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1
un cumhunyetçi unsurları 

ası ır eştirmek ve kaynaşumıak 
la~ erektir. 
daO fın~e~~eketin hemen her tara J 
:ıJe II a ıki varlık göze çarpıyor: 1 

alk .. fıkası. ve Türkocağı ! , 
kol s Tur~~agı_ ~iyasi bir mües-

e. rnıd~r degıl midir ?Tür koca 
gı inlnlapr •dı · • ek . ~ r. ınktlapçı de-
riyeti sıyea~ d~nıektir. Cümhu

t · Y r C§tırnıek ve clevam 
e~~ek isteyorsak her Türk 
eccbın~ siy.asi tecbiye vermek "me" fııa/iytlle bulunan hty 'eli ttftl~iye azası 

urıyetındeyi:&. Rey vere- IDnün ctumiahnlmaas11ıpa rag f aaıı·yetı• du·· n ~k Y~şta gençlerin toplandığı 
~ nıuess~~e yalnız siyasi bir 
rn ~er ~oste~iş olmakla kal • 

~1101:~.bu ıster ıstemez bir fırka de devam ettı •• 
Cumhuriyet Halk fırkası ise 
bir inkılap fırkasıdır. Solun ft• • k a kadar çalJŞ• 

1 ~~urlarmı kendi dışında ~i~ Heyeti te ış ye a şam 
uesseseye bırakarak kendını }d 16 b' k k 
~'l~şmak tehlikesine atama~; h· lstanbu an me us çı aca .• 

. Utıs 1nkıl~p fıckasınm en tabıı ' - en nn da reye iştirakleri temin e-
uru sıyasi gençliktir. . Dün cuma olma~~a '.agm . . . 
Gençliğin ümidi cümhunyet- . tihap heyeti teftışıyes~ mesaı dilecektir · 

• 1e, tilınhur' t. um" 'dı' sol ve ı~ d m ederek eldeki evrakı ANKARA, 20 - İstanbul-
ıye ın ı sıne eva k - · b' ık 

erniz bir inkılap fırkasının ida- tetkik etmiştir. Dün itiraz ha : dan 15 degıl 16 me. us ç .~-
resindedı' H'ç bir inkılapta . um· al etmek üzere heyetı caktır. Yapılan tetkıkata gore 

. r. ı . . . kml ıs . .. t-1 k b' ı · h 6cnçJı;;e ilci ci elden sıyası hız f . 'yeye kımse muracaat e mezun as er ve za ıt enn esa-
llıetıer" go" dnu"ru"lemez. gençlik te tı~ tı'r 1 ba alınmadığı anlaşılmıştır. Bun 
b' · r ' • J menıış · • · h d k k .. ırınci el olmalıdır ve mes u Halk Fırkası vilayet ıdare .. e lar rey vermezler;;e e er e nu-
0lnıaııdır . eisi Cevdet Kerim B. dun fus hesabına dahıl olurlar. 

"' • 1 yctı r .. .. g'de 
. .ı:.n ileri ıradikal müessese e- öğleden sonra Kadıkoyune ~ Adanada 6 meb'us çıkacak 

rı kuran bir inkılap fır~ası 11.e rek kaza ve nahiyeleri gez~ış, ADANA 19 - Tesbit edilen 

At cinsinin ıslahı 
için mühim bir 

teşebbüste bulundu 
Erzurum, 20 (Milliyet) -En 

büyük servetimizi teşkil eden 
hayvanatı ehli yem izin cinsleri
nin ıslah ve teksirine çalışmak 
hayvan sergileri ile at yarışları 
nm fenni bir şekilde yapılması
nı temin eylemek gayesile dört 
sene evvel şehrimizde teşekkül 
eden sipahi ocağı şimdiye ka
dar esaslı bir faaliyet ve mevcu 
diyet göstermediği için kolordu 
kumandanı Salih Paşanın ızhar 
ettiği arzu üzerine belediye dai
resi salonunda vali Fevzi B. in 
riyasetinde bir kongre aktedil
miştir. Kongrede Salih ve Sabri 
Paşalar ile sair ümerayı 

askeriye ve eşrafı belde ha-

--
Önümüzdeki hafta 
nanız~tlik talepname 
lerini tetkik edecek 

ANKARA 20 (Telefon)- . t61iıt... 
Meb'us namzetliği için 'halk 
fırkaiına vuku bulan m9ra
caatlann, fırka katibi umumi 
liğince tasnifine devam edil
mektedir. 

Türkiyenin muhtelif yer
lerinden fırkaya gelen talep
name:erin henüz arkaıı alın
mamıştır. Gazi Hazretleri, 
tasnif bittikten ıonra, önü
müzdeki hafta zarfında bu 
talepnameler üzerinde tetki
kata başlayacaklardır. Ev· 
velce bildirdiğim cihetle, ye
ni meclise girecek yeni ıiına-
lar, nüfus fazlasından hasıl 
olacak yerler, münhalita ve 
on kadar muhalif azanın ye
rine irae edilecek namzetler
den ibaret olacağına göre alt 
mış katar olacağı tahmin e
dilmektedir. 

Meslek mektepleri ------
900.000 liranın tahsisi 

ta ~ep edildi 

Ftntrbahçe kaptanı Zrkl 8. Galatasaray kalrs/ llnQndt 

F enerbahçe, Galata-
sarayı 2 -O yendi 

Stadyom hıncahınç dolmuştu. Beşiktaş, 
Vefa ile berabere 

kaldı. Beykoz da lstanbul Sporu yendi 
İki gündür surat asan hava dün 

sabah birdenbire açtJ. Fener - Gala
tasaray maçına sanki o kadar seyirci 
toplayabilmek için, günet sırtımızı 
ılındırıyordu. 

~n~ içinden ileri ve rad~~~l f~ intihabat ~azıriıklannı tetkık et nüfus adedine göre vilayet'.miz 
"' rlı unsurları ayıklar go~ne miştir. İntıhabatta rey ~~dı~~ bu intihapta alu meb'us çıkara-
"ll' müessese yanyana nası ya- rınm konacağı yerler tes .ıt e ı ktır 
~:Yabilir? Cümhuriyet ve onun mi tir. Müntehibisani intıhaba- ca . · . . . . . d . ANKARA, 20 (Telefonla)-
fırıtası bu müessesele~le bu un- tı !ahiye nahiye yapılacağı için İzmır valısının ıntıhaba aır Maarif vekaleti meslek mektep 

Saat 12, atadyoma giden yollar 
~~lu, toplu, beşerlik, onarlık gruplar 
ıkı takımın şansını münakaşa ederek 
maça gidiyorlar. Stadyomun içi en 
büyük maçlarda olduğundan fazla 
kalabalık. Ahali her taraftan tapyor. 
Güneş te sahaya gülüyor. Temiı bir 
hava, berrak bir ıema altındayız. 

sıır1arın yuğürduğu bır hamur- her nahiyede bir sandık bulun- beyanatı . • !erine ait tetkikatla meşguldür. 
dan, başka nedir? durulması muvafık görülmüş- İZMİR,20 - Vah Kazım Pa- Meslek ve san'at mekteplerinde 

1 - O Beykozun lstanbulspora ga· 
libiyetile neticelenen oyundan sonra, 
Beşiktatla Vefa sahaya çıktı. Bu maç 
Vefanın geçen haftaki muvaffakıye
tinden sonra birdenbire ehemmiy~ 
peyda etmigti. Beşiktaı;lılar da korku 
yorlardı ... Haksız değillermij ... 

Türkoı:akları. ~~ ~eler tür. Mahallelerde muhtarlar c~t şa meb'us intihabatı hakkında yapılan eşyanın sat a arzolun-
tı:'CinJ.eketin il~n fı~ırlennı t~m velleri ve esas defterleri . yem- şu,,beyanat~a .~u11du: . ması için lazım gelen sermayeyi 
Sıl etti. fakat ınkılap fırkası ı l k d t tk 'k ederek isimlen unu- ı - İz mır vılayet merkezı ve temin maksadile her sene maa-
o ' k b'l dog" en e 1 hak d b' · tı'h b t Erzurnm l\n,ordusu nunıandanı rif bu"tçesı'nden bir miktar para taklarda hayal olara ı e 1 !anlar yazılmaktadır. mü! atın a me us ın a a ı S ııı k ptı tu muş 0 f ) .. .. .. a/ih Paşa aynlmasına karar verilmış' tir. 

ayan fikirleri haki at ya : Han ve pansiyon gibi yerlerde . na ait esas de ter. er. puruzsuz b 1 1 d y 1 h 
Oyun başlar başlamaz, V efaWar Fentr - Galatasaray maçındau 

"' · f gençlı d ı ı 1 k · edılmış ve asıl zır u unmuş ar ır. apı an e Meclı'se bu hususta bı'r la'yı'ha 
~.ger bu ı'nkılap ırkası .o oturan bı'r kısnıı vatan as a- o ara tanzım -· f k k be yeti idare intihabatında vali bey 
l:ın fırkası değilse, kirntn tr a- rın ikametgahları bulundukları j mıştır. Defterler anunen on. ~ fahri reisliği, Sabri paşa, reisli- verilmiştir. Bu layiha ile maari 
•ıdır? ah 11 1 de mukayyet buluna- gün askıda asılacaktır. Her mtı fin meslek mektepleri faslında 

derin paslarla Beşiktaş kaleoine ak- bir tnstantane 
mağa başladılar. Bilhassa içleri akın· duk. Fakat gol çıkaramıyorlardı. Be
lan sürmekte çok faydalı oluyordu. §iktaşlılara da majllilbiyet ihtimalinin 

. TUrkocaklarında bulunanFhe :ad~gı· e a~laşılınıştır. Bu gibiler h. ~p şb1;1besi.~de h2'0b? er~e~ n~h'fus ~~ kolorBdu.kie~k~nı e?'f.~iye re~sli bulunan 900,000 liranın satış ev 
h • a k d ı r munte ı ısanı ıntı ap rem · ı ncı r ıs ıge seçı - len· ve ato"lyeler ı'çın' sarfı ı'ste-
"tıniz Halk fırkasındanız. - mahallelere yeniden ay o un- ıçın ı · k ı.. mişlerdir. Mülkı ve as eri hay-

Beşiktaş daha ziyade soldan ilerli- bir gayreti geldi. Onlar da hücuma 
yordu. Fakat akınlan korkulu bir ge- glçti!er. İkinci haftaymın eonlarına 
kilde kaleye yaklaşamayordu . doğru onlar da beraberlik &olünü 

Ekseri Vela, bazan da Replrta§ın ~t~r. Bu b.:rabe~lik golünden sonra 
hikimiyeti altında devam eden 35 da ilri tarafın gayretı de bir ııcmere ver· 
kikahk seri bir oyundan sonra V cfa- medi. Maç ( 1 - 1) bitti. 

"'lt sabahleyin fırka salonların maktadır. Fırka kaza merkezle- olu~~~~kUr. .. tarlarla süvari ve topçu erkanı nilmektedir · 
d;ı \1e öğle üzeri ocak salo~la- rinde akşamları içtimalar yapıl .Butun kazalarda erkek nufus Paşalarla birçok erkanı mülkiye Layi?.ayı .. b~~çe enc~meni mu 
l'ıııda toplanmamızın sebe~~ ne makta ve muhtarlar bu husus~ mıktarlar1; • al~.ış.tır. Geçı:_n ümerasından ve eşrafı beldeden vafık gormuştur. Uyıha kabul 
Olabilir? Bu hiç bir şey degçı~se, tenvir edilmektedir. Her hangı devbr;de v~~yetımız;nb ç~~~.~~ı~~ at ve hayvan meraklısı olan ze- edildikten sonra bu .900:000 li
k~'ll\1etlerimizin israfıdır. ·~· bir sebeple nüfus kağıtlarını kay ~e us dmı ~ar~ ; e u .~nu vatta aza intihap edilerek yeni radan .her m~ktebe hır ~ktar p~ 
~ hakikat şudur, ki biz aynı.~ bedenler muhtarlar tara~md~n 1 ıntaç e ece nu us emevvucatı idare heyeti takviye edilmiştir. r~ venlecektı~. Mektep ıdarelen 

lılar birinci gollerini eol açıklannın Mça batlarkea 
güzel bir şütilc kazandı. Birinci dev Saat üçü kırkbef geçiyor, uf "' 
reyi Vefalılar ı - O bitirdiler. sol tribünlerdeki taraftarlann linirle 

ıniar olduğumuz için her 1 tesbit edilerek derhal yenılen çı yoktur. • . yeni heyet· faaliyete başlamış- bırer satış evı açacaklardır. Satı 
Balond d . !eri konuşu rıl k üzere kaymakamlara Muamelatın her safhasının tır. şr talebe idare edecektir. 

İkinci devre başladığı vakit, gene ri yay gibi geriJmit, talam>•rm çılıı
V efaWar hücuma geçtiler. Faik bir §1111 bekliyorlar. 
oyunun bütiln nümunelerini görüyor Devamı 5 inci sahifede) 

~OtUz a a arnı ş)ey ı'çin ralıŞI· ka. ma t dilınektedir usu) ve nizam dairesinde sela-
VC aynı şey er ,. miıracaa e · . 

~Oruz N"f k'ğıtları intihaba ka- metı cereyanı muntazaman ta-
Ai~kt nefis san'at- d ~krnusal eadilerek bu vtand~ş!a kip ve temin olunmaktadır., , 

ı ep, spor, ar ı ~~~:::::::..:.:-..;,,;,-~---------=----=-
~~ Irıiınari, hukuk, doktor.~u~! ...., •• d 1 

, .. tisas ve meslek olarak turlu v mıe muca e e 
lltlü teşkilatlar bulunabilir. Bu ere 
~C§kiHitlar gençliği dağıtmak ı· d 
eğiJ, bi13.kis toplamaktadır!~~~ kongresı· top an 1 
.. e hepsi inkıl3.p fırkasının hı.. •• 
llt \1e kolu tarafından ko:ıına
aktır. 
İnkılap fırkası gençlik • ~e 

al.it diye iki fırkaya ayrılaıtt-
aıı. • .. 

sonra, her parça kendı gov-
~sınden dal budak salacak de
ıl, gençlik ve halk inkılap fır
<ısını Yaptıktan sonra bu dal 
lldakiar tek gövdeye bağlan-
ış olacaktır. * 
Bu gövdenin özsuyu ( ) 

~?<;liktir. Siyasi olmaması 
Uırıkün ve doğru olmayan 
ençliktir 
r Gençlik ne isteyor? İnkılap 
kasınm büsbiıtün ger.ç olına-

.. 1! İnkıliip !ırkası ne isteyor? 
llt.iin cümhuriyet unsurlarının 

11~i ! Bu tam kaynaşmatc, bir 

C ·yetin Anadoluda şubeler açmasına, 
emı ki. k ·ıd· 

ınerkezinAnkaraya na ıne arar verı ı 

l\ııyet isminiıı tarihi olması 
bep .. ·ı k · kala-a ~ostel'l ere gerı . etinin kongrtsinde hazır bulunan ıevııt 
~. Bız müesseselerin potlaş- Veremle mücadelt cemıy . . . 

<l~ına değil, hayatlaşmasına 1 mücadelesi 1 teklif etmış ve kabul edilınış-
l bağJayoruz. Kurt•lluş kav- tstan?ul ve~~:ngresini dün tir. . . 

ız mukaddl's idi. Bu 1!'u: cemiyeti _senelık t 10 da akdet . Müte~~ıben ruzname mucı
deslik karakteri "müdataaı Türkocagınd~ ~aa h yeti rei- bınce muzakerata başlanmış ve 

it ı. d · Evvela ıdare e h · · b e J'k f ali tı._,, isminde vardı: Yeni ~- miştır. 'k Salİill Paşa kür idare eyetını~ u s ne ı a 
baqadıg· ı zaman büyiik reıs si doktor Tevfı . rmış ve yeti hakkındaki rapor okunmuş-
.. ~ • k ak celseyı a,,---
lıdafaai ~ukuk,1 ism.inin ha · süye çı ~anının intihabını tek tur • . . · 
asından bıle vaz"'eçtı • kongre eli .. ·ne kon Rapora nazaran bu seneki me 
.,,., 0 • • • tir Bunun uzen · 'lh 'k' dd di 
t Urkocag" ı kmultayi ve onun )ıf etıJllŞ : B . ömer Pş. saı bı assa ı ı ma eye, span . tıne esım · h' · · <ısından gelece!~ inkılap fır- gre ?:(a~:, doktor Nureddin ser ve gazeteye ın. ısar.etmıştır. 
sı kongresi cümhuriyetin ve katıplıge de ·1rn· t' Kongre Dört seneden berı faalıyette bu ' . tihap edı ış ır. . .. . 1 
teşkilatını şekillestirecek- BeY. ın . umiyeyete!iekkür Junan cemıye_ı en .. mu.~~~ o a-
Geç bile kaldtk. reisı heyetı um ıııaJcaınaU aliyeye rak bu sene ı~ g?rmu.ştür. Ra-

Falih RJJ'J{I ettikten sonra kilmesini (Devamı beşıncı sahıfede) 
•ıı:~--- . at telgrafları çe 

Nusg 1.arşılılı tazım 

Barem cetvelleri 
Belediye ve Hususi 
muhasebe maaşları 
ANKARA, 20 (Telefonla)

Muhasebei hususiye ve belediye 
lerin barem cetvelleri beyti ve
kileden çıkmış, tastike iktiran 
etmiştir. 

Dahiliye vekaleti cetvelleri 
peyderpey mahallerine tebliğ et 
mektedir. 

İstanbul muhasebei hususiye 
ve belediye barem cetvelleri gön 
derilmiştir. 

Şimdiye kadar bu cetve!Jerin 
gecikmesi dolayısile avans sure
ti ile maaş almakta bulunan me
murlar, eğer aldıkları avanstan 
fazla istihkaklan varsa bunları 
defaten alacaklardır . 

Egcr aldıkları avanslar istih
kaklanndan fazla ise borçlarını 
taksitle ödeyecekler ve bu teka 
sit maaşlarının nıbunu geçme
yecektir. ,. 

Yeni Romanımız 

Gözlerin sırrı 
YazHn: 

NUR TAHSİN Hm. 

Pertembe gibıil 

batla yor 

Nafia Vekili F 1 KRA 
FUHUŞ man bir şuur aydın/ılı gibi ya. 

Terkos, rıhtım ve yeni Hükumet fuhuş evlerini ka- nacak, hepimiz için bir olan teh 
hatlar için izahat verdi padı: Her hükumet fuhuş ya- likenip sesi gibi, ruhları uyan-

. . pılacağını bilir; fakat cins alım drracaktır. 
. A!-lR".ARA, 19 - N_afıa _veki- satımını tanıyıp izin vermek te Fakat Kubilay faciasında bir 

lı F• 'rı Rp" Terkos şırke~ ha~ istemez. lngilterede, Almanya- ölüm daha var, bekçinin ölü
kınd"'. atıdeki da luhu!i evi yoktur demek, fu- mü ..... Bu bekçi Gazinin son 
beyanatta bu - huş yoktur demek değildir: Fa mektubunda bahsettiği "iyi his
lu~uştur: kat lngiliz ve Alman cemiyeti si bozulmamış., halktan idi. 

- ~e~kos nin gururu yüksektir demektir. Memurlar bir köşeye sindiği, 
suyu~u~ ıçıle - Fran !Zlarda da fuhuş evleri kimseden medet kalmadığı za
~ek gıbı olmadı ni kaldırmak için büyük bir ce- manda cümhuriyet "iyi hissi bo 
g~nı raporla. tcs reY,ar; var. Ancak !atin oldukla zulmamış,, bu halk adamında 
bit ed.er~k ~ırke rı ıçm, henüz mantık kavgala- göründü, 
t~ bıldır~ı ı;ı '. rı!1~ bitirmediler. Gazetelerden Kubilay monümant için genç 
Şırket aksı .. ıd.d~ bırı. Ankaranın tedbirinden gıp !iğe bu halkın kardeş{igini gös 
adadır. M~d.ın ta ıle bahsetmiş; bir başka ga- terir bir şekil bulunmalıdır. 
de bunun ıc;ın zete; "Türklerden de mi mede- Gelecek Türkiyenin hamu
gelmiştir. Şir- niyet dersi alıyoruz?,, Diye ve ru terbiye eden genç ile bozul-

. . . ket üç ay içinde bunu haysiyet kırıcı ve küçül- mamış, çürümemiş temiz Ana-
Nılra v~kılı Hıloıı B.suyu içilecek ha tücü bir şey sanıyor. dolu halktan yoğrulacaktır. 
le getırmezse tekrar protesto e- Türklerden bile, Türkler iKi FiLM 
derek mukavelesini feshedece - bile, Türkiyenin bile ... Şu Fran "Garp cephesinde yeni bir 
ğim. Rıhtım şirketile de vaziyet sızlar Lozan muahedesim" zor- şey yok,, harp aleyhine bir ro
böyledir. la imzaladılar; fakat bir türlü mandır. Bu romanı Çekler gibi 

Ankara elektrik şirketine ge- Lozan Türkiyesini anlayama- bir takım miJletler yasak bile 
lince kilovaunı 27 kuruştan tes dılar ve öğrenemediler. etmişlerdir. 
bit ettik. Ve bunun mart nihaye Hakimler takma saç kuJlan- Roman meşhur olduğu için 
t inde tatbikini istedik.. Şirket dığı için lngiltere eski bir mem filmi lstanbula geldiği zaman 
bunu kabul edecekir. Etmediği leket zannolunuyor: Asıl Fran menedildi. Provasını görmüş
takdirde mahkemeye müracaat sa eski bir memlekettir ve bu, t"m 
edilecektir. takma değil, kökleri t§ derisi- u · · · · k d · ı · b' Sonra "dört piyadeler,) gör. 

şimendifer inşaa•~a gelın' ce, nın ıçıne a ar ış emış ır es- d" D h I .... k'l'k · s k k k d 'b' um: a a azla harp aleyhine 
bir martta Fı'lyos - Bog"azlco"y, 1 1 tır. 0 a a ını gı 1 kör d - k k k 1 aha korkunç ve boğucu. bir 
Ulukışla Malatya ve temdidi ve sagır so a arar arma da • 

Çok b . ı k d film ... "Dört pıyadeler,, iki ha/-
hatları da 931 nihayetine kadar en ' rr zaman ar o a ar d' • · · F d ta ara ile bir çok defa gösteril. 
bitecektir. Şimdilik başka hat in sev ıgımız ransa a rastgelin- . . mektedir. mıştır . 
şaatr yoktur. Yeni bazı talepler Çünkü "dört piyadeler,,. İs· 
tetkik edilmektedir.. Erzurum .GENÇLiK VE HALK mini film. ile işidiyorduk. Bu 
hattı için bir müracaat yoktur. Kubilay için bir monüman hadiseninbizdeki sinema kontr<; 
Ankara istasiyonunun tevsii işi yapılacaktır: Kubilay bir mar- !unun şuurluluğunu isbat etti· 
geri:ı:e ~almışur. Yalmz bir mar tir'dir. Türk gençleri ayrıldığı ğmi zannediyoruz. 
J'ıfldiz ı•tasyonu yapılmaktadır. ve boğuştuğu vakit, bu monü- Falih RIFKI 

t 

l 
t 

• 



, 

s 

ı 

eşrutıyet ız ve .. Tahsin Paşanın Hatıralı 

Tefrika /\ u : 111 

rmeni komitelerinin 
çıkardığı isyanlar 

amsun isyanını , Diyanbekir, Sıvas, 
T rabzun kıyamlan takip etti 

Samsun vukuatı tahaddüs et
tiği zaman sadaret meYki!ııdc 
Cevat Paşa bulunuy.ordu. Ba
bıali bu meseleyi ariz ve amik 
tetkik ettirmiş ve hiç ıbir tered
düt ve şüpheye mahal bıralana
yacak surette meselenin ıkünhü 
nü meydana çıkannağa muvaf
fak olmuştu. Sadnazam Cevat 
Paşa tarafından o vakit Hün
kara takdim olunan bir tezkere 
de: "Her ne kadar Ermeni erba 
br ihtilali istiklal sevdasile ve 
;iyasi emellerle hareket etti:kle 
rini söyleyorlarsa da Ermcnile 
rin elyevm sakin bulunduklan 
mahallerde bir gO.na atakai si
yasiyeleri olmadığı ve oraları 
ntedenberi Tıiiııklerin ziri idare 
sinde bulunan yerler olup Er
menilt:r Devleti aliye tarafın
dan bahşedilen müsaadatı mah 

. susa üzerine gelmiş olduklarını 
1 ve esasen bu yerlerin !hiç birin

de ekseriyeti haiz bulunmadık
larını ve ekseriyeti kahireTürk 
lerde olup ·buna nisbetle Erme
ni ·kesafeti hiç mesaıbesinde ol
duğunu., tahkikat ve tetıkiılı:atı 
;ımik:ıya müsteniden arzeyle
nişti. Hünkarın emrile ve di
ğer vasıtalarla yapılan tahki
'kat dahi Babxalinin bu iş'amu 
teyit ediyordu. 

Ermeni komitesinin başlıca 
merkez noktaları Londra ve Ce 
nevre şehirleri idi. Bunlardan 
başka Rusyada da bir ihtilal ıko 
mitesi vardı ki Osmanlı Banka 
sına hücwn edenler bu komite
nin mensupları idiler. 

Tarihin şu garip cilvesine 

Yukarda izah ettiğim veçhile 
Ermenilerin ıhare'katı cinayet
karaneleri İngiltere ve Rusya
nın amali siyasiycsine alet ve 
vasıta olarak kullanmak iste
nildiğinden bu devltlerin sefir 
leri Enneni isyanlarını mütea
kıp Babıaliye bir muhtıra ver
mişlerdi. 

(Bitmedi) 

H RiCf HABERLER •• 
Almanya - Lehistan münasehatı 
Muallakta kalan meseleler birer birer halledilerek 

pürüzlü ihtilaflar ortadan kaldırılıyor .. 

Muahede 11 Atinamektuhu I' Fransada 

Ikhsat enstitüsü 
Darülfünunda bir iktisat ensti 

tüsü açılacağı ıyazılmıştı. Ensti 
tünün bu sene içinde açılması ka 
bil olamayacağı anlaşılıyor. 

Maliye 
hücum 

nazırına 

ediliyor -

Yeni dir torpido 
muhribimiz 

• ••••••• 
Adatepe muhribimizin tezgaha kol! 

merasim yapıldı ması münasebetile 
ROMA, 19 (A.A.) - Koca- tur. 

tepe muhribin eşi olan Adatepe Kocatepe torpito muhribiıl 
torpito muhribi Ansaldo tezgah tecrübeleri parlak neticeler ' 
1arma konulmuştur. Merasim- miştir. Adatepe torpito muh 
de Türkiye sefiri Suat, deniz takriben 98 metre tulünde, 
müsteşarı Mehmet Ali, Tlirk kO metre genişliğinde ve 36 D 
loııisi, asker ve sivil ahali ve hü sür'atte olacaktır.Adatepe 131 
kQmet erkS.nı hazır bulunmuş- tonilito hacmindedir. 

Trakya mahsulati nakledilmeyot 
Nafia vekaleti Şark demiryollan 

üzerinde tetkikat yapıyor 
EDİRNE, 20 (A.A) - Şark maktadır. • , 

[ demiryolları tarifesinin yüksek- ANKARA, 20 (A.A) - ~ 
liği yüzünden Trakya mahsula- ber aldrğmuza göre N;ıfıa vv. 
tı tamamile ihraç edilmemekte leti, Şark demiryollan tarif 
ve bundan iktısadi hayat ve bil- üzerinde esaslı tetkikat yapı:tl 
hassa zürra çok müteessir ol- tadır . 1 

Bir anket~ 



Yerli mal sergisi 9 nisanda Ankarada açzlzyo;1m yok 
iJ..-~-----------------;:~========~=--=~-----;--~~~~~~~~~~....:____..:~___..:~ 

b 1 d•• h t 1 Ekonomi I Maarift~ lstanbul cuma gllnleri nasıl eg"'l.ıınlg~. r er er un arare. - y l. l · Yeni harfler ~ ~-) 

Bilmem bizden, başka bir alıp vereceği kaldı n 

bir içtima akdettiler er 1 ma imtihana girenlerin Kış, son kozunu da oynadı 
Sergiye gönderilecek adedi çoğaldı 

~on d b 1 800 berber cuma tatili eşya tarifesinde tenzilat Halk dersaneleri talimatname idi na a U Unan Milll ilrtıaat ve tasarruf cemiyeti sine göre 1 mayıs 931 tarihin-

i hinde SÖZ SÖyliven ~fmdan Ankarada 9 ~i.sa~ 1?,31.~ıden itibaren yeni harflerle oku-
8 ey d rihmde açılacak olan ıkincı Mıllı yup yazmak bilmiyenlerin gerek 

k d 1 
.. ··ıtu"'lerle sustur u sanayi nümune sergisinde .. eşya teş- • . . . ar 8 aŞ arını gurU hir etmek üzere Ankaraya gidip ge- hususı ve gerek resmi hıc; ~r ı:: 

.. k.. ltcek ve sergide eşya teşhir edecek te çalıştırılmaması mecbun ol-
nb 

1 
b be 

1 
nu·yeti ta dan alakadar olan ve bu~ u emtia sahiplerile teşhir edecekleri eşi duğundan bu sene halk dersane 

u er r er ce . . · · eden cum· tıl malı 1 • · • ı · d h • ·· ~ ·an d" ah B ·ı . bürriyetınııZt temın yaya ve sa mayıp reç enne ld· erın e ususı surette ders gor 

1 
h un sab eyog udn h . et hükfimeti ve Büyük Ga de edilecek emtiaya caas tarifelerle müş olan kadın ve erkekler mü 

~ <Ş ane karakolu karşısın a uny 1 di bağırdı. uzun ve ağır ecsam tarifeleri üzerin· d k . . . k 
alc gazinosunda umumi bir zi Hz. yaşasın " ye .. idi" den yüzde 50 tenzilat yapılacaktır. radc~at e ere ımtıhana gınne • 
""· b'" ·· azaıll'l sure H • ti te ırler ·~ terti olunmuştur. Bı:nu utun .. . ususı şar ar: · . 

1 
J-.:nı. p · • 

1 
n ve " yaşasın cümhun· 1 - Bu tenzilAt, Ankara ıle doğ· Geçen sene halk dersanelerı 

01' • .:~ ~00 kad'.11" berber ış alk~ a )sun Gazi!,, sesleri ta· ru iltisaklı olan Devlet Dcmiryollarilc tahsil müddetinin sülüsanından 
;"uıştır. Cemryet az.a~arm y~t, va~ o 1i tezahürattan Fevzipaşa - ":alatya hattında mute· noksan müddet dersanelere de
li' çokları, cuma tatılı ka· kıp ettı. Hararet.h Ef. ruzname bcrdir. Tenz~latın. Ankara ekspres vam edenlere imtih 1 r kabul 
kabul etmeyen ve cuınala sonra azadan Sali katarlarına sumulti yoktur. . an a a 

tka" 
1 

k d am d Jınaınasına rağmen gene cu 2 - Eşyanın Ankaraya irsali ve edılmemekte ve bunlara şeha-
n arını açma ta ev e o · as ede · · · A ka · ı detn ·1m k 'd' 

Koca karının sıcağı olmaz ya_ - Acaba Nevruzdan mt utandı 
Bilardo masasJ başında.. Sahiden tahammül ister.. · -ı 

bir kıs berbe 
1 

· · dd t t tili meselesıne tem . . mal sahıplerının n raya azımet e- ame verı eme te 1 ı. 
•tt ım. r erı şı e ma a . tin tatil kararına ıtı· ri için tenzilat müddeti 20 mart 1931 Bu sene maarif vekilliğince 

., • e tenkıde hazırlanmış· rek cem.ıye .. "ittiler arasın· den 20 ni5"n 1931 tarihine kadardır. görülen lüzum üzerin Maarif Perşembe günü, matbaada o- de ... Düşünün bir kere, bir sene !er, karanlıkta 
raz etmıŞ V~ ~uru . . . Eşyanın mahreçlerine iadesi ve mal eminlikleri e . d tururken birisi haber verdi: içinde ne fazla, ne eksik tamam bilmek için saı 

ın Üçüncü cuma tatili oldu da şu sözlen soyl~şbahtır. ak sahihi yolcuların hareket istasyonuna b k l~e yapılan tam~ e - Kar, yağıyor! üç çuha parcalamıştm. Bu acı tıımaktan yoruh. o 
·r ·c her f . . ka· -Cuma günlen sa tan • avdetleri için tenzilat müddeti, 20 u şart a ırılm1ştır. Bu muna _ Haydi camın... rüb' 1 •• 

taıni tarda.ltd~ -~emh ıyldetınh ı.a kadar tatil yapmak dog· nisan 1931 den s mayıs 1931 dir. J sebetle bu sene imtihana giren -İnanmazsan gel bak .. Hem t;c e er neticesinde artık bi- nuzya, lamise, bas U 
be m e . ı ıgı a e a şama.. . Mütazarrır oluyo- 3 - Kendi hesaplarına eşya teş-perin adedi çok fazladır. lardonun yanına uğramaz ol- sinin .birer parca ~' 
a ... rberlenn, mesle~~1!'"- ru degıldır:li arım güne indir· hir etm~k ü~e~e sergiye iştirak ~den I.k mekteplerde h·maye de lapa lapa!.. d~ De~iğim aşağı yukarı yir Şehzadebaşı sin~rnaıa/': 

~-il cephe alarak dukkin· ruz. Bu tatı Y klif edi· mal sahıplennın Ankara ya azımet ı Başımı uzattım baktım: hay- mı ~en~lık m~sele !.. filmi .baştan nihayete ~ji 
ac;ınaları berberler arasın· mek lazımdır. Bunu te ve avdetlerinde tonzilat yapılacak fa heyetleri ret! .. İnanılacak şey değil. Fa- Şımdı, ellennde ıstaka: bilar- redebilmek için insan?( 

ecssürü mucip olduğu anla- yorum· . . kat cemiyet tarafından celp ve iade İlk mekteplerde teşkil edile- •kat muhaklkak ki şu yağan şey do masasının başında, ugraşan katen büyük tahammül ıııti-
~Otdu C mi~etin reisi kendısıne ta: edilecek eşyadan dolayı tenzilatlı cek himaye he tl · · t tb.ki karın kendisi! bu genç!~ .bakarken, yinni se yeti olmalıdır• .. 
lı:att• · e d - · tirilıneyeceğinı yolcu kabul edilmeyecektir. . . . ye erının a ı • Gö . ftı a azanın bazıları: " Ya tif kararı e?,ış . d tık söz 4 _Ankara şimendilerle mi\lte-lne şımdılık şehrimizdeki 60 ilk zıim o sırada karşımda du ne evvel, gözümüz gazinonun • • • 
ta k~rannı hepimiz el birliği ve bu mevzu ~~e1:1?h e :Xetti. sik olmayan Samsun • Srvas, Filyot mektepte bu hafta içinde başla ran takvime •ilişti: duvar saatinde, arada bir frsat Yolumun üstünde brr kaç fı-
tbık edelim yahut dükkan· söylenemeyecegını ı ~a f ve Erzurum hatlarında yapılacak nacaktır . - 19 mart!.. bulup ceplerimizi ıkarıştrrarak rının tabelalarını tetkik ettim. 

lltııı1 açalım ' C . t' ka- 800 aza içinde Salih E • ye nakliyat tenzilata tabi ~eğildir. Fev- İlk mktepte ayni gecede mü- Sofadaki .büyük sobaya ba:k ıkaçırdığımız !kolpolara hasret Birinde ekmek sekiz buçuk ö-
~ theınmi;~t :ıı:eyı~rek taraftar bir kişi bile yoktu. zipaşa · Milala~yabchlattt ıstasyonların- samere verilerek bütün talebe trm. Boruları bile krp kınnızı çektiğimiz ıgünleri hatırlayo- tekinde dokuz, daha ilero ... ~'ın-
~ .. "!tül rin artmak dan ve b mu a e yapılacak naklı- !il . d kesilmiş etraf b b d """ 

n Çalışanları cemiyetten Salih Ef. guru ~ . e eti yat mezkilr kısımla beraber Devlet ve en avet edilecek ve çocuk, ' a ~ram u: nmı. e dokuz on para ... Yahut otuz 
~ ıılıtn !,, diyorlardı. ta olduğunu ve teklıfıne h ~u- Deıniryollar~ ait aksam üzerinde 1~:1~ ~.arzı h~reketleri etrafında J r~ sıcaklık neşre~ıyor ! İ~erı Öteki masalaroa, yudum yu- para ... 

ll;assa İstanbulun Anadolu umumi yenin aleyhtar bu~un i tenzilata tahıdir. goruş~lecektır. Talebe velilerin gıı:_en arkadaşlara dık~a.t ~~tını. dınn kahvelerini vuvarlayıp ta Kendi kendime: 
~tle R:üçükpazarda cuma ta • unu görerek çok asabı)~! •• .. den bırer heyet intihap edilecek 1 sogu~tan uyuşa.n ellennı, luzum kır takır nargileriıS çekiştiren - Eh ... Dedim, bu gidişle bi 
apmayan berberler tenki- !e içtima salonunu terketın g Merhun tutunler ve bu~ıa.r ".1e~tep müdürü ve üç suz bır paskat gıbi bırakarak yer ihtiyarlarJ .~u .. 'biliroo mera:klıs~ ~ııbı meselimizi değiştinnc:• 
lruz kahyorlardı. Fakat iç mecbur olmuştur. . Hakkı muall~mın ıştırakile himaye he- arayor. . .' gençlere donup bakmayorlar bı laznn gelecek? 1• 

aÇan eski reis İsmail Hak Bundan sonra İsmaıl . k • lkbsat Vekaletinin ye.tlen teşekkül etmiş olacaktır. Yazı yazanlardan bın sor- le .. Onlarm zamanında, mahal Malt'.lm ya, bir şeyin ucuzlue 
. ~u toplanmanın yalnız Ef. berberli~ hakkr~d~:ı~nlo;ı yardımı istenecek Hıı:na.ye heyetleri her ay mektep du: • .. le ka.hveleri~?e, bilardo yeııine ğundan bahsedenken: . 
;kı hasbihallere münhıısrr ferans verdı ve ezcuın ş . . t~ ıçtı~a ederek talebe vaziyeti - Kuzum, ne soguk bu böy- aııçı ısk~bılı, pastıra, .altmış - Sudan ucuz deriz. I• 

.unu heyeti u nu . e e bil söyledi: k 
1 1 

925 ve 926 senelennden ben nı tetkık edeceklerdir le? altı, konçıne, yalnıt domıne pe- Ekmeği sekiz kuruşa yediıri-e 
Ck: ' mıy y - Berberliğin sa! sa a ces- tüccar elinde bulunan ve İstan- r . 1 Yeni gelen arlkadaşlar hep çiç, şatranç dama gibi oyunlar miz şu günlerde sudan ucu• .... e 
~ Arkadaslard tati kten ibaret ol~ugunu zanne- bul, Samsun, İzmir ve Trabzon L Belediyede birden cevap veroiler: oynanırdı. rine ekmekten ucuz desek 
. ruhsatiye. m ~ c~~akkın :r.~orlar. Halbuki Avrupada sa· mahsulatına ait olup bankalara - Bilmeyor musun koca ~a- Geceleri sinema yoktu ki git doğru olacak... nuha-
Jç bir şekilde ~~.esık a Ç· ~yii nefiseden madutt_u~. 1 merhun bulunan tütünlerin mik Gıda maddeleri rı soğuğu... sinler. Olsa olsa arada bir med Prasa ile lahananın hattF&da 
laJarını ve sad una ~fa ak San'atiınizin kryınetını evve tan tahminen 4 milyon kilo ka- Öteki güldü: daha uğrar, bir kaç yave dinler, lır mı dediniz! Zannetmem esine 
c~ansları süku~~1;er:ı:ı: • la meslektaşlara, ~onra halka dardır. Binaenaleyh İktısat ve- T eftişahn teşdidi ye- - Koca karının soğuğu a... sonra bekçi sopaları, tak tak 'tal larda kendilerini nimetterisbe· 
l'ıni rica ederim' anıaıınağaçalışacagız.,b. b b ıkaletinin bunları rehinden kur- niden tekit edi.di Tevekkeli değil! dırmılara inerken, onlar da ev- say~a.k. la~? Bu sab.ah bir lSte 
ldi ve bir kısım ;anın heye Bunu müteakıp ecne ı er eri t~nnak için !."leyeti .vekil:ye va- Bel . . . . Bir başkası atı~dı: !erinin yoluı:ıu ~tarla.rdr. zecı dulcl<anında, bır müşteri 1 
karşısında bu sözleri bir lik mütehass;~~ Jıl H~lm~ de Avı kı olacak muracaatı. aşagı yuka edıye ?~rele~ı ~endı mm • Koc~ kar~ ~ey~nce, art~~ so- .. Kıra~erun ıçıne sınen ağır hananın okkasını yüz ıpanya al 
lefa t 

1 
ih 

1 
da rupa berberlıgıne daır bır kon- rı 2 milyo:ı liralık bır muavene- takaları dahilındekı yıyecek ve guk kelunesını ılaveye !uzum tombekı kokusuna daha fazla !lttıag· ecrara ve . takr au.'.k.~ ferans vermiştir. ti istilzam. edecektir. Tütün tüc içeceğe ait maddeleri teftiş ede yok. Koca karının sıcağı olur dayanamadnn. Karşıki sineır:a- makta tereddüt edi~rou. Seb-

a mecbur o!ara s u . h t' . . , rek he b t ftı. . . 1 zeci kızdı: terııi . Berberlenn eye ı um~yı:_sı carlarımız İktısat vekaletinin is . .ray u e ş netıcesıne mu ki?... nın a acacarenkli kağıtları,vetef _Yüz par rd , 
lllail :~tı. nu müte cuma tatilini dev~ et~rmege tediği listeyi takdim ve meseleyi 

1 d~~r bır r:'por tanzım etmekle Maamafi~ bu ~evsimsiz ka- ne dalları ~le süslediği k~pısı, Müşteri, kı~ ~:ı· sor-
: ''Ce . kk~ ~f. bu k ak kat'i surtt'e ahdetınışlerdır. 1 takip etmek üzere biri İstanbul- mukelleftıler. rakış, çok sureklı olmadı. Akşa bana o dakıkada daha cazıp gö du: 
~ıyetımızle ço Y ın dan ve digeri İzmirden iki heye- Teftişatın daha ciddi bir su- ma !kadar •hava, açtı, ıkapadı, ka rundü. _ Senin lahana ded. •· 

·-, ~ ~ tin Ankaraya izamma karar ver- rette y~pılması için son zaman padı gene açtı, ve nihayet bu- Halbuki bu cazibenin yalnız de sebze midir? ıgın şey 
> l/O o'. ., miştir. larda bır usul konmuştur, Bu)lutlar sıyrılarak güneş bütün kapı dışında olduğu muhakkak Onun da halclcı .. ek" • 

~ Bu heyetler pazartesi giinüne us~! m~ci~ince. h~~ ar. bel~diye parl~klı~ı ile me~ana çrktı. t~. İçeri girer .. gi~z, insanın de ... Ne yüz para, ~~a ~~~ 
~- İstanbuldan gidecek olan heyeti daıre~en ~~phelı g~r<!uklen.mad İkı .gun sonra gıren Ne'?'llz. bır kaç uz~ ~ze~ınde ayni za- olan bir paradır,. ne de lihana 

LI d b • set kadar Ankaraya gideceklerdir. d~lenn .~umuı:~Iennı, tahlı!. e- dan_ bır~z utanın~ ola~ak !kı, ~a .manda tesınnı gostı:_ren .. ~.are- gıda krymeti olan bir sebze". 
1-ıavuz a Jf ce İstanbuldan gidecek olan heyet dılmek uz~~ gonderecekle~r. han t~ı?e hazırlandıgımz gun ketler başlar. Evvela g.urultü- Mevsiminde patlıcanın tanesini 

elyevm Ankarada bulunmakta 
0 

~a~at v~layetle Emanetın bir !erde ·~zı daha fazla sukutu ha den kulakla:ın .zar ıpatlaT. Son- kmk paraya alabilmeliyiz ki u-
l}" b• d"Id·· fakat lan İbrahim Pasa zade Hüseyin feştırılmesınden sonra tahlil e- yale ugratmadı. ra, nefes ve ıspırto kokusundan cuz sebze yiyoruz di b"I 

llnün hüviyeti t es ıt e 1 ı, Beyle Alaiyeli Mahmut ve Fes- dilecek nümuneler pek az gönde Maamafih, hava gene so- ~~run. direği kırılır. Gözler, kö timi... ' ye 
1 

e-
i , , • b ili degv iJ ci nif P 7iv" RevlPr'IP" ih:.rPtt;r rilmeğe başlanmışt~. . ğuk. ~üzgar gen~. ısırır gibi esi tu obJeksiyondan bozulur. El- M. SALAHATrlN 
ntihar Ull cınayet mı e . . Bu hal nazarı dıkkatı celbet yor. Bılmoın, bugun nereye baş 

' . . . J' .. 1.. .. mınde b;r şahıs tarafından agır 1 tiğinden sıhhiye müdüriyeti be- vurmalı? 
ask" halli ıçın evve a 0 unun tt ı Z"k" h R 1 11:ı· k lld 0Yde Keçeci Piri mahal· manın . . . k suretile sure e yara anmış, u ur asta hemehal tahlil için nümune gön astge e ır ırataneye mi 
tee 13 numaralı evde oturan hüviyetını te~pıt e=~ tahkika- nesine kaldırı_~mı.~tır. . . del:ilmesini veteftişlere dikkate ginn~.li? Y~ksa, Beyoğluna ka-

il ~ ınual!imi Aron Karidi işe ~a~la~ış ıcap k e meden Ö· 6 - Kadıkoylu Arap Nun ı~e dilmesini belediye doktoruna bil dar .şoy~e lbır uza~?1alı mı~ 
dı bundan 

22 
'"n evvel e· ta gınşmış ve ço gk ç b 1 A Kenan, Refet Ayrılık çeşmesın dinniştir. Bır koşeye çekılıp gelenı ge-

eıı gu .. evvel ao o an · j d H H . . • b . . <;Ikrnış a d t etmemiş !ünün 22 gun • t 't e atçe anımın evıne kapıyı Beled' eye yapıl çem temaşa etmc·,c ana hepsın 
1 endişe; ~ .. e k polis~ Karidi efendi ~1.dugunu K ~~ı. kınnak suretile girmişler, eğlen •

1Y b" ki fan den kolay geldi. İşte bir kırata 
Caatla bu e

50 
uşere d k" a- etmiştir. Şimdı ış ~~~n .. arı .1t 'mek istem;şıer, mümanaat gö- garıp ır te ı • neye girdik. Fakat şey .. Bura-

~ağı:ı:ın ar yaşın. a ~t- efendinin nasıl öldugunu ~spı ı rünce kadını dövmüşler. Kaçmış Şehre seyyah celbi için sur ha sı sade kJra ile gazete okunup, 
ır. Polis 0an~~~~ ~~~aren etmeğe kalmıştır. Ac~~a .. d~c;:;l !ardır. Polis bilahare Nuri ile ricinde bulunan ve kale boyun- kahve içilen bir yer değilmiş, 
kadar he g . " A· Efendi intihar; mr ettı, olu k Kenanı yakalamıştır. ca Mannaradan Halice kadar Baksanıza, arka salonda kosko 

l<aridi ef rd~eı;ı a1ramış, . du·· mü yoksa bir kazaya mı ur 7 - Üsküdarda Adliye me- devam eden hendeklerin su ile caman iki tane bilardosu var. 

Ankarada bir cinayet 
Bir telgraf memuru eniştesini iki 

yerinden vurarak öldürdü 
ed en ıyı bu unması ı· • d ld 1 G 1 f en her t f banı gitti ? SAlT murlarından Nusrat Bey Galata o uru arak, buraya sandallar enç er etra ma toplanmış, ha 
t_ bir iz b f ra !an b .60~~ş, ın.1 da Ester isminde bir kıza sarkın 

1

. ko..ıulması için belediyeye bir bire karambol yapmakla meş- tur~nkarada bir aae faciası olmut-j 22

1

• bin portakal limon ve mandalina 
ga llluvafufmkagla, ır at er Cerhler - Kavga ar tıltk ve tecavüzde bulunmuş, ya teklif vaki olmuştur. Teklif sa- gul... · ıdanı tevdi edilmiıtir. a o amamış ır B Telııraf memuru Hamdi Efendi . a:ı:iyet b . · B tta Çatal han al- kalanmıştır. hibi bu işi uhtesine alacağını da ir aralık, zamanı evailde bu hemtiresi ile eniştesi ıabık lıtanbul Çankıuda ıdam kararı 
daıiınd u merkezde .. ken Ok 1 -: e~~:~e oturan Hakkı Mahcuz otomobili bildirmiş.tir. Mevzuu bahs hen- oru~u ıben de o~aga yel~e- sanayi mektebi müdiirü Selim Beyi Çankırı ağır c~ ~kemeıi, P•· 
erde b.a tur caddesınde o.~- tındaki k.a k a etmişler İb· • I f"" de!der Bızanslılar tarafından ya nırdım. Oldukça ılerletmıştım barıttırmak istem.it ve bu eınada .,.. ';ı8"0a t~n Yqıl umınde bir ka. 
kla bır havuz vardır. Dun ile İbrahım avbg al la yarala- iŞ eten şo or pılmış ve kaleye Türklerin h" .1 k" nişteıi ile aralarında çıkan münazaa .. 1

1

dn!n beyrunı k~e .par~yarak r u h b d h. Hakkıyı ıc c U• sı e ıraya verilecektir. Saray- ti. . d H d. o uren Çakır Ali umındeki •·-tı·ı· 
rke . avuzun aşın a ra ım • Dün Eyipte garip bir vak'a ol cumunu menetmek için su ile b . . 1 ne cesın e o.m ı Elendi bıçağını · d karar . . ... ın n bır c .. ·· ı r tır umu ıçın 1enüz herhangi bir çekerek eniıteıinin üzerine hücum ' a~ına.d k vermıl ştir. Çankında 
up ka eset gormUŞ ~ ' ınrş · H J'l dün Gala muştur. Hobyarda oturan Feri- doldurulmuş hendeklerdir. şekil düşünülmemiştir. Alaka- etmif, Selim Beyi omuzundan diğeri ~erı1;; • .. am baf;~ f' ıon zamanda 
bir c c;mışl~r, fakat .. po~.ıs· 2 - Duvarcı. a; b' evi yı de Hanımin 505 numaralı oto- Yapılan teklif bu vaziyette dar bi zat d' k. kalbi üzerinden olmak üzere iki ye- KJ;,rü~·· u~e ti /ı 0 

uyor .. Bunlardan 
Yİde ~et gordüklennı s.oy· tada yazıcı sokagm a ır 'n yı mobiline Seyrüsefer idaresi tara tetkike bile şayan görülmemiş -~arayb ıyor . ·. h .. . rinden ağır 'urette yaralamııtır. nın ma~k..:ette.:7.'."n •dam. ka~ 
lis d mal etınemişlerdır. karken o evde. oturanı veMe:ıdam fından haciz vazedilmiştir. Feri tir. Çünkü teklifin tatbiki için bir şey du" .. u".11u ıçı~ ~nuz hıç Selim Bey bir kaç aaat sonra haıta d'" · ·· 1 . 1 Y ce taıdik cdıl
Çık erhal havuza gitmiş, kılmasına mug?er ~ a~ Saba de Hanım otomobilini hacizden evvel emirde mülkiyeti eşhas uh kat ba ~~nu m~mışttr. dFa~ h~nt-;de ölmüştür. Katil tevkif edil- ı~~.:a::'hi;~~~:~ü~~ ç::~~ ~:~n 
b 

arıim1ş zab t doktoru· El Mirkado ıle ogu arı k t ra mış Ce at · · d tesine int'k 1 den kısımı · na a ırsa uranın ahı- mıt ır. yet namında biriıı·clir iki ki ·ıru'n •--
il er 1 a za f dan do··vül- ur a ma ' v ısının e 1 a e arın ıs li kısmın halkın se be t lzmı.rde kıskançlık yu··zu··nden tilı·clir. · 1 """ Veril . d k . S' n tara ın . f" 1 k b•t• f 1·• . . k d' . 1 r S çe ge-Csed· mış ve o tor gı- tay ve ,mo. 

1 
• d ara- bır so or e uyuşara otomo ı ı ım a.n ıcap etm~ te ır kı, im- zebilmesini te h·ı d k b. h 

,.. 1 muayene etmiştir. ınüş, muhtelıf yer erın en Y işletmenin çaresini bulmuştur. kansız görülmektedir. • rzda tan . s tı ekece1, ır ta cer Tütün taciri bir hanım 
" 1Uayen b b. çık D. f S ·· f B · · l"k k b'l 1 zım e me azımdır IZMIR 20 - lzmirde, Tepecikte lzmirde müteıebbiı ve zenP'in b. 
Sok e za ıtayı ' .. • ıanmıştrr. 

1 
K ıger tara tau eyruse er me u ıstım a a ı 0 sa bile Sahil kısmına gelince· de ·. : oturan Necati isminde biri zevcesi Hanım komiıyonculuk ıuretiıe" tüıı" 

Su" hın~ş çünkü doktör ~-
3

_ Ortaköyde aşçı .ce~a a murları işin farkına varmışlar, hendeklerin su ile doldurulabil- ufak kanalle a t 'l ' · ?ızı c.u."lsü .. m'ü ba•k. alan.le ko_nu•urken alı, ve.riıi yapmağa batlamı•tır. Fa't". 
· P el .. dın ş· kruden a d .. .. h h l' . . . b' r v sı ası e ıçen al , , , 

il n k. ı gorerek cese . ragüınrükte oturan u . • Ceva ı curmu meş ut a ınde mesı ıçm en az ır sene mütema mak ve buralarda m"t ddit d gormuş ve yedi yerınden agır ıuret- ına Alıye Hanım Ticaret odaaınca 
a lıne lüzum göstermış laca<Yı olan parayı istemış, mer- yakalamışlardır. Dün memurlar, diyen hafriyat yapılması, hen- niz hamamları vücu~ ea t' ~ te yaralamııtır. Gül•Üm'ün hayab da tescil edilmittir. 

"a:ı:· . . kum"' bundan "2uğber olup Cer refaketlerinde icra memuru da d~kle~n su sızmayacak bir şe- çok muv,ıfık olur. a ge ırme tehlikededir. Ahali gazetesinin davu 
tıa 1Yet karşısında palı~ ı· mali bıçakla agır surette yara- oldu~u halde dolaşırlarken oto- kilde ınşası, suyun cereyanı mü Zira şehre yakın hi b" Antalya polis müdürlüğü Adanada kapatılan Ahali c;,ete-
kanıı manın halli mecburıye lamı~tır. Mecruh hastaneye nak mobile tesadüf etmişler ve sahte tem. a. d_ i halinde bulu. nmasının te de deniz hamamı yok çturı.r yer- Ardıhan . ka~~'.'11'1. Hafız Bey ıindcki :ı:azılarından dolayı mahke-

mışt M 1 dan - ı . l l d Ş l d Antalya polu mudunyetıne tayin .. meye verılcn muallim Mahmut Be • 
"uz ır. uamma ~r , ledilmiştir. plakası ile ya .. a amış ar ır. o- mını ıcap etme de ır. lstanbul stad omu dildi. muhnkeınesine ağır cezada ..._ ... oYl•an· 

di;; d'.10 çşkanlanın kım .. oı 
4 

Heybelide sakin kasap för Cevat bu yakalanmaya fe- • Sarayburnu parkı Beledı'ye İ t b 1 Y d ak d ruın .. .,en de 
1 

··ıd" ' üdur - . d . 
1 

. k k 
1 

s an u sta yomu- Portakal hastalığı :ne mücadele r ~vam olunmuttur. 
' iin b' ~ası 0 ug b. · Abbas sarhos olarak Petro ıs- na hal e ıçer emış ve ara 0 a Belediye, elinde bulunan, biri nu Beyoğlu semtinde ya ılm mütehaaaıslan 9ç haydut yak•'"" uuı~nr 

-

ese . ır cınay~t ~e Y~ ;~ minde bir adimla selam almadı- gittiği ~aı:nan memurlara haka Yıldız sarayı ile Sarayburnu par na kat'! olarak karar ve!u /sı ANKARA 20 _ Dörtyol portakal ~ ııen:,:-p(>;tasıaı soyan .n ~ı 
{:"İbi ~~ olması ıhtı.m~lı o <Tından dolayı kavga etmiş. ret e.tmıştır. Karakolda Cevadın kından ne suretle istifade edece Son karara göre stayom ş~r. !a~ınd•~. kökl

1
er'.?e arız olan çürüklük . ;~:_.n,m 

1 
öAldhü_ı:~ .. ~M=· 1· • 

lide ır .ka.za esen oması ., 5 - Osman beyde bir kahve üzennde taşınması yasak olan ğini düşünüyor. biye mektebi arkasındak" bo ar ıçın ortyo a uç müteha1111 g" d . ıa ~tya ı ..- - d-'l.J 
is bu ~ak:ıttır. .. • de oturan Dursun, Mustafa is- bir de kama zuhur etmiştir. Yıldız ancak heyeti umumiye tanlara yapılacaktır. ı s- mittir. Aynca bil" m" d 1 on eı·ıl Z •. : .. - ; ... tıar Beyho,.a e • ı ı meçhullu muam· ihdo "ttr d u~ e e tetküatı \' i · . ~ ır. ou sene halka k 



, , , 
...... ~ .......... tw":tsı~AI" ................ ~---~ ~, .... C[M7bJ ••• 

• ~;~~~~ğ;e~~!~iş, san'atıne 1 Asarı atika tetkikatı 1 2 1 J ~!1?1~~~0:•9z1011 JEAN KIEPURA taganni ettiği "COŞKUN a 

BELDE,, filminde NAPOLİ'yi tanıttı. 

Viyanalı Tenor SCHMIDT 

Bir Haftalık Saadet 

a Doğrusunu söylemek isterim 
ki; her yankesici gibi benim umelı" Hı"sarı l\s IA R DA L YIA!• Ki .. 
de, san'atime ıkarşı alaka göste " • A il N !1111 F. l N Al S 

::~:~~!~~ ~:~~~~: -SON- duğu maaaşa zan~0t:.:· ~~~!- : ~~'~:: ~ ! ~ T~T~E 
ÇJ €-Ankara cadde.l cühümü isbat etmek icin, sekiz Bunun üzerine Rumeli Hisa mesinden dolayı lstanbul'dan T i_ıl_IA \T • 'Tl41 Ai~l 

·af adresi: Milli1et, ı .. yaşımdan beri başla<lığnn yan- rınrn sür'atle insası emrolunclu, kaçmış ve Türklerin hizmetine I ı IR1 T li 
kesicilik mesleğinde bütün me ve işe büyük bir gayretle başla- girmiş idi. Münıkün okluğu ka- ~ ~ A 1 T A -

1 
R E -'- ( Ven edik geceleri ) 

T 2431Z- 24313 ~yegane ~eşgale~dir .. H~tıbulunan Türk doonanması Bo- dısıne teklıf olundu. Ş~~~ m.u ~ A IH il• K ._ !i_ L .M A 

rmesf".'111/iget" iti' 
1\.RT 1931 

ğ 

a 

IDSUP" ,,_a1arıı baretimi ~kullanarak sizi. çarp- ntldr. Zaten Çanakkalede hakim d~r. büyük ~ia.- top dökmes~ ken- 7 ı\ ı,~fJl:al - I< 1 A 19!~~ L •
1 
A H 1 ~arkıları. gondolları, Ven ediği 

~ trCRETLERl ta şunu da ~~~yey~m kı hır ğaz içine celp edilmiş, gerek hasarası esnasında buyuk bır ~n· T r_l Rı- M A 1 L •..... .......... .._ 
rmeni Tilrlıiye için Hariç içiıı ha~adan ben sızı ~-et1n~- karada ve gerek denizde büyük rol oynamış olan top. budur. 'Ja:l..'LJI! A 1 R A , P _ / L A ~•++•O•••••~·~········· 
. . 400 kurut ıoo kurut teyıım.Fa:~~ maattee;ı~ va<ka bir faaliyet görünmeğe başla- Derler ki bu top taknben 60~ ııı•IA S 1 N . EfR ıT • Bugün MAJJK SıNEMASJNDA N 
yenu 750 .. 1400 .. la.r, tesadufler hep 11ızı benden mış idi. Edirne,den gelen binler kilo sıkletinde ve 3 metre muhı 

~~ıt:40jl .. 27°" " uzaklaştmyor. ce a~ele hiç durmaksızın ç~lı~I tinde taş_ g_ülle. atardı. ~unu ~o~ 6iım•c••ılzln hllllfldil111/1 Mu .. ddeı· llnıooı"ı B 1 1 1 E 8 Q 
ebiyt - Şimdiye kadar yaıpmış oldu- yor ıcap eden malzeme lzmıt ı- durmak ıçın bır saat !azını ıcli t•lttl UU U R IJ IJ O 

için ttvrai geri verilmn ğum partilerin adedi -200 lira le Karadeniz Ereylisinden geli ve Edirneden ise 50 çift öküz -
ge ıeçn nüıhat.r 10 karat dan aşağı olmamak şartile. U- yor ve taşlar dahi hal~ yerleri 'koşularak nakledilmiş ~di. Bu 

embte .. matlıeaya ait iti- fakları saymayorum- (64)tür. belli olan ocaklardan çıkanlı- top bugü~ Topkapı isrnıle ma-
i g.yete ııniirac:aat edilir. (48) i tramvay, vapur, ıbilet gi- yor idi.Gösterilen azm ve gyret ruf kapının karşısına yerleşti-

1 t • 4 Tamam en Fransızca sözlü film 
• il"nlum -•ufi1etiııl şeleri, bekleme salonlarında, o derecede idi ki 1452 senesi ni rilmiş idi. Siperde hayli tahri

(15) i sokakta toplu mahaller- sarunda inşasına başlanılan :ı.u bat icra etti v,. fakat sonradan ---~ 
de, tf} tanesi de İspanyada zen gen is Sur 3 ayda adeta mey- çatlı; arak amili Orban'ı itı:Jf 4 ,... _ _ ) 

n ıs 
·r sıv-~~~~~-ı 
l~n ünkü hava • 

iyeniızla hararet .ı enaz 2 
utuşt' ru?.g~r mutedil poyraz 
k is ilu kar rnkınr 

gin bir dul madamın kassasıdır. dan .:kurcasma sür'atle yüksel eyledi. ı iıl _ - !-
tlaklarda yalnız bir defa, mada ~ı~ temmuzunda hı tama emıış ya şüphesiz ayni Orban'ın tali- : ___ , ___ _ 

COLl!:TTE DARFEUIL - JEAN MAX ve HENRY KRAUSS ••••••••$O• tarafından .+•O •••• 
Fransız tiyakosunda 1:,.::~ 

21 Marı 931 Cumaııe-i ~ ASRIA SİNEMADA G 

Şimdiye kadar çevirdiğim fınl- ~iş idi: Filhakika .ayni sen:- Rumeli Hisan biti11ce bura- f _ -ı~· 

mın kassasrndan dolayı ınah- ıdi. matına göre dökülmüş olan 1 _ !_ _ _I_ ı 
ar.,,_,.--------- kfrrn oldum. Zaten insan ilk de Müselles seklinde olan hey- knvvetE toplarla birde muha-1 ı 1 ı-

··1 ın gllZlSl fa s·1-ınu coker. Bir yankesici d kalın · · 
1
, ---~ -- -- ı mu an MK • eti umumiyesi, 20 ka em frz bir miifreze yerleştirildı kı , 1 

a .. şamı .. ,ı 21~10 da ~ 

Mu
11 nı'r i\:i Hu giın ve yarın sall lô,112 tı; 

matin le ıle suvarcsiııde 

bir • sevkitabii ile ittihaz ettiği tam lıitında mazgallı duvarlardan bu as!:er bilfüstisna her gemiyi ıı - - -' ı--1 
- _ı ıl 

· 1 ~ f da devam ederse, elbette ımı- - ı ı~arpacaKIDlŞ. müteşekkil ve bir çok kulelerle tevki· etmek ve bir müruriye I ZENGi V lBf ET~ ~~ r kııc zamandır lstanbulun v?ffak olur. Şunu .d~ ilii~e ecl:: mücehhezdir. Bunlardan müsel tediyesine onları mecbur eyle- /i>.~iilli"'M"' bıı>1ı•c•11tl:J 
aal ve kazanç vergisinden yı· • · Her yanl{esıcı çevırecegı lesin reblerincle bulunan üc bü- mek ile muvazzaf idi. • ı Soldan sağa ,

1
1 N u R ~ TTiN 1 N~M~ROLl~I ~:. partiyi icra etmeden evvel ge- .. - .. 32 k <l kal ı - nda o-

neşf!Ul olduğumu karile- - .,k ,~ di 8. up va' ı e ır '"'ursun ça ı ı e rin her c:ey hazırlanmıc idi. Ye ı - Bir av hayvanı (6). Avla-!' 
- yazmakla ı tı.ıa e yorum. ı- d .. tm" 1 ·d· İk' · ka a,ıb'ri " " " mak (4). K Q N S E R İ ~ .. ili O Hlll!I>.. 

esnafından (yankesici) nis tahayyüllere dalar.Bu kadar Y
1 

ugu kt'la b~m._ ın ıgı 't .
1 

Artık son hareketin icrası i- 1 
tırlıı5alar gerektir. Bu ze tesadüfün beni nastl yanke- de ~r . u: er/ ~a ~~;~ ~u ni'hisar, şehri Karadenizden,ya ı - Kuş vurmak (2). Hicap(2) 

rımıtı hepsi yankesicile- sici yaptığını anlatmak ister- e enız araBmb f d k. ni erzak ve mühimmatını ted:ı- Acaba (3). · l'ileı1er franm tiyatrosu . I 
ltoşuna gidecek şey değil dim. Uzun olduğu ve basrnızı ~elerdtn k e ek tar~ ın. ad 1 rik ettiği yegane merkezinden 3 _Altındaki (3) . Türkü (5). 1 gişesinde sırılmakııdır. 1 G .'I. B R 1 ı.; L G AH R 
nma hir olmazsa bir rek- a<Yrıtmamak ı'rın' ya~-·,•-t·an ı'r arap o a_n apısınm uzen.n. e tamamı'le ayı'rı·yor ı·dı' • _ Zayetmek (4). Nota (2). - -

~ ."' . " ~........ " mevcut krtabeye nazaran vuze- · . . ., Pis (3). ·:· • • ••••• • • • • • .!!4
M!A!M ..... !M!•~•!M•~ ..... >C!!·~~~·~O•CJ· ıı'uğıı için memnun olma- tınap ettım. Esasen zamanımın d z ti İmparator Kostantın vakıa · A (2) ""'""""" • Y • .-

. Cünokü reklam hu- müsaadesizliği de var. Adada ral and ~ganoslpaşanı1'.cli°.ezKare hasmııu kendi lehine çevirmek 5 - Vahşi .değil (4). P • ı• TTIHADJ Mı• LLI on kanaate göre V . atın a ınşa o unmuş ı . ara . . .. . Uzak nıdası (2). + 
s oturuyorum. aDura yetış- f d k. 'k' . k 1 · · ıcın her şeye teşebbus etmıs ve 6 - Islak (5). "' 

:r.ı..ında her ne söyle- k V . . f ed- · M i tara m a ·ı ı ·ıncı u enın ın§ası , , "il 
,...,_sin. Onun şöhretini me :· eAdıtıra h.enmnl: - ;sa na Sadrazam Halil Ps. ve deniz hatta Hisarda çalışan ameleye 7 - Güresç\ (S). <~ 

saatım. anın ıcra ıgınuan, af 1 k' . . d s erzak göndermeg"e kadar var- 8 - Nota (2). Yarım (3). As-..... Tu·· rk sı.go1·ta ..... -ı.rketı· albu.ki bizim yerli es- h 1 "md h d' B' tar ınc a ının ınşasına a an mak (4) .. ,. '< 
ten a ıg an az e ıyonı.m. ı . 1 · 1. B mıs idi Lakin uzlaşamıyacağı- · ı ı ,, biraz icerlcmiş olacak 1' . . H J' ked de 1 1 ca paşa nezaret etmış er ıc ı. u - · · 9 - Büyük (3). svc (3). Ben H .k h t fi . • t l . . 1 • 

r 

Çıen.nden' bı'rı·sı·, eıı· ka- ırsımz. a 1 er 0 an ar, · . d. k' b .. k 1 d h nı anlayınca ahaliye hunıdar (3) · an ve aya zerıne sıgor a muame esı ıcra e'/ .e•12. 
tez idi hüzün ve ketler eden nun ıçın ır 1 u uç u e en er · · · - - ı s· 1 h Ik · · • h d. ntan bir yankesici bana Y . 

1 
biri inşasına nezaret etmiş olan ıcra ettırmek suretıle o ameleyı ıo - Sulamak (4J. Erkek (2). ıgorta arı a ıçırı müsait şeraiti avi ır. u 

ru~'...tup yazıyor ve beni teh sBeylerbid~. t;~Iıybe~ bullu
1
.r.ar · pasanın ismile yadolunur. iz'aç ve teb'ide çalıştı. Bu teı::eb 11 - İdam et <2>· Sı~t <4>· Merkezi idaresi· Galatada Unyon Hanında k 

v~ u ta atımızın ır tece ısı ya . . . . bHsleri de boşa çrktığından mu Yukardan aşagı + · ra 
ıt, <lr. Bu mektubun m,;.tni hut tesellisidir. Sarıca paşa ku~esının dahılın kabele bilmisil olarak si~rle- ı - Bir köpek ismi (4). Bu k:ı- • Acentası bulunmayan şehirlerde acenta arann aktapır. ı 
a~, ~d:~ı~~:~ş::~i~~~y~; Ne çare, Felek Bey. Kazana de bulunan merdwcnde~ ~~a- rin kapılarını kapatmağa karar 2 _ ~~:J::~s~ı~~ billur lamba ..... T .,.. Telefon: Boyo,ttlu-2003 -C•+•• n 
.... ~ .. edelim. madığ1m günleri düsünmek, rıya crkılı.rsa bız~at ~atihın ış- verdi. B1;1 ise harbin resmen ila- (6). !stanbula gelen bir Yıı - . _ -

1 
İstanbul belediyesind !lıd 

uuc . çarptığım avanaklan hisset- gal eydlcmış oll~h~guznvayet oklu- nını mucip ol<lu. j a .. ı • l.a.11 (4). . ı Sınema - 1 ıyatro 
k:ı.ln evvel işlek yazrlı bır 

..., Mek mek icin adada yaşamaklıgım nan o aya ge ınır. aganos u-, . . . , 3 - Papaz (S). Duman lek<.ı . - İstanbul Belecl'iyesinden: 
•. ı alwm. tup yazısı, '<i' lesi şimdiki halde boştur. Biraz Ikıncı M~hmet 28 agustı;,s (2) İ u D ·· ıb d k 
'nin freııkçe bilen ve çok zanın ır.,, Ad dan Hisarın arka tarafına doğru 1452 de Bogaz Ke:en .orduga- 4 - \u-~ (2). Kırmızı (2). Ge- s. o. aru e ayı ~pa~ı ca.ddessinde 5 numa. 
ıs bir ada.n olduğunu gös · a giderek oradaki "şehitlik,,i ge- hını ter~cderek vaz.yetı. ~akın- ni lik (2). Rabıt edntı (2) temalllerl dtikka? b r s~~e müdde~e ~ 

or. İfade yarrm orta tahsil K. C. zecegı"'z. Buraya otagı humayun dan tetkik ve m~ayene ıçlll; İs- 5 - Askerce yürü (3). Münha· IST•ıııBDL 'ElElJ!vıtıBn~•lk,·Jşaoınd·saar ya verılmck ıçın açık muzay 
si. İmzanın üstüntle (A- Mektup ·budur. Karilerimin, t b 1 h d ki k d 1 n! olarak eğilmek (.6) Kil il ıwı " • ye konmuştur. Taliplerin şa 
azılı. Hangi ada olduğu bu mektubun hakiki olduğuna dedikleri çadırın kurulmuş oldu an. u . en e ~nne a ar~ er- 6 - Hicap.(2)~.Bir meyve (4). ~ 11~ ~~ BiR. iKi. Cç: nameyi görmek için her guıı il 

m deg"i . Yalnız tenhalık- inanmalarını rica ederim. ğu merviclir. ledi. Bır kaç gun son~a Edirne 7 - Husu., deg~! (S). Altın <3> ~ j komedı 3 P· vazını müdiirlüğüne müzayed r 
. . . dik ye avdetle orada şehrın muha- ıı - Kol (3). Yuksck (4). Yazan: . k . . 

8 
r k . e 

e hicrandan bahsP.;lildiği- Dediğim gibi eğer mektup Hısarm ınşası h~t<ıma er . - sarasına 'ait plani itina ve dik- 9 - Sarhoş deği1(4) Geri ver- Franç !\fonlar ye i!ırme ıçın . ıra muva: 
·re Büyükadadan başkası hakikaten bir yankesici tarafın ten ı<onra buna Bogazkesen ıs- katle tanzime koyuldu mek (4). 1 Terctimeede~. temınat akçelenle beraber ı f 
gerek. Am.na mektup ada dan yazılmış ise yaptığı tehdi- mini verdiler. Filhakika bir ta- .. . · ıo - Hayret nidası (2). Köpek A. Gııanferli le güniı olan 22 - 3 931 P 11\.i 
zıldığı halde (Bayazrt) di beyhude telakıki ederim. Çün raftan Boğaza hakim bir vazi- . Mut.eakıp s.7~~ şubat ayının (2) .. Kokulu bir nebat (4) llll ve günü saat on beşe kadar en ~ 
erilmis o da ayrı mesele. kü kendisi de dahil olduğu hal yette olması ve diğer taraftan nıhayetınde butün hazırlık. lar ı 11 - Varıdct <4). Erkek <4>· APTAL meni daimiye müracaatları. ~ 
ktupt~ şayanı di.kıkat bir de ,bütün arkadaşları zaten beni da Bizans şehrini mühimmat te ikm~l olu~uş idi. Ord~ Edir . . . p~::~~;lo * * * t~r 

gördüm. (Kasa) kelime- tehdit etmekte ve ilk fırsatta darikinden mahrum etmesi ha- ıı:eyı te.rkettı .ve .. m.?rt nıh?ye- n~h~ar ıdı. Aynı_ zam~d~ ye- ''111111 Tercüme eden Beşiktaş Kaptan İbrahim 3 { 
ssa ı;e.klin<le yani iki (s) cüzdanımı çarpmak istemekte- sebile tamamile müsemmasma tinde sıperlerın <>!1'lllle geldi. . nı bır d~v'.e dahı açmış ıdı. M. Fuıı B. mektebi kiraya verilmek içiıı 
zılmış. Mektup sahibinin dider. Biraz felesof olan mek- mutabıktır. Her halde seyyahla Muhasara 6 nısan 1453 tarı- Bıı gıbı hauralan muhafaza l,iıe her gün .aıı 13ıen itibaren çık müzayedeye konmuştur. 1tı 
ızca bildiğini bundan an- tup sahibine ben de halisane rm takdirine layiktir. Acaba hin~ başladı. 29 mayı~~! ya.ni etme~ için n~ Y?~ılsa revad.ır. ıçıkur. !iplerin şartnameyi görmek i ~ 
. Malümya (s) harfi eğer bir sey hatırlatayım. Kimse yarı• nrap olup ta bundan daha 53 g~ . SCl!!II'a, ~on hucum. ıc- Bu cıhetle fı~rınız ~~~n:ımıl~ Aln Jışıııd•n aşa~ı çocuk!or ti- her gün levazım müdürlüğ" 
li harf arasında tek olur dalgın olmayacağmr, ve kimse mehabetli olan ,ve vaziyeti itiba ra edıldi ve şehır sukut ettı. mu':'af~~:'· F~ıcat dedıgınız.mu yııruya kıhul edilmez. müzayedeye girmek için de 'det 
nsızcada (z) gibi okunur. yankesiciye çarpılmayacağını rile de daha azametli bulunan Tarihte ilk defadır ki gerçek zeyı .duşunme~en,. evvel _dıvar lira muvakkat teminat akçesi e 

.ün bunlardan istimbat e- iddia edemez. Yalnız, ben üs- bir sur başkalbir yerde daha var ten b\,t' topçu smıfı faaliyet gös ve b:n~ları ~umkun oldugu ka Fer ah sinemada hale günü olan 22 - 3 - 931 p\ı;e 
ki: Bu mektup belki tümde üç liradan fazla para ve mıdır? teriyor idi. Bir çok asırlar bun- dar ıyı.taı:nll" ve muha!aza et- liu gece Naşit Bey 1 lerınine zar günü saat 15 e kadar erıctıc 

kariin benimle alay et- cebimde saat tal!rmam. Elimde İşte bu kulelerin inşa olun- ca muhtelif akvamın bütün hü- mekle ıktıfa eylemek lazı~dır. hanım konseri, ~inema a'so, meni daimiye müracaatları . 
. den ibarettir. Maamafih ki yüzükleri icra dairesi bile cumlarmı istihfaf ctmic olan Daha fazlasını gelecek nesıller • ı 

d ki 1 g A d 'd' ki t p " .lana meşhur çinııane er avrıcu 
ın ifadelerine inanmak be gu"ç çıkarrr. Cebimdeki mendil u arı len am a 1 ı 0 bu eski kurunu vusta duvarları yapar.,, 

dökmekte mahir olan Orban tonbafa. 'j \ ~· P. s 
cin bir terbiye za.."W'etidir. dikilidir. Yan ceplerime tram- artFk kiifi bir kUNVet değiltli; Arkadaşım hiç hir cevap ver ------------. . jC"..,.,;1,n.o i ;, M:'l, ... , .. ~ :-lnı~kt~ "l- ·b 
m ki! Bu zat kendisinın vay bileti bile koymam. Çünkü başka emniyet tertı atına lü- medi. Batmakta olan güneşin Bu Rk~aın Bqikra~ park sine-
sici okluğunu iddia etli- pasom vardır. Sigara içmedi- Anlaşıldı mı. Geçende bir tane zum hasıl olmuş idi. parlaklığı, gökyüzünde, su üze- masında liç <an'ark:\r hir sahnede l!u gece Pangıltı sinemd.';ııtıı . 
ksini dü 0 ünmck bana düş ğ:im için krymetli tabakam ve si deneyeeek oltlu. Epeyce mu- İşte Wtiin bu duvarların bu rinde, eski taşlarda inikas eden komik Ju"mbu"llli lsmail elerıJ 

b · c · · ı k · · komik Na;it, Fahri, Şevki B. lcr Simdi size mektu u kop- sı.garalığım yoktur. üzdanrm haıbbet ettik .. Meıktup sahibi- günkü kıymetını an anı. a ıçın altın ve al renkleri, onu benim · t• tt 
ı b. t ·k' · a-rl mii M. ana't~' 6 kişili~ varye · iyorum. sekiz seneliktir. <;inde kartla- nin ifadesi benim de alakamı hiç değilse bunları bılmek Ia-! delailimden ziyade ikna ve is- ır ı:ecc< e 1 1 pı ··s · 

O H .. h bh' ·r ki' ı· · 3 ıYrd• hev_ 'eti Kas111ıpa••h Penbe I' ·ı !ek Bey: rnndan başka şey bulunmaz. tahrik etti. Fasat düşse de ta- zrmdır. Bıı isar ve ınuce hez kat ediyor idi. re ı,·e • ıt ı pıyes • ,,- ' '" 
mektubu yazan a<iam ha- nu tla iç cebime koymam. Bu- mssak oldugn toplar Boğazı kapayan Y:ıhtı<ii doktonı metre<i r:ıklitli Yodvil 3 P. tur~ucu Kmerıeı~" 
"kördüğüm, e yani yan- na mukabil elim ayağrm tutar. FELEK ve şehri açmış olan büyük a- VAHiT ı P. varvelc dans \. :i. tosu, dan• bale. 

fiili•, in , <<fi ıGmcr:ı: 143 --· - -Ttı, Cahit içi~ çal'ptı. -1 C~hidc vennek istediğim sev-fGöksuda akşama, deredeakşa-1 kıra ağlamadın öleceğim-:- Göz~lt:rıda ona istediği akit v~re 
- Yaşamırk için yaşamak 1 gı. · ma bayıldım. Eğer varsa, Allah yaşlarım artık yalnız avuçları- sın. Bu, yok! Her şey kiri 

insanların kendileri için yaşa~ Bu sevgide Tiya yok ihtiras bütün ressamlarnıı ve beğene. ği mın içini ıslatabiliyor, ve ölüm, rek pislendirmek çürütmek 
rnası.. yok yalan yok şehvet yok. Tek en çok renkleri muhakkak ki o- sefalet, bahtsızlık damarlarım- rendirmck için. Eğer dünya ) 

Benim için hakiki mana ve şey var: Sızı. raya göndermiş bıı.gurubu, bu d~i. bu so~ yaşları da kurutup varlak ise ve hayatta onun" 
~ ~edefile yalnız buydu. Yalnız Oh All~ dbu sdızı dbugün, ~anz~raByı, bu reCsmh' ı bondlard~n bdıtk~ıyor,daglama1 k, damkıtıarlarım rinde yuvarlak bir baş ise oJl~ 

Cahide hiyanct etmemekti. Ya yarın bu kalbı e ur uraca~; ıstemış. en ve a ıt u erenın a ı son am a yaşı a ncaya . b' ruk u 
·--------------------- ı · · -'- d ve son sızıda damarlarımın u- irinde ve bu renlderin arza ya- kadar ağlamak, kirden, ihtiras- tam tepesıne ır yum v 1 şama.< ıçın yaşam ..... ta ma em- d k'l k'l b. d " .. t t tan parmaklarımı dörde bölmeli ki zavallı insaJl, 

Belkiysi hayatınun bugü
rnclar eti ile gözlerile, 
ri veya tadı ile yüzlerce 
tanıdı. Fakat, niçin hiç bi 
e Cahidin tadı, onun zev-

n doyumsuz varlığı yok, 
cnıın i~in bütün hissiya

cferber edip: 
ahit! . 

e haykıra biliyorum. 

ki kalp yoku, mademki insan- cun an çe ı e çe ~- e Y~ ır anı yılışr arasında başlarımızı go- ~~: ya~ .u. . . . • .. . . . ' ıl~ 
tar kendileri için yasadıkları la yaş olarak gozlerımde; ya <T" 1 · · k · 1 · · d' _ gogsumun ıçın ebirer zehırli ok tam hurnyetını ve anadan . il da alnız C hid' . ,,us enmıze oyup ıc ennı ın . . al ~l k . . . . . . . 13 r 

hayatını Y a ı sev- zaman kalpsiz oluyorlartlı, ben bir damla kan olarak dudakla- lediğimiz zamanlard-a hayatın gıbı sala s a ag ama ısteyo- ma temızliğını bulabılsın . . t 

dim, y_almz ~albiı;ıin onun için 

1 

de kalbi Cahide, bedeni bin bir nmda solacak. rum. Onun kucağına başımı ko baş, im".anl:ırm öl~~ündedirırııı 
çarptıgını hıssettım. Ve .. ona erkeğin kolunda ve vatağında - Ca.hitttt!... bütün kayrtlarından silkinen yup: .. e butun lanetlennı toplayaıı kt 

hiç bir zaman ne gözlerimle, ne yaşayabiliyordum. · 

1 

... ... mes'ut bir çift oluyoruz. Öm- _ Cahitl Tertemızim, seni- baş yalnız kirleniyor. Yalntı ı~ 
sözl~rimle, ne .. etirnl~ h.i~a?~ .. et I Ben Cahidi faziletle sevdim, * .. , ·•· rürn bir mum ışığı gibi eriye nim, sana hiyanet etmeden. se- !arı birer bir~r .. felaketin ~~pı.ıt 
~edım; her !?un benı bırıbın us- vicdanla sevdim, feragatle sev- Bu ~e~e hıç _uııımamışım, y:ına sonun~ ~eldi ise ne yazık nin üzerine hiç bir göze göz iliş lan altın~ duşuyor ,ve çıg'.~ ~ 
tune saran .hır .çok yab~ncı ~r: dim, koca deye sevdim çocuk- sabahleym. yataf:ım~.aı:; kalk- kı, ben Cahıdın, onun aşkına tirmeden ölüyorum. Bana inan! yor. Be_l~ı yalnız ıstırapla hı el 
kek kolu hıç bır an Cahıt ~ıbı !anma baba olacak deye sev- ~~k ç:'k .gu~ l?i~ldı. Bırtun gece, d'.'11a d.oy~adan .. s~~~l.iiriilen'. Di rek ölme i iste orum. d~nl~r '.~ın hayat budur. 10, 
p~~akla~ı~ uc~u kalbıme dim. gozl~rımın onunde gene yal.mı; bır facıa ıle sondurulen bır ye Y Y go~hıklu ~onşer, maroken. ~J · 

Etenı JZZET 

goturmesmı bılmedı. D ·, ki·· h k 
1 

Cahıt vardı. Onunla kendımı mum gibiyim. Ona doymadan İnsanlar niçin do 1 ıklan tugımda pıposunu ı;eken arıs 1 ~e 
V b k. ı· . .. ff' 1 '·.ne ,ı se vet sevme c c- ·1 ·1 d 1 . k .. - . .. .. .b. k l 1 , D k b kad h rat ı 

n: b. e en ı ır/, pıs mutea .. ın ğilınis, cinsiyet sevgiden apav- yer yer, atın a ~m ~ ar:· o- olecegım. Onu gormeden olece gı ı. aB~a~o'.. ar. olo H ço ~onu . u.. :ı-r oy kışıJ<sıf ıı. 
elkiys.. d~~ cdukurd

1
an kaar1kbi~ız ola.? .~u.:u I n imı~ ihtimal halkın dilind~: nuşuı:1 sabm ımb. ekra .erk ıKk, ta- ğim. Ona son bir defa daha: tb~mkı~. 1 . uyuyuşte ok sa. ayab~ .. gayrı0musavı v1ed Y!' nu ,,0rtr 

n sesini kulaklarıma ge- um e ya nız · yeryuzunun • rnaını e era er. oş•.U , om- C h' 
1 

ır ır ı çamaşır azanı gı ı gormez. nun ne o ugu " i>İrr 
"Q"""'"Ul.. beni deli ede- en temiz pırlantaları kadar te- - Sevda. · · nun yollarını kaç defa birbiri- - a ıt · bütün kirl~likleri bir arada top· mek için gene ona yalnız B~ilftnc 

r? .. '-··'· miz ve kirsiz tuttum. Cahitten - Kara se' la.. ıniıi kovalaya kovalaya inip Demeden öleceğim. Onu kol layabiliyor, fakat yuğdurmayor. sin gözleri, bu gö:»lerle ba)ca eı 
,ftk ki, sevınek.. De .

1 
ı:.onra hiç bir erkeğin eli ona do - Aşk.·· çıktık. Sandala binı.lik. Bebeğe !arımın arasında sıkmadan öle- Daha başka bir el lazım ki, ol•-" melidir. tc 

~-·n hütiin başka 
11

, • nı eı. ı kunamadı ona hükmedemedi Dedikleri scylcr asıl benim i11dik. tstinycye çıktık. Göksuj ceğim. Onım kucağına günah- kazanın içine dalabilsin, kopa- ·ı 
' ve o her vakit tek l1':sına çarp- ifade etmek istedi~im srvl!'· deresinde "1:-;amı seyrettik. kar ba§ıını koyup hınçkıra hınç np çıkabilsin, bir lruvvetin al- • (Bit11ıedi 



e Galatasarayı 2-0 yendi \ Veremle_ mücadele 
llerba~Ç ~ . sebebini Fenerin kıym~ıi?~en ziyade kongresi toplandı 

KUN aş tarafı bırıncı sahii~de!,_ 1, Galatasarayın. ı.:ymctaızliğinde ara- (Başı birinci sahifede) . 
b akış tufanı... Stadyomu P . malıdır. Demıştik. E · d · erinin faalı 

• • d b' 1 rce ağız fenerın H kikaten Galatasaray çok bece- porda yıp ıspans . 

t 
kullanarak sakınınız. 

Ş'şenin et~afındaki tarifna
mevi ol<uyıı,,uz. 

Büyük Elbise Fabrikası t 

gın. ~n . .'~l~şlayor. Fener ta- 'ksiza bir oyun oynayordu. Doğru yeti izah edilmekte ve bır sene 
~ glı:~~~ gibi Zeki•!.z Affi.sız ~ynamayor, hücumlara mani olmak zadında 1,537 hastanın ~uaye
a{_ Taraftarlann J'.U:eklerın~ için koşuşuyordu. . . . ne edildiği zikredilmektedır. ~e 
piliyor. Malum bi.rbınne alışı Böyle bir oyunda bınncı ~aft?- ne bu sene dispansere küçük bır 
ar oynayacak. Dıyorl~~Ünden mm sıfır sıfır~ beraber netıces ne Iaboratuvar ilave edilmiş ve bu-

dakika sonra sol trı hfili hayret ediyoruz. ik 36 bal 61 
. eri havaiandL Gala- !kinci haftayma başlanırken takı- nada bir senel 1 g~, 

pli kaskekltl '-endilerine mah- degı"'ştirileceğini" zannediyorduk. idrar ve 48 kan muayenesı yapıl 
aym çocu arı, .. lwn mm · d .. 'klik b 

·eı'tir 1 . bo bom ... JarUe ta Galatasaray takımında b1:'" .egışı rnıştır. Cemiyet gene u sene 
an cım m, dı Çünkü Avnı ılk devre ki · · tgenle 

Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel ku

maşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz 

olarak imal edilmiş 
ı teşci ediyorlar. e Ulvi yapılama · . rta edilmi ti Kale- zaıfında 13 7 ~ının r?n. . 

latasaray takımJnda gen k. sakatlanarak ~ . ~ğa mec- muayenesini temın etmıştır. Dıs 
• G<ızter Latifi arayor. O [~ti: ci yokluğu;: . d:Vr:ye topallaya· panser haricinde müracaat eden 

liğinden: 

Koroyanopulo Efcııdı tarafından 

Bank Komerclıle ltaltın~doki hesa
bından verilmek üzere MICO Pıpı 
dopulo Efendiye Yerilen 20470 nu
mero ve 14 temmuz !930 tarih ve 
114 lirayı natık hamile y•zılı ce< 
k.ontopulosa "e ondandı Saim Beye 
verildiği ve Saim Bey ycdlııdc zayi 
olduğu ve icaı> cdc11~nc pıoıesto 
keşide edildiği A vukot Mel eti Efendi 
tarafından talep l'C Kar>y•nopulo 
tarafından keyfiyet bhul cdi'nıekle 
Hani.: Komerciale ile muın•lleyh< 
sı. ııer bedelinin kin1seve verilıncnH~,:,= 
hakkında ihtarat icınsına ve 45 gıin 
zarfıı.da senedin mahkemeye ibrazına 
ve hitamı müddette iptaline karar 
verildi ~lnııı föı.ına '"· J0-930 tarl· 

Kostüm ve Pardesülerin 
•, , 

i 
1 DA Ya çıkan onbir oyuncud~ oyun bur oldu. ;.:Oıııin yeri daima teh 400 hastaya meccanen ilaç veril 

l'l'ecdetin yerini doiduraca ..,,_ rak ba§layan . · esasen hücum . . 
tahminl mek isteyorlar. .,.,.r- tikeli idi. Onun ıç~ mıştır. 

Müntahap ç<~lılcrlni emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımları mahsu.t 
ınJntolar, pardesüler ve trençkotların zari! çeşitleri dııhl vardır. 

bit fikir s~yleyor. Henü:t takım- hattında fa~daSJ:" 1b~r::ıı :~!: Raporda bu s~ne prop?g~~.an 
•rralanmadığı için oyuncuJartn Ulviyi oldugu. ~b dü iindüler galiba.. ya çok ehemmıyet ~enldiguı
erj halli belli değil... kmU kaleye geçm:': d! oyunun çehre- den ve bu suretle ceınıyet aza a-

MeşhurCHARLES SEMON LTD.fabrikasının 

a1cıın1:ır dizildi. Fener ta . İk}~ci d~ G:ıaıasaraym canla, dedinin ı 454 e ibia~ edildiğin-
e tcşkU olunmuştu: sı degışmedı. n oyunculan hatların den bahsedilmektedır. . 

20000 adet 

uss gayretle ~1:gi bozulmu' heretimer Raporda nihayet bir senelık şık ve her renkte gabardin 
Rıza ıuuru ve duruyorlardı. . b"" · .. t 'lınekte 

Ziya Cevat ci içinde çallı:aDIP hirbirile iyi cemıyet utçesı gos en 
•mı:(:l1İhet Sadi Reflt Fenerde her 0~~~ bir halle mü- ve varidatın 5873 lira 45 kuruş 

PARDESÜLERI 
K C z n Muzaffer Zeki Ali Niyad oynamakta yarı~/1 

:alesine saldm- olduğu zikredilmektedir · . 
19, l /i liraya satılmığı başlamı'#tJ.r. 

. 'n temadi GalataS3 Rapor okunduktan sonra bır .... Tl':DIYATTA BUYÜK TESIIILAT 

!u tarzda çıkan Fenerde Kadnn~l' yorıardı· edellm: Ga)atasarayın fe- çok aza söz istedi ve raporu ten 
W//A. e ~':'at .0 >'."ayordu. Fikret Tekrar erin bu kadar muvaf- kit ettiler. Varidatın azlığından, J SEY_~i~_EF Af N 
D A geçırilıruştı. na oyunu Fen oluyordu. San- . c1ı - d H'l~r 1 

J:'I Galatasaray t•kımı böyle çıkarıl- fak 0ıınasına se~Pfileri bir dakika çok ış yapı~am? gın .an. _1 a 1 
binde karar 'erildi. 

16 112 it: Jtınnızılılarrn mtid:ıl Çünkü hü- ahmer cemıyetınde bır sıgıntı lllerkez acenra:sı Galıcı kilpril 
de rahat nefes aıam:ın,:~e kaptırması vaziyetinde kalındığından, "::~- llaşı B. 2362 Şubo Accntcıl : 

T~ 
Avni cuın hattı topu nın nı.sfınm aidatını vennedıgın Sirkeci MUhUrdır znde ham 1 

• Burhan Vehbi bir oluyord~· in yarısına gelmit- den şikayet ettiler. Cemiyetin 274-0 
~&kir Nihat Müçteba !kinci devren d . . . 

ilıii ll'lithat Ulvi Faruki Salim · . hAli gol olıııayor u. varic'iatının artması ıçın zeı;gın lzmİr sür'at nosta<>t 

1 
l'alcıının bu seklini görenler şaşır- tik' Brinci gol! tabakaya m. e. nsup . hal~ ala~.a 
~' G k ğa b ı · t di M li mu (Cümhurivet) vapuru 22 ·. eçen Fener oyununda mer ez . • dan akma aş a- gcistennesı ıs en . a • • · ı 
~~~n mevkiinde muvaffak ot:ın Fenerli!•~ "'.'.!eı bir şandelle Gala esseselerin zahir olması ve an- _ ------ _ _ mart pazar 14,30 da Galata 

~"'!.bu sefer de merkez muhacım ı1ı1ar, Niyazı.&~ üst direğini okşadı. cak bu suretle bu afetle mücade -
1 

. . . ~ rıhummdan kalkarak lzmtr'e 
ltiinde tecrübe edeceklerdi. Aca- tasaraY kalesirUJl kalenin sekiz met le etmek kabil olacağı münalca- stanbul ıcra nyasetmden · gidecek ve çarşamba al>abı 

lıım•lll llıuvaffak olacak mı?.. Oradan kayan.top 0 sıra yetişen Fe- . . 'd İstanbulda Sultanhamaını cadde-
R l l Ol'Un baslar başlamaz Galatasa- sağına diiştil·. Galatasaray mil- şa edildı. Aza aı aUnın m?nt~- sinde 11, 13, 44 numaralarda tuha- gelecektir. 

;,__,e, takımının her hattı aksamağa r:r ınuhacinıl0rile Topu sökemeyen zaman top!~ ve .. cen;ıy~tı~ fiye ticaretile miıştegil Macit ~e~- Vapurda mükemmel bir or-
~.•d~ Merkez muhacim me~kiinde ~afileri kar~t:ılar~faası bir an şaşırd~. her sahadaki teşe~~uslerile ırı- m~t Ka;akaş Beyi'.' konkordato ~çın kestra ve cazbant mevcuttur 

1
• tnuvaffak olamyordu. Hucumla Galatasaray ınUd kilen bir şilt kalecı- ce meşgul olmak ıçın 100 lira milhl.et ıtası ~~lebıle İstanbul .~cra •------------• 

bır cereyan vermesi lazım gelen Boy hizasında çe . gelirken bir kafa maaşlı bir idare müdürünün in- ve ı~~az .mer_cııne vuku bula~ mura- Bozcaada p<>Stası 
•kez bilakis inkişaf etmeğe yilz r tı, top gerı . . . V 1 catı uzenne ıcra kılınan tetkıkat ne-

tan hücumlan karıştırıyordu. Mit- !e fe~ soktular. Galatasaray ta- tıhabı ka~ul edildı. erem e itibare'\ alınmasına ve icra ve ifffis ka (EREGLl) V3puru 22 Mart 

~ 
ta geride oynadığı oyunun onda ile ç golden so?'3 ih t merkez mu- memleketın her tarafında esa.s- tibara alınmasına ve icra ve flb ka-

ni ilerde oynayamayordu. Fazla Bu değiştird• N ~ iş işten lı bir surette mücadele etmek ı- nununun 278 ve 279 uncu maddele- pazar ! 7 de idare nhumından 
•ak Rebüyi de işletemeyordu. ~yerin• geçti. çin cemiyt faaliytinin İstanbula 1 ~ muc.iblnce b~rçluya 2ay müdd.et ve Ge!Jbolu, Lapseki, Çanakkale 

·iz. Fener çok cevval h~tL • • oll inhisar ettirilmeyerek bütün A- n~mesıne .A_bdulhak Kemal Beyın ~ro lmroz Eoıcaadaya kalkacaktır. 
~aJ:ıtasarayın bu fena oyununa g flöJICl g n dakika ka- nadoluda şubeler açılması ve :ıı:~r tayınıne ve .~n~ara ve t~mı: 
""bil Fener hatlan çok cevval ve et!ceslne o . d d k . . Ank d l . e ı eşyanın tesbıtını ve layme en-

da k işılek b' · m1 bo G 1 t oyunun n_...,ndan istifa e e en mer ezınuı ara a o ması ı- nin takdiri hususunda koıniııere mu-
a; kal..:, "1"!". . e dyunaG .. a a: la gene bir .,..Uerinl attı. çin Sıhhiye vekaleti nezdinde te avenet etmek üzere İzmir ve Ankara 

. e gınşıyor u. ınım • ı•.:~çl go fena oyunun u1 u1ma ka b" · · · 
pır. erı için de bir aebep yoktu Ye- Zeki ..,.. al 189arayın klı ali şebbüsatta b un sına rar ınncı ıcra memurlarının komıser ta 
ı..a...-~ıetneye gayret eden fakat y. erleri Fener G. \tııade ile badil grin; verildi yinlerine veişbu milhletin iUlnile bera 

~ hl' bihak!cin 1 
•-1•• Ken e 1 • b · t · U 1 kl - b.~ e . ı olmayan on bir genç karşı- dan . . ıozan...-· Vereme karşı son keşfedilen er ıc~ ~e a~u sıc memu_r u. arı-

de~a ıdUer biyetlerlıtl K. k 1 k na bildırilmeaıne karar vcrilmıt ol-
Cuma :. 1t·· d d 5 1 t b-''- ederis· F. Klarnet aşısınm eza mem e e- duğu ilan olunur. 

gun u~zıımz a a • y &- e "'"' · · d d b'ki · · ıhh' 
.tilı:; Galatasara enilirse bunuıtl tımız e tat ı ıçm s ıye ve - ----------

- y y • • keti santral kaletinden müsaade istihsali 
Seyrüsefer işleri 1 Telefon şır. l verdi tahtı karara almdL Veremi haz_ır 

a • • elerıne yo layan fena hayat şartları: teşnih 
y nıerkezlere verıldı memur . İstanbul cihe edilerek bu hususta makamatı 

~. Son. günlerde viliyetçe ten- · Telefon şirketi bu senenin aidinin nezdinde ~~şehb.üs~tta?u 
ll edilen bir şekle göre seyrü- . . telefontarının atik bir hale lunulması tezekkur edildı. Bır 1 

e f tiJU1l d r otoııı . . . k d ş1a k · er memurları kazalara tak- nuna ka ıı, geldiği ıçın, aza cemryete m~nsup ar a a I 
i edilmişlerdir. Şimdi seyrü- ~o u!ıtıası JiiZ~ ehemmiyet ver rın her sene yemden on aza kay 

ftr muamelatı mensup bulun b 
0~şe biiyiik bır fih ortada müs dmın teminini deruhte ettiğini j 

rwe · ls~en~eı'iJe 1 
(Ankara) va· saıııoda 

puru 24 Mart Ga · 
lata'dan kalkarak çarşamba 

<abahı lzmir'e perşembe Pire'ye 
cumartesi sabahı lskenderiye'ye 
varacaktır. lskenderiye'den Pa
zartesi l 5te kalkacak Çııışımba 
Pire'yede uğrayarak Perşembe 
lstanbul'a gelecektir. 

İstanbul ziraat mü
dürlüğünden= 

lktısat vekaleti celiksincc tap ettirilecek olan l 50-2UO torm:ıtık 

Buroşür ve mrcmuaların kapalı zarf usuille tııpları 6 mart tarihin· 
den itibaren 20 gün müddetle münakasa)'a konulmuştur. 

Yevmi ibala olan 26 mart perşemb~ gün Defterdarlıkta malıalll 

mahsusunda saat l 5 te ihalesi icra kılınacağından talip olanların 
şartname)'! görm~k üzre lstanbul vllAyctl ziraat ınüdlriyetinc mu
racaa rln rı il n n nhınıır. 

iktisat Vekaletinden: 
Ankara merkez Tohum ıalah istasyonu civannda yapı· 

lacak olan (4583) lira bedeli keşifli Miçerlin aaksı serasile 
iki adet Fide yetiştirme ıeraııom intaııı tarihi ilandan iti
baren (21) yirmi bir gün müddetle kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konulmu,tur. ihale.si 29 mart 931 tarihine 
müsadif pazar günü yapılacakbr. 

Şartnameyi ve planlan almak İltiyenlerio vekilet muha· 
sebesine beı lira vererek alacaklan makbuzla Ankarada 
telsiz civarıoda ziraat enstitüleri İnf aat heyeti fenniyesine 
müracaatları ve taliplerin bedeU ketifin % 7,S uğu oisbe
tinde teminat akçelerile birlikte yevmi mezkllrda saat 15te 
lktısat veklleti ziraat mllatetarlığmda mütetekkil komis
yona müracaatla müzayede ve milnakua kanunu ahka
m•.,:ı tevfi1,nn t~klif'.-rh.i dennevatt eylemeleri ilih oluttu•. 

Ali Ticaret mektebi 
' 

Himayesinde 

Orta ve Yüksek 
p lı:ları polis merkezleri tarafm- u ~tedir. Maa!Jl; .\ halde şirket ve bunun ifa edilmediğinden şi 

Liltı idare ediliyor. Fakat oto- :~bir şeY o!ıtıal 1ı'kın vazifeleri kayet etti. Bu hususa dikkat e-

~r«ıbil!erin sicil defterleri,' ve di tral ıııeıııure e ğe başlamış- dilmesini rica etti. Kongre sa
er llı.uamelatı gene eski seyrü- saıı nibayet verı;.ıece vazifeleri- at 12 yi geçe bitti: 

a fe ne bi ilk on 
in r merkezinde kalmıştır . tır. Bitta erilenler Türk me- y 1 b 

Şı.ı vaziyete göre seyrüsefer nibayet v unan mason arının u 
• e k ne . o!ıtıuştur. . •• 1 • h 1 

Bandırma aralık postaların

dan Pazartesi postası da 23 
Mart tarihinden itibaren ya
pılacaktır. 

1 
S!ı..DIKZ!ı..IJE BiRADERLER 

VAPURLARI 
KARADENiZ MUNTAZAM 

Gece 
Meslek Kursları~ 

i r ezi bir kalem halini alınış- ıııu~elerı bu ay nihayet.ınde ~ gun ge mesı mu teme 
· Uf S .. . . .. Şı;k~rrn ınemureleı:n vazıfe Bugün Polikos vapuru ile Yu 
ı~t t:Yl"ü6efer m~rkezı hır mud- ne .hır nibayet verece~tır. •• •• nan masonlarından mürekkep 

il e daha bu vazıyette kalacak ıerınef darlık muhrunu bir kafilenin şehrimize gelmesi 1 

e~onra bütün nakil vasıtaları De ter . edenler bekleniyor. R • p 
sup oldukları kazalara ayrı taklıt Bundan başka nisanın doku- UJ ertev 

it~k ve bi~ otomobil ancak ta· kağıtıarına damga VU· zuncu günü de Yunan bandttalt 

0 ulun?ugu kazada muamele oyunahteklirlık yapmakla maz Nikolaaz Togias vapuru ile 130 Pertev müstahzaratı fahri· 
(~ecek~ır. •• • • • • rarak 6 tevkif edilen doktor. Ar- Yunan masonu şehrimize gele- kasının son eseri ibdaı. 
1ayrımubad11lerın ıkı ~ıın:fariton hak~da tahkikata ceklerdir. Bu mason seyyahlar T men nebati boyadan 
ltıurahhası Ankarada ~ . müstantiklikçe devam e- lstanbulda dört gün kalarak ama mevaddan 

1 " . . ıkıncı T" k la . t d ve gayrimuıı:ır 
' , '-'ayri mübadiller cemiyeti ı ditınektedir· da ur mason rıtıI zryare e e - imal edilmiştir. 
& ~i reisi Celal Bey ile idare he Yapılan tahkikat esnasın or cekler ve g.üzel yerleri b~likte ------------
ı ~tınden Halil Paşa Ankaraya a yeni bir şahıs d~a .çr~ gezeceklerdir. İstanbuldakı ma- M A 
1 ı .l:ıtıişlerd' Or da gayri mUba· t?Y Bu adam Kevork ~~ını taşı sonluk teşkilatt erkanı, Yunan M A 
ı , l!ere tev~i edi~ecek bono iJl: tı~ ikinci bir Eı:m~nıdır. masonlarını karşılayacaklardır • Dr. H. Ş İ N A S J 

VF. LÜKS POST ASI 

Sakarya 
nruru p gUntı 

H Mart azar ık,amı 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doğru Zonııcul· 
dak, lnebolu, Ayancık, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Stırmene ve Rize iskelelerine 
~met ve aynı iskelelere ııt 
rayarak avdet edecektir. 

VUk. yolcu içle Slrlı:ecld• ı 
M.ıymenet hanındaki aeınt&• 

hanesine mllracaat. 
T. lıt : 2134 

. "e A-adoludaki yunan emlaki Y J{evorkun da ıstıcvabr yap~- Beyannameler hakkında 
ık =ı ç~ · mahkemesın Yavrunuzun en sıhhi gı•lısıdır. Liseler Mübayaat 

. ~·biran evvel milzayeildeyıneeş~ rıU§tir.hHkepsıeceezdı"~eceklerdir. müfettişlerin tahkikab 
Um . . . . tacı e a ınu a em Komisyonundan: ııı ası ışının ın e I eşya dolu Han pansiyon, otel ve bilu- A R !ı.. N I Y O R 

t olacaklardır.· " vaziyeti Antrepo ar . . mum ~üessesatin verdikleri be- 1-stanbul ve cı varında 3·5 dÖ- lstanbııl Sanat mektebine mUbı-
anbulun zıraı _ da Gümrüklerde ithaiatın gıt.~ık- yannamelerin satış işinin otelci nüm erazili 2·3 odalı yer ara· yaa edilecek blr adet hava komprörli 

~~tanbul ziraat ınıntakasJJ1 fazlalaşmakta olması gum- ler cemiyetine verilmiş olma- nıyor. Satmak, kiralamak iste- 5-4-931 tarihine mlisadif pazar günil 
1l'et şudur: .... ınüş ç~k rıhtım, ambar ve antrepola sr , yapılan şikayetler üzerine yenlerin ı 5 gün zarfında Ca- saat 16 da ihale cdllmek üzere kapalı 

"liaıkalı : Bağlara su yhl:ı ka :U- doldurmuştur. Dahiliye vekaleti bu mesı;leni~ ğaloğlunda Sıhbat müdirlyetl zarf usulile ınilnakısıyı konulmuştur. 

'

t Ag-açların wmurcu Bunun için yedek antrepolar tahkikini mülkiye müfettışlen- ı d 
1 h kapıcısı Mehmet e,en iye mü- Şartnamesini görmek ve tafsillt 

tştır. ava ıarı da Hasköy antrepo armuı azır ne emretmiştir. 
llakırköy: Meyv~ g ~ eti ıanmasına başlanmıştır. Bun- Meselenin tamamile tevazzu- racaat. almak lsteyeıı tallpledn Komisyon 

~P~ak açmıştır. Ekin vazıy dan sonra gelecek mallar Has- nu iç~ .yeniden ~~~. m~dür ve M ~t ı·ı k t 
dır. . - 1 ebze k"' antreposuna konulacak· muavıru Beylerle uçuncu şube ı- ll e 1 ına ı'ne ınn"na asası-· ~ \' alova: Son yagmur ar 5 oy amirlerinin malilmatlarma mü- .-

t l'e zarar vermiştir. Meyva a- tı8r • ba ile balıkçılığın racaat edilmiştir. 1 h } h 
~~lan: çiçek açmış~rr ..• "d. om ,. t bb H sü Müfettişlik tahkikat neticesi Halka ı to um ıs a istasyonu 
~Silivri: Ekin v?zıyetı ıyı ır. men ı eşe u ni Dahiliye vekaletine bildire- mu" du·· r}u·· gv u·· nden ·. 
e:ırva ağaçlan çıçek açmıştır. Bombaile balık saydı essen cekİ:ir. 

Balkan haftası . kanunen memnu olduğu. halde yapılacak yeni caddeler 

1 
. .Balkan haftası tezahüratı t;. bir çok yer~erd~ ü~m~a ~~e ';~ İstanbul b<'lediyesi önümüzde 
ltı. 20 nisanda Balkan me.':11( Irk avlandıgı gor e. ~ ırd.. jki hazirana kadar Şişlideki Çı
Ctleri mürahhaslan ve da~~ ~: lıkçılar cemiyeti, bu ~~ışle ~~t nar caddesi ile y eşilköy cadde
llnluları şehrimize gelece e beş sene sonra bu yuz en su ~ · · a a karar vermiştir. 
ir. Balkanlı misafirlerimiz şeh rınuzda balık neslinin mahvo~a- s~ yapı;dy i tamamen parke 

da
. zde kalacakl~t; bir h~~ta ::::. cağını. ve .. balık bİ:unmay~:g~ 

1 

~:::f:ı pi~:de kaldırımı ola-
hütün vesaıtı nak ıye nı ilen surerek rsat ve e Il caktır 

eccanen istifade edecekler ve ne müracaat etmişlerdir. rak yap a • 
tclierde tenzilat .vapılacaktrr · 

Mül>ayaası takarrür eden hububat tathlr ve elektrik fınn 
makineleri ve teferruan 8 Nisan 98 ı tarihine müsadif çar
şamba günü saat 14 de ihale edilmek üzer.e kapalı zarf us~e 
münakasaya konulmuştur. Şeraiti anlamak uteyenlerin her gun 
ve iştirak içinde veami ihalede Defterdarlık binasında mües
sesatı iktisadiye mübayaat komisyonuna 

Tedrisat Nisanin ilk hafcasından başlar. s 1-3-93 r tarihinden 
sonra kayıt kabul cdll mez. 

Tafsilat için : Sultanahmet'te An Ticaret Mektebi 
binasında gece kurslan idaresine 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba ak$am 
lan 6,30 da milracaoc edilme!L Tah· 
rlrcn muracaatlara cevap verilir. 

Kırklareli 
meninden: 

Vilayeti daimi .. 
encu-

Bedeli keşfi (5608) lira 84 .kuruştan ibaret Pınarhisar - Burga:ı: 
yolunun 17+330-18+500 kilometreleri arasına getirilecek 1170 
metre mikAp taş 22 mart 931 tarihine kadar getirilmek ve 
1 Nisan 931 tarihine müsadil Çarşamba günü ı;aat on beşte ihale 
edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliple· 
rin şartname ve keşifnamcsinl görmek ve pey sürmek üzre Kırk
lareli daiınt encümenine ınüracaatlan llAn olunur . 

1 tsT ANBUL VİLAYETİ 
DEFTERDARLIK ILANLAR1 
Tamirat münakasası Yıldızda polis mektebi 

binasının keşifnamesi mucibince 2002 lira 41 

kuruşluk tamirab mllnakasa}'a konmuştur. Keşif 
ve şartnameyi görmek isteyenlerin Defterdarlık 
Hey' eti F enniyesine ve münakasaya İştirak ede

cel<lerin de 1 nisan 931 çarşamba günü saat 15 te 

Defterdarlıktaki mllnakasa ve ihale komisyonuna 

müracaatları. (M-25) 

• • • 
Sablık eşya Perapalas otelinde mevcut kar-

yola ve edevatı, halı parçalan, baskül, madeni 

sahan kapağı ve saireki cem'an 60 kalem muh

telif eşya satılıktır, Kıymeti 297 lira, satış açık 
artbrma 26 mart 931 perşembe gUnQ saat 15 te 

DefterdarlıktL (M-341) 

1 
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TURKIYE C~MHDRllETI MERKEZ BANKASI 
, 

Devletimizin En Büyük Milli 
Mali Müessesesi 

ve 

PARANIZIN Y ATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

Ve 15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. IstifadeEdiniz. 

~ 
ll(tisat VekaletiMaadin\ 
işleri Umum müdürli Çocuğunu Seven Anne, Onun 

ğinden. istikbalini Düşünen Annedir! 
Muğla Viliyetinia Fethiye kazasının lôlrgı ve Foça kar

yelerinde kiin olup şimalen Kargı çayı köprüsünden bed'ile 
Y ordan ağa hanesi mevküne hattı müstakim, Şarkan mezkür 
mev:ciden bed'ile Kargı karyesi camiine hattı müstakim, 
ceuuben meıkür mevkiden bed'ile Kara İlla oğlu Mustafa 
hanesi mevküne hattı müstakim, garben mezkür mevkiden 
bed'il!ı m!bdei hudut olan Kargı çayı köprüsüne hattı müs
ta im ile mahdut 458 cerip saha dahilindeki mekşuf Krom 
mac.eni, 

1 - Teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında: 
A - Maden sahasının 1:5000 mikyasında topoğrafik 

ve Jeolojik haritası ve mufassal fenni raporu yapılmak, 
B - İşletme proje ve planlan vekalete verilmek, 
2 - imtiyaz kararnamesinin nefri tarihinden itibaren 

bir sene zarfında 150,000 lira sermaye ile bir Türk tirketi 
teşkil ederek madeni devretmek, 

~//ı 
'. -

-· 

3 - İkinci sene zarfında 3000, üçüncü ve müteakip se
nelerde 5,000 ton cevher istihsal ederek % 10 resmi niıbi 
Te bu resmi nisbinin % 6 sı nisbetinde techizatı askeriye 
tertibi verilerek imrar edilmek veiatihsal veimrar edilemediği 
takdirde işbu miktara tekabnl eden rusum tamamen ve def' 
aten verilmek ve bundan başka madenin ihtiva eylediği 
458 cerip arazinin beher ceribi için aenevi 10 kuruş resmi 
.mukarrer ve bunun kezalik % 6 sı nisbetinde techizat ter-
tid verilmek, _ Bir Kumbara aili:rak 

4 - İmtiyaz kanrnameııine zeylen teati olunacak şart
namenin ahkimı maliyesine ait maddei mahausasına tevfikan 
bükümete verilecek hissei temettü 2 şilinden aşağı olmamak 
ve her imrarat vukuunda rusumu nisbiye ile beraber def'a
ten verilmek, 

5 - İşbu teahhüdabn ifasım teminen milli bankalardan 
birinin 11250 liralık teminat mektubu verilmek, 

6 - Miiltezim birinci maddede A fıkrasında yazılı husu· 
aatı ikmal ettikten maada eski imalit kale alınmamak şartiyle 
asgari 10() metro galeri veya 50 metro kuyu açtığı ve ma
denin kabili imal olmadığından dolayı hükümete iade etmek 
istediği takdirde teminat mektubu iade edilmek şartiyle mez
kür maden talibine ihale edileceğinden taliplerin 4-4-931 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 §C kadar teminat 
mektuplariyla beraber kapalı zarfla İktisat Vekaleti Maadin D 
umum m'icl rlüiiüne müracaateylemeleri. •• 

Tarla farelerinin 
ölümü 

Mahsulünüzü kurıarmall 

Es~işeuir ~azova lokum ısla~ nıü~ürlüğün~e:n · BAYER 
Eskişehire 4 km. mesafede mühendisliğine müracaat ede

Sazova mevkiinde 10,000 lira bilirler. 
bedeli m~hamme~i ambar ".'e. 26 Mart 931 Perşembe günü 
hangar bınasınm mşasr, vahidi saat 14 te Eskişehir Ziraat Mü
fıyat üzerinden ve 5-3-931 tari- düriyetinde müteşekkil · 
h . d . 'b 21 .. "dd ınşaat ın en ıtı aren gun mu et· . f . 
le ve kapalı zarf usulile münaka ~omısyonu t~ra ından '.hale.si 
saya konulınuştur. Proje ve şe· ıcra kılmacagmdan taliplenn 
raiti görmek istiyenler müesse- yevmi mezkfudaki saata kadar 
sıe müdürlüğüne veya Belediye müracaatları ilan olunur. 

-Devlet Demir yollan idaresi ilanlar ......... , ....... _ .................... .... 
1\1 uhtellf boya ve boya yağlan: 

fabrikasının 

ZELiO 
tanelerini kullanınız. Büyilk eczınt
Jcrde ve ecza depolarında bulunur. 

C Fröhlich, Su ilan Hamam· Ken
dros ilan 6 lstanbul. 

1 LAN 

• 
Çocuğunuzu 

[Tür ki ve 
Sevindiriniz 
iş Bankası 1 

1 A at ve edevatı fen11iye 
münakasası 

T ahlilatı ticariye Laboratuvarı 
mübayaat komisyonundan: 

Laboratuvar için lüzumu olan kırk kalem alat ve edevAtı fen
niyenin 6 Nisan 93 1 pazartesi saat 14 te aleni munakasa usulile 
ihalesi. yapılacaktır: Taliplerin şarınamesinl görmek üzre her giin 
ve munakasaya ıştırak için de Deftfrdarlık binasında müeıscsatı 
iktısadiye muhasebeciliği veznesine yatıracakları teminatı muvak
kata makbuzu ile birlikte ihale günü ve saatında Sultanahmer'te 
Ticaret mektebinde Komisyonumuza müracaatları. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yasbk 
lsıanbul'da Çakmakçılar'da kuşıüyU flbrikasında yüzilc fİl!c li liraya, 

yilzilc yorgan J 5 liraya, yağlı boya yasuk 5 liraya, kuşıiiynnün kilosu 125 

kuruştan başl'::. Kuştüyüne mahsus kumaşlar çok ucuz saulır, Tel. lsı. 3027 

Eskise~ir ~azova To~unı ısla~ mü~r r ,ü~ün~en: 
Eskişehi~. 4 km. me~ede llüğüne veya Belediye Mühendis 

Sazova mevkıınde 8295 lira 93 liğine müracaat edebilirler. 
kuruş bedeli keşifli Drayfar- 28 Mart 931 cumartesi günü 
ming laboratuvarı binasının in- saat 14 te Eskişehir Ziraat Mü
şası 7·3-931 tarihinden itibaren düdüğünde müteşekkil inşaat 
21 gün müddetle ve kapalı zarf komisyonu tarafından ihalesi ic 

Asipin- Ke 
Sıhhiye Vekaleti Celilesinin ruhs 

yesile imal edilen bu kompi r 

Baş ağrısı, Grip, 
ve Soğuk algınlı v 

En birinci ilacıdır. 

iktisat vekaleti maa 
işleri umum müdi 
ğinden: 

Muğla vilayetinin F el biye kazasının Eldirek dağı n 
hallinde ki::n olnp şimalen ahatlı pınarından bed' ıle 
pınara hattı müstakim, şarkan mezkür noktadan Koç 
hattı müstakim, cenuben mezkür noktadan bed'iler 
çeşmes . mevkiinden bilmürur ve Çoban oğlu çeşmesin 
münkesir ve garben mezkür Çoban oğlu çeşm~sinden 
hudut olan Ahath Pmar mevkiine hattı müstakim i'e 
1078 cerip arazi dahilindeki mekfUf Krom madeni; 

1- Teslim tarihinden itibaren birinci sene zarfında 
sahasının 1:5000 mikyasında topoğrafik ve Jeolojik 
yaptırılarak mufassal fenni rapor ile bir İflebne pr 
p!anları İktisat vekaletine verilmek, 

2- imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibar 
sene zarfında 120,000 lira sermayeli bir Tlirk firketi 
ve imtiyazı bu şirkete devredilmek, 

3- ikinci sene zarfında 2000 ton, üçüncü ve mü 
senelerde asgari 400() ton cevher istihsal ederek bunun 
resmi nisbisi ve işbu resmi nisbinin % 6 sı nisbetinde te 
askeriye tertibi verilerek imrar edilmek ve istihsal ve 
edilmediği takdirde işbu miktara tekabül eden resmi 
ve teçhizat tertibi verilmek ve bundan başka madenin 
eylediği 1078 cerip arazinin beher ceribi için senevi 10 
resmi mukarrer ve bunun kezalik %6 sı nisbetinde te 
tertibi verilmek, 

4- imtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak 
menin ahkamı maliye~ine ait maddei mahsusasına te 
hükümete verilecek hi.ssei temettu 1,5 fÜİnden aşağı 
m lk ve her imrarat vukuunda rusumu nisbiye ile be 
def'aten verilmek, 

5- İşbu taahhüdatın ifasını teminen milli banka 
birinin 9000 liralık teminat mektubu verilmek, 

6-Mültezim birinci maddede yazılı hususatı ikmal e 
maada eski imalat kale alınmamak şartiyle asgari 100 
galeri veya 50 metro kuyu açtığı ve madeni kabili i 
matlığından dolayı hükümete iade etmek istediği tak 
teminat mektubu iade edilmek şartiyle mezkür maden 
ihale edileceğinden taliplerin 4-4-931 tarihine müsadif c 
tesi günü saat 15 şe kadar teminat mektuplarile 
kapalı zarfla iktisat VekAleti Maadiıa Umum Müdiirl 
müracaat eylemeleri. 

iktisat vekaleti maa 
işleri umum müdürlüğünd 

Antalya vilA.yetinin Tekfür Ova karyesinde klin olup şi 
Bağırsak çayının dtnize munsap olduğu noktadan bedlle Haru 
noktasından bilmümr Sazak ini tepesine hatu münkesir, 
mezkfır tepeden bed'ile Çaşdağı tepesi ve üç tepe başı r o 
rından bilmürur Şemşirli tepesi beyninde hattı münkesir, ce 
mezkur tepede nbed'he deniz kenarında vaki Karaburun noktall 
ninde hatn müstakim, şarkın hu noktadan bed'ile Bahrisefit sıı 

takip ederek mebdei hudut olan Bağırsak çayının denize m 
olduğu ııokta beyninde battı mtınbani ile mahdut 2926 
saha dahilindeki mekşuf Krom madeni, 

ı - Teslim tarihinden itibaren birinci sene zarfında A 
sahasının 1 :5000 mikyasında topoğrafik ve jeolojik haritası 

tırılmak ve mufassal fennt rapor ile B işletme proje ve pi 
vekalete verilmek, 

2 - İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bit 
zarfında 125,000 lira sermayeli bir Türk şirketi teşkil 

imtiyaz hnkuku bu şirkete devredilmek, 
3 - ikinci sene zarfında 2000 ve üçüncü ve 

nelerde asgari 4000 ton cevher istihsal ve bunnn •ı. 1 O 
nlsblsile işbu resmin % 6 sı nisbetinde techizatı askeriye 
bini vererek imrar edilmek ve istihsal ve imrar edilmezse 
miktara tekabül eden rüsum tamamen ve def'aten tediye e · 
ve bundan başka madenin ihtiva eylediği 2926 cerip 
belı r ceribi için senevi 1 O kuruş resmi mukarrer ve bu 
mukarrerin % 6 sı nisbetinde tecbizat tertibi verilmek. 

4 - imtiyaz kararnamesine zeylen tean olunacak şartna 
ahkAmı mahsusasına ait dördüncü faslının mevadı mabsU 
tevfikan hissei temettü olarak ton başına asgart 1.5 şilindeıt 
olmamak üzere hissei temettü verilmek, 

5 - Taahhüdatın temini için Milll Bankalardan oınnın 

liralık teminat mektubu verilmek. 
I! - l\lültezim birinci maddenin A hkrasında yazııı n 

ikmal ettikten maada eski imalAt kale alınmamak şartı lle 
l 00 metro galeri veya 50 metro kuyu açtığı ve mıdeniıt 

imal olmadığından dolayı hükfımete iade etmek istediği ta1'. 
teminat mektubu iade edilmek şartları ile zuhur edecek ıııll 
ihale edlleceğlnden taliplerin 4-4-93 l tarihine müsadlf cuııı' 
günü ıaat 15 e kadar kapalı zarfle iktisat Veka.Jcti l.\I 
Umum Müdürlüğüne teminat mekıuplarıyle beraber mii 
eylemelerL 

Kapalı zarflı Münakasa ya konmuştur. Mtınakasa l 3-4· 931 pa· 
zartesi günü saat 15 te Ankara'da devlet demiryolları idaresinde 
yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 

ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar müna
bsa komisyonu kAtipliğine vermeleri lilzımdır. Talipler münakasa 
şartnamelerini beş lira mukabilinde Ank.ara'da ve llavdarDaşa"da 
idare veznelerinden tedatik edebilirler. 

1909 tarihli % l'i faizli İstan
bul Şehremaneti istikrazı 
Osmanlı Bankasının Galata ve 

Londra merkezlerinde, işbu lll
run tarihi neşrinden itibaren, 
1929 senesi Nisan tarihli ltiUf
nameye tevfikan 88 numaralı 
kuponu ibraz edilmiş talı villl.tın 
15 Mart 1931 vadeli 41 nu
maralı kuponları için kupon 
başına yedi lngiliz şilini tediye 
edil~cç,ıti ildn olunur. 

usulile münakasaya konulmuş- ra kılınacağından taliplerin yev l •-----------!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11"'1 
tur. Proje, keşif ve şeraiti gör- mi mezkurdaki saata kadar mü
mek istiyenler mtiessese Müdü!: racaa_!lan !la_!l_olunur M1>s'ul müdür: Bürharıe 

-


