, ve nazır

lardan bir çoğu, harlcl}e 
nezareti erkanı, hey'eti sü
fera ve Bulgar payitahtının 
en maruf simaları hazır 

bulunmu tur. --'------s ..... -e-d• 
Berlln, 21 A.A 

ten bUdiriüyor: 
Zngrep-

Belgırat hDkQnıeli neşrcyle

diği blr e lrname ile ırk ~e 

mezhep esıı ına musıenit 1 mcı'l1 
teşkill!.tı fesheylemlştlr. ttııku
mctin hlrvat çiftçi! fırkası reisi 
M. Mnçaki tevkif tasavvurunda 
olduğıı rivayet ediliyor. Bu ri
vayet henüz teeyyUt eyleme
mi tir. __ __,_, __ _ 
ııasta ohnıyan yok! 

Toronto. 2 (A.A.) On-
taryo sıhhiye dairesi Ontaryo 
ahalisinden yüzde kırkının 
son grip salfı"!nıııa tutulmuş 

fakat hastalığın şimdi az:ıl

mış olduğunu bildirmektedir. 
Mezkilr dairenin tebllğatına 
göre Toronto ahalisinin yüz
elllsl grip salgınına tutul· 
muşsa da bunlardan grip 

neticesinde zatiirredden ölen-
lerin miktarı geçen sene 
kışına nlsbelen yüzde elli 
çogalmıştır. 

<ı hkılo\lıın ,ınıı J ~t:;ırın: çiiip 
f"urkc \Ol j\O<!l'l'(ll \l' i'ıırku. 
:t~kl·rt, :--i)~t J 't' ı '1t1"l)lt i 

i,tikl.a!c Pttıretl hıı ük < ;'- ~iı 
i•nıtni ıd;r:ırtadıkça, 1 eni <İİ 
·e'1!crin p_· ;,der dcrın lıır uuıl.. .. 

~-e ıııuhabhcı c ı .. rl" • rı , . 
"i) ıı•ctı,ilerin cn'pc \".ılıstl<rın 

T rk .nkı 1 :\l.ır ı Ltd,!i) et '11 ı;;r.a' -

1"111 hu ıı .ınd,ıki çalıalaınJlrıııı 

tlaiııııı menli kıılmap;.ı mahkı'ım 

olduğt mı hi,< \liıor.tı ç"nkıı 

her, lhnlcycr. ıcrn ı;oıı,11 11.-ıı ı c 
i ı;a, \ c rarıh ııd. mları idı; 

( .arbın ilim mııhıtleri bizıın taJ..
dirknrını'7.dır; politikacıların ha
riçteki cntr ka; ına oını.ı ılknl{'k 

!akar daı·Udc wn ılerccc ııynnıı.. 

hulunmak her münc' \'er Tiirkun 
mukaddes \'117.ife idir k:ınaatın-

dayım. 

AHMET IHSAN 

Berllne gelml ve Relch • tenslklna müteallik olan akibeti Ci'zaylarm clincıe ' ıulu kılmet C), dıı<i hin: fc ... in~) 
bankın tamirat dalre~lnde kanunı projeleri hakkındaki nu~or. Cilza'ilar .\!Tanı t.ınır' <Jı !ahın Kılbıldcn cardedilm<· 
cörüşmüştür. k k ı · k ı h 1 ' b · "-" müza erat olacaktır. 

1 un et ı 'c en ·• u .ı ıı.. ır dolayı \'enıdcn mcmlckct1n ll>", 

Nuyork, 22 (A.A.) S.- Parlamentonun küşadı ha- kahilcoıdir. miyctı .llİ\esiııi dcrı tc ~~it 
liihly ettar mahafil mütahas- ziran ortasına doğru 5 mil· Beri in, 21 A.A ı, 1 mi~tir 
sısların me al 1 muvaffakı· yon beşvüz bı'n kadına lntı·· ::ı Kdb'lcl ) J \crde'l b ıril ror ı en. gc- I Mosk'ova. 21 A.A. 
yetle netlcelendiğl takdirde habata iştirak hakkını bah- len \c h;enııı tecy}ut etmıycn' licr,ıttan bilt! rıldiğine na#' 
Oaves planının yeniden tel· sedecek olan kanunun mev- şayıalarn gorc reni f~an •ulı Kıırııler.ır 'c Ca7.c de lıır ı 
kiki icap edeceğini ve çün- kil mer"lyete girmesini mu- llabibullahı !{ ' ildL \!"" ın l :ıı. , kıt.~ .. t ıınıt Ct'lli• \" \rn ınu 
kü bu nctaylcln mezkur teaklp icra edileceği zanno." tarnftarları ., dıim,· .ur hur.'Jrın en"· ve ı mandt 
plan tarafından derpiş edil· lunan umumi intihabat için Berlln, 21 (A.A.) iki - nim ·tır. K<llıild l hırc ıa 
mlş olan teşkilatın ilgasını ihzari mücadelenin mukad· den hildirili\·or- l'qucr H' 1,a- t.ıkıı~tcrrna ır ~·iy, ti ır ,ti; 
istilzam eyleme 1 muhtemel demesini teşkil etmektedir. horda •n 1•1 ınıanlö! r-.:mfıml:ın rıcltc , ı: h:ı\dut:..ık ~u "J 
bulunduğunu beyan etmek- 1 • ÜÇ ITALYA 1 ~: TEV· akdolun• huvLk mitın.!~·dc 
t dl ' ,, ır. I· r :ı. ,, mekt lı · l 
e r • ı Ki Fİ - Londra, 21 (A.A.) k.ıbL' c' P 1earar urctkrıııı.l< 

Al b ı ti ,ı~ma ~<I "lll)l r 1-. ıil k man orç arının carı- 'j lsk d 1 d b"ldl ili \m~-:.ına ıın l\'.\bıl ı.ıh•ına .ı t1.tı 1 dl il 1 h kk d . , en er ye en ı r yor: ret n 
e r mes a ·ın a a} 01 lnglltere bankası banknot· il tiz· '11 c lilr H . kcııdı ır< ıırmu 0 

"ll 
mah,1!11 Amerika ply.ısasının 1 1 1 l ili h 1 k hiitur l lind , ~ 111 u,ı~ 1, :ırı :ı l·o nııt __z lu 1 rr ar y e ng z az ne evra ı 

1 
buna ancak mahdut miktarda n:Juzahcretı ".'\dnıunn ve lı- i' tadır 11 .. !k 11' c'C' r lı nakdl)eslni tasni eylemekle 

r iştirak edecek gibi görün· maznun üç ital.)an tevkif !de 1kuın t'nir ııd r- ~ \m :ıull, lı ıa ı_ ı. >deki 
mekte olıluj{ıımı ifade ey- dil . ti ._1 kiınanc lıır .arcttı: bit.ıça!lıj(a · ı il 

1 leınektedlr. e mış r. " aznunların cüm-
1 r:ıtı en ı ço.,aldığı b>Cd ı 1 ı f ri.ıyet C\ lcnıc,j t ·c p cı unn ~ ur I 

es itlra ı cürüm eJlemlş· ·Londra, 21 (A.A.) Uail; ngiiv. t1~ arc " arct Bir kabul resmi. Berlin 
:ll 'A.A.) il areşal lllr.deaburg 
lsveç veliahdlni bu gün nezdine 
kabal eylemiştir. 

tir. Zabıta otuz beş ngtllz ~lail t.ızıror l\r·ıl \• ın . 1hın larını kabuldc;n i ııtin:ı et ığl 
liralık sahte para bulmuştur. k' 1 k . ld•,.ı efarctı2r ,~ taları,ı r 
Dokuz evde taharrlyattan 

ter · ı ta ıt ~rnnııı ~aı .ı ., _ ~· 

* < ._ı li: rn .. ı;fcrlilc ttcrliıı. 
22 ( \ \ ) C'l'lik mag-kr ~:·u· 
r-nun ııOOıı r.·bi \lmanıanın 

kanur cs:L~ı 111111 lrir ııni r.ı,ist 

id:ıre>ı t.ırzımla (czri urtttc 

bildiriliyor. ,\{gan tühıın.ı ll tarikile ~ovvct can. r~ eri o 
sonra tevklfat icra olunmu,· 11 1 1 < ııın cdeceka··. 

tıı.ı) ıan • r m amın JI: ıı > , tur. 

* KOMONIST FIRKASI 
Londra, 21 ı A.A.) Komo
nlst fırkasının idari komitesi 
senelik kongraya verdiği 

raporda fırkanın büyük Bri· 
tanyada inhitata uğramakta 
olduğunu tasdik ve itiraf 

Istanbul - Eskişehir telef onıl 
Muhavereye altı ay sonra başlanacaktır. 

tadili 1nc,;ı:ksi için arııı ı umu-
nıi · ı.., L" ınuracaııt L"<iHn1t~ini ta~ 

lep ctm cg1; karar \ti mi;knlir. 

Üç dakikalık mükaleme (100) kuruş 
Ankara, 22 (Milliyet) Posta ve Telgraf umumi 

\Tn, ın~ton. 22 (il.it) _ ..... \lııtc 

hru ı ür knmit i Arncril,an nııı 

r:ıhhr nrı ı . L1'Jttıı l' fa ~·rı,ı. 

c~' lannr furr, .. ısı r \.\ rııpad:ı 
tnKılıc ı 2 .ı · kalacakı:mlır. 

etmektedh·. 

dürü Fahri B. lstanbul-Esklşehlr telefon hattının mua 
yerleştirme, irtibat ve tecrübe müddetleri dahil old 
halde altı ay sonra açılablle<:eğlnl llyledlkten • 

demiştir ki: 

-Aıııra«>--P_.lknda 

• l<RAUM SIHHATi 
L-Ondra, 22 (A.A. - l Röyler 1 
Beş doktör çoktan beri ilk defa 
olarak sarayi klralide bir kon
solta~yonda bulunmu~lardırdır· 

Oç dakika için mükaleme ücreti kanun mucibi 
(100) kuruş olacak ve on beş kuruş ta davet ü 
alınacaktır. 

Uç ıtü müzakereden sonra Bu hal mutlaka kıratın slbhl 
vaziyetinde lıir tebeddul vuku 
bulmuş olma ını isli!zDm etmez. 

Tel iz telgraf ve telefon tul mevcelerinln tevzii 
vaşfngton, 22 (A.A.) 1?11-

}ter) • Üç g!ln devanı eden 
kında Praıtda toplanacak olan kongraya hükümet 
namına telsiz mühendi lerlmlzden bir zat iştirak edece 

mlizakerattan ı;onra Ayan mec
lişi 27 reye kar ı 54 reyle Şika-

t gonun maruf hukut.şinaslann
dan lllr. Roy C. vvestin dahıiye 
nazırlığına tııyinini ıasvip ey
lemi tir. 

..ıa.d..181tn.a.da 

Komonlstıeri çıkarıyorlar Tapo harçlarının tenzili 
inkara. 22 (.\1ilhycc) - l'apu '1ar\·ları:ı111, nıuha ci'cı Veni Oelhi , 21 ( A. A. ) 

Hint hlikumeti , ıcşrii meclisı 

kebire , emniyeti umumiyeye ait 
ollp weclisln son bahar devrei 
iclimıı·)·esindc , rci in lercUıi 

reyi le reddolunan la) ıhai ker.u 
niyenin yeniden tc\dİİne karar 
vermıştir . Bu lııyıhada komi
nisllerin ve d"ğer tehlikelf eşha
sın lngiliz Hindi. tanı hududu 
haricine çıkarılması için hüku
mete ·alahiyet verilmektedir . 
Ukin ihraç karan bir mahke
mei mahsusa tarafından tekrar 
ruyet olunabilir . 

>i) cyL dahil olnı:ik lizcrc ı uzdc elli hc~tcn \ uzde otuz.ı tc 
i ıahatı maL)c konu.:;onunca muvafık gorulmcktc \C :J\ı a 
J?:Ore tanzim edilmektedir l]li k " r m.ıddc llar ık 
lavih;. otıı7~ otıız l'C~ m:ıdde;e iııd r'Jmcktedır. 20 

Alsastıı intihap l\ı nı r 

\ 1 c r ı ıııh ~ ı.ı mı h 
tara ıar a r \ ıı., 

ı ı. p < 1 i 

Leh • kus mllassebaıı 
i'm , .o \ '\ l .c"isran . Jo,
ı.~ ı h t cıinın ıcklif C\ 1 dlğı pro

tr kC lt" ffiL. CrC \ ı: mi.ınak~:l!lOI 

. o' t hukü rı ırn komş lannrn 

i tirık Ş•r j le k. u 1 c" 'Tll tir. 
Vııldcmnrns dü ilyor 

ile •· ' , Jll A. \ l\r ıı~hr lıil-

dicili\ "' : 
l .itııaıı}a rtı:;ı nu.v.arı .\ 1. \ alde

ln.ilt".tstn r~~icu hor 1. Smcrvna Hr 
arasında 1til~I \'lknuJ ından dolon 
i;tifa c> lem ek istedıjli mıı•sırrane 
m·aycı <olunu) ot. 1 Itri ıiyıııı <l<mokraı 
fırt.ıı:;ı n:i i llistı:anı1r ı ~nı rt'i.<i nuz-
7.ar ı~nı:ısı ınuht<mrldir. 

• Neticeye ılogru l'oıi , 21 

(A. \.. l lukumeı 'mn .\leh'u>aıı 
mccli":i divanına ~on nazırlar mecli -
~inde f.Öıi.ı~U;ınü~ ulrın \t: csha.m 
pira;a•ınııı ntz:ıreı altında hulundu 
rulma,ın.t Ye tanzimine mawf olan 
prnj<yi ıcvdi ı c bunun acilen teıl.i 
ki için mü;tııceliveı karm ıalep 

edilcc~ktir. 

mıııımmıııııınımıııııııııımmmıımınmınım11ııııım 
Altıncı büyük 

MÜKERRER 
SİG(JRTA 

TE"-LlFİi\ HEDD~,Dl
LD1Cf DOCHlJ 

JlECiLDlH 
Ankara. 22 ( Mllllyet ) 

Mükerrer slğorta şirketi 
teklif ve projeslntn Heyeti 
Vekllece reddedlldhtfne dair 
bazı gazetelerde çıkan ha· 
berlerln aslı ve esası yoktur. 
Bilakis teklif henüz Heyeti 
Veklleye arzedllmemlştlr. 

Memleketlo mükerrer si· 
gorta muamelatı nokta! na
zanndan büyük ehemmiyet 
ve faydası olduğuna şüphe 
olmayan bu mükerrer sltorta 
teşebbüsüniln, bizim haber 
aldıgımıza göre ancak bu 
hafta Heyeti Veklleye sevki ~tayyare piyankosu 

= = mukarrerdir. 
Yeni tertip Yeni plan Dahiliyenin tamimi 

1. ci keşide l 1 Şubattadır = Ankara. 22 .~Milliyet) 
= ikramiyeler: Lira Dahlllve Vekalet! memurla· 
=.:: 3(1.')00 == rın h;lka hüsnü muamelede 
- 18.000 bulunmaları için bir tamim == 15,0:0 göndermiştir. 
= lfi:~~ Mektep kitapları 

MUkAfat: 10.QOO Ankara. 22 (Milliyet) 
Lütfen Dikkat ediniz: _ Orta tedrisatta ki talebeler 

_ ttu ,cncki Tan.ırc pı~aııko-;u ~iındiı e kaclJrkikrin en için ) apılacak muhtıranın 
zcn~nidir.<,'ıınkii: - _ nebatatı arzlye kısmı komis-

- 1 1().CXX)!ir:ı \C dar.ı }Ukan lıu~uk ikramı)c..cr gc~L'll -ı yonca ikmal edilmiştir. Bu = <rnc )alnız'3"ı~n< itli.Bu .ene -5 tir.1,alıct0 , tı7artrmtır_ ay nihayetinde dlger kısım-
- 2 Umum ikramiye adedi: Gl'çcıı cnekı kc- larda ikmal edilecektir. 

şidclcnk }alıı~z ."2~" idi. llu }en~ _ı~ııı .-~-900"dıır Dörtyol qortakalları == l nıunı ı.alıct ıhtııııalı de tam:• ,95 yımı ıkı nı1>lı rtmı~tır == \ k, . •>•) /\lillııct) 
- 3-Piyanko yüzünden zengin olanların_ , 11 .ıı:ı., ·-. · . . 
= d dl b 1 ta iki = Donyol purıakallarıııa aw: ul.ın =a e u sene geçen senen n m = . 

mlsllne ıkacaktır. ~ hasulıllar hııkkm.tla rctkılatta 

~ıınlflllllllmmııııırııı mımmm11mıııııınıwım11111J11nını~ 111~ ~~::~h~~r~ bır mutnha«l, 

Süreyya Pş. hasta 
Ankarada bulunan lstaotı! 

meb'uslarından Süreyya Pş. ~ 
hafta evci ha talanmış ve o~ 
da sıhhat yurdunda tedavi -, 
na alınmıştır. 

Süreyya Pş. tedavi için t 
gllnlerdc şehrimize gelecekdf• 

Rus hey'etlnln te,ekİt 
\ııkar;ı, 2'.l (. ~lilliyct ) 

Turkiyc pumuklıırını rctkik i 
lzmir \'C ,\hanaya giden 
prorfuorlcrindcn muı:esekkil ııı! 

' ec avdet etmi~-ıir. lley'et gfl 
diıkleri teshilatta kar;ı vek'tt' 
te-;ckkur etmektcbir. ' 

ITALYA, - ~ı~:cusı 
Roma, 21 (A.l\.) - "" 

meb'u,anın feshi, intihau.' 
martın yirmi tlördundc icrf 
Ye meclisle ,\)'anın 2;; nıs:ırrl 
lçtimaları kararnam •ini ııtı 
lamı~lardır. 

ikdam nıuhabiri 
lstanbulda mu hakeme edile~ 

Ankara, 21 (A,A) lkd91 
gazetesinin elkan umumiY~ 
tehyiç eder ı;urct ve mahly,..., 
havadis vermekle mazaan iti 
kara muhabiri Ali Süreyya 
yln muhakemesine bu gün df 
vam edllmi~ ve vaki olan 
racaalt üzerine mumalle 
üç yoz lira nakdi kefa 
tahliyesine ve muhakemeı; 

mezkür gazete mes'ul mlld 
hakkında lstanbul ceza mah 
meslnce ik:ame olunan dava 
tevhlden lstanbulda deva~ 
ve evrakı davanın takımı_. 
mezk1lr mahkemeye fllndeP' 
mesüıe karar verilmiştir. 

Yeni muallimler 
Ankara, 22 (N:tı:lyet) 

muallim mekteplerinin 6~ 
müzdekl sene mezunlanıtl"' ...ı 
ne mıktarının nerelere ....,_, 
edllcceıtl \'ekAletce t~ 
edilerek Vlh\yetlere blld~ 
Bu sene bine yakm mu 
ne et edecektir. 
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JAPON 
ERG.Sİ 

M Rirrc 4fiTEFER MEMLc"crrc / ' 

HEYKELLE .1 Temlik ~siti BOLU 1 !iİZMETÇi 
NEŞ'Eı 

ZEBin if.Er°EK iXT.· 
llAHA ~l'EŞEilllCS 

ETTı'. 
Bcyv.ma Yahnık rrn s0kajtında 

lllutct;Jit Sch\hıJ,Jın beyin l 5 
Yaşın ll.ıki hiz- •• 

llıct\i i , "c{e L 
d - ( 

un tcd.:ırik etti- O,. 

P;i elli dirhem ıı (// "'/ 
tuz ruhunu iç-

1
. 1 P~ Cv~ "ıek 5Urctiyle 

1 ~~ ~ 
iırh 11 • 1 ara teşcbhiis 
etmi iscde kur
tarıl~ı,tır. 1 .ıl
kin a~ır hasta c }t.ı ğ nı'aıı 1 hı.s•·ki 
h.,tahanLS•nt hk.ırı nıı~tır-

l~tfh.ı~a sel cp on rd~;;u nde 
tazyık ~örmc>i imi~. 

• liır<ız mııH ııcı- Sa\&pur-
Ya.:ı lnchoh; ıı ı;,;I oı 1 c 
Cr ti\·e \ apuruntl: n ol arma 1 a 
oluu~u tucLar c..~\·, 44J:-.ı 
~ l kilo . .ık a' dcrbıni ı;ıılını, 
1 tce \'al a,.:ııırı~rır 

_ _.... ... ..,__ 
Burada, ·ı ürK sergisi 

de Yokohon1nda 
açılacaktır 

- -·--
~thrimlzdc bir Jarrn serılsl 

,·ccüde getirmek l zre j?clcn 
Japon 1ıcııret edil ı Tt\ 7.t. I 
Tt',f!diri l\1.. Eaııı!o ile il\ • 1 ı ı· 
yana ı!On \ali M ı•a\lr.i Fazlı 
beyi z'yaret etmi~ıir • JaıırnJ a 
llükOn:etl merkezi L a b 1 
olmak üzre bir serı;l tesis eı..e· 
çektir • 

Serginin Balkan blikOıııetlrri 
oıerkezlerlr.de de tiıbelerl 0!11-

çaktır • Bu sergi için japo~)·a· 
don 3ll sardık e~ya gelmektcC:ir. 

Bunılan ba~.ka Ja!'on HCbft· 
nıeti fUrk ~mtia•ından ıntırek· 
kep japor.yoda Yokohama şch
rınde bır serı:l vücude !!•tire• 
ccktir . 

ı~ıanbuldııkl he)'Ct lıu ser~ 
için Türk emtia ı . atın rıl ak· 
tır. )Okchı m d ~I sergi 6 ))ar 
clacok \'e J ponynı ın cıi• tr 
fthır ve limar.lurı~ıı da t<~ ir 
oı. ... acııktır . 

Kaç tetir var? - ·ı c et 
()~ "d" nı.ka • et tLccor a l 
Hf c;.r 

' 7 rnesi u.fınca 'Tıc ret 
cd • Q-l4 tt car ~•·«r' •s 1 ı a 

GELDi, Borclanma taksitleri YAJI GINI 
nERLfX ı. ıÜiES~'\L 1 bu .?Y zarfı~dn ırarc:u~°T·J,.ONAGl 
G(ZEL ~'ATLAR odenmelı \ASIL YA DL Rill 

AKADE'.\l lSlNE Temlik ve b~rçlıınmıı lcnnun- ...\:'.\'A y~ ATlLt iDA.1A 
!arı mucibince m:.haclrlnr ile 

JlEDİYl•,S{ r.!ibadillere verilen mctrllk mal- ~.L\IU' ... 1 OLDU 
Berl!n A~arl atlka meze 1 

trrı..fır.dan 1 rk r.~zd san'atlıır 
akıın enıl ine · 

t.eıll)e ed.len ~\ 
he) ktller ti• r -

~ k aclemiye 
gclmi•tır. 

Bunlar 
tvkikl lıe) kel 
olrıınyup ır. • 
zeıı nıevc 

heykel:crl:ı 

t•çı ile tılın· 

ıı-ı mNklletl 
cı·r. L n ı:- edeler kurıınu vıı~ıo. 

kurun , , .• ıı rl hazır 
ı ~ •nr t ı aı n ) rp mış 

b k il . ya '. ıştı~ ır. 
ile~ l r nltmı sanı:. ' t!l 

a " ı j .u ' bul ır.mııktm ır. 
l 1 r d en ilib reoı çıc ı-

lıp ıanL ~dılıncgı: lıuşlııııı .. ı.,.· 
tır. 

* fNzlPAT KOMJSYONU -

!arın taksit bedeller! )<1\nunsaı 1 -·-
a) ların~a verilmek 1 zımdır. Bolu hLkümrt 1 ıa ının y:nJı!ırı 

J'ılııllye vck ıeılnden bu hu _ ıch1f13 1 · dirml}t m. 
'' sıa ıılllkııdorlara em r gelmlŞ· \·angın hı :o ın iı<ı klll'd.n '1ı.· 
ı? 1(11.r.ıır.aanl ayı zarfında \I!• rıf. Orma~ '"• İ'"" ll'.ı d.11 c'crı ın 
ıllmeyen tnksit bedelleri bil:\ _ hulnndu.,u k sıınJakı « l'a ba"ılnnn-
lıııra ) llzde 5 faizle tılın caktır. d1n zuhur ı:ımi, iscde 'un ı c! ıı:• e 

1 emlik muamelelerin! yııp • ı ı b cıdan çıl>uıbı Laı'iyctlc ınbşıl.a· 
n·ı~ olan mUbaıııı ve muhacir • mcil' ı;tir. 
knn bi 11.h~ra f izle bit'I' e Yını.~n gündüztn zC\·ali 1>at üçte 
borçlerını ı dcmcğc mecbur haşlamış \"e üç, dorı saat zarfında 
kalır.amnk için tal it b eli .1 uç !..attan ilı•ret olan \C "7. scnı:<le 
ödemeleri icup etr.-cktcolr. 111;a'1na mt1afakl\et ehircn bu i' ı 

• TCrk Ocağın a konferans ve ,m,a'oız bına)ı İ•kcleı halinde 
ve konser. pcr~.mbe bırakmı;nr. 
ııl ŞDmı snnt 21 de Ocaktıı Tilrk Yan;~nın ıuhuru ıhbınde mcınu· 
ır ı: r.f rntime ilı <.e•\let b•y- rin, halk •c ııoker'cr bir waftan 
fcnul tur fın<l n C ı.ııriyet vaogınm i"faFma ç•' mış dı•er ıoraf-
ve lnkilap r. ı ç' ğinde ve nco- ı '' C.•airdckı e\r&k \C CŞ\J}, kur-
llnde ınef ure me\'Z u bır t•rm· k J me:~ ,J '' n" tıır. 
ı rrferans \er fecüt r. ı '! h rıı IIL' c net ımna .,m mııh•cn1c ol 
(l st ~n eseri ri ç lınrcııktır m ·ı ÜZ<'1ne de•air tedar k .,:,'en 

1 r ıı.·ıı ı r. hancc-e ~u cfer k bir unıtc ver"eş· 
1\1 l~r c ur im z.- il· m<,e h mı: ur. 11 ~-net bı • ı da 

lıir)c vckftıet ı d n , eıe ge· d ;J .., dıı u h.\le, an \c k•n n 

ui·sada {İ ınev ~uf1

a ın 

i tiı·afları 
a "İ diyor l{i: «Hepim"z 

kilatıı1 i9indcyiz1) 
teş-

r.\uhakemcye Pazartesi deyarn e itecek 
---+·------

f.wlki jriin numda ccrc}an 
eden l"tıhahm ııın '"n kısmına 
aıt muhalıırırntZin tdgra'ını, hat
ların lıuzuk olnıa~ı yuzunc!cn, 
ancak dun alabildik. Telgraf 
~ıdıır: 

nurs~. 22 .(\!illiyet)- 1 mail
den sonra ı:,·liı-a hocanın isticva
bına lı~l· nn•ı,tır. ! loca ıeşkılan 

idare cdı} ormuş. S<ıl ri ve dikici 
kendbinden para i teror'armış, 
d ~id., hocadan tulcrk ele i ıemiş. 
BunaJan onra 11 ıca ile Snbri 
nıı..ı·a(c' ~ cd"1c'i .a. ri c!eıhk!: 

- ı::, liyadan r~ra i t dim, 
Fakat yanında olnıadığ.ni ~oykd"L 

l loca - olsa ı ... i 6Ö) kr m1 
id;m? 

R is - derııek ki mc~cknlz 

lannı ı:Ci te•dL 

Reis (:abriyc )- A hdulreznk, 
Püskiilsüz ve sairekrinln lrtil t 
vazifesini temin içın kuvvci ce
briye mi vardır. 

Sabri-onlar şehrin eşkiyasıdır. 
Kumarh:ınelcnne kim ı;idrn;e:" lll
tılm Allah,,tarancsile kRçnr. 

Lız Luıfl de Sabrınin kcnei
slne ~te;ı-ııan yapıyortız, hu • 
m,·ti pkııcağıı d,·diğ nı ve hoca 
l luscynin c\ inde bir kaç mavzer 
btıll!~dııl'ı•ru fa1 at bunu evd e 
kem!.:K b •el, a ı Ar:, p namın
da bir crmcninı.ı .ıurLı na mu.ı..u
bil bırakdıl(ını söyledi. 

Se3 fullah ne dl}or 
• l\iliscyl sr) anlııdan - Za

bı•ıca ur:ınmakıo olan m~hcrr 
l\iJıse hır ız'.ırıııdan TLvf'k c· n 
), anrrış /1< l<.e 1t'f1mi,tI. 

m k 'ıl i~I nırcar da I< ı 
ey e ıt rr l 1 i a ~ m r 

i ter idi-
1\ na··~ ı k nt kcır:h;yor u d"n len btr t 1 ~ m mı rln ka- 'l' zi,·:ıı u ravar. .: , ı ,.c "aırt:oiı1 
rr • f e nl Behçet b yln riya. il ınıın dörd r. m. ddesi in •5 ,OtO. lira kı. mcıınde o1Ul•6U gızliJır; P· "anın niç , 

r e lr ~ ııt7a tatml•t r. A !ı' rnsı ı:: 'nce a• er !k le ıck• ir r; ,, n rn : ıatın 'ar mı? 

B·ınd<ın ~0nra isticvap edilen 
SeyiLl:ah da Ccrra'in b ır .. iın 
kendisini hJrı-ancye ça~ı d· 'lı 

ve ahin, Ct·mal, 'c)lullah l r 
cefada kı.;-ıu url<lrkcn Cemal n Çeterı: d.ıhıl Ah 'e 1 r~ m 

de F ı.. ı:hirdc a.;•u;.ır:ıl.: Jsı:ıınbL!.1 
t ..ı:r mi krdır. 

Be lkıa~tıı yt:nMn- Dun 
a~,am l L ıkıa,ta u ıı dcckde 
k k lw \<ır n ı ıi.ur ctrr . .,.0<Je 

' t ~ mcı<.:ı ı·cnlmı)ırLk 
~cın, uru!ı; ·ı ur. 

• Dl:r.kıİ siİ-kııtler. - C n• 
ı:ogref ÜtLcı) an efcr.ulıı.n ~ıtı..· 
!::ı Vartıın 23,5 rrasını c;alll.rak 
kııçn::ş, yııhlıı~n ıştır. 
d b bıka ı llurı;,ı,n dün Fın• 
ıkJıda he<l•a hnr.ımla Aleksan

dnn evine girerek öıe beri 
Ç~lm·f. yakalar.n ı ırr. 

• l>ekteden ~h u~- _ Kadı
köyDnde Tal'mhane meydanında 
~turan _Ali füza P~· Kadrinin 
kahvesındc çay lçerkeoı sektt
den ti .. l, ıı:r. 
,.1 " Rıınııcvu evleri. - Beyok unda 1 eptbaşırdn randevu 

abu! eden iki , e' ile bir ev 
Ztbıtaca kapatıln ı~tlr. -ILAHA.R .. .. 
üçüncü kol ordu 

ilan ah 
ı·-·-.. * Ko,um., !:inek, mcl.k:l.ri\ c e'.-

Vcri,11 hap ak mutıayaa .;,ıfü. 
Ctk ' 
t 

1
. tır. 1 D)\rnı oh p ta fLnta 

<\il. 1P olanların h,·r hafta Paı.aı, 
·alı J?;ı.r:lc:ri Knlordıı karargahına 
ıı:e . 
.. ntınelc ri :Un olunur. 

hızarlıkla n ;.ı:.rnycdcye konu-
lan ik" .. . k d ,. ıyuz clh tcuc ·c sa c ya,.ı-

~~ Verilen son fi\ atlar haddl-
1tıd2'd~ gLr•;lmcdıj';ımkn 2-t kıı· 
nunu ani {)2•) ı.ırı · il mııs:ıdif 
P rscmı r:L u s:ıa ondömc 

:hah '. kr. cdilccckılr. zammlyat
p talıp ol•-:!;ınl' yeı mu ihııkde 
~arrnaıncdL }2Zılı olan ~ekildcki 
tt·nı-ınrrl. r• komi } ~na gelmc-
ltri il ı J 'lur, 

il ln 

Adliye c1rak \l' levazım mıı
d •iyctindcn: 

Adliye \"~kilit-ti dcvairl mer
keziye i için iki adet kiitüphane 
altı :ıdct sabiı etajer, üç takım 
yedi parçadan mürekkep maro
ken kolnık iki adet s:ıhlt etajer 
lıir adet orta ma~<ı. iki ade; 
gözlü ' ırııkh )azı masası, 00 

uç adet d ya dolahı, iki adet 
ka) t r.:l•a ı, üç ad~t c\ rak do
labı Adli Vekaletinde müıe~ek
ki! ınuha)tat komisyonu tarafın
dan pazarlıkla mutıayıa edile
eekıır. (,t;ınl ılda şartnamesini 

görme1
- iste) mi l ıanlml Ad 

liye levıızımına ve A,,kar. Ja 
ıuhıır cdclck tıi. plerın de \ ( ~ 
1 t mı , ley ha k\ ~7.ın1 •• 
t 

" 
nhlıı 

.. flllı 

a 
l • 

) ur. 

'm ıı., 

kr \ ~ ta 
rı m· kay

nım ve ta-

lilliy et musahhihi : llakkı 

~ct2e f ti rı ı.rt•ı - n 
r~nlt cc •rl < lı ıl rı 
h. "ıırc e \U tı..lrt'! tı. 

il IJ ı ı ı: ... n hl met l ) >m ş c nl.ırın 7 li) dn 5 milyon - lzmlr D kici - l lo anm m '.lmatt 

fa' na n 1 
, de lfl 1 'O r 
dı Al la a: 
, 1 ı., k it ~tme 

dir. 

* l\Ü\l'll l ıll.,l\
Tl\llZ - Zoııı.ıı ah. 1 .1\ zaı 
falıııı v··~ıııdP kı ıııi'ıı ı ıılı a .ııı 
pc k zivadı! aı ııııı;lıı'. E ı C 'l 
ıriıııız ııı·ııı ıııata ~/iı·P • "G .,.. 
~,.,iıı " ZııııJ!ıı dk1a 3 438.t.!:G 
ıon kiiııııır i ıilı•:ı ı•ıl ıı ~ 
lııı de lııı rnrkt ır 1927 ,, llt'· 
~·ııdt' 4.993. i80 ır na çıkıııı-, 
1928 Sl'll!'l'İllİll 9 :I\' nıı r ııı!a 
da 5. 107.182 tnıı ki'nıı"ıı· i. tılı
sa ~d; mi••İr. 

* TATiLi fA,\l.IYET
r;1arnorµaıı Kaıııı~·ııi l·ıııt 1 •İ 
a-oıta !-'irkP1i rrıtııı.ekot,nızct~ 
ki ı..~1liyeli1ıl' ııilıın.,·t \f)l'ı r-

~-ni l liik.ı)ııırlimizr lıi ı i11m·tır 
• Tastlk !:arcı alırma)·~cak -
Ciimrüklcr ıaralından rackona 

ticaret odala'1mlan lı:ıt rn, ık 
cttinltkkri yı:nidrn ıa'tik h~•cı 
nlinnıayacaı:ını l. K \"ekakti•de" 
Ti arcı mi.ıduti)~tcrınc tn ,;m 

edilmi,tir. 
.1f- K.\l\'BIYO POR •• -\'IX l.4..

lnpliz lirasi, dun l·or ... !'<> 9 1) ı 
kuru~ta aı,;ılmı:-. 995 ~ur , '& b 
pannu~tır. 1 tikrazı u' 'i GJ• 
lirada nçı.lmış,i <J 1 1 rn\ \ t e rlık
ten ora 95,>17 ,O l'ra,ıa ı . paıı 
mıştir. nuyıııııı j, ll'~lıhl-c 
:.!2Cı,75 llradn uçı mış, 227,5 
lirada kapa.., mı tır Alt n lıor ;a 

h~•iciııde 858 kun şuı uçilııı:.,, 

860 kuru~ta kapanm~ur. -----
KA%ALAR 
YOLDAN ÇIKTI - EmlnllııU • 

Topkapı hattında lşllyen vatman 
Kahramanın idaresinde 54 nu· 
maralı tramvay Salkımsöğlltte 
yoldan çıktığından lıir mlı_<ldet 
tramvay seferleri kesllmlştır. 

* BACAôlNI KiRMiŞ - Ko· 
ca Mustafada 16 yaşında kalı· 

veci çıratı Vehpl şöför Mesudun 
idaresindeki otcmohll altında 
lıalaralı bacatı kırılmıştır. 

iLANLAR 

lrrde ) ı 

k rıır \erınıtıır. 

•f ve tasfiyesi le c• 
ı r b k in<!a ınu-

A 1 - Kl!y· 
eklep t.r.r.-

•t. ı p ~rr 

ı.; u ıc a eıiı'ecekt r. Şohir 
d h lirde yapilııcak nıtkteplerin 
prrJe~ı de ınstik edilmek Uzc· 
rtdir. 

• fm•tı. 1 ı:-atine Zeyl - S•· 
hıı:;, C• r 1\ \ e r rıh 1 ınılerl J lalcr 

a dı~ını ı e 1 • 1 ltı c:. lını~ 

lu~aıme bir dC zevl tertibine karar 
unnı<'lr Ilı; ze~I üç k1>mın~ dan 
mu-1.Utp olıc.lmr: 

ı-,·alııs eri: Bı•ııl>r He\'eı~e 
ıcrı•p e ı enle c~i huf< le nasıl 
ı;ıı an~ n ı •pU ec ce . 

2- ( , rall·• i ımk ·ı ı il•r~ırn. 
n•1n c'lı r .\a Kıo;rnı mudcrns \·e 
muallio ı: i ı :.rafınd ın haıırl · ıun 
·ı c kı •i ~·hlr, ~esnNı. \lliı•ı. 
k:ı J~ ıı. ı . k·>\·, daı, nt ir..., v. s. 
l!'tımıt:rı \t.:111 ıar'lcr'c \azı 1 acıkrır. 

Ilı!); " cm ·~c· in ım <n enıız 
hazır , .ı ı otl.iu nJarı on u şım 
d.Jı. ıc,'• KOr:ıim:\ıc.akrır. 

.J T ırıh islre1c ı: >arOlfün n 
ı r'ı kı ı erkanı t r fı ~sn ihzar 
CÜI len t l { er t J 

()1 r ı i c 1c ır e in ha. 
z r \ t(' k 1 ıh: r \e le,n 1 rı h 
cı.: 'e 'e •n rl bu ?.C\ 1 n ıı ılaJi 
oı ak ne ı rı uh• e• dccLlm ""
t dır ---------

EMAN TTE 

OtobUs Ucretl rl 
Be)ozııla Beycj::lu ara•ındn 

i lePıe 1 ıokıırrUr eden otcbl • 
larin ücret tnrlh:sl tımzım e ' -
mi, ılr. 

Bayazıttan l mln UnDııe ka
dar, nakliye resmi de dahil ol
d~ğu hıılde 5,5 kııruş, ı,ayı:ılt 
tan Karaköye kadıır 14,S lrn uş 
ve Galetadıın Taksime ka ıır 
9,5 kuruf, Bııyazılia Tak•im 
araıııada da 17.5 kuruş alır a· 
caktır. OtclıU ler bir kac; gür.e 
I<aoar l~len.e)e lıaşla)acaktır. 
ı.u llcreılere l\öprU mUruriy si 
dahil değildir. 

• CEMiYETi UMUMiYE! BE
LEDiYE - Bu gDn saat 14 te 
toplanaçalttır. içtimada 927 se· 
nefi hesabı lı:at't raporu ve 
encümen nıaılıatalan okaııacat-

Tf YA TRO 1 tır. 
SfNAEVF.M. ALR • Kanallusiyon m!idllrll -

liıı•mii~-~~~~~--• J\analiza>Z<>n i,lcrinl tetkik 
Darülbedayi için ~errınıi1.( gelen l\I. :'\lalrner 

Tepe başı tiyatrosunda bu şirketin , , at ve muamtlatmı 
afcfam Hat 21,30 da tdcise ı,;ı,i .. '.111,nr: 

Tcvze ha ını · t:; 'a gazı tarifesi 
ko edl S perde lla\ a 3zı fiyatlarının tetkikı 

Nafıa Vekillet: 
\ ul. Lk mu;. nıl mc ı lıı 

den: ~leım p ar. • a:.ı 

kaf ı ı rl , ille r.: ı 1 rıı :a-
k ı onul ı...I, n }, 

!!" a sın, ·c n ıazla t 

zul , c ııtn• c l•. btr 
n11;n "' nlr in t mc\ .. 111 · ı 

huluLne ıa....k "" Jiğı il. ı olur:~r. 

içn hir kumıs\·M t< kkiıl etmiş. 

ti 1 •3t lir mıkt·ır tlı ıil 

l " l •'t cl1.- n1tktc'1.ir 
• I' ora 1\\ust11fa P .Ulrbe 1-

Tlm~n 1 t r hm! yıl;.ıım. 

knrn srnfa Pıı 

ıntla • ı e mud u 
1 ll. ,• ., Emanet h ).llı r,. 
'e ın ' ru Z ya be)k 60r. 

ıı m~t • 

rı ıurl tı •- ı ... dirıl· , ''eri ı 7 aY z rfın.!.ıki \erkı 
ın tır. 

b 
1\\n1 e H 

tam 
c rinc 

.. ı ıı m z
ma su•ct le 

ııılcslılcrinl \erilen •mi.kin 
u "' n \e er. ıer.z dl )B· 
11 mı 11cn - , c bu c. ılkkte 
MC\ cut ha cız "' ı ıt;"•'nıı.) atak 
heş sene dcvnm cılec l,.tlr. bun
d n mnkı;at mut adrluin elle
rıı deki mıılları satr.mıı) ı;ı rual 
snhibi olmaiıırıılır • 

lı(T(SAT "CSAVIRI - ik
tisat \'ek illeti ~L \iri P.\. Ol· 
uenberg Şehrimiz ve Bur">a fab· 
rikalari hakkında tetkikat yııp· 
ınak için bugtınlcrdo lzmirden 
lstanbula ge•ecektlr. 

• ANAFA APURU -
Analarta vapurıınıın ıomirl bit· 
naiştir. 

Analarla Bandırma hattına 
ıah 1 eC:ilc~ektlr. 

Romanya lırallçesl - Şehrl
n:Jzde bulunan Romanya kroll· 
çesl n ıı•I tiz. ile kerimesi 
l're es il ananın bura<lan Mı· 
sıra &ıtc~cklerl söyleniyor. Diln 
ııkşam ı r ıı o şerefine seforel• 
hancoe bir zlyofe• verilmiştir. 

• lltemlekete alınmo)acnlılar 
l't dan rn a rr.1 vc.:nrte muhr.1Ç 

ve we , ama\ n n · h cırlcnn mem 
iek • abut o unm pca~l rı h•bcr 

nr. ur 
• y nl hıırflerılen lmtihıın -
~ ı 1 k"ı hrn<ıde 

mC'm' r .1rtn ~t.,I ha:.flerden ımtıhanı 
\apılrr:ışur. Jrntı?-ana tm. m~ aıaf! l:.mın 
Alı Jlevle ı•~'ar da -:ırmı,lerur. 

• lsıiklll.i madf' ·esı • Trab-

zon dcfıcnlarl:ğ V dnt tetkik 
mı.:mııru Alıbas •.il mı be) İl', 
mucahcdci mılli) ede hiwıetl 
nıts.ıuk olmasına nıclınl b tik' l 
madalya. ıle taltif olunmuştur. 

* 1 oıun albOmO ve filmi -
Reji umumi muduril Behçet B. 
htı hafta içinde Ankarnya gide

t< kur. Gazi ! iz.ne takdim edile
c~k olan rtji albümü ve AHU• 
paya gönderilmek iızre evelı:e 

ihzar edilmiş olan reji filmini 
de beraberinde götllrccekılr.Film 
Ankaraya göıiırülmeden evci bu

rada cumartesi glınü gö'terilccek 

ve erkanı matbuat da davet 
edilecektir. 

• Zekai B. - Ankarıda bu
lunmakta olan müskirat lııh!snn 
umum m!lduru Zekli bey, cuma 
günü ,·chrimize döneckılr. 

• Veremle mllcadele _ l lilaJı

alımer hasta bakıcılık mektebin

de dun akş:ım l leybeli .\da 
verem t sana oryomu .:\llidüri.i 
de kror Tevfik R. ınraıındnn 
veremle mücadele hakkınd bir 
kon!crans vcrilmı,ıtir. 
Dar..ı' cfrkıı ~lckt bi talebesi de 
kı nfera~ ta bı.ılt•nm11,rn~. 

Voleyb(ll birincilikleri -

l,t h b.} ' • ey lıo! resmt lıirınc~k 
!arına 24 K' ~nmı i 

fUnU .a.-t J J,JO d:ı 1 

mı"'t;ın !\11.ın ) u:r ıır ·tan ~1a 
ıııc \el.. e ma oı ,.,,.. r 

Gcçn ı 1 ziran aı ın q 1' unu· 
s ni ipida ına kndor \ 'ı -.tin h • ın 
Hr •ılenn·n t:ıhakku at mıktan 
s.ı.~ı 430 lira 99 l;uru tur. 

Bnnı m k '-il tahsil e •·ım $ olan 
vc•gi mık• ı 4,.'125.750 lira 2 kuruş
tur. 

* Ana katili idamıı makOr.! 
oldu - 1 ımc>uda annesinı bir 
nafaka ih, fım! ~ dolayı katleden 
slncmocı l lu c\l::ı lzınir a~r ceza 
mankemc in ıc dC\ am eımckt olan 
muhıkeme'' bımıiş ve karar tcblıg 
e 1 !aıişor. llu hükme &öre ana katili 
iüamı m ı!ıkOm olmw;ıur -

* Beltıka ı muallimler -
lzmir San aı.ar mcktebınde mual

limlik etmek ü re llclçikadan i\lute 
ha·sıs ccllıeo ·'m' ar. 

i\lekteb!n JŞ\'ılık kısmında çalı ı 
ctk ve miltahassCI ustalar yrllşılrecck 

olan bu muailtmler (Piycrloıi) vapu
ru lle şehrim ze gelmtr \C "n'aılar 
mckıebı mudJr ı e ~ ·aliimleri tara
fından kar~ılanmışdır. ------

SU BASTI 
KOYCEC İZ SEL 
ALT[ 'D \. l' .\LDI 

ÇARŞIDA l<A \IKLA GEZiLDi 
Ankara, 22 (ı'\\illıyetJ - Köy

çcğlz Ka aba ·ınd.ıkl Ki!) IU, Ka
rgıncak ve fc>p atar çay laıı 
taşmış, ka•abanın n hpınorı 
mahallesini lstllll. etmiştir. Gö
IUn taşması kargıııcıık çayını 

lıir kaç parçaya ayınnış. sular 
yarım metro yUkselerek Çarşı

yı basmıştır. Buralarda nakll
yııt kayıklarla yapılıyor. 

tfUkOmet konağı civarında 
sular fazlalaşmış mürur ve ubur 
kalıll olamamış Adliye ve di· 
ger devalr bir müddet vazife 
görememiştir. 

Bilahare taclr!erdea •hnao 
keresteler döşenerek mllrur vo 
ubur temin edilmiştir. 

Hapishaneye kayıkla erzak 
glltllrmek mecburiyeti hasıl ol
mııştur. 

Nllfusc;a zayiat yoktur. l(ö • 
terden ma!Omat alınamamış;'r 
Tedalılrl mania alınmıştır. • --
Bcyo~lu Ame~ikaıı - kulübün de 
ba,lanacaktır. 

Yevmi mczkörda icra edilecek 
musabakalar: 

1 - Taksim ycnl yıldız-Vefa 
l lakem: .~ziz Rey 

2 - fancrbahçe - Ka,ımpaşa 

llakcm: Seyfi Bey 
3 - Iiil:!l-lstanhul Spor I la

kcm: .\'cemi Bey. 
• Akt A ,-ukaı 1 '4vdar R t 

beyin k•rlmesl ç wnk mure0 

cokıor cm rımis h m ile ı.. 
bnğ:ız ve bu u, mL L ı ı 
!.;Krerı Behc t he ın "kı.lerl ' 

... ant:ı • d;ıl\i a ) ~m -, 
;ı edı :nı ı.u. ~:ıaı L' l tnni 

nur. 

C) ulla!ıın kt• ıl!'ına: 

•ttar'çtckl t- kllattan ha-

vaT"Ş. 

Rcı5 - de!'"lek ki lloca d:ı 

te k; lıa dahıı. berin 'ar mı"> demi . " \ .. 
abri (llıklc }i gllsıcrc·ck) - M ıca• ı' en kah\ ~ci ı·~"e! 

Dı.:'lyayı knrı,tır-n budur. Yemin bricvap edildi Eşrd evdce 
et! n. Ama eder, eder. dil erci.: ink!r eıtl 

· ındı . Reis (S;ıbrlye) - ne der<ın 
llundan sonra Kıırtal nıyası Sabri - ~:fendim mcsckyi ı·:ş-

ıabir edildL Kendisine (lO) kadın rde söyledim. liatta keni inin 
hafiye var, sakın ıe kılau her Ali Hikmet ba,anın vazi!Ls le 
ycr<le anlatma demişkr- tavzif ~dilece!!;inl, yakasına upu-

l\lusrafa da rci !cumhur hakkı- !et rakıl:1<·ağını ilave etmiştim. 
ndakl haberin ruyıı olduğunu (handeler) 

gazetelerde okumadığını ifade, Gardı yanın babası ,.e he ca 
etil bilmi isticvap edildiler. Bu ırada 

Reis - HeppiniT.de ml rilya- Sabri ayaga kalkarak; Hoca l ıi!
lar görüyursunuz, sizin yapmak miyl gördügünil flact Mımet 
istediklerinizi j'.azetekr mi yazar zanrrile acıl<lır;ını ve ~teşkilat 

l\lııhaclr l\lusrnfa Sabriyi yapıyonı7~ şu kadar par:ı verc-
tanıdığını InkAr edince Sabri ceksin, hükômcıl de, ircr;ıı:~ dctli. 
ap>ta kaikıc !:"ini söylcdL 

-Bu işler zaten ya. Dij(er mnımübrdan Laz ı ıa. 
lana karışan dalavere- s:ınla uncu ziya hep iltiradan 
lardır. Hepimiz teşklla· bahsettiler. 

tan içindeyiz. .'.\luhakcmeye gelecek rafta 

Diyerek mııznun_ı_sr_d_ıı_n_h•a~zı ... ·<>_.p.,.az.a.,rr_e_si..:g'.:..i.ı_· n...:ü de,· am cdilecekıır. 

i'IİKROPLU BİR 1Gı 'E İLE YAPILAN 
El 'JE~'SİYON YÜZÜNDEN BİR 

KAI>lN ÖLDÜ 
•••••••• 

l\lütldcl ıımıımllık bu vdaıa 1 Sl''On " ıl Jıı-... • . . , , ap an b"e mıkropla 
se ctııyet lıadıse 'lln ıahkikina olduıt.• 1 . k d "'u ~ n ·a ı ın vclaııra 
lıao,lnmıştır 1 ladisede iki doktor 1 sebebiyet vc"mi tır . .i\lorıt vefat 
maznun bulunmaktadır b b. h o; 

B . · se e ı akkındaki raporunu 
eşıkta-ıta oturan defterdarlık 

pul. tah. ili cc7.a mcmıım A~ '.Det 
Haht lıcyın zevcesi tedavi ed;J. 
m~k lizre ismini ) azmak lsıeme
diğt.~i?- ikı doktora muracaat 
etmışnr. Bu doktor beyler kadına 
n no markalı bir iğne ile enjck
sıyon yapmı~lar ve hadın evine 
avdet etmiştir. 

Fakat bir parça sonra kadının 
kolu şişmeye b~lamı~ ve kadın
da gayn tabiilikkr göziıkmct;e 
başlamıştır. Bunun üzerine haı;ta 
bir otomobille Haseki Nisa hasta
hanesine lıaldınlmış ve borııda 
vefat etmiştir. 

. Iüddcl umum1lllı bu hadise-
nin tahkikatına başlamış ve ce
set morga nakledilmiştir. 

iddia edildiğine göre enjek· 

vcnni~tir. 

Tahklkat hitam buldukınn 
sonra doktorların muhakemcs.ne 
başlanacaktır. 

• Y.llmilin mubakemesı - Ka
sım paşanın allalu olduğunu iddia 
cd rek pofül tahkır etmek ve 
Saadet J:la"!ma laf atmakla m:ız. 
nun kamilin muhakemcsıne dün 
ı ncl Ceza mahkmcsinde devam 
edilmiştir. Bazı şahitler gelmedi
ğinden mahkeme ba ka bir güne 
kalmışor. 

• Sllt flrtetfnln afacakWan • 
Müflis süt şirketinin ıahlı.lkl 

duyununa demam edilmektedir • 
Alacaklılar ( ı ) ne! Jlukuk 
mahkemesine mı.iraeaııt etmtlıe.. 
diler. 

i
.~~'-»"'-''"'~~~~)e('~~~~ 

DEVLET MATBAASI 
müdürlüj(iınden: 

~ TERBİYE MEC1\1UASI 
ı I nd sayısı çıktı 

l arif vek~lcıi Milli tal"-n ve ı bh e he eti car '-"Jdan avda bir ne -
rdılır. · r. ı 2!i 1r ,., tur. Ab'lresı p ta Ocre •le bcra er ene ı 
360. ab avlığı 180 kn-uş. m<kt.plere ve resmi caııclcre c ıdlgı .o:ı, 

.ıo Uğı l O 1< ·u ı- r. 
.\h e icin n ' et "'"' sı nml r -~• m_r caaı edllm ldlr. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dun azami dc•ecei harar-. 

tahte sıfır yarim, azgad ylne tahte
ssıfı üç idL 

Bu gun mQıava sıı poyraz 
'<~rck, havı lr.apalı ve bafıf karlı 
>l.1cakr1•. 

rı RA 

Ya I-laydar ! 
• \nkaradın

A krabamdan Necati , slfır 
tertip , ) apı müteahhididir • 

bir dizi amelesi içinde köy· 
IU dfaydıır• bir kııç aydanberl 
engerl kalanı idi , ve bir kaç 
gnndenberl en ileri gideni ve 
çalışkanı oldu • 

tırdenblre hasıl olan pu de
ğişiklik pıııronun dikkatin! cel
betıi de sebebini sordu. Haydar: 

O aylar yeni harfleri bel
icmeğe çalışıyordum , dedi . 

Ya şimdi bu hamaratlık 
neden? 

Tamam belfedlm de ondan. 
Oedl ve Anadolu çocuklarının 

o en temiz, en şirin tebessUmU 
1'. gl!lüms di. 

• • • 
Genç mllteahhlt ertesi glln 

Y"'DI yaptırmakta olduğu biı.a· 
ya geldi, 

t.e uz boyanmamış yeni so
k kapı ı kapalı idi. bakınca 
hiddetten kıpkırmızı kesildi, 
~!' kil kapının ayna tahtası ka
k r lanmıştı, okulup baktı ve 

lorı okudu: 
( Be im, tuğlalar gelmedi 
ularla halkalan sabahtan 

'ıen getirmistlm. Tuğlalar fazla 
geç kalmama ı için onu• al • 
m &a gidiyorum. 

Anahtar pençere içindedir. 
ı:ıza ı: hoyoar) 

Bu d gün ) azı içinde yal· 
11 ~ ir hata vardı, onu• yeri-
ne mı \<az•lmıstı. 

Gene .nlltenhhldln hiddeti 
d rh 1 geçtı ve bu efer key • 

a ... ı oldu. 
yc~r 'Cldi ve patronu 

g 
< • 1 yazdın? 

Patro değil mi? Söı.ll bal -
dan ol a biberli gelir. Haydar 
orkıu •e: 

- Ben yaznıaıtım, dedi. 
Patron g! Him ~dlglni sakit· 

) arak kendi keroine söylenir 
nbi mı.ıldao.:lı: 

Kim yazdı ise aferin! çok 
:JUzgUn yazmış. yalnız "onu. 
vu tashih etmeli. 

Bu efer Haydar tatlı bir 
guı • rla: 

Ee. yazco.m, beyim ı 
D,:!i e derhal orada 

kalemini 'itkanp k!lçUk yanlı,•· 
nı dilzellti. 

•• 'Hn,>darı . crrar,, irfan ve 

Kullanınaıuz lazım 1 

gelen diş fırçası han- ! 
gisidir diy~ .. 

Dis doktoru -::. 

ı1uza sorunuz. 
~ ıJJ v • kııı l..ı terulıtııı 

( BIU, ) uı fırı;asıııı kıılla· 
ıııı ız. Zıı~ı fı•ıını hır ıırette 

tilızaı ıı:uııaıı Vl'q:\rıı:: fırça· 

dıı". Fırc;ıııııı kıllan lamız v11 

uret'ı· koıııılınııştııı ki aıtı· 

1.11. toıııi1..ı rıı• :ııırnliyesini ııa
yı>I m·ı' • rnırı0I vaııar. Tler 
) " " 45 kuı ıı. fıatla <ıatılır. 
l'ı'ııhe-Sirnh aınlı;ılı\Jını mıı
sııTCıı İ:l,.yıııız. 

l\'Iakinist araniyor 
Luleburg;ıı cıvarındakı çl!tliklerdt 

• ııı ıım ed:'mek uzere buharlı pnlhık 
d.ırt edecek ıecrtihedide hlr maki 
ı ıhti a ıardır \ e5ailcile benbtr 

· u.c'ıurgaz 1 ta yunnnda çfltlikler 
tnL&din umnmlligıne bizzat ve ya 
hrırcn mura~·ıat olunması. 

---. -~---~ ~~~~:;~::::::::::::::~~:'.'.~~~==============~~OP.:iiİiiiii-:~~iiİli~~iiii~:'.'.~__,,,-::~ gönül yUcelltlnln timsali idi : 
be etten ve kemikten köylü 
Haydar ise hem onun, hem 
haydarlardan ibaret ola.ıı Tür· 
küo timsalidir. 

••• 
Bunun için gene batırlatınz 

U Haydann hamlelerine karşı 
durmak isteyenler mutlaka 
"kesikbaş., a dönerler. 

FELEK 
l\TEŞ 1 

Akif ile beraber dün tekrar 
ettim: 
• Nur istiyoruz sen bize ateş 
veriyorsun • işte tatavla yan
gı nr 1 Yine beş altı yüz aile 
açıkta kaldı. 

Şair Eşref merhum bundan 
yivmi , yirmi beş sene evvel: 
• Beladır yangını lstanbulun 
nisbet olundukta kalır vanırıda 
ehven ateşi Nemrudu nadanın!. 
beytini söylemiş, O zumundan 
beri kim bilir lsfanbul kaç 
def'a yandı ı:e Eşrfin bu sözü
nün ihtfra ettiği hakikat de

kişmedi. 

Dün Tatavlada 500 ev yan-
' dıgmı öffrenınce düşündüm: 

lstanbu/ba ateş deyrncmış 

mahalle kalmadı, ve ateşi11 bu 
seyrine nazarcn lstanbul bır 

1 kaç sene sonra arlık ;yep yrni 
bır şehir olmaya baş/uyacaktır. 
Yazm vmıgm uldugu zeman 

Efendim üç aydır yagnıur 

yaf!madı, ortalık pek kurumu 
idi, pal/ıcan mc. simi de! onıııı 
için ateş çokmuş ve htiyıimuş ! 
Denirdi. SoR yangmda yerde 
ve damlarda iki kunş kar 
vardı, tahta binalar ateşe karşı 
en az müteessir bir ~' kılde 
ıslak idi, etfaiyemız ı, nl ı·a ıı

llle muce!ıhez buluııuyordu , 
bıituıı bıınıara ra1,.1m , .500 c v 
yandı . Buna karşı 11 cı'Vap 
verilece1,.1i muhakkaktır: 

Efendım ! l:.11/er ahşap 
ve sık idi! Do1tru soz lôkln ı 
hüner oradaki yangım söıı
dOrmrktir, degi/ mi? 

"•'ll~IH f 
Kar yağdı ya ! Yine bir 

takım ışı gücü olmayan mu
riqlere iş çıktı. Dıin yıne 

Beyoglu sokak/un daraçulardcı 
ıoplaııun bir sıirtı çoluk çocır
kun bombarılıırmmına 111.ıruz . 
Ge!eııe geçene yapı tırıyorlar 
kar toqunu . Dün orta yaşlı 
birine böyle SO)"'ISiz hir ço
cıık damdan hır lop atlı, adau -
cağız döndü . dama baktı l'e 

yanımlakine sordu • 
- Kafir piç ! Yokarda ! 

Ona şimdı ne yetişir? Yanım
daki cevap rerdi: 

- Küfür yetişir, kü/ıir I 
FELEK 

U:MA(A HAYATI 

Fransız Teatrosunda 
Mmc r luguenc ex Duılos vanı 

bizim dilimizce M. Dunosnun mu· 
ta!iakası Mmc Huguettc) iki gı.:ı eı el 
Beyoğluadaki Fransız teatrosunıla 

temsillerine başladı . l\lme Duflos 
un bu sefer ornadı)tt pie$ler geçen 
seneler kendhinın \e diğer Fnnsız 
ıktorler!nin O)nadıklan picslerden 
farklı deıtilı.lir. \\nı tatsız, ruh;uz, 
her cürlu kıl'met·en, edebi mahiyetten 
ari piesler. Zaıen ıeatrn anık cdebi
ya.tın bir ~ube i olmaktan çıkmış, si
nema gıbi kendi U>Ulleri, kanunlan, 
şarait~ hatta kendınc mahsu' bir 
"pühlik • i olan, biısbütün ayrı bir 
meslek haline girml,.ir. 

Teatronun artı - s n"aıla. edebi -
atla alaka! ını kestiğini k4bul eder<ek 

tC':ı'laşaya dair bahisleri ba~kn nok
tai na _cJan m hakeme etmek daha 
kıl v olur. ı::velkı akŞ3m , ime 
H Duncs. de Flers ve ("ailla\et'nin 
mcıhur ıhretle kıvmet ara,ınd'ı hiç 
bir m Jna ıet olmadı!!ııu hat•r'ıtm:ık 
ı- \:rim .,; 1.'amour \~eille .. unvanlı 
pıe~r1i ovnaı!:. 'anıimı)< r m t·n & 

pıes 'l'ilr'<çcye n•kleılılmiı ve llartil
reday n cper'l.. -ınJ ~ırmı>tır ""
m d 1 rar: e 'in cpett .... "Otıa da tlr 
m "' ı>ı Hı }' • ın sc"lc ık csc .. ı ir 
n v haırct c di c im. Zevk kadar 
t'I tahrn ulleı e rnar z olan hiç L ır 

b. l \Ok .. Yinnı t.:nc cvı.:· f 1ri in 

tcmaş lcrc nde tar 11 nr h:ıdi c 
il eden bu e er hu ı;un r çocu 

itU ıle gu. "r '.Ilİ\ ecel< \ 

v !.. alarla dol dı t"ak ıt una 
n n b u .._ır kı\ lt , r o <. 

1 ılruz-.uz. inl.:e \ c u ne tıır 

••<.ını!.:ı v zılm-ş cim• dır 1 u \ede 
dcj\ micl kı l'c mnrc'ı i \ fom·aux. 
\ s et, ıın pıe len -:ıeı.; ını! l un a 

GÜ 
(Teceıft üdı•ıı kes/. ı ıı. 

t 

m& 

..... 1 :aı ık, lıa ·aı l..:ız ı \ ><•tıı ı ılır ı,..ııı ı ı.a ıııı:ı:. "4fıll•·~'P 
Oalat ıd& r~ n 1. 11111• l. k-uu ( llYllC ~ıgı rt 1. kuınprın R,C\ l 

1 yaptınnız. 
TfırkıvPıi lıilalasıla İıTaYı ıııııaııı,.lt• ı~lı<ıeklc olaıı 

, 

nın •n mükemmel temaşa muusiseıı - Çünki adam kadının bli-
olı~ Komedi· fran!tzin tepenuarını u .. ç u·· ~ H ., t</\" ~E tün istediklerini yapugına vaıaf kabul edilmiştir. 

degi.L işi k~' ramamış. I'iesin meauu şudu~ Jıcqudine biı 
- Ya ben ona imzasız lımınde bir genç kız amca zaucsi 

Andrt! de Juııgny ile seıi<iyur H mektup ~öndcrirsem? 

evleniyor. Andre, bütün kadınlann SEVG tl\/IİN ESRARI - tj:ter böyle bir şey yapar· 
&<ıd,gı bir ge,çtlr. l::ı·lenmek içın sam bir daha smin »uziıne tıı· 
mrtresı olan l.ucicnne de .\lortonıaine Ren altıncı koktcylı ym ar- - ,\lunirin l..ır sırrı mı var? ' 
den ıynlıyor. Dığer taratıan, Jacqu- tadım -.ıı,in vermut, k ümmcl - Anlamamazlıktan gelme. kamanı. 
elini seı en ~:mest isıninde, kiHüp- ve it zere 5 ten _ Anlat ta anlayayım. - i\luak et-ne, madar:ı 
b:ıııelerde eskı el ya7Jlan arasında 

ki ıs· 

Yapıl ı · t ı ki - Erkekleri krnJine nasıl Hflmtış, mahcup. ><»JZ vt ••kin m ş • 
bir •damcağız ı•nlır Jacqııeline gözlerinden yaş- baı;:ıyor? kürk manto aldı, pır-
°' endikıen diın be~ ay sonra ı·:rne;t, !ar akarak ma- Janta yuziık aldı, guzcl lıir apar-
genç kadına b•r mel<:ııp göndererek 1 umana taşındL Bucun bunlan 
kcndi,ını serdiğini bilJiriıor. llu sama gclılL 'f \' nasıl yapıyor? Ilenden daha mı 
İtı;af. Anıl.e'nın l.cc• nne'e tekrar An 1 ıyorum, ~,.,,,,- ~ 
ıe,aduf ede•ek eski rne• esi ile kansını k 0 k t ey il mit ~· - - guzel? 
aıdam~ı gune tesaduf edn or. ı,oca- - - Garson bir şişe su. 
sının ihanetine ih netle mck bele diyorsunuz_ ffa. • -~'i"" Soğuk ·uyu içtim, Beatrisln 
etmeye korar vermiş bul"nan ·Jac- yır. kısaca hehe ·~- çene>inl ok adım: 
~ue~~n;~sı'ı7~ik~~iy:,1;' ~'ak~~r~,;~~~~~! diye çaj';inlıgımız .~ - i\lunı senden daha güzel 
forıı muh•lılıet~ kenıl15ini ıamlri ııayn ileatris gcld. (;e- değil yavrum. \'alnız iki huyu 
ka ııl bir harckeucn mcn'cılıvor. idi ve dedi ki: var ki, erkeklerin pek hoşuna 
Erncst"in Jacquelini kendine celbet- gidiy·ur. 
mek için, ona malik oJm,ık için ace- -l'llunl h.U<l a~ıkında:n ayrllma-
mice ulraşıı ı sahne hakıkaten güzel- rnış halA onunla bcıaber. - Yal 
dir. Biçare adamın Jac<ıuclini kendi- - Bana ncV - Evvela onlardan hiç para 
siıe ı>ıııdırmak içın neı midanc çaba- -Evet ama, hen buna mcvaf- istetııiyor. Saniyen: Onlara ll!jık-
ladığı c;nada Jacqueliııin amca>ı ve f k mı< o-ibi .,.0·· rünüvor,· ve hepsine: a olamıyorum. • ,,. ,... , 
halası. genç kadının nerde ııldugunu Aman sen ne ul.lZel ailiınısınl 
haber al rnk veti irlcr, ve bu şayanı - ilana nel' " 

1 h d div. or. ha) ret hadiseden bir şev anlıvamıva- - • c o ur, una ne cyece-
rak şaşınp kalan !·:mestin clınden ğine, ha 3 <tkı oj';rct,cne. - Sıl\'malry sun. 
al:;> ~otunir1 c•. O r_ralık varıığından - } layır Beatrb>, sııçmalamı-
nadim olan A,dre de eıc avdet ,·imdı lana ağız mı yapı-

yorum. l\Juninin kadife gibi saf etmiştir. \mire ve JacQudine. karşı yorsun? Kendini mi heğendire-
k>r,·ıp ~clır ~elmez der~al barışır- cebin? ~özleri vardır. Sesi munısur, 
" C.'üııku ~ r evin fevk nde aşklan ahenği lkra eder. i\le'lfeat bek· 
vır •-r ve malur-dı kı •aş• Ul'lımoz... - Kcııdimi hcjtendirmek ist~-

\k(cr' nn he)eti umumi\esi pek miyorum; yardım istiyorum. 
c ıdi . O unu rr hir ahenK ırındc 

Fe a g 'mc tcsadııf ettin 
omadı . '\ime l lugutıc Dunos 
J• ıı c ıne rıolııııu ı ek biıı iık lıir bebe. çok p.ıram yok. 
r. r tlc ıı nndı /\ dre r ıı·mde l\I. 13ir k<'kteyi ısmarlayamaz 
' I· ıılc, 1' ıp \ler1

· 1 rolu de mısın? 
\ G 1 fon, dı e· n llcr _o ' -:ıes 
~ g eri<e J•alz Cer a•ne ~lichtl, (ar on, bir ka1 tcyl getir. 
ı' Jette l.a ıdaı ıe \l. ~ '· lu ,c~ '\I ;İ enin meırcsindi de· 
l.aer '• J• que il ~ . dıkkati ğilı-ı·/ 
c 1l rm ır. kıı cı gı crL kr. 

N.N. 

ÜN LATi 
Af~afl Mürt.crtcrır.ııı r isi şafı 

1 lat'rn ını unut' ımam. 
_:. Hu kadının csrnrı nedir? 

le menin 
kıftır. 

bütün kurnazlır,ınıı va-

Erkeklerin hemen hemen hep
si, bir me\'l:eat mukabili sevil
diklerine kanid.irler. 

Ben luni ıle bera!>er bulun· 
dui!;t.m zamanlar, bazen ona 
sorardım. 

- Rni seviyor musun MuniT 
Cevap verir<!:. 
- Elbette seviyorum. Sevme· 

scydim senin yanında işim neydi? 

Seni Seviyorum de. 
Se'li seviyorum. 

Ra sc ·o .,hengine kanar, bu 
sôzu söylerken gozlerindeki sAfi· 

yete imırırdıın. 

1es'uttum. 
!' kat gunı.'l binnde Munlnln 

t r nna ı akı[ oluurn, luni p:ıra 

·cmi) or, hkat istedijtinl aldın· 

yordu_ 

Bunu anladıktor soııra onunla 
do. tça a~ nldtk. 

işte ~luninin csran. 
ik:ııris çene ini avuçlannın 

içirıc afıırak uzun bir müddet 

dll~ündu: 

Hi.ttın hunlar komedi 
- t:vct 
- ika '>Yl:tl~amam; biri 

ho uma britmedJ mi, heman 
iivlcrim. 

temiyor,un, yazmam. 

- Akrın ilcı;!rı>. 

Bana bir kokteyl daha Is· 
marla.<ana. 

- Garson bır kokteyl daha. 
- Ru para 

şeyi yaptırmak 

ermedi. 

istemeden be• 
usuline aklıııı 

- Çok basittlr.l\lesla adanılll 

sarhoşluğundan istifade edersin 

Bir kaç kokteylden onca söZ 
açarsın. 

- Birer daha içelım mil 
Hay bayi Garson kokteyl. 

- Doğrusu beu para hu,u· 

sunda aranağıne yapamam • Me· 
sela çorabım yok; terziye 30 Ur• 
burcum var. Eğer sen bona evel· 

den parau olmad•ğ•nı söykJn 

seyd.in, senden dottrudan dogru· 

ya isterdin. 

- Garson, koktevL 
-Ben de çevım. 

- - Sen de iç, fakat 

mc. Benden ıstedı~ 

değil. Bu seferlik ben 

"la ıı Esre 
bı 

lira vereyim . Falcııt başka 
erkekten iStedinmı. fer tc-ir ya 

par Al şn 30 lira)-ı şu da 1 () 
lira çorap için. 

* 
Beatrıs bardan çıknkran sonra 

için için giiliıyordu: 

Şu erkeklerin aşağı yulrarr 

hepiı;I enayidir. Fakat bu yine 

en akıllısı, hakkı var, avlamasın 
bilmek lazıın. 

al Lh m t ceddüt kol ugu hiçte yum ·ş k ll öflmı,ı 

(;ünıü ·lti Pirina limitet şirketi 
( ı mı.. ludc \t' c lediiti Pinn.a fapıikJsının Uu l{un n: ıni kuşııdt iı.:ra 

"lını Ctr \le :ıı::imd• B:ılikl''-İr ... ıh:-ıi Salhn ve ınulki 'c müfettişi edim 

· Böyle ~e} sciyleneme7.l 
Peki ama neye hAIA eski 

_ asıkından ayrılmamış'/ 
Nıtled 

I!! ..,.:::::::::::S:cl:d:m~i.~/~z!~e~ı 
İspirto ve ispirtolu içkiler umumi müdür

liğ'in<len: 

hcı ılc \nılık. Ltlrcın'r, JIL-h ıı\e kaıalan erk!nı kükılmf'lı, zira.net> 

Ü vo 
Kuınvıuıya•ına bır kere ıııtrnınarta 'l~'Orta v tır } ruz. 
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•xx::xr:xxxxx.+xxxxx::xxx:xx 
Huget ntmos, \loris Eskand YC Jorj l.afon ~ 

ı han~ n mudürlcrt "' labrika:or tüccan moıeberesınde~ pek çok ıe •t 
hazır Jııılunmu :. ,fır f"n1'rik:t <le ız sahilinde ve 40000 arşını mutecaviz hır 
cnzi dahilinde miıtc:ıı!dit L'CSim depo ve majtaza ve dairelert dahi şamil 
.~)0000 ı -ıılıl.. mühim hır ıesisattır. llilcümlc mıkına ve kazanlar \ vrupadaki 
em<alinc faik tir şek · ve sistemdedir. vC\·mıye 40 ton mı! iıleyebilecek hır 
ku\\ ette .. lup •ne\! bir ınihon ok~aya karip pirina yağı İ.<tihsal edecektir. 
Gerek be fabrikanın \e ıer<k lzmirde hail faaliyete geçen diın pirina fab
rik nın i<tihs:ıl edecği ya~lar ile Türkiyenın sabun ihtiyıcatının kısmt 

126,000 ADET EVRAKI 
MATBUA TAB'I 

Q ~ubat Q29 r,umanesi :!at 11 de ıhalc edilm._ıı. üzre lcapah 7.r o<nlll• 
miııınka ava konm ş<ur. Taliplerin mubayaat komı rono kıtAbetine mllraı:ut 
eylemeleri . 

İstanbul Posta ve telgaf 
Baş Müdüriyetinden: \~; \l\l>A.\I :\IISEI. c;Aı.A ,\.ICSAIVIERELt:RI . ~ 

Ru akıım tam uı . 2;,1;; de Fransız tiyatrosunda~ 
Dekursenln en güzel eeen olan ~ 

L' t: \ B R ~; C O N S T A. T 1 ı ' 
Yarınki Perşembe ak amı levkllAd• bir mü ameresı olarak ve Duma 

mtihimrninın dahilden temini kabil olduıtundan Araşit yığlınnın memleketimize, 
ıhalinc anık hiç bir lüzüm kaımamışttr 7.üvvar ve mtie~siseler tarafından 

11 hu Jıapıa temennipt izhan ve nuıuklor irat edilmiş sanayi memleketin 
ıarnkki<i volıında ihraz buyurdu~ı faaliyet ve fedakarlıktan dolayı hükômeti 
mcrkeziyeıe arzı teşekkürü miibevvin telı:raf ke lde$lne karar Verildikten 
nn a mc ·a im hitam verimışttr. 

Uç yiız elli he, adet muhtdif eh.atta telgaf direği kapalı zarf 
u·;ulile mı·nak:ısayn vazedilmlşdr. :\ltinakasa on iki Şuhat 92.9 tan· 

hüıde saat on <lörttc vapılacaktır Talıpler teklifnamelerlle yüzde 
nın en büı!ik e>eri olan 

L\ D MF: AUX CAM~:l.IAS ı--
Cwna gunu matine saaı l 5.30 dı , 

--·--·------
ALAMi MAFSALİYE 

-- ~ edl buçuk ni hctı deki temlnaU usoli dairesinde memhur zarf deru· 
İ ninde nıuay\L ı >11atta ba~ miidıitiyette mıiteşekkll komisyon• 

t tevdi etmeleri t arınameyi görmek ve almak istlyenlerin her gürı 
ı B~ \liiduri\et kalemine müracaat edebilecekleri ilAn nlunur. 

1 • 'T s V~:HTL: I < OL f. f. . f 
Cuma ıkı,amı buvuk gala miısamere l olarak ve Lemaqandın eo ~ ı 

~ büyıik •• y•ni eseri olan • t 
~ OUS • ;ı., SO'.\tMES PLUl'i OES E.''ffA~T:. 

11Xxxıx:xxx::::+.xx:::xxxxxxx• 

Posta ve telgraf levazım ve mebani mü
düriyetinded: 

i~n deva! sulann tekmil t 1 __ ..;_ __ _..:. ____________________ _ 

hava~ ve anasınnı camidir. I J Fabrlkasısın 
ınauen. s >!rı ve 'Cjim sulannın yalnız ( VITff,;L) de I 

feı 1 di umnmiyesi tru dik edilmi;ıi,, j 
Jlntıreklere tesiri tı.aı'isl olan Karı clğtre te•ın ızlmı ıılın I 
tij;J,t:l•1JiılOji,l : ~ t ~ .• • 

damla. mesane ve ıeker hastal•ğı kare cıgerin lhtikan ve unC151 

VITTEL 

YAPINCAK Rakısı 
en efbıdir 

Kilisesi sukaltJ 

1 
Posta bendıye ihtiyacatından 2000 kilo hurda kurşun 1000 kilo 

Beyoıt u orman muamelat . . . .. 
1 skım 2500 kilo paketlık kagıt ıoo.ooo ader tahta kapsul 70000 

Acenıa vr! depozlterl~ri A.D'ORFANİ. lsıanbul Şamlı han nome;~ .. ~:; j 
---~ 

Cibali tütün fabrikaları Erzak münakasası: memı:-tııj!;undan: 
il t ç kısı u~ lira kı vmetı 

n memnclı alo çeki ıhlamur ıgaç-
1 e Kemerburı:azda lcantan üç 

ra kı meti mııhammeneli beş kan
r komilr ı!0-2 929 tarihinde Ber • 
~lu ma' mudirivetinde bilmüzayede 
ak olunacaktır. 

adet tahta etiket 1500 kilo külçe mühtır mumu aleni munakasa 
suretile mübayaa olunacaktır. 

12 ~ııbat :alı günu saat on dörtte munakaS11S1 icrıı olunocaıtından 

taliplerin olbaptak, şartnameyi görmek üzre her gün ve münııklsaya 

işıırak için de } uzde on be~ teminatlarile birlikte yenı Postahaııede 

mutt~ekkil ınıibayııat kumi,yonuna mıiracaatlan 

• 

Fıbriı;aımzda her gün numuneleri görülebilecek olan tahminen 800 lıilo 
tömbeki dfdğl ft derisi n be7.l. 1 fi50 kilo hurda kanaviçe, 290 kilo hur
da sicim ve 85 ıdeı parça undık muşambası, bozuntu ıahta parçalart, 
çemberler, telll m•kine kayışlan lcablo telleri ve saire 

2 nci klnun 26 na Comartesi ve 27 nci Pazar günleri, alenen müzaye
de ile ıatılıcaguıdan taliplerin yüz Ura pey akçaluile 4bo günlerde saat 10 
dan 16 yı lcadu fabrikada bulunmalan. 

Ali orman mektebi rektorl uğundan: 
Mektebimıziıı altı aylık .. ııak, ve levuzırnı kapalı z'11 f ı~u!ile 

miıııak:ı<:ıva knıımıı~tıır. l,fıl'ak için yevmi ıhalf' oları t3 
şubat larihııe mıısadıf yır ·ıınha gurıu ..aal on dort huçuJ..-t.1 

Deftedarlık hiııası dalıilınde mııe:' satı tırarıye vP. ziı ,üye kornı· 
yon una gel mel eri 



Al rar 

tık 

jl 

ı;ön-

Bugünkü yeni Lı me.:e 

Soldan sağa: 
ı _ Odun kesilen alet (5) Her 

dişi çekirdekli yemiş (3) 

2 - Yama (2) Fırtına (4) 

3 - Yemek d3\ eti (7) 
4 - Dert (4) Eski zaman haki

mi (4) 

il - Tokun aksi (2) 

.MILLfYET, 

Dünkü bilmecenin 
hallcd;Jmlş şekil 

9 - f.rlcek 2) Başa heli olan(6) 
Yukardan aşatı 

1. - Yar. ccbr.c' fen biri'?) 
2. " 1 1 ( 4 :ı (3) 
3. Kr.ır.ının , ı;ı şey(6) 

4. Yemek '4) ı:rkek (2) 
5. Ram,•a ve pirinçle pi~en arap 

yeme~ı (5; 
r mc~1ne mua' -:net ve nıurı • 6 - hacedilmiş 'S) <ı. - Hekie' en '~) \'ahancı (2) 
ıd millinye ı~tirak eden ıa- 7 - Azerhnyc1nlı (5) Yumur- 7. - l\Jc,iki ya,.ısı •4) Siyah (4) 
1 , e aİleİcriıı nı··ışatı nıute- tanın sansı değil '.l) 8 - ll•vi (l!; llas yarası ';J) 

' d . 
ne r r ita ıırctı) •" aırııa 8 _ Bovur. ak i '2) llayrak çe- 9. ~ <.e dııı d ı:u gihı Jurnayan 
1 mil ıe le ııııdc har~kette kilen sopa (') (l l(P\3 , nek dc"il (4J 

l,: r·~; ;eh~\,~'.~ çc~~ 1 :....~H-a..oi..s_k_o·-· y....,.ş_a ___ r"="k--:d:-e-y-:-ir-m-=e::zmoo"':l_e_r-:. n 
t 

1 la l JC ~) d.; 

a ta•uf• ,,Jl ıttıhaz kıJın~•I s benua mektebi müdürü-u!·,, 2'l numcrolu r t en 
r , r. tt ık:•" ~ra veril~ şır t. d •• • l • t • 

" k rar bq'ttı• riy.c>ct ıduı: ye ın en gonc.er1 mı 
Surıycdc d r-dn nufJzı.c 

r tcJıf 1.1\. Jfl)t.: ı.. k~bul 
lt ı d ıla\l m 1 , ıcy\ ti 

1 usa ınca de ı ' t hl netle-
r ~ ıst•bd. ını karar 

<:r• mı~ uı t" abık 1 i is varidat 
h ~ ı tt' i Ri at cfcnd, ıın Sun· 
1' !l i µ;ali11do n sonra muUk
mcı.: memur kırk lıfrind fırka 
k 'T12 lnı K ym·kam Cemil be
}n vcrclıgi r. •c ıttıbaen cvelce 1 
tav !l !..ılın• • ol · " ıl ı k.:ı 

z 1 ma t <luriı et d( vazife ' 
>ine de\ 'Ti evlcdiği ve rilahare 
h z .ır tara ından 1 a •n ka-
ıa ;ıa t~' vil cdilmc>1r• kabul 1 
' ıiycrtk fı ar," kamınun ne~· 1 

»" heme ııç sene evci ana 
na •W<.ct \t l\iliste ikamet ı 
liıti ..- ıhdle ey'cti irriya-

~ inin şe a<~e .. me>i ve Kilis 
1 

maka,ıitg,ın· , ş a atı i 1 e 
~kkuk ctr ~ ol nıa ,ına e 1 
. ailcyh Su ri ı e huk:ımeti 

1 tr :Iır.d.ın !lir r ~m -ı, et. tav in 
I·' lyı ') i,g,ıJd,·n inuk2ddenı 

1 h 1 ı~de lıulıınan mem un\ ctınc 
·lm C} kdı,tı .i heı., duşmaıı 
ızlvk tayin nazariyle bakıl
ııcJJtı dcrkftr bıılunma<ına 

~c~rıhalin ıs ci C uma gtiru ~en Bcnua ı . sı ile me nin ıuntc ıi 
ve rivazt sınıfı talehesinin der:;leı n ııa.-; r , o ıak c ~ark J ~\ ı mer eri 
pl'tirk c1.nonım siketinin mtidüri ctı :ıuhtcı~me•:ıırıden i :;al tını ı>ldu~um ;ı; ' . miı aade uzcrine l lasgöydekı Türk milli muEs cselerinden ılaıı Sark 1 )c,ır. 
menlerın sınıf mezkılr Ta!lakat muall' nl refakatında ot lk zil retle i ' u 
ınuesse,cn.n dahilı ınudiıro Fahri Bcvle ser makin '\!. 1 tLkh ; kL,in bu nu 
kabul ,.0 her iki Deı ır .ıeniıı hiluml-m dairelenni g zdirer makinelerin her 
nevi ak<amını yegAn regln •rıe ve tarlfatıfenniyede huıunmak nezaketlenle 
k ıl.,dık. 

iki l)c,irııendcn murckKep olar. i,bu muc « e,ın ınakrlı eıe-ı tar 
çeilit nal 1111, ,e 011 1 tem 'en hıtam bulmakta olar ~ilıı \C a, ğ rla 
garet munta. n olduğu g;Iıi ~ •.. \lruıi dort saatta Htmı he er to :;-
day kırabilir derecrde olduıunu gorJuk 

·Bu surete da Jli mues.e u sanaı e ıın terakkiı atın~n kemali ıf, harla h ·• 
berdar olan t : .ıcıniz namına, inqzaru \e mu.kcrr.mclı\el ... tdare ıden c kAn • 
ınüesseSC)i rel k bilhas"a. çay zi~·areı'crilc bızi minnettar lU)tını Snrk de·• 
yirmenleri mi d jriyeti muhtt.remesine alenen teşekkür eJeıiz. 

ı en noksanii tahkikata ve 
ra U mticcrredcye istinaden 
eti mahsusaca 711 nümaralt 
hatada mum:ıilcyh hakkında 
ıni olan kar.ırın rcfinc müt
qn karar verilmi~tir. 

• 
irtihali Müessif 

?.ınır hanedlnı kadıminden katip 
ınutc,elh'e'ı \e lzmir düyunu 

niye ı 1zın cshakı merhum hacıŞefik 
zcvke·i bacı 1 czİ)'C hanım dün 

e irtihali darıı heo eylemiştir. 
( cnabı h•k eı !:it \ e ahfadına sabır 
ıhsan evle~in. 

Hanelerin izin 
MEFRUŞATI 

SALON TAKIMLARI 
VE ALLEUMUM DAHİLİ 

TEZYİNA Ti İÇiN 
PSAJ~1'Y ~IÜESSESA1'1Nl 

· · ·rı' •r. '"eliniz Orada zcvkı selime nın :ıfık. 1.crafet 

23 K!'\Ul\ USA!'\l 1929 

N -c: -• 
ır 

• 
YELKENCi 

YAl'llHLAHI 
Kara deı, iz 'iks ve sur'at 

l\ı<t;ı. 1 

Samsun 
npuru 2.1 Ç b 

1 

kın ~'"'' arşan a 
gunil akşamı Sirkeci nhtımınc:an 
lı •tketle Zonguldak, lnebohı, 
~amsun ,. Urdu• Gfrcson, 
Tra'ızon, sunncne iskelelerine 
azimet ve avdet edectktir . 

~Galata 
~ beyoğlu 
p:fldlııb ıstanbul 

ı·· ~ y r ~~t ın 

24-1-29 Per ernhe ak;:rnıı 

Bu akşam 

Aihmra sinemasında 
Harukulade bir film olan 

EN B ··1YÜK 

ZAFERİ! .. 
RfŞARD BARTEL 

temsili muazzamı · 

TafsilM için Sirkrcide Mesadet 
ha~1 itt' ılinde J'lkencl hanında 1 
k~ın . o "t,.ına mliracaat. Tel. 
lstanbul 1515 

\'apıı" ıntwrhlıızı • a·m Bey 
• 

mersın Lüks Ek-
spres postası 

G:ıl:lta rılıtırnııııl:ın lıareket'e 
Zrıırrıı!dak. lııeho'ıı, Sir,oıı, 
Sam'1ın, Üııı·ll, Faı :ı, Oı~ 
dıı, Gıre>on, Tr.ıl 1zoıı, llize 
Hop:ı~·a ııiılııı·ı.ık Ye tl'.lııii -
ıe pazar j,k 'lesiyle Hıze Of, 
Siıımeııe Tr:ıi11.oıı, Polath
aııe. Tirebo:u ı;ire.;on, Orrlıı. 
Faı~. Samsıın, Sinrıp. !ııe
ho'ııya ıı~ı~ıvaraYar:ıktır. 

iznıir sür'at ııostası 
(17..\IIH) Yapııru 25 Iüt 

saııi Cııına 12 de Gal:tta rıh
tımınıfan lıal'l'kr.t'e Cıııııartr.<İ 
10 da 1 zınire ıııdccek ve Pa-
7A'lr 13 •le lzıııirdım lı;ın•ketlo 
l'azartrs; ı::cleceklir. 

::::~ıMız:ca:~~~ı 

X>=:X>::::x><.><>«~><(. )ıx;:=ç::ç::ç::;:x;::::x;::=e=ç::<;::<;:·ı 

Bn akşam Alkazar 8!~~Xıa 
Ad vaporu a na K. faninin 

24üncü PERŞENBE 
G ııılı l8 de ~irke ı Hılııiınıu
ı :ııı lı:ırrket ··{< :aıı:ıkka'e, Jzınir, . . 
ı;ıidık,Bodnıın,Hoc .,Ft'llıı 'e 
Aııtalya, A'rı. ·e ve ~ er•ırı) B 

az met Ye awlet eı cektı « Taf
~ı:,u içiıı (;a'a•ı G•ı•ıırı k k.ır
şt< ııda Sili.' Fı aıı~z 1 lcııııııla 
l2 ıııırn:ıraya ıniırarq1J. 'l'ıııe
fon 1041 

SAIJIK ZAI E BIHAIJEB
LEI\ VAl'IJlll,,\111 

1\ A. l lı\ lJ E. 7. 
\llll\Tı\ZA.\T \ E JJJKS 

l'tJSTAS f 

Dumlu Pinar 
K~~ur:a~~ Çarşamba 

V:ıpıır.la ırıCıkeııım11l hir or
kı" ıra Ye n1lı mı ınıwrııll ı • . 

lr · ı Küj r J başınd.1 ı. er ez 
ar nte 1 ı>eıoğlu !56J me . det 
hanı .tunda bu ı . dac ede 420 
ıuhee c0 I esıanbulst. 

İlan 
Kriprli Atla'ar iskelesinin 

t nude .,. unan saç suntlurma 
sökiilc ek şcklis.ıbıkı veçhilc 
tliğer d·ıba iizerine kurdunı
lacağırdHn i çilik mliMkıı<ası 

26- ı -1 q~9 tarihinde icra kılı
nacal(ından talipler izahat aJ .. 
mak iizerc her gün mimaka
saya iştirak etmek iızcre tnri· 
hi mezkôrda lernzım müdü
riyctı ıc muracnatlan. 

Kimyayi tahlili 

Rusya sara\ında 1 u1unmıış olan \C aika i~tin.aden Yazı sahne 
edilmiş ve şımdiyc kac!:ı' gö<tenlmeıni< olan 

Çar ve Ras 
filmınin ilk lraesi. 
Kurnaz ve rivakir bir pap sın çar ve refikası ılc orava men •ıp 

kadına 1 <ırf gu2Jenıdek• ,eytan t k la na il te . ir Ctt nı \C 

bu •uret'e aPillıı lcr·nden " r c ede ck un rla h ı ı eh' 
ni' ~ nl ne u 1e tc ku cttığinı m V\.Jr n1J~tesn 11 

a:>e:<>:e=<x::r<>o-:x;:::ç~( •; ~ ~~ 
. .. ' ..... ,. .... .... ~ . ~ ~ . 

Bu ak m 

Melek 
sinemasında 

\'l[...A; fflü rcjıs. rü .1 \K 
f'f. \ D~:R in 

EMİL ZOLA 
nın şaheserinden iktıba en vazı ahnc 

etti~ 

TerezRaken 
muazzam ftlmın ilk mı L Bu ı mdc 

"'<L.-.;;- TF REZ RAKEN rolunü oyn can 
~ il A MA F~ bu 'uzdeıı cth 

rı 
1 

gOnı akı;.aını , iı keci ııl ı
nııııdaıı lıarcketıtJ ( Zoıw1 ıı -
dak , lııelıc 'u , 5amsuıı , ' 
K•re>-011, Tr lız n, ve llizr 
isk • lerıne aı rıet ve ,11 c,pf Miıderrb klmyalm !Jgor beyin 

şümul Nr şehreı • k kimya1.·i 111hlil! eserinin birinci ru ce ı r 
fasikülıi ıntişar etmiştir. Fiatı 195 

al~~f~iı'.:~:1 1~ 1:1~c:~kı:c:;,ı~fı~!~~ kumşıar. ıı LİNG ÇANG in ESIRESi 
1 Trin1~tiııo rlaire ı Telefıııı: Operatör 

1,ı,ııın 1 ıl 2134 HALİL EZAİ 1 Karmen Boni, Bernar Göçke, Jak Trevor 

Değirmencilere BASUR ı\tE~tELERi ipek yakında OpERA DA 
Ila' tın İ>lıh'"1 uıe malı. us Fistül ,e sıracalan ameliyatlı ame- -.lllli:ılii;:;;;;:s;;ı•zııE-lllilı::&m!IE:lt:ısı•ırı;aı:=,.. 

değınneıı falııil..aları l!'<ı~ !'llllLK Hıaısız elektrikle tedavt ve bı cıımle ._.,~!!"~~~~~rııı-"in;;,;:-
-v, ya- mevrut fahrık;ılarında ı ameliyati icra eder, Öğleden sonra 

1 
....,X##XX##X###J;;1:; 

tadilat w İ l~_lı:ı_t ~11 1~111 mak Dıvan yolu Acı Hamam 'o. 20 1 Istanbulda emsali ğBrulm!:ı~rl3:::~ukemıncl ve en fcvkalAdo l jl 
i' ı·eıı C'I iı k< lımı7e nıur ıc~at •• • • • • • • • • • • • • • MUZlK HOL ntimerolannt oynayan ' 
ey :.c'ikien' takıird~ ınahalıııe • l{adıköy fukara •! F k d 
ıııiitf'lıa•sıs ıniilıenrlısıe .. ııcıııde- • perver cemiyeti • ran ar i end Parteners J 

rnceğiınizi il<\ıııderi_~,.<liz. ıı'sı~ı2114- /ı·.· BALOSU .: Melek speiknyakeında ı'. hııl Aıık:ıra caı ıısııı o t 
lıl .. ııııı•rnda • masında 

24 KAnunus•ni 19'.!0 Pc·şen!ıe giin!i• . 1 Hofer-~rante:; ı\Jacar 7,ira- ı • akşamı Siirewa <1lonunda. • ıcrayl lubiyata ba ·Jayacaklardır. 
at ;\Jakinaları ~irkcti. •• • • • • • •. • • • • • • • ::xxx:xxx:::4-tz:::::::::::r. 
'l'el(!ıÜ :tılıesiıııiz. r,1;11ıbul Hayat pahalılıgv ın k 
:~i~~~~~ -Telefon: lstaıılırıl ' ı-ıık mallarımızdan ınııhi . . a arş 1 Düşündü~lerimiz ~ 

. . . . . . • . m bıı _kısmını elden ~ıkarı ·orıız; bıı meyanrla \ iin örıne j ~IR ~f,~~LIK ~O< uk laııılalaıı, Kazak, .lake! . \elek, ve Hoplar 50, 60, 75; 100. 125. l50, 175, 

RERLJTZ ~~· ~~~, ;;;;;u~56uıı oıme kadın Yelekleri, Kazak, .laket, \l:ınto ve Roplar 103, 125. / 
• ' • • 300, 350, 425, 450 ve 500 kurusa Yün örme kadııı .\laıııoları 

;1,1 ,:ırct \e ıs ~· .. t.: ... •• .•.. 
· · . ı ı. [·ıı"kı"vcrlc beraber en eh cr«lı I" ntl:ırı ve tarzı ını~t l t: ' - • . . 

b 1 ll"yo•fo Kabrbtan 'oka~ı lıelcdıye d:ıı c ı kar~tsında u urounuz. • " · · 

• "e"'i.:~~ Balık yağı içemem diyenlere ~:-=~~~!•! 

mektebinde 
7oo, 7

50, 800, 900, 1000 ve 1200 kuruşa .'ıatılmak ii;el'e ıe -lıir edilmiştir. 15 Şııhata 
>:cnebi memlekette bir müddet • kadar satışa devam edileceğinden lüzıımunuzu vaktile tedarık Atmeııizi ıav~iye edenz. 

L .. ::::~:%7.~·:~: 1 Mustafa Samlı Mahdumu müessesatı 
r 
r 

i ııl ııız Topt ın • aulr 

~r:c~·· :f Beşir Kemal subıyesı · i:i 
- ~ •: il avı oldııj!;u fc 'hırİ\ ctı kelr>ten dolayı ıızzat bılık vaP;ıııJan ! t 
~ • · •ı daha kuvvetlıdır. l .caeti ;:avet laııfur H<1Jık .agı gibı nı:Jevı ı:ı ...... ___ .. _ .... _ _. .......... _ .... ____ ·r0~n1a.z. tı:n nazık mıdclerde bılt kolaylıkla hiizmolur. ~uru ' .. '·' " us i 1• yemıyen çocuklar ıçm ~ayet müe-.lı bıı dt\adı•. ~,-.,, \UZ , fel KAB 

1 
i•• kuruştuı. I>q>0,u: Kcşıı Kemal ccıane'ı _ •• -· ••. ı --- .. --... ... ___ ------·----.... . . ) ._. ·-··· ..................... • .... -····--····· ........ !~~;~~~? ı.111 _ • D~nlz-~nUb~~Y~~~-k~~i;;~n.unda~: . 

1, r r< iGQZLU((LER ô800 :\le!J(I lı.roıız lı·:gmf tdi; mııııaka•ııı aiı•tıı\ı• ıltı 30 
Kaıııın11,arıı 929 t;ar~amlıa 13.5 

'~ __,, 
112 Adet ılAınir potrnl 
ı 12 ,. l\~elıent 
200 » ı :ivaıa nı.ıa~orıııııı f 

ııııınaka.-ai ale
niye ile 31/929 
aat 14,5 

ıl t. LTLCI \ 
1 

t ııl:ıuı :>ult.ııı l l;ımaııı 
ı,0ıumhiy. 

210 ıı Finraıı ıçiıı sapl: ma v~ ouıuıı 
45 >ı Prırselen fiııcaı 

ı )eııız knvvetlı<rı ilıliyarı ıçuı yııkanda vazııı ttıif.(raf malzeme
si tıınhrıı ıl:ı vazılı gliıı 'e saalf P ihalf' erlilec kti!·· ~artna
uw' •1 iııi [!ııı rıwk j,J1>vPıılı>1 hn ,:1111 vı> ve,.mAk. ısteyenlerin 

0 ,12 Yt'Yııı ilı:ıhlı' ıı ıılıaıı rr 'aaff~ l\<1sııııpa~tıla l lı•ııız mübayaat 
knm isyoııı ıı ıa ıı ı ı ı rac~aılan 

1 

Düuyanın en büyük hurufat 
dö kümhaneleri 

Yeni TUrk hurufatı 
Mağazamıza vürut etm' tir 

.. .., ... ~ .,.... '-' . --· .,_ '!:" -~ '!'.~"~ ' . ·~. ·~~·- ~·· . .~, •• - • 

B urla bir derler ve Şürekası 
TELEFO 
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OtobUsler b~ladı 

• B • 1. - - E 
~ 1C6- Balcının var i! 
f bal t.-1sı, oduncunun l) 
O baltası. f 
f 167 - Balık baştan l; 

kokar. ~ 

A vru padaki gibi 
Istanbukfa da otobüs-

1fii 1Jayatını seviyor
nıusun .. OhaI<le, vak
tini de kısk:-ın. çü ·11 iı 
hayat, va •İt cenilen 
ku:n:ış•an yapılır. 

16 - Balığı baştan t ı 
~ J(ula k, kalbin yo

ludur. 
ı; İn ·ana ş..:ref veren 

~~~ler en en ı:ü .. ü~rü Afo-anda asiler reisi öldürüldü 
o.u 11de11 ve f.ıkırlıkten be: . . . 

Saadet, zenginlikle değil Fakat.... avlama'ı. ! j 
•1u.'O - Barş·ş atın 11• _ --~':.~~~---·~ Bir İns.ının kıyn1eti 1\lesela Rokfe!ler iki d b I - . ~ 

. ışı ne a <ı~n1a z. fı ·)!"\ :".'. ~/1~ ,. 
onı·n zenginliğiyle, pa- yumurtl'dan fazla bir 17u-J3ahıl olan ze-6 {) '-r""' U ~·r------. 
rasının n ı~<tarıyla öl- şey yiyenıez, Fort iç X lil yaş"lr. ı 

korknı~ Aıganıstanda ışler bıraz düzeln1eg..: başladı. 
< .. Vakı'a şurdan burdan gelen haberler bir 

çüln1ez. BTakis onun sıkıntısın<l•·n baş ala- ~ fc I · b 1 J . 171 - Baht olnıa- se er era aş ay~c~v<: 
~ N:•sıl oba öleceğiz, b' · d 

c: l I ırıne. ııyn)uyorsa a oldukça kuvvetli göru-
ı:ı catö dü <tensonraasla nen hır habere ıuızaran Kıral Anınnullah Hı. ka asınd: 1 ki ilin1 ve ma- nı.'lz. · yınca başta, ne kuru- Tranıvay ağır gıttıgı 

hinıat, huyundaki iyi- AnlPşılıyor ki para 

1
. da biter ne :y<ışta. ! ve çok dol: ştığ"ı İçin 

likle ölçülür. mutlaka ka ip ve beden 172 _ Bade tanda otobüs in.:.."lııı ist"diği 
Vakı'a para ile bir istirahatini temin et- mal k<'y~olnrız. yere daha hızlı götürür. 

ölmeyenler arasına !erine karşı isy:ın eden Ilahibullah öldüı·üln1üş. 
girnıek istenıeznıisin? Baş~'a bir rivayete göre de kabilden kaç-
~ Din1a,ğ ar::r, fakat m•ştır. Diğer taraftan kabi!den ayrılan Ima-

çok ş:.:yler yapılır, fakat nıez. l 17.1- Bir a•·ızdan Otobüsler I~evo <ı- l~ 
İ 1 İrn v~ n1aı·itet zeka 1 Fakat eskisi gibi ka- ~çıkar, bir o;·duya İl ile B0 yaz1t ar;sı~d.1 
,.e tcrbıye onunla satın na<'t tükenınez bir ha- ı yayılır. :ş!eyecck. Fa -:at ücre
alınnı:ız. 1 zinedir diye isi tevek- 174 - ~.ir _at, dl>:-t ı ti Çok pahalı. Beyazıt-

bulan kalptir. y ·tullah }J·'n da kardeşi Emanullah Hana 
~ İnsan. hislerine utihak etıniş. 

Biiyük Pc!anıların ço- kü!cc.!e' vurnı;k doryru n~lının ustun<le heı· ~ tan Be.Y. gluna tanı 
;:,u servet Ye re 1a lı içe- del'Yildir 

0 
lf v, kıt du~n1a1_ . 1 17 buçu . kuruş. 

r;sint!e c1c<»il, sıkıntı ~ l · · - - j 11;ı -1 ır çıl·tı. pırı Uskuru Kcpıu . . l . ,..., . , . l ı a nız ın:.'a n gozu ı 1 IÇ~1t e rel Ş lllŞ crdır. p<>radan hrış ;:a bir~')' •-~~~',.,,.....~,..·~':=:.=:~.= Şirketi h.· yriYcn;n 
Zenaın ol'lı' k Ye ı·a- - · h Perde kapnnsııı da sonra l C6 nunıa,·alı vaı>uı-u ,..., . '. gor ııyecek ka ar ırs-
~ ta ernıek l .cvesı hıç j I d r>aı-İ'itc bir tivatro 
.. h ,. . l _ annıanıa ı ır. I . • •1 şu l .. esız 111 aıı aı ın sa- ı ,, l l oynanır ·en seyırcı er-
i . . v J k ı o ·sa para \'asanıa < ı 1 · · k ıy erını çoga tnıa - ta . . . _ ·. ~ ' <en >1n sı IŞ'll ~.yanın-

t . 1. • .1 1. aılesını mureflehen ge- dal<:ıııa·. en esır ı amı <. ır. J . d' k fı k 
Buna nığmen para I çın ırnıe ' u araya - Afledersiniz demiş, 

;le saadetin birleştiği yardım etmek, ÇOCU~(- biraz dış-:ırı çıl·acağını. 
pek n8dirdir. Oüııya- Jarını büyütüp ter~i~·e rnÜSa:l<le cc.1cr nıisiniz? 
nın en büyük zengin- etnıek, ok?tn1ak ıçın Ött:ki huşunetle ce-
l eri ya vücutlarının behn1ehal lazımdır. vap vermış: 
· a h ut ta ruhlarının Para kumar ve sef."l- - Ha yır, şinı<li ola-
iztirahından şikayetçi- lıate vasıta olduğu ande nıaz, perde kapansın da, 
dirler. çok tehlikeli bir şeydir. sonra ... 
"••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Adanıca,ğız, sesini çı-g Köylüye mahsus ziraat dersleri : 
••••••••••••••••••••••••••••••••'°• ~--·· karmayıp tel\:r:tr )'eri-

ne oturn1us. F:ıkat tatn , 

o sırada tiyatronun içi 
birden b' re karış,rş. 
Biraz evel sık·şan vıta 
geçit verıne •en <.ıe ş~t
le verinden firlavarak ' 

~ ~ 

SOl"ffi"Ş: 1 
- • ''.;! var. ne otın'lırrl 
- G->r n1ü yor nıusu-

nuz, yanıyoruz. 
Bu ceva hı alı ııe.-:'I herif 

, 1 
3 ıı::<l~ c.;rs · J lerlc gelen nladdeleri y~nında oturan ve bi-

. L lat ne 1 ~.~ < e\'anı) yakar, kuvvet hasıl raz e ·el ötel·i ~e •irci 

dün sahah P:>şa bahçe 
de kalkcığı sırada us
kuru l·opınuş, içindeki 
n1üşterileri boşaltıp o 
lıalc1e l·:ı lıııış. 

hükmedemese hile lıa-

rekatına hül·n1etn1eli-· 
dir. 

:_.- )'a'. n, sui istinıal 
edilıniş · r hakikattır. 

_,. ,\er anıeti çok.o
I:ınlar, taınan1en adil 
oln1,,zlar. 
-- -+• •••••• 

Otel mi hapis!ıane mi 

- Uaksana burava 
otelci. bu oda t eğil 
fu eta hapishane hüc
resi!. 

- Olabilir Efen'rlim, 
bendeniz hiç hapisha
nede yatmadıbı-ım için 
bu odanın hakikaten 
hapishane hücresine 
benzeyip benzemediği
ni biln1iyorum, f~kat 
siz bu hususta tecrübe
li ve benzivorsunuz! 

Kan iıı~anı ua ıl l:>t.'6- olur. Yanınca hiz ha- ile muhaveresini i;?iden Lveı Lamaıı "! ..... !!!'.: 
~ivortia o da otu besler. vaya oksijeni kömürle bir adama: Pekte pahalı değilmiş 

Yapraklar aynı za- biri şik olarak veririz. - An1an ~enı;ş, du- Aklı a g-c1cn hü'o~Ü-d;;-biri sorınuş ve işi 
d ı ı h ı İşte bu ma<lde otların run o-Preceğııı'' 1 t S an a l<l\'a' a u u-

0
- tr...k; ı~ı " •u. l vern1c <.e ıne.ş'1ur Kara öğrenince: « en dur bu-

nan h~ zı nıaddeleri gıdasıdtr. Otlar bunu e 1 d <.avt tetıgı 1 r. ı l · d" 1 d 1 d" k d havac'an yapraklarile bozınamış: . ' <.t~şun O..{ u, nn ır ıeıne ra a ı> ıyere oğru-
ı lır. Hava hoş değildir alırlar, kömürü tutap _ Perde kapansın da hır katır atın alnıış, c~ Kara kuşun yanına 
Havada su buharı ile F t 1 t j uıderek· oksijeni tekrar havaya sonra!.. a..<a <a ırın parasını e. • 
beraber neff:t alınağa verirler. Eğer otlar __ gMdıyt ıçt11 Sflynıak )· ,ıını. Babası- -Ya .l\1evlana!demiş, 
ya rn yan bir madde olrnasa idi, maazallah . K~çuk Lerna~a anne-· na gidip bin dirhemi oğlunuz sİ7..e yanlış an
\'ardır. bütün n1ahlukat ölür- ~ı bır __ bardak lı~o-~a.ta istemeğe karar verm' . !atmış, biz katın 1000 

Bu madde yakıcı d ü . Çünkü havasız ıle t.lort tane hıskuvıt Ezile büı.üle yanına gi- dirheme dewl g99 dir-
olduX-u ıçın tesirini d k v. er.dı. Leman, bunu rerek: heme almıştık ... Eı yer e yaşama müm- t kte k k 

lt d' b' d k d l kıç 1d ~ ·80ı~ra üçü -Peder Efendi demi-c uarakuş hesaba akıl aza an ıger ır ma - ün eği <lir. ar eş nın ımonatası- be L. 
1 

ld v ~ 
de daha vardır. Hava- Oenıek kı' yapraklar, d k' .. d n uır <atır a ım. erdıremeyerek: 

nı a ınıse gorn1e en l{ W b l . da bu i ki m n d de ot hı rın ciğerleridir. . . b' . d' A . - aya a ın a <a- - ya den11ş, pek te ıçıp ıtır ı. nnesı sor- l , h l l ·1 · 
olmasa yaşanıakmüm- Güneşsiz yerde yap- d . ını. pa a ı ceğı nıış, söyle-
kün değildir. Bunlar- raklar yeşil olanıaz. : Hani kardeşinin li- - ~i~ <~:henı~!.j yin de versinler .... 
dan birinci ine oksijen A1ahsulun yetişmesi monat.ası? Yoksa senn1 - ın < ır ·me ilk görüşte 
it-incisine (azot) deri r. için güneş lc1zımdır. içtin? nıi? Yıkıl git kar·şını- - Hanın1efendi, ilk 

Biz İnsanlar ve hav-. 
vanlar ha vadan(oksijen) 
alarak teneffü · ederiz. 
Al<lığınıız oksijen vü
cuduınuzdaki yemek-

Huhisa: Otlar top- - Ji y r ben içmediın <lrn... görü~te kuvvetli bir 
raktan kökleriyle, ha- anneciğiın, b'sl·üvi içti. Çocu c. n1ah7.tİn ve aşkın hasıl olacağına 
vadan yapn;klari •le - '~ki hani bisküvi? nuiteessır bab?. .. ı~ın ınanır ınısınız? 
aldıkları nıaddcJerle - Lınıonatavı ben- yanından çıl ıp duşun- - ilahi Beyefendi na-
yaşarlar. ı den habersiz 1çti di ·e celi, dtışünceli oturur- sıl inannıam, tam beş 

Kerim Ömer kızdım, hepsini yedi~. ı ken konaktaki ağalar- defa başııı1dan geçti. 

.Siındi ortalık yatıştı ~eı:nektir.Çünkü asilerir 
reısi öldürüldükten ve ıkı kardeş birleştikten 
;~nra ~c~i !!,alan_ asileri t~pelemek tabi ~olaylaş·~ 

f Kıraat başlangıc·,· 
~ ........ b o o • •• -4-

Yenl okuyanlara lazım ilk 
kelimeler [*J 

Cuma Cumartesi Pazar 
Pazartesi Salı Çarşanba Per .. 
şenbe Bayram Tatil Sab·ab 
Akşam Gece. 

insan kadın Çocul{ lcız Ha .. 
nım Küçük Hanım Çocul{ .. 
lul{ gençlik Ihtiyar Doğum 
Hayat ölüm Aile Alrraba 
Baba Ana Oğul Torun Kar .. 
deş klz kardeş övey kardeş 
Amca oğlu yeğen Nışanb 

Evli Düğün Nikah koca 
kan zevce zevç 

( *] lluıılan güzelce okumaya çatışın manasını hilmıırli~' 
ni:ı kelimeler v0tı·sa brıviiklerinize, tanıdıklarınıza sonın 
ıc:~ ~>::;::=:.:~:ı::==-.=:;:==:~= • ı • ı ı ı ı a ı ıı cı u a 81 
Bakalım bulabilecek misiniz~ 

.Uurada devecıyi aray ııızl B.ı tarlapa kuşu buJuııl 
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Ön nıakas üzerinde idrolik anıortisörler - Krom çcliJtinden ön d' ·ı ç l'k · . . ıngı - .e ı parnıakh "" 
tahır u len \(' parçalanınıyan ön caın-Ampernıetre-Hırsızlı<Ta ıniını· 1 t k ---- "Ford tekerlekleri-Tiiple.t 

f't <on a t anahtarı U 
·ıanıbast ~Arkadan gelenleri gösteren avna - Çelik parınaklı etiek tek 1 ;y· y- - ç ileri bir geri vitesleri -Ön tabi<> . - er e~ı - ukseh ta ·kr !'-ertibatı (irreversible) sisten1ind"dir - Tenvirat ve,harekete getinne.· zyı 1 yağlama tulumba ı - Direksıyon,. 
.yağ miktarını_ gösteren n1ü\;İre-Komple anahtar takınır.~ -.-_:::: .... '?'_~~"/·7-7-11--- ._........__ elektriklcdir-Kiloınetre müş'iresi-i\1otôrde 

// //J ////• ~/ 
/ -.:::-/~--- / / / --~<- //// 

ARKA MAKAS 
(cantili11cr) kantili"ca 

1 7 yapr.ı.k 

: ··:· ~ ~: 

/; 

... . \ Tr r fı'l',..lı:_ :-: J·,:· '_,.: 
. . . - -

--~ - l 

I 

\ j:; 
' .. / ~ ' 
ı I 

Ye~i Ford kamyonu bir çok yeni evsafı ihtiva etınekte olup hiç 
bir şeY. tecrübe halinde brakılman11ştır. Bu evsaf 111 büyük bir l<tsını 
sırf Forda ınahsustur, diğerleri de otomobil )'apılışında tamanıile 
yeni ihtira .,ve icatlandır. 

İşbu yeni ihtiralar yeni Ford kamyonuna kabul edilnıek hakkını 
kazanmadan evel her biti ayrı ayn yapılabilen her türlü ağır tecrühe
lerden geçirilnıiştir. Demek ki kamyona kabul ve tatbik ediln1el< hak
kını ancak Ford İmalatı prensiplerine tarnanıile mutabık olduklarını 
gösterdikleri zanıan kazanabilirler. Ford İmalat prensipleı:i İse ~un
lardır: yapılışta sadelik ve sağlamhk, azanıi f aide temini, asğari 
a)ın~1a, binlerce kilometreler tçin hakiki ve eınin hizmet: 'icap ettiği 
takdırde kolay ve ucuz tamirat. 

-~u fikri takip ederek şu saydıklarımıza nazarı dikkatinizi cefh
ederı7.!' Ağır yüklerin kolay ve çabuk nakli için lazım olan kuvvet 

ÔN MAKAS 
H"7.IOİ 

1 l yapn.k 

ve sü_rati ten1in - eden 4 silindirli 40 beygir kuvvet(nde yeni n1otör, 
aynı zanıanda heın tulunıba hen1 kaşık hen1 tazyik usullerine göre 

i~liyen yağlanıa sistenıi - taınaınile yeni bir tarzda ve çok ba .•t 
iştial (allun1age) tertibatı Elektrikle lehiınlenmiş yeni benzin de 

51 
• 

-Yeni sistem tulun1ba ile soğut111a tertibatı. posu. , 

Vites tertibatı seçtirıne sıstemindedir. 
• 

Kaınyon, arzu edildiği takdirde, ınuavin hİt t. · . 
··ı h'I' B 'b · 1 ansmı yon il ı ı e ı ır. u tertı at sa yesınde kanıvonun 111u· t t - . e ve-. 
1 • a suratı 32•1 • • 

<. e tenakus fakat çekme kuvveti 47 "/. 111·sıx .- d • nıspetm-• - .ın e tezayüt ed er. 
Bu tertibat bilhassa f:,zJa çcknle k .. 

kullanılınak üzere kamyon arzu ede l ~~vetı ıcap ede~ ağır işlerde 
n er ıçın çak kıymetlid' 

ır. 

Arzani 5 adet bağlanıa ile biri t' .1 . 
l'k 1 . . es ırı mışkalı ka . c;e ı cuvan ıçınden gPi'....,. d"r · . n n1u vım şasi çatı 1 

l .. . ____ .. ııeransıyel ak ks _ • 
<uvan uzerınde hareket eden a k k sı, a uzerine olmayıp 
tel, erici< üzerine fren . · t .r ~ te erlekJer, tanıanıile kapalı dört. . F sıs enu uç çe 1 (" 
ycnı ord tekerlekleri gı"b· h ' yre c ırreveJ-sible) direksiyon, 

l ·ı · . ı a vas h · F 
C( ı nııştır. , ' ep yenı ord kaınyonuna tatbik 

• 

. Diğer taraftan· süs .· 
tısörleri gihi zik d u pansıyon, ön arzani ınakas, Houdaille an1or-
ideal, en ar ~·~e eg~r evsaf ve tertibat yeni Ford kamyonunu 

zu 1 ecek bır nakliye v~L<ııtası haline getirnıiştir. 

B N ~AKI J:ll I N I Z DA K İ PO R D A C EN TAS I N ·D A N 
KAMYON _ TECRü.aESi' iSTEYİNIZ • 

.A 



• .. ŞEHİR, MEMLEKT VE .. HARİÇTEKi ~EKA Yıt GÖSTEREN E 1 

IJususi ıotograf muJ-a'Jirlerimizden Etem Hamdi Bey tarafından yangın esnasında · 
geceleyin çekilen bu re;;im fırtına ve kar içinde itfaiyenin vazifesini na~ıl ifa ettiAi 
ni göstermektedir, ~ ._ 

' 

Tatavla cıvannda evelki gece çıkan yangın pek müthiş ve feci 
çok evle beraber biiyük bir kaç tane de apartmıan yanmıştır. 

olmuştur. Bir 

\fgani,-tan Kralı Emanullah han Hz. asilere karşı mukabil b r taatru1. ha1.ırlaır a·z iizre Kabilden tayyare 
ile Kandihara jtitmişti. Resmimiz Kral Hazretlerini seyahat ettiği tayyareye binerken göstermektedir. 

Gsttcki resim, Afgan kralı ı\manullah J-Lı. nin Kandihara gitmesi 
üzerine pek az bir zaman için tahta iclas edilmiş olan lnayetullah 
hanı ailesile birlikte göstermektedir. Diğt:r resim de F.manullah hanın 

meclisi meb'usanda nutuk söylarken göstermlktedir. 

• 

, 

Evci ki gün 'e diin ; agan karı nezafet amelesi çöp arabalan ile kaldırarak denize dökmegc çalışını~tır. l'.ınin 
öni.i rıhtım cıvarı toplanan karlarla d !muştur. Ame le bir taraftan kar yagarken dip;er taraftan karlan denize 
nakletmekle meşgul olmuştuı:. 

Gaita - ff ıı• ,., • 
Fırın· itf~ ' o! ' 

EICSELSfYC 
Büyük elt>fse fabrika 

• ziyaret ediııiz ve ~"· 

l~rkck 12· l . 
Pardesiilcri > ]. ra 

l~rkck 
:\Iu~1mbaları 
1-:rkck 
l'altola rı 
Çocuk 
~lu;amb:ıl:ın 

••• 

8~ Lı•a 

1 Q~· Lira 

Hanım efendiler 
Ll'TFt:\ Oh.l 'ı 1 . 'l Z 

Her renkte e11 m nteh ,1 11 ı amb:l· 
lat>mız c:' 1 tir. J i)! t 1 arı k~t ytı re · 

bet labul eımc.1. 

· lerrcnktı in ;, 13 ı .. lir; d , 
ı \ll \',IB<\1. \ ~ ,_. ı rl 

Ca1 nrdin ~ 3 1 lir. 
PARrn:·Lr.•:!l l !

0

it.•:ır• 
Kürkle rnuzc\ \en \ c ıır dd Jl. ı 

;\f:\'.'J J'{)L\R 15 ~ !•radar 
l itıt arı..r 

lngil'.z biçimhdc "'"' şiardan 
P.4.RDl·:-;L"Ll'R 14 ~ lırad 11 

2 İtihi r .,;T 
eo 

yağmur ynğdrğı vakit Istanbu' 
da 

60.000 
i mUıecaviz zevat 

F.K 'El.Si\ OR 
:'l!drk:ılı "•k'F.R \IF..\131Lİ%F: 
J',\RDı:sL l,ı"ı.. ~yerler 

Zira 1 kr rurlu tc'1eddul:1tı 
n:ıvaıhvc k:ırşı \ ıcutlu lui,mı 
ınııha:aza <den ·g:ine mu· 
şanıhadır, 

EKSELSİOR E~tE
Rı\IABİLİZE 

PARDESÜLERI senenin her 
mevsimi için clzcnıdir. 

Erkek ve kadınlara mahsus 
gayet mtlkemmcl ve şık mu· 
şambalar, pardcstller, palto!· 
ar, kostDmler ve sail'enln 
müntahap çeşitleri mevcuttur. 
Telefon: BEYOÖLU • 3503 

Tııloııitle de mııamc'· \apılır 

Asrın 

mütekamil 

Foto 
Ye siı:e

nıa maki
n'3leri 

ancak 

B. depo

sıındartır. 

İ8tanbııl 
Asma al
tı Yaldız

flan. 

KÜRKLER 
c nelik pilanço müna<chctilc 
lleı ,ı lunda !l'l 1 ~ ımc odJ 

EPREM 
Kürk Tican;than• ·ndc 

tenzilatlı fiatlar. 

MEVSİM 
SONU 
SATIŞI 

BEYOGLU 
• 

"LIOtJ,, 
MAGAZASI 

MES"ULM00R0:BÜRHNI 

r 


