
Kuponlarımız Hatıralar arasında 

lktaaat kuponaaı ımıza ba- Ostat Halit Ziya Beyin yazııı 
dema sondan ikınci savı- 4 üncü sayıfamızda 
falarımızda bulacakt1ınız 
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Meneınellde orfi idare dÖn '. stec~ hitam buldq 
intihabat Faaliyeti 

Yeni Meclisin çehresi 
ebuslardan kaçı değiıecek, kaÇJ 

yeniden intihap oJunacak ? 
,...... Wtlbl maamlal mebualann mlltalealaruu Mrdu 
Bl7lk iL JılecJW.in tecdidi intihap mflracaat etmektedir. Tabii ba nreı
~ llerlM ı.er tarafta bqtinkfl le vuku bulan mflracaatlar Ozerine ta
-.clieteld JllH'ulardan .kaçının ~efif- hrslar hakkında icap eden tetldbt 78· 
ı.i.I •tt .. 11 IMlland•fa w yenı Jnti· pılaealdır. Dfier taraftaa bqbldl 
llap ~ medJün simuı neden iba· meeliae dahil olan meb'aalar ipnde 
\.e , .. ..,. llübHla bir takım tahmin· kimlerin fırkaca namutlilderi teJuar 
'- ............. e. , tillamlalerbl bfi· edflecetf, kimlerin edllmlyeceJf aynC'a 
)'9r Wr ~ oı .. u. Zira bqUn tayin olunacaktır. Ondu ..,.,. mtin
.... la....._tm ilk den'Mi•cle balu· hal kaluak namzetlildere )'Hl isim-
. il •a. Y•I meb'•• u111setlerinba ler kaydolunaeaktır. Tahkfk~tımıu 
lsaft' -•lfw ••lafıl•W ancak mUnte- göre buıiinkü JDfflis azalanadan aa-

9Mi ...... tnu• ntta~eı bulma- garl 15, 20 kadarı hükOmet tefldlAbn-
- ....... lsuflu. Şi .. 41~ halde C. da valilik, saire gibi ihtisas vazifeleri· 
a l'ıdi:Mi __. ... zetıfklerini koy- ne ahaacaktır. So'!ra S. Fırkaya ~ 
-.. ..,...._ IU• edea makamlara [Alt taralı 6 ınc:a _.,.,_,.] 

._.... ..... nin idare ettiği silahsız isyan 
Mtıhlbet semereler vermiıtir 

Atina vePeıte 
ıe11ahüleri 

, Nasıl ki tapmıf, anlaşıldı ! 

·soıi karar verildi: Kitap 
neşre dilmiyecek • 

1tuba Ali Be7ia Tıp faldlltnJ hocahjıaclan 
lnliaall ele a6yleaiyor 1 

Tıp fak61tai mlderriller mec
lili Ra1im Ali Beyin yazdajı fi· 

ai,oloji kitabı 
yldnclea çıkan 
.... k ... ,. diln 
tetkik etmif ve 
bfanm vennif
tir. 

Çok hararetli 
oiaa bu içtimaa 
aut OD buçUkta 
blıılıamıı, mll
akeraton içe 

Ram Ali B. kadar deYam 
etmiftir. 

it;timda eneli fial1oloji ldta· 
._ t6ik içiB t .. lcil ohmu 
... enliler lc..-,Onu111111 ra· 
poru olnmlllUfbır. Enlce yuch
jsmız ,ıW; kitabın çok mujlak 
bir ifacle ile yuılmlf olduju, 

ilmi bir kıymeti bulunmachtı tek· 
liade olan ita raporun okunmuı 
bittikten 10•a Ralim AH B. .az ., ..... 

Ralim Ali beyin, "Akil Muhtar 
beyin ulamamuı kitabm ilmi 

Jtıymeti hakkında 
bir miyar ola· 
maz., demeai 
Ozerlne de Akil 
MubtarB. kitabı 
ade kencli8i
Dİll deti~ diteı 
komİlyon ha
llDID da anlam
achtnu 13ylemif, 

"Profuarler· • an-
byamaclatı bir Tmlk .._ 'B. 

ki~ talebe hiç anlaNıl,,"ftllt. 
Cereyan eden harareti •ha 

.......... IODI'& ...... ,..,. 

komaut •e kom..,_ .. ,.. 
ittifakla kabul o1aa-.-. 

içtimadan soma fakllle r.W 
Temk Recep B. .--alını 

- Kttabua kabili ....,..._ 
i• hıkkındaki komilJOD ,.,. .. 
meclİI tarafından tuclik edllmif
tir. Bu karara g6re ldtal»• t.b

:Mıı••rn~:Mi._.r'":....., ...,. 
:............... .... ... • .. ~:_:_.T. ....... ......... ...... . ~ t....,_ ,,~ "'·~· 
Mde • itlralanw dbilea- liDce Ruüa Ali be,ia latcala· 

D ....... ·L.J. _. ...... tel-"i llJlemif, padaD iafl.-liae karar ..... 
uaun ihat PrO· k't'R ··kat.la tieriwle iti- .ayJeamekı,:dir. Rivayete .atre 
okoJ6 hk da ......, .ne baflatmfbr. Ra- raporun tu11ilried• aonra a.im 

1 • MI befden aota Akil Muh- Ali beyia iltif .. da re',. -. 
imtl& 8D tar 8. lc•İl)'oaua noktı.f aaıa- •Uf veTalbabeyle diler ..... 

AilDn, 8 (AA.) - ~Is.le naı izah eblaİft kitapta• kendi- clerrilten bafka batla ba ..... t;': W•ıaıa tildWf ••"'"'* 'rir- iiDill IJlle f,a.......v anlamı..a...x- kabul etmlftir. Bu h....ta T• 
Ye&ıı.,.,.,ıa-..Uert a?uında • •rı ws-

...._._,,. ..,.. .. talOHlt Aftarada ..,.eaiiftir. [Ultfen sayıfıyı çeviıtnla~ .. 

~ Velclll Dr. T ...... 11. •ten- .ailııiıııılıılil-~------------------... 
•.,.. •ı.ı _. • ._ 11. ~ta· Rum Ba•:panaslı"' ve aiyaıet · raflarta... ... OIWftll JtrefokoJ Tı r' • I 

-:i==.::=:ıtumca gazete sendeliyor 
. Bini m111f luırelıetl re&I ve """"1ert JtJ9 taı9U ., ~la. Ditlta ilttfı8 _ 

. .-..,. ile Jljndilt&D aruıada mr Ba ftlllfın bfltUn metnfatı ........ ........,J;. ..... ed'et.IE arala· Bu p41paılar müdafiine iıtediii ve•f· 
hliu .,... tfrmek f~in lnsfltere ftkıf defillz. na .... •Di .,. ı..ıtlü ..._... k • fi d b 
• mm~• ...... wıisi ı..ort Füaı.-.ı,. .. t1ar • ._....._ ıu1aı. ~ ...ı ........ r111. ayı verıyoruz, ga et e en iz 
~:.......... JIUll!la milli reis Gan· mata ıire Hindfatan lllllB ır......._ it11 ~·f~ am ....... ~ deöi)jz kend1•11•d1•r "* om .lkJllal olunarak tu illhJannı ~ •DlltM • .. .._. aaltdee'lr d....Ur ltlr .. ı. e• 
lrı ... ~rdir. •attar. Ahali. tuz 1BitaMl"*Ur ....... llb ~ ...... il.. ord ..,_...,. aa.-. _., 9iHt ..... 

_, l&IW t&IBif sene başlan· lar bo)'kotajı idame etmek •• lnmnıe bal ............. .._ .- Jl ... L l.J~ IUltt ... dea tine prlle .. kte .... 
. a. aretle Ganclf geçen n hareke- Uz mallan satan melbu.-t ••iaral• ••.ı ....,.. ••n.a .,.,....._ "l'l'Oftll etll7or. ==--.. ~.~le=~ ~:blrka~ ay nna ve içki yerlerine hilcua ...... ~.., ............ ._ ..... f w...a~ Ök ..,..,,.....?;y • ., .... w 

·......._ ..... •n191aı r raclakf qyayı çıkarıp atmata lalül- ..., •• dül ...... ...._ ...,.. - ~.-u naane bir -eda ile .·~ .._. 
:---- lktHal etalt ohıyor. de yettar olacaktır. ......_.........,... bUr • ._.. ,_.. p ...._ı_ tedlerln bir futı..I topıt ol.._ ft 

._.. ~ aeneaia mebad-:' t Şiddet istimal et.Qru mırı Uaicre -eda6a lld ....ılhl ~- t~ fC'Ulf.e .... ,.. ..... her yaptfbıp bilerek fa• 
~-ı, ... li"" medeni isyana dave e • taraftarları Uıailea Mrı.t baralola. ,......_ t111• ~ ~ ~ llylifen ramca aaute 
~ ı..tıterenfn Hi•disi&Jlda ta~ltik eaklardır. Verai nrmektea ._.._ litdr ....... ,..-11r MRtııil ftt19S et- M ı· a dlnkü cevabında ~izim blth 
ttt111 ... nlara k&rfl plmelerini .ste- eden p1ııs1ann mU..41en olaaaa .... ..U.17 ..... ..,.. • tarali etropo ·~~D ulqiu. MflVahmmr kabal Hen, yalnız a.. 
ilılf~-bdtereyi ba hattı hareketle lan iade oJanaeaktır. llftltıWI .... iri ......... .-.1& Now· la Freed f'"om •lfl'b'da blu etıJtiıniz mltal•lara 
~ ll1lemftti. Onun pllnı •e Bir çok yerlerde .._ ol._ ee- De ._. ...... brar ,...,.....il': Mo~ R.ul• lft'rak eU.fyea ve oalan keniU •aldat 
... ~ etmlf sayılabilir. lnrf· poliıler, kalclmlaeak ft JIOJfıııla iti .ıtcıe ~ tarafta • lllrl -Z nuanna ıire teril eclea bir YaWtt ..a 
~ llaJa kaaan aleyhinde hare- ıal ladıtı eesalar...., Hileeektlr. ~ ~ tarafı.altı ..,. 8ftl bbentar ıJ:~•:;·~~·~_ı:: J~~"~ qtır. 
~~ltfnJ slyliyerek ona yaka· top surede, Hfaöı&aa •alıı•llil4e .._ ,.. .... ~ ft ......_,_ .,'llit« m .. oe 16 rbotl11• m. Scumin- Apoye't'll'latini evveli bize I0111)'ot: 
~-~ ~ hapeetmffler, onunla bera- ı: ıepnflp .,,.tul lelllflv ....._ :........,_ ,.,,.-= ~ •••• •• ::• :!::C~b~~.':.~u~ ~= ::'!~: - Siz rus metrepolldi "Eolortu.. 
., •llllyetpenerl lıapae at· zf1e ilndt oJayor .,. Od taratm .. ıüttı'e r ..... lılr =-:.; 9trr• fil .,~ ·~ un liyul sebeplere mebni aztoln•a. Jt-t,. ... °Gtttk Gandl, ıerek arkadafla taraf ed leleri D18ıakere etlulerbıe ~=·-~.:.:.~ 18 cı..,-':~: ::~,~~ =:• ~ fana nereden btlfyorsunaz? 

-~~te -zerre kadar maka•emet sulı m~almam•f balaa•1or • .ı ....- ft lelrdhlan- ~~ ~~ı:,::1~~n:;:.n • ~poyevmatini ıazetesinln blu 11"9 
le1t 1.}tl•rdL Fakat onlar başladık· bir nıln f kı)'metf Bfndlataaıa 11- ... .: ~~ .... ..:...- hlld~~ =r .-...,.,... .,..,. lllUPd tılJ'tiftıw ditı cevabın bütün züpdtsi ba ....ı ... 
Je,. "fit •11tıa tazyiklere, bütün tfddet· Bu itill •:uaıı....:.da d.ın. fabl •nsum ~ ~ .._: ~"::ij.ı:.'°': :~' .~;';i::!ı!: fbarettJr. Rumca gazete, netrlratıw 

· ili~!• deftmetmlfler,aihayetb!r yasf bir ff1 .UU kon,,... ••illet~ rtnulr ılttlıetk .._ ..... :;,. ~-...." ::;:r:,;'o;.1:.:h•;~; ~e;1•P Verttefine ve bu neşriyatı del&· 
~ . ..,... ... arkadqlan 1ahUye edil· Gandtnin " i te blldm ol ......... Mr. ........ ...... ~ R~\..- rrruffd .,lld 'ıtn e tekzip edeceğine bizim ldflabarats 
lır~tr .. •bakereye dan& oJun•Df" dahilinde v~~~i ,erek .mt ko..,,.. "- •lfnt•tw Jl'9toiol ._... HU._ ~=:ı::,. '::!' ::c:::;:,.• ,.,ı. ~nu nereden Öl}rendlfimiıi ulaiılü 
• L • dır Gerek kad~r her tlrJI tuna ft ....., tarAtadea HllıUtia 17ıt;.; "he iiilll'lioe ., the appeat by Eeo- ıste~ekl• cevap veriyor . 
.f..~ •biabnıer haftalarca devam nin, tJnıdiye k JaamaJarlll• mabllft m""'91 U1I ~ Pnt.-ıta "91- ...-.. PlllMrclt r.!t•].u• •• 'h• ' rnor Bız ( Apoyevmatinf) gazetulain lna 
-_.:_:-,. Gandl, Hindistan aflll konsreal ve tazYfk ile 1 a: Rblcft8talU temi ...... d.ie elaeütır. • ... trlMl114e çaba 

101 
arzusunu is'at edeceğiz. Fakat deha " 

:.:::-d•• tatt.at alarak murallhu son ttillft :b• 1 etmlt elayor T mart im ....... ~a im- -- (A1101nmathd) ıazetelf J'"I onun btitUn t"evahrnı karllert.ı. 
.... , ita e&mlf., ·~ Mtteede lkt ta- ettilderlni u ' ..,,, .. ı ....... ... ..... MpiJatm r tt· bildlreceffz • 

l'afla -., ettlllltri Db edil•fttir. [Ali ""°'' ,_., 18 eur .... (Alı taralı ı .., ..;d.ı.J 
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4oo Fabrika 
Muamele vergisinden 

muaf tututuyor 
llu• Nurı ~ in izahatı 
ltt-"• f•brikatörleri IWIP"• 

.. metten bazı istirhamlarda 
•llllDmak bre ADkaraya ıiden 
aaaafi birliği hey' eti dlln ıehri
mize dta..ottOr- H•y"et rew 
Nazmi B. don kendiıile g6rDıen 
Mr muWrfwt•ize A•karada bO-

. ,. ..... t p.illdöl ..,.. 
ı.-. ve Ankara muhabirimizin 
cllnkl uyı111zda tafıilltile bil-
dirdijimiz 111-.yl etltabena beı.
ıeclilen yeni kolaybklanlan bah-
llttlktea eoara de•lftfr ki: 

- Yeni muamele veııtst 11-
t!;:!tda kqyyei mubnlkeal 1 S 

ep az olan bütDn mDeı-

...ı 11aaiyeler mu•mele verıi

....,_ muaf tutalmaktacltrlar. 
• itibarla memlelcette lteş ylze 
,... .... tahmin ecllen sa

.. , • .,~a.rw. 4000 wer-
an.t.iuyw de•elatir. Bu --la Jln, pamuk " ipek ••lan. pa...p ylhld• aya-

• lutıvtır•• Yunaalrt. ilet ••t ••• ,.,t, .. I\ 
Atinı, 8 (Ap<>) - Dtni111c1 

lcelorcla ............. kı Har
biye nezaretine plen tel,..,_-
melere fire, Mr Balıar ~. 
ı....&• pçtrek y_.n toprajı• 
na tirmefe tııılallll etlDif ve 
Yunan hudut ... kola ..... 
da111 ..... h ............. b..-
lanmlftlr. &lıar hudut karakolu 
ela ittirak ettiti cihetle. mDta· 
4•'81~ tey ... •t ve bet uat 
ıürmUftür. Mti1ademeye iki Yu-
11a11 ukw Qllllflll iftirak et

•lttir· 
Netieede S.l•r ~tfti bir 

maktal Walcaralc a.lpr lopra-

jlu -·~· v ...... . 
t•fat ,.am.,. Hadiaenin daha 
••• t ..... b ...... 
................ , •lil· 
nMIMdir. 

Sevda acentesi 
•-•lu de ye...,.e tabi ....... ••enıl*• 

..... ..ıiaiHe elektrik De- "••tt•I' ? 
•11111• -•- ... ••••• ela ı. AaJe-. 

7 
< A.) - Buı atır ...,..,..... ............ .anı ...... 

Wmb:e tetkik oclıil•ceii YMcllni üt tiki.J.U. IMll•nan bir senç kınn mi 
~ racuıt ti7.triae, zabıta b(r ilin tlrketl-

uuuk hey' eti umumtyeai bugiia nin sabık meıaarlanadaa fthine ait 
•sllll:ll.. oı. .. 1ı toplaaeeô •e stiidyo'da taharrfyat yapmııtrr. Bu •• 
"'9• iaalaama diali,ecektir ..... 11e ,. ...... ~"-'.,.. ... ç m• 
Qlw luaftaa kuvffi .......... llir -.Vela ... .._ a~ 11111 ı ılı clr 
- 15 lttrıircMn çok olu fab- •ile Mvldt 441Hritler4Jr. Z.W•• ta 
na. il~ de dO. aeaaJi .lwıb'•t aaumda •l•""ltl blt diz 
WrliiJacle içtima etaUfıer '" danda 16 ile 20 Yat al'Ulll•a ıoo ka· 
... YUfyetleriai rBrOfaallflerdir. dar pnç imla RoJJ,......... zartt ve 
____ .,... ____ """"- 2Jllllfa dtHbnhlarmtlu ~lana•• 
• ....., B. hitltir ~y ~yle- W.leriala "8lh ol ............. r. 
~..... B• ,..._. faalb«l ,_ç lullarla 
Ntlt.&baı aonlupaam Ke- 41el .. ald&Ja •.-. w ... ııımar 

-1 C...p bey ele: "S. ta)'İa- t.endne mat.f ""--~~ Ht- ..... . 
._ ltaberim yok. EaaHn ben rin paldJtı diltirt tatan " tnilif ~ 
ltffmıda huhmmiyoruiu,, de•iftir. •ne .. ıe.• kız faalf!et 11t-1dtindekf 

Dipr taraftan Ru" Al" B P~ imlarat ildlrtnt.,... tilll kal-
. • fQQlan a8ylem=-u::m 

1 
• IUMltiı .. 11 HlterH ..... -..,a i· 

"' • zah ........ ,. 
- Karar tamamen ıarezkA-

ımıllir. Komisyon •uımm ve Buğday~ konferansa 
.. Jıt1e alllraclar olanların ilim · C••ft'I. f (A. A.)- • zıia topla 
s n • 'yapbldfn hu .tr.dab •cak ...,-.,. HnltlWlllA c..ı,eu 
...... ~- Hakikatler or- AkYUU. kiUbi •••ad •••Jerladen 
..._ ..&:LJ.'a. • M. A .,..oı tenasil "•cektir. 
-r- ......_. amaa rapora ımza A b• 1• • k . 
..,_ zewaba hakiki yaliyeti il- vruı-. ır •lı omısyonu 
lllil)llıri meyclıaa çıkacaktır. ParMı. '1 (A. A.) - A'fl'Upa Mrlflf 
IC•w malüyetiai evelden tah- tetkik komi9yonunaa aehclk ..,11ta 
• etl_llha ~n daha e•elden Y•l)acaiı i~ •'-' lrlqda hlkG 
,...... dlrt f9batta DarllfOaun metf de i§tirak edeeektJr, 

••-• mtlraeaat etmiftim!,, Ta yyaN llar.:ası 
..... 8. de deiltti GIUCOT, 7 (A. A.) - Yardıma ava 

'• . fikllt.i u klliW k•nıtlt•• .., • ., Jlll ..,,_ Mr 

T.a.a .Vmaf -heJin ;=P mlld- ::.::::~·Pc:: ::r.:r. :~ 
41111 Wttijluclm ~den yaplea 7anltrin , ....... Mlw•• rfıllt para
.... 8 l»att~ ~erine Behçet Sabit filtle atıamafa imkln buhaaı n hı. • •••r· 

Peıte sergisi ôrn idare 
Rüktlmetin1iz de iştirat.. D6n gece yaıııı 

ctmiye karar verdi hitam buldu 
Anllııa. 1 fıalıl.-) - 18 Menemen, 8 (A.A.) - Örft IÜı\'e p. 

Ma,.ta lldaPefle de qıl•ak ce 111U1t 2' ten ı--. .... -1-.ı ve 
olılll .......... ....,,. lallrO· divanı harp heJetf 'fUlfesfne nlha,.e 
meti&m ele iftie'k edecektir.. 1 verndtti.l- Bvet aıalarmdan miralay. 
......... ta.tul cemi· Ati •• • .... -.. ZIY• '* ~ 

yeti Hflideld Tllrlı pai,.._ , ....... Ntt'et Beyler ~I~ Meneme~-
ç!k .... _ .. t. ~itin p. ::-...::~~ !~~~·.::a!: 
dıden ebemmıyetlı hımhklar rar hütBli ~ u.,. AclaPa.-.... 
yapmaktadtr. Sergiye .. d~ •fiatantllderden Hllaut &. Lla:iftlU 
il•lz etyl · l nitalada lstanb•lda dlln ---• .. ı..u.. llanıMt et-
"'-•ctldar. -.ifleJdk. 

JJ]ij~ 
VaHler 

Salihiyet1erınin te 
liyıhaaı tetkik edfliv 

Ankara, 8 (Telefon) - Mil 
~ •uhtelit encO 
hap dlhı Cemil Be7in (T 
clait) r~ncle to~n· valil 
~t,etlerinia gmifle•eıi i 
lt~nan kanun l•yıball.D• t 
ldk el~ Qa~llve T9'fi ele b 
biWnarak i~ ~erdi. 

Cevabımız 
~~~~--~~~~ 

Ltvaıım atft4fuJeni& ordueund9 Balkan konfer&mı A'rupa btrlili lro,ınt1• 
Anlran, 8 - O... leftzım .,_..:1..1: 

nMtf )'etiftinneje cfafr t.limat- Y UDan medilincle YODUM SÖR~flW 
..._. laeyeti Yekilecle• çık .. lflır. Atine, T (A.A.) - Meella ~ Alllul.ra. 8 (~ ._ Avr_. l r ......... .... ı .,., Ye ...... trewfye-enel .. n•• bf;. ............. TlıllQıe ol.....,.. 

1 - o.tzcle lcwa1H9 •nıfı rlllei ·- llonfna-n llftieelel'I ktıaetilia uvetıiai ......... , • 
.. ktnHla talat Ventt M. Pa,..._ta nk Ctmiyeti. Akum Um•ıal 

ibda edilaüttir. ifa cftler Balb~ de lıarl- ._ •I••• wkta• lluiei~ 
2 - KanMla .w.;. tiW, de- e1ye naır•rnmt •••nıe• am..ıa .. WinıiD wıdfii ,..., lteneçld Mtıl-

nlsde el~ ilerde leva11m zabitleri da mlfllarflannr tıuwftt ettf11 taWtrde "Kltlti U••ml BeyeltHI a 
yetili••1• bclar laAI• J.vaam Taıranfatanm iN ~•lan Mlyllt •w Avn,.. lttiWI tetldk kolı~-• 
iti ı a.le lmllmlaa ullitlerdea memnunf)etle ı,ttm edlecelbti ve ha- llllra~ tffftkan Tir•~ 
lııa ....,. rt!~elı iReJ natıftlea rtef7e mmrlan arnınMf lllt ~ .......,__ •-lılıiM ittlııü 
Mtklafaıi Mllll7e Velrlletlnce TliıH,,ıaıllt ......... ....._ tef · -.. Mllcllihai WWlna awtaı 
!DftOlt lhti~ca ve iktidarların ftfcle ı.tantnrNa ntre hlaMheefhtl ıt 111eldahw1m1 althtnM ...,._ .,. .. 
~ h•tip olaanaalar ft meycut llylenalfttr. le mıı.)'fhlia. Ayni zamanda 
alkell llMip&er iMi ....a tetfcU ._._.........__ l911liBJ•• p19"' ~ ~ 
e4ecelrletdir. Talipler fhtiya,tan r.uınıede z•ele oldu dl' ed• r.......,. ti• ..... ol 
fula oluna .-Nisa 1Çılacık- Edirne 8 ( HUlllll ) - Ba 1a- Ba ntzlklne tebliiden dolayı lliZI 
tar. bab d&ft ...l4eleliMa ı•lrin~ ~ Te ÇltıtWiJit hilk6m 

S- Halen ıtlftrte ye matine de iki hırefrti ınolmuftar. J11ezk8r dareti kabul ettijini •• A. 
mllllllmleri ·lcitlp mtlltesnı- ıe- Biri hafif ol..ıda beraber pa ittiha•ı tetkik kopyonunM 
dikli aabitler bir daha iMa 11Bıf- llfl9i iet ••mire ılımOı ftialk cek ittlmemcl• ll•dllial ....a • 
ta çılmllıltr. heyecaıa ditrlpQr. JMie karar ver,_ .,,. mtia 

4 - Lefti.. aımftaa naldolu- ikh•t nk•r.u bk auete ıısı.... 
naalar bfr daha hu muftaa çık· aıa ... wılr Cbllnıwl,.ı h..._ Anu., 
....a.r. Ankara. ı--.. mılllııiy• ..,. ttWk ıı ~ i tiraJt ı s sauna ı 

5 - Le•azım 11aıfana t.frik ~ - qda lrir «Res- cl89tettmn takip etat .. te oNlıU 
~ Mlsleclll~ ..wt!er t.94lrtee. .... ~ • ı :...,- ~--
levaz11• k..-.a ıeciritecektir. ecelıtff.. c._... ~ .,. ~ 
Kunuaffk• .... ıı••l.- mu• Eitwil .......... 
kaddemaleYamJ .... llldua- ••lfl.+ah W.w ılc 
mımıt ola- ela M t g ft mi- ldlclaa ws t ı ..,., •• 
eueut ve ı .... illerinde altı- • 
q ••4- ,taj ata.celdydir . 

Ove~ 
....,_, 9 _. El .. :le O-. 

cık bılad9" ~ Weti vekile 
kanrbe kaymalcıma tevdi olu.,. 
mafbıt. 
Maliye mAfettitlil imtiMnı 
A.k.e. 8 (Telef•) - .... 

ye llllfdifliii içila •lllM •· a... alb ıeaç lirdi. İllİli ._. 
ftffak oWU. 

Ruı ıetaretlftda 
Aanra. 8 - Tlrk-Rm dott

lak muahedelİDİD im1111m t•'it 
için 16 martta R• .. Earet1wa .. 
.ı.- bir lıabel r•mi yapılacak· 

Devlet 
Bankau 

....... 
Puumt o...w ...... ................ ,. ..... 

c:ak kaıtllfllRll. .. ...ı. 
kete hizmet etmft, hem de 
kendilerille cek 111ifit bir İf 
yapmrı olamtardır • 

re Ronuaqya hlktındılain yeni harf 
mllerl ıfparl' ettffl hakkında 
imi olu halterlerhl delra el_... 
....-ıttır 

nti tran onu me ITea lar. Arap böyle tar deliiiae ~ ...._. 
..... dan reYolver ile karpl17arall: ı. ... ıali bir caıai sihi war ~ JOI'• lıittiii belapne blrıdllıllullllllJll 
IMr el aMf .-if. Delikanlı api n ~ bir hale tetWikten IOlll'a yeiai artarak llentlini ,. ... 
N11e -*•'-I• a&e•mif. Uldn ÇeleW mn dart tarafına 1e1lenme- wruyordu. Bu kanlı aaücad 
~lar haleflerini bulımsmıt. le hatlar: wa nefaiain bırdtılan d 
lldnd defa kuttun teatisine mey- - lcW n4sıeclain? Korkma. Ce kimdi? kimdi ~arabW? Mala 
&lan l>ınlnnadan Çelel>t huimmn vap ver. Zebaninin ellerini Nila· dm ....ıctaa 6lüm ı.nmlld .. 
iiaeriDe yıWmm luaile atWnıt Ar- .ilk. Hadtli ftna lamıldum. Ka· ~iriyorda .. Rahanan ..... _. 

Ba tık ietim.U.n. mal..ı •' r fuma ',....rata yeyince on,. yı- 111 L-.a-.. L • • malril 
HaJ.e taha••iilü kalmaya kahmlar? ...... L ... ,•-- a'U1r•.. f..1--- _ ..... _ .... ._._ ~~ ıçın çırp 

>-L ...a-:L-.... ... ._ - .. _,9 _... •• ... ır. W döriadiJcte 
......... ~ uaM buhranı artlln Flloeofua hauldc Qmarları ha t.nealu tofamn Mrer lll411hade lclll ıandermiı oldaiu ikinci . • . a _.,. 
'11ıW llalribten kendini :ıapt~e· rekete aellr. Ollama imdadına ,. ratıyor. . . mektup üzerine halbk&rlarmm gel dinlemek ıçın tellrar ..._,. 
.. Hık çıltm hir hale ıelir. Ne tifmek için o da re•okerini çelme· S.akmcdarm Gçlettilderini p. aelerine her aat iııtbar eclip du· JOr. Arapça *""8 11"""' 
Japtılını bilmez bir tehenürün relc henuz açık Rnn lraıtıclan ha· tu lan ...ı1AM7etini aaulaıkhk ru,_-. Sokakta bir otomolail gü hft'lltılanndan plip, mal 
al•lttÜle bpıl.,ak yaydan fırlı· neye Aldınr. MacerQa refakat a wı.w UllPÇ& .... U8lla -....,. rilttWm•• IODn Jmlaklv1m pek ldnı olcluiunu HS4""i1onla. 

W.. ·ek aüratile arabm üzerine rarile ıelmit ola Ali S-.ftl' Mı ........ . te ,allueı phnlJen ıealer ititilme lc:lll. müc:adelef9 ..-.~· 
J.ltlr. Xunetli bir dinek darlMıeile 'f'U~da arbdqlanaı ,.JDIS Çelebi _ Baba fU anele •aım. al -.e llnti Betranm kutkulanarak na-.eıle filoeofun Mllerİ 1-
- Mt IMthça ıibi üç adnn ileriye bıralana11 meıtllllne ~· 0 einirlerim 0 kadar ple,...da ki bu kendisini arka odaya kilitlemeei nı itilince ferahladı. Oç 
......... n eonra e'fin arahk duran da ıilthına el abp içeri,. kotar. kan tibi iki taH claha ola ınel bekledili clakikannı hu161ünii ibau ki arap kanaile elbette hat 
....... an içe~ye d~~· .Bet .. on Hemen merdi•en ...._..,.,.. Allala .... etlec:eiimlll• -mn. elmifti. Fakat ba dökiilmeclen ken leriae ıüplıeai kalmadı. ~ 
mp'fc MDra bına dabılincle awn- nı ikiter llriter ath,arak J11kan7a tla ,.....,...... enıl& 19qıleki re "8i ı.a mahlMeten nwl kurtarıla· Bu emada blaldarma ~ 
.. lllDMr blr ıilih patlar. Asa· fırlarlar. Bir ele• ...... ? Bin• Tolveı'-i topl&JDD. S..,. balo- Wlwkti. nida aeMi: 
~ile &ir ikinci ailihın fümbürtüıü ti Betran olmw llam .. lea iri ça aıı turada çlYide im çamapr ipi Odaya bpabldıtından hiru - idil nerede iaen ... ~ 
'- Mrlnci19 cevap verir· ta eamer bir kan ile Çelebi Mrtbiri· ""' onu hana ptiriniz. Ve yardna .onra merdivenin üıtüaden altın· ld&I haftalardan heri t.aıd•· 

EM itinde bql17~ bu muhare· nin kamu ıu .. •11t öWia91iye 1&• ediniz karıma ellerini baibıabm. Ma eij&lalar patladı. Müteakiben çelctiii hu aedanm .;hihiai" 11,,.. 
S. flloeofla Ali Senaveri d~e YatUa iki ..wn- pa tlWitbor• FU...f ....... ipi pdrir. Oeii Mr tofada ............... bolutmalar, Cim horollann wazk ~-'Jla••· Şimdi ne yapuıalar? Bu lw. Kan .... _..._ .,.,.. lhl- den Betranm üzerim .......... can tMlfbı .ıw lbnltılar oluyordu. riatle pllp matlMıa.... ... 
J'lllhJan ailihları dıtardan dinle- yor, Çelebitürkçe kantarlıyı atıyor. Kimi omualanndan, irimi kalçala· Kim kimi öldürüyordu yarabbi? dikten aonra kanat ~ 
8 le iserdeki faciQa biabe mi M'-tılaa, Ç.wR ... e- naclu buttrarak iki elini iple aım idil kilitli oclada lculaiım anah C.,,,,...J 
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J Cemiyet hayab J J ı~ı~ı 
Selam ! 

SeJam, sokakta şapka çıkarılarak 

F ranıa protesto ediyor!. verilir .• Selam, d~halet ifade eden es-

k 1 S ıh.. ·· 1 tin dün .. ü d ki bir adetten dogmadır. O zamanlnr • • d k• t " • u u mu.sa eme ya yuz n e ~f t ~ı ~ b 1 ki . ·ı· d" ızmır e es 1 me ep a emı ebediyyen yer tutması için bir takım mag er, ug u, agır aş 1 ar gıyı ır ı. 
. n ·ı .. t")"" 1 b d Başını açmak demek, tacını çıkarmak. 

Muhtelif unaurlann aençleri nasıl hazırlanırlardı ? - stıyası er ykeşı or u u m~. ark aşıln a selamsız kalarak dehal~et etmek de-
a op anara , uzun uzun muna aşa ara kt' 

1 Maavi Li•eaile Türk rilıtiye•İ - TUrk gençleri - girişiyorlar. Bent teslihat tahdit edi· me ır. 
Riiftiyede naaıl çahplır ve ne öğrenilirdi ? lecek bahri teslihat tahdit edilecek. On yedinci asrrdaı selam meselesi 

-19 - Ya.zan : Halit Ziya hava' teslihatı azaltılacak, boğucu ga; pek mühimdi. Isıtılması güç, han gibi 
~ntak yarım asır eve) Jzmirde er· ne lazımsa onu öğrenmişlerdi: Birkaç ler kullanılmıyacak ve saire ... Bu tah- evl~rde başaçı~ ?~u~lmak •. Fakat me

menilerin ve rumlann birçok irfan mü- füıanr söylerler, yazarlardı. lktısadi dillerin yapılması için cereyan eden seJa sofrada bırısının şerefıne. ~~deh 
M!HJ15elerinden başka lise derecesinde ve ticari malQmatı kafiyeye inzimam uzun müzakerelere ön ayak olan bir kaldırırke~. ba~ açmak mecburı ıdı. 
birer cesim, mükemmel mektepleri var- eden hesap kuvvetile iş alemine atıl- adam var ... O da sulhü müsalemeti ci- On sekızıncı ve hatta on dokuzuncu 
dı ki her türlü tahsil cihazHe müceh- mak onlar için pek kolay bir şeydir. hanı omuzlarına yüklemiş şehir şehir. asırda ziyaretçiler salona şapkaları ile 
hez olduktan gibi her biri milletleri a- Yalnız bir şey bilmezlerdi: Türkçe .. konferans konferans gezen Mösyö Bri girerlerdi. 

-----

ru:mda Jiyakatlerile , iktidarlarile ta- Biraz biseler bile bilmiyor görünmek yandır. Tabii bu hususlar hıristiyanlara ;ı • 

nmımş muallimlere maHkti. Hele rurn bir süs kabilindendi. Ne lüzumu var- ,.",. ittir. Fakat biz de ayni usulleri şimcl tJ ütlin ıngıltere bu gUnJerde 
Ja.mı bir Aya Fotini mektebi vardı ki dı? Mademki iş arsasında karşıların- Mösyö "Briyan'' m memleketinde kabul etmiş bulunuyoruz. meşhur komik Şarlo ile meı .. 
rumluk aleminde adeta bir darülfünun da türk buJmıyacaklardı. Türkler Pa· tahdidi tesJihata himmet gösteriliyor NASIL SELAM ALINIR? guJ. On ıeneden fazla gurbette 
ehemmiyetini haiz imişçesine mühaha- Jamot, incir, üzüm işlenen yerlerde mu? Alman gazetelerine cevap veren Bazan, kalabalık bir sokakta birisi· kaldıktan sonra kendi vatanıD•, 
ta nıedar olurdu. Erkeklere mahsus bunlarrn idaresi altında ve bunlara pa- bir fransrz gazetesinin gösterdiii ra.- nin sizi selamladığını zannedersiniz. başını dinlemeğe giden san'atklt 
Qlan liselerden başka kız Jiseleri de ıar ra ka7,andırmak için çalışacaklardı. kamları nazarı dikkate alaJrm. Fran- Bu takdirde, ihtiyati bir nezaket ola- bergün yüzlerce telefon, ziyaret 
dr. Hele bunlardan ermeni kız liseıd- Ve hallerinden memnun, yahudi krzla- sanın askeri 583,000 kişi imiş fransız rak hafifçe şapkanızı kaldırınız. Eğer binlerce mektup almak mecbtİ .. 
ni tanıyorum ki, galiba Dabağhane rile beraber, şafaktan guruba kadar gazetesi Rusyan1n lngilterenin ve ltal- sizi selamlamamrşlarsa saçınızı yahut riyetinde kalıyor. 
~71 civannda kaindi, ermeni fukara- pis hanların avlularında genç hayat- ya.,ın Fransadan fazla askeri bulundu- şapkanızı düzeltir gibi yaparsınız. 
~rver cemiyetinin beş altı yüz kişılik lannı beş on kuruşa satarak çalışırken ğunu iddia ediyor. Fakat gazetenin Daima önce selıimlayınız. Galiba bu sebeple adamcağıı 
ba1olarına ferih ve fahur bir ~aha saadetlerini tefsir eden bir şetaretle Rusya için gösterdiği rakam muhayyel Müsavi, veya daha dün bir seviyede kapağı Berline atıyor. · 
tqldl ederdi. . türkü söyliyeceklerdi. dir. İngiliz askerinden bahsederken bulunan birisinin önce selamlamasını Şarlonun aldığı mektuplanD 
' Protestanların bilhasAA lzmirde mü- Bu irfan müesseselerine mukabil Hint kuvvetlerini ve müstakil vaziyet- beklemek, mağrur ve basit bir ruh ıa- mündericatı kadar Ozerindeki 

him bir kemmiyet tekşif eden katoT.Je- işte türkJerin erkek rocuklar:- .,. .. ,., .. n~ te olan dominyonları da hesaba katı- hibi olanlara mahsustur. adresler de gariptir. 
ri.n müesseseleri ise. bu mahallt gayri beher sınıfı bir hocaya mevdu arala· yor. ltalyadaki faşist milli teşkilatı Tam bir surette selamlayınız. işte size bir mektup zam ki 
mtislim unsurların mekteplerine nis- rında türkçe için seyyar lıır muallimle asker hesabma ilaı·e ediyor. Eli sadece şapkaya götürmek fazla 
bette çok daha. cesim ve elbette tedrisi bütün mevcudu ancak yüze baliğ olan ,,",. hususiyet ifade eder. Fakat bu adet adres yer nde şu tuhaf melon 
rioktai pazanndan çok daha mühimcli. ve son sınıfından senede nihayet sekiz Alman gazetesi Fransanın 4607 tay- yavaş yavaş dostlar arasında yerleşme- şapkasile şu eğri baston resmin· 

Frerlerin bir saray kadar büyük on gence şehadetname ,~r;n bir Rüş- yaresi olduğunu söylemiş. Halbuki ğe yüz tutuyor. den başka birşey yok. San'atk•" 
ve mükemmel mektebinden daha yük- tiyesi vardı. Fransanın 2115 harp tayyaresi varmış. Kendinizden büyük birisine, sakın, rin şöhretini anlıyın. 
ısek bir irfa~ mü.e. sesesi olmak üzere lşte ben bu rüştiyeye girdim: Bu cihet doğru olsa da 2115 harp tay- başı açık durup lfonuşursa: Bu iki resim İngiliz posta 
~zarist rahıplenn propaganda mek- Bakınız burada ne vardı. Ve ne 0 _ yaresine malik olan bir devlet hava - Başınızı örtünüz, deme)iniz. Bu memurlanna mürsilin D• demek 
tebi vardı. Bunlarla hemayar adde- k d Güli t d b •1 b' teslihatını tahdit ediyor diye mi hük· ancak büyüklerin güçüklere söyliye h:-
diıe&ilecek inas mektepleri de ''ardı k~nuük. r ku: .d. sf a~ .ant·· ksç ba.p ı e ırf medilecek' Acaba kaç devletin 2000 lecekleri bir şeydı·r istediğini anlatmış ve zarf Şar-

. . . uç · ·avaı ı arısı ur çe ıraz sar · · j d k 
ki başlıcaları Sıyon ve Dıyakones .1 . 1• k t k"t bt k d harp tayyaresi mevcuttur? KADIN NASIL SELAMLANIR? onun otur uğu yere adar ge-
-LfL-l . . .d 1 . d "d' ı e ım a ve ıraa ı a ma amın a t" .1 . . 
ı-.a uıı:: erının ı are erın e ı ı. k 200 f 1 k b' t .h. Os · Türkçede bir darbımesel vardır: Bir kadın selamlanırken ağızda 8İ- m mıştır. . anca sayı a ı ır arı ı manı 

Katolık \'e protestan unsurunun h ta k ..::ldi ri il · bet k "Ele telkin verirken kendi salkımı yu. gara ve pipo varsa çıkarılır Dün bu zarfı görenlerden bi· . esa.p n eSr-14 ve aşa e nıs a- • 
•JDile rumJar ve ermenılerde olduğa 'd 1 . w f d h ·ıa .. tü d tar.,, derler. Terki teslihat tavsiyesin- Sonra bir kadını selamlamak mü- 11•81· •• 

b• . 1 . ı e en çogra ya an an us n e 
ri ı hususi mekteplennden bahse ü- ki . .. t .1 k h" 1 d ~ de bulunan Fransa acaba bu darbıme- him bir meseledir Pek acele etme,·i-.. .. 1 d h parma a gos erı ere şe ır er, ag- .w. • " - Yazık, dedi, meşhur pa· 
zum gormuyorum. Bun ar an emen . selin ifade ettıgı manaya göre hareket niz. Onunla göz göze gelmeğe \'e da-
her mahallede birer ikişer tane v;ı rdı. lar, denizler, nehirler ve nıhayet mekte t . ., tk~ b" 'f d k ~ 1 puçlar eksik! . .. . . d .. ı c mıyor mu. ve ar ır ı a e azanmaga ça ışmız. 
Musevileri bu tadat sırasında en sona bm en ~ühım dersı arap~a a~, ~msı e .lff. Gayur Ve onu selamlar gibi hafif bir hareket Bir başkası söze kanıb: 
bırakıyorum Zira onu en ziyade r.ali ve avamılle başlıyarak bına 'e ızhar- F k t k t•· t · - Artık onu da taahhUtlO · . · · · V yapınız. a a a ıyen ısrar e merı-
bi dikkat bulmuştum. dan geçerek Re!'aıh t>rhaa ~ 1 ' f) t~ı nı- erv ~ ır1tzıarl nız. Belki ~ kadrn o dakikada sizden mektuplara koyarlar. 

Bu bir Aliyans lzraelit mektebi idi dığımız mantık taslafma münteht o- b:lyhn. hirioini diisiinüvnr? Rn lualpti 

ki prip bir tesadüf eseri olarak tam lan "~dört se,ıe, ~nde)kişer ijçer tşa· E irij<t rilm1).~cek vek~l"d! .. ruhiyesini ihlal etmek Jaübalilik olur. Ebedi genç ...... ~ 
..._diye mektebinin karşısında idi. brla taktp olunan bir yol. dinlenecek Eğer kadının yanın~a birisi varsa 
:Ve böyle biri yüksek, büyük cepheslle Nihayet bu irfan hamnlesi1e Tl'ek- Maliye vekileti Emvali gayri daha tedbirli olunuz. Yanındaki ya Meclis kendi kendisini feıbetti. 
atteri bodrum katı nakıs bırakılmış tepten çıkan genç ne lrant çaycıya dört menkule iıtinaf ve kazanç tetkik baba, yahut kocası, veya kardeşi, ya- ve yenisi için intihap faaliyetine 
Wt ~ath mütevazı ve mahcup heyetile kelimelik farisi bir cümle ı:ıöyJiyebuır, itirazat komisyonlarına mükellef- hutta. ... Amca zadesidir ki o da aile- girişildi. 
karşı karşıya dururken, birinden tatil be arapça bir Mısır ceridesinin on sa- Jer tarafından yapdan vergi m- den demektir. O itibar ile gDnün en fada 
saatinde alay alay yüzlerce musevi tır1ık bir fıkrasını anlardı. Çoğrafya· razlarının biriktirilmemesini, ka- Maamafih hazan - kadınlar pek konuıulan mes'elesi kimlerin yeni 
~oeuğu dalgaları taştığı sırada diğe- dan P.arisle Berlini az çok sarih mev- nuni müddet zarfında tetkikini, tuhaftır - yanında birisile giderken medisi tetkil eılecekleridir. Ge• 
rinden mevcudu nihayet yüze zor ba- kilerine Jroyabilse New York ile Şika· akıi takdirde komi.yon azaları tanmdığını istemez. Ve hatta bazan b • d k 
Uf olan türk çocuklarının seyrek kafi- goyu hayalinde tamamen Bulamaz, . beraber gittiği kimsenin kendisine kar çen gün u mevzu li%enn e o
leleri etrafa dağılırdı. Ve bu manza- hele Türkiye idare taksimatı kat'iyen hak~ında • t~kıbat yapılacağım şı dostluk ve akrabalık hisselerinden nuşulan bir mecliste ıöz bir pir 
ranin teşkil ettiği tezat pek acı bir be- bilinmezdi. Hesaba gelince en büyük 2!:!: etmııtır. başka bir rabitası olabilir. meb'usa intikal etti. Birisi ıordu: 
llğatle takriri hal ederdi. marifeti şu idi: Dört amele sekiz ar- (mana?-) derdi. Bu birkaç satıra Bu takdirde, tabii hiç bir şey gör- - Acaba o da yeniden inli· 

Sonraları, artık bir genç adam olun- şın tulünde ild arşın arzında bir bu- kınk mana verirdiniz. Muallim tekrar memişsinizdir. hap olunacak mı? 
~abu müessesede muallim olan sekiz çuk arşın derinliğinde bir duvan altı emir verirdi: (mefhum?) topluca ola· Bu suale muhatap olan· zat 
on kişi tanıdım. Ezcümle Lazarist ra~ gUnde bitirirlerse ik~ amele filan filan rak istiraç edilen ınefhumu söylerdi· 
hipİerinden birkaçile Alyans bocala- rakamları değiştiriniz. lşte size en ruz. Bunlann hepsini muallim evelce emniyetle şu cevabı verdi: 
rmdan ü~ beşile mükerreren buluştum. zor ve en miithiş bir mesele tiirk genç- nasıl söylemişse harf beharf aynile - Tabii! Yeni mecliste fazla 
Rahiplerin arasmda kimyada, fizikte leri iş alemine girerse diğer mektep. tekrar edeceksiniz. Efer ~u mühim miktarda genç bulunacak ve O 
heydile. riyaziyatta vasi iktidar sa· ıerden yetişen muhtelif unsur gençle- işte hatasızca çıkabildisenız bu derste şair de ebedi gençlerdendi.-. 
bipleri ,·ardı ki mektebin mükemmel rine bununla mukabele edeceklerdi. sınıfın birinciliğini haiz olmak şerefi- Yazan : Salih Murat 
tatbikathaneJerinde ve mümkün merte- Türkçeden de nihayet vilayet mektubl ni kaybetmezsiniz. Yoksa. derhal siz.. Arz gı•ttikçe küçülüp ı S p O R ı 
be ihtiyaca kati gelecek rasathanesin- kelemine yahut muhasebe odasına mti- den daha hüner gösteren ikinci oraya . 
de bir yandan şakirtlerine fennin tey- ıazim !!lıfatne kabuı oıunabneceklerdi. geçer ve siz belki daha aşağılara ka- büzülüyor mu? Cuma günkü kros kuntri 
zini verirken bir yandan kend.ileri te- Mektepte yazı işlerine müteallik dar inmek üzere yuvarlanınağa başlar· Dağ silsilesine dair yürntülen 
tebbulannda devam ederlerdı. Hele bir vazife verildiğine vakıf değilim smız. nazariyelerden birine göre arz İstanbul atletizm heyetinden: 
Aliyans lzraelitin ekser muallimleri h 1 amali erbaadan hatlıyarak hesa: Sabahleyin sınıfta toplanıldıktan son- b nldük h 1 - 931 Cuma günil mtlttefik 
Paris merkezinde tahsillerini ikmal et- be eh ka'desinde yüzlerce mesele ile ra çocuklar halka. halka olmuşlar her bllztllllyor. Arz üz çe sat 1 klüplere mensup atletler ara• 
tikten sonra gönderilmiş, mesleklerine ın uk~:n ~ayatın 'her neviden ihtiyaç halkanın başna muktkedir addedilen kınşıyor. Dağların teşekkülU bu l!ıında (İstanbul kroı ıampiyonaıı) 
lşrk, zektlarının ve milletlerine müfit çoc gelelerile ülfet ettirerek tavak ~ çocuk geçmiş, ve etrafını ihata eden ar nazariyeye göre izah ediliyor. yapılacakbr. 
o1mak sevdasının ~ıvılcımlarile gözleri ~:ı1:~en ve cemden tarha, tarhtan dar kadaşlanna birer bire~ biraz sonra mu- Bir takım jeolojistler bu nazari· 2 _ MDsabakaya Hlt tamalll 
ış.tldıyan gençlerdı. ba ve taksime atlarken bu dört basit allim huzurunda takrır olunacak der· yeyi kabul etmekle beraber di· sabah 10 da Beıiktat klUbOndeD 

Bu muhtelif unsurlara ait mektep· şeyle mesele halli imkanını bulduran sin müzakereciliğini yap~ıştır. ğerleri daiların teıek~iilU için 
lerden her sene lise tahsiJinin müteta- tedris usulü bu mektebin tamamile meç Bu su~~!ıe şu yan1? gunde o dört başka nazariyeler aerdetmektedir. baılanacakbr. 
nt derecelerini aştıktan sonra lzmi· huli idi. Elimizde tebeşir, kara tahta.- beş satın ogrenrne~ek ı.~kanı . yoktu. 3 - Esamisi qağıda yazılı 
rin faaliyet sahasına atılan yüzlerce nın başına geçerdik ,.e 0 sırada hoca- Bununla bera~er yıne ogrenemıye~er ı zevatı muhtereme heyetimizce 
- vardı Biryandan bankalarda, f'k . • d d d y ıt h hatta sınıfta ıpka olunanlar ekserıye· 1 Memlekette Vakıt bu -mp·ıyonluk ko• .. -· .. un ha• e-~ · . nın ı rı ıca ın an ogan, ame a- . . h . v- .,...-.. ..... 
ticretha~eıe_r~e: aiJefeı·i~c ait ışlerd~ yatta hiç bir tatbik vesilesi bulamıya- ti ~~şkil etmese bıle her alde nadır Talebe hımaye heyetleri kemliğine intihap cdilmiı oldui-
hayıtt cıdalı. ıçın ellennd. e me\' cut sı- cak bir meseleyı· halletmek için uzun degıld. i... • 1 d 'b" zktlida t 
JlhJarı tecrübe ederken lıır ·randan da .• d"k Günun son nısfı da bu suretle ge- Adapazan, (VAKIT) - Maarıf ve ann an tarı ı me ••• 

· zaman geçınr 1 
• • d k' d h I k k"I t" · 1 d ·· d i ld w 10 d B "kt klübllnd btr tecrübe denesinj geçirenler bu şehrin . . . . . ~erdı. Ve ma em ı ev e azır anma a e ının geçen er egon erm ş o ugu a eıı aı e 

dafdağalı ticaret zeminini içine ha~ .. En zıyade ıtına oıu.n~n arapça. ıdı. üzere verilmiş bir vazife yok- "Talabeyi himaye,, teşkilatı talimatua Junmalarını ehemmiyetle rica 
kabir taraftan hulül imkanı bırakmı· ?~nde ~ecmuu ~ncak ıkı sa~t. süren tu; diğer ana.sırdan çocuklar her gün mesi burada çok vasi bir tatbik sahası ederiz: 
yaa ~elik bir ağ ile örerJerdi. Ve yal- ~k~ dersın e~eny~~ iizere. hırı arapça defterler dolusu vazife hazırlarken bulmuştur. Talimatname mucibince ka Milliyet tahrir m6dUrtı Etbllll 
nız lzmir kati gelmiyerek Kasaba ve ıdı. _Ders ''enJecegı moa.lhm. tarafın- biz o gün Sadiden yarım hikaye ile zanın her mektebinde hatta köy mek- afat 
Aydın demirrnlları bunlara maharet- dan ıhtar olununca çocuklaı: yerlerin- dört mısra, izhardan beş satır öğren- teplerinde talebeyi himaye heyetleri izzet B. Türk spor sahibi T • • 
lerinin miim~reseleri11in tatbik mevki· den yani iki taraflı konmuş uz~n sedir· miş olmakla fikrimizi doyurarak evle· seçilerek faaliyete geçilmiştir. Himaye B. Cümhuriyet spor muh~ 
ine gesebileceği geniş ve rekabet- lerden kalkarlar, her derste ışgal et- re ctönerdik. heyetleri diğer hayır cemiyetlerinin lhsan B. Politika spor muhaitlfl 
ten masun sahalannı açardı. tikleri sıraya göre sınıfın . ortasında, lşte bunun için Refik lala beni ka- eskiden beri olan yardımlarından maa- Salim Hamdi B. Y eni,OD ,par 

Bu genclerden sonraları dostların• halının üstünde mevkilerinı abrlar. rilik vazifesine davet için her gelişim· da intihap edildikleri mekteplue ve ta muharriri Sedat B. Galata S•:· 
rakiplerim: a.,inalarım oldu. Ve onla- Mualli~ biri.nciden başlardı. Der .. s a- de:-;- Derslerini.hazırladı_ isen se?,i le~ine değeri~ yar~ıml:ı~ te?.'in et: raydan Besim, Adilgiray, ŞfD•~ 
nn i• yapmak, para kazanmak, daima arapça ıse, kı her halde haftada laak_ al bek1ıyorlar .• Dedikçe ben ıçimden gu- mışlerdir. Maanf vekaletının gonderdı B k H B . Nurı. 

'>' ı ı ) d eıi taıtan asan asn, daha ileri gitmek için nasıl bir tahsil dört beş kere bu idi. ( hare... ıye lerek: il ve tatbikine başlanan bu talimatna b abadi 
~rfnaye~i ile kunet nlmış oldukla:nna emir ı-erirdi. Bu nihayet beşi aşmıyan - Allah sana akıl fikir versin, Ja- meden dolayı halk derin bir hoşnudf Fehmi B. ler Antrenör A M btal' 
pek yakından şahit oldum. satırdan ibaretti. Ster irap kavaidi- la!- Derdim. duymuştur. Ef. mıntaka mubasebeciai u 

Her §eyden e,·eJ ameli hayat f~in ni ıözeterek okuyabildiltlliz muallim, Halit Ziga: ll11.cıktzacü Zl11a Vehbi Bey. 



Büyük MilJet Meclisi son kararlan 
tasında meb·us maaşlarını :mo Hra-ı 
ae 350 liraya indirdi. Gerçi bu göriı
~şte Türkiye bütçesinde .;enede 600 
•il lira kadar bir tasarruf temin ede· 
ektir. .Meclisin mcb'us tahsisatından 
•Ptığı tasarrufu yalnız hir rakam. bir 
det meselesi olarak tetkik etmek do:!

değildir. Beş yüzden iiç yüz elliye 
llit bir zihniyetin. bir fikrin, bir isti-
·anıetin yeni Türkiyenin hayatına h:i
" hrı olan milJet meclisinde timsali ola· 
'ak nıanabdır: üç yüz elliyi yeni ınedi 
İlt karakterini çizen ilk hat olar2k 
eltkki etmek hatalı olmaz. 

Ttirkiyenin dördüncü Büyü~ Mille! 
ecUsi ıslahat ve memlekette ıktısadı 

e btalt şartlarda hamleler ya~~c~~ 
ir heyettir. Bu heyet çalışan koylu
firı, fakir esnafın, zengin oJnuyan Ye 

tinya emperyalist sermayesi önünde 
üteınadiyen döfüşmekten gözünü n
lbryan Türkiye sanayiinin ipkişaf ,-e 
nıelleşme unsuru olacaktır. 
Ttirldye büyük bir sanayi memleke

t olamadı. Onun hayatı lükse ve isra~n 
mül edecek kadar birikmiş hır 

rnıayeye malik değildir. Türkiyenin 
lylflsU, Ttlrkiyenin san'at adamlan 
Clltiyenin esnafı bu memleketin ha-
t miif'iraf dlr. 
DördiiııcU Büyük Millet meclisinin 

ye nUfuunan ekseriyetini ve 
leketin ana kudretini teşkil eden 

11 senlı kitleye iniş arzularını tatmin 
nlmz ideal zevkinden kuvvet ala 
ferapı içinde çalışacak halk mec

falnJn ilk parolası 350 Jiradır, bu y:ı
rn f~ cUzel bir işarettir. 

Sadri Etem 

Opera 
Çarıamba akıamı 

11 MART 
i 
s 
T 
1 

Sinemalarında birden irae edilecek Cecil B. de 
Mille'in 

HA YA Ti ISA 

o 
p 

E 
R 
A K Sesli ve şarkılı tarihi şaheserin program tarihi budur. 

~C::llC:ııııı:ınuınmnıııııınıınrıııCllll::;oo~frı:,,1111t:ı~ıud:::=ı::nc::.: 
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93 Yatında Viyanada ölen bu jeneralın 
garip hu v )arı vardı 

Gary Cooper ve Estber Ralston 

1 ile beraber temsil ettiği son 

derece müessir ve ihtiras ile l 
babahk hislerinin mücadelesini J 

Arusturya ordusu jenerallerin· 
den Golgotsi 93 yaşında olduğu 
halde Viyanada öldO. 

Orijinal karakteri ile maiyetini 
titreten jeneral bir gün saray 
hizmetinde bu.hiuaıt bir kayma
kama eıek demui üzerine res
men tarziye vermefe datet edil
miıti. Jeneral da alayı hilzunın
da . kaymakama tarziye vermeğe 
razı otnıuı ye 16yle bir t1ıniye 
vennifti. •Eıek olduğunuzu s6y· 
lediğiaıe aıOteeaifim.• 

Bir mUddet .oara teaadof et· 
tiği bu kaymakamı bir kenara 
çekerek: 

- Kaymakam efendi, ıize 
tarziye verdij'im gflndenberi, 
benden tarziye iltemekle ya· 
nıldığınızı dDfllnmekten kendimi 
menedemiyorum demif. Kayma· 
kam da sebebini sormuştur. Je
neral da: 

- Neden olacak, tarziye ver
mezden evvel ıidn eıek olduğu· 
nuzu yalnız ben biliyordum, bal· 
bu ki timdi botlln bir alay ef
radı ve daha bir çok kimseler 
öirendiler, demiftir. 

Yine Jenerala bir köprü yap
brmak için Harbiye neZdretinden 
emir verilmiş ve tahsisat olarak
ta onbin filorin gönderilmiş. Je
neral bu patadan 7300 filorini ı 
sarfetmek suretile kö)>t'liyO yap 
mıt ve keyfiyeti barb;ye nezare... ı 

musavvir olan 'l & 

y A L it. N"' s lM 
tinÔ kısaca bildirerek kalan 2700 
fiJorini de neı.arete iade etmiştir. 
Fakat harbiye nazın bu kısa 
heaaptan memnun olmamış ve 
k8priiye yapılan masrafı teler· 
ruatiyle bildirmesini kt>-ndisine 
emretmiftir. 

ı film:nde takdim edilecektir. I 
11111uıuııum111ıun111111111111ıııını1111uııu111ıı11lllll11111u111uın111Nıt111111H11......\ 
Uarüıbedayı ı emaillera 

Jeneral bu def'a da köprü için 
on bin filorin tahsisat aldım. Bu
nun 7300 fiJorinini sarfetmek 
suretiyle köprüyü yaptırdım> ka
lan 2700 fiJorini de iade ettim. 
Buna ioanmıyaalar aptal ve ser
seridirler.. Tarzında bir cevap 
vermiı. 

Harbiye nazarı bu cevabı alın· 
ca doğruca imperator F ransuva 
Jozefe giderek Jeneral Galgotsi 
nin cezalandırılmasım istemiıtir. 
Fakat bu cevabı okuyan impe· 
raUir sadece:"Ben jeoeralıo yaz
dıklarına inandım• demekle ikti-

Salı günü akıamı saat 21,30 da 
yalaız muallim ve talebeye maha119 

Mas k a. ISTIHBUL BELEDiYESi 

~a~~~ ij~ ~ ~~ 
Yazan; Şaint Geor· 

ge de Boühelier 

Nakleden 

E. Muhtin bey 

1 ıııı l 
il 111111 

!\işe hcrgün saat 13 ten itibaren açıknr 
Altı yaşından aşa~ olan ı;ocukl:ır 

tiyatroya kabul o lunmaz 
...................... "' ' "'' "*~,.._.......Wlll .... 
fa etmiş ve Galgotsiyi cezalan
dırmamıştır. 

Tefrika nlllllaraaı : 7! nail olanlar sağdırlar. Evvelden d h . · 
tokturlar, evvelden fazla emellerlniae ~ kapıya kadar tefYl ettım. Şafağın k~l - .ıv .--: . . . !baston .. tutuyor. Bulunduğumuz odayı 

Y - u·fi •zan : •Gup cephetlnde ••it mue 1 

Brik Mari11 Remargue 

de etmişlerdir. Gayrimemn 
1 

1 rengi ziyası kaprnm aralığından girı- Alayın kıdemhleruun ilk ıçtımaınr başı yuksek muntazam bir tavırla bas-
. pervasız crenrJik onl un ° an ate. Yordu. Ta§ merdivenleri aydınlatıyor· aktediyoruz. Harptenberi birinci defa tan başa geçiyor. Fakat Kosole ile ka;. 

şın, • ır arın şerefine du E d l de k · · · · K d t . -telef olmuştur. Düş:.:r ize koca . • v en, bir me ce .n çı armıı gıbt olarak heprmız onnersman a oplan- şılaşınca şaşalıyor. Kosole de şaşah-
·ı ahvoJdu ümit ı·ma . d bır çıktık. Sakak kili ı-en _,ı ve tenha yza. dık. Bütün arkadaşlar davetlidirler. yor. Her ikisi şimdiye kadar biribirhıi 

nesı m • • n, ıra e kov n d bi h k t · • · t . meziyetle dolu koc . b. ~ .. . ıyor u. Rahe r are .. c . yaptr : Büyük bir şenlık olacak. Kari> Al bert yalnız asker elbisesi ile görmüşler. 
ve b~~ r tte ipnotizrne oldır :~~l 0~ : • - Bak Ernst ıu ıordüğön evler, Jüp ve ben eski dostları tekrar görmek Biribirlerini bir an süzdükten sonr:-ı 
le 1~ ~u eh etti Halbuk' b~t·· 1 ~ndı sıperlerden metrislerden başka bir şey arzusu ile bir saat evvel içtima yerine birer kahkaha koparıyorlar. Herbiri di 
kendını ma v • 1 u un cıhan deg~·ı H d m ediy F k Jd"k c· d"l'k k"" ··k b" 1 d b ~ · · · · · · en neslin gayesi> mefkQres· ı ... arp .. ~~-a : or. a at bu ge. ı • ...,ım .• ı .. uçu•Y ır s_a .on a . ir- gerını sıvıl eJbısesı altında gayet ko-
da _b~ g ç 1 ay l.arp başka t - · ı . Ferd.n ferde karşı Je§ıyoruz. Vıllı ıle dıgerJerını beklıyo- mik buluyor. Tjaden sırıtarak divor 
ni ıdı. d G"' 

1 
. I d Yaptığı bir cidal... ruz. Vakit geçirmek için bir iskambil ki: • 

Sesi yavaş1a ıh •. 0bz.erı 1yaş a 
1
°ldu on El ele tutuıuyoruz. Söz söyliyemi· partisine başlıyacağımız sırada içeri - Hay Ferdinancıg~ ım hay? Zata 

d ta va şı ır a ev par ıyord - . ••• , ... n 
!arda ~ e ğ k Jkt k K 

1 
u. Yorum. Rahe tebessum edıyor: Ferdinan Kosole girdi. Manzarası oka senin züppe bir deJikanh olduğunu n. 

(Jçümiız de aya_ a_. a 
1 

• 
0 umu o- - Nen var yah~:· o.rada şarktaki dar hayretimizi mucip oluyor ki kağıt· velden anlamıştım! .. 

muzuna do]ayaıak. hakiki bir harp degıl kı ... Başımız yu- Jar ellerimizden düşüyor. Kosole sivil Oteki gülmesini bırakıyor \'e 
_ Ludvig... . . Jd karda oJdufu halde gidelim" Asker de giyinmiş. yor: · soru. 
Dedim· Rah_e k~~ketı~~ a 1

, kaya bil ğil miyiz? ilk defadır biribirirnizden Şimdiye kadar o da birçoklanmız - Ne demek istiyorsun? 
lılrunu caınekan ıçme a ; _;;·. . ayrılmıyoruz ya! .. '. . gibi eski üniformasını giyiyordu. Hal~ Tjaden, Kosolenin arkasınd k' . 

_ .AJlahı.. ısmarJadık ' vıg .. Eskı Hafif bir seda ile .dıyorum ki: huki bugün aJayın şenliği şerefine ilk tJyu parmağı ile gösteriy . . a 1 pal-
rkada~... .Y-· 

1 
- Ent Jorj .. Hakıkt surette aynh- defa olarak sivil elbiselere bürünmüş. - Galiba bunu eskicide:• ~ldı 

3 Liıd~·ig karşısında, ~ k rışnuş şım~zın ilk defa vukua reldiğini zan- Arkasında kadife yakah bir mavi par- ğiJ mi '?.. ' n ... er~ 
. kiJitJenmiŞ duru) ordu. Bağır- nedıyorum. desü> başında yeşiJ bir şapka, kolalı Ferd ' a h . dd tJ 

çe~eJerı . . Bir an önümde duruyor. Sonra ba- / bir yaka ve bir kral·at var. Adeta ta- _ A ın ° 1
• e e homurdanıyor: 

Je ettik. Si • dı · G'd" ·orsun öyle mı JorJ:·· Den şınr hafifçe eğerek arkaya bir naza?' at nınmıyacak bir haJdedir. A k ptal hd~~ı~_r.. 
ken • . ı au 1 . d . - ı ı)' 'd' kesmedım. mak iddf . ak: d r asını onuyor. Fakat atıye h' a eyhıne hareket e eJ· _ Daha ümı ı sızın c 'e s n a ımlar1a u- Hayı-etimiz dnam ederken TJ"ad _ k - . yavaş Ya-
id"k A . •ınıet . • . . · d kalacagrm... b ktr Sonra so- zakl ı . . e vaş ızardıgını farkedıyoru G" ı · lınıiı .. ettıgımız kanaatın e dikkatle a · aşıyor. 1 nin ilk defa olarak sıvıl elbise giydiği · · m. oıJe. 
~inde ta ıya oırıu. Çünkü o atiyi j . Rahe ona J • O gözden kaybolduktaıı !'Onra bir halde geldiğini görüyoruz. Arkasında r~mde ı~~na~ı.yoru~. Hakikaten kendi-
hııkinetiis"'u~ gençlik ölmüştür. Biz ğuk bi~ t~,t·rr ak.tur O müddet daha adımlannm gürültüsünü lcizgHi bir ceket, ayaklarında' sarr a'-·ak bsıank e dır~ ~e ıng~nhkJ·d,·ar. Başkasının 

~ vur lımı vo " ıtf nu d · y # J ma rgına emın o uğ 1 Fakat ötekiJe · • uz a tıla cak t ortu~ uz. - . - Jaskasını düze 1• Ul 
0 orum. : kabılar var. Elinde gümü~ saplı bir deni . 1 . tt ' v. u .. a~ arda Tja 

r. ka l'nı .:ı 1. e Dcdı ,.e pa n a a~ e ıgı pardesuvu süzu"y 
~n7an \ °C eme ın rn· . . or. 

ı ıtmedi) . 
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. , .. .-· Hikaye 
Rum Başpapaslığı l İntihabat faaliyeti V AKIT'ın takvimi 

Pı!Jzar/e!Ji 9 Hart 9$1 

Esrarkeşin iki ölümü 

ıOıt tarafı [ ınc.i ~ayı fi da) ( O~t tarafı birinci -ayı fada 
Rumca gazete, bize bu ımali :sorduk mi~ ve bilahare il. Fırkasına avdet 

tan 'onra bize bir !Ürü nizamat ,.e ah· etmemiş olan meh'usların yeni intiha · 
klmı (Jiniyeden b8hsediyor. Mosko\3 bata iştirak etmeleri şüphelidir. ı tİ· 
metrepolidi bir patrik kaymakamı i· rak etmiş olsalar hile hunların H. F'Tr· 

Yazan : 1.iJuı:- .Adil miş, onun için bir metrepolidi ıazlede· ka ı tarafından intihaplarının te:-;h!l 
Adam ıerindi. Uzakta denizin ihti· n1a 1. . . . . . mezmiş. Bir metrepolidi ancak bir pat· edilmiyeceği tabiidir. Daha sonra son 

ıır ıntıbaın tedaısı ıle bende hu ı··k a ı d b'I' · . .::: b" t 'kt h ~ · ··ı · · ·· · · · - M k h 1 v k' k d t . h" ı z e e ı ırm1~. "'onra ır pa rı en ta rırı nu us netıcesıne gore venı ıntı· 
.Jl"•r bur çe~ es .. ~ 7ıg~~ 1 a ~r e~ı; 1 uyanmış olsun. Fakat Mustafa ça- başka111 bir metrepoJidi muhakeme et- ha batta e\·elki meclise nazara'n be al-
w .rb~şu ),·uzun e .. ır 'rrn 

1 
ara k8• • '

11
• un da resmini görmedim ya? tiremezmiş, böyle olduğu halde Mosko b kadar fazla meb'us r.ıkacağı söylen· 

•• ırı ı sıra anmı çop ma,na arı, ·a· tanin bir arllhk .,_ncer•yi kapa r · s ~ g ttan b' t t f d kT · n metreop ıdı ( ere) hem haddini te- mektedir. .Nihayet adetleri malum 
1 ır ça ana ara 1~ 3

" çe · ı ı)or.I tınca odaya sinmiş bayıltıcı hir "oku cavüz etmiş, hem Eulogiusu azletmiş, olmamakla beraber Halk Fırka ı 
arkalarında kapanını bır rnk yara'-ı du)~dum Bu koku nereden geliyordu · · · · 
~ali d k b kJ b ' . 

0
.. . · . . . . • lıem de onu Lıtıvya metrepohd1 vasıt:ı nın bugünkü azaı:;ı arasından bazıları· 

n e -~ u u. ır ız. ozlerını tUtün tabJasma ılıştı. Belki sile muhakeme ettirmek istemis. nın da namzetliklerinin tecdit edilme· 

Şavval 

1349 
Bu ıeceki ay 

Gun~~ın aotuıu : o.25 - batışı 

!aba"\ 

5.03 

Namaz vakitierı 
Otıe lkıad• ~kta " Y • •• , 

12,24 15, .o 18,01) 19,38 
lmıelc 

VAKiT.-Her gun, aynr saatte bu manzara) ı de İngiliz ~raraJatının kokuıu idi. Fener patr·1~1• bötü b had ,~ l'k1 · ·ht" ı· k k 'ı1·d · n ·t• ..oa...a d . n- d • • a • n u s z ı ere mesı ı ıma ı ço · ·u,·ve ı ır. u ı I· 
.-.. r ü. ~~zan enı:r. coşar, mavnaları Fakat dikkat11 bakınca tabladaki iıma bu"tlin h hak ızJ ki .1 • ld kt b .1 .. t'h d'J k 1. Is tan bu 1 Ankara cad . • u s r ara mcanı o u an ar ı e yenı ın ı ap e ı ece · mec ısc 
:ıkıntı ger1 çeke~, 0 zaman çatananrn rıtlerin hepsinin el ile •rılmr' ve ei• bafka Eulogiusa son derece dikkatle hariçten en a~ağı elli nltmış kadar ye. 
beasınaan alevlı dumanlaı· frkıl'Tr Tf' )ah bir yafla kirlenmiş olduklann1 t b'h t · s k · i 1 • · · •· h kk k dd d'I . . _ . . . . . _ •. . • en ı e mı~ ona: a ·ın sıyas ,·aız ar nı ~ıma gnecegı mu a a · a e ı e-

desi VAKiT. Yurdu 
Telefon: idare 2.43:"0; Yaıı iş l eri t .434'1 

fttakınesinın ~esı~ı, .~akıl denız, sahı!t' ~ordu':'1. \e meseleyı anladım. Manın da bulunma demiş, hemde onu tehdft et bilir. Meb'usluk tahsi atı ayda l;,Q 
kadar korkunç bır ruya ile sıkış~ı~ bı!· ~ r:ır ll'lyordu. miş; siyasi vaızlarda bulunduiu tak- ser lira tenzil edildiği cihetle buglin- 'Abone tartları: 
kalp helecanı kadar vuzuhla getınr,lı. ..,",, •. d 1 d ....ıı;.· i '·ili · · d ı. ~.. · • 1 b b' ı u· • onu az e e...,. n , '" sesını e "a ku mechse dahıl o an azı me us arın 

Kalktı. Sa!"3:- l~urnun.daki '"kaşane,, Cç ıün sonra ununla Sarayl>urnu- pataCafını söylemiş. kendi kendillklerine diğer \'azi(e ara· 
ef_nin şa.hneşi~ıne 1!.erle~ı. YıtT:tŞ ya,-aşl na eitml~tik. Harap , ıurlann önUne ~e Apoyevmatini bUtUn bu d;nf n ·z ı· maları ifıtimali de ,·ardır. Bu takdirde 

ı 3 6 12 Aylık 

Dııhilde 150 400 750 1400 Kurut 
flarictc - 800 1450 2700 

tt ab1us ku!mg-ını çozmege haşladı. Fa- lince Marvin: matı ,.e ahkamı ve Fotyos cenapları fa mecJiste deği ecek aza adedi daha :ıiya-
11.kt bu uzun ~üı·üyordu. Gitti. Surun - Burada manzara pek stlzel, oturıı rafrndan rnku bulan tehdidah naklet- de olabilir. " llln tartlanmız . 
8uvar!arında kimbilir ne i..; kin yıtp~l lım mı? dedi. tikten sonra bize bir sual daha fırla- Yeni intihabata iştirak için meb\.ıs 
rruı bır h~lk~ya l.uşağınrn u.cun~ hag- Güzel bir gündü. insan deniH ba· liyor: (l\fosko\11) patrik , ·ekiJi (Sere) namıetllklerinde aranacak evsafa gc· 
fadl. Gerdı. 'e cezbeye gelmış hır me\' kamryor. gün-in prrrltım buna minf in kihyahk vazifesini görmek icin di- li • B h t· ·· h · .,,. l ". 
1 

• • d d 
1 

.. •• •• .,. • ftce. u usuııı a cum urıye"".sl ve a 
evıyı ur uraca., uratle done done oluvordu Çok sıcak ayni zarnanda da iter ortodoks kiliselerine karsı vazivc. · · · 

b ~ .h • , • · · • • · · :. · J Yfk olmak vasıflarının bınncı derecede 
li'llpsın eleozonandan ıyrılmaga has· rok aydınlrk bir hamam kubbesi altın tini tanzim etmi,.. midir? Bunu Yakıt · · 
1 d G. · ·· · · ı· . ·d ,. · nazarı dıkkate ahnacaftr tahmın olun:ı-

11 r. ıtt1k~e surat ıktısap ec ı)oı u. da imi~iz gibi, buharlı bi~ hna vardı. gaa:etesinaen sorarız? diyor. · ·· · • d 
ı.· k 1 ·ı· h 1 d'' t" r f s blhr. ?ılıteklm on &ünler e memur 
nuşa )1 ınce 17. a yere ll u. ~a H· Deniz. nr:ı.klarımı.ıın dibindeki ··akılla Rumca gazete bütün bu ]afları sÖY· • • 

• sı acımıştı. F'nkat güldü. Rir müddet n ı ·Jatn·or, fakat cekilir rekil~ez he- ledikten sonra Fener kiJi.:;esinin Angİf. takadn"ul~tunu~ bıbr maddfesl ınde 
1 

)aprlah~ 
rt ·· ·· d k ld x 1 h · • ~ - ı a a gore u vası ar ya nız me • 

tl u~tu yer e a ı. "Y ece avaya men çakıllar Ruruyotdu. kan ve Amerikan kilise~lle birle!!mek . . . .• 

* tal t ı bak d \ rahatt . • . • '>i uslar ısın defıl de,·let teqkılatına da-
P ap a rn '· J man ne 1 Mar\'ın cebinden pa:ketınl ~rkllrdı. tefebbtislerınin su~f katofik propagan- • . " ' :ı • • • 

a:u yatJL Hem g-un•şte ne ısınıyordu b b. . d' • 1 - . . d d" . 1. ~ hl • dd" hfl olan bılcumle memurlar ıcın de in· 0 r ~ • anıt ır SAgarıl ver ı. Sonra )'e eıınm aliına. ını:Uı ıge ve a W tere ıye • . ~ 

Resmr 
Satın 10 Kş. 
~an timi 20 ,, 

Hususf 
12,50 t(~. 
2~ ,. 

Küçük ilAn ıartlanmı , : 

30 50 65 
4 

'15 
I • IO Def alı~ 
100 K'uruş 

.\ - Abonelerimizin her üç a lı· 
ğı için bir defa meet.-anendir. 

B - 4 satırı geçen ilAnl,nn ful' 
~atın için 5 kuruş zamolunur 

'caba bu da'··ıkaaa ---un tattıi-T kacl•tı· b' d b' . • v . k . .. d f . .. 'h nncı derecede nazarı dikkate ahnacak- l 
'' J\ v.. •· • ce ın en ır sıgara kagıdr destes1 tı· ·ar~ı bır mu a aaı muşterekeden ı n· ,._=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuliiiia 
güneşten hl~bir kim!ıe ze, k du;> ııynJ' kanp iki kağıdı tilkrükle biribiriae »a- ret oJup siyaseti~ alAkası oJmadrğınr tır • • • 
muycla? hayır... pıŞtırdı ve tiki bir esra.rke' itiyaii1t tekit ediyor. latanbuldakı faaliyet 

Fakat ita vuzuh ne idi? niçin bu im hir çifte kağıtlı sardı. Pek ustaca ya- Yukarda söylediğimiz gibi (Apove\'· İntihap heyeti teftişiyeıııi dün abah. 
İngiltere ile Hint 

dar hafiCJemi ti. J te ''iicudü ile uzan- pılmı~ bir sigara idi. Halbuki esrara matini) gazetesi tarafından bize ,:eri tan akpma kadar belediyede intihap 
auş terd~ yatarken nki haşka biri. i lıa. lıyah daha on on be~ ıün olmu .. len bütün cevabın züpdesi bize ilk sor· itlerile uğrasmı•tlr. içtimada vali n. ---(~U.!Pç--.._ ..... _....,-.._.-.,..ıWOııııll 
.ı <t.ı • • Y - Y - sı tarafı l inci sayıfada ) 
ımlf sim kendini ~örüyordu. Yerde y.ı hı. duğu sualdir. Öbür lakırdıların hepsi de hazır bulunmuştur. Esas defterler ,.. .. . . . . -~ 

anlaştı .. 

ı-n •··ndı' 't d--·ı· ı mı''L dı'? ,..,·et A\·aı ta . ı. b. . b'" . ·ıı·h - - lk" k bü .. hail hta l Şuphesız bu vazıyet, Hındıstan JIV 114 I\~ ,-.,, .! • " • • • ~ • ::;ıgarayı ya.-tı, ~aptasanm altma ızım utün ı ı amlarımııın agırhgr eve ı a şam tun ma e mu r il· , . •v• , bl 
daran kimdi'! 0 da kendisi. tı\.i-.i de o 1-.o) up demlenme~ni bekledi. Bir da· altoda kalmamak kin bir takm mezbu- nna daf1tıJdıir için dün sabahtan iti- ~lyetpe~~ ellıgı n.ımına kazanılmış 
:nıu'! Jt;vet. :Buna ~üphe .roktu. lld~i dt" l.ika onra ;:apkayı kaJclırdı, i~ine dul hane hareketlerden# \C manasız ~ığlık- baren muhtarlar, elJerinde bulunan \'C zaferdn. .· .. · . . . . et 
ku•ill idf d k b k . . - ü 1 d . t' 1-..ı d" . tlh b d . d'l . Bu zafeı ı takıp eaecek ış, Hındııı • muş umanı ·ay etmeme · ıcın yu7. ne ar an ıbaret ır. ~ e ıye ın a atın a tanzırn e ı mı · m 1 k dd t •• k ' 

O 1 k b' b k · t' 0 d 1 - d h"' .. I '1 ~ • H n· " 1 · · - J d ft J d • t'f d d k n ası mu a era ınt muza ere ara ı · ır e ·cı geç ı . .oa;:-ını e- ı.apa ı ve utun ne esı e çektı. er ut ıı· gun evve hızı ba!.papa heı tah- o an e er er en ııı. ı a e e ere ye- kti 
niı. kenarının sakrllurrna karıi'mı~ ,.a· festen sonra da ayni muameleyi tek· kir, ba~papaslıiı futbol topu yerine nf defterleri hazırlamağa başlamışlar· nte r. ~ . 
katından ince bir kan ızan hu \-Ücııda rnr eden~ sigarayı içti. Bitirdi. koymak maksadite ittihama yeltenen dır. Muhtarlar fazlaları silerek, nok- . ~u muzakerat Gandı ~e a~adaş~ 
baktı. AJ-aiile iterek: Şimdi Manin dalmıştr. Gözleri de- rumca g-aute bizim son derece sadh, sanlan ilive ede.rek defteı·leri tanzim ıle ıcra olunaack: . ve Hındıstan 

- Kalk dedi, burada yatılmaz. Ya- nize dikili, ara sıra )-ÜıÜnde asabi n kıttı !3ıtuimfz karşısibda bizim Bu etmektedirleJ', kadderatının tayınıne çahşdaeakt,ır. 
s'ak. titrevic:.ler o)U\'Ol' hazan bü,·ük bir kor Joıı-iusun si,·a.sl sebeplere mebni azlo- Muhtarlar per~embe günü ak~anu- (Ga ndi) nln tm şerait dahilinde f. 
• • ... ' • / • .; " J ) a 1 ... j 1J el 

Vücat cevap \ermedi. 1\ıpıı-damadı. l\u;ra düı.müs gibi dudaklarr ta.kallfü; lundufunu nereden öğrendiğimizi hay na kadar bu defterleri ikmal ederek gilttre mparatorlngu huduau 1çi• 
Üözlerini hile a•·madı. Bekçi hayretle edip bey~ztaŞı~·orClu. Tanı höyle hır ret ve korku içinde sormak , ·aziyetin- merbut bulunClukları nahiye müdürle- kalan,. fakat. do~i~yo~ meYkiini h,J 
l'laktı. Acele acele oradan ayrıldı. hnında birdenbire )'erinden fırladı: de düşfiyor n bizden \"esika istiyor. rfne vereceklerdir. ~lan hır vuıyetı ıyasıyeye razı ola~ 

Adımın a) akta duran tarafr clü:iı· - Buldum, dtdi, buldum. Ben burada Biz bu Ye.oıikayı takdim etmekte te- Dün heyeti tefti,iye aza~ından ('. gı anlasılmaktadır. 
ıuyerdu. Bit· senedir orada (kaşane) l aşadım. Ben en'eke burada ya.şadım. reddüt etmiyoruz. Karilerimiz btı sü- H. Fırka11 idare heyeti reisi Ce,·det Bu hareketin Hindistanı lngittıtl 
W.iai vudiği bu harabede yaşı)ordu. Yemin ederim ya~adım. hınlanmrz ara~ında Pariste ~kan fngi· Kerim B. intihap faaliyeti hakkınd~ d•n ayırmak , .e Hindistanın iitikl,J 
Kimse ona bir şey ~öylememi::iti. Kaç Müthiş bir korku içinde kalmıtıtım. lizce bir gazetenin krliş~fni görecekler muharririmize ~u beyanatta bulunmıı~· ni temin etmek )Olunda mühim bir 1 

iela &J•İ bekçi onu gezinirken göl'· Man·in deli mi oluyordu. Yoksa bu f:P dir. Apoye,·matini gautQI bu parçayı nr: dım teşkil edeceğinde pphe yoktor• 
ınlf, sesini çrkarmamrştı. · cid bfr buhran mr idi'! olrayacak olarsa b&tUn söylediklerimi· - Evelki gece saat 9 da fırkamızın lngiltere ile Gandi ara~ında ,._ 

81•di yerde yatıyor di) e niçin d.ı. • - Manin, dedfRt, keftdine gel. :zin ne kadar ku''''etıi esasa ifıtinat flt. 15 kaza merkezinde kaza kaymakamla· bulan müzakerat, i;> i biı· netice veı'f"' 
1·1lryordu. - Tam&men kendimdeyim. Hatta bu lifini görür. n, nahiye müdürleri, kaza heyetleıi dlği takdirde (Gandi) nin başlıyaeJ 

Dünyanın ü~tünde ) a.şamağa hakkı an de hissettfiint kailar hiçbir zımarı Bu İngilizce J>al'ça. Pariste çrkan re muhtarlarının iştirakile içtimalar yapıl yeni mukavemet hareketinin eskisin-'~ 
~·ol" mu! (kendimi) k~ndfmde hi~dmedim. Sa- lnriliı, Jı'ranıHz, ..\m~rikan mahafililc iı. Ba içtimalarda muhtarlara ,·erih:n daha müessir ola<.'aiı şimdiden tah9f1' 

Yapmak. na yemin ederim kf, ben melce bura- •oi'rudan dôiruyA temas eden Şikago reh·eller ,.e dağrtıh\n mathu talima1- olunabilir. 
• • • da ynşadım. İstersen fspaf edeyim. ı,_ 'J'r~ünün 19 ,ubat taıihli nisltuından· nameler hakkında şifahi izahat Hril· Bu itibarla }eni itilafın birçok ~C 

Mütareke zamanında fhtiynt ~ ii7.ha- te urada gördüğiln kalenin ,ahnefinin dır. tli. Yapacakları iş tefhim edildi. g. metleri vardır. 
ftll bir 1ngiliı1e dost ohııuştuk. Yel<: deki dunrda bir 1'.alka nr. Biliyor- Burada en açık lisanla iEuleciusun ftlki geceden itibaren bütün muhtar- _ ......__,__,._.__... ______ _,__~ 
Manin alelumum İngilizlerin ak,..ine un ki buraya (bllrbkU lııell) daha ilk kendi memleketi olan Rusya aleyhin- ]ar ite ba~lamıi' buİunmaktadır. Per- f M 1 k t h b l • 1 
olarak kU~ük yapılı, çalak bir adam· 6fefa ge.Jfyerum. Belki orada aranak .ie nima~er yaptığı iç.in azlolundu· _ b , k~· ." kad r d ft rlerin tanzi em e e 8 er en J 
d H d h. b. d 1 .. ı.. •• b k ı.· l k t d' 1 'll"""m e a şamına a e e 8 h. v d · · 1 ı. ıtyatın a ıç ır ka ın a muna l!· dar.,. a a uır teY er de kluru7.. GelM fu, yaptıjı ha hare e e na 1m o ur H .. b"ti 1 . • • h .. k. et \e fırl -a ır na ıye mu uru ne er • . . . . 111ın1 ı rme en l<.'ın u ·un1 · \ 
bette bulunmamış olan !\-farYin lst:.tnhn Korka korka dinli:ror•am. Fal:d .-nu tekrar etmease V"ctııfesını ıfaya dl' • ..,kilAt k d"l .: e .. rdr edecektil'. yapmıt ? 
1 la- 1 ilk . J k k d' • . . . d ....,..;ı • • d .h b ~ a r en ı eun ) a m a re ... ge ımez, · ış o ara en 1~1- Marvınm stsın e o ~aı mudırıe1 .-aın edeceği hakkın a en san eyaM • , . • . d ( B ) 
ne bir türk mahalle ·inde pansiyon a- bir ntana vardı ki ke.ji•dea fiphe t>t ta tesadüf olunur. .. F ırkaib. te§k

11
11»:tm _aynı b za,manh ~ af ın gazetesi yazıyor: 

ak J t O h · ı ğ b 1 t G'tt"k ••~ · B 1 . ·ı . d muntehı ı an en ccıyor, un ar eı Ça,fumada 17 ya•larında bff ram o muşu. nu esasen u \'e~ı e me e aş amış ım. ı ı ·• !•~rvın or:ı- un ar Eutoııusun azı name:.ın en b' ka .. ~ k d .
1 
•• t ı Y n 

ile taaımr tım. O zamanlar, türk aile· lara gayet alı ık adımlllrla yürüyordu. aynen alınan satırlarla ifade olunmuş· bzad~ ır ç. gune da ar kik'~ ady~l genç kız nahiye mbtlOr Yeki 
., • _..__d . b 1 k k (;! h . . 1· ı· . b. k" t ınerkez.ıne ıelnuş , .e ora a tet e ' • N d t Be ta fı d ~ d. af'. 
ıe.rJ auııaıu a pans1yon u ma · pe ·.ıa neşınıne ge ınee e ını ır o!'!eye ar. d 'k . 'h .. .. b. d h ec e y ra n an ız ıl' Y 

111ipDJdü. Aradık, taradık. Bulduk. tı7.attı. ~ Bti hadiseyi mevıuobahis eden ye. 1 t~n s~nr~ m1tı a.pktgunune a ar :L· vadi ile iğfal edilmesinden ruiY 
• J .• • .a (Ş'k T ib'. ) d -·ıd· .11rl~ı bıtmış o aca ır. Manm bam\ stanbulun, seyyah ki· Hakikaten orada orümceklerlt ör- ıiant gaıete ı ago r un egı ır. • . . . . teessir olarak kendini öldünnüf' 

1.a"'lanndaki klitsil.: yeı•leıinden ba~.ka tülü bir halka vatC:ı. Londra razeteleri. Almanya- ıruetele- Kaıal_ıınmızv mü_ ntehıbı sa_ m sandık· d t " ı k ı r hakkında tet tür. Tahkikat neticesinde Nec e 
rerJe.rini gezdirmemi rica etmi~ti. Ha· İkimizin de beti benzi uçmuştu. Mu- ri bu mes'eleyi ur.un uzadıya me..-zuu ~nnın onacagı ).ere . • . · 
Hçten h<l§lıyarak ıra ile geımeğe ha . \İn biraz durdu. Elile kendisini aakip bahis etmişlerdir. lukat yap~ak~;dıı.v . Bu )e~!e\~all.ı_ı~ B. ile işte alikasa görülen d~ 
Jaclık. Her gitti~imiz yerde Mar\'İn etmemi i aret ederek ilerredi. Surun :lr Sarih ve kat'i netice fudur: Eulog- kolayca gıre 1 ecegı \'e gorc 1 ece};' ı panıer kitibi Osman Matuk rJ 
tcend.isine ahbaplar peyda ~diyordu. ka tarafında bfr merdivenden. emin lus siyasi nümayişlere iştirak etmi§ hu yeder olaca.ktn. tevkif edilmişlerdir. Bu Nec~t 
Banlar i~rsinde, Balatta bir kahYeci adımlaı·Ja inmefe başladr, bir oyup :e yüzden aılolunmu~ •'otyos giyasi l'ie· . ~e!eti. t~ft~şiye;>e ıel~n~ ~e).et me· Bey nab;yede kendini miıtb 
de vardı. Ma.rvin llört beş günde bir lince durdu. Hencnnr fe\·kahlde fdi. hbe i"tinat eden bu azli ipt:ııl edertk s:.usının bmncı kısmını bıtırmıştıl'. Dd pirlerinden .Necdet Rüttü 0 11· 
kaybolur. bir iki gün gözükmez. sonra Şfmdh'e kad~r hiç f ltmediğim b;r ı;iyasetle meşgul olmuşt~r. terler gelir gel~e~ t~tkikata başlana· rak tamtmıtsa da Necdet iuliİI'• 
eve, ıideri çukura lmçmr~, üstü ha•ı insan sHfle: Apoyevmatini gazetesı bunu gördük cakür. Bunun ıçın ıcap. eden. h_llllrlık· ow.f1' 
•m bir halde gelir, tekrar şehl'İ - Müthiş. dedi, eneke oturduğum ten sonra e~r ( Fotyos) un lyuetle ı~.r rapılmrştır .. !feyeb teftışı~·e her de pir geçinen bir geoç 
pzıneğe başlardık. Bir gün, beni hiç yere :geldik. iştigal ettitini kabUl l'tme~ mükahe· gun .'aki o~_acak .1t.ıı·azl~r~ tetkık cd~- anla1ılm1Ştır. ,f//I 
IJeklemedlii hir sırada onu ziyarete git Ye oyuktan girdi. Karanlık bir tnf' nden başka bir §fY yapınamı olur. cektır. Muntehıhı sam ıntihabına. 81! '1 "".""d""ı"ı""1

1111~"t' 11 "' 1111

1
1"1""'11'11~..ıl 

"d ' ~ o ·· ı· · · · · ..... b' hazıı·Jıklaı·a da baslanmrştır re nıı erın e er en amam anmı• ye ,.... mlftim. Kapısını \'urdum. ~e lendim. oda ı ı. Çakmaırnı ~·aktı. içer f siip· ıaman ona ne ~Y ıyeeegımm uız ı· . . . ,.. . "' :ı 
Bin~ ht>klenıemi sö,·ledi. !kf dakika ı·üntü dolu idi. Hriı. darrelerdekı daktılotar beledıyeye ge· mıştır. 
1&0nra gelip kaıııyı u·çtı. Tuhaf hir 1trn. Tik~inmeden onları karıştırdı. Ru Fenerin Anglikan ile Amerika kili- Urilerek per§embeden iti~aren xelmiye Birinci müatehiplik yaf' ,11 

. li nrrlı. t:öıd<'J'İ ka~ mı . gilıi) dl. 'Knnu- ı; iiprüntü ~uriimiı~ hiı ot minder• :.it· ~eleıile ittihattan .n~ler 1 tih~af olun- ha lıy~c~k ola~. d.tft.erler.ın ko.pyala: ~nkara. (Telcf~n ) .- _ Ttfkil~i~ 
3ar1lcn ~3~ ı•t h:ı nr hi r e.;f c ı,0nu':" u· ti. 1'.lha~·et otların ar~ından küçül\ dulunu Apoe~·matıru gaıetuıne ~ an11 rın~ ~ ~~aracakl.ıı dı~ · ka.p edeı se hu esası;> e kanununda hırincı munteldP dil 
yordu. O zün ~ii\· lcdı :ri fö:ler nı-.ı ınd:a bir e radie' ~abaiı huldu \e bana uı;ı aakltdtctfiı. O zaman bu gazete bizim su ~ mue~eselerd~kı daktılolar da he· içfn konulan 1 )aşın 21 olarak ~·ıal' 
~ gıtriı, obnl,ı n , n rdı. Mesela : paı :lk: gafil a' )anmaktan çok uzak olduğu- yetı teftışıye emrıne alınacaklardır. edileceği haberi hakkında tahkik•.' ··· i· 

'L' t ) ı ı d' d b 1 tnaııdııı nıı d•dı arnıu anlf\'acaktır Ilı. tahminlere nazaran htanhuldnn tım Tadil teklifi 1\1 l\lecJi..:i reııolıl 
- ı:.YI.' Juna ""''n nı l'' OI' ıı. en - • " · · · .. .. . . . · · · • • · . .; k .,.1 . 1• _ ..... _ ,,_ .. ,_ .. 1111u11 .. u111H»H•uı1t11Kn,.1 bin be"' yaz kad·ır muntehıbı sanı <'•ka· h .. "l • 1-

M•tafa çıl\uşu - hu h.ah,eclnin İı-ı· Drıha faıla durımaaı ı" mız ıır- )orla~, hatta tıizden . üph" ettiler, iı;tin :. · ' • ne enuz \eıı memış ır. , 
*tfydl - f krdt•n lıeri tanı~oıdum Am

1
dl'n ka~tık. tak ıo çektiler. E~~alı\rınr da od<ıt"ında caktır. BUGÜNKÜ l\fEB'U~f,AJlJ:N 

#ba nereden~ hatta kahe ini B:ılatın! ...... ,., mühürlediler. . Antalyada Mll'J'ALEALARI kıti'I 
aijintfll. pis çarşısmı da tam)orllnl.I C< .. iin ~!anin• ;;itnıtfe l't~aret e- Derhal aklıma ~aıiiyburnu gtldi.. Ankara.~ (Telefon) - Dahiliye \'e· Ankara, 8 (Telefon) - H. ~ır eb'· 
lenfnlt gezdiğimiz ~erlerden pek a7.ı d~memiştfm Dördüne~ gir: onc aradı · Filhakika. ~lan-ini. orada buldok. kal etine gelen maHlmata göre büttin Umumi Katibi fırkanın hugünk~ ~ere· 
Jıana yabancı Yakın ben Jstanhuhaı ı?ım zaman. e,. ~a1'1ibt: BaıJı deniz kenarının !tılrtllarrna lı·a- rl1ilyetlerde meb•us intihabı haZtrlık· uslarına matbu birer mektup gon kk•ll 
blrçol\ t:tr~fJarın ı ka rt pm~tallarcla - Cç gür.dür gelmedi. dedi. neıe~t' nşmış. şakağından ınc€ bir kan s.:ı · Janna hararetle denm olunmaktadır. rek namzetlfklerinin konulması ha 
gfrdDm, muhtemeld ir ki onlaı dan kal i:ittıil dt bellı deiil. Kıt'a.sın dan an· yor, ~linde de çürümüş bir kabak tu· AntalytA vilayetinde birinci müntehip· da mütalealarını ormuştur. 

tulfOrdu. 
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.. d ... ı Hayat a ı o uyucu annın V a tt . ge 1 dert ortajı ır misyonu tıAnları ID 

Tiitiin istihsali leHti•tik telim••"'"' .. ; tatbık BizP .. yazınız Hava kıtaatı için 15000 mem ka· Gençlik 've Çocuk 
ediliyor /.L - nat bezi 2000 kilo aseton ve 500 aetet-yu iktıaat kuponu 

Romanyada dört senede Geçen hıfla Ankoray• giden ,41. ~ M•k ip kapalı zarfla münakuaya'.lion- 9Mart 11931 
;; milyon kilo Artmıştır belediye istaiiıtik itleri mümeyi- ...___ - , • ~ muştur. lhal<si l / 4/ 931 prpmlıa gil· 

zi Halit B. dün avdet etmiştir. nü saat 15 te Ankarada merkez satın Vakıb'ö tablo mll•abakası 

Kuponu 
Zer'iyat nasıl yapılır ? 
Roma.nyıtda 1 ;2 !!enesf11de lhdn:e e· 

dilen tUtttn ,nht atı ae' let inhisaı hırı· 
rıın en mühimi olup temin ettiği ''"• 
:ridat umum inhisarlar varidatının 
YO:r:cle 12 lni bulmaktadır. 

Romanya topı Mı 'e lkliml tiitün zi· 
rutine mUsaittfr. 42 \'illrette zerf· 
Yi.l yapılrnakta 'e bu \•Ilı\. ı-ttlerdtn ~ ir· 

nıi 'uçU halbt umumiden e\"elkf Roman· 
:rn arazi i dahilinde bulunmaktadır. 
1'tltUn. inhi~r f claresfnfn ,·erdi:i 
ruhSatname Uzel'1ne köylliler t:ıraft:t· 
dan ekilmekte. daima idarenin kon· 
trolü altmla IJulanmaktadır. .Mah~ul 
eveke andın edilen tariftdeki ffatla'r· 
la 1aJnı& inhisar tarafından ıatın 
alınmaktadır. 

Romlln)"a hükumetinin tiitün zira· 
atine , erdiği ehemmiyet , .e zürra hak· 
kıncla gösterdiği teshilıit sa>·esinde son 
eneleı· zal'fında köylüler ar:ısında til· 

tlincOlfik pek :ı;iyade :rııgbet bulrnu,tor. 

• on dört sene ~ıtrfında tütiincU a· 
ddlle zeredtlen sah• ve fstihlik olu· 
nan tütiin mikt:ırr beruçhi :ıirdir: 

Adet Saha Kilo 
J82i ı .. 139 30.SO:J hektur 20.13S.7:ııl 
Hl2' 74.018 :?S.702 ,, ı:;.::-ı6:?.477 
19~9 S!J.J;;ö 32.07;; ,. :?:>.997.~t:l 
1930 s.1ı;s :.ıuoo ,, 2:;.000.000 

Yerli tütün mahsulü Romanyanın 
dahili ilı ti.> acına tekabül ettiiinden 
maada ihracnt icfn de tıir mikt:ır aı1· 
maktadır. 'l'ütü~ ziraatinin Romnn~a 
için mühim bir membaı '-:ıridat ·oldu
iunu naıan itibara :alan inhisar ida-

nıi Bükre drnnndnki Bnncasn mPV· 

ki.inde bir, ttitn drati nümune ve ıslah 
müesse e i a~mış ,.e bunu en iyi al;İt 
ve edevat ile fechiz ctmistir. Roman. 

yada Tiükre:.• Yn~. Kn1oı. lal', l Iızıril· 
)n~. Kişenr, 'J':ımşm·nrdn olmak üzere 

a 1h\n • 
Bundan maada Adakaledc dl· küdil,; 

bir cıgaı-a ima f:i thancsi buhınmakfadı r. 
Bu Cabrikalarm ene,r i tih.al kahili· 
) etleri on bes milyon kilo gramdır. 
lmal edilen tütünlerin ~ üıde doksan 

sekizi ) erli malıdır. Yük~ck cins cıga
raJ:ırın bir ı~ını ı yalnız lalledonyallan 

,e Anadoludıın celbedilen tütünlerden, 

(fjfer kısmı f iyi cin yerll mahna 

, ııırk ttitünleri karr~tınlrnak !!UretiJ(' 

ı.mal olurıntnkt:ıdır. Yaprak cıgarala· 
rın coğu Küba, Ca' a n Brezilya. tü
tütü#nleri inhi8ar idaruinin tayin 

tütünleri inhisarlaı· iduesinift ta) in 
ettiji heye.tler tarafından satın al~· 
mak1adır ıwmanyncla tütiin muhtelıf 
tekilie n bel"'eçhi ati ni!bet dahilinde 

hna1 olunmakta.dır 
Kryılnu tütün 
Cıgara " :?'.? 

Yaprak Cıgara ' " ~,9l 

yüıde 76 

Tez halinde. " 
1 

··t'" Roman· 
930 ene i zarfında tu un • 

Y~Ja :i.600.000.000. ley temin etıni~ olu~ 
hu miktarın takriben 4.000.000 ıerliğı 
harice satıt-ı t 

• ., # ır. 

BOl'lada 

1',Ubayaacılartn 
nıüracaatı 

f Mkubayaacılar dlln Borsada 
ev alid b' . . 1 ~ e ır ıçtima aktetaıış er 
idır:::, ~~d~tenberi Borsa 
llFı nıucl eb ıle aralannda ihti-
ilcti•t T:kli•~de!erin halli için 
meii kararı etıne müracaat el-

ik. •ıtırlll 1 llUn için 1t ardır. 
aa...._ ... ,..lc d~elicele bir Jtyaha 
yha gönderilrni ? •litam Ankara· 
••ıı ~ ftır. L· b'l yU ntadcl ayıhada ı · 
1 - Mub eler ~ardır: 

Y
l •Yaıcı 
n ve labdid' •dtdinin ta· 2 ı. 

- MubayaaClı. 
satıcı arasında bit r alıcı ve 
dan analizin ınub araf oldukların
kılQıası. •Yaacılara bıra· 

3 - Borsa i~ 
mubayaacılar hak·ka!'~ heyetinin 

t k 
ında d" · · 

zı ·ararların tash'h \•er ıgr 
1 cdılmesi. 

Halit B. Ankarada iıtalistik Benim paramı veria 1 alma komisyonunda yapılacakbr. Ta· 
Aldığımız mektuplar: Edirne 1.:- tiplerin prtnameyi görmek üzere Fm 

umum müdüriyetinden belediye· kentler karye inde kontrato ile maliye~ drkhda lteyetimi:z!e n şarlname almak 
nin tutacağı 34 nevi i~tatistiğe den icarla aldığım siftlik arazi~i mu- \·e tekJiflttfni 'rtrmek üzere teminat 
ait yeni emirler almıt ve bir de kın·ele müddeti hitam bulmak!!!ııın ikt lDrlle men1'lr komi9}'ona mUracaatlan. 

C Mu~tıkil \{cssımlar Sergls!J 

Adres:---------·-

taHmıtnameyi getirmiştir. Yakın- enelik bakiyei icarıma mukabil S33 Ii • ı. * 
da talimatnamenin tatbiktna bac.- ı·u ~ kuru verileceği beyanile 

92 ~ se· Hava kıtaatı j .. in 500 d t t '· . ':I ne ı d ·ı . . ı·k· ·ı ~ a e ya (\~ \:e ee.ııııen'l t bl lanacaktır. Belediyenin ıubeleri n ° aı .. 1.1 erım Edırne om " 1 mı - ayın iiıllitar 3"Utilı: a f ·p • 
1 

en a onun umın• 
liye müdür1üğünce alındı; parayı ta· konmucıtur lhal·~·ı 15'!'/93a1ıpa~zar.~ .. ... .. . -

'fe 
-üe11eıeleri birer iıtatı'stı'k ı · ll • ~~ "' ... ar gunuı•·------------·· J ... ep ettım, Ziraat bankasında dedilt.r. saa ı.t te 'Arftdıllhda ~ttm· ı:r 1 

_. 

tutacaklar ve buna ait cetvelleri Banka · ·ır d - d d d. .. .. ,,..., ızae Y•· : a ı::ı ım, mal san ıgın a e ı· pıla.caktır. Taliplerin ~rtname ü ı 
belediyenin iıtatistik ifleri mü- l~r .. ~ıkKytt •ttim maliye müfetti;l muneleıini görm•k üzre h<r .. •ı ~ Mıhkeme ve lora lllnlM'ı 1 
dU lruı;., ö d ki d' S ~edım B t tk'k i n l"ki gun 

1 

a e .--:--:--:--:-~-----=~::..:_ r ~ .. ne f n erece er ır. e- ~illi\' ·. e ,1 · ~tt · u ll~ra .~m ~ · c:aatinden enel temfnatlarile heyeti- Jıtanbul üçiincii icra mcnıurluğun-
ne nihayetinde bütün istatistik · e mildürıUğunden ı, ar uzerıne miıde hazır bulunrnalan. dan: 
tetvelleri Ankarada iıtatistik u ru tarnfından parayı tes m * • "" Bir alacağın temin" · t'f mal m .. au ·· ıt 

eden kövlülere i d dllmic: halbukt d 

1 1 1 

ası zımnın-
umum müdliltlğDne gl!nderile- · 8 • ' " ~•hhat i lui dair<si için :;ııo adet .ı. • mahcuz hulunııp bu kerre para'ıı 
cek, buranın mU9aade1i olmadan ~::~!~~~~·~.defterin.de be:im na'."ıma nıt sidl d<rl<ri ı.ı;.ı 931 .uınaı'tesi gU- ç~vrilmesine knrıır \'eıilen mofüeİir 
n

,. .. redilmı"yecektı'r. leı~e t . . ugun~an hıtafr anun 'eren· nü Laat 1 t te Fındıklıda hevetimizde cın ,·e hoylarda müstamel yedi ~f<let 
......,. azmın ettırmek üzere paramı ta· · ka alar t k' · · 

B 1 d

. d ,_. . lep it' D • .. pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin ş>rt • mar ın se ·ızıncı pazar günü 
e e ıye Ct<l ıçtima otti; 1~·.l'f eltcrdar~ı&• m~'."':"11 name " malum• nümunderini giir· saal 

1
2 den 1 • kadar irkeciıle Sana· 

Belediye erkanı dUn Hamit kikı· • 1 ad 1 u ul verılen 4 ~~11e m
16

e • mek üzere hel' gün n pav.arhğa giriı:: .. saryan hanının alt kntında açık artır-zımnm a 3.J?.930 ,·e ~' - s k . • d .h t . • m·ı ·urctile •tt J - d , 
beyin riyasetinde toplanmı•lar.-ır. 

1 
. - • • me ıcın e ı a e saatınden evnl temi· ' s, 

1 

a<·agın an taıiplerin 
':I a numam ı tahrıratla Malıye Hkaletın· ~. . . .. mezkür ·· 

Bu içtimada, yeni bfttçenin tat- den t 
1 

d'ld"·. 
1 931 

. 1 ~ 17 natlanle hcyetımn:e muracaaHeri. gun ve saatte mahalJin. a ep e ı ıgı ,.e ıs. · . " .. de hazır bulunacak ola 

b·ıkına da"r b · 1 - ü ı ·7 ı k·t d'ld·-· * • * n memuruna ı aıı ış er gor şü - - " numara ı tahriratla te ·ı e ı ıgı . . . • . • müracaatlnn ilan olunur. 
mllJIDr. cevabı v.ıilnıi. tir. Eml1ıki milliye Ordu ıhtıyw ıçın yerlı mamulat• 

müfetti lifine müracaat ettim. Maliye gılafh'k bez kapalı ıarfla münaka aya lıtanbul /Jördiincii 1cra ltlemurl • 

vekiletinden ••netler gelmedik~• he· k?." mu tu ~- l ha ı .. ; 29 3 931 pazar gll· ğımdan: " 
nim param H~rilemiyeceği anla ıldı. nu saat l~ te Ankara da merkez satın Kırk hir hin yedi) oz otuz he,. lira kt 

• • • 
l{uvvei nnıharrikeler 

Tısisetın kttı olmıdı§ı 

g6rutdü 
Şehir dahilinde evvelce birle~

tirilmiı olan kuvvei muharrike 
lerin hemen ekıeriSinin gayri 
fenni olarak tesi!l edildiği bele
diyece yapılan teftiıler neticesin
de anlatılmışhr. Bunun Uzerine 
belediye fube müdürleritle bir 
tamim giSndermiş, tesisatı gayri 
fenni olan bu gibi ku\vei mu
harrekclcrin maddi bir çok ka· 

ıalara sebebiyet vermelerinin 
.-Is ...J.temel olcl11jtu1U -eık sak 
koetroHar yapmasam bilctirnriftir. 
y enkten kun·ei muharrikelere 
rshht ve idari mahzurların tettri~ 
kinden sonra teıiı m6saadesi 
verilecektir. 

Benzin ve ilaç 
Bet aylık bittçe.i a.ldiai : . 

b 1 d
• e- a ;IÇlll 

e e ıyc müessesahnın levazım 

ve noksanlannın tedarikine baı
lanmııtır. Kamyonlar ve etfa" 

T . • d ıye 
v~saı ı ıçın ün 44000 kilo ben-
zın alınmlfbr. Haatanel . . ..... . enn ı .. ç 
ve yıyecek ihtiyaçlan .da müna• 
ka1&ya konmuttur. 

Tevfik Ki.mil B. 1 eldi 
Haziranda Garbi Trak 

sidecek yaya 

Muhtelit mlbadele komisyonu 
Türle murahhas heyeti reisi T _ 
fik Klmil B. dnn a~ıe tr ~vı 

hr
- • l 5 enı e 

şe !mıze ge mİf lir. Vaki da t 
üıerıne Bilyjik Millet meclisi~~ 
iÇtimaını İftİrak için Ankar 
giden Tevfik KAmil B. komis;~~ 
nun aıetaisi hakkında ,u bcya .. 
nıtta bulunmujtur. 

- Haziranda Garbi Trakyaya 
giderek orada tetkiki icabeden 
b&tün hu91J9tlla me,gu1 olaea
ğın1· Bittabi şiklyetler vaki olur-

bunu da mahallinde tetkik 
sa y h .. ._. . 
d ceiİıtı· unan u•umetındcn 

e .~badele itilifnamesi mucibince 
nıu d t . 
1 ısı icabe en aımınatm son 

a ınna le • 
'k' t kıiti tamaınen omııyon 
1 1 1 . _: .. · . · vertlPJ"f·ır. 
crnrıne . li 1 

h
• l ..1ne 18desl zım ıe en 

Sı ıp Cı• • b" . . desi it• tarnamen ıt-
ernlakın ıa bu paralar hükü-
tikten sonra ·ıecektir. Komisyo-

. · verı ınetırnııe • . ka<lar devam 
eııısı ne .. 

nun ~. . d'den kestarılemez. 
edecei1 jUP .1 ine tabidir. Bit
Bu iJlerin netıces L-adar komis-

b't' ceye ~ 
tabi işler 1 ın d .., edecektir. . · eva- . . 
yon mesaıı-ıne k·rtnıda bLç hır 
Komisyon tef ı aı<oaıisyon da· 
tebeddül yoktur. emurlanmna 

ğıldıktan 50"'·~· "'verilmiyeceii 
ikramiye verı ıp 

Ma Ilı e \'tklli beyin na!3 rı d ikka tl<ri· •.ima . komısyonun~a ;,apılaea ktır. ~··· ~et tn k d i r edilen ıı., oğlunda M eşr~
m celbetmenizi, paramın bir an eHl ve'· h.pl.erın şartn~meyı gormek ve tekhfle tıyet mahalle inin atik gabi cedit Ru-
rilmesini ı tfrham eylerfrn. rını "ermek uzere teminatlarile me7.- meli ~oknğmda cedit :;ı !l6 numar 1 

k. k . .. 1 . ı nı 
Bdirnc: lıkcnder kcrryeıinde ur ·omı11yona rnuracaat en. tahtında dükk:"ını lmlunım k gir aprır-

r.roabı :irmıtten Malımut 4t • * tımanm tamamı. 
I~ lSTlYORlJl\I 3. K. O. SA. Al .. KO. Dan. ~I Xisan 931 tarihine mü aoir per-

Orta tah il gördüm. bir şirkette U· 37 inci alay ihtiyacı olan 193,Gai ki· şembe günü · aat on biı- buçuktan iti-
zun müddet namuskfırane ~Jı. tım. lo ekmek kapalı zarf usulile münaka· b~r~n (>n nltı)a 'k~dar 1 tnbul dördiin 
Elimde bon ervi lerim \'ardır. ~imdi !ara konulmu§tur. ihalesi 2713!'931. per cu ıcrn memurhıgunan atılacaktır. 
bo ta),m. Her hangi bir müessesede embe günü saat l;J te icra kıhnacağın· • atı.,. artname i 26 mart 931 tariliin-
az bir ücretle çalı mak istiyorum. dan prtname n evsafını görmek i ti de dna~hane)e talik edilecektir. 

llA'KIRKôYÜ - SAKIZ· yenlerin her gün öğleden ewcl ko· ~mluk ~·e E> tam banka ı 'kanununa 
ACACI Taşhan caddesin misyonumuıa n taliplerin de 16:)7 Ji'. te,·fıkan. hır defa nrttırmıya konulur. 

,\'o. 17 ~t1ehnıet ra 4:? kurus ile birlikte Avdında ~7 in Ve en zıynde arttırnnın i.izerinde lma· 
----:---:-----------ld alay sat;n alma komi ~~nuna müra· ~,lır. Artt~rn~ı)a 'j tirak için )üzdc be§ 

1 
A J caatle ·i pey akt:esı lazımdır. 

\il çık Maıbabere '/: ' ' 11Rkları tnpu sici11i ilo bit olmı 
Şl'lırcminlndc Yayla ıokağıntla 2n Bur!'l Cer Ttnvir ve yan ipotek :ıhıcaklılar ile tliğer alıl-

n~ma'?1da Cemile R. - Ulnınmm kü· • < • ' • kadaranın 'e irtifak hnk ah iplerinin 
çuk. il;t.nlat' sütununa dercettik. l\UV\'CI A1uharrıke bu haklarını ,e hu u ile faiz ,.e masa-

(. l!:_~k~darda Sabilıa Ncjat H. a - Hissedaran. 9:n sene~i martının :n rifr dııir olan iddİnhırrııı ilan fal'ihin-
l:"tedıgınız adres şudur: Jstanbul. A11· inci paıartm gUnü ~aat 16 da .But'St\· den itihal·en ~;rmi gıin icinde euakı 
kara C3ddesinde No. 66 • da ffriretin merkezi idareBinde urdi mii.;bitelcrilc bildirilmeleri lazımdır 

l!'iitekait yli~ A. Banıdi Bero: adl>·ede ın•ikat ed•«k olan heyeti unııı Ak<; hnlde hnkları tapu ieillile • ahiİ 
- İlanınız küçük ılftnlar sütunonıı miye içtimıuna davet olunurlar. olnu) anlar sa tıs bedelinin 'payla ma-
k~nmuştur. Müracaat \•aki oJur!!la bu RUZ~A~flo)f MllZA'KERA1' ındım haıic kalırlar. Alfikaı1a1'lnrın 
sutun"1a okursunuz. 1 - idare mec:li i raporunun kıra· icııt 'e ifliı kanununun ll9 uncu mnd-

* W"tlivRn 'kfjgilnde Ret!t'.p Beye: - ati. desine gÖrl' te' fiki hareket etmel · 1 ··. ~·~tubua~z po6Ü '."~dOrlafün~ ,.ıın. 2 - )\lurakıp rapuruııun k0ırnati, •ıım_ıı •• ".'ül~rnkö~ "''gi, beledi;;:,.:. 
s~nlec:ektır. Alacagımız ce,abı ha 3 _ Bflill~ Vt' kiri zanr hesabının kıf ıcare ı mu teı'J) c aittir. Daha far.-
. utunda okursunuz. katial n tasdiki ve ıaare mecfüıinin lh· la mahlnmt almak isti, enlerin 930->12 

Adliyede rası, do Jn numam ile rnemtıri)etimize mii-

K 1 b
• 1 - Meclisi idare na!!lı arasında racaatlan il:"ın olunar. 

ayseri va isUe ır kur·a icrasne azalardan tiçte bil'inin -11ı-1::--:-.. fi::-:-.---.-=---..,......---

d 
tecdidi intihabt, nrı cnret mahkemesinden: 

malrnü ürü 5 - 1931 h~ap de,·re i için murakıp o manlı banka mn merlıun olup cm 
" • intihabı ,., ücretinin tesbiti, tı~m~~nn. karar 'eı;ıen ~tin ;p)iklerl-

Y ann., aleyhine dava açblar 6 - Ticaret kanununun 323 ve 324 nın ıkıncı arttırma ı 12 mart 931 ı•er-
"-&t- L- -'- blri • en1bc ·· .. ·t · . .. 1•unauıs: evr-ı ncı üncü maddelerinde musarrah mösaa- ~unu :-;aa onda ıcra edıleccgm 

cezaya geldi dıtfrn fdare meeli!i azalanna itaı::ı lta- den t.ahplerin Per emhe pa:r..annclnki 

Iıtanbul birinci ceza mahke- ı;usonda idare meclisine salihi)et ita· ;ezkur lmnkanın 1'rnbzon hc.uundaki 
mesind d"- ıı Ya 

1
• epo unn gelmeleri il:ın olunur. 

e uu nn ,, ıaze- ---teıi mes'ül müdürü Süleyman idare nu•cl;.i Mnuna muralı·lıı---•---.-.-.-;-;-;-_;-;-;-;~-;~--
Tevfik B. in istinabe fi /ıas aza G. Bans 1 Jandorn-ıo ı n"la ılithanesı ı 
ifades· 1 t · t' bsureMı c NO'J'A - ltbu ilin heyeti umumbe ııanları 

ı a ınmış ır. ıs ına e u- . . ... , d d d I b' h ' ıçtıanaının 1 mal't il'l.11 e olacağına da· 1 849 aııya a açı an ır .akaret da· ir ~n·elki ilanı iptal ederek yerine ka- .- ..... adet ~ltı kiitüklü palaska 
vası dolayısiledir. Mudanya mal- im olmu tur. alenı mun~kasa de satın alınacaktır,. 
mildUrU lsmail Hakkı B _ 

2 
- Munaka a 21 mart 931 e müsa-., raze dif salı .. .. t ı~ t 

tedc çıkan ••Sualine cevap · t" _ Beyoğlu ikinci 11oterliğiae: gunu san .. .ı e ) ?pı1acaltır. ts ı 3 - Pala kn ınumuncsı imalftthane 

yor. Bu, çok büyük bir cürüm- Müıteciri bulunduğum Beşik- de memhut H me\cuttur • 
d- l' b' B . ~~" sername ı ır yazıda, ken- ta,ta ayat pazarında Köprü 4 - ~artnamf i de imalathaneden 

daaıne yalancılık ve keyfi hare- bMa iOllak 10 Ni. li -'ftilll liilt· verilir. 
ket isnat edildiği iddiaıile dava kaliyesinde mevcut bilcümle em- . :' - ilmunl! ini gormek, şartname-
açmıfur. ~al ve erzaklanmı ve hakkı inli· t mı. al~Rk üzere ita m\n talip olanlar 

Süleyman · Tevfik Bey yazıyı faımı dairenizden tanü01 edilen ~mınıt r mm"akknteforiıe beraber Ge· 
te_tk_ik edip öyle cevap vereceg-i- 2-mart-1931 tarih ve 1714-64 N. dı~paşndn jandarma inın1:1than1&ine munn:natlaıı 11.\n olunur. 

nı ıoylemiş, nıuhakeme, 11 marta lı senet ile Bebçet Ritim lieJe 
bırakılmıştır. heile)i mukahiHnde lal\tğ• al:lp 

. Diğer taraftan 11Yarın,, al ey- devrettim. ve kat 'i allka• eyledi-
hıne Kayseri valisi Fuat B. ta- • d 

f d 

iım en usu len ilanını rica ederim. . Askcıi \ e il rınıı zaJ i eltim. , , .• 

ra ın an Kayseride a•ılan bı"r M k d kk k 

1 8 1 

d .,. ez ür ü inın m.üateciri nı cı .anırağımdnn cskic;inin h:tLnıii 
av aya ait istinabe evrakı da sabıkı Kemal ırfan ~ olr;tuı • ~ 

birinci cezaya gelmiştir. ' T . . • ~c/11:m1inr 30 it 1 f h a/111••• cemilid• PIJIQnko nılldür z 1 " • • 
. akkında şimdilik hiçbir ~ liğünd,.n: 1 .a maa lan Bcsikta f?Ubcsinden 

Y
oktu ...... · . a makta oldug•tı · r. .. .. umune_ı \l'Çhıle 10.000 adet ihba ?5()·· m cramıl maa nnn 

Bu nıemurlarm pek azı harici- nrakalan kaydine mahsa defter t br -·ü ,,,, numaralı cüzclanil l>eratıntı 'l' 
ye Yeldlctinden ahnmt""ır. ettirileceğinden tab•a talip elacakal . n f~ t~ne.remlc tatbik mühürünıiı B ~' ak..;' a. zm ı cttım y · · · 

u memurlar işler bitince ba- nn ptf )~tri ile blnikte 113 931 kiİ .· . h .. en!.sını çıl.amcağımd. {! 

riciye kadro.una nakledilecek- çarşamba günü saat 15 te pfrango .. eı ının .ukmu .}oktur. 
!erdir. •lrlllh.•• •tt.t*kll ~ ma~~ /Je,;ıkta ... ta AbbaR ağa malıdlleKi 

:)aa lrnmı .} onuna müracaatleri llalamuı caddesınd~ 7 n,,...ro 
• lı lıcrntdl Sıdıkcı Rabıa 

' 
!AYiLER 
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• v A K 1 T •311· r Devlet Demlryolları ilanları J 
lstanbul Belediyesi ııAnıarı 

İstanbul belediyesi Karaağaç nıüessesatından 

Yağ ilanı 
Makine yağı Kilo 3000 

Kompresör ., .. 1500 
Karaağaç müessesatı soğuk hava depoları ve buz fabrikası 

içja miktarları yukarıda yazılı iki kalem yağ kapalı zarf usulile 
mlinakasaya nıolunmuştur. ihale 22 Mart 931 pazar günü saat 
15 te müessese meclisi jdaresinde icra kılıntcaktır. iştirak ede
ce1derin müesseseye müracaatla katibi umumiliktea şartnameyi 

almaları ilan olunur. 

UÇÜk ilanlafl _De.vlet demiryolları umumi idareti n~ına bir ~ne müd~etl~ 
· Meraın h.manına gelecek efya levazım ve emtıanın tahmıl ve tahlıyetı 

• Her seo ne""olan .. • kapalı zarfla münakasaya konmuttur. 
Acele satılık hane- Kadirga ta· Müna~aa 23 ~art 9~1 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

!ebe vurdu karşısında 27 No. lu hane. Devlet demıryolları ıdaruınde yapılacakhr. 
3 kat. onbeş oda iki kuvu bir muıbak Münakasa 23 mart 931 pazarrin teklif mektuplarını ve muvak· 
üç heU iki sofa bir hüvii ' bahçe gör· kat teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 a kadar komisyon kitipliii· 
mek isliycnkr ıçindcki · Hacı Ef. ye ta· ne verme.leri liz~~dır. . • . • . • . 
!iplerin limon i5kelesinde 36 No. va mu· Talıpler munakua f&rtnamelerını ıkı lıra mukabılmde Ankara 
racutlan. • Konya ve Haydarpatada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

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

pazarlık suretile 14 kalem ~izel nıotör atsam 

Emlikiniıi kiraya vermek -
için tramvay yahut şimendüfer yoluna 
nya vapur iskelesine yakın olanlar 
tercih edilir. 9·12 arasında müracaatla 
kayıt ettirinir~ 

lstanbul dördüncü Vıkıfhın altkatta 
Union Kol 
- ·- ----------

Muhtelif eb'atta duble, adi bina ve vagon camlan kapalı zarf• 
la münakaıaya konmuıtur. Münakua 6 nisan 931 pazartesi günü .... 
at 15,30 da Ankarada Devlet Demiryollan idareıinde yapılacaktır· 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak• 
kat teminatlarını ayni günde saat (15) e kadar münakasa komiıy~ 
nu katipliğine vermeleri llzımdır. 

.. 
ue ye~ekleri mo~aynası 

Para kazanmak ister misiniz -
işiniz olmadığı zamanlarda yracağınız 

muameleye göre ayda 90 liradan fazla 
kazanabilir:>ini7.. hükOmet memuriyetinde 
bufu muş olanlar tercih e<filir. 

Talipler münakasa ıartnameaini 3 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpqada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

,. Pendik bakter~·olc.•jilıarıesi rniidiir-
liiğiindt·n: 

Pendik bakteroyolojihanei baytarisinde mevcut dizel motörüne 

ait motör aksam ve yedek parçaları pazarlık suretile mübayaa 
edileceğinden vermeğe talip olanların ıartnamesini görmek için 
bergün Defterdarlık binasında müessesatı iktisadiye muhasebesine 
Ye meıkOr yedek ve aksamı vermeie talip olanların yevmi ihale 

olan 11 mart 931 tarihine mllıadif çarşamba günü saat 13 te 
mezkur muhasebede müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 

eylemeleri. 

lstanbul dördüncü Vakıfhan içinde 
Ünyon Kol 

----
iş arıyorum - t\1ütekait bir yöz· 

başıyım. Biraz daktilo bitirim. l\lünuip 
ücretle bir iş arıyorum. 

Vakıt idaresi vasıtasile Rumclihisarlt 
A. H. (Küçük ilAnlar) adresine 

it anyorum - 25 Yaşındayım dak· 
tilo bilirim. Bir müess~!ede \'eya fahri· 
&<arda verilecek işi memnuniyetle kabul 
edeceğim. 

Şehremininde Yayla sokağında 
20 No. da Cemile 

iktısat Vekaletinden: 
Ankara Merkez Tohum iallh istasyonu civannda yapılacak 

olan 4583 lira bedeli kqif li Miçerlin saksı ıerasile iki adet fide 
yetiştirme serasının inşası tarihi ilandan itibaren 21 g6n mGd
detle kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuttur. ibale.i 
29 Mart 931 tarihine milıadif Pazar gilnn yapılacaktır. 

··Bilecik viliıyetinden; Seyrisefain 

Şartnameyi ve planları almak istiyenlerin Vekllet muhuebe
ıine (5) lira vererek alacaklan makpuzla Ankarada telsiz civa
nnda ziraat enstitüleri inşaat ,heyeti fenniyesine milracaatlan 
ve taliplerin bedeli ketif % 7,5 uğu nispetinde teminat akçe
lerile birlikte ytvmi mezkiirda saat (15) te iktısat vekAleti ziraat 
müsteıarlığında müteşekkil komisyona müracaatla m6zayede 
ve mfinakasa kanunu ahklmına tevfikan tekliflerini dermeyan 
eylemeleri il&n olunur. 

Eskişehir vilayetinden : Viliyat ihtiyacatı için müna kaaa suretile mubayaa olunacak ve 
15 mart 931 tarihinde Bilecik vil~ yeti Dai.mi Encümenince kat'i iha· 
leai yapılacağı ilan olunan Amerika aama çubuklarına ait münakua 
prtname ıuretile İstanbul, Kocaeli, Bursa vilayetlerine gönderildi
iinden oralardaki taliplerin bu •U retle ve diğer mahallerden çıkacak 
taliplerin de doğruca Bilecik vilayetine müracaatla malumat edin· 
meleri ayrıca ilin olunur. 

. Pazarlı~ suretile . ıı~rı. sııısı 
Pendik BakteryoJejıhanesi rnu-

dii rl iiğii nden: 
Pendik Bakteryo!ejihanei baytari11i hayvanahndan husule 

ıel en tahminen 150 araba gübre pazarlık ıuretile müessesede 
satıla cğından gübreyi görmek iıtiyenlerin bergiln müesaeaeye mil· 
racaat eylemeleri ve gübreyi almak iıtiyenlerin yevmi ihale olan 
lS·Mart 931 tarihine müsadif pazar günil aaat 14 te mileaseae 
mlldiirlllğftne mllracaat eylemeleri 

Merkez ac-entası. Galata Köprü başı 

R. 2~62 ~ube acentuı Sirkecide 
ı\lühürdıır zaJc hını lsL 2740 

Pire -isten~eriJe oosmsı 
(BO~ftf1) Va~':~ 10 SBIJiôd~ 
Galata rıhtımından kalkarak 

çarıamba sabahı lzmire 

perıembe Pireye cumar· 

tesi sabahı Iskenderiye· 
ye varacaktır. lakenderiye· 

den pazartesi 15 le kalkacak 
çarşamba Pireye de uğnyarak 
perıembe latanbula gelecektir. 

HY1ılıt slr'ıt 11111 

Eakitehir • Kütahya yolununO + 000 - 3 + 883 üncü kilomet
releri araımda evvelce ihzar edilm it olan bolkaj ve kırma taım fert 
ve ailindirajmm icrası mevcut ketifnamesi mucibince 5601.51 lira 
bedel ile ve kapalı zarf uaulile 15/ 2/ 931 tarihinden 15/ 3/ 931 pazat 
ıünü saat 15 te ihale edilmek üzeı-emünakasaya vazolunmuıtur. taliP" 
lerin·: · 

1 - Bedeli ketfin yüzde yedi buçuğu niapetinde teminatı mr 
vakkate akçeai ve ya ayni miktaı·d a banka mektubu ituı. 

2 - lnıaatın devamı müddetince bir mühendis veya fen"""""' 
ru istihdamı zaruri olduğundan mühenClis veya fen mem~mm 
taahhütnamesinin teklif nameye lef fi. 

3 - Yapılacak inıaatın proje, evrakı keıfiye ve taireai hüdun
da fazla malumat almak istiyenlerin Nafia bat mühendisliğine mü• 
racaat etmeleri ve yevmi ihalede teklifnamelerin makamı vilayete teT• 
dii lüzumu ilin olunur. 

Eskişehir vilayetinden : 
Eakitehir • Seydigazi yolunun 8 + 050 - 13 + 550 inci ldlr 

f M E R S I N) vapuru 1 O emtreleri arasında evvelce ihzar e dilmit olan kırma tqın yola fert 

nim Ve eczBYI ~l•ıyevı•ye ve se~ze mu··na~asnsı Mart Sah 17 de Sirkeci ve ailindirajı mevcut ketifna.meıi mucibince 9841.90 lira bedel ile"' kapalı zarf uaulile 15/ 2/ 931 tarihinden 15/ 3/ 931 pazar ıünü ...S 
den Gelibolu, Çanakkale, Kn- 15 e kadar münakasaya vazolunmuftur. Talip olanların: 

Y.Obek Deniz Ticaret mektebi mndnrlüpnden: çilkkuyu, Edremit, Bnrbaniye. 1 - Bedeli ketfin yüzde yedi buçuğu nispetinde teminatı mO' 
. 187 kalem eczayı kimyeviye ve 54 kalem kimya allb ve mek· Ayvalığa kalkacak danOf- vakkate akçesi veya ayni miktarda banka mektubu itası. 

tebin 931Mayıa aayeaiııe kadar ihtiyacı olan 18 kalem )'af aebze 2 - lnıaatm devamı müddetince bir fen memuru veya ~ 
• 1 h l te Albnoluğa da uiTJya- nafia bat mühendisliiinden mus addak bir yol çavu111 iıtihdüld 

2·5-931tarihine mllsadif pertembe gfinll •aat 3 te i • eleri icra cakbr. zaruri bulunduğundan bu hususta bir taahhütnamenin tarifatı Dınr 
edllinek bere a1n ayn mGnakuai aleniyeye vazolunmuttur. Ta- ·-------~!111-• .. niye daireıinde ihzar olunacak tekJifnameye leffi, fen memuru.,.,-
Uplerin tartnameleri g6rmek here Ortak6y caddeainde klin USKUDAR KADIKÖY VE çavuf vesikalannın yevmi ihaleden bir hafta mukaddem bat mühell" 
mektep mlldtırlOtone ve mUnakuaya iştirak edeceklerin iatanbul HAVALISI HALK TRAMVAYLARI diıliie ibrazı ile tasdik ettirmeleri. 
iktisadi mOeueseler mubuebecilijiue tevdi edecekleri teminatı Türk anonim şirketinden: "- lnıaat hakkında fazla malumat almak istiyenlerin kaa W 
mımakkata makbumnu hamilen yevm ve saati mezkiirda mektepte Hissedarlar umumi heyeti 31 mart mühendialiie müracaat etmeleri ve yevmi ihalede teklifnamelerfll 
mtltqekkll komiayonu mabSU1Una mUracaatlan. 931 salı günü ölleden evvel saat ıı de makamı vilayete tevdii lüzumu ilin olunur. 

___ ....;... ___ ~----~-------------- şirketin Usküdardaki merkezinde ldi 
:Adana Orntall mlJdllrlüjünden: nulmuştur. lzahat almak istiyen ta· surette toplanacaktır. Esas mukavele Eskı· şehı· r vı· ı a" etinden • 
Adana villyeti Karaiealu kazasının tiplerin Ankarada Orman Müdüriyeti name mucibince en az beş hissesi olan· Y • 

Karandı nahiyesinde poe dnlet or· Umumiyesile lstanbul, Adana orman lann _hisse senetlerini içtima günün· Sivrihisar • Hamidi e tarikinin 4 + 500 - 5 + 500 Uncü kiı.' 
mumda menut olup müzayedeye mev . . . . den hır hafta evveline kadar tirktt . .. Y • • • 

_ _._ k k •~1ıı •·h· mildürıyetlerıne yevmi ıhalede de A· veznesine yatırmaları ve duhuliye va- metrelen arasında muceddeden ınıa olunacak hır kilometre pe .,, 
- - parça a ~·111 eres~ e - b kı .. . d k 0 h rf ki k k" . ı· . ~ cllcll ilin neticesinde yine talip çıkma- dana orman mUdüriyetjnde mtitqekkil rakası almaları ilin olunur. ~- kıımf.uzerın e ~ ~u te .1b. açı 

8306
1 ta 

83
1 ım1. a abebdsm1 ~1ye mka~ - .J 

dJlmd Zkft k t 44.931 cumar- ihale komisyonuna müracaat eyleme- GOROŞOLECEK iŞLER: ra&ı et ıye ve proJesı mucı ınce · ıra e ı eve .,_... -· 
t.ı ıl:~:ee kad:r ere:.:hkJa ilana ko- leri. 1 _ ldare meclisinin ve murakip uaulile 1~/2/931 tarihinden itibaren 15/ 3/ 931 pazar ıünü ıaat t5 1 

p raporlarının okunması. kadar munakasaya vazolunmuıtur. 
-· 2 - Billnçosunun tasdiki ve idare Taliplerin: 

B •• •• k T p• meclisinin ibrası, 1 - Bedeli ketfin yüzde yedi buçuğu nispetinde teminatı ,.,-
UYU ayyare ıyangosu 3 - idare meclisinin intihabı vakkate akçeıi veya muteber bir banka mektubu vermeleri. 

MART d 
4 _ Murakıp seçilmesi ve ve;ilecek 2 - lnıaabn devamı müddetince bir mühendit ve ya fen m.-!' 

2 inci Keşide 11 1931 de İr ü.'.:ret tutarının kararlaştırılması ru iatihdam edeceklerine dair mühendis ve ya fen memurunun~ 

35 1 1 1 •
. """ ınıııı 11111111 11111111 1111111 11111111 1

,;11,. hütnamuinin tarif atı kanuniye dairesinde ihzar olunacak teklifiıaJIİ" 

Bu•• yu·• k 
1
• kraml• ye • ıı· radtr __ 1111ııllllfınuıı•Htııı1111ıllllıı1111ıılUlıı11111mm11 1111ıllll111111 : _ ye raptı mefruttur. :: Bclıo.Xauklu~u i! 3 -Yapılacak inpat hakkında fazla malumat almak, proje·"' i! V V i! evrakı keıfiyeyi görmek iıtiyenlerin vilayet nafia bat mühendalilio' A YRJCA: -= ,.e frengiye yakılanma~ık için if müracaat etmeleri ilin olunur. 

0 PROTEJiN () --' 
15.000, 12.000, 10.000, 8000 ~kullanmaz. Her eczabanede fi İstanbul ticaret müdürliig~ ünden: 

• 
111111"'111111111111

" bul "''1111111111111111111
• Liralık ikramiye ııı 111111111 1111 unur. 1111 11111111 111
· ' iıtanbul dokumacı, yazmacı, Ye itlemeci ve trikotajcılar cemi-

yetinin idare bey'eti intihabı 11 mart 931 çartamba gtlnll saat 
Ve: 25.000 Liralık bir DOKTOR 10 dan 16 ya kadar Çakmakçılar yokuıunda bUyOk yeni h•ndald 

f U AT SABİT cemiyet merkezinde ve ertesi gOnO de aynı saatte Etmeydamnda mükafat vardır dokumacılardan Ömer efendinin atelyesinde intihabata den• 
Ankara caddesi No. 66 Telefon 2385 edileceii alikadarana ilin olunur. rt""" 

lı!!!!!••••!!!!!!!!!H!!!!!i!!!!!!!!l!!!!~1-.:l ----------·- M~~:;}" MiidÜr.Refik Ahmd 


