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Yeni intihabat için faaliyet 
bugün · başlıyor 

Memurlarla mensubini askeriyenin 
meb'us intihap edilmeleri için 

)azımgelen şartlaJ:" 
Y • b, . tlenn· in bilhas•a genç uzuvlardan 
enı me us namze .. kt eli 

mürekkep olacağı soylenme e r 

illi tarihimize 
e.ref ver.en '. 
ad ise . 
Ankara, 6 (Başmubarririmizden: 'Tc· 

Jetonla) - B.:M. Medisinin bir iki 
gün içinde tecdidi intihap karan ,·er
mesi bazı taraflarda hayretle karşılan· 
dı. Hakikati halde bu yolda bir karar 
ittihazı hayrettetı ziyade takdire Jayik· 
tir. Hatırlarda olduğu üzere Fethi B. 
Serbest fırkayı teşkil ettiği sırada 
memleketin her tarafında neşredilen J propagandalardan biri de şu idi: Gazi 
Paşa iJe ismet Pş. al'asında fikir ihti
lafı vardır. 

H. Fırkası Gazi ff z, nin arzusun· 
dan aykırı hareketlerde bulunmu.5tur 
ve onun için H. Fırkasının reisi olan 
M. Kemal Pş. Fethi Beyin ayrı bir 
fırka teşkil etmesini iltizam ediyor. 
Bu fırka teşekkül edince Gazi Pş. açık· 
tan açığa yeni fırkanın riyasetini de
ruhte edecek bu suretle memleketin 
idaresi de H. Fırkasından S. C. Fır
kasının eline geçecek deniliyordu. O 
vakit bile hiç bir aklı selim sahibi bu 
propagandaya inanmamıştı. Nihayet 
S. Fırka dağıldıktan sonra bu propa
gandalaı-ın rıe kıdar gülünç ve mana
sı% olduğunu en idraksiz kimseler bile 
anladı.· Diier taraftan S. Fırkanın 
dağılmasrndan sonra memleket içinde 
bir tetkik seyahatine çıkan Gazi Hz. 
milletin tamamen H. Fır~-asile birlik 

• . olduğunu ve halk arasında yapılan 
J •-ıı~k Reiıimizin Afyonkarahi111rını z1yaretlerınden ilı:i kıymetli intiba t h •kA t 'ti · · 

uuy a n a ve ifsadatın millet kiı esının 

Ankara, 5 (Yakıt: TeJefonJa)- nasebetile hazırlıklara baılanma· doğru görüşünüve iyi hissini. bozma-
Dabiliye vekaleti çarşamba günü sınt tamim etmişti. Dün meclisin mış bulunduğunu gördü. Bunun üze· 

' vi1Ayetlere intiha~JD tecdidi mü· [Alt taralı ı üncü aayıfada] rine hu hakikatin bir kere de cihan ef-
,..-.,,...---:-----7---:-=~.:.:;;:==7::===:::-~:::.;;;--;;;:::===:==:::::::;:;~~-=:....:..· __ karı umumiyesinde filen teceJJi ede· 8 g ' 1 k B u t • I;' • • bilmesi için M. Meclisini yeni intihap ll ece yapl 8Ca aş mUŞ erlıteflmtz icrasına sevketmeyi muvafık buldu. Ve 

' Ü$ bakalar sinekler olacak f bü»ilk eksertyeti C. ff, Fı~kasınd~n iba-
. • ret olan M. Mecl18i Gazı Hz. nın bu 

i ürk-Yunan güreş<, Heri Dün beruerJer cuma arzuJarma valaf olunca. tecdidi intiha-
.l: k ka~~1 a acaklar _ ·ı· I ha karar verdi. }I. Fırkası meb'osla· 

• iP. rar ' ş ta tı 1 va ntı ar n büyük reislerinin arzularına va· 

~ün 'yapılar:, ınüzakereler Bu karara Kadıköyiln'Cle tek kıf olur olmaz blr gün bile vakit geçir· 

n'eticeainde s.ıklet ihtilafları b. b b • • k miyerek ve asla. tereddüt eseri göster-
d ır er er ••tira etmedi, miyerek derhal tecdidi intihaba kara 

tamamen hal~e ilmiştir . sebebini anlatiyor verildi. Bu milli tarihimize şeref vere-
. '·Şehrimııe gelen Yunan güreş· Berberler cumn ~ünleri tatil cek mühim bir hadisedir. Çünkü bu 

! çi eriJe l'ikJet ınese !esinden bazı etmek kararlarmı ilinden itiba.-- lı.adise hem dahile hem harice karşı 
. ıntilaflar çıl mıttı. Dün öğle üs- ren talpik etme· Türk milleti için en kuvvetli vahdet ve 
-tü .k. taraf murahhaslara arasın- ğe . başlamışlar- intizam nümunesidir. Bu itibarla Mil· 
. ı ı . · d let Meclisinin verdiği karar karşısında 
da•) apılan müzakere netıce;.1t .e dır. Bu itibarla hayret değil belki takdir jfade etmek 
;bu ' ibtiiaflar tanıamcn h~lle 1 mış dün lstanbul ve lazımdır. 

b · ·0 her ikı tarafın Kadıköy semtle-

Yarınlti nusham·z 
--------------------t2 Sayıfa 

Genelik - Çocuk Kadın - Mizah 

Rum· başpapaslığı siyasi 
maceralar peşinde ! 

Siyasi bir cürüm yüzünden azledilen ecnebi bir 
papasın azlini iptal etmek, siyasi bir harekettir. 

Neşriyahmızı •Özde tekzibe kalkışan Apoyevmatini 
gazetesinden dürüst ve açık bir cevap bekliyoruz.. 

Fener başpapası F otyos ce
naplarmm siyasetle iştiğal etti· 
ğine ve genit bir siyasi hareket 
çevirdiğine dair yazdığımız ya
zllara ilk cevap "Apoyevmatini,, 
gazetesj tarafından vcriJdi. Bu 
gazete Fener başpapeslığının si
yasi işler ve siyasi maceralar 
peşinde koştuğunu ispat eden 
yazılarımıza mukabil başpapas
hğm bütün Hristiyanhk vicda
mnda patriklik olarak yaşadığını 
söyledikten sonra neşriyabmız

dan bahsetmekte fU sözleri söy
lemektedir: 

"Patrikane yer yllzünde yaşı· 
yan bütün Ortodoksların ruhani 
makamıdır. Bu esas, Ortodoks
luk dinini idare eden nizamabn 
bir neticesidir ve ıiyHetle ali
kaaı yoktur, bu nizamata göre 
mustakil bir kiliseye tabi olmı
yan Ortodoks cemaatleri lstan
bul Patriğine tabidir. Müstakil 

3 - Bir Rus metrepolidi olan 
Evloyiuse gönderilen azilnamede 

kiliseleri mevcut olan Romanya, Mazuı papaı 
Yoguslavya,Yunanistan veLehis· hatasını itiraf ederek ileride bu 
tan Ortodoksları Fen ere tabi 

gibi hareketlere teşebbüs etmi· 
değildir. •f • · 

Muıtakil kiliıcleri bulunmıyan yecejine s8z verirse vazı csını 
Ruslar Fenere tabidir. Patrıkte ifada devam edeceği bildiriliyor-

bu Rusların ricasını kabul ede- du4 - Metropolit Evlogiu• mem· 
rek bunların üzerine kendisine Ieketi aleyhinde siyasi hareket· 
karı• mesul ~lvogyosu ruban~ re~s l lerde bulunmakta devam etmeyi 
tayin etmiştır. Moskovadakı kı· tercih ettiğinden Fener baıpa-
lisenin Rusya hududu haricinde [Alt tarafı 6 ıncı ıayılada] 
selihiyeti yoktur. Bu mes'eled~ ------------------• 
si3•aset hiç bir rol oynamamıftı. 

Şatranca 
başlıyoruz! 

·ve u gece ıçı ı 
1 a tam kadrolarile karşılaşma a- rinde açık b~r· 

ına karar verilmiştir. k kr· ber dükkamııa 

Patrikane dirayet gBstermesini 
bilir. V ezaifinin nereye kadar 
vardığını ve hukukunun nerede 
bittiğini biJir. Bugünlük bu ka
dar zira bazi mes'eleler tesbit 
edilmelidir. Patrikane bazı gaz:e· 

..,._..._ ___ .....,. _____ ,..._ ... ______ ... __ ..., tecilerin kendisile oyniyacağı bir 
ilk yazıyı iç sayıf a]an
mızda bulacaksınız I 

o· - taraftan Kum apı u- raslamak hemen 

b.. ıger gu"resçilerimiz de 
une mensup • . ka hemen imkan 

• t ' k etmevı - h .. d 'd" B müsabakalara ış ıra b ancın c ı ı. u-
. . B sebeple u 
bul etmişlerdir. u A f nunla beraber 
grce saat dokuz buçukla r lıs · ara sokakJarda ~ 

. tik• ıinemasmda yapılacak oban bazı dükkanların 

. T k .. c müsa a- Kadıköyünde sı;. 
ür -Yunan gure., ve· açık bulunduğu berberi Ahme 

' kalarına fazla ehemmiyet da söyleniyordu. Safa Efendi 

rilmektedir. Bir rouharririmiz de dün Kadıkö~ 
P · · suretle tesbit e· 

rogram şu yünde tatil kararına iştirak et-
. dilmiştir: miyen tek bir berber, buJunmat 

1 : Abbas - Zerevi (Alt tarafı 4üncü sayıfa~a) 
[Alt taralı 6 ıncı sayıfada] ~~===========-

=--Dünkü spOr ııareketle~i 

Dünkü müaabal:~srda Fen~r 
takımından Filaetin bir ~olü 

bere lcalan 
1 ·ı beıa 

D" Kule i ı e 
un taJ<ıını 

Haheıoi u ııda) 
.. .. ıayıtaııı 

( Yazııı 4 uncu 

Avrupa komis
yonuna iştirak 

ediyoruz 
Cenevre, 5 (A.A) - Türkiye 

Avrupa komisyonunun mayıstaki 
içtima devresine İftİrak etmeği 
kabul etmittir. Türkiye, murah
has olarak Hariciye Vekili Tev· 
file Rn1tu Beyef.:ndiyi gönde
recektir. 

AvustraJya,da mali 
buhran 

Camberra, 5 (A.A) - Hazine 
nazın M. Tbeodore, 18 milyon 
İngiliz lirası miktannda hazine 
tahvilitı ihracına derpİf eden 
kanun layihasını büyük bir gü
rültü arasında tevdi etmiştir. 
Muhalefet fırkası yarın bir tev
bih takriri verecektir. 

99 

Deniz ı tilat ı mesel es· 
· etrafında 

Paris, 5 (A.A) - Salibiyettar 
Fransız mahafiti, Messagero 
ıazetesi tarafından deniz itilAfı 
ile teabit edilmiş: olduğu beya• 
nile neş:retmiJ olduğu hacmi 
istiabilere ait erkamırı doğru 
olmadığım beyan etmiştir. Bu 
rakamların pazartesi akşamı 
matbuata verilmesi muhtemeldir. 

futbol topu değildir.,, 
( Apoyevmatin ) gazetesinin 

verdiği cevap, bizim iddia ve 
ittihamlarımızı tekzip etmekten 
çok uzakbr. Biz diyoruz ki: 

t - Garbi Avrupadan Rus 
Ortodoks kilisesinin metrepolidi 
Evlogius Moskova metrepolidi 
Serge tarafından azlolunmuıtu. 

2 - Bu azlin sebebi metro
polit Evlogiusün kendi memle
keti oJan Rusya aleyhinde siyasi 
nümayitlere iştirak etmesi idi. 

nttıı11mmm11.,.ı-ımmunnmmnınıııtnıııı..sıııt1111rı•ııııııanHırtınıııı 

ibret gözile 

Resmimiz, Beyoğlunda Banke 
sokağı! nm halini gösteriyor. Böyle 
yüksek bir i.sim iddiasını taşıyan 
bu sokak molozdan ~cçilcmez 
bir haldedir. 

YAKIT, bugünden itibaren Şatranç 
meraklısı karileri tatmine çalııacak
tır. Sütunumuzu şchı'ı!nıizin tanın· 
nuş şcrlranç meraklılarından Mu:zaf ~ 
/er Muhittin Bey idare edecektir. 

Şcrlranç yazıları iki tarallı ola· 
. caktır: Müptediler şatrancı takip 
ettikçe açışları, oyun sonlannı ve 
§atrancın umumi. kaideleı-ini öğrene
ceklerdir. Hiç bir oyuncu bu kaide
lerden ve mütearife haline gele:ı u
sullerden müstağni kalamaz. Ayni 
zamanda yüksek oyuncuların da mü
mareselerini takviye etmek için me
tJelelcr tanzim olunacaktır. Büyük 
dünya oyuncularının hayret veren 
oyunları gazetemizde yazılarak talı

lil olunacaktır. Bu suretle müptedi 
de, bilenler de iyi bilen de bu oyun
lardan ve meselelerden hem mümare· 
seve bilgilerini ilerletecekler, hem de 
iyi vakit geçireceklerdir. 

YAKIT bir müddet sonra şcrlran~ 
ka1'Üeri arasında turnuı•alar tertip 
etmeğe • hazırlanmaktadır. JJleselc 
halli turnuı•asına girebilmek için ga
zetemizde çıkacak meseleler üzerinde 
mümareseler yapmak çok faydalı o
lacaktır. 

Şatranç meraklısı oyuncularımız 
şimdüik her hafta perşembe günleri 
gazetemizde şatram,: meselesini ve 
yazılarını bulacaklardır. 

Muzaffer Muhittin Beyin şatrancın 
alfabesine ait ilk yazısı bugün iç 
sa.lJıfamızdadır. 
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nCU9t lle•tade: f Gençler ar•P"da f 1 Kadınlık Hareketlerı· P t J fi ti d·· - Bu iıe ıiz.de ıaıın ! e ro a an uı- Konser, müsamere 

miye baıladı ve kongreler 
Romanyadan ticaret odasına 

bilc:Brildijiae göre son günlerde 
petrol piyasasında mllthiş bir 
dOtkUnllk batlamıştır. 

Bu ylizden Bükreşte bir kilo 
petrol bizim paramızla 40 para
ya inmittir. Fakat aradaki nak· 
llye, slimrnk, sigorta, rıhbm üc· 
retleri gibi tali masraflar bura• 
da bir kilo petrolu ancak top
tan 25 kuruşa sattırmaktadır. 

Bir senede kaç kibrit 
yakıyoruz? 

Y aptlaa bir heıaba ıöre mem· 
lelcetimizde, senede vasati ola• 
rak bir adam 400 kibrit yak· 
maktadır. En ziyade kibrit sar· 
fedilen yer İstanbuldur. ikinci 
derecede i f.mir aelir. En az kib· 
rit Arfiyatı da Urfa, Ayintap, 
Mardin ve ArtviD taraflanndadır. 

Bu taraflarda binenede adam 
&qma sarfedilen kibrit miktan 

SS i ıeçmemektedir. 

lnldaarlarda: 
K6ylQ cııaraları tehirler de 

setllmıyaoak 
Tltlin inniaar idaresi asker ve 

klyllye ait cipralann tebir da· 
l!Uinde ve sivillere satılmasını 
menetmiftl.r 

Bu paketleri satan kimıeye 
keçakcı muameleai yapılacaktır. 

TGtün mlldllrO eıh9et B. 
teftit• 91kıyor 

Tlltlin inhisarı mlldürti umumisi 
Behcet B. bu ay sonunda uzun 
bir teftit ve tetkik: seyahetine 
Ç1kacakbr. 

Behcet B. teftiılerine Bursa 
ve Balikeıirden baıbyacak ve 

Cümhuriyet Gençler mahfeli tara· 
fından verilen konterde bulunan. 

tanlan bir ırrup 

Dört senedenberi ıehrimizde 
müteTaıt bir ciddiyetle çalıpn 

Cumhuriyet gençler mabf eli mu· 
siki şubesi tarafından dün Be
yoilu Halk fırkası salonunda 
güzel bir konser verilmiıtir. 

Konserde şehrimizin tanınmış 
şahsiyetleri bulunmuş ve san'at
klrlar çok aUuşJanmııtar. 

Arnevutk6yü kollejinde 

Arnavutkay kız kolejinde de 
dün muvaffak bir müsamere ve
riJmiştir. Müsamerede Molyerin 
Avara oynanmış ve talebenin 
gösterdiği muvaffakıyet çok tak
dir edilmiştir. 

~ader~-N,J
dlıU uma.minin ~~S.iye 
ve Amıpadaki Tflrlc ttittln fab- 1 
rikalannı da 16rmeğe gitmesi 
muhtemeldir. 

lıtanbul liıeıinde kongre 

Istanbul erkek lisesi mezun· 

farından mühim bir ekseriyet 
dUn .mektebin lconfwana alonun 
:da toptanarak tetkil ettikleri 
"lstanbul Erkek Jiıeli mezunları 
cemiyeti ,.nin ilk kongresini ak
tetmiflerdir. 

San'at müaabakamız 

Parasız Tablo! 
V~ gündür VAKiT okugu

eularıruı ı.tiladeli bir müsa
baka tertip etmiı bulunuuo· 
r•z. h k l 

Müıtakil renam ve İ'a e. 
tr"flann Begoğlunda ıtlk· 
ldl caddeıtnde 310 numarada 
bir ıergi açtıklan malılntdur. 
Takdbn ettiitnılz kuponla ıer· 
flİl/e gi.tüuk olan okugueula
rımız bu ku~ göatererek 
lliizde elU tenzUdUa gtllll on 
kııru,la girebUecekler ve içer· 
deki /HğendUclerl bir ta~loyu 
Ptırrıaız almak Uıtimallni de 
kcucınm,, o1aca1tlardlr. Bu da 
f8 auretle olacaktır. h 

Kupon solıibi, nasen ep· 
•inin üzerinde nu""':,ra ~an 
tablolardan en twoeruJiglnlJ' 
nunıaraııını kupona, adreıid e 
beraber yazacak ı·e serg e 
bulunan (J' ak1t 111üsabaka) 
kutauna atacaktır. 

Sergi kapandığı zaman top
lana kuponlar taı.nif. edUecek 
ve en ~ beğenilmış olan 
tabloga rey verenler araıında 
kur'a reltUecektir. Kur'anın 
ieabet ettiği okauueumu.za 
(V AKIT) o tablogu hedıge 
edeeekUr. Bu tabloların kı11· 
mftleri 150 Ue 300 lira arasın· 
dadır. 

Kupon 
VAKTin Tıbıo N uııbakı11 

( Mii!rakil Ressamlar Serg:si ) 

.Ev~lce intihap edilen ve ce
mıyetin esas nizamnamesini ha
~rhyan müteıebbiı komite aza
ıından Hayri bey c~ls . le 
k 

.. eyı açara 
anunı olan kongre için bir ri-

yaset divanı seçilmesini umum· 
heyete teklif etmiştir. 1 

. ~fi reyle yapılan intihap ne
ticesınde Hayri bey reial'k T 
k b 'k• . ı , a-

n ey ı ıncı reislik M"t t 
Kad. ' ı a ve 

ır beyler de kltiplikl .. 
·ım· J d" er ıçın seçı 1f er ır. 

Bun~an IODra 75 maddelik 
olan mza mnamenin mOzakeresine 

geçilmit ve bu dört saat •ih'· 
milftür. Neticede nizamnamenin 

baıı maddeleri kabul edilmiı ve 
gelecek cuma gtlnü tekrar top· 
Jandması kararlafbnlarak içtimaa 
nihayet verilmittir. 

O günkii toplantıda idare hey
eti divanı haysiyet ve mllrakaba 
heyeti intihabı yapalacakbr. 

Belediyede ---Müıtıhtemler beyenneme 
verecekler 

Daimi belediye encUmeni, mllı

tabtemlerin işleri hakkındaki tali
matnameyi tastik etmittir. Ta1i

t1tameye göre belediyeca tes
:~ icap eden müatabtemler, 

Ü 
ıeseler ve evlerde çalqan 

m es . b 1 mürebbiyeler, süt nıne, es eme, 
. t . çamırşırcı, uıak, şof6r, 

Liman Haliçte ve va 
Yeclikulede fabrikalar 

bojazın cbfmda 
Istanbulun müstakil pli· 

nr hazıdanıyormuş! Bu plan 
Istanbulun bir sanayi ve tica· 
ret merkezi olacağına naza· 
ran tesbit ediliyormuş! 

Ha~ta belediye Istanbulu!l 
sanayı mıntakasının Bofaziçı· 
nin Anadolu sahilinde yukarı 
kısmında bulunmasmr mUna· 
sip görmiiş! 

Fabrika ne iein açılır? Ma· 
lı ucuz ve çok Jçıkarmak için. 
Ucuzluk içinde en kestirme 
yol nakliye masrafını milm· 
kün olduğu kadar kısaltmak· 
tır. Beykozda fabrika yapaca· 
ğız, amele nerede otaracak, 
bu mah Beykozdan limana 
nasıl taşıyacağız. Istanbul 
piyasasında bile bu malJarı 
satmak bir hayli güç olacak· 
tır. Çünkü biliyoruz ki, fahri· 
kadan lstanbula kadar gelen 
kömür gemilerinin nakliye 
masrafı, Zongutdaktan lstan· 
bula geliciye kadar Jd nakliye 

ma.'!raf mdan daha azdır. Bo-
ğaz haricinden ıstanbala bir 
de fabrika. mallarımızı ta§ı
mak için yeniden teşkilatlar 
mı vücude getireceğiz. 

Şehrin hududuna daralt· 
madan, şehrin san'at ve tica· 
ret kabiJiyetini ölcmeden ucuz 
luk rekabeti karşisında her 
gün biraz daha yerli sanayi· 
i~izde kaybettiğimiz devirde 
böyle uluorta karar verenle
rin aklına siz de şaşın ... 

Biz de ıaıalım ! 

Avrupa güzellik kraliçesi 
basit-bir köylü kızıdır 

söylemişti. Vakıa şöhretimi temin ede. 
cek iki değil, üç intihap geçirdim; fa· 
kat ne olursa olsun bu falcı kadının 
kehanetine müteşekkirim. 

Birçokları bil' (Mis Avrupa) nın ha 
yatında birçok enteresan ve merakh 
hadiselerin geçmiş bulunmasıan fnti~ 
zar ve bunu tahayyül ederler. Maale
sef banlann bu intizar ve tahayyülle· 
rini tatmin edemiyeceğim. Zira ben 
timdiye kadar annemle birlikte gayet 
sade bir hayat geçirdim. 

Benim yaşımda ola_n bütün kızlar gi 
bi oynadım ve çalıştım. Dansa pek me
raklıyım. Onun için dostlarımla bu ka 
bil eğlence yerlerine gitmeyi hiç ihmal 
etmedim. Fakat bütün bu eğlenceler 
bir tqra kasabasında, basit bir surette 
geçiyordu. 

Musikiye gelince asri havalardan 
Londrada intipr eden bir ingilfz ve cazbanttan çok hoşlanırım. Teınaşa 

mecmuası muharriri bu sene güzellik bahsinde· ise nihayet mes'udane nlha· 
kıraliçesi intihap edilen Matmazel Jea.. yet bulan neşeli, gülün~ piyesleri aeve 
net Juilla ile çok enteresan bir mtilA- rim. Müşkül meselelerden, karma ka
kat yapmış ve Fransız dllberfnfn bir rışık işlerden asla ho!ôılanmam. Sade
cok meseleler hakktnda fikir ve mü· lik n tabiilikten ~ok hoşlanrnm n 
talealannı, ihtisas ve intlbalannı öğ- benim hayatım Fransada söylediğimiz 
.renmiştlr. Mis Avrupa demi§tir ki: gibi "bir tarihe maJik değildir.,, 

- Tam yirmi bir buçuk yaşındayım. Sporu da severim, yüzerim, kUrek 
Saçlanm koyu kestane rengindedir. çekerim, biraz da tenis oynarım. An· 
Gözlerim hazan griye bakar maTi, ba· nem Avı-opa güzelliğine seçlldfğiınl öf
zan da yeşile çalar gri rengi ahr. Bo- renince her halde ~ok sevinecektir. O 
yum vasatın biraz fmfndedir. B~n beraberimde değildi, herkesin yanma 
bir terzi kızıyım. Hayatımın ekseri za. çıkmaktan Çekinir. 

Hava haberleri: manını geçirdiğim VilnöYde annem Avrupa güzeli intihabımdan sonra 
terzilik yapar. Ben de onunla beraber bana filmlerde rol ahp almıyacağımı 

Kış birçok yer• çalışır, hayatımı bu suretle kazanır- sordular. Bunu zannetmiyorum. Mü-
dım. sa.baka anında Pariıde hemen her hare 

!~rde şiddetlidir Binaenaleyh ben bir Gukonya yer ketimiz fi1me çekildi. hunlann iyi ne· 
Uç aün evvel bafhyan lodos 1isiyim ve bununla iftihar ederim. Al- tfceler yermediğini zannediyorum. 

d tı ay içersinde üç defa rttze~Jik kıra1i· Şimdiki halde sesli ,.e sessiz s inema· 
ün poyraza çcvirmiJ, yağmur çesi intihap olundum. Evvela (Og~n) )ardan 0 kadar hoşlanmıyorum, fakat 

kesilmiştir. de Gaskonya güzeli, sonra Panste fazla alısırsam belki sevmeğe başla-
Diın rasatanenin sulu kar Fransa güzeli, daha sonra Pariste Yİ· nm. şi;di l>enim hircok resimlerimi 

tahminine mukabil biJakls hava ne Avrupa gilzeli olarak seçildim. Hiç alacaklar filmimi c;ektteklerdiı·. Ba· 
bU.bGt6n açmlf ve gtineı akta· · prek .MJs Fnasa, cerek Mis kalım bunun netkesi ne olacak? 
ma kadar ekıiJmemiştir. k•rllJllSilltfbap ecllhtij:bltı- ....... ~ Ne kız kardeşim, ne ef'fek ~i'ae-

F k sevindim; fakat bitin bu sıfatlar ba· mm var. Ailemin birieik çoeuğaJ'Qm. 
a at buna raj'men a- .. ~ Gak gUHll ns :r 

k na ilk kazan..._.... onya Her halde benden evve1ki Mis F.ranea• 
vu tiddetli idi. d dah -"klek -ref vermf§ de-fın an a 3 • 'r' lar gibi günün birinde ben de nlene-
men soğak şiddetlidir. fildir. . . ce~·m Her halde dünya güzeJJlfl mü 

Denizlerde iırtına aüklln buldu Size bütün samfmfyetımle söy1f1e· 81 k. · i k • . A .k -'-
L. "d • ı h b · ki b muvaffakiyetler bammı saba asına g rme ıçnı merı aya 5~ unan ı aresıne ge en a er· yam u " ği u h ti d h ı 

ler açık denizlerde de Jodoaun döndilrmilt deiildir. Yani bu netfeeyi dece t m. ;~n s:ya ~ er .. e~ oş a11r• 
kesildimn' bildirmektedir Va· evvelden kat'iyetle bekliyordum de- rım. nsan ırço şey er gorur. 

e· 1 
• ' mek isted.iiiml zannetmeyiniz. Bekle- Netice olarak şunu söy1iyeylm ki 

purlar seferJenne serbeıçe ~e· miyordum. Fakat kendimi pşırmadım. Mis Avrupa intihap edilmek1iğlnı be· 
vam etmeye bqlamıılar, mOhım Ben kendi kendimin sahiden gflzel nim Jaayatrmda büyük bir tebeddül yap 
l iç bir kazada olmamıştır. oldufuma bir dakika bile kanaat geti~ mryacaktır. Öyle diyorlar ki Parise 

Yalınız evvelce Burğaz limanı medim. Fakat memleketimdeki JOrı geldim geleli şh•em Gaskonya1ılıJdan 
civannda karaya oturan Loyt heyetinin teşviki ve zurile mttsabaka· ~ıkmı§,daha düzelmiştir. 
komp•nyası vapuru kimilen ya girdim· Pariste Mis Avrupa intihap edilir-
arçalanmış \.ahlisinden ümit Bundan birkaç ay ~vvel bir fal~· ken ben kendimin birinci ~ıkacaiıma 

Pkesilmiştir. Zonpldak limanwnda ya gitmiştim. Bu falcı önUm:d:~~::.; hi~ ihtimal vermiyordum. Eğer ben ba-
tı ay sarfında hayatımda f k 1 d ~ ıı·~· ·ı k lb" d da Uç marunlı batmııtır. . b 1 beııi btl8n em o say ım i'i .. ze ı"ı ı e a ım e 

[A. d'rde üc; k6müroü geçireeeiimı ve ~~ •:; retlrecettni btiytik bir yer bırakan Mis Almanya-
• 

1 r 1 k t dond 1 dünyada mlfhur r e ya birinciliği verirdim. Fakat netice ôy 
ıoou ın u. __ • il __ ......... , ...... ,,,._, __ ,.,,_. 

A d l d M · h ı· •--r altmdachr. le olmadı ve müsabakanın bit1MtSin· 
. na o u a ve aa19a. av~•· a. den birkaç dakika evvel bir frauız 
sıadeki kıf hlli b6tlln tıddetile Tel9ref hıtlırs gazetecisi geldi ve bana birinci eıktığı 
deTam etmektedir. Fırtına ve Fırhnanm ficldeti yDzUnden mı haber verdi.,. 
tipinin tesirile Eğirdir gBlfinUn merkezle mOlhalrat araundaki 
donduğu söylen111ektedir. Eğirdir telefon mahaberata inkltaa ut· 
ile bunun civanndaki ada ara· ramlfbr· Bazı yerlerde direkler 
sında sular buz tutmuılur. Mo- yakdmatbr. 
törler işliyememektedir. Gediz Telpaf mubaberab da ayni 
nehrinde de b:- 1<ayık devrilnüt pkilde amaya ujramıftar. 
ve 3 kifi bo~ -ştur. EkspN•t• aktarme rr.GflcilAtı 

Eğirdir dağları yollarmda mi· flktyett muolp oldu 
nakalAt durmuıtur. Ywka Emir Meriç ve Tunca aebirleriuin 
köyünden 3 klSmürcU, dağda tqmqı &zerine Yanın toprajı 
kömür yak,rlarken ıoğuğun te• dalailiDde bozulaıa fimendifer 
ıirile donmuılardar. battuun ta.iriae dınm edilmek· 

Bu beyanat gösteriyor ki bu seneki 
Avrupa gilzeUik ·kıraliçesi sade ve ba-
sit bir hayat içinde yetişmiş ve hAla 
da o basitliğini muhafaza etmektedir. 
Bir falcının gelişigüzel sözlerine gö-
ntil bağhyan bir köylü taze bu sene 
Avrupa gUzeJJiğini temsil ediyor. 

Şu halde güze11ik hakemleri kırali
çalarda manevi krymetler1 zeka ve 
(e:ıpressfon) aramamışlar demektir. 
Fena değ-il! 

\'rrcidc Jlukaddes 
Dağlarda aç kalan kurt, çakal, tedir. Ebpres yolculan bu yOz· 

tilki ve canavar gibi hayvanlar den çok •kmta çekmekte ve Se- ı:-•M:-!~----------
köyJere akan . etmişJeı-, hayvan vilengratta aktarma edHaaekte· Üessif bir irtihal 
damJarma kümeslere ıaldırma;a dir. Oryent Ebpnı iclare1i bu Tayyare cemi) etinin 1 .ftleli harik· 
başJamışlard11. aktarma ma....ltna kanf91adıtın- zedcg~n ~partımanlaıı müdiirü muh· 

· teremı Erkdnıharbi:ıe mirlh:ıJııı.ından 
iki metre kar dan bir -11 yolealar 5 liraya ·· k "' ,.- mute ait Şe\ ket Pş. 117.. bir müddct-

Adres: ................................................. . 
Sultan daj'lannda kesif bir bir araba tutank Karaapca ka- tenbcri müptela oldu~u ha talrktan 

tipi berdevamdır. Bu bavalideki dar bin mllfldlllt ile refmitler \·ef:ıt etmiştir. Cenıze.;I bugünkü cu· 

kum irtifaı iki metreyi geçtifi ve oradan tekrar ••ronlara bin- mancsi günü saat onlıir buçukta Lııleli 

hııme çı, 'b. k d 
arabacı gı ı a ın ve 

bahçevan, . ' 

k k kiınselerdır. ·········· ..................................... ~ .. ··········· ·········· 
·········· ·················-····································· 
lefeniln· rbronun umer~ .. 

er e . • 
1 t ) 1·matnamenıo netrm· Bun ar a 

•• 8 zarfında be· 
den itibaren uç ! b · UdU
lediye müıtahtemıo ıu esı ın k 

beyanname verece . 
riyetioe bir 

lerdir. 

söyleniyor. tniflerdlr. Yolcular bilhaAa va· apartımanlarından kaldırılar:ık ~ksa-
Dinar, Hamicilye. iaparta, Bur· palana kalorifeniz oldafundan rayda Valide camiinde cenaze namazı 

dur havaliainde de iki günden· fiklyet etmekte bu • .n-..1en badel"cda Merkez Ef. aile kahristanmı 
b f B b ,,...,.. defnol-tınaca\:tır. Mııhdumlan T utta .... 

eri aı:la kar yatmaktadır. u ir çoldannm haıtalandı'-lannı ...... 
" yahat acentesi müdurü Tabir Rne 

hanJideki yQkıek Arazi klmilen s6ylemelrtedirler. beyını tıziyct ederiz 
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Karadenizde sessiz bir şehir 1 
Ereylililerin derdi-Çahşkan bir nahiye- Beşiklerini 

ağaç dallanna asarak yoJ yapan kadınlar -
Büyük sevinç 

Ereğli, kara denizin Türk sahillerin- den kamyonla rnrım saatlik mesafede
de Jı:i meşhur üç Hmanrndan birine ma- dir. Fakat asl~n arızalı \'e dört saat· 
Jikdir. Meşhur Alaca ve J(ilise burun- lik bir mesafeyi bu kadar yakınlaşhr· 
lan arasında hırçın dalgalar sinesini marı büyük çalışkanlık ,·e yorulmaz 
kapamış ~nlin Ye tabii bir limanı ile 

1 
azimka r halkı temin etmişlerdir. Bir 

şöhret bulan Ereğli, yalnız biraz sükıi kaç sene en·et motörsüz kayıklarla bir 
tt yaşar. Limanına her gün gerek posta gün akşama kadar yelken kürekle kn
ve gerek k.Omür almak ve nöbet h('k- zasma gidebilen Alaplılılar bugün ufa 
lemek iÇn birçok nıparlann uğrama- cık limanında beş tane motöre malik 
smdan başka bir hareket yoktur. ~a- tir. \"e bunlarla hH ~ün her $aat bir 
hilde ve muntaznm hir liman olması saatte kaza merkezine giclip ı;.rt>lirler. 
na rağmen iktısacli ,.e il;timai sahada Fennin 1-.ıymet " kudretini takdir e· 
ilerliyememi~ henüz <"lektriksiz dar n• ı derek Alaphda motörle müteharrik 
karanlık. sokaklarla hir sec:;~i:r.ler l..as_a- bir un fab~ikası a~mışlardır. Faha~ .-\
bası hahnden kurtulamamıştır. Denız- }aplıhlar bılhassa yola çok eht>mmıyet 
den bakıldığı zaman kulaklarına küpe -ı-erirorlar. 
takmış gelin gibi bir şirin manzara ar Dört saatte gidilebilen EreğJiye flu· 
zeder; içine girilince pek sönük ve ses- gün yarım saatte gidilecek ~-ol ~oı:.P 
c:;jz görünür ve belediyenin tembel veı' yapmışlardır. 
varidatsız olduğuna derhal bükmedi~ Çok. temiz ve . çalışkan olan ·, Alaph 
lir. Hatta belki Türk oca~ı himayei- halkı bütün köylerini birbirlerine , .<" 
etlal, tayyare cemiyeti ve hatta mual- Alaphya muntazam köy ~olları w 
limler birliğinin memleketin içtimai ve şoselerle bağlamışlardır. Bu yollan da 
iktısadi hayatında Üzerlerine düşen kendilerine a~ gören Alaphhlar kendi 
vazifeleri tamamen yapıp yapmadıkla- 1 teşebbüs ,-e gayretlerile Alaplı iskele· 
n muhit~eril~ he~_üz alakadar olaır . .-.-

1 
sini Düzce ve Bol uya bir m~h~e~ yap· 

dıkları bıle hır munakaf?3, mevzuu ola-1 mak dolayısile memleketlerını ıktısa

rak görülebilir. işte bu yoksulluğu ilk ı den daha ziyade terakki ve inki~af et· 
önce nazarı dikkate alan muallimler j tirınek için iskeleden Düzcenin Ça~·rrh 
bi~liği son günlerde faaliyete ge~miş l nahiyesine kadar 14 s~a~Jik mesaf ~yi 
tir: Birlik tarafından Ereğli mecmuası insan kuv.vet ve kudrehnm pek fevkm
isinlli bir mecmuanrn imtiyazc alınmış de olan kadınlı erkekli büyük arzu rn 
\'e mecmua bir marttan itibaren intişa lıevesJerile açm15lardır. Bu daiyemi is· 
ra başlamıştn-. Muhitte içtimai bir in pat için beşiklerini ağaç dalına asarak 
kılap yapacak olan bu mecmuanın yol yapmakta olan ka~ınlan söyle· 
devamı çok temenni edilir. Ereğli mer- mek kaficli~ ~nmn~: .. Kadı~ez~n ve 
kezinde biri üç ,-e di~er iiçü beş mual- Suludeı·e gıbı en muşkul geçıtl_~rı -~ça
limli tam teşkilatlı rn muhtelit olmak rak 14 saatlik mesafede 1~ ko.p~u ve 
üzere beş mektep ve 21 muallim ile al- menfez açarak Ça_rırh nahıyesıne ka· 
tı yüzü müteca"iz talebe vardır. Daha dar kadınh erkeklı yol y~pa~ Alaplılı 
b. ilk kt b 1 t b d t lar Düzceden Çayırlı nahıyesıne kadar 
ır me ep ve u me '- e e e ye e- . k ı . .. beş aiti saathk ve yapılması o ay o-

cek talebe çıkarsa da bu cıhet henuz 
1 1 ·ı· ti · va 

· .. - . . . .. , .· lan yo un yapı masım ' ' 1 aye erı · 
meşkuktur. Bılhass,1 ko) leı ınde mek- .

1 
B 

1 
.1• ti d b' k defa - - . . sıtası e o u vı aye n en ır aç 

tep pek azdır. l\.aza dah1lınde asayış . . t• h tt'I ı te bu se .. . . . temenm ve ıs ır am e ı er. ş 
mükemmel bılhassa tca:stalık hıç yok- n l r •1'' .,,,,., t !,_•_ cı·.-.r· bu -.ıol ı· .. - . . . ne no u umum vııaye me ı~ J -

tUr. E~e8:h na~ly~ler:nde~ Alaplı tı- çin büt~esine tahsisat koymu,ştur ki lnı 
caret \:e ıktısadı h.l) ı . noktasından E- b . 1 Al 1 1 1 b'" -·k bı'r bay 

v • • • ha en a an ap ı ı ar U) u -
reglı ıle rekabet etıne!itedır. . .. - d lk · ram sevıncı ıcın e ca ·anıyor. 

Ereğlililerin terakki Ye inkişaf ede M~arif ve~ mekt;p hususunda da A-
memesi en hüyük dert Ye düşiinceleri laph diğer nahiyelere ·ve hatta bazı 
şunlardır: kazalara tefevvuk etmekte 2-i köyünün 

Erf"._:-li .sn11 ,·erildiği hnlde Ani.ara· onunda bir veya iki muallimli 10 mek 
Eıdi-i hattının burada n haşlamayıp tep bulunmaktadır. Alaplı köylerinde 
~ily~.stan ~aşlam_as~ Ereğli h~l~_ını hay lbu sene üç mektep daha yeniden açıl
ı~ muteessn: etmışt1r. Pek buyuk ol~n I mış ve yaprlmış ve mektebi es~i. olan 
lımanın - hman batmış vapur enkazıle köyler yeni mektep yaptırmak ıçın ka · 
doludur - temizlenmesi , ·e ı;ıimendi· zadan müsaade almışlardır. Cehalet 
ferin F,:reğliye yakın zamanda bağlan birkac sene icinde bu mrntakadan bü
ması Ereğli için en büyük bir emel ve tün biiti\n ooıiuıacak. Buna Alaphlıl:ı.r 
arzudur. Bunlar yapılmachl~c:a Ereğli ahdetmişlerdir. Millet mekteplerine 
hayat ve iktısat~a ilerlemiyecek ,.e bu de\.·am vilayetin her tarafından fazla
kasaba sessizler kasabası halinden kur dır. 
tulamıyacaktır. Buna kendileri de i- 4:) yaşından yukarı yüzden fazla 
man ve itikat ediyorlar . kimse şehadetname almıştır. Alaplc mü 

Ereğlide kendisinden hürmet ve tak- nevverler ve çalışkanlar mıntakasıdır. 
dirle bahsedilecek milli bit· müessese Alaphlılar sıhhat ve hayatın da kıyme 
(Azim konserve fabrikası) vardır. Müf tini pek iyi biliyorlar. Bir sıhhiye me· 
tüzade İsmail Efendinin teşebbüs ,·e muru ile iktifa edemiyecek her ne olur 
gayretile vücut bulan bu fabrikada sa olsun maaşını bzzat vermek üzere 
Türk hanımları tarafından çok temiz hükumetten bir doktor istemişler bir 
ve itina ile yapılan her nevi Ereğli eczacı ve eczacıya bin lira yardım ede 
mahsulü meyva ve sebzelerden yapıl- rek bir ufak eczane açmaitı bile ta· 
mış konsen-eler diğer fabrikalara re- savvur ,·e karar altına almışlardır. Bu 
kabet edecek derec4!de ucuz satılmak- hayırlı umumi hizmet ve fikirler cid
tadır. Bu milli müessese Ereğli için den mucibi memnuniyet ve iftihardır. 
iftihar edilecek kıymetli bir varlıktır. Her Alaphhnın en büyük dert ve düşün 

ALAPLI NAHiYESİNDE YOL cesi mektep yol ve sıhhattir. Bu yat-
YE l\fEl\TEP dıklarrmın mutlak bir hakikat olduğu 

Alaplı, merbut bulunduğu Ereğli ka nu anlamak için Alaplıyı görmek ve 
:Qımna sahilden motörlerle ve dahil- bir Alaphlıyı dinlemek kafidir. 

Bas mÜ$ferilerJmiz sinekler olacaktır 
lÜst tarafı 1 inci sayfamızda 

ve kend)sile görii~mi.!~tür. Ar-
kadaşlarının tatil kararına işti
rak etmiyen bu tek berber .. Süs., 

berberi Ahmet Safa Efend Ldir. 

Şunları söylüyor: 
- Belediyenin cuma tatili ya

pan dükkanlar hakkında varida· 
b gayri safiyenin % 10 u nisbe

tinde vazettiği vergi dolayısile 
müttefikan dükl~anları kapatma

ğa karar verdiklerini gazetelerde 
okudüm. Gerçi ekseriyetle veri
len bir karara f-- <l::n ıtiraz et· 
mek istemem. Sade bu karar do-

layısile ileride tahaddüs edecek 

zararlara temas ederek meslek
taşlarımı tenvir etmek isterim: 

1 - Mes'.ektaş!arım dikkat 

ederlerse müşterilerinin % 8 inin 
memur daha doğrusu bir: hafta 
çalışarak bir gün istirahat eden 
kimselerden müteşekkil oldukla

rım görürler perşembe akşamı 
geç vakit işinden yorğun gelen 
müşteri doğruca evine gider cu

ma günü sabahleyın traş olur 

ve gezmeğe gider. Bu karar.o 
tatbikinden sonra cuma günü 

traş olamıvacağmı anlıyan müş· 

teri her H.tima .e karşı hanesinde 
bir ( jilet ) bulundurmağı adet 

Yenı 
• • 
ıçın 

intihabat 
faaliyet 

[ Ust tarafı birinci sayı fada J 

kararını müteakip intihabın ye
nilenmesi resmen bildirilmiş ve 
dünden itibaren her tarafta 

defterler hazırlanmağa başlamıJ· 
tır. Esas defterleri 8 gün zar-
fında hazulanmış olacaktır. inti
hap kanununa göre müallimler 
müstesna olmak üzere merkez
den mansup bilumum memurlarla 
müftüler, hakimler, müddei umu
miler belediye reisleri müntehibi 

Sdnİ intihabahna mübaşeretten 

iki ay evvel istifa etmiş olma
dık~a mahalli memuriyetlerinin 
dahiJ bulunduğü intihap daire

sinden meb'us intihap olunaınıya 

caklardır. 
Kolordu, fırka kumandanlarile 

bilumum ahzıasker, kalem ve 
şube reisleri j rndarma alay, ta
bur, bölük kumandanları dahi 

memuriyet merciJerinin dahil bu· 
lunduğ.u intihap dairesinden 
meb'us intihap edilemezler. Aksi 
ta!;dirde intihap vaki ve mute
ber olamaz. 

Meclise intihap edilecek askeri 
mensuplar hakkındaki ka-

El~SID81t~ 
Dünkü Şilt maçlarında 

Fener (7-1) Beylerbeyini, Vefa(S·O) 
Eyibi, Süleymaniye (4-1) Hilai yeııdı 
Dün Taksim stadyumunda ';'ilt mü- lach-el'tliler ilk devrede 5, ikincide bi· 

sabakalarına tle,·am edildi. re karşı 2 sayı yaptı. Ve neticeyi 7-1 
Dünde geçen haftaki gibi üç müsa- kazandı. 

baka yapıldı ,-e birinci kümere ıllensup KADIKÖYÜNDE MAÇLAR 
üc takım ikinci kümeden üc takımla İkinci küme maclanna dün Kadıköy , . ~ 

karşı karşıya geldiler. Bkinci küme· sahasında devam edilmiştir. Kumkapt 
den oyncyanlar şunlardı: Süleymani- 4 -1 Topkapıyı, Pera 7-1 Altınorduyu 
ye, \·era ı·e Fenerbahçe .. Bunların ikin yenmişler, günün en mühim müsaba
ci kümeye mensup rakipleri de şunlar: kası olan Iiasımpaşa - Kurtuluş ma· 
Hilal. Eyüp ' 'e Beylerbeyi. Ve bittabi çında KaSYmpaşa 2 ye karşı 5 sayı: i.le 
her üç maçta da birinci sınıfJar ikinci maçı kazanmıştır. Bu suretle Kasım· 
kümedekileri mağlUp ettiler . paşa ikinci küme şampiyonluğuna kat'i 

Günün ilk karşılaşması Süleymani- bir adım atmış bulunuyor. 
ye ile Hilal arasında oynandı. l\Jalıim ASKER! YURTLAR ŞAMPIYONA-
olduğu üzere Süleyrnaniye biı·inci kU- SININ SON MAÇLARI DüN 
meye bu sene geçen eski ikinci küme YAPILDI 
takımıdır: ·Böyle olmasına rağmen es- Askerl şampiyon maçlarına dün Se-
ki küme arkadaşına karşı çok hakim limiye sahasında devam edilmiştir. 
ve cidden üstün bir oyun oynadı. O- Bil-inci maçta bugüne kadar bütün ra· 
yun birinci devrenin dakikalarını birer kiplerini yenerek başta gelen ve aske?'i 
ikişer arkada bırakırken Süleymaniye kümenin( Galatasaray· Feneri)olan Ha 
1-4 gibi farklı bir galibiyeti elinde tu- Iıcroğlu - Kuleli güzel temiz bir oyun· 
tuyordu. Ve oyunun cereyanı Süley- dan sonra (1-1) berabere kaldılar. 

nuna nazaran berri, bahri ve maniye lehine daha farklı bir neticeye (2-3) bin seyirci huzurunda Kan1i 
jal)darma muhteli! a~keri sınıf- işaret ediyordu. Fakat bu arada bir Bey idaresinde birde başhyan bu o:Yu· 
lara mensup erkan, ümera, za- hadise oldu. Hakem Galatasarayll nun bidayetinde Kuleli cok güzel bir 
bitan ve b~lumum asker~ mensup· Reşit B. Hilal takımının bir oyuncusu- oyun oynıyordu. Bilh~ açıklan ile 
!ardan istıf a hakkını haız olmıyan- nu tecziye için sahadan çıkarmak iste- ilerleme sistemi nazarı dikkati celbe4i· 
Jarla istifa ve tekaüt hakkını di. Buna Hilal takımı razı olmadı. Bu· yordu. Ilk 9 dakika böyle geçti. Bun· 
haiz olup umumi intihabın ilanın~ nun üzerine hakem maçı tatil ve Sü- dan sonra Hahcıoğlu sıkıştırmağa başla 
dan itibaren nihayet 10 gün zar- leymaniyeyi ma~ın galibi ilan etti. _ dı. Iiuleli aleyhine bir korner ve bir 
fında fosu 'en istifa ve tekaiitlük· Zaten oyun oynansaydı netıce penaltı oldu. Fakat mukabil taraf bun 
!erini talep etmiyenler Türkiye ha~ka türlü olacağa benzemiyordu. dan istifade edemedi. Bundan sonra 
Büyük Millet Meclisi azalığına Fakat bir takımın hükmün k~rarma Kulelilerin en iyi oyuncusu Naim ta· 
int hap 0 unamaz ar. Aksi taktir- itaat ,-e oyuna devam etmesı daha rafından takımı lehine ilk sayı yapıl-

d L ·nrh k l k.. sportmence bir harekettir. Bahusus ki dı. Dunu tarafeynin müsavi hücumlaı1 
e ı:.,U ı ı ap een emye un . .. b k 1 ük" fl 'd . . . .. .. d k.k d K. ı ı· 

addedil ir. Reşıt B. mu~ ~ a arı ~ u a. ı aıe e takıp ettı. ~3 u~~u . a ı a a u e ı 
y · e ı· ve gençler den cidden durust ve bıtaraf bır hake- aleyhine verılen ıkıncı penatbdan buse 
enı m c 

18 
mimizdir. Farzımahal Hilal bir hak- fer Hahcıoğlu takımı istifade ederek 

Ankara, 6 - - Gcızi Hz n•n srzlıkla karşılaşmış bile olsa buna kaı·· beraberlik sayısını yaµmağa muvaffak 
nlihap beyannameleri ve fırka şı. yapılacak ı;;ey bu karara nizamııa- oldu. Sonra bitti. 
namına İşaret buyuracakları 'lam· menin cmı·ettiği şekilde itiraz etmek lkinci dene Halıctoı11u bidayrtte 
ıetler mfintehibi lianiler~n intiha olabilirdi. Hil ;1 gibi eski bir klübümü- hakimdi. Her iki takım da oyunp~.fil.l; 
batı mlteakip ne1;redit•!cektır. h k ı· · d - b ı · .., zün bu tarzı are e ını ogru u rna· zanmal< ~n ~u~ ~~,.~~l~I i.nı .c;;!:;ı 
' Fırkamn m'tintehip Sani riam- dıfi. diyorlardı. Kulelı hakımıyetı aımaga 

zetleri mahalli fırka ıdare heyet- Vefa ile Eyüp arasında oynanan ikin çalışıyor ve muvaffak ta oluyordu. Fa· 
leri tarafından t'sp.t edilecek- ci macın neticesi de 5-0 Vefanın le- kat ı:i dakika süren bu hakimiyeti o~·u 
tir. intihabın bir buçuk aydan hine Çıktı. Vefa ikinci kümenin ileri nan bitmesine kadar devam eden • · tı· 
biraz fazla zamanda ıntaç edile· gelen kuvvetlerinden biri olan Eyübe cıoğlu hakimiyeti takip etti. 1 .... at 
bilf'Ceği tahmin olunmaktadır. d.. ·· b · 

b 
karşı birinci devrede cidden uzgun v.e netice de müsavatla ittı. 

Yeni namıetlenn ilhassa genç fayik bir oyunla dört gol yaptı. Yeşıl lki taraftan iyi oynıyanlar: Halı• 
uzuvlaı dan mürekkep olacaği ve beyazlılar ikinci deHede bu oyunu de- cıoğlundan Kaleci Reşat, Mehmet, Ri· 
yeni meciisıe ~ençlerin yüzdt- vam ettiremediler. Sırf hücum hattı- fat çok iyi Fethi, Arif, Hakkı, iyi 
kırk dereces nde buiu'lacakJarı nın bozuk oynaması yüzünden ya1mz Zeki, lzzet ve hepsi güzel oynadılar. 
söy 'enmektedı r. bir gol yapabildiler ve neticeyi bu su· Kulelililerden: Nuri, Talat, Naim, Mu 

Şehrimizde hazırlık retle :>-O kazandılar. Bu maçın hake- zaffer iyi. Abdullah, iyi ve diğer oyun 
l' eni intiha bat ıçın şehri- mi Niyazi Beydi. cular da çok güzel oynadılar. Futbol 

miıdıe de birkaç güudUr başhyan ü~üncü müsabaka birinci kümenin voleybol atletibı sahasında her güıı. 
baz•r ık bugünden itibaren hara- en çok gol yapan takımı Fenerbahçe faliyetlerine şahit olduğumuz asken 
retlı bir safhaya girecek ve la maç bir şilt müsabakası şeklinde yurt sp·>rcularına ikinci fikistür ve 
evvelcı meb'usao intihap teft ş dan'" Beylerbeyi arasında oynanıyordu. ilerde yapacakları müsabakalarda da 
heyeti teşkil edilecektir. Bu va- Hakem Anadoludan Salahattin Beydi. muvaffak olmalarını temenni ederiz. 
zifenin daimi encümen tarafın- Fakat Beylerbeyi takımı ihtimal yeni !kinci maç Deniz lisesi takımile As
dan görülmesi de muhtemeldir. bir gol rekoruna maruz kalmamak i~in keri sanayi arasında idi. Bu da he. 
Bu hey'et faaliyete geçince tan- kısmen mağlUbiyeti göze alarak takı- yecanla takip edildi. Her iki takımda 
zim edilen nüfus defterleri 15 mını kendi klübüne mensup 0Jmıya11 o- iyi oynadı. Deniz lisesinin hakimiye
gün içinde tetkik edilecektir. yuncularla takviye etmişti. Bu itibar- ti son dakikalarda daha barizleşti. 
itirazların tetkiki için de sekiz al maç bir şilt müsabakası şeklindi>n Ve birinci devreyi 0-1 ikinci devreyi 
günlük bir müddet vardır. Bun- çıkmış, hususi bir karşılaşma mahiye· de 0-1 kazanarak oyunun 0-2 galibi 
dan sonı a müntehıbi Saniler se· tini almış oluyordu. Oyun Fenerin olarak muzafferen sahadan çıktkı. Çok 
çilecek ye meb'us intihabatı her hakimiyeti altında oynandı. Sarı - temiz oynıyan askeri sanayi, ve deniz 1i 
}'erde ay111 günde y.cıpılacal<lır. ~111'1 "'""'"" 111 ' 111111 •urı.ııııııı~ııuuıı ~m.,,u_ sesi takımlarmı tebrik ederiz. 

Ad il yede __ ZIYA 
Kabinede değişiklik yok Sen<:ık kırmrk davası bera-
An~aradan gelen haberler, etle net celerıdı lzmir futbol maçları 

kabinede bir değitik .iğ-in olaca- Üsküdar ceza mahkemesi, be- lzmir, 6 (A.A) - Bugün şeh-
cn ve yeni kabinenin gene ismet d rimiz futbolcuları arasında bet 6 • lediye intihabatı esnasın a san· 
Paşa Hazret!eri tarafından bazı maç yapılmıştır. lzmir spor ta-
tad;Jatla teşkil edileceğine dık kırmakla maznun olanların kımı ile Buca ikinci takımlan 
dair rivayet;n c!oğru olmadığını muhakemesini bit rmiştır. arasında yapılan bir~nci maçta, 
teyıt etmektedirle. Mahkeme,kafi delil ve emmare lzmir sporun bir sayısına karşı~ 
•tıllf ... lllhfllU HHIU.lllH,.1111 .. llJH•lllll"ll" ' 11111 111ı1111ııttı ııı 11•nı 11ııı nıııa111ımııınıuıı mevcut olmadığı noktasından, Buca ta ımı iki sayı yaparak 
edinirse artık berberlere saçtan bütün maznunların beraetin ı ka- galip gelmıştir. Altay ile Göz-. 
başka hiç birşey ;çin ihtiyaç l ı d k E rarlaşhrO'ışttr. lt>pe ikinci ta nm arı arasm a l 
bissetmiyecektir. sasen (jilet) 111111, 1111,11111 ,,,1111 111,11 • 111,,.1111111,. , .... ,,mııınnııı nıuı 1111111111111111•111•1111111111111ıııu ıı1111 ikinci maçta, A ltay sıfıra l<arıı 
müşterıJerimizi yarı yarıya düşür· yatını elindeki ustura ve makas 1 . 
miiştür. Bir de bu karar tatbik temin eden bir sınıf için fazla bir sayı ile galip ge mıştir. 
edilırse önümti:zdeki yaz mevsi· safiyane bir hareketten başka Karşıyaka spor kulübü ile Şark 

minde başmüşterilerim ızın sinekler b d ld' Spor kulübü ikinci takımlar1 
d b 1 irşey eği ır... arasında yapılan u" çu" ncu·· maçta yegane iş:mizm e un.an avla- h f d b 

mak olacağ'ma hiç şüphe yoktur!. Berberlerin! a ta a irgün sıfıra karşı üç sayı ile Karşıy .. ka 
Bundan başka bir senede 52 istirahah mese esine gelince bu spor takımı galip S(elmi-1tir. 

cumanın bize temin ettiği kar hafta arasında ışın olmadığı Dördüncü maç, Türk Spor 
büHımete vereceğimiz % 10 ver· günlerde eskiden beri yapılmak- ve Altın Ordu ikinci takınılan 
giye nazaran her halde mühimce ta. Bu sayede istirahat da temin arasında yapılmış ve her iki 
b;r yekundur... edilmektedir. Binaenaleyh % 10 takım sıfır sıfıra berabere kal-

Bu menfaati tepmek demek vergi vermen.ek ıçm tev ı: ssül mıştır. Altın Orclu ile Karşıyaka 
sadt-ce para kazanmağı arzu et· edilen bu hareket Dhıyata pirin· por b rinci takımları arasında 
memek ve bunu istihfaf etmek ce giderken evdeki bulgurdan yapılan beşinci maçta oirer sa· 
demektir ki bu da bizim gibi ha- olmağa benzer. yı ile berabere kalmışlar. 
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= --~~İŞABETLERf 
( DftDYBda Oıan Btten MerakJı Hadiaeter 

Kedilerin kraliçesi de inf 
[ Dreyfüa dav~ •• Su ile tedavi 

·ıd· ' 1 1 • 

1 

K.im kime 
taktim 
edilir? 

Daima genç ihtiyara, erkek 
. kadma, kOçlik bOyOğe taktim 

edilir. 
Aynı yaıta, mOu.t içtimai 

ftZİyette, ikili de erkek ••y• 
kadın kimaeleri taktim icap et• 
tiği vakit iıimfer ıOr'atJe tek• 
l&m edilip birer baklfla, Ye her 
iki tarafa aynı zamanda eU. 
mahlarak l&Dlfbnbr. 

Uaulen her yeni relen keacll
ainden b0y8klere taktim edilir, 
10nra da kDçllkl~r ona ~ 
br. 
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J Doktorlar arumdıl ( 1 Polia haberleri ) 

F ritman Afi il İki kiti yaralandı 
K • • k Dün Karaktimrüğe gitmek üzere 
ıymetim tacıanen ay l'atlhden seçen 1343 numaralı otomo-

betaaie bulunmaktadır bU, Fat1h tramvay caddesinde Emire 

Hikiye 
Romantik Genç 

( Senaryo ) 
Yazan : 1.ibu' .Adıl 

Doktor Fritm•nın verem apı lluı•l& Kıza.ta inrinde iki kişiye çar
ebafında Fuat Sabit 8. in iddi· parak her ikisini de yaralamıştır. Şo
.... ve bu idwya k.,.. diier fir poli•ler tarafından yakalanmıştır. 

BAŞLANGIÇ NtOda lıa! •kt«W. .... ~ kari· CASUSLUK DEGlL KOMUNlST· 
«antapafa. Bir 11~ akmbaaın- - Sal. ~ cıramada iıfllf• a.rimize bildirmiftlk. LIKLE MAZNUN 

VAKIT'm tablml 
Camarte•t 1 M•rt ısı 
Şevval 

1349 
Bu geceki ay 

Ganelf" fJolufU: 6.28 -batışı 18.06 

Namaz vaktt&eri 
... bir kula konuıu110r: nd elıır1 H.,ll a1cia ve a••ka mıraııdaru na .. r. .. hflk6metler nam ve hesabına 

114' -ı 9ftO ~abah Ofle Urı.clı 4kf-"' Y•ı.• i-~ 
- Olnw kadar •eni ıeveeeğim. - N...ı ...,,.,,._ ci19ıw pa cır IMa bdia etrafında baıün de, euu.ıuk ppmaJda maznun Aliean is- s.07 ıu5 ıs.38 ıs..o:. ııı.as uo 
- Ben de, fakat. baban razı olmı11or. AiraN _. ,... .,., --~ Fut Sabit B· in IOD izahatma .ıade blrblln zabrtaca t.nktf edilerek 

- BlbıefU rem olmam Mtolun t>dep. ,.,_ • .,., 6Ml6er ,. .. diler. makabele eden cloktor ibaan .. liyeye teslim edildiji yazdmı,tı. 
VAK 1 T fbür. Rifat B. İll fikirlerini nepediyo- Son yapılan tahkikata sin Alican 

Brı, Babadır. Gnç itim edwlc o- ı - K.,. ~. BW ..,,el,,e ,,.ur. rm. cuaahak ile delil ko•iaisWk ile maz. lstanbul Ankara cad-
•· Bil"'- fiiziıM bir tokat atar ni- • .,,.,. •• 1ı1r Wp ,. 6lr zcrf Muhterem mealektqlaruma zaU ... olarak tnldf edil•lftir, ajrr ceza. desi v AKIT Yurdu 
..... ~ gere düfl'UiftilT. Kız kofup llflnlır. A ........ ,,_ı:ln el61ulnt mlpbedeleriein miktar teclaTi- ........... yapdacaktır. 
.. bea/dar. Ağlarlar. Ge~: ~. • n._;+to,r dfll' ,,_,,. den eVYel Ye 90Dra Hriri, llbora• BIÇAKLI ADAM 

- B•I ne olu~•a ol•un bekligt>cek lııdır. Kfllluı, ,,.,.,. 6qılır, tuYar Ye roatken amfa9AI mlphe- 11e7atla ı.abdasr, Beloilanda gezen 
....,., lar .,,.,.. s.6cı ıljJid tlion. cleleriai pmedijimden dolayı bu g.,. I•••• flpMH Mr phsı yakala-

- IHltll/leuğim. OÇONCO KISIM llmuta bir teY 96ylliyemem •. ~· .pır. ~·• beriade kanunen ta-
- 61iM 1ıa1>eNni ahan bile1 l-JIJ .-..,.,... ,,,,,,.,,. bir 6i,,;a cak Fridman tfttı balckındı llVIÇ· ..... ruü olan Mlylk bir biçak bu-
- len ililrun ben 11aftunl.Ull! ,,,,,,.r ,,.,,..... l.W. G1iMf ~re ve Almanyaoa buluacluğum bu IO ,_..par. Tahkfkat y&PJ1maktadır. 

Telefon: idare t.4370; Yuı işleri t ."37' 

f Abone ıartlan : 
1 3 fj . 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Haricte - 800 1450 2700 

A1Jık 
Kuruş 

BiRiNCi KISIM ,,..,,,,.. '*' ,a -.... müta- a 1e11eler za,fmda edindijim fikirler Bbl DAYAIC 
ı - lld4nbuldan bir 11elkenli uzaklaf"' f!llln, biıWer fllrılde tenainl •• kanaatler apm tatbiki bu· Be)-eilunda Dervif sokağında 24 nu- l•ln f&rtlanmız : 

11fW· AlcfOm. GIJneı balntıflır. Fa- ~•· •• & .. • •lzahfr dejildir. BilhUA cer maralı nde oturan madam Sofya, ka-
bl gök kırmızı, müuır~n. kul>. raht vekayide, hele atır mttdahalele- pısını kırmak suretile evine giren, Ad-
lılkr rdakta urtWIUn etl•"'- 2 - Vapurun içi. Baıta bir adam I•· rin önüne bu sayede g~ilmesi hakkın- nan isminde biri tarafından döğütmüş-

taWa 6ıeııbır. GWs'I ..,ıı. iri da mUIMlllfa edllmlf oluyor. tür. Sof yayı döğdilkten sonra k~ma-
i - Flllı:aliJWa • Bap. bir ,,e~ I•· ,.,.., metnrf 6lr .... ,,.,...r, Ali sureUle bilhuu dailDa telıdit- ia muvaffak olan Adnanı polis aramak 

tanbula bakar. Gözleri 110flı. iri flllir, WNI,._ -..r olfl.,.ruı kir caıalı bir mikropla yapJlan bir aşı- ta ve dayak meselesi etrafında tahki-
.ll'Jl'I, pala bıgıklı bil' adam gakla- IÖ,,,.. mn tatbfkı slmmettedarik tabibin elin kat yapmaktadır. 
fll", goeufu kolundan tutar, çekeT, •e Mr d..a olan.k kalamaz. Bahasua BiR y ANGIN SöNDURULDU 
waıitlk Wr llelkn &nllll g&terip 8 - .U.. iahotıltaını IJ&ir. Qiawf verem m8aMINla41e ıaiWa olarak kul Efrikapıda Molla Atkıda Yatajan 
""""-"" 9Öl/lel'. pkar. v.,.,. dıwur. ,.,.,,,_, 1JI- l&Dılma11 yani daha Tisi bir sahada a- caddesinde '1 numaralı turşucu Ahmet 

Resmt 
Satın 10 Kş. 
Santimi 20., 

Hususf 
12,50 Kş. 
25 

KGçik ilin ıartlanmt •: 

1 2 3 4 
00 50 65 75 

ı. ı o Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğa için bir defa meccanendir. 

fi - 4 satın geçen i!Anlımn fazlıa 
saun için S kuruş zamolunur, nl ,.nı ,,.rıJW. §lntll tatblkı l~ln öntlmfizde ~ok mh- 'Bf. nln evinden dün yangın çıkmış ve 

a - ~ çalıfmala baflar· Rli.zgdr SON pet "etteeler g1mtendz ll~rr. <80> evtn 7a1nız ahp.p olan bir duvan yan-l~:;;;;;;;;;;;;;;:ı;;;;;;==-====• 
ıfiter. l/fl.Mlller por1ur. lsUınbul Adaırı K...,,..,... gider. Bvbıba ö- epedeaberi istihzar olanan bır~ok &fi dıktan 801\ra slndUrtihntlştUr. hesile kur111nu bulamamış ve kuqu 
lwPolur. Gec~. llÖılM lblrur. Kfqlll/Jlı altı l/edl l!OfUl'lo lar vardır. Frldman ILflSI bunlar m~- Yapdan tahkikat neticesinde yanı;rı- nan burun deliklerinden hi~ Mr l 

iKiNCi KlSIM bir~ 01111ar. yanında çok hem de pek çok ehemmı- nm sobadan çıktığı ve evin sigortalı ol- bırakmadan düşmek ihtimali oldufu 
i - A,,., gece. KaaımpafOfla fakir bi Adana tltrı,e titriı/e llGldapr. Çocu- yeblh Wr me.klcle kahr. S. 8tJ1ların madıtr an1aşdmıştır. na dair rapor vermiştir. Fakat bu " 

"" Bir luıdlıl "IJOVrum. l/tlUt'Um,, ğa ıorar: da, Fridman aşımula olduja cibi. h~r ECELİLE ÖUtlÜŞ poru müddehunumilik hadiseyi kAff d 
~ flllıır. Kiife müulerüuü Ud - Baba bılr""'1. 11U1 lııinriae ait miteler 4olan literatü; Evelki güa Beyoilunda Yeni çarşı- reced.e. aydınla~ı~ mahiyette bulm17• 
~ pH!Uk büziUü otllrurlaT. Ba- - Yak. AllM 6unula. vardır. M~ 111alek~ Fu da Ramldiye ~mestnin karşısındaki rak, ıtıraz etmıştır. Bunun iberin 
N el.ddldlr. lçerft.111 btr ıeı: Bey Fridman aşısınm tatbilu ile elde yanmış bir binanın arkuında rus mül- defnedilen ceset mezardan çıkanla 

- &ılJcllı 1""ı ıor..,,.1 . . edilen lltawdl netayic:9 ~t llte~~rd~ teeiJerinden Liko isminde biri ölü ola· tekr~r morga getirilmiştir. Yenld 
! - Btıba, uyıallarır. Bu yirml ıeıw evelkf ıevgUıdır. An· bhe bir kısım ftkayı peterebıUr. Nı- rak bulunmuştur. tetkıkat yapılacaktır. 
-N• allll/Of'Wn banun. ltoakoea deli- ne otmuıtrır, w anM odur. Baba, koea· tekim de mevcuttur. Fakat Frfdman Uzerlndekf izlerden bunun bir cina- EMLAK AHTEKARLICI MESELES 

,,_,,, ıwrü IH süar ıelir. ıulır. aıp811l1n tarzı ihzar ve tatbik neticeleri yet eseri olmaaı ihtimali düşünülerek Senbtinua ve Sen Jarj emlilkl ü 
- Be bllmn millim 01111, alı. bUmez Genebı B""-ı aridc goldar. Anne- U.riade serolojik tenkitler (Prof. Er ceset morp glnderflmlş lse de zabıta- rinde yapılan vasi sahteklrbk hakkı 

'"'1Jlm. Gltler~n boynuma öyle biı ebtdM bU .-. ..,.,. ,,..,,.,.. A• lleh, Kelle; Kttıutter • Frankfun a M ca yapılan -.ıaldkat nett~d., Lf~o- dairi ihbar üzerine yapılmakta olan 
Nnllfl vardı "'- Hep knt>alıat a ~te t~ P. da flliıwr. ,,,_.tı. ~ P••l Brlleh enetttlstin'91> (Be~ nun soğuktan korunmak için oraya git'- ktkata zabıtaca d~ ed'ft•&tı 
......_ne "ardı o kadar WrıliileceR, Çoeıık arlcaıuuüut bakar. 

1 11 
• • • " ..... Koch enstitüsOnde) tetJt!~atı, ve Fnd diii l;e eceUle .öldüfij aalaşılmJti&J'.. Poliı bu itle alakadar olanlan'ritati 

--- -- - -·-·------~---- - .• • ·;·-·· ·-- mamn Amenbda mesıusınde muvaf- .MORGTAN MEZARA MEZARDAN edenleri davet ederek ifadelerini .ı 
Um baspapalbgl ~vtfte, • • fak olmaması, Berlm amaryomanda MORGA? maktadır. 

l 
, d Satı B. nıekteplerımızde kaplumfJaladan ı.tlhzar edilmiş Frid· üç gün evel Beşiktaşta bir intihar Bu işte etraflı §ekilde saıaıe i8 

Cera ar petlD e tetkikat vapn·or mu ....... hiçMr kıymeti olmadtiı· vak'ası olmuş, kasap Halil lbrahim E- veraset muameleleri yapddığı, bu ~ 
zı :x r d J _a..1 nr göstermlttir. Ba llU'Olojlk tetkikten 'endı'nı"n tezg.:.1..tan Nurı· isminde bir retle veruet senetleri alındığı: da ani 

\VIC tarafı birlnel sa~-ı a •> • E.ki OutilmaalH•ia ...... w maada 0 wnlar k aş billausa ı\1- ' ilJı • şılmıştır. 
iM-?S~ ~•acaat ~erek. ·~lna- ve tanmaaı terbiyeciıerclen S&b manya, Amerika ve Amıpanm diğer ~e:~:t~:ı tabanca sıkmak suretile Tahkikat ikmal ed11tı1den sonra ali• 
-S' ı'tal etmek Ft~m ttir: B lıaktaa plarimize gelmif Ao- bir k••• ... ıeketlerinde teerübevl ın ~~kik':t:, ~azieyt eden müddeiu kadarlar adliyeye verilecekJerdtr. 
--*-* -:- . •t

1
P•dpas 

0 ~os n:~•- k~aya ıittikten sonra eveJki olarak llaJftU.tta 'ft metk•r llU'iriyat muaıillk ayal dükkiacla Nuri ile bera: BİR MUSADBME 

... RUdt iftııad. e 1 en Me k u Y etn ..On tekrar idanbula d&amDftür. larda tatbik edil•I! yine ıaeafl kana· her yatmakta olan Behçet Fahri ve Vatman Bekir Ef. nin idaresindeki 
--ud';'let't 

1 
ofand Ol ~'!,alume • SAta B. ıazetecilere tunları s&y· a&ler te•lit etaaiftir. d ... _ , __ _.__ ı. 

1 
Mutafa W•lerinde iç kişİyi de zan al- 125 numaralı tramvay dün PqgaJtr-

Lwr- ı aram an IWoO !lan 1 ı..r Cemtyett beferiye e - ~Tas 
İl!ll-1 .__. L d 'pk · in em.., ır: ka h tına almı9tL iptidai tahikakattan son- dan Şiıtfye giderken mukabil dhettell 
.. ..._. ..... zil maa~~ın taaJ' t 

8
• 't~ - Memleketimden aynlah tam talarlbat Jap&B "ereme rpl erakr sene ra bulardan Fahri ve Mustafa ser- gelmekte olan Rlşttt Bf. nin 1'191 nu-

omm a namuıaı ıp ı. mlf ır. •· ld Şi eli Ba:..t t ,_1 yeaf &fllar tstihıar o una or· h . . 6- Siy 1 b. c:lrD lhOnden on ı mene o u. • 11ua • H Ua tatbikatı da best bırakılarak yalnız Be çet tevkıf maralı otomobili ıle çarpışmıştır. 
191 o1unu 8:cn:~i bir~ yasın azlıni ta ,Ulr-* muallim m~bi. ~,. taya atılmaktadır. :sadile zerk sure- edilmlttL Müsademe şiddetli olmuş, otomobil 
fptal etmek ui aai bi~ .!rekettir. bire. Ye rabirat ~~I!·~ ı. basitleştirmek =ta tanfmclaa ko- Stiytendtfine göre hadisenin intihar parçalanmıştır. Şoför R~ttü ~daa 

7 Ba' y F t b "b' Türkıyeye memleketin ilmi, ıçb· tl yerbae dahllell k tanlar dahi or mı, kut mı oldutu tesbit edilmek tize- ve otomobilde bulunan Sırkecı Trakya 
• - fpapas 0 Y~~ u gı 1 mai bayatmdeld de~ g6.,. laybkla abaaltiJece bargda Dayke v; re naorp ıönderileıa eeeet üzerinde birahanesi sahibi Hasan B. de muhte· :t:-' harekdtle:et g·rıtm~ke~e mek üzere relclim. Ankarada 6 taya atr1Dl1flır. na:. T Br) j bu me- tetkikat yapan morg kUl'fUllUD girdiji Uf yerlerinden yaralanmrılardrr. 

, t~d bev.le nt 
0 !"0 C:-' ..- gün kaldtm. Maarif erkl9ile ga- 11.Wn partijeaA(I an.yada Frldman noktayı tesbit etmiş ve fakat çıkış fet- Vatman Bekir Ef. yaka1anmıftır. 

aae JDe mu a a e e mJf o.ayor. M-•-•-ı . ___.. ....., yuda41r. Bıqrln m 
8 - Bqpapas Fotyos, bili riftüm. ca..,..en •--• •v•• qıamm tatbik taraftarlan mevcut o-

F•ıriD mltareke gtinleriadeki elim. . . • labntr. Fakat banlar pek ekallfyette 
liyuetini takipte devam et•ek· Maarıfte ~~-- bir ... ,_tera~ kalmışlardır. Ayni samanda bunların 
le " bunun için milli cid•l se· Yardır. Ve bil~ hı1&6metia ticaret pyeJeri olmadıklarına da i
..ıerinde Tllrkiyeye en mUthit her tabada. çok h ~dlt!!.hfbjl nanmak biraz ..ı4lllik eJmuş olur. Bir 
.._aeti flsteren Anglikan ki· anlat1h1or. titan a m. ~erini ay makaddemine kaflar -bizzat plışt1-
... ile birleşmek siyasetini ile· ~-!•• sar:: teeiim ~ ;ım Frankfart tıp taktlltest seririyat 
l'lletmektedir. ıçm in~ P'OI' ç . . ' ve 1erolojt Jlboratınarlanncla, Pav1 

· • .....t• ,a.oacıen itibaren tat• Erllh emtitletlnde, Haydelbergcte meş-
Bizim s8ylediklerimiz bunlar- pik edeeethn. Jıar Prof nir Salgım enstittll1inc1e bu-

chr. Apoyevmatini bunların bi· Çarpml;a pi Baiclada d&a· ıua Fridmaa qw muiYe kanpuı n 
rine de cevap veremiyor. Biz. mele &zere buradan hareket ede- tamamlle uautuımuıtur. (1927) haıi
mllpet ve kat'ı hakikatler irat cepm. Tilrki1eyi ziyaretim rea- raa 8 • 12 Sllesie <~ Salbum) da 
.diyor Ye "F olyos,. un siyaaetle mi bir mahiyette değildir. Ken- Alman nrem kongresınde tekr_ar taze 
-..-• olda-.•nu, batta perde di hesabıma, hmust olarak ıel- lendlrilmek istenen bu meTııt hıç taraf 
-~•- ... dim.,. tar kazanamamıııır. Frldman aşısının 
~ ıenıt bir aiyac:t oyu· lltiJıunndan bu.cine kaclar daha ehem 
• çewirdijini söylByoruz. Buna m ve .. ~ m klan adyetli afll&l' iatihıar edilmiftir. Bu 
ilaabil ApoyeYmatini patrika· mlte"amm qılar öldtiriUmiiş Terem mikrobundan. 
..m bir futbol topu olma· Doktor bazılarında fae mikroliun liriisi>-etini 

Büyük Tayyare Piyangosu 
2 inci Keşide ti MART 1931 dedir 
Büyük ikramiye 38000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8000 

Liralık ikramiye 
Ve: 25.000 Liralık bir 

mükafat vardır 
dıpı, onun için onunla oyu· H Üıeyin N ••il tenkis ıayesile '"'yahut ..-erem m~ro-
..... caiz olmadığını mOteam· ...., ha•an ba§ka İıayı-anlara muhtas 4)1an kongreeinde verem virüsünün filitre Bu gece yapılacak 
mane bir lisan ile irat ediyor. Tlrbe, ald Hilllia........... dnslni kullanmak ne - ki Fridman 8• edilebilen anasın hakkında Kalmetin m6 ıabakalar 

Bizim tttihamlarımıza cevap No. 10 Tel. lltaalMd: 2622 şıaı bu suretledir - jstihıar olunmuı- beyanatı ile Kalınet • Geren &flSt... 2: Saım _ Papadakia, 
..,_eje tasaddi eden Apoye• lardır. Bu sebeple birçok aşılar ısayabi. Bunlar anwnda bilha&sa gerek tar-
•tŞni, ya bu saydıiJmıı mad· Doktor liriz. l\lneli: Japonyalı (Ayama) T' zı istlhzanndaki fenni kıymet ve ge- ~ ~ ~~::: ~:•• 
....... birer birer cevap vererek Hafız Cemal arudqlannın (AO) apsı. keza Ja· rekse vaki olarak bugtin Fransada kul 

5 
Aclna H _ 

poı1falı Prof. Şıta u yine JaP.oayalı laıul~ Geren ve Kalmet &flSL Kolera : n - ilseyan 
....... birer birer tekzip etmeli, Düilt huta ddar tecladaaneli Prof. Sata qıları, ArJanUnde vasi mik a,ısını bulan ,.e tatbik eden hpanyalı Aynca Yunaob fllreıçilerdn 
,... hakikati ikrar ederek bq cumadan madı her gtin öflcdoı son- yasta tatbik edilen ve 1923 Strazburc Prel. Ferranm alfa verem 8f1U Frid· Ramot. ~~ ~acak -.e d .... 
,.,.. FotyOIUD aiyaHtle iftigal ta saat ı den 4 de tadar akek, b- verem koarminde, 1927 tle (Kordoba) man BflllD& nispeten daha çok ilmt bir ya .,,mcasa ,allecıCeaalkbey de ti!:. itiraf et-lidir. Bunun dın ve -1ılmn dolılllye lıaahkla· ko.c..-nde u•n dlkbli celhetlea kıymeti ııaı.ıtır. ..!!!.':!!!1!' ~!"""' kıraca hr. .-

bir :.YQ&u yoktur. nm Onoyolanda 118 numaralı hu· tspanyah (Banlu) Ferranın &fiil, Hulia; Fridman 8.f181 şiyletlitim mia Ye bahis özetine otuz aen ""'' 
fid'ı9un dürüst ve açık ı;u~ kıbindindc tedavi tdR. Telefon Alman~adMLangeı· aşısı, ili. .. ,.e ni- v~hile tamamen kıymetini kaybetmiş ki tababete rücu etmektir. 

,...,... beilif.oruz. l lııanbul. 2398 ha.yet ıus e1 liU Zl • 25 Boma •tre• tir. ilmdi ini wle7i tazelemek bu ze- Dr. lhlflll Rifat 



Darüliceze kreşinde 
Bir senede kaç çocuk ahndı, 

kaçı öldü, kaçı y~şıyor ? 
Şehir meclisinin son içtimaJannda istenilen istatistik 

malGmabnı netrediyoruz 

l~_s_a_n_'a_t_a_ı_e_m_ı_·n_d_e __ Memleket haberleri .....------..... , 
Bir eşkiya \.etesi 

7 - VAKiT 7 MART 1931 ......_ 
M. M. V.Satın aln'la ko

misyonu Hanları ... _ 
Bir tahrif, 

B• .h Denizli, (VAKiT) - Aylardanberi l\ferkezdekj kıtaat ve müessesatın ih 
ır ta vzı vilayetimiz dahilinde faaliyette bulu tiyacı olan 40000 kilo un liapalı zarfla 

Geçen gün (.rerli resim) hakkrnda nan \•e bir türlü ele ge~iriJemiyen eş- münakasaya konmuştur. İhalesi 2~1 ;: 
bir yazı yazmıştım ye bu yazıda Elif ldya çetesi nihayet yakalnmiştır. Bu 931 pazartesi günü saat 14,30 da Anka
Xaci Bey üstadımızın (i\fiJliyet) gaze- köy basarak soygunculuk yapan ve köy rada Merkez 8atrn alma komis)onun
tesinde çıkan makale!'linden birkaç lüleri camie tophyarak dövmek, kız· da yapılacaktır. Taliplerin şartname
cümle almıştım. gın yağla haşlamak gibi işkencelerle yi görmek ve tekliflerini vermek üzere 

San'at alemimizin biricik miinakki- eziyet eden habisJerin derdesti çok müş teminatlarile mezkür komisJonn mii-
di bundan, kendi tabirile (incinmiş). kül olmuştur. racaatları. 
Hakikaten mahcubum. Evet. ben - ah Jandarma kumandanlığı evvelki * * •) 
ben ne küstahmısınt _ nasıl oldu da gün çte efradının Seyit köyünde sak- Rava kıtaatı jçfn dokuz yüz takım 
"biı' \'akitler ken,dileri ile ateyle arka· landıklannı tesbit etmiş vilayet jan- yazlık elbise kapah zarfla müııaka.,.a
daşlığı yapmak şerefini daima ta~rdı- darma kuamndanı Abdürrahman Be- ya konmu~tur. İhalesi 2!L1931 pazar 

~ ğı., müstakil ressamlar arasına nifak yin idare ettiği bir müfreze öğleden günü saat H te Fındıklıda heyetimize!<' 
sokucu bir buçuk sütunluk makalesin- itibaren bütün köyü sararak köyden yaprlacaktıl'. Taliplerin ·artnamt> 'c 
de resim tenkidi namına be~ satırhk kimsenin dışarı çıkmaması için tedbir- nümunelerini görmek füere her gün 
latife yapan, tarihi san'at namma şim ler alm1ştır. ve ihale saatinden eHel temin:ıtlarıle 
diye kadar sadece (empresyonizm) ke- BEZM ALEMiNDE birlikte teldifnamelerini Hrmelcri. 
limesinden haşka bir şey hecelememiş, Köyde yapılan tetkikat bunların * * ı: 
müt.ernadfyen memelerinden .şakır şa· Kemiksiz namile maruf alüfte Gülsü- Ha,·a kıtaatı için dokuz yüz ~ift fo. 
kır süt akan bir anadan dem vurmuş mün evinde bir rakı alemi kurdukları- tin aleni miinakasaya lrnnmustur. İlla· 
zarif papiyyon kıravath hassas san'at· m meydana. çıkarmış ve müfreze evin le~i 29 :J 931 pazar günü ~aat 1:> te 'Pın
karı rencide ettim. Kendimi bir türlü etrafında gece yarısına kadar pusu ku dıkhda heyetimizde yapılacaktn·.'l'aliı' 
affedemiyorum. rarak meclisin civcivli zamanına inti- lerin şartnamesini ve nümunesini gör-

* ıı: * zar etmi§tir. mek üzere her gün n ihale saatinden 
Elif Naci Bey makalesine :;;öyle baş- Gece yansı içerdeki(erin tam . ar- evvel teminatlarile heyetimizde hazır 

lan11ş: hoş oldukları anlaşılınca kapı çalın- bulun malan. 
"San'attan ve resimden anlanuyan- mış ve (açrn) emri verilmiştir. * * * 

ların bu işten bahsetmek cür'ctlerini. Bu ihtar üzerine içerde yanan lam 3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN. 
Şehir meclisinin son f~timalannda ları yüzde 2,5 ree ve plevre hastalıkla yasak etmek için san'atin jandarma ba derhal söndürülmüş ve pencereden DAN: 

Darülacezenin 1929 senesi hesabr kat'i rr yüzde yedidir. kuvvetleri yok ki 0 haddini bUmiyen· dışarı uzanan bir baş etrafr tetkik ede 13:> inci alayın bir senelik ihtiyacı 
ı.ine ait tetkiki hesap encümeni raporu Kreşe gelen yavruların hemen he~ leri tedip etsin. Yeni neslin selcimeti rek: için kapalı zarf usulile (139.000) kilo 
ınüzakere ediJirken Darülacezedeki sinin ebeveyni iyi gıda almryan, fena namına san'at muhitinde galiba bir - Kim o? diye sormuştur. un 8 ;şubat 931 tarihinden itibaren mti· 
kreş te menuu bahis olmuştu. Azadan şerait içinde yaşıyan, ekserisi hastalık inzıbati idaı·enitı ilanı zaruri olacak. Fakat bu sualle beraber muhasara nakasaya konulmut-tnr. Y'c S mal't 931 
ntuhte4if ze,·at, doktor Ali Şiikrü Beyln lı kimselerdir. Ye çocukları da uıvf Resimden bahsetmeyi eğlenceli bir altmda olduklarını anlaması çok geç· tarihine müsadif pazar giinU saat 14 
idar~i altında bulunan bu !;OCuk ba· mukaYemetten mahl'um olarak diinya spor haline getirenler bizi daima kaı·ıı· memiş derhal içeri çekilerek: te icra kılınacaktır. 
krrn yurdunun bugUnkü miikemmeliyet ) a gelmektedirler. Bu yanuların cok larında mubassır ı:aziycti1ıde göreı:ek· - Kahpece basıldık diye bağırmı;;- işbu un mahalli yerli fabrikası unu 
halinden takdir ,.e sta.ri~le bahsetmi;:;· defa frengili Yeya müteverrim ebe\·;vn lerdir.,, tır. olacağından talip olanların yevmi iha
ler, ayni takdirlere istirak eden aza- den teYarüs eltiklel"i marazi haller ı;ir İşte muhassıı· EJif Naci Bey ile rnüt- Artık sabahtanberi içilen rakının )eden evel şartnameyi görmek fizeı·e 
dan doktor izzet K:\mil Bey kreşteki ~ok ihtilatlara sebebiyet vererek ölü- tefik olduğumuz yegfme nokta. San'at beyinlerini kavurduğu haydutlar ne alay levazımına ve yevmi iha1ede teklit' 
,·efi):at ni~petinin ne old~ğunu sormuş. mü mucip olmaktadrr. kim, ben kim? Elif Naci Beyin rengin yapacaklarım ~şrrmışlar '\'e pencere· varaka ve pey akçelerile birlikte kapalr 
~eeh~te ma~~ı_n namın.~ '.~a.~at ve~mek l\liitehassıslar, annelerin hamil es- üshibile diyebilirim ki onun anladrğı lerden atlryarak bir kısmr da kapıyı zarfla Bolu defterdarlık dairesinde .a-~-
b o~an naruıac~ze m~dunı CemıJ _n. nasrndaki sıhhi vaziyetlerinin ve doğu "şahikaları opal şimşeklerle ~atmh· ararak sokağa fırlamışlardrr. keri satın alma komisyonuna miiracaat 
n: aı ~sustda·ııkat'ıt mtka"lkumattt"rktolmadrgr- mun müsait şeraitte temini meselesinin yan bu yeni Kilimancarodan,, ben he- , KÖYLÜLER HEYECANDA etmeleri ilan olunur. 

"ZU e 1 l"Se e ·ı e 1 • en '°'onra d k f* llÜZ dah • 
gelip cel·ap verebileceğini sö.rle1nisti. e _~ocu - ~e ıyah üz~rinde müessir ol- • a uzagı1: . "' Bunlar jandarmanın teslim ol ihta- V-A--K--
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Doktor İzzet Kamil Bey Oarülac;zc d_ugunu ~~ylemektedırler. Yerilen ma- . , . * . rına kulak asmıyarak silaha sanJmış-rı• Jl ... 
müdürüne Yerdiği ceY~ta: .. _ Bunlaı ]~mat~ gore 1929 ~e~esinde Tnrin ~h- ~lıf Nacı de,·~m edıyo.r: Jar ve rasgele ateşe başlamışlardır. 
köpek yavrusu değildir in .. aı d . rmdekı krc~te vefıyat yüzde •l3 ilien Yazımı tahl'rf ederek anlatan bu Jandarma efradı da buna mukabele e- Küçük ilanları 
kadar ölüp ne kadar 'kalıy~r.: ; . ne hamile kadınların doğumlarının mü· <ır~~~~şın hakkımdaki ütifa.tlarına te- dince köyün içinde müthiş bir silah ıuu 
bilntrniz lazımdır T demis hir •. un~ sait şeraitte teınini sayesirı<ie hayli te şek~üı etmekl~ berabet bemm ~anaat· harebesi ba.slamış kurşun seslerini işi- • •• Her 1an ne,rolunur • • 

••• ~· "ene el k . t . , h tt d v d . lerıme tamamıle zıt kanaatlcrı bantı .. .. .. 1 d k'k 1 . <;ir l k h •·el cemiyeti belediyeye l"eı·ilen rapor- na us e mıs •. a a ogum aıı hır ay e,· . . . . . . . ~ . ten koyluler heyecan ı a ı a aı ge_ Acele sah l ane- Kndirga ta-
~b o zaman kı"e!"teki vefiyat nispetinin '·el hususi hır 'J>avyonda istirnhatte bu ~sn'!' cdeı ek neşı etnıcsı dogruş,u benı mekle beraber evlerinden dışarı ~ıJfa. !ebe yurdu karşısınd:ı 27 No. Ju. Jınne 
yüzde elli ola~k gösterlJdiğini il!n e lundurulan h.iimilelerde çocuk vcfiytttr mcıttl.,, . . .. .• . mamışlardır. 3 kat onbeş odn ilci kuyu bir muıb:ık 
t j ·ti Bunun üzerine azadan Refik yan yarıya azalmıştır. Mubassır beye, ga) et hurmetkar b~r Müsademe neticesinde eşkiyadan Fe iiç held iki sofıı bir büyük lıııhçc gor· 

e m · · ' G · .. . . . talel>e sıfatile söyliyeyim kl el·et bır · · d ·ı · · · d ı. IJ L'f \hmet B<'.r \"efiyatın daha ziyade mües ayrı musaıt ~eraıtte tltinyaya geJ. t h .. . • dk Osman ve Mustafa ısmın e ı usı mek istiycııler içın cıd acı ı:.. ye ta· 
c;e-e}·e veni getirilen hulunmu~ cocuk miş bir çocuğun müellim hali gayri _a ııbf. vardrr. Fakat bu tahırf, y.dazdhr· öldürülmüş ve diğerleri de hayyen !iplerin limon iskelesinde 3G No. ya mu-
. :-.. . . • ~ k. r· . . ·ı . ı . grm ızza t okumryan yahut da a a rac:ı:ıtl:ırı. 
lar arasımla yuku buldu.~unu. tııpr~i!a a 1 ımı:;; gı" >ır de gecenin herhangi d - _ ' -. . : dH tutulmuştur. ------
ferkediİen yavruların miie~ e!'C)e ka bir saatinde sokağa bırakılması ·re- t·ogrugu ne· yazdıgını bıJmıyen ken s Alüfte Gülsüm de teYkif edilmiştir. - Emlikinizi kiraya vermek -
nışuncava kadar haric:te muhtelif tesir ı~,. ki ı-okakta bir saat değil on be~ da a~:~ı~~an ;ya~ılmıtt'~· " d . MUHAFIZIN EUNDEN SlLAH için tramvar yahut şimendüfcr yoluna 
ler altı~d·ı haı;;falandrklarını ~ö~·lenıiı-; ]iıka kalsın bu hal hastalnnma!;ı için .?Kn u ceyabbı ma a esTı~. ek. csRamı KAPIP KAÇAN HAYDUT nys vapur iskdc,inc yakın olanlar 

tir. · ~ _ : ~ .. "' ~ . a ı uzerıne .rnııtı ile Sül . yi ~-esmeden Fransız Muhittin ismindeki şerir de J&D ar- tercih edilir. 9 • I 2 arnsındn mürac:ıntlı 
' ' ı l•afidir "ocu<Yun ·ıhh t" ·· . atedrali oyayan ur· r . d 

. . .. · gı aksı tesın de ılan ede k 1 .. . <'ymanıyc . D . ı· ı· ir k kant eniriniı 
Dr. Tzzet Kamil Beyın su alı tenvıı ı b nlan 1 ' • • ce .. o -~~-.tkj arasında bir fark göstererek konuş- ma ı·efakatınde en~z ıye g~ .ır ır ~n . .. 

P ,.ı. 
1
• h'. h c;u a tanIIük etmeklt• u ,_ ..ı 1 

• ~:'3.~asındakı muş.kulatrn mua de-·l· yolda muhafızının elınden sıla.hını ka· lstıınbul dordüncii Vakıfhan ıı.ltkatta 
rh a7.t"1 ıı u :'\ ' ' . ne ı\au:ı r hu:nık olduğ ·d ,. gı ız.,, • bb.. t . ( k t di Union Kol. 

h<'ı·a Jıer eski srneye ait , ·efi)at ni.s~ı:ü maktadır. . u mey ana ~rk- . Diyen bizzat kendisi olduğu gibi, ~arak kaı;mag~ teşe us e mış e~i'a rek ------------
nin vüzde elli olclu;;.u hakkındakı ıfJ· y . d • ılk makalesinde: ger muhafız Jandarmalar Y şe Para kazanmak ister misiniz -
el<' · • 1 · : . h .· ht ~,·i icli: 7.İra o sc·a• . cm ogan ~ocuklarrn Yücutl "rin- Bel"i taraftan Tü~k resmi nezaketi (dur!) emrini Yermişlerdir. işiniz olmadığı zamanlarda \'a:-acap;ını~ 
Ye ~itıı~r!:t~l:i~·~fia\•t nispeİi yüzde el dek~. n~k~anlann.~~. c~k teJ;ifisi iç:n en lıumka kadar ı•ardıran bir ev sahibi Şerir bu emri. dinlemediğin~en or- muameleye göre a\da 90 liradan fazla 
Ji d ;.·ı ::. d 1 . ·he..;tiı· . 1 az uç a). ann" sutu ıle h :?s!enrne:ıi la- nibi bzt kozmopolit misafirlerini hiill· manlığa dalmış nıhayet atılan kurşun- k:ızanabilir:>iııiz, hükOınet mcrnuriy~tinde 

<'l!ı • \UZ e o uz zım olduırn halde Darül · J '"ldü "I ü tü , . · . . ., ı· hil olma!• . . . acezeye gelen nü kabul ctmekt<' berdeı·amdzr. lar a o ru m ş r. ~ .. bııfu muş olanlar tercih e<Jiltr. 
.. Şe.11r medısı. kre:.•te c ~ h". t yavrular ıçın bu ıntanın mevcut olma '" ikinci çete efradı da Doganh koyü l'tanbul dördu"ncu·· \·akıfhan ı'rı"nde 
\tıe.r D .. . . rnurnı ma nr d 1 . 1 h" ,., ,., . . d" .. 
. . <' arulacc1.enın u . . . yrı:;ı a on aı rn a ey ıne bir vazint tes il" . .• talıil arl.:ada.~larm bu civarında derdest edılmışler ır. Ün.von Kol 
'e vaziyeti hakkında tetlokatta 'e mec idi etmcl•tedir. · · ızım mus . . . • 
lise tek . . . I< iizcre bir muJı . . . . .<Jergide teşhir ettrklcrı resımler fran· . I 1 
t • hfafta hu lunma t d Bu :ıeraıt dahılınde ınek sü• ünü .<Jızca al a /lalganca konuşuynl"· ı Mahkeme ve lor• Jltın ırı 
elıt encümen teskilini kararla-;; ır r, "ok ~af ,·e cok temiz bh· ,.a~ ft ' J n l 1'. ınan<' 't .. '·r '· al ...•. 

hu .. r . te ba=-lr· '. - . • .. '1 a () ma. ar. atandaş ur,..~e f\Onuş mı. I t b l A llye mahkemesı uçuncü 
encunıen yakında faa ~J" ' .., s1, ineklerın tamussıhha bulunması Diye nzan da yine Elif Naci idi. 8 an ~ 8d • 

) araktrı· E .. · tetkıkatma <'Sa. • ·t d h"I" d • - • tıulı:uk daırealn en. 

i\11 aa ril 
tinden: 

t k" · ,ncumenııt . ht • fıhhı şeraı a ı ın e a.:o;ılatılmaları gı Ve h:te ben .. basit n iptidai müta- • d l t"kJ.t.t dd · de 
es ıl "trn ' .. .. ··esenm nıu el . .b. t f . :. &yoglun a s ı oa ca esm 

lif . 1 ~" uzerc mucı..s ·. , t t lan elaları Ye saıre gı ı e enıintın ne ka- laalarla dolu,, olan (yerli resim) baş· .· k k Rü ·tü paşa apartımanm Ankara Gazi terbiye enstitü· 
-a ~u 1>~1c>n hakkında malum.ı 1.~~ . .) dar hassasiyetle takibi la:r.ımgelcWril hklı yazımı bunun i~in yazını:;;tım. Den ış so a 1 da~· "de 'mukı"m Madam su" ne 1·ı ~ "'' r azımd \ ~ .1 dercet ıg:ınr,. ,., 1 d" ,ıa ı numara ı ır.. • aveten yaptırılacak jim-
rtıalılnıat ~r .. :/a:tı~· kre.:inin r;on anl:ışrlrr. :'.\hıhtcrcm iistıtt nn nsm ıyef Rejina tarafından Ayni hanede mukim nastik saJonu İnfaah 10 - 2 - 931 
!-iene ·e : aı·u aceze , . ·am ·ve Şu İ7..ahat kre~e gelen ~Mukların ne a. Ha rirn Kohen Efendi :ı1eyhine ikame tarihinden itibaren 25 - 3 - 931 
. l aıt Yaziveti hakkında ı ak • . J' n~ namüsait sart'a ·J 1 .- ıııııı uııııııı ,11ııı111ıııı1ıııııı1111""'''"lll"ııııı1111""'' • Y • • • • • . ızahatr iht" . · . ki bu ınalu· kadaı e ım . . ~ •. 1 a g~ · a ·ııııı t,,,,11111 Ull1 11111 ııı ııııuır rııııırıı •rıuıırı ıııııı ı>yledıgı boşanma da' asma aıt aı zuhal tarihine kadar bir buçuk ay müd-
ntat . ';a etm~J.tedır.. . r inde diklerine dehi teşki.1 etmektedır. Runa -=-- 8 "' kJ "' g sureti müddeaaleyhfn mezkdr hane-
n 'ın ne~rı suretıle ~ehıı met' ıs . rağmen kre;ite vefıyat enelce yüzCle ff~ clsogu ugu :~ den çıkrp halen ikametgahı meçhul bu detle ve kapah zarf usulile mii-

r. zzet füimı·ı De'"· tarafından .:oru ·ı. heı· sene azala ı h"" : = · • 1 · • = ~ · · • k s a konulmustur Tal" l · I· J d . .:el sen '"en . • aza a U· E \c hent.:';ve ,a .... a anrnam:ık ıçın :g lunduğu meşrahatıle bıla tebliğ iade na a ay . ıp erın 

cın su~~~- <'nap \ e~ilmi~ o_Jpta~~.a ::·uı ~Ü~ ) üzde o~u~a inmiştir. Ve .. bunun ~~ p R o T E J 1 N n olupmasrna bln~en H. ~- M. K •. nun inşaat ıartname ve mukavelena-
D~ı ulaceıe kre;ııne cloku7: ~ ı~ı ı özde on beşını esasen duhulunde ha. ~= ~~ 141 inci maddesıne tevfıkan mumaıleyh me suretlerile p!an ve projeleri 

.senesı zarfında 33=> nenat gırmış .01~JJ y t ... nmek üzere olan çocuklar teşkil -., kullanınız. Her eczabanede :::-= iJancn tebligat icrası karargir olmuş tedarik etmek üzere beraberle-
lJun la . . f. t . ·petı yuz ya ı so . • tııı1111ıııı1111 1ıııı b luour "'"ll"'""'"ll'"'. ıııı arasındakı ,.e ıya nı~ . t· ~· den vefıyattaıı tayyolunurl'n •ıuııııruıııı•llıı11 u • ııııı "'""'" 1111 ve tebliğ makamına kaim olmak ,.e ta· rinden · d' k d 
de ')? dı"r n f" t J f•tlıl·Jara nıS· et 1gın • •• d b • -- - ---- d • "L- i f J flm 1ye a ar yapffi!CI "- · u Ye ıya ıas · ' < . fivat nispetı yuz e on . e_~e ıner ki S J k [ rihi ilin an ıtı-ren b r ay zar ınc a ,. 
Pet olunursa: 'e . . et Avrupa kreşlennın hemen ati J CZ8De cevap vermek üzere arzuhal sureti olduklar1 inşaata dair bonservis-

Zaafr viladi n atrofi yiizde ;;,&..... bu ~~~ Beyoğlunun en İflek ve mühim mahkeme divanhanesine talik kılınmış lerile fenni ehliyetnamelP.rini ha-
Yerem yüzde 4.2. Timikolenfatik. aynı ' Ja beraber rnütehassıslardan bir mevkiinde buJunan bir ecza- olduğundan keyfiyet manıaileyh Ha- mil oldukJarı halde her gün 

pazınofili ve plöröspazm yü,;de :ı. Bun~; yukarıya dercedilen fenni i- ne acele satılıktu·. Beyoğfooda yim Kohen Efendiye illnen tebJiğ olu· Maarif vekaleti inşaat dairesine 
Vaktinden ene) teYellüt vüıde 2,2 alınan .. fos siyaseti takip eden mem- Ağahamamında Ertuğrul ecza· nur. müracaat edebilirler. 

dir . · zaha~, ~ud bu yolda helediyemize de nesine müracaat. l - ltıale 25. 3 - 931 tar"ıhı'ne mı··1• le'·etınuz e ·r b 1 d • ___ ----·- ------ IBtanbul B,,•incl icra memur ugun-.. " b" . ·azı e u un ııgunu r d f 
Bu ,·ak·aıarda ternrüs edilen bun· t ·cccüh edc:ı 11 ' _ dan: sa i çarşama günü saat 15 te 
• • C\ kların sokaga hı Jandarma imalathanesi Yevı n fiziyoJojik hasletlerin umumıı · .. O da cocu · • Mahçuz ,.e furuhtu mukarrer büfe, Maarif k~l · d . . . • tr&;ternoı. ~. 1 ak üzere A ;ısnları ve a etm e toplanacak 

ı~trklap fiiJini tekemmül ettll"mege ~ kılmalarına manı o m d • "" koltuk, kanape, gardırop, masa, sandal olan inşaat komisyonu tarafından 
gayri müsait olmaları hasebile yaşatr ·l 1 a d tdu~u gibi doğrudan ognıya Jandarma için 700 mamul ka- ye, ,.e saire 1113.931 tarihine müsndif icra cdı" 
lam:ımasmdaki mU\·affakıJ etsizlik :ıe· ı·op~ a 

0 
tesliminin. bir de muhtaç ve put kapalı zarf münaka1aaile ~arpmba &ünü saat 12 den itibaren leceğinden müteahhit

bepleri tababet men<o:uplarınca kalme 1 k'.eş er~·z annelerin doğuml~r~nın ~ıh· satJn aJmacakhr Yevel'li müna· Pangaltrda Nişantaşrnda Ihlamur .cad lerin aynı gün ve saatte müza-
"dil kte • • · · t ı· t'k 1 hıma) esı ·· .. teminıdır. '· 17 3 931 1 · d · d }I kk k • d · "' me oldugu ıcın bunu ısa ıs ı · ·tte vülül\uınur l\asa • - sa ı günü saat esın e a ·ı pa5a onagı derununda ye e, mlinakasa ve ihalat kanu-
fen düşürünce hukiki vefiyat yek\ınu hi şer:tı . f bir sütün ~ocuklara 15 dedir. Şartname jandarma ü~iJncü katta bilmüzayede satılacag·1n. nuna göre tanzı'm edece!..lerı· 
·· d · J Her ve~hıle sa ·· bı"rcok 1 J th d ·ı· T ı· d taı· ı ı "' Yuz e on beşe tenezzül etmıs o u.ror. . . temini luıumu ., ma a aneain en ver1 ır. a ıp- an ıp o an arın evmi mezkürda ma- teklı·f k " ·ı b"Jmesının ta b" 1 b me toplarını mezkür Bunun ıı;ebepleri araıoıPtda da cihazr haz ,·erı e 1 

'... d"ği jdn bn tnısns ır ierin teminat arını eraberle· hallinde hazır bulunacak 
ırıt hastalıkları yüzde 4 kalp ve kil:re defalar 60' le? ı. rinde ietirmeleri lazımdır. müracaatları ilan olunur. memuruna İıomisyona tevdi elmelerı lbım-

1 •. ·e . ilave etmı) oı uz. . dır. 
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Kütahya jandarma kuman- 1----------------~ Seyrisefain 
dan lığından: 

1 - Kütahya vilayeti köy korucuları ıçın yaptınlacak 650 
takım elbise ve teferrüab 22 - 2 - 931 tarihinden itibaren yirmı 

g9a müddetle kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

Merkez acentası. Galata l'öprü başı 

il R. 2362 ~ube aceması Sirkecide 
l\lühürdar zade ham lst 2740 

izınir sürat ~ustası 1 
2 - Elbise ve teferrüatı komisyonca kabul edilecek yerJi 

kumaştan imal edilecektir. 
3 - Talipler yüzde yedi buçuk nispetinde teminat akçasile 

münakasaya iştirak e c! ebilirler. 
4 - Evvelce komisyona kumaş nümunesi göndermiş ve fial 

bildirmiş talipler de kapaı ı zarfla getirecekleri nümunelerle 
münakasaya iştirak edebilirler. 

5 - Şartname vi layet jandarma kumandanhğındadır. 

Çifteler Nümune ağılı 
dürlüğünden: 

•• mu-

Bedeli keşfi 6999 lira 80 kuruştan ibaret olan çiftler aziziye mevkii 
de '(Camili Kışla) bu sene bir kışını inşa ettirilecek nümune ağılı 2/ 3 
1931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf uaulile mü
nakasaya vaz ve 22/ 3 / 1931 tarihinde ihalesi icra edilecektir. Taliple
rin şeraiti anlaınak üzere Eskişehir baytar veya Mahmudiye nümune 
ağılı .müdürlüklerine müracaatları hususu ilan ol~nur. 

Tütün jnhısarı 

dirhğın den ; 
umumi •• rnu-

Mevcut şartnamelerine tevfikan Trabzondan, Erzurum, Bayburt, 
Erzincan, Gümüşane, Torul ve Maçka ya bir sene zarfında yapılacak 
mamulat nakliyatı münakasaya konulmuştur. T ~lip olanların te.mincıt 
mektupları ile 10/ 3 931 sah günü ıaat 10,30 da Galatada mübaya
at komisyonuna müracaatları. 

- istanbul 

liğınden; 
maadirı mühendıs-

Vilayet" K.- 711"sı Kariye veya fmtiyaz Cirsi Esbabı 
mev~:ii rihi 

Bahkes. ı ~ u~ıi.u hb. Su!lau ~aym C).u. 3(8 Eoıasit Hüşşamülmüe} 

nt.Vaaı~p 
.mP.eyyet l 
lerle Refiyt 
Faize, Ke\ 
ser, Necla 
Arabiye H 
lara 

19 h ın:irı:ın ~">1 Antimon Şarl L ay 
kebir ·; ~ ~ Ü el as 

l\'laaduı o ızamnamcsinin bazı maddeierinı muaddit 12 nisaı 
341 tarihli ve 608 numaralı kanunun üçüncü maddesinin :< H 
fıkrasmda: (işbu maddci kanuniyenin tarihi neşrinden itibare· 
üç ay zarfında esbabı imtiyaz veya mtlltezim veyahut Ereği 
havzai fahmiyesi ocak · amiHeri bermucibi kanun müdürü mes'u 
tayin ve ikametgahı resmi irae eylemediklcri takdirde madenleı 
nı:erindeki hukuku müktesebelerinin devlete intikal cyliyeceği mer
kezi hükf1mette ve istanbulda gazetelerle ve madenlerin bulun
duğu mahallerde hükumeti mahalliye marifetilc ayda bir olmak 
üzere üç defa ilan ettirildikten sonra keyfiyet ba mazbata hey
eti vekileye ar:zolunmakla beraber bir giina diyecekleri var ise 
nç aya kadar Şurayı devlete müracaatta muhtar oldukları aynı 
Teçhile bir defa daha ilin olunur.) Diye muharrer olduğundan 
Ye işbu mUddetio de hitam bulduğlln<!ao ballda ecnas ve mev
kileri gösterilen iki kıt'a maden mes'ul müdtır tayin ve ikamet
glhı resmi irae edilmediğinden mezktir madde abkAmma tevfi
kan muamele yapılacağı alikadaranca malum olmak üzere Oçüncü 
defa olarak ilan olunur. 

' 

' 

1 

1 

(CUMHURiYET) Vapuru 8 \ 
Mart pazar 14,30 da 1 
Galata rahhmından kalkarak 
lımirc gidecek ve Çarşamba 1 

sabahı gelecektir. 
Vapurda mükemmel bir or· 

kestra ve cazbant mevcuttur. 

Roz&nB~H ~ostos' 
( E R E G L 1 ) vapuru 8 

ı · Mart pazar 17 de idare 

rıhtımından Gelibolu, Lapseki 

Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

~ire -isten~eriye ~ustası 
ıon~arol va~u;~ 10 sa ı ı i~d~ 
Galata rıhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı lzmire 
perşembe Pireye cumar-
tesi sabahı Jskenderiye· 
ye varacaktır. lskenderiye· 
den pazartesi 15 te kalkacal 
çarfamba Pireye de uğrıyara~ 
perşembe lstanbula gelecektir. 

Raspa ~-e boya işçiliğ ~ı ı 
munakasası 

Türkiye seyrisefain idares 
vapurlarının kazan ve aksamı 
saıre r; spa ve boya işçiliğ 

şartnamesi mucibince bir sene 
müddetle ve açık münakas~ 
ile talibine ihale edilecektir 
Kat'i ihalesi 16 mart 931 pa 
zartesi günü saat 16 da icra 
kıhnacağmdan talipler şartna
meyi görmek için hergün ve 
münakasaya i ştirak için tar lı 
Ye saatı mcıkürda . münakas< 
heyetine gelmeleri. 

Karton biJeti müna 
kasası 

MeYcut nüınunesi veçbile 
4,500,000 karton biletinin be· 
her bin tanesi kırk kuruşta 
talibi uhlesindedir. T enziliyle 
itaya talip olanların 14 mart 
931 cumartesi günü saat 16 1 
da levazım münakasa heyeti-
ne gelmeleri. 

1 J , ... ____ ... 
DOktor·Operatör 

Halil ~ezui 
Cerrahi hastalıklar ve 

basur men1eleri 
(elektrikle) 

mütehassısı· Divanyolu Dr E
min paıa sokak No: 20 

Telefon ls. 3390 

1 asarruf ve iktisadı 
seven vatandaşların 
nazarı dikkatine: 
Emniyet Sandığ1 Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası hisse senedab kayıt muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 

, 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çoculclarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetiştirmek. 
O lıalde? derhai 

ZiRAAT 
a.nkasındad 

nunıı 

\., ....... ---~-- ----------r Devlet Demlryolları ilanları ı 

Devlet Demiryollan ve Limanları Umu
mi idaresinden: 

Bilecik - Karaköy arasmdaki Beydemir köprüsünün tamiri d~ 
layısile 5-3-931 tarihine müsadif perşembe günü 4 ve 3 No. h 
katarlarımız )Cıılnız Haydarpa~a-Arifiye·Haydarpaşa arasında sey• 
rüsefer edecekleri ve Arifiye - Eskişehir - Arifiye arasında seyrü
sefer etmiyecekleri muhterem ahaliye ilan olunur. 

.. .. * 
Devlet demiryolları umumi i dareai namına bir sene müddetle 

Mersin limanına gelecek efya levazım ve emtianın tahmil ve tahliyesi 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakas 23 mart 931 pazartesi günü ıaat 15 te Ankarada 
Devlet demiryollan idaresinde yapdacakbr. 

Münakasa 23 mart 931 pazarrin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 a kadar komisyon katipliği
ne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa §artnamelerini iki lira mukabUinde Ankara 
Konya ve Haydarpa.§ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. .. .. . 

Muhtelif eb'atta duble, adi bina ve vagon camları kapalı zarf
la münakasaya komnU§tur. Münakasa 6 nisan 931 pazartesi günü ıa
at 15,30 da Ankarada Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat (15) e kadar münakasa komiıyo· 
nu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa §artnameıini 3 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpafada idare veznelerinden tedarik edebilirler. ~ 

Grip, Nezle 
HER 

ve Bronşite Karşı: ü L M O L 
ECZANEDE BULUNUR 


