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Irak kabinesi 
İngilizlerin tazyiki 
karşısında istifaya 

' karar vermiştir. 
* Mısırda İn

giliz bankanotları
nın sahtesini yapan 
bir kumpanya ya
kalanmıştır. 

Bu zahn gazetesini sahn aldığı - . muvzzıe: 

~(()) Jliir~ 

ı atavlanın mühim bir kısmı dun böyle kal ve taş yığıntısı halinde idi .. 
E\'clki gece büyiik Trıta\ Ja 

yangını hakkında dünkii niis
hamızda kftfi derecede mu
f a;osal ve mcv:mk malt\mat 
vermi~tik. Bugün de mütem-

mim haberleri nc~rediyoruz: 
Dun yazdığımız gibi gece 

Beyoğlu etfaiyesi Galatııda Ar· 
kadi sokağında bir müskürat 
deposundatt çıkan l"anğını 

sündlirmcğc ujtrnşırkcn Tat~n -

lada yangın çıktığ1 hab:_r 
yerilmiştir. 

( [ Alttarafı 4 ııciJ sa}·ıramızd:ıdıt J 
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Fransız sefiri lllete ~eure~ileı vakıf sulnr1 
~·---·--··--

TÜRK TARIHiffDE ME HUR VEZlRLE1' 
"Alemdar Masta/ a paşa 

Bt10'tiı1 l")arise 
b 1 ı:akadar varclat getirebilir? ~"" AY HAN... ... ..~ 32 ... ~ 

Fırtına ııe yi1zdeıı kopı11u~tu? gicli y-or 
( / . 

Fransız sefiri M. Döşaıııbro-

Sfu/ ra::.a nı bir lu'i.kii111nan1e gôndernıiş~ Se \ ·t mııı hükfımetile temas etmek 

Al• p l d · '-' · · ı. "/d · · · · · ve tedavi olunmak üzre Parise 
ı . J·ı az e enureceg11u uı rr1111şt1 gideceğini yazmıştık. Fransız 

Rusçuk yaranının maksJt
Iarı, (Selimi Salis) in iclasını 
],ola) lıkla ha arabilmck idi. 
Bundan ötörü dişli adamları 
ncfvcttiriyoıludı. 

Bir iki gün sonra; 
lfahakçının idaımnd.ı elleri 

var. Diye Yeniçeri od,ıbaşıla
nn ,fan ikisini idam ettirdiler. 

Bfıtun bunlar yapılırken 
A lcmdarın asl,c ri takım takım 
cadde ve sokakl.mb gczini
vorlardı. H1.;rkcs korkusundan 
birer köşevc inmişti. 

Rusçuk· yaranı gizlice 
S.ırayla temas etmeyi ihmal 
etmiyorlardı. Mtıtcgallibcyi 
<lef ic;in saray Ağaları ile 
hafi müz~1kcrclcrdc bulunu-

Saraya emniyet telkin . . 
etmeyi ilk \',ızifc biliyorlardı. 

Ozaman Selimi Salisin hayatına 
ilişik edjlmiycc\:ği şüphesiz 
idi. . 

J tanbul t\!nh:.ıl:ışınca; 
, - Harp işleri mCızakcrc 
edilmelidir. 

Diye Sultan Mustafanın 
huzunında bir meclis toplıyıp 
öte taraf ta Selimi Sal isi icllis 
cdi vere~cklerdi. 

Jstanbulda belli başlı kimse 
bırakmamışladı. Yanlı.z Kapu
dan Derya Seyit Ali P. kal
mıştı. 

R.mıiz Ef L:ııJi Akından 
sıkı tmiı. Alemdar da Sadrazam 
Çelebi P. ya •;üykdi. Çorlu
daki muka,·clcyc 'i:ıdık kal
m.1"1111 ihtar etti. 

S,ıdra7 .. un: kendi 1-cndinc: 
«bir nk\tlcr mcml1::kcti 
( F~kiya ) ~.tın tcmi~liycıı 
( .Kopnılu ~khınct ) P. nıh 
ikin'i~i gözik » bakıyort\ı. 

Alemdarın t.ı1cbini lwmcıı 
yerine getirdi: 

K.ıpudan n~ryanın « .ızJi 
Ye tardı hu u unu.,» Sult.m 
~hı tafaya yazdı. 

Fettah Aga bund.m ıncm
mın oldu. (_...unl,ü Padişah 
( KapuJan ~ıcry~lıgı ) ona 
".ıddıniş idi. 

Emiycnlcr, Seyit Ali P. 
t.ı ıftırları ke ildiler. Ar.n.1 
St lt.m .Must,1(mın \ ııliZl~si 
( ,\ \ŞC Sincpt.:n er ) sult.ını 
sol-..tular. 

\" .ılide sult.m : 
- « Sulch::ıd:m rıdcmdir. 

1 lu ,ı.ıs.ı a5lanıını muh,ıfaz:.ıy.1 

ımıkh.:<lirdiı· . » 
De& Sultan ~Iu tafa Sc it 

Ali P. nm G· rp <)(ağmd.ın 

\ LtT miş sbzu gcccrlcrd n 
olma~ına kapıldı. Se\ it Ali 
P.ı ,1yı rızlctnıcdi: f ı] 

Satfrazam.1 bir de hül,üm-

name gönderdi : Seyit \li 
P. ayı azlcdeıniycccgini · bil -
dirdi. 

sefiri bugün eksr>riele şehrimiz
den hareket edecektir. 

ı\ff srö Döşam bron Paristc 
Suri) e hududu mesel esile de 

Fırtına da, 
koptu: 

bu yuzlkn meşgul olacak ve Fransız h\iku
mctinf· mailim at \·erecektir. 

Ru ç11k yaranı Sadraz.mıa 
Akım.far ağından habcrJ..~ r 
gôndcrdilcr: 

- cc Çorlu ımık:wcle~in i . » 
İhtar ettiler. Çelebi P. fena 

t13klc sıl ... ıldı. Galiba da, Alem-
1.farın böyle kendi işkrim: 
brarla karışmak istcmc-,ini 
çckt"mcdi. Alemdara haber 
voll.ıdı. 

- « Ar,1daki mukan:krc 
ne rütpc ikdam ettiğimiz 
malum. Şimdilik ınaslah .ltın 
tehiri lüzumu Yardır. 

Kendileri aynı saadetle 
avdet huyursunhır. 

f nşaallahi taal:ı bu muhlis-
kri kararı tamamlarım ... 

Dedi. Sadrazamın ~ığır 
cevabını Alemdara tcbhğ ettiler. 

Alemdar hiddetlendi : 
- Bizim kaYlimiz, işler 

işlerin bitmesine kadardı.[ 2] 
Cevabını verdi. Sadr.1z:ıın 

şüphclenmiyc başladı: 

Sildrazamın hakkı Yardı. 
Kendisini Edirncdcrl önüne 
katarak sürüp getiren oıdamııı; 
Kabakçıyı gizlice öldürtttıgü 
gib'i Selimi Salisi icll~ 

etmekte güçlük çdmiycccgl 
şüplıe5iz idi. 

Yahut Çelebi P. sultan 
;\lustafayı korkutup ürkütmek 
kin bö,·lc lıir hile düsimdü. 

, " , 

Alemd:mn Sdimi S:ılisi 
< T.llıta » çık.trmak tasa\·:n1-
nındc olduğunu bildirdi: 

Sultan Must:ıfa inanmadı. 

c\·ckc Bchi1:- Efendinin Fettah 
Ağ,ıya Yerdiği temin.ıra lrnndı. 

Sadrazam, sar.1y mensup
l.mnd.111 başk.1larıııı clJe L:tti. 
P .ıdiıah.1 tekrar haber uçurdu: 

Çelebi Paşa diyordu ki : 
- « Refik, Tahsin \·c 

Bdıi( Ef1.:fülilcr, htan buki.ıLlır. 
Alı.:mdarla Ramiz Ef~nLli 

h:ıridndc hulum1"orl.ır.» 

< 1 hıttı hünuyuıı ile bu 
bcndckri memur edilirsem, 
k:ılc kapıl.mnı knp.ırm~ i~er
<lckilcri idam 1.:dcrim; \·c 

1 t:ı.nbulu mudafaaya haşlarım.» 
Sultan Mu<;tafa Sadrazamın 

h.ıbcrini aldı. Huzurunda • Tczir 
Fctt.ılı Ağalar ,·ardı . Aı-:-aLır" 

rt:ddc.:ttilcr: 

Sefirin alacaJ;!ı talimat ile 
mt:selenin kökünden lıalledilc

c eği fımit olunuyor. 
~\. Döş:ımbron yaiııız tedavi 

m:ı ksad il c Pflrise g-itmckte ol
chı ğu nu ~öyliyerek şu beyanatta 
bulunmuştur: 

«Hastalığım mühim ,·e ciddi 
tedaviye liizuın gösterecek ına
hi} ette idi. Ankarada ilk defa 
griple başlıyan rahatsızlığım 

ihtilatldr yaptı. 

i c . . 
Evkaf çeşmelerinden ikisi 

Bir sabah uyuduğum zaman 
gözlerimin üzeri yumrnk gibi 
şişmiş ve gözlerim kapanmıştı. 

Bir ameliyat lazım geleceğinden 
korktum. 

Ankarada beni tedavi eden 
hazik Türk doktoru buna lüzum 
S!ÖStermcdi ve birkaç gün 
jçinde beni ıztıraptaıı ve zul
metten kurtardı. Şimdi iyiyim 
Fakcıt gözfımün tekrar nüks
etmesi korkusife bir konsülta-
syon yaptırmak için Parise 
gideceğim .Seyahatimin sebebi 

ve gayesi bundan ibarettir.-. 
Sefirin seyahati üç hafta de

vam edecektir. ... -..................................... ~ .. -
rc\·a mı?» 

B. \1. mccli-inin bir mtiddct 

c\ el kabul cttiıti bir kanun ile 

Ed<af:ı ait suların bcledi)e \C 

~chrt·m::ınctlçırinc intikal 'c deı ri 
litzımgelınektcc.lir. (:ene arnı 

kanun muçibince hu suların 

\ aridau da bckcli) el ere p;cçmiş 
hulunmakt:ıdır. 

Şehremaneti kcndbinc intikal 

c.tmiş bulunan bu suların getire· 

66nın 
Gene uskuru 

fildi 
Dün Şirketih~)Th't:niıı 66 

Dediler. F.ıbt Sultan ~fos- , 
tafa ihtiyat etti. s.ıdraıama 

acele bir hat yolladı. Padişah 
kendi eli İli! rasgclc bir ldğıt 
uzcrine yazdığı hatta: 

numaralı vapurunun Beykozda 

ccgi yaridatı tc~pit için cln:rnı 

·bunların \'akır idare indckı kıı)·ıt-

larını çıkartmakla me.,guMür. 
Öp;rcn<liğimize g"i;tc çıkanılına;;; ı 
lazım gelen su ku) udu nkfiye

sinin miktarı 2000 adedini mü
tcca\'iZdir. Emanet memurları 

teker teker i:.tinsah l'ttiklerinden 
hu i~in ikmali senelere rnüte\ ak
kıf ~orülmektedir. 

M. Maysnar 
~ahık Anadolu demir :\ol-• 

lan direktonı 1\1. Ma) sner 
diin Almanya) a gitmiştir. 

Şirketin ta:-fiycsinc ba~tan-

ınıştır. 

1\1. .\fay~ncr bir miiddet 
sonra ~ehrimizc :ffdet ederek . 
şirketin huradaki alakasını 

kut"dicccktir. -·-
uskuru çıkını§, bir başka vapura 

takılarak ttasköy fabrikasına (Ya Fettah .. ) 
Diye başılytp Al~ıTILbrın getirilmiştir. Opera mGdtıril alcl6 

l~t:mbuldan uzakl:tstırılması Pari9, 22 -(A.A.) - Opera 
66 numaralı vapurun ikinci 1çın: tiyatrosunun a.rtisler hcy'eti 

cc Şöylt: ki : Elhalcti h.ızihi defa oiarak uskuru cıkınıştır. müdürü ımısav\'ir ve tezyinat 

ınü:;al:tha bitmcdi~indcn, Vapura Hasköy fabrikasmda ressamı Dethomas 66 yaşında. 
Dc\'leti aliycm seferber uskur takılacaktır. olduğu halde vefat eylemiştir. 
hükmün<.k olmaJ~h cüml.t f========:::::=:=====::::s:::=-=-,...-==-=ı:::::::llıt:-=11===-= 
umuru scfcriyc)i ,bu anc ı.lck Doldo;llAT hanıb~ içtima ediyorlar 
llİııl \'C devletin ut.tmnda 
sadıkane çalışan Mustafa P.- f . 
aya (sipch ah1r) ohr.1k ilı.ı_lc ı İ l L 
ve cümle meımırl.ırı düşman S~t"'.:.;~.~~::! 
karşılarına bir an akdcm '" -
ul.1ştırılıp ye gclmiycnlcri 
kim olur5a olsun iktiıasırı.ı 

göre tedip Ye bu ana kadar 
ctti~im misillu vüzera ve 

oc.1klu \ c ult!ma Ye ri0al 
n: sair iknı gclrnlcrlc 

ittifak birle .. [3] 
( Ritnıeıli 

[1 ] Alemdar ~c}lt .\li Pa, a için 
şiiyle der: 

l\lüşarün ilerh Garp oc:ıgında 
) ctişmi~ ~ iğitlcrden erazil 'e ccl::ıp 
ara ında pala , .e pah oş sUrumüş 
e. ki itlerden olmağla.. ) ( c\·dct 
a~ nen almı-tır. (_Somi Zade: ) 
( tl!!>pih dde mlıi' ak helde e\ radı 
riya dilde .. ) der .. 

- « Alcmd;ır P. rnn mak- [2] Tan nr l'..adc : affederler 
sadı , Padiş:thımızın nü Cuzunu dıılı:ı. güriılecck ma~lahatlar 'ar .. dcr .. 
tak\ iv1.: etmektir. Cümlemiz [.J] <;ok ınühimd~. 'ani 

b·ı· . ~ 1 (> • 1 Alemdar gitmez c... Ulema \'e 
1 ı\ oruz. ~a' raz:ıın . 'c ıın- ki .1 . ·r k ı · d'I . · oca • ı ı ı· ıuı :ı • cc ıp tc ı ıı 

cdi \'Or; bir cdw11 yi'ızündcn çarc~inc bak.. ı:n cl:i hadise] 

vokYcrc şurış çıkarmak çıkarma diyor .. 

raları lazım değil .. 
kendi~ini birdenbire 
isretc ' urdu .. Geceleri • 

lçtlınaımn: var •. Sizi cllnllyemen, b!zimltlleri dlnı.mı,,e Fdlyorum ... 
-;p , 

ıne ~üzüm~, seni fena 
~ 

hay\ au ~ibi !!ürlivorum 
f_ 'l,_ t . .., t. 

elemeye çoculJaı· hir 
perçm·ık ) aramazlık 
etseler ) - ~imdi sizi 
pencereden aşağı ata
rak kabak gibi be) ni
nizi ı>atlal u·ım - ) ı.ch-

didile ha-vk1rmag'"' a hasla-
• • 

- Efendim koynun-• 
da kokulu mendiller; 
luı·unıuş çiçekler, da
ha neler de neler .• Sa
balılara kadar ahlar, 
oflar.. Evde kac cau 

~ 

jfııltarrıri: Jliise!Jİ1l Raluni 

bir ahtu·, bir oftur gi
diyor.-) anı~ ornn1 Al
lah - diye ha) kırdığı 
)::tkit sanırsınız ki Jnı 
oğlauın içinde de aşık
kereıue )akın ate.

0 
gi

bi tutuşınuş bir külhan 
\ar... Kızımı zavallı 
Fitnacığımı gözü g(\r
mez oldu· Döşeğini 
ayırdı.Affedersiniz ka
rı koca esrarıma 'a
rıncaya kadar lterşeyi 
söyliyorum. Ah ana
lık bu .• benim <le i<·im 

dı ... 
Jlusre' Nizami Uey 

Yarsa hepiınize kal'~ı 

b\uetler, nefret.le, h~\şa 
huzurunuzdan sih iip 
~avıualar •.. Bunların ... 

.A lkvhi<'in ~ih lcn1eli her .. . 
şey~i nıii ~enııuel .. 
J)f) le oln1asa Şehnaz 
hatunıefeni binme,·e 

• 
tenezzül eder mi lıiet 

" Fak.al 11euw ]:hım o-
kadar par·a) la ı:atihte 
biı· kon ak alınırdı. 
~ey~c o1du.. gnrecc
' imiz,~t,kec·e!.rimiz va-• • u • 

rnıış. • Cani:\ başla 

çalıştık. Varunızı, )O

ğunnızu 'erdik öyle 
bir araba)a sahip ol
duk .. lakin he) efendi-

• 
ıniz inamnız çoluğuuu 
çocuğu!ıu i~iııe biudi
ri p te iki defa geznleye 
götiirn1elli. Neyse ba-
~mı~ı ağrıtıyorllDl bu-

• 
yanıyor .. Karıs. ) nm
na gittikçe (-gözük-

.. 
t•ıgarasırn yakt.ı. Dev-
rişaue hir t.evckkiil 
'aziyetile boynunu .. . 

· biiktli. Bu lakırdı ~a-

. ğmıaklarmı dumanla 
beraber 'uıarak dm· • 
liyordu. 

Koea karı şö)I(• coş
tu: 

hep.:inc ey,allah <li -
yiı• çekiyoruz. .Allah 
ne verir de kulu gü
türmez .. Efendiın ~el 
zanınn git v.aman arlık 
Seyfettin do~ru <lliriist 

& .... 

eve gelmez oldu. Her 
akşanı . zil zurna.. Kol
ıu klarında iki adam .. 
Kapumzı çal~rlar. 

a ıua: 

.............................. :u························1 .,,.......................... ························· 

Kunu~ın yıldız ı 
- Muharriri : Eşref - J:S 
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Kıt'a 
Muhaklratır diyor erbabı fen rumimayiı beşte 

Harabü Küre kuyruklu bir yıldız temasından 
Bu da bir emri hükmünü almakta gittJkçc 

Bizimçin kurtuluş yok galiba yıldız belasından 

Bundan bir iki ~ene C\ el hiri~i yıldı;,,. ~ ıldı7. diyıncc bizim de 
~ üreğiıni7. cız cız ederdi baladaki kıt'adn yerdeki sünmüş ,,ı:ın 

) ıldızdan bahsetmcklc beraber mana)'i mefkut Kuyruklu) ıldıı 'ani 

:>tma\İ yıldızdır bundan daha 7.İ~ nde korkmak elbette tahiidir 
bunun l~p:ıtı :ıtid~ki fıkradır: 

Fıkra 

Balıklar birgün toplan- la kaptınız mı çenıeli bur 
mıı (mitina) yapıyorlardı nunuza takılır mahfolur
Büyük balık küçüklerine sunuz çünkü onun adına o 
(Kon,. e as) veriyordu çay- ta derler alze avlamanın in-

sanlarınca daha birçok hile
larda, denizlerde bazı u- leri olmakla beraber bazı su• 
fak muaanna torpito vaz
ederler içinizden ona 

temaı eltimi ateı alır pat
lar cümleniz mahfolursu· 
nuz akar suların, değir

men çıkınklannın akıntı 
mahallerine aepet küfe 
gibi bir ıeyler asarlar aö
zün6zil açmazsanız o me
zlakada kezalik mahfolur

sunuz . Denizde veyahut 
Nil, Tuna gibi enhan azi. 

me ve cesimda bir kur
ıunun ucunae ıizin yemi
niıııe müıtat bir nevale 
sarkar görül görmez hırı· 

Ayvalıkta 

Bir resmi küşat 
A} 'alık. 20 (muhabiri mahsu· 

1N1mnzclan ) - Ciımü~lli prin:ı 

Llmitet slrketinin GilmUşhide 

te is C) !ediği princ fabrikasının 

bu ıı;ün remi küşadı icra kılınmış

tır. :\ lcra~imdc Balıkesir \'alisi 

Salim \"c miilki}C mü[ettişi Nedim 

be) lcr ile Ay' :ılık . Edremit , 
Burhani)'e. kaY.al:ırı erkim hükô-

ıneti • Zirnat 'e iş bankalan 

müdürleri 'o f.ıbrJkarör ~ tüccaı-1 

ıntttebcre .. rnd~n pek çok ıent 

hazır hulunmuşlardır . Fabrika 

deniz kenarında vt kırk bin 
arşını mütcca\"iz bir arazi dahilinde 

miiteaddit cesim depo, ma~ 

'e daireleri dahi şamil 200,000 
liralık miibim bir tcsisattır. Bil

cümle makine ve kazanlar Avr~
padııki emsaline faik bir şekil ''e 

~i~temdcdir. YöYmire 40 ton mal 
i~ll') ebilccck bir kudrette olup 
t'Cned bir milyon okkaya karip 

,.c princ ''palı ilttn!:&I edecektir. 
Gerek hu fabrikanın ve gerek 

İ;ı;mirdc bali faaliyete geçen dört 

ptinc fabrikasırun htihsal edeceği 
'a~lar ile Tlirkiycnin sabun ihti
) ac:ı.tının mühim bir kısmının 

dahilden temini k:ıbil olduğundan 

ara~it 'aj!;larmm memleketimize 
!thaline artık hiç bir Hiıum kal
mamıştır . Zü\•nr Ye miiessisler 

tarafından hu bapta temcnniyat 
ızlıar Ye nutuklar irat edilmiş , 

tann,·ii memleketin terakkisi 

~olunda ibraz buyurduğu faaliyet 

« - Te~liıu .. » 
Di~ e sarhoşu içeriye 

ntarlar, giderler. Son
ra sonra bazı geceler 
e' e hiç gelmez oldu. 
Orada, burada ~ızıp 
kahm) a başladı. Ak
şamları bekleriz; gel
medi ıni~ getirınediler 
mi? cocuklari eyde .. 
bırakırız. Elinıizde fe-
ner karanlıklarda so
kaklara düşeriz •• · Vi
ranelerc nıi, kaldıı·ını 
iizerlerine nıi! nereye 
diişiip kalmış, nereler-
de sızmış ararız .. Git
tisi nıeyhaneleri öğr 

ı·eııdik .. Hep ~<>l~şırız~ 
bulabilirsek k.olh1 lc ltt-

yun üzerine ezip ezip ufak 
ufak birşeyler atarlar onlar
dan yeniniz hemen bayılır 

sımz sizi yakalarlar bunun 
adına da Balıkotul derler de
yip te konferansını bitireceği 
aırada balıkçı kayıimdan 

yahut köprüden a.blmıt olan 
binlerce kurtunlu gayet "vati 
bor balık atanın içinde cüm
leai kalır kalmaz beyinlerin
de atideki muhavere ceryan 
eder. 

Küçük balıklar· Hanya 
bundan hiç baheetmemlttin. 

Büyiik balık- Buna ıö
ktea inme heli derler benim 
de aklım ermez demif. 

{Devamı var) 
-

filzetliıil 11bıulli 
Muhabir Süreyya Bey 
kefaletle tahliye edildi -

Muhakem~e bura" 
da devam edilec~k 

Ankara, 2 l ( A. A. ) -
İkdam gazetesinin efkarı u· 
mumiyl·yi tehyiç eder suret 
ve mahiyette ha vadi::; Yl r· 

mckle maznun Ankara muha· 

biri Ali Süreyya Heyin mu· 
kemesine bu günü devam edil· 

mi~ YC vaki olan müracaau 
mumailcyhin iiç yiiz lira nak
cfi kefaletle tahliye:--inc ye 
muhakemc:,,inin mczktır gaze
te mes'ul mfüHirü hakkım.fa 

lstanbul ceza muhakemesincc 
ikame olunan daya ile tevhi· 
den htanbulda devamına ve 
evrakı davanın takmılı ile 
mchzkLlr mahkemeye günde· 
rllmc~ine kaar verilmi~tir. 

İtalyada _.__ 
Mmclis fes hedik~ i 

Roma,2 ı -(A.A.) - 1- r ıl 
meb\ı~ıının fe~hi, intihabat n 
martın yirmi dördlindc icra
sı ve meclisle ayanın 25 
nisanda içtimaları kararname· 
sini imzalamıştır. ........ _.... ........... ···················-
' c fedakArlıktan dola) ı hükumcd 
mcrkeziyeyc arzı teşekkürü mü· 

bcyyin telgraf keşidcsine kar-ar 

'erildikten sonra merasime hit:un 

'erilmiştir. 

rına girip eve g("liririz • 
Kendisini arayıp bul
duğumuzdan hi() mem
nun olmaz. O pis pis 
rakı kokan sarhoş ağ
zını bize acar, sa\ ur-

• 
nıadığı kiifür, fena Uı ... 
kırdı bırakmaz.. Ilef)"" 
~ine tahaınnıiil ederiz, 
fakat artık bıçak ke
nıi ğe dayandı. .Allah 
sizi inandırsın bu giiP 
çoluk çocul eyde ala .. 
yınuz açız.. Sandığı
nuzda, sepetinıizde' 
elinıizde, avcuınuzdtl 
ne ·varsa sattık, savdı~ 
hepsini otonıobile ve,r"' 
dik. Bu gün kazalllP-

C.llitınÇdl) 



vukuf heyeti [=-~~~-~~~~ ~!=~!!~=] --
-

Gtiliin dikeni , ·trdır. 

]Jt"i11 ... allf1 fl1ih l ·ı°ikdt,retle11 t.lı>1ı ı•rkt•11 !~ · {'; 

bir olfnnobil ka:=.f1st111ı 11!i:rodı 
' 

latiliz banka- Jral· iııo"tlll<'JY'l ·i İJtleı11İJ "ffr 
notlama aklü. · (..., .; _ .J 

-
Her .,eyin yarnlitlı~ımla 

hir hil, mct bulan Kek
ta~i {uJ,ar:ı ... mdan biri 

koku unu C\ en. pnr
nrnktarının z·ıın•ın za

nı:ın o clikuıh:rlc !.:ınama~ına 

kutlanır. ( ltnmobillcr de ho\ -
k". Ytımu~:tk, rtthat) a,tıkl~n 
~cnı.t' er ~ihi ka, nı, :ın mcı

ti'•rii hafif d:ıL~:dı .:-ar:ıntılarik 
ll.._1.:k %e\ 1,Ji bir şc\'dir. 1 h:lc 
h~z:m ;:;, ldcri ya ı: ki lıkh crt 
hir "'İm-:-~k llitlindc kti~c hn. -
larınd.t ç:ıl,m:ı,ından ~c'ı1.lcr 
l,am·ı...ır 

~~-----·----~ Dça _,... y.-alana~ biri öldü ~ lngilterenin istiklal ile gayrı :kabili te1if 
~ : müdahaleleri kaTşısın'da -ı hir ~i.in h:&maımla yıkanırken 

~ürdutıi hir h:tm:ımwccp;ioe 
şöyle bir haknu~ ta: 

.. 
Jo:, ct giizddirlcr, cic:idirkr 

1 

Takat her l.!'iizdin hir ı,u,.urn 
dc~il ... c de hir hm u ':ır ~ :ı 
i~tc hu otomobillerin d1: ba
z:ın pck l'..Ul ıkıcı hir h,ılk· 

rilc kar~ıla~ırı7.. < >. y.ıptH!;ı 
rllaıifL"ttcn hih:ıhcr m;ar, ..:idcr. 
hiz :ı rka .. ında pcri~:ın k<ıhrız. 
Dud;ıl,J:ırımız :ıcı h1:ddu:ıhırh 

kıpırd:tr. Paltomuwn bcrlıat 
ha'ınc bakıp hiddetle guhre:k 
.ır.ı,mda mutcha~ ~ ir hir l:'ıh-

za durur. Jı:ın~i,iıll.' k:ır.ır 'c
rcect!,-imizi h'rdenbin~ l,1:,tirc
n1c) İ/.. 

Tabii o ~l' ~d. o dd kara 
.inı~cı.,rinin arka-.ında. d.ıha 
dtj!.nı-.u ~i1.i11 - :ıffcnini1.. bi
~inı dh cı:cktim - ıırtunıu;.:c.k. 
h:ı::ımı;da hıraku a;ı ~1.:\ in na
sıl bir ~ adi~<\r uldugunu .. :;y
h.:mi~ c h:u.\:t , oL. f ,tantıul 
oh.uklarınc.l.ı. l~cnim 1-!;İhi ~ .ı~ a 

) ıirııınİ\ c malıkt'ıın fll:ınların 

hcp ... i. İm ~mii~i\rl:mn \:tkic

~iz \ L.' !'C.-hı.:p ... iz wzdh.:rini 
r:ı-.ımı-:lnnhr. 

Hilmem ne h.ıdar C\ eldi. 
hir).!'ıtn g:ızd1:krdc J urtulu
) oruz! miijdı.: ... ini ~örnni::. "t:

"inmi ... tim. ~onlmh:ır g"iııık

rindc idi 'c .. J-ı., ,,.dincı.: 
• n 

kort,m ıpnız, ~li~ orlardı, p;ı.:· 

çcn . eneler ~ihi zil'u:;l:mlan 
h:mıp olımya -.ıı. ... mız .. ,dm.:· 
nıancci .,ofürkri ~ ol:ı ı:.ctircli. 

hu!'u ... i bir nlı.:t 'a ıt:ıı.ilc hal
kı <;<1murlı111m~ık bcl<bınti:ın 
kurt·ırı ~ nd .. 1:' Sonlı~ıharın ..,rın 
J!;unlt:ri de J.!CÇtİ y•ıgmurlu, 

Çumurlu. \ ıcık\ ı~ık. çipil ~iin
lcr ~ddi. 

S<ıkat.I:mhı nralıalara hir ... r 
Çan1ur ' c phlik :ıroziizti ha-
1iııdc doJa .. nıa~a b.ı~l:ıdılar. 
l tc kt:..:, h:mi :ılet: ham :;;iılcr? 
(İ i \" ·1 • ·ı. · · I . ... ltrıuırınc ~nrııyor :ır \ ı.: 

z ı,ullı hü11;clcrindc b·kçi 
hi ........ ı· • ·ı · ı · r ı "' ı'nu c ;renı lir n'ı 

1'Çt\ f•rlardı. :\ih,t\ ı:t i-..k kur-
tı t 1 <hı l ' I' ·. 1 . . 1 . ' ··· 'u mujc cyı tc ,zıp 
t:ll'lnıd, 1,orl.u-.und:m uzak, 
~iır bir sc k len ~ cı iyon m. 
ı\n, ·r ıı-. ~ı o ... rn, kt rtulduk. \"ol-
1.ı r(\ ·ı l 1 .. ı · • ı • ır ,uttı mu;: mahlııı-.l:ırın 

~a,l, ın \ L' tl'la ... lı \:l/İ~dİllC 
!'İrnJi~ Ccc:ıriz. %ifo t.ın J..ur
tulduk ı 

Bu t ım 1 · ' • ı l · 1 1 • 

k 
0 

L ' l'\<ı ııı )ır 1a~ı-

lttır · 1 · • ıpcr er mi ~ddi? <.iİyl.! 
sııru, o. · ı .. unuz... ) ok canım 
kır y· 1 • ·Lı.:;<. ı, ortada ·aumr kal-
Ql·ıdı da cınd.ıı ı k uruılduk! .. 

-
1 

-- --
l •iin : u:l1 ou hnculıtt 

• 
~f·He lt'cİ hir oımnohil 
~Rıa~ı •flnn~ • hir ki~i 

" . 
d•~ iihnii~tiir. • 

Htomohiltf (' S(•lu·•·-
" 

ntfül{'f İ HllHll' ll hnku-
1,iH· :·wl'i hmail Ha~~ı, . . 
uıaıı i fo1 ra t;wirlPriud~·ıa 

Emin lJaHhu·. n1iih·-
• 

kaitiindt•u Ff'hmi ıı.-, -• 
l•·r Ju . lmun-.-.rfardı. 0-. 
h lltU ·bil Uii' ti" dt• l'(' . 
'. ='t i kamdirnlt · ıı ~··lwe 

do;-,,... "diı·k.t•11 4 >rw-
~ ~ 

kih it· Kurut·P~11ıe :.ra-. .. -
:-mda iki trattı\a\ m·a-

• 
~ıııtla knlmı~ Yt· ırarn-.. 
''':\ lnr ~üı·'Htl<·rini kt·-• 
~t-nu•tliklt•ri i(•İ 11 im ı·-. 
daha~ olnuı ~tur. Bu 

u .. 

ra\ hu·ın iiı~rirn· dij-
• 

ldil~ ıı za \allı ~ oh·ulaı· 

a~u· ~urette va rn l nı ı-. . 
mı~lar ' •· kaular ic•i11ılp . " 

cıhlukhu·ı ~ (•ı·dt· ~ ıAtlıp 
ka hm ~t;rr,f ı r. 

" 
Derimi imdatla l(elcu 

znbıt a altlt~ı 'aralnrm . . 
h•:·Wi1 t~ ü 14·rı l ı' e it mi 
H(\\ iu f'(':'t'cl i n · iie . .. 

Çöpler 
1ki gümlür dökülmüyor 
hıı:uı tin \Ö!) mü!a:ıfılıic.li, iki 

~ fiııtVir çüplcri denize dökn•e

ııı i"lir. Reıikt ·~ iskelesi çöple 
clo uııı~tur. 

Nezıfeti feııııirc nıiidiir i ··cti 

:ır:ıcbf.i nıuk.ıveleniıı feslıedil-

ı 1 .... iııi [nı:tneltcıı t:ılep etmiştir. 

Japonlar 
. 

Türk mamulatun memleketle-
rinde teşhir edecekler 

i' i Jl 1011 ticaet ad~ı"rnm 
~ ·: riın · J.: bir ser .i :ı1,ınak içiıı 
geldi!. _ıi p71J ıı~tı . Biri. i J:ı. -
r •:n ı tic tıet eıd:ısı ıni;7c. i re· i 
ıJ!tııJ fıtı iki 7:lılll, iki llll'llll k ·l 
tkırcliııi biribiriııe taıııtııı:ık içiıı 

\ ı<.i tı. 1\ 't ratt:ı bıı'l•nclukl:ırı 

:ı.ııl. ılll'hl r. 

Bu ze\· t bt r:ı 1:ı. hir er ,..i 
aç3rak J.ı ·ı cıııtfa5ıııı tc:-lıir 

ettikten s.onr:ı nyııi şekilclc bu

rad.:uı Tfır'· ıııaımıl!ılı al:ıcaJ.ilar, 

\"e bu cııl\':ı li kısm eıı ~e} y:ı r bir 

serg-i I• '.ıl ine!~, 1 ı. ınc 1 \' o1'eıi a -

m:ıd.ı aç:ı...::ıkl;ırı bir meşherde 

leşiıir cdecck!ı:rdir. 

Bu iki ı:ıtııı ayni ııı:ıksel!e 

B:ılk:ııı ıı \,; n'ckdlerjııde clc•laşa-

c:ık1 :ırı \:: bir s:ı.ııtral \':ızifesiıı i 

gôrccckl.:ri de 1 :ıber alımm t r. 
1::ı Bu Japon heyeti dün \'if:ı\. eti 
"e•rni b· . ·t·k ırıncı 1 maclan ziyaret ctıııişlerdir. 
. Yarın ba,lıyor _ 
1 ~:..ınhuı n. ı· . . 1 

h l . . 
1
' '(;t \ c \ oıc~ bol a fi a ~ ey ,. k 

j tı rı~ "hı.: tinclcn; a l il g 1 
• t:ınhuı \ ole, hol re - . .... • . 1 

~~. 1 irıncilık ınu-.:ıt>:ık ._ Talebe bırhgmın Mısır Ye ran 
~~;ıa 1 ~-ı kdnıınu anı ' talebecine müracaatı 

~cm lC ı:ı;unü 
13 30 ı;:ıat 
r ·: d:ı Be~cığlu Aınc-

ıkan kulub'· d un c b 1 1 . aş :ın:ıc:ılcur. 
c, ın ı mczkftrd . 

lll li ahıkat:ır· :ı ıcra edilecek 

l ·ı· k a "İnı y · 
~-l enı Yıklı%-\'cf:ı 

c:nerb:.hı·e.L' 
t 1 . • "a:ıını11~ • 

lıt.. ı . fstanbul SDOr • 

l\\illi Tiirk talebe birliği, 

1\ \ısı r \'C i raıı talebe cemi yctle-
rine ınfirnca1t ederek talebe 
birliği teşk:l~tı yapmalarım, bu 
tal:dirdc kcndi!erinfn be}·nelmi
f el taf ebe ittilıa~ına ı.abulleri 

i~in Türk talebe birliğine tavas
sutta buluııacaimı blftffnnf~tir. 

mı!' n• \'Hl'Hlilur ,., 'c • l:'ı . . 
fft·~ o~lu hil;llmı·t · 4 ;iıı-
ltam· lm~ıan('~:ıw 11;1-

Jd('flilmi~l(•rdir. Btaıı--
lat•tlau f:ıuin lla~tltıı· 

He•\ itı \ m·tt~I fH'l '•i°!ll'-• . ' 

d11·. ~111mailt•vlı ~,d11 k 
• 

1 !ecırd uıahk('llH~İ ı·t·i

. lc•ı·iıı llt•tıdi H' oluauo
hildt• huhumnl:.ll'tt <ti"tı·-

İıı~iltcrc b:ınk:ı ... ı lı:ml,anot· 
l:trilc l ııg.ili% h:ızin1: cnakı 
n:ıl;dirl· ,ini t:H1i cdemckl..: 
m:ı.:n;m uç ic:ıl;:ıı; tı.:,l.iı: 
l·diıııhtir. :\fo/.lwnların ı.:iim

ll·'i icir:ıfıc~ırm ı.:ykmi.~tir. 

%abH:t otu1. ;ı,kt k ~ iııt:il= /. 
lir:ılı].. -:ıhıc p·ım bulnlt!~rnr . 
ll11~Ll1. l'\ d~ talı:ırri) :ı~tan 

1 

-ı:nra h.' kH:ıt kra olu111111ı~
ı111'. -

. 
K ~' J ) i ı H • ] ~t ifa '~1 ı 11 <· k ii z r• d. i r 
UaAdnı .. :? l (.\ ... ( Hfiyh~r) - Irak kahiue

f-iİ11İ1t kı·abı ~imdidt•u t~ti f a~ım -.ı•rdiği tahmi11 
t•tliliyor·. Hiiliiu uav.ırlur Irak- İugiliı a~"t·ri H' 

mali muka ,-.~t .. h· riud(1zikrolmıau ınuhtdif Ul(~

d(• H~ uoktalara ait ohıı• mii~tafi kahiıu· tara
f mdan talep olurnm •·~asla lmri<·iudc hir daha 
'azif (' dP ı·~ı lı tc· ('ll HİYt•(•ekltııı·ini h t- \ an e\ l~m ff.o-. . . " 
lt·ı·diJ'. diiı ıc- 11 lmkuk 11 ıa hkP- 1 Çölde bir hadise 

1 

İıı~ih t•r:\ hli k t'ııuN i lrn~ıu hi'ıti'm ınataliltiui. 
H:t·~ inftt• ("4~1'('~ tlll t•d«•H Otomobiller pusuya dütmüt ., 
hi ı · uıulattk<-uwııiıı ••lı~ ve kurtunlardan biri halıtt~ll :-1 a~kf• f'i jrt:H WlU H'\'t• ait ofaulal't kalıul 

1 ,. 1. ·ı 1 •.. ··ı ı ı~.ı-..r:ı, '21 ( \ . \ Rcı\tcr) - t'dt•mi~·twegi f ikri udc·tl ir, 'ciiukü iu~İht'l't• lıii-
' t11\.•11u ~• aı a r ,u, tı t.. - \ .1 1 1 C" · 1 •.. 

• ıııt:tı ,anııı ... a ıı, ın s1..· ın ı · ı· J ı ı ı · 1 1 1 ·· 1 I' dt•reden \aıif t• il'at•tlt·- ı kı:hiri \1: C:trlc, c:r~ınc hcrn- "UIHC 1 ı·a t\Ul .,Pıı( 1 lll( ut m·mm unu a aa~ ım 
rc>k diiıtiİ\ oı·hu·dı. ~) ·riıı<I~ ~. <'. C:ı.lllL'. lıiımı.:t- kf•udi k<-ı ıtiiıw dt·ı· c ılıh· ~<l f•c·<·k hir ·, rrzi.' (' lh' 

İl:lhi, yar:ıhhi, dl'mi~. 
h:t~J,a m:ıhlut,lann ncy:.-c ne; 

fak:lt lıu nc ... neyi 111: diye 
yarattın? Sonrn gel .z:mın git 
.zaman bu <.kn i°" bir h·, .. tah .. 
ga y.:ıkal:uınn'. Bir tiırli.ı il:\ç 
lluhınam:ınıı~." 

:'\ilıa~ et hamaınhi;ı:l·ğini 
:-iirmii-:-l~r: 1) ile.mi> 

Tıpl,ı O herif ı.,rihi hen de 
~imdi) c l..atl:ır elimin crdi~i 

<lilimin yctti~i kad:ır , u ~ :ım
n yumnı J,:ık!ırıml:ırııı :Lley
hindc hulundum. Diınkii J,:.ar
Jı h:n ada' Ca~loj!;lu ) oku· 
:;-undan inerken <iZ 1.ala dtt· 
~ii~ ordum. ncrckct 'c~in 

ay<ı~m o tiim. cl.lcrch:n hirinc 
ili~ti de l,urtuldum . • \·ı.i <.'~ırı~,. .l(ınc:- 'ı: .\ nu:ri- huhııımadı~ı rniitahtH~ıtu.lmhr. Irak sivash·nım 

Fat•İa\'H adli\ t' 'azi- 1 ı \I' 1 . 1 11 < • • 1\k!!".:r o tiimsel,IL·rin do 
• • ,., h\!ıllCr Cl'ltll cıı c:nn lra ~ taki i u!! İliz ;ıım·~ı kah(':--İ ll İH ltt'UU'U lu•fll('ll ~ 

\('( t•lmi~ \t~ nıi'ıddt ~ İ- llin .. ı.:rr t
0

ıl,luı:,u Jı:ıld.: iki ııtı;. .., hir l.il,ıncti ':ırmı-._ 
; mıumi · llllHl\ İtılt·ı·iıı- nwh:ı i1c Ba-r:ıdan l\li\ c) tc J, ü lliy.- ıı ı·el'iııi H' lrakm 1fuu bir snı·('ltt• 

g;ülcı-1.cıı \ :ıhahikrin pu·u ... u- ' İ~ l i kiitliui l~th•p H' iddia C'<li~ Ol' . MulmlefN 
.. 

Akıııdn Akşama .. 
tl t' ll Ni )H'l.İ Bt"\ \itka n:ı dihnıii,tur Hu tar-:tla rı- l ) 

• ' ' ' ' l' İit '!'Ö\l~ ll llll t·f~;~t·ı blif a t.'dt•n llft1.l l' a r111- y a- nu AJ,~:ıma fıl,ra~ 
mahalliut' ~İd (•rck lalı- hip Bill-crc ı,ur~tlllh mal,tul ( hır )azıyormu~; dol· 
1 ·ı ti I I du~nHi~ i c d1.: c.liı:ı_cri fir .. r.ı kiuiu nyui ohh ı;!;undan ~ •ni k.ahim'nİn tc~kili . nı mu? c.lcc.lim. 
l\ll\a a llH'~gu o nıu~-

mL" affa!. olnıu~tur. ilıtirnal, ınfo.:kiM I gii~ll' l'P<·tıo f\;t ir. - !·:, rl! ckdikr. 

: ::,•:;m:ı:•~:'. :~::::~:'.;:;·~ liu~ı9mgl;_di1'1's-uınlFahrcttin ~cıi~B.münakaşaya karışıyor! 5•t7.1 )'':_>~':ıınıı tıir ::-urdtc mt 

lin kız,tk ~ apm·ak ı w- U U UIHlllU JU - ··''-::anıdan a1,~a ıı:l •• 

ı·,•k(: l in i 1\1 1anzi111 Bert•rafedOdi Faku··ıtenı·n kapıları açıktır - llik:l~clcrindl' ııldu~u • u. p..ibi. fıkr:ıl:ırınd:ı da mll\ ıtffak 
t•th•uu• ı ui~ huluuması Hükumet kıtaatı asileri .._ OIU)Cır mtı? 

ihıimaliııdeu d(' halı~··- peri~a~ ve şeh~l'leri Muanzlarımı vaznılıyorlar:Hocalanmız - 'kr h:ı)ram. her ha)r:ım 
ıstırdat ettı J • 

dili,\ oı·. oırnnohil .. ·:~ Guatamal:ı , 22 ( A. A., - da talebelerimiz de çalısıyorlar Bir krt'a... '~ 
ın11uara~ • lH!;I~ Ol' \ t' Ha .. "as ajansı hfıkW1'et km \'etle- _ 'S 

J, J • • • 1 1. r · . ., . wı· t . k\c K ıymcmır ... air ,e na-
>il llal'llıtı l ~UHll( c~ Hl' ııım ası en nıa~ up e m.ş, '' - 1 Dr Falırettin Kerim B. Tıp !arın ekseri.reli rz:mesi, ~·ntııız · 

J [ zir ... iz mizahçı ıncr-

•

.:. .. i' ;·,1.,··111 ı"tl •t' I' (' .... · a· ıl 'lt• zateııango ve Sal:ıın:ıj!i yeııi:Jeıı hklıltc$i \'C hoc.ıları l•:ıkkuda- hansızc:ı dc.:;;,il, İir.iliz \'C Ai-..... " ı ı • ..... ı \ · ı 1 ı. 1 b l ~ b hum E,n:fin !:::tir o"''iu 
• ışg:ı e} cmcı\le lera rr us~a l\i münakaşa dolayı. il-: bir mıı- t' 
htıhtıuıvordu. rlıe~~sını ~sir r~lcmiş o:dul·hn- nı:ıı:ca ile de keneli şubelerini l\ILH:ıf:ı ~ırada ~ırmla hende-

• bildirmektedir . lı:ırririınizc şıı iz.ılı~tiı \''Crll'İ~tir. takip cdiyorl:.r. Oiyorl:tr ki ı nizc 111~ınzum iltifatlard:ı hu-

· lk1 ioktar 
Hakk1Rda ölüme ssbebiyet 
madesindan tahkikat yapıhyor 

İ -c ınlıul .ı\dlh ı:'inc ',ı!,ulnıh.ı 
c;ik:ı\ re utı.:rinc ıki dol,c ır hal: 

kın-i·ı lıll ın.: ,clıclıi) t:t nc•'a ı
~ıııd.ın tahkik:ıtıı h:ı:-l:unıı ı r. 

:\ildHC c len. 1>cturdarlı 1\ ı•l 

t:ılı ... i i cc ·ı l'h. muıiarı nJ.ı l \ 1 -

met l l:tlit ı :fcmliltir. ı, ..:• d .,j 

·.c\ cc,iııc iı;ne ile cııjd:·İ\ on 

\:tpıldıp,ını. bir h.H;ıb.ıl:n:ı tara

fıml.ın ~ıkı l.rn i,.ııc mikroplu hu· 
luııdu,..nı lan z~ \ ~ı.>İııiıı h•lu ~İ"· 

tigini. h~. t;IOC\l' k:ıfJırt ldı.;ın ı . 

i 1hlu,.: ill ikri 'l·rmckt<.:dir. 

Hu net' •t d n do' ı ı j';:j d ı!-:wr 

lı:.kkı ıd, ~~p1bıı t.ıhkil~t de\ :ıın 

une1\tcdir. ( 'c-ct nwr,!;a kıldı

rı lmı~. r ·c:ıinıc~ it icra c lil 11";. 

r:ıp ır uhk"katrn cmıikini i·ril ıın 

('tlirir şcı, ille ı,,ıkını~tır. -
Talebe balosu 
Perşem~e ıecesi veritiyor 
T:ı!chc birli~i 'ulcan \h

mc:tt1.:L.i hin:ı-ı 1 da pı.:r~cmhc 

~ceı.: ... i, y:1hı11. yu!, ... 1:1. rnh ... il 
rnkbc,iıw malNı' (Iİm:ık Lİ7.

re bir balo n: rccktir. f:lhi ... c 

için hiç hir ıııcd ıuri ~et kı:.ı

mı! ...:ımı,tır. Balo miinn,ı.:hc

tilc ~ i.'k ... cl. t:ıh-.il talchc'-i 
birhi rilerilc t:ıııı~mı~ oJac:ık

Iardır. 

Avusturya sefiri 
• \ nı-.turya ~eri ri i\ 1. Ogii .. t 

Kral bu giin A11kar41ya 
~dı;:ccl,tir. 1 umailcyh .\' u-.
turya ile tıramızda mc\ cut 
tkrırL't muahcdc ... iniıı temdidi 
için miizak1:n.ltta bulunacaktır. 

• •t ... 11 

Hafil;ği neye yarailı? 
t:ulıba muhadenet cemi~ eti, 

Tiirk ocağında son tıp hRdicesi 

dol:ı~ ısilc hafircn aktettiıi çtt; 
m:ıın zıbı~arıftıl illtştetmğe War:ır 

-vd• frir. ' 

(Jııat:unala, ::?2 ( A. /\. ) - - 1 akl'ılte biı' dc\iet ınrcs- talebe kitap.ıızdır. H:ı.lbuki 2 lunur. A~a~ıdaU kıt'acla ~üy-
t f · ·ı · · ı · · ses.sidir. Bu ıııüı.::- e " Dariil-a\·as :ı1:ı1.sı :ısı errn rcıs ermııı sene zarfında beşer } üz s.ıhifc- lc:di~i lk~ lcrc layık dc~mm. 
hali firarda buluııduldarı nı ha- fiinun dh•:mııım \C M • .:lriı \'e- illi (14) cilt ],itap neşredilmiştir. , fa),:ıt .\1u tafomn kıc°~ı..1ıulan 
lı, r ,·ermektedir. r >emir }<ıll:ırı kftlcli:1 i rı kontrolıı altındadır. Tıp hocaları içiııde halilı:ı.- hu siitunu m:thrum ctmc:mck 
scr\'isi hıı sııb:dıı:ı.ıı ilibarl'.ll Çaiı~ıp ç:d:şm:ıdığı d.Liıı :t tet-
h1~hırıı~tır. İ htıı:.ı lııreketi ııc kik \ 'C t dt;ş edilir. Biııaenalcylı 

zıı'i.fa ne siyasetçi, ne iktisatçı i\·in nc ... l'c<li yornm:] 
oı. ..... ........ ,...,. -

lııt'lnı bulmıış ıı:ızuile baktlırpr. lıckimlcrimi7in bu mfü:sse e~ i kimse yoktur. Eğer Jıususi .... -ı .--.,i .... .... ,_ 
alenen tcııkit ctmderi do:!ru kabinelerine de gitmesinler di- 1 oı. ..... . -... 1ı1 .-.. ....... ı. 

K im . L..'L. ti .. i;.ral t.e. .ı., .,_ .. ı.eı:re..-ra ·~·a değildir . yoriars:ı. ona diyeceğimiz }'Ok· 
E\·elemirde 10 cenc e\•elki tur. Bılıue!idirler ki Avrupa 16 Kanunu511ni 9:!!J 

Doktor'lar gene kon
sültasyona başladılar 

l oııdr:ı, 2~ (/\.A l •öyter ) -

Beş do!;:tor ço!<t:ıntıeri il:.: defa 
o:.1rak s:ırnrı kr:ılidc bir kon-

iilta.,yond:ı bultı.ııııı ıışl:ırdır. 

Bu lıal mutlaka l\r:ılın sılılıi 

\ ~1h·etinde bir tcbedd iti \'ttku
bulıııuş ol:ı~asıııı istilzam etr. t-z. 

68880 indifa 
Krttktıhıa yanardağı 

işi azıttı 
B:ıtavy:ı, 22 ( A..A ) - Pım 

..,,.·~ Kı'~ktılu:ı y.,ıı:ır 
f~fı .J ~ da ~ ı il d a 6000 
~ ~iJf;!J iıtdııa \ltku hul-
~ IHll şt ur . l şt i':tl 

gitriilliılcri gittkçe 
şiddet!en:ıı el, tcdir. 

Üç buçuk saat zelzele 
l'erb:uıks (Al:ısk:ı), 22(A .. A)-

f.ı kiilll' arasmd:ı,g-erek ıııatcrrrl \'e 
gerekse tarzı mc<ıi cihetiııdcn :ı;dın 

fari; \"ardır. Oi>·orhr ki: lıocal:ır 

de\':tın ('!miyor. 1 loc:ıl,ır pz, 

ktş deıniyerek \':tzifcleri b:ışma 
gelmektedir. Tc.lris:ıt ınuntaza

ııı:ın ppılı}or. 

B•ımı tcdkik etıııcdcrı [.y1eınck 

mc~lcht..ışlık lıl'kttkile kabili telif 
değildir. Riz, l ıhıltc haricindeki 
:ırkad:ı.,l:ıı ımı:mı hu 1 ak ız tcn

kit!crimleıı ıııütecs:>ir ohı} o ruz. 
1 :ıklJe l:ıbor:ıtU\·ar \'C seriri

yatl.mfa gfç \ ... 11\tc l•:td:ır çalı

şı} or. Seriri} ··t r' :ı. rıl' r:ıc:ı:ıt 

eden lı:ıst:ıbrı ) at ıracak yer 
bul.1 1nı} oıuz. ' O ;·f, nıii.ec:t\'İz 

y.ıt ık, f:ızhı ol:tr:ık ti:ı} darp:ışa 

askeri h:ıst:ıne~i tatbikat için 

piOfesürleri de lıaftad:ı (3) gün 
üı!ledeıı sonra hususi kabinele
rinde lıast:ı kalml ederler. 

/\\ rup:ıp talebe göndermek 
meselesine gelince: 

nu teııı:uııile r:ınlış bir fikir
dir. Avnıp:ıda bizimkinden pek 
çok fozl:ı s1:rbest bir fakfıltc 

ha} atı ınc,·cuttur. Bizdersc 
talebe sıkı dir de\ :ıın şarlilc 

ınıık:t} }'cıtir. T:ılelıclcrimiz,bııtf.11 

talı illerini J\ \'ntp:ıd:ı y:ıımıı~ 

o!:rnlard:111 hiç bir ~metle geri 

kalm:ızl:ır. Buımnl:ı bülfın tıp 

ftlcmi iftilı:ır edebiliriz. Biz 
kunt iddiada bulunmuyoruz. 

İıntilı:ınl:ırnıız açıktır. Bütün 
dünp gelip görebilirler. 

:ırrılııııştır. Talebe A \'rupap, hatla sita-

Di} orl:tr ~.i fa:.iitk hoc..ıl:ırı jiııi ikmalden sonr.ı, tekfünül 
Dunpııın bu kısmında kayd- ilim ppnil}Orlar. Bu da do;!- için gitmelidir. 

edilmiş olen karcktıtı :ırziz~enin nı dc.:'ildir. lfocal:ırımı7m kı- Biz bıı k:ı.n:ıatimizi her hangi 
en ıızrıı \'C cıı şidJcttisi olduğu smı :ız:ımı memleket dahlindeki bir ıııafili iimide mf ııaka~:ı \"e 
z:ııınedilen bir zelzele d lın A -d f tatı:ırrilerini Hupa mecmua- ııı u a :ıar:ı hazırız. 
b.ırad:ı lıLolııı:muştur. TC'7elzül:ıt ıarmda neşrctmcktc \'C kendi - -. 
dl:ıı gece yarısıııı yarım saat paıalarile kongrelere iştirak c-
gcçc b:ışfamış \ 'C fasılalarla derek Tip fakültesiııiı: mcs.ıisini 

sab:ılıın dördüne l acl:ır deraın 
e) !emiştir. 

Duç.ırı h:n·r olan :ıh:ıli teh

likeden kurtulmak için soknklarn 
fırlamıştır. - ---
Faşizm mi? 

-·-Almanyada eski asker
ler bunu istiyorlar 
HC."rlin, ~2 (A. A) - (.lelik 

miğfer gropunun 6000 rehi ı\1-

m:myanın kanunu esasinin b"r 
nevi fa~ist idaresi tarzında cczı l 

surette tadil mcsele•İ için :ır:ıyı 

Hıwıiyeye ~iiracut tdilmesini 

~ etmiye kırar vft'tn.lşter<lr. 

bcrnelmilel ilim dün. a.>ma te\·
di etmektedirler. 

Geçen iki sene içinde /\ııtro

poloji d iye üç ilim müessesi 
tesis edildi • Biz daha çok ilim 

yapmak isteriz \ ' C ilim ad..1mla
rıınn nasıl ç:ılıştıklarıııı da biz -
zat gidip görmiişüsüzJür. fakat 
bııgünklı şeraiti iküsadirc ile 

da.ha çok ilim yapın:uııızın inıka
ııı yoktur. 1 Io:abrın aldıkları 

ın.ıaş, rol paralaruı:ı yetiş miye. 
cek kadar azdır. 

Diyorlar ki tıı' hor.ll:ın Oku
ını; or, affetsinler .• Btn eiızat 

*Mfitm ~lıltn ldlfmı mecmu- . 
alara ttriyman1. "Biter~· • 

ftoınayn kraliçesi 
Dün sefaret ko1111tnda bir 

çay ziyafeti terdi 
Şchrimi1.clc hulul''.m Ro

man~ a kr.ıli~e:-i '..\ lari \ · kızı 

pre.ıbc... JLma şerefine (Hin 

al,~am Rcım:ım a ~cfarct ı,o

na~ında bir çar zhafcti \C

rilmi~tir. Ziya[ı:tte Kr:ıli~c 'c 

kcrimc,iJc 'il.h·ct ,.c ~ehr-. . 
-eımıncti mll!l\"inlcri. h.ıriciyc 

memuru Hakkı bt.-y Robcr 

Kollej m lidiirii ve sefaret er
ki m hazır bu1un..ıu~lardar. 

Muslafcı t:.:~4 

liir: (J/111· 11ı.11? 
~ 

Okuma yazma 
bilmiyen 
muallim 

Evelce meslekten uzaklqtı. 

rılan muallimler kendilerini 
müdafaa edecekler 

Ccçl.n lLr, ~cnc,i ıtih:ıyc

tine <lo;nı ilk mektep mu· 
allimlerindcn bazıbrının men
şe, . idi 'c t:ıh il de rccdcıi 
h:ıl,kında maarif idarc-.i t:mı· 
f ıııd.m tctl,ikat y:ıpılmı.,, hun· 
lard:m bir J.ı.-mının mc,kktcı 

uz:ı1Ja)tırılm~5tna Iiizuın g< .. 
riilmii~tii. . ın g'iiıılcrdc ma.1-
rif 'ck:\ktindcn ~elen hir 
tczkcrcclc t:ı,fi) eye u~rı) :ın 

bu muallimlerin dinlcncrcl 
t<1 ... ıi~ c J,:ır.ırına kar~ı ~crdc

d1:cckkri mlıdafaalann tL' ... pit 
ohınm·ı,t hildirilnıi:;tir. Bunkırı 

adı.:di (25) c hali~ ulm:ıkt.l
clır . . 

lfü knç giinc kcfar miıcL1-

İ:lrın:ım krini ) nz:ırak 'd t· 

ktc ir ... al cclcı.:d\lcrdir. 

Bu i~lc ':ıl,ınd:ın :ılıil.:ıd.ır . . 
olan bir z~ıtin ifmlL·,inc na-
7,ar~m ınc,JcktL'll Jı:ıriçce hı

r:ıl ılmal:mn:ı luzum go~tcri
kn hu ımıallimkrdcn iki iıı; 

t:mc::-i hiç okumak 'e ) a;1.mnk 
hilmcmcktc ( nimeti maariften 
tamamen mahnım ) bulun• 

m3ktadır. 
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"~[',...,! 0...,rı,,,,,~,,,.~-,11 ..... ı-,.,,,~d~.:~~-d.""d~:,ı:0::;~:;~"'~~:~:d:~r:,,..n~ı':'1~.r:rı~,~~u~:lc~Y:~. ~~~ı~~"i.~:c~tk~· ':~aı~ı~:~:,1 ~~~1~~A m:Ya~n~::111i~~~""".ç""h""a-7"lfı: ~,=~~O;;;~r;S;· ;;;a~~}~a;:;;;;;~r~,6~K~a;;;;n~u~n~u~s~a~n~i ~ı~9~2~~~l/fıi~~;~~;;;;~;;~~~~~;~ 
Y.:ın!(ın TataYl:ıda eski Aya· ııın (imine ;:eçıııek içi•ı rlcr· hı.:r verilmesi, ~iddetli l>ir rtız;::l- -· -~~ ~· · 

k ~~'.~J - Ka_p:ndı 
cana,, yeni lkylikci so a- hal yanµ;ın ınııımka-ı crra- rın c>ınc>i, hu11llan mada 'ı' · lıktıt 1 
j;ında .J.7 nıınrnralı demirci n 

fmda tertibat alnıı;lardır. Fa· kMi d.erccedc su bulıınınama>ı 
1 

n
9

ft 

15 Alcko ilı: bakkal \"aninin Iııı,~li• Jıı· ... ı • • 
kat arozi··zlcrdeki qıfar bi- ,0kakl:ı ın dar, cYlcrin harap ı rı 203 c:o oo 

995 
203 

25 

mibterekı.:ıı oturdukları eHlen .. ı .. ,. 
Çıkmı..·tır. Y:ın ... q·m ,ı.;iircn mahal- tiıı.:e tcrkos 111u,fuklarına ve ;ıh~ap olnıa'1 atc~in tcı·e· 20

1 
Yuıı;ııı .ııı·aıııu ;

8
2 18 ı 2 ı; 

50,00 
00 

75 
sa 0000 
48 ~ l\:ıyh~Ul;'\rl< " 

lcdeki hızı kinı>elcr tulum- kı»ıılınuş, bir dakka ~iiiın..: .,;cbelıiycr wrmı~tır. ı A""'""" ,;ıiı.i 29 
so,oo 

00 
bal..ıla ,j,mlıirmeıtc uı:tr•ı:mı~- >LI hulunaınaını:tır. Bunun Bıınıınlalıcralıer lıu mınraka· 

Jar"!'t da ınt.\affak ol:ımanu~- iizcriqc cvlcdeki <arıııç ve daki yaıı;:ııı (200) zii nılitı.:· 
!ardır. 1 ı·• · · Ca\"iz C\" ) atlı•'ı halde ,;;n. - kuı ulanlan i>tii"a< ı.: c< ııını;ur. ,.. 

Bir kaç C\' tııtllillP yannıaj!;a 1 h d,ırulıncı·c )·iiz tutmu,,kcn ct-Bu 'ırada hc~inci a ay a· 
l'a<ladıktan <1111rn mıc;ık et· 1 fa,.·ı.: .!'Lırııı1t~rı mahalle a.,ırı zırlık kıt;H kuııı;ın< anı mi- , . " 
fai,·cyc ha1'"r \""rı"Jmı'·tı·r. o ı c, ' • I' k.. irck»i ha-,ı >kk:ı•'ımla dig;er ıir ~a:ıt 22. ı o da Bcyop;hı, l~inı l lc ut 1cy 150 · ;i· , ~ . 
- > 1- ı 

1 1 1 
lik l•ir miifrcze ile ,·a11 ,,.111 aıc,Jc kar,ıla~nıı~tır. Ya~ıntır 

·'~' .ı tı.: < ı.: <tan"' ı:unıp- , ,.. 
· l · [ · ·ı !'ı"hı" ,-", c.•.·ıı kı\·ıl··ıın l'ıır,ıda 'crınc c:c mı~, ı.:t aı)·c ı ı.; ~ ı .. ,.. ' hırı yan-.!'"lllllan haberdar edil· , •· - ' ı ı ı bir evi nıtth,tl,rnıu.::. Ye ı.·eni nı.i~tir. )ir i"tc ) <ıng·ı:ıın LL \'C:o.~litine 

f ler iki ~urup Çc~ıııcıııcy- mani olmak için azanıl gay· bir kol tc:kil etıni~tir. Gıı· 
nıplar derhal pek tlar olan 

bu <ol aklardan gc~crck ha· 

y;,daıı ;ıçr;ıyan lıir knıkııııla 

tutıı;aıı ı.:Yin l'trafını ih,ıta 

ctnıi~ler, Tata\"la poli:< ıner-

1-ı.:zinc de >irayct c·tkn ikinci 

\~i.lnı1 ını ~(ındürmc\·c l'a~la· 

Ef gaııistan<la vazi )7et 
{." ttar:ırı birin"l ~a~ 1f.ıntızdo1dır } 

bildiriliyo"r: Peşa\·er ve l.ahorda 

ınüsliiıııaıılar tarafından :ıktolu

ııan büyük metinglerde kabul 

olunan karar suretlerinde Aına

mıllalıııı Kabil tahtına avdeti 

ııı üeatlt•lc t'd(!Ce k. !t•ı·
dir. 

* Dün hususi bir ıneııb.ıdan 

bildirilen yııkarıki telgraf, ken
diııi 1<1'al föıı eden H;ıbibullalıııı 

iltizam edilmiş ve kendisine bütün öldfirülıııek veya firar etmek 
tıindistan ın~liimanlarımn mü- suretile bertaraf olduğıınu haber 

zahereti \"ilı.loluıııııuş ve İngil

tere hükfııııetiuiıı gayet ıııüstac

kimaııe hir surette bitaraflığa 

riayet eyler'e!i talep olunmuş

tur. 

lf 
loııdra: 21 (A.A} - Deyli 

ı\\eyl yaziyor: Kral Aıııamıl-

la1•111 ttrki taht kar.rım geri 

aldığı bildiriliyor. l:Jgan tah

tına su taşıyan bi.ı adamın oğlu 

olaıı Baha sakanın oturduğu ve 
(Lmir) uııvaııını aldığı malum

dur. Dün gece loııdraya ı;:eleıı 

bir lı"berdc deniliyor ki: Aıııa

nullalı, khiııe terki hüukumct 

eı !ediği biraderi inayctullalıııı 

Kabi<dcn tardcdih•ıc;inden do· 

laı·i yeııiJ,cn memleketin haki

ıniydı aiiyesiııi dtr'uhte eylc
ıni~tir . 

Bed in 21 - Efgan 
'ektn ii hakkında gclPıı • • 
hal w l'ie ı· ııı ii plı <•nı tl i r. 
~hıhlelif ıııeııa biiıı ih-
harar ı hirih ir'i ııi ı ınkzc
<liyor. 

l't•sn ı•ı·Jpıı ,gclı• ıı hi r . . 
t<'lw·afııanıP\e gi\ı·c • • • 
kP. 1111isiııi kral ih'tn c-
Jpıı asikrin reisi ila
hi hııllalı iHdii rülııı iis. 

• 
bi r rha\l'IC 11üre de ... ;""I 

K:ihilden k ::ıı · ııııstı r. . . 
.\loskın atlan ~elen 

hir ı clırrafııamcYc ırii -
~ "' ;:""" 

rt• J\ ral Enıaııu llah ile 
hii~ ii k. kaı·dc~ i i ıın~ c
ııılla lı lıiı · lt•sııı i s lerdiı·. . . 
İk.i ... i hirlik.tı• nsi lt• rlc 

veriyor. 
Asıl ismi « Beççd Saka" 

yani •sakanın oğlu• olan asiler 
rei~i Habibullah Gazi unvanile 
Afg~ıı talıtına otıırıııuşuır. Bu 
Sakaol:lunun şimdiye kadar 
geçirdiği en 111ülıiın macera 
bazı eşkiya ile ınııkatde neticesi 
olarak K:ıhildc vuku hulan 
muhakemede hapse ınahkiını 

olmasıdır. 

~a~a zade lıaristcn çıkar 

çıkınaz dağa çıkınış• ve b:ı.şına 

topladığı hir kaç adamla şeka
vete koyulmuştur. S;ıkauın oğlu 

iri yarı, ıııül;cykcl bir adamdır. 
Bu adam bilhassa tar.ssuhile \"e 
teceddüdc düşınadlığilc meş
hurdur. 

Sakandc Kabilde sakin ikeıı 

Aınanullalı ilan, lündalıarda ki 
kamııa yerleşmiş, şarayımıı ü
zerine bayrağını dikıniı bıılııım· 
yor. 

Kabı! ile Kaııdalıar ara<mda 
313 mı ilik 111< afc va rdı .. Aıııa
nıılıalı han K51ıile k.rşı lıazir

lanmaktadır. Aın.111ııl!alı hanın 

ycııidcıı bıitüıı ınrıııkhtiııi ele 
alına~ı ku\'\'ctlc tıcl·Jerıılmek

tedir. 
,\ 11.1111111.ılı lıarnı ;ı5ifu ara

sıııda.~ı ilıtılfıfı ,urişt~n i>itfade 
ederek onlara kati zarba ıııdi· 
rme>i çıik ındlııızdur . 

L avrens Mısıra kaçtı 
Bcrliıı, ~J (.\.1\)- J(alıircden 

bildiriliyor: · 
Ftırçok yerlerde Afgani>t .. n 

isyanının mıılıarri~i addolıırıaıı 

ınir;ılay Lane.-s lngi'.kreye 
ıo;itınek üzre l'ort>aite mm·~sa
ı:ıt eylrıniştir. 

* \lıı>!.oı :ı, '2 ı ( \. \ ·· 1 lı:
raumı hildirildi.Linc ~ıazaraıı 
l\;ıml;ıhar ,.c ( :aznctleıı bir
çıık kıt,ıat \ llrııt ctmii \C 

,\ııı:;nı:llalı bıı•ıların cPıir \l' 

kun•;ıııda;ıııı almı~tır. lnıa· 

1 

nu'lah han khiııtkki -uııpa

rikriıı çııç;.ıl<iı!(ı hi"e'li iyı r. 

Vo~urlor e~yo tı~ortanı ıyor ... 
.Sebebin e ge lince: Mavnaların limanda 
yüklü beklemesi, Topane antreposu 

nun Forta kiralanması imişt .. ---[, dki ;:-un I"maııınııza marna ) iıkliı lıckkı ıcl,tnlir. 

.. h .. > 

ını:lanlır. Bu ~ırada <ürat!<! 

yan.~ın yerine ı;dcn t.\kiidar 

~nıpu ela Ka,ımpa~adan dula

~arak [[acı \lımcl nıah:ılle,ine 

ckı~ru ilcrliycn yan~ına mani 

olmaıta ı;alı,ıııı.;tır. 

Y cninıahalle, Tataı la Iı

rını Kanıurııı;ı, .\ rabanıcydanı 

,okaklarındaki 200 kadar ev 

temanıen yandıktan -onrn 

>ahalı ;aat yedide yaıı!;ıııııı 

di~cr mahallere ,jr;ıyct Ltın..:

·i~..: mani olabilıni~tir. 

Ya!!:ının, \"aninin cı inden 

,;uba lıorularının -.ıı;alJarı tu

nı~turm:Mndan ileri ı;ddigi 

tenıaııırn anl:ı~ılnıı~ur. \"ani 

ortJdaıı kayhnlıııu~nır. 

Y:ın~ın c;na,ıııda t;•hrip 

biiltii!;udcıı Rıza onlıa;ı •lÇ.ır 

,ıırcttc ~ aralaıınıı (-") df:ıiyc 
ndcri ~iizkriııdı.:n ralıar,ız

landıkları için ha<tanı.:yc 'ati· 

rılnı1>tır. Yaııırıııdan ı;ık;rn
lar dLiıı akral,alanııa n• 

1'il,likkrinin c\lcrin<: iltica 

crmi)ll'rdir. 

Hilali ahmerın y a rdımı 
1 lil,ıli .\hmcr reı,j \li l'a;a 

duıı y:ını\ın yerice ::iderek 

raı .. r olanlara yi)·ccek tt\· 

zi ttnıi~tir. 

Ne kadar ev yandı? 
;\c kadar e\ yandı.~ı hı.:ıııız 

1-:ıt"iy etle tc'pit edilnıi-: de· 

~ikl;r, \" crikıı rapıınla ı .ı .an 

c\ nıil·tarı .ı.ııo zLi ıııtitcnvi;, 

ııl.ırnk ı:i"terilnıektedir. 

Karın faydas ı 
1 ırnııa atc~in bıı)vııc,iıK 

hir "lıep ulnuı~,a da t'.anı

ların üzcrimlcki k:ır talıaka.ı 

lıir.;ı ·k c deri Ki\ ıcını tc'.iriıı

dcıı \ e bınııet LC tl."ıı,nıakt:"l 

k urc.ırı nı; tir. 

Emanetin m ütalaah 
Y.ın~ın lıakkı·Hla [ırnı:ıet 

heyeti fenr'yc 11111,ı ırii i'.iya 

B. dcnıi;tir ki: 

- \al nın Ll'rt1..: ..... l ... L ·ıdL" 

cıfa ııin hıç bir kı1>tını ııl· 

p·;ııı ı-tır. ~uzıı7.lıık \"C rıız~iır

rııı ~iddcıi hu fena nctkeyi 

ihzar l:tnıi:-:tir . \ ·anı.ı,ına -.aat 
lıirden c\·cl •ll nnlcıııeıııi~tir! ... 
Muallimlere 
1 - ,\\eslek lıay;ıtıııııı icap

eıtirdiğ i lıaftalık ders cetveli. 
Taleh not defteri , rehberi ribi 
ihtiy~çlarınızı temin elmek. 
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Buğday% Çavdarlı 
1 
iY•;nııı •k 5-6 17,05 
K z 1 1 oo oo 00 00 
tııııtı I' 00- 00 00.00 
,.,.,.rt 6 -Cl 17 2 5 
fıiınn.n 00-00 oo.oo 
:-;ı ı l ın ı.hıtı 0- 00 0000 

17 05 
00.00 
0000 
17 25 
(1000 
0000 

"i/ i IİR[L[R-
1521 
133) 

\I ı.~ır ı '..2 ı s 

1 Yııı;ıf 00 00 

r""' ye 4 5.00 

i -l llJBlJ13i\T-
.:::u .... nı 
1Kcı; '• :oi 

3420 
17 30 

ı500 

13 10 
12 ıs 
OU,00 
26 00 

34 2.) 

17.30 

f:rl\·:ıJı kihı~n 

Eki~tı·:ı "ki"ll':l 00 
Fki~l r:ı 

1500 
1275 
1390 
132~ 

1100 

ı no 

125 0 Ririnı'i ynnııı.- ık OfJ 
Hiriıı<'l 

ikiuci 

\ ııı..~r.ı 
.\kı.::ı•lıiı• 

~eı·L • 

TİFTİK 
000,00 

00~,00 

' 1260 
ı ıod 

00000 

000.00 

,. lJ•:ı;._,, t;ıız , ıı 111 oo_o .~ ooo., 

-AV DfRISl-
ı 

7.ı·ı·tlı•·.a <;fil 9600,00 9 10000 
~an~ııı• 

Tılki 

Fınıhkı<:i 

CP-\b.lci 

6660,00 6000,()()1 
• 0000,00 0 000,00 

0000,00 ~Q o() oc 

-1 iNDIK-
11 4 00 

7300 
112 01) 1 
7 3· 00 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
Umum müdürlüğünden 

il!. rl.'n·ı1 k::ıınyonlarJa bir :-t.:nc z:.ırfınl!a \Ukuhulalnk nJldi~.ıtı 

ıloi•1 (; r;hindl·n Jirmi J!Un ~orr;ı ihale cdi1ınt.:k liz.rc J..::ıpah ı:'lrr 

ıı.L 'le ınjnaka,a\ a konulmu~ıur. T31ipkrin ıımııın nıiidiirlii~ıiıı 
lil:':ı...:Lt ~ulıt::-iııı.: ınural'..ı.alları. 

ı ................... ~b--d""'~-------. ---·--------------------"""! Sadık zade ıra erler vapurlar Seyrisefain 
K aradeniz 

\I nı •• m \C Lüks posıas ı İzmir sür'at postası 

O 1 
( İ zmir \Of't1ru :.l~ k:inıınu· 

"nı u ıı ı n !I r \ apuru. s:ıni ( 'unıa 12 de GatHa 
U il U ::>.1 f\ .• aııı 

rıhtıınından h~ırc.:kcclc C ~unıar-

~ar~!lınhıı ~üıı_Li nk,;ıını Sir- ıc.'i JO da İzmirc ~idecck ,.e 
U UU J..ı.:cı nhtnnındn.n ı · 

Pazar 1 .J te lzmirdcn lrnrc
hnrckttlc /.oııuıılduk , İ nebolu. " ketle p.ı1.artc.::-i g,c.:lcccJ..:tir . 
S.ını~un, ( :irL~on, 'l"rabzun 't.: \y:ıpurda n1likc.:mıncl hir or-
Ri.1.c i:-1..tlclt.:rinc :lZİm<:t \ c kc~rra \"C cazbant mL·\ cuutır . 
a\llct cdc'ccktir. l lll----

T:ıf•il:it için Sir\,cci<lc :\l«"ade 
hanı alıım!;ı c•ki l.oit Triı es • 
tino dairesi . '1'ı.:1Lfon: l:-tanbul 

:21 .H 

ilan 
l lılJO tını ) likk !'den Düy· 
c oriyant lir)Cyc mcn>llp 

-~aloııikn .. 'aptoru dL.ııc ka

dar ancak c~y;ı-nın 50 tonu

nu ı.;ıkaral"'i'rni~tir. r1untın :"L'

tclıi l'titlin tna\ naların yııl 111 

,,ıarak hd-.il'nK•i, n: TopaPe 

.ı ntrpıılaıwın Fnrt miil'>'t'e· 

... jnl.: 'l'rilcl·c~indl:n c~ya k;l

hıl ctnıcınc,idir. 

l'ort mtıC'•l',t··ik lllUha\ dc

ni•ı taılıikatıııa ı;c~ilıııe,inc 

çıık z;1111;111 \ anlır. E5cr ma\

ııalarıla hcl-liycn c;ya Topa

ne antn:po-una yerlc~tirilnıi~ 

ol;a lıııhraıı derhal z..ıil ola
t:;1k 11r. 

Ticaret oda;ı, di.unıat mli

diriyuine c,y:ınııı Top:ıııe 
antrpcılarına 1,nnulına·ı ıçın 
n1lır:1caac ccnıı~ tır . 

2 - .\\aarif teşkif;itıııa ve 
bir ınullliıni altıkadar eden i~ 

ıerc ait kanunları daima eı aııııı- 1-':!'
10 

..... r~~-=-M~ıı-ra_r_ın_u_ıı~h9·"'!"~98"!'1 .... da bulııııdurınak . il Ulı Ull U 

Köprü - Ad,ılar i'kcbiniıı 

ününde bulunan ~:ıç :->uııdtırına 

;iikükrck şekli ;uhıkı \"l'Çhilc 
diğt:r duba üzl:rinc klırdurutoı 

cağından İ5 ~iJik mHnaka~a-;ı '2h 
1- 929 tarihinde icra kılın:ıl'a . 
Aındun talipler izahat almak 
iizrc herg:lin 'c ıniin:ık.ı ... ı ~ :ı 
i şt i r;\k etmek iizre tarihi mez -
korda l cıazıın ıııtitli riıcıiııc Diiy~c tJriyant linyc accıı · 

tc,i lim;uı :irkctini bu tcdı

hı.nkıı Ll• !ayı prot<:>tO et· 

nıi~, \ apurlarda c:ya,ı ul.ın 

t"L"Car da \ apur aı.:<.:ntt::--in i 

ı .ıtc,tu <.:tmi;krJir. 

l!u çiitc prntc>t•Jlardan 
~·a,J...~ı~ nıa' ntl1-..rda yük!u ,,_ 
for.ık lıckiiycn lii•.:.:ar CüU· 

wıın da •c·n kar fırtıııa>ından 

dt'-'L':--ir ul111a:"ı \C 1:-Jann1~1~ ı 

r ubtLı .. !liir. 
l.iın .. cC:~ d) c \ nı 200 kadar 

ı::ıkat rii.•ıııııat nı Lidiriydi 
:\nkaraya umumi nıüdirli~c, 

or;ı·ı .\ 1. \ '. tine pzacak, 
>ıınra lıir karar verilecektir. 

E~cr bütün liman i;kri bir 

ı:ldcn çc\ rilıııi; obaydı, bri· 

tl'l bu hadiseler ulınazdı. l. 
\. t:ırafııı<laıı lı;ız ı rlanmakı:a 

olan deniz i~lcri umumi ıııü

dirli)ii la)iha,111111, liman i~

lcrinıiz iıı lıi r an C\ el ıliiıd

mui iı; in, bi tiril nı i'i olrna.ı 
lazım geli r. 

3 - Cihanın büyük mi"ıreb
bileriııin hayatlarım öğremek . 

4 - ,\leslekiıniz icabı bilıne

ııiz laz i mı:;el en; Tarihi. Vatani, 
1 !ayali malumatı bir anda bu · 
!arak ihtiyacın ız ı ıııeııınu ıı iyelle 

izale etmek. 
5 - Türk nıaarifiııin iııl: iş.1-

fıııa , meslek lıayatınııı kuvvet
lenmesine, himayeye muhtaç 

talebenin terfilıine yardım etmek 
i sterscııiz 

Türk maarif cemiyeti farafın
dan neşred ilen ~c ıııeslekta~lara 
te\"Zi ed ilmek üzre maarif ida
releri ile ıııünıessilfü fere gön
der ilen. 

Muallim cılmanağı
ııdan birer taııe al ıııızl 

miir:ıcaa cları . · 

ıl ... tarafı hiıınci .ayıf:ıınızdadır1 
Bu maddenin lıiiknıfı işbu 

mııalıedenin akdiııden evel te
haddfıs eden ve maz iye ait olan 
vakayfden ıııii teve l l i t ihtfüifata 
şaıııi l olmıyacak{ır . l lall ü fas ıl
l arı yüksek fıkitler arasmda sa ir 
ınukaveıenam eıerıe hususi bir Trabzon ikinci postası 
usule tabi tutu lı ııı ı ş olan ilıtilii-

lat mezl<ii r ımıka\"clcnameler alı- (l\ı\RADE.\ İZ) "pııru :N· 1 29 
kaımııa tevfikan tesviye edile- perşembe :ık~•nı• C :ılaLa 
cekt ir . rıhuını ııdaıı harckcL!c /.oııgııl-

l\l ııalıcdenin esas maddeleri dak, İ nebolu, Sinop, Sam,un, 
bun lardır. Miıteakip maddeler Ünıe, Fat;a, Ordu, Ciresoıı. 
uzlaşına ııııı şek li nden ve ihtila-
fahn hakeme tevdi iııden bahset- Trabzon, Rize hopaya gidecek 
ınektedir . ,\ \ua lıcdcnaıııenin te- ve d\Jnü~te !'azar bkebi) le 
atisi Ankarada yapılacak ve 5 Ri ze, Of, Sürmene, Tralıwn, 
sene müddetle mer'i olacaktır. Polathanc, Tirelıohı . Circsoıı. 

l\.luahedeye uzlaşma ınüzakc- 1- • s· Ordu, · a.t~J, ~:ıınsun, . ı nop, 
ratıııııı icra tarzlarıııı etrallı su-
retle izah eden bir de proto- IL.:.:ln.;;e;;;h;;,;o.;;lıı;.;'".;;a,.u_.r,.1\;,;·u.,r-.ıık,;,..ıı,;.r.;;lc;;;· c,;,el;ouı;;;· r,. . .,, 
kol merbut lıulıınına.ldad11. 

nmaınra sinemasın~a 
harikuJ;idc bir filim olan 

"" 

"'~ ın ~üYü~ zof eri 
( RİŞART BARTELMES ) in 

tc ın:0 ili muaızamı 

Bir Delikanlı 

Bir ııık macarıısı: iki erkeğin b ir kızı çılgıncasına sevmeleri 
Bir muhit: Tirol dağlarını örten ebedi karlar 

l;te Asri sinemanın 
Yarın ak~am irac edeceği 

\tlanti'j rcji•örii .f•k Feydcr in 
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:Df T J.JfYOLl,il!Nı 

Biçl(i 
"l'UltDU 
Aı. •. .ı.:..y~,.. 
-~~ 
T,! 10) 

Edremit mahkemesinden: Ed

rcıııicliıı I la\·r~n nahiyc•inin 

Ebıılıcl.ir nı:ıhal 1 < •imkn lky 

pazarlı .\lıJlla .\lchnıLt o~lu 

· 1 lalit !]endi Yckili .\'czilıi 

Bey tarafından tapu memuru 

Sabri lky aleyhine ikame 

eı kdi;ti te>dli tapu daYa'lllln 

ınuhal<cmc;indc müddei vekili 

lllÜ\ekki"inin 111\ltC\ cffa l'ı.:· 

deri \ lolla llu<c \İnin HL\ 
>enet tahtı ra,;ırru[und:ı lıu
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intik:ıl eden l\iicıık.;ıı hunı·u 

nıc\ kiindc <;ırı:an vol, ~in:akıı 
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tlu l lıa~la l\ozçalılık mc\ ~i
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Yakfı ~arhcıı Olıdar ':ıkfı 

ctn:hen yolla m,ıhdııt Pn 
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ark:ı,ı J l;ıc·ı .\iı;ızi, cepl;t>i 

yolla nı:ılıdut lıanrniıı rnpııya 

111 ü, c..:..:cl nlıııadı~ıııL 1 ::ıı \ere· 
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~~~:ıkadar•ına ihr ı >lunur. _,,,,,,,,, 



VAKiT a KAnunusanl 

(Vaki) ın nıillet nıekteple.ri· sayı/ası 
····~···································~·········· t . KIRAAT· ~·: 

• • ... . .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fıkralar 
Meşhur (Ezüp) e bir yolcu mü

kerreren: 
-Falan köy buradan kaç saat 
•• surer? 
Diye sormuş. O da mükerreren: 
- Sen bilirsin, demiş. 

; Yolcu bu sözanlamaz hekimi 
bırakıp yürümüş. Bir müddet 
sonra arkasından: 

1 
- iki buçuk saatta vartrsın! 
Diye bir ses gelmiş, dönmüş, 

bakmiş ki (Ezüp) kendisine ba
ğırıyor. Merak etmiş, dönmüş. 

- Deminden bilmiyordun, şim
di nasll bildin? 

- Evelce yürüyüşünü görme
~· t• ' .... ş ım .... 

• 

• . .. 
. •«•••····································································.-························· •• ~ t:~.. • • • •• 

• fJ-A / K AL F' A BES/ • J.\Iuharriri • ~. .J .11 J; j Mitat Sodullah } . ..............•... , ...............................................•......• , ......................... . 
..... '""' 

Tabibin ihtarı üzerine tütünü 
terketmiş, ettğini ilan eylemiş 
olan bir adam ile ehibbasından -b-i-rl_a_r_a_s.--ın_d_a_ş0-·· y_l_e_b_i_r _m_u_h_a_v_e-re_c_e_r-ey_a_n _______ e_d--iy_o ___ r_: ---___;._..---

Vay! Gene başladın öyle mi? yoksa hekim mi fikrini değiştirdi. 
Hayır, he"kim fikrini değiştirmedi, · ben kerıdimi değiştirdim! . 

~---------------·----------1K .. A.NSIZ.Ll.K ----·--- - ---· ·-- - -- -- - -- -· ·- - ••• - ·--· ••• - - - - - •• --•• - •• -------' _ Posta Ye Telgraf lavnzım 'c nwhani nıii<lii- İ~f.aııhul :'.Xafıaa fr1n uıekh•hi miihayaal\.omis .. j)j[@jilil<1>~IMl@l@~[jl®I®~@~ 
, .... __ i . . 
.... ctr~stenr; ı afiyet ve ıı Chtorose. 

~e'!!tzsız\lk ~yegane deva kani. 

i!t'Ya., eden ~Emogloblnl• oeııyenl 
~ ~ " ~~ 
'"''Ubudur. En muntahlp etıbba ... 

.. t!_'atme1an tertip edilmiştir 
Edremit mahkemesinden: fal

rcınidin lnönLi k:ırh c'.'inden 
;arnıçlı l la-an oQ·l u · \ hmct 
nrafından. edrcmit tapu mc-
;~uru . abri lıcy alc~ hine 

1 
aın(; olunan tc;-;dli tapu 

( ll\'a 
ı 'lnın icra kıhııan ımıha~ 
L:nıc::ıinde mlic.kki ycJ..ril 

1 
1.~ i bey ınlıckl~ili \hmcdin 
ncınu kari\ c inin ckrnıc bu~ı 

ıııc, k" · uııclc ,arken kö\· mali 
~·nrh ' · ' en ha\ ran mahalle m a-
rızı şi . 1 Aı· ına en ha\ randan 1 facı 

1 bey ZC\ tinligi ccmıbcn 
~eni · ·. . ' . . . 

nnıdc.h:ımn 7.CYtınlığıle 
111nhtt1t · · · ll uç dömını arazı de-
li ın·1·nt1a almıı~ ağaç zcytin-
t:f!.~ Otuz ccncdcn heri ycti~-
crıp b'J - · h· 

1 
1 a niza ta;;:trnı f ettiği 

<l df' t"p 'l ı·ı . 
01 tı · " ll~ a tcc;cı ~c. ı nıt!nıı-s 

~" l. f~tında tniıd,kili mınıma 
'" ı.:ıı· . 
~un~ı t~ ı) C) km ekte o1du-
l\n 

1 
an ışhu xcytinliklc: ala

sın l (jtm 'c ta nrrur iddia
. ( 'l b 1 
glı11;. u tıııanların mu ha keme 
1.:u olan 1 G ~ubat 929 
dc~ar~cei uniındcrı mukad
lll1..· • ;.{lrc: nit hukuk r.1uhkc-

ırıc n . . 
k·ır" :urae~:.. cYknıc:-ı . qn h . 
hulun rn. l,çm.! ikriza--ıtıdan 

ın.ı 1. ılan ohmu;. 

4 

il Sa~ 2 @[!]Burç: ~eliv • 
\-arşanba 

Eı-keıc. ',. -
1-J• , ,nıınasip isim K . 

usmen ız, 

-. .Asli 
Giinan nas •ı.. -t 

1 l r , •ırJ 11 lua ı 
u6ıın akalı 

~~-....., ıvı baban sanıtı 
~ 

bfp~ nıuct · --= -
ur. Alınıct Slikrü 

riy<ıf.inden: DEVLET MATBAASI voııundan: 
\"esait na.kliycdl! .s:ırf edilmek üıere 6,000 il;l J0.000 kilo benzin 

ile 400 ila 600 kilo makine yağı kap:ıh zarf u~uli\e n yirmi gün 

mii<ldctll! ınlinakusaya konmuştur. 

İhale~i ~ şubtıt 929 nrihinc mlis:ıdif cuıtıartc"i ~ünü icra cdi

lccckcir. Teklif name ile teminat mcktu["arının nıczkllr p;ünde 

ınuay~ en saatte ) eni postahanedc 11.!uzım miidüriyetinde milteşekkil 

komu,.) iin tj) :ısctlnc tc\"Ciii 'c şartname :ılm:ık için ıfo her "ün 

ıniihay:ıat şubesine müracaat edilmesi. 

r-ı:::::::::::::::::ar.1·::1.:;1::t:1::::1:1uua:::a•mm:•=ıı::··ı···ı===·ı=ı=ı•e:ı:::::liil• ~::::::::::::::::: •••• : :ı:; .. ::li:ı:::!::ııını::ı!::rı:ı:l~ı:r.i!.!55.i:ı:i.::.:.:!::.::::tl!!!f 

il~ DEVLET MATBAASI 1 
:::: l\Ii.idi.i rl ürl-i.ind. :::: 
=ı~· 6 F~ • •• i .:K 
iü=, TEHB YE ~IEC~lrASI un 
~ M •••• 11· . k •••• m: ıncı :-ayı~ı çı ·tı m: 

.. 
929 !\layı,; ga~·ı::-inc kadar lüzumu olan ekmek ve :.;ış sebze irıı

sına yevmi ihaft'(lc taliP zuhur etmemesine mebni k.inurı unsanlnin 

24 düncü perşeııbc giinü :-aut on dörtte ihale olunmak üzre müna

kasa temdit edilmiştir. Talip olanların ye\ mi mczklir<lc tl!minatı 

munıkkatııınakhuzlarilc mektepte mi.iııakit Komusyona Wi.iracaatla.tı' 

· Krezival 
........ ..,....~ ~ 

Kullanması kolay vo tesiri 

kat'iyen şaşmaz. Pek müz'iç ... 
olaİı öksürüğü keaer : ' 

l\IeDORLÜÔÜNDF:N: 

YENi NEŞRiYAT 
<;ocu~un bedeni terbi~ c"i • Ali Ha~ Bey 
A\rupıı ıedcbi)arı mulıta,,ar tarihi ---'Vusuf Şerif Bey 
Ankara (ikinci kıı:ım. Kitabeler) - 1\lübarck Calip Bey 
F:l i_.Jeri rehberi - lsınail Hnkkı Ber 
1''iıik ( f.ı,,e edchi~at sınıfları ıçin ) - Kcmııl Zaim Bey 

@) Tecrübi pedagoji - Kılzım Nami Hey 
l\liınari tarihi - Cel:ll l•:sat Be,· 
Şuurun lıila rn!'ıta ınutıılnrı - Nimet Bey 

H. C. Yeis 

Kuruş 
300 
130 
100 
80 

1 JO 
~5 

100 

CiHAN TARiHiNiN. UMUMİ HATLARI 
1 )ördiincU cildi çıktı 

l 'l:ıtı 170 kutuş 
J\di ciltlisi 205 " 
l\1cşin u 225 '" 

• 

• @> 

<I 

• 8 

fü! l\ laarif ,·ck:ilı:ti milli t.ıliın ,.c terbiye he, eti tarafından llii 
i!!· .ı 1 • r ı·ı·r N ı .,- 1 ::·· :·:i :ıy~ın 11r ncş ec ı ı . u~ rnsı _l) rnrıışttır. Abonc~i pıhta ::ii 
:5:: iicaetİ) le beraber seııcli~i Stiü. altı avlığı J 80 kurll~. mcktcı>lcrcii•1"5 

Hava borularında birik~n 

balgamlari söktürür: 
, . . ... - • ( "ilı:ın tarihinin beşinci ve sonuncu cildi yakında neşredile- @)I 

@ cektir. T:ışradıın 'ııkulnılacak siparişler için ° 0 30 nisbctindc •' 
@ posta i.icrcti ilıhe edilmelidir. -·· . ., ... :m ,.\! l'l'~ıni dairelere senclij};i 300. al~ı aylığı ı 50 k11rustur. :m -- ' --m: Abon:ı için De\ lct ın:ıt~Jası miidi.irülğünc ıniiracaat füi .... . . . ·::: 

I• cdılmelıdır. -:;: 
··············-·····-·· .. ·--.................................................... ·nn ...................................................................................... :::::::lil :::::::::::1:::::::1::::::1::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

.................... 

Oikkat ! "~a,&l" fabrika.si 

müstahzaratı, .,ıao,e, ... salibinl 

havidir, 

@@@@@@@@@®@@@ @ @@ @@@@ 

Devlet Oemiryoitarı ve Llmanıan ümılll idaresinden : 
;\ankaradu l\lalzemc d:ıiresindetı, 1 Javdarpaşada mübayaa komis

yonund.111 \'ngonct demir aksamı münakasa şattmuncsl atanların 
ınezkrıt ttıah:ıllerc müracaatla izahatlı şeraiti fennlyelerini de almaları. 
itln olunur. ilan .l!!!!F. .. 1······················ ............ _.. . .. ··············H"H ............. , ' HH e .. : .. ·-.. ::·:-11· -n---·- !l!!!&sıa=•ı!.. : ....... :ı· b 

me~:;ılı:'.:~~ \İ~l~~cli:~:~::~;:~.1,~ ~Hrş-·-EVROLE i -j.""·'""'. ~ı'pıııı Bir aylık a o nemiz MEVSİM 
SONU 

SATIŞI ... 
BEYOÖ:LU 

(LİONJ 

MAGAZASI 

9~9 scııc-i şulıat, mart. ni5an. ~:~:f:~: jJ(_~~ ; !:.~:::=::: Ga:ıetemize bir aylık abone olmak lstiyen 
ma\ ıs ıııısh:ıl.ırının tah'ı münaka- -

Ü
::I:: T üh" Of b•JJ • d m: zevat afafıdaki mektubu keserek bir zarf içine s:ıy:ı 'a.wlunnıc~tur. Taliplerin CDCZZ OmO • CrJD C ·:·· 

l h 1 · · ı ı 1 : :: koymalı ve zarfın u-zerı·ndede RU adresı· yazıp m apt:ı \t ~l!r1titı i ıa eyi :ın1am:ık ... ::i: 11' 

fürc Vakalet lcrnzım memarlu - iP: Mühim ve muvakkat tenzilat İİi! bize göderm~lidlr! 
1 .....,ğı""'.ın:="a_n_11...,ir~ac_at_ıa_rı ... ___ .......,~ !ift 1'928 scnc~inin nihayeti mlinaı::cbcti ile climi7.dc bulu- jü! 

Çana.~kale fd11dar111rı mek- :!:- nan nıahönt miı..wrda 1928 mockli ŞEVROLE cencuiih :::! ... 1 '} •.•. ... c ) .... 
feb; miirliirliiJ!iitıden: (ıın:ıkkale isi: otomobillerini] hakiki fiatlarından : 00 Dolar nnk;-;a- :m 
Jandarma yeni efrat mektebi iill nına., yani (?90) Dolara ar7.cdiyoruz. üii 
talebesinin şubat 929 tarihinden :::1 ~lcvsimin ademi mibaadc~i dolaybiylc mezkur oto- ~fü 

9 ===i •••• 
m:ıyıs 92 g:ıyc.:-iııe kadar <llirt ::9 mohillcri lıir miktar depozito mnkabilinch: mart nilı·ı- :m 

il "" :::: 
aylık ia~elerine muktezi on bir ;:• yetine kadar Jazla h.ir. ücrcc talep ctınck~izin ::;aklffaca- :m 
bin kilo sığır eti ınünakıısai ale- • ğımt7.ı tealihlit ~deriz. · fü! 
niye ile münakasaya ,·azcdilmiştir. 11kba~arda otomohil almak arzu c:dcııkrin bu mlihim iii~ 
3 şubat 929 tarihinde Yerilen ::. fırsattan fatifa<le- cd1rrck mıktan pek mahdt~ olan yeni i~~i 
f. ti r J dd' d ld •••• l · l 1 1 k · •••• ıa a ıa ı iti a c gürüldüğü :::: \'C ucuz ltr otom() >İ a ına - üzre derhal müracaat m: 

1 d. .1 =:ı: . . ' . . :::: ta ( ıruc ihalesi icra kılınacaktır. :::1 etnıderını tın :.ıye cderız. m: .... . ... 
Taliplctin bu baptaki şartname,; :::: LEvJS ~ Ş RDO• • :::: 

· iRi ve E .::.=.·=.· görmek iizre Çanakkale fiükômet !!!i 
dairesinde.! komisiyonu mahsusu- i!ii A mcı·ikan . ~araJ· ı-flan~ahı P. K. 31 iiii 

==== ' . t_ . !!ii 
na mu··racaqtlqrı ı'l··' n olunLır. •••••••••••• .. ·-·····----····:························ .. •• .. ·-·-··-···-········-··· • "" "" a ••••••••••• ••• --.......... •••••••••••••••••••••••••••••••••••--••••••••••••••••••••-

::::::~::;-..::::::u::~::::::::~:::~~!::!~!~=~=::::::::::::::::::::::::::::::===::: 

i~tanbulda Arı!~ara caddesinde (VAKiT) gazetesine 

(V.r1K/T) ga::ele.sinin hir aylı!(, ahone bedeli olan (7 25) 

l~w·u§ıt posla lıavalesile · gönderdim. Bu paranm postadan 

aldırılarak derhcl alideki adrese muntazaman ga=ele göndermenizi 

rica ederim. 

Adres: 




