
... 

PAZAR 
4 KANUNUSANi 1931 

J lııd ICH, "O 1761 -
t\USHASI & l<URUŞTUR 

Vicdan hürriyeti, 1 Gaz· ı 
ltıatbuat hürriyeti Hazretleri 

BUGUN 
2 •d Hhlfede : 

J Mabablr melltupları 
2 ~ Harlct ve ıon haberler 

S Uncll sahifede: 
1- Oeaçllk kendlılne alt 

olan vazifeyi yepmıftır. 
2 ll'Gfelllfl•r Umllen tef-

11f4ta çıkttlar 

Bursayı teşrif 

J - ee, beton löpr6 in.• 
olundu. 
4 Uncu ııahtt.ıde: 

ı- S6z arasında, Z.. Matbu· 
at hatıralanm . 8-Hlklye 
4-Roma• 
5 acı aabHede 

1- Halk ve eınat 

ı 

ettiler! 
~----------------------====~~~-™~~~----------------------------------~ 

1,. Son dakika 
• 

Gazi Hz. 
· Borsadan İstanbu
! la avdet edecekler 

FIKRA 



MlLLlYET p\Z\R 4 IÜNUNUSM 

1 Muhabir mektupları •• 1 HARiCİ HABERLER ... Bir teneke beşi bir 
yerde alhn ! ... Italya başvekilinin nutku ı o·· u o uyunu mumıye ve 

'Katilin evi aranıyor ve deste deste 
banknottan başka 

M. Mussolini, muahedelerin tadili ile harp ve sulh 
hakkında uzun uzadıya beyanatta bulundu-

bankadaki paramız .. 

teneke ile de albn bulunuyor- F d ı . ll . . Banka, ne kendisine verdiğimiz pa· 
ransa a 1 Ecnebı .m~tbuab. T ehlıkelı ... rayı ne de beş küsur :nilyon lirayı 

M Memleketimıze dair- o·· · • d d. 
areşal Joffre " Temps,, gazetesi Türkiye- M. Veoizelos ta uyunumumıyeye vermış eğil ır 

dün öldü ye tahsis ettiği bir başmakalede bö 1 1 di :ettanvcu~~sledib·ır.vetakımmal! mıtgayn-ki: .. ye SÖy e • ANKARA 3. (Jlilliyet)-ınlaıı Düyunu umumı'ye taksitİ-
PAR1S, 3 A.A. - Mareşal M. MWllOlini tarafından va- Düyunu mnumi~ idare mecli- Din üçte birini teşkil eden~ 

~~r ~u sabah saat 8,23 te öl- memnunların bu. ~yetten isti kit vakit söylenen nutuklar lta- ııinin son günlerde uvessiil etti : tar Düyumı mnumiye mecliti 
f~de ede~A şe~ hükOmct a1ey lya'nm uzak ve yalımı kooışrıla- ği bir ""Amele gazetelere yan- tarafmda:n henüz çekilmiş de-

[Umum! he ~e ~t 1~ bunu ~ rr arasmda muhtelif tefsirlere lış bir şelı:ilde aksetıniştir. ğildir. 
bin 914 de ba.. 1 ıt~ Aettıklennı, halbuki bu uğramaktan hali kalmaz. Şim- ı- Düymm umumi~ mecli-
langıcmdan iti i mu~kilatm nıeydaıuı: çı!mıasm- diye kadar bunun defatla ansa- si filvaki şark demi.ryolları he- 3 - Hükimıet Düyunu uınıı 
haren 916 sen daki hatanın ne ~ _Hz. ~ne li göriildü. İtalya başvekili ha- salım.dan hükılmetimize ait o- mlye meclisinin elçabukluğll 
si sonuna k< de 1s:net Pş. kabıne~e racr ?} raretli olduğu kadar her türlü lup kendi emrinde Osmanlı ına karşı deıtıal tedbir alınış ~ 

Karsın amamt manzarası dar Fransız madıgını yaz~~ Gaz.ı Hz. nırf dolambaçlı kelime ve cümle o- banlkasmada bulunan bir mebla Osmanlı banıkasma verdiği bit 
•••••••••••••••••••••••• başkumandanı t memleket dahılınde bı~ tet~lc yunlannı bir tarafa bırakarak ğr hesabına geçirmiştir. Anca:k emide Düyunu umumryeye tef 

Karsın havalarına emniyet taç eylemedikleri cihetle buza- olan Mareşa seyaha~ı yaparak halk ~e d?~1:1 maksadını açıkça söyleyen bir bu ua~a yazıl~ğı •gihi beş ~- ~ edilmek üzer·e hazırlanan ~ 
:aiz değildir. Şimdiye kadar valhlara şimdi hiç mi.iracaat ey- Joffre 78 yaşıı dAan dogroya t~ ettıklennı ı- devlet adamıdır. Omın için me- ~ n:ı:11!~. Toı;ık altını degil- lus ni~e~ Düyunu t.'"llunU" 
güler yüz ve tatlı çehre göste- lememiş nazarile bakılmakta- d~ydı. Değer !ive etmektedır. - dir. ouz ı bır rnıktardır. Osman ye taksıtınden şark sime ıdöft 
ren teşrinisani bu gün suratını dır. İşte bunlann mağduriyet- hır ?s~er, ku "Temps,, gazetesi son Mene- lı ıban'kası da bu muameleye a- ri pa.rasmm balig olduğt mil'' 
~kşitti ve kar yağmağa ba~ladı. !erini izale için Hey'eti Vekile- retlı hır ~1 men hadisesinden de bahsetmek let olmaktan mes'ul değildir. ta.nn tev6cifi lüzumunu bildir· 
Evi barkı olanlar için bunun den bir karar çıkmasına intizar dan: harbin e te ve gecenlerdeyanlı~ olarakAv BaTlk.a ıbaşka türlü hareket ede 

1 
miştir. Banka bu emri ifa edt 

ehemmiyeti yoksa da benim gi olunmaktadır. Müddeti kanuni- nazik zamaruı_ı- · rupaya akseden ve sonra tekzip mczıdi · <:eğinden ortada bir meselt ıaJ ' 
bi daha bir çok vilayetleri do- yesi zarfında müracaat edemi- d? memleketıne Mareş.ı /offre edilen bir rivayeti kaydederek 2 - Osmanlı bankasına yatı marnıştır. 
laşmak mecburiyetinde olanlar yen ve yahut edip te dosyala- ~ızmet etmiş- [En son bir resmi} bunun üzerine muhakeme yürüt -
için oldukça elimdir.Bu hava n ikmal olımmryan bu za- tir. . mektedir. Bu rivayet sözde Ga- VarŞO •• ı "' k b 
larda Artuvine gitmek için vallı muhacirlerin perişan halle Ma~eşa1!11 son zamanlarda zi Hz. nin cümhur riyaseti me- va mu a a. n 
yalnızçamdan geçmek tehlike rine acil bir çare bulunmasına hastalıgı agulaşmış, şişen bir kamını Fevzi Paşaya bırakarak 
olduğu gibi geriye dönerek Dahiliye Vekili muhtereminin bacağı kesilmişti. Mareşal Jof- bir milli birlik kabinesi teşkili neler konuşuldu ?. 
Kop ve Ziğana dağlarmdan da nazarı merhametleri celbolu- fre'un ölmesile umum1 harbin tasavvurunda olduğu merkezin-
aşınak her baba yiğitin kiin de- nur.. meşhur simalarından biri daha dedir. 
ğildir. dünyadan çekilmiş oluyor. J "Temps,, gazetesi mekalesi-

En mühim ve hayatı bir mesele ~- - nin sonunda diyor ki: " Her hal 
Zenginler ara$lndaı:;inayet S Ird nber" Kar E Fransa.- lnm!tere de şurası muhakkaktır ki, bu 

ene e ı s ve rzu- 6 " · t G · M f K 
J PARİS 2 AA _ İ .1. vazı ye t_e . azı ust_ a a . emal 

Şeytan k:ıılagma kurşun vu- rum vilayetlerinde bir vebai ba- F h' . "- . . ngı ız ve Hz. bu ıstıkamette cıddi bır hinı 

M. Venizelos'un Zalenski ile müJ 
kabna dair bir tebliğ neşredildi 

1

kuat olmuyor ~erken ~~çen haf- kari vardır_ ki b~ ha valiyi hara- rans12 azın~,...,n murahhasla- met gösterecek vegane zattır. 
ta Kanım yeııli ahalisınden ve bezara çevırmege sebep olacak n bu sabah muzakeratta bulan- y · • t d ki h " VARŞOVA, 3 A.A. - Res- Fazla o•; : ak iki hükCm1et 
zengin tüccarlanndan Manil derecelerde karantine usulü tat muşlardır. Salahiyettar mahafil una.nıs ~n a . m!" a- mi bir tebliğde deniliyor ki: mı sullı ii,ı idames' rr.cfkur 
ağaile kardeşi İsrafil tarafından bik olunmaktadır. Konuştuğum bu konferansın mevzuu ile neti- c1rlenn vazıyeti M.Mussolinl "Pek samimi bir surette ecre- mer:ı • ttlerini t~sb ' t et.11 
Yusuf oflu Halil isminde bir ve görüştüğüm mebafili ilmiye celeri hakkında fevkalade bir "Times" gazetesi Yunanis- seli son zamanlarda beynelmi- yan etmiş olan Venizelos - Za- dir. Nitt!kim onla.- Lokamo 
tüccari öldürmüşl.erdir. bu karantinenin mazarratından ketumiyet göstermektedir. tan hakkında yazdığı bir başına !el vaziyetten bahsederken umu lenski mülakatı esnasında iki lafı ve sulh muahedeleri i 

Buıılac evveli işret etmişler ve ticaretin bu yüzden zevale PARİS, 2 A.A. - Selfilıiyet kalede Anadolu hezimetinden mi harbin sonunda mağluplara hükfunet adamı umumi vaziyeti ve beyan etnıci.te'ı geri kn 
sonra Şah Muradm kahvesinde yüz tuttuğ>ından bahsetmekte- tar mahafıl İngiliz ve Fransız sonra Yunanistana iltica etmiş zorla kabul ettirilmiş olan mua- gözden geçirerek bu husustaki mışlardır. M. Venizelo• ziy 
dil kavguı yapmışlar ve yek <lirler. Vebai bc.«ari hakkında mütehassısları arasrnda vuku bu olan Rum muhacirlerin yerles- hedelerin tadili tazmı olduğunu 1 noktai nazarlarının mutabakatı- tinin neticesı olarak beraber 
diğerine hüeüm eylemişlerse de tatbik olunan iki usulden en fe- lan mülakatların her iki memle- tirildiğini, bu işle meşgul olan söylemekte tereddüt etmemiş- m menınuniyetle müşalıede et- Y'.akmda ~i~ Le~ - Yunan h:ı. 
polisler tarafından menedilmiş nası bizim tarafımızdan tatbik keti alakadar eden mahalli me- komisyonuQ işini bitirdiğini ya- tir. mişlerdir. Bundan maada müla- lik ;'e telıfı beyın muahede~ 
!erdir. Bunlar saat bir buçukta olunan tarzı tatbik olduğunu selelere dair olduğumı beyan et zan İngiliz ga~ tesi 150,000 ai- Sulhün muhafazası için en kat onlara biribirinden hiç ihti- aktı. ~ar altına alındığ ını 
evlerine avdetlerinde istasiyon söylüyorlar. mektedir. lenin her suretle yerlestirildiği- emin vasıtanın bir millet için I!f ile ayrılmamış bulunan Yu- lemıştır . 
• t mahallesinde (Keremin) ha- Bizim usulümüz şudur: Biz- Mı d k ni, mektepler ve dispanserler te- milli müdafaa esbabını hamla- nanistan ile Lehistanrn iktisat VARŞOVA, 3 A.A . .-
nesinin köşesini dönmekte bulu de gayri musap hayvanata se- sır a apanan gazete si q edi!di"ini ilave etmektedir. mak olduğunuda tekrar eden ge sahasında daha şimdiden biribi- V~nizelo~ dün akşam Virıı·rıl~ıd 
~an .Şahin, ~tan ve_ elektrik rum ya~ılmak~dırki 14, 15 gün .~1I_IB, 2 A.A. -Ahiren Türk-Iran hududunda ne M. MtıSSOlini'dir. rine şayanr dikkat bir surette muteveccih~n .şehrimizden 
tabrikasında ış başı aga nam- kadar bır muafıyet vermekte- tatil edilmiş olan Es~iyase gaze "T' ,, . Kahir uhab" . Son :ramanlarda. bilhassa tekarrüp etti:klerini görüp anla farakat etmıştır. 
I d ki hı l ·· · M d" B "'ddet arf d b · t · · sahi I · h .. k. ımes ın em ın Tü ki Y · mak imkan ve fırsatını bahseyle İSTANBUL, 3 A.A. -~1m a

1 
şaf"l s annfluzerıne a- baırk. ;ıhmusul z . m a 'kve aı h~sın~ p en u umet aley- gazetesine bildirdiğine göre Mı- d r. ye ".'de unanıs~ arasın- _ 

nı ve sra ı tara armdan atı- arı u e getiren mı rop- ıne bır dava acmrslardrr 1 b" tak h b 1 aki mazı en kalma biıtün me- miştir . Bu mukarenet geçende hiliye Vekili Şükrü Kaya 
. . l · lAf 1A . · · · srra a ınan ır ını a er ere . 

lan kur~unlardan ~ah3;1fuz ıçın arıı_ı ıt a ~- azını gelıyor. Hal- Bahri tahdidi t J"h t öre kanunuevvelin 12 .. d seleler halledilerek dostluk mi- akdolunan Leh - Yunan muahe Menemendeki tahkikata 
Batan aga duvar koşesinde sak- bukı 14 gun zarfında Kars ve es 1 a ~OO k d K '" t h sın e sakı akdedildikten sonra Avıu- desinin imzasile teyit ve tasdik Reisicümhur Hazretlerine 
lanırken ayağı kayarak düşmüş Erzurum gibi hayvanatı mebzul VAŞİNGTON• 2 ~A: :--:;: M. a a~ _ıırt ran ududuı:u pa matbuatında türlü türlü tef- olunmust· '. r. Bu suretle iki mem zatta bulunmuş ve bu ak. 
ve bunu gören yeğeni Yusuf memleketlerde ancak bir kaç Ho~ver, Lond.~a bahn ıtılfilını a. ~~ak Tu;.!Y: ~uduna gır- sirlere tesadüf edildi. Başta lta- lekete C"skisinden daha vasi bir ekspresle Ankaraya harek 
oğlu Hali annesine bağırarak köyün hayvanatına serum yetiş merıye~ _mevkime. k~yan beyan- mıs er ve ur _atI .. ta~- lya olduğu halde Avrupada mu- faaliyet zemini açılmaktadIT. miştir. 
ve "dayım vuruldu,, diyerek ya- tirilebilir ve yapılabilir. Esasen nameyı ımza etmıstır. dK~~ 1mukabJ·~'llde berigo~u~lerdır. ahedelerin tadili lehindeki cere-

ko - bi d ak h l · f • ld kl - ırrt er ey w en rahat dur 
nmal şktugu Ir srrak ad.a~lm. ad ırbar g~r .. "detennı fo du b~.r~~- lıyor! - m1kt~ ve bunların bası olan İh- . yana Türkiye ve Yunanistan'ın 
t · o an urşun aır en ısıne ısa an u mu-u zar m a utun Kars vilayet inde yarım .1 N . İ lıl · r ol l da karısarak bu cereyanı takvi-

Şehidin mezarını 
ziyaret bet eylemiş ve mecruhan has- mikroplar imha edilemez. Bina yondan zi ade sriTrr h mı - san unF ran İhara tes •m. . - ye edec~kleri söylendi Bu kabil 

akı 1 · d ·· ·· ı h b 1 f k ""l · ayvımatı mustu akat •an Nun'nın · 
t~.neY.e .~ 0 unmuş ~se. e uç~ ena ey u usu. masra v~. ~ - vardrr, bunların her birine se- · · i ~- - .. ·· neşriyat Avrupa matbuatının ne ANKARA 3 (Mı1liyet) -
cu gunu vefat eylemıştır. Katıl- fetten başka bır şey degıldır. nım bulınali:. serum a k 1 sımdı ra!1a verdı!'l. sozu tu~- kadar karışık tefsirlerde bulun-
ıerin haneleri polis tarafından ve hiç bir faidesi de yoktur ve baytar t,.darik e• 1 m•f Pn:':8 '1 y~rak dağ~ c~lmw. ve Van golu- duğunu gösterir Biır kaç meb'us suret hususiye 
taharri edilirken bir teneke dolu ticarette müteessir olmaktadır. kün olm~d a ibY_ c ; · ~ k .. mum

1
- n~ 20 mıl sımaın:de Patnosta Dün gelen bi~ tel af M de buyük şehidin kabrini ziya-

b · b' de .. . .. . 1-~ 1 g ' . m .L"1 un o - 1 hır beyanname dagttaralı: etrafı- .. , . . . gr . ret i1;in Menemene gidecekler-
~u tli eşı 'kır yer altın ve külli- . R~sların usulu: R~ların k.en sa dahı t~:11 ı'.: ey~yeceğ i men- na h;r cı 'mn auene tophımtstır. MUS:-.?_111:11 ~ r:nı bır nutuk sö- dir. 

Beynelmilel zira 
• • 

sergısı 

ANKARA, 3 A. A. -
nelmilel ziraat teloıik s 
önümüzdeki pazartesi giin 
at 15 te açılacaktır. 

Ziraat kongr } ~ ~ ~da ~ta .. tesa~ dılerıne mahsus tatbık eyledık- faat 15 günlük bır muafiyetten 1 fol-· sı~ a zet 1 • · yledigını bıldınyor. Nutkun Spor kongresinin 
~uf :d~ış ve ıki Rus tüfengı !eri muhtelit bir usul vardır ki ibaret ka rr! ·. n ~ ~a e en metni henüz bilinmiyor. Her 
ı :! bır nnktar cephane bulun- hem aşı ve. hem de serum bira- Bu büyük derde çare . :em gei: F~~srz :a.ze~..,ı:-

1
halde ltalya'nm vaziyetini gös- dünkü İçtimaı ANKARA, 3 A.A. _ 

nustur. rada yapılmaktadır. Bu usul mu . • . nn e me:n etımıze_ aır ıntı- termesi itibarile az mühim olnu at kongresi önümüzdeki 
iskan işleri cibince hastalık mıntakasına V:ıl?yet merke.~lerınde bir ve- sar de':'. b';f ~m tefsı.~lerde he- yacak olan bu nutuk zamanında ANKARA 3 (A.A.) - Spor tesi günü İktısat Vekili 

derhal bir mücadele hey' eti gi- ya. ıkı_ seyyar mucadele hey' et- 11:1~ kamılen. _ !emp~ gazı:_te- söylenmiş denebilir. <kongresi bugün öğleden :V.v~ Beyin bir nutku ile acrla 
Sabık İskan memuru İbrahim diyor, hasta hayvanlardan mu- lerı, bır kaç baytaı- ve bir kaç sının kaydettıgı bu rıvayet uze- Ayni zamanda M. Venizelos ve soora yaptrğr iki uınumı ıçtı Milli iktısat ve tasarni"f c 

Efendi suiisstimalinden dolayı hakkak hasta olan bir hayvan ~~tişmiş.sıh~.iye me~urları bü- ri.ne mııtalea bina edildiği görü- da Lehistan da beyanatta bulu- ~.raporları~ Şer~ Beyin ti namına umumi katip 
altı aya mahkfim olarak elyevm (bu hayvanı seçip bulmak çok ttin vesaıt mucadele ıle müceh- luv~r. ~u gazeteler Menemen narak muahedelerin tadili aley- olimpıyat seyahatıne aıt notla- meb'usu Rahmi Bey bir 
mevkuftur. Bu Vilayette müba- mühimdir) intihap ederek bu- hez o!aral: hazır bulundurmalı lıadıııC"'nden bahsederken mef- hinde söz söylemiştir. larıını dinlemiş ve en~üm~- söyliyecektir. Milli iktısat 
' il olmadığı gibi mübadillerden nun kanını alryor ve oradaki ve ha~ık zuhur eden yere gi- sı:h fn:kanm g~en aylarda yap- ROMA, A.A. _ M. Musso- de raporlar üzeı;tn~ekı tetıkiıka- sarruf cemiyetine kongre 
metrilk arazi ve emlak da yok- hayv~lara köy köy aşı rapıyor d~rek mucadele b~ş!ö:~alı ':'~ 21 tıgr tsırlerden bahsetmektedir- lini yeni bir nutuk irat etmiş ve tı_na devam ~unıştır. ~~e sebetile iki yüzden fazla 
tur. Yalnız Ermeni, Rum ve ve aynı za~and~ da şafı olarak gun zarfm?a ".azıfesını bıtıre- ler. faşiszmin muharebe ve muahe- nı~menın en ~ratik şekil- gelmistir. Kongrenin 
Ruslardan metruk arazi ve em- serum tatbı_k e.dıyor. Neticede rek .. karantıneyı kald~lı ve "Joumal" gazetesi netice o- deler karşısrndaki vaziyetini de tadili haıkkmd~~ noktıai na- müdd~tince milli iktısat 
lak Rusyadan gelen mültecile- hayvan aktıf hır muafiyet kes- kat ı raporunu vermelıdır. Bu !arak Gazi'nin frrkasr olan Halk tasrih eylemistir. zarı kabul eylemıştır. Kongre 1 sarı uf cemiyeti tarafında~ 
re borçlanma kanununa tevfi- b~tmiş o!uyor ki serum daki pa ~sal ~yesind~ h~m halk zarar- fırkası erl<ii rnın mütteh.it ol- v ARŞOVA, A. A. _ Mat- yaırın saat onda tekrar toplana- gi ve kongre namile bir 
ka ·ı iskan edilmektedirler. Hu- sıf muafıyete nazaran daha u: oan vıkay~ ed~:nış olur ve h~ du~larmı, fırkanın kuvvetlı ol- buat mümessilleri kabul eden oaktır. neı;rolunacaktır. 
dutıanmıza iltica edenlerin ma- zbeun ve d~ha devamlıdır ~anı ~eı!:rke~ı?- ~nldeddolaşan hir dugunu yazm~adır. M. Venizelos, muahedelerin ye- Al 6 3 Feyezanlara k 
halli müretteplerinin tayini Da- ş senedır. Her ne kadar Pırop a . sw. ıstıma e e meydan A .k I t .1 niden tetkikine kalkışmanın ga- tay gene -
biliye Vekalcıtine aittir. Hısım lazmos hastalığı bu usulün tat- venlmeınış olur. Bu bahse yine merı a 1 ayyarecı er yet vahim bir harp tehlikesi teş macrJup 0Jdu tedbirler 
akrabası Kars Vilayetinde bu- bikin_;_ b~ m~i fenni teşkil e- av~~tle bazı tedabir arzeyliye- NEVYO~, 3 A.A. -. Ber- kil edeceğini beyan etmiştir. <!>· •• , ANKARA, 2 (Telef 
lunanlar Dahiliyeden istizan decegı soy!eaıy~rsa da bu ~u- cegım. yl H~ ~~d~ ~e~ç hır dul ATİNA,3 (Apo.) - tzrnı~n Son senelerde vuku bul 
edildikten sonra burada kalabi- sus ?akt:rıy?I.01ı muayenesıle Postayı vuranlar kadm ile mulazım~illiam M~c- lngilterede amele Altay takımı İstanbu~ a~l~tı~ çok feyezanlar nehirler" 
lirler. Şimdiye kadar bu suretle tes~~~ ed~-~bıtır.~~ ~usların bu Kolp ile Kağızman arasında ;rev, ~ek sat~lı bır =are ıle meselesi birliği ~knnile yaptıgr ı~cı ' evvelce yapılan su se 
ne miktaı: mülteci iskan edildiği uhsuhau ltdat bı ettı erınefıknazalrdan Boğum derede postayı vuran iki~l uNes verk çopres. an ta- MANCHESTER 2 A.A. ~ç~ uçe kaqı altı golle yenıl- , ve alınan tertibatın ki fa 
ne dair bura iskan dairesinde er e unun muva o µ- K .,.___ et . . _, ___ r e evyo - ans seyahatı- , - m şt r -· · .. k 

- ·· h oktur erem _.... ç esı ıan ..... ,.... - b sabah kını ı Manchester patroıılan ile ame- ı ı · gını gos~emıe tedir. Son 
malfunat yoktur. Sebebi ise altı gıına şup e Y · kuvvetleri ve Digor nahiyesi ru yapmaga u çr ş ar- ·le birlikleri arasında bugun" ak- Viliyat kanununun z:uılar ?ılh~s~a Seyha_n. 
vilayetten vakit ve ramanile Uzun müddet süren yalnız müdürü Cemil Bey tarafından d~rr. B~. ~bbüS: hususi bir a- dedilmiş lan konf tef • . dız nehirlennın setlennı 
isl,ana elverişli arazi ve emlfilı: serum mücadelesi iyi bir neti- takip edilerek vukua gelen mü- laka ~os~esıne ~bep tay- men akaı::ete ugr~ ::::Stı tema-P _ sın etmiştir. Hükumet gelce 
tcsbit ve iskan edilenler bildi- ce vennedigı-· gibi. iktısadiyata sademede Kerenı TT--- meyyı·- yarecilenn yanlarına ılk defa o- ş r. a Ank 2 (T 1 f nJ ) v· b""t · b \ · .,....... 1 k · d muk sanayi"nd · l · d ara, e e o a - ı- u çesıne u set enn ta 
rilmediğindendir. Bura~ el- da büyük darbeler vurmaktadrr. ten elde edilmi~tir. Postada pa ara bcaret eşyası a almış ol- sr muhteme:dir~ ış enn unna- Hiyetler umum idareler kanunu tahsisat koymu~tıır. . 
yc-11m elde mu~ele . g?rec~ Çünkü hastalık sık sık nükset- ra olmadığından torbalar açrl- malı1;nd~. F d nun muaddel 140 ıncı maddesi Seyhanın setlerı takvıye 
d.osya Y?ktur. !.tfuddetını ç-eçı- mekte ve karantineler de tevali mış ve kağıtlar saçılmış olduğu Hınd1stan konfera11sı ransa a maç mecliste su suretle tefsir edil- cektir. 
rıp. vaktınde muracaat etmıyen eylemektedir. Köylünün yegi- halde dağ başında bulumnuş- LONDRA, 3 A.A. - Yavar PARİS, 2 A. A. - Fransa miştir: , j --·--
!erın dosyaları da mua:neled:U ne vasrtai ~i~ti olun hayva- tur. M:akt~lün altı arkadaşı fi- ~ ~sa konferansnım başlıca takımı ile İrlanda takımı arasm . Vilayet daimi encümeni aza-., Papanın pars 
ıhr~ç ol~~u~. ~~rçı bu _mul nab ne satabılıyor ve ne de a- rar eylemışlerse de devam eden komisyuıunun açılış celsesinde da yapılan futbol maçında Fran !arma verilen hakkı huzurlar- VA Tİ CAN, 3 A.A. -"' 
tccıler ıs · n ıc erını fahriyen labi~yor ~e arru ':"""nda va- şiddetli takibat n~ticeain?e bun lort Sankey İngilterenin hııku- sa takımı İrlanda takımına sıfı- dan hir azanın mazeretsiz ve i- Vatican parasının teda 

li old~dan bun ~~-yakında imha edilecek- kundan vaz geçmemekle bera- ra karşı 3 sayi ile galip gelmiş- zinsiz olarak gelmediği günle- rılmasma mezuniyet v 
her bazı müaaadatta bulnrımağa tir. Bu maç yeni senenin ilk bey re ait yevmi~Jer kıstelyevme , Vatican parasının vaJ1id 

· tabi tutulacaktır. 'si bir altm lirettir • 
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Çok çocuklu aileler 

1, 

• 

PAZAR 4 

Meddah! 
Eski İstanbullular arasında u 

zun kış gecelerini, tramvay, o
tomobil gibi zahmetlere katlan 
madan mahalle arasında tatlı 
tatlı geçirmek istiyenler, med
dahı ıbütün eğlencelere tercih e 
derlerdi. Bizde meddahlık, ma
sala biraz taklit çeşnisi katmak 

==I 

;0uretile yapılır. Rağbet edenle
ri gitt~kçe azalan bu san'atin bil 

1931 

Zavallının sar' ası tutmuş ... 

hassa sinemalar belini bükmüş- Son zamanlarda sokaklarda/lekeleri çıkaıımak için emsalillamaktadrrlar. 
tür. On beş, yiıııni sene evveline bir takım insanların nazarı dik görülmemiş bir sabun imal et- Resmimizde yere yuvarlan 
gelin~iye kadar İstanbul un sa- kati Üzerlerine celp e?~rek .. be.~ tiklerini bağıra bağıra ilan eden , dığı görülen adamcağızı da ev 
yılı bır k~ç .medda1!1 .ha.ftanın ~ı:1 ~ur~ koparmak ıçın turlu ler, gravatbağı, rende, törpü, veıa bu açık gözlerden biri zaı 
hemeıı. hıç hır gecesı ışs1z kal- turlu hunerler yapmaları adet d" .1• "ll'b b k · f k d 

1 
bul b·ı· F k h 

dı B d 1ş1 acı, zı ı e e vesaır u a e en er una ı ır. a at a maz . oldu. u meyan a, armut soy-
Şimdi, mahalle aralarında üç mak için hususi bir biçak keşf- tefek şey~er satanlar, akla ge- ber verelim ki, bu zavallı an 

beş kahvenin, kQltuğuna sığına- fettiğni iddia edenler, kalayla len gelm1yen haraketlerle et- bir sar'anın kurbanı olarak ye 
rak ancak geçinebiliyorlar. Pi- sıgara yaktıklarını söyliyenler, raflarına bir sürü kalabalık tQp re yuvarlanmıştır. 
yasada bir parça iş görebilen - ------------------
meddah Aşkı ve Süruri Efendi-
lerdir. '!' 

Çap2 · a silah sesleri 

Çok çocuklu aileler sens1n- nin tamam dokuz çocuğu var- hibi olmuştur. Doğan çocukla!' 

~ A ..... _ . dır. Çocukların (6) sı erkek ü- danikisi vefat etmiştir. diger•v-a:.11.apı caddesınde,9 nu çü kızdır. Anneleri 36 yaşında-
~ oturan Tevfik Efendi- dır. Şimdiye k~~r 11 çocuk sa- leri berhayattır. 

Çapa karilerimizden muhtelif 
imzalarla aldığımız bir mektup 
ta, Çukur bostan ve civarında 
geceleri geç vakitlere kadar si
lah sesleri işidildiği haber 
verilmektedir . Çapa kari -
forimi.z, bu silah s'eslerinin civar 
da bulunan polis karakolundan 
işidilmesi lazım geınlği halde 
~imdiye kadar hiç bir memurun 
bu silahı atanlarhakkmdaküçük 
bir takibat bile yapmadıkların-

0 Armutlar pek ÇO~~l~:af çabucak elden ı;ıkannak 
il. ıriinlerde sulu nevinden !eri 20-25 kuruşa kadar sa . • 
~ ' yor. Küfeler içinde seyyarsatıcı için okkada bır kaç kuruş !:ara 

Utları piyasada pek ço- ların sattığı bu amıutlar, pek at etmektedirler. 
•tır uk ·· ·· k ldug" undan kana 
• . Ve armutların en ıyi çab çurume te~o~~~::::..~=-----====--:::--~--

ı 

~ba hindiler ! 
1 t•. illerde hindiler pek ço 

"· Ancak, bunlan ta-

.. 

.k Hindiler bunları sürü ha-
d .. kk. ı ında tecı~n 1 ı.mız • 

vukçu u an ar . . ~ . ı: d• besleyen bazı kimseler ta-
etmeg" e Jralkarsanrz bır hındıy1J .n • tıl 

· • , , . . k <lah~ ucuza sa -iki buçuk liradan aşagı ali'.ınar.- ra .... dıı.ı ço · 

dan şikayetçidirler. 
Geç vskit iş.inden avdet eden 

bazı ame'eler, bu yüzden tehli
keli dakikalar g.eçirmektedirler. 
Zabıtanın ehemmiyetle nazarı 
dikkatini celbederiz. 

Kütüphane nereye 
yapılmalı? 

Akşam gazetesinin 1 - 1 -
931 tarihli nüshasında, İstanbul 
belediyesinin bir Şehir kütüp
hanesi tesisine karar verdiği ve 
bunun için Beyazrtta belediye 
dairesi yanındaki eski Beyazıt 
medresesini muvafık gördüğü 
yazılıyor. 

Bu medresenin ne kadar tadi
lat yapılsa, kütüphane ittihazı 
asla muvafık değildir. Zira üç 
gün içinde tuzu mayi haline ge
tiren rütubetinin şiddeti, odala
rında mum yakmadan iki satır 
yazı yazmak ve okumak müm-

Ihlamurun adır1ı bile unuttuk! 
Tasarruf mücadelesinin ilk birbirini takip ediyordu. Digerı !erimiz yok gibidir. Acaba ıhla 

başladığı günlerde idi. Halk taraftan çayın zararları söylene mur, bir kaç ay zarfında, mallın 
arsında ıhlamura karşı sebebi söylene bitirilemiyor, Piyasaya! evsafını kaybetti mi? Şüphesi 
anlaşılamıyan bir muhabbet baş 1 zarif etiketler içinde bir takım hayır! Bize kalsa bunun bir tel 
!adı. Aile meclislerinde, umu- ıhlamurlar sürülerek halk halis sebebi var: 

mi yerlerde, çay yerine ıhla- yerli malı olan tlılamur içmeğe Bizde halk, moda cereyanlar 
mur içilmeğe başlandı. bazı bü teşvik ediliyordu. nın esiridir. Ihlamura karşı gös 
yük pastahane ve çayhaneler Fakat niçin ve nasıl oldu bi- terilen alaka da moda halin 
bu umumi temayül karşısında !inemez, birdenbire işin rengi gelmişti. Bu moda geçince, he 
arzu edenlere karşı müşkül va- değişti. Ihlamura karşı besle- kes gene çayını içmeğe başla 
ziyete düşmemiş olmakiçin- nen muhabbet ortadan kaybol- dı. 
dükkanlarında ıhlamur bulun- du. Son aylar zarfınd~ çay istih 
durmağa mecbur oldular. gaza- Bugün iddia edilebilir ki ıh- Iaki şehrimizde çoğalmış, bum 
telerde ıhlamurun faidelerin- lamuru, hasta olmadıkça ve dok mukabil ıhlamurun ismi bile iş 

kün olamayacak derecedeki ka- --------------------·-------------------
ranlığı inkar olunamaz. 

den bahseden sıhhi makaleler tor lüzum göstermedikçe içen- tilmez olmuştur. 

Fakri halleri sebebile burada 
yatmaya mecbur olan talebenin 
baş ağrısından ve nezleden kur
tuldukları yoktur. Gündüzleri 
olsun bu sıkıntılardan kurtul
mak için bir çokları günlerini 
hariçte geçiriyorlar. 

Medresenin kütüphane ittiha 
zı halinde ashabı mütaleanm o
kuduklarını anlıyamıyacak hale 
gelecekleri muhakkaktır. 

Binaenaleyh belediye şehir 
halkı için asri bir kütüphan~ 
yapmak istiyorsa bunu Mülga 
maliye nezareti arkasındaki 
yüksek ve geniş arsada tesis ve 
inşa etmelidir ki maksat bihak
kın temin odilmiş olsun. Burası 
Mevkiinin yüksekliği ve Darül 
fünun meydanına nezareti sebrı· 
bile aydınlık ve hava cihetinden 
emsali bulunmaz bir yerdir. 
Maruzatımm belediyenin na

zarı dikkatine vaz'mı rica ede
rim efendim. 

Medrese civan sakinlerinden 
H. HA7J,"vf 

maktadır, 'beslenmi~ hindiler 
150 kuruş ile 175 kuruş arasında 
dır. Palaz hindiler isı: 100 kuru 
şa kadıır tedarik edilebilmekte 
dir 

Ateş kenarı, kış gününün ..... 
Havalar, soğuduktan sonra yanlarda şunun bunun yanında ısındıkları görülüyor. Tevekke 

herkes, sıcak bir dam altı bulup barınmağa . çalı~~yorlar. Son r "At k k gu"nüniiıı 
günlerde bazı kimselerin sokak 1 eş enarı ış 

başını soktu. Dart1 altı bulaım- ta ateş yakarak, etrafrna geçip lalezarıdır,, dememişler. 

• 



Vicdan hürriyeti, 
matbuat hürriyeti 

Arif Orucun muhakemesi FIKRA Ş .. k ... K B €r--·········e·.ı:: .... --u ru aya . t:~ ..... .._....... ............ ~~ ~ 
(iJ Eir ÇOCl'Clln vıizü , 1-ir ,s, fı ,·ıJb: " ! rd (B f b . . . h"f d ) k d" . d . ·ı d (Başı birinci sahifede) ,, 1 • t ISPANYOJ AŞKI l aş tara ı 1nnc1 sa 1 e e en ısın en evrak ıstenı en a- B .. k" h.. · · bı"n (B b" · · h f d ) ~-,, iŞ e f" 

. . ·. A . ugun ten 1t urnyetıne aşı ırıncı sa 1 e e ıl - L . l m ( Baştarafı birinci sahifede) Evvela Arif Oruç ve Süley- ırenın teşkılatı tayın eder. Mah 1 t·· 
1 

.. k k k . . b llilf..., • 
T f . . . 1. k .. d "lm . d ur u ayıt oyma ıçın se ep b ""'" k d ı ---------- ------------Hayır.· bunlara da müsaade yok man e~ ~k Beylennın talı ıye eme _raP.orun ~~n en esın e bulabiliriz ve Menemeni öne sü ren . u muıa at esnasın a. son •••••••• y , -

tur. Bu müsaadesizlik, vicdan taleblerını redde?en k~a~ okun na~ıl.ıs;a; ed~b~lır. Ya_nn gaze- rebiliriz. Ancak biz bö le ya ar tet~ka~ raporuı:ıu arzetm~ş ve arın e 'şem V"V 

~ıirriyetine hürmetsi_zlikten de du. S~nra muallım Lut~ıy~ ve tesını fıkırlerının neşrıne. va. sr- sak, diger taraftan ıo.i'asel, J:ü- vazıye~. Başvekıl paşaya _ızah E t H 1 M H ' ~ ' N E •w ' ~ 1 N ~ gil kanuni mecburıyetlerden Remzıye Hanımların secıyeı ah ta krlan muhterem Fethi Bey k A · t , d .. k t hl" etmek uzere Ankaraya gıtmek J il 
' 1 h T . . . b' d h .. r· k"katr umet sıs emme onme e ı- . . .. . . V , 

geliyor. Çünkü: Türkiyede va ve t~ vı _ı _mcmunyetler;nı me us_ ur l°!"h. tur1 ~di tekt ı d" kesi var. Bu tehlikeden bahse- ı~ın musaadele~nı almıştır. e-
medreseler tekkeler ve arap natık mufettışlık ve emanetin yapmaga sa a ıyet ı r, en ı- d 1 t p d kil Beyin bu anı Ankara seya- ( AL!'HONSE DAUDET) nin ve CARl\lE:\'in delıokAr mül • . . .. d" . M "f en gene sme aşa ır. 

1 harfleri malfim olan kanunlarla rapo_rl~rı okun?u. Elem. Ruhi ~ı~e r;ıı:;acaat e ı1nız, k aan 
1 
ve Başvekil: _ Bunun ortasını h~ti dolayısile _Gazi IJz. ~!" tet- B ZET'in lAyemut eseri. 

ilga edilmiştir. Haklarımızın ~e B .. fbız .~sfba~a ·gşırerek z:nıtB m~- ahhetın ed r_apo_r a~hho t~sun ar bulacağız, diyor.. kık seyahatlerınde şımdılık bu- ARLESIENNE 
vazifelerimizin ~udu~arrnı bıl- an mu e~tışı . emseddtı:ı eyın sı at ve a em~ ~ı a ı mev- lşte demokratların hücum et lunam~acağı anlaşrlr;ııştır. 
mek mecburiyetiıı.deyız. ıraporunu ıstedık halbukı malı- zuu bahs olan hadıse hakkında t·-· d"kt t"" .. h"" . t h kk Vekıl B.ve Fahrettın paşa sa-

k · aı· · b" bir ~e görürl · ti hta b ıgı 1 
a orun urrıye a rn d Fransızca sözlü ve terkılı fllml ( OPE Memleketin bazı taraflarında eme_ıf ıy~7 ı~e.emanet ve 

1 
~ Y

1 
E~~e ıs za . u- daki fikri ve titizliği!. at on altı a Gazi Hz. ne arzı ta-

çıkan uygunsuz halleri; münha maarı müdurıy~tının raporları- huük~~ a~. b . ~r~. umb umıye~e lsmet Paşa hürriyeti yalnız zimat ve veda ederek Ankaraya COMIQUE DE PARIS) nln orkestra ve heı 
sıran bazı gazetelerimizin kanş- m okudu. Muallım Kemal B. umetın u ışı ort as etmege - b"tl · r d d - ·1 _ gitmek üzere ayrılmışlardır. ı etl mugannlyelerl iştira kile GERMAI · 

d. M ·1 h r çalı t - h" · · - - muste ı erın e ın en egı, a tıncı, fena neŞ.riyatına atfeden- nerede ır? umaı ~y - . v~ 1 ş ıgı ıssını vermege ugraş- narşinin pençesinde kurtarmak Müteakiben saraya gelen Va- DERMOZ ve SLANCHE MONTEL tarafı 
ler vardır. Şüphe yok ki, bu ze- .b.ey tarafın~an tazy_ık e?ilmiş- mayınız. .. lazım geldiğini biliyor. li Muhiddin ve polis müdürü ...... dan temsU edilecektir ... tt~ 
vat hükümlerinde çok müfrit tır ve hem hız Şemsı Beyın rapo Avukat Sedat Bey ceza usulu S d h 

1 
h .. . t Ali Rıza B ler Şükrü Kaya Be-

davranıyorlar Esasen içtimai runu istiyoruz bizzat Şemsi Bey nün 238 inci maddesine temas e kakray a apsobuntanl urhr~!e .' yi ziyaret ~derek İstanbuldaki •••• 
· 1 . d k ·· 1 .. 1 d" d 1.1 so a ta çamura a ırı an urn- 4H.,~a Yarın ak,am ASRf Sinema de 

v·e siyasi hadiseleri tek bir se- ge sın. . . . 1 e~e d uzun soz er soy e 
1
• ~ ı yetten daha az acıklı değildir. tahkikatın neticesi hakkında i- i &Sevinç, Ane~e ve Lşııorcı hAüki:imfermya olaeakılır. 

bep ve amile bağlamak doğru Vasfı Raşıt ~ey c~vaben v~ı _erın avayı uzatma~ ma_k~adıle Mesuliyetsiz hükumet siste- zahat vermişlerdir. 
değildir. Vakıa matbuatın bazı b.ey Kemal Beyı t~.zyık e_tmemış ı~ame olunamıyacagınr ılave et mine bir daha dönmiyeceğiz; an Şürkü Kaya B. ve Fahrettin 
hadiselerde fepa bir amil olarak tır. Kemal Be;y _d~ valı he:ı-:e tı. .. . • . . cak mes'uliyetsiz muhalefet an paşa dün akşam ekspresle An-
<tesiri olduğu inkar edilemez; fa kabul edilmesını rıca eden hır ~u~deı ı.ıın:ıumı - Elınızde anesini kökürırlen k:ıuyac·aft1z. karaya hareket etmişlerdir. 
kat bu amil; ~ hadiselerin vuku mektııp göndermiştir. de~i ve vesıkaı resmıye vardır bu sene Bir gazete ba.~uuı geçen m:ı- Şükrü Kaya B. dün kendisi
unda müstakil ve yegane sayıla mektııbu mahkemeye verdı • yapıl~ rapord~~ mukaddem hali/ hükumetin bir işi basına le görüşen bir muharririmize 

Bundan ·~nra Etem Ruhi muallımler tahvılL memunyet ' • . , . . ' 
maz. ~ - . . . . geçen adam gıbı o kadar mes'ıı vazıyet hakkında gazetelenn M ' · b "t b" hA Bey mahkememız· mademki hay etmışlerdır. Halbukı vekıl Bey . . . ' ' . . A . 

enemen ıacıaııı, ası ır al . A A . A . . . Jıyet h1ss1 kanun korkusu duya- neşrıyatına ılave edecek yenı 
diııe değildir. Tahkikatın aldı- sıyet ve adaba tealluk ediyor, eyliilde tanzım edılen raporu ıs cak nastl bir hükumet adamı bir bir şey olmadığını söylemiş ve 

kahkahalı filminde kendini takdim edec 
olan büyük ve dahi artist NONTY BAN 
Küçük ve büyükleri bayılttırıncaya kad 

fı cereyana balkılırsa onu irticai!' cel~enin hafi geçmesini rica e- tıyorlar. . . şah~ın hürriyetine dokunmak Gazi Hz. ne takdim ettiği tet- ~ 
ve tümullü fevkalide bir hare- denm. Et~m R~ı Bey-. . Is~at e_t- için bin kayıt altında olduğunu kik raporu hakkında kısaca de- •••ePerdc aralarında: Zenglıı varyete numerolan ..... 
ket teUkki etmek icap ediyor. Vasfi Raşit Bey - Ne zaman m-emıze musaade etımıyor ısenız d"" .. .. k 

1 
. d"l" . . t" ki· 

güldürecektir. 

· · b" · hkA d' "d r uşunurse, a emı ve ya ı mı mış ır . 
Fevkalade haraketlere karşı ise dan beri Yarın gazetesı ~dehe n ızı ~a w:ı:ı e .ın gı e ım. . . kullanan bir muhalı'f bir şahsın - Divanı harbe intikal etmiş 
fevkalade tedbirler almak li- ayete başlamıştır. Haysıyet ve Reıs - Sıze ıs~at. kud~etını ismine temas ettiği zaman ayni bir mesele hakkında hiç bir şey 
zımdır. Bu meyanda matbuat i- n:un~s~uza aleni bi~ darbe iı:- hasım~a:ınrz ve.~ıştır ve ıspat kayitlarla bağlı olduğunu duya söyleyemem. Menemen hadise-
çin bazı ta'kyidat v~ı füzumun dırmıstır muhakemesı de alem etmenızı onlar ıstıyorlar. kt . tr f d tı" k"k t 
dan bahsedenler de oldu Halbu olacaktır Efkan umumiye is- Etem Ruhi Bey - Bendeniz ca ır. Falih RIFKJ ~ ~ : m ~-rap gmı .t~ 1 a a 
ki İsmet Paşa ve onun. hükft- pattaki a~zinize ve neş,riyatuı ·bu raporun gelmesini vekaleti a~ .. aşve bı p~şaya _:nk at ver 
meti · matbuatın hürriyetini talı: yalan olduğuna bizzat sahit ol- celileden talep ediyorum. Bura- mez. ~~ uzere t ~ şam hAdi ~ya 
yit ederek hükUmetin icraatını malıdır. • sı bize bunları göndermiyor. Reis - Mahkemeden ne şeha gı .. Y~ı;ı::ı·~ca : . . s~~e 
ve umumt hayatım matbuat cep Müddei umumi - Etem Bey Sedat Bey - Delillerin hudu det istiyorsunuz?. ?1.Ute k tM atımı ı~r gkliıı:ı 

· · h d · hd"t d"l d E R h" B B b · ıçın te rar enemene gıtme -lesinden mürakabesiz bıraik- mahkeme. v~ıf~ınde yanlış a tt t~Y.1:11 ve ta d ~ ~ ı :;ı;~~e . a -~e;:1 kku ıd e~ - u 1 enım ğim mevzuu bahs değildir. 
rr.ak fikrinde değildir. Başveki-. reket_etmış,tır_dıyo~, yanı~ıyor-h vadsurund ceme hek a ır! eli~ er;n sarık b a nnl ır, u mhesede e ank- Ankarada müstacel işlerle 
!in kanaatine göre vazifelerinı · ıar, bız muallımlerın tahkıkatı- u u unu ma emeı a yenız ca u suret e tavazzu ece - . d . 

"b" !Ah" - kd" b al d •' ç·· k"" h · ı· · d ı meşgul ol uktan sonra Gazı Hz suiistimal eden bazı gazetelerin nr ancak sahi ı se a ıyet daire ta ır uyurm ı ır. ur. un u eyetı a ıyeruz e e - . . · 
· · · E Ruh" B B d b" 1 arzu ve tensıp buyururlarsa bıt-meınleket aleyhine davet ede- !erden yapabılırdık, ve yaptık tem ı.. ey - . en. e ıse -~r v~mıış. • . . _ . . .. 

cekleri fenalıklar ne kadar bü- Kemal Beyde ifadelerinde : zapta geçmek uzere şahıtlerı ar Muddeı umumı - Vekil Bey tabı. tetkık se.v:a~atlennın.m~~e
yük ohırea olsun tazyik altın- "Ben bu mektubu yazmadım, zediyorum. Elimizde makinede ayni şeyleri müteaddit defalar haki kısmı~a ıştırak edenı;?. 
da bulıman ve hfuriyetten mah- ben bu kadar nankör değilim ,, yazılmış bir mektup var. Bunun tekrar ediyor bir tek şahit gös- Fahreddin paşa da dun şu 
rum kalan bir matbuatın mucip dediler . içind~ı; istihraç etmi~. o~duğ~- terdiler. yan~ıı; itiya?.ı olan im beyanatta ~u~unmuştıır: 
olacağı fenalıklardan daha mü- Etem Ruhi Bey - Sonra ben muz ısımler vardır, bırı11cı}ahıt z~sız şahıtler ıçınde yukse~. şah . - İd~reı orfiye mıntakasm~ 
him değildir. Hayat, tecriibe ve muallimler arasında isim tasrih ~umandan Aşır _Pş. ussubah- s~yet~e~ vardır. Bunların bo~le aıt b~ı ışler ve Şurayı asken 
hadiseler hepimize bu meyanda etmedim ben şahıs kastemiyo- rı kumandanı Halım B. kayma- hır hadısede bulunmalarına ım- ~esaılıle meşgu~ ~~ak ~e bu 

b d k ani rum kam Şerafeddin İstanbul Bah- kan var mıdır? :M:ahkemenin ışler hakkında buyuk erkanı har mat uatırnıza a no s arını · ' b" · · M"" · H ·ı ·· 
öğretecektir. Umumi seviyenin, Müddei umumi - Hayır isim riye fabrikal~rı baş hek~i ka?'.- na~l~ ter.ııin.~çin ~ahkeme he- .~ye reı~'. uşır paşa z. ~ ~ go-
siya'lli terbiyenin inkişafı namı. ler tasrih edilmiştir. Biri LUtfi- ma~~ Nurı, s~brk maarıf mu- yetı!'1ı ş_ahıt gostenyord~. H~- ruşmek uzere Ankaraya gıdıyo-
na bazı ıztıraplara müşkülata ye ve diğeri Remziye Hannnlar fettışı Şemseddın Beyler. bukı reıs beyden bunu bır mu- rum. . .. • 
katlanmak ic3'> ediyor. Şunu da dır. R~is-- Şemseddin Bey nere- zekk~r~ ~le_ mü?~ei umumiden İdareı orfı.v:e mıntakasında 
insaf ile hatırlamalı ki, matbua Etem Ruhi Bey - Şcmsed- dedır.. . talebını ıstıy.ebılırler. a~ınac.ak t~?a~ı~ Anka~ada te_s
tnnızın bazı kusurları yanında din Bey raporunu mahkemeye Ete~ R~ Bey - Aı;ık~ada. ~t~~ Ruhi Bey -. Mektup bıt ~le~egı gıbı Şur~yı aske~-
b . ki "l!kl · d d O- vermek istemiyorsanız bize ne Vash Raşıt Bey - Izmırde- şahıdı ıkrar edecektır. Bende- dekı vazıfem dolayısıle de Mu-ır ço yı erı e var ır. . . . .. . · ·ı d -· A 
nun için gazetelerimizi sebep ol için isbatla uğraştırıyorsunuz? dır. . . . nız şahıtler gost~~ı.v:orum. Bun- şır paşa ı e tema_s : _eceg'?1. n-
duklan iyilik ve fenalık noktai Hukşumuzu verin gidelim. Ete~ Ruhı Bey - Şah~_tle~ lan k~bul eu:ıelısınız. . k~rada bu mesaıl ıçın _mhayet ı 
nazarından ölç.erek hüküm ver- Vasfi Raşit Bey - Etem Ru- isimler_ı~e ?evamla, mulkıy~ Vasıf Raşı~ !3ey. - ~a~ı- bı:. hafta kadar kala~agu:ı. Bu ıı 
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RAK1BE 
Sesli ve şarkılı filminde 

ınUtkUI olan Marion IJon 
rolünü ıemsil edec ktir. 
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MELEK SiNEMASIN 
( AŞK UÔRUNDA KATI 

fUıninJn mübdii MURNAL 
Şaheseri. 

4 ~EfTAN 
1 

filmini görmeğo haıırlanınız. 
Bu film sizde unurulma ·< bi 

tıra birakacakıtc. 

Bugün görülecek 

ETUAL SiN~MiSIN 
JOAN CRA WFOIUl 

tarafından temsil edilıııi 

mek daha duğru olur. Türk in- hi Bey müekkillerini istediği gi müfettışı Alı Serv.er B. ~zmıt b~ 1:1enemeı: hadısesı Yarın ıçın muddet zarf"':da ~~~ıye ıle de ~IJ.._U..:fl=İı::.ıll_Jt..:ı""·;...:..b-l.ı..lm....ı.e-c•mi:ı 
kıl~bmm muvaffakiyetle yürii- bi müdafaa etmekte serbestir, mektupçnsu Tevfık Bey, I~tanj kafı g~l~edı. A . temas ederek ;dareı orfiye mın- muauam •e muhteşem fii'ı 
mesinde ve bugünkü derecesin- fakat hükumeti tahkir etmekte bul Ankara caddesı g~zetecı To D_?hılıye vek~l:etı ırzlara _te- takası1!3 taalluk edenAve yapıl- Soldan sağa ve yukardan aşağı: lllveten: 2 kı>ımhk sesli k 
d halkın ruhuna sirunesinde serbest değildir. Hükfunetin ef- ma Ef. Bu Torna bahrıye asker- sallut eden valıyı tutar, Adlıye ması laznn gelen adlı hususatı 

1 
_Nota (

2
). Keser (

5
). No-Jliı•--llll!!!llJ!llllJ!lllllJ!l!!lllJ!ll-lllf 

n::atbuatrn tesirini kim inkfir e- karı umumiyeden saklayacağı lerini biliyor. Kumkapıda iske- eibiseleri kendisine verilmiş o- tetkik ve tesbit edeceğim. ta (
2
). ~ t ' x ~ 

ENi B!KiR~L 

debilir?. hiç bir şey yoktur. Erkanı harbi le karşısında berber Ali Ef. İz- lan valinin işini örtbas eder. As- / Bu müddet içinde Divanı 
2 

_Baston (
3
). Kapan (

3
). 

Siirt meb'usu ye ve dahiliye tahkikat yapıyor mitte Kozluk mahallesinde Ka keri kumandanlar yapılan şika- harp ta tahkikatını bitirerek mu 
3 

_ Katiyen (
4
). Tuz (

4
). 

MAHMUT bu tahkikatının neticesini lisanı valalr İsmail B. Herman fahri- yetleri örtbas eder. Bu memle- hakemelere başlayacak bir hale 
4 
_Edatı cemi (

3
). Bir çalgı 

D• ---~h~- l olan ajans ile tekzip şeklinde kasında istifçi Yakup, İzmit sa- kette batırılmamış ve temiz kal gelecek ve vaziyet tebellür et- aleti (
3

). 
IV3lll arp er bildiriyor. Yarın gazetesi bu ilnk :ı:ıel~iye müfettişi Halit~- ~ış bir. "Yarın,, gazetesi vardır ı miş olacaktır.. . .. _ . 

Taze sütün büt 
vitaminlerini vika 

B b. . . h'f d ) tekzip müvacehesinde aklım ha fendı oglu Mazhar Ef., Kadıkoy oyle mı?. ı Ankaradakı mesaımıbıtırdik- 5
6 
= NDootsat (<

2
7)) .. Valı"de (

3
). za-( aşı ınncı sa ı e e - . . k "k" ır . Et B d t b 1 1 "da ... f taka 

şumullü olduğunu göstermiştir. şına toplayacagına tekz~bı y~- o\~a Bme ~p m~s\~ . m~ı~ .. ~1:1~ ri ~: 1~y ~ c~va1 a 1~ un- ten so~a ı -· reı or _ı~e m~~ man (2). Panama' da ihtİ 
Mevkuflardan bir kısmı mühim panlar~ tafra furuşlar dıye hı- At ey, avuz ~ :~~ı S o: ~u, şı Re~~ :una !<a ar ~ Vu vf~ 

1 
sına gı ecegım ve ış e~ bıtınce-

7 
_Gaflet (

7
). 

ifsaatta bulunmuşlardır. Bilhas taı;> edıyor. ~vuşı~B~d~a ı. «; ı~ .. l:~k~· R te~ Bu ı ;y ıs~ar ~~- d.a~/ ı ye kş~d~ ?~a.da k~l?,c:.gım.: 8 - Genişlik (3). yılan (3). NEVYORK, 2 A.A. 

eder. 

saManisada isticvap edilen seyh Işte burada mevzu~bahs olan t~u~ka. ~ne ıJ~~c~ oİ u _e aşı~ eyce hak o ar: . e ı r-" ı~ _ılı '.dAareı ?r ıye _uç ka-
9

-Yapmak (
4

). Edirnede nama'dan bildirildiğine gii 
İbrahim mühim itiraflarda -bu- taf~afur~ş~ar kelımesıyle bunlar e __ eh trı _çı akın thur a~, zmh"b~t k - eza mu a e

1
_me

1 
en Aulmsu u za dahılı_nde ilan edı!mıştır. Bun bir su (

4
). rada ani bir ihtililh vukua 

h k d" . . b" resımlerını •koydukları ve tat- cum urıyet ıraa anesı sa ı ı anunumuzun as ı o an an 
1 
ıar Mamsa, Balıkesır ve Mene-

10 
_ Remil (

3
). Ansızın (

3
). miş ve hükfunet iFkat edil lunmu~t~r. ~ey ~n ısının ~r minkar ifadelerini bekledikleri- İbrahim çavuş, ve muallim Ke- kanununun esbabi mucibesinin 1 men' den ibarettir. Bu itibarla 

11 
_ Beyaz (

2 
) . Portmen Bu sabah, 100 kişi polis u 

çok m~rıtlerı oldugunu, camı- ni söyledikleri, Adliye, Dahili - mal Beylerdir. 137 nci sahifesinde deniyor ki: idare örfiye mevzii mahivette- (
2

) kıfrarga.hı ile riyaset saf 
lerde hır takım vaızlarda bulun- M "f k"ll · · h""l ' h"" Bizde bir mektup vardır bu "Eg" er maznun mahkemeyı· ve eli · (5) Yuva · istilaA etrnı"şlerdır· . , - k b 1 ed" 1 ye, aarı ve ı ermı u asa u , , r. 
<•ugunu a u . . ıyor~ ya ruz klııneti kasdediyor. Rica ede- mektııpta vali beyin elbisesi- ya hakimlerden birini vazifei HiıKfımetçe lüzum görülürse Aralarında Panama e 
Menemen hAdisesıle alakası ol- . A · · ld · hk · ı· · d b k "f d · · ahit . • · . G"" 1 ' ti d _ . . . nm efkarı umumıyeyı a atını- nın ma emeı a ıyenız e u- azayı ı a en men ıçın ş bıttabı bu asken ıdare daha zı- uze san a er e valisi ile Panama polis mii madıgrnı ıddıa eylı?'oc. . . yalım. Biz bu tekzibi mahkeme- lunduğu yazılıyor ve son şahit- gösterdiği, anlaşıhr ise mahke yade tevsi ve teşmil edilebilir." serbas dersler bulunan bir çok hükumet 

. B~ı me~ku~ar ıse kendile;ı- ye arz ile de iktifa etmedik. Ka lerimde sizlersiniz muhterem me zati mesele hakkında yapa- Fahreddin paşa asker oldu- murlan tevkif edilmişlerdi 
~ın ~umh~nytçı oldukl~ını, _ır- nunun maznunlara vermediği is hükkam. cak bir şehad~leri olmadığına ğu için hadisenin ~ahiyeti ve Güzel San'atler Birliğinde 15 çok müsellah siviller et 
tı~a il~ alakalan olmadıgını ıd- pat hakkını verdik. Yalancı o- Reis - ŞahitlM neler bilirler beyan il~ ta}e~ı reddeder.,, . son yapılan tetkikat hakkında K. Sanide meccani ve serbest Quinero'nun idaresi altınd 
dıa edı~orlar. . lan tekzibi yapan hükumet ol- vali beyin dayak yemesini, bek Heyetı ha~ım~. saat on hır <; beyanatta bulunamıyacağını i- derslerine başlanacaktır. Ders- tilfilcılere iltihak etmişi 

.. ~~r, ~ - Diin Mene~ende mayıp bizzat maznunlar oldu- taşi meselesini söyleyecekler tuz?a_ kı~ bir muzaker~y~ çekıl lave etmiştir. Fahreddin paşa !er edebiyat, resim, musikidir. Reisicümhurun istifa etm" 
b!-'r'1k ~~ıd!n hatı1;!1sı tazız e- ğunu Türk milletine göstermek mi. Aşır Paşa ne söyleyecek. di, ıkincı celse saat on ıkı beş- bugün Başvekil paşa ile görüşe- Ve gençlerin müstefit olmasnıı duğuna dair bir şayıa de 
d_ıhrk~~ ~eneme?' halkı ekse- için verdik Hasmnnın hafızası Etem Ruhi Bey - Valinin te açılarak k~ar okundu. . cektir. temin için beşten sonra verile- etmiş iBe de teeyyüt et 
rıyet ıtibarile, ç~kiı:ıgen ~u~- kuvvetli ise bu civanmertliğimi dayak yediğini söyleyecek. Ha- Karar sur~ mazı:un ve~ille- Dahiliye vekili ile birlikte tz- cektir. tir. Bidayette, 10 kişinin 
yorlardı, _merasımı e~lennın ze teşekkür ettiğini de hatırlar. karet meselesini ıbiliyorlar. ri tarafından ırae edılen muda-. mirden dün şehrimize gelen H. Birlik hey'eti idaresi, serbest olduğu ve 20 kadar yaralı 
pencerelerınden seyrediyorlar- Etem Ruhi Bey ve maınun- Reis - Aşir Paşa bir berri faa şuhudu meyanında heyetı F k t tkik h • ti" · dan ve meccani dersler için tensip et duğu söyleniyordu. Maaıı 
d A . .. .1 ır ası e ey e azasın al , 

r. . • , lar hep bir ağız9an: askeri kumandanıdır. Halbuki ha~.ımede gosterı 7n ve ceza u- İzmir meb'usu Celfil B. ö-leden tiği zevatın müvafaluıtlerini - sarih rakamlar malfim d-.,. 
Bu vazı:tet Garbı Anadolu- - Biz mürteci deg"iliz diye kasdedilen bir bahriye binbaşi- sulu muhakemelerı kanununını ._._ k G !'. H mrştır. Buna göre resim dersini İhtilal nisbeten sükun b .. ·· h lkı b . . d . iıb" d sonra saraya gıu.:re azı z. t 

nun utun a namına uraya bag"ınyorlardı. • si meselesitlir. 2lıncımad esı muc ınce avayı t ; t trn" ...: Çallı brahim, Vecihi B. ler, e- geçmiştir. Son dakikada 1 b·nı ·· . ki lAh• . 1 dı" b ne arıı ı'lı mı'! e ı~ur. N"hal top anan ı erce munevver gen Etem Ruhi Bey Şemseddin Sedat Bey - Kimin evine gi- bıttet k se a ıyeti o ma gı e ; debiyat dersini ŞükUfe ı ihtilalcilere esir düştüğü 11 
cin üzerinde iyi bir tesir bırak- Beyin raporunun getirilmesin- rilmiştir? yan_ edilm_iş i_se de mezkur mad- ve ta~dkat.evr_aLıı~ın vazifet~ Hanım, musiki dersini Ekrem veriliyor. 
m;ımıstır. · de israr etti. Etem Ruhi Bey- Şerafeddin denın beşıncı fık,ı;asında aynen Maarıf vekaletıne ırsal eylemış Besim ve Mahmut Ragıp B. ler Nikaragua ihtiJ İzrn'ir Türkocağı gençleri her Reis - Mahkeme henüz ka- Beyin evine girilmiştir. Bizzat "ayni davada şahit ve ya ehli bulunmasına binaen şahit ola- verecektir. Ders günleri de tes-
hafta Menemene giderek halka rar vermemiıt1tir. taarruza uğrayan budur. Bunu hibre dinlenmiş ise hakimlik va rak celp ve istimaına lüzum ol- bit olunmuştur: musiki pazar, VAŞİNGTON, 2 A.A. ' 
cümhuriyetin iyiliklerini anlata Vasfi Raşit Bey - Mahkeme getirteceğiz. Hanımını da getir- zifesini yapamıyaca_ğı musarrah ~ayı? k~yfiyetin Maarif vekale perşembe, çarşam?a, .. res~ salı, olan bir habere göre, A!ll 
caktır. nin istedi.Ti evrakın mahkemeye teceğiz. olmasına ve haJbukı bu sıfatlar- tı cehlesınden kararı sabrk veç- edebiyat pazartesı gunlerı veri- bahriyelileri Nikaragua 

İzmir, 2 - Bu gece Armut- gönderili; gönderilmemesini u- Reis, ayrı ayrı, şahitlerin lada heyeti hakimenin alakası hile mumaileyh tarafından veri- lecektir. rındaki muhacimleri pii 
!uda irtica ile alakadar üç kişi - neler söyleyeceğini sordu. olmamasına binanen mahkeme- len raporlar hadiseye ait sıhhat Strbest derslere gençler tara- müşlerdir. 
tevkif edildi. dır. O gün bütün mekteplerde Etem Ruhi Bey _ Bir şahit nin devamına ve iddia edildiği mevcut olup olmadığım ve mev fından büyük rağbet vardır. E- VAŞİNGTON, 2 A.A. _... 

KUBiLAY GÜNÜ muallimler bu genç muallimin daha unuttuk Maarif müfettişi veçhile vali Eşref Beyin elbise- zuubahs edilmiş ise bunu müte- debiyat derslerine şimdiye ka- Nikaraguva'da 18 Amefl 
Menemende vahşiyane bir elim şehadetinden, inkılaba kar Necdet RifatBey birde Lutfiye sinin müddeiumumiliğe gönde dair aksaminin irsal ve sureti dar 25, musiki derslerine 15, re- bahriyeli silahendazının te 

r··rette şehit edilen genç zabit şı duyduğu sevgiden bahsede- Hanım ve zevcinin celbini rica rilmiş olduğu vaki ise bunun musaddakalarmın irsali zımnın- sim derslerine de 15 talebe kav- mus olmasına telmih edell 
ve muallim Kubilay isin İstan- cek, mürtecileri nefretle tel'in ederim. heyeti hakimeye değil kanunun da makamı iddiaya müzekkere dedilmiştir. Derslere lise mez~- aza~ından M. Kiılg ecnclı1 
bul muallimler birliği her sene edecektir. Muallimler birliği bir Reis_ Bu şahitler hakaret makamı iddiaya gönderilmesi tastirine ve diğer gösterilen nu talebe kabul olunmaktadrr. leketler piyasalarına çı!{~ 
ya~atrlmak üzere bir ihtifal gü- de Menemen r.adisesinden, Ku- ve darp hadiselerinde bizzat bu muktezi olduğundan bu cihetin şuhutten burada bulunanların __ ,__.__ _ sermayeleri himaye etrn~~ 
nü tesbit edecektir. O gün bü-. bilayın kahramanlığından ve bü lunmuşlar midir?. İzmit müddei umumiliğinden celbine ve mahalli aharda olan E b k f re Amerikan askerinin g 
tün muallimler birlikte toplana- 1 yük şehidin hayat tarihçesin- Etem Ruhi Bey_ Evet bu- isti!amına ve irae ettiğiniz şu- ların bilistinabe ifadelerinin ah S a se ır mesini takbih etmiş ve ft 
rak aziz sehiclin nıhunu tebcil 

1 

den bahseden resimli bir kitap lunmuşlardır. Ben bütün bunlar buttan Şemseddin Beyin keza zına kara;; verilerek mahkeme VAŞİNGTON, 2 A.A. - A- kan askerinin Nikarguv~ 
edecekler. ve hayatını, kahra- neşredecektir. için de yalnız askerlere sığını- iddi~ya g_öre hadise. hakkında altı kanunusani 931 saat 10 a bı merikanın esbak Paris sefir~ M. j geri ç~~r~l~sı içiı; bi'. ,;~ 
~1anr~ ~p11~r1 ...... ~ ... : ...._..,.1..,. • • sulü ,..._ ...... .-,:- • u ' u -· "• - .t;ııhkık:::ııt ırrs_ ~~ P....""i'(,T1'1Y .. ,. 1 YW9 tt f' · -
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Teftiş Kokainomanlarla Büyük bir mecmua Köprüler Uhtesine düşen 16 nahiye, kongre-
üf tt' -

1 
k- ,. ·ı mücadele başlayor çıkaracak B b k vazifeyi yaptı lerini bitirdiler 

e ış er amı en _ -·-
1 

.. ır· .
1 

• eş eton öprü --- ----· - Çoban İsmailin esra 
t ft• kt } Kokain, afyon, morfin ve sa· s~~ul Daru .. unun~ 1 mı • } d Evvelki günkü gazetelerden Halk Fırkası ocak kongreleri 
e lŞe Çl 1 ar ire gibi semli maddeler kulla- mesaısını Avrupa ılım muesse-. ınşa O Un U biri Menemen irtica hadisesi mü ni takiben başlayan nahiye kon rengiz katli 

.. . nanlarla umumi ve şümullü , r selerine tanıtın.ak ve o.nlarla.d~ı . .. . . nasebetile Darülfünun gençliği- greleri büyük bir faaliyetle de- . fsta~bul.mınt~~ası mı:lkı~e mücadele başlamıstır. mi irtibatı temın edebı!.mek ıç~ Bır muddetten ben. ınşaau nin yaptığı mitingi tenkit et- vam etmektedir. Mevcut kırk ~spa;t~-~lesı cıvarında De· 
~ttışt.~rı ?ahılıye vekfiletı- Bütün eczacılar 've doktorlar ayda bir defa çıkmak uzere ~u- d~vam e~en ~-na~o!.uh~sarınd.~- mekte ve gençlik tezahüratının nahiyeden on altısı kongresini rek.oy çıflıgı çobanlarından Is-

• f ~r~ uzenne anı olarak m~ tesadüf edecekleri ve muttalı yük bir mecmua neşre?ec~~tır. kı ~engaver koprusu bıt111:ek uz kafi derecede müessir bir neti- bitiı:miştir. Kongrelerini bitiren ~aıl, ekmek alma~ üzre kö~e 
ık ılayet ve kazalarda teftı- olacakları kokainoman ve mor- Mecmuanın fransız~a, ıngılızce redır. Bununla İstanbul cıvarın ce evermediğini, gençliğin irti- nahıyeler şunlardır: Kadıköy ~derken meçhul bır ~ahsın sı-

• ~ışlardır. .. . finomanları derhal ihbar etmek ve yahut almanca lısanlarında.n d~ b~.ton. olarak ;Yapılmq olan I ce vermediğini gençliğin ;rıi- kazasında iskele, Yeldeğirme- !ahla taarruzuna ugrayarak 
:~§e çıkan ~~ı::tışler ~ mecburiyetindedirler. Bu suret- b_iri ile i:'az~.ıması tekarrür etmış koprulenn adedı beşe _baliğ ol~- tihaz etmesi la~ım geldiğini ila- ni, kızı~toprak, .sarıyer kazasın- maktul düşmüştü. İsmaili öldür 
ri tış H~cı Husnu, Dervış, le ihbar edilen kokaın ve murfin tır. Da~lfun~n bu hususta mu- caktır. Bun~ -~vvel ınşa _edi- ve etmektedir. da Emırgan, bıiyükdere, Bey- ~kle ~:ıznı:n olarak tevkıf e
M~eza~ Bey ve ar~adaşları- müptelaları kim olursa olsun fass~l bır proıe h.azırlam~kta- !enler ~adıkoyunde Kurba~~~ı, Bu neşriyattan DarülfünuP kozda Beykoz, Hisar, Üsküdar dıl~n çıflık hahyalarından müh· 
te~fe~ş, İmadeddın . B~y bitaistisna altı ay asabiye hasta dı.r. Ic~p eden tahsı<at yem sene 1 Bakırkoyd.~ ~asmah~.ne!. Bu.Y':1k gençliği müteessir olmuştur. da İskele, ?oğjmcılar, Yeni ma- te~ Mehmetle çoban M~inin 
.,, Ş ıçın Trakya ya gıtmış- nesinde yatırılacaklar ve altı ay biıtçesıne konmuşt'.r. dere ve Kuçuksu koprulenclir. Mezkur gazetenin yazdı klan ta halle,_. ~eşıktaşta Arnavutköy, Agırcezada mu.hak~melenne 
• eftişat esnasında bazı tah- k ·I d h f k··ı · Bunlarda b k ·ı· af Be - b l · ·· 

t f 

. dan evvel hastaneden çı arı mı- Mecmua a er a u teye aıt n aş a vı ayet tar ın ma en · •t 1 d yoglunda Kasımpaşa, Fatih- aş anmıştır. Dunku celsede 
ta ıl kt T tı at d d ·k· be k m gayrı varı ve ya an ır . h yap aca ır. c Ş ki d avri bir kısım olacak ve en sa- an a ı ı ton öprü daha 1 Ke d" ·ı ·· .. t•· - .. .. saı~ ... , · te Fatih, Karagümrük, Şehre- mıi tedi Mehmet, İsmııilin ölü-

t&hkik h . ·ı yaca ar ır. ; . .. . n ısı e goruş ugumuz iilll-

e 

. ata e emmıyet ven - Bu kabil müptelaların kokain lahıyettar muderrısler yazı ya- yaptırılmaktadır. Bunlar da Si- tt b" .. d . b h mini, Bakırköyde Yeşilköy na- süne köye giderken rasladığını, 
dır d lihtaraöa ve Ka'ht d k. s·· - y~ ar . ır mu errıs u ususta h' 1 . f di . 

..., · ve morfini nereden ve nasıl te- zacaklar ır. .. " .. . . ane e ı un dıyor kı: ıye erı. e en sıne ve hükumete haber 
•.ahsilat komisyonu darik ettikleri de tahkik edile- Darülfün~n~a ~a~ın~a açıla ~~t ~?1Pr~ıle~ddıdr'. Bunlarla beton _ o gazete iyi bir muharri- Diğer nahiye kongreleri de verdiğini söyledi. Mümin ise 
ila"y......:- . ··ık· t k""t cek mes•uJleri hakkında sıddet cak olan enstıtulerm ılmı tahar- opru enn a e ı yedi olacaktır. · · ·· d · · · . önümüzdeki cumartesi gun" üne maktulü hadiseden bir gün ev-~ ... ,. yem mu ı eş ı,.. ı , , . . . 

1 
"le! . • •• .. rını gon erıp mıtıngı başından ayısile tahsilit komisyonu- li takibat yapılacaktır.. ı:ya:r ve. mesaısı beyne ı::ıı ı- Şehnn mustakbel planı sonuna kadar takip ettirseydi, kadar tamam olacak, bunu mü- vel köyde gördüğünü, ölümünü 

"aziycti mevzuu bahsolu- Diğer taraftan kok~ındve1 ;nb~r Jım1 alkemıne bu mecmua ıle tanı Belediye tarafınd İ t _ gençliğin ne büyük hararetle teakıp kaza kongreleri başlaya Mehmetten işittiğini söyledi. 
u. V'l" • k · f' kaçakçıları ile de şıd et ı ır tı aca tır an s an • 1 d caktır. Kaza kongreleri ayın on Şahitlerden biri Mehmedin va-ı ayet tahsilat omıs- ın · bul şehrinin müstakbel,pla"nının çostugunu an ar ı. Madde gös.- d 

Un işan ahire kadar es'cisi mücadele başlamıştır. Bu me~at Fen fakü'tesi hadisesi tanzimi için açıla k .. b k tererek o gazeteye cevap verebı- ördünden on altısına kadar de k'a günü akşamı İsmailin nere• 
defterdarın riyasetinde iır- üzerinde kaçakçılık y~pan a~ t hk.katı hazırlıkları baş! ca muspa af a liriz. Gençlik irticaı daima boğ- vam edecektir. de kaldığını kendisine sorduğu-

aı lazım geldig" i bildirilmiş- en şiddetli cezalarla teczıye edı a 1 amıştır. ro e- k · · ahd" . . y alova kaplıcaian nu, bir gün sonra ise '"ben onu 
· leceklerdir. Fen fakültesinde hayvanat sör M. Y ansen de bu müsabaka- ~ - ıçı~ be u peyma~ etmı~tir. 8...,, . f . . d . y 1 çalılar arasında gördüm· öl-

müderrisi Hovasse ile müderris ya dahil olmağa karar vermiş- ~gıttı·gıı hyaknnl adme be m1eıd~~ -Jnse aın 1 aresı, a ova mü " ded' .. · 1 r d b. ' ı· ı_:Yoğlu, Üsküdar kazaları T lehe Avrupaya - N .h. B tir. Yakında şeh . . 1 k murtecı er a on a ese ıgı kaplıcalarının geçen bir seneye! ş. .. ıgını:_~a.m .. e ır. te as 
qdn.üdürleri maaşları barem a muavini Adem ezı ı . arasın rımıze ge ece - f t h' · . ·ı· . b ait istatistı"g'inı· hazırlamakta 1._ esen gor.e.medıgını soyledı. 

h 
"} •• d ·ı· da vuku bulan hadise müderris- tir. ne re ıssını ı an etmış, azı İ li k k ıne iblağ olunmuştur. ta Si e gon erı ıyor b. I b l • kararlar vermiştir. Darülfünun di. İstatistik ikmal olurunuştur. b' smkalı nb e mi e k~!mak ~z~:~ 

!erden mürekkep üç kişilik ır sta~ u un harıtası gençliği her zaman olduğu gi- İdarenin kaplıcalara ait taba ır eşe . e era Jer oye gıttıgı 

Telefon 
Avrupaya tahsile gönderile- heyet tarafı_ndan te~kik. edilmek bıtmek Üzere bi bu defa da vazifesini yapmış- başladığı "Yalova kaplıcaları" anlaşıl~ordu. Ma,.nun Mehn:ıet 

cek 33 efenidinin hacirahlarının tedir. Tahkıkat netıcesı yakın- tır. Gençliğe iftira edenler, ru· kitabına, bu istatistikte ilave o- bu eseg~ .1?'1~ı~ş ol~rak koye 
tevziine dün başlanmıştır. Yal- da anlaşılacaktır. Belediye namına İstanbul ha- han genç olmıyanlardır. lunacaktır avdet ettıgını soyledı. 
ruz muamelatını ikmal etmiyen Bizim öğrendiğimize göre ri_talarını yapan şirket Boğaziçi- Anka~a zir at e • • .. Diğ~r bir şahit i"e İsmailin 

anbul - Ankara- !ere verilmiyecektir. muavin Adem Nezihi B. in bu nın Anadolu kısmına ait harita- . Me;ı~meı:ıde vukua gelen ir- a s rgısı koye gıderken beraberinde bir 
Maarif vekaleti askerlikle ala- meselede mes'uliyeti üzerinde ları bitirmek üzered· B 1 tıca hadısesınden dolayı Baş Yarı:n Ankarada açılacak o- sirke şişesi götürdüuünden ve 

ey v l t } f t ır. unun a 1 V k'I ·ı M 'f V k'I . C 1 " og u e e onu kası olanların listesini İstanbul ittifak edilmektedir. stanbul haritalan tamam ola- . e ~et ı e .. ~~ e a etı . e- . ~ 1931 birinci ziraat sergisine kendisi ölü olarak bulunduğu 
zu}du ve yapıldı.. maarif eminliğinden istemiştir. Neticede Adem Nezihi Be- caktır. Diğer menat ka ·t h · _ lılesıne Darulfünun Emanetın- ıştırak ~~ecek olan zevattan bir halde şişenin çifliğe getirildiğin 

Askerlikle alakası olanların ye bir ihtar gönderilmesi muh- talar esasen daha e~vel ~itm~~ denbeçekMilen ~felgVrakf~am1 .edile ceC- kısmı dun akşam Ankaraya ha- den bahsederek bunun kendisin 
Son .. 

1 

de .. t d' 
1 
muamelelerinin bir an evvel ik- ı temeldir. tir. Belediye bu harital va n aarı e a etın en - reket.etmişl.erdir. ce şüpheli bir hadise gibi görün 

gun er mu ema ı ya- ı . . " L• \ d kl b 1 arın ve l'I . d al t 1 f Di b kı "agm• 

1 0

. . 

1 
k mal edilmesı husunda teshılat ıse er e yo ama un arla beraber ş· d' k d 1 esın en man e gra name su ger ır sım zevat ta bu düğünü ilave etti. Ag" zı kırık 0

• 

J ur arın ne cesı o ara . . . · 'f k'l !mı ım ıye a ar tl · 1 dı ak m h k t ed eki d" 
elk

. gos" terılmesı ıçın maarı ve a e- • 'h l yapı ş olan bu'·tü·· İst b ı re erı şun ar r: şa are e ec er ır. lan bu sirke şi~esı' mahkemeye 
ı gece sabaha karşı An-

1 
. M"ll' M'"d f V k'l t. .1 ımtı an an n an u ., Ve Beyoğlu telefon hatları- tı ı 

1 
u a aa e a e ı ı e . ?~ritalannın yeni harflerle tabı 

1
. Ceha

1
17t ve h~nh1arlrgk-ınMbir e- Kongreye çok fazla ehemmi- getirilmisti. Reis maznun Mch-

nıu t k .•. ,.,._, .. -muhabereye başlamıştır. Yapılan tetkıkata nazaran ıçın yeni sene bütr . t h . ım ve eım esen o ara ene- yet verilmektedir. Kongre ıs mede: · 
' ere en gectıgı ""'"no- r rt k 1 d b' . . .. esme a sısat d k 1 . . h"d' .. d d k . eki kablo bo,.;ımuştur. Vekalet evvelce bu efendile- ıs~1ve alo ame t~p e; e ırı~bc~ koyacaktır. ' men e vu ua ge en ırtıca a ı- gun e~am e ece ,tır. _Söyle bakalım. bu si e na-

ablonun bulunduğu çukura rin toplu.ol?rak gitmelerine ka- yo am .arın ~~t'.ces_ı. ..mucı ı 931 bel d. b .. . sesini Darülfünun camiası derin Guzel san atlerde sıl geri geldi? 
dolduğu için ıslanmış ve rar ve.rmış ıse de ş.imdilik mua- memnunıy~t gorulmuşt~~· e ıye utçesı teessur ve nefretle karşılamış- müsamere - Efendim, şişe bir tane de-

Ularak dün sabah saat altı- melesı ikmal edilmiş olan tale- Talebenın çalışması ıçın aza- 931 belediye bütçesinin şuha- tır. Yarın Miting akdile bu ha- ıs Kanunusani perşembe ak- ğildi. İki tane idi. Riri5ini Meh-
itibaren İstanbul _ Ankara benin ilk parti olarak gönderil- mi ehem1?iyet :erilmektedir. ta kadar ihzarı için ç.alışılmakta disenin müsebbibleri ve bihis şamı Güzel San'atler Birliği bir met alıp götünnüs. diğeri '·öy-

İst~nbul _ Beyoğlu mükfile- mele:ine karar vermiştir. Se~e n~h?yetın~e g~c;en sene dır. Bir kısım belediye şubeleri, seyircileri tel'in edilecektir. Ay- müsamere verecektir. Müsame- de kalmıştı. 
en kesilmiştir. Bu taraftan Dığerleri muamelcrini ikmal okld

1
ugu gıb~ ekkserıy1etıı:ı _sınıclf~1a bütçelerini ikmal ederek beledi- ni zamanda irf;ın ordın;una da rede Şefik, Muhiddin Sadık, A- .~i~e, şahitl.erd~n birine g~s-

.bulun Adalar ve Anadolu ettı. 'kten sonr.a gönderilece·k· !er- maekmtaedyı~rcagı uvvt e umıt e ı - ye riyasetine göndermişlerdir. mensup necip muallim ve kahra fif Besim B. !er tarafından kon- terıl~ı._ O.??. şı~eyı teshıs ettı va 

ti ha d f d d 6 h 
Umumi bütçenin bir şubattan i- man zabit vekilimiz Kubilay İsmaılın ol mu etr f d b tları da geçtiği irin İs- ır. 33 e en ı en sı su mu en .. · • ferans verilecek, şiir okunacak • u . ~ ın a a_zı ~l ciheti ile buralar a"rasın- disliği tahsili için Almanyaya, T urkçe harflennden tibaren bütçe encümenince tet- Beyin canavarca ~ehit edilme- ve musiki şubesi bir konser vere malumat verdı. Şahıt Scodık aga kikatına başlanacaktır. sinden mütevellit Darülfünun M h ed' ·ru· b. · · 'd' ı rnükaleme de münkati ol- 2 si usulü tedris tahsili için Vi- imtihan vermeyenler cektir. e m ın çı ge ırıncı gı ı-

t
tu8 r. yanaya, 4 ü bay·tar· lık. tahsili için Belediye cezalarını ailesinin .teessür ~etaziyetlerini Kadastro kanunu şin~~ k~~di~ine İsm~ili sor~n~a~ 
tanb 

1 

Alm 
4 

ta h ·ra Ecnebi ve ekalliyet mektep- 1 arz eylenm efendım. ra ölmuş kı gelmedı !" dedığını 

12 

B u ciheti telefonundan f anyaf~' . u n ve co; .~ !erindeki gayri Türk muallimle vermeyen er Darülfünun Emini Haber aldığımıza göre Ka - hikaye etti. 
· . akırköy Yesilköy hat- ya tahsi 1 ıçın Fransaya, . u rin bir kısmı yeni Türk harfle- Belediyece alınmasına karar Muammer Raşit dastr~ kanunu ~illet meclisin- Muhakeme diğer sahitler~ 
nşliy~bilmiştir. . bahri inşaat ~hsili ~_çin İ~g~ı_:~- rinden imtihan olarak şeh-:d~t- veril.e~ nakt1 _cez?lar ha.kkında Darülfünun Emanetine 'de. muz~kere e~ılere.k muvaze- tebligat için baska güne kaldı. 
.eYoglu kablosu bozulmadı- reye, 4 Ü makıne mu~en~slıg•. name almamışlardır. Bu gıbıle- Dahılıye vekaletındeın vılayete y··k k T"' k ı·;;.· · · n~ı ~a~ıye encumenıne sevke- Sabıkalı Cemalt• Çın Beyoğlu ile adal A- 3 ü köprü inşaatı, 2 sı tarih tah . . . . . b" . . . u se ur genç ı.,ının ın- dılmıştır n 

1 kr 
ar ve f rini maarıf ıdaresı tesbıt ederek yem ır emır gelmıştır. Bu emir kıla'p ve cümh· urı·yet du" mania- •· • • .. •• k ı· d 

u smı arasınd k' .. k. sili için Almanyaya, 3 ü izik, ş z fi at ı a ı e k . a ı mu a- vazifelerinden çıkarmıştır. Bun-! de cezalarını vermemekte ısrar rına karşı duydug· u nefret ve hu eytin ati duşuyor . . v'.1~ . .. .. ~ esılmemiştir. kimya ve 3 üde om:ancılık t~- !ardan bazısı imtihana girmiş edenler hakkında ne suretle mu sumet te ah" l . b"f" Yeni sene zeytin malı r· . Cemal ısmınde hırını oldur-
uıllhabere inkıtaa uğrayınca sili için Fransaya gıdeceklerdır. ise de kazanamamıştır. !amele yapılacağı izah edilmek- d. . zl ?r .erı~e d u .un ~-~v yasaya geliyo~ B .. d su~ pı mekle maznun polis komiser ~n kısnn bulunarak Tel - Talebe, gittikleri memleket- B k b'I ır 1 b' "h tedir. Bu gibiler hakkında müd c~ ıyetıı;n ~ ıştıra e enm. u- 1 . . ~ yu~ e.1:1 ıat- muavini Bican ve Süleyman Ef . 
... ~ırketi tarafında tamirat~- !erde elçiliklerimize müracaat 1 u .a ıdr_nlu~ tıı~ eBre m'~.mdduet deiumumili"in müd h 1 . r~ ~k Gazımız taı:af~ndan. elleri- .e~ dah~ ~ıya,de duşmuştur. En !erin muhakemesine dün A "ır-uıışl 

1 
.. .,d · h ·ıı · et tayın e 1 mış r. · u u • g . a. a esme u mıze en kıymetlı hır vedıa ola- ıyı zeytının okkası 30 kunıstur. da d . . . g anmıştır edecek er ve mu•ı etı ta sı Pn- .h ti d t k a imtihana gi zum oldugu emır<le zıkredilmek k t 1. d"l k 1. c·· Bundan sonra 15 ku , k ceza evam edılmıstır. Emra-

arnirat ö "l ·de ni oradan öğreneceklerdir Ev- nı aye n e e r r - te<lir. ra . es ım e 1 en ıymet ı um- d . . ruşa a- zı akliye hastanesine sevkedilen 
dev g ~ n sonraya ka- . . d'l . 

1 
f di- rerek kazanamazlarsa vazifele- hurıyetimiz ve kuvvetli bekçi- ar zey~ın fıatı vardır. Geçen Bican Ef h kkı d h .. 

do ,:un etmiş ve saat on al- raki ıkm~ e. 1• rı;;ş ~ an k e en. rine büsbütün nihayet verilecek ıere malik olduğunu inkılap ve hafta ıçınde Roman yaya 180 fı .. d. . a ~ _ ~ enuz :a-teıeF tamirat biterek şeh- ler ~ud~a a ıcın e are et ear:- tir. Tevziat devam ediyor Cümhuriyet düşmanlarına gös- çı zeytin ihraç edilmiştir. Fakat :~ g~d e;ılmedhı·gıı a_nı.aşıdl?ıgın 
on muhaberatı temin o- cek eı ır. İmtihanda bu muallimlerin termiş bulunan Yüksek Türk Romanyada Yunan zeytinleri m .~u h~ a~f ıt erının ınlen 

.\ uş~· Doktor kullanmayan malCimaU umumiyeleri de yok- d ~ay'.i tmü:adiller !cemiyetin- gençliğinin bu asıl harekatile mallarımıza karşı en büyük ra- b e~ e .. ır ebı erkek!· muhakeme 
bu.Ynı ı zamanda Ankara - İs- ı·mala"thaneler !anmaktadır. e evzıa a evam o unmakta- d bed' 'ftih d k . kiptir a5 a gune ıra ı mıştır. tcl1:f • • dır. Pazartesi günü 100,000 li- e e ıyen ı ar e ece tır. . • Jr d • • d f. ~Ştır on mUkfilemcsi de Muay1en bir miktardan faz- Lise müdür muavınlerı raya kadar olanların tevziatına Meting sarsılmaz bir irade ile Halıt Ziya Bey -~a aıre~ın e._ta~ ıye 

edeni· la amele istihdam edilen imalat- Ba·ı lı'se ve ortamekteplerde nihayet verileceği tahmin olunu Cümhuriyetin muhafazası için Tapu idaresi kadastro işleri . 
931 

s~nesı hululu ~uı:ıas~-
1 ... 1 __ ve seri muhabere va- . d k b 1 d . ~ çırpınan bütün genclig" e muvaf- fen mu··dın· . Halı't Zı' a B h betıle tasfıye muaınelesının ıc-
~ telefon hatlarının bir hanelerd.e ~ırer . o to: ~ u.n u müdür muavinleri seyyar mual- yor. • , y ey ra at r tm k k ti . ~et ıçin bile bozulmuş olma rulması ~çın emır venlmışt!. Bu limlerdendir. Badema bu mek- Muhtelıt mübadelede fakı yet temennilerimin iblağını sızlığı dolayısile iki ay mezuni- a e e .~e atyı arını . tanzım tin ld f ı amele hulu rica ederim. yet almı.,·+.r. eylemek uzere stanbul ılc Bey 
o uk,.~ .. k"IA b emre ragmen aza • l d ··d· · !er' sabı·t M.'bad ı · ~~ ·ı Ü et ,.... muş u ata se e- b . l"th 

1 
d t b' tep er e mu ır muavın ı u e e komısyonu yılbaşı Maarif Vekili og u ve sküdarda bulunan İs-

"erıniştir. nan azı ıma.a _ ane er e _ ~ ıp muallimlerden olacak, başka munasebetile bir kaç gun·· dür ta- lllek t ı •ı tanbul 1 d · 1 ·1 h 
'I" bdulundhunılmk.k adıbagı alanmınlaşıldtıoın - mekteplerde dersleri bulunmrya tili faaliyet etmişti. Bugun·· res- Eaat Lr.61 ep l er besinde ~~st:C:~ :e~a~~üas~:~ 
ı al" h an ta ı ata ş ş r. · M h il il . ıa mer aşhane) eri Üç m<!'nsucat imalathanesin- caktır. • me°: ışe başlandığı halde Nebil a a e çaplan m Saba kası n:ı- .o~ak üzere ~~~.un~saninin 

liıuımercc fak' _ 
1 

b ..• de doktrı· bulundurulmaJıU-ı Talebe kasket gıyecek Beyın rahatsızlığı yüzünden bü Haber aldığımıza göre Sultan bınncı perşembe, uçuncıı cnmar 
....... - . ır ta e ye og . ··ıd··. .. J h ki d ta"'ki· ş h . . d b tl d 'Ik rolar toplanmamıştır Türk he h d Çe 85 inci haft•nın tesi ve 4 üncü pazar günleri mu·· k'.4"."gı tevziine devam edil- goru ugun en a arın a - e nmız e azı sem er e ı , t' hh . : • amamın a lebi Alaeddinma :~ir. Ancak ,bazı semtler- batı kanuniyeye tevesciil olun- mektep talebesi mektep kaske- YK~ 1 .m

1 
Bura has~.51 Ankareısı Tevfik hallesinin kadastrosu ikmali e- birincilikleri racaat kabul olunmıyacaktır. 

J-...k . . . ak !'al . amı ey enuz radadır d'I Kara Al" t • ..• .., pışırecek mahal bu- muştur. tı taşımam ta ve a ettayın G • _ • · ı erek evrakile birlikte tapuya Mektepliler müsabakası 8S in 1 çe esı 
dığı için talebeden bir Yurt bilgisi ·dersleri kasketler giymektedirler. Yapı- ayrı mubadıller devredilmiş ve tapu idaresi de ci hafta birincili:klerini sırasile Gebzede yakalanarak şehri-

ına soğuk yemek verilmek lan tctkikatta bu gibilerin en zi- kongresi mezki'ir mahallatm senetlerile yazıyoruz: mize getirilen Kara Ali çetesi 
r. Havalann soğuması üze- Mektep~er~e. talebey~ okutu· yade fakir muhitlerde bulundu- G . .. . . . çaplarını sahiplerine tevzi et- 1 - Galatasaraydan 228 Fah efradının isticvapları ağır ce -
liilatiahmer talebenin he lan ~rt b~lgısı derslerınde tale ·u anlaşılmıstır. Maarif idaresi ayı:ı mubadi~enn seı:ı:elık miştir. Mimar Hayreddin ma- reddin Bey. za mahkemesi kaleminde yapıl-

. sıcak yemek vermek 
1 
.• P beye ınkılabımız hakkında muh g kt 1 b: tamı·m go .. nderc- kongresı ayın 14 une tesaduf e- h 

1 
el cın 

1

• . d Ma me ep ere ır den çarsamb .. .. ailesinin senet ve çaplarının 2 - Darüşşefakadan 47 Halil mış, ve a el'usul hüviyetleri ye-
11 en aşhaneler tesisine ka- ta~:~.~~ u~~t_v:rıyo~.;:. k t · rek son derece fakir olmıyan ta- Türkoc • da gun~ S:t 

14 
te tevziine de bu ayın on beşinde Bey. gan yegan ~ahkik ed.ilmi ·ve tut 

ermiştir. a~. d urtl ı. ~sı., ve_ u~ a- !ebenin muhakkak mektep kas- S a?ın fa ?'apı ac tır. başlanacaktır. 3 - Darüşşefakadan 23S M. t:ıkları vekıller tesbıt e<lilmiş-

N
.k" h ': 1'.' 

1 
ers erın;~ I?r~g~~m ar;ı keti giymesini bildirmiştir. Mek eyrıse aın pasolan İbrahim Bey tır. 

;;d . 1• ~ .. • • ~:,,nıslşeedtmbe~lh ıkrıTn .. ekıtr. 'h' u tep kasketlerinin daha ucuz ve Seyrisefain idaresi, müddeti 1 ~ 4 - Galatasaraydan 247 Saip Muhakemelerine 22 kanunu -
" afaaı Mıllıye mudın umu r e ı assa ur arı ın- · al' · · al'k b' · ı y B sanide b ı k M · e k' . . d deki yenirk . k 

1
• al hinde yerli maldan ım ı ıçın a a- ıtmıs o an pasoları bu hafta i- • kh ey. . aş anaca tır. aznuıı-hı.~ anı harp ferıklerı~ e~ zaman za 1 ,tın ~ aedp .

1 
ey·rt· • darlar nezdinde teşebbiisat ya- çin<le yenilerile tebdil edecektir enı ÇJ S - Galatasaraydan 140 Mah !ar bır çok cinayetin faili bulun ~ıı Şe ki Paşanın kenmeı ~n ertıp ı en ı ıcaı · mut Şerif Bey. du. ki arından muhakeme sayanı 

'ile . 1 . S k. Hf hareketlenn mahiyeti anlatıla- pılacaktır. . tt d b 1 d k sıme en . ev ıye · caktır M kt l d ders saati aynı saa e erse aş aması mec Anafartalar kumandanı Müsabakayı kazananlar, mev 
1~ at safhalar arzedeccl.tir. 

nt"kya eşrafından Yahya L·. .• • • •. , • e ep er e bun' ve lu""zumlu go'"ru'"lmem kt •'k"f tl 'd Bı e h h.b. . 
N;fi Bf. nin nikah mera- ırrian ıstatıstiğı Lise ve ortamekteplerde sa- dir. e e- MUSTAFA KEMAL ut .. mu a a arını ı .a~ehanemize r srar a?e sa ı ının <!.. ek' b K I b 

11 
muracaatla aldırabılır. mahkumiyeti 

Unkü cuma günü S~ffeti Lim~n şirketi 930 senesi zar- bahleyin dersler saat s ız • u- ız ta e enin jimnastik e mülAkat 86 ncı hafta • 
. hanelerinde doktor Omer fmda lımana gelen, giden va- çukta başlamaktadır. Vekalet k af . Be azıtta esrarhane · !eten ıı.trıı Ps. ve sabık Bahriye A- purlar ve alelumum bir senelik gönderdiği bir tamimde bu m~k 1Y eti Renkli haritalarla Seksan altıncı hafta başladı. S:ıhin isminde biri birinci ceza !arından Rüştü Pş. ile bir liman faaliyeti hakkında bır is- tepler sabahleyin ders saatlen- Kız mektepleri talebesi jim- Gazetemizde bir hafta zarfında ~ahkemesinde muhakeme edil-
keıvatı muhtereme huzurile tatistik hazırlamakta~n:· . n! va~iyet ve .bulundukları. mev- nastik dersinde dizleri sıkı las- Yazan: Ruşen Eşref ç~ac~k haberleri~ e~ ~ühiımni miş ve 2 ay müddetle hapse 4C 
f lınmış ve Ubcvdullah Ef İstatistik bu hafta ıc;ınde ık- kıe gore tesbıt edeceklerdır. Bu tikle, siyah kilot giyeceklerdir. nı seçıp cu~artesı gunu akşamı lira cezayı nakdiye mahkum ol-
• rı.cıan tescil e · ra. mal edilerek İktısat vekaletine da saat sekiz buçukla dokuz ara. K.ız talebe. kilotsw: jimnastik F'iaa: 

1 
lira na ka~ar n:ı_usab~k~ memurluğu muştur. ,~ ...:.::~~ ... .l.lli~~ıwıU!!~:..::.::::::;;..;;.;;.._:_ ______ ı__.~.ı.......ı-...l~~--.w..ı.:;.,JlımoiinaJl.ılbil..<ıılaınn.,.;._:aı.t:m--11..'.D::•:m~ı -m~aı~ba~a~ı~oa~b~t:_.!:t•::b::nı::::••~· adresıne gonderınız. Neticeler Zabıta esrarhane i letenleri 
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4 K. SANİ 1931 
iDAREHANE - Aalrara caddri 

No: 100 T.ı.nI ....ıı Milli)'et, t .. 
tan bul. 

Telef- _...ı.n, 

lıtanbul 3tn ı, 31112, 391S 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç lçia 

3 aylıtı 400 kurut SOO kurut 
6 U 750 H 1400 .. 

12 H 1400 .. 1700 H 

Gelen ~rak geri verilme• 
Müddeti ıeçen niiıhalar 10 lmnat 

tur. Gazeta n matbaaya ait iti
İtin mildinyeh müracaat eclilir. 

Gazetemiz ilanlana -'uliyetillİ 

ran azap verir. Fakat, bu yürek Umumi harbin patlayışı - Bizde seferberlik ilanı Göben ve 
ezintisinin ne olduğunu bilen Breslav zırhlılarının gelişi - harp hali - Matbuatta sansu"r [ ] 
insanlar için böyledir. • 

Tesadüfün karımııza ıetme l914 senesi dünyanın 'çehre- retinin bu nı;.n levhaları iri yazı yirmi milyon asker birbirine sal 
meydanlı bir muhatap olarak çı- si_ni, haya~, iktıııadr faali;o:eti ile: "Umumi sef.erberlik var!,, dırnıışlar. Herkesin korkup tit
kardığı l>u adamda hicap, fazi- nı, saa~e~m ve rahatmı. altüst ~i!or<lu ve her tarafta asker rediği umumi muharebe alanı 
let denilen hasletlerin olmadığı- ede~ bu~uk muh~~benın pat~ sılah altına almıyocdu. Hüku- karşısından duruyoruz. Ve hep 
ru aöylemittik. masile ~ıharı: tanhınde en ~a~ı- n:ıet gazeteleri, bu baştan başa bir ağızdan: . 

Gizli devam eden bir muhabb 

Yürek üzüntüsünü duymak alı sahıfelen yazınıştır .. Bızım sılahlanmak keyfiyetine ihtiya- N .d. ? 
. memleket, Trabulusgarp h t' tedb" d" b" h - ereye gı ıyoruz. H . . d - .. ıçin imana daha batka bir feY . .. mu a- _ı ır ır, ız. az__ır duraca- Diye soruyoruz! Evet! Ku- e~ ışın og~u. ve ~yı yapılma niçin gizliyeyim? .. Siz beni 
de lazım: seciye. rebesınden henuz. k~u~amış- g~, muharebe ıle alakamız yok runu vusta hayatına avdet olu- s~ı ıst~J:'.~n, tıtız bır adamdı. diğinizi söylüyorsunuz .. 

Muhatabımız bize mütema. ken Balkan harbının felaketle- dıyorlardı. 1914 Temmuzunun f k k Soz verdıgı yere vaktinde gi- de gizlemiyeceğim· Ben de 
diyen iki sene ev'velki çekitmele rine düşüp müthiş surette ezil- 20 inci günü (Rumi Temmuz) ~uyo~, 1 a. ~ ~~u~u ;;ısta :;u- der, beklediği adamın da vak- seviyorum' · 
rinden bahsetmekle acaba mişti. Dahili ihtilallerle hüku- duvarlara asılı dediğim büyük dar; e en~t ~r a~ v~r . 'u_0 

tinde gelmesini isterdi. Kendi- Genç ad~ şaşınnıştı B 
_ Almanyada Türklük aley met darbelerin 1918 denberi biri ilanlarda şu satırlar yazılı idi: .:t opt ve h enb ~u. areb esıb e si, genç, bekar bir adamdı. Faz- mediği bir saadetin birde 

• biri ardı sıra gelip ·ç·m· de ı ısa mu are esının era er 1 1 k b h.. . .. b" hinde çekilen filimde rol aldığı- 1 1 ız ya- b ı ı d a 0 ara u urrıyetını ır kat karşısına çıkmıs olması on 
ru mı hatırlatmak istiyor?.. ralar açın.ası yetmiyomıuş gibi . ~eferberlik var. Asker olanlar a~ amı~ 0 ması. ır. . . . daha güzelleştiren bir şeye ma- şırtmıııtı. Cevap olarak a 

İyi hatırlıyoruz: o zamanki emperyalıs_t Avrı~p~nın başımı- sı.la~. a!.tına Seferberliğin birin- Ale~ı medenıyet~n gıttıkçe likti: Servet.. şu sözii kekeliyebildi: 
. t b . . lnu t za çıkarttıgı bu ıkı muharebe cı gunu Temmuzun 27 inci pa- tevessu eden maddı rabıtaları Bu akşam bir yere davetliy- Beni mi seviyorsunu· , 

ne,nya unun ıçm yapı t ı, · d k • . h d · d · "b ·· z · · · - Benim kim olduğumu Al- ıhçerb.~n .. ak dıttıglımı.z .kanlara ~a- zartesıdir. er. şeylde~ z~y'.1 e ıtı ~a mhus- di. Tam sekizde oraya gitti. Bu de beni seviyorsunuz, övle 

1 h 
. . . b' d f d h a uyu ert er ılave etmışti tenıt o ugu ıçın umumı mu a- rada çok iyi bir vakit geçirecek- Genç kadın 'ekrar ett". 

B 
.. k"" h a rızası ıçın ır e a a a fU t b d 1914 .. B . • ebe · ·ık tt • k b ı ' ı. ugun U ava Türk halkına anlatın.. ve_ am u sır~ a un umu- u ılan bir kanunla beraber r . nın 1 

• a .. '.gı .. u~~un .eyne ti. Bilhassa burada bir müddet- - Evet .. Bı ıı de sizi se 

10 D
. b d .. mı muharebesı, Saray Bosnada çıkmıştı Kanun 45 yaşına ka- mılel kredıyı oldurdu. Pıyasa- ten beri tesadüf ettiği genç ve rum Hem dt' cokt b · 

DUn barı.et en çolı: 13 en az ıye u erece ısrar goster- k ti 1 A 1. h . , d · . lard k d 1 d b ı .. . .. . · · an en.· 

kabul etmez. 

duece idi Bugün ruzgtr poyraz mek neden?.. ? o un:ın ~~~~urya ve ıa tı- _ar ~erke~.ın filen hizı:ıeti aske- . a, asa a~ cep er.~ u unan ~zel bır kadın, esmer guz~~ı benim kocamın dostu idiniz. 

İ t in b kt d d 
nın vaka sı yuzunden patlayı- nye ıle mukellef oldugunu yazı mılyonlarla lıralık kagıt para- bır kadın vardı. Bu akşam o gu- ni seviyordunuz Fakat 

tıt~lı: hın kapılı olıcalcıır. t e ya ız u no a a ur. e · t" b"" t"" d"" d !ar ve tah ·ıı 1 • ı ld k k d G" ·· 

~
~~~

7
-~~~~~!i~gı duk v rmış ı; ve u un unya şaşı- yor u ve neşrinden itibaren tat . vı .. er.~a _u o. u; ıy- zel a mm evine gidiyordu. ıt gizlediniz. nen de sizi sevi 

~az ıııııiımm Bir insan söhretinden bahset rıp kalmıştı. bik olunuyordu. metınden duş~u; şımdı yalnız tiği yerde gene onu görecekti. dum. Fakat kocamı aldat 
~V -= -..ı- tirmeyi ister amma, ayıbından, Avruparun böyle büyük bir Seferberliğin ve muharebe altın~ kıymetı var; altının ~~k Salondaki büyük aynaya baktı. kendi:-.ı i küçültmek istemi 

QrQStnUll muharebeye doğru gittiği his hazırlığının yanı sıra, İstanbul- darı .1se .. Avrup3: ~~amelelerının Çok iyi giyinmiş, genç, yakışık dum. Ben de muhabbetimi 
~ asla!... solunuyoz:du; F~ansa reisicüm- da para buhranı başlamıştı. O belkı yuzde bırını ~tamıyo.r. lı bir adamdı. Muzaffer bir ta· dim. Lakin zevcim vefat e 

Ç d 
* * * hum Poıncarenın muharebeyi tarihte Osmanlı Bankasının Darbeler pek çabuk bızde de hıs vıırla aynada kendini süzdü. Gü ten sonra bunu siz"ın ı"zhar e aIDUl a am Gene bazı ıeyler vardır ki h ı · 1 d ş h · · d ·· h b" ••• azır an_ıak .. ı~~n yaptı~ı Rusya ! banknotla~?an maada kağıt so un u. e nmız ': m~t iş ır ze~ bir.kadının lak_a_yt ~al~mıya- ni7:i bekledim. Madamki i 

Geçen yazımızda: Bu adam ~asit b~ ze~iİ ~Jü~~i~dmu~~j seyahatı, kuçuk S~bısta~~ A:~ ı para yo~ ı~! halk bu kağıt para buhranı v.ar. Şımdı he~~e.s cagı lbır erkek degı.ım.ıyd~.?.. e?ıyorsunuz, ben de mukabt 
kimdir, nedir, ne yapar, nerede· he;;'ej attaka ed~ .e dır ~r~ 1 e ~sturya ve Macanstan gıbı bu paraya bile ıtıbar eyleınediğin- altına koşuyor, altın arıyor, ıtı- Genç kadın gelmıştı. Guzel e- dıyorum. 
oturur, nasıl yaıar? Bilmiyo- : 0 ~nur, ~ ısın e Ye ıe- yuk devlete meydan okuması, den bir kanun daha çıkardılar bar ile evrakı nakdiye ile yaşa- !ini ona doğru uzatırken: 5#. 
ruz. Acaba Muhiddin B. de ıöz- Y er_o .. ~. ıyank ara: Almanyanm müthiş hazırlıkla- banknotlann tedavülünü mecb~ yan bütün bankalar ise bu altın - Sizi gördüğüme çok mem- Kadın çok samimi bir .M:nma h be 

1 
· · söylüyordu. Sonra kendini fi 

!erile hüviyetine ıüphe veren derler ... rmm a r en, cıhan matbuatı- ri yaptılar. talebi karşısında islimi tüken- nun oldum.. adamın kolları arasına attı: 
bu adamdan bir defa: E t · • 

1 
M h . d b at nı ?o~duruyordu; bizi~ g~ete-ı Meb'usan Meclisi 20 Tem- miş . v3:pur gibi mefluç kald.ı. Diye söze başladı. Sonra ila- _ Evet, dedi, ben de se 

_Sen kimsin? 
1 

r ugru k~ sınld e. us ;r- lenmızde bu haberlen sahıfele muzda kapatılmıştı. Matbuata Şehrimızde mevcut muhtelıf ve etti: rum. Artık ikimiz de mes'ut 
Diye sormağı merak etmedi ;rı yazanın ı:ı.0 ugE~u ~ • rine geçiriyordu ve İstanbulun . basılmadan evvel askeri sansü; bankaların hastalığı, iktısadi ha - Bu akşam diğer çağırdığı-

. ., D · t"k ırarak merak ıyor. ger u- hükfunet mahfillerinde çok mü 1 konulmuştu. Bog"azlar kapatıl- kikatleri anlıyarruyan halkın hü mız davetliler gelmiyecekmiş. · biliriz. · · 
mı.... emıı ı . k d' . d b k b'I . G _ Ben methurum. Beni ga- nu ö ~n 111':' en k.aı a ~ n;ıye~· him kararlar a~nmakta olduğu mıştı. cumile daha ziyade azdı. Tecili Sizinle yalnız yemek yiyeceği~. en~ k~dmıı;ı arad_ığı s~ 
zete müvezziinden, kundura bo- ~e bgr~°b'{e;' t ım~İ> da 

7
ma ı kulaktan kulaga . dola~ıyordu. İşte 1914 Temmuzunun 1stan düyun kanunu çıktı; vadeli dü- Bu ne büyük bir saadettı. ancak .ızdıvaç ıl~ tem_ın ed~ 

k d b·ı· · · ıse u a a a e mı ız e · ·· F __ .akat bu habe.rlerın dogrusunu /bula gösterdig" i manzaralar bu yun ve mevduatı nakdiyenin he Genç adam bunu saklamadı: lecektı. Başka hır şekılde bır 
yacısına a ar ıora ı ırsınız... p· b 1 ti - rl h a _ b t b k d k b ı 

D
. s • t f'k" d b" t ıs, u u u, yagmu u av - ogrenmek kabı! olmuyo.rdu. O jidi. 1910 Trabulusgarp harbı"ne men iadesi mecburiy~ı· kaldın! - Benim buna ne kadar se· 

1 ayı u a ın a .u. etme 
. ıyor~ a~ a • 1 ır, e e ıya.' !arda batak sokaklardan geçen '" G -tıyatro alemınden sorulmak ı- t b"ll . 

1 1 
.. eri zamanın gazete k~lleksıyonla- koşan, 1911 Balkan muharebe- dı. Gene ayni heyecanın sevkile vindiğimi saklamağa lüzum enç adam ~evdı?ı kadıı 

• b' · · b'I • ·· ·· 0 omo 1 erın yo cu ar uz ne nna bakarsanız harıçten gelen , si hezimetini gören Tur"" kler . banknota bile nazan itibar atfet var mı, dedi, hir ummadığım ayrılara_k kendı __ .evıne .;el 
çın ır ısım ı e vermege yuzu - " Ik d - k kalmayan böyle yüzsüz bir ada. sıçrattıgı çamura, haber!~r~ müteallik satı:larm · 1914 te umumi seferberliğe çağ miyen halk bir diğer kanun ile bir saatlet. .. . . . zama.n 

1 
v_er _ı g ı arar su 

0 

ma ömrümüzde ilk olarak rast- - Zifos.... her bırısınde korkunç endışeler nlıyordu ve gidiyordu? ı. banka kaimelerinin kabulüne ic Bu onun ıçın hakıkaten bır kendı kendıne · 
derler. Sindiği bataktan durma duyarsın z b ] d T l' d · G k d k t kd·r B d d" b k d 1 · lıyoruz . Birçok Külhan B. )ere, ı · Bu haller içinde perişan çal- ar o un u ! e aş ve heyecan sa~ ettı. enç . a mı ço a ı - en, e ı , u a ın a 
dan şu veya bu namuslu vatan- Alman askeri hey' etinin Li- kanırkı!n Almanların Göben ve olmasın diye nasihat, kolay fa- edıyordu. Bu hır aşkın başlan- vaçtan başka bir suretle y 

- MCfhurdur... data rasgele küfür yağdıran bu S k k b'l ., K di · k.b ı d' " F k b d _ İyi küfürbazdır... adama biz de: md an
1 

vonb ander~ riy.a~eti altın: Breslilv harp gemilerinin Ça- b'.1t .. a ı mdı:. ~.n mı a us u gıcBı mkıydı.. d. Jrl Kocası öl mıyacagım. a at en 
Filan, denildiğini bilirdik a ~tan ula gelıp bı~~ asken nakkale boğazına iltica eyledik ~r ~yaya uşrı:uş sanıyorum, .. u a ıı:ı . u . ~ u. ..' hürriyetimi muhafaza etın 

- Çamur adam... tensıkata başlaması, ıtılaf dev- terini ve bımlann Osmanlı dev şımdı uyanacagım da bu kor- muş, kendısı boyle genç ve gu- tiyen bir adam degi l miydi 
amma, kendi kendisine: adcnı vermeği dü•ünmü•tük. ı k ·· 1 J k d l k 1 t s· d" 1 1 d b.. 1 b" h • • etleri mat1:ıuatmı coşturmuş ol- !eti tarafından satın alınıp "Ya unç ruyadan çıkacağım diyo- ze o ara u a mış ı. • ım ı nası o ur a oy e 

- Met urum... Darülbedayi mecmuuında a- duğunu yazmıştım. "Altı büyük vuz ve "Midilli isimleri takıl- rum. Hatta gazetelerdeki har- Yemekte genç kadını eglen- ctivaca muvafakat edeceği 
Diyeni gene ilk defa bu oldu. k t•-" n sal ıı" 'I •ı'mdı" mu""d " " b" • J f d" k · · b" k 1 ani t ş· d' k · ı ugı aa ye 1 e ~ devlet,, namına hareketle kuv- dıg"ını işittı"k. Mı"lletı"mı"zı"n ı"ane ı umumı te gra nameleri okur ırme .. ıçın ır ço ~ey er a ım ı onu ço sevıyorum. 

H em ne mu··nasebet?. .. Gazete dei • · ·· t kib' d S l d d k d 1 rdan k • umumının goz ve a 111 en vetli görünerek şarkta her iste· sile tngilterede yaptırılmı" 
0

_ keın onlara inanmamak ve bun- tı. oy. enen e ı o u a at sonra ne yapacagım? .. 
müvezzii, kundura boyacısı, bo- k a d ı'htı"mal bı'r mah " 1 b h k ? B" "b" · · d b açan, Y nn a diklerini yaptımıak istiyen Av- lan Reşadiye ve Fatih Mehmet ar hayalattır diye hükmetmek a settı. • arsam . . ırı ırımız en 
zacı ile meyhaneci mi ki onlan kemenin karanndan azat kalabi- ru .. pal·ı· imperyalistlerin ikiye bö. ·· diritnotlanru İngiltere hükfune istiyorum. Of1;un haberdar oln_ıadıgı da- sak? .. 
kendisine ıahit tutuyor! lecek olan bu adam kendi ismi- ı ld h b takım şeylen anlattı 

Onlarda Ertuğrul Muh.ı"nde unmuş o uklarmm en bariz, ti zaptetmiş idi. Ve iki Alman Seyreyledig"imiz muharebe a ır d k d" . k b h. Genç kadına bir mektup 
ni gene en iyi olarak kendisi ko- · b b h 'etı" k · · Genç a am en ını pe a -olmayan teY bolu boluna var- ıs atı, u ey as enyenın gemisinin alınmış olması mem- İslav ve Cerman ırkının müca- . d 0 d • rak bütün bu endişelerini a 

dır. Onlar, bu memleketin te- ı!°faydaered, ~ey;~stalığının tcthisini İstanbula vüruduıııda Paris, Lon lekette tatlı tesir yapıyordu; delei. kat'isidir; İslavların şark- tıyar sar~o~·· u. .ıu: u~u feğ: mak istedi. Bir kaç satır y 
dra ve Petersburgta kopan vel- lakin Osmanlı imparatorlug"u tan garb• dog"ru ve bittabi bizle rahattı. yı f~şt~nmKıştı. t ; ıkı Fakat az sonra: 

miz Ye erkek çocuklandır. Bir köpeği vannıf, ismi: ı ı tu t k ·· ·· ·· " yemekler ne ıs ı onuş ugu a d d" b" d du ve e o muş , ar ı gorunuyor- her adımda harbe karışıyordu. ri çiğnemek şartile bir asırdır d .. "ıdi Bö 1 - Nasıl, e ı, ır aha 
• • • - Kun z... du: Şark işlerin~e altı devlet ro Türk münevverlerini burada bir yapmak istedikleri istilalarını· .11

\genç vel gu;e. ı. {. ed(fe~ görmiyecek miyim? .. 
Fazilet sahibi insanların yü- muf. O halde kendi ismide: lü iflas etmişti. nokta müteselli eyleyordu. Ça.r bundan altmış sene mukadde~ çbır~~nhsaat erb·~· ıns~nd"?eıı ını Onun izdivaç teklifini ı · 
h

. k y ·· - Kuduz. Pinçip ismindeki bir Sırplı, lık Rusyasınm Fransa ve İngil- İngı"Jı"z ve Fransızlar durdur- e ya t ksaya 
1 ır ~ıy bı .tın·· • t" etmiyecek miyim?.. Mti 

zü ıcaptan ızarır. er yuzün- olacak. Köpeg"inin ismi kunduz, eme yenınış ı ış ı. d ··ı 
d b d 

·· d ·ı · · kı Arşidok Ferdinandı katledince tere tarafından oluşu ve Balkan mak ı"çı·n bı"zı"mle beraber Kırım G d .. 1 · '. aş ya egı · · · 
e u a amın yuz en erını - kendi ismi ise kuduz olan böyle enç a am soz ennı yav · K' • d 

t ak
· · t k k ld H pamuk iplig"i ile bag"lı duran dü harbinin Rusya yu""zünden çıka- muharebesı·nı· yapmıştı. Şı"mdı'kı" .. 1 b" kl k ştu k"ı agı ı yırttı, attı: . 

zar m ıçın e çare a ı: a- bı"r adama bı"lmem ki hız' daha vaş oy e ır şe e oymu N 1 1 b · d 
lis mal çıkaran fabrikaların ver- veli muazzama rabrtaları kopu- rılmış bulunuşu, miinevverlerin muharebe Kırım muharebesinin . k d . - e o ursa o sun u ız 

1 

nikleri. ne diyelim, ne cevap verelim? vermişti. Ve Avrupayı ateş, du- yüreklerini itilaf tarafından.ayı başka safhasıdır. Çarlık hırsına nıhayAetnlgaednımç, adedını·,· anladıg" ıını olmalfı, dedi, fakat sonu iyi 
Belki, Hayım Naum efendi bir d B ı b b f 1 ' Kolundan tut.ulup safdil bir man ve kan kaplamıştı. rıyor u. ununa era er ılen karşı şimdi Almanya ve Avus- o ur, enamı.·· 
az taze serum verebilir. · t ı h · "kb r d 

g
afletle sahneye değil, tiyatro 1 d Bı"z ne oluyorduk'. Ne yapa- muharebeye gırmek hatıra gel- turyalılar çıkıyor. . ·ı . d .. d''kl . nsan ar ep ıstı a ı Kunduza, ku uz tasma tas- . zetecılik a emın e gor u en- k hald k" d · b" 

kolisine getirilen bu adam anla. caktık? Hükumet başında olan- mıyordu. Nihayet bu felaket da * * nere e ı saa etı ır ta tılıyor ki, daha evelden ya bir maya tutu,up çarçabuk hastaha !ardan iki üç kişiden başkasının hi Kurban bayramına tesadüf * mi anlatacağ~hmet lHSAN bırakırlarsa bedbahtlıktan 
hayvanat bahçesinde gardiyan- neye gitmelidirler. bile bundan haberleri olmadığı eden teşrinievvelde vukua gel- İşte 1914 Ağustosunda böyle tulamazlar!.. 
lık etmiş, yahut ta zengin bira- Gayri faal şirketler ru, mütarekeden soııraki neşri- di. Ve umumi harbe girdik. düşünerek yazarak şaşırmışa- [""] Ahmet İhsan Beyin ha- --- ·--- ------"• 
hırda seyislik. İktısat vekaleti bundan bir yat bize anlattı; Türk matbuatı Biz umumi muharebeye gir- lıklaşmış duruyorduk. Fakat vu tıratının 2 inci cildinin son ma- Tapu kuyudah 

Katırlann çe,idini, köpekle- müddet evvel gayrifaal şirketle ve Türk münevverleri şaşkın meden Servetifünuna yazdıkla- kuatm cereyanına karşı ne yapı kalesini tetkil eden bu makale- Tapu idaresi mahzcnlerı 
rin cinsini, öküzlerin tab'ını, rin ticaret müdüriyetleri tara- şaşkın duruyor, bakıyor, düşü- nmdan bazı satırlar alıyorum: lırdı? Başta bulu:ıanlar bizi m1:1- sini Pesimli uyanıı'ım son nüı- muhafaza ve Ankaraya se 
beygirlerin çifteıindeki isabetle- fıindan tesbit edilmesini bildir- nüyorduk. * * * har~beye ~okmaga _kar:ır ~ermış hasından alıyoruz. Ahmet Ihsan dilmekte bulunan tapu ku} 
ri iyiden iyiye sayabilmek için mişti. İstanbul ticaret müdüriye Günün birinde İstanbul du- Avrupa, noktai istinadı kop- !erdi ve nıhayet gırmıştık. B. 3 üncü cildi gene ya gazete- umumiyesinden üç bin def 
mektepten olmadığına göre ha- ti mıntakasmda 42 şirketin iş varlarında, her sokakta bir ta- muş bir kütle gibi müthiş gürül Matbuat hatıralanmm ikinci mizde, ya kendi mecmualannda bri vagon derünü!'lde olma!: 
yattan gelinecek batka ameli görmez bir vaziyette olduğu an kını ilanlar yapıştırılmış oldu-

1 
tülerle yuvarlanıyor; kurıxıu kısmı burada bitti; üçüncü kı- ilk fırsatta ne,re başlıyacaklar- zere dörfdüncü partı olarak 

yer ve yol yoktur. laşılmı tır. ğunu gördük: Haııbiye neza- vusta hayatına avdet e liyor, sımda bü iik muharebedeki a- dır. re Ankaraya gönderiimişti!· 
. - -- edebi romanı: 

7 2 
ı kıyor, dudaklannı buruşturuyor Jeğilim !. . olmak 1 - j tüste kaybediyordu. Hele, bir j geliyorlai-; -
du: * • * Nuri Hayati Bey benim ma- iki el pek enteresan geçti. Ha- - Aman Beyefendi bu 

- Ve .. Çok rica ederim. Bu Bir kadının, kendisi için yarı samdaydı. yati Bey, hiç olmaz ise zararını hal? .. 
bahsi bana tekrar etme. Paşa- şan ve şehvet sıtmasına tutulan Rifat Şükrü Calibe ileydi 1. değilse bile oyunculuk şerefini - Aşktıa kazanan kom 
dan gene sana haber getirecek bir kaç erkeği bir arada görme· Şeyh Zade Mithat, doktor Ni kurtarmak için bana göz dağı kaybeder ~- ··· 
kimse olursa onlara da bu vazi- si kadar tatlı, heyecanlı ve zevk halin karesine düşmüşlerdi. vermek istiyo~~u. Bütün o_yu- Filan .. diye söyleniyor, 
yeti iyice anlat, Bir defa daha li şey yok! Diin gece, Habip Fakat, hiç birisi de kendi ka- nurı devamı ıçınde de galıba, tün bütün Nazır Beyefen 
zahmet etmesinler... Molla Beylerde, pokerde idik. releri ve kendi oyunlarile meş- en iyi bulabil~i~~ kağı~la~ sinirlerini boşandmyorla 
. _D~yerek, yeri~d~n ka!kt~; Nafıa Nazırı Nuri Hayati gul olamıyorlar bunlardı. Fakat, ikısınde de onü Şeyh zade Mithatle daha 

Bu nokta galiba aklına gelme ölmez. ıçımı boşaltmak ıçın dogru pı., Beyefendi!.. Hepsi de gah
1 

göz ucile, gih ne yığ~ı~ı fişler~e.. hususiyeti, laübali tarafları 
mişti. Sana, bu noktayı ehem- O ne sinir adamdır .. Sen bii- yanonun ba~ geçtim. . Avukat Rifat Şükrü Beyefen- arada bir, - s.ızın Restınız .. · . Onun şakalanna ağır da ol!il t 

. k . . . 
1 

Zavallı Nusret hila benım d" I N ld ? Dedıkçe ve benden de o d b 

Etem lZZET 

mıyetle hatırlatma ısterım... mezsın .. . . • • ı . . - e o u · · · yanabilyor. a u gece 
Dedi, bütiin o servetin mu- - Benim de aklımın ermedi- kım oldugumu, nası~ y~şadıgı· Madenci Şeyh Zade Mithat - Ooh ooh .. Bu resti siz mi - Pekey.. . . . katen ağır şaaklar yaptı: 

hayyel bir yeyicisi gibi şevk ve ği nokta bu ya? .. Niçin dönmeıı ~~·. h_aY.~tımın ne ı;nana ıfade et Beyefendi!. kaldıtdmız Hanımefendi?.. Cevabını aldıkça, fışlerımı to _Aldırmayın Belkiy.s 
neşe ile pınldayan gözlerile göz sin. Niçin o muazzam servetten tıgını ogrenememış, anlaya~a: Doktor Şükrü Hasan Beyefen - Aman ne şahne blöf! parlamaya hazırlaruyor, nımefendi.. 
1 

. . . . b k b ki d" . "f d k . t . ? mış Ya o çok aptal.. Ya ben ıyı dil - Bu şans kimsede bıtlun- - Kare .... enmın ıçıne a tı, e e ı. ıstı a e etme ıs emezsın... b" · k .. .. B"l . k" · · - Cebinde on parası bile 
- Sen, böyle şeylere alıdınna Bir saniye Emirganlı Bel- ıabr aild~~z:umk· adı mıyoc 1

• yğımaşa· Biri nazırlık koltuğ'llltun ver- mazi.. Demesıne: ı ı 
k" h" 1 · h Y ıgım ar yapyaca · dig"i gurur ve h"~met içinde yer - Üstüste kare, floş çıkan· - Floş ruvayall. •• , masa 

0 
ur·· 

geç... ıys, onun ıs en, onun ta ay- B !! ö .. k tl b" k"" -. F 1 N 1 k ı·n 1 
Diyeyim, dedim. Fakat, kafa- yülleri, ve. . Nihayet onun pa- .~n se n nu~. ~t an ır ~- yÜ7JÜnü ve etrafındakileri yara- yorsunuz hanımef.endi !.. Diye - u · .. - azır 

1 
a a o maz .. mın iç\nde bir an burgulanan şaya kan edilişi gözlerimin ö- t~~-parç.~s~ gıbıyım; nasıl go- salaşan bir gözle görüyor. Ötıe- hep benimle meşgul oluyorlar- Demesine: • - Arkada koca bir "tahsi 

bir his ve fikir Nüsretin bile be nünden geçti. O teessür, o he- ttiönd~se. oy e gidec~~~~;-· k~e kiler hep biribirlerinden üstün dı. Ve .. Muhakkak ki akıllan - ~a.rel. · "' mestüre,, var. Yenmekle 
ni tanıyamamış olmasındaki yecanla: g enrse- ona gıu=egtm.. birer servetin baş dörunesi için- benimle oldukça da hepsi zarar Deyı§ım karşısında sapsan o- mez .. 
noksanlığa isyan ettirdi ve .. O- - Aklın ermedi, ermez de.. Yaşamalr için yaşamakta, ka- de hükmün ve hakimiyetin da- ediyorlar, boyuna fiş alıyorlar- luyor, .. - " Tahsisatı mestürt 
na bu bahsi kesip attım: Senin bileceğin yalnız bir şey yıtsız olmak birinci şarttır!. ima kendi taraflannda olduğu dı. Bizim, Nazır Beyefendi de - E. · Boyle oyun olmaz!.· kim yemekle tüketebildi ki 

- Nüsret, bir defa aklına iyi- vardır ki, o da benim paşaya Yoksa, Paşa Hazretlerinin al zannına kapılmış gidiyorlar. akılsız aşıklar gibi hem onlaruı Diye söyleniyordu. Öyle böy- yati Bey tüketsin~ .. 
ce yerleştir ki, ben paşanın ko- dönmeyeceğimi, dönmek imka- tın hazinelerinin cazibe ve ma- Hepsinde de her şeyden coş- karışmasını, alakadarlıklarıru le ikide bir bozguna uğradıkça - Devlet akçesinin sonll 
nağma dönmem. Sonra, o da se nı olmadığuu bilmendir. namıı ben de Nüsret kadar bil- kun, her şeyiıi üstünde bir emel kıskanıp kızıyor, hem şansında- Mithat, Rifat Şükrü. doktor da mez .. 
. ıin zannettiğin gibi çarçabuk Dedim. Hayretle yüzüme bia- mez, onun kadar takdir etmeE ve .. Bir arzu var: Bana malik ki tersliğe sinirleniyor ve .. Üs- hemen yerlerinden frrlavorlar, 



Bütün millet. irticaı 
nefretle tel'in ediyor 
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Mektepliler müsabakası Poliste Çirkin bir hadise 
Mel'un hadise İki karmanyolacı Tokafıyanın camı 

Mektepliler müsabakasının yakayı ele verdi niçin kırıldı? 
85 inci hafta birinciliği Galata- o ·· 20 dd ı · Evvelki gün çirkin bir hadise 228 F h dd. Bey ka un gece saat ra e enn-

7 

Harilt, hayat, ka~a ve otomobil sigo lJlarınm -
Calatad:ı Ünyon h anın da kAin ÜNVOS SİGORTASISA 

Yaptırını~. 
Türkiyede bUa fasıla icl'ayı muamele etmekte ulan . 

saraydan a re d ı~ de Şehremininde Seyfullah E- olmuş Tokatliyanın ön salonu-
zanmıştır. y azu;:Mşu1,ur · hAd· fendi sokağında 6 numaralı ha- nun büyük camı bir sarhoş tara-Memleketİn dört köşesinden "Bu hafta~ahi e ~ alı~~ .. nede sakin makineci Recep E- fnıdan kırıhnıştır. Elde ettiği- l~~~~tu~m~p~an~y~as~ın'._ı~blt~k~er~e~u_:g~r•~m~•da~"~":_·go~r~ta'.J!_ya~pıı~r~m~ay~ın~ı~ı:.~~~ haf~sı deme ç te ata 

1 ır fendinin 18 lirasını karmanyola miz malOmata göre hadisenin = .. 1 elefon: Beyoglu • 2002 .... Bu··yu""k Gazı·ye çekı"leiı telgraflar teşb~ .... olmaz. ""h" h berleri suretile sabıkalı. Ali, Raif, na- mahiyeti şudur:' Mu·· SAMEREI" FEVKALAA DE Hanaıu;~:;::t ım : mmda şahıslar tarafından almış Ostro- Türk tütün şirketinde ~bırsız!ıkla. bek!e~iz 

ÜN YON 

R . . •. h G . M Kemal J Reisicümhfur Hazretlerine: hu hadise d hadad.~opdenanıyırtı_or: tardır. Bunlardan Raif ile refiki geçenlerde bir tasfiye yapılmış tebzadabaıı'nda llLL.ET IİJllrilSDDdı b L eısıcum ur azı · dini" 1 Menemen e te us e d d . . .. H B f ' · ind k V Y eı l . Komşu bir kazada a et 1 A d ç k .. Hasan er est edılmış kor a- tı. u tas ıye nctıces e açı - y ARIN AKŞAM 
azret erme: bilin · ederek mübeccel Cümhuriyeti- cai h1.~rebiket ,%~ umti. hW::· 0

1 
şbuu- san firar etmiştir. Tahkikata de ta kalan amele meyanmda bulu 

Menemende birkaç ca ır · n:ul. u r m ye aız 0 an . vam ed~lmektedir nan ü sküdarlı İbrahim evvelki N 
dan-c \t hareketleri teşebbüsünü ve :Ue.zs~Kc?s:nna:r:::~~~:.:~ hadıse~e_ ~I almaca~ t~dbır- Kadını faka bashrmış gün sarhoş olduğu halde Tokat San'atkilr aşı"t · Beyin 
beni il meyanda kıymetli bir za?.iti- ıe.r, Reısıcumhur Hz. nın ny~e • liyanm önünd. en geçerken içer- ı' · · • · · t rle teessÜrlerimizi Cüınhuriyet v.e ..... 1 k F tıht B ham k 
.. jızin şehit edildıgını eessu . - merbutı- tmde sara,. .. a yapı an ço mu- a e oıstan am.ı arşı d .. d .. rün oturmakta olduğu 25 inci senei devriyesi 

de ğrendik. Silvan Türkocaklan zatı devletlenne ~~ ükran him içtimada tesbit olunmuş- s~da 35 nwnarah manav dük- n~ n;,':ı:ü elindeki rakı şişesi 1 

e bütün Silvanlılar bu hareke- yet ve hürmetıeı:ımızı ve .ş tur.. . . kanmda meşgul !bulunan 65 ya: ve !şla c!:Ulan knmıştrr. şerefine 
Bı< tel'in ile mübeccel Cüınhuri- larrınızı arzederız Efendim! eli.. Bilhassa Gazı Hz. nm orduya şında Seher Hanıırun yanma ı- HAd· h dd" atinde çok rir DarUttallml musiki ı. f da F Halkı Namına Be e ye · b"ld" bli" k ki h h 1 1 k · a ıse a 1 z ~ heyeti il den tiıni.z 11

<rrnnda her an e yı: . oça taziyetlerinı ı ıren te g ço şa sr meç u ge ere yemış k" d" ç·· kil" h hangı· .ı.ir mü- e -..-~ R . . Hilmi. ih . di al ak1 b d cak ın ır. un er ., FAHR' B onull!.Yata hanr olduğumuzu arz ve eısı: mühim esasa~ A tıva e yor. ac ~ve para oz ura - esseseden bir işçinin çıkarılına- . Artist ı eyin anliiınlıuriyet ordumuza beyanı Reisicümhur Gazi Mustafa Gazi Hz. Kubılayın canhıraş şe ~~ s?yleyer~~ ~adının. me§: sı bu yolda hareketini hiç bir / ve us.ıadı 'ilfilfaID hamının ?'~ftehiren 
tıyit eyleriz Efendimiz. Kemal Hazretlerine: hadeti karş~sınk?ab~alkt~ bazı1- bg~lıye00tınde1n bı.11ıstıfalide bır beuhşı suretle mazur göstermez. Stbıre ıştıraklerlle 

?. . Silvan Belediye reisi: Hilmi Diyaribekir ocakları, Mene- larmm tas~ıp ar. ır vaZl;yet ~ - ır ye .. e atını e 130 rayım • • -;--- • Yaban Gülleri 
le ııt Silvan Türkocağı Reisi: lmen'de uyanmak isteyen irtica maların~.Cumhunyketb~ehıı:1°d.ıap te~ı1 cud~danmı çalarak fırar et- Vıtrin hedıyelen Taklitli vodvil 3 perde ı. ·. s··ı yman 1 • tanede ve Kublay'ı namına utanılaca ır a ıse., mış er ır. İktı h f . . h eli Ç 1·k T b Facia 

u e hort agını . .f kt dirı D . l d k sat atası vıtnn e ye- e 
1 

a ye , perde sevi Bu··.n;k Gazi'ye inkılap ve vazife aş. kının bır olaDr~i tl~vsı eki~l.e . e Fearh.red- emır e aya leri dün vitrin müsabakasını ka 
· ı - al 1 d aşa ıye ve ımız Saz, ta ı;anni, dueıo, Çin baleti, monolog ve sal ro ı. · • Zalıi.t vekili Kublay gibi asil remzi olarak k P erın e Y - . P .1 M ' giderek Kasımpaşada Bahriye cadde- zanan mağazalara gönderilrniş- J iı••llııi Program pek büyüktür. Tafsi!Aı el Utnlanndadır. •••• niz·tütk: lı:anmı ta ıyan Türk zabit tacak olan ocaklılar çok kıs~anç dın . aşa ı e. ene~ene d" or sinde 27 numaralı simitçi fırı- tir. 

~e Cümh ri~etin idare teşki- olarak bağlı bulundukları ın~- tahkikatı lbizz~ ıd~e ile lyta. · nmda müstecir Abdullah Efen- Yarından itibaren tevziine -------------------------evı! tında bu~ şuurlu idare a- lap umdelerine uzanacak haın b ~en;.ıen kve k'::r~ e l~ş~ dinin fırınında bulunmakta iken başlanacaktır. 
at~r 11 derin kök sal- ellere karşı yanık olduklarını ~- ul 3:. ~.r ço t~v a yapı . ötedenbcri ~endisini tehdit e- . 
mi~dıi:z~=riyeti icabın- şmmaz sinelerinin mukaddes ın tır. But~.tahkt-~: bu ~~:etı~ den Kürt Mehmet Ali ile diger Yeni neşrıyat 
i Ra kanıaril sula arak koruya- kıtap için ebedi. teminat olduğu ç~ vası -~r te~ ı ata ma ı o - bir ş~hıs fırma gelerek kalın bir Mimar mecmuası e~lar ..,,kse lt ~kler kuvvet- nu en derin saygılarla arzeyler dug1:11':1 gofstekrıyor. . t" d demırle kolundan yaralamışlar-
r e . • ""' e ec '. d f d" Hadıse ır a grup ıç ımaın a dır Evvelce çıkacağını bildirdi-. lldirecekl dir Milletı or usu E en ım. li b hsolmuş . 
. itbe . er . d ' ·1 n·yarbekir· Türkocağı reisi ve mec ste mevzuu a . p nt l J ğimiz (Mimar) mecmuası mat-beı: necıp şahısların a ten:'1 e-

1 
• ş -·k .. ve bir çok meb'uslar muhtelıf a O onu ça mış baa elmiştir Güzel san'-

Es~iıebir rilayefie~en: 
Eskişehir-Kiitahya tarıkıııın 2+ 333-3+ 583 inci kilometroları 

arasında ihzar olunacak 750 metro mikap blukaı taşının beher 
metro mikabı 432,5 kuruştan ve keza 7 50 metro mikılp kırma 
taşın beher metro mikabı 481 kuruştan kapalı zarf usulilc ve 30 
kAnunuevvt>J 930 tarihinden itibaren 18 kanunusani 931 pazar 
günü saat 15 kadar münakasayo vazedilmiştir. 

11en B·· .. k ku cıyı hurmet u ru . 1 dir Meb' G l mıza g . 
ve ~yu ~an . f fikirler serdet:n;u~ e: · us a atada Bayazıt sokağında , atler Mimari şubesinin yardımı 

sC tazunte tazıyet ed~nm. . Reisicümhur ~i. Muıta a larnnızı~ e!'serı.sı ~ıddet tarafta mav~cı Kamil kahvede bulu:1 ile çıkarılan (Mimar) gerek 
. Geyve kaymakamı. Hayrı Kema~ H~~retleı:me. r i- rıdrr. H1;1~~e~ız. o ~taka- madıgı sırada Nuri namındaki 1 münderecat gerek tab'ı itibarile 1 

~ Reisi _mh z Muhterem Azız Cümhunyet.~e.flcO kes da idareı orfıye ılanıle ıktıfa et- şahıs tarafından pantolunu ça- A rupa meslek ve san'at mec-ı-,1>11.:ı;· 8 cu 1u"?m~ nin 0 yüksek kıymetım.ıdra et miş, oraya fevkalade selahiyeti lınmıştır. v 
1 1 

derece~indedir. vı ı azret enne. k A . b lunan bırkac se- h . b" k d . L Y mua ar , 
ut Menemen hadisesini nefretle ~e t~n a~~z u hitimizde 'ika ~ız ~r u~an an taym ere- angın başlangıcı Memleket Mimarlığının bü-

Taliplerin bedeli keşfi olan 685125 kuruşun yüzdt yedi lıuçuğu 
nisberinde teminan muvakkare akçası veya aynı miktarda muteber 
bir Banka mektubu ve yahut istikra7.ı dahiJl talıvi!Atı ita eyle
me:eri tarşıladık. Memleketimizin her fıttikl ·mıur~~cıtı1? °:ı~reketini:· tel'in mkaış, bır dı_vanıtır. harp teşkılıne Dün gece saat yarımda istik- yük bir ihtiyacını temin edecek 

ö · d had" derin bir e en ır ca · rar vermış • 1 ı (M" ) ıkaranlan teb ı 
aa Şesın e bu ıs~ . Ulu e- ve mefkUre uğrunda feci bir su- Mes'ullerin biran evvel ce.:ra- ifil caddesinde 159 numaralı Su- o:an _ımar ı ç -ı 
. tr~nıne ~us~!~ getır~. ed Jz rette şehit düşen kahraman mes larıru görmeleri - şüphe edeme- runyan E fendinin tahtı tasarru 1 rık edenz. 

Ve ihzar olunacak taşların ocakları ve mesafeleri hakkında fazla 
malumat almak isteyenlerin Nafia Başmlihendi sl iıtiııc ve yevmi 
ihalede vi!Ayet daimi encümenine müracant edilmesi lü r.u nı:.: iJAn 
olunur. 

ir di. tak~s, ırtıcaı !i:ler~zi lektaşıımz Ku?.lay'.ın. ha~asını yiz ki- herkesin olduğu gibi hü funda b~l~an.!stiklal ap.artmıa ;=::::=:========;=:,i 
n nanz. Efendim. N . Ah- da toplanan Manisa muallimle- Gençlik bir miting aktile bu eden Yunan ikinci konsolosu -- ; 
ı nn hümıctl~ tebcil için bugun bırlık bınasın- kıimetin de emellerindentlir. nrnrn dörduııcu katında ıkamet ı lllf&RO ~ 
, Gediz· Ocakzade urı · d · ·· M O 1 h" · · M ·-' ... , .... "" ""' ""' • ' lo • A . d• 8 .. _ ri zatı devletlenne erın teessur hareketi tel'in etmiş ve bu su- . oya onun ızmetçısı a- ...,,,.n•• .,,.,., ... ,., •• , •• ,. 0 et, gençlerden ynı.z.a e .u 1 · i iblag·a bendenizi memur -ı Ga • T""rk" · · ··ınh damAksannipi daraçada san- "''-'"'"'"'----tyman, Belediye reısı Emın, en~ . . . r~, e zı u ıyesının cu u d . .. .. . ..,_ , •• , 

01
, "'"'" ..,.. 

~~bi, Ergün. etmışle~dir. ~u vesıle ıle m~- riyetine karşı olan merbutiyetle drk o ~~da _elektrik utus~l~ ça- ..... ,.., .., ,.., .,..,... 
. . . kaddes inkılabnmzı son nefesı- rini izhar eylemiştir. Mukaddes maşır utuledı'kten sonra fişı bı- , ~ .ılüyük Reiıımız Gazı Hazret mize kadar müdafaa etmeğe bir inkıl!bmuzın ya~ muhafızla rakını~ ve döşeme. tahtaları. a.teş ' tt.. ,... -

nnt'ı . . . . ' kere daha ahdettiğimi arzede- rmm bu hareketinden memnun alınış .. ıse .. d~ v~tı.ı:ıdc yetışıle- -.., .... ,....., 

Hiç beklenllmediğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare piyango blle 
ti almakla kablldlr. Kublay Be~ ~e~ı ?ır şekilde rim Efendim. . . • . olmayacak vatandaş tasavvur rek sondurulmuştur. ._

1
, • .,. 

0 
............ , '= 

~lan şehadeti hızı ıntıbaha da- Manisa: Muallimler birligı edilemez. Tavuk hırsızları '• · ,. ,_,, 
ır~ eden bi~ ~dis~ olın~ştur: reisi: Emin Türk ocağında "Kubilay ihti- Kasrmpaşadiİ't)iUfi yol sak.in- -------=::--=--=-

urk _gençlığiv irtı~ timsa1! Reisicümhur . Gazi Mustafa fali,, yap~hyor. Aziz şehidi? ı;ı- lerinden bakkal Mehmet Efe~- Dr. A. Kuti el 
ddedilen sangı. küflü cubbeyı K al Hazretlerine: hunu tazız edeeoek olan bu ıh ti- dinin kümesinden 7 adet tavugu 

Onun için: 

TJJJjHE Pff !NGJ~J nların mülevves. kanlarile bo- Meme-~n'de genç hır" mefkil- fal_ de Maarif .. v ekili, müste.şarı Unka.pam sakinlerinden kıp. tı Cll~ Frengi. Belsoğuk:luğu ve O ·~~ uk 1 kl di B ademi lk:tidar muayene ve clelı:trik 1Utıağa her dakıka hazırdır. . . fli h detile netice- bırer nut soy eyece er r. u İsmaıle Ayşe tarafından srrkat Kıı ak.. 
86 

k . fırını 
··Ylik şehidi, Uşak gençliği na recının ş~:rla şbe a azız" sine- suretle memleketimiz inkılap edilerek firar etmişlerdir. tedav!bad neNsL ,, r oy re çı ' 

. lenen ve ımızın - d 1 · b"" ··k k d 11rasın • o. ~ ..-~ ... takdis ederek derin hür- . . . . ek . nankör ugrun a can veren enn • uyu Hırsız a ın ..=.:::.:.::.:..: ____ -:::--=-:::-=-:-: 
et ~ıl unanz sıne ındırılm ıstenen isimleri hakkında en ulvi kadir- D HQRHQRUNı" 

BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANU~U· 
SANl 1931 DEDİR 

BOyOk ikramiye 

. ve sayg anmızı 8 darbeyı· nefretle karşıladık. Bu . 1 • .. t · 
1 

Yerebatanda Muhterem Efen r. ıız Reis A k şınas ıgmı gos ennış o uyor. . d 
• 

1 

mel'un hareket, mefkure a:ı:na- di sokağında hır numara a mu- Cilt, zührevi va bevliye Uşak: Türkocağı reisi ğı olan muallimliğin hassasıye- Bursada Kubilay kim Seianikli Nadire Hanımın 
lımail Azmi tin" bir kat daha gıı;rldamrş o- eşyalarını sirkat eden Gonca na 

Reiaicüınbur Gazi Mustafa nu~ imanlı yüriiyüşü!1e: azg.:ine ihtifali mmdaki kadın vakayı mütakrp 
eınal Hazretlerine: . yeni bir kuvv~t ve,:mıştır. um- kaçmıştır. • • 

huriyetin ve ınkılabın şuurlu Burs~, 2 (MiJ~fyrl~ - A Kub- Holyos bırahanesınde 
l(ublay Beyin feci bir şekil- bekçileri olan bizler bu menf~r lay faeıasmı ~el ın, ınkılap .. şe- b' b d e t I " M!lgw !lz~ı!lr ~ 0.ıan şehadetibiz gençleri ye- ile ile bir daha ilan etmek ıs bitlerini takdıs yolunda Cum- ır ar e e Od l lı u u u u 1 

hır intibaha davet etmiştir. ;e~ ki Zeki Dundar Alp ve huriyet Halk Fırkası ve mürev- Eminönü sakinlerinden sabı-
.atan ve memleketimiz gençli- ~u~lay:larm asil ve te~z ~an- vici ~akkı~ ~esi . gazetesi T?r- kah çolak Hayri ile sabı~alı Bur BahçekapıJ.1 Hobyar mahal
: Cürnhııriyetinin muhafazası larile süslediğimiz bu fikir .ınkı- kocagmın ıştırahlnle yapıla,? ıh- salı Ah_nıet G~latHada1 dogbr? yhaol-, le:dndc ::ulrnn hamamı sokağın
grunda Kublay gibi başlarmıı- lAb onuna kadar ayni şıddet tifal esnasında avıının yagmur da Emın Beyııı o yes ıra - da kftin 

4 7
, _.

9
, 51 No. Jarla 

Tedav!hanesi; 8e)-oğl• Tokaılıyan 
yanında ~.Jektep sokak No. 35 mua• 

yene her gün akşama kadar. 

~l~~rınki eği en büyük bir zevk ~ ::s:asiyetle koruyacağız. Se ıu olmasına rağmen binlerce va- nesiHnde i7erleı;-kend bun11~rdan1 ço murakkam dükkftnlardaki bcr-
ederiz. Bu büyük şehidi . . ederiz vatan babası. tandaş bulundu. lak ayn gazıno a ça gı ça ma .. b. t 

288 
his ede 

2
_.

0 .e~çlik namına takdis ederek nı tazıy~ualli~er birliği reisi: Saim, Nasib, liseden Bür?an kta olan hanende Necd~t Ham-ı ~ucı ı. sene ., .' . .' a ııın giizel eserinize fena nazar Uşak Salim B. ler birer nutuk söyledıle.. mı masasına davet etmış ve ka- hıs scmızı acele ''.ı nlac.ğımızd. n 
hakan başlara ta.net eder ve . M f Halk Fırkası önündeki samimi dırım gitmemesinden muğber almak lsteyenlerın çarşıyıkedır-
~~ hürmet ve derin taziınleri- Reisicüm·hur ~azı usta a ve coskun tezahürata vilayet, olarak hamil olduğu tabanca ile ı de Kiı rkçu!erde 17 numaralı 
t:ı:ı Stınanz. Kemal Hazretlerıne:.. fırka ~eisi Hulüsi B. cevap ver- ınezbureyi tehdit ettiği sırada mağazaya mür at'aatları. 
U Şak: Gençler birliği reisi Adana ocakhları dun to~lana- <fi. Kesif halk kitlesi akın halin polisler yetişmiştir. Çolak Hay 1 ;~ • • _.,ı 

Hatim rak irticam Menemende ih~ de askeri fırkaya gittiler. Sami ri, tabancasını polis devriye me Lt lstanbul beledıyesı 
Reüıc· u··-Lur Gazı" Mustafa ettiği feci vak'anın ku~bam ~zız B. halkın orduya ait taziyede- muru Şükrü Efendinin şakağına ·ıanla 

lllO Kublayın ruhunu takdıs ettıler. rini söyledi. Cemil Cahit Paşa, dayamış =r,.~n elinden almmrş, ı 1 rı 
'1nal Haz:ı·etlerine: Bu münasebetle Adana ocaklı- alkışlanan hitabesi içinde ez- üzerinde daha iki silah bulun-/ Tw~ 
l'ürk gençliği, Kublay'ın ke- tarı büyük reislerinin etrafın~ cümle: "Cümhuriyete sürülmek muştur. Zabıta tahkikat yapı- ,e r. 11 ~s~ ıııasıma~ r 

len başını Türk Cümhuriyeti- Cümhuriyetin muhafazası ug- istenen en ufak ibir lekeyi cüm.ı yor. salon t•ın.ır eturiJec~ktır. , art-
tı temeline ilave edilen bir des runda kendilerine düşen. h~han huriyet ve inlutap ordu~u kanı Karısını yaralamış namey.'. oj!/cnmek ısteyc~Jerın 

addederek Tiirk gençliği i- i bir vazüeye herhangı bır teh ile temizleme" e her sanıye ama G 
1 

sakini . d h~r guo ve munakasa ıçın de 
P ederse Cümhuriyetinin mu- ITkeye can a~ağa hazrrdırla.!". dedir,, dedi. Halk sık sık "Kah- hallabi~t-:ı Ş ba enne ~nF"km~ - 7 kanunusani çarşamba günü 
.fazasr uğruna Kublay gibi d · merbu 1 LA · · e cı a n zevı: sı ı nye d 
.lanın vermeg· i en b;i·uük bir Adana ocaklı~arı. ~ em. il rolsun kara ''.n'."'e'.. _:ınet ı~ı- Hanımı ailevi bir ~eseleden do saat on dört e Beşiklaşta.ki 
k ~J tiyet ve sevgılennı takdım e caa. ı ... avaze. sı ıle ınkılap şehıt- layı bıçakla bacag· mdan hafifçe eski barbaros mektebine mika· telakki eder. Cümhuriye- ı kdi 
büyük şehidini takdis edat- arzı tazimat eder er. . · Lerını ta s ettı. cerh etmiştir. caatlarL 

il huzurunuzda yemin eder ve Adana Türkocağı ;~: Sarhoşlann bir tecavüzü Hırsız hizmetçi ,--s-----T-----,ı 
·ı ki her Türk genci birinci afa N . Y t·· .. o· ·'unda 113 lı İnema - iyatro ·· ··k · R · ıicüm'hur Gazi Must Şoför un, aşar ve mo orcu ıvanyoı. numara blay'dır. Buyu Reıs, sana eı • • Hüseyin ismindeki şahıslar, hanede mukim doktor Osman İ B D rülb d 
senin eserine fena na~arl~_ba Kemal Hazr~~~ne: karşısında ı;on derece sarhoş olarak Vefa Tevfik B.in Elmas namında hiz s. ' a . e ayi 
başlar utansı~. J?~nn hur- ' ~ene~n bi; h:e;~anla topla- orta mektebine girmek istedik- metçisi mıımaileyhin tabancası- temalllerl 
•~r ve tazimle~.zıAJsuniatrıt.z. ço cEoşki h" :.çlig"i bu hadi- !erinden yakalanmışlardır. nı çalmıştır. 
Şak· Belediye reısı. e m nan s şe ır ge • d- d- H l k 
.. · · ·. - senin arzcttiği sefil manzarayı Polis, vatmanı ov u ama avgası 
llıbur Reisimiz Gazı M. Ke· tel'i.n e~ektedir. Bü~k C~- BC§ikıtaşta polis Sadeddin Ef. Limannnıza gelen " Nilüfer., 

1 liıı.zretlerine: hurıyetın ve rehabah§ inkıliibr- vatman Sadıkm idaresindeki vapurundan yük almak üzere gi 
Menemen hadisesini ~ef;e.t- mızın s~yaneti için hepimiz ölü- tramvaydan arkadaşı Hilmi Ef. ren hamal Ramazan ile arkada 
ar.~ıladık. Meml~k~~ımızın mil ~ahı şeref t~Hik!O ~~e nin düşmesi üzerine vatmanı şı Hüseyin yük almak mesele
koşesinde derin bır ıg_renme bahtıyarız: E~kişe?ı; ge?çligı~ dövmüştür. Tahki'kat yapılmak sinden kavga etmişler. Hüseyin 
u.le getirdi. Ulu şehidı tak- nin bu denn h u-1 .. rım necıp Reı- tadır. Ramazanı yüzünden :..•aralamış-
ırticaı tel'in ederiz. Derin simize arzeder, tazimatnnızı Sarkınblık tır. 
etle tazimlerimizi sunarız takdim eyleriz. Melek H. isminde birine Aua Meyhanede cerh tıdiın. Eski~elıir: H. fxrk.as. ı reiııi ~s- " h Ü 

~ ~ N sofyada sarkıntılık eden müski G~zete bayii A met sküdar b.rahiınoğlu Kamil, Koloğlu roan, Türkocafı re~:isi 3;:1~k rat idaresi oda başısı Mehmet da bır meyhanede 
~:ı:l'e~~ioğlu Kadri, İdman mınta. ası . • • • . • 

yaşındııı 

200.000 lira ır 
Ayrıca 

" 50,000 " " 40,000 ,, " 25,000 " 
"10,000,, liralık ikramiye ve 

"100,000,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

il 
laınsnıı nana ~a~ ınü~en~isliğin~ n: 

ı - Çarşamba kasabasından geçen Ye~il ırmak iizerindp in~a 
edilen beton arma köprü ayaldanna keşifrıamesine tc\ fikan ytıpı : c; ık 
anrojman ameliyatı 5766 lira 19 kuruş ile miinaka,;;ı ve ih~le 
nununa tevfikan 29 kanunuevvel 930 tarihinden itibart·n "' 
sani 931 17 ci cumartesi günii saat 16 da kapalı zarf usulı ale 
edilecektir. 

2 - Münakasaya ıktidarı malisine ve hiisnü haline itimat c< -
!enler kabul ve talip olanlar % 7,5 hcs.ıbile depozito veya baıık.ı 
teminatı olarak teklif mektubu verecektir . 

3 - Şeraiti münakasayı anlamak ve fazla taf. ilat .ılm:ık ıstt!· 
yrnlerin nafia dairesine miir:ıcaatlan. 

-
lstan~ul deniz üearett nıü~irligin~eu: 

Müdiiriyetimizce yirmi il! yirmi beş ton benzin kapalı zarf 
usulü münakasa ile sarın alınacaknr. Vermek isteyenlerin teklifn1. 
mesini havi ve üzerinde ismi yazılmış ve mühürlenıni~ b;r zarf 
ile 562,5 Ura teminatı muvakkateye ait l\la!samlığı makbuz ilmlı
haberini veya hükumetçe muteber Banka kefaletnaınesini muhtevi 
diger bir zarh birincisi ~kincisinin içinde olduğu halde yevml 
münakasa olan 93 l senesı Kanunusaninin 5 inci pazartesi günü 
saat 15 e kadar Müdürivete vermeleri ve her gün l\l:ldüriyct 
idare şubesine müracaatla şartnamesinin sureti musaddrık:ısını al
maları dördüncü defa olarak ilan olunur. 

Gayri Mübadiller takdiri kıy
met komisyonundan: 

Esas iıtihkaldarı otuz bin 
llradıın 

rin ellerindeki karar sıırerlerile 
4 k4nunus~ni Q30 pazar günü 
saat 1 O dan itibaren Calatmla 
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Niçin, Türkiye Diş Tabipleri 
Cemiyeti; Bioks Diş Macunu \ 
ile fırçasını tavsiye ediyor? ( 

l- ÇÜNKÜ: Bioks Oif Macunu, oksijen sayesfftde 
isdbar olunan 1egtne diş macuoudur. Oksijen lıe en 

1 makemmtl bir muııadı ıaaflündür. 

2 ÇONKO: Biok< Diş Macunu di~çilik ilminin 
icap oıdrdili blltımom mevaddı muhtevidir. 

3 - ÇÜNICÜ: Bloks Diş Macunu, diflerin çürü
mtalnl meneder, ciltleri beyazlatır ve güzelleştirir, diş 

etleriftl ııkvi11 n nefe•l utir eder. 

4 - ÇÜNKÜ: ICıvıldl sıhhiye dairesinde imal 
olanan dit fırçalan ıatlm ve her hrça çifte amba!Ajda 
bıfzedilml,dr. Kılların cinsileekll dişleri• mükemmelen 
temlzlenm .. tnl temin eder. 

BİOKS DİŞ MACUNU 
Lekesiz bir beyazlıkta ve son 

dereee köpüklüdür. 

Erzak 

MlWYET PAZAR + KANUNUSANi 1931 

... iLERLEMEK iSTEYEN GENÇLERE~ . ~ . 

Tenzilattan istifade ediniz 1 ~ 
Amelt akşam dertleri. Z.ngin kütüphane - Tcniı ve her türlü spor ı· • • • • • ••• • ~ • • ......... . 
yerleri n jlmnutik dersleri - Sıcak ve sogulı: banyo- Konser, tiyatro '411i''~NOTti i 

.,. 11loa •llencelerl . ilmi konleranılar - Asalua mıhsus y 1 -·-u-·· 1 
ucuz yaukhane ve lokanta. en •ene m naaebetl • 

Se11ellk tenzllltlı Ucret mUddetl yalnız Columbı·a F·"nı·ııoıNIN 
28 klnunuewvelden 7 klnunusanlye kadar l. .IJ ff,l 

Fazla . maldmıt için arideki adreslere müracaat: p y M C A iyasaya çıkardığı yeni plaklan umum 

ve Amerikan ~lsan ~e tı:aret.dershanelerl Columbia bayilerinde arayınız 
laıanbul şubesi il Beyoğlu şubesi ı MAKBULE ENVER H. ın 1857 4 numaralı 
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18578 numaralı 
1 - Motör için 20 gün müddetle ve kapalı zarfla 200·300 ı Sırazlı - Gul ezerler 

ton benzin ~atın alınacaktır. ULViYE HANIMIN 18581 numaralı 
2 - Benzin sureti, 20 derecede :'20-725 sikleti izafizede ola- ı Aman yar - Neva gazel 

cakur. i MUGANNi HAMiT BEYiN 18576 numaralı i 
3 - Şartname sureti musaddakaları Anknra'da gümrükler leya- U f G 1 • 

zım miidürlügünden ve tstanbul'da muhafaza mvcıurıüğünden is- r a aze 1 - Alı Dayı 
tcnecektir. ' •••• • .......... • •••••• • •••• 

4 - ihale 931 senesi ikinci kAnun 14 üncii çarşamba günü 
saat 15 te gümrükler muhafaza miidiirlüğünde olacaktır. 

5 - isteklilerin şarmamesini alarak bu işle alakadarların meş
guliyetini gösteren ticaret odasınca kayıtlı ve şerlkseler şirket ve
saiki Ye bir müesseseyi temsil ettiklerr takdirde vekAletname ve 

muvakkat güvenme teminatları ile beraber belll gün ve sııatta 

müdüriyetteki komisyonda hazır bulunmaları. 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

8 Kalem taban demiri 
21235 Kilo çinko levha 

19-1-931 tarihinde kapalı zarfla münakasası 
yapılacağı ilan edilen balada yazılı iki kalem mal
zemeyi Hakimiyeti Milliye gazetesi müddeti mu· 
ayyenesinde neşretmediğinden şartnamenin müd
detlerinde tadilat yapmağa mecburiyet görülmüş· 
tür. Bu sebeple münakasanın 31-1-931 tarihine 
tehir edildiği ve tadilab görmek isteyenlerin An
karada Merkez Satın Alma komi.syonuna ve 
Istanbulda Askeri Sanatlar mekteib müdüriyetine 
müracaatlan. 

Keadl kendine tıraş olmak bir zevktir. 
Kolay n yüzün cildini tahrif etmeden 
tıraf olmak isterseniz. daima meşhur: 

Kartallı "NİESO,, 
tıraş bıç•klannı kull•nınız. Bir tecrübe btr vakit 
kullanmak için ktfidlr. Cinsinin milkemmeliyedne 

rağmen fiaıı pek ucuzdur. Taklitlerinden ""kınmık için •KART.Anı 

NIESO n markasına dikkat ediniz. Zira bunlar bıçağın mUkemıııellyetine 
temlnaıtır. 

Türkiye için umumi vekili : Jstanbul Fincancılar Arslan Fresko 
Han 16-17 numarada • vtTALI 1. SALTI,, Telefon: lılınbol 3938. Posu 
kutusu: lstanbul 703. Telegraf: Kartal lstanbul. 

ISTANBUL V YET ·-,ı 
DEFTERDARLIK iLANAl;!!.!_11 

Sablık çivi İstanbul İskan Müdüriyetine ait Sir
kecide Gülbenkyan hanında mevcut muhtelif No. 
larda tahminen 6417 okka çivi satılıktır. Tahmin 
edilen bedeli 514 liradır. Görmek isteyenler İskan 
Müdüriyetine ve müzayedeye iştirak için de 7 
kanunusani 931 çarşamba 15 Defterdarlıktaki 
satış komisyonuna müracaatlan (M 459) 

SEYRiSE 
M rk . z acenta: Ga 

Başında; Beyoğlu 23 
acenre<I ; Sirkeci' de 
ude harıı altında. T 
2740 

Mre ~isten~ 
postası 

( İzmir ) vapuru 
6 kanunusani 

saat 1 O da Galata r 

dan kalkarak çarşamb, 
lzmir'e perşembe sa 
re'ye cumartesi sabah 
deriye'ye varacaktır. 
deriye'den Pazartesi 
kalkacak Çarşamba Pi 
uğrayarak Perşembe Is 
gelecektir. -

Trabzon biri 
postası 

(CÜMHLiRIYET) 
6 kanunusani Salı 

Galata iıhn!llllından Z 
dak, lncbolu, Sinop, 

sun, Giresun, Trabzon, 

kalkscak, dönil,te Sü 
Trabzon , Görele , 

Ünye, Stmsun, Sinop, 1 
Zonrnld.ıta ul;raya cı 

A Y'Talık sür' 
postası 

(Mersin) vapuru 6 
nusani salı 17 de Sirk 

Gellbolu Çıınakkale ı.: 
kuyu , Edremit , Burhs 
Ayvalığ'a lrnlkacak, dö 
Alunolu!!;a da ujtrayaca 

6 kanunusani Salı ,, 
zon birinci po>tası yap 
yacaknr. Badema bu 

on be~ünde bir yapıtl 
ur. Ve levazımı saire münakasası 

Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 
İstanbul menkul kıymetler ve kambiyo borsası ve Osmanlı 

Bankası Komiserliğinden: 
!l'!!'!!l!~-----ı ...... ~ ................................ ~ı 

Devlet Demiryolları BüyOkdere Bahçeköyünde kain yüksek orman 
mektebile Orman Ameliyat mektebinin mayıs 
931 gayesine kadar bak.ıyesi erzak ve levazımı 
saire ihtiyacab kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7, 
kanunusani 931 tarihine müsadif çarşamda günQ 
saat 14 de defterdarlık binası dahilinde müesse
satı iktısadiye möbayaat komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. 

lstanbul P. T. T. 8. nıü~irli~in~en: 
Muhtelit eb'iltta 2450 adet telgraf direlti münakasal aleniye 

1Uretilc münakasaya vazedUınlştir. 

Münakasa l 9- l-931 tarihinde ıaat on dörtte yapılacaktır. Ta
llplerln teklifnamelerilc % 7,5 nlıbeıindeki teminatı muvakkatayı 

baş müdüriyette mütetekkil komisyona tevdi etmeleri ve şartna

meyi görmek istiyenlerin her gün baş müdüriyet kalemine müra
nıcaat eylemeleri iltn olunur. 

27 Eylül 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfikan !stan

bulda Bankalar konsorsiyomu tarahndan Osmanlı Bankasına çek 

olarak teslim olunan isterlinlerle bunların mukabilinde mevkii 
tedaville çıkarılan ihtiyat evrakı nakdiye mıkdannı mübeyyin .. 
on dördüncü tebliğ. 

ı - Döviz vaziyeti 
1 - 24-12-1930 uriblne kadar Konsorsiyomcı 

Osmanlı bankasını çık oluak teslim edilmiş olan 
2 - 24-12-1930 dan ı<I-12-1930 tarihine kadar 
Konsoulyomca Osmanlı bankasını çek olarak 
teslim edilen 
S - Hafta zarhnda istirdat olunan 

4 - Aradakl !ırk 

~ - 31- 1il-1930 tarihine kadar teslimat 

A 1076000 -

,, 87000 

1163000 -

2 - ihtiyat evrakı nakdiye 
vaziyeti 

Yukardakl birinci madde mucibince lsmlln 
teslimatı mukabilinde mevkii tedavüle çıkı

nlmış olan lbdyaı evrakı nakdye 
Yukandıkl lklncl maide mucibince hafta 
urhndaki !sterlin ıeslimaıı mukabilinde 
mevkii tedavüle çıknnl•n evrakı nakdiye 
Yukandakl üçüncü madde mucibince baha 
zarfında istirdat olunan isıerllnlere mukabil 
iade olunan e-nakı nakdiye 

Yukard•ki dördüncü madde mucibince ara 
daki fark 
Yukardaki beşinci madde mucibince 31-12· 1930 
uribine kadar mevkii tedaville çıkarılmış olan 
ihtiyat evrakı nakdiye yekOnu 

• 

T. L 11084!60.43 

T. L 896361 

T. L 1 1980621.43 

lstan~uı ınnırnkleri nıubmaza uıü~iriJe
ttn~en: t7 eylül 1930 tarih ve 1726 numerolu kanuna tevfikan keyfiyet Ma· 

1- Gümrük muhafazasının 4 numaralı muşun bazı teferrilatı 1 
• llye veklletl namın• tebliğ ve illn olunur. 

He kazan tamiratı 20 gün müddetle açık kırdırmaya kunulmuştur 
2 - Şartnama, sureti musaddakaları muhafaza müdürlüğünden 

alınacakor. 
3 - Kırdırma muhafaza müdürlilğünde 93 l senesi ikinci kO.

nunun 14 üncü çarşamba günü saat 17 de icra edilecektir. 

4 - isteklilerin şartnamesini alarak muvakkat güvenmclerile 
tamlııat birlikte belll gün ve ıaatte müdiriyette hazır bulunma!arL ' 

lria YilaJetin~en: 
Kapalı zarf usulile münakasada bulunan Urfa - Dlyırıheldr yolu

nun ı 18 inci kilo metrosundaki ( Kenq) deıesi üzerinde yeniden 
inşa olunacak \l 1207) lira bedeli keşifli iki gözlü kemerli kArgir 

köprünün lnşa~ına münakasa müddetleri zarfında talip bulunamadiğı 
ınlaşılmasina binaen münakasasından sarfınazar ve 15 kAnunuevvel 
930 tarihinden itibaren bir ay zarfında talıp çıkarsa pazarlıkla 
ihalesi takarrür eylemiştir. Taliplerden şartname ve münakasa kai
mesini g~rmek ve daha fazla izahat almak arzu edenlerin l:rfa 
vil~yeti daim! encıiml'nlne müracaaf eylemeleri iUn olunur. 

J,000 a~et hasır sü~~r~e 
Tütün inhisarı Umumi Müdürlü

ğünden: 
:\le' .:ut nümunesi vcçhile 3,000 adet hasır sUpürge idaPemlzce 

paıarlıkil satın alınacaktır. Talip olanların 50 lira teminat akçe
lerile bcra1ıer 1 O k:\nnnusan i 931 cumartesi günü saat ıo da Ga· 
!atada .\lüb;ı.yaat komisyonuna müracaatlarL 

1726 Numerolu 27 Eylol 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışlan 
31 1 ci Kanun 1930 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
24 - ı el Ktnun 1930 tarihinde mevcut evelkl bıkıye L 
Tahsil edilen yahut balta zarfında tahsil edilecek olan 
D<ivizler 24/12- 31/li tarihin~ kadar L 87.000 
Hafu zarfında çıkan Dövlz:er 

Fark 
31-1 el Kanun 1930 tarihinde Oımanlı bıntuı yediadokl 

1.076.000 -

87.000 -

Dövizler yeitlnu L 1.163.000.-

20 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çık.ışlan 
Çıkın Evrakı Nılr.tiyenin 24-1 el Klnun 1930 tarihlndıkl 
bıkıyeıl T. L. 
Haltı zarfında çıkan Evrakı Naktlye 
24/12- 31/12 tarililne kadar T.L. 
Hafu zarfında giren Evrakı Nıkdye 

Fart 

896.361 

Çıkan lhıiyıı Evrakı Nıkdyenin S 1- 1 el Kbun 1930 

urlbindeki 1ekdau T. L. 

11.084.260.43 

89d361-

l J.980.621.43 

KARON 

Osmanlı Bankası 

Alman Kitaphanesi 
Bevoıtlu Tiinel meydan.nda 523 

idaresi ilanları .. ..................................... ... 
3 

10000 M oksijenin kapah zarfla mlinakasası 19-1-931 Pa
zartesi gilnü saat 15te Ankarada Devlet Demiryollan idare
sinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 
muvakkat teminatlannı aynı günde saat 14,30a kadar komis
yon katipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler mllnakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde 

Ankarada ve Haydarpqada idare ftmelerinden tedarik 
edebilirler, 

• • • 
Devlet demlryolları umumt idaresinden: 

Haydarpaşa ve derince limanlarına mahsus 1004 numaralı tari

fenin l l ci maddesi tadil edilmiştir. Mezkur tadilılta nazaran şi

mendlferle nak !edilen veya nakledilecek olan kömür ve maden 
filizleri gibi bazı ıııevadın Derince'de açlk arazide işgal edecelı:

leri yerden icar bedeli olarak beher metremurabbaından beher ay 
için maktuan (4v) kuruş alınacaknr-

KntahJa orman nıü~irli~in~en: 
Kütahya vilayetinin Gediz kazası dahilinde vaki Karapınar dev

let ormanından kat'ı işletme p!Anı mucibince ve renevt 16!0-288 
metre mikap katolunmak şartilt beş senede 8051-440 metre mik
ap gayrı mamOI kara ve san çam eşcarı beher metre mikabı 66 l 
kuruş bedelle olbapdaki şarmAme ve mukavelenamesinde münde
riç seraid mevzua dairesinde 28-1-931 tarihine müsadlf çarşamba 

günü saat ı 5 de ihale edilmek üzre 3 ı gkn müddetle ve kapalı 
zarf usullle müzayedeye konulmuştur. Müzayede 661 numaralı 
kanun ahkamı umumiyesl dairesinde icra edilecektir. Talip olanla
rın bir senelik bedelin yüzde elllsi nisbetlnde depozito veya temi

nat mektubu ile 'eraJti teahhildlyeyi ifaya nziyetl maliyeleri 
müsait olduğuna n orman işini başarabilecek malOmat ve kud· 
rete malik bulunduklanna dair ticaret odasından musaddak veu
llı:I ihtiva eden telı:lilnamelerile birlikte Kiitahya orman müdüri

yetinde müteşekkil müzayede ve ihale komisyonuna u mukavele 
ve şeraiti anlamak isteyenlerin de eyyamı müzayedede Gedit or
man idaresile Kütahya, Eskişehir, lstanbul. Ankara orman müdil
riyetlerile lk:nsat vtktleti orman müdüriyeti umuınlyesine müraca-

at eylemeleri il&n olunur. 

Ticaret "1eri Umam MüdUrlU
ğünden: 

30 ikinci teşrin 830 tarihli kanun 
htikümlerine göre Türklyede iş yıp
mağa izinli bulunan Belçika tabliye· 
tini haiz (Kompanl Öropeen de taba 
ıosyete anonim Belj) Şirketi ba kerre 

mttracaatla Türkiye muımelltını tıdl 
ve tasfiye muımelltını Qorj Davrö) 
efendiyi tayin eylediğini bildirmiş 

olmakla mezkur şirketle alAkısı bu
lunanların mumailyehe ve icabında 

lstanbul mınıakası Ticaret Müdüt
lüğüııe müracut eylemeleri iltn 
olunur. 

TAVİLZADE VAPURLARJ 
l.zmlr postası 

.... vapu~~~e~I Pa-F :ı:arteıl akşamı saat 

17 de Slr.lı:ecfden hareketle Geli
bolu, Çanakkale, doj(ru lzmir• 

azimet ve Çanakkaleye uj(rayarak 

avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verlllr 

Adres: Yeıni~te Tavilzade 

hiraderler telefon lstanbul !210 

Yelkenci vapur J 

Karadeniz po:;t 

Vatan •:r.0~1 
ÇARŞAMBı: 

günü akfımı 18 de Sirked 
mındon hareketle ( Zoo~ 
loebolu, Sımsul\ Ordu, GJ 
Trabzon, Sürmene ve Rize). 
lelerine azimet ve ıvdeı ( 
cektir. 

Tafsil(! için Sirkecide yJi 
hanında Uln acentesine ~i 

caaL Tel. lstanbul iSi~ 'ö 
r; 

Umanımıza muvasalatı be• 
Vapurlar 

(DALMATIA) vapusu 
. e 

nunusanı pazar (ltalya :r 
nanistan) dan !k 

(STELLA DiT AL YA) 
4 k!nunusani pazar ( ita b · 
Yunanistan) dan. t'e 
Yakında llmanımızdan b 

edecek vapurlar 

(DALMATIA) vapuru 
nunusani pazartesi (Burg 
na, Köstence ve Ödesa) lu 

(STALLA DITELLA) · ı 
8 k!nunusani perşembe ' 
tam J O da (Loyd Eksprl ~ 
rlk ( Pire, Brendizi, • d" 

1 ı 
n Trieste) ye 

(MERANO) vapuru 8 
u 

nu11ni perşembe ( SeUni ü 
los, Pire , Patras, Ayasıti g 

Brendisl, Ankona, Fiurııf s 
nedlk ve Trleste) ye bu 

[COSULICH Uno] 1' : 
ıt 

yatının !Uks vapurlarına ' i 
1 •I Ve 

edilerek Şlma 1 -.e Cenuv Lat 
ika limanlarına gitmek l 
zilllı doğru bl!et verilir. ç 

!lcr nevi talslllt için 01 l.re 
muaıhane ( Lloyd Trif ıi v 

5er acantesıne. Telefon ııt İdi; 
i 127 nyıı Galata ss~' en 
sabık Sellnik bonmarşs~ 
ıındıkı yazıhanelerine. 'fi ve 

e 
Beyo~lu: 2499 ve yahut lıit 

Kırzade hanındaki ,aıı ııi~ 
. 'il ~ 

müracaat edilmesi. llıu 

l stınhu l : .ı. ı.'i 


