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Bi; alacak verecek 
meselesi Frallsı.z kabinesi 

Tardieu harici siyaset münakaşasında 
ayan meclisinde ekalliyette kaldı 

Maamafih bu buhranda son banka iflaslarının 
büyük bir dahlü tesiri vardır 

Doğru değil 

Kambiyo mürakabe 
heyeti devam edecek 

Kabinesinın istifasını veren 
M. 1ardieu 

T.Rüştü B. 
Bu akşam Ankara

ya hareket ediyor 

BUGlJı 
2 nci sahifede : 

1- Tarihi tefrlka:SultanHamlt 
3 - Ha-tici ve s on haberler. 

3- Harice cönderllecek but 
day temiz olacak 

3 üncü sahifede· 4 Doca sahil~de: 
1- itfaiye ıeşkllAtı ı evol edl . 

ıecek 
2 lm \A yan lı ş lıkl a r ı . ıın ö nil

" " geç tı ecek 

ı- haitanın yuısı 
2- lllk ftye 
a Roman 

istila etti? 
lstanbul spor kongresi 

pBk gürültülü oldu 
Kongre riyasetine Etem izzet, mıntaka 
r · yasetine de Tahsin B.ler intihap olundu 

Kongre Gazi Hz. ile Başvekil İsmet Paşaya 
telgrafla arzı tazimat etti 

lstanbu/ spor kongresine lftl .. ık eden zevattan bir grup 
Dün toplanan İstanbul ku- Iiifname ve listeyi imza ederek 

lüpleri murahhasları gene mü- kendisine tevdi etm'.ştiler. Şu 
nakaşalı, mücadeleli bir gün ge hale nazaran dün o listeyi res
çirdiler. On beş gün evvel Hak- ı men intihap etmekten başka ya
kı Tank Beyin riyaseti altında pacak bir şey yoktu. 
içtima ettikleri vakit uzun didiş Celse açılıp gazetemi z hey'e
melerden sonra aralarında bir ti tahririye müdürü Ttem İzzet 
itiliifname tanzim ve imza et- Bey riyasete edildi. Fakat hava 
mişler ve yeniden intihap edile- da, malesef, elektrik cereyanla
cek heyetlerin namzet listesini n hissedilıncğe başlandL Filha
bu itilafa rapteylemişlerdi. Bu lı:ika Fcnerbahçe murahhası söz 
suretle her noktada itillif mev
cut olduğu için dünkü müzake-\ 
ratm evvelki mukarrerata bir 
şekli resmi vermekten ibaret ka 
lacağı tahmin olunabilirdi. Fa 
kat böyle olmadı. V az'iyeti ka-ı 
n.erimize etrafile izah için ev
velemirde Hakkı Tarık Beyin 
itlHifının esasatını hulasa ede- \ 
lim: 

1 - Federasyonların ta· 
nmması 

2 - İstanbul mıntaka heyet-j 
!erinin istifasile yerine digerle
rinin intihabı 

3 - "2" numaralı mmtaka-
nm tanınması 

4 - İstanbul kongresince in 
tihap edilecek hey' etlerin mer
but liste üzerinden icrası. 

5 - Ön safta bulunan spor
culardan hiç birinin bu hey'et
lere girmemesi ihzar ettiği i i-

Kongreye rıyasa eden Ettm izzet B. 
alarak yukarda anlattığımız iti
lafı hülasatan anlattıktan son
ra diger tarafın yeni bir liste ih 

Devamı beşinci sahifede . 

Arif Oruç bugün lzmitte 
sorguya çekilecek 

Avukat Etem Ruhi Bey davanın başka 
bir yere naklini temyizden istedi 

İzmit, S (Milliyet) - İzmit 
mustantikliğinin kararile tev
kif edilerek dün buraya tahtel
hıfs getirilen Yarın başmuhar
riri Arif Oruçla müdürümesulü 
Süleyman Tevfik B. hapishane
ye sevkedilmişlerdir. Bugün 
cuma günü olduğu cihetle, istic 

Ari/ Orucun sorguya çtklltcıli 
lznıit adl~ bin•sı 
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Sulta 
Tahsin Paşanın 

No: 105 

amit 1 
Hatıratı.. 

(Tercüme ve lktlbae 
hakki mahfuzdur.) 

Abdülhamideyapılan SLİ 

'~;~--~ 
id.ILUYl<:T CL'MA RTl~Sl 1930 6 

HARiCİ HABERLER .. 
Mısır kabinesinin mevkii lzıiıir at yarışları 

Milli hükumetin tanımadığı kanunlar gene tatbik edilecek İzmir 5 A.A. - İzmir hususi yaştaki yerli_ ve arap kısrak!~ 
idaresinin bu sene sonbahar at mahsustur. ikramiyesi altr yiil 

kasta dair yeni tafsilat 
1 l L h • t d yarışları bu gün Bucada icra e- lira olan bu koşunun mesafeS' 

Ecnebi matbuab e ıs an a dilmiştir. Birinci tecrübe koşu- ki bin dört yüz metredir. BiriP• 
!!...-------....--------' su idi 930 senesi zarfında kazan ci K~mil Ef. İzmir Nasip iki_ıı" U 

N h P d 
Türkiye - İtalya Yenı· kabı.ne te- dığı ikramiye yekfinu bin lirayı Tevfık Bey Manisa Seha üçoıt 

Karar 

Ermeni ihtilal komitesinin 
a aS ş.nln e- y tecavüz etmemiş ve dört yaşın- cu Baytar üçüncü Baytar ~r 

d 1 k 
unanistan kk ·· ı ffi• daki yerli ve arap erkek ve dişi başı Hilmi Bey Reyhan geımı; 

iği 0 mıyaca "Temps., gazetesinin :h1ma- Şe U e taylara mahsustur. İkramiyesi tir. Dördüncü Reisicümhur ~ 
• Mmırdan vakit vakit gelen ~uhab~riT~rk~ye ~ariciye veki- VARŞOVA 4 A.A. - Reisi- beş yüz. li~a olan b~. koşunun şusu idi ve daha yukan yaşut 

telgraflar bu memleketin geçir lı T_evfık Ruş~u B.1!1 Ro~a seya cümhur Mareşal Pilsudski ka- mesafesı bin dokuz yuz metre- İngiliz at ve krsraklara mahsıı! ~ 
. • . _ . . . . .. mekte olduğu siyasi hayata ara ha.~ınde~ ba~~sl~ dıy?rkı: bincsinin istifasını kabul etmiş dir. Birinci Şaban ağa Suzigin- tur ikramiyesi bin lira olan b' 

yakalanan evrakı 
Komıteden dahı haberler bek-1 belasile Türk mılletı ve Turk sıra şayanı dikkat bazı haberler Tevfık Ruştü B. ın Romada ve ayni zamanda yeni kabineye bek ikinci Veli Ef. Suziginbek koşunun mesafesi iki bin döl' 
leriz. "Revolveriniz,, Dikranyan hüki\meti gfinagfin rnahrumi- veriyor. Bu haberleri kısa bir ta bulunduğu müddet zarfın~~ sık tayin etmiştir. Yeni kabine Sla- §ahin üçiincü Hüdai Ef. İzmir yüz met.redir. Birinci M. Yanıt' 
tarafından Varna (Ertakeç) e yetlere ~hkfun idi: Kend! }'.Jlr bir ile tarif etmek lazım gelirse sık cı:_vap vermek .~evkiınde vekin riyasetinde şu suretle te- Servet gelmiştir. İkinci sonba- Ef. İzmir San Türk ikinci Re~> 
g~nderil~~tir. İi!t fırsatta size dunda bıhakkm sahıp ve bakım ?e~ebilir ki, .~ıralın arzusu ile ka~dıgı suallerden bırıde Rom~ şekkül etmiştir: har koşusu ise 930 senesi zarfın Bey İs~b~I And~ro~kus üç~ , 
gonderecegım. Kıtapları Bergo olmaktan mehcur idi. Hiç bir ıktıdar mevkııne gelen ve 0 su Atına ve Ankara arasında aktı Dahiliye nazırı Cneral Sklad da b" 1. d f 1 . . kel gelmıştır Beşıncı kosu 93 ., 
- çrkarken g "d b km 1 h"d h kk ·· t · 1 mev ubahsolan h ·· t - ın ıra an az a ıkramıye ka · · ·"' - .. ~n_ıı e ıra ışını ı a ı e ve a a mup eru o mıy~ retle aylardanberi bu mevkide z . meş ur. uç a- kovski, Hariciye: Zaleski, Ma- zarumş İn iliz at ve kısraktara senesi zarfında hiç koşu kaz.,.· . 
buna muteessıfım ne yapayını I ıak memlekette keyfe mayeşa kalan Sıtkı p.,. hükfimeti ken- raflı mısaka taalluk edıyordu. 1 p·1 d ki Adli M"h ah g. . . .. .. m"m"" yerli ve arap at ve kJsrP 
k. ı k kma- · · · b" "' 1t ı b. b • k b" reşa 1 su s • ye 1 a- m sustur ıkramıyesı dort yuz ---, "' ı ace e araya çı ga mec- tesıs ve tıcaret eaen ecne ı pos dinden evvel memleketin idare aya ır zaman u mısa a ır 1 ki M ahi M "f• z . cü Evliya zade Refik Be Mis" 
bur oldum. Arkadaşlara selam. taneleri memleketin hayatım sini deruhte etmiş olan milli hü taraftan Belgrada karşı bir taz- ~vs ki' z·ez . P 1ve a3:'1 · e; li~a olan bu koşunun mesafesi !ara mahs tu İk ~ i iii 

İmza kemiriyordu. Posta paketleri i- kfimetin kararlarım bozmakla yik vasıtası şeklini vermeği dü- ~ '. ıra~t. an;-po cz>'i: hın altı yüz metredir. Birinci ··z lira 0~ ~- k ramıyes53fı 
Zartaryan Doktor Tomako çinde kaçırılan mücevherattan meşguldu··r Artık İngiliz _ .... __ şünmüş, diğer taraftan da Şark anayı ve tıcaret: rustor, 1 Celfil B. İzmir Falespodr ikinci v;ıb. k' .. u oşund~ mBe -~• 

··mrük· · ı .....ıı. ·ı 1 • uu ··f · k" f . sı ın se ız yuz metre ır. ıw 
gu resmı o a ...... mı yon ar sır müzakeratı bahsi kapanını" ta nu uzununm ışa ınd ve teves Evlıya zade Refik B. İzmir Mis · EE li d R f'k B df' 

2 1 kt · ·· ·· ı·· d B ı· ., ·· ·· ·· · t k 1 k · · · cı v ya za e e ı ey ıvı numara ı me up ca zıyan goru uyor u. uma ı . suune musaı ı ma ıstemıştı. pile üçüncü Tahsin İzmir Nona b ·k· · K" -1 Ef M isi 

Sevgili arkad::ı Temmuz 
905 :=:~~=~:: J:~~~iı:~~~fk !?:~: i~~ı:::~~~ d~~~~~y::~ı f /gelmişti;. ~.çüncü dokuz ey!QJ D;'~ş ~~hncüa~~vde~ Ef. ~r( 

Voske Hanktan gönderdiği- !eri alat ve mevaddı nariye ve bu misak bununla beraber hiçi !koşusu ıse dort ve daha yukarı rum Necip gelmiştir. 
.tiz temmuz yirmi dört tarihli semmiyeyi ithale müsait yol bir zaman vücut bulmıyacaktır.1 H"l" ı· • . . • 
mektubu aldık. Galiba hey'etin buldukları ise şu vak'a ile sabit T f"k R"' t"' B f d ı ı a ıahmerın ızmır 1 Harbıye mektebi . d . . 1 d r 1 . ev 1 uş u . tara ın an 
musaa esını ama an ımana o uyordu. Bınaenaleyh Lo.zan b b t ak"b k ·ı J" d J • 
girmek istiyorsunuz. Belki hey' muahedei muzafferanesile mil- .u Kap ad;'. ~ ef~kra~atı pbe vazı 1 sey apze e erıne Ankarad bii ., 

1
. . . .. d . _ tır. en ısının ı ınce u mesc a muazzam 

et ımana gırmenıze musaa e et letın bu belalardan kurtuluşu ve ı b h" d ··ıd· d 
mez. Bunun için limana girmek servet ve samamna desteris olu e mevzu a ıs egı ır. · yar ımı bina yapılıyor 
teki fayıjayı isbat etmelisiniz. şu bilhassa şayanı şükran ve if- Çünkü malfim olan ve ayrı " Ankara, 5 ( Telefonla ) - Ankara, 5 ( Telefonla ) .,; 1 

İş geç kalmamak üzere sizi tihardır. ayrı aktedilmiş bulunan itiliif-
celbetmesini hey'ete yazacağız. B .. tı f h . .. d !arla bu mesele halledilmiştir. 
Şayet "Krist,, orada ise gaybu- :ıgu: ub a rı v~~:~u~-:Y Roma, Atina ve Ankara arasın 
betinizde.size vekillet eder. İyi m:.ı.ı-f ~a e~ 0 va 1 tş ~p da üç taraflı, ve bir tek misak · 
Fumca bilir. sı 1

. e tlvus. 1urybal.dsek~re 1 ~ aktedileceğine dair dönen şayı 
İ ve mınne er ı e a a a ı ma u ı ·· · b" · mza . "h ld -

1 
.. a ar uzerıne ır takım ecnebı ga 

Ermenı. ihtı"la'l cemı"yetı" matı ıstı sa e ugram an muş- t 1 T f"k R.. .. B . R 1 
k··ı• d ı h" · ze e ere ev ı uştti ın o-. ·h d" · u attan o ayı ıcap ve ıstırap . . . . 

ıttı a ıyesı duyulduğunu da itiraftan geri ~ seyahatının mua.hedel_erı ta . 
kal dıl etmek etrafındakı neşrıyatlaJt 

3 numaralı mektup amam. alakadar olduğu zannettirdi . · 
Cenevre 2S Temmuz 905 Sukı Paşa Malfimdur.ki, Türkiye bütün 

Sevgili arkadaş! Pek garip ve korkunç milli emellerini tahakkuk ettir- j 
Gerçek kariben Filibeye hare bir ihbar olmasa bile bu müzakeratın bir miş olduğu için beynelmilel 

ket etmek niyetinde iseniz de Melinit mürekkebatını havi dah~ ne. vakit başlryacağmı ki~ noktai nazardan vaziyetinden 1 
bu mektubumuzun vaktile yeti- bombalı balon se bılmıyor. Her halde bu m1;1- hiç gayri memnun değildir. Tür · 
şeceğini ümit e?iy~~· ~yet Kumkapı ve sair Enneni ha- zakerat muayyen ~lma~an. hır kiye şimdiki niz~mm muhafaaıa M. Slavek 
Sarat Batuma gıtmış ıse Atına- <liseleri üzerine Ermenilere iti- zamana kadar te~ır e~ılmı~ ?!- sı taraftandı~, ve' hareketi mua- ".hat: Kolzlovski, Posta ve Tc1-
da yapılan esliha mübayaatile mat edilemediğinden meşhur du. ~ıtk~ J'.'.ş. _kabınesı teşkilatı hedeledn çerçevesi ile tahdit graf: Boerrer, Maliye nezareti 
bunların nakilleri vesait ve şe- Musevi taciri Haronaçı ve oğ- es~~ıy~yı mtı~bat .• ~a~tı?~u edilmektedir. Ahiren aktedilen vekaleten Matusezevski, sabık 
raitine dair icap eden bilcümle lu Jak Efendiler sarayın kuyum degı.ştınnekle ıste.dıgı gıbı_ hır ve hali hazırın ibkası esaaına kabine dahiliye müsteşarı Pier
malfimatr almamzr tavsiye ede- cubaşılrğmı ihraz etmişlerdi. Pd~r~'.1111e~t~?'a ~~::~ f o~acagılm istinat eden :rürk- Yunan mu- acki, heyeti vükelaya memur e
riz. Merkumdan mükemmel ma Jak Efendi hemen her gün Vu,unmuştur. 1 1 ır a 0 an ahedesi de bunu göstermekte - dilmiştir. 
iUmat alabilirsiniz. saraya, gider, murassa nişanlar Na hd fı~as:ıı:.~n me;sup ~a~ık dir. ' Lehistan • Almanya 

Şimdilik bu cihet bir meselci ve sair hediyelik mücevherler . a _as ş .• u me ı ~e e e-
hayatiye hükmünde olduğun- . . 1 . . 1 d B .. tın ıktısadı sahada hızmet et- VARŞOVA 4 AA _ Salfilıi 

sıparış en var ıse a ır r. umu- · b .. ·· k · · k d" · İngı"lterede meb' usların · · 
dan nazarı dikkatinizi davet e- nasebetle sarayın mabeyin kıs- ~kıydor ve ukt1;1_ndva tı_ı:ıı k~n ın1ı yettar Leh mahafilinin fikrine 
:!eriz Selam ·ı d·- d · ı · · 1 tı ar mev ıın e mum un o - tahsı"satı göre yukarı Sibizya intihabatı · • l mı ı e ıger aıre erme gırer, çı d • k d ··dd b 1 HAŞ YE kar ekseri bendegan ile temas ugu a. a_r uzu.n mu . et u ıırı hakkında Almanya tarafında ce 

Sako, Ropino salimen çıktı-ıederdi. durmak ıçın daıma hır ~kı:tu Londra, ~ (A.A~ - A_vam ka miyeti akvam katibi umumili"i-
lar. Buradadırlar. Sarat, Zare, _ . . . . b'.'lş~~ .~re~er ara.n:akla vakıt ge marasında ırat edılen bır suale ne verilen notoa yalnız mah:lli 
Emii gibi onlarda kariben mek Bomba hadısesınden ikı ay çırdıgı ıddıa edı!ıyordu. Sıtkı cevap veren M. Macdonald, par . 
tup göndereceklerdir. ev_vel şifre kati~i mer~um Kii- Pş. kabinesi ilk bahardanberi ik tamento azasına ait tahsisatın akallı~t matb~a~ının bethaha

Silviyoriçi 
Avusturya postanesi 

mıl B~y. vasıtasıle takdım ?lu- tıdar mevkiindedir. Bu müddet yüzde 12 buçuk nisbetinde ten n~ neşrıya~ına ıstın~t etmekte
nan bır 1urn~lde: J ak Efendının zarfında iktı:;adi sahada ne ya- kisi i~in teşkili mütasavver o- dır .. Mezkur m~ha~ıl Almanya
saray halkı ıle çok temasından pıldığını öğrenmek merak edi- lan komitenin aleyhinde bulun daki Leh ekallıyetıne karşı ya
ve yalan y~lış hava~is alarak Jecek bir bahistir. Bununla bcra duğunu b~yan etmiştir. Muhafa prlan tethiş muamelesinin Reich 

Bomba cinayeti mürettip ve b::ız~ ecne.~ı. gazetelerıne muha- ber şunu da söylemeli ki, Sıt- j zakarlardan ,;Cunlif Lister,, bu taga verilen Leh aleyhdarı ka
faillerinden Silviyoriçi namı di- bırlık .ettıg~den . bahsolu.nmuş kı Pş. kabinesi yukarıda dediği ! hususta hiç olmazsa peş sene nunların ve Lehistandaki Al-
ger J orj, namı diger KöseAristi ve ledıltahkık bu ıhbarın tıcaret miz gibi teşkilatı esasiyeyi ve zarfında devam edilmesine mü- k ır . b 

k. 1 · tarafından tasn· v t · ·h b k · d" - · ·ı kl"f" d" man e a .ıyetı mat uatmın dev di namı diger,RoberRişo esasen ra ıp en 1 e er ıntı a at anununu ıste ıgı s.e- teallik bir tadı te ı ı tev ı et- . • . 
Ermeni ihtilal cemiyeti azasın- tip ettirilerek Fehim Paşa tara- kilde değiştirmek için daha zi- miştir. let aleyhınde halısane olmıyan 
dandır. Bu şeytan herif türlü fın?an limenfaat~n. terviç olun- yade vakit ve dikkat sarfetmişe Londra, 4 (A.A) - Avam ka vaziyetinin SiSlizyadaki haleti 
türlü şekillerde görünmüş ve dugu anlaşılmış ıdı. benziyor. Milli Vafd fırkası Mı- marası 225 reye karşı Cunlif Lis ruhiyenin başlıca sebebi oldu
hiidisede en mühim rolü oyna- Bombanın infilakından sonra sırın Sudanı terketmiyeceğini ter karar suretini 255 reyle red- ğuna kanidirler. 
mıştır. mütecasirleri taharri olunmağa daima müdafaa etti . Sıtkı Pş. detmiştir. • 1111 •, 

Mevaddr infilakıyeyi getir- başlandığı sırada Atina sefiri- da yeni teşkil e~tiği bir fırka- Çin • Rusya 
ten, alan, paraları postaneler- miz Rifat Paşa merhuma veri- nın programına ılk madde ola- M k 4 A A _ S et 
den tesellüm eden, evrakı mu- !ip kemali müstaceliyet ve e- rak Mısırın tam bir istiklali ile k fos ovab :. k.·· . ti ovyd 
zırreyi dağıtan budur. hemmiyetle başkitabete gönde Sudanın da Mısıra aidiyetini bunon deransı u Jun u ~ç m~m 1~ Ekseriya Avusturya postane- rilen bir ihbarnamede: Muma- müdafaa edeceğini koymuştur. . an sonı;a 1 m~saıye aı~ P a 
sine girip çıktığı anlaşddığrn- ileyh Jak Efendinin bu mesele Fakat buna rağmen kendi taraf n~ ız~ar e~ış ~ Çı~ şark şıme~ 
dan Hariciye Nezaretimiz vası- de zimethal olduğu ve bu sefer tarlarından başka kimsenin bu dıfen ~~ tüccarı ~unas~bat, sı
tasile Avusturya sefaretine mü- ki adem muvaffakiyet üzerine yeni fırkaya iltihak ederek mil yasi munasebatın ıadesı namla
racaat olunarak malfunat talep komitelerce verilen son karara licilerden ayrıldığım bilen yok- rile üç komisyon teşkil etmiş-
edilmiş ve güç hal ile sefaret ca göre: Sözde kömür getirmek i- tur. tir. 
nibinden mezkilr postaneye e- çin Jak Efendi tarafından isti- Sıtkı Pş. hükumetinin teşki- Moskova 4 A.A. - Kanunu-
mir verdirilerek malfunatr kafi- car olunan bir şilebe maşin en- !atı esasiyesi değiştirmesi ve in evvelek adar Sovyet Rusyada 
ye alınabilmiştir. fernali havi ve melinitli bomba- tihabatı istediği şekilde yaptır 39 bucuk milyon hektar kış huğ 
. Sefaretten Hariciye Nezare- !ar ile mücehhez balonlar konul mak için bir .kan~'.1.~ap~sı, Mı dayı ekilmiştir. Geçen sene son 
tın~ g_elen 25 Teşrinievvel 905 duğu ve şilep Akdenizden, Ka- sırın sabık dıktatoru demlen ~s- bahar zeriyatı 38888 büçuk mil
tc:rı?-Iı ve 74 numaralı takriri ce radenize geçerken Beşiktaş, Or ki başvekil Mahn:ıuı; Pş. yı bıle yon hektara baliğ olmuştu. 
vabıde Avusturya postanesinin taköy sahilleri hizasına gelince memnun etmemıştı. Mahmut • • • 
~a~ata şubesine merkumSilviyo balonların Yıldıza doğru sevk Pş. bile milletin malı olan teş- T ahdıdı taslıhat 
nçı namına müteaddit manda- ve is'at olunacağmr ve esasen kilatr esasiye kanu~unu memle Moskova 4 A.A. - İzvestia 
postlar, kıymeti mukaddereli Jak Efendi sarayın her tarafını kette parlament? oin;a?an _bir ihzan terki teşkilat komisyonu-
mektuplar ve paketler. geldiği bildiği ve Padişahın gündüzleri hükfimetin istedıği gıbı degiş- nun konferans icin kat'i bir ta
ve bunların ~ulg":rY~}le Yuna- nerede vakit geçirdiğini, gece- tinneğe saliihiyeti olmadığını "h t b"t tmerTI:esi olmasmd 
nistandan gonderıldıgı mevru- leri nerede yattığını öğrenerek söylemişti. rı h" es 

1
. e ki. "B d .. t ~ 

de ve tevJia t defterleri tetkika- maksadı temine kafi bir haritai Vafd fırkası geçen kış i·ktidar ~a ıs~~ ~ıyo~ • u ~ ~os ~rı
trndan müsteban ol~uğu bildlril mevziiye yaptırdığı cihetle mu- mevkiine geldiği zaman kendin _ıyor 1 omıs~~n. mesaısı ve 1;1r 
mi~ ve mezktlr takrıre merbut vaffakiyet şüphesiz olduğu taf- den evvel bu mevkii milletin ar JUVa devle~ennı ıdare edenlerın 
cedvelde tarih ve numaralan silen yazılmıştı. zusu hilafına işgal etmiş olan beyanatı sılahlaı;ım terke~-
yazrlı olarak cem'an 4499 frank Led 1• k 1. h . Mahmut Pş. hükfimetinin par- mek hususundakı arzularını gız 

. F·ı· V S f e arz ema ı e emmıyet • 1 k · · · dilm" b" k mıkdarında ı ıbe, ama, o · ve ciddetl t hk"k · lamentoyu feshederek istediği eme ıçın tertıp e ış ır o . d . 
1
• k b 1 ~ e a . ı at ıcrası ve _ d" d "b tti 

iş kanunu 
Vekalet alakadar
ların fikrini sordu 

işçiler işlerinden nasıl 
çıkarılacak? 

İktisat vekaleti hazırladığı iş 
kanunu layihası hakkında Tica
ret odasının •'e aliikadar daire
lerin fikrini sormuştur. 

Verilen malumata göre iş ka
nununda iş müddetinin 8 saat 
olması kabul edilecektir. Ka
nun 30 işçiden fazla işçi kulla
nan müesseselere tatbik edile
cektir. 

İş kanunu mucibince bir arne 
le işini terketmek için o müesse 
seyi 15 gün evvel haberdar ede
cektir. Buna mukabil iş ve&-en 
müessese de bir ameleyi çıkar
mak için 15 gün evvel haber
dar edecektir. ya _ve Atı~a an. ırsa ~t ~ . u u her saat malfimat arzolunması gibi çı~ardıgı kanunlaı:m. m~r'i me ıya an ı are r. 

dugu kayıt ve zıkredılmıştır. · irade buyrulmuş ve komisyon olmadıgma karar vermıştı. Şım İş kanununun tatbiki İktrsat 
mahsusunca hemen Jak Efendi di kar~rm değiştiği bildiriliyor. nunlarm ~eclis. tara~mdan v~ri vekfiletine ait olacaktır. 

HATIRA_l ŞÜKR.;ı.N .. tevkif olunarak istiçvabına baş- Kahıre, ~ ~A.A) - İstınaf lecek alelade bır fesih kararıle 
_Bu ?a.tıra munasebetı!~ !uı_-~ ! lanmış ve haricen de tahkikata mahkeme~ının karannı .nakze - Nahas Paşa, Ma~u~ Paşanın 

ı:;~ıı.~tının _kazan~ının bu~uklu-' devam olunmakta bulunmuş i- den temyız mahkemesı Mah- zamanında neşredilmış olan bü 
g;ınu takdır ve ı;~kran]~r ~le tez di. m?t Paşa zamanında ne~edil- tün kanunları keenlemyekfin te 

1 Hiliiliahmer cemiyeti İzmir sey Büyük Gazi bugünkü harbı1 · 1. 
ı lapzedeganına yardım olarak n:ıektebi binasının cümhuriye-

1 

20 bin liradan maada bin kat ça tın yarı~.ki _zab_itleri~i yetişt: 
maşır, battaniye, yatak ve leva- ~eg~ musaıt b~r ~ekı~?e. olfll 

· · 1 d' - · ·b· ,,ını ışaret etmıştı. Hukumet • 
zımı saıre tevzı ey e ıgı gı ı ev .. h' k · . ·ı.ol . mu ım no tayı nazarı ıtı.,.. 
lerı ta~am~n harap olanlara alarak mektep binasını Ankar 
yuzellışer !ıra, kısmen harap o- da muazzam bir şekilde yaptı. 
!anlara seksener lira, kulübe sa maktadır.Bubina Milli müdaf~ 
hiplerine de 25 er lira olmak ·ü- vekfiletinin ve Büyük ErldiJI 
zere ayrıca 57,000 liralık yardım Harbiye binalarının yanınd3 ' ~ 
yapmıştır. Cemiyetin yaptığı drr_. ___ ,...,... ____ ___ 

. yardım mıktarı 100 bin iiraya S"d • k t• ·n 
baliğ olmuştur. ı na şır e ını 

Uzüm incir satışı bir müracaatı 
Faris - İstanbul tayyare pO· '1 

talarını yapan Sidna FransV 
tayyare şirketi Hindistana ~ 
fer icrasını temin i.;in tayyare 
rinin Anadoludan geçmesiJ11 

müsaade istihsal etmek üzer' 
hükumete müracaat etmiştir·~ tı 

İzmir 4 A.A. - Şehrimiz Ti 
caret odası üzüm ve incirin, ü
züm ve incirlerimizin vaziyeti 
hakkında bir rapor neşretmiştir. 
() zümler kısmı şudur: Mevsim 
iptidasında üç kiinunuevvel ta-

rihine kadar 28 milyon 881 bin 
800 kilo üzüm satmıştır. İhraca 
tımrz ise, 27 milyon 297 bin 671 
dir. 

Hükumet, bunu tetkik etrne 
tedir. ·~ 

İncirler kısmı da şudur: Mev 
sim iptidasında 5 kanunuevvele 
kadar 188 milyon 534 bin 547 
kilo satılmıştır. İhracat ise, 17 
milyon 134 bin 126 kilodur. Bu 
gün 25 kuruştan 43 kuruşa ka
dar 601 çuval üzüm ve 7 kuruş
tan 23 kuruşa kadar '229 çuval 
incir ve dört kuruştan 5 kuruşa 
kadar 248 çuval hurma satılmış 
trr. 

Şirkete henüz müspet ve 
1 

menfi bir cevap verilmemist 
Şirket vasati olarak 3 

İstanbul- Faris tayyare po>_ • 
dır·· larile 70 yolcu nakletmekte , 

Gümrük satış komisyonu 
Giimrüklerde biriken eşyanın 

tesbit edilerek satılması için teş 
kil edilen komisyon faaliyetine 
devam etmektedir. 

Bu muvakkat komisyon biri
ken eşyaları cins, srklet, alame 
ti farika itibariyle tesbit edecek 
ve manifestoları ile karşrlaştr
racaktır. Bu suretle ziyaa µğrı
yan malların cinsini ve miktarı 
tayin edilecektir. 

Şirkete göre, bu yolcu nal· .. 
yatından istifade edenlerin} 
de 60 ı kadındır. . 

Anadoludan geçmek müs·. 1 

desi verildiği takdirde .irk~t· 
tayyareleri Paristen Hinclic' 
ye 5 günde gidebi!cce'ctir. . 11 

Şirket, yolcud~.n ziyad cŞ. ~ 
nakliyatına eheınm!yct ver ~ı~ 
tedir. Şirket mümessiliniıt \O' 
hatına nazaran nakli va tııt ı:ı s:ı 
su 12 franga mal olmakta ı·cd 1gı 
ket zararlarını ancak al·-'· 
primlerle kapatabilmekte iJ11P · 

Cümhuriyet gençiet 
mahfili 

t'' Uç senedenberi mcmk• e O' 

yegane amatör san'at yuvasl3~ 
lan "Cümhuriyet Gendcr rA 3ı 
fili" bu sene faaliyetini bir ıı ıı1 
dah . ·ı .. 1 'attıır a tevsı ı e guze san ·~l 

• • ~ "'f> 

her şubesinde kuvvctlı bır M31• 
Bu miktarın tayininden son- de çalrşmağa başlamıştır. 

ra malları ziyaa uğratanlar v1.;- filin: 
ıcya çürümesine, bozulmasına se- Musiki su besi kıs konser ııi 

bebiyet verenlerin tecziyeleri ci rine başlam.ış ve ilk· kons~r~i!· 
hetine gidilecektir. Tahmin e- Türkocağı salonunda vertll'ıef 
dildiğine nazaran gümrükte 928 Konserler her ay İstanbul:. er' 
senesi nihayetine kadar biriken oğlu ve Kadıköyde olma!' ı.ı~da 
eşyanın 3 milyon lira kıymeti devam edecek ve ayni .,aır;a ...,11• 
vardır. Fakat bunların kısmı a mahf"l 1 · · eccanı "' e ' .. .. d"" _ .. d bo ld ı aza arı ıçın m ..uıı 
zamr çuru ugun en, zu u- "k" d 1 · d n bes ı;· • d . - d _ d sı ı ers erme e o · 
gım an ve zıyaa ugra ıgm an 1 k 
. d' k b" .1 1. 1 k kadar baş amlaca tır. ~ 
şım ı anca ır mı yon ıra r ııe 
mal kalmıştır. Temaşa şubesi: Her on ıı;r 

günde bir biri sabah saat on ,., , 
Dikkat! 

\ de İstanbul mektepleri talebe rı 
muallimlerine diğeri sa:ıt 0 

i!t ,. 
dört buçukta mahfil aza ~e "nıı , 
lerine olmak üzere iki nııısdefl 
re verecektir. Müsamereler gO 
birincisi 5 Kanunuvvel cunl.~sıı 
nü mahfilin Bayezittekı ~u 
mere salonunda verilecektır ~ 

Edebiyat şubesi: On beŞ ... 
de bir memleketin tanııımıŞ.~ ,. 
ve san'at ~rlaınlarınm ten11

1.0~ 
dilen yaniıınt1rile •:erilecek ' kır etmemek kabı! degıldır. mış olan kanunların mer ı oldu 13.kki eden bir karar ittihaz et-

~--~Mazii muzlimde kapitüliisyon (Bitmedi) -una karar vermi tir. Bu da ka- mi ti. 

Bunun için amele muhiti olan 
yerlerde mesai müdüriyetleri 
teşkil edilecektir. İş kanunıu, iş 
verenle işçi arasında ahenk tıe
min edecektir 

Milliyetin latanbulda abune kay 
dine memur ettiği hiç bir kimse 
yoktur. Her hangi bir müe.aiae 
veya ıabaa vuku bulacak müraca· 
atın bir oahtekarhk olduğuna der 
bal hükmetmek ve o adamı polse 
teslim etmek lazımdır. Bu husus
ta lstanbul polis ve adliyesi ikaz 
edilmiıtir. Muhterem halkı ve o
kuyucularımızı bir daha ikazı fa
ideli buluyoruz. f . . b -•··ır erans serısınt! ~~ay~ch ~ 



) lstanbul iffaiye teskilitı tevsi edilecek 
~B-t!l_e_d_ıu_e_d._~_J imla birdir! ____ P_o_ı_ı11_ı_e __ _,I ı...l __ E_'k_o_n_o_m_ı_---ıl Istanb11l cuma günleri nasıl ~ğlenlyor? 1 

ırı ltf aiye Lugat kitabına dik- Bir çoban Buğdaylar A-rtık kapalı yerleri aramagw a başladık! 
ı; 'lı kat etmek lazımdır 
i teşkilatın tevsii Çayır bekçisi Harice temiz mal 

. takarrür etti Ancak bu sayede imla Mehmedi öldürdü göndermeliyiz 
J yeknasak olacak 
ç yerde grup ihdas Yeni Türk harfleri kabul edil Cinayet koyun otlatmak İktısat vekaletinin musip 

Kahve köşelerinde gazete okuyup, daima tavla atıp 
cumanın tadını çıkaranlara ne dersiniz? 

edilecek dikten sonra türk imlasına İs- yüzünden oldu bir tamimi 
İtiaiye teşkilatının da yeni tanbul şivesinin hakim olması- K Yunanlılarla aktedilen tica -
"iiye teşkilatile telifi ve şim na karar verilmiştir. ağıthane köyünde bir cina- ret muahedesinin müzakeresi 

, ~e göre mühim bir nisbet- Bu karar bütün mekteplerde, yet olmuştur. Katil; Adem is- esnasında buğday mahsulümü-
·~sii takarrür etmiştir. Bu- resmi, hususi müesseselerde tat minde bir çobandır. Adem; hay zün tercihen alınması hakkında 

~ 1Çin bilhassa şehre uzak bik ediliyar. vanlannı otlamak için Kağıtha ki tekliflerimize karşı, Yunan 
-tin ı'l1tı·yacatı go··zetilerek Ancak memlel'etimizın· İstan ne köyünde dolaşırken çayı!· hh 1 T" k b "d 1 ' bekçisi Mehmet ağaya rastla- mura as arı ur ug ay arı-
l'crlerde gruplar ve bazı bul şivesine yabancı kalan bazı 1 nın yüzde 20 ve 25 nisbetinde 
etd d f 1 k·ı· 1 mış ve ara arında bir kavga çık- dd b' .1 hl' 1 . e e mü rez er teş ı me muhitlerinde, bazı yanlışlara te mışt meva ı ecne ıye ı e ma ut o 

0 
~ Verilıniı:;tir. sadüf edildiği, bir kısım kelime eı{~· · M h - h 1 duğundan ve Amerikan buğday 
u ıneyanda Kartalda bir terin de kullanıldıkları yerin şi- çı e met aga; ayvana !arının daha ucuz Yunanistana 

) p 1. A d 1 k rı çayırda otlatmamasını çoban k d"ld·-· d b h . 1 ~ , ''lııne _ı ve .. na o u ·.a: vesini aldıkları görülüyor. Ademe söylemiş, fakat çoban sd~v e ı ıgın en a setmış er-
.. ':r.~nda bırer mufreze teşkılı Bütün kelimelerin kat'i şekil bu s·· k 1 k B k ır. 

~• 1 d" F k b oze u a asmamıstır. e - B d . 'kt k'l . 
'- u ı1ekte ır. '.": at !-1.t~ş- !eri ve imlaları dil encümeni ta- ci ile r.oban arasında ·büyüyen d unl~k adır 

1
1 ısa~. dve .a

1 
etbı~

"ll vu·cude getırılmesı ıçın f d • . " en a a a ar ara gon en en ır 
{ı e· l lı l't d at ra ın an basılan lugat kıtabm- münazaa esnasında Tdemtaban h . b -d 1 d" . »lt en azı a a ve e ev d .. .1 . . y 1 h cası k . b k . M h ta rıratta ug ay a.rımızın un 
· •de kambiyoya mütevakkıf a gos:en mı_ştır. apı an ~ta- d' km çe mış v_e e çı e me- ya buğdaylarına nazaran kıy-
t lııtıı.aktadır.Ankaraya giden !arın lugat kıtabma ehemmıyet ı arnından agır surette yara- ti' h 1 t T t' Bir gün sisli, bir gün açık, er 

)ı!· vermemek yüzünden ileri geldi- lamıştır. 60 yaşında olan bekci ml e 1t asska alraıynlıanştaslmnı 1 su:e. 1 ·· dah ' ıye memurin müdürü Sa- . . kl d'ld' •. B _
1 

h e sa ışın o ırı ası ıçın tesi gün yazdan numune, a 
lley Dahiliye vekaletile tı: ğı anlaşılyor. Bınaenaleyh bu n_a de .\ 1~1 

.. eyçogbu as:are- mahsulatnnızın istandardize e- ertesi gün poyrazlı ve soğuk, ha 
Cderel! bu mesele ile meş- gibi hatalara meydan verme- sın e o muştur. o an ya a an d'l . b b n t . . k sılı gu··nu·· gun·· üne uymıyan bu ' .. . • • . . . mıst ı mesı es a ı m emım, anca 
0lacaktır. m~k uz~re ;mla lugatının .:akı~ E. ır. . • .. bunun icap ettirdiği teşkilatı vü ha;yalarla bilmem halimiz ne o-
B kk il . t. edılmesı alakadarlara teblıg edı srarengız bır tecavuz cude getirinciye kadar piyasa- lacak? Sabahleyin, pardesü al-
a a ar cemıye ı 1 k · İ ·~ · · ı;ce tır. ml.dmız_u:~ ve şı~emı- Evvelki gece sabaha karşı ya arzedilen mahsul ile fena mak ihtiyacını hissetmezken ak 
heyeti idaresi z~~ ;1?uhafazas: ıçın b~ cıhe~e kap~an Nezih. B. i~.minde biri ma~s~lün karıştırılmaması! ec- şama doğru palto üstüne _n'.çin 

"kkallar cemiyeti heyeti ida buyuk ehemmıyet verılecektır. Fatıh merkezıne muracaat ede- nebı pıyasalarına hububat ıhraç bir palto daha giymediğimızı so 
~tıahkemeye tevdi edildik- Fazla müşteri alan rek: B t 

3 
d ·ı 

1 
bedben mabehahllerehse1vtrik~d.~le1n dhu- racağımız ge!iyor. Hav.anın bu_ 

,. <akkındaki neşriyat üzeri- - u gece saa e ar em e u atın eme a yor er en kararsızlığı ılk evve\ sıhhat len 
'!taret müdürlüğüne müra- sinemalar ~raber otomobille ~alattan ge geçiril~~si ve mevaddı ecnebi- miz üzerinde tesirini yaptı. 
,_etrnisler ve mahkemeye Şehrimizdeki bazı sinemalar çıyordum. Fakat bizım otomo - yeden arı bulunmasına son de- Nezleden kurtulan yok gibi .. 
<ıler'nin sebehini sormuslar nizamnamelerine mugayir o- bilin arkasından başka bir oto- recede dikkat ve itina edilmesi N ley· bir kenara bırakın anı

larak binanın alacağı mıktar- mo~iı.1akip e~~y_o~dud. Nih~~t hl u~usund~ taci~lerlde müksta~sil- m:zorı:ılıkta tifo ve zatürree do 
1caret müdürlüğü iktısat ve dan fazla miişteri almaktadır- yetıştı er ve ızı ur urara u- erın tenvır ve ırşa ına atı su 1 M 1• b ·n 
·~nin emrini tebliğ etmiş-

1 
B h 

1 
.. t ·ı . hh t zerimize atıldılar. Bunlar Ham- rette teşebbüs edilmesi bildiri!- 1 aşıyo~ : umyaİm u 

1 
naz1en~. -•ıeyeıi idare bunun üzerine tr: . ~hl~I ~uş erı~_rınt:ı a .. - di ile Nuri idi. Taarruz etmek miştir. Ziraat odalarile Ticaret er, pe şa aya ge kez ~r. şMır 

t
teteken istifaya karar ver- ~-;;f~ _ı __ ~ e ~\m: ıye h~· go: istediler ve bizi dövmefe başla odalarının bu mesele ile alaka- kerre yakalanmama ta... 

1 
a-

lt ru ug~_n .. en e e ıye ~ı. 1l:'esı dılar. Etraftan gürültüye yetişe dar olmaları vekaletin emri iktı demki sohbete havadan baş a-
h • bunun onune germek ırın sıne- · d k T rt'bı' bo mı alım da b'ı-a 1 d h b . " . " cekleo sırada kaçtılar. zasındandır. ı · e ı z Y e e iye mu ase e maları takıp ve teczıye edecek- D . t" T · · 1 · raz havalananlardan bahsede-t' emış ır. osya pırınç erı . 

kadrosu ır. Zabıta bu garip vak'ayı tah- M 1 k t' · . . . t lım. Bu sabah, anlaşılan ters ta 
& Yıldız parkı kik etmektedir. k 

1 
e~ ~ de ımToızsıynapırınçtamkaınsa rafnndan kalkmamışnn. Evden 

_elediyenin yeni bütçesinin a arı ıçın e mm ı d 
•
1kite beraber ihdas edilecek Yıldız sarayının belediye ile Cam hırsızı yakalandı iyi pirinç yetiştiren yerler ara çıkark~n Behyazıt meyd~ın a 
dokuz muhasebe ınüfetti~- olan eski mukavelesi feshedile sındadır. Son zamanlarda Tos- tatlı bır mu avereye şahıt ol_-

ı. ~ k d f d 1 k · b' Edirnekapıda oturan Hakkı d b ha b 
'adrosu hazırlanmağa baş- re e ter arı ça yem ır mu- namında biri evvelki gece, Avcı yada pirinç envaı yetiştirilmek um, u mu vere, çıtıpıtı . ı~ 
~•ştır. kavele yapılmıştı. Bu mukave- B. mahallesinde oturan haham için bir çok tecrübeler de yapıl h~mla ham halat, odun gı~ı 

• lı.fetti.,ler, muhasebe müdür le tetkik için Maliye vekaletin mıştır. Gel- malumata göre bu bır erkek ara_ sında cere_ya_n edı-
k ~ .. d 'l · · T · ed'l' Davit Efendinin evine yavaşça ~· adrosundan muhasebe iş- ne gon en mıştır. asvıp 1 ır tecru"belerden çok iyı· neticeler yordu. Herıf, yanındakını kıska 

d 3 b. l' k' · girerek pencerelerden bir kaç 
n1e ""UI memurlardan tef- se saray_ sene e . ın ıra. ıra t- 1·stihsal edilmistir. nıyor olmalı idi. Kadın da kıska 

td " ı b ı d ı k B ı cam çıkarmış ve gürültü etme-
•
itecektir. Yeni mtifcttis- e. e e ıyeye verı _ece_ tır. e e · Avrupada ye.tı'ştirilen pirinç nılacak kadar güzeldi hani .... · d " b k h den kaçmak istemiştır. 

·-<ıııtınusani birden it"' --e" ıye, sarayı umumı ır par a- Camlardan biri biiden düşüp nevileri mahdut bulunmakta ve Erkeğin ne söylediği pek anla-
fcıerine baslamış olacaklar- line ifrağ ederek halka açacak- kırılınca sesle uyuyan ev~ hal- malumat sahibi olanların söyle şılmıyorsa da ikide bir: 

tır. kı bağırışmağa başlamışlardır. diklerine nazaran altı yedi cins - Olmaz dedik a.. gitmem 
'J · hhrilcasının tevsii 
~~ . . . 

ıçın l·· 

. eden in~aata devam edil

.~dir. Fabrikaya yeni bazı 
:~eler sipariş olunacaktır. 

at bunlar kambiyoya te
~f ettiğinden vekaletten 

'<ad · · · e ıstenmıstır. 

ts~~f-:miyellerin 
llıUrakabe tahsisatı 
'lııaf. cemiyetleri iş ile meş
~1tııağı belediye dairesi ka
i~emiştir. Eskisi gibi bu 
~.caret müdüriyetinde es

~Uralrnbe heyeti me~gul o
-~ıt. Mürakabenin tahsisatı 

ı ı: c ticaret odasının verme-
• · 1 tıı. geliyor. Hafüuki oda 

.~tı vermek istemiyor. 
,1~tısusu alakadar makama 
~ 1rınistir. Fakat odanın bu 
aatı nazarı dikkate alm

;~tır. Bunun üzerine oda 
~abe heyetine ait tahsisa
l~tısını kesmiştir. Bu suret 
, 1 bütçesine 13 bin liralık 
·at konacaktır. 
Urfada zeriyat 

;ı~ 3 - Vilayetin her tara 
!~ tıbubat zeri yatı bitmek 

tr. Bn sene ekilen ve eki
?lan tohumun geçen sene 

~~.tnisli kadar olduğu tah-
1ltnektedir. 

e ~tısorsiyom yeni bir 
~ şekil alacak 
ı...-lıtıri yet merkez bankası
ı;;~kilindensonra Bankalar 
:ı~iyomunun vaziyeti de

Polis tayinleri Cam hırsızı Hakkı, yetişen arasında tehalüf etmektedir. oraya!.. Gitmem vesselam!.. 
İstanbul polis kadrosundan 7 polis memurları tarafından ya- Halbuki Tosyada yetiştirilen Sen istersen yalnız başına git .. 

serkomiserin muhtelif vilayet- kalanmıştır. pirinç nevileri yirmi neve ~adar Amma, sonra karışmam .. Deme 
!ere tayini tekarrür etmiştir. H d çıkarılmıştır. Bunlardan hır ko sinden kadının münasebetsiz bir 
S M K • 'f M h an a yangın leksiyon yapılarak İktısat ve-erkomiser urat, aşı , u - . . yere gitmek için ısrarda bulun-
sin Ata İsmail Hakkı Beyler Ketenctlerde Sabuncu hanı ı- killiğine gönderilmesi tekarrür duğu anlaşılıyordu. Kadının git 
tay.in edilenler meyanındadır. çerisinde 7 numaralı dükkan- etmiştir. mek istediği yer, meğerse bir 
7 ser komisere henüz tebtiğat dan yangın çıkmış ise de derhal Tosyada bu suretle devam e- dans salonu imiş. Bunu, kendi 
yapılmamıştır. söndürülmüştür. den faaliyetin iyi neticeler ve- - . r 

B k 1 d 
ı se arzedilecektir. agzından dinlıye un: 

ir çete ya a an ı 

1 

Fidan tevziatı - Canım, beraber gittikten 
Manisa! 4-. İki senedir ~khi Cide ve İnebolu köylerine be Küçük tacirler birliği sonra ne olur? &~kasile dans 

sar Kukagaç cıvarlarında mute- dava olarak tevzi edilmek üze- (Küçük tacirler birliği) idare edecek değilim ki .. 
addit o~om?bil yüzlerce köylü re, idarei hususiye Ordu vilaye heyeti Galatada Voyvoda ha- - Olmaz! 
soyan fırarı arnavut Eşref ve tinden l20 bin fıdan mübayaa nındaki muvakkat merkezinde - İstersen seninle de dans et 
arkda5ları yakalandılar. ı:tmektedir. Bunun için merkez toplanmış ve tüccarların mena- mem .. 
Rumlara nüfus tezkeresi ziraat memuru Faik B. Orduya fiine mütaallik vergi ve sair hu - Olmaz! 

·· d ·ı · t' susat hakkında bazı mukarrerat - Ben anlıyorum, "eyden 
E bl. R 1 .. f d . gon erı mış ır. , .,, 

ta ı um arın nu us aıre- M .. ft d l .. f b il " ittihaz etmiştir. şüpheleniyorsun .. 
lerin_:e tescilleri ?itmek üz~re ~-re e c u er O ~~u. Büyük sermayeli tacirlerin _ Kimden? 
oldugundan kendılerıne venle- Mureftede havaların musaıt de müracaatlerin mazarıdıkkate ş 1 
cek olan hüviyet cüzdanları ih- •gitmesi balıkçıların yüzünü gü~ \ alarak, dünkü içtimada,ünvanııı - eyden, smailden ... 
zar edilmiştir. Yakında tesci1 1 dürmüştür. Her gün binlerce kı daki "Küçük kelimesiniıı kal- - .. ~ai! .. ;:.re~~nD biliyor-
muamelesi hitam bulacak ve ev lo lüfer tutulmaktadır. Bu ba- dırılmasına k~rar verilmiş ve sun şdup ~en ıgımı. emek a-

l d ·ı · ·ı 'k 1 ki İ b 1 .. d ·ı . . . .. . ranız a bır hımdım var. Ne de-ve ce ken ı erme ven en vesı a 1 ar stan u a gon en yor · karar netıcesı hır beyanname ı- . . 
!arın hüviyet cüzdanlarile tebdi Bu derece lüfer bolluğu seneler le vilayete bildirilmiştir. j mışler. Yaralı bılmem ne, gucu 
line başlanacaktır. denberi görülmemiştir. . (Tacirler birliği) ünvanını a- nur K _ .. .. . 
Muav~ kullanan c:oförler Millet mekteplerınde lan birliğe esnaf cemiyetlerin- f d~~~ncag'.z· sozu

1
bu vadıye 

.,, den bazılarının iltihak etmek ü ge ır ıgıne pışman o muştu am 
zere müzakereye giriştikleri '1a 

1 

~aa~tık geri dönemiyordu. Son Müteaddit emirlere rağmen Halk dersanelerine bu sene 
bazı şoförlerin hala otomobille- geçen senelerden fazla ehemmi 
rinde muavin taşımakta oldukla yet veriliyor. 
rı görüldüğü için, bu şoförler- Bu sne dersaneler açılır açıl
den beşer lira cezayı nakti alın maz her mahallede davullarla 
maktadır. Halkın dersanelere devam et-
Mercimek piyasası düştü meleri ve gelmeyenlere Halk 

dersaneleri için yapılan talimat 
k:ısyanın İstanbul piyasası- namenin cezaya ait maddeleri

na küliyetli miktarda mercimek nin tatbik edileceği ilan edilmiş 
göndermesi fiatlere tesir etmiş- ti. 
tir. Rusyanın bu hareketi, Ana- Maarif müfettişleri Halk der 
dolunun her tarafındaki merci- sanelerini sıkı bir surette teftiş 
mek piyasasına tesir etmiş, ev- edeceklerdir. 
v~lce 20-21 kuruşa .~atı!.an .. mer- Bu teftişat neticesinde vekale 
cımek, 15 kuruşa duşmuştur. te raporlar vereceklerdir. Yapı-
Nalbantların imtihanı lan ilanlara rağmen gelmiyen

ber alınmıştır. bır ncada daha bulundu: 
Çorapçılığı himaye - Kapısından bakar, döne-

rız ... 
Sanayi birliği yerli çorapla- _Olmaz! 

rın ıslahına çalışıyor. Bunun i- - Sacide beni orada bekliyc 
<;İn birlik çorapçıları içtimaa da cekti. Kıza kanıı ayip olur. 
vet edecektir. Çorapçılığın in ki _ Olmaz! 
şafını temin etmek üzere küçük Nihayet bekledikleri tram-
çorap imalathanelerinin müşte-
rek faaliyetine ihtiyaç görül- vay geldi. Binip gittiler. • * • mektedir. Ayrı ayrı yerlerde ça 
lışan çorapçıların bir ve ya iki Bir oyuncakcı dükkanı. Ka
makinesi olan çorapçılar i- pısı kapalı amma, kepenkleri in 
çin bir santral yapmasını düşü dirmedikleri için camekandan 
nüyor. içerisi görünüyor. Dükkanın ka 

Otobu"s ücretleri pısı önünde, ağzı sakızlı iki ma 
~ ~~-l~ır. Konsorsiyom bugün 
r :ı; ı\e devlet bankasının 
t ~o kısmına ait vazifeleri 

•ıı tadır. Cümhuriyet .mer- Belediye şubelerince dört 
ı . •t ~asının teşkili üzerine gündür devam edilmekte olan 

ı~81Yoınun işi bitmiyecek- nalbantların muayene ve imti
; ~tnan bu teşekkülün ma- hanları müsbet netice vermekte 

~ ııı-~ltisecek, burası banka- dir. ÜÇ güne kadar bu husustaki 
!~eU§terek menfaatlerini te faaliyet her tarafta bitmiş ola
tiı n bir yer olacaktır cak ve ondan sonra yeni tanzim 

, ~~n nıalumata göre ban- edil~~ ta!imatn~me kendilerine 

ler şiddetle ceza görecekler
dir. Tramvay şirketi tarafından 

getirilen otobüsler yalııız Beşik 
taş ile Harbiye arasında işliyor. 
Şehrin diğer semtlerinde işli
yen otobüsler ayrı ayrı müesse
selere merbutturlar. Bunlar, ay
ni mesafeler için ayrı ücret alı
yorlar. 

halle kızı, oyuncakları tetkik 
ediyor: 

- A, a Muhsine kız .. Şu ye
mek dolu tabaklara bak, tıpkıda 
balık ayol... 

it nsorsiyom idare heye- teblıg edılecektır. 
·· "'l~~kkülün müstakbel şek Talimatnamenin tebliğitıdeıı 

~, 1
1 t etnıektedir. Bu husus itibaren üç ay zarfında da dük
.tıı~kta olan proje henüz kanlarda yapılması icap eden 
1 ~tı•. tadilat ikmal edilmiş olacaktır .. 

Saffet Bey dun Ankarv
dan geldi 

Halk Fırkası umumi katibi 
Saffet B. dün şehrimize gelmis 
ve Gazi Hz. ne arzı tazimat et
miştir. Saffet Beyin bugün fır
kanın İstanbul mer'kezini ziya
ret ederek tetkik heyeti reisi Af 
yon meb'usu Ali B. ile görüşme 
si muhtemeldir. 

Ücretlerdeki bu başkalık şika 
yeti celbetmiştir. Bunun için be 
lediye ücret meselesini esaslı 
surette halletmek üzere tetkika 
ta başlamıştır. 

- Yla o kenardaki kafa ne 
kafası acaba? 

-Bilmem .. 
Dikkatli bakınca, dehşetle 

bağırdı: 

- Kız Muhsine, fona hay
van o .. 

Mütekabil birer öğilrtüden 

sonra öteki dedi ki: 
- Yok, yok, fena hayvan de 

ğil, fena hayvanın boynuzları o 
lur .. 

- Hiç duymadnn fena hay
vanın boynuzu olduğunu .. 

Fena hayvan dedikleri, şe
yin Domuz olduğunu anladınız 
değil mi? Bereket versin ki, boy 
nuz etrafında daha fazla müna
kaşa etmiyerek yürüdüler. Çün 
kü, gelip geçenler arasında bu 
sözü kendi üzerine alınabilecek 
kimseler pek te sayılacak kadar 
az olmasa gerekti. 

* * * 
Galatasarayın önünde bir Ya 

hudi, elinde bir kaç tane piyan
ko bileti, sallayıp duruyor: 

- Haydi efendim 50 bin li-
ra ... 

- Alan kazanryor, kazanan 
elli bin lira alıyor .. 

Birisi sordu: 
-- Bana çıkacağını bilsem 

aıırdın.. Ne deırsin çıkacak mı? 
- Çıkacak! ... 
Adamcağız, anlaşılan felek

zedenin birisi imiş: 
- Geç canım, dedi, bizim ol 

sa olsa gözümüz çıkar! .. 
Az ilerde bir sinemanın kapı 

sı içinde bir baskül gördüm. 
Baktım ki, kırklığı toka eden 
tartılıyor. Biz de cebimizden bir 
kırklık çıkarıp delikten aşağı at 
tık. Fakat ne dersiniz, baskülün 
ibresi yerinden bıle kıpırdanma 
dı. Bozulmuş olacak diye in
dim. Ben iner inmez ibre, der
hal 96 rakkamının üzerine ya
yından kurtulmuş ok gibi düş
mez mi? 

E ... İşte buna siz de şaşın, 
ben de şaşayım. Ben üzerinde 
değilken ibre nasıl oluyor da 
böyle kendi kendiı\e oynıyor. 
Haydi oynadı diyelim, bu rakka 
mm üzerinde nasıl duruyor? 

Benden sonra basküle binen 
şişman bir kadın, otuz altı kilo 
gelince birisi Ermeni şivesile a
tıldı: 

- Kırk paraz geliyor da ga
libam ondandır!.. A kardeş, kırk 
para nene? Dilenciye vereorsun 
da almaor terazinin de bir haysi 
yeti vardır canım!.. 

Ne dersiniz? Baskül cenapla 
rı, bronz beşliği görünce salta 
durur mu idi acaba? 'L',ecrübesi 
ne vaımağa vaktim olmadığ: 
için yürüdüm. Şöyle kalabalıkça 
sıcak bir yer arıyordum. 

Aradığım yeri buldum. Sı

caktı amma, kalabalık değildi. 
Hemen de dört kişiden fazla de 
ğildik. 

Bir kahve ısmarlamak için 
köşede uyuklıyan garsonu vücu 
dümden haberdar etmek icap et 
ti. Evvela, hafifçe öksürdüm. 
Adamcağız, kıpırdanmadı bile .. 
Sonra ayaklarımı yere vurdum. 
Masayı tıkırdattırn. 

- Hiş, garson! diye çağır
dım. Hiç biri tesirini gösterme
di. Bereket versin, dört müşte
riden bir tanesinin aksırığı tut 
tu da: 

- Apşuuu ! demesile beraber 
garson da gaflet uykusundan u
yandı. 

Kahveyi getirirken sordum: 
- Kuzum, burası hep böyle 

tenha mıdır? 
Yüzüme baktı, baktı da: 
- Efendim, dedi, bu saatte 

Beyoğlunda hangi kahve kala
balık olur ki .. Bugün, günlerden 
cuma herkes daha '>abah uyku 

sundan kalkmadı. Anlaşılan bi
raz evvel kestirdiği uykuyu ma 
zur göstermek istiyordu. Çünkü 
biraz sonra, daha aşağısında bir 
başka kahveye gittiğim zaman, 
iğne atacak yer bulamadnn. 

Biricik tatil gününü kahve
hane köşelerinde geçirmekte siz 
bir zevk bulmayabilirsiniz. Fa
kat başkaları belli ki, sizin gibi 
düşünmiyorlar. İştıe şu köşede 
oturan adam, mutlaka sabah a
laca karanlıktan beri, buradır. 

Kahvelerde fazla oturan a
damlar, garsonların pek hoşu
na gitmez. Böylelerinin itibarı 
da yoktur. Nitekim, Şu zavallı, 
demindenberi: 

- Canım bir akşam gazete
si yok mu? Diye barbar bağırdı 
ğı halde sözüne kulak veren yok 
Nihayet, garson yırtık bir gaze 
te bulup getirdi. Ötesine beri
sine göz gezdirirken birden bire 
kaşlarını çattı: 

- Ne hat eder ağanın bey· 
. . G 'G ' gın... arson. arson. 

- Ne var efendim? 
- Ayol, bu gazete, dünkü 

gazete bel.. 
Garson güldü: 

-Hepsi bir yazıyor hani ya!. 
Dünkü bugünkü ... Garsonun bil 
miyerek en büyük hakikatı söy 
lemiş olduğuna şüphe var mı? 

M.S. 

Köy kanunu rehberi 
Ankara, 5 - Dahiliye vekale

ti, köy kanununun tatbik şekli 
hakkında bir köy rehberi hazır 
lamaktadır. Bu rehber, kanunun 
tatbikini kolaylaştıracak esasla 
rı ihtiva etmektedir. Kanunda 
yapılan tadiller, kanunun tatbi 
kine dair çıkan tamimler ve köy 
leri alakadar eden hükümleri ih 
tiva eden diger nizamlar bu reh 
bere konacaktır. Bu rehber, bir 
nevi köy mecellesi olacaktır. 

Yarın aleyhine yeni 
bir dava 

Tosya maliyesi hakkında ne~ 
riyat yapan "Yarın,, gazetesi 
aleyhine Tosya malmüdüı·ü 
Şevki Bey tarafından Tosya 
mahkemei asliyesine bir dava 
ikame olunmuştur. Davanın 
mevzuu esassız neşriyat iddiası 
dır. 

Mektep sineması 
Beyoğlu resmi ilk mekteple

ri için bir sinema makinesi alı
nacak, üçüncü ilk mektepte bir 
sineMc>; salonu yapılacaktır. Bu
rada '1aftanın muayyen günle
rinde talebeye ahlaki, terbiyed 
filimler gösterilecek tedrisatta 
ta filimlerden istifade edilecek 
tir. 

Jandarmalara tramvay 
pasosu 

Ale!Umum jandarmalardan 
tramvay bileti alınması etrafın
daki şikayetler devam etmekte 
dir. 

Müddei umumilik ve vilayet 
bilhassa muhtelif semtlerdek, 
mahkemelere gönderilen mev
kufların nakli esnasında jantlar 
maların tramvaya para vel"'usırı_."v
ğe mecbur olamıyacaklar..thm uze
nun esasen başa çıkaml' •l attı. Çıkan 
Tramvay şirketine btının karşısın· 
!erdir. <(antasının ke-

Şirket, jandarmal ca_m~annı dele
so vermeğe karar .çmıştır. Üç kur-
le, jandarma bölül\ı altıncı sahifede) 
rım şirkete bildir 
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kadar taaırunüm edecek ki; gü- şeye bu esas üzerinden şekil ver 
nün birind'" insanlar, ya yaş ten mğe başladılar .. Yeni mimariye Eski kafa .. 
zilatı esasatını tt.sbit ve mesela bakınız! Ufak tefek odalar, dar Kafanın eskisi varmış yenisinden başka 
kadınlarda otuza k.ldar yüzde koridorlar, kaşık kadar balkon- Eski davadır efendim bu, fakat ben başk<> 
on, otuzdan kırka kadar yüzde lar. Elhasıl kutu gibi binalar .. 
on iki, kırktan elliye kadar yüz- Kimse kalın, göbekli, oturaklı E>.kidikçe yeniden akiimı tecdit ettim 
de on beş, elliden altmışa kadar bina yapmıyor. İnce, narin, za- Rahı irlammı ben böylece temdit ettim. 

yüzde yirmi ve altmıştan yuka- rif olsun istiyor. Şimdi gel gör ki değişmem diyor artık bu kafa 
nsı için yüzde yirmi beş seklin- Elbiseler de öyle ... Hep iııcıe- Kalmadı çünkü teceddüt denilen şeyde baka. 
de erkeklerde de bunun yüzde !iğe doğru gidiyor. Karolu ku-
iki farkile bir barem tertibi içın maşlar insanı şişman gösteri- Çıkıyor birbiri ardmca bütün gün yenilik 

Boğulup ölmediğine teessüf ediyor! 
-lngilineılct1_.. 

beynelmilel bir ittihat teşkiline yor diye ortadan kalktı. Hep bo Şaşınp kaldı bu fani kulunuz bağn delik. 

mecbur olacaktır. yuna çizgili şeyler... Kadında Ne yapar bilmiyorum şimdi mizahçı beyler Zengin bir ailenin kızı oldu-ı lunuyor· diye duymuştu. .tı 
Şu günlerde kiminle görüş- erkekte koyu renk moda... Ne- Dedim işte "dama" ben kalsm 0 canlarda hüne ğu için çok şımartılmıştı. Bunu sorduğu zaman aldı, 

sem neye dair görü§sem ve ne- den? Çünkü zaif gösterir ... Rop Güzel bir kızdı. Fakat haya- cevap şu oldu: 
rede rörü.-eın bana: !ar uzadı ... Endam yapmak için. Beste yapsınlar, evet, giiltei tecdide hemea tı daimi bir eğlence, dünyayı da _o kadın Yahudidir. Beıı<'t 

_ Otuz iki varınısmız? .. di- Pantalon uzadı... Boy vermek Çekilip dinleyelim biz de emin bir yerden. im~ e~len~~~e!l .bir .sa~e diye haberim olmıyarak Yahudi i~> 
Gelen evrak •eri verilmez ye ufak bir yaş rüşveti verdik- için... Hoş gelir çünkü uzaktan davulun gümlemesi tetakkı ettıgı ıçm bır gun bu kı- sim. Bunu yeni öğrendim .. 
M"H--' -"-'-'--10'--·· ten sonra benim mecburen so- ş· d"h d f v· ı k. k d b' k b'· ı . ,zınnaııılbirzevceolacağmıkes .. y h d' ld -. .. livCl• u._ •-S•• -- --. ım ı er ev e so raya otu- ın emez ımse ya m an Ira m oy e sesı. tirınek zor de~ildi a u ı o ugunu soy , 

tur. Guete Ye -o, .. ,. ait iti- racağnn: runca aileden bir kısmı filin ye Hayatı, daimi blr eg"lence ya- aşıkı ile büsbütün aynlmalt13,!. 
· · ··.ı· · .. t edili - · · b' k da r· Bn. de çaldıktı zamanmda dıan, dan, dadad111 ba ka k im t G n" •ç•n mu m1- _.,.. r. - Ya siz? .. Sualine ferah fe-- megı yernıyor, ır ısmı ı- pan bu kız irin a~kın manası da ş çare a amış 1• e ' . 

I!.. • • 1• .. · y ki Eskidik şimdi tekaütlüğe sevketti zaman. " ~ şık ırkı ı kadı·ı Oanteaoiz ilialoınn -·u .. 7 ati•• rah ve yüzde ot\lza kadar i~kon an yemegı yemıyor... eme er eğlenceden başka bir şey değil • n~ mensup o an ·ıc 
lrabul et..-. tolu bir cwap wriyor. de artık bu noktadan tasnife Çiğnene çiğnene yıllarca zamanın sahsı di la evlendı. O da gene koca~1·~ 

uğradı. İşte size modaya muva- Sanki olduk Acemin eski soluk bir halısı. ! Akrabadan bir genç bu kızı kaldı. Fakat bu hayat ikisi ıç•·ı 
Yllş meselesi dediğim gibi ye fık olmıyan yemekler: 'sevdi. Çok derin bir aşkla sev- de tahammül edilm~z b' ~ h~ı: 

Dtn hararet tft çok ı ı en u 8 ni bir gizlemek değildir. Lakin Gerçi var kıymetimiz antika meydamnda di. Fakat bu genç ciddi bir ço- muştu .. Buna nasıl ~ıı: nıha} al 

' 

dtrtc •• ·~· Bıı'""n ruı ... • ..., ... az şimdi büsbütün yeni bir şey çık- Su böreği, Pirhu, tatar böre- Harcı alem değiliz basmacı dükkanında. cuktu. A•ka verdig-i mana çok vermelı? .. Ayrılman:, boşarım 

Bugünkü hava 

• "" 8W •- r-,. tı kı" ·, yaş kadar kolay da saklan ği, irmik helvası, makarna, pi- ~ la mı' 
1 ı attıı yüksekti. Nihayet bir gün bunu ··· , 

!._._ .. _•_•lr_'-_•_•_tro..:po_•_0_•_c __ . -----' matlığı için mümkün mertebe lav, nohut, patates ve fasulye ye Bizi arsın mala/anlar alamaz tacir alu K d 01 
ki · d .. --· ba · d r Sanmay· ın kan kadim müşterisiz bo•ta kalır. sevdiği kıza itiraf edince şöyle ocası bir gün ona bir e . 

hakikatine yaklaşılmak isteni- me en, ugun çor sı, pı e ı ~ bir cevap karşısında şaşırdı: gezintisi teklif etti. Bu kayı~' 
H ft J yor. Okka meselesi. Eskiden is kebaplar, bilumum pastalar, si- Doldurur eski ve kıymetli eserler müzeyi Ben aşkı sizin anladığınız gi yalmz ikisi olarak yapılacak! 

a anın yazısı tediğiniz kadar şişmanlayabilir- mitler, latilokum, bütün kadaif Hılzeder bun/an ehli medeniyet, ne iyi. bi anlamıyorum. Beni sevmek- Denizde kocası kürek çc' ı 1 
Y kk diniz ... Kimse size bir şey söy- ı !er .. mahallebiler, sütlaçlar aşu t~n vaz geçmenizi tavsiye ede- mekteki meharetini gösterr:"' · 
aş VC O a lemezdi. Erkekte takkeci kalıbı reler... E.~kimiş bir kaianm yoksa eğer bir değeri rım. ister gibi uzaklaştıkça uzald"."· 

g .b. k d d t l D h ı Akl ı Asalım mı, keselim mi, yakalım mı pederi? G k b k " Dünya neye değişik oldu. Bel ı ı ense, a ın a e eme per- a a var ya. ıma geme- enç aşı u cevap arşısın- yorlardı. Sonra adanı birde1'" 
ki siz dikkat etmediniz amma niri gibi göğüs her zaman mak- di .. Bunlar ki eskiden beri cenne O pederler bizi talim ile tenvir etmiş da meyus olarak geri döndü. re durdu: 
ben, gazeteci gözile bakınca gö bul şeydi ... Harpten evvel insan tin en güzel yemekleri olarak Şöyle, ey Fanii MazlUm, bu ne iştir, bu ne iş Artık bir birlerini görmediler. _ Ben seni sevivonıın, dcd•• 
riiyorum. Evvela sakladığımız !ara musallat olan zayiflık me- tanınmıştır. Şimdi bir çok evle- _. Fb~kabt gkenç kıkzın sdevedbil~~e- fakat hayatımız a;tık tal;3,.,. 

neler vardı ki; şimdi onları sak- rakı bu gün artık bir musibet rimizin sofralarına artık gelemi Eskimiştir diye atmak mı gerek es/alı?. ~ ~r h aş as~·~\.m~dı _ eıp-:·· mü! edilmez bir hale geldi. ı:;.n 
lamıyoruz' Eski.den saklamadı- halini aldı .. Kadınlarda daha zi- yen turfa yemeklerdir.. Bırakın böyle sözü, böyle laf!, böyle gafı. u a a tecru c ı o ugu ıçın bu hayata kendim nihayet vere" 

k . · d' yade kendini gösteren bu hasta ._ genç kızın mizacını, ciddiyetten ~· 
ğımız nice ~eyler var ı; şım 1 Irk teessürile memelerini kesdi- Buna mukabil, elma, porta- Fanıi MAZLÜM hoşlanmadığını çabuk anlamı~- cegım. . . . 

1
\a 

saklıyoruz. renler oldu ve oluyor.. Neden- kal, ispanak. lahana, pırasa, so- tı. Bu şımarık kıza yüksek birj Sonra kendını de~ı~e attı· 'b, 

Bu olsa olsa edep haya kaide- dir bu merak, nereden esti bu ğ~n, sdarmısak, ebHe gömeci, .en- 11!'11'1..c(>r:(>r:(X:X:X:X::.C><><><=< a XXX>::'.X:X:><'.X:X:X:x;:=: mevki vermek, ona şairane cüm' !adın odnu Okurtarmak ıçm çar~e 
lerının dA<Yişmiş olmasından ile gınar omatcs... er yere g:re- WI' • lelerle aşkından bahssetmek de · ma ı. da artık hayatın ~ 
rı gelebilir. Hele bir bakalım. ze az çok sari bir şey olduğunu bilen şeylerdir. Bt. IIleIDaSlll a ğil, bilakis onu istihfaf eder bir disi için ağır bir yiik oldu,;1

" 
_b rüzgar onu bilmem ama hepimi ~ G L o R y A s· d , 

E k.d · · f Dogrusunu söyleyeyim mi?.. ah ;:un vaziyet almağı maksadına va- düşündü. Genç kadr;1 artı~ 1 
s 1 en: ıtıra ederim. .. ' ilk del• olarak iraesınc h•şlanacak tam .. a.n.cn renkk IİZRll' ·ni dd.. h 1 .. ı· I ' 

f.k Yemeklerde de t red 1 peyda sıl olmak icin daha muvafık bul re ute ma a gormec ı. '-- Paranı, mezhebini, ve ı - Şimdi kime sorsanız. u ı er • muhı.~eın ve mevzuu muc"ır ıılan t - ni denize attı. 
rini sakla! diye bir darbımesel - Kaç kilosunuz?.. oldu... HAYDUTLAR ŞARKISI muşu. 
vardı... Bu meselin emrettiği Size ufak bir tenzilat Bu gün şu vaziyetteyiz... Bunda aldanmıyordu. Genç Fakat etraftan hahk-,ıln· k' 

h , • b d yapa- ' ROGVE so,\G ) kız onu sevdi. O kadar ki niha- lip onları kurtarmak ;ı;tcd şeyleri saklamakta ala er e- rak cevap verir: Az yiyeceğiz, çok söyliyece- ri zaman kocasınrn c?n -, er; 
vamız. Bunu evveıa tesbit ede- filminde şukı •öyleyeoe~ dünyanın en hUyUk bariıonu yet onunla evlenmek arzusunda 

- Yetmiş üç ... Lakin kaim gız zayifliyacağız ... Yaşımızı, A W RENCE Tİ B BET T' • • bile kendini alamadı. di cıkarılmış, kadm öln ·ın;< 
iim. İçimizden hiç kimse: okkamızı daima eksik. Paramı- L 1 f Kimbilir bu kadın o zaı'lai1 b< 

- Benim param var! demi- elbiselerim ve tok kanına.. Evlendiler. Fakat izdivaç ile ~e 
zı, aklımızı, ilmimizi -varsa- hep Bütün l•!anhul halkı dinkmek arzu•ıında olaca ·or. Türkçe ve k d b .. ··k f--'- ğulup ölmecliğine te' ~siit e<' 

Bununla U"ç do'·rt kı"Jo daha ı·n L' . L•ı 1 fil · · d ı d aş arasın a ne uyu ....... var ~· .. 
1 1 

,, • 1 yor... - fazla söyliyeceğiz... , r•n•ııca mıı ... eme rr m uzeno e yozı ı ır. d 1 E k k h kk.. d' ı;l ne gun er ge eceı'tı . 
_ Hakiki fikrim şudur. de- diriyor demektir ... Kendi de ten • ~ ı ···· r e ona ta a um e ı-

mecliği gibi. Hele. zilat yapmıştır Öylelikle sikle Diyeceğiz ki: Buna kim ina- yor, artık o eski şımarık kızdan -·-~••" ·-·~_,. 
ti beş altı kilo az görünür. nır? .. Evet kim inanır.. Lakin O eser kalmıyordu. Hayatın hiç c t b 1 l 1 ı· · 

- Ben u mezhepteyiml di· bu sözleri herkes böyle söyler JJ K~ııunue\Vel Cumartesi gurw ~ acı bir tarafını o zamana kadar S an ll ıe l'< 1 \ ~., : 
yene rasgelmek pek güçtür. İnsanlar kalm ve şişman gö- ve her kes ayni sistemi tatbik p İ K Q LıA LA R Tİ y AT R Q SU g?mıemiş olan bu kadın için iz ilfınfarı • 

La.kin alt tarafı deg-ı" .. tı· Eski ru"nmemek irin neler yapmadı.. d h t ur ld • " · ~ d k' t kz" d b'li ıvaç aya ı ız ap o u. • ............. .......... • e erse ım e ıp e e ı r ... 
den kimse ayağının ı;rplaklığını Kadınlar memelerini Örttüler, ıel·rımızc muvualaı edecektir n ıem,.llerinc bışlayıcık:ıır Hayat ona başka bir darbe ha Pazarlılda kuıı a~ 
ı;östermezdi ... Şimdi yalın ayak sırtlarını açtılar .. Erkekler boy Yaş azaltmak modası git gi- O zırlıyordu. İhtiyar babası iflas alınl''OI" 
germek moda oldu. Eskiden ba nunu ince göstersin diye geniş de bizi şu vaziyete sokabilir. ............. + ••••••••••••• etti. Ailesi artık fakir kaldı. Bu 
Şı açık doJacmak ayıpu. S. imdi yakalı ve perişan şekilli gömlek Bir gün gelecek seneleri çift c.ift kocasına karşı artık şımarık ol 

"' J - ~IbKAnunuevvel tarihinde ANKARAD ATÜHKOC\Ül TiYATROSUNDA b" b'·ru·· . ld bı·r nevı' şıklık telakki ediJiuor ler givmeg-e başladılar. Geniş sayacaab'ız. Bu, bı'r takım parala masına uıs u n manı o u 
· , · ~ vı 18KlnuııuOYvel oktımı ile 19itinuııuevvel matin• olorok Aevoğlunda F k b" d" f k · Bu esas üzerinden başlayınca elbiseler yerine dar moda oldu. rın kıymetlerini kaybetmesine · a at ır tesa u onun arşı 

siz de eskiden neler saklanırdı Erkeklere sıska bir manzara benziyecektir ... O zaman herke- FRANSIZ TİYATROSUNDA sına başka bir erkek çıkardı. Bu 
neler saklanmazdı bulabilirsi- vermek için dört köşe omuz yap sin yaşı yarıya inecek... Belki Me~ur plyonlsı erkek: 
niz... tılar. Daha tetkik etsem ç~k de on yaşına kadar geçen müd- - Ah, diy<ırdu, bu size göre 

Ben size şimdi saklanan şey-· şeyler bulurum ya! ı:Elhasıl ın- det bazı memuriyetlerde sayıl- A L f E R Q C Q R T Q T bir koca değil.. Sizi takdis et-
lerden bahsedeceğim... sanların yalnız yas .. saklamak ve mıyan zamanlar gı·bı' asıl yaşa miyor .. İzdivaç hayatı sizin 

taraflndın konserler vcrilc..:ektir. · · bo b' h I B 
Çorap yırtıg"ı pek ayıp şey- küçültmek kaygusu varken bu- katılmıyacak.. Daha resmen ·ıçın § ır ayat o muş·· u 

fstanLıul lıelcc iye ııı.k n: 'f 
mizlik am~ksi için c'!Ji,e '• ~ 
tırılmak lizre lıızı.mu o .. ııı ' 
metro yerli kuma~ pazarlı~! l 'ı· 

1 k '!' ı· ' ,ı nn a ınaca cır. a ıp "aıı 

k " şartnameyi Ye ·um.·~ ıı m 

sini görmek lizre her ~.1,1 1 
zarlığa iştirak için d..: ~ k.ıO'· 

A•kuıdo \erilecek konserin biletlor! Aıık&ra Türk Ocaıı ı!yotroıu bo l - 1 k d Jd b"l' 
dir .. Onu hep saklarız ... Galiba na bir de zayiflık şişmanlık der- doğmamış ya!'iayanlarımız ola- klşeltrinde soulmıktodır. ş ugu ya nız aş 0 ura ı ır. nucvvel pazartc<i p;ii•ı.ı , ... ,t 111 

buna mani olmak icin olacak ki, di inzimam etti. İçimizde han- cak.... IstJnbuld• verilecek konserlerin biloılert Pozırı .. ı «ilnünden Başlayan Oaşk uzun müdde~ kadar levazım miidürliiıl,llilL' c 
kadınlar eteklerini, erkekler gimizde bir az dolgunluk peyda itibaren satılacaktır. devam etti. artık kocasına hı mcleri. Cctirilmcsi lo\zın1 ırı: •11 

Pantalonlarını uzattılar. olsa derhal ekmeği kesiyor, et Zayıflamak için de· git gide ••••••••••••• + ••••••••••••• yBaunneutdeu.?şeu.~ndbu~rg_u~azdaımnan°~.muştu. cemiııac nkçcsi .1+1> liradır 
Y ki . . al 1 a·· tek bir zeytinle yaşamağa çare -

d baş ~a ~ma1 k kab~ınlard1a.dö~e az yıyo1 r, nışastk ı .ııey ere uş- aranacak ve ötedenberi ağzına ı··ı·· T•OT •• 
1
.H •• A •• DA •

1 
•• M •• 

1 
.• L •• L •• I~ •• - Evvela sevdim. Ona var- Dr.HQR-HQRıı ~.,.jİ en erı carı o an ır usu ı ı,. man o uyor, şe enn yanına ya- _ dım. Fakat artık onu sevmiyo- ~J'll 

Hukuk ve iıı müsavau ilan edi- naşmıyor, gelsin şekersiz sıcak bir zeytin tanesi verilip ardına rum,· diyordu. 
]. k ki d · · o d b. f" z bir zeytin yağı tulumu dayatan Frengi Bıelsoğuklll~ı.ı. ınce er e ere e sırayet ettı. çay. a ır ıncan. erzevat Kocası bwıu anlamıştı. Şid-
K. · ı ·· .. · tlak · h' d"b k · B lar tekzeytinleyaşamak sırrını Tedovih•n•'i H·:1 ,»; • Tok•l0' ımın e goruşseıuz mu a sı- ın ı a, erevız, turp... unun- detli bir kıskançlık duyuyordu ' 'I' 
ze yüzde ondan, yirmi ~ ka- la insan yaşar mı? .. Yaşiyor azi öğrenecekler ve günün birinde rpl•J·l·k· SI.gorta Şl. rketl• Fakat bu kıskançlık öyle kav- yılllDdı :\ltktep !O<J< :\J. ,1.' ı•' 
d ·ı· ı ·f tbik d' · ı;ı. ıl ak yemeden yaşamag-a başlayacak ı 3152 auıytne ııa ~u ı f1;.ı• ar tenzı at ı tarı e ta e ı- zım .. 'r'§ ac şey ama, yaşı- ga ve hakaret soğukbir kin ve k <l 
yor. Hem kendi tenzilltlı yaşı- yor .. Şu farkla ki; !imdiki insan !ar ... O zaman şüphesiz hep ra- Harlk ve hayat üzerine ıigorta muameleai icra eyleriz. husumet halinde devam eden akt•ma • " _./ 

nı kabul etirmek için ııisiı göz !ar, eskilerin yanın kadar, okka hat edeceğiz.. Edeceğiz ama Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir. bir kıskançlıktı. D A KUTİEL 
göre göre kuç'' ilk cröriiyor ... Bu da, kafada, mukavemette, ye-- Hoca Nasrettinin eşeği gibi •• d . G ı t d u H Bı'r gün kadın yeni aşıkının ken r. . .ı• 

"' h d -· · ··ı Merkezı ı aresı: a a a a nyon anında ıc"' tabiatta sene esasına karşı bir mekte, içmekte, yaşamakta... tam ra ate ecegımız zaman ° - disine hiyanet ettiğini habc!t al- Cilt ve efrcnci lıastn!ı c!J · J 
nevi ademi memnuniyettir .• Bu Dünyada bu zayıflık moda!! mezsek!.. Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. dı. Bir oyuncu kadını sevmiı, vt banesı. Karııköy Top~uı"· eş 
yaş saklamak usulü it ·de o o kadar ümul peyda etti ki her FELEK • • ••• • Telefon: Bo O lu-2003 ~··· • izlice onunla münasebette bu- desi 34. 

- - - - --- ,-- ·--\tekrar onu ortalamışlaC:- Paşa\ · - BaıZ: Bileklerimde kelep-\ Dedi. Yanma gittim. Kelepçelbir varlığın felce uğratılışındanlh! .. ---
da arkalarında geldi.E)lerine ke çe var. Bu, samimiyetime vuru içinde biribirine boğdurulan ol- kopan feryattı! ·· ·~ 
lepçe vurınu~lardı. Birdenbire o lan, yer yüzünde mÜf'.'l".'atı tanı- !erini öptüm.. Öptüm.. Islat- Bu feryat öldürebilir bir Ooof ... Çok .~enayı~n ! ... ıı,Je~ 
kelepçeleri görünce o kadar fe- mayanların kelepçesıdı~. İnsan tun. O da korka korka dudakla- feryattı; öldüren bir feryat ol- . Ayakta bı~ ~illge, hır ha;., 
nalaştım ki, düşüp ölüyorum .. !ar, müsavi haklara sahıp. olun- nnı uzattı, alnımdan öptü: du!.. bır ıskelet gıbı clolasıyorttfl"d ,f' 
Zannettim. Onun bir sözü bana caya kadar bu kelepçelerı taşı- - Allaha ısmarladık... * * * Sersem .. Hebenneka .. Bıı ,~ 
kuvvet verdi: yacaklardır. Ve .. Kuvvet daima Ve .. Son sözlerini söyledi: Cahidi götürürlerken beni de bir insanın dolaşı~ı! Dü~ırıeıı:ızı 

- Belkiys. Kendine gel... hakkı yumruklıyacaktır. · · - Üzülmiyecekain.. Dütün- yerden almışlar, yatağıma kal- için duvarları, karyolanın 1<eıııl' 
Etem JZZh 1' Üzerine koştum, boynuna sa- Sesi,. kısıldL ·.Kısıldı: _ meyeceksin .. Aldırmayacaksın .. dımıı~lar. l!lviye anlatıyor. Bo- )arını tutuyorum. Ve .. B0~ 
..;..-------. rılmak başını göğsüme çekmek - Bız kuvvetın yumrugunu Beni unutacaksın .. Ya,amak i- yuna ınlcmış ve: tekrarlıyorum: 

- Olaca~!:. . kes Paşam~ ~rkasmda ... s~;2 Y~~- didikl~mek, ağlamak, haykır- yedik!:. .. .. .. .. _ çin yaşayacaksın!.. - Cahit.. . . - Cahit ... 
Memur, ıkı ellerımden t~ttu, nızsınız .. N ıçın b?"u. duşu.?~~- mak, can vermek, beraber sarı- Dedı._ Be~ h~ngur .hungur ag- Sonra, döndü, paşaya dik dik _ Nereye gıdıyorsun?.. Cahit ... 

. - ~en de burada kala~agım .. yors~uz. ~n~n uz~r~n~ ~uştuk hp ölmek istedim. Bırakmadı- lıyor, dızlerımın benı ayakta_tu- baktı; kollarını uzattı: _&na mektup yazacak mı- Cahitl... ocr 
Sımdı o buraya gelecektır... ce vazıyetı guçleştırırsınız. Bı- la tamayacak kadar zayıfladıgını Beni götüru··nu··z sın' 

0 
'd" b "lanı" ve o.. • 

· . · k .. . . r · . . - .... · ·· gı ış, o ag ., d it• 
Dedi. Seslendı: . ra ınız, ?aşa ona muhım ~ır ser O benden daha metin davran- hıssed1yordum. . Dedi. Yürümeye başladı 1. -. Vanr varmaz telpaf çek türülüş gözlerimin ~n~n e ı'" 
- Ahmet Efendı. ·Ahmet E- v~t versın •. ~vrup~y.a gon~e.r- dı: Üstüste bir kaç ~efa bır şe~- Arkasından müthiş, bütlin ku e mı.?... ra bir idam yaftası_gıbı ::ısıl~y3' 

fendi... ~ı?. Onun ıçın de. ıyı olur, sızın - Üzülme Bdkiys. Allah bü !er söylemek istedım, fakat, dı- !akları çınlatan bir feryat kopar Diye sayıklamışım. Hazan dal ruyor! .. Ve .. Beynım çat! fıf' 
Koridorda bir polis varmış. ıı;ın de. ~a~em kı, beraber yaşa yüktür. Belki, seni bir defa da- !im ttituk, boğazım tıkanıktı .. dım: haykınnı~nn: . . . .. .. cak. kafa tasımı parçalayıp 

Koştu, geldi: manı~a, s;zın buradan k~t~lma ha göremiyeceğim. Allaha ıs- Beynim kafamın içinde yumru-J - Cahit !... - Cahıt yetış beltı ölduruyor ·!ayacak gibi zonkla yor. . 
- Efendim?.. nıza ımk~n_yok~r. .B.arı hıç ol- marladık. lup kalmıştı .. Kalbim ~iddetle Ve ... Bir ölü gibi, ölon ıı;ibi larl.. . _ Onun benden ayrıldığına," 

mıkda" efendiyi alıp buraya ge- mazsa. '? ~y~ ~e.raıt ıçınde ya~- Dedi. Ve .. Gözlerinden yaş çarpıyor, bütün vücudum zan- küt. diye yere düştüm. -. Cahıt k~ boguluyorum !.. türüldüğünc, göndorildiğiııe oi· 
ya _ve At•: sın. Bınbırınızı. nasıl olsa bır bo,anarak devam etti: gır zangu titriyordu. Sadece: Bu feryat anını çok iyi hatır- Bir d~: .. .. .. türli.i inanmak isteıniyorun:· -~· 
dugu kayıt ·tüne efendim.. gün unutursunuz. Yer yüzünde - Kendini sıkma. Senin sıkıl - Cahit... layorum ! Bu. bir kalbin yerin· - Nıçın bu ~ada_r uzuluyor-ı den götürülen ayırtılan bı! ;, 

HATIR ı. Memur bana an- her §CY unutulmaya mahkıim- man beni daima azap içinde bı- Cahit... den zorla sökülüp götürülüiün- •un~z Hanım~ endı?.... . • san.gözlerime bu kadar ş0kıl1 ~. 
-t yordu: dur... rakır. Henüz insanların zulmü Cahitl... den dofan feryattı. Bu bir sev- Dıyoc. Üzulme~emn ımka-lmaz bana bu kadar yakın ° 

.Bu J:ıa.tıra mu·ndi. Unutunuz O, daha anlatır, beni teskine, hüınü niyetini boğabiliyor. Diyebildim. Bütün bitin fe- gilinin ölümünün arkasından nı var mı? .. : _üzerıne .. b~ k~d'.l:rlmaz'ı . 
~!Uetının .kaza.n·lele için kuvve- kandırmaya çalışırken, komi- Ve .. Hıçkırarak kollarını u- nalaşmadan: kopan feryattı. lhl bir inunm, çulıianılan bır ınsanı:ı uzulduğü- 1 ··· f Biırııet11 ) 
g~nu takdır ve şt:·lha kadar her- setler, polisler ve sivil adamlar zattı: - Haydi ayrılalım... bir şuurun, ltir mannin, büriin ne dejtit, çıldrrmadıl!ma saşma- · 
kır etmemek kabı ı . 

Mazii muzlimde 
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i t b } k · ı Bilmecemiz ıs arı u spor ongresı , 2 s 4 5 6 7 s 9 ıo ı ı 
. . . , . .. lı'FA'••' sımı ı iAK (Baş tarafı ı inci sahifede) ~e:mı samımı ve har bır tesanut A. l N Ki i IS IA Rİ;I 1 

.ır ettiğine dair bazı şayialar ıçınde toplayan Istanbul Spor il 
1 

i 

; v:an ettiği cihetle evvelemir- kongresinin ve bu kongrenin · İ !:J E • •ı L E P 1 

de böyle bir şeyin vaki olup ol- mesnedi olan asil ve sportmen • N E • 1 F. A T E ! 
ınadığı ve kulüplerin itilaf dai- Türk gençliğinin hürmet ve B K • l A •• P • N 
r~sinde hareket edip etmedikle-1 taz_in_tleri~ Büyük reis ve hami- S f B F A !!il. S l C, E 
rıni sordu. Bu sual uzun müna- lermm yuksek huzurlarına ar- m S • A S • S E • 
kaşal~ra sebebi~et ".e'.~i. . zeylerim efendim. . . •' A L p t S iB E R ' 

Reıs kongrenın ıtılaf mucı- Kongre Reıaı P. R E T • ·• E N E • 
h:nce intihabat icra etmek üze- . Ethem izzet 1 A • - 1 E 
·c içtima ettiğini ileri sürerek ~a§vekil lamet Pata Hazret- - P E N C E R E I 
:lerhal intihabata geçilmesini lerıne 1 Kı f •·Hl E • 111 E Lj 
teklif etti.. Bu gün bütün İstanbul ku- bllmecemlzln halledilmiş 

l tilafa riayet edilmiyor lüplerini samimi bir tesanüt i- şekil 
Evvela heyeti merkeziye re- çinde toplayan İstanbul Spor 

ısinin intihabı tazım geliyordu. kongresinin ve bu kongrenin 
Listede bu yer açık bırakılmış mesnedi olan asil ve sportmen 
ve ilerde vukua gelecek itilaf ü- Türk gençliğinin hürmet ve ta
zerine yeni bir namzet iraesi ta- zimlerini arzeylerim efendim. 
karrür etmişti. Fakat itilafın Kongre Reisi 
ruhu mucibince asıl ihtilafta a- Ethem izzet 
ınil olan zevattan hiç birinin Betikta§ - İtalyan takımı 
namzet gösterilmemesi icap e- Dün Taksim stadyomunda 
diyordu. birinci sınıf iki takıtnımızın, Be 

Bugiinkii bilmecemiz 

Buna rağmen eski bir numa- şiktaş ve Fenerbahçenin güzel 
ralı mıntaka tarafından Fethi oyununu gördük. İlk maçı Be
Tahsin Beyi, digerleri de tama- şiktaş İtalyan takımile yaptı. 
ınile bitaraf olarak gazetemiz Her iki takım uzun müddet yek 
heyeti tahririye müdürü Ethem digerine sayı yapamadılar. Be
Izzet Beyi namzet gösterdiler. şikaş muhacim takımını teşkil e 
Fethi Beyin namzetliği diger den oyuncular sıkı bir çenber .Sağdansolayukardan a§ağı:. 
tarafın şiddetli itirazatını mu- içinde mahsurdular. Bununla 1 - Sen değil o değil (3). 
cip olchı. Fakat intihapta bitta- beraber maçın nihayetine kadar Geniş değil (3). 
lıi Fethi Bey kazandı. Bu suret- bire karşı iki sayı yapmağa mu- 2 - Dem (3). 
c itilafa muhalif ilk adım atıl- vaffak oldular. Havanın çok rüz 3 - Genişlik (2). Nota (2). 
.n:ş oluyordu. Hey'etlerin inti- garlı olması uzun ve kısa pasla- 4 - Büyük bir hayvan (3). 
abına g(çileceği sırada evelce rın fena tevziine amil oluyordu. Zehir (3). 

!!!!!~Bmlll=!!:SZ---~nmı--~------------~ Devlet emiryolları 
idaresi il- natı 

a ....... =-............. 
Devlet ~eınirJolları unıunı i~aresiu~en: 

18 Kanunuevvel 930 pcr~cınbe gunu saat 14 te musabaka ilt 
hareket şakirdi alınacaktır. 

318 ile 323 arasındaki doğumlulardan her Türk tebaası mllsa
bakaya kabul edilir. Askerlik yapmamış olanlar askerliklerini ya
pıncaya kadar tesçil olunmftzlar. 

İmtihan l laydarpaşa, Eskişehir, Anknra, Kayseri, Afyon, Konya, 
Fevzipaşa, Samsun merkezlerinde hareket miifettişleri tarafından 
yapılacağı için müracaatnameler işbu müfettişliklere verilecektir. 

imtihan hesaptan tenasüp. coğrafya ve tarihten Türkiye ve 
Tiirklere ait kısımlar ve kiıabetten yapılncakt ır. 

Müsabakada muvaffak olanlar 40 lira maktu ücretle idarece 
münasip görültcek vazaifte ıitaj gördükten sonra şimendifer mek
tebinde okutturul•ırlar. Mektepte iken ücretleri, iaşe masrafları 

idarece verileceğinden 20 liraya tenzil ve muvaffııkiyetle mektep
ten çtkanlarııı ücretleri de 50 liraya iblağ olun ur. 

idare etibbası tarafından muayene edilerel; vaıifeye kabul edi
leceklerden mektep ta,diknamesi, nüfus teskereleri, askert 
vesikalar, mahalle ve zahıta hüsnühal ilmühaberi aranılır. Ayrıca 
da şimendifer mektebini ikmalden sonra üç sene devlet demir 
yolları hututund~ çalışacağına dair Noterden musaddak ve bir 
kefil .e;österilerck 200 lir.ılık taahhütname alınır. 

Yalııız iscagyonlara gönderilen şakirtlere idare ancak bir yatak· 
lık yer J!Ö>tcrir ve ~akiıt yatağını krndi tedarike mecburdur. 

lmtihand,ı miisavi derecede 'ulanlardan ecnebi lisanına vakıf 
olanlarla bekarlar tercih olunur. 

Şimdilik ihtiyaç olan ı O kişi alındllo;tıın sonra diger muvaffak 
olanlar lıil:ıhara llizum hasıl ~ ukça adreslerinden aranılacaktır. 
Gerek en·elce müracaat edip müsabakaya intizarları şifahen veya 
tahriren tcbliJ'.t olunanlar ve gere yeniden talip olanlar bu i!Anda 
bildirilen verle re müracaat etmo!lidirler. \.1üracaatlar l 7- l 2-9aO 
saat on c!Örde kadar kabul edilir. 

•abu! edilmiş olan listenin mu- Bu seneki lig maçlarının ma- 5 - Lüzumlu (5). * • • 
teber olmadığı 1 numaralılar lfim sebepten dolayı geri kalma 6 - Kulp (3). Tavla taşı(3) Adi zincir, çinko levha, antimuvan, muhtelif teller ve kaynak 
tarafından iddia edildi, Bu iddi- sı takımlarımızın oyununa tesir Garaz (3). malzemesinin kapalı zarrıa miınaka,ası 29 birinci kanun 930 pa-
a d;ı siddetli itirazları, münaka- ettiği belli bir keyfiyetti. Bu- 7 - Ahıret köprüsıü (5). zartesi gümi saat 16 da Ankarada devlet deıniryolları idaresinde 
ı:..ılıı.rı mucip oldu, Galatasaray nunla beraber Beşiktaşın bir iki 8 - Fena (3). Ufuk (3). yapılacaktır. 
murahhasları kendi taraftarlari- maçla iyi bir mevki elde edebi- 9 - Kırmızı (2). Nota (2). Münakasaya i~tirak edec~klerin teklif mektuplarını ve muvak-
lı: beraber o listeye rey veremi- leceğini tahmin ediyoruz. 10 - Peri(3). kat teminatlarını aynı gündc saat 15,30 a kadar komisvon katip-
veceklerini ve bu hususta tama- Fener_ Pera 11 - Kirli (3). Arı reçeli (3) ıı~nc vermeleri lazımdır. 
ınile serbestilerini muhafaza et- İkinci maçı Fenerbahçe yap-

1 
Talipler münakasa ~artııamrlerİni beş !ird mukabilinde Ankarada 

tıklerini dermeyan ediyorlardı. tı. Bu günkü rakibi Pera bütün. Tiyatro -Sinema 1 ve Haydarpaşada idare veznelcrimlen tedarik edebilirler. 
Diget" taraf ise itilafın bir kül oyun müddetince maruf hasmı- &.. -------------'-1 * * * 

oiclugunu ve liste haricinde rey na karşı canla başla çalıştı. Ne- · fs.B. Darülbedayi Gtıpilya, çelik bilya, mente~c. kilit, mandal, ratiye, musluk ve 
ve~i!mesini kat'iyen kabul ede- ticede Fenerbahçe sıfıra karşı temalllerl sairenin kapalı zarfla miinakasası 1!9 birinci k!nun 930 pazartesi 
r ,iyeceğini şiddetle iddia edi- beşle galibiyeti elde etti. günü saat 1 5,30 da Ankara devlet demiryolları idaresinde yapıla 
yordu. Fenerbahçenin muvalfaki ISTAftBOL BflfDIYESJ ~.~~~~k~~ caktır. 

Şiddetli münakaşa yeti epey bir gol farkile elde et- ~ ~~ ~ij B. k k Münakasay~ iştirak edeceklerin k.lif mektuplarını ve muvak-
Bu arada pek hararetli müna mekle beraber lig maçları için 

3
~ıer~:ar:·vu~~b1•10 

kat teminatlarını aynı günde saat :S e kadar komisyon katip 
kasalar oldu, saatler geçiyor, daha ciddi çalışması lazım gel- liğlne ve~meleri lazımdır. 
ı · ·· ı · li k Talipler miinak:ua şartnamelerinl ....., lira mukabilinde Ankara->ı·· tur ü bir netice istihsa a- digı .. ne kanüz. ~. 
b. 1 1 da ye Haydarııa.,da idare veznelo nden tedarik edebilirler. ıl olamiyordu. Nihayet Fener- Esasen bu nazarı dikkate a- Tarihi piyos ,.. • • • 
bahçenin noktai nazarı galebe lındığından önümüzdeki pazara 1111 Yazan: 
caldı, ve listelerin on beş gün Kadıköyde gene bir maç temin Milsahip zıdı Eşkal, eb'at ve evsafı olbaptaki .şartnamesinde yazılı 75,000 
evvel takıı.rri\r eden şekilde in- edilmiştir. CelAI Bey adet ah~ap kayın traı·ersi kapalı zartla miinakasaya konmu~tur. 
t .h b b .. "k b" k · l t A. ESAT 11111111 Bu akşam Münakasa 22-Xll-930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada ı a ı uyu ır e serıyet e a- umuma bilaı· 
1 · • o k · 'l'f ' Devlet Demir.volları idaresinde yapılacaknr. rnnür ettı. gün Ü ıtı a a yaeg Eyip ileri spor takımı galip Jarda ıenzil4 
n h ı .f k 1 kt h t' l\1unakas:ı,·a i<tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-e mu a ı a an no a eye ı Karagümrük ve Eyip ileri s- ' ' 

1 • • • • h d k' kat teminatlarını ayni rründc saat 14,30 a kadar :'lliinakasa komis-
mer <ezıye reısmm şa sı ır ı por kulüpleri birinci ve ikinci F E R A H - " 
t k 1 1 · - )'Onu kiıtiııliğinc vermeleri l~zımdır. a ıp o unan uz aşma gayesme takımları arasında yapılan maç 
bu inflı<'.!ıın ne derece muvafık !arda Eyip ileri spor birinci ta- Talipler mlinakasa ~artnıımclerini 15 lira mukabiline Ankarada 
veya muhalif düştüğünü zaman kmu sıfıra birle galip gelmiş SiNEMADA bu aktım ve l laydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

gösterecektir. ikinci takımı da bire karşı altı A • B * * • 
Dünkü güriiltülü münakaşa- goll~ mağlup olmuştur. zız ey Muhtelif fırçalar kapalı zarfla milnakasay.ı konmuştur. 

: :ırdan çıkarılacak asıl netice ku l\lünakasa 5· 1-93 ı pazartesi günü Hat 15 de Ankarada devlet 
lü;ıler ara~ında1<i anlaşmanın ta Milli tasarruf ıçın Bütün dünyada hayrei demiryolları idarcsinJ~ yapılacaktır. 
!11amile zahir: olduğunun anla- konserler e takdirle kzrşılanan :\1ünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
sılm:ısrdır. İnsallah atiyen sü- teminatlarını ayni •ünde saat 14,30 a kadar münakasa komisrn· 

Kadın ıbirlig-i azalarının da i~ Meı>.hur Türk f'akiı-1 " · 
kfıt:ı doğnı gideriz. ~ T nıı katipligine vermeleri lazımdır. 

k . tirakile sanayi birliğinde yapı- hayretengiz h!Jnerlerl-
Heycti mer ezıye 1 · · Talipler münakasa s,artnamelerlni üç (3) lira mukabilinde An-

ı"' 1 k'ld . tı"h an ıçtımada 12 kanunuevvel cu rıl gUsterecektir. 
.cıcyet er şu se ı e ın ap ma günü Darülfünun konferans iıı••••••••mmmlli karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

edildiler: * * * salonunda Mevhibi, Vecihe Zi- İ İ Zİ A 
Fethi Bey rei5 (Hilal) ya, Rühsar Nazim Nuri, Aliye T AKV M Y Muhtelif transmisyon ve balata kayışlarlle bez hortumlar kapalı 
Saim Bey ikinc; reis (Vefa) E 
Hayri Bey aza (Fener) sat Hanımlarla Cevdet Ke- Senclerdcnbcri hcrkc,in rap;- zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 5-1-931 pazartesi l(lİnü 

rim, Nazmı Nuri Beylerin, Gala betini kazanını~ olan Takvimi saat ı 5.30 da An karada devlet derniryolları idaresinde yapılacaktır. 
Kemal Bey aza Eyüp tasaray konferans salonunda da Ziya bu defa 193 I senesine · k d kl · klif k 1 k Muhtar Bey aza Süleymaniye Miinakasaya i~tıra e ece erın te · me -cup arını v~ muı a -

Futbol heyetı' Saime Faik, Nezihe İzzet, Meli ait olup nefls kaıtıt ıizerine Dev- kat teminatlarını ayni günde saat 15 e lı:ıdar münakasa komisyo-
ha Avni Hanımlarla Selim Sırrı !et matbaasının ihtimaınıle hu- k·' . 1.,.. 1 · lılz d 

Basrl. Bey reı·s (Beşı'ktaş) İ f b k 1 k k nu ·atıp ı5ıne verme erı · · ım ır. 
ve Ahmet hsan Beylerin milli ru at as ·ısı 0 ara · çı mıştır. k ı · · 3 (Ü ) li k b T d \. 

Sait Selahattin Bey Fener Münderecatının do"Tuk"u ve Talipler miina ·asa ~artnaıne erını ç ra mu · a ı ın e , n-
iktısat ve tasarruf mevzuu üze- 5 " k d ıı 1 d "d 1 · d tedar k et! b·ı· ı Selil.hattin Bey (Anadolu) rasatancnin hesabına tamamen ara a ve ayc arpasa a ı are vezne erın en ı · c ı ır er. 
rinde konferans vermeleri te-

Orhan (küçük) Süleymaniye karrür etmiştir. tevafuku hasebile cliı;er takvim-
Nı"izhet (Galatasaray) !ere müreccah olduı<undan erba-

0 gün Galatasaray salonun- " 
Güret heyeti lıı merakın birer nüsh:ı edinme-

da cürnhuriyet gençler mahfili 
Seyfi Bey reis (Fener) tarafından temsil verilecek, Da 
Cemal Bey aza rülfünun konferans salonunda 

melcri ~ayanı tavsi yedir. 
l\lerkezi tevzii: Beyazıt Çadır

cılar No. 109 Alipaşa haP. 22-
23 numarada Yusuf Ziya kü· Faruk Bey aza da yerli mallar filmi gösterile-

Boks heyeti cektir. 
Nuri Bey reis 
Süheyl Bey Galatasaray 
Rıza Kumkapı 

Atletizm voley ve basket bol 
Suduri Bey reis Galatasaray 
Ali Riza Bey aza Bş. 
Kemal Bey aza Fener 

Muhtar Bey aza Süleymaniye 
Adnan Bey aza Vefa 

Tenis heyeti 
Suat Bey reis Fener 
Mehmet Resat aza Fener 

Denizcilik heyeti 
Seref Bey reis 
Ekrem Rüştü Bey 
Ekrem Bey 
CP.vat Bey 
H:!rm~t Bey 

Spor kongresi reisi Gazi Hz. 
lcrine atideki tazim telgrafım 
'ekmiştir: 

Reisicümhur Gazi 
Kemal Hazretlerine 

tüpanesi. 

beklenllmediğl bir 
z nanda b'rdenblre 
L~ngln olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllBE PlllN~~ı~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 lNCl KEŞiDE 11 KANUNU
E\7VEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
' 

Türk Anonim Elektirik Şirketi 
(Mühim ilan ) 

Elektrik şirhti, memurinin 1930 senesine ait krem renkte ve 
"bevzi.,. şekildeki hiiviyet kartlarının l Ununusani 193 l den iti
baren iptal edilerek ı 93 l scne>i için muteber olmak üzre "ye
şil,, renkte ve "·yuvar lak,, ~ekilde kartlara tebdil edileceğini muh
terem müşierilerine arzeder. 

Mezkiır kartların haş tarafında şirketin Unvanı yani "Türk Hno
nim Elektrik Şirketi., ve eğri olarak büyük harflerle f93 I ibaresi 
yazılıdır. 

Bu evsafa muvahk olmayan kartlar usulüne gayrı muvafık: 

addedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, 
mu~terilerin işhu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt ede· 
bilecek olan neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

Emlak ve eytam bankası lstanbul 
şubesinden: 
Esas No. Mevkii ve drui Teminat mikdan 

41 Beşikta,şta Hasanpaşa deresinde etrafı duvarla muhat 
ve iki kuyuyu havi takriben 2380 m. m. bostan 360 

72 Üsküdarda Valdebağında ahır ve samanlığı müştemil, 
tahminen 167 dönüm arazi. 450 

Tafsilatı balada muharrer iki parça arazi ilki peşin ve diger 
yedisi her sene ayni günde verilmek üzere sekiz taksitle ve pa
zarlıkla satılacaktır. Talip olanların ve fazla tafsilat almak isti
yenelrin kanunuevvelin 18 inci perşembe e-ünü saat on altıya ka
dar şubemize müracaatları. 

5 

Senesi tab'ı çıkmıştır. 
En sahibi takvim ve heyet malumatını bu eserde bulacaksınız. 

Bu e!'Cr ayni zamanda mükemmel bir malömat hazinesidir. 

MAHMUT RAGIP 
Beyin eseri olan ~ TAKVl~ll RAGIP .,ın taklidi çıkmışnr. 

" Ragıp Takvimi ,, unnnile piyasaya çıkan bu takvim tama· 

men yanlı~ ve sahtedir. 

Binaenaleyh senelerdenberi tanınmı;; olan '"Takvimi Ragıp,. 

ın başındaki mukaddemede Mahmut Ragıp imzasını arama

larını muhterem karilerimize tavsiye ederiz. 

Ecza fiab 25, mücelledi 35 kuruştur. 
Naşiri Kanaat kütüphanesi ~ 

---

Y E N İ G ı L t Er r E ·e ı ç A 6 ı N ı N 

KOŞELERİ kesilmiştir. 

YENi Gillette bıçağının 
köşelerini muayene ediniz. 

Kesilmiş olduğunu göreceksiniz. 

VENi Clllette tıraş makinesının kaşeleri zı
~ede,ııe takviye edilmiş olup her hangi bir 
sademeye mukavemet edeblhrler. Bunun 
meziyetleri pek mühimdir 1 Ne olursa ol
aun, bıçak tamamen gerilmiş kahr 
YENİ GUiette bıçağının ağızları mak,nenin 
dlşlerlle bir hizadadır. Bu suretle burun, 
atız ve kulakların altlarını tıraş etmek 
daha kolaydır ve daha perdahlı olur. 
VENi Glllette tıraş maklnenız. YENi bir Glllette bıçağile, ne
fis bir kap derununde sızi beklemektedır. Komple tıra9 

maklnaslrtln fiyatı ancak 300 kuruttur. 
VENi Gllletta bıçakları. 5 adellık paket 95 "kuruta ve 10 ad
etllk paket 190 kuruşa satılmaktadır. 
Bu makineyi hemen bugün atınız_ Hem vaktınızdan taaarruf 
edeceksiniz. hem bir takım ufak sıkıntılardan kurtuıacak

aınız ve hem de keyfinız bozulmıyacak, zira hakikaten 
mükemmel bir tırat makinesidir. 

Her yerde satılmaktadır 

YENi aıııette bıçajtı, asıl model ile dahi kulla.nıla.blllr, 

Fiyatlarda büyük tenzilatı 
Asıl Glllette tırat makineleri için Uç dellkll ha.kiki OllleU. 

bıçaklarının fiyatı barveçhl ati tenzll ecııı mittir. 
5 bıçaklık paketin fiyat. : 80 kurut ' 

10 bıçaklık paketin fiyatı.: 120 kurut 

Veni tıraş bıcaaı 

-ıııctif!Ui'·' 
Veni tıraş makinesi 

GILLETTE 
~ 

1stanbulda havagazı ve elektrik ve 
teşebbüsati sınaiye Türk · 

Anonim Şirketi 
(Mühim ilan) 

lstan1 ulda havagazı ve elektrik ve tCQcbbüsatı sınaiye TUrl 
Anonin Şirketi memurınin 1930 senesine ait "koyu mavi,, renktı 
ve müstaril şeklinrleki hüviyet kartlarının ı kAnunusanl 193 l der 
itibaren iptal edilerek 1931 senesi için muteber olmak üzerı 

"krem., renkte ve aynı şekilde kartlara tebdil edilecejtini mıı ı.· 

rem mü~terilerine arzeder. idil 
Nlezkiır kartların baş tarafında Hilll ve şirketire~eekle~~ 

"lstan bulda havagazı ve elektrik Ye teşebbü~an~ önünde 
nim Şirketi,. ve aşağısında 193 1 ibaresi Yıurdu. Ve içinden 

Bu evsafı muvafık olmayan kartrlarmında bir genç çık 
addedilerek hamilleri hemen polise aıa girdi, .!.~hsin Ef~n 
terilerin işbu ıhbarnameye riayet •C~ ve kufur eı:nege 
cek olan neticeler için her mes'u~· Bıraz sonra Tahsın so-

.ıktı ve Emrullahın üze-

2, 1. ~. latınalına k~~a~ı~:~n~!!~n at~~r~!~~ 
ılovıç lokantasının ke-

Bayramlçıe inşa edilecek olan ceJe vitrin camlarını dele-
ıarf us11\lle 20-12-930 cumartesi g:eriye geçmiştir. üç kur
caktır. Şerald anlamak lsıeyenler he• 
yevmi mezkı\rdı ikinci kolordu ılım (Devamı altıncı sahifede) 
lan illn olun-.:. 
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BlN SÖZ 

BİR RESİ"\f 
CU1VIAR1'ESİ 

6 K. EVVEL 930 

I 

Afyon KarablHr nDmuo ftdanlıtıaa alt bir kaç intiba Yukardakl resim !(arata Orta mektep binası, aşağıdaki rceim do 
Karıta Gazi mektebi talebesi mua!llmlerl ile birlikte göstermektedir 

• 

-

, 

Bundan otuz ııç eene evvel flmal kutbDne ıtlderek orada Olen lsveçll kahrıman Andreo vo arkadaşlarına 
alt bulunan etya çok mevzuu bahs oldu. dulunan eşya arasında Andrenln bizzat çekmiş olduğu 

fotograflar da alınmıştır. Bu resim bu fotograflardan blrldl 

Mııteveffa Avusturya lmperatorunun büyük oğlu prene Ottoya sinni 
rOşte vAsıl olmıt aı dolayıslle Macaristan tarafından bir at hediye 
edilmiştir. Resim bu atı, sovarislnlve prens Ottoyu göstermektedir 

1 
PRIMUS 

Masa Uimbası 

".ii.m.~ 
Şu lı.;uJI ıılt 
markasına 

dikkat ediniz 

1010 numaralı 
PRIMUS 
Radı atörU 

Parlak tenvirat 
Latif teshinat ..• 

PIUMUS r.:asa ltmbası 200 ilA 
250 mum kuvvetinde zira verir ve 
k.ıtiyyen koku ve duman verme
den mükemmelen gazl:ı yanar ve 
maakisi vasıtasile idare edilen !A
ti! bir ~ıcaklık verir. 

l!l~it:ııı-1 
Cihazları ber hanede ~ulunması elzemoir. 
Ac•ntaları: YUOA LEVI biraderler ve 

Dedi. S .- Mahtuinları, lst Çtçokpazarı Alacahamam 

Şimdi ı. 

-Ahmet Et 
•**** fendi ... 

Koridorda bir i-

Ko~t~f~~~~ ?:. ~ "İ ~DSUSİJB nıü~ürlü"ün~en· mıkda" efendıyı alıp bur Y 1 

ya _ve At.. murif hanı namiyle maruf balen TUtün 
dugu kayıt ' tüne efendin;annda balııııan fevkani bina ilı Altındaki 

HATIR ı. Memur b 930 tarihine mUsadif cumartesi günü saat 
''yordu: Jı:apalı zarf uıulile mazayedeyı konulmuş-

Bu hatıra mu . ı '""" ( d · . . . . •ndı. Unıuhammeneıl olan """"-' o~ ort bin ) 
mılletının kazarı 1 1 . . •·Üe teminaıı muvakkaıes!nl ıta ve yahut • •. .. 1 d" . e c ıçın "' 
g!-1nu ta' ır ve §~·ıha kada· beraber ayrı bir zarf içinde muayyen 
kır etmemek kabı ; dalmlllnc ıesllııı 1nı:ıleri ilin olunur. 

HAMlZI BEVLIN ( ASiT URlX) KURBA.NLARJ 
Tip akadeı:nld reis! sabıkı proresıır 

( Lansy> )tarafından awsıye edllmlşı!r 
PlııU twtahanelert mGtaahlıitler! 

Şatelen müessesatl 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

15 büyük mükAfat ~~ 
AQrıyan ma
halle tatbik 

edinlzl 

1ıamm bevl (uif urikl ile ıebirlenm~ allm ve ım..1.atı. 
tahb tebdidindr bulunmllf olanlv aııc:Q 

Burkulmalarda, romatızma
)18, lumbagoya veaaır buna 
mOmasll arazda haricen ıs
tlmal edilecek en mOkem~ 
mel ve en mOeoalr 11119 
(Allcocka Poroue Plaatera) 
dlr. Atrıyı gayet seri tes
kin eder. 

URODONAL ALLOOCKS 
POAOUS PLASTERi 

aayetiııdc ıı.JAa olabilirla. Zira urodo~ bamızı bcvll 
halledeıı ycg&ne- aıaddediı-. billlmum eczahanelerde sablırı 

Her eczanede bulunur. 
Acent&Jıiı: J. SiiRT ve fa14 

Poeta Kutu•u 288 Oaıata. latanbut. 

---~----------~ ·~--~~~~---~-~---~---------~-~-------~--

~ursa ~ele~iJe riJasetin~en: 
Bursada in~a ettirilecek asri hal pliinlarının müsabaka müdde 

ti temdit edilmiııtir. Müsabakaya i~tirak arzusunda bulunan ze
vat, şartnameyi görmek için heyeti fenniye şefliğine müracaat 
eylemeleri ve ihzar edecekleri planları da 11 kanunusani 931 ta
rihine kıdar Belediye riyasetine tevdi buyurmaları icap eylediği 
ilan olunur. 

lstan~ul llnıuıni ıneelisi ~aiıni encünıenin~en 
Bedeli keşfi 

Lira 
660,00 Bakırköy yeni mektep ~u kuyusu inşaaa 
707,76 Beyoğlu 28 inci mektep (amirau 
725,32 İstanbul 41 inci mektep ., 

1857,00 Silivri Sürgünköy mektebi ,.. 

63,00 Üsküdar 23 üncü mektep • 
238,70 lstanbul 13 üncü mektep ,. 

356,40 lstanbul 27 nci mektep • 
127 5,71 Anadolu ka vığı mektep • 

9 ı ,02 Kadıköy Gazı mektelıi ,, 
Yukarda isim ve bedeli keşifleri yazılı mekteplerin pazarlık 

suretlle tamirleri icra ettirilecektir. Talip olanlann ı O k&ııununvel 
93l) çarşamba günü saat on befde İstanbul belediye merkezin
deki daird mahsusaıla encümeni daimlve müracaatları. 

Edirne kız muallim 
mektebi nıO~Orlü~On~en: 

Şehir ehkırlk tcalsaıına ııvflkan mekteb!mlzde yaptınlıcalt olan 4006 
lira bedeli keşifli elektrik teolsau meycuı plln, k~lf vı prtnameıl muci
bince 25-11-930 tarihlndan itibaren 20 ıttn müddetle aleni mUnaJı:a91y1 

konulmoftur. Taliplerin tırtnamo ve ketlfnam• ile plAnları görmek üzere 
her giln mektep idaresine ye milnıkasaya iştirak için de ehliyet v11ilta
larile teminat makbuzlarını hamllen ihale günU olan 1 ~-12-930 puarıul 

günü 1aıı 15 tc maarif ıminliğlndc müteıekkll komisyona mUracaatlan 
llAn olunur. 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

5000 kilo köhne ~ol ve kanevi~e 
Ambarlarımızdaki beş bin kilo köhne çul ve kancviçelere eT

vclce verilen fiat haddi !Ayık görülmedi. Bunların 8-12-930 pa
zartesi günü tekrar pazarlıkla saulması tckarrür etmiştir. Taliple
rin o gün ıHt 11 de Galaıada nıübayaat komisyonuna müraca· 
•rları. 

SEYRISEFAİN - - ' M rk z aceota: Gah·ı kiipnı 

Ra~tnda; Beyo~hı 2.162 şu11"' 

ırentc.ii, Sirkcci'de 'füh•.ir l ı: 
zade hanı altındl. Tel fon f,t. 
2740 

lzmir sür'at •)o-;ta'ı 
(Gülcemal) vapuru 7 kanunu
evvel pazar 14,30 ıh c;·ıhu 
rıhtımınd.ın kal karı·.; p:ızJotc>i 
•abahı lzmlr"~ , .. ıra.:ak ve çar 

şamba 14,30d~ lzm;c k'1 kal ıı 

rak perşembe >abahı g;eitcL·ktir. 

rire ~ ls~end.eriJB 
~ustası 

( İzmir ) vapuru S }} 
9 kılnunucvvel a 

saat 1 O da Galata rıhtımın· 
dan kalkarak çm~amlıa ,atı.ıhı 

lzmir'e perşembe sabahı Pi· 

re'yc cumartc>i sabahı lshn 
derirc'ye varacaktır. lskcıı 

deriye 'den Pazarte!i 15 de 
kalkacak Çarşamha Pire'ye de 

uğrayarak Per~cmbe ltanbu!"a 
gelecektir. 

lSKE~ERlYE'DE:'.'1 aktar

ma PORTSAIT için de E~y:ı 
kabul olunur. . .................. . 
Trabzon lüks postası 

• 
S ıh vapuru İ Si 

U 6 K.evvel CUmar e 
günü saat 20 de Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle ( Zonguldak. 
İnebolu, Samsun, Ordu, ( .jre· 

sun, Va!<:hkebir:. Trabzon, ıv •. ~ 
ve Mapavriye, azimet ve ayni i;· 

kelelerk Görele Fatsa 'l' L r ı J· 
ye uğrayarak avdet edccckt r. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu kar;ı 
sında Mizan ü>)u Han • 'o. ~ 
T defon lstanbul 35.ı 

ADEMi iKTiDAR 
ve belgevşekl ğine 

karşı en mües~ir dt.1va ~trvoin har· 
landır. Deposu; lstanbulda SirkcuJ< 

Ali Rıza merkez tczanc~idir 

Taşrayı 150 kuruş posta ile gı•n•·'· 

rilir. lzmirde lrgatpazanndakl. 'I J · 
zonda Yeni Ferah ecza11clc· ind< b · 
lunur. 
-----~------·,..... 
!!91- BAKTERIYOLOK !!i'i!'.'.~ 

Dr. IHSAN SA .'il 
Bakteriyoloji laboratu\ J 1 

Ü mum kan t:thlılllrı, Frcn~i n· ·k" 
tal nazarından (\' 15erman ıennuh 
kan kürcyvatı sayılma'1, tifo \C ,.: 

ına hıstalıkları tc~hisi, idrar. bnl ·ırı" 
cerahat kazuratı ve su t3hli1At'· 
Ülıra mikroskopi ile fren ~i aran 

1 
ması. hu!ust aşılar ist.hzırı. 

Dlvnnyolunda Sultan \lahrn'' 
f türbesi No. 189 Tdefon 1,. 9

3 
1 

Beyoğlu 

2 iNCi NOTER 
Galata Tünel mertebanl sokıık 

ebvence emlAk bakımı son~ 
protesto ve selre ••• Tel: B. o. t 3t 

/ 
~~~~~--~~~~~ 

1 laliç iskelelerinde mar.bııt .rl-
1
0 

adet kayın varil tahtası 48 gürgen : 
·ı •J adet met• 649 .;:ıın kerestesi ı • ' 

adet kavın kılr<klik bin a,I..t kes••~' 
çubuğu ·s çeki kayın 3 çeki m•ı·, 1 . d ki • d•"" çeki koc:ıycmıt o unu ccın ea ıı "JÜ 
kale:n orman emvali 10· l~-1 
çuşamba gilnıl ihale edilmek üır• 
müzayedeye çıkarılmıştır. .0 

lzahat almak isteyen ıaliplcr; 
orman müdüriyetine ue yevmi I '• e

. ı· 
de de sut üç de Defterdarlık tıın 
11ndaki ihale komltyonuı mürıc•· 
ad&rL _,, 
~~~~~~~~~---

Hı l l f ı nizam getirilmesinden n•~ 
. dk C•t· onu Yeıaikıpı ylrmı o uzu • 

1 . s 1 ~ .ı.ı·· 
ladıkapı ve 5 ı amaıya S• . • ~ 
rinde olmak üzere müsadere eJıl . 
cem'an 74 çeki mefe ve 16 ç.:~ 
gürgen odunu 7- 12-930 pazar gu 
ihale edilmek Uzere müzayed•Y' 
çıkanlmıtıır. Tıllplerln yevmi ııı•"' 

bl•1' körda Sil! nçıe Defterdarlık 
urı· 

11ndaki ihale komisyonuna rn 
caadarı. 

Mes'ul M:'.d~r: Bi;»ı:ıııeddl' 


