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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

-l' . - . . .. -- . -
Dumping Muracaat arın bir ç 

.., 
gu 

ki Büyük Millet Meclisi ta~ 
arannı vereceği gün çok mu

di hiın ve bu aralık bütün dünyayı 
ala.kadar eden bir meseleye te
ınas etti. Gümüşane Meb'usu 

iJ: J;Iasan Fehmi Bey, gayet uc1;1z 
fıatle piyasalan bozacak şekil

e gelen mallara karşı gümrük 
anunumuzun ne derecede tat
ik edildiğini ve cebri say ile 
ok pahasına memlekette mev

cut sınai teşebbüsatt ezecek ma 
, hiyette ithalat için İktısat Ve

kaletince kanuni bir tedbir der
piş edilip edilmediğini sordu. 

Hasan Fehmi Beyin mevzuu 
bahsettiği mesele, bazı Avrupa 
devletlerile Amerikanın pek zi
Y.ade şikayet ettikleri dwnping· 
tır. 

Dumping İngilizce bir keli- · 
n;edir ve lügavi manası da de-, 
"1?nek, boşaltmaktır. Beynel-ı 
~ılel ticarette eşyayı maliyet 
fıatinden daha ucuza piyasalara 1 

arzetmek demektir. İngiltere, j 
Amerika ve Fransa son zaman
larda bu dumpingten Rusyayı 
ınes'uı tutmaktadırlar. Ve durnp 
'dilen eşyanın bu kadar ucuza 

Meb'usluk isteyenlerden azim bir 
ekseriyetin talebi is' af edilmeyor 
Meclis, sinekür için intihap edilen bir ocak değil, 

çalışmak ve memlekete 
hizmet etmek için kurulmuş bir müessesedir. 

ll1al olmasını da, istihslin esir iş Solda K4zım Paşa ,,ufkunu Irat tdtrktfl, sa/da lntelislrı .dl et/seslndeıı bir intiba 
çi ttıahsulü mesaisi olmasına at- ANKARA 27 (Telefonla) - Gazeteler, hap dairelerinde hizmetleri ve meziyetleri ile: 
!etmektedirler. bergün fırkay~ meb'us n~zetliğ~~ konme~ı ~evki kuanmıt ~at~ndaıla~ bulunacakbr. Di-~ 

Filhakika ticaret, mukavele- için müracaat edenle~den bır. kaç ısım ne~r~dı- ger taraftan k~ndıle~ınden _biha~lnn hizmet bek~ 

i
lerin ahkamı ve gümrük tarife- yor. Ne gariptir ki, bı~1~ok ~ ~m1 aelker1~ ~~ ısımb: lenen

1 
'. kıY_~etlı td~lhaıyket.lenn mı ileti temsil et-~ 

erinin k d _, · ın· de ı;er- !erin fırka tarafından ı an eoı ece ıateuen •· me erıne ıhne e ı ece hr. ~ 
uyu u oaıres ed" ı v · · 1 • ~ 

besttir. Fakat her devlet, raka- rer iıim gibi telakki . ıyo~ ar. e ısı~. erı ~~- A~~RA, ~7 (Te!e~onla) .- Fırka katibi~ 
bet İınk' lbed k h re- zetelere geçenlerden bır ç~gu, bunun ıçın degıl umumılıgı, meb ualuk ıçın vaki olan müracaat-~ 
k anını se . ~ a midir ki ıon günlerde tebrık telgraf ve mektup- ferin tasnifi ile meşguldür. Henüz müracaat"e-~ 
~tlere karşı kendı pry~sas~: ~ları alm~ğa ~atl~m~t~ar~ır: • . rin arkası almma~ıştı~. Belediyece tesbit edi-~ 
a ~~yeye bo:ç.ludur. Maliyet fı ~ Meclıs, Sınekür ~çın ın.tı~ap edilen bı~ oc~~ l~ erkek m~nte~ıpl.erın cedvelleri, hey'eti tef-~ 

1 Balkan konferansı 
Mütekabiliyet şartile 

pasaportlar 
meccanen vize edilecek 

- -··--
Bundan sonra Türkiy-ede top 

lanacak Balkan konferansları
na ve ezcümle Balkan haftası 
şenliklerinin memleketimizde 
tertip olunacak kısınma iştirak 
için gelecek olan Balkan dev-

. Jetleri tebeasmm pasaportları 
mütekabiliyet şartile meccanen 
vize edilecektir. 

Dün Mecliste bu hususa dair 
bir kanun kabul edilmiştir. 

Kış geri S?"eldi 
Bugün de sulu kar 

devam edecek 

tinı nazarı ıtıbare almayarak, itldeğil, çalıımak ve bızmet ıçın kurulmuı bır mu- tışıyece tetkik edilmıı ve nüfusun arttığı anla~ 
tşyanın piyasayı altüst edecek ~essesedir. şıldığı cihetle, Ankaradan bir fazla meb'us çı-~ 
Şekilde satmaya çıkarılmasına, ~ Mebusluk isteyenler arasında adli ve idari karılması takarrür etmiştir. Sabık meb'uslar-~ 
:Y~ni şimdi beynelmilel olan ta- ~teşkilatın en yüksek mertel:.esine va~ıl ol~Uf da.? N~yazi ~aınu;an, 1ktısat v.ekal~oti mevaddı~ 
bırle dumping yapılmasına kar- ~bir çok zevat. ta vard~. Bu~lar ~emunyetle~- ~uftaıl.e ıefi Cemıl, Sa~_ık _ _tzm~r Zıraat ?1üdü-~ Kiiprlldtn bir manzara 
şı tedb' h h .. k. ti ~de ehliyetlerıle, tecrubelerıle hızmet edebılır- ru Avnı, orman tube mudurlennden 'Hlllıl, lk-~ Ş h . . k . ld lk" 
" . '.r almak e~ u wne .n ~)erken aldıkları maa§attan de fedakarlık et- lısat Vekaleti fUbe müdurlerimlen Mehınel Ali~ .. e rımıze ış yenı ge 

1h 1 

dllııfesıdır. Ancak bır hareketın ~mek s~retile parlamentoya girmek istemeleri, Tayyar, lyhap Basri Beyler meb'usluğa nam-~ bogun evvedı .. babh~ı anldkıranl akva 
tını · d. ea· ·ini ~ h k k trkl · · • · · H lk F k z zmuş un ır ara ı su u ar pmg teşkil e ıp etın ıg ~umumi kanaate göre, ra ate avuşma zannına ze ı erının vazı ıçın a ır asma müraca-f& . ' . r b. - k b 1 

ta:yin etmek ekseriya kolay de- ~düttüklerinden i!eri gelmektedir. Halbuki Mil- atte bulunmutlardır. ~ yagmış, şıddet 1 
f ır ~og~ . aş-

tİldir B. 1ı ucuza istihsal let Meclisi ne mütekaitler için bir ocak, ne de Muhtelif vilayetlerden müntehiplerin adedi~ lamRış, hah'l"aret ~1 U:~ıştırl.,, 
· ır ma ~ • . k . . hl. 1 h kkınd D h.li V ,_. . ~ asat anenın Vçıuıgı ma u-

'tınek tınak dum· ~siyasi ihtiraslarını tatmm etme ıçın e ıyet e- a a a ı ye e .... letme gelen son rapor-~ .. 1 kar b .. d 
ve ucuza sa ~ . •-·k b k" 1 · · b" ı ·· · 1• . 3 b' z mata gore su u u gun e ilin 
1 

. 
1 

ş:ri ve meziyetlen me§KU azı ımse er ıçın ır ara gore, yem mec ısın 22 me ustan terek-rı1 d k . D". t f-
h. ~ 0 amaz. Zıraatte 0 sun, sa ~makamdır. Onun içindir ki fırkaya müracaat küp edeceği istidlal edilmektedir. ~ devaKm edeceizdtırk .. f ıger darad 
.... Yıde ol · ıı·hsal masrafı ~ . k . . d b' ı b·ı s· k 1 d .. . . . . . ~ tan ara en e ı ırtına a e • sun, ıs ~ _ .ıeu]erin azim bır e ıerıyetm e me us o a ı • ır ÇO yer er e muntehıbı sanı 1ntıhabatırı1 . • . d h k tl · · t 
.ok ın.. · h tı Me- ~"" .. -ı kted. b ı h tt' D . 1. . • . rıı, vam ettıgın en are e ennı e uşevveş hır esap r. ~mek kabiliyet ve evsafı goru meme ır. af amıf, a a enız ı vılayetının ekseri ka-~ h. d ·ı h "- B -
tel" · · · ıs: • tl d · ti" al d · t"h b'I b. . . ıJ! ır e en gemı er en= ogaz-a zıraatte toprağın kuvveı ın ~ llan edilecek yenı namze er arasın a ın - z ann a ın ı ap ı e ıtmıftır. ~ km 1 d Fırtm b .. 
bati . ~ ~-~ ~ ~~ - "' dan çı amış ar ır. a u 
. Yesine, krediye,kullanılan ıs is ı ır s • Mil" •h T • 1 

• ı.w tün şiddetile devam etmekle 

tatihsaı vasıtalarına ve daha bir Beledı·ye ı·nti ap san- aJebe Bır)iği beraber.~!r kaza wk1;1a g~lip 
kıın şeraite tabidir. gelmedıgı hakkında lıman ıda 
Sanayide amele ücreti, maki- d ki h ı d Kongre iti)afla r~since ad~mi maltlmat beyane 

lleleıin nev'i, eski veya yeni o- ı arını azır a 1 dılmek_te_d_ır. ____ _ 
ıuşıarı, tahrik vasıtasının cinsi, nihayet buldu A h k .. 
hanı eşya, kredi, ihtısas, teknik K .., mahalleler ve açılma -· - ğrı are ah \> d onacagı Milli Türk talebe birlig· i dün 
e aha bir takım amiller naza- d ld · rı . • d b•t t • • • senelik kongrenin son içtimaını Nakliyata ait borçlar 

BUGÜN 
ı eel ubifede . 

J \lıldıT. ve Meşrutiyet 
2 - Sow -Ye bırlcl haberler 

1 leci! sahifede 
1- TtitHn iln1elcAlrÜn"dlinkU 

lıonrreıi 
'> - J•t •" " •ı f - ~ ~f'vsıı ı~ ı .- fn .. ıı 

3 \' ıldı~ Nru.y1ndaft 1111'°11 
l•lhade •dilecek 
4 Uııcu aalılldıo 

ı- Haftanın yaıı.,.ı 
2 - Roman 

5 lacı sahifede: 
J> '\ilca ı, .. h ... ı ... ,. ı 

'Dilek encümeni halkın 
temennisini tesbit etti 
Müşterek temenni: 1-Bazı vergile· 
rin tadili, 2-Borç için hapsin iadesi .. 

Ali Şuart B. (Balıktslr) Nazmi B. (Mu/la) AbdOımutta/lp B. (Malatyı,, 

ANKARA 27 (Telefonla) -, yatını ihtiva eden mazbatalan 
Halk fırkasının yeni teşkilatı- mesaisine esaıı ittihaz etmiş ve 
na ~em~ kırklar ~yet~~den evvelemirde müşterek ihtiyacat 
teşkıl edıl~n muhtelıf encuı;ııe~ ve temenniyatıru tesbit etmiştiı 
ler, kemalı ~araretle mesail~n Bu müşterek temennilerin 
~e devam edıyorlar. Halkm ıh- hulasası şudur: 
tı!'açıa:mı, arzu ve tem~nnileıi 1 - Bazı vergilerin ve bil
nı t~sbıt ve. f~rka umumı kon- hassa ağnam vergisinin tadili, 
gresıne arz ıçın Malatya meb'u- tahfifi 
su Ab~ülmu~alip, Muğl~ meb' 2- Borç için hapis cezasmın 
usu A1ı Nazmı ve Balıkesır meb iadesi ... 
usu A.li Şuurl Beylerden mürek Maamafih borç için hapis ce 
kep dılek encümeni mesaisinibi zasınm iadesine imkan görül. 
tirmiş ve mazbatasını da tan- memektedir. Encümen, bu te-
zim etınistir. mennilerin umumi muhassalası 

E 
.. f k üzere ihtiyacatr tesbit etmiştir 

ncumen ı1' anm muhtelif Encümen mazbatasm · 
·ı· k . ı mayısta 

vı ayet ongrelennden gelen toplanacak olan umumi k 
h ık ih 

. ongn.o 
ve a -~tıyacat v-e temenni- ye tevdi edecektir. 

Yeni torpido muhriplerimiz 
15 mayısta Istaııbula geliyor 

ıtibare alınmak lazımdır. Çe- saatleri e tes 1 ve ayın e 1 1 muallimler birliği binasında ak 
itası ak · d · · derhal ödenecek ov ya şekeri Türkıye en . fti . · 1 tetmıştır.Nizamname encümeni ıı 1 d 1 h dah ' .k İntı.hap heyeti te şıyesı, ta af d d.I d .I aya a ytn mu rlpltrlmlzden Kocaltpt dtnlzt lndlrll/rken 

a ucuza mal eder, Amen a . . . z1 rı tetkike de· r ın an ta ı e ı en nizamna ANKARA (T 1 f 1 ) 1 o._ın b.li l dah vakı olan ıtıra a me kabul edı.lmis ve bund ANKARA, 27 (Telefonla)- • 27 e e ona - talyada, inşaatı hitam bular. 
•v o ı ngiltereden a u- ktedir. cimdiye kadar ' an son h · 1 İ tuza . 

1 
k 

1 
vam etme "' d .. ki .. ra dişçi ve eczacı mekteplerinin Ağrı harekatından mütevellit mu np er, 15 Mayısta, stanbul limanında bulunacaklardır. Bu 

, satar, dıye, bu meme et e yapılan itirazların ade ı ı yuz d_e birliğe murahhas göndermele borçlann gelecek seneye devre- münasebetle şimdiden ltalyaya gedikli zabitan ile bir kısım mıi 
tın dumping yaptıklannı iddia dokuzu buhnuştur. Bunların n ı · .. k dilmek için tediyesi maksadile rettebat gönden·ıecektı·r. ttın · 1 ~ese esı muza ere olunmuş 

ek doğru değildir. hepsi tetkik edilmış, cevap arı ve bır hayli münakaşalardan son Milli Müdafa bütçesine münaka ·--------------------
. Ancak bugünkü beynelmilel verilmiırtir. . . ra bu da kabul olunmuştur. Bu le suretile 450,000 liralık tah- G 1 t v f 
ikttsadi buhran içinde her hükfi Diğer taraftan. ıntıh:p san- suretle şimdiye k:.-dar birlik ara sisat temin edilmiştir. a a asar ay • e a 
illeti . . t k dıklarının konacagr yer er ve a srnda devam eden bütün münazi Kara nakliyatı için ahaliye 
"· . n gayn meşru tıcare r~ ~- rılacağı saatler de tesbit olun- ·· fh olan borçlar ile Devlet demir- d k ld uetıne karşı tedbir almak ıçın ~ tur un 1 meseleler halleclilm iştir. maçı ya !azını gelen salahiyetlerle mü- muşEvv.elce 163 sandık hazırian Karara göre dişçi ve eczacı mek yollarile ecnebi demiryolu şirke rı a a ) 
c hh tepleri de birliğe beş murahhas tine ve Seyrisefaine olan borç-
e ez olması lazımdır. Anla- dığı halde bilahara memur ~e göndereceklerdir. Bu mesele de lar, derhal tediye edilecektir. lsanbul Spor, Anadoluyu 4 - O yendi·, 
dtğıınıza göre Hasan Fehmi katip adedinden tasarruf edıl- ?alledildikten sonra heyeti idare - • B 
~eyin meclis ~atili faaliyet etti- mek maksadi~.e nüfusu az o~ ~ntihabına geçilmiştir. Hey'eti Memur tahsisatı eykoz hükmen mağlup addedildi 
gi bir günde öğrenmek istediği bazı yerler, ~ufusu da~f kesıf ıdare her mektepten bir efendi Dün hava berbat bir halde i-
llokt d b ·d· mahallelere ilhak suretı e san- intihap edilmek suretile şu tarz Bütçeye 30,500 lira di. Stadyom sahasında da pek 

a a u ı ı. dık adedi biraz azaltılmıştır. 1 kk" . . 
Muhterem lktısat Vekilinin .. .. l kl ·kmal edil· c a teşe ıil etm·ştıt. tahsisat konuldu nadir görülen bir çamur bollu-

\rerd·· · evaptan · Bu tun hazır 1 ar 1 Meb'us fntlhabatı için hazırlanan Hukuktan Şükrü Saip, fen- ğu vardı. yan kar, yarı yağmur 
.. ıgı c memnunıyetle · tir Müntehibi sanilerin inti den Naci, tıbbiyeden Eşref mü ANKARA, 27 (Telefonla)- inen fırtana altında Galatasa-
Oğreniyoruz ki, hükfunete tari- hmıbş · lce de yazdıg"ımız veç rey sandığı lıendı·s mektebı.nden Şevki,' Or- Yeniden bir çok memurlann te 1 v f h ktı G J t f kan .

1 
he db. a ı evve k .. d . dil •. .h 1 b raya e asa aya çı . a a a 

e uru e r te '.1'e ~evessül hile 10 nisanda bitecek v
1 

e en- gun e ıcftara e .. ech~gbi~ cı e~ ~ ~ man mektebinden Hilmi, dişçi kaüdü icra edilmesine binaen ik saray maltlm olan klasik takı-
tbııek salahiyeti verilmiştir. Bu dilerine derhal mazbata arı ve- her tara ~ute. ı sanı ı~t~- ve eczacı mektebinden Mahir ramiyelerinin ve hastanelerde mile oynayordu. 
Balfilıiyet ticaret muahedelerile rilecektir. . habat~ ~ıtmesıne, ve Dahılı~ edebiyat fakültesinden Niyazi' tahtı tedavide bulunan memur-
de tahdit edilıniş değildir. Mebus intihabatına gelince, ye ~e.kaletınden gelecek emre mektebi mülkiyeden Hikmet v~ !arın tedavi ücretlerinin ve açık Gittikçe sık:rştıran fırtına 30 

Eg'er hu".k"'-et, bu ı;alihi.yet- Türkiu,.nin her tarafında aynı tabıdir. ,ticaret mektebinden Vehap B. ta bulunan memurların maaşla- dakika s?111'~ tahammül edi~e-
""' " - ı rının verilmesi için Maliye ve- ~eyen bır şı.dde~ peyda etını~-

lcı;ni istimal ederek müdahale ismet Pş. nın Atina er. kaleti bütresinin bu hususa dair tı. Hakem Nıyazı Bey bu vazı-
lstanbul • Mısır ~ k d 'bniyorsa, Mustafa Şe~f Be- • • "' seyahati iskan tasfiye kanunu olan faslına 30,SOO liralık mü- yet arşısın a oywıu tatil et-

:Yin söyledig"i gı·bi henüz ortada seferlennın açıgı . T .. ki f. . . • . • . . nakale icra edilmiştir. mekten başka bir çare bulama-·~~--_....;_ 
ın.. ' .· . Atına, 26 - ur ye se ırı Viılayet ıskan daıresınde son Jt]Af d"l h l dı. .efa-Oalatasaray kaptanları hake 
. Udahalesi icap edecek bır va- ANKARA, 27 (Telefonla)- Enis B. Hariciye Nazırı M. Mi tasfiye kanununun tatbikı a e ı en ayvan arın .. . Niyazi Beyit bir arada 

ııy~t görmemektedir. Böyle b!r Dün Mecliste Seyrisefainin İs- halikopulosa Türkiye Başvekili bazı refiklerimiz yazıyorlard~'. tazmini n~: ~:k ~~:!~~:~a~:. yetleri görünüyordu. Bilhass 
~azıyet hasıl olduğu takdirde ın tanbul _ Pire - İskenderiye İsmet Paşa ile Hariciye Vekili Vali muavini Fazlı Bey henüz ANKARA, 27 (Telefonla)- İkinci oyunda cuma günkü oy- muhacimler akmlan açmakt 
ıı iş~~ halinde bulunan Türk sa- hatlarında işleyen seferle~ Tevfik ~üştü Beyin ~?şvekil Y~~i tasfiye ~~nun1;1nun ~~~~~n Hastalık yüzünden itlaf edilen nanan 30 dakika tenzil edile- muvaffak oluyorlardı. Dün ha 
ayııni korumak için en kat'i açığını kapatma~ m~ksa~le ~ ... Ve~zelos~ ve k:ndı~ıne! e"! ~la~ete teblıg edıtrı:edıgı ıçı~ hayvanat ta~mi?at:ı:run ~tası içi~ cektir. Maç tatil edilinceye ka- vanın çok fena olmasına rağ 

teaabire tevessül etmeği hükft- mezkur idarenın butçesıne !ulun nıhayetın~ ?ogru. ~a_d~~ ~ı- t,'.tbıka_tına başla_:11dıgı .. habe~ı- İktısat Vekı:letı butçesınde mu dar her iki taraf ta gol çıkara- men stadyom hasılatı şimdiy 
tnet bir v ·r b·ı ktir 

26 000 
liralık tahsisatı mıınza- yarl't edeceklerını teblıg laf'. :.ş- n.ın dogru olmadıgını soylemış- nakale su:etıle 91,000 küsur li- mamıştı. Maamafih Vefalılann kadar Galatasaray_ Vefa 

azı e 1 ece · m~ ilave edilmiştir. tir., i, lf' ~ tır ralık tahsısat temin edilmiştir. takım halinde mahsüs bir faali- (Devamı beşinci sahifede) , 
Prt" (; 
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! CUMAtt.Tt:SI 1!8 ,,,, 

Yıldız ve Meşrutiyet HARiCf HABERLER •• .. Tahsin Pa~•nın Hatıratı 

Almanyaya karşı lngiltere,Fransa lzmirde İlkbahar at koşuları yapıldı 

• .1e,frilı• No : 16 • Almanya-Avusturya itilafı Cemiyeti Akvam İZMİR, 27 (A.A) - Yarış ra mahSLlS olup ikramiyesi~ 
Basra sahıJJerınde lngı Meclisine . verilerek tetkik edilecektir :: ~1:1:.'~:ı~~!~~s\!~~~~ ıira~~~fesi 1400 metre 01a0 ~ --------------------------! rrşlan bugün Buca'da yapılmış- koşuya 8 kısrak iştirak etfll'i 

} • } G d v T • il Ecnebi matbuatı il Karış klık tırBirinci koşu, 3 yaşındaki yer tir.Fikret Beyin Maltayı ~iri'.1 JZ erın oyna ıgı oyun ' asvıp • J li ve Arap erkek ve dişi tayla·- ci, Ali Beyin Hadidi ikincı, ~ıı 
. R a hracatı ra mahsus olup ikramiyesi 400 başı Ahmet Cevdet Beyin .-~ 

b 1 1 .1 • b usy nın ı tt• d. t d - · .. - . .. 1 · · Sultan Hamit, günü gününe un ara ngı terenın u T·· k. ın ıs an a yenı lira idi. Birinciye 300 liradan çugü iıçüncu ge mı~tır. 
ı ı ve ur ıye b. h ı· maada bu koşuya giren hayvan aJıl mutta İ 0 uyor, hareketi Ruoyadan ucuz bahuına getirilip lr ay ) lar için verilen dühuliye ücret- Dördüncü koşu, 3 vı; d. 

h l d dünya piyaoa11na boplblan mallar- !erinin mecmuu verilmiştir. Me yukarı yaştaki haliskan Iogıl 
bazı siyasi ata anna yanıyor u.. muvafık görüldü dan dolayı her tarafta ha11l olan buh karışıklıklar oldu safesi 800me tre olan bu koşu- at ve kısraklara mahsus olııJl 

Arabistan sibih ceziresinin rrşhrdrkları gibi diğer bazı dev randan bahsedildiği malumdur. Küfe YENİ DELH1 26 (A.A.)- ya 8 tay iştirak etmiştir. ramiyesi 700 lira idi. BirinCJ"' 
:.ı.·, mu"ht'm sahillerinde yani l•tler de kendi hes~ınlarına •uö- ·ı· bo ı k • Birinci Celep Riza Efendinin 600 liradan matla bu koşuyat 
"" ~ -,,. "" ile getirı 1P şa bna manasına ge- Cavnpore'den bildirildiğine gö- ". . . . .. ren hayvanlar için verilen dııJı! 
Bahrkthmer ve Basra körf~ re oynamaktan ,gıeri dunnayor- len ln&ilizce "dump~,, k~imeoi. bu ıre tetkik edilmekte olan şiddet Zey?egı, ıl<lncı .?'~.zb~~ı ~.evket liye ücretlerinin mecmuu vef. 
taraflarında mesela Küvit te !ardı. Babıali bwı.a ~şı bir şey müruuebetle beynelmılel bır kelıme lı' sansu"r dun" cemaatler arasın Beyın Suzanı, uçuncu yuzbaşı . . . 

0 ı "f · · ' H'l · B · G"l · 1m· · mıştır Mesafesı 1600 metrt Tavada, Yenıbuda, Alrabede n yapam.ayor, sarayım nu uzu ve oldu. Ahiren bu mesele Mıllet Meclı- de vuku bulan arbedeler esna- ı mı eyın u erı ge ıştır. · . ·~ 
gilizterin oynamakta oldukları müdahalesi kafi gelmeyordu. ainde de mevzuu bahsoldu. sında maktiil ve mecruh düşen İkinci koşu, 3 ve daha yukarı lan ~u. koBşı;l'.a ~ hAayvh an ıı:eY' 
Oyllnun ıbir safhası pek melhuz Bulgaristan Babıll.linin ı:ıevişine ''T' t · · tebrimiz mu halis kan İngiliz at ve kısrakla etmıştır. lDlncı met 

ımea., gaze eaının lerin sahih mikdarmr öğrenme- ah 
1 

'k . . - Drokurdu ikinci Maraş nıet'-görülüyordu. Küvit'te Şeyh Mü bigane dunnakta, Babxali örüın habiri gazetesine yolladığı mektupta ğe mani olmaktadır M ~ınafih, ra m sus o up ı ramıyesı 500 . • . . Si< 
bareküssabahı elde etmişlerdi. cek ağı gibi birçok teşkilatı tah- ' Türkiyede buna kartı artan bir infial ölenlerin mikdan 50· kadar tah- lira idi. Birinciye 400 liradan ~u.!"fı~·htat ~eyın Stratıvar1r111 ı • k - b ı· ·ı · · · eye fedayı vaktü" mas • bah--~il'-'- m da b k · h uçuncu zmır meb'usu Ce a H atta ·oi".agı .ın a asma ngı- nny · mevcut oldugundan ..,.. ır .. en min olunuyor Birçok ölüler ve a , u oşuya gıren ayvan- . ~ 

1 
. . 

liz bayrağı çektirmişlerdi. Bas lahat ederek vıe sarayla da an- d' ki· · !ar için verilen dühuliye ücret- yın olespuaru ge mıştır. 
, l la=mayarak i,..;.,,.ıen çlkılmaz ıyor · yaralılar sokaklarda yatmakta-

1 
. . .

1 
. . M 

ra eşrafından bazııarının genç e .,..... .,,-·~ ·'Resmi mahafilde Ruayanın dos- dır. Bir çok evler yanmıştır. enm_n mecmuu vel'l mıştır. e Beşinci koşu. Dört ve da 
rini berayı ta ısil Londraya gö bir mevkie düşmekte ve tehli- tu ve müttefiki olan Türkiyeyi, diğer Maktül ve mecruhların ekserisi safesı 1000 ~et~ olan b.u ~oşu- ak' . ı 
tıi"rmu"şler ve orada kimisini do ke gittik~ büyümekte idi. emlek ı '-- t • · ik ya 4 hayvan ıştirak etmıstır yukarı yaşt 1 yerlı ve Arar,,,. 

lr" m et ere .... rtı yap ıgı gayn - mecusi ve müslüman Hintliler- ~ · ve kısraklara mahsus olup ııv· 
nanmaya vermis~er dki~isi~i ti O arahk Reva! mülakatı ol- b1&di fiatlerle ihracattan iatisna ede dir. Birinci Evliya zade Refik Be miyesi 400 lira idi. Mesafesi 
vasi me:;leklerc ay ettırmış er mlıştu. Sultan Hamit bu müla- bileceği hiuedilmektedir. Ruıyadan Gandinin faaliyeti yin Mespikeli, il:inci Akif Be- bin metre olan bu koşuya 71'1' 
cii. kattan hayli kuskulandı ve bir Türlıiyeye vaki çimento, köınür ve KARAŞ! 26 (A.A.) - Gan- yin Andronikosu, üçüncü Tah- rak iştirak etmiştir. Birinci.'P 
Diğer taraftan da "Lord Gür- cuma günü Rusya sefirinden bu kereste ithalatı iktıoadi vaziyeti doğ- di ile kongrenin icra komitesi- sin Beyin Nona'sr gelmiştir. mil Efendinin Nasibi, ikı~ 

zon., Basra civamda mühim se mülakat hakında izahat istedi. rudan doğruya müteessir ettiği gibi nin diğer azası Karaşi Hintli ta' Üçüncü koşu 4 ve daha yu- Tevfik Efendinin Seda'sı, Ü{j~ 
yahatler yapıyor,Fav telgrafane Rusya sefiri Reva! mülakatının Rua tütün ve buğdayınm Avrupada cirlerin göndermiş oldukları he karı yaşta ve hiç koşu kazanma cü Hüseyin Efendinin kı5J'il 
mizde muhaberatı ml'!"ıimme i· Tibet arazisi üzerinde İngilizler ııablması da Türkiycde bilvaoıta te- yet ile görüşmü§lerdir. Gandi, mış yerli ve arap at ve kısrakla gelmiştir. 
le i-tigal ediyor, Karun nehri- le bir anlaşmadan ibaret olduğu ıir icra etmi,tir. kendilerine ticarette Avrupalı-
nin seyrlisefer imtiyazını İranlı nu söylemiş ve meseleyi ehemmi !arla :ıer1iler arasında hukukan 
!ardan alıyordu • · ..L 'k' d l • Tahmin edildigı-'ne göre ahiren · yetten an ve sıu ı ı ev ete aıt müsavat gözetilmesine müteal-

Sultan Hamil bunlardan gü- gibi göstermeğe çalışmıştı. Ah- Türkiyeye ithal edilen Rus çimento- lik olarak Yuvarlak masa konfe 
nü gunüne hal er alıyor ve bazı dülhamit buna nedereceye ka- su 3o,ooo ton kaWırdır. Türkiyedeki ransı tarafından ıttihaz edilmiş 
siyasi hatalarına yanıyordu. dar inandı bilemezsem de her çimento fabrikaları senede 200•000 olan karar hakkrndaki taleple- ANKARA, 27 (Telefonla)-

"Hicazdan nnt1 olan bir şif halde işin vahametini layikile ton yapmakta olup bu mahalli ihtiya rine müzaherette bulunacağını Menemende Cüınhuriyet kurba-
reli telgr.:ıfnınn •" bnirreşit Es- takdir ettiği görülüyordu. Diğer ca kafidir. Türk çimcnlosunun tonu vadetmiştir. nı Kubilay Bey namına yüksel-
seyyit Emir Mehmet kendi da- taraftan Almanya sefiri Baron 56 tilin raddesinde olup ton başına Birmanyada ihtilal tilecek abidenin merkez komite 
yısı tara[ından o esnada öldü- Marşal her şeyden evvel Rumeli 12 tilin ithalat resmine rağmen Rus RANGOON 26 (A.A.) si B. M. ~ec~isi re~si Kazım, Pa 
rülıniiştür. Tafsilatını badehu deki askerin maaşat ve tayinatı- 1 r.imentosu Türk çimentosundan ucuz Tharrawaddy mıntakasında ih- şa Hz. nın rıyasetınde mebus-

Kubilay abidesi 

arzederiın ferman. nın muntazaman verilmesi lü- Slr Aıısltnt Chamberlaln dur. tilal hareketinin siddet peyda la~an Recep, Vas~f, Mahmut 
Şeyhülharem birinci ferik ya- zumunu imparator namına Su!- Avuıturya • Almanya itilafı etra- Geçen ilkbaharda .. ~on havzasın- etmekte olduğu haber veriliyor. Celal ve Yunus Nadı Beylerden mesine karar vermiştir. 

veri Hazreti şhriyari Osman 1 ak fında aöylenen aözler hitmemiıtir. Bu dan gelen Rua komuru Zonguldak M .,k" k k ,., 
1 

mürekkep olarak ilk içtimaım Mrkez komitesi yarın 
Bundan H ;;"ka'r mu"teessı'f o' tan Hamide söy emiş ve bum giditle biteceğe de hiç benzemiyor. T k kö' .. .. .. ,. ı kırd 1 e~ ur ınınta a vu .ua be en 

Komite, biitlin memlckei.' 
ve bilhassa memleket gençli~ 
nin bu aziz hatıraya hi.lrrııe 
ve onu ebediyen yaşatmakta ı> 
yük bir müsaraat ve tehal 
göstereceğine kani olarak nı$ 
sat ve emelin millete izah e 

teki"' 
, ~· '• J B b ·1· .. deli · d ür murunun na ıru ı.,. .. d l d k aktetmı'ştı'r ı'ctı'ma edecektı'r h sat a a ıa ıye mutea t ıra e- Alikadar memleketlerin mathuab M hab' bu dan .. R ::nusa eme er e:masm a ıyam · . · 

du ve küçük çocuğu ile are- ler tebliğ olunmuştu. Almanya türlü türlü tefsirlerde bulunuyorlar. . ~ . ır n~-• •;::bul~ u• ı1 erbabında yirmi sekizi telef ol-
mi Hicaza geldiklerin<len iaşe sefirinin Rumeli meselesini bir Fakat t•ranı dikkat olan yalnız mat- gemmn~o !eçe~ ~ta 1 _ u an g.e muş ve bir cokları da yaralan-
ve lıi.isnü mulıafazalarına dair buatın neıriyab değil, bütün devlet- ~erek k;.>mur :vüklu oldugu halde !•· , 
mahalli.ne emı'ı· "e--'ı', asker maaş ve tayinatı mahiye- bu . _, ki db' 1 1

. b" . 'tti' kl .. mıştrr . 
• ıu . l da I~ vazıyette ıua~ arı te .ır. e- ma ı ve cenu ı . ~ gı .. "':'nı ·LUCKNO\V 26 (A.A.) lbnirreşit \'e onun pederi da tınde görmesi A manlann ora nn ne olacağıdır. lngilter;ı Hancıre ve bazı Ruı kuettelerının de Turki~·e İ . . 

;.ma hı';.kr-e•e sadakat go"ster- ki vesaiti istihbariyelerinden al naZD't Mr Henderson Paristedir Ge- d ld • - .. • k k t .1 • . tımada şayan bır meMbadan , ~.. • • ', . e aatı ıgını, ı "' ores ecı er.nın b' ld' 'ld. • . .. C 
mı'şlerd·,· ve ıbazı gaı'leler de hiz dıklan malfunata müstenit ola- len haberlere göre Fı·anaız Hancıye h"k' .. ti , t .1. "t ı ırı ıgıne gore awnpore M B • d il d .. a umete muraçaa a Keres e ı haıa b . . . 
met eyıeml.şlerdı'. cağı tabii idi; esasen Rurnelide- nazırı . nan e cereyan e en mu . . 

1 
. . t d'kl . . ar edelen esnasında 112 kişı 

talealan esnMında iki devlet adamı resruının arttırı ma'Lnı 18 e ' crını k 1 d" .. ~00 k' · 
Nect.t meşayı'hı' 1·ıe araların- ki harekata ordunun iltihakı ma B . .1• k d' M hah' h ~- ma tu uşmuş ve v ışı vara _ anlaımıılardır. M. rıand bu mese- ı ave cbnc te ır. u ır un=n l -

da zı<ldiyet vardı. Ceziretülara aşatın uzun müddet verilmiye- lede Cemiyeti Akvamın da diyeceği sonra bih·asıta te•ir icra eden Rus anmıj._t_rr_. ___ ._ __ 
bın miilıim unsurlarından Şem- rek zabitan ve efradın zaruret olduğunu ıöylemiıtir. Görülüyor ki ihra.,;_tmdan bahiıle diyor ki: 

LME~LEMETT 

Eskişe~h~ir==d~e~m~a!:!!!!!ru!!!!!!f biti 
tacir intihar etti mar ve Anze ve Beni harp aşi- içinde kalmalarından tevellüt et Avuıturya • Almanya iktısadi itilih Etibba muhadenet 

retleri de mesleki sadakatten tiği malfundur. Abdülhamit Al ~=fç:.!::mm:':'~~iniı::.:~=:: Bu sene Türk tütün ticaretinde cemiyetinin içtimaı Yusuf Beyin sebebi intihan bazı ticai• 
ayrılmaz1-ırdı. manya hükftmetinin bu suretle tır. Mr. Hendersonun Afmar,ya • A- biı- buhı·an vardır. Bu kısmen, Rus 

O havalide ve aşayir arasın- izhar ettiği hayırhahlığm dere- vusturya itilafı karşısında Fransa ile1 tütünle:inin Avrupada pek atağı fi. Etibba mu~~de~.et c~miyetiı teşebbüslere muvaffak olamamasıdıt 
da tahrikat ve ilkaatı hariciye cesini takdir ve Almanyanın mü birlikte hareket etmeıi lngilterenin atle 1&tılrna.ından ileri gelıniıtir. Rus aylık kongresını dun Turkoca-
devam ederdi. zaheretine lazım gelen kıymeti sabık Hariciye nazırı ve Muhafazakar lar ıun'i surette tütünlerini tahıım- ğmda Dr. Niyazi İsmet B. in ri- Eski,chirde maruf tacirlerden 1 yiiluelrnittir. Alb oldı:a11 250 kıl 

Dah:ı evvelce telgraf hatları atfediyorsa da fakat Rusya ile hrkaıun ~nından olan ~ir Auıt~ne mür ebne'e başlamıtlardır. Söylendi ya~etinde aktetmiştir. Zaptı sa- ~eytin ~d.e Yusuf Be~ ~tihar, e~t tan 325 klU'Uta kadar çılmıışbr. 
h h d b 1 ı Chambelnin tarafından ırat edilen g . . bık okunarak kab•ıl edı'',dı'kten tır. Bu '". tiharı.n. aehe .. bı ıktı ... d.ı vazı· Her buiday fiatinden nokaaJI temdı'dı'nde ve son~aları şım· en em u ut u unmamız ve n- • · "r f-'-'- cmsten 10 000 ooo ' 

1 
f' tl tıl ak b ~ •· bir nutuktan aşağıdaki telgrafta bah- gme go e ..,... . ' • . .. 1. 1 yet ve bır ngıl•z mue11eoesının taz- ıa e sa an darı bu sene "• 

difer yapılırken kabaili Arap- gilterenin her tarafta ve hususi- sediliyor, Bu nutukta amele h"kimıe- libre tütünü Berlınde satmıılard.Y. sonra gayn mus ım. v_e m.eınur , yikıdır. ym bir buçuk miıli fiatle ,., .. ın.-..J 
tan bazılarına: "Bu hatlar yü- le Hint yolları üzerinde aledde- tinin Hariciye nazın tarafın<lan itti- Almanya her vakit Türk tütünü için doktorlarla mm taka ıtıbanle ça. Anadolunun eski ve zengin müea- ve ilk defa olarak bu aeıne fazla 
ziınden sizin eski an'ana ve a- vam çalışmakta olması Rusya haz edilen hatb hareket evvelce Mu- hazır bir alıcı idi. Fakat Rusların tek lışan doktorlara ait etibba oda- ! aeıelerinden olan Zeytin zadeler tica darda Suriyeye ihraç edilmektedir· 
da tınız bozulacak, her sene ha- çarı ile miinasebatı dostane te- hafazakar kabinede lngilterenin bari· lif ett'ği ai&ğı fiat Türkiyeye orada- sından gönderilen listeler okun-j r~thaneıi, Yun~ iıgali . yüzünde~ Bu aene vilayetin her tarafın 
..;neden almak~- oldugun-uz a- y. idine ve İngı'ltere ile mesele ci siyaıetini idare etmit olan sabık k' .. ,ı. . i•leri kaybettirdi Ruı muş ve bunların ait oldukları agır ~ar~rl'."'a ugramıtb, tırke_! taıfı- meznnıt i)idir. 
"" '1.G. bir nazır tarafından da tasvip edil- 1 mu unı sıpar 7 • • • . ı ye edılnuıtır. Bundan sonra muesaese 
vait kesilecC'!:, develer ile atlar çıkarmaktan ihtiraza da saik bu mektedir. Almanya. Avusturya itilaf ya Mmrda da Türk tacırlerınin ıüre d~sy.elerde hıfzına karar vc~ıl- ye dahil olanlardan ticari vaziyeti en İzmir borıaaınm borcu _ı 
ile icra ettiğiniz seyriseferler lunuyordu. nameainin Cemiyei Akvam meclisine bileceği fiatten daha apğı fiatlerle mıştır. Bundan sonra da sıhhıye k\lvvetli olan Yuıuf Bey, müstakil- Izmir bor ... ı Eytam Ye ı:,.,.., 
muattal ikalaca1<, kaıvan kafile Abdülhamiclin kanaatine gö verilerek tetkik etttirilrnek istenmesi tiitün 1&bnıfbr.,, vekaletinden gönderilen bir tez len çalı!mağa haşlamıı, arni zaman. bankumdan aldıiı borcu öderııeÔ 
ticarC'tleri kaldırrlacak diye re siyasi vaziyet 0 merkezde ve Almanyanın hoıuna gitmemiştir. lngiliz muhabir bundan aonra kere okunmuştur. ~ da Vit~I ticare~"":"eıinin muame. için banka, borsa binaımın ,. 
.. l" .. !" dl l 'ğf "'tı 1n ... ı· · Bu tezkerede vekalet "Jume litına vekilet etmi,tir. .~~ aen;. borcun itfasını iatemiıtir. tür u turu : a at ve ı a.... Rusya, giltere ve Avusturya LONDRA 26 (A.A.) - A- Türk tacirlerinin te at ettiklerini ve . , l bu zat, bu muameleler yuzunden bu- Bunun üzerine Bor,. reiıil• 

bedhahane de bulunularak ve siyasetlerinin rekabet ve zrddi- vam kamarasında Sir Austene ticaret odasının tetebbiisatta buluna M~ıkal Sosyal,, namı altında ı yük zarar görmüttü. Çünkü Vitoller miteai Ankaraya sitmitlerdir. 
şeyhlerine bol bol paralar, he- yeti o raddede de idi ki, Rumeli Chamberlain, gerek İngiltere- cağını yazdıktan sonra geçenlerde Panste toplanması mukarrer • hesabına ııatın aldığı tiftikler iade e- müddetin ıızablmaaı içiıı tetelıbii,ı 
diyeler, silahlar dağıtılarak kıt'asında zuhur edecek herhan- imzalanan ticaret muahedeai- kongreye etibba muhadenet ce- dilmişti. Gene bunlann namına arpa de bulullllCaldardır. 

d I 1 · 1 hin nin ve gerek gümrük mütareke · · d · 'rak · zah' almak .. k" lül ıo kaç e a ar ınşaat a ey e sev gi bir hadise bir Avrupa mesele A . nin "dwnping,, meseleainete mas et· mıyetı e ıştı arzusunu ız.ıar ve ıre uzere oy ere 
kedilmişti. Bunun üzerine vu- . h r . 1 bT d'B .. eli si ve vrupa birliğı konferans- mcdij\ni ilave ediyor. eylediği takdirde kongrenin Pa bin lira kadar .. n~ para V~§tİ. 
kubulan tebligat neticesinde ci 

8~ a 
1~1 

.a a 
1 ~ 1 u.ı:ıuıı_ ıçm r larma iştirak etmiş olan diğer risteki hey' eti idaresine müraca 1 Bu •~e koyluler bu ~ ~de Kiraz köyünde fCkayet 

Odemitin Kiraz köyiine ineıı 
ıan ve Yuıuf iııninde iki bardut. 
yün zenginlerinden lbralıim A 
evini basınıtlar, )'Üs albn u ... ~ 
kağıt paralarını alıp kaçmqlar, 
sonra yakalanmıılardır. 

h . k . ahali . kı, Selaruk vak asr Hunkarm fev milletlerin Almanya. Avustı.H'- . .. b'ld' .
1
. edememı1, Yuauf Bey tazyıka ugra-

' etı as erıyece m en ıcap kalade tel' d" .. .. d' RİTZ6 (AA) M at eylemesı !uzum.~ ı ın. ıyor- mı•, mallarını 1&tmag·~ karar veımit-
eden tedabiri inzıbatiye ittihaz . . . aşa uş.~ı:muş ve ıra- ya itilafı kabilinden bir itilafm MAD . . - a- d B h b l"h b k , 

yetıne ıtımat ettıgı Hasan Feh · · ·ı • · 1 k k arı'f nazırr, paskalye tatillerini u. u ususta ı a are ır a- tir. Fakat bu ıırada ve bu yüzde val· olurunuş ve beşinci ordu ile Hi- · p 1 · d al gızlıce 1 ızar ve anı 0 ara en- rar verilecektir. desile !iddetli bir münakaşada bulun-
• · edil mı a şayı mese eıun erh ya- dı'l·erı'ne arz ve tr' ae edı'lmesı'n- do"rt gu"n ı'l·en' almış ve talebe- .. 

1 
ıh · • 

caz arkasından tertıp en 1 Öniimüzdeki hafta etibba mu mut, o tee11ur e yaz aneaıne gıde-
hecinsüvar, estersüvar krtaat tr~tı~ı ması için oraya gönder- den dolayi şikayette bulunma- ye mezuniyet vermiştir . hadenet cemiyetinin senelik rek batına bir kurtun 11.kmıt ve ken· 
Maan sancag-ına Kademi "erif mıştı. .. . ğa hakları olduğu mütaleasmı k . 

1 
• ih 

1 
dni öldürmiitttır. 

" Abdulhamıt bu sıra! da İn · · s· Ch b 1 · İspanyada bir istifa ongresı top anacagı c et e mevku .. ne sevk kılınmıştı. . . ar - serdetmıştır. ır am er aın, d k . . d 'bb .. 
Kaatamoni posta pnta•• 

Kayboldu it 1 nlaş f d ı 6 A A .,,. __ · ün ü ıçtıma a etı a teavun Aynı. zamanda ıkabaı'lı' mu"'-- gı e~e ı e a sôlmanın ay asını bu itilafnamenin Cemiyeti Ak- MADR T 2 . . - ..,..mu- clı . . . ·d·ı· 
·~ takd d k d ah "d" .. · 'f san g-ı nızamnamesının ta ı ı · h · dah' ecli ır e ere n erece m • vam meclisine tevdii hususun- yeti umumiye mu uru ıstı a et .:avıre şey len ı taltif 1- lmak k d'l b ani h · d . meselesi görüşülmüş ve bazı · k ru:l'l · iıh' rem tutu ay ı e u aş- da M. Henderson ile hemfikir- miştir. Madrit şe n arülfünun 

m~~ ~b e 
1 ~~~e ~t 'ı:e ma müzakeresini Hariciye Nazı dir Zira Almanya _ Avusturya la·. federasyonu grev ilanına maddeler tesbit edilmiştir. Her 

munka;;~ e dyap~' ı~~E.,_ı --~ rı Tevfik Paşaya havale etmiş- ~k bi·rliği projesi gayet karar vermiştir. hangi bir vefat vukuunda vefat 
mev ııne e ınr wu= ....... er . H" kA . ·1 b if . eden azanın ailesine mühim bir 
ikame olunmuştu. tiT: vf~k parın emn ıbeli. u vatikt~ eyı mühim bir takım hukuki mese- b'I . . . . . 

R li ah li vd cd' e ı aşaya te g et en leler ortaya atmaktadır. Çünkü, MADRİT 26 (A.A.) _ Hii- para verile ı mesıru temın ıçın 
umeM"f v~ ~e ~-.eıH .. ı- bir müddet sonra tekrar paşa ile Cemiyeti Akvam meclisi bir ta kumet, emniyeti umumiye mü- hariçteki doktorların da cemi

Y?ruH~·1ıın· upettışı umuı......ı..uu~e- görüştüğümde bu işi başarama- krm muhtelif siyasi meselelerin dürünün istifasını kabul etme- yete aza kaydedilmelerini te-
yın 1 1 aşanın te suw ........ ıe • lamı t k' .. . min edecek teşebbüslerde bulu-
sinde ve bunu teyiden alınan r,acal gılrud an ştnn, ne e un de bu ~unasebetle mev~~u bah miştır. nulmasına karar verilmiştir. Ge 
hah l _ _, B 1 E . oy e o u... solacagını hesaba katabılir. - d - H· - .·- E N 

el' el'Ue u ·gar ve nncnı (B' d') doura , errıo~ re ou- lecek haftaki umumi içtimada 
Çetelen. arasında Tu"-"· •-~:..... ıtme ı 11 t stnde ya mı d d' k ı·ıı. ""~m=- LONDRA 26 (A.A.) - Al- ve e gaze e z ş bu mevzua tekrar av ete ılece 
cileri de bulwı.ması calibi dik- h"k"- . · 1 .1 olduğu bir makalede Al tir • manya u wııetının ngı tere A .. · 
kat olmakla beraber bir hakikat J d t l b • f d 1 bb"sl manya - vusturya gum- B -·-. )" ı·aı··. çünkü· .. Rumeıı· ahvalinin' bo spanya a a e e grevı tara m an yapı an teşe u ere "k . ·ı·f b' B' k ir ingı"liz şairı ge ıyor 

karş · 'h · old - h ru ıtı a mm, ızzat ısmar ın 
;ı; ılmasından ve devletlerin mü BARCELONE 26 (A.A.) -

1 ıttı .az eı::u.ş ugu .a~- bile tahakkuk etti1'rnekten vaz- Maruf İngiliz şairi Mr. Con 
d 1 1 . d T 1 be 24 l'k bir tı hareketin salahıyettar İngılız _ h k''-• b' M f ld h . . 1 a ıa esın en en çok zarar gö- a e , saat 1 grev yap h fil' d ha 1. . geçmiş bulundugu a ııı..ı ır ase ie yarın se rımıze ge e 

1 ffı • leh' d b' ma a ın e yret tev ıt etmış ren unsur Türk unsuru idi. Rus mış ar, a ı umuını ın e ır ld - . 'hb kıl Zolverein teşkİ'! eden vahim bir cektir. 
t .. · . . b" . o ugu ıstı ar ınmıştır. İ 

ya ve Avusturya ve ngiltere numayış ıcrasma teşe us etmış M B . . 1 T t kl'f hadise olduğu ve bu itilafın sul- ngilterenin resmi şairi olan 
devletleri Balkanlarda yekdiğe nümayişicrasına teşebbüs etmiş . .lnırunnlıngın n~bı_ız .. e .. 1d~: hü tensik ve Avrupanın vahde- Mr. Masefield şehrimizde üç 
· ef vuk d · · · ı d' p 1. 1 1 ku b nı ya ş a amış gı ı gonın u rıne t ev aıyesıni takip e er ır. o ıs ere vu ulan bu -u b d'l kt d' tini temin etmek için masruf gün kaldıktan sonra Ankaraya 

d k ·h· d .. d k k 1 ed'l . g eyan e ı me e ır. . t ere za tren ostane, fakat ha musa eme ır e ateş 1 mış e· F f" • olan bütün mesai ile kat'iyen gid•fUek Türkocağmda ngiliz 
,.;5 :katte menfaatperestane hare ise de ölen ve yaralanan vok- ır ransız ıkrı tearruz etmekte bulunduğu mü- şfr .ıakkında bir konferans ve 
• 'erle ortalığı büsbütün ka- tur. PAR1S 26 (A.A.) - M. E- taleasını serdeylemektedir. r :tir. 

Firari katil soğuktan öldü 
Malatyada katil meael.,.inden do

layı memleket hastahane.inde tedavi 
altına alınan Kahtalı Ooi iamindeki 
katil, baımda bekleyen jandarmanın 
uykuya dalma11ndan iıtifade ederek 
bat ucundaki elbi•elerini gİymİf ve 
firar etmi~tir. FAkat köyüne kavu1-
mak nasip olmamıştır. Yolda aoğuk 
ve karm teıirile donınuttur. 

Marbn alt111nda An.karadan ~ 
kırıya giden poıtada Kaataın~".,' ... 
ait çanta kaybolmuıtur. Yolda .., 
yondan düıtüiü :ı:aıınedilen çaı>11 
para b.ılunmadıiı anlaplmııtır. 

Bir vekil hakimi tahkir etti, 
Malatyada merke:ıı aulh bakiıı>İ; 

Yerdiği bir gıyap karanna hidd ı1 
nen dava vekili lamail Kemal fl f11 

ı · d k t ·fi hakimin önüne doğru • on kurul 
zmır e oopera ı er 1 hak • • kild . 

IZMIR 26 v·ı· d h'I' . atınıı ve aret amız ıe e. - ı ayet a ı ındeki - latediğin budur 
kredi .k?"'?eratiflerinin yeniden i~re Hitabmda bulu~uıtur. A~ 
heyeti ıntihabatı yapdmıtbr. intiha- t krar kil · d edilıni't .,e Jıi1 
ba ·ı parae veeıae '" t netice enmeden evvel kooperatif- bıt tutularak -dd • umuıııilı• 
1 · k" I" 'kr h 1 za mu eı -.Af enn oy uye ı azalta u unmayaca tealim olunınu,ıur. Ayni zat, ,...-

4 

ğı anlllJılmaktadır. Köylü bu vaziyet sene sabık aulh hikimi Emin set' 
ten memnun değildir. bu neviden bir tezkere yazmıf, .,_ı< 

inzibat heyeti vekillikten mea 'iıı<'. ~ 
rar vennitti. Fakat itiraz netice•10 

bu karar geri alınmıtb. 
Adanıt.da bir tevkif 

ADANA 26 - Bugün Müçteba 
Efendi zade Şeyh Sami Efendi tari
katçilik meselesinden tevkif edildi. 

Urfada buğday ve akdarı 
piyuaır 

URFA 26 - Bugünlerde yÜn ih
racatına batlanıldıjiı için fiatler biraz 

. Ödemişte bir cinayet~ 
Odemitin Adagide nahif it 

Adagüme köyiinde Hacı Haııaıı ;• 
ıninde biri, e•ki takilerden Kürt 
ban tarafında öld " · .. 
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l 
tütün işçiler·nin kongresin e v.eriien 

lstanbul cuma günler_.!_ nasıl eğleniyor? 

Saygısız bir misafir: Kış! 
~ f üt·· ·şçileri kongresi İstanbul - Sofya Otelciler 

UD l Telefonu hakkında 
d . • ttj h Cuma ruhsatiyesi ÜD IÇİIIDa e Hüsnü Beyin iza atı için Belediyeye 

Sofya - İstanbul aı:ısI?~a B • 0 
>J k 0 f" 0 h,. J,. } ,. ti d0 k 

telefon muhaveresini temın ıçın müracaat ettiler... u mevsımsız, sogu mısa ırı a a se ame ey eme J 
bir hat tesis edileceğini yazmış-

1 •••••• ' 

Amelenin ihtiyaçlarını tatmin için 
heyeti idareye salahiyet verdi 

tık. 
1 

f b dOteltıc~ler cem~rde·ti· de. tica_ı;~t Kırlangıç yerinde! - Şişlinin yolları - Kimi havadan, kimi de sudan-
ı İstanbul posta ve te gra aş o ası, caret mu ınyetı, vı a- D ld I d 
. müdürü Hüsnü Bey; bu husus- yet ve Şehir Meclisine müracaat "1 ırcın UCUZ a ımı?-60 paraya can kurtaran simidi verecek değilizva .. 
, ta demiştir ki: ederek Cwna ruhsat\yelerinden • 

" _ Harbi umumide İstan· alınan borçların nisbetıinde ta- • •--. 

1 l 

bul_ Sofya - Bertin arasında diiat yapılmasıın istemişlerdir. 
telefon hattı vardı. Şimdi bu Bu müracaatlerin hepsi de telif 
hatla Sofya - Berlin arasında edilerek daimi encümene tevdi 
muhaberat yapılmaktadır. Yal- olunmuştur. Daimi encümen bu 
nız Sofya _ İstanbul kıs~ında hususta tetkikat yapmakta olup 
l:iazr arızalar vardr. Bulganstan bu günlerde kararını verecektir. 
posta idaresile anlaştık, biz hat Cum

1 
ab. ruh

1 
satiyesinhe ai~ harçla~ 

tın kendi topraklarımızda oları- ote. ı~~ arı~ıın asılatı gayrı 
kısmını tamir ve noksanlarını safıyesı uzermden alınmaktadır. 
ikmal edeceğiz; onlar da kendi Diğer taraft~ kanunen ru~sa~ 

1 
T 

1 
topraklarındaki kısmı ıslah ede- Y_e harcı ~sgarı ~-eş ve azamı. ellı 
ceklerdir. Bu suretle Sofya - !ıra olduguna gore bazı vazıyet 
İstanbul arasında yakında tele- !er hadis olmaktadır. Mesela 
fonla görüşmek mümkün ola- Tokatlryan elli lira harç verdiği 
caktrr. halde mevkii itibarile Sirkecide 

" ki ikinci ve hatta üçüncü derece 
Temyizin tasdiki deki oteı binaları da ayni harcı 

vermek mevkünde kalmaktadır. Hani, saygısız misafirler var 
Sebıe hali cinayeti Bu hususta otelciler cemiyeti ka dır! Kıapııdan kovsanız bacadan 

, h 'tfl idarelerini ı11t1hap ederken hakkındaki karar tibi umumisi Cemal B. diyor ki: girıerler. Eşyasını ıkaıpının önü-
TatQ11 işçi/eri yeni ey " - Ruhsatiye harçları bina ne yığarsımz. M~hur ıbir fı'Jı:.ra 

İ .. .. Başlıca ihtiyaçlar şunlardır: Bundan bir müddet ~vvel ların hasılatı gayri safiyesinin da olduğu giıbi: 
_stanbul ve mülhakatı tutu~ 1 İşsiz kalan bini müteca Meyvehoşta A-ı:na~ut Sa~.n, f,I~ yüzde onu nisbet:inde alınıyor. --;:- Yoooo .. Bundan istisıkal 

;ı~ri Cemiyeti hey'eti um~ı viz ~leye ve çalışamıyacak san ve Fettah ısmınd~ ~ç kışı Halbuki biz, otellerin sınıfları manası çıkar! deyerek sitem 
81 

dün saat on beşte senelık vaziyette kalanlara y~r~ıma ~a~ kabzıma_l ;ıuza ve. ~~ıa.~ı ~am- ve tatbik ettikleri tarifelere gö- etmeğe kal~ışırlar. 
onCgre halinde toplanmışt~. ta İ"çitere doktor _ve ıli~ ~emını larında ıkı kardeşı ölduııınuşler re aldıkları ücret nisbetinde Bu ıse_nek_i duş_, bana ibu say-

0 
eıniı-tı"n reı"sı' Ali Remz_ ı B. ~ d - t""kilı b 1 d H Fettah lkaç afi L lha 1 J~ için teavün san ıgr ...,, · un ar an asan ve harç alınması için teşebbüste gısız mıs ren tır atıyor. 

ngreyi açarak demiştir ki: 1 2 _ İşçilerle bulunduk~a.I'. mışlar. Sabri ağH" ceza mahke- bulunduk. Bu husustaki tetkikat Şubatın ortalarına doğru art~k 
, -. Muhterem işçi arkadaşlar: müessesel~r arasınd.a çıkan ıht~ m~sinde, ~iro~n fazl.a adam öl- devam ediyor. B!eediyeden müs onu selametledik :zannediyor
. arlığıznız1 ve hakkımızi sı;v~ı IMiamı iyı ve muslıhane su~et dürmek curmunden ıdama mah bet bir cevap alacağımızı ümit duk. 

hUkillneti cüınhuriyemızın te halledilmesi için cemio/et ı~a kum edilmişti • , ediyoruz . ., Eh .... o. ~a. pılı}'.ı pırtıyı top-
~~Unlarına istinaden ar~fn re hey'etlnin tavassut etmesı. Ağır cez~ mah~emesı~n bu Gene Cemal B. in izahatına lamış gıbı ıdı hanı... . 
• u suretle yaşayışımızı ır 3 _ Tütün depolarının_ bazı- kararı temyızden naklen ıade e göre otelciler hali hazırda şaya- Hele Marttan sonra bır kaç 
2~ına_ koymak için sizleri da· sında amele 8 saa~ çalış~gı ~a! dildiğind.en Sabrinin te~rar ;rıu nı memnuniyet bir halde değil- g,ün _ıev~el :adeta izini bile lkay-
~ ';~tık. . ev de bazılamda saatı mesaı on ıki hakeı;_ııesı ya_pılmış, muddeı .u- dir. bettırmıştı: . . . 
liukumetimizin bız. aınel~me saate kadar çkarrlmaktadır. Bu mumı gene ıdam tal~p ~t?1~ş~ Bilhassa bu hal bir seneden- Hep-~evm~ık; sade b~z ~san 
:!arına bahşettiği nızarnn bir hususta iş kan~nu ~ıkınc~ya k~ ken ma~~e~.e ~aktul_t:~ ı.kısmı beri daha fazla hissedilmekte- ~ar degıl, tabıat te sevmdı. A
• teşkilatrmı.zı faal ve canlı dar Tütün inhısar ıdaresı saatı de Sabrının oldurmed.igım bun- dir. Bir sene evvel ehrimizde gaçlar, tomurcuklandı, kırlarda 
aıe getirmek ist~yoruz. uhte mesaisinin esai\ tutu~~sı._ . lardan Rı~_ay~. fi~~:'..~~san ".'eya 150 otel mevcut old:ğu halde öbelk öbek çiçekler a~tı. 
• Varlığını müdrık olan ':tire- 4 - Anc~~ .. (50) kışı ıstıap F~ttahın .oldurdugunu_ıesbıt et bunun otuzu kapatmış 120 otel Hele şükür .. Bu soğuk misa
·ll"\ amelenin iş başına ~ . "f edebilecek kuçuk depolarda! 50- mış Sabrıyl 24 sene agır hapse kalmıştır. Mevcut oteller beş sı firden yakayı 'kurtardık di-
,. . "f 1 rınıı a · · ld • d hkilm · · ' ·gı arkadaşların ~3.2'.ı e e 200 ışç~ bul~du~u _ug~ an ma .. t;tmıştı. • . . . . nıfa taksim edilmiştfr. Yalnız diyorduk. Deı:iken, mart girince 
lecekleri ş "u" phesızdır. "' bu gayrı sıhhı vazıyetın duzel- Muddeı umumılık bu ıkmcı Tokatlıyan ve Perapalas otelle ·b" d .. ı· . B ..,.. hüku- . d ı i v ıtem- - ır e ne gore ım. eyaz gocu-
"<Uznarneye geçerken .. 1 tilmesı. • . . k?rarı a tem:!'. z etı:ı ş e . ri sınıf haricinde lüks otellerdir. • u sırtına vurmuş geri geliyor: 
eti cümhuriyeınizin mube::- 5 - Sıhhi:ı:e Vek~l~~ının ta- ~z ma1:_kemesı tetk~ka~ netıce- Birinci sınıf tamamile Beyoğ·- fıoş geldin derneğe !kimin dili 

'kanına tazimatımızı arz mimlerine ra~_en t~tun de~o- sınd~ agır .ce~an~ u . 8:1"a~ınr lu cihetinde bulunmaktadır. İs- varır ki ... Çaresiz sarınıp sar-
z. . larında amele ıçın alakadar Ş~r- 1:asdık e~ış~ır. _emyızın a_s: tanbul cihetinde birinci sınıfa malanara!k istiık>baliıne çıkttk · 
"Yaşasın hükumeti cüm~~: ketler tarafı~dan henüz hekım diı~ k~yf~yetı Adlıyeye teblıg dahil otel yoktur. Birinci sınıf- Fakat, buda ne arsız, yüzsü~ 

!tniz ve Reisicümhur Gazı ihtiyacı temın olunmamıştır. ed~ıştır. tan beşinci sınıfa kadar olan o- misafirmiş canım .. Başka sene-
cnırz !,, . . . da 6 - ~adın ameleye çok az Sogukçeşme t~amvay teller tatbik edilen tarifelere gö- ler, bu günlerde baharın ilk müj 
Bu sözleri müteakıp ıçtı~Urn- ücret venlmesi .ve .. erkeklere !~; kazası tahkıkatı re bir gecelik ücret azami 300 decisi ola11ak karşımızda lkırlan 
ılunan işçiler "Yaşasın . 1 cih olunması y~zunder.': am Evvelki gün Gülhane parkı~ asgari 20 kuruştur. Bu tarife- gıçları görürdük 
ıriyet var ol büyük Gazahıli .. " çok müşkül vaxıyete duşmel kt~- nm önünde Arşak isminde bir ler otelciler tarafından tanzim iB ,, __ 

1 
, et 

' tl" tez - . M ut (32 000) ame enın ı kta b ı d" u sene ııur angıç yerıne -Ye bağırarak harare ı dır. eve • çocuk tramvayın altına düşerek o unma ve · e e ıyeye tas- f d kıl b ık 1 tta bulunmuşlardır. Bundan (20,000) i kadındır. . . parçalanmıştı. dik ettirilmektedir. Smı.fları da ı:-a ~ız a ş aşı ar ar uçuşu 
nra müzakerata başlanmıştır. Kadın işçilerin Yevınıyeler~ Eminönü polis merkezi bu ticaret odası tayin etmektedir. yorV kı b .. k k ·ıd· F 
Nizamname tadil edilerek ce- (35 -. 65) ,kuruş, erkek r:;:n1 

kaza hakkındaki ıtahkikatmr Ma~mafi~ bilhassa İ~_tan.?ul c~- kat d:n~W:~:~ir ~~~~ı v~~. ı: 
iyete yeni girenlerdenalınacak yelen az~ı. (120) kuruş - bitirmiş, tramvay vatmanı E- hetın~eki oteller bugunku vazı- lak çisentili berbat bir hava ... 
tyıt ücreti (50) kı.U"Uştan (10) Kadın ışçılerle. erkekler a:,a ınin ve kondüktör Fehmi Efen yetlerınden memnun değiller- ' ' 
ıruşa, sandıkçı denilen yüksek sında _fa'.k. gö~et~~eyerek u~ dbleri Adliyeye teslim etmiş- dir. Çünk~ bilfarz ~irkec~~eki . *. * . * 
vmiyeli azanın aidatı (50) ku retlerın ışçılenn ıktıdarına g tir. en kuvvetlı oteller bıle gunde Ben bıle bır zıyaret yapmak 
ştan (20) kuruşa diğer azala re tesbiti. .. .. 1 Tahkikat evrakı müstantik- beş, altr müşteri alabilmektedir niyetinde iken yağmuru görün-
1 aidatı (10) kur~ştan (5) ku 7 - Depolarda butu~ ame e: !iğe verilmiştir. Kazada vatıma ler. Halbuki bu, elektrik, tes- ce vazgeçtim. 
şa indirilmiştir. . . nin ayni g~ğ~den su ıçmelerı nm ve ~ondokt?rün k~b~?:ıtıeri hin, müstahdemi~ ve saire gibi Zaten gidil•ecelk. yıer bi~az u-
I.d h , . · t"h batının ıkı nin menedılmesı. . . olmadıgı tesbıt edıldıgınden masraflara tekabul etmemekte- zaJk .. . Yolların g.eçiJıınez bır hal 

are ey etı ın ı a K dr amelenın cemıye . 1.. ·· ··ı · di B" f d " h" ·· ,,_ d b" 1 muvafık 8 - a n tevkiflenne uzum goru memış, r. ır sene zar m a otuz ote- de olduguna · ıç şupnem yok 1~-ır: ır rapı ~a:~da bir ic- te girıneğe davet edi!ı:t~si ve a- ikisi de serbest bırakclmışlar- lin kapanması da ayni sebepten Doğrusu, yari belime kadar ça~ 
~ .deyerhe < , at. ~zalarının do ralarrnda tesanüt temını. . dır Müstantiklik tahkikatı gay ileri gelmiştir. mura batımağı göze alamadım. 
' • ı are ey e ı "h · !ar bir rapor halın- · f k 1 k · · fl d b h ed · za ibl'" k rarlaştırılmıştır. Bu ı tıya~ . "d ri mevku olara yapı aca tır. Şışlı tara arın an ' a s ı-
C . agı a hukukiyece de tesbit edıl~~ten sonra ı are Karakaş Hüseyin p r kt 1 . yıorum. Bu semtin bazı sokakla-
ıs!ı:f~Y~t, =u:zamname mu hey'~ti teşebbuste bulunacak- h kk daki rapor o 1$ me ep erJ rı vardır ki en ~ssız ıköy~~rde bu 
· a afy · eti addedlle- tır. . . 

1 
a ın 'kadar herıbat ıbır yol goremez-

ınce esn cemıy .. d. · dünkü içtimada bu ıhtıyaç ar Aksarayda İhsan isminde bir lstanbuJda tevhit ve bı"r ısiniz. -- d Ticaret ınu ınye · · · · 
r:ce~ın en. lm 1 ta meselesini müteakıp cemıyetın kaıdm yüzünden Hacı Omer ıs- ld "d d"I k Hele o Boımontiye giden cad 
'.~.hıma~es.ınden ayrı as yeni bütçesi hazırlanmıştır.. . . minde bir genci öldüren Kara- e en 1 are e 1 ece denin üerisindeki sokaklaııda 
~r etmıştır. lm lü- Bundan sonra dokuz kışılık kaş Hüsey.inin deli olup olma- Hükumet bu seneki bütç üzerine bastığınız toprak ağda-
~ız~~?'1amed~: yapdı "J"tas:dare yeni idare hey' eti intihabatı ~a <lığını tesbit için mahkeme ka- ile Anado.tudaki bütün polise lı denecek ıkadar sıvaşıktır ! Bu-
n goru en ıger ta ı" · · ih et verıl~ · bb dl'd ki" e · · İ --'---' ıık · , . h 1 1 tur pılmış ve ıçtımaa n ay rarile tı ı a ı e emrazı a 1Y mekıteplerını stanbulda birleş- ,,.,_uan gıeçe en msanın aya-
' etme ava e o unmuş · . h · d kt ı rının da :ş · · k ·· i · md k" · k · T ı · ~ "t kı '"C · çileri miştır. hasta anesı o or a • tırecek ve bır te muessese ha- g a' ı ıs. arpın ran11a1ı antık 
1tt:~yı:_1~a~~ ,;e~~u~n ~!hsol- Cem;yet, hükun:ıet tarafın- tiraki:le bir heyet huzurunda !inde idare edecektir. Bu suret- gemisi kadar sağlam olmalı! ... 

? ve bunların takibi ve lazım dan hazırlanan .Y~nı._İş .~_:ı_ı:ıunu- müşahede al ~~na almmış ve bu le hem tasarrufa riayet edilecek ~ ~a, karışmam, Tıatarağası 
~n tedbirlerin ittihazı için i- nu ihtiyaca kafı -~ordugunden heyet 6 ay muddetle tımarhane hem de pr~gc~mda yapılacak gıbı yarı yolda_ kalırsınız .... 
e hey' etine salahiyet veril- bu hususta te~~bbusatta b~lun- de nezaret altı_ı:ıa '.1lmmasma esa~lı ~adilaıt ıl~ ders~e~ zama- Amanın de:ım: seyyahbrı 
. mağa lüzum gormemektedır. ıkarar vererek Huseyın tımarha- nın ıhtıyacına gore tanzım edile bu taraflara ugratmamanın ça-

tır. neye gönderilıınişti. cektir. Programda her memle- resi. ... 
Bu müddet hita~ bulmak Ü ketin zabıta teşkilatı ayrıca gös Eğer yüksek tabakadan hal-

zere olduğundan agır ceza malı terilecektir, kın rağıbet gösterdiği ıbu semt-
kemesi müşahede neticesini bir lere bir seyyahın yolu düşecek 

· 'leın seyahatine çıkan zel ve cazip! Yalnız yollar b~- müzakere ile hastahaneden sor olursa, mutjJalka ~endini Bahri 
~vDn a. rka Hariciye Na· raz bozuk. Türkiyedekı te~ak'?.- muştur. Esbak Musul ve Kerkiik muhit ortasında zanneder. Sula 
't anıına ·· ·· G · Hz mn bu- · h h · M T Told ve refikası ~v- y~tı .?.?.~?.ce azı. . · Emrazı aklıy~ asta anesın~ meb'uslarına emlak rı çamur rengi •bağlamış lbir 
. · · ehrimize gelmış- yuklugunu daha ıyı ~a~. Karakaş Hüseyın hakkmdakı Bahrimuhit .. . 
ı akşam ş ,• ~~~imar~~'da .Türk m~lletının son raporunu şu günle~~e 1:1~h Vatani hizmetlerine binaen Geçelim! .. . 

"n ehrimizin bü- buyük reısı G~zı Hz. ~aıma tak kemeye verecek ve Huseyınm esbak Musul ve Gerkük Meb'us Taksim ciheti havanın müsa 

Devrialeme çıkan sabık nazır 

- Buyurun beyim .. On pa-
ra ... 

- Kırk paraya terkos içme 
yin .. Halis muhHs Hamidiy.e 
on paraya! 

Amma, siz deyeceksini7Jki 
canım bu çeşmenin suları fisebi 
lullah akıyor. Neneden on para 
veııeyim. Gider ıbir barda'k su da 
ben içerim. 

İyi amma, çeşmenin yanma 
sokulaıbilirseniz, ıa§ilı: olısun d:e-
rim size .. 

Herifler buranın adeti ba 

yürüııken lbiraız da lkendisi bldı 
rıyor. o ısITada bir müvezzi, 
önünden o'k gibi ıgeçip haıylkır
dı: 

- Üç kuruşa bddrrcın! .. 
İ'ki deHkanlı, biriıbiderine 

omuz vurarak g.Utüştüler: 
- Bıldırıcmlar bu kadar u

cuzladı mı? 
- Böylesi oluı"6a, aruranın 

üstünde ikalı yor 1.. 

* * * 
Aıkşamsimiti var .. Altımı!fıpa 

h"b" y lnız kıalaır ııaya sımıt. ... 
taıpu sa ı ı... a saı a İh · lb · kıad Gülh 
su verirler. Ahaliden biııi yaklaş _,_ tıyar .. 1.~ ' d k~n, . . ;~e 

h lb d - d 1d ıp.aı"'"mm on un ·e ı sımı t.çının 
tı mı, ı emen aıı agını o u- kl F k · . 
rup sunuyorlar; içinden yüzler tabla~~a Y_a aştı. a at bır kaç 

iki · · · •. • · b '--rd kl tanesını elile yoklayıp ufalkla· oe şının ıç.ıgı u 'U<l a arın d-"~ 
. l"" . h kk d . b' f " , ... an sonra: 

temız :gı a m ası ze ır l · A 1 d d " B 1 · · · y 1 · · - yo , e ı, un ar sımı1 
kır veremem. a nız ıçı yaınamş de - :1 Ha~ka ! 
ların ve hele akşamdan kalmış- g.., 
larm pek ince eleyip sıık ddku- Simitçinin canı sııkıldı: 
du'kları yo'k!.. -. A!~ış paraya, ı:.":11: kurta 

1 
: 1 

a 

Çeşmenin önünde su içenle- ran -sın:ııdı verecek degılız ya ... 
ri temaşa ederken ıbir tamdlk Canın ıstıerse al ... •· 
yanıma yaklaştı: K~dm da çaçaronca bi~_şe 

- Manzarayı gördün ya... ı yıe 1b~nzıyıordu; mırıl mırıl soy· 
G .. ..ı·· lendı: - oruum .. 

- Ne dersin? - Susaımlarmda pek bayat-
- Hir a<'ık .Mzlük olursa nuş ya ... Sizi gidiıp belediyeye ',f 

,,.. " b- h b 1· 1 bu kadar olur. ' a er veıımıe ı.... ! 
Güldü· ' Altmış paırayıa. simit veriyo· _ 
- E bzum .. Dünya bu .. Pa- ruz diye alemin .gözünü ıboya-, ,~ 

rayı lkimisi ıha vadan ıkıazanır ki- yor ısunuz ... 
misi de iböyle ısudan ! ' Ben bir fırmı açmalıyım ki e 

* * * " simit nasıl çikanlıımış öğre11ıC-

Kısa etek dünyadaın lka!ıkıa:lı 
eıpeyce oldu. F~kat Beyoğlu 
sokaklarında kısa etek taraftar
larına sık ısık tesadüf ediJiyoc .. 
lşte bunlardan bir tan.esi: Ete
ğin lkrsalığı yetmeyomıuş gibi 

sirti.z •..• 
O böyle söylenerek g.idertk.en e 

simitçi arkasından ıbağırdı: O 
- Sen fırın açmağı, ağız aç· 

mak gibi kolay ıru sandın! .. 

M. Salahaddin 

Uskü darhattı Beyoğlu berberleri 
480 bin lira nasıl tesviye dün kısm~n. açtıl8:r 

• • • Cuma ruhsatıyesı meselesın· 
edılmek ıstenıyor ? den dolayı berberler cerniyetl_. 

bundan evvel aktettikleri bir i~ -
Evkaf ta Üsküdar tramvayla timada Cuma günleri dükkanla· 

rınm satış bedeli olarak beledi- rını kapamağa karar vermiş ve 
yeden 480 küsur bin lira para üç haftadan beri bu kararlarını n 
istiyor, belediye bu paranın ye- tatbike devam etmişlerdi. İstan .. 
rine esham vermek teklifinde bul cihetindeki berberlerin he- -
bulunuyordu. Evkaf bu teklifi men hemen kaffesi dükkanları· : ı 
kabul etmemiş, belediye aley- n~ aç.madı~la~ı hal?e .~ey.oğlu~ 
hinde icraya müracaat ederek cıhetındekılenn çogu dukkanla- e 
paranın 24 bin lirasını icra vası rını açmışlardır. 
t ·1 lmışt Boğazda da dün dükkanları- ' 
ası e a ır. 

. . . nı açan berberler az değildi. V • 
Bu mesele şımdı yemden can ziyete nazaran dükkanlarını ::li , 

lanmıştır. Evkaf matlubu tama çanlar gittikçe ekseriyeti te ~ ~ 
men ve defaten tesviye edil'.:1ek edecek ve belki de umumi ~ı;~k 
şartile alacağı olan paranın uç~e caktır. el 

biri nisbetinde esham almaga M b' l · d" l t 

razı olmuştur. Fakat belediye e us ar gı ıy~~ ar 0 

geriye kalan 300 bin liraya ya- Ank~_ra, . 27 - Meclısın ta e 
. kararı uzenııe meb'uslarm •-"'" 

ıun meblağı tamamen tesvıye - İ b 1 il" ı 
· . d • "ld' B 1 çogu staıı u a ve muhtelif mli· 
edecek vazıyette egı ır. e e- hallere hareket etmişlerd· M ' 
diye bu kombinezona taraftar amafih bu zevatın 15 .. ır. a 

1 b b ··d · · gun sonrı., olmak a era er 0 enmesı ıcap buraya gelmeleri muht ·· 
b. r k . l .. d emel go. 

eden _300 ın ır?yı ta sıt e o e- rünmektedir. Eski meclisin , 
mek ıstemektedır. Evkaf bu şek ni meclise devrettiği mühi ' ·
le razı olduğu takdirde mesele yihaların başlıcaları şunıa:ır '-• 
halledilmiş olacaktır. Arazi, kazanç, müsakkaf 

· To_l
1
d ?

1
u ~. !eri ve Dol· dirlerle yadedilmekt~~'.r. .. yeniden muhakeınesine başı'lana !arı Naim zade Nuri, ve Nazım ad·esizliğine rağuneın oldukça 

camı erı e ınuze . . Burada temas ettıgım Turk- Beylerin her birile müteveffa kalabalı'k. .. Abidenin etrafı te- Ali ve Cemil Beyler 
ıhçe sarayını gezmıştır. Bu !er bende gayet iyi ve unutul- caktır. • • Mehmet Nuri Beyin varisleri- mizlenip taırhlar fil.3n yaprld~-

vergilerinin tadili layihaları ın 
Valilere verilecek saliihi~ı~· 

ler, , 

Avrupaya hareket edecek maz intibaları bıraktı. Hudut harıcıne ne hazinece Türkiyede ikamet tan sonra burası sahiden güzel 
M. Told intibaları hakkın- tık fırsatta Türkiyeyi tekrar çıkarılacak etmek ve Türk vatandaşlığı hak ıbir meydan haline geldi. 
nları söylemiştir. zi aret edeceğim.,, Bir müddet evvel tevkif .. ~i- kını haiz bulunmak şartile hali- Köşe başındaki Hamidiye 

- zırdaki senevi gayri safi irat- çeşmesinin ÖllJünde gıene bir ta-

Müntehibi sani intihabatma 
başlanacağı nisanın ilk haftasın 
da Afyon meb'usu Ali ve Tekir 
dağı meb'usu Cemil Beylerden 

İcra ve iflas kanunu tadilJt, 

Bursa kaplıcalan . 
Bursa kaplıcaları şirketi 11ı- • 

rafından inşa edilen asrl otel '"' 
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Sı•ı:ı'at 
• ıı • t Başka memleketlerde birinin 1 k ::- b h i 1 1 man tayyarelerine !karşı şimdi- DJ. . 

1 
.. ~~la'·. 1"~A namzetliğini koyup intihap edi As erı a s er liken tesirli bir vasıta olan bu ~ 

~N\1-JS. .11-;J ~ lememesi onun intihap kuvveti- J k • toplar hem gündüz ve hem ge- . 
t'' ti m' zayı' etmesine -bep olur. Biz Tayyare taarruz arına arşı iÇ ce atış yaparlar. , Asrın uaıdesl"Mll/lge ,. ~ . 

31 de ise bahsettiğim tertip nam- _ memleketi"n IDU .. dafaaSI 3) Makineli tüfekler: Şeh~r 28 MART 19 zetlerde öyle bir ~ey yoktur ki; ve kasabaların büyüklüklerine 

[ 
l:>AREHANE - Ankara caclde.i kaybolsun. f göre müteaddit mikdarda ol-

No: 100 Telırnıf aclreoi: Milliyet. I• Gazetelere bakılırsa mtiraca- 1 .. bl H mak üzere bunlar dahi tedarik Geçmiş zamanın eski aşkı 
Tagyare en kuvvetli ve rev .. r .taarruz silahı- er d' . d h k · h d 

tanbul. at edenlenn" adedi bini germi".. iki ld h k d BI d e ılıp a a va tı azar e yer-
Telefoa ._.ı.n, .. " memleket buna kar!Jl IJO an azırlı la ır- z e 1 · sbi d"l _,_ 1 t" "l Ressam ralıs.masına devam dar kısa degildi. Fakat rcs Üç yüzden fazla meb'usluk için Tü k O ki b ı ı erı te t e 1 er.,,,. yer eş ırı - " 

243tl _ 24312 - 24313 Tayyare Cemiyeti veya r ca arın11 u f ver - meleri lazımdır. Alcaklara inen ediyodu. Ne vakittan beri biti- daha fula okumaktan 
bin kişinin namzetliğini koyma- leblllr - Alarm hizmeti, defi lo,,ları, makineli tllfek- düşman tayyareleriı:ti tesirli a- reme~i~i bir resmi ikmal et- den bir şey vardı. Sesinde l 

ABONE tJCRETLERl sı hiçte çok değild'r. Zaten kim /er - Ramazan topu gibi her .kasabada bir tane tes ettikleri gibi geceliyin de iz- mek ıçın çalışıyordu. Saatlar- bir ihtizazla: 
3 ~ylıtı ~ki~ :O~a se iddia edemez ki meb'us olma lbım - Havada. a11lı durt111 tel manileri m~ur ederler veyahut bazı ke dan ~~. işiı:ıe dev~ ~derken - Evet, dedi, bu mek 
6 , 750 ,, 1400 _ ııru isteyenler bu bin kişidir. Tayyare biır taarruz silahı o- tehlikeye karşı iki yoldan mü- rede düşürürler. Gündüzliyin a kendısın~ -~o~ek ıçın b~r ~adı- ben göndermiştim. 

u 1400 • 27~ _ On iki milyon mu, on dört mil- laraık büyük harpte ve ondan dafaa için hazırlanmaktadı:: teş etikleri gibi geceliyin de iz- n.ın geldıgıy: haber verıldı. Bu Sonra artıık şimdi tekrar 
" • •1 yon mu? .. Bizim umumi nüfu- aonra terakkın' ı' doruk noktası Yolun birisi bizzat mııharıp ı· ·ı 1 eli k ı k ve zıyaretten hıç tncmnun olma- şısına gelen bu kadına "sen Gelen evralc gen ven mea . . d h' im hi . ı mermı eır e re t o ara 

Müddeti ıeç• mı.hal ... ıo ....... sumuz ıçın e ıç 0 azsa, ç na kadar 91ktı. Son yıllarda m~l kuvvetlerin tedbiTleri, diğeri ve yahut dinleme aletlerile endi- yan ressam memnun olmadığını ye hitap etmemek ihtiy 
tııı-. Gazete n -tbaaya ait öeW olmazsa y_ansmdan f51zlası .me~ letler arasında sulh yolunda ge daha karışrk ve külfetli olanı rekt olaırak ateş ederler. gösterrn~.!st~ediği için gene duydu: 
için ..,,idiriyete ...w--at ..ı;m. us olmak ıster. Bu altı ye~ı ;°111 çen müzakerelerde zehirli gaz· ?a bi~zat ~i~l halkın yapacağı 4) Havada asılmış tel mani- kadını buyük bır nezaketle kar- - Şim<li sen niçin geldi 

"'--et-'- ,,._,__ _,_,,--:..ı yonun yalnız on, on beş hını er lcn'n kullanılmasına k"'"'ı ba- ışlerdır Sıvı! halkın tayyare 
00 

şıladı Ressam artık gene de- Beni nasıl hatırladın .. ? N' ~ - ..._..... .... ,.=- -~ hl"k '. k 1 1 leri: Bunlar, biribirlerinden 3 _,
1
d. 's 

1 
_ • 

1 kabul etmez. · kektir, üst tarafı kadındır. Ka- zı tedbirler alınmış, denizdeki te· ı esme arşı rnzır anması, f .
1 

rulmuş sa gı 1. ac an agarmış, sene er- geldin .. ? 
la h. .. h · .. 1 h " k.. metre mesa e ı e ucu . · H 

1 
· dın rm, - ıç ıııup esız- yuz- siılaıltlar için tahditler konu - kadınlar, çocuklar ve atta. o- b't b 1 1 ·b - 1 ·arak asıl- den ben devam eden çalı~a- - atırma ge en şey ı 0 

•• k'· hava d d k b-· eb' 1 k · · 1 .. ·· 'h · ı k d f 1 a on ara ag an b k - luk h ı _ _,. S d dnn ı· ır.:;ugun U e o san -~ı m usu ıçın nıuııı olduğu halde, ası taarruz turum ı tıyar ara a ar va7l e- t 11 r H d d"" ma nm ıra tıgı yorgun çe re- ge m.,.,ım. en en yar 
.ı <naz O llendinden daha liyakatli kimse silahı olan tayyare kuvvetleri- ler verilmek suretile geniş bir mış e .:re ıdr. a

1
va a.' uşht·e- sinde okunuyordu. Kadm da meyonnn. Çünkü benim · Diın tn fazl• hararet 

dl. Rutıin m>.gir 
h3\.ı kapılı 

im d - 'd' Gc k be . . .. 1 d' k• ının en zıya e ge rnesı mu - k "bi d -·ıd· d Rah povraz ve o a ıgına kanı ır. rçe , n nin tahdidi ve bu silahla ıç ~tt<.yasta şumul en ırme ,e- /mel ce helere asılırlar. Uçarak pek genç denece gı egı ı. param var ır. atım. 
bizim nüfusun kaç olduğunu da memlekeriere ve sakin ahaliye dır. Bu suretle, cepheden tek, , 1 J·· n tavyareleri bun- Ressam: yabilirsi.niz ki ben bir ye 

Haftanın yazısı 
ima unuturum. Bazı adamlarda ·karşı taarruzun gayrı· medeni b' -anlı muharebecinin de ek gc en uşma - Beni t dmı deg·iı mi , aramak için gAı-:.. olma ~r ced_-I . d ...... 1 kt -ı !arı geceliyin göremeyeceğin- -. anı_ z ... ~~~ 
rakam öğrenmek kabiliyeti var- ve gayri insani olacağı hakkın- sık ı memesı u unu me e, d t k 

1 1 e yere düşerler. Dıye sordugu zaman ressam nım. 
d d B b f la b·ı h . . . b.. .. "d f en a ı ır ar v . ha K d k _.,_,_. d--• 

N k d ır, bazısm a yoktur. en u da o;;taya bir söz ır tan ı e cep ~ .gerısmın ut.un. mu_ a a-
1 
Maamafih bunların siındilik en dıkkatle bakarak sonra yret- a ın arşıs .. ~ı a il1l":" eden oyma ım son güruhtanrm. Dünyada yal- cıkmadı. Acaba sebebi ne? Se- ası sıvı! halkın meş ıılıyetı altı- .. 

1
• b" 'k' h . , veya sana le: merakına rağmen bugün i 

Gün geçtikçe adedi anan her nız iki şeyin adedini bilirim. Ya bebi çok açık: lngiltere gibi, na bırakılmaktadır. Her şehir- : n:u .um k ır_ 1 -
1 şetrr~:ıda kurul - Ah, dedi, tanıdım. Evet... geldiğini söylemiyordu. Ni 

.smJf, san'at ve meslekten meb'- şun ve aylığım .. Bunun birinci- Fransa gibi ve ya diğer ~irk~- de ve kas:ı:bad'.' nasıl, ki yanhg;-ı ~a~~e~e:Z~~~~b~hi~tir. . - Tanıdım... , yet dedi ki: 
·us namzetlerini gören bir çok si daima artar eksilmez, ikincisi çı gibi işbu müzakeırelenn mu- na kar~ı bcled.ye!er, ve ma a - . a· 

1 
db" 

1 
._ n·· - Ben senden aldıgım mek.- - Her halde bana karşı bil 

Jtanıdık bana rast geldikçe ne- de hiç artmaz, eksildiği vaki, ek teşcıbbisleri olan memleketler- li teşkiller tertibat almış bulu- 5) ız em~ t~. 1~ er~ k-~- tuptan cesaret alarak gel- kin beslemeyorsunya.. Vakii' 
~den namzetliğimi koymadığırm silmesi de memuldür. İmkan ol 4-C bakınız.Hepsi bu silahın ıstik nuyorlarsa, tıpkı onun gibi her man t'.'~.ıtte ennın _ar a 1 e dim. le haksızlık ettim. Söyle .. Baıd 
ı;oruyorlar? Bu suali sormaları sa da her ikisini de İngiliz lirası halde düsmanlanna karşı tesi- memlekette vr- mı"kezde d2hıt deflerı go;e:nemedebil~rlı veyaB ş.a- Kadın ressama artık ''siz di- bir kin beslemeyorsun değilf 

r alarınd . . , · , .. - b ki ı k · h 1 "H k şınnalan ıçın t r er. u ış, • . , 
!edecek laf bulamam an nı tesbit ettiğimiz gibi tesbit e- rınden azamı umıt e eyor ar. va tı azerc e avaya arşı _ d d _ "S" -

1 
h ye hitap etmege lüzum görme mı ... 

Alı h "k"' dün d d b'l k h d -· Hepsinin en keskin silahı ha- müdafaa teskilatı,. kurulmak, dof~ru ak~!' ogruyab !vı ava dı'. Ressam hararetle sordu: - Nasıl kin .. ? Ben birliktt değildir. a a şu ur ya a e ı sem pe ra at e ecegım... nl 
1
• , 

1 
<l r de 

1 
tes. 

1 
atı mn enımseyece nd 

nara buhranı var amma dediko- Asıl meseleye gelelim_ .. Doğ va kuşudur. Bu canavar kuşun,bu ar azım ge en e vasıta- -· bi .. s" ,, . , 
11 

k Hangi mek•nn,.? Ben mek· geçirdiğimiz giinlerin yal 
:r- ·-·. . 11 il k 1 ·ı b' 1 h' d"I gı rıştır. unısısKU aruna' ,_., tatlılı-~ akl rum Aı:J du buhranı yok! Bunu bana so- rusunu söyleyeyim mi? .. Nam- serbestlıgını kendı e er e yo arı e ır an evve tec ız e ı - r . ki .. d" k . d , a ............ s ıyo · 
sranların maksadı müsbct birce- zetlig-imi koymak aklımdan geç edip onu kafese koyacak değil- mek lazım gelmektedir. Böyle- gece ı~ın ı~r anlsodn furmzle '·ke tup mu yazma ım... geçen zamanları kamil.en wıut-

. . - · \ b" ·· 1 k · · · 1 hemmıyetsız yer er e a a IŞ• - Evet .. İşte bu mektubu tum. Müsterih ol.. tıap aldıktan sonra hemen arka- medi değil.. Lakin o gün, gün- ler ya. O b~ hızım ıçm mdu- be~, dutf~nt mke_ml~tıe .eBtı ıjıne a ~n yakarak geceJ.iyin düşman ha- getirdim. Görünce hatırlayacak- Sonra derin bir sukQt taki., 
arını dönüp her rast geldikleri- !erden Çarşamba idi. Ben de hakkak olan ·uır şey varsa o a ır e ı eş ı a .· un arın a - b 'h' bo r 

s heni · "f "'daf 1 1 va taarruzunu u gı ı ş ver- sm ttı' R .... ~~ azamı ~ed• _.ıe . Çarşamba günü bir şey yapmak istikbalde ne cep n, ne gerı tı mu aa vasıta arı o an to.p 
1 

k k ibi · .. t . ......... .. 
Y • Yahu ne günlere kaldık. istdnem cünkü küçükten beri lerin ne eli silahblarm ve ne ları, makineli tüfekleri hazır erGee çe 1~~ ;.. · 

1 
Kadm hakikaten bir mektup sevimli, nazı1ı: görünüyordu.Fa· 

r'Felek) te' namzetligı-·ni vazet~ hep nah~ş- şeyler Çarşamba o-ü de iç' memlekette ve cepheden ·bulundurulacak, passif müda- . c~ ıyın uşman tahyyare ~- çıkardı, gösterdi. Bu mektubu !kat mazinin acı zamanlarım u· 
a " -•~-k· sııl·h · · ak' f rtala 1 k ta ""''-ell r n demıryolu, şose, ne ır yatag! ressam tanıdı. Kimbilir kaç sc- mıtmak kabil midir .. ? O ne ka-niş. Hayret!.. Amma da ccsa- nü başıma gelmiştir. Bir Çar- w;...,.,,.. ı ııevıcı ve s ~~ aa vas . n o ara ,....,. e 'bi izleri ko-ala arak elirler. 

-et• Hale bak yahu ı Herif ken- =mba gu"nü -ek tepmı's bir kadınların ve çocukların ve ko- ilıazırlamak, yangına karşı ted- gı.. g 
11

Y gb k ne evvel ressam tarafından ge- dar unutmuş görünse de bit- za· 
v · · r-·" -.. ·• •• .. ·h · ·•-- b h ai " b' lmak m k l r tedar'k e Böyle uğur yo arının azı ı- ne bu kadma yazılmış olan mek man pek pek sevdig' i fakat lini dev aynasında görüyor. Çarşamba günü yeni bir elbi- turum ı tıya:r ..... m u av «- ır a .' as e e . 1 . - . 

1 
. d.. • 

· · .. fotin mnden kurtuJamayaca- dilmek gızleme usullerinden ıs smılan sıs enıl"SC uşman tayya tupta şu satırlar vardı: kendisini terketıniş olan bu d~ayır bır şeye şaşmayorum, şu sem yırtılmış, hır Çarşamba gu _ şe iıf d ~ d' . db' releri isti-kametlerini şaşırır- "Sen beni bırakıp gittin Fa- kadına kar .. , şimdi lfıkayıt 
nıesine güvenip te meb'usluk is- nü cüzdanımı çarpmışlar, bir gıdır. .. t ~ e • ıv.eı:s1Y0?1; te ır lar ff d'. T k r 

V l!yor, ona havret ediyorum. tla Çarşamba günü dolandrnlmış, Her memleket bu mustakbel len yapmak gıbı talimlerle · kat ben seni a e ıyorum. e - mı kalacaıktır .. ? 
· · b' ç b .. .. dah b"l . . . . 1 halk alıştırılacaktır. Düşman tayyareleri daha 30 rar gel. Birlikte geçirdiğimiz Kadın nasıl bir cevap bek· 

ır-.ır.. ır a~am a gunu a. ~ - sabına kaydedilir bır fıkırdır. . . . . kilometre uzaktan bir şehrin ı- saadet günlerine devam ede- leyordu. 
Zaten hemen hemen hepimiz, mem ne!~~ ~!muştu .. OnunEıçın Her aklına geleni söyleyen meb Bk~~~k· Tkayyba~e Ce:~~eııny~~ şııklarını görürler. Elektrikle !im. Sen beni bırakııp gittikten _ Giune .. Burada kal.. Gene 

irrkadaslanmızdan meb'us nam mımzetligımı koymadım. rte- ı en uçu aır.ı a ara ar ki h' 1 d kl a sonra ben kendı'mı' aldatmak l' - us o amaz.. 1 1 k"Iat ya ışr anan şe ır er e ışı· am ıazeleye ıtn •• ! 
rretliğini koymuş birini gördüğü si günü de aklım başıma geldi. 5 - Hasis bir adamım ... Se- yr m!Ş .. 0 an teş 1 ~ın ve .- merkezleri sayılı olacak oulrsa için beyhude yere başka kadm Ressam bunu söylemedi. De-
rnüz yahut öğrendiğimiz zaman Bakın neden namzetliğimi ko- Iamı bile güç veririm. Rey ver- hut Turkocak_~armm ışbu, te_hlı- bir merkezden bütün ışıkları lar aradım. Hiç bır kıadmı senin di ki: 

ı: - d . .. 1 yamadım .. .. "d keye karsı mudafaa mes ulıye- . b k .. d"" k . . b 
1 

S . dai ,mız en geçenı ona soy eme- ·· mek te gucume gı er... . . · 
1 

. • k hep bırden ça uca son unne gıbı u amayorum. enı - _ Ben artrk i.htiyarladnn. 
daıruz ki?.. Derhal mürailiğe Efendim düşündüm ki; bir a- 6 - Spor iı:lerile uğraşıyo- tını kd~~hte ey emesını pe ya mümkündür. Düşman tayya- ma seveceğim. Hiç bir zaman Mazinin yalııız güzel hatırala-
bı\şlayoruz .. O evvela inkar va- dam kendini meb'usluğa layık rum. Türkiyede bn iş su dök- kışı l'I u~. . . relerinin hareketleri alarm hiz- seni unutmayacağnn. Bu mek- mu muhafaza ediyorum. Kin 
msinc sapıyor: görebilmek için bir takım evsaf mek demektir. Su dökmeğe alı- İşbu teşkıla~n vaz~fel~X: baş meıi vasıta sile haber alınır alın tı bu yırtıp atma. Bir gün beni de aşk gibi genç kalplerin işi-
ret- Vallahi haberim yok!. Di- ve şartları haiz olmalıdır. Hal- şan adamı meb'us yapmazlar. lıca şunlarla bulsa cdılebılır: maz. Bütün biır mıntıkanın şe- hatırlarsan gel. Beni daima se- dir. 
ay.,, Siz ısrar ediyorsunuz: buki bunların bende hiç ·biri 7 - Mizah yazıları yazıyo- 1) Alarm hizmeti kurmak: birleri. kasabaları ve köyleri ni seven bir aşcli. olarak bula- Kadın ;ırerinden kalktı. Göz-
~ Canım, benden ne sakla- yok ... Bu şartlar nelerdir? .. Baş ruz. Bizde mizah yazanı en yük 1 Düşman tayyarelerinin viirut- derhal zifiri .karanlık içinde bı- ca!!:sın,. leri yaşarmıştı. Bir daha gelm.~ 

d~Jrsun... Nihayet itiraf ediyor layorum.. sek ediplerimiz bile (suytan)sa i IarıPı herhangi bir mevkie mu- rakılır. Daha başka neler y.azıyor- mek üzere ve ressama veda et· 
de s0ruyor: . 1- Serapa hami?'ye~ olmak... yarlar ... Soytariye kim rey ve-ı· va sala ti arından 2.0 , dak. ika ev- Mamafi ışıkların södürülme- du .. ? Her halde mektup bu ka- meden ç~ktı, gitti .. 
~Ne dersın? .. Falso mu aca Bu bende yok ... Hıç bır zaman rir. ve! haber vermesı lazım gelen si.keyfiyeti basit bir iş olmayıp 

teı .. birinci sınıf hamiyyetlilerden ol 8 - Musiki bilmem'·· Sırası bu hizmet oldukça muğlak bir her memlekette daha vakti ha- • O"".._,,_ ...... ...,...,....,,.,.._,......., __ 
dıf_ Ne münas,,bet ! Senden _iyi duğumu iddia etmedim ... Mem- na göre makaınatı dolaşmak ik iştir. Yani düşman tayyareleri zarda bol bol talimler yapmak ( ( s E N 1 s E V 1) t M ) fllminı temsil eden 
t~_rı; mi bulacaklar!.. leketime karşı her alelade adam tiza ederse suzinaki ferahnake daha 60 - 80 Km. uzakta iken Iazımrlır. MADY CHRfSTİANS' 
zu ~iz bu sözü söylediğiniz za- gibi bağlıyım .. Fakat bazıların- kar1ştırır, U§fiak derken rast ta tehlike haber veriim-e:lidir, ki ÇlNOCLU 1 
d."an içinizden geçeni öğrenmek da olduğu gibi bende büyiik bir karar veririz .. Böylesi meb'us vazifedarl<1r müdafaa silahları-r hatırlayınız ve eıı güzel e5eri ibdıı ol•n 
2lllıım gelse söyle dediğiniz mey şelalei hamiyyetin çağladığını olur mu?. nın başına geçıneğe. halk ta ye ı en-- e1·NEMIIlı s o· N H ı T-18 l 
~·ana çıkar ... "Hayret!. Hangi hissetmeyorum. Ne yapayım!. 9 - Dansctmesini bilmem! .. raltr sağnaklerına girmeğe va- 80 1 O R R 
11 ı:tısil, hangi ilim ve kabiliyeti- Yalan mı söyleyeyim. Bir resmi kabııl olur, balo olur, kit bulsun. Bıı hald:, cephenin 
~ı ve hangi şöhretine güvenip 2 - Zengin değilim .. Fuka- hiilasa bir fırsat olur, danset- 80 kil?metre uzunlı:gunda bulu Bugün ve yarın saat 
t:~b'usluk istedin!.. Sana kim ra adamdan şimdi meb'us yap- mek lazım ~elir. Karş.ımdaki nan bilümum meskun mahaller 
~ verir. Budala mısın?,, Eğer tınız mr, maişetini düşünmek- kadının ayağını ciğner bangır halkı bir harıp de~am ett~ği 16,5 nlatinelerinde 

fi!min<le tekrar dinlemcjl:e hazırlanınıı. 
Gelecek baft-ı E L il .\ \l R A ,incmıısında 

bet~u böylece söylerseniz tabii ten memle!cet işini düsünmeğe bangır bağırtırım ... E böyle a- müddetçe mütemadı:,~en Alar-
~~l,radaşmız sizinle selamı saba- valcti kalmaz ki?... dama meb'ıısluk yakışır mı?.. me bir halde yaşamaga mecbur Muhteşem varyete J ..... A ı. 1\ A ;r, \ R S 1 '-1 f. M Jı. • 

1 
N D A 

kı)keser, aleyhinize ateş püskü- 3 - Okumayı pek sevmem... 10 - Etrafımdakileri hep be dur. numaraları ı jft ~ D!MLIRI ALTINDA 
kal-. Lakin herkes böyle düşün- Halbuki meb'us olanın daima nim gibi görüyorıım ... Halbuki 2) Tayyare deli toplan: Bun p ı' 
k e-ğünii 5Öylerse önüne gelen mütalea, tetebbü, dünyada ola- meb'us olabilmem için benim !ar, eskiden her memlekette ra Bu ~ece ~aııgaln ~inemıı;'ııul4 
hu meb'us namzetliğine cesaret nr biteni, terakkiyatı takip et- onlardan yükse~ olmam lazım .. mazan toplan 'hazır bulunduğu Komık D. lsmaıl 

eemez. Amma şimdi böyle mi?. mesi lazım... Maddi ve manevi boyumuz hep gibi tedarik edilip hazır tutul- ı Sesli, sözlü şarkılı film. Buy·· ok muvaffakiyet-~·- Adam sende; ben bir kere 4 - Sallapati söz söylerim ... bir presede ... Bu kadar kalaba malıdır. Bıuıları kullanacak per d. \L Ana;tas o ki ıiik \Jrıe-
o :edim, oldu oldu, olmadı, ne Halbuki bir meb'us binlerce ada Iıkta neden beni seçsinler?.. sone! dahi~seçilip vaktile talim tHi iiç sllah~orlar Vodvil .~ P. !erle devam ediyor . 
. ~~ beclerim. Evet, orası do-ru. mın vekilidir, her sözü millet he FELEK ve terbiye edileceklerdir. Düş- ocakcı Koverettto.<u rak;. • •••••• L·muıııi <lJbııli)c 30 kuru~ _ 

M< iti/il/yetin edebi romant: lJ · ~ine almak zahmetinde bulu-hayıT,"belki her bakışa, herse- mak; sonra küçÜklült- samimi- ııadolunıÜı en uzak ~öşeleriııde sür vardı. EIİerin_ıi ~ıcak avuç· 
me nur mu?. Nazan ve Kaya ne ka- se gözlerimi kapar, kulak.lan- yetimizin, dostluğumuzun, sev- dört beş sene kaldıgını unut- lannda sıktı ve gıtti. . -a ~-- ~ ~ 7-.. "J dar ısrar ederlerse etsinler ben, mı tıkarım. Fakat Fahri Celiı, gimizin yerine kaiJn olan o lü- tun mu? Bursa senin için bir Arkasından bakar-ken bent 
.:av~ ~ ,,., ~._.... ,, il ~~ bu namı müstaardan vazgeç- linmağrur bakışları altında ezil zumsuz resmiyet.. Bana gönlü- cennet ve bir saadet olmalı. Be- bu kadar derin bir §.şkla seven. 
mi~ 'l"°" • .lif f ı- I · IJJ miyeceğim. Nerime Cavit im- meğe dudaklarının acıyan kıv- mü eritecek kadar kuvvetli bir nim yanımda olup olmaman ' Sühayı bir an için bir nişarıb 
mii - _ zasile okudukları şiirlerin zev- mnla~ma müstehzi sözlerine as ıztı:rap veriyor. meselesine gelince bu vaziyete gibi tahayyül etmek istedim 
roe Nur Tahsin Hm lııine doyamayanlara kendimi la tahammül edemem. Nazarım mektubu elimde dü- daha memnun ol ... Benden u- Başımı koltuğun arkasına da-
ika _ • takdim edersem yaratacağım tünürken Süha yanıma geldi. zaklaşmca belki neticesiz heve- yadım. Gözlerimi kapadım. Fa· 
ıNc tuhaf! ~~adan bu kadar parım. İnsanı oldu.gundan baş- inkisarı hayali düşünüyorum. Füsunun defterinden: Gözleri gamlr ve yüzü solgun- sinden kurtulursun .. Ve bura- kat gözlerimin içinde, o kadar 

yof sene geç_~ 1~! h_~lde . b~ ha; ka tasavur e~elen ne kada~. a- Hayır .. Ben buna hiç tahammül Bugün nazandan bir mektup du. Benim bir şey diişündüğii- ya iki sene evvel Anadoludan arzuma rağmen, Süharun sol· 
yin~-acı d1:'gumu ~ şımd'. cı! ... ~amı mustaarın baze~ oy- edemem. Kar§DDdaki gözlerin aldım. Yazı geçirmek için Ta- mü görerek hiç sesini çıkarma- geldiğin gibi, kalbi sağlam, gun, meyus çehresi yerine F":h
sin,ı; .ıgnele?ı: :A?nel!' Fah!1 le gar~p t~raflan oluyor ki, g~- acı bir hayretle açılmasına, du- rabyadaki eski yalılarına git- dan karyolamın yanındaki kol- dinç, sert gene eski bir asker o- ri Celalin kayıtsız bir neşe ıle 
hal:!alın benım gıbı çırkn bır ç~n gun 1'.se çoc:u1<lacın~a':1 bı- daklanıı, çirkin, zalim bir kıv- tiklerini ve beni muhakkak bek- tuğa oturdu. O kadar meyus, o larak dönersin.. çerçevelenmiş kumral bafl be· 
çet~.ev~~~mek!e .?edbaht ola: n bana şaır Neı:ı~e- Gavıdı na- rmıla bükülmesine nasd, nasıl 1 !etliğini yazıyor. Fakat ne bile- kadar yorgun görünüyordu ki Yüzündeki solgunluk ziya- lirdi. Hülyalarıma vanncıya ka
ciler'l1 duşwın:uşttı. Fakat ay~ı sıl tasavvur ettı~n~. anlattı da tahammül ederim?. Bu müsteh- yim?. İçimde öyle garip bir is- Nazanın mektubunu b:ııraktım. deleşir gibi oldu, veda eder- dar bana h~.kim olan bu kuın· 
kat ~~den beı;ım daha. ço~. ~u- kahkahalarla guldum: .Fa~at zi çehreleri düşünürken gözle- teksizlik var ki.. Tabii şimdi Süharun yanına oturdum: ken: ral ba~ın, gözlerimin içinde y~
i<li: .drr olacagımı belki duşun- bu kah:kahalarım sarmmı mry- rimin önünde Fahri Celal'in Fahri Celal de oradadır Na- - Meyus ve yorgun göriinü- - Düşüncelerinde ne kadar nan cazibesinden kurtulınak ı
zıüJc. bile lüzu_:n g~~mişti. eli? Bilmiyorum .. Çocuk yüzü- mağrur başı beliriyor. Mısrala- zanla yalıya gittikten . sonra yorsun, Sühan, dedim. Ne oldu? inatçı olduğunu biliyorum, Fü- çin hemen gözlerimi actun. Ve 
da1t1<lımden guzel bır ınsana me hayretle bakıyordu. Onun nmdan ay-rılarak acıyan bir ba- Fahri Celalin deniz eğlenceleri Hasta mısın' sun, dedi. Sana olan bütün his- artık buna kani oldum ki, bc.n 
ren·· arkada!iı olm<>

1 

kadar be- kıvırcık saçlı başmı okşadım: kışla yüzüme dikilen sarı göz- ni ihmal etmesine imkan varını Sesinde gizli bir elemle: lerimi, sevgilerimi, bildiğin i- Sühayı sevmediğim gibi hıç 
ya .z:c~k, bana ıstı verecek "!sabet e?iyor~un yavı:um, de- lerini görür gibi oluyorum. Ben de gidersem şüphesiz de- - Hayır Füsun, dedi, keşke çin artık biır kelme söylemiye- kimseyi de sevemem. Fahri. Cc 
dev' ıs~ıı;ı ~lmayacagını nasıl dım, h~:1'.i Nerıme ~~vıt ~asav- Sonra dudaklannı çirkinleşti- nizden aynlamayacağmı;hepkü hasta olsaydım. Hiç olmazsa ceğim. Yalmz bu hislerimi ne- lal içimde kuvvetle yer etııı!f: · 
rinevabılınlı?. vur ettıgınden de guzeldır.,, ren zalim bir inhina ile: - De- cek çekmek isteyeceğim. Her gene burada senin yanında ka- ticesiz bulduğunu hiç olmaz Gönlümde başka bir sevgının 
dt:r~. naya baktığım zaman o- Fahri Celal acaba şair Neri- mek, aylardanberi aradığım bu zaman Fahri Celal'le karşı kar- hrdım. Halbuki bugün emrimi a yüzüme karşı söyleme. Ve basla}•abilmesi için evveli on-

-~~'.kat' •!arımın beni nasıl ta- me CaYidi nasıl tasavvur etti nefis şiirlerin şairi sizsiniz öy-, pya olmakonunla uzun uzun ko- aldım; ~eni Bursya gönderi- yalnız şuna kani ol ki senden elan nefret etmek lizJlll. 
~ 'er•-'!ttiklerin: düşünürüm. de bu tebriki gönderdi. Güzel- le mi? dediğimi bu müstehzi nuşmak bende derin bir zevk yorlar. her zaman bir c 

içimde garip bir in- liğe meftun Fahri C~lal .. Aca- in a~ı aksini işitir gi- '.yaratmakla beraber nnnn 
ın, ve bu inkisarı b · · · ı,;. 
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-Galatasar-ay _-Vefa maçı yarıda kaldı Belediyede 

Yıldız sarayı 
<;md .. ··ım miş bir dereceyi!ettiler. hakem ısrar etti ve pen f d 
bulm~~:ruBu ~a Vefalılarm ef: altı çekildi, gol de oldu. Bu gol Belediye nasıl isti a e 
karı umumi yede tuttuğu .yen d.elıdı. ~a penlaal~dd~ hdaksıBz ve- edileceğini 
ınadd" b" kilde göstcrmış o- rı ıgım ısra!' ı ıa e en ey· • l d 
luyor.1 v ~afrıar kendi köşelerin kozlula~. s~hayi terkettiler. Bey hen uz k~r~r aşb.rma 1 

de bu şekilde çalışmak~a de~am koz kulubu haklı ?a ~lsa .. sah!l- Yeni şeraıt ile yemden bele 
ederlerse kendileri içın guzel yı terketmeyeoekti. Çunku saha diyeye krralanan Yıldı~ s~ayı 
bir istikbal muhakkaktrr. Vefa: yı terkeden kulüp bir puvan ve bahçesinin park halıne l~a: 
lılan üç haftadır gösterdi1d~n kaybetmiş addolunur. Sa~ayı ğı için çok büyük masraf~. ıhtı 
güzel oyunlardan dolayı tebnk terketıneyip şikayet etseydıler yaç görüldüğü cihetle henuz ve 
ederiz. belki mesmu olur ve o puvanı rilmiş bir karar yoktur. . 

CL'.I T \l~TE<:.I MART ı •ır ı 

L\i:IOOll# :ınJ 
l 

Evvelki gece büyük 
bir han yandı 

itfaiye, yangını söndürebilmek için 
alttaki dükkanların tavanını deldi 

fstartbulspor 4 - Anadolu O kaybetmemiş olurlardı: ~ykoz Sarayın bahçesi park hal:ne 
Geyretli ve genç elemanlar- lulann dünkü ma~l~rı ı~ın (sı- getiril.erek ı_ım~ma açılsa bıle, Evvelki gece s~at 22 buçukta 1 zct ve puplin basması olduğu-

iPLiK 
BEZ 
~ 

Avrupa malından daha 

SAGLAM daha UCUZ 
Rtiküsür (Vater} 
Kt\Tak (Ekisıra) 

Katlı (Retor) 
iplikleri 

Düz çiı~ll rankli, ine• kolın 

llcıler l'erd lor pza ın3~ 

suo ~il ısclik \ c '•lr l>ct.lcr 
i:nıl oiunur. 

Her türlü çabukluk ve kolaylık gösterilir 

ZiRAAT BANKASI ADANA 
MENSUCAT F ABRIKASI 

:lan müteşekkil olan İstanbul fır) sayı verilmesını nızamna- merasını d~ıre~~den ~e suretle Marpuççularda bir yangın ol- nu görmüşlerdir. Bu kumaşla
spor takımı rakiplerini ( 4 _ O) me emrediyor. Halbuki mağlup istifade edılecegı he? uz malu~ muş, Gezbancı <>ğlu hanının kıs nn nereden çalımlığı tetkik e-
mağlup ettiler. ta olsa (bir) buvan atacaklar- değildir. Bazı ecnebıler beledı- mı azamı yandığı halde söndü- dilmektedir. 

Beykoz_ Süleymaniye maçı dr. yeye m.üracaat e~erek sarayı ve rülmüştür. Hırsız cet'!si meydana Posta kutusu (67) Adana 
İki devrede bir bire berabere Asabına hakim olamayan bahçeyı ~ezı:rıek. ısteyorlar. Yangın hanın zemin k~und~ • . O G 

oynayan bu iki takım sondaki- kaptanları bu sahayi terketme Beledıye ılcnde saray. bah~~ bulunan ve 2 bin l~raya Mınyon . 51~a\.~ldı ............. •••••••O•~· ~ 
kalarda l·üsl ·· b" · teşebbüsüne mani olmalıy~ı: sine seyyahların oturabılecegı kumpaayasına sıgortalı olan Evvelin gunku nushamızda Po- • • ,__ ~ 

' mn ır vazıyette f tt gı b""yük bir otel yaptrrmak fik- Rus tebeasından Vem'e ait ço- lis ikinci şube sirkat masası me ITTIHAD 1 MiLLi 
s~h.ayı ~erkcLlPn Beykozun mağ Vakıa insan haksız a:,ze 

1 
.udedir Fakat bunun için de lub?yetıle vurtlarma döndüler bir cezaya güç tahammul eder. nn · .. h 

11 
k 

1
• rap fabrikasından çıkını .:ır. . murlarının mühim bir hırsız şe . 

1
.k. · L. f · Fakat ortada nizamname mev.- yol meselesını a etme azım Yangına maöa,anın uzerın- bekesini yakalanmak üzere oldu 

ıncı ı;a ta ymı!'I sonlaruıa · ., · -
0

• b. s··ı . k:u cut iken ona göre hareketlerı: dır. de bulunan odanın ahşap mer- gunu ve Eyipte oldukça büyük ~ rriirk sigorta ~irketi 

" 1 

.;-rıı ır u eymanıye a " . . . uydurmak mecburıyeb Bahçe açıldığı takdirde oto- diveni altına konulan ga-. soba· bir mesruk eşya deposu meyda-
nı sert çıkıslarl~ kesen mızı · büs işletilmesi düşünülüyor. Be sı sebebiyet vermistk. na çıkanldığrnı yaznu5tk. 
Beyko~~ular , alcyhınc ha- vardır. lediye bu hususlarda tetkikat Polis bilhassa hu noktada tah Polis bu husustaki tahkikata 
kem Nuz?ct !:ley bır penal~ı. ce- F. K. yapacak ve Yıldız saray ve bah ! kikatını tamil~ etmektedir. Yan devam etm~ktedir. Hrsızlardan: 

Harik ve hayat üzerine aigorta muamelesi icra eıle ·iz. 
Sigortaları halk için müsait eraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 

~ ini ten.il 
b" .. a 

zası verdı. Beykozlular ıtıraz çesi için kat'i bir karar verecek' gın haber <"lınır alın:naz itfaiye Nazım isminde biri yakalaıınuş-
Tiftik ve panıuk tir. <lerhal yetişmis, fakat >angın tır ve tevkifaneye na!.dcdilınis- Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 

işten el çektirilen pos- Şerif Beyin tekaütlü.~ü çıkan m<l:ğazay; açtırıp su işlet t~r. V:apılan tahkikatta Namnm ff••~~Jııı. Tehfon: Boyoğlu-2003 <1111••••·~~ 
ta mu

···du··r·."'n· piyasası , • mek kabı! oıamam1stır. Bunuıı sımdı)'e kadar 7 sirkatı· tesbı't e-
- mese .esı · · - ' · · · · K •• • t ' • h k 

Gölcül· o•ta ve telgraf mü· Tiftik ve pamuk. satışları ha- I ıcın magazamn sağt:: rafında bt~ dılmış, Eyıpteki mesruk eşya omun ıs eserıerı a -
dt .. ah: P • ta ba<müdürli.i- raretlenmiştir. İngıltereden mal Belediye reis muavini Sf',;+ lu?an ~ol tarafında bulunan Dı deposunda da bu yedi hırsızlık- kında tahkikat 

g·u·~nrue,bı"rırteenlgrpaofsgo··nd.ermiş De- !anınıza karsı talep başlam :)tır. Beyin Beyin tekaüde sevkedile mıtrakıye ait ecza deposunun ta çalınan eşyalar bulunmuştur. K ... tl"" da"r eserler sa 
• b" "'k ı· k - . .. 1 . ı~ . k ki . k 1 u··s s b ı... • d" - f omunıs ıge l -- . d k ld Fakat fiatlerde ır yu se ış yo cegı soy enıyor. c ~mır epen crı · ·rr. ınış, · - . e e ... enın ıgcr e rr.dının da izi b k" h 1 h kk da 

gınnendereyc gi er en ydo , ~ tur. Sehrimizde 25 bin halya is Şerif Bey henüz tekaütlük tündeki Ja!·o rorap fabrikasınm. üzerinde bulunulmakt<1dır. 1 bt~n ~zdıd ıtapba~e erb a tın 
dort kisi tarafından yanın aıu • .. . . ld ad - .b. t . d 1. . k b tl - ---.... ' ır mu etten en za ıta ara-. d. . tok mal vardır. muddetıru do unn ıgı gı ı ya· avam e ınmı , A'lca u sure - -- f hk"'· . 1 k d 
idareye ait 250 Iria ile ken ısı- Cihanair camii şı da altmış bese gelmemist;r. le su i..<ılenilebilmistir. Hanın Bfhnecemiz Puıd1.anb.t~ .1 .atb yal)ld~a1 .. !~. hır. nıp 3 lirasının !!as1'edildiğini bil .., K . . h • . 1 11 l· • p r o ıs mncı şu e mu ur ugu u 
dirmı"ştı"ı·. Ba.o.nıu·« 1 1·rı"yet, bir mü Ge ene kubulan fırtı- endısı bu ha crın ası sız 0 c u .ısmı ;.ızamı yam.,ıştır. 0 ısı 1 ' 8 .4 1 6 T 8 Q 10 11 t hkik t n bitirmiş ve tahkiltat ·• " çen s vu . - .. ı · f tahkikata devam tınektedir. i :ı a 

1 ı · 
rc'{ıp göndererek tahkikat yap- nalarda kuştunlan ucan Cıhan- gunu soy eınış ır. Di''cr yan e nhr 

1f _ I. f1 ~ K _t Y E ı Ş 1 A •neticesi hakkında tanzim ettiği 
t•rı,ıış ve bu iddia sabit olam~- gir camiinin Evkaf tarafından Asmaaltı_?da fareler Son 24 ~aatteng~·ri Saraçha l ~ T ._ı _'!., F _ L A "i(l-~K rapor_u ?ün müddei umumiliğe 
d1gTrdan müdüre i~ten el çektı- tamirine başlanmıştır. . . çogaldı ne ba ında M' nar Kasım me'11 'A i Ü ... N ı\ L -lAj_!gA · vermıştır. 
tıl~iştir. .. .. .. .K~Ienin kurşunları tecdıt edıl resc.sindt."n, d:t; ~r!eri Şak.irpaca 4 K u MIR u ~ A K rr ı~ı R . Müd.dei umumilik ev~akı tet-
. Lu defa mudur, parayı .öd .. ~m.~ mıştir. • • • Balıkpazarr ve Asmaaltında otelı l:ar&ısında tamir eciılrnelı: ',· A L E f> l K M-. - kık_ettık.ten sonra bu kıta.phan_e 

1 d 1 A k erg sı bulunan zahire tacirleri son gün ~ ' 1 h ı h kk d ı k ~e ~azır olduğunu başmu ur~ n ara sanayı s ı te <ılaıı evde-n ve Ayaspaşadal İIUT\- - N ,- -N'\- M - sa ıp en a ın a <anunı ta ı-
g~ ı:.ıldirmiştir.Pendik po~ta mu Ankara, 26 - İkinci Ankara !erde zahire mağazalarında fa- Bünyamin Efendinin .evinden T E -;;f!T -. H'Al~ ~~ 1 bat ya~!laca~tır. • • 
durunün de z_iı;-m~ti. çıktıgından sanayi sergisine iştirak için elli relerin çoğalmasından şikayet olmak üzere i.iç yangın ba lan- 1 - L ·- - -- - i~ - 1 . G uzellık kralıçesı 
ı~ten el. c;_ ektırılnuştı. Hakkın. da den fazla fı"rma müracaat etmiş ediyorlar. Bu farelerin civarda gıcr o.l.ınu.~.'• ürü dC' tevessü etme ı 0 J_ -ı E !<. rn., - _ı A 1i t ı, 1931 senesi güzellik kralıc.a-
k kt d bulunan kiralık dükkanlardan , ~ • t B K A s f A -ıv 

1 tahkıkat ueva:n etme e ır. tı·r. Eşyaların gönderilmesine den sondurülmüştür. ,--·-·- ___ ı ___ ııııı: _ ı' sı Naşide Saffet H. halen Faris çıktığı söylenmel.tedir. - ı p • t T Q[ B t D 
Zaro ai?"a hasta başlanmıştır. Asmaaltı zahire tacirleri ki- Terkos borusunu ___ -. _._ 

4 --71~ tedir. 8 Nisanda İstanhula av-
Anı ·k d ~ulunan Zaro A· Yunan tacirlerinin ralık mag"azalarda bulunan fare çald l 11ıl 1 1 D Oı il AıT det edecektir. 1932 senesi Avru • erı a a . ı ar ·· llik ·· bak t 

gda orada hastalanmıştır. Asrrdı Izmire seyahati !erin imhası için belediyeye mü Boyacıköyünde Terkos şir- ~lurırcrlfli:ıln h•ll•lill•lı pi algduze rlmmusa .. asıbı;ın &tan 
e ihtiyar · ·1esince avdet ede- . . racaat edeceklerdir. k · • d h · · ı•ltll JU a yap ası ıçın ır tasav-ıyı , d b ld etıne m t epoya ırsrz gınnış d 

cekt'ır tzmı·r, 26 - Ankara an ı ı B l d" d •• t hd 1 vur var ır. . em liO metre rnrşu.1 boru çalını tır. M d" b k 
l h d 

•• l n"ldig"ine göre Yunan tüccarları e e ıye e m_us a aa ın an ası 
Mayısta şehrimize gelerek tica- müteka.t er Ankara, 26 - Sanayi ve Ma-

encümeni ri münasebatımızı tetkike karar . 1 . d Feriköyündc Baruthane cad - adin Bankası umumi hey'eti bu 
n isarlarda mü ur er ı Kaçak rakı ı 

t 
. 

1 
d" Belediye hızmet erın e ma- dewde bakkal İbrahimin evin -

nhisar idarelerinde mülga vermış er ı~. . a~1~ müstahdem mütekaidinin d • 1 b - gün meclisi idare reisi Hüseyin 
n . Memleketımızden palamut ve ~ .. , de rakı yapıl ıgr ıa er alınmış Cah" B · · · d 1 
leclisi idareler yerine kamı o- .. . ya tekaut maaşlarının katı, ya- . h · - ::ı ıt eyın nyasetın e top an 

la . bu üzüm almaları takarrur et.mı.§· hut sım· dı'kı· vazı'felen"nden rek"ıl ıcra olunan ta arrıyetta bir bu ı• dı. 
. ,n müdürler encümenlenne, y aniıla memleketımız • " çuk kilo kaçak rakı ile bic taban -~~relerin teftiş reislerinin de da tir. 

1
uncakl r lları Avrupa. meleri lazım gelmektedir. Oc- ca bulunmuştw· _ _ 930 lıilançosu tetkik, kar ve 

ıl olanları Maliye vekaletin- den a a . ar~ ma - retle müstahdem memurların M th ı;· fi B 
1 

zarar ta~dik edildi. Sonra 931 
tlen tebliğ edilmiştir. ve Am~nka pıyasasına arzede· vaziyet! ri değişmeyecektir. Ü iş ır ga et - 1- bütçesi kabul olundu. 
'( enı" sanayı· mu·· dürü ceklerdır. Maaşlı veya m2 as mukabili üc- Kurt.ulusta Tomba. apart~ - - 1 s· T" J 

Mısır konsolosunun retli mütekait memurların al- n~da bır numaralı daıred.e mus - ınema • ıyatro 
ANKARA 27 - İktısat veka ı ı at ·'arınd~ıı C ı 1 B . . • f • dıkları tahsisatın tamamen ile- nr memu., " e a e- J B D Ih d ·:ı, sa.na~·i umumi mü.düriy~tı- çay zıya etı . rete kalbi ile tekaüt maaşlarının yin nezdinde. o~ur~n Halazade 

5
• • aril e ayi 

• ~a~ın e~i.len .Marsıly~ tıcaİ Mısır kralr F_ı_ıa~ ı~.azrı;~Ierı- kesilmemesıni t~min için şehir Cevat Efendı bır fı~c~n deru- BuglJHk J billlfl•c••l:ı temalllel'I 
'llumı;sılı Şcrıf Bey dun ge nin doğum yıldonumu n;unase meclisinden karar almak lazım nunda buluna_n tentudıyotu pek Soldan sağa: ISTAll lll!llJfll Bu akşıın 
\e.vazıfesine başladı.. • betile dün akşam Mısır .;onso- gelmektedir. mcz ~a.n~1etı;ıı~ ve hır yud d~ ı _Ayak (5). Şart adeti (2). ~ ~I ~ sa1ı3t•2ıl.A,SOY1da ınıar Sinan ihtıfalı !osu Hakkı Bey tarafında~ To- Ku:rpi değirmenine hepsını ıçmıştrr. Cc;vat Efendı 2 - Bir adet (2). Küstahlık (4). " -

ı M . d Mimar kalıyanda bir danslı çay zıyafe • hastahaneye kaldınıınıştır. 3 - Kala>· (4). 
an ı"lrt~tftaı· Edımle ektrr ti verilmiştir. kesılen ceza Hastanede hırsızlık 4 - Yeraltt vapuru (11), komedi 

1 ı a ı yapı aca · •• G t' B 1 b 1 ı· dd dil 5 - Nota (2). Nota (2). Profesor ongero un a atta e ectye se e en Haseki hastahanesinde müs 6 - Berri (3). Sonuna (1) ııelin- ~perde 

tetkı'kab Kurpi değirmen;n;n, ceza müd- tahdem Seher Hamının hemsi- ce ağacın kolu olur. (2), 
deti bitmi~. ve deği1:1:e1:1 açıl- resi 10 yaşında Sadiye dün h~s- s - Kundura dikişi (4). 1111 Nakleden: 

Şehrimizde tetkikatta bu.ı.u.-. mıştrr. D;:gırmen sah~bının avu tahaneden c.ıkarken kapıcı tara g - Atik (4). Bir çift aleti (4). 1. C:lltp B. Buğday konferansı 

iRonıa, 26 (A.A) - İkinci ci 
buğday konferansı bugün 
t ec.ilmiştir. 

f k f d b l d k 10 - Bağışlama (2). Caminin 11111 
nan maruf Fransız pro es?'.11 atı tar~ m an e e .:J:'e avu a fmdan üstü aranılmış, belinde kulesi (6). 111 
M. Gongerot bu sabah. tıp fa.mi tı~ aley?ıne. baroya.:vakı .olan şı- 10 metre patiska sarılı olduğu ıı - Baş (4). za,,,an (2). Kır

Bu akşam 
umuma bi 

.leılerde tenzllAc vardır. tesini ziyaret edecekti.r. Filran- kay·eıt iize.rı~e henuz bır karar göıülmüş, karakola teslim edil mızı (2). 

Profes
örü fakültenııı c t ve ven meınıştır. miştir. Yukardan apğı: sız · · l kl y 1 ( ) İlk A'tt yııından aşap;ı olan çocuklar 

frengi ha~~alık~arı klinikierını Satılacak mezar ı ar Hırsız kunduracı kab~ ~ınu·:~ ~~;'.an şey 4 
• ıiyııroya kabuı edltmez. 

>\lıuan Millet Meclisinde tetkik edecektır. Belediyeye devrı:dilen me Emine ve Ayşe isminde iki 2 - Hicap (2). Başına bir (A) Gişe ber gun aut 13 ten ıtlbıren 
erlin, 26 (A.A) - Rayih~- Profesör şehrimizde gördü- zarlıklardan satılması ıcap eden Hanım Zindankapısında kun- gclinıe orta m5nasma gelir (2). No- ıçı1ctır. 

, gümrük tarifeleri meselesın ğü hastahaneleri cok ı;ıü.kem- !erin bir listesi tanzim edilmiş- duracı Panayottan ayakkabı a- ta (Z). -----------h . mel buldug"unu söylemıştır. 3 - Not• (2). İkr.ıın olarak veri Piyango müdürJüıtünden; 
Ükfunet tam ve kamil bır sa tir. . . lıyorlarmrş, Panayot müşterile- len bir şey veya bir eşya (6). , 

6 

İ'Yet bahşeden kanunu 28 n: Bir senlik şişe sarfiyab Bunların yerlerıne ehlı .vu- ri ayakkabıları tetkik ile meş- 4 - Genişlik (2) Katiyen (4) . ı umuncsı veçhile 4000· adet 
karşı 285 reyle kabul etmiş- rk kuf tarafrn.dan kıymet tak~rr. e gul iken içinde 60 liralık mal 5 - Merhaba (5). defter tap'cttirileceıı;inden taba 

• M · 1 h' Memleketimizin bir sene ~ .1 kt d B ı bitt J 6 - Göl (3). Çehre (4) il ı cakl · eclis, şark eyaletlerı e ın .
1 

ld - dı me e ır. u muame e ı' bulunan bir paketi kaşla göz a- ta P o a arın pey ak•·•lırı ~ise sarfiyatı 14 mı yon o ugu 1 ı 1 l h h k 7 - Su (2) Nota (2J Yuva r-rnuavenettc bulunulmasına • , ten ve mezar IK arın ıs a 1 a rasında s:ıklamış, istenildig" i za ile Birlikte 30-3-9.3 ı pazarcesı· ı· ik teshit edilmiştir. k~l 8 - Baston (3). Büyük ve süs-
ır olan kanunu da kabul ett . 

1
. .d · bu kındaki nizamname ve a etten man da görmediğini söylemiş- lü oda (5). saat 15 te Piy:ıngo mtidurhiğiln· 

n sonra. komünistlerin muha- Müskirat ın usar. 1. aresı . geldikten sonra satışa ba§lana- tir. Polis ortadan sırrolan pake 9 - Ah•ap (5). Orta (3). d .. k'· 
f 1 k tımızde temı • e nıuteşe 1.il tayyare mubayaır 
etine rağmen 13 T. evvele ka ihtiyacın meme e caktır ti aramaktadrr. 10 - ikinci (4). Siyah (4). . .. ır içtimaınr tatil etmiştir. ni için hükfunet nezdinde teşeb . • d k O mobil kaz 11 - Beyaz (2). Bir renk (2). komısyonuna muracaatları. 

bilsatta bulunmuştur. Randevu evın e ya a- to ası Saçsız (3) . ı- fitil o1ı1 nıo.<ııuıo ;:ı 
Biir cezanın tenzili u il ın mua )anan papaslar ~oför Süleymanın idaresin- .. • ~·0 • · -::- •• •Jıpıb JfQ UJfS~I 

! n çuva arın - Bir müddet evvel Rum papaz d~kı 2~00 ı numaralı otomobil T urk Ocagında dunku l[ad ıtıu:ıı uuu•fll:ıuıınrıı Jl!3 

Londra, 26 (A.A) _ Porte- mele ve,gisİ !arından bazısının Beyoğlunda dun Şışhane y~ku~undan sürat konser uoıuq QA (:ıı131ıdıv ıııuq~ Qlır 
bankasının kavaimi nakdiye NKARA 26 Un hubu- b" devu evinde yakalandık- le geçerken beşıncı alay karaga H f . . :ıınııo'I •ıuırqı~ uvıı ''lnuaJıa) 1 A - ' ır ran rlm hı terzisi Hüsnü oğlu Mehmet er ha ta venlmesı mutat o- ıınaAaıuw uupJırıııo:ııomvıwı 

V i sahte olarak tabetmiş olan bat ihraç edildiği vakit mu~.me !arı ya~ ıştı. Efendiye çarpmış sağ ayağ lan konserlerden biri daha dün ısı~v }10}10'1[.o!V ısı 
aterlow matb~ası, ba~ay!l le vergisinden muaftır. Gum- ~atnkhane. bu papazla~ m~- kırmıştır. Mehme~ Efendi ~n~ Türkocağında verilmiştir. Kon- ım•s uBSq( -ıa 
9,421 İngiliz lirası tesvıyesı- rük idareleri bu mevadm rnev- zunıyet vermış ve hepsim Sela- h kled"l . f"' 

6 
sere Leman Ekrem H. la piya-

m hk~ ı tu Matbaa b 1 d • llardan mu . - .. d · ti" ta aneye na ı mış, şo or ya- . a um o mu~ . • zuu u un ugu çuva nıge gon ermış r. . kalanını tır nıst Vesamet H. Kemani Cev-
kararı istinaf etmiş ve mah· amele vergisi almakta idiler. Bu papazlar hakkında patrik ş · det ve tamburi Salahaddin B. 

ıne de bu karan 300 bin İngi- Ticaret odaları çuvallardan hanenin dini bazı kararlar da it Çalınmış kumaşlar !er iştirak etmişler sultaniye ye 
lirasına indirmiştir. da muamele verfisi alınmama- ~az ettiği haber verilmekte- Meçhul bir adam dün sabah gfilı, hicaz, .~st ve mahur fasıl-
~ONDRA 26 (A.A.)"- Mil- 51 lazımgeldiği ktısat vekaleti dır. Beyoğlunda sırtında bir çok ku !arından muntehap parçalar çal 
§ıınendife amelesi sendika ne bildirmiştir. Bu noktai na- Hast muallimler maş topları olduğu halde geçer. ~ışlardır. Ko~serde ocaklılarla 
0nferansı milli encümenin üc zar kabul edilmi§tir. Ankara, 26 _Maarif Vekale ken bi.raz u.<akta bir polisle bir bır çok davetlıler hazır bulun-
::erin te~ziline dair olan tekli Cevat Rüştü B. ti taşra muallimlerinden rahat- bekçinin kendi.ı;e ~?ğru gelme~ muştur; • 

31 reye karsı 49 reyle ka- • • . sız olup ta istirahata muhtaç o- te oldugunu gonnuş, srrtındaki Çıftçılere yardım 
uı e.tnıiştir. Şı"mdı· u··ç bu··yu··k .tkusa .. t .ve •. k. aleti neş·n· ya .. tı zı-d C R B !anların bu tatil devresinde İs- yükleri atıp ters yüzüne dön- Ankara 26 - Ziraat Banka-

Bir lı:.uvalür hanım aranıyor 

:\1ınikür bilen tercih oluna
cak'1r. 

Adres: Üsküdar Yenlcamı kar
şısında kadın peruklr ,alonu 

.Abdullah. 

Zayi - Hasköy şubesinden 

aldı~m askeri vesikamı zayi 
ettim. 

Kasımpaşa Kulaksu: mahall~

ı;in<lc 3 ı o tcvellutlü A~ır 

SEYRİSEF AIN 
Mtrkcz acenta sı Galaa küp: ı 

I! ,, it 2.~Gl Şob' Aceme.ıı: 

' kecı '..hllr;h- ude lıanı 1 
2'40 

IZMIR SUR'AT P. 
(I::GI::) \'apuru 29 l\ları 

Pazar 14.llO da Galata'dan 
kalkarak famlr'e gidecek ve 
Çar,:ımba sabahı gtlcccktir. 

rire -lsten~eriye 
(lZi\llR) va· Salı roda 

puru 31 Mart Ga • 
lata'dan kalk:ırak çarşamba 

'&bahı lzmlr'e perşembe Pirc"ve 
cumartc51 sabahı lskenderiyc'ye 
varacaktır. lskenderiye"den Pa· '\ 
zarte91 l 5te kalkacak Çaı,ımba 
Pire'yede uıırııyarak Perşembe 
lstanbul'a l!'CIPcektlr. 

'J'A \ iL /,A!Jr; VAPURLARI 
Ayvahk-lzmlr postası 

Saa~el 
vap•;ru pazartesi 
akşamı saat 17 

de Sirkeciden hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Ayvalık ve 
İzmir• azimet ve Çanakkalcye 
uıtrayarık avdet edecektir. 

Yolcu bileti Vlpurda da verL r 
AdreS; Yemişte Tavllu le 

biradcrleı ıt!efon lstanbul 211! 10 

lsv!çrenin meşhur "3.\LLY. 
marhlı ayık knplarınd&n bir pırtı 
' 040 !il ~O noksan !lada lstilclAI 

caddesinde 352 num!ralı 

B. PATSIKAKIS 

ve MAHTUMLARI 

- mığaınsında bulıcaksınıı -

Adına A liyc Hukuk Mahkeme 
sinden; 

Banka Kommerçlyale ltalyanenin 
ikame tyledltf ifliı dı,·uındu do· 
layı ceryın eden mahalemede Ada 
nada Osmanlı bankası karş11ındakl 

ticareıbanele!inde mukim Hacı Meta 
zade Osman ye Hacı Meco zade 
Rar!f Necdet lıollektlf şirketi şUre
k!sından Osman lleyin ikamctglhı 
meçhul bulunduıtu namını ) azılaa 
davetiye nraka<ı zahnndai:i be,.ti 
ihtiyariye ile milbaşiri meşrubıtmdrm 
anlışılmıı olması haaebile hukuk 
u>ul mubıkemıleri kanonun 141 net 
maddesi mucibince lltnen tebllg,ıı 

icra;ına ve mabakemeain 8 Nisan 
931 carşamba günii saat ona talikine 
kırar Yerilmiş olduğundan yevm ve 
vakti mezkordı Adana m•hkcmei 
asliyesı birinci hukuk d•ireslndc 
bızır bulunmadığı tJıkdirJe ınubake 
merun gıyab•n devam ed.cefi ıı, 

olunur. 

Parasız \l•P ka 
tamiri 
Vat•nd~lan 

urli malına alış· 
tırmık maksadlle 
mamultnmııdan 

bir 4•pka alan 
lann 2 eski flp· 

kası paranı ıanılr edil' Flııler 
2~o. 300, 350, 450, 550, 650 TUrl-
llk şıpka fabılka.ı. Galatı K. " 

u7 1ka bu teklifi kabul etmiş raıye U?uduru ~~at uştü ey tanbulun sayfiye mahallerinde- müş ve kaçmıştır. Polisle bekçi sı bağcılara kükürt ve göztaşı 
2 unıı;ıakta olduğundan Iaakal şehrimıze ge.lm~şır .. Burada ve- ki mekteplerinde paraslZ otur- yere atılan kumaşları tetkik et dağıtacak, ayrıca tütüncülerle 

ay ıçin sükun temine dilmiş kiletc ait tab ışlenle meşgul malanna karar vermiştir. tikleri zaman 16 şar to marki- afyonculara para verecektir 
c~ktir, ..,. olacaktır. ·r- ..... ""i"' tır. 

• oğlu Nuım 
l& " ı:-c·l::triniırı. 

(Zulfuos) Havra ıokık 10. 
ıtaıamrş-ı tur. 

.ansı kes 

panca, 
dikten 

r 

tinden 
1lep hat 
nüracaa· 
o•ctıır. 

ı çok d 
memes 
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6 MILUYET CUi\IARTt:SI M.\.R"f l9SI 
- -~ -- - - -

FRENGiYE :::! TREPARSOL Komprimeleridir. 
• 

Dahilden alınır, kırmızı etikete dikkt ta~ 
litlerinden sakınınız, Hasan ecza depo• 

!!!!!!!!!!~~!!!!!!!'!!!!!!!!!~~!'!!!!"~'!!!!!!!!!!!!!!!!~~~-'!"!----------

Zayıf ve iştihasız 
olanlara Fosfat -. sark -Mal hulasası~~::;d~·sa~~:.B 

• ~ . ~ ! " .. 1 1- >. • . . . ' ~~ . . ... - ( 

TÜRKİYE CÜMHORİYETİ MERKEZ QANKASI 

Devletimizin 
Mali 

En Büyük Milli 
Müessesesi 

ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Bankalar~n Gişelerinde Umum 
1-lisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. Istifad~Ediniz . 

Tasarruf ve iktisadı seven 
vatandaşların nazarı dikkatine 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedatı kayıt muam~l~si 
Emniyet Sandığında yapılır. 

1 
Türkiye İş Bankasından: 
Bankamıza, Yeni şubelerimizin 

küşadı dolayıslle tahriri ve şifah1, 
memuriyet lalebine dair bir çok 
miiracaatlar vukubulmaktadır. 

Yeni şubelerimiz kadrolarına 
teşkilAtımıza öteden beri dahil 
yetişmiş memurlarımızdan tayin 

J edileceğinden hariçten biç bir 
memur alınmayacaktır. Binaen· 
altyh alAkad.,ranın beyhude 
yere müracaat külfetine katlan-
mamaları ilan olunur. , 

1 

En Talihli Kumbara 
1 

Sahipleri kimlerdir! • 

, 

l mart tarihine kadar S 
liralık mevduab bulunan 
bütün kumbara sahipleri 
kuraya iıtirak etUriıecektir 

r 

1931 

<J•PŞ•WB& 

41 0000 Lira Mükafatlı -931 ilk K• .... lSI 
1 Nisanda Ankarada çekiliyor 

1 teşrinievvel 931 ikinci kurasına iştirak 
için siz de şimdiden bir kumbara ahnız. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

Biıyük Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük Ekramiye 
100,000 liradır. 

A)rrıca: 
\ 

40,000, 
10,000, 

15,000, 
8,000, 

Liralık ikramiye 

30,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

111 • 
941t9DADEMI iKTiDARA KARŞI 

GLANDOKRATiN 
Meşhur profesör Steinach ve Brown • Scckard'ın mühim ke,ftdir. 

Sanş mahalll: Zaman ecza deposu, Bahçebpı 37, lstanbul 

•••••••• K u~~~~~~~~~ www•WWWW utusu 200 k~ruştur. 

Müfettiş namzetliği 
müsabakası 

Türkiye Ziraat Bankasındarı-; 
5/nisan/931 pazargünü ı;abahı Ankara veİstanbul Ziraat 

bankalarında saat 9 rla açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze
di alınacaktır. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık ile se
yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye ve
rilir. 

Asipin - Kenarı 3: 
Sıhhiye Vekaleti Celilcsinin ruh~~o r,'l!' Bu 

ye~ile imal rdilı:n Jm kompirmc'er bu 

Baş ağrısı, Grip, Neıl ~ 
ve Soğuk algınlığınıV ~i~ 

En birinci ilacıdır. şo 
~a 

Müteessir 
olmayınız! 

KREM 
PERTEV 
Sizin de gaip olmak üzere hu• 

lunan güzelliği ıizi ihya edecektir. 
Krem Pertevin cihanşümul ıöh
reti esassız değildir. 

Alat ve edevatı fenniy( 
rnünakasası 

T ahlilah ticariye Laboratuva~ 
mübayaat komisyonundan: . 

ke 

sa 
le 
sa 
m 

Laboratuvar için lüzumu olan kırk kalem a!At ve edeviO; 
niyenin 6 Nisan 931 pazartesi saat 14 te aleni münakasa U

ihalesi yapılacaknr. Taliplerin şarmamesinl görmek üzre her ~ 
ve münakasaya iştirak için de Deft~rdarhk binasında müelS J k 
lktısadiye muhasebeciliği veznesine yatıracakları teminatı rııu 

1 
kata makbuzu ile birlikte ihale günü ve saatında Sultanahtıı' n 
Ticaret mektebi nde Komisyonumuza milracaatlan, ,/ ~ 

Et, Ekmek, yaş şebze 
mübayaası 

• 
Nafia fen mektebi mübayaa kornı 

yon undan: 
Mektebin Mayıs 931 gayesine kadar olan laşeslne alt ET, ~ 

MEK YAŞ Sebunin kapalı zarf usulile ihaleleri 16-4-931 peı11 

be günü saat 4 de icra olunacaJttndan taliplerin yüzde yedi bUI 
teminatı muvakkatelerlnl iktisat muhaslp!İğl veznesine v.ert ..ı 
musaddak ticaret vesaikile Gümüşsuyundaki mektep mübSr 
komisyonuna müracaat eylemeleri i!An olunur. -----

Tarla far~lerinin 

fabrikasının 

ZELiO 
tanelerini kullanınız. BityUk eczane· 
lcrde ve ceza dcpolannda bulunur. 

C. Fröhlich, Sultan Hamam-Kcn
dros Han 6 lsıanbul. 

AGırıyan yeriniz• bir 

ALLCOCK'S PLASTER '. 

yakı•ını tatbik ediniz. 

Muhakkak ıu...ttt hararet ve tu•lll tevHt 
eden tayanı hayret eımer rakıdır. Kuvvet 
•• t11lrl o dorace bOyOkdOr ki ıt.rlııl toclo•I 
wı ın ftdlt ıarıyı ıırlan tukln eder. 
Allcock'ı PJastır pkıaı ıalr mDmıın U•r 
lora faiktir. Zlro bıtblk ıdlld!QI bOtOo 11· 
mın zarfında tesirini lft eder. lumbago, 
Siyatik, Romıtlzmı, Arkı •Orılon, OkıO· 
rOk •ı Nozlı onun tnlrlnı lıo'f• lıa· 
l'Jyyın muka.,ımıt ıdımıı . 'Pi # - ,, 

Dr. A. KutiB 
Cilt, Frengi, Belsoğuklul" 

ademi lkddu muayene vo eJe'ı/ 
tedavlhanesl Karaköy Börekçi 
auasmds No. 34 

~~------../ 
. Dr. HORHORÜ~ 

Bclsoğukluğıı • Frengi adeıııl ~ı' 
tednibıneıL Beyoğlu 1'okadıyıJl1 Mnındaelı:tep sokak 8 •5 'f. ~ 

Ecnebi memleketlef 

• 

giden tüccar "e 
seyyahlara 

Ban~m Kom:narçiy Jlı 
ltalyana 

Sermayesi 700,0J(),'JOl 
(ihtiyat akçıni: 

580,000,00J Liret) 
TravellerJ (Seyy.ı.ıll 

çekleri) :-.ttar 
Liret, frank, İngifü Jir1 

veya doları frank 0J3r' 
satılan b.u ç~kler sayes~ 
nereye gıtsenı:ı paranıtı 

mali emniyetle taşır ve ~ 
zaman istarseniı: düny ı~1 

her tarafında, ı;shirde, ı;.t 
lerde, vapurlarda, trenlef 
bu çekleri en küçük te:lı 1 
çin nakit m:tka mınJ:ı k0 1 

ylıkla istimal edebilirsi1 

Travellers çekleri hı~' 
sahibinden başk:ı ki ıns~~ 
kulnaamayacağı. bir şelı1 

tertip ve ihlas edi lı n:~tir· 

b 
c 
y 

l 

ay; 
lar 
"ti ~ DARÜLBEDA YİDE~""'""' 
,:;:-·;.~ N A ş i T ... er ;·c E s i 

İştirak için evvel emirde İktısat veya Hukuk fakültelerin
ı d~~ ~e yahut ulumu &liyei ticariye veya mülkiye mekteplerinden 
.. bınnın mezumı veyahut son sınıf müdavimi olmak lazımdır. Di

ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müesseseler· 
de en az iki sene hizmet görmüş bulunanların da müsabakaya 
dahil olabilirler. 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından a
lacakları şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne biz-

ALlt:O(KS 
POROUS PLASTERS 

Her eczanede aatııır. ~ r Actntaı•rıı J, BERT • Co. 'l. 
Pcıta kutu•u ı 233 Oaıata, l•tanbıf 

··· K·EFAti i H 
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"'a) Danilbedavi, Nasit Bev. '.\les'ut Cemil. H•11m • . -


