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işsizlik Romanya'da 
6 ,._ıu_so-ızikredeceğim.: B yeni vaziyet 

~ f • .,;uK mühım BÜYÜK HARBİ KAZANAN İr tebliğ neşro- Romanyanın siyasi hayatın- • 

U w " o. _...nı bir harbin uzak SİLAH ı d da şayanı dikkat bir değişiklik Borç ı·çın mull.-ıi<'ııı ve bunun büs- un u.. . l v ·1 • l 
B .. ··k harpte Alman ordula oldu. M. Duca, o en cnti a arı"fı'mız e ba~ka bı· r ma~ara uyu LONDRA 5 A A Maden 

y b 1 • • • - Brati'anu yenn' e Romanya abrar . . k d " n erkanı harbiye reisi u unan ·ıı ril • k } f Baştaralı /ı!ri .eceğını . te rar. . e ıp.. amelesi mümessı e e 2 nazır fırkası n·yasetın" e g...-miştir. t a:ı ım 
1 

• • bl'r ku,•uyorlar·, dıyorlar Kl·. Yem ceneral Lüdendorf diyor ki: lAka -,.. azyı c aşa . • arasında vuku bulan mü a t- "Temps" gazetesi bundan ba ~ _ gı erını . .. th" 1 "Seferberliğin beşinci günü · edilmi a 
kuvvt.na.bın en mu ış manzara:;• l tan sonra bir tebliğ ncşr ş hisle yazdığı başmakalede diyor . yürütmek, yf-

m e 1 ag· ..-pheden ve s i lahlı kıtalardan piyade ve süvari fırka arımız tir. Bu tebliğde, vaziyetin etra- kı': A k b ~aslaı1dırmakn a ·u""rk 
h t er? m .JIV·""" •. -hirlerde çocuk, kadın, Belci_ka istihkamlarının ~önüne f"l .. al k"k dilin' 1 nca azı zarur 

d l sıırc ..._...., .. -~ - ı e mut ea ve tet ı e ış o "M. Duca'run riyaseti altın- deg" il, şürz t• e ı . • ~stalar gibi medeni- gelmış ve ordumuzun sag tara- d ğ di k b b •• ( k 
r ' u u • ve maa n nazırının a- da ahrar fırkası hükümdarlık zançlarını a er ve·ıa_terbi_ye_ r_- u ame n ven . T'" k r.ha tuttug"u masum frna Belçika-Fransa yolunu aç- b" . h kkmda li K 

Filhakika, ur .,. · ıneye, vazıyet a m - makamına karşı olan vaziyetini nız gıbı ~ 
d her birimiz femnde vuku bulma- mıştr. kemmel bir rapor verebilmek tadı"l edebı"lir ve sırf meşruti o- kadar hapı"s SUretlle La.ikTlua.rzknıı klfmıal l• \un a. .. sten"ıt 1 Seferberlik o kadar çabuk ya · 1 .1 .-~ 

•. ...ı., d mıze mu üzere hükUmet mlimessıl en e lan bir siyaset esasına göre par- d' d 
'l""'e e b"l .1 re vvin hudut ve cephe- pılmıştı ki, iliindan dört hafta ·· ·· k · · k"" ·· d ı İ fi" k d"l D '.-1 t' e 
b r çok ~-gb~ e Bu gibi, uzun uzadıya sonra Tanenberg meydan mu- goruşme ıçın omur ma ene- lamentoda an'anevi vazifesinide cra VC İ as aDUnUnUn ta l "şle~- uerce !""' 

l a·ıı ız ri sahipleri mümess.illerini yarın ruhte edebilir. İ .. :ı ıg 
c _re . (\\1 ü~~elerir ni ve seferberlik!~ ; harebesi yapılmış ve kazanılmış d k ld ğ b ANKARA, 6 A. A. - cra den F~ansız siııt.e~ . 

1 
müddeti bi ~. A 

rımız, vel J kca tesi şlama, arasındaki , tı. Garpta 20 gün zarfında 3 70 avet~lil ar~ v;.rmış 0 
u u e- Diger mühim bir keyfiyet de ve iflas kanununun tadili ile viçrenın kabul ettiıı orta, eğil, ödeme e~şi 

halde bu un hu 
5
' asını me5afe de yaktıur .. ' kilometre mesafe katetmiş ve yan e me te ır. M. Titulesco'mın diplomat mcs · lışt • memleketimizin ihtiya"m/ı sı muvafık görü a 

t as ı LUCIA VAPURU HADiSESi leg"ini tcrkederek BükreQtc faal meşgul olan komısyon ça ıgı "'8 .. 
tan. kuvvde 1 Fakat .z bütün memleket, ! Paris önlerine gelnı.iştik.,, LONDRA 5 A A Taht 1 ., kısa müddet içinde mümkün o- uydurulmuştur. Jb.ı ödeme emrinin m :ır. 
mahrum ur ar. k....... b" ·-·ı.. A d b'" '"k · · · - e siyarct hayauna girmek niye- .. · · 9 B il lm . . uelip ,..: ~usuz ır ".Y~u iman 0{ usunun uyu bahirler servisine tahsis edilmiş u •• • • lan tetebbu ve tetkıklen yap- - orçlulaqn ma an w·· e çıkan ış_tır. e 
lınde b, ır _a1'.11 zYı.ak.,ar~ıı~ ""• kanatla_ n uğulda- 'ı harpteki fevkaladeliklerini in- tinde _olduğunun .. sovleru:ıesıdır. tıktan ve muhtelif taraflardan, !emek veya karırrnak gibi. 13 - Tüccar aleyltl k 

ım ,,.. c •r - olan Lucia namındaki depo va- M T 1 k 1 dakilcala " • 
.mce er. , bazıl• ve zehir_ saçmaga kar edecek kimse yoktur. Kırk · ıtu esco mu. Ş ' • . r- hususile haAkimlerden ve baro le cür'etleri bir taraftan Yf... yoluna müracaatla u. h sı , eya .. 1 puru hadisesi münasebetile a- d 1 dd d 1 b hs t rın ep . 1 . k, memedekı çocuk ar, ı ikilik toplar, ilk alev makineleri, .a e zem .a. e. 1 e_n ır şa ıy~ lhey'etlerinden go""nderilmis. olan za hükümlerine zecredildi .. ıemre muharrer senet u · 'fakla bır e«ırse , I miratlı'< . geminin tekrar denize K d d k d hi ıttı . ld ". mucn kadınlaır ve kötü- ı"lk zehı"rlı" gaz mermilen·, 120 kı" tır en ısı şım ıye a ar Ç • d"k b" dige t f "ht" t' h hakkmd takip yolun Çıkması için lazım gelen bazı is- . · • .. mütaleaları gözden gec;ır ı ten ı r ara tan ı ıya ı a a sı b : rleşırus 0 ugu t .... rıar kan tükürerek,' IometredenPan"sı· bombardıman bır fırkaya baglanmamrstrr Şup lA "h h 1 k layla~tı im d f d lı k da mevcut ten 
top1u\uaıın, cemaa ır k k . . tihzarat sebebile hafta sonu me- . · . . . A . , . · sonra tadil ayı asını azır a- o .., rı ası a ay a \ ·anurı a 

• O' 1 · ·dar parça parça u~ra eden esrarengız top ... ve main- zuniyetinin kaldırılmış ve tavfa hesı~ kc;ıı.dısını v~s~ . mıkyasta mış ve vekalete vermiştir. Bu rülmüş :'e kanunun 254-ü decek hüküm_ler ~on_u 
kı, cemıyet erdı ı ... -Oir.. Cephe, şehırler- 1 na gibi i~liyen bir ordu... Her teşk:l edi. lec_ek mı_ Ilı b~r temer- laAyı"hanın ihtiva ettig"i başlıca maddesıle onu velyeden ma< 14 - Rehm_Ie_ rın ı ar 

etler bunlar ır. r ehl"k aruz " .. nın Pazar günü geminin kömür kil k ı.. - t 
v · .• . zuı az t 1 eye m ! şey onlarda ve her şey duşman ve erzakrnı tedarik etmek, ge- .. z at'ınes_ıne.g~rrne~e namze noktalar şunlardır: leri .ona göre tadil olunmuştsına da~il e~ılı~ e 
alllık ettıgı mev ~r. Bir askeri mütehas- ordularına failt .. Fakat bütün g_osteren bu keyfıyett.ır .. M. Bra 1 - Mer'i kanunda para bor ı ~ehınle temin edilrn. emi .. ve meselesı de ıhtıy. aca 
· par ve onu h aıc· b l mi.vi temizlemek ve bo.vamak ah f k l k ı "" h ll d ı sır ya _ • ..: . arp•e v ıt u ur- bu mu··kemmelı"yetler bosa çık- tıano rar ır ası reısı o ara 1 hakkmd d · gelm" b" bo la klD. surette a c 1 nıı - k r -" ' gibi iclerde istihdam edilmiş ol- .. .. . cundan bask.:ı borç ar a- esL ış Lr rcu a ca ır A . tine dog .. ru çe e~alivö şehirle.rden uzak tı. Almanya mı"lyonlar.ca tele- " hukumdarlık mekamına ve mı!- · 1 h "h · • h · · ıs Layıhanın eıı 

-· J • duklaı·mı bildirmektedir. Hali . . . . ki ilamların icrasına daır o an er zaman ı tıyatı acız ıstey - . . 
B_ugun ~uhe n kledeceğiz ve orman- fat verdi milyonlarca telefat ver li köylü fırkası reısı M. Manıu h'"k"" 1 ek eksiktir. Kornis- bilecektir. Munazeali istihkak arpan hük:ümlerı suı 

üzerınde bıl• rinde kazılacaık izbelere d' d.l · hazırda bir tahkikat divanı faa- k d"k.ldi . · b" amanda u um er P · · b 1 1 la ard 
· ·zir: Y • •• d" d ır 1 er... liyette bulunma'<tadır. Bu hadi- Y~ arş~ . 1 ~ gı ır .. z . yon layihada ıniistakil bir bap davaların~ ~arsı muhakemelerit · orç u ar Y 

celer~ rlcştırecegız.,, ıyor u. Milyarlarca altın ve mer- b_o~le vas~ ?1.1" te!:°erkuz kabıne- açarak bunun birirn:i faslında bu icabında ıstıhkak davacısındanırşı .. konula~. ve 
la~ın bır ı, ''7.afer, ih~ten .. ev~el kaza- ' mi döktü .. Fakat harbi kazana- senin sebcb; tayfanın Noel gü- sının teşkilı ımk~nsrzdı. M .. °':1· türlü ilamların nasıl icra edile- alacak,lımn muhtemel zararları-eren v~ usulu m~l z 
dıgımız•nı!IIlbyı,. sözu, bugunku orduıar d N" . 1 nü Atlas okyanosu filostma men ·ı · t ı ep yenı hır r "ht açlara gore b 

. d . ld ma ı... ıcın. sup arkadaslarından iki gün ek. ca ~ e ıse emamı e y ceğini göstermistir. na mukabil teminat istiyebilcce: ı ı ıy .. .ri 
ctr da bir müsatbaka kaı esı 0 u.. Bu istithamın cevaıbını harp- vazıyet karsısında bulunulmak-

2 
p · t bo g"i kabul edilerek 86 rncı madde- en ceza muey,. v 

"ft H f h ırlaruyor· Fen sik mezuniyet almış olmaları d M T: 1 d "dd• - ara ve temına rcu- 1 ında hakilıl 
<:1_- e~ ara az · . • ten sonra açılan kaTşılıklı iki ta rr. . ıtu esco a cı 1 mu ·ıa . · de tak"b" ·ı ye o yolda bir cümle ilave edil- ve yan ~ 
bık san at, uıka her .~:!'. kendi o~· düşman ağzından dinlemek, söyleniyor. vaffakıyet ümidi ile frrkalan ba nun ı ma ·~~~t .e .. n ı ı ı e mi tir -beyanda bulunan! i 
kıl dusunun galcbcsı, s:ıralı bır hem daha doğru hem de daha MI,<; JOHNSON'TJN SEYA- n tırmak i ini deruhte edebilir. ilamsız ~~ıhı ?ırıbınn?e~ ~yırt ş . . . Yıda derpiş edilen~. 
bu gayrette, silahl_ar. ~ .. ı>ır taraftan 

1 

eg"lenceli olur. ' HAT! KALDI Rş , ş k ht ç oldu- ederek mustakıl babın ıkıncı fas 10- Gayrı menkultenn para sı.. a cür'et edenleriJI 
omanya run pe mu a 'l' Ü . kib" bo "lm . d k k .. ~r dl yat· bılenmekte ve olduııne vasıta- (Bitmedi) LONDRA, S A.A. - Mis A- ~u hükilmet istikrarı bu suretle lına, ı amam stenıt ta . _ı re; Y_~ çe~rı. ~sın e ço ere. ı;-o- k'eri tarafından sa 

la- 1 ları -~•-akta iken, dilrer ta- _ -···- ny Johııson'nun tayyaresi Lehis "' . cd'l b"le kt" lu tarafından yapılacak ıtırazm rulen ıkıncı arttırılmanın bırın- biLuJ alımda muhall': 
........... u & temın ı e ı ce ır. . · · d d h b d 

1 
·1 " 

sır raftan halka hücum edecek va- o b •• 1 tan' da mecburi surette karaya durdurmaması v~ ıcr:ının ~~n cı a.rtırma a~ a _a _az .. ~- e ı e lip :ıalandırılmalart ı;· 
(''\ sıtalara karşı da tetbirler alını- to us er indiği sırada hasara uğramıs ol- YunanitJtanda bıra~sma daır emır getınl-. n~tıcelenmesı .?a.~ının onune ala bul ~miştir. Bu u . 

yor. . . duğundan mumaileyhanın Peki medikı;e ıcranın devam etmesı bılecek bazı hukumler konuşul- re s~\z borçluları 
dt Deniz civarlarmdakı, yam n'e doğru yoluna devam etmesi z ı ı hakkında hükümler konulmuş- muştur. yere rt\-dur etmiş .3 düşman tayyarelerinin ilk taar- Bir şirket 20 gün mu hali hazırda mümkün değildir. e ze e tur. Bu emrin icra hSkirni sikS- 11 - İcra dairesinde bir gay borcu i hepsile taır: 
:eliy: . uzıma ~rryacak şdhirlerde d d'}d" Tayyareci Çine doğru icra ede- yet mercii tarafından verilebit- ri menkul mülkiyeti iktisap e- nü arttt\ıyacak adil . 

. -her sene teerü:beler yapılmakta, amele en mene 1 ı ceği seferi terketmek niyetinde 300 ev yıkıldı, 4 mesi gayet mahdut hallere mun den alacaklılara kolaylık ol- sir bir •e'Jir olarak 
~ ahaliye gaız maskeleri verilerek Kadıköy ve havalisinde sey- buluıu:ıadığını beyan .e~iştir. hasırdır. mak için o gayri menkulü tes- müştür. 

kendilerini nasıl muhafaza ede- rüsefer yapmakta olan iki oto- Mumaıleyha, tayyaresı hıtam yaralı var 3 - Noterler tarafından res- limden imtina eden borçlunun 16 - lomisyon ic~ 
~z cckleri öğretilmektedir. blis şirketinden biri belediyenin bulıı~caya ~adar Varsova'da men tanzim edilen senetlere . Alman kanununda olduğu gibi terinin 'aırtarına ka 
Tü ı Ordu tayyareleri ve şehrin mükerrer te1'iigatına rağmen beklıyecektır. ATİNA, S A.A. - Son zel. müstenit takipler için de müsta hemen icra marifetile çıkarıl- lacak te-ny-ı:)eri.nin . ıe 
bü muhtelif noktalarına kon~ arabalarının kırmızı boyasını A . . . zeleler neticesinde Törent mm- kil babm mlistcrek hlikilmler ması kabul edilmiştir. temyiz ınalı.emesinıll 

çanlar ve tr~I?eteler, zehırlı ı değiştinnemistir. Halbuki oto· vustra yada ışsızlık takasında flOO ev yıkılmıştır. faslına ahkamı mahsusa kon- 12 - İflas yoluna müracaat cü daireıindt tetkikill' 
~t gaz tayy~e~e:ının gelme:'rte ol- büs ve otomobillerde kırmızı CAMBERRA, S A.A. - Tre ~ir telef 4 yaralı vardır. Ha- muştur. halinde iflas tehdidinin ödeme lif efi:1'1etıır. j, 
n duğunu bıldırıy°'.1."·· -~ece ~ı:;· ;;a- renk itfaiyeye benzediği için dünyonlara mensup 440 bin a- fıf sarsm\jlar devam etmekte- 4 - llSmlı takiplerde ala-

1 atlerce rşıklar sonuyıor, 1 aıye memnudur. melenin dörtte biri işsizdir. Res dir. cakWarm her icra dairesinden Af on konf QJ'lans t,e 
;~t ~lerı, sokakları ~olaşı~r ve Mükerrer tebligata riayet et I mi rakamlara nazaran Avustu- Rasat~ane, _K~rfo'da 3_ defa talepte bulunabilmesine muka- y ~ 
to müdafaa tayyarel~X: şehrın ~tİ· meyen bu şirket yirmi gün müd ralyada işsizlerin miktarı 200 sarsıntı hi!!S~dılmış oldugunu bil ilSmsız icra takiplerinde bu h •• k A • • 

rafında halk_:!:;. çlızıyor,k la a 
1 

detle seyrüsferden menedilmiş bin kişiye baliğ olmaktadır. bildirmektedır. tak!ple. b_ ir nevi _dava .. açm_ak ol- ve u umttımı 3 
m kaçışwor ıııc.=e er ta ı ıyor, . D' f . k .. _ dd 

1 
h 

c;il cocukl&r 'mahzenlere indicili- tır ....... ı_gedr tabr~ tankı:,ıl, r et mus- Bir V.:1pur battı dugu ıçın talebın mu eıa ey ..; l 
b"" ' ten,.,nn en ır ço arının ce- Amerika ecnebileri mevkiindeki borçlunun ikamet- , , 

U} yor. .. .. . binde sirketin aylık karneleri COLOMBO, 5 A.A. - Bu- d k gahı itibarile hukuk muhakeme Türkiye Afyon mutaveJeleı1r 
kez:. .G~ce.r: ~yuk h~= dehiet- mevcut olduğundan bıı vazivet gün aksayı şarka gitmek üzere tehcir e ece teri usulleri kanunu hükmünce 
essuı~n?-1. gormilş v~ ? ~ş 0 

an- ten belediyeye şikayette bulun- hareket etmiş olan Tricolore na VAŞİNGTON, 6 A.A.- Me- salahiyetli olan icra dairesinde iltihaktan çekiniyor degv ildir 1 

n• .ıar ıçın bunlara ılave edilen da- . . d k" N b" · 
• ' 1 ··ıd·· muslarsa da bu cezanın tatbıkı ının a ı orveç vapuru ır ın- sai nazın dün ayan meclisinde yapılması esası kabul edilmistir. ANKARA, 6 (Telgrafla) -'mus, kıı'tkı;ılıg"ı da n:ı r ha bınlen:e yen o urıne vası- • ld - b" ' filal· netice inde batmıştır Tay k k k -
haJııkı d f la · ha lü zarurı o ugu ve ır şey yap· • • · bazı beyanatta bulunara anu- Saliihiyet hakkında te evvün e- Son zamanlarda bazı ecnebi ga- tir. 1

. -·talan .. . n a az ıza ta mak in, kanı bulunmadı0.,· ı ken- ı fa an dördünün boğulmuş oldu na mugayı·r ı·s_1er yaptıkları sa- decek ihtı'la'flarm tayini mercie M 
1 lr ıı:um gormıyarum zetelerde ve bilhassa • ısır mat IstanL.ıl fabrikalar 1 

• M ,_ d hl"k k dilerine bildi rilmiştir. ğu zannediliyor. Gemide 12 yol bit olan ecnebilerin memleket dair W!tıl muhakemeleri kanu- buatında memleketimizde 11- edı"Ten atonlu mevat. ve aı<sa L1ll te 1 
.. eye ar 1 

, • A • cu var idi. Bunlardan birinin de " 
yi; başımızı kınnlara gommekten- Şehnn planı ve Tıcaret t 1 f ld ;; .. 1 . haricine çıkarılmasını ve umu- nunda mevcut hükümlere göre yuşturucu maddeler kaçakçılğı lirken hiJiumet, sev 

se, gözümi.lrli dört açmak için, - Od e e 0 u.,u soy enıyor. miyetle ecnebilerin tehciri hak- hatlonulacağr tasrih olunmuş- yapıldığı hakkında bazı neşri.Ya memleke.in Türkiyede 
ka ılaşacağnnrz tehlikeyi gös- ası Fiiipinde tayfun kında daha şi~detli l<~n ~nlar ya 1 tu~. ~ata~iyet hakkında~i tadil- ta tesadüf edilmektedir. Sa1a- !osunu hı mevadın m 
termekten ibarettir. Ticaret odası tarafından seh- MANİLLE, 5 A. A. _ Fili- ~ılınasmı v~_vsıye et;nışt:r. A~e lenn ısle;ı~ A:~~ra İzmır ve İs- hiyettar menbalardan lUdığun nev'ini chrhal ihbar 

hi Evet ycrıi lıarı;ler görülme- · · · ·· takb 1 kl"n"n tan · 1 d h"k'" .. .. 1 ı rı !?:ada gayrı kanunı surette ıka tanbul gıbı buyuk merkezlerde malUmata nazaran vaziyet btr- ve bu suıı:tle mahreç . 
k f rımızın mus e se ı ı. - pın er e u um surmuş o an d 1 .1 · 400 000 kA ··r · d ·· ·· ·· ı · 
.• miş deh .. etleri ihtiva ediyor; a · · d a alınması 1·cap e t f tı" · <l JA k 1 80 k" met e en ecne '' rın , t e asu etmesın en onunu a - veçhi atidir: te, bu ih"-cata kar~ı dı 

Y zımın e nazar - , ay un ne cesın e aa a ı- • 1 k , · • f d ı ı ·" · 
tı -at bunların hic olmazsa bir mu d "kt d• kt 1 h kk nda . . 1 f 50 k d ki . . 1 kadar oldugu ve meme etten mak suretıle ame1ı ay a arı o a Son 25 seneden beri Avrupa dabiri allbak imkanını. 
d · en ı ısa ı no a ar a ı şınm te e ve a ar şının . b" 
"':add~föesi vardır. Bir hududu hükumete müteaddit raporlar kaybolmuş olduğu rivayet !di-. çıkarılabılecek_ 100,000 ecne _ ı 1 caktrr. . . . . . da uyuşturucu mevadm gayri tedir. Lihım gelen bütiı 

· vardır w· müdafaa vasıtaları var gönderilmişti. Oda katibi umu- liyor. da~a bulun.dugu zan ve tahmın. _s--.'!".?rc ıcın hams ıle tazyık meşru ticaret ve istimaline k;ır- !erin ittihazına rağmeıı 
lır. SlingülerimizJmdutları, tay misi Vehbi B. bu hususta Oda- H"" • edılmektedır. caız ~~ru~memekle ~e:aber bazı şı tedbirler . aranmağa baş- lık yapılıyorsa bunda 
yarelerimiz havamızı ve gemi- nın vaziyeti mutaleasını bildir- urrıyet bonoları Amerikad:ı kasırga ! zarurı •:tısnal~r ~~rıcınde borç- lanmış, Cemiyeti Akvam i.Se Türkiy_enin afyon ma 

1 
terimiz limanlarımızı bekliyor. mekten ibaret olduğunu bittabı . VAŞİNGTON, 6 A./\ .. -. _Ha NEVYORK, 6 A. A. _ Şi- \ ldarm ıcra daıre~ınde~ . talep tesekkülünden sonra bu işle su- tıbbi ihtiyacattan ga)'r 

l_eToplann sesi, tayyarelerin uğul Tı"caret odasının İstanbul un ik- zıne nazırı M. Mellon, hurrıyet 
1
. C 

1
. h .. 1 • t" dah"li j vuku unda borçlarına '<3.fı mal reti mütemadiyede iştigal et- satta kullanılmasını 

. . . ma ı aro ıne u .mme ı ı n- k 1 1 lm d - · · db" 1 ın usu ve gemilerin düm:ınlan tısacli inkisafı irin yapılması i- bonoları ıhracı hakkındakı ka- d R k" ·h 'd d'" k ve azanç arı o up o a ıgını mekte bulunmuştur. Bu cümle- tevessül ettığı te ır 
1 . . . . h " . . . . . e oc ıng am a un a r.am b b · 1 · · ·r tın 1 1 d" - · h"" ·· · · var, bunları ışıtır, göriır ve a- cap eden hususata çok yakından nunun tadılım ve bu tadil netı- .. . b" k 1 · 5 1 eyan mec unyet ennı ı a e e den olarak 1925 beyne ınile ter ıgı usnu nıyetı ta 

ber alabiliriz. Biz başka bir teh alakadar oldug" unu sehrin ima- ı cesi olarak gelecek 3 sene zar- uzer~ .. ırlm __ asırgab. 0 kmubıı~rl. meleri halinde bunların Alman- ikinci afyon mukavelesi yapıl- ğe çalışmak, doğru bir 
. B . d h • . f d 1 k b . zencL o uş ve ır ço ına ar d ld " "b" .. k d k •! 1 'D 1 d b Hke içindeyız. en sıze a a rı için teşkil edilecek komisyona ın a yapı aca azı ışlere tah- h lm ya a o ugu gı ı uç aya a ar mıştır. Türkiye bu mu a\" ey o ına:ı:. ~,un ar an as 
h b h d 1 · ı .. · arap 0 uştur. h · ·1 "k l b'lm l · ç·· ku·· d " - .. · ı k n müthiş bir arpten a se ece- davet vaki olduğu takdirde O- sıs o unma!c uzere 8000 mılyon • • . ~pıs -~ ~- tazyı o una ı e en iltihak etmemiştir. ~ mu- e en büt~n a }'O!l· _o. 

ğim. Bir harp ki ilan edilmez, danın da mümessil göndereceği dolarlık bono çıkarılmasına me Avrupa ıttihadı ıçın hukum konulmuştur. kavelenin umumi ahkamı afyoll rında Türkiye ke/ ulısı 
notası ve oltimatomu yoktur. ni söylemiştir. ~uniy~t _verilm:sini kongreden CENEVRE, 6 A.A. _ Ak- .. 6 - Borçlunun hnc.izden. b.~r ziraa tinin tahdidine müncer 6" ettirmiştir. ~a 
Toplarının Eesi, tayyarelerinin ıstem~tır. • " vam Cemiyeti katibi umumisi gun evvel haberdar edılmesı lu- lacak mahiyette ~ö~ü~muştü Bu cüıııleden 01d·ara 
uğultusu duyulmaz. Zehirleriııe Paris sefiri F asta b!r musademe Avrupa ittihadı meselesini tet- zum~u natık ola? 69 un~u mad Halbuki memleke~ım~zın afr evvelde Londrada top 
karşı maskeniz yoktur. Bir harp RABAT, 6 A. A. _ Outrou- kik etmek üzere 16 kanunusani- de İsvıçrede mucıp oldugu fay- ziraatinin ehemmıyetı ve hın Yon ihzari konfe ~.ans 

, ilan edildiği, ne za M B d zou ha valisinde 3 kanunusanide de toplanacak olan komisyonu dalar yerine . me~leketimizde ,enaleyh bizim için . müh_i~ bı rahhaslarırnız 1 ..• f uıı .. d 
ıo "'~nuzdan geçtiği ve Ünİr ey Ün kol gezmekte olan bir nişancı alakadar eden teknik meseleler borçlunun hacız edılecek malla- iktisadi mesele te kıl ettıgı m nunusani İçind S Ce~\e 

y e ~ ıernizi yardığı bel hareket etti 'müfrezesi ile mahalli kuvvetler hakkında Cemiyet azası devlet- nnı kaçırması ı;-ibi m.a~urlara lumdur. Bundan başka, -~ale ~anmakta olan :s~ digeıC 
1 ,"'~.(di siJ.ahiyle de- . . . . .. . arasında şiddetli bir çarpışma lere bir rapor göndermiştir. ve bu sebeple bırı;ok şıkayetlere İstanbulddad, afyonb~an ~us~h1 ıç~da Tü 2rkiye;,. .g 
İt -.. 0 mrzla bizi öldü- Pa~s sefı~ız ~um~. Bey, olmuştur. Müfreze zabitlerin- - meydan verdiği için ilga olun- reç meva ı ta İiye ıma ı Gıil olıınu-akt,,;ı:ıı\Jr. rL i 

'~, ~ahallı memurıy<:tıne mutevec- den biri mühlik surette yaralan Şoförlere kat'i tebligat muştur. . . meşgul üç fabrikamız vardırvon muka alıcı ae\riı"ıe 
'I. anlara, vicdan cıhen ekspresle mış yerli askerlerden 12 ki . Seyrüsefer idaresince bugün 7 - Ödem~ emnnın alacak- Şu suretle Türkire: ş~?i sadı;Y~kiniyor surerc,i\ıır. An 

ir harp ... Bir şehrimizde? ~a öım'üş, 7 kişi yaralanmış ve b~~ den itibaren coförlere yeni bir l.ıya mahsus nushasmın. an.cak afyon müstahsal.nı degıl, aynınraati ya '· iç o\rnaJ! 
b" rt k t tm tı ~ al ak! im zamanda afyondan istihraç edi>ek mahtı.: iste, olaı baz; 

yor, ırev a re e e ış r. kisi de kaybolmuştur. tebliğ yepılmasma ve yirmi ki- ıst~yen ac. 1:1'.a ven esı s~- len m~vad amilidir. Bununla emleket0·1·9:,1·nı·nafyo bir ağabey Kendisi garda Bir Hintli reis lometrodan fazla gidenlerin su retı kabul edilmiş, satış talebı- .~ 
r. Muhabbet şahsi dostları f k t'" d hl" etn el . nin borçluya tebliği lüzumunu beraber mez~!l:r .~uka_veleye il- lan mevl de ima ini y 

. ve şefkat ci- tarafından teşyi mahkum oldu r~ 1
• ~ ıye e. e 1~ •• a~ ~r!- mutazammrn olan 99 uncu mad tihak etmedıgı ıçın hıç taahhü rlarında,uıun\ıtmak ist 

ışte bu harp- olunmuştur Mu nın ~stır~a edılec~f~~ bıldınl- de ilga olunmuş ve pek zaruri de henüz girmemiş olan Tür- ir adalet zlik diye 
maı'leyh. gaze- BOMBA Y, 6 A. A. - Hint mesıne arar verı mış r. lma da . kiye bu işin insani cephesini 1ekten v dog-rudan 

ittihadı kongrsinin sabık reis K olmayrp kaldın sm beıs . ' d"" .. .. 
1 

"h 
1 

. .. ı 
harpten çok tecilere vaziyet- vekili M. Vallabhai Patel, 9 ay ongre.. görülmeyen bazı merasim ve dauna . u~unmuş ve asa 1 ma ~yt;ın mu. u. ahsili olan 

lir. Asırlar- te yeni bir te- adi hapse mahkUm olmuştur. Güzel San'atler Birliği Mi- tebligat mecburiyet ve külfetle- etmemıştır ~u ~ebeple uyuşt?- tmıze de tt! dil ve mu 
Uanbe. rı ba". lamış ve mu""tareke- bcddill olmadı- K • b · d · · k" ·· 't ld • d rucu mevat ımalı hakkında bır nal payı tı 0nınmasını ~ ongreye mensup 16 komi- marı şu esın en: n ım .. nın musaı o ugu ere- . .. . 
siz devam edivor. İste biz bu ğmı söylemiş. te ile Karaşi ve Haydarabattaki Geçen hafta tehir edilense- cede azaltılmış ve müddetler kanun .~eşretmış ~ununla vuc~ t(dır. ll 

tehlikenin iı;:ndeyiz. En sağlam Kuponlar me~C' teşkilatın gayri kanuni olduğu nelik kongre 9/1/931 Cuma gli dahi mümkün olduğu mertebe d_:ı getırıiece~ f~br~ktl_aı:ııı. ~:sı- Pek rr13m!şru olan bı 
temelleri sa'"tan ve en sert kaya lesinin malUnı itan edilmiştir. Karaşi ile Haya nü saat 14 30 da küşat edilcce- kısaltılmıştır. sıne bu abrıka ar a 1 ıına atı, miz kabu edildiği g~ 
hn parçalıyan bu afetin bizde vaziyetinde kal I darabatta bazı binalarda zabıta ğinden Sz~ şube merkezini _ 8 _Hacze iştirak hususunda mamulatın memleket 4~hilin- nin beyne şer milel mak_b 
pynıyabileceği rolleri iyi kavrr- dığını ilave et- Münir Bey dün akşam taharriyat yapını§- Ala:v köşkü - t.e rifini rica ede- •• · 

1 1 Ecnebi matbuab 
1ÇİNDEYİZ 

• 
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r.lc:-__ , iri er, fuzuen işgal ett·kıeri vleri alacak 
_,,, 

.!!!k-em..;;;...eıe-rd-e _l_A_d_i iskan Bir irihar Tehdit yok Gülcemal Mahpuslar 1 v;ı11ueıte ) 

1\ ihtikar Verilen evler geri MükerreHanım Yunan tacirleri teh- Dün kurtarıldı; yol- Bir imalathanede Nahiyeler , 
...... ll'Trsacı Mitz bira

,rler mahkemede 

8'ürk parasının kıymetini ko 
Üııe kanununa ve 1 No lu ka

,.ame hilafına Borsa haricin
k lfaınbiyo alrm ve satı:mı ile 

·aı ettikleri cürmü meşhut 
cedjnd_e __ tesbit edilen Borsa an
. b" ttilı: lıgıle meşgul Simentof 
1 ~ Alber ve Salamon Mitz ve 
.. e .. 1ı:ııı §İYano Ef. terin dün ı inci 
~ru iJ.da muhakemelerine başlan
n m :ır. Müddei olarak mahke
;· lı e Maliye Vekaleti ve Borsa 

1?' ,akabe hey'eti vekili bulunu-

t 
\u. Dava evrakına nazaran ne 

lun unların 1567 No. ve Türk 
ten~~sı~ın kıymetini koruma hak 
kon;Jakı kanun ve 1 No.lu karar 
. · ahkimma nazaran maz
ın 1 

arın 2 seneye kadar muame 
yaca :n men'edilmeleri ve kendi
" imi ıden 100,000 lira nakdi ceq 

eıı "11ası ve ceza kanununa tev
sui _ .i ayrıca tecziyesi istenili-
_,ıır.u· 

:nı ii_ddei vekili davasını teş
ul~ttıkten sonra Maznun veld
öre Jz .a1arak, ortada tertip edil
eyyl~ bır hadise olduğunu, söy
kik' v~ neticede, müddei vekili
nl~ak~r şahsi ileri süremiyece 

en d . 1?dıa ederek vekilin cekil
ıer· ıcap ettiği kanaatini izhar 
sade Müdde:umumi davanın u
hakl' _dairesinde ikamet edilmiş 
arı _gnndan iddiayı varit gör
usıı '· 'l\'ahk~ıne hey'eti müzake 
I ''.lrı ': oknnbral tdd,İa makamının ta 

ıor·' a u ettı. 
, undan son 

taıı . ra muhakemeye 
dil . m edı lerek sabitler dinle-
k ı . . 

unlar cürmü meşhudun ne 
icrJtlc yapıldığım izah ettiler. 

karfolis taharri memurlarından 
ıe .::neddin Ef. şunları söyle

iıı 

kili -Aldığım emir üzerine Mitz 
d.derlcrin 4 üncü vakıf hanın 
~ Yazıhanelerine gittim. Ken 

l 1 bir İran tüccan gibi gös
(•r~•, ~50 İngiliz liralık bir 

e ıhtıyacrm olduğunu söyle
~? tlber Ef. beher İngilizi 
1 et ~ruştan bana vermeği ka 
, . tı. Ben de yanımda bulu-

rJ ışa:etli paraları kendisine 
rerek 350 liralık ceki aldrm 
lPlllin ·· ·· • · r 1 onunde arkada~lar bek 
or ardı Derh 1 •. .• . k k · a uzerımı yo -
ara paralan çıkardılar. Mü-
tal bde hey'eti derhal tahkikata 
§ a ı. Netice mal' d " D;

ı şah" um ur. -
·_ ıtler de bunu tekit eder 

alınmayacak kendi asb dit edilmemiştir cular lzmire vardı çalıştırılacaklar 
Tayin edllmi§ olan milddet aarlm ŞehreminimBörekçi Veli Gazetenin biri, hayvan mu- Evvelki gün sis yüzünden Bir müddetten beri şehrimiz-

da lakin dairesine dosyalarını te".dl sokağında ıs nralr hanede bayaa etmek üzere şehrimize Hora feneri açıklannıi oturan de bulunarak müessesatr cezai-
etmvalie~ı o~n :ede adiymaen

1 
iaalakinnm•~~~~~ ikamet eden num Mahmut gelen Yunan tacirlerinin yerli GUl Cemal vapuru dün sabah yeyi teftiş eden Hapishaneler 

em me .. u.. en B in k . '· ili . d"ldi k rt lnuşt • . d ve milbadillerin vaziyetleri mlifkill: ey . er:'.11e~ .. ız mua m alıcrlar tarahndan tehdıt e ı · u an rr. umumı mü ürü Nedim Bey tet-
lctmiJti. Bu glbilerin iıgall at~daki mektebı donlu sınrf talebe- ğini yazmrştı. Vapurun yolcuları Cümhuri- kikatım bitirmek üzeredir. 
emvali mettuke hanelerinin gerı alm· sinden 16 yaşlrla Mükerrem Hayvan borsası katibi umu- yet vapuruna aktarma edilerek Nedim Bey, dün Vali Mua
ma11 için bir Heyeti_v~ldle karan var H. evvelki ak hanesinde misi Vahit B. bu neşriyatı tek- İzmire dün gece vasıl olmuşlar- vini Fazlr Beyi ziyaret etmiştir. 
d! ve b~ karar mucıbince hareket e- kendisini asmacetile intihar zip ederek demiıtir ki: dır. Gülcemal İstanbula döne- . Haber aldrğımu;a göre ha-
dil-::u:~·bu mühim meseleye dair Da etmittir. - Bundan bir buçuk ay ka- cektir. Vapurda rahne yoktur. pıshanedeki mahkUmların çalıt-
hiliye vekiletinden villyata bir emir Bu husustıptığımız tah- dar evvel Yunan tacirlerinin bir tınlması için San'atler mektebi 
gelmittir.. . . 

1 
kikata göre M'rem H. arka kaç yerli hayvan alıcısr tarafın- R hb yanında bir irnalftthane yapıla-

Bu e?"rde mli~dt il ve rimlmiu~acı~f:= da,.larr arasm(i:rr başh tanın dom tehdit edildiğine dair bir ) m caktır. Bu müessese için Vili-
adiyen ıskin auretı e ve 1 s • , • km yet te beş b" ı· t h · 

Karagümrükte bir 

nahiye teşkil edildi 

Yeni nahiyelere ilaveten Ka
ragümrükte de bir nahiye teşkil 
olunmuştur. Yeni nahiyenin t" 
kili hakkındaki kararname d~ ır. 
Dahiliye vekaletinden viliye 
bildirilmiştir. Vilayet yeni n.. .f 
hiye müdürünü tayin etmiştir. 

Evrak memurlarım 
takdir 

hanelerin iotirdadı cihetine gidilme- m:ış bir kızdırektepte 'leylı şayıa çı IŞtr. ın ıra a sısat vere-
mesi ve bunlann bir defterinin tan· olarak bulum ve pek nadir Fakat yaptığımcz tahkikat ş· k t • • cektir. Viliyet evrak kaleminde !>3Q 

il. '-'!eti il • ti" • d b . d ır e ımtıyazının senesi içinde altı: ..,;; .. hın" e·-'-dm edilerek Dah ıye ve.... ne g n· olarak valdet hemşirelenle ne cesın e u şayıanın uy ur- H d • ı - .. ..,.. 

d ril · b"td"rilm"•tt"r 11" k ld ~ dana k p· feshı'ne henu"z açı enıze atma muamele go··rmu-a ve ı"ntaç edı·ı-e meı! . ı ı ı.. · . görüşüyordu .. mua ım me ma o u6 u mey çr tı. ıya "' 
B~ ~ı~a:.~~pleri ~ c!~ ;:; tebi sömsterıyısilıe tatil ede sada iş gören Yunan tuirleri yortusu mi!Jtir. 

=niıi~erlnl ~e;~:.:e~~.r. Ve- ceği ci~ct~ei!kerrem H. d_a de böyle bir tehdide ~aı:uz.kal- karar Verilmiş değil Dün Hrrıstiyanlarca Haçın, Yap~lan hesaba göre bu ka-
killer heyeti tanzim edilecek liate tize bundan ıstıfıcderek hanesı- madrklannı borsaya bıldırdıler. Uzun müddetten beri taahhü- denize atılmaar giinü ve Enne- 1 lemdekı memurların her bi'l 
rine bu gibiler hakl~ın'!- bir karar v_e ne gitmi§.Evi gün valdeslle Binaenaleyh hayvan alan Yu- datnıı ifa etmeyen ve nhtımsrz ni vatandaşlarımızın da Noelin- günde üç dört bin evrak çıkar
recek vr bunların ıakanlarma ~· .. hemşiresi Beapki akraba· nan tacirlerinin sopa ile tehdit yerler-den Rrhtım ve ayak bastı leri idi. Bu munasebetle bütün ltllftrr. 
edilen emvali metruke banelen ken-] d b" "haneaine gı"t edildi~i dom• d ""idi T hki ('.) uc·· reti· almakla maruf olan se.farethan. eler kapah oldulh· gı·- Bundan dolayı Villyet .ma .. • 
dilerine verilecektir. a?111 an ın d be be. k tm ı; t" .... - egı r. a nf~ 6" kamı b Fllırulen meıaul addedilen bu gi mış er ~e. ge:ıza . a ra r ~ ne .ıceııı tamamen me :- Rrhtım şirketi hakkrndaki tet- bı, eksen gayri müslim mafua . u ~cmurlann. m~11111ını 
bi hanelerin taıı!Tyeıinden urfmazar gelmesını te etmııler. Fa- dır. Yer1ı ahcdann bazıları Yu- kikat nihayet bitmiştir. lan da kapalıydı. ~dır etmiş ve kcndilenne tak-
olunmUftur. kat bir haftt beri bir grip nan tacirlerinin burada hayvan J "l'k • • 'k' dırname verilıni!ftir. 
'!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ınd •~- bul alma1 Dün bu tetkikat neticesinde %Cl 1 ıçın 1 1 mü- J hastalı• aıtma"'.. u- satın arından dolayı fiat- apon pre si 
t1caretbane1inln yarundaki . kabveha- nan Mükerrevde kalacafınr !erin yükseldiği iddiasile sadece şirketin feshine hükumetçe ka- tehasaıs D 
ne ile Kardiçeli ha~~da ~ır yuıba- söylemiş veıber gitmemiı- ademi memnuniyet izhar etmiş- rar verildiği ve bu kararrn noter ANKARA, 6 _Maarif Ve- Japon prensinin ayın on bi· 
nede bazı zevatla gorilımuş olduğu • l d" B" b" b . vasıtasile şirkete tebliğ edildiği rinde gelerek ayni gün Ankara-
ve binaenaleyh mevzııu bahs tarihte ttr.M""k d l k er ırİ. ıttba lı u da varıt ola- . ld kili Eııat Bey beden terbiyesine y . d ği V"'" b"ldi • 
ve günlerde kendisini iabatı m~k!n u erreıı ev e ya mz a maz stan u a Anadoludan ko- şayı 0 u ve izcilik teşkilatına ehemmi- • gı ece ı.ayete 1 nlmit 
ettirmek için bazı müdafaa . şalııtleri lınca bakkal almrş olduğu yun muvaredatı normal bir hal- Bu mühim tedbire, komiser- yet vermektedir. İ:ı:cilik teşki"'- tir. Prens ayın on beşinde tch· 

hk 1 d b lu · · - ı k od 1 14 rimize dönecektir" . göstermit ve ma eme, zmır_ ': lz- ıpı yag ~~orta at . a a- de olduğu gibi ihracat ta iyidir. ~ğin müteadd!t _raporl~rı ve .a- tı için Danimarkadan iki müte-
nan bu şahitlerin istimaları ıçın li- rından bırıruvanındakı hal- Muvaredat hem şehn"n ı"htı"yacr- lakadarların "lkayetlerı ve şır- h "rtil · Polis tebeddu"la"b mir ağrr ceza mahkemesine bir ta ~ k t kdık bo " assıs getı ecektır. Vekalet 
matname yazmııtır. İzmir ağır ceza aya a t.onra ynuna na ve hem de ihracata kifayet I ketin vaziyetini esaslı surette ecnebi mekteplerindeki spor mu Polis tebcddillltı hakkında 
mahkemesinde sekiz şahit dinlenmiş- geçirerek inr etmi§.tir. Mü- etmektedir. gözden geçiren komisyonun ni- allimlerinin kumandanlarını henüz Viliyet.e bir iı'ar yakturı 
tir. Mahkeme, t,nzim edilen zabıtn~- kerrem H. ir.rından evvel de Kar yağıncaya kadar et pa- hai kararı üzerine itt:haz edil- Türkçe vermelerini iltizam et- fakat bazı tebeddülat olmasına 
menin İstanbul ağır ceza mahkemesı- valdesine bi!ktup brrakmış- halanmıyacaktır. Şubat iptida- diği ve tebligatı müteakip mektedir. 
ne irsaline karar vermiştir. t ihtimal verilmektedir. * * * ır. larında fazla kar yağarak hay- şirketin işlerine hükumetçe va- ----------------------

Mevkuf komünistlerin mu- Mektupt~or ki: "Annem van getirmek için istifade edi- zıyet olunacağı da söyleniyor. G t •ı•k kt b• 
hakemesine dün Ağrrcezada ha- ve ~ardeşleı Siz eve gelince len vollar kapanırsa et fiatinin Şirketin müdürü M. Kanonj aze ecı ) m e e JD e 
fi olarak devam edildi. benı.s~ğ b~lyacaksınız, üzül tereffü etmesi muhtemeldir." kendisine bu şayiaları soran bir 

Muhakemenin son safhaları- 1!1eyınız. Sıazla yazamadı- Diger taraftan Yunanlı tacir ınuharririmize ademi malumat •hti d ~ 
na dahil olduğu anlaşılmakta- gımdan dolmi.iteessirim,, !erinin ınübayaatr dolayısile et beyan ederek fesih kararının teb 1 yaç var mı ır r 
drr. İki üç celse sonra karar ve- Söylendi, göre Müker- f~a-~ini~ 60 kur.uşa.tereffü etme- liği haberlerini ne teyit, ne de 
rilmesi çok muhtemeldir. rem H. çok 'as bir kız olma- sı uze:-ıne şehnn bırçok mmtaka tekzip etmiş ve bu hususta söz 

sı dolayısiledesinin diger larındaki kasaplar, rlerhal ihti- söylemekten çekinmistir. Şirket 
hemşirelerink sevmekte bu kara koyularak, et fiatini 90 ku- nezdindeki Nafıa vekaleti komi 
lunduğunda kendisile ala- rusa kadar çıkarmışlardır 1 seri Nazım B. son vaziyet hak-

-
Ahmet İhsan B. ile lsmail Müştak 

Beyin mütaleası 
Kürkçübaşı cinayeti 

tahkikab kar bulum-asından dolayı Bu kasaplarrn, piyasadaki kü kında şunlarr söylemiştir: 
Cerrahpap Kükçübaşı mahallesin intihar etmi Zabıtaca tahki çük tereffüden bil'istifade haki

de oturan kömürcü Hasan Efendinin kat icra edi •redir. Cenazesi ki fiatlere fuzuli olarak daha 30 
katli etrafındaki tahkikat evrakı m_1iık"d defnedilmiş kuruş zammetmeleri tamamen 
dei umuınitikçe dördüncü müstant ihtikar mahiyetinde olduğu an-
tiğe verilmiştir. laşılrruştır. 

Hadiseden sağ olarak çıkan ve ka 
til olarak haklarında tahkikat yapıl- Mektere iyi su Bilhassa Beyoğlunda ve şeh-
makta bulunan iki kardeşten kaptan rin uzak semtlerinde devam et-
Kemal vak"ayı şöyle anlatmaktadır Birçok replerde talebe mekte olan bu yolsuzluğun önü 

- Cinayete sebep olan kız, evvel- temiz su bındığı ve' bu hal ne geçilmesi lazundır. 
ce bizim yanımızda idi. Sonra kömür- hastalığa sCıyet verdiği için Fen faku"ltesı' hadı"sesı' 
cü Hasan Efendilerin yanına gitmişti. badema ~!ere muntaza-

Fakat bir gün Şehzadebaşında man iyi su lmesine karar 
Kadri yeye rasgeldim. Bana artık, Haa verilmiştir.! erilecek sular 
san Eff'ndilcrin evinde duramay -
cağını, bize gelmek istediğini söyle- memba suyacaktrr. Lise ve 
di. orta mektep verilecek sula-

Ben alıp eve getirdim. Hasan Ef. rın ması·afr eledi ye ve ilk 
ve ailesi buna muğber olmuşlar v~ mekteplerir de idarei husu
bizi bu igi halletmek için eve dave siye tesviyecektir. 

M. Hovas ve Adem Nezihi 
Bey arasında tahaddüs eden ha 
dise henüz halledilmemiştir. 
Pek yakında bu hususta faali
yette bulunan hey'et tetkikatr
nın neticesini eminliğe bildire
cektir. 

"- Şirketin vaziyeti hakkın 
da be a tt b 1 • J'h" Gazetecilik mektebi teıis haldmıl mektebin vakit geçirllrnebi.rlıı açıl. 

Y ~ . . a u unmaga sa a 1 da tetkikatta bulunulma .. için Maarif ma11na taraftarım. Gıızetociliğe bat: 
yettar degılım. ~ekiilcti~ceDarülfünun emanetine bir ladıktan sonra okumala rafbet pe'l 

Bize şimdiy kadar Rrhtım ı~'arvakı olduğubazı gazetelerde yazıl azaldığına &"Öre hiç olmana eıızetec( 
şirketinin feshedileceğine dair mıştı. All~dar mak?.mattan vuku: !iğe batlama.ı.ıt OVYel bası te,.teriQ 

b
. bl". . . bulan t •hkıkatımıza gore, bu hususta okunma11 elbette çok faydalı olur. 
ır te ıg gelmemıştır. Fakat Darülfünun Emanetine bir iş'arda - M kt b" b" · nJ--'- u · · 

b 1 b"li ş· k · hh""d e e ı ıtıre .,.... ...,ffe11ııı u, o a ı r. ır etın taa u a- bulunulmu§tur. matbuatımız tatmin edebilir mil 
tını ifa etmediğini bir komisyon . Bizin m~ı_nJeketimiz.de hakikaten . Gazetecilik mektebini ikmal edeq 
tarafından uzun müddet tetki- bır &'azetecilık mektebıne lilzum var Jenn hepsini matbuat tatmin edebi. 
kat yapılmasr da gösteriyor. mıdır? .. . . 11~ _deme~e fİIDdilik imkan olmadılJ 

Bittabi bu komisyon bir ne
ticeye vasıl olmuştur." 

Matbuatımız, böyle bır gacetecı- gıbı tatmın etmelidir demete de hali 
lik fakültesinden çıkacak 'ençleri yoktur. Avrupada'l bir Jevanta eacı. 
maddeten tatmin edebilir mi? ri matbuatın tekaüt aandıfme. 

Bu husuıta en eski ve tarunıtllf bizim paramıs ile Uç ytts elli bin lir 
gazetecilerimizin ne diltündilklerini teberru ediyor. Bu ıualiıılır ancak 1 
öğrenmek istedik. memleketlerde mUnakqa edilebili ' 

AHMET IHSAN BEYiN Fakat bizde, hele tu aralık böyle~ 
:ty~7atta bulundular. 

ber Ef. bu paraları kendi-
1 emanet olarak verdiğini id

etti. 

etmişlerdi. 
Biz de babamla beraber Hasan 

Efendilere gittik. Fakat daha kapıdan 
girerken üzerimize hücum ettiler ve 
Hasanla kardeşi Mustafa babamı ya
raladılar. Babam da can havlile on-

Prasa 'Eı.hana nasıl 
Silc:ık? 

Karadenizde üç deni~ 
kazası 

Dün akşama kadar şirketin 
muamelatına vazıyet edilmemiş 
ti. Şirketin mukavelesine naza
ran, feshedildiği takdirde altr 
ay zarfında bütün emval ve tesi 
satr müzayedeye çıkarılacak ve 
bilmüzayede takarrür edecek 
bedel şirkete verilecek, hukuku 
bu suretle tamamen sakıt ola
caktrr. Şirket feshedilmediği 
takdirde dahi teşkil edildiği 308 
tarihinden beri 40 seneden fazla 
müddet geçtiğinden hükumet 
şirketin imtiyazınr satın almak 
hakkını muhafaza etmektedir. 
Bu takdirde iştira tarihinden iti
baren 5 sene, hasılatı gayri sa
fiyenin yüzde sekseni şirket sa
hiplerine verilecek, bunun mik
tarı te~viye edilmemiş sermaye
nin faizi ile resülmaline mahsup 
akçesine muktezi miktardan aşa 
ğı olmıyacaktrr. 

FiKRi bahs pek mevsimıl.zdir. Mamafih u
n.utmamalı ki bizde guetecilik ebe. 

Evvela. Ahmet !haan Beyi mat- rı!a maddi ihtiyaçtan ziyade manevi , 
baasında zıyaret cttık... bır zevk ve ıeref batın için airil 

- Efendim, memleketimizde bir bir meslektir. • en 

~Diğer birkaç şahit de dinle-
ı d"" t -

e;azetecilik mektebi teıisi teşebbliaa- Esasen gazetecilik mekteb" · 
d "h"hbed 1 ınınme tın an şup esız a r arsınız... zun arına gazetecilerden bagka f r ~ 

.e~. sonra muhakeme baş-
.ınıne tehir edildi. 

ları yaralamıştı. Hasan düştü, öldii. Sebzeci! prasa ve lahana 
Biz, işin bu şekle döküldüğünii gibi şeylerızır kısımlarını 

Karadenizde esen batı kara
yelinde Karadeniz Ereylisinde 
üç deniz kazası olmuştur: 

1 - Sinop vapu~unun deni
ze giren zencirini çıkarmak için 
çalışan dalgıç sandalı üç müret
tebatı \ e serdümenile beraber 
sahile düşmüştür. 

- Gazetecilik mektebi mi?.. Bir yet ve kar yolu olmayacağı da ı::t "'• 
ikinci mektebe lüzum var mı? edilemez. ) r v; 

11w:,..,,,.;;:-

ı 'dız dava"ı 
# Beledive ile Yıldızın sabık 
~steci::i Maryosera arasındaki 

rtJmam~nin iptali için topla
tlb_ if!ar. bürosu hey'eti Beledi
~ aleyhinde bir dava açmıştı. 
ft va dün 2 inci t" caret mahke

İnde rüyet edilecekti. Tara
a'll hey'etleri gelmedik!erin
r. dava müracaatlerine talik 

ı imiştir. 

•olis~ hakaret davas1 
Polis komiser Talat Beye 
:ıret ettiği sab:t olan Lazari 

görünce polise teslim olduk... keserek satırı icap ederken 
Dördünrü müstantiklik tahkikata buna riayeııedikleri ve bu 

<hemmiyctle devam etmektedir. Bır kabil sebzemüşteriye fazla
iki güne kadar hadise tamamen ta 
vuzuh edecektir. ya mal ett; anlaşıldığından 

bu hususa :t etmeyen esna
fın tecziye.~ususunda ihmal 
gösterilme zabrtai belediye 
memurlarıebliğ edilmiştir. 

Bir polis memurunun 
tevkifi 

Sarhoş olarak zorla bir eve gir
mek ve tecavüz etmek maddelerinden M •L__ • • b •• 
zan altına alman sivil p01is memuru aarımını ugun 
Salilhaddin Efendi müstantikliğe ve- Ankııa gidiyor 
rilmiş ve men'i muhakeme kararı at. 
mrştır. Fakat mahkeme bu kararı tas Maarifini Muzaffer Bey 
dik etmemiş. dava ağır cezaya gön Avrupaya!cek talebe hak
derilmiştir. Dün, muhakeme esnasın kında talmlmak üzere bu
da iddia makamım işgal eden Bürha- günkü eksle Ankaraya ha
neddin Bey muhakemenin mevkufen! reket edeır. Muzaffer Bey, 
yaprlmasıru istemiş, memur tevki b 1 k d" • · 
edilerek tevkifaneye gönderilmiştir. u mese eoaş a ıger mesaı 

li de halle: için Vekaletle 

. nınde biri dün İkinci cezada 
elY hapse ve 50 lira cezayr nak 

1<1'e mafıkum olmuş ve sabıkasr 
adığırıdan cezasının tecili lzmitten menemene gön 

~ etine gidilmiştir. derilmiş mevkuf yok 

temasta bacaktır. Mumai
leyhin seyı birkaç gün süre
cektir. 

~-0InÜnİstlerİn mu- Adliye vekaletince görillen lü~um 
üzerine; İzmit hapisanesinde katıl ve 

hakemesİne şakavet gibi cürüml~~d7n mah~Omen 
--l yatmakta olan 14 kışının, İzmıt hapi 
aua1r bit istinabe sa~esinden Bur~ ~apisanesine nakil-
d'I: ~ lepne karar verılmış ve bu 14 mah-

y ei çıktı 

2 - Hasan kaptanın Kandil
liden kömür alarak Ereyliye gel 
mekte olan 15 tonluk Kısmet 
namındal:i motörü karaya düş
müş, kaptanile dört kişilik mü
rettebatr kurtarılmıştır. 

3 -İbrahim kaptanın 10 ton 
luk sevim isimli motörü 31 yol
cu ile Alaplıdan gelirken değir
men ağzında sahile düşmüştür. 
Ereyli tahlisiye memurları ta
rafından fişekler vasıtasile ip-
ler atılmak suretile motör ve 
yolcular salimn kurtarılmıştır. 
Be~ediye dairelerinin 

tamiri 
Belediye daireleri binalarr

nın tamirine karar verilmiştir. 
Bunlardan bir kısmı hazirana 
kadar ve bir krsmı da haziran
dan sonra yeni bütçe ile tamir 
edilecektir. Hazirana kadar ta-t ~tan~ul ağır ce,a mahkemesinden ktlm İzmitten şehrimize getirilerek 

j.~~1 ~gır ceza mohkeınesine ahiren ıandarma muhafazasında Buraaya 
ıınatnaıne g:inderilmi•tir. Bu nakledilmiştir. 

Anafaır kumandanı 

MUS:A KEMAL 
mülAkat 

l mir edilecek olanlar Beyoğlu 
ve Hisar daireleridir. 

~J •~nameye nazaran tem;..,uz zar· Bu mahkOmlar Mehmet, Mürlivet, 
eıt 0 münist ınamunu olarak der- Şaban, Murat, Safer, Tevfik, diger 

kedıl~n _ve İstanbulda mevkuf di-' Murat, Sami, Ömer, Nuri, Ali Sala
t ~munıst ına.,ıınlarla birlikte! haddin ve Tahir ısımlerind<Jırler. 
, al 0 °!esi rüyet tdilmek üzere fs-1 Bunlar mütebaki Rlahkümiyetini 

u agır · · d · ki d" n }{- <~za m;ıhk"i"esinc sevko Bursa hapısanesıı:ı ': geç!r:ce . ~r ır. 

Renllıarltalarla 

YazRuşen Eşref 
azım ısıninocki şahsır 1stan- Bu mahkumların ırtıca hadısesı ıle •· 

11 cereyan rd•n nuhakemesi sıra Jiikadar olarak Menemene scvkedil- ı .ı: 1 lirı 
nıuın 'I d"I . . . d ı:rn· aı eyh ~o ve 31 tarihlerin djkleri yazılmışsa da, kcn ı crının ır. 1· Devlet ıaıı ıat•t fUbeıla • 

lrdP l/'..,_, "', , ..... • 1 . • ,. ~· · ·1 1.• ,.. • • tr 

Belediye tarif esi 
İnşaıt münasebetile yaprlan 

tahta perdelerle ramazan ve sa 
ire dolayrsile kahvehane önleri 
ne atrlan iskemlelerin işgal et
tikleri yerler için alınacak bele 
diye resmi hakkında yeni bir ta 
..:tA .&.---~- -.31!1-!-.L~ .. 

Şirketin feshi onundan itiba
ren bütün işleri hükfunete inti
kal edecek ve bu işler hükumet 
tarafından ifa ettirilecektir. 

ANKARA (Telefonla) -
Rıhtun şirketi mukavelesinin 
feshi vakı değildir .. Nafia müs
teşarı bu mesele hakkında bana 
dediki: 

- Şirket mukavelenin vece
ibini ifa etmediğinden dolayı 
veklUet tarafından protesto edil 
miştir. Bu protesto, aledderecat 
takip edilecektir. 

Çok çocuklu memur
ların terfihi 

- Anlamadım efendim!.. - Böyle bir mektebin tedrisat 
- (Babıili yokuşu) ndan daha nasıl olmalıdır? ı 

iyi bir gazetecilik mektebi olur mu?. - .. Gazetecilik mektebinin tedri-
Ve so~ra a~l~ttı: . . . sat~ yuksek tedrisata yaklaşmalıdu. 
- •. Saliklerın~ ~eçındırmeyen bır Cografya, tarih, tarihi siyasi, huku

nıedslekg~n _'.Tlki~lkte1bdın~ açmanın ne dere kt u ~sa siye, mücmel malOmatı adliye, 
ce e arıa o ugunu anlayamayo- ?~ı~iz~e ve Almancadan behemahal 
rt.ım. bırısını, ondan sonra terbiyei içtima-
. Beni~ bildiğim bu meslekten ge- iye, hem pek çok terbiye! içtir,aiye 

çınen kıms~. yoktur v~ olamaz. ede~iyattan üstobu oade faslı, ve &"lin 
. . Gaze~ecı.tık, başka ışlere çıkmak de ıki Uç saat nezahet mlimareıeal ... 
ıçın brlkı bır basamak olabilir.. ~ 

'Gaze:e~ilik ?>:le .bir iştir ki acı- İki mütegallibe arasın-
81 ancak ıçıne gırıldıkten sonra du-
yulur... da kanlı çarpışma 

Vucutlarını sadece bu mesleğe RİZE S _ Of .1 . 
vakfedenlerin, ömürlerinin sonunda : ı e Rize ara-
ellerinin boş kaldığını çok gördük ... sında agalık rekabeti yüzünden 

Ben gazeteciliğe baslayalı kırk kanh bir vak'a olmuştur. 
dört sene var, gazeteciliğin yanı aıra Ofun beş altr köyünde h !-
matbaamı kurup bir fabrikatör gibi kın srrtından g · T . a 
çalışmamış olsaydım, §imdi ne &"•ze- • Har eçınen ~tel~ o
teci olarak kalabilir, ne de elimde bir ~ki r ve Nuh oğulları ısmınde 
gazetem olurdu... 1 grup vardrr. Son ı;amanlar-

Benim kanaatıma göre evveli ya- da bu ikigrupun arasına şiddet· 
pılacak şey, gazetecileri yaşatacak o- li bir rekabet girmiş n "h t 
kuyucu yetiştirmek için lbım gelen ikl taraf ara;md kanİ. b ~ ay~ 
mektepleri çoğaltmaktır.. d l a l ır mu-

Bundan B<!nra, bir mektep olmasa ca e ~ ?!muş, 4 kişi ölmüş, bir 
da, kendiliğinden en mükemmel gaze kaç kışı de yaralanmrştır. 
teci yetişir..... İşin garibi bu hadiseden iki 

ISMAIL MÜŞTAK BEY gün sonra iki tarafın barrşması 
NE DlYOR? ve hiç bir şey olmamış gibi bit• 

İlmail Milştak Beyi, (Miraadı likte eğlenceler yapmalarıdır, ...,? 1 

ibreti)_ yazmakla meş_g~t bulduk... Konferans 
Muştak B., suallmizı ehemmiyetle 

karırladı... Bu akşam Tevtonia salonun. 
ANKARA, 6 - Bazı meb' - (Mirsadı ibret) muharriri anlatı- da sanyi nefise muallimlerinden 

uslar çok çocuklu memurların yor: . . . . Vahit B. ta):llfından İskenderin 
aile ve çocuklarına da maas tah - Bır gazetecılık mektebıne biz- l"hd" h kk d k 
· d"l · · de lüzum vardır. Mesleğin yalnız •e- ~ 1 a ın a ço. en_teresan 

sıs e ı mesı fikrindedirler. Mec refi değil ehemmiyeti de bunu e~re bır konferans verilecektır. J>ro. 
lise bir takrir verilmesi muhte- der. Gazeteciliğin bilhaaaa e•aalı jektörle tasvir edilecek olan b11 . . . ; . . . . 

• 
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~leYCllt Asri Türk ailt mtmlu heyetine ilhc ve bukcrre 

Telefon ...._.ıu.., 

lıtanbul 391 ,', 3912, 3913 
ihtiyar kocaja varan genç kadın 

• K:ıfkası•adan yeni gelen azerl muganniyelerin akile icrayı 

·-~ıı~ (i ;n etkcektir. 

-Fransızçadan-

ABONE ÜCRETLERi On sene evvel kendi talebesin- kadın da kendini tamamile ihti 
G Tllrlciye için Hariç için den güzel bir kızı almıştı. Fakat yar sanatkara hasretmi~ oluyor 

3 ıryiığı 400 kurut eoo kuruş bu izdivac biraz dedikodulu ol- du. 
c6c!er~ ı:i: "., 1i~~ ",, muştu. ÇÜnkü musiH Gan'atka- -Pek nadir görülen bir şey ... 
rimiz rı ile ta!e~esinin evleı:ııne.~i bi,r j _ Kadın kalbinin anlaşılma-
hald 'en evrak geri verilmez parça gızlı olmuştu.Çuıılm san - yan esrarı. . . Fakat ben bunu 
tan, Jdeti seçen aüıhalar ı~ k~ruı atkarın zevcesi olma1• i~teyen şıı suretle izah edebileceğimi 
':· ~~te ve. ~tbaaya ~t itler~ pekçok kız . pckçok zengın dul- zannediyorum: 
(in mudinyete muracaııt edılir. 1 lar vardı. Bütün buaları bir tara . . . . 

Gantemia ilBnlann -•'uliyetini f b ak .. 1 f k f k' b' Genç bır kadm ıhtıyar bır ko-a ır ıp ta guze , a at a ır ır d h 
lrabul etmez. k 1 h f .. 1.. .. canın yanın a mer amet uyan-

1 .ızı af ml<1sı e~ tara taStur utkt;ır dırmaz mı?.. Böyle bir kocaya .. ,--8---.--k-.------. u te sır ere ugramıştı. ana ar k d' . h d b' k 
b Ugu.ft' u· hava . en ını asre en ır gene a-

. yaslı bır adamdı. Fakat kadını d ? H 1-buk· 

1 

l - d .. 1 d ına acrmaı: mıyız. . . a ı 
r•n borıreı en rok !6 en ız l onur, yanın ~ goren er onun a gene bir kadına acımak kadar 

~<rece idi. 8ugün ıu~g•r mütehavvil genç olmadıgını anlıyorlardı. » 't b' 
1 

bT m'? 
uıcck han buhıclu olacalcnr. 1 onu ıncı en ır şey o a ı ır ı. .. 

_ Ben bunların bir zaman izdi- İşte bu kadın da herkesin mer-

Mektepliler müsabakası 

İrtica ve gençlik 
85 inci haftanın 4 üncülüğü

nü Galataııaray liııesinden 247 
Saip B. kazanmııJtır. Yazısı fU
dur: 

Menemende vuku bulan irtica 
ve şehit edilen aziz Kublay için 
yapılan gençliğin mitingi, hiç 
şüphe yok ki haftanın, en ehem

vacı esnasında neden bu kadar 1 hametini celbetmektense herke 
dedikodu yapıldığını anlayama sin karşısında kendi gençliğini 
mıştım. San'atkar istese bir zen unutmağı tercih etti. Fakat 
gin kadın alabilirdi. Fakat bu genç kadın herkesten gizlediği 
fakir kızı tercih etmiş ... Bun- gençliğini kendini şiddetli bir 
dan tabii ne olabilir? .. Bana ta- kıskançlıkla seven ihtiyar koca 
bii görünmeyen şey bu değil- sına hasrederken kim bilir ne 
di. kadar gurur duyuyordu? .. 

Ben bu karı kocayı gördüğ~m Güzel bir kadın gururunu da 
zamh~'nk kadınıkn genç dodl~aetdıgı- gencliği ve güzelliği gibi israf 
na u metme te tere ut me tme-

1
. 

d . K d' k d' e me ı ... 
ım. en ı en ıme: 
- İhtiyar san'atkar pek te Hakikaten kendine perestiş 

eden bir erkeğe kendini hasre-
miyeti haiz haberidir. 

. · " · · dir B genç bir kadm almamış, diyor-
Çilnkü .. tı gençlerın . u- d k d d 1 den bir kadın eın makul hareket .. .. . kıl" 1 . kı um, a ın a yaş ı. . 

1 
? 

gunun ın .. pçı arı yarın, ın - . .. . . , te bulıı=ş sayı maz mı ... 
labı ve Cümhuriyeti o taze elle Fakat bır gun ıhtıyar san at-
re tevdi edeceklerdir. 'karın ölümü haberini bana ve-, Bilmecemiz 

Biiyük Türk inkılabına karşı ren bir dostum ilave etti: J 
' ? g 4 5 6 7 8 9 10 11 

Menemende alçakça çıkarılan - Sen bu meşhur adamın ha- ' -
1 

hadise karşısında, gençliğin bu yatı hakkında çok bir şey bil- A 1 Y 11ı!'ı~S· A 1P 1• RI E ı• 
çok samtmi ve candan hissiya- mezsin değil mi? .. Yalnız vak- ·ı z

1
A 'g A • A• 1_t '• E • A 

U, ink:ılAp ve Cümhuriyet mes- tile talebesinden genç bir kızı t Y A T ,A,K I' R A S A T 
netler~n~ tarsın etmekt<>d.ir. aldığını işitmişindir. ' 4 B li A N L · 1 S l •it 
Gazının sarsılmaz eser: yolun _Evet .. Fakat zevcesi her "S AK •!KIA N l~M A T 

da, mefk~e ve vatan ugrunda halde öyle dendiği kadar genç A il 111 L A ~ A Z 8 A 
can ve:~bı!ecek. :ı:.alnız bu Kub- de - ildir. . . - . 

7 
-

lay degıldır. Bütün Türk genç- g · , P l R Ilı. N A ,, 1 N ~ N 
]•., b' K·•ı d - Bunda yanılLyorsun. Iş.te • 11111 A S ~ z <ft y A. 
ıgı ırer ...., ay ır. b k k h tı d k' f l'iliil ~ ' '\lJ 

. . Y.. n u a .. rar da buradadır. Bu kadın vak- " 11111 

Bu mi.ız'iç öksürüğü 
Emulsiyon Skot 
ile teskin ediniz 

Ciimhuri etimizi m k ddes u arı ocanın aya n a 1 es- 1 R E -S j •;ı • N 1 A Z f ı K 

ga .. yelerın.ı mudaf.aa uğrunda.do tı'le genç ve gu"-l bir kızdı. Fa-11~ ER A l:ıi!llli Ail5 A.11 1 S f 
k 1 1 k 1 Tü k ~~ ~ Öksilrük ve nezle tehlikelidir. 
. u eI_! ası ve necıp an.ar, r. kat onu ihtiyar kocasının yanın 11 fi! A T •T ıA N lf K l i• 
ınkılapçılarmm gençlığe tevdı ı d .. l · k .

1 
d . - Kat'iy<n ihmal etmeyiniz. Hemen 

.•. C" h . 1 a goren er yaşça pe ı er e l:l'ırecemlzltı Jıal(edilmiı Emulslv<>ıı Skoı içiniz. En müz'lç 
ettıgı . un:1 _uı:yet esas arma zannederlerdi. ' ' k 'l ökıürü~1J teskin ve en mUzmin 
nıerbu~yet,ın~ bır kat daha kuv- Bir kadın kendini genç gös- f!t! ' nezleyi def'eder. Emulsiyon Skor 
vetlendımııştır. termek için her vasıtaya müra- '.i! S 4 .~ o 7 8 9 10 11 cığerletinizi hüsAü muhafaza ve 
! - .... -.el r!i il 1 j Hıma) e<li1ın ; ş ne'.l'.ledcn ı n ütır\'ellit 
J İstanbul beledı'yesı' caat eder, Fakat bir genç kadı- [ ..ı 1 . - - ··· mühlik bronsi r\r<lcn vihı.·c cticr. 

t 
. nın kendini ihtiyar göster nek f • ııııı l · 
1 -- :'&. - Göğsü zaif olonlar. wzlere nıüp· 

ı Anlan için türlü türlü şeyler yapaca- B il 
1

._ _ tol:\ olanlor ve ıiiıün içenler her 
.. ,~-----· - ğını hatırına getirmezsin değil -ı_ 1 _il![~ - balat bo~2zın ve cııerlerin nazik 

foan bul beledlvesinden: Bii- mi?. . B ı • ensacını lı<slemek ve sağlamlaştır-
yiıkadada buluna~ \e Görtiııg - Doğrusu evet .... Bu biraz ili -ı =- I~ -E ınalr lçııı Emulsirnn Skot içmeleri 
fabrikası mamulatından olan 70 tuhaf göriinüyor. . m Uzımdır. Bir şiıe alınız ve ı c c· 

il ri.ibe ediniz. C;ocuklar SC\' C: ~C\ C 
heyl"ir kuvvetinde birer guojen - Bu genç kadın kendini yaş -. - - içecekler ve b(iyilkler kola ~ " . 
'"~törile müteharrik 120 volt lı göstermek için her şeyi yap- - meueceklcrdir. Dok-

.!'' llO kilovat iki gurup elek- tı, İhtiyar, hayatın artık bütün 
5 il 1 ı - torla:· ~:nıulsiyon 

zevklerinden mahrum olan bir ı B -
1
. _ Skot şurubunun ba· 

!rik müvellidi satılmak :çin ka- 11 ıın ı k d .. d f kadın gibi yaşadı. ıı ,.. ı · yagın ın uç e a 
pa'ı zarfla mlinakasaya konmuş- Onu kocasının yanında e-ören dah• kuneıli oİ· 

1. ı· 1 ı k ~ Uugiınl:ii f;i . ·ec~.ııi:ı du~uııu lıittecrHbc 

ıil;\t "ardır. 

erci:ime eden 

emal Rıfat B. 
Bu akşam 

tinifor m a 1 ı 
zabitana bi· 
!etlerde ten-

6 yaşından aııjılan 

tiyatroya kabul eccz . 
giin so al l 2 den 1 ren 

çocuklar 
Gl~c her 
açıktır . 

Kuşdili HilAI tlyosunda per
şembe 'e cunakşamları 

Komik Cdet B. 
liyatro, varyetcantu, sine

ma 'flirk fakiri natkAr Aıiz 
B. birlikte. 

DO~Rl 1YiM 
Evi.atı şer'iye) biitün ay

ları, her sahiieninkasmdıı hi
kaye ve IQtilelerİ~ideli malil
matı havi en doğrunrtak \'imi. 
Babıfüdc Şark v~aarif kitap
hanclcrindc 20 kı~. tu:. a ıp erin şartname a nıa · !er genç hakikatte pek genç ol- l~ ı d' 

• Soldan sağa ve yukal'dan aşağı: is ı•t euni~ er ır. 
için her ıı:ün Levazım müdür- duğunu bilmiyorlardı. Genç bir 1 Terbiyenin arkadaşı (4 ). Kemi- \ 'akit gaip etmek· Pertevniyal Vıından: 
lii~ne mıiracanıları. 41'!8 liralık kadın neden böyle yapıyordu?.. ğin i~indeki (4). ,izin ciğerl e ri sag- Köprübaşında Yle ilanının 
mtıvftlı:kat teminat mıkbuzile Bu bir kadın için pek büyük fe- 2 - Nota (2). Fikrin cem'i (5). lnml•ştırran hakiU dcnlz cihetinde Heh ıok&ğında 
i•rlname ve teklif mektubunu dakarlıktır. Sonuna bir (z) gelince nazlanır (Z). E M U L S İ Y Q N 26, 28 No iki bapnatıze ayn 

1 , .. f k k 'h 1 Genç kadın ihtiyar kocasını 3 - Hicap (2). Yaşa (2)- ayrı mı·ı"'•y•deye •edillp bedeli 

Elyevm 
iı-ac edilen ... 

BALA 
J\ahhhalı film nışeıizlifc hrıı hakiki 

Sinir h•~tnlı~rndan muzıarip olup hu illmi 

•••••••••• Şifa _bulurlar 

bir iliçtır. 

gldlp güren !er 

.~)" HariK, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınııı = 
~ Gılatad• Cnyon hanında kAin ONYON SIGORTASINA 

Yaptırınız. 

Türkiyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpa~yasına bir kere uğramadan ıigort· ı yaptır.'."avınıı. -= 7 elefnn: Beyoglu - 20/J2 ~l~iiiiii~iiiiiiiiiimiİf 

Sebze münakasası 
Ali deniz ticaret mektebi 111üdürlüğünden: 

Mektebin 931 mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan yaş sebze 2<1· 
93 ı tarihine miisddif perşembe günli saat on beşte ıhııle>i ic 
edilmek lizre müııak.asai alcniyeye vazolımmr.ştur. Taliplerin :' 
namesini KÖrmek ii:ı1re Ortaköy caddesinde kdiu mektebe ve ın 
mı kasaya iştirak edeceklerin lstanbul iktısncH miie~'eseler mii has 
bedliğint teYdi edecekleri teminatı muvakkata makbu7.Unu hAn 
len yevnı ve saatı mezkürda mektepte müteşekkil komis}'Onu ııı 

su~una müracaatları. 
:__~~~~~~~-::~~~---ı 

iç çamaşırı münakasas 
.Ali deniz ticaret mektebi müdllrhiğünden: 
Yerli malı m uhtelilülcin> yedi kalem iç ça maşın 29- l-93 1 t:ır 

hine mlisadif per~cmbc glinü saat üçte ihalesi icra edilmek iıı 
mlinakasai aleniyeyc vazolunmuştur. Taliplerin şartname ve ndnı. 
nelerini ıı;örmek lir.re Ortaköy caddesinde k:,in mektebe Ye m 
nakasaya i~tirak edeceklerin lstaııbul iktısadl mlıe.;seseler ınııha' 
bcciliglne 

0

tcYdi cdeı:ekleri teminatı muvakkata malı:.bıızmıu Jı· 
saatı mezkılrdı mektepte müte('(!kkil komisyo milen )'e' m ve 

mahsusuna mliracaatlan 

Kereste münakasası 1.ti ·,ı\; .. r.,_l(ar a oyarn · ı a e p k ı (5) B' S K Q T ' h ~ • çok seviyordu. Onu takdir edi- 4 - encereye ta 'an · ır U 1 
•ünü olan 24- 1·931 cumartesi erkek ismi (5) ihale haddi 11yıkınd'1\örlilmeyeıck Aıı deniz ticareti mektebi müdiirlüj\ündcn: 
"' yordu. Genç bir kadına malik · llcr yerde isteyiniz. hL ııı m• 1 ·ı 
gumi ~aat on beşe kadar endi· olan ihtiya~ san'atkar kadının ~ =~~~~kae~!~; (2). Ser (3). ~:;.•rr ;eri~:~: •ve ,;;.~. 1 ;:~: 22 mccrc mik'abı mubtelifülcins kereste 29· 1.9,31 •arihinc m. 
meni dainılye vermeleri. bu zafından istifade etti. Kıs- masset (ı). olma'- tlzcre ıo..ı.g"-arlhiııe mil· sac\if perşembe glinü saat on dörtte ihalesi icra edilmek 111.rc m 

Doğum ye kıdın hastalıkları • "' . 
kanç bir ihtiyar genç bir kadını 7 - Bir erkek ismi (5). mütehusısı 1tdif cumartesi güııü yln kılııımış naknsııi aleni yeye vazolunmuştur. Taliplerin 'ı'lrlnamcsıni ıı;örm '. 'ı \]l\ Yozgat flh'>iye mü

dürl"hune Jleyuit 11hhiyc mildtirü 
1 em:ıl, Trabzon sıhhiye müdürlü· 
)!;üne .Vhrdiı, memleket hastanesi 
abık başt .. kimi Cevdet Şakir beyler 

ravin kılinmı::,;ur. 

ne kadar severse bu da onu öyle 8 - İkaz (5). Bir kuş (S). D O K T O R olduğundan kiralama iıteyenlerin iizrc Oataköy caddesinde kAin mektebe ve munakasaya i;tir 

söevyilyeoarndluıy. ordum kı' ı'htı'yar ko- io-=-. Y.;''.::,eak (~~~·s~::a(~:.).Nota RIZA ENVER yevmi mezklırda saal15 e kadar edeceklerin branbul iktısadi müesseseler muhascbcdligine teY 
_ fatanbul Evkaf müdü~ıindc Per· kb h• ·ı 

(Z). •. ı Coğaloğlu Emniyet sandıgı karşııı edecekleri teminatı :nuvakkata ma uzunu amı en )~vm \C • 
ca genç karısının bütün güzellik 11 - Taze degıl ( 4). Adalet ya- No .. J? Tel. lsı. 268.~ ıcvniyıl vakfı idarcsin vey• encü- . k m ·tcşckkil komisyonu 111ahsusuna muracaacla 
!erini kendine saklıyor, gen pan (4). - mene mtir.ı:oat evlemtL ıııu.kônla me tept~ u ·-- =-' 

-- ·- ·- ·-· - -- - -- -. - -.- . ı · -.. .. A - b b yukarıya çıktık 1 jrıcılığı bu hüviyeti erde tama 

ı - Benim arabama "lı'.'ıtfen te ı - Paşa ile rucın dargınsı- kaşl.ıırını catıp duşuiyor, gahı Hep era e. r " 
1 

k boluy D h . d edebi romanı: 7 5 .. .. . . • . - . - d , e ay or. a a zıya e 
ııezzul,, gostermez mısınız. Sı- nız?.. hak v:erıyor u. .. " * muhakem bı'r su"ru" -ı 

k d f k M .. d d . k sap, e, "' 
ze d.evlethaneye a ar re a at .- us~a e e ersenız t.e ~ar Araba apartımanıtinünde du - Bir kadeh likör.· . tık silsilesi; kuvvetli, ric'ate 
etmış ?lurduı:n:,. . b:rleşmenıze yardım edeyım ... runca: Bir şişe şa~a~, daha sonra bl( tiyaç bırakmayan mesnet! 

Dedı: Teklıfinden zıya?e'. bu Hiç bir sualini cevapsız bırak - Bir likör alın< için çık- kaç kadeh vıskı ol~u. SAa~ah. ~1 kurulan sözler, teşebbiisler fi 
cesaretı buluşu, hoşuma gıttı. madrm. Ona anlattım ki: maz mısınrz?.. du, güneş doğdu, bız hala .. ıçı- kendilerine hakim oluyor. G 

- Estafurullah.. Hay. . . p .1 d h .. Dedim yor ve konuşuyorduk. Nusret b' adam du"şu"nmeden · 
H M . 1 - aşa ı e aramız a enuz · . . . · . d ır , . 

ay! . emmınıyet e. . b k F-l t b' d h - Rahatsız etmez1iyim?. kendisını yıye yıye en son aya _ Seni seviyorum! 
Dedim. Baktım, ötekiler hep koşadı:-~a yod.: "rn ' •. [r aBa - Rica ederim namadı hiç bir şey söyleme- Se benı·m olmalısın 

b. d 1 F b en ısıne onmeyecegım. u · · ' . . H tı' - n ... 
ır en somurttu ar. akat, en .- den, çıktı, odasına gıttı. aya De İstedi - ini dü ün 

Dedim. Daha, bunu uzatma- mak için teker teker randevü is- gene iltifatlarımı esirgeme- kararla konaktan çıktım. Her -Nerdeyse saba olacak. Da B ı tanışalı belki sene oluyor ..... r ve.· g. '. § ı;· 
Ya' bana malik Olmak l'ddiasına dim !. gün de haber gönd .. riyor; barış vetinizi nezaketini2 telakki et- d eyFeakat bu gecenin sabahına gu~u, koJ?armayı zıhnınde tel'.'orlardı. . . . O . . i .. d tnr . . ! u. ' . dugu şeyı elde etmeye cal 
kalkışmaya, itiyatlarıına, düşü- lşi: Nü.~ret'. benim arabamla yal- ' mabn:ıızı ıst~y~r· 1 .. nun ıçınk ~~ı- . m~~dr.'.1u~aa e e ısınız • • kadar bana karşı sa~ece. bırA tut Halbuki, Hayati Bey sad~ce 

• nüşlerime karışmaya sebep yok - A .. Ben artık böyle her ak nız dondiı! ca ır aracı ıga uzum yo . us u um. . gun; dilsiz, hareketsız bır aşık . 
değil mi? .. Herkesin peşinde şam üçlere kadar kalamam.. * * * retle beraber oturuyoruz. Bu, . - _Aman Hayatı ey.· Tek- olmaktan başka ifadesi yok·tu. na. s· . . . . el 
koştuğu bir anı, ben ona her an - Şimdi Hayati Beyden ka-j Otomobilde bir istintak ha- belki bir tesadüf. Hiç kimseyi lı~ mı var?.· R~~at~. olsaydım İlk defadır ki, bu gece Molla . kA ızı sevıHyorum, fsızıd~ f 

· · K · · · · · · • k' · 'b' ·d· A ı· ı k' N" t' d se hıc sakınmaz soyleJ1m . . b' tıs arınızım amme en ı .. · .çın verıyorum. endısı ıçın zandıklarımı yıyeyım de ondan· ımı gı ı ı ı. partımana ge ın I sevmeyonım ı, usre ı e v 1 - · · Beylerde kendısıne ıraz cesa- D' b'l k . . b' · 
58 1 

' 1 o b . . ' d" o h l d . ti r . ıye 1 me ıçın ır şıse ' "".'fan daha büyük nimet, bun- sonra. . . 1 ceye kadar dıınnadan sordu: mtş o ayım_ , enım ıçın ne u - a e memıınıye e ı- ret vermiş ve gene bu gecenın b d" .. .. .. 'k' k d. h . .;
1 • ' .. .. b'l ? k" .. .. .. · - · f d' . 1 k ın ortte ucunu, ı ı a e dan daha üstün saadet olur Filan diye alaya döktüm ve .. : - Paşa Hazretleri ile bütün şunuyor, ı meyorum · · · ·orunuzu ıçecegım en ım. · sabahında da onu benım e açı· · . . -

1 
masmı bekl 

? H k b d ·nı H' b' . . .. d' B" 'b.. .. ldı p k d k k 'ınkA h' t !kının tamam an nu... er es onun u saa etı ıç ınsıne soz verme ım. u- uttin ayrı nız mı?.. Bütün bunları konuşurken o, Dedi, sırıttı. e 1emnun u, onuşma ı anına sa ıl? ~ - Hoş niçin ben de bu adaıil 
~ekemiyor .. Halbuki, o bu saa- tün erkeklerin benimle meşgul - Nüsret Beyle beraber mi yalnız soruyor, cevap alırken bunu adeta irişilme. bir saadet miştim. Belki, bu nazırlar ıçın- mutlaka b~a: 
deti kaçıracak sebep ve vesile- olmalarını da öteki kadınlar bir oturuyorsunuz?.. de her tarafı dikkat kesiJerek 1 telakki edişi yiizÜn<!n, gözle- de en genç olanı: Faka~, ~e ka- _ Sizi seviyorum ... 
Jer arayor. . türlü çekemeyorlar. Ellerinden - Nüsret sizi çok seviyor ga ağzımın içine bakıyordu. Hele .. rinden, her şeyinde belli idi. dar olsa kırk beşı geçmış~ır .. Bu Demesini işitmek istiyor· 

Molla Beylerde saat iki bu- gelse bir kaşık suda beni boğa- liba?.. Ben söyledikçe: Nüsret te ayni zamada otomo- yaştaki adamları~ aşkı, ıhtıra- u söyletebilmek için boyull9J 
çuk, ü~ kad37 kal~~k ... Çıkar- caklar. Fakat, ben de hiç aldır- - Siz de Nüereti seviyor rnu - Ya?!.. ıbilden inmiş~i. Bi~. şy.sö~~e~e sı, şehvet ifa_delerı şok b~m başl~u elinde övendire öküz si.i~ 
1<en, Mıthat, Rifat Şükru, dok- mayorum. sunuz?.. - Evet!.. yor, çok nazık, multııt gorun- ka oluyor. Bır genem delıkanlı-, 'b' 't kaka bu nolı.tB 
tor hepsi etrafımı sarmışlardı. Tam kapıdan çıkarken, Haya - Artık yatmz yaııamaya mı - Tuhaf .. , meye çalışıyor, fakatludaklart ·lığı, onun ateşi, onun çılgın gı 1 1 e ' · 
Baı;ka başka yerlerde toolan- ti Be : • 

Etem JZZ1'.:'J' 
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FIKRA Teşkilat dehşet A. Oruçun muhakemesi Su yok! Maarimizle 
ı ı 1 (Başı birinci sahifede) an aşa IID ( Başı brinci sahifede ) İstanbulda Erenköyünde otu-

( Başı brinci sahifede ) dım. Fakat mademki polenik ran Şeyh Esat Ef. teşkilatın re ( Başı brinci sahifede ) 
hiikumete yukardan bakar. Bü- yapıyorum, bir kulp takmak la- isidir. Evinde 80 bin lira radde sorguya çekti. 
ro içinde ciğerler işlemez olur. zım ... Peyam Sabah, Alemdar, sinde altın evrakı nakdiye bu- Süleyman Tevfik Bey dedi 

~rhes mıntaka Oİ- Hayat, anahtarı enerjinin e- ve hepsi birS~dye m~sal_ıdır tut lunmuştur. Şeyh Esat Ef.; vak- ki: 

• • • 
ıman ışı 

·tesis edileme yor !inde olan bir tılısımdır. Biz ser turdu/ar. lsmım Surıy~ ıl~ o .~a tile 40 tekkenin şeyhi bulunu- _ Cevabım İstanbul ikinci 
11., . . . best hayattn müı:n~ün ~lı:ı;ıa~.ı- dar çok yanJ'.ana geçtı,_ kı Kurt yordu. Binlerce müridi vardı. ceza mahkemesinde sorguya çe
~~~-~hrı~ı~e. gel~.n İ~~sat ve- ğını, yahut ona hızım gucuı:ıuz ~ustafa ben_ı ya~aladıgı .. z~m~~ Tekkeler kapandıktan s?nra kilmiş ol'auğum esnada vermiş 
~ etı demzılık muşavırı .Meh- yetınek mukadder olmadıgını ılk sual, Sunyeyı nasıl duşurdıı- bunlar aralarında mütemadıyen olduğum cevaplardan ibarettir. 

t Ali Nisfet B. dün Ista~- zannediyoruz. ğünüz oldu. Başkumandan, u- muhabere etmekte idiler. (YARIN) 1 TEKZiP 
Liman şirketi idare meclı- İki hücum ıaburuna ayrılmış, mum kumandan, Kolordu ve fır ŞEYHLERiN HALiFESi 

içtimaına iştirak etıniştir. sinekür tabiyelerini alıp ver- ka kumandanl:ırı, erkanı harbi- KIMi' Bundan sonra valinin davası 
~?~. limanın ıslahı çarele- rnekle meşgulüz. Türkiye kadar ye reis~eri, va_Iıler,m~tas~r:ıf1'ar, Manisada bulunan tabur ima ~ ş-örü~~esine. ı:ecilm~k ~e 
uşunulmüştür. yapılmamış ve dokunulmaı__ı_!• hepshıın y~rıne _Sunye ıçı'! he- mı Rizeli Hoca İbrahim Efen- ıdı kı V_'.llının vekılı Va~fı ~aşıt 
~ehmet Ali Nısfet Bey ken işlenmemiş, Türkiye kadar mu- ~~ vermege çagıufan zabıt ve- di tekaüde sevkedildikten ,son- B. ayaga kalkar~k d_~di ~: 
ıne atfen bir gazetede çıkan nevveri az bir yurtta, hemen ~e kıh ben. • . ra muğber olmuş ve nakşi ben- - Mahkemenın ruyetıne de-

MMP:ta:ıatıtekzip ederekİstanbula men bütün münevverlerin işsız- Rüşvet vererek Kürt Mustafa di şeyhini eskiden tanıdığın- varndan evvel şahsnnıza ve mes 
•4H~~:ıt için değil, hususi iş- likten hükumet ekmeği ara.d~- nm elinden kurtulduğum daki- dan sonra aleti vaziyetine geç- leğimize ait bir husus hakkında 

A S 1
# ıçın geldiğini, yarın Anka- ğmı gönnek acıklıdır. Hiç bın- ka, beni Ali Kemalin o çıkrn çr· miştir. mahkemenin dikkat nazarını ve 
fa ~~det edeceğini, Liman miz bugünkü terbiyenin kabu- krn altrn sözünden zengin say- Şeyh Esat Ef., Manisanın lutfunuzu rica edeceğim. Yıann 

teti idare meclisinde aza sıfa ğunu kırarak, asıl geniş aydın- dıklarını ve sızdırmak için mer- mütekait tabur imamı Rizeli gazetesi bir meslektaşımızın mü 
·~A~ .....,hazır bulunduğunu söyle- lığını göremiyoru_::. Büyük ~.arp ke.~ kumanda.m Emin ve ad!iye İbr~~im Efe~~yi (~ani~a .~a- dafaasrn~. iltica ett~ği h~l~e has 
·. '. •=: ve mütareke, ahlaklarımız uze- musteşan Salt Mollamn boyle valısı şeyhlerımn halıfesı) ilan mınrn ınudafaa edılmesını ka-

ımını~ 1İktisat vekaleti serbest mın- rinde derin izler bıraktL Bize bir tuzak kurduklarını anlamış- etmiştir. (Şeyhlerin Halifesi) bul etmeyor olacak ki Valiyi ve 
ıe~en (aya ait tetkikatını bitirmiş- beş sene on sene çdk uzak, çok tim. demek bütün şeyhleri idare e- onun hürriyet ve hayat kadar 

uzun geiiyor. Bize sıkıntı ~e Sonra neşrolunan resmi bir den şahıs demek imiş. muhterem ve mukaddes namus 
!neti ~StanbuJ liman işlerini ıslıih orgunluk, meçhul mes'ullerın vesikaya göre bana atlolıınan Canavar Derviş Mehmet te ve haysiyetini müdafaa eyledi
Tr· t serbe~t mmtak~n.m tesisi ~lmü gibi geliyor. Ki~bımız~ cürüm.: :·şarkuı huz.u~ ve sükfi- bu teş~ilata. !prmiş, Şeyh Esat 1 ğ'.m!~de.~ ~~layr dünkü ''e evvel 
l'\· • kan.er ~e de. m<1;1ı. ımkil.n_sız- kapadıktan sonra beklıyoruz · nunu ıhla! etmek!,, :dı. Efe~dı teşkılatını yavaş .Y~v~ş · kı gunku nushalarında <;ahısları
D< ). 4 do~yıs~e ş~d:lik ~!~ika- Hani maaş? . . _. . Türk gazeteciliğınde hep bu t~vsı etmekte v~ tekkelerını ~ız / n;~~a ~aı!rruz eyleyor. !fa e!le-

filmin 4~çıl~esıne ımkan gorulme- İş adamı olmak ıste.dı~ımız ahlak, hep :ıahsi dedikodular, lı olarak faalıyet~e tutmaga dıgımız meslek dolayısıle ugra-
riste {~dır. .. • zaman bile, müteahhıtlıkteı:ı'. hep bu isnatlar... Kendimden başlamıştı.. ı dığ~mız bu hakare~ler muvace-
azla· \a cak hu•kumet serbest ~ı~ komisyonculuktan başka. bı.~ bildiğim için bütü:ı .bu neşriya- TEŞKiLATIN MUHABERE hesınde ne yaz?c ki me.slektaşr-
>ah- ~ Y.~Pıl~caya kadar ~e~cı şeyi düşünmüyoruz. Bu dahi h.u trn yüzde seksemnı _bir tarafa V ASiT "'.1Sl I m:z Etem Ruhı ~· sakıt ve sa-

e c~- ~ mu~':121 ı;:ıertebe ınkişa.f kumetten almaktır; . yalnrn.~ır bıraktlm. En güç ınandı~ım Bu sırada Manısa ve İstan- 1 mıt duruyo~-. Ne_~~e m~vzuu 
tısvır 'i~ek. ıçın ~zı~ gelen tetbır kaç .senelik maaşı bır kaç gun- §ey, bir §ahsrn. namus ~aysıy~t bul ara~nda muhabe. e vasıtası: ba~~et~ek .'.ste.?ıgıın. c~het bu 

j S esbıt ~ıştır... .. . de almaktır. ve ],ereli aleyhıne verıfen hiı- olarak llı_ır ~darı;, ~anını~ Mene-. degıldır. Çu~u bu c~etı ada-

~i;n_ ~et~ıka? gor~, Turkıye Mektebe girdikten sonra'. k~- kümler... men'de ırtıca gunu dervış Meh- !et kadar eskı ve fazılet kadar 
.... Cilik ışlerınde bır durgun- f belki ardıyor, kalbımız B h"k"' 1 . b' d b k metle beraber bulunan ve karga büyük olan mukaddes mesleği-.,. vara fh . amız ,. . .. .. u u um erın ız e u a- . M . . . . . 
ı.--~n . ır .. ~ama ~ vazıyet te- derinleşiyor; tenkıt ve goruş d k la verilmes· k k şalıkta fırar ederek sonra ıanı mm menfaat ve haysıyetını ko-

R~?e mutemayıl değildir. kuvvetlerimiz artıyor: Fakat b~ra 0
d. YÇu"ıık" b' 

1 
or unç sa yolunda yakalanan nalıncı rumaği kendisi için en büyük 

usumat baş müd" .. S fi 1 ır şey ır. u ır zaman ge- H b . . .. . .. f 'f b'I b 'k . , . . ~ru ey alnımız terlemez o uyor. 1. k' b" 1 b' 1 k tt _ asan unun ıçın munasıp go- ve en rıere li vazı e ı en aro 
ı tisadı vazıyetı du' 1 k kt kaçı- zr, ı oy e ır mem e e e na "l .. h b rtal • e . . . 'b l' . . ze tıne Halktan ve topra an h · t 1 k ru mus, mu a ere vas ıgı - reısıne ve ınzı at mec tsıne arz-
!!~~ işleripin ıslahı ve oruz Bize halk kokunç, toprak mt usd, .. ayb~11.fe y' vekıjer~ .

1 
ıykmeht den Hasan İstanbul ve Manis:r edeceğim Mahkemei aliveden 

ru,.,"" saat on altıd y · en uşe ı ır. an esıcı er a - d k • b . : . . -
le 1 an ııonr~ katı ge<liyor. . . vesinde hırsızlığa karşı en co~- arasın a me tup taşımaga aŞ,- rica ettiğım cıhet nyaset maka-an 

··:aı Y1apı ması lazım geldı Hayır bir mıllete medenıyet k k f k d ~ laınıştır. mının beni burada "Menemen" 
u R'~ arma karşı Sadece: değiştirfecek ve ona yeni metle- ~ _on eransı ve~en, apı az Zaman geçtikçe tevessü et- lalı etmekten men edip etme

c'b" ıı:ı:cı:mat b~uarnelatmda niyetin terbiyesini verecek olan çı if ~z'!1a1! .yad mz pa;ma mekte olan bu gizli teşkiliit mis olc!tığunu sarih bir tarzda 
a.tı 1

1
6 

şıd ayet ır şey yoktur. ların büyük bir vatanı insanın- ve .. 1k-?.'1 '•1cısmın en a
1
yn mdası halk arasında knvlen tahrikat- beyan etmesidir Yarın .,-azetesi 

an sonra her ....ıt... güın • .. d k sabasından ta mum un o mayan uzuv arın an 1 k k" 1 .. 1 · ô 

- lerin k 6 "'' dan, köyun en a b k h. b. d b ta bu unma ta ve oy u er ara- geçen celsenin zabtını nakleder 
---kanı yo~~ ~ulund~lması biatine kad~ baştan başa yeni- ı:!a:. ıç ır varını yanın a u- sında adamlar dolaştırmakta i- iken büyük harflerle şu cümleyi 

ııtl lduk · amafıh lUzum den yapmaga mecbur olanların, · · .. · · di. azıyor· "makamı Riyaset Vas-

Vasfi Raşit B. - Teşekküre
derim. 

Etem Ruhi Bey (Yarın) ın 
meşlektaşları hakkında yazdığı 

- ---
lstanbul ciheti dün 

denheri susuzdur 
hakaret amiz yazilardan kendi- Dün akşam saat on dokuz 
sinin mes'ul addedilemiyeceğini Terkos şirketinin Edimekapı 
söyledi. ki büyük ana borusu patlam 

Bu hadisenin kapanmasından ve İstanbul ciheti tamamen s 
sonra Etem Ruhi Beyin firari suz kalmıştır. 
maznun Kemal Beye vekaleten Borunun tamiratı geç vak 
vali ve maarif müdür vekili hak kadar devam etmiştir. 
~da ikame• eylediği d:r :mm Bugün tamirat bitirilerek s 
ıstıdası okundu. j yun isalesi temin edilecektir. 

ISTANBULA KAÇAN 
KEMAL BEY Cuma maçları 

Muallim Kemal B. davanın 1 , · 
garl·p b' ah · t"di K 1 llanbul Futbol Hey etınde 

ır ş sıye ı r. ema 
Bey Yann da intişar eyleyen 9/~/931 tarihinde icra edil 
mahut mektubun muharriridir. cek lik maçları: 
Bunu da Etem Ruhi Beyin bu İkinci küme, Kadıköyünde 
mektıubu mahkemeye vermesi- Altınordu - Hilal saat 11 hake 
le öğrendik. Kendisinin ele ve- Refik Bey. 
rildiğini gören ve hakkında da- Pera - B?ğaziçi saat 12,45 h 
va ikame edilen Kemal Bey fev ke~ Refik B~y. 
kalade korkmağa başlayor, Va- Eyıp - ~urtuluş saat 14,45 h 
!iye bir mektupla dehalet eyle- kem Refık Bey. 
yor. Bu mektubu Vasfi Raşit B. * * * 
mahkemeye vermiştir. Her ta- Birinci küme, Taksim Stady 
rafta validen iyilik gördüğünü munda: 
kendisini valinin hastahaneye Süleymaniye - İstanbul Sn 
koydurmuş olduğunu söyleme- saat 11 hakem Necmi Bev. 
ğe başlayor. Fakat öte taraftan Anadolu - Beykoz saat 12-,45 
Etem Ruhi B. mahkemede bo- kem Rüştü Bey. 
yuna vali ve maarif müdürünün 
Kemal Beyi tehdit ve tazyik ey Fenerbahçe - Beşiktaş 
!emekte olduklarını iddia eyle- 14•45 hakem Niyazi Bey. 
yor. 

Etem Ruhi B. - Vali ve Ma
arif müdürü Kemal Beyin aylı
ğını bile vermeyorlar; Kemal 
Bey korkusundan İstanbula kaç 
ıniştir diyor. 

':' * ~' 
İkinci takımlar maçlarım 

kur'alarını çekmek için l 2 
931 Pazartesi aksamı saat 
de klüp murahh;>,slarınrn İsta -
bul Mıntakası Fut!:ıol Hey'etin 
müracaatları. 

Kongre .. 
Hilal spor kulübü idare heyeti 

den: 
19 kanunuevvel 1930 ct:r.ı~ gü 

adiyen akti mukarrer koncrrcmiz 
ekseriyet hasrı olmamasına.:. hina 
bermucibi nizamname 9 k8.nunusa 
1931 cum• günü saat bir bucu 'a t 
lik edildiği ilan olunur. ~ 

ıili; ~Öbetçibulunduru tarihte kendilerine bu, kadara- B;:ı o~elrı ıle konuşur ve ya- IRTl..,'A TESILATININ ~ Raşit. B~ye hitaben· 
i 

6 
• gece giindüs ~ ğır ve zor bir iş düşmüş olanla- zışır en ı~k elkap: ·-~ FAALiYETI " . . . di hepsi ademi malumat beya 

le 
~rette açık olursa işler şı rm ·yolu bu değildir; Eliti biz - Rezıl.. Fakat bir müddet sonra Ho- - Beyefendı b~rad! .hır da-

Maarif müdürü - Ne Ben ne 
Vali Kemal Bey tehdit ettik; 
ne de aylığını vermemezlik et
tik, Kemal B. Kocaali Kariyesi
ne tayin edildi. On beş gün geç
tiği halde vazifesine başlarna
mıştir. Maaş Kanunu vazifeye 
başlamamış olan bu muallime 
aylık verilmesine manıdır. 
ŞERAFETTIN BEY DAVA 

EDiYOR 
..................... ~~ . 

f"atnden çıkar! .. ,. demi~· değiliz. - Casus.. ca Rizeli İbrahim Efendi İstan- h? ~~neme~. ve ~re liifı etme- Şer~f~~:n B~o~::'ar!~=a:~ı ~~~~:;;~ı~:::ı~~Y~:~;~~ 
29-1 ıcaretodası meclısı Bu memlekette bir erkek ve . -. Sa~llmış.. bu1a geliyor ve burada kalıyor. yınız · Bu cu~~eyı o~uyan her tayin edilen avukat Suphi Bey hi B. Şerefettin Beyin dinlen 

>İ icı bugün to )anıyor bir kız kolleji bir iki ekalliyeti gıbı k~lı_meler olursa, ondan Bu sırada Manisada Nakşiben- meslektaş bu c~enın yalan ve de mahkemeye bir istida verdi. mesinden vazgeçiyordu. \Tas . . ı .... ~-bu . P 1 1 t -~·ş şuurla<-tırmış sonra fıkır kavgası yapmak de- d' h' C 1 Elendi ismin- uydum:ıa oldugunu anlapıakta 
ın '', - ....... , 1 Tıcaret odaaı mec- garp ı aş ı ... u ' "' -·ı ı şey ı ema .. k"lll 1 . f k t d Maznunlar valinin hanesine gir RaşitB. dinlenmesinde ısrar cd · J bua;ı lana ve uyandırmıştır. gı ' de birisiniı' (Manisa ve havali- muş u t çe mıez • a a yene e k · · ld ..,..," · ddi d 
·c ırı B "!~~top caktır. . B' aarifimizden şimdilik - Affedersiniz, tamşamamı- . hler·~·n halife vekili) ya- mahkemeden soruyorum: maka me ıstemış o Us~·u ı a ey- yor u. 
lib~"'kl~d~~timaın ruznaınesı çok b'"" ız mkadro işlerinden başka şız.. sı şey 1 1 mı rivayet bendenize böyle bir !emek suretile kendisinin ve ai- Müddeiumumi eŞrafettiıı B 

· U ur .... çe ve D · .. .. · k ı Ah pıyor. 'h d b ı d ' lesinin hfaysiyetine taarruz eyle davanın mevzuu hakkındaki fi 
lıAııı :r.t·ı~ · . .. . 'sti oruz· eyıp opuşmesı a tr. - İ t bu suretle idare edilen ı tar a u un umu. 
u 11111 ın.ı:arı16 ya baltlt olan ı;n~- uç1ı~ Fy · yerine İngiliz- /ak dersini halka değil kendini .. ş ~ k'İ't nihayet hareke- Reis_ Ne münasebetle böyle miş olduklarmdaıı Yano aleyhi rini venniş olduğu istidada l;t• 

e eı: meyanında mecliem ransızca ı· ırtıca eş -1 a ı b' 'h d b 1 1 ne dava açtı ve 10000 liralık ma vetle ve sarahatle si.iylem'stı" 
AIJ.' ze vere ım. 1 . 1 1 k'a ı yaptnış ır ı tar a u una ım. 

guı olacağı mühim işler şun ce ve "" manca, . . te ge mış, .tan ı va .Y . ' nevl tazminat istedi. Dinlenmesine li..~um kalmam ıs 
'---dxr: 2 - Yığın terbıyesı, EN lYI TEDBiR failler derhal g~bertılmış, ka- kati ce!betmiştir. Bu mektupta Bu davaların birleştirilip bir tır dedi. · 

Si Müddeti biten divanı riyaset 3 - Elit terbi~:s~. . . 4 çanlar yakalakn~f ışd~e ~l~kadar Hüseyin F~hmi imzası vardır: leştirilmemesi hakkında avukat İzmit müddeiumumlliğini 
1eti idare ve muhtelif deva- Yığın terbiyesı ıç: ~~~ ıyı ~- Buna karşı da en iyi tedbir, -0lnnlar da tev 1 e 1 mıştır. F.akat bu ımza Hasan Feh'.111 lar ve makamı iddia birçok hu- valinin elbiselerinin adliyeye \ 
eki komisyonlara Oda namı- todlar ancak Rusya a og::nı e- tenkit ve münakaıja hiirriyeti- MANiSA ve BALIKESiR dıye okunmuş ve bu zatın k!m knkl mütalealarda bulundular. rilmemiş olduğu.,::ı dair c" lbi 

. gönderilecek zalar intihap bilir ve Rusya~an alınabılır. dir. Şabls hücum/arma karşı MEVKUFLARININ MU- o!duğıı sor<ılunca, maznun Is- Mahkeme neticede tevhidi red- okundu. 
1 tıır 1 ıecek, Oda ~ bütçele- Elit terbiyesınde k;ı~ ve er- Adliyeye tam bir koruma cihaZt HAKEMESI tanbu!daki akrabasını hatırla- detti. Mahkeme isfnabelerin t 
k ii/.~etkik olun vekt rsa kekler için ayrı ayrı, bırı Ak~e: vermedikten sonra, halk yav3.ş Manisada ve Baiıkesirde ın:s V<' onıın ismini vermiştir. ŞAHiTLER DiNLENiYOR tine karar ve"dı". ~~a'-k6~. 

B aca ır. b' · K d 'zde ve bırı 1 d f'k' B 'hl .. · k H · - ı.· '· 1 
ıı i inıı orsadan başka Vekaletin nizde, ırı ~ra ·em kt yavaş gazeıe er e ı ır arama- mevımf bulunan bazı eşhasın ıı ı oar uzerıne avu at a Bunclan sonra ~ahitler dinlen nımartesi ~<>at 1 n a bıra .,•,ı 
ı: m;rjiki olmadıkça Oda meclisi- Şarkta kdlleJl~r yapılaca. ır~ ğa başlayacaktır: Menemene sevkedi1ip edilmiye san Fehmi Bey ihzaren Mene- !!!!!!!!!!!!!l!l!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!i'!!!i!!!~!!!!!!!!!!i!!!!~!!!!!!,!!f 
uha;ı kendi kendine istikraz aktı Bu kollejl~rde ıktısat v~ tıca. - Kim daha iyi küfrecl,,r? ceai henüz mechu', ir, belki de mene celbedilmiş ise de yapılaıı 'i~~~ Bahçe meraklılarına •.;. 

ıı:'a Oda mevcudundan ikrazat ret derslerıne daha çok e ~mm~ ölçüsü ortadan kalkacakta. di;amharbi örfinin Menemende müvacehe neticesinde hata an-
nu bulunması mucibi mes'uliyet yet verilecek, bur~dan çı ac~ _ Biz geı·ek gazetecilik mües- davaları bitirdikten sonra Mani lasılınıs ve Hasan Fehmi Be
bY00cağı hakkındaki teıbligat olanlar hem k~ndı. me~leke~~ sesesinde, gerek devlet müesse sa ve Balıkesire giderek. orada yi~ yaz.ısile mezkur talik yazılı 

ıı ve borsaya ait gayrı· men~ rinin servetlerıne, ış!e1rı~e ~a ıp sesinde fikir adamlarının nüfuz ki mevkufları da mahallerinde mektup karşılaştırılarak H<!-
,___ 1 kl hem muhıt erının me h'.k .. ·· k k · · h ı F h · B · k 1 · d eşya ve mebaninin satış ve o aca ar, . ve u munu urma ısteyo- muhakeme etmesı mu teme - san e mı eyın a emın en 

ı istibdali için Vekaletin mü- deniyet . rehber1erıdve yaşayış ruz. Fikir adamfarmm r:ütuz ve dir. Bu nokta henüz kat'i suret çıkmadığı anlaşılmıştır. 
iası alınmasını teklif eden ömeklerı olaca.kl~r ıri d kl hüküm kazanabilmelerı, ancak te tesbit edilmemiştir. Maznun mektubu görünce 
.aret müdüriyeti tezkeresi Şimdi liselerımız bu un ~· a- serbest söylenen ve serbest ya- BAL/KESiRDE iKl hatasını anlamış ve imzanın 
:arette tğşişin men'i ve ih~ rı yerden çocuk toplry~ 

1 
ırer Ztfan muhitlerde mümkün olabi TEVKiF Hüseyin Fehmi qlduğuııu söy-

c ırı 1atrn mürakabe ve korunma- torbaya benziyor; bu torba ar;n lir. , Balıkesir 6 - Dökmeci Ka- !emiştir. Hasan Fehmi Beyin 
re mıı müteallik rapor, manifatu hepsi İstanbul. an:ıbarına oşa ı- Bir zamanlar devlet zorbala- dir ve şeriki Emin tevkif edil- hadise i!e hiç bir alakası olma
ürmllatışlarında ölçü sui istimal- yor :ve ~urad~ ınliY*':. k" ·mal rm elinde idi. mişlerdir. Bunlar Nakşi tarika- <lığından mumaileyh serbest bı 
·. · ,nin önüıne geçilmesi için Ve Bız ş.ımallı olan. ur_ ~ şı Ba§a geçmek için en kuvvet tındadırlar. Korucu nahiyesin- rakılmrştrr. 
ı~tır.,r:tiıi. tebliği, ~şirlere, tabet- ınilletler!.nin .te:rıbıyesını almış Ti destek, palavra, caka, tehdit de de bir derviş tutulmuştur. MENEMEN, 6 (Hususi mu 
te\ ıe · kita 1 dan müelliflerine olarak gormelıyız. .. ve tedhiş idi. Bu moda gitgide KUBLii.Y MERHUMUN habirirnizden) - Menemen ha-

\C •' rı par h ·1 •· İstenildiğikadardemagoJıve suya düştü. Gazetelerde küfür- OÖLU HASTA disesi dolayısile şahitlik etmek a·ıtfafmüle!' kaç n~s a verıl7~:f. nazariye yapılabilir: Fakat bu-
,= elesı, fındık ıhraç ta . . günkü Türkiye elitinin manza- bazların ~orbahğı da zamanla Şehit Kubilay Beyin oğlu kü için Manisanın Kula kazasından 

tamııne_sinin beşinci maddes~ın rasmın bize ilham'ları bunlar- geçecektır. Çünkü doğrusu dü- çük Vedat rahatsızlandığı için beş kadın beş erkek getirildi. 
ade ıetı taU>iki hakkında Vekaıe- d şünülürse, bugün bir takım mu- zevcesi Vedide H. çocuğunu te- Muhakeme cumartesiye başlıya 
· mı emri, borsa mukarreratıına ır. Falih RIFKI harir/er kalem yerine tabanca davi ettirmek iizet'e İzmire ge- cak. Divani harp hey'eti, per-
'ate halif hareket edenlerin tec- . namlusu kullamyorlar: Bu silah tirmiştir. şembeye bir içtima yaparak ga-
netl si, Odanın bankalar ve bil- yiikada kablosu henüz tamır.~- her gün yüzünüze kurşun yeri- AVUKAT HASAN FEHMi zetecilerin muhakeme safahatı-
er fiJsa Devlet bankası hisseleri- dilememiştir. Ta:niratI? bugun ne keskin iftiralar, isnatlar püs- B. MENEMENE NiÇiN nı takip için salona alınıp alrn-
r. Ge.su.reti iştiraki hakkında Ve- bitirileceği tahmın edılmekte- kürüyor! CELBEDILMIŞ mamalarını kararlastıracaktır. 

etın tebliği de bugünkü içti dir. Bir az korkusu ve çekingen İstanbuldan avukat Hasan Foça kaymakamına' suikast ya-
da _ınevzuu bahsolaca~tır. Yapağı ve yumurta liği olanlara gazete meydanı, Fehmi Beyin Menemen müdde panlardan mefsuh serbest ocak 

. . . ~tımaın çok hararetlı olaca- 'h acah harpta iki siper arası kadar teh iumumiliğinin ihzar müzekkere reisi Süleyman getirildi. Yeni-
'şüıııl>oyleniyor. l r likeli geliyor. Mesela iktisadi si üzerine Menemene sevkedil- den daha sekiz kişi tevkif edil-
de ıııOda reis ve reis vekillerinin Son zamanlarda bilhassa ya- buhran için iyi bir kaç düşünce- diği ve fakat mıı.mail~yhin ma- di. Bunlar İdrlş Galip, İzzet 
çaıııiinkü intihapta ipka edile- pağr ve yumurta ihracatında ye si olanlara: sumiyetianlaşılması üzerine ser Mustafa Hasan Mehmet Fe_' 
ece'leri tahmin ediliyor. ni bir inkişaf başlamıştır. - Yazar mısmuı.? best bırakıldığını dün yazmış- rit ile E~in Bey'zade SUle~ 

Kambiyo fiati Bilhassa Rusyaya ihracat ar- tık. Hasan Fehmi Beyin Mene- Beydir. Muhakemeleri Mene-
,rr-... İ 1. tıyor. . Diye sorduğunuz vakit: mene celbini icap ettiren sebep mende yapılacaktır. Siileyman n P•'JJUn Borsada ngiliz ırası 

i ! .. 10 kuruştan açılmış, 20 para ,·Son bir ayda, Rusların yem - Aman siz yazınız, diyor- şudur. . . . Basri ile Şeyh Esattan ınaadaeı 

200 çeşit gül yedi veren ( bodur ), şemsiye şeklind · pnrasol ' ı 
1 metrodan aşılı 1 ô çeflt envaı çam fidınları, 4 r ·n~ leyi:\~ k t 

merll, bodur meyva ıp;açları, ş•mslvc şeklinde aka'"' ve,airc ... _ 
]~ataloğumuzu meccanen gönderlyoruı. Ortaköv l)er.; l'•lVll :\io ı ", 

~ ...... Çiçek Hahçesl Vas!I Drcbl•>YİÇ •+ô ""* 
Deniz tevazıın satınalına konıi~'ı 

1000 ton rekompozı kömürü kapalı zar{ usulilc ih•lc, 
hine müsadi[ per;c nb" gü~ 

KI 

Yukard• yazılı 1000 ton rokompoıa kömürü munık.ı;:ı"ı ko ıuımi"t . 
8 kAounusani 93! talihine müsadlf perşembe günü SJ ıt 11 d ap1 1 ı z·ırf
lı teklif edilecek fiatlar muvafık görUldüğü takdirde ih.ılc eJilec ~inclon 
şart.name almak istlıenlorin hcrgün \'e \ermek ist<renlerin ıh1I• gün v 
saatinde Knsımpaşada Deniz le\·azım ssnnalma f\:oıni5yonun:ı mür,1c11:1tl 1rı. 

Eskişehir Vilayetirıden: 
:\Jeycut proje ve detaylalarınu nmrnran li'c hin:ı,ında v; I' 'ııc.ıl 

tadih\l n i!Avat keşifnamesi mucibince :i.32.~ lira (ıO klırıı, 1 l'lkl 
ile 5-1-931 tarihinden 25-1-931 pnar 1(111111 saat on lıqc l.d,ır 

kapalı zarf usulile miinakasaya vazolunıııu~Lur. 

1 -- Taliplerin bedeli keşfln yüzde on beşi nblıetinde temi 
nat akçası veya aynı miktarda muteber bir Banka meknılıunun 

tarifatı kanuniye dahilinde teklifnameye leffi: 
I! - İnşaatın devam müddetince bir mü hendi; \ cya ınuktcdır 

bir fen memuru istihdam edilecel\ine dair teahlılitnamcniıı ket.a 
teklifnameye leffi; 

3 - Yapılacak inşaat hakkında fazla malOmat almak iştc)Cll
lerin Maarif müdiriyetine ve yevmi ihalede vih\yct cncıimenine 

müracaat edilmesi liızumu 11.ln olunur. 
e ~''ar yükselınis, sonra 1030 da iktısadi programlarının nıensu- /ar. Hasan Fe~ı Beyın M~n~sa Menemene sevkedllmişlerdir. 
eh •ıanınıştır. · cat sahasındaki tatbikatı netice Adamcağız iktısat fikri söy- da sabık . tarıkatlardan bınne -------------ıı~-----. 
eklehüyunu muvahhade 85 lira- si olarak Rusya'Ya 600,000 kilo /erken haysiyetinden, şerefin- mensup bır artadaJ1 var~. Ve ANKARA 1 B E R L e 1 hl'.\\ı:ı. ı 
adaif~:ltm. 922 kuruştan satıl- yaı;;:;~;~;ı:n~~;·iyeti den;:::~~'::n:n;;~dt~;fe çık- ~:r:~~~d:.~ a~ a .mu abere M~~.~~~Y:!Nı 1 T z 1 :ı: "~'", ~\' 

I f 1 AIA b k · ·a tıg~ı vakit? Ya 0 bütün gazete- Hasan Fehmı _Be.yın_b __ u ar_ka c1rlde<1 I ··----•I e on ar ha a ozu !triyatçrlar cemiyetı ı are da M h~d r 
'yor• el - . k a·· 1 J~re ya bu"tlln gazeteler ona sa şı, enemen a ısesı uzenne M·· d' . .. · h 1 b hey'eti intihabatı un yapı a- ç , .f dil .. h li h ı upte ı \e mute-

ııa · eron at arının u- ısının Jıyor. Politikamn etini bilmem tevki e en ş~p e eş as me rakki talebe için 
yusi;/1 bozuklukların tamiratı dün caktı. • 1 i or kuru kemi ~i in anındadır. Evınde yapılan ta- .'llUIJIWı'.llliLl:LA..ll"----.....lr.a'El.D.-ıır-'1..o...&.a...xa..__.s....a.ı::...ıı::ı._hı _ ____ ..wı;ıı..uaw:.....ı..s:ı.::'-'ı-

.Jırn~ ı-~-ı~ · · · · 



B~IUK TlJJlBE PillNG~S~ 
YENi TERTİP BAŞLIYOR 
1. Cİ KEŞİDE l l ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 
ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer kP,şidelik iki kısma ayrılmış 

gibi bir şekil almıştır 
Mükafatlar keşide sırasile: 20,000; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
satılmasına ha lanmıştır. 

l,u•ll - Erzakın evsaf ve şeraitini görmek lstlyenler 
l(t.'lı.tep Nildirlyctine müracaat etmeleri i!An olunur. 

Hiç beklenllmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak encek 
Tayyare piyango blle 
ti almekla kabildir. 

Onun lçlnı 

TilllBE PlllNG3~~ 
BILE.fINI ALINIZ. 

6 NCI KEŞiDE 11 KANUNU
SANİ 1931 DEDİR 

Büyük ikramiye 

her gün 

200.000 Liradıı-
Ayrıca 

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

"100,000,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

:\.llLJ JYF.T 1 f).11 

.. : ·-- ..... - " :"' "\~ 0·! .. . 

Diiyii~ f eni 
ftjGIP TlK~i~ti -

,,,,---- . . 
..... ;;--~ .. ~ 

' : rı... / ...... ı: nr 1 : ._ I 

B. ~! n !J; 1eyo~lu 2JU1 

TECRİT LEVHALARI 
iki yıız a l tmı~ d ti rr sahifelik lıu
yıik cakvimclir . . \iuhıcv ı rntı ~ok 

zengi ndir. CuzL! bir muhtıra 

deltc rinı havidi Yanlı~ takvim· 
lcri :ıl mamak içın \Jchmd Ru
gıp Bc ı in foto~rJfına ve Türk 
Ne~riyat yurdu imza'lna dikkat 
buyurmalıdır. Fiau 2S, bez 
ciltli ;ıs kuruştur. 

inşaat aksamının tecridi nıes'elesini pek ideal bir şekilde halJetmiştir 

B~l~K F~BMl~ Ki ÇELOTEKS LEVHlLlBI 
( takriben 1,22 m geniş ve takriben 2,45 ten 4,l!-4 n1 kadar tulünde ) 

Tavan, duvar, dam ve döfeme
leri harare , burudet, rutubet 
(sızıntı) ve seda nufuzuna 

karşı mükemn1elen tecrit eder 

E~~rc~il~~!~!H!~l~~R~la~A~~~?!!~~ ve 

'::-.. ~ 
A~rıyan ma• 
halle tatbik 

edlnlzl • 
keza RESMİ BİNALAR da 

Muvaffakıyetle kullanılır 
Burkulmalarda, romatizma' 
)'a, lumbaııo)'a veaaır buna 
milmull arazda haricen l•
tlmaı edilecek en mllkem:. 
m&I ve en mlleeelr lllç 
(Allcooke Poroue Plaatera) 
dlr. Ajrı)'ı ırıı.ıtet Hrl tH
kln eder. 

arzu edilen her türlü ınalfımat, kataloglar, teklifnanıeler ve 
fenni istişareler bir gtlna taahhüdü zan1in olmamak üzere 

lstanbui'da Galata'da Yen!şehiı:li sokağında 44 numarada ALLOOCKS A. MANGASSARiAN POROUS PLASTERi 
Müessesesi tarafından nıeccancn verilir Her eczanede butunvr. 

f.Oen&ahfı ı J. UM ve fa 
Poeia Kut,..., 288 Cla>ata. .. _ 

-Muhtelif cins matbaa k~ğı.tları kapalı zarfla münakasayl kon-
muştur. 

Münakasa 16 şubat 931 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
devlet demlryolları idaresinde yapılacakur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ınuvak 

kat• tcmınatlannı aynı günde saat 14,SO a ~ıdar münakasa komi-

ıyonu kAtipliğine vermeıeıı !Azımdır. 

Talipler m tinakasa şartnamelerini liç lira mukabillnde Ankarada 
ye Haydarpaşadn ldıre veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * • 
3 

10000 M oksijenin kapalı zarfla münakasası 19-1-931 Pa
urtesi günll saat 15te Ankarada Devlet Demiryollan idare
ıinde yapılacakbr. 

Münakasaya i4tirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 
muvakkat tEminatlarını aynı günde saat 14,30a kadar komis
yon ki tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talip!er münakasa şartnamelerini 
Ankarada ve Haydarpaşada idare 
edebilirler, 

• 

beş lira mukabilinde 
veznelerinden tedarik 

Üç alimantasyon buhar kazanı kapali zarfla münakasaya kon-
mu~tur. 

Münakasa 16-11-93 f pazartesi günü saat 1 S,30 da Ankarada 
D evkc Demiryolları idaresinde ppılacakıır. 

Münakasa1·a i~tlrak ed~ceklarin tekllf mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saac 15 e kadar münakasa komisyonu 
kAtipllğine vermeleri lbımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerlni beş lira· mukabilinde Anka· 
radıı, Haydarp~şada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
75,000 adet kayın travers kapalı" zarfla ylniden münakasaya 

konrnustur. 
Münakasa 19· l ·931 pzarteıi gtinü saat 15,30 da Ankarada devlet 

demiryolları idil.resinde yapılacaktır. ' 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat ttminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon lcAtipll~

ne vermeleri U11mdır. 
Talipkr münakasa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Ankarada 

ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
"* • • 

Samsunda teslim edilmek şartile 40,000 adet meşe traversin 
pazarlığı 12. f .931 pazarcesi gün ti saat 15,30 da Ankarada devler 
demi ryolları malzeme dairesinde yapılncakor. 

Pazarlığa i~tirak edeceklerin ye.,mi mezkıırda 4500 lira temi
nııtlarını rnüstashiben mt•racaat eykme· kri ve bu hu~usta müte· 
mmim taf~illtın malzeme dairesinden alınabileceği ıltn olunur. 

ISTANBUL VİLİYETI 
DEFTERDARLIK iLANALRI 

Urfa Vilayeti 
encümeninden: 

Daimi 

Miktar Mikyas Cinsi eb'adı, markası 
9000 Kilo Telefon teli Üç milimetre kutrunda 
2500 adet Maa demir Fincan fi O san cim irtifaında) 

100 ,, Pil takımı (A.D) marka (13 Sir•J!lında) 
1000 ,, Avrupa zengi 
180 Kllo Nışadır 

6 Adet Mikrafon zarfı 
40 ., Grafik levhası 

(İngiliz) 
(Si mensi) 

2 ., Onluk santral makinesi (Simcnsl) 
8 ,. Beşlik ,, ,, ,, 

14 ,, Teldon makinesi (Tarto) 
Yukarıda cins vı mıkdarı yazılı Telefon makine ve malzeme

ı;inln mübayaası ve lhalei katiyesinin icrasını müteakıp nihayet 
bir ay zarfında Urfn Vi!Ayctl Hususi Muhasebe dairesine teslimi 
1!7 kAnunuevvel 930 tarihinden 15 kanunusani 931 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle mlinakasaya konulmuştur. Talip olanların bu 
müddet zarfında ~artname ve münakasa kaimesini görmek ve daha 
fazla izahat almak Uzere Vi!Ayet daimi enctimenine müracaat eyle· 
meler! ilan ol un ur. 

Sandalya imali 
Edirne kız muallim mektebi mü

dürlüğünden: 
MeJ..ttblmlz konkranı salonu için mevcut nümuneı.i veı;hile 

1!50 • 300 ııdet sandnlya İmal e mahalline vaz'ı 24-12 930 
tarlhlnderr !cibaren 20 gUn müddttlc aleni mlinaka~aya k«nulmu~
tur, Taliplerin eartnnme ve numuneyi görmek iizre her ı;iin mek
tep idaresine ve münakasayıı l~tlrak için de 150 liralık tfminat 
ıııukbuıı veya mektuplarını hamilen ihale günii olan 12· 1·93 ı 

pazarteıl gUnU saat 1 S de 'Edirne maarif eminliği dairesinde mü
teşekkil komlıycina m!!racaatları llAn olunur. 

lambalarını 

daima 

tercih ediniz. 

Türkiye Umumi Vekilleri: 

Helios Müessesatı 

•cenıe-1, !'irk e•ı',f, \(' 
7.ade hanı • lt·nJ L Tel 1 
2:.ıo 

Traozon lkinı 
• 

postası 
( KARADf:NIZ ) vap~:. 

kanunusani per~cmbc a 
Galata nhtımın,!J ,ı in" 
Sams~n, Ünye, F:usa, 

1 Giresun, Trabzon, Rit.c 
pa'ya kalkacak, d 
pazar, Rize, Of, Tr 
Polathane, Giresun, • 
Farsa, Samsun, lr ıcboh:'ıı 

l 
rayacakur. 

Mersin postt 
( KONYA) vapuru 

nunusani cuma J O da 
rıhcımımlan kal'rnra 1: Ç 
kale, lzmir, Küll ııı; , Jlu. 
Rado. Fethiye, Finike 
talyıı, AlAiyc, :\lcrsin'e 
kacak dönüşte 'J'aşucu e 

mor'a ela ujtrayacakur- : 
Dalyan, Marmaris, Feth r 

aktarmadır. ırl 

Saulık fabrika malıs . 
T . k' . 1 . l 1~ ur ıye seyrısc aın 

sine ait Haliç fcnerindt 
hilde kAin 2924 · arşın 1 

balık fener fabrika ve 3 

mahalli ve 
hı!yeti uınumiyesi bcd< 
senede müsavi tekasitk ti 
mek üzre 26000 liraya ~ 

uhdesindedir. Bundan t t 
sına talip ol an varsa ııl:ı 
görmek üzre her gıın \ 
zayedeye iştirak etmek G 
26 ikinci kAnun 931 ta 

mü~adif pazartesi gıinli 11 
teminat ak~alarını mü>~ıs 

'.>en levazım müdürlıilı.i: 
gelmeler!. 

TAViL ZADE VAPUR 
Muntazam Ayvalık P :e 

Selctıı ~ 
'apuru her•f 
şcmhe alı:şaef:: • 

17 <le :O-irkeciden hareketle G 
Çanakkale • Küçükkuyu. a 
oluk, Edreınic. Burhani) 

.ı\yvalığa azim~t ve avdet edfY 
Yolcu bllecl vapurda da t1l 

Adreı; . Yemişte Tav 
~a 

blraderier telefon lstanblll 

Compagnıa Geno~~t 
Dl NAVlGAZlO:\f: A \ \ı 

"KAPO F ARO,, v · 
7 kAnuııusanl çarşamba Ko t 

Burgaz ve varna·ya '1 1~ 
edecektir. ı ine! ve 3 cı. ~1 
yolculua tenzilat. Tafsil:\t ;ı 
yi:k • " yolcu i1-in ( ,;ı h. 
Çini R.ıhtım hanında li\TI• . 

1 

NTINE.~TAL Anonim şır ·~ 
müraca~t, Tel. il. O. ı 2 1ı-( 
COMPAGNIA Gı:.:ı-;ovı·:s.·. 

NA VIGAZIO 'EA 

C V d vapı ç apo a o de,a a 
ıencedtn muvasaleı l c 8 kic ilz 
de (Karan, Palermo, . "apoli. \ 
Ccnova, Livırn ve Savona ı ı . 
rekct edecel ti r ı 

Fazla tafsilA almak 'c ye y 
hamule için GalataJa ('i nı!ı tl 
hanında actnı .. ı lıuhıdan l ı ıe 

nentale A. şirketine müracl:ır. 1 r · 
Beyop;lu 1294-1295. - .Jı: 

Jandarma imalathanc>i .ol 
19480·21760 takım se ı 

tozluğu Jle berab•r yazlık Ct 
bl~lrl ve !maliyesi yeniden 'l• 

mubay.. olunacakrır. Pazarlı Ct 
münakasa ile ikinci kAnun er 
931 pazartesi günü saat 1 ~ e 
dikpaşada j,ındarma imali. a 

5 
yapılacakrır. Buna dür koınl . 
mevcut şartname mlinderc tı 1 

Jamak ve pazarlıp;ı işıirnk m 
üzere rallpl · rin teminatları b ~a 
terinde olarak jandarma iınai! • 
sindeki komisyona müracaoıl• ~ 
ol•nur. " ~~~-=-~~~-:--~./ k 

Zayi mühür aa 
Zati mührümü zayi cııi~i 

nlıinl hakkettlreceğimden es. it 
hdkm1l olmadığını ilin ede", tı 

Bakırköy bez fabrlkall nh 

Adalar malmüdürlüğünden: Galata - Hazaran Han ZayL 1555 ıicll 
Fazlı _..,ıa 

numero11 ı 
.: rtılıı'r' Y 

PHIL Ips RADYO 
bacı ehllyernamer 

Saıılık arsa No. 64 Agası sokağı ( Kınalıada vapur Jskelesl yakınındadır. • nlsinl çıkaracağı 
Oç ıokık ağzındadır. 918 arşın mıkrannda olup tahmin olunan kıymt.tl iki • k ı 

r 
mil yo rur. 1!.>4 ;;ı 

Alman Kitap hanesi sen• v• iki taksiııe istifa edilmek şırtll& 500 lira so kuıuş olup birinci taksit · cıha:ılaruıın tecrilbelerl '"' larlfalı meccanen ynpılı mohallesı Ham'i''ı~ 1ı :ırı 
ihalıl müreaklp ılınAcaknr. Satıf muımeltsl 11· 1-931 pazar günü sur 12 (."Pı.,,,_·,,~u· KARON Beyoğlu Tünel meydan.nda 523 A -·Toptan ve perakende •atı, <11111- ,, rı 

v u·~~~·:;.;:;;;...~~~ ............ ~~ ...... '"""" ..... ....,..:..---~---~~~~~.:..:b•:<:u:kt:•:::...d:ıl:ar~m:•l~m:U:dü:r~lU~tU:n~d:e~ı~le:nı~ı:w>~ .. t~ı:Je~d~ı~i~le~y~a~pı~lı~cı~k~n:· ~~~~~~~~'.::...:.::~:...:.:~::..::::::::J:..::~~~~~~~'.l.!!!::;;:;::===!.:.....~~~~JL.... 


