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ı nçl sahifede 
Tehlike lçlndeylıl 

"' Barlcf ve son haberler 
S llaçl sahifede: 

Seyysr esnnfın ,ıktıyetle
rl haklı mı? 

ı - Mektep mildilrlerl Ara • 
eında tebeddül t vaTI 

Pa1 arteılye J..: aı.a kongre~ 
lerJ b:ışlayor. 

4- Bir a~ıe zehirlendi, iki 
ölü .,.ar! 

4 üncü sahilde: 

tele•, Z· HlkAye. 
-~ \~oman 

in~zete~~~ektebi 1 

'irkaç günden beri bir gaze
ik mektebi fikri ortaya a

, 3po· Matbuat denilen derde bir 
~ de gazete mensuplarının 

L in azetı:ci mekteb~nd~ t~h.~il 

enı var ? • • • 
elen olduğu ılerı surul- • 
edir. Evvela şunu itiraf et-

iVIenemende örfi takyidat 
dünden itibaren başladı .• i1.c lazımdır ki matbuat haki-, 

d bir derttir. Fakat demok-
Tra hayatının · icabı olan bir 

ir. Gülü seven dekenlerine 
ltı·} ı~tlanmak mecburiyetinde 

lgu gibi, demokrasiye taraf
olan da bu tatlı derdi çek

stt.. mecburiyetindedir. 

Örfi idare mıntakasında muhaberat sansüre tabidir. 
Harp divanı cumartesi muhakemelere başlayor 

Zabıta mühim bir iz üzerindedir. lstanbulda yeni tevkifata 

.. 

akat acaba bizim bugünkü 
buatın noksanı mensupları-

" C.mektepsizliği midir?. intizar edilmektedir .. 
Ç ;kikat şudur ki~ biz~e h:· MENEMEN 7 (Hususi mu-ı postaya açık verilecektir. Türk-

Bu ua:ıpte ~nlaşı~ıgı t ma~ : habirimizden) _' İrtica hadise- çeden başka lisanla yazmak 
ke, arş ly~ b'ur. .. aze e 'd' uVn si tahkikatına 1 memnudur. İfade açık, işaretsiz, 
· 'e a 1sı ır muessese ı ı. e · 'f · ı ak Bunl · 
ın un ın 1 d devam olun- sı resız o ac tır. ara na- , 
u erın· dens_ubp arı . aKyalzı amatec- maktadır Şim- yet etmeyenler hakkında taki-

en ı aretti. a em • · 
i yapmak isteyenler, gaze- diye kadar tev- bat ya~~lacaktır. . 

erh 1·e y 1 Ş"h et k _ kif edilenler Bugun tam zevalde tatbıkma 
azı yazar ar. o r a · lan 1 'd · "rf b 

lar ve başka mesleklere ge- 151 erkek, 14 baş. ı a~ ı. arcı o ıy~ ~yann.a 
lıa rdi. Matbuat başka hedef- kadındır. Bun ~esı mucıbınce saat yınnıden ı-

için merdiven vaziyetinde !ardan otuz dör tıbaren her y~r kapanacak, so-
n Gazeteciliği meslek olarak dü isticvap edi l k~klrada dcvrıyelerden b~.a 
ndl l ede 1 h"l' matbuatın mektedir. Di- lnmseler bnlur.mayacak, gonı-n er a a 1.. 'L 1 1 k 

ııı,ok tekamül gösterdiği İs- ğerleri hakkın- upt~ ı'.•tar, cıın e_mey~n er urşu 
e _ulda bile sekiz on kişiyi te- da tevkif mü ~~ dızdilc:_ccıder?b1~· Subnnlet,

1 
d~-

il z etmemektedir. zekkeresi kesil- gun, o~l!m gı ~ s~ ep ere bı-
0,'.>iger gazete mensupları ya miştir. le olsa bılumum ıçtimalar mem-

tk :1 vazifelerde çalışan ve İzmir'de a- nudur. 
tınin bir kısmını gazetecili- mele arasında H. Fehmi B. 

8 ~tahsis eden kimselerdir, ya- tahrikat yapan, hükQmete küf
ta Darülfünunun muhtelif reden Bursalı Mustafa oğlu İs-
• lerinde tahsillerini ikmale mail Menemene getirildi. Eğir

' an talebedir. dir'de hacı Abdülaziz oğlu Mus 
k .ıazeteciliğin meslek olarak tafa Baymdır'da dava vekili ha, 
ar mülü için evvela bu mesle- cı Hasan oğlu Halit yakalandı-

ii in~iiia_f etmesi lazımdır. Iar, Menemene getirildiler. Mu
.. , ılek ınkış~f ~tmeden meslek hakemeye cumartesi günü baş-
u. ubu yetıştırm_ek, arabanın !anıyor. Bqgünden örfi takyidat 

e at koşulacagı ~rde a~n başladı. Seyahat vesikası alma
e ara~a ko:m:. .demekt~~· yanlar idarei örfiye mmtakala

Rif.'.azelte~~ me t~ ınıAn en ?1ku- rına girip çıkamayorlar 
tA e numunesıne men a- · 

P sadüf ediliyor. Amerikada Menemen örfi idare rnınta-
' J ilk gazeteci mektebi ancak kası kumandam Mirala!y İhsan 

ni sene kadar evvel Nev- B. dokuz maddelik ııansör tali-
e~ ~a _çıkan. maruf World ga- rn:ı~a?1esi, dört mad~elik id~

ının sahıbi Pulitzer tarafın reı orfiye beyannameaı neşretti. 
G tesis edilmişti, Fakir bir Sansör talimatnamesine na-

ar m_usevisi olan ve Ameri- zaran muhaberat, pata, emanet 
W hıcret eden Pulitzer, irsaiatı sanııöre tabhdir. İsta-
eJIYorkta tesis ettiği gazete ııyon poatahaneai ilga edilmİ§· 
8 m:c~~alarından zengin ol- tir. Mektuplar kısa yazılacak, :uvklftdl/tn ~tyhAbdurrahman Samı 
av~ e olurken bu mesleğe olan 
ul .ıa ve m~~abbetinin bir nişa-

ol~ak uzere bir gazetecilik 
o yıtcbı tesisi için külliyetli pa

\1 kfetmişti. Bu vakıf ile Nev 
vı~ Colombia Darülfünunu-

Abdurrahman Samı tfend/n/n /tkkesl 
Sansör bugünden itibaren 

başlamıştır. 
İstasyonlarda polisler, gelen 

giden yolcuların nüfus tezkere
lerini mühürleyorlar. 

Tahkikat hakimi Cevdet Be
yle arkadaşı, yedi zabıt kiitibilc: 
gelerek derhal işe başladılar. 

Kutbülaktap hastadır. Ağır 
değildir. 

• Kan ızleri 
MENEMEN, 7 (Hus. Muh.) 

- İstanbuldan hoca Ahm: • Sa-
mi, hoca Abdürrahman bugün 
buraya geldiler. 

Divanı harp reisi, Kubilaym 
başmm kesildiği yere nöbetçi i
kame ederek kan izlerini muha
faza ettirmektedir. 

(Devamı 5 inci sahifede)_ 

C. H. F. 
Esnaf işlerine çok 
ehemmiyet veriyor 
Teşkilat hey' eti esnafla 

temaslannda ne gibi 
gaye takip ediyor ? 

Halk fırlum lıtanbul teıkilabnı 
tetkihe memur hey' et azasından T e
ır~dağ meb'uıu Cemil Bey burada-

uç ic•ymttli lnlıba_. Oa:tl Hz. 'Bur
sa'da halk arasında, k(J1kltrlnaen 

"kar/arken, J tırkoca/ında_ 

Reisicümhur Hz. 
ziraat sergisinde 
Dün sergide gazeteci

lere ziyafet verildi 
ANKARA, 7 (Telefonla) -

Beyİıelmilel ziraat sergisinde 
Rus paviyonunda bugün Türk 
gazetecilere bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. Ziyafette Rus sefiri 
M. Suriç te bulunmuştur. Gazi 
Hz. akşam üzeri sergiyi teşrif 
buyurmuşlar, ve paviyonlann 
hepsinde uzun müddet kalarak 
izahat almışlardır. 

ulhak bir gazetecilik mek
. tesis edilmişti. Mektep, o 
:ı •~dan beri tedrisat ve faa
ct , le Amerika matbuatının 
,ıc a;;ülüne c;ok yardım etmiş
;,ıl . e~tepte tarih, coğrafya, 
·r.'-11 sıyasi, siyasiyat,iktısat gi 
ir ır takım kültürel derslerden 
9 da gazetecilik tekniğine ait 

mat tedris edilmektedir. 
t iyi bir gazeteci olmak 

P mutlaka gazeteci mektebin
d Çıkmak lazım değildir. Bir 

\ 
ki faaliyetin son lafhHı hakkında 
dün bir muharririmize ıu beyanat MECLiSTE 

alaylı gazeteciler, mektep
etecilerden ziyade muvaf 
et göstermektedirler. Ga
iliği, doktorluk, avukatlık 

. yalnız bu mektepten mezun 
ilı llara tahsis etmek te kim-
re aklından geçmemiştir. 

~ikada gazetecilik mektep
ın faydası, esasen pek ge

i·ı olan mesleğe muharrir ye
rı' l'tııekten ibarettir. Yani ilk 

tteci mektebi açılmazdan e
• Aınerikada binlerle yevmi 

ı' ' te çıkmıştı ve bunlarm on 
erle mensubu vardr. 

! emeleketimizde gazeteci
i sekiz on mensubunu bile 
r ilatla geçindirebilirken 

Prens ctr.aplarının ispanyada çtklltn bir rısml 

P. Tahamato geliyor .. 
fstikbal programı Vilayete dün 

tebliğ edilmiştir •• 
P ıaır C --

Prens Ankara ve .. stanbulda 4 er 
gün kalacaktır. 

ta bulunmuıtur: 

Muallim maaşlarına 
dair yeni bir layiha 

- Eınaf hey'et 
!erinin mümessil
lerini dinleyoruz. 
Bu temaslarda 1 k 
ti1at veki.leti ve ANKARA, 7 A. A. - Bü
belediyenin mi>- yük Millet Meclisinin yarınki 
me11illeri de ha- ruznamesinde muallim maaşla
zır , b_ul.unuyo.'. rma dair bir kanun layihası var 
Hey eti ıdare ın d B klif .. h • 'd tihaplarile alil: _ ır. u te e gore ususı ı a-
dar oluyoruz. E:- reler bütçelerinin tahsilat nok-

. <:emil !3: . ~cemiyetlerinin sanlığı yüzünden muallim ma
aıhbı, ın1a111, ıstimaı huıu1atla aiil:a- aşatını vaktinde tediye edeme
dar olmaJaı:ına temine çahp.caiız. Bu dikleri anla alıdı-ından b 'b' 
meyanda biiba11a her eınafın men- . • ş ~ .. U gı ı 
ıup olduğu cemiyete verdiği paııuun vılayetlere hususı butçelerden 
kendiıine ve ilerde ailuine müfit 0 J. maarif vekaleti bütçesine veri
maıını temin ederek tedbirler alaca. len yüzde onlardan 80 bin lira
ğız. 44. c~yet ".~rdır. Bunlardan ya kadar muavenette bulunul-
baıka ınillı tqekküller ve amele te- h · 

'
e'·'-ülleri de ttur Bunl ması ususunda Maliye ve Ma-""'. mevcu , arın 'f k" l . . 
hepsıle olan tema11 bir aya kadar bi- an ve a etlenne mezunıyet ve-
tireceiiz. Bu t91elıbüaümüzle yeni in rilmesi istenmektedir. 

•• 
Orfi idare mıntakası 
için ikinci kararname 

Hey' eti Vekile kararile örfi mıntakada 
icap eden kararlann ittihaz ve 

icrası ciheti askeriyeye intikal etmiştir 

ANKARA 7 (Telefonla) -ıbıılunduğundan tetkilltı esasi
Heyeti vekile bugün öğleden ye kanununun 78 ve 81 inci mad 
evvel ve sonra içtima etmiştir. desi mucibince ve 30 eyldl ta-

Bu içtimalarda günün bazı ri_hli i~a~i örfiye ~~arn~es!
meselelerile beraber idare· örfi- nın 3 uncu maddesının delaletı
ye mmtakasına ait ikinci ıkarar l~ mezk~ karname hük~leri
namenin müzakeresi yapılmış- nın tatbıkı ve.. 1 -. ~eyrusefer, 
tır 2 - Tecemmu ve ıçtımaat, 3 -

·Ankara 7 (A.A.) _ Aldığı- İdarei örf!y.e mıntakası. dahilin 
mız malfunata göre örfi idare de;, ve harıcın<;fe neşredılen ye". 
ilan edilen mmtakalarda mülki mı mev~ut ~ı~~l~ ve her nevı 
v"İfelerden ciheti askeriyeye evr~.ın ıdareı orfıy~ ~ıntakası 

. j _;ali icap edenler hak- dahılınde duhul ve ıntışarı, 4-
kmda Hey'eti vekilenin bu- Hususi ve gayri resmi aleh'.i-

"nkü' ·,...; d id k' k mum muhaberat ve müraselat gu ı,..~maın a at e ı arar h kkm . 
!ar ittihaz olunmuştur: . a. da ~cap eden kararların 

ıttıhaz ve ıcrasr muhaberat ve 
Teşkilztı esasiye kanununun mürasililt hakkında icap eden 

86 mcı maddesi hükmüne müs- kararların ittihaz ve icrası ida
tenidcn Menemen kazasile Ma- rei örfinin devam ettiği müd
nisa ve Balıkesir merkez kaza- detçe ciheti askeriyeye intikal
lannda örfi idare ilan edilmiş etmiştir . 

Spor kongresi mesaisi 

Rana B.in Umumi Reis 
olması muhakkaktır 

Eski federasyon reisleri yeni hey' ette 
vazife almayacaklannı söyleyorlar 
Ayın ikisinden beri Ankara-ı 

da haliiçtimada olan spor kon
gresi hakkında oradan dün ge
len bir arkadaşımızın verdiği en 
taze ve hakiki ma!Umatı aşağı
ya dercediyoruz. 

Kongemin mesaisi ikiye ay
rılu. birisi normal mesaidir. Bu 
mesaiden atletizm, güreş, is
krim, bisiklet, tenis, denizcilik 
federasyonlarile askeri spor teş 
kilatmın ve mrntakalann rapor 
lan okunmuş ve kabul edilmiş
tir. 

Normal olmayan ikinci kı
smı işlerden başlıca Şerafettin 
ve Zeki beylerin stadyorna :ş
lendikleri için teşkilatta nnıl 
kaldıklarını soran bir takrir dir Samsun meb'U!U Rona Bıy 
ki; uzun münakaşalardan sonra Bu mesele Galata11aray mu-. 
bu işin kongreye ait olmayıp rahhasile ona taraftarlık eden 
İstanbul mmtakasına ait oldu- Ankara gençler birliğinin gay-
ğunu kararlaştırılmıştır. (Devamı 5 inci sahifede) 

FIKRA 
Falih RIFKJ 

TARlH değiliz; bilakis en sağlaı,, cünı-
Biz ne Selçuk, ne Osmanlı hu.riy.etçi, Osmanll tarihini en 

tarihlerini toptan mahkum et- i.yı bılenler arasından yetl§ebi. 
miş değiliz: Fatih büyük bir l~r:. Osmanlı tarihinin son dev
kumandan, lbrahim sefih ve rını okurken, sarayları, prens ve 
sersem bir padişahtı. Selçuk hü 1!,re_nsesleri insanın dişi ~! tırna 
kümdarları600de,Osmanlı prens gı ıle parça 1!a!'ç1!. edec~gı gelir, 
/eri 700 de, cümhuriyet yapma- O~man_Jı tarı hı cu~hurı~et al ey 
mış oldukları için al/edilmez hıne bı~ der~· degıl: cumhuri-
bir suç işlemiş değildirler. yet lehıne bır derstır. 

S 1 ki O J J Osmanlı tarihi bize §unu gö11 
e çu ar ve sman ı ar · Jı • .. Ü 

/ T .. kt" 1 B" .. • . 1 . terıyor ı çur yen, te e.ssüh e-ur ur er: utun ıyı eser erı d · k b 1 b' · / b' 1 k"/t" ü en, ın ıraz u an hanedandır· 
1:1~ ma ımılz, dız m u ur - Asıl gövde, Türk milleti en bil.. 

muzun unsur arı ır. :ıL ı t'h ünl J d k • • y.,,. e ı g er n e ne adar 

ll'Iektep açarak mevcut ol- k d rek prensi istikbal edecektir. 
Tan bir meslek için adam ye- Japon İmparatorun~. ar ~- Prens bir muşla karaya çıka-

ı~rnıck gençlerimizi israf et- şi Prens Tahamatoyu ıstıkbal ı- cak ve otelde bir müddet iStira-

tihap edilen unaf murakabe hey'etf 
yalunen alikadarclır. J 

AH Bey geliyor stanbul polisi 

O~n:an_!ı .. h~:ıedanı ahşap bır cesur, canlı ve özlü ise, en kara 
ev gıbı çurudu; zamanlar de- günde 16 mart günü Şehzade

- ğişti, padi:ıahlarm saltanatı bu başı k~rakolunu korurken gene 
radaki Türk toprağını ve mil- öyle idi, 

1• ir. çin bir program hazırlanmış v. e " t l'" d ı hatten sonra, o akşamki Trenle ;•azetecilik mektebinden "-ı- stanbul vilayetine teb ıg c 1 -- k ~ ı ı ve mihmaııdarlan ile birlikte 1 gençler hangi gazetede miş_tir. Prens cenapları ayın . 
-J~caklar? Matbuatın inkişa- inci pazar günü sabahleyin de- Ankaraya hareket edecektır. u,., gazetecilerin yetişmesine niz tarikile şehrimize Yunanis- Ankarada 4 gün kalacak o-

e• h d "· k · t d ı kt' lan Prens, Reısicürnhur Hz. ta-·tı egıldir. Bu demo rası an an ge ece ır. 
; ı tının inkişaf~a 'bağlıdır. Prensi hamil vapur Saraybur rafından kabul edilecek ve şere-

nhUriyetin feyizli idaresi al- nundan geçerken Selimıyeden fine bir ziyafet verilecektir. 
;;ı; bunu idrak ettiğimiz za- top endahtı suretile selamlana- Prens Tahamato avdetinde 
n"'~' ga~etecilikle beraber gaze cak, Vali, ~olordu kumandanı İstanbulda da 3 gün kalacak ca

Yetışecek ve 0 zaman mek- ve Ankara<wn gele ek olan teş- mileri, ve 5ehri gezdikten sonra 
r de açılacaktır. rifat müdürü Kadri Beyden mu- şehsimizclcn müfarakat edecek-

hm ide- tir. 

Halk fırkası İstanbul teşkilfi ANKARA 7 (Hususi) 
tmı tetkike memur heyetin reisi Emniyeti umumiye müdürü İs
Ali B. ayın on sekizinde Anka- tanbul polis teşkil~tmda deği
radan şehrimi:ıe avdet edecek ve şiklik olacağı hakkındaki habe
on dokuzunda da Cemil B. An- ri tekzip etmiştir, 
karaya gidecektir. Yeni polis teşkilatı kanunu 

meclisten çıkıncaya kadar zabı-
Pnmler aysununda ta işlerinde umumi bir değişik-·r lik olmayacaktır. Bu kanun ıa-

ven ıyor yrhası henüz Emniyeti umumi-
ANKARA, 7 - 929 muame- yede tetkik edilmektedir. Layı

le vergisine ait primler ay o;.o- hada polis teşkiliitı 8 dereceye 
nunda müessesata verilecektir. ayrılmıştır 

Jetini aza~ta azalta, harap bir Jş VE NAZAR/YE 
yurtta bır avuç halk bıraktı. 
En sonu kendi sarayda otur- Bizde yalnış bir tasnii yapıl-
mak için An.ııdolunun da, Ana- mış: lş adamı ve nazariyeci! 
doludaki halkın da parçalan- Şimdi iş adamı almayan na
masına ve kulluğuna boyun zariyecilere, ancak laburatuvar
büktü. /arda ve Darülfünun kitap od" 

Türklüğün bünyesinden bu larında rastgelinebilir. Bu asrın 
uru koparrp attık. iş adamı en kuvvetli nazariye-

Selçuk ve Osmanlr san'atle- /erle kalası terbiye görmüş, yu 
ri padişahlığı hat1ra getirir di- ğurulmuş bir fikircidir. 
ye çocuklarımıza Türk tarihi- Bir elit işçiler ve nasihatçı-
nin uzun asırlarmı unutturacak (Lütfen sahifeyi çevirini:ı) 
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TEHLİKE İÇiNDEYİZ HARiCf HABERLER •• 
Almanlar ne diyor? Yuvarlak masa konferansı 

Almanlar ne diyor.i' propaganda kağrtlariıle bombar 

baı~~~~:d1::p::m~1:ı: :t:: dı::Urp:!:r~::~~=·~:::::it ma1a Londra müzakereleri bitiyor; fakat Hindistan 
!ay N. diyor ki: mat ve hatırat neşreden millet- meselesi halledilmiş Olmaktan Uzakhr 

·'Biz harbi, yalnız ord\I ile kr arasında Almanlar birincili-

Foça kaymakamı 
nasıl idam 

karan vermişler 
yaptık. •Halbuki cephe gwsin- ği alırlar. Bu kitapların hemen N 1 • l' M d 
de de bir fikir ve enerji orousu hepsinde düşman ~r<?pag2.~ıctası etİCe 1 Ecnebi matbuah ISır a 
vardı ki, onu ne evvelden ve ne na karşı cephe gerısmdc:_ki ha~- •• 
de harıbe girWkten iOll1'a tıa.zır- kın hazırlanmamıı .01dugu, mli- M. VenlzeloBun 
larnamıştı:k .. Cephede zayiıf ı:ıok dafaasız ve mukabıl taarru~su.ı Nikbin görünmek Nümayişçiler mah-
tamm hulaıruyan diipan, , .. kaldığı h~mda uzun ~h~ller sey ahatl kôm oldu-
rideki w zayif temele müsallat ı vardır. Bilbuu Alman ıstthba isteyorlar 

' oldu .. Alman h-"'·mm ıuh ve rat <>efi Nikolayı her kitabında. Yunan başvekili M. Venize- KAHİ AA Naha 
_,. " loa'un ahiren Yugoslavya ve RE, 6 · · - 1 

Foçada da, tahkikat netic 
bazı kimselerin 

tevkifine lüzum görüld 
kuvvetini sarstı, zehirledi. 1 ve her konferans. ında bu. bah~ı Pa.,.n.., ah· ren Mansure'yi ziya İ 

. . . • blitiin. lnceliklen ve tehlıkelen- Lebistana gittiği maliimdur. :-· 1 zmlr 7 (Hususi muhabiri-,Baari Bey Foça baş 
Matbuatımıızda ~!/ ::,:1 le anlatarak yalnız gazetelere BilhaSM aon günlerde M. Veni- retı esnasında~ buıa:if :~l miden) -Foçadaki tahkikat de nin de iştirakile me 

makamı.nwzıa. • ı karııı değil propaganda zehirle zelos'un Varşovada bulunması ~şalı~lard~ .o.ayı: k 
1 

vam ediyor. Şimdiye kadM Me ı içtima yaplllif ve Se 
yemiz arasında anlaşma.yoktu. . ı.-~ı 'da bır' milletin mu- münuebetile muhtelif fikirler mış 0 n 68 şının m a eme- önd -1 _,_ nın muvaffakıyetsiz!' .<.....&.-•--- rıne ........ . _ si bugün bitmiştir. Maznunlarm nemene g erı eıucr 17 ye ha d _,_1 k _ f 
Siy~i x~'"""'~. aynı ~ye- ı keli olması laznn geldiğini tek- - ortaya atthnaktadır. r · ld ş· d" d . rm an ""ayı a> ma 
~~· ı:ııhaı. z_afece ~ıevec;_c:_~ de- rarlamıştır. Almanlar yalnı.1 "Temps" gazetesi. bu müna- cümlesi askemri öldürmek cür- ıg o u. ım ı e yemden 15 Beyin idamına kar 
ııldi .. ~ ~fec dıye ..._~ neşriyatı kili görmemiş, büyük sebetle yazdığı bir başmakalede münden beraet etmişlerdir. Di- kişi nezaret altına alınarak Me Tatbikına da Giritli 
ken, dig~; hayır, _ne oluna tehirlerde propaganda salonları ezcümle diyor ki: ger ithamlara ge~n~ 7 ~ıs nemene gönderildi. Söylendiği- ti ile Taşçı Hasam 
olsun, .sulh diye mecliste, mat- açarak dlişmanm müttehit Al- "M. Venizelos muhtelif payı 5 kamçı cezasına, uçu 15 gun ne göre "Serbest" çi Süleyman miş. 
buatta y~garalar koparıy'!'" ve ınanyayı ve müttehit Almanlık tahtlarda sırasile seyahatlerine adi hapis cezasına, dokuzu ayni M 1 
bu &09 sıperlere k1ldar ~~~? fikrini dağıtmak için neler yap devam ediyor. Belgrat ve Var- suretle bir ay mahpusiyete mah en em d • k 
du. Bunları yaptıran .......... +.«ı resimler ve yazılarla göa 90vada kısa bir müddet kaldık- kiim edilınişle~dir. Diğer maz- en e JD 1 
düşmanlanmlZln ruhlara, zayıf ı - ru . d"" .. .. 1 dir Münib tan sonra Viyanaya gitmiş, A- nunlar, 4 ay hıdematı şakkeye 
sinirlere sokulan telkinleri ... • te~eyı uşumndauş er . d cid VU8tu""a ve Yunanistan arasın- mahkiim edilmişlerdir. Maznun meydanı ve mu•• z 
B. d· sil'h noktasından tekı propagan s~rayın a - ., lann ekserisi cezalarını esasen 

ız or u ve a d ·· ""l k kal ardır da bı'r kac ay evvel akdedilen 
k d f "k .di k d"' anl en goru ece vesı ar v . "kmal . ld kla dan b ne a ar aı ı ee uşm a- d "İ "liz d tluk m. hedes·ını·n musad ı etmış o u nn u-

H l kapısın a ngı os ua - ı ·· tahli dilmi 1 di rımız da propaganda cihetin.den er sa onun dak nüshalarını teati etmiştir. gun - ye e ş er___!:· 
bize daha fazla faik idiler. İşte propagandası, Fransız propa- 1 l • 
muvaffakıyetleriniıı. biricik sır- gandası. İtalyan, Amerıka ve Yunan başvekilinin bu harekatı ta yan tayyarelen 
rl buradadır. Rus propagandası., diye .levha- diplomasi mahafilin nazarı dik- t 

katini celp etmekte devam edi- R O de JANEYRO, 6 A.A.-
prens de Bu··ıo- hatıratında !ar görülür. Her gün binlerce B 'l tel · t 1 f "stas ·~ yor. Muayyen bir hedefi olma- rezı ya sız e gra ı yonu 

bu noktadaıı. r,..k afka'yet etli-. halle bu daireleri gezer, saatler b'ld' · B .. ••Wıeden son ,.-- " dıkça M. Venizelos'un böyle 1 ırıyor: ugun og -

Aziz Kubiliy'in şehit edildiği m 
inkılap meydanı, içinden yeşil ba 

çıkarılan mescit te inkılap müzesi 
yor: ' ce yazdan okur ve fikren mas- Ye•I Hlodistan Vali! Lmumtıl Avrupayı dolaşacak bir adam ra ceneral. Balbo tarafından ku-

"Alman propagandası Fran.-. kelenerek çıkar.BüyükbirAlınan Lord Willingdon olmadığı söyleniyor." manda edılmekte olan ve Fer- İZM1R 7 (Hu. Mu.) - ~ Jacaktır. Bu müze)"C 
SIZ propagandaaırun yanında 111- memuru bize "Almanya_ ancak Hindistan konferansı ay so- "Temps" gazetesi M. Veni- l~do de Noronha adasının 190 1 n«nende. raıp~ İninlap ._. elbiaehri, ir*ı~'~ 
fır demekti.,, diyor. 5~ s~ne ~~ ~~ edebılir,.::: nuna doğru faaliyetine nihayet zelos'un Lehistan hariciye nazı- ı mıl şarkında b~lu~ta olan -~~ ıçın be_lıedıye yarın _. konulecalı:tr. 

Lüderulorf daha acıklı ve da- n:ıı~tı: Çtinku sıl:ih .v~ or~u te verecek .. Londrada iki aydan rı M. Zaleski ile uzun uzadiya İtalyan hava fılosu ıle temasa tahnıat verecektir. . 
ha askerce söyleniyor: ukının yan~~ fikırlenn tah- beri Hindistan ıruı.hracaları, görüstüğünü bunun sonunda gelinmiştir. Bu filo, Afrikada Mürtecilerin bıryrafı aıld•l•- Kubta~ reemı 

"DH""""' propagandası Al- kim ve teçhızı vardı, bu da en.a Hindistandaki muhtelif din ve b' t .bl"w ' d'ldi " " · M kain bulunan Bolama'dan Bre- n köseköy m-esçidi tadil edile-- Ji:ror'. Maarif taraf 
-ır-fk·o-· · · · ı =«ı yarım asır zarfında olabı- ır e ug neşre 1 gım ve · · , A· • • k ·-•- 1::..-. _,, _ _, h-"-- . . 

man e .. n umumıyesını ve as- ":-'". mezheplere mensup cemaatla- Veniıelos'un sarih beyanatta bu zılya ~kam Natal ~ın:'~ gıt re ı~ı ... ı- "'-""~ .....,.ac konu tıeplıcn tevzı edil 
kerlerimizin sinirlerini bozuyor- lırdı. " lQ.pla f nn mümessilleri Hindistandaki lunarak mevcut muahedelerin mek uzere sabahın ıkisınde ha-
du. gittikçe bu propagandaların Propagaı~ mag ok r~n::ı~ Avrupalılan temsil edenler ve tadil edilmesi sulh için tehlikeli reket etmiş idi. 
tesinrtı o kadar tahripk:ir olma 1~ dinlemege hac~t y . '. ,ı_ .ı nihayet İngilterede siyasi fırka- olacağını söylediğini kaydede- PORT NATAL "Brezilya" 7 
ğa başladı t:i düşmanlarımız bu bır de bunun galiplennı dınlı- larm mümessilleri, başvekit, ha- rek makalenin sonunda diyor A.A. ·- İtalyan tayyareciler, 
mın farkında olsayd~r cephe- i yelim: riciye ve Hindistan nazırlarmın ki: karaya indikleri vakit gayet şid 
llen toplarm.ı çeker, bizi yalnız ı (Bitmedi) iştirakile toplanan konferans "Viyanada Yunan başveki- detli al\(ışlarla alkışlaruruşlar-

- Hindistanın müstakbel idare li bilhassa iktısadi menafi ile dır. Tayyareciler Atlantik Oky-
İran gu·· zel san' at- Darülfünunlular şeklini tayin edecek esaslar tes- meşgµl olmuştur. Avusturyanın anosı:ınu geçerken yağmura tu-

Aleyh~mizde neşri 
Sözde uyuşturucu mevat ka ..... -...... 

lığı yapıyormuşuz ! 
tzmı.re Ugv radı}ar bit edecektir. Fakat bu konfe- Balkanlarda hususi bir takım tulmuşlardır. 12 tayyar.<len biri 

ler sergı• Sİ ransın vereceği kararlar ne olur mer.jfii yoktur. Fakat yaş~'f hareket noktasmdan biraz uzak ANKARA 7 (A.A.) - Sonıloon:!ıcıranH da iştin* 
İZMİR 7 (Hu. Mu.) - Ati- sa olsun son söz İngilterenindir. için ticari münasebatının saha- ta, diğer bir tayyare de Saint 1':aımanlarda bazı ecniebi gazetıe- tir. Şununda ilave et ...... _.., 

Londrada dün açıldı.. naya .gi~ ~lb ?arüİ"l~- İngiliz parlfunentosuiıundur. smı genişletmek ihtiyacıııdadır. Paul kayıaları açığında denize Jıeıroe ve bilhassa Mısır matbua ~ır. ki Türkiye afyon···-.n u 

l
nunlu gerıç..,..mız ugun zmı- Bu cihet haydedildikten son- İki qJernleket arasındaki müna- inmeğe mecb~r kalmışlardır.Bu bnda memlelretimWden uyuş- namesine iltihaktançe 

LONDRA, 7 A. A. - İran re gelmişlerdir. Şehri gezdiler. ra şunu da unutmamak lazım: sebatı inkisaf ettirmek hususun s?.n .. tayyare bır İtal~an kruva- turocu mew.t :lı:açalııçıhğı yapıl Ancak bu mukavelen 
güzel san'atler sergisi bugün a-ı Valiyi makamında llİyaret etti- Tarihi bir sarayda ve tarihi bir da Atina hükumetinin arzugös- zoru tarafından de~ızdeı:ı . al~- dığı ha.ldtırulaki neşriyat' etra- ! oa9.c bu mukavelena~ 
çılmışur. Sergide beş milyon Jıer. masa etrafında vukubulan ve tennesine lakayt kalımyacaktır. mıştır. M. Balbo so:l'.ledıp ~~r fında satahiyettar mahafil biH yon zeny 'tı ..ı 1'i o' 
tn-;iliz liras. kıymetind~ fevka- Almanyaya gidecek Yuvarlak konferansı denilen bu M. Venizelos'un seyahatinin şa- nutukta, taY!.are zabıtl~nle ~~- ~izahatı vemıiştic: yıa pek mahdut olan 
iade nadide eserler teşhir olun- içtimada Hindistan millicileri yanl dikkat tara& bu olduğu gö rettebatm yuksek mezı~et~enn- Türkiye cemiyeti akvamın pa meıınkıketlerinin 
maktadır. Bu eserlerden bazıla- baytarlar yoktur. Halbuki son bir senelik rünmektedir." den ve uçuş esnasında ~tızamı t ebbilsü ile 1921 de yapılmış müııta1ıreç mevat ima. 
n İngiltere kra!ıu. ve İran Şa- ANKARA, 7 (Milliyet) - hadiseler Hlndlstandaki milU muhafaza hususunda gösterdik eş ı !\el afyo mukave 'sarlannda tutmak ist v 
hına aittir. Şahın mücevheratı lktısat Vekaleti hesabına Avru- hareketin ehemmiyetini g5ster- ltalyada zelzele leri muV:U~akiyetten .takdi~~e =~:';; muka;lıenhı rl.- bir adaletsizlik telakki k 
geceli gündüzlli gayri mer'i ş~- paya gönderilmesi kararlaştın- miştir. İngilizleri Hindistandan ROMA, 6 A.A. - Ama1fi'- b~setmıştır. 1:~yyarecı.ler, uç yon .zer'iyatının tırhdidine mtbı te ve doğrudan doğnı k 
alar ile tenvfr <.:dilmiş kalın bir lan baytarlardan sekizi müsaba- çıkarıp memleketin tam istlkla- de siddetli zelzeleler olmuştur. ~~~ ~vvel donmek nıyetinde c.er olacak mahiyette bulurıma müstahsili olan meml~t 
cam san~içinde muhafaza o- ka imtih;.nma gitmiş ve imtihan !ini elde etmek gayesini takip egı r er. smdan ve Tüııkiyede afyon zer de adil ve ~uhik bir i'frr 
lunmaktadır. Sandığa el sürlllür evrakının alakadar hey'et tara- eden bu harketin hedefine ne"va lar . . Esı·r ti·careti·ne kar•ı iv<ı-- ..ıı..~•·~ ve bineıen. taruma_::ını.~.ıst.emekte rın bütün rapor ı, mesaısıne r J_.,, ...... ""1'-"·-·-.r..... bul -
sünilmez sandıktan ve mücev- fmdan tetkikine başlanmıştır. kit varacağım söylemek garip 21 kanunusanide hitam verecek aleyh birim için lrtmadt bir "dı.Jigı giin mesel. 
herlerden n1enekse renginde a- Almanyaya muhtelif baytari şu- bir kehanet olur. Her türlli if- . V_ AŞİNGTOMN,87_ A.A. -L.Hbe--a mıe-le ~il ......,.si &1ayısile nelmilel tıir 151.D'eti hal olan yuvarliik masa konferansı- tı ~ ""!!"' "~·-
!evler saçılmaktadır. Bunlardan belerde ikmali tahsil etmek üze rat ve mübalagadan tecrit ede- na önümüzdeki haftanın nihaye ncıye .. ~ . · .. mson,·w·ı . iltihak etmeııniştic. Bundan ma ru büyük bir adım atıl 
intişar eden esirin tesirile ser- re gidecek olan bu efendilere, rek bu mill1 cereyanın mahiyet rya hükfune~ne gon~er~gı b~r ada İstanbulda afyondan mus- ca1rtır. • 

_ tine doğru tevdi edilecektir.Her ktu ta L ı.-- ti tı ------"" gidekl emniyet çmgrrakları her Almanyada bulunduk:lan müd- ve şümulü hakkında tetkikat ne kadar bu husus hakkında res- me . P . ı ....... ,. ... esır . c:a~e - tahreç mevaddı tıbbıye imalile '•' gi 
yerde çalmaktadır. detçe ayda 150 lira ücret verile- yapan bitaraf ecnebilerin de ka- mi bir tebliğ neşredilmemiş ve ne bır nihayet verilmesını ıste- meşgul üç fabrika vanlr. Şu H ., 1 ü 

: •. , cek ve kendilerine aynca memu bul ettiği gibi bu hareket lngi- ~tir. M. Sti~n, şiddetli bir suretle Tüıiriye sade afyon ayvan sag. ı ın 
Kuçuk san atler riyet maaşları da tesviye edile- !izler için istihfaf edilebilecek bu mahiyette beyanatta bulunul lısan kullandıgı bu mektubun-. müstahsili değil ayni zamanda ANKARA, 7 (Mil~ 

mamış ise de konferansm neti- da be lmil ı fkA · f ANKARA, 7 - Küçük san' cektir. gibi değildir. Millicilerin iştirak • yne e e arı umumıye afyondan istihraç edilen mevat İktısat Vekaletinde yap 1 

cesi hakkında umumiyetle nik- · · n· · d b • • s.o... e 
atıerin Türklere tahsisi hakkın- Beynelmı·lel bug"day etmediiri bir müzakerede verile nın esır caretın eve mec urı 1 amilidi-r. Bımunla beraber ~,.- malarda hayvan has atı' ·· binane mütalealar serdedilmek- ı 1" d d ı · ' daki l!yı"ha Başvekalettedir. Li k • cek kararların Hindistanm müs f Hind' ça ıştırma usu un e evam 0 un bir mukıwele ile taahhüde gr- hakkında ittihaz edilen 

Ongresı te ve kon eransın ıstana or dalı bir ··ddet · · · a yı'haya göre çalgıcılık, garson- takbel idaresi için hakikatte bir masma a uzun mu memi• oltn Tliı'kiye ışınına- rerat vekiller hey'etine du ve harici meseleler müstesna maba .. . w• . .. A<K."' ...:ı. 
luk ve saire gibi küçük san':ıtla- ANKARA, 7 (Milliyet) - faidesi olamıyacağı bellidir. Fa- olmak üzere Hindistane. domin- musa goateremıyecegını . ni ceıpbesini daisna u~un .. ....,- miftir. Şurayıdevlettesı 
rı valmz Türkler yapabilecekler Romada 5 şubatta toplanacak kat bittabi milliciler İngı"ltere- yazmış, bu usullerden vaz geçil: tür-. Ve asla i'hmal etmiş defil- lecek olan hayvan sagwlı , yonlarm muhtariyetine mütıa- · · kk··1·· rın· ı ..... dir. olan Beynelmilel bugw day kon- nin Hindistandaki mevcudiyeti- memesının teşe u u ta ın-• ' dir. Bu maksat a uyuş.unıcu namesi bu mukarreratla 

bih bir muhtariyet verilmesini d b 'L'be h'"k~ · A ı -'"'· d retti. - . . . .,..._ine Akdeniz devletleri me- ni tanımadıkları ic;in onunla her en erı 1 rya u umettne - mevat imıdi h-n.ın a neş - Hey'eti Vekilede müza 
la~ dıye. ~ı parçaya a~rılamıız. ~~~da hükumetimiz de davet hangi bir müzake~eye girişme- tavsiye edeceği beyaa edilmek- merika hükumet ve milletinin J ği bir kanunla bu iş için vücwla nacaktır. 
Rızde lıki! adamının ı~e yara- edilmişt;r. I ği kabul etmemişler ve bu kon- tedir. göstermiş oldukları dostluk duy getirilecek fabrikalar ve bura• 6 1 k t I f 
maz oldagu propagandası yapı Esas itibarile bu dost devle- feransın kararlarını asla tanımı Gandhi'nin oğlu gularınm kaybedilmesine sebep laırdaki imatat ve bu mamul!: ay 1 e e on 
la yapıl~, az. olcumaş '?lmak, lca- tin davetine iştirakimiz mukar-ı' yacaklanru evvelden ilin etmiş- SURAT, 6 AO.A. _ Tahrikit- olacağını ilave etmiştir. tm memleket dahilinde sureti lernosi 
lası denn ışlelllJ!emış olmak,· rerdir. !erdir. R d ktö' istimaliıni ve harice 9Cvıkini bir ANKARA, 7 (Mil 

. l .. d l ta bulunduğundan dolaYI 18 ki usya a tra r ta'-rm tru·~'""" ta"bi tutm''"' ve 
naunye er ıçın e yuvar anma- Şo k l . y lak ld kif d't ... :~ la ... Y ...- ..., ıo temmuzdan kanunu 
ııuı.ş olmak, iş adamının şartlJJ· se mu ave esı . uvar ~ ~onfer:ıns.ı nunuevve e tev e ı~ .. -;ı 0 n MOSKOVA, 6 A.A.. - Le- kaçakçdığı menetmi~tir. ~yni-
rı gibi olmuştu, ittihat ve terak ANKARA 7 (Milliyet)_ dtandaenilerı kalabalık.ı1çtima Hındıs Gandi'nin oğlu 6 ay ~ğ": ?apis ningrad'daki Karsni Patilııç zamanda bu fabriıka1arada ımal hayetine kadar Ankara 
t• d . d ı . ' yaşayan mı yonlarca hal- cezasına mahkQm edilmııttr. traktör fabrikası Baltık memle-· edilen af·-ıu mevat ihraç etli bul telefon hattında aiti 1 e~rın e. . _ Ankara ve cıvarı asfalt yol~rile kın arasını açan türlü türlü ihti- .rv•u w mi~ fmda 45978 mükileme 

Bız o devna bu sakatlıgınr Trabzon, Erzurum, Bayazıt, İ- •<>n-- ne kadar de . ld ~·- Pat l'in tahliyes ketleri için ilk teı:rlibe siparişle lirlcen sevlkedileoegi me e-
'- .. ,_,, _ _.. '-- J B · · ld.luu-uı nn ° Uı;.. COİMBAe TORE 7 Aı A rini almı ... "'. 10 makine Leton- 1 tin Türltiyedelci komı0l<>:"1na 

-la .. o ..... k ... en a.ıoıkmal ıyı~.l u ran şosesirun ınşasına ait muka nu göstermiştir. . • . . - lO~· k' de D- d İ'kt ve nev'ı der 
asırda o amayan, a ası ış eme velenamelerin Maliye vekaletin- MahkUmiyet müddetini bitir yaya ve ma ıne .._tonya- bu meva m m ar .. 
yen, bulunduğu yerde kalan ce tetkikine başlanmıştır. Muka Mac Donald ~ükfuneti için mek üzere kiıuuwevvelin ilk ya gönderilecektir. Keza ilk Sov i hal ilh'buuıla:ıi~~t~ı;:!y~ 
memleket kuvvetlerini yürüte- velenin bu ayın on ı-..~ine kadar b_u konferansına.kim. kalmaması ·· · · . yet Fordsonları Mongolyaya . ti! nq . -, • . . . · 

' 

~ '"- d O b günlerinde Coimbator hapiııha- .. d i1mi • .,. b 'kaba ı ..... t--ı diledifı tedbm al-me~: insanlar baş döndürücü tasdiki muhtemeldir. ~mı !r. nun ıçın u vesile ile nesine getirilrnı. olan teşrii mec gon en şttr. ra n lelıe rac ...... ,,...'J "lmek ed' B" 
bir hn.Ja ileri gitmektedirler. Mliteahhit evveli Ankara ve hucumlara maruz kalmak mu- · · · • 22,000 traktör imal edecektir. mMı imkanı vıen t ır. u 

tur. 
Bu miktar geçense 

ni aylanna niabetle y::··-"• 
beş fazladır. Ankara ile 
bul arasındaki mevcut 
ihtiyacı H~! i olım dığınf 
man hi~sc.tirmektedir. 

Mektepte bulunan gençleri·- civarı yollarının ve illcbahardan k.adderdi. Pakat iyi kötü bir ne- lı_s ~ r~ ~· Patel sıhhı va- .Bundan ba.0 10,000 traktör i-. tün bu ukayyiidata rıağmen 
1 k k nf zıyeıırun musaıt olnıaınasmdan . yedelı: alet1 ılacaktı · kaçakçılık yapılıyorsa bımdn yeni kadastro 

mizi eıı cok tazi edeceğimiz sonra Trabzon-İran yolunun in- tıce~ varı ara ? eransnı işi dolayı bu sabah serbest bırakıl- ÇI~ F er yap l r. dol 
1 

Türidyenin afyon mllhstı 
feY· hayatt<ı nazari ve ameli a- şasma başlayacakur. ~ m akyet ~:rmi ~mi. şimdiki hü mışttr. Mumaileyhin hapis müd ransız mareşa 1 ıtt!m tti>i ihtiyacattan gayri ANKARA, 7 (M' 
d d' ·1c· f b I d - y • il ı<.umet en çın bır muvaffa- detini biti · 51 M-ı- daha PARİS 7 AA M·--·' Yeni kadastro kanun 
d

am Bıye .. ık~. sınRı u u ugu- enı yo ar.. • kiyet diye ilan edebilir F-•--~ ~ıne 6-· - , • . - -~ tıuııuaatta kullanılmaınasmı 
ur. ugun u usya.mn so- • . w. . . ; ..,..... katrrr.ştı:. Joffre'un naşi dün saat 20 de men için teveasiil ettiği tedbir- bütçe encümeninde ın· 

lı:aklarında fikir adamları seli ANKARA, 7 (Milliyet) -ı ruk:ı:ıda de~dıgımız gıbı son söz · Gnw tabuta konmuştur. Notre Damc leri ve gösterdiği hüsnü niyeti yapılmaktadır. Encfutı 
akıyor. Amele fikrinde tutuna- Bir müddetten beri devam olu- ngılız parlameııtosunundur. K'.ALKÜTA, 7 A.A. - Kal- kilisesine doğru yol alan cenaze talil elınllğıe çalışmak doğru zakerat yakında ikmal 
'fıık kademeleri a§ıyor. Okuya- nan Kayseri, Meraş kara yolları Hele millicilerin bu konferan küta civarındaki kenevir, lanap atayı zafer takınm altından ge- öeğildk. 'I'U~~ bundan maa- kanun hey'eti umuınry·eflltriiltl 
rak karar vermiş olanlar. karar istiksafatı ikmal edilmiş ve pro· sı ve onun vereceği kararlan ta- imallthanelerinde çalışan 6,000 çerken meshul askerin mezarı da in'14<at eden bütiin afyon lecektir. Kadastro kail 
ve!"mi:ı olduklarr esasların ha- jelerinin tanzimiue başla.nmış- nımamad.ığına göre Hindistan işçi amele miktarının ehemmi- önünde bir dakika durmuştur. 'konfer~aan~sl'.!a~rm~a~iş~t::_irnk'.,!:::..;_etın'.".!!i:llş::..· ~li_:si:.:;n~b~u::.;:d~ev,:.:reıı:,:;::.::.in:;;d:::e•sa~-=-' 
yat!aşmadrğım görmekten mıız tır. Ankara, İstanbul, Çatalca mes~lesi !Jalledilmiş olmaktan· yetli eüe azaltrlması hakkın Bel ika veliah · ...,.. ... 
•arip olurlar ve yanarlar ve ik- kaca yollarının istikşafatına bu uzakur 
• 
. . . 
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rka Viliyet kongresi 20 k. sanide to a 1 r 
'!:=-vı_tliy_en~e _ıı pahalılık 

snaf Hayat 1914 senesi-

T. Odası 
Dün bütçesini mü
zakere ve kabul etti 

1 Maarifte 

Tebeddül 
Firar 

Gardiyan ve Jandar 
malar beraet etti 

r esnafın şika 
ri haklı mı? 

ne nazaran 
nekadar pahalı 

Umumi müdürler tstanbul Ticaret odaar meclilİ dün Bundan bir müddet evvel fi-
saat on bet buçukta Necip Beyin ri- arasında becayişler rar eden katil Ahmet Besimle 

İstanbul Ticaret odası ge- yasetinde toplandı. arkadaştan ve bu meselede ih-
. · Bu içtima ruznamesinde memleke Maarif vekaleti müdürleri a-

er 
· çarşısının arkaşmda 

• cesı r kapısina giden yol
yar esnafın son zaman· 
ıkları barakalar Eminö
liyesi tarafından kaldı

çon teşrinisaniye aıt geçınme tin iktısadiyatı ve Odanın mukaddera .. • mal ile maznun jandarma ve 
indeksini dün ikmal edebilmiş- tile çok alikadar ve hayati ehemmi- ra~ında bazı teb~ddulat y_apıla- gardiyanların davasına dün bi
tir. Bu istatistiğe göre, teşrini- yeti haiz bir çok. m.eselel_cr. mevcut cagmdan b~hsedılmekte_dır. B~ rinci cezada devam edilmiştir. 
evvelde yüzde (1238) nisbetin- olmasına rağmen ıçtunaa ıştırak eder> haberlere gore orta tedrısat mu- Bazı şahitlerin dinlenmesin
de olan hayat pahalığı teşrini- terin mıktarı on sekiz azadan ibaret- diri umumisi Cevat B. Avrupa- den sonra müddei umumi iddia
sanide biraz yükselmiş ve yüz- tir. Evveli oda riyaset divanı ve ida- da. talebe. müfetti~liğine. tayi~. namesini okudu. Ahmet Besim 
de (1249) kuruş olarak gösteril re heyeti intihapları reyi hafi ile yapıl e~ı.lecektır: ~eza ılk tedrısa_t mu ve arkadaşlarının tecziyesi ve 

• Jdİi<İı?- ~unlar Vilayete mü-
şıkayette bulunmuştur. 
bu meseleyi bir muhar

a baş ali muavini Fazlı Bey
e mek uştur. Fazlı Bey diyor 
e Serb 

miştir. dı. dın umumısı Ragıp Nurettın B. maznun jandarmalarla gardi-
Mamafih bu tereffüe rağme_n Ticaret '."üdürü Muhsir~ ve a~ada~ de ı:nüfettişi umumiliğe ve mü-

1 

yanların ihmalden beraati talep 
geçinme masrafı geçen y~z~ nı~ ~asan Vafı Beyler reylcrı tasnıf et fettışlerden Hasan Ali beyle edildi. 
betle daha hafiftir. Teşrım~~!11 tilJ~A DIV ANI RiYASETi Avni B. ~e talimli terbiyeye ge- Hey'eti h5.kime müzakereden 

etsizliau. esnaf seyyardır. Sey
ayma~f belediye kanun ve ta-

de başla~ış olan tereffuu_n. · Neticede eskiler ipka edilerek oda çeceklerdır. sonra jandarma ve gardiyanla-
bu m~vsı~d.e devam edecegı riyas~tine Ne_~!i zade _Mith~t, ~iri~- Bir kısım talebe bu~n nn bera~tin_e karar verd_i. A~-

kararmesi mucibince seyyar 
ritli ffıatrş yaparlar. Bu kısım 
anı I!\ bazıları müt-emadiyen 

Yorulduklarından, hat

tahmın edılıyor. ci reıs vekilligıne Necıp, ılcincı reıs • d• met Besım ıse evvelce bır katıl 
İstatisti~~e ana baba ile Ü~ v~~lliğin~ Habip z_ade Zıya, r~i~i sa- gı ıyor maddesinden 26 seneye mah-

çocuktan murekkep orta hallı nılıge_ Şerıf zade Sureyl'.'a· ycnı ~dare Avrupaya tahsile gönderile- kum olmuştu. Bu noktaya na-
b. ·1 · 1 k srafı (145) heyetı azalıklarına Gam. Hamdı. Zı- 1. 1 

ı---1-Jye memurlarının dinlen 
ır aı enın ay ı ma .. . H R F "k Rifat Kinıil ve cek ıse mezun arından Alman- zaran firardan dolayı verilecek 

l. d" k 1 k gosterıl- ya, acı ecep, aı • "d kl .. . . 
ır.a re 1 uruş o ara Hasan Lütfi Beylerin intihap edildik- yaya gı ece er bugun şehnmız cezanın kanunen beş seneden 

ı ıı.b~e müsaade · etmedi
ıkayet ediyordu. 
Muhiddin Bey, bu şika-

mıştır. . !eri anlaşıldı. Hesap müfettişliğine den hareket edeceklerdir. fazla olması laznn geliyordu. 
~unun (5236) kuruşu yıye- Fai~, muamelat müfettitliğine Hasan Diger meı:nleketlere gidecek- Halbuki beş seneden fazla ceza 

cek ıçecek masrafı, (1258) ku- Vah, mmtaka kongre mur~hhaslıkla ler cumartesı günü hareket ede vermek mahkemenin salahiyeti 
ruşu yakma aydınlatma ve te- rına İzzet ve Sırrı Beyler ıntıhap o- ceklerdir h . . d .. ··ıd·· - .. d d e azarı dikkate aldı, Emi

ılYrnakamlığma emir ve
bu gibi satıcılara dinlen 

· 'dd l · (3382) k _ tundular. · arıcın e goru ugun en ava-
mızleme ma e erı, u M •f E • • A k nın evrakile birlikte ag" ır cezava 
ruşu giyecek eşya ve ev eşyası, YENi BÜTÇE MÜZAKE- . aan mını n araya ki" k "ld" · 

in mezkur yerler göste 
mt 

(2500) kuruşu ev kirası, (1375) RESi . gitti na ıne arar ven 1
• 

kuruşu sigara vesaiti nakliye ve Müteakiben ticaret ve zahı~e _bor- Son Posta davası 

ıuki, esnafın bunu başka 
baJdaimi satış yeri olarak 
• O edilmiş şeklinde tevil 

Si örüldü. 

. "b" 'ht J"f asraflar- saıı yeni bütçesi müzakere edıldı. Maarif emini Muzaffer Bey İ . d " 
saıre gı ı mu e ı m Borsanın varidat ve masraf büt- vekaletten vaki davet üzerine zmir gazetelerın en hüku-
dır. . çcteri (106,901) lira olarak kabul e- dün ög"le trenile derh 1 A kara- metin şahsiyeti maneviyesini 

Mütebaki (756) kuruşu ıse dildi. . . . a n . tahkir eden bazı yazılar iktibas 

;kim bu yerlere baraka 
lıar, tenteler as~lar a

[inkiJ~k!n açmışlar. Vaziyet 
ı alınca barakalar, tente
lrnldı. Çünkü bu yerler

td r ve ubur bile müskü-
111<1\:ıyordu. 

tasarruf akçesi veya sigorta üc Geçen seneye nazaran, bütçede va ya gıtmı~tır. ~uza_ffer • Beyın ettiğinden dolayı muhakeme e
rcti olarak ayrılmıştır. Hayat, rida~n azlığı, işi.erin durgunluğu do- dave~ ediın:esı ne" ~le. alakad~r dilmekte olan Son Posta aley
bugün umumi h~ten evvelki- Jayısile (6000) lıra kadar tasarruf ya oldugu malum degıldır. Mumaı- hindeki davaya bugün ağırceza-
ne nisbetle on ikı buçuk defa ptaılmıbş~ı. Varidakt dfazl~krsile . verdilecdaek leyh Ankarada bir hafta kala- d ed"l k . 

o n ır maaıa a ar ı amıye e - caktır da evam ı ece tır. 
daha pahalıdır. bil olduğu halde maaş faalr için · Adli müşavir gitti v,unan trupu (73,74~> lira,. hakkı huzur oıarak Okuma odalari 
ı j 3000 !ıra tahıısat konmuştur. Son- . .. . • . Sabık adliye müşaviri M. Fritz 

it i ra Od"?1" blltçeai. tetkik edilid. . . M?arıf ı:nudır:retı Çatalca, Strzel, İsveç için memleketimiz-

~~~mafih gene kendilerine 
~eloci için başka yer gös 
ıtir. Fakat bunu da sey-. 
af eakiıi gibi tevil etme-

Ankaraga g meli Varıdat ı:eçen seneden yirmi Sılivn ve Şılede Halk okuma den hareket etmiştir. 
ihtimali var bin li~a . nokaanla, (160,652) lira, odaları"tesisi için l~zımihzarata 

muarif ııe (160,562) Ura olarak tes- başlamıştır. Bu odalar yakında 
Bir aya yakm bir zamandan b't edilid 

beri İstanbulda temsiller veren 
1 

• açılacaktır. Okuma odalarının 
Yunan artistleri heyeti cuma HAKKI HUZURLAR teksiri için çalışılmaktadır. " 
akşam tem T · k Bona hakkı huzur tabsisatı(ZOOO) M kt 1 b " 

ıhtar fntihabab ı ııon • 81 ını ~~ece lira tenzil edildiği halde Oda hakkı e ep er ugun 
Çel . ·cea1n ve cumarten sabahı Atmaya huzuru için sooo lira teklif olwıma- açılıyor 

•ılan tetkikat netı de müteveccihen avdet edecektir. 11 bir çok itiraz n münaka,aları mu-
. intiha1?'-tı etınasmda ba- Fakat, heyetin Ankarayı ziyare cip oldu. Yıl başı dolayısile tat~ edi
h.rda hır takrın yanlışldıc ti kuvvetle muhtemeldir. Aldı- Azadan sabık reis Hamdi Bey bil len butiln mektepler bugun ted
ııfu anlatıldığından bun- ğnnıı malftmata göre Ywıan huaa idare heyetinin tabit azalannın risata başlayacaklardır. 
' edilmektıedi .. _ ,_ T . ğ hn hakkı huzur almayacaklarına dair • 

etmı r. t~pu ~- Uı;koca 1 sa. , e vekiletten gelen tebligatı ileri süre- Lisan tedrısab 
, bul Jandarması sınde bırkaç temsıl vennek ıçın rek teMilini teklH etti. ..,.. "f ek~l t" k k kız 

on hali üzak eded' B k ... aarı v .. e ı er e ve 
~ .bul 'fillyeti dalıillnde jandar- m er ır. u a şam Neticede Oda hakkı husur tahai1a m r havat mekteplerine bir ta 

nçe llltının değiftlrllerek yeni bir trupa cevap gelmesi bekleni- tı 3000 liraya indirildi. Mütebakiai a . e 
1 

•• d k r n t d · t 
. emı nW-aı için Vlllyot ve jan- yor. fn-kalade nıauaf kıamına ilave edil- mım gon ~rere ~sa .e. n~ ~-
ame rumandanlıfı ,...ı bir proje Anlı:araya gidildiği takdirde eli Azaya verilen 10 lira hakkı hu- n~ c:tıemmıyet venlmesını bildir 

o' ktad&r. Ttirlroca" h · d d'"rt sur yedi buçuk liraya tenzil olundu. mışıtr. 
b8eye nazanıa jandarma böl~ . gı sa nesın e ~u o Odanın talebe tahsisatı (5500) D "")f•• d •ht•f 1 

_an mile polla mmtak:a1ı haricin- pıyes oynanacaktır: Bedıa Mu- ti . afet masrafları (200) lira, aru unun a ı ı a 
.n ,•alara talmim edilecektir. vahhit Hanımla Otello; Ro- C:~d zı~emiyetleri murappları tahsi- Avrupada talebe müfettişi 
~ali"T haricinde ve sevahildeki in- mantzo ve Molierin on güzel satı (7250) lira, Oda varida~ndan iken vefat eden Darülfünun mü-
ıstel!vvetleri takriye edilecektir. oeerl«indon olan Avar. Bundan bankaya ihtiyat akça olarak venlec_ek d . 1 . d M hm t İ t B 

ki ık fı •k"' • . . .. d olmak üzere (15,635) !ıra errıs erın en e e zze . 
• ı'. esna n Şl ayeti başka (Hem~ıre.m v~ Ben) ın ~i~ ':::bul olundu. . için pazar günü Dar~lf~nu_n 
gru ük ve aeyyar esnaf vlliyete de oynanmak ıhtımalı çok kuv- Oda kadrosu da geçen senekinden konferans salonunda bır ıhtıfal 
. . : ederek kendlle~ne yapıla_n vetlidir. farksızdır. Bütçede varidat. k11mında yapılacaktır. İhtifalde bazı mü-
ır t~ r muameleden şıkllyet etmış kayı"t ücretleri (109,850) lıra olarak d • 1 İ t B · t 1 be 
d 'ı M S i k ) d . . errıs er ve zze eyın a e -e 1 a m ya a an l tesbit edilmıştır. l . h ·1 . . it snaf namına vali muavini • · en merhumun ayatı ı mıyesın 

C:w-eyin yanına çıkan bir heyet; Muhtelif dolandırıcılık KOMISY_~Nf:ARA AZ~ den ve Darülfünuna hizmetlerin 

l.!~•~nda ve M111r çartnımda Bütçeyı mı· rutdeakıp dOkd~nkın ı_ştırak. den bahsedeceklerdir. 
ati Hdıbınde Öteberi 1atmak için Z vak' alan ile ettiği muhte 1 • e~aır e l • ~mlSY0'1· "' •• •• • 

(müsaade aldıklarını,bu müsa muhakeme edilecek.. !ar için azalar_ıntıhap e~ldı. Bun_u Darulfunun butçesı 
!rine tezgflh, tente yaparak müteakıp alcnı ccls~_ye nı~ayet verı-
ı girdiklerini şimdi de yeni bir Muhtelif gazeteler namına !erek salon~akı samıın harıce çıkarıl- Mevsukan haber aldığımıza 

<J.lı~üsaade edilen yerden kaldı- sahte aboneler kaydederek mü- mış ve hafı bır celse akdolunmuştur. nazaran Ankarada evvelki gün 
0 • rını söylemişlerdir. ve e hası dolandıran .. • .. • toplanan fırka grupunda Darül-
illi muavini Fazlı Bey; bu kil- essahesatı S . ş_ akalandıg"ınr Musaadesız klup teşkıl fünunun barem dolayrsile tan-

' ·ap fın mag"duriyetine meydan M mut aımın Y . • .. · J · b"" f d 
h S 3 d 1 zım o unan yem utçe etra ın a ' stl. esi için bir çare bulacağını yazmıştık. Ma mu~ aım, . un e en er 

. Aştir. cü ceza mahkemesınden verılen Heybeliadada Manol Andon müzakerat cereyan etmiş ve büt 
ılen r_ k k ·· · r tara • • ce fırkaca hüsnü telakki edilmis 
ine avu kolerası 2 ihzar ararı uzer:n~ po ıs 1 Apostol, Yakumi, y orgi, Ange- tir. Fırka grupu Darülfünun~ 
eıtA günlerde Trakya köylerind~ fmda~ aranmakta ıdı. . Jiyadis, Tanaş, Torna, Zafiri ve müzaherat edecektir. 
• , olerası çoğalmıttır· Kırklare!ı Gulhane hastahanesı m:ıaI- Koço namında on gene hüku-
glı ~nde_ bulun~n İktisat. vekaleti timlerinden Abdülkadir beyı do metten miısaade almad~n "Hey- Tıp fakültesi riyaseti 

atla ı lerınden bır zat vazıyet hak- !andırırken yakalanan Mahmut b ı· İ f tb 1 kl""b""" . Tıp fakültesi reı"s ı"ntı"habı" ·· ~ek"J b" r göndermiş· d e ı sparta u o u u namı-
za a ete ır rapo Saime fı.it mu.hteli~ ?olan ;rıcı- le bir klüp teşkiline teşebbüs et- dün nisabı ekseriyet olmadığın-

t'a ma an olisler lık davaları bırleştmlece~_tır. 1 tiklerinden bahisle gizli olarak dan yapılamamıştır. 
lfl. p Y p Abone dolandırıcısı dun ad- ı kart bastırdıkları ve bunları tev İntihap salıya yapılacaktır. 

1 taharri memurlarından bazı- lı" ede istintak edilmiştir. . . l - R · lik · · k l" 
vazifeleri bakşına gitmeyerek Y --- -...- z~_edere~ l'a'.a top amag_a teşeb- eıs ıcın en uvvet ı namzet 

Mili~~ oturdukları anla~ılmış ve bu K rayel fırtınası bus ettıklerı _anlaşıldıgınd~. Süreyya Ali ve Tevfik Recep 

Garsonlar .. 
Amele mi, esnaf mı ? 

Garsonlar cemiyeti azası ken 
dilerinin esnaf cemiyetinden ad 
dedilmesinin, cemiyetin faaliye
tine sekte verdiği fikrindedirler. 

Bu hususta Garsonlar cemi
yeti sabık reisi Halit B. diyor 
ki: 

Cemiyetimiz garsonların hu
kukunu müdafaa için çalışmak 
üzere teşekkül etmiş b;,. <tmele 
cemiyeti idi. 

Cemiyet, ticaret müdürlüğü
nün mürakabesi altında esnaf 
cemiyetleri meyanına idhal edi
lince bütün faaliyetimiz durdu. 
Cemiyet hey'eti idaresi azanın 
reyi ile değil ticaret müdiriyeti 
tarafından intihap edilmektedir. 
Bu yüzden cemi yet hiç bir faa
liyette bulunamamaktadır. Gar
sonlar için bir mektep açmak 
istedik. 

Bütün teşebbüslerimiz boşa 
gitti . Çünkü hey'eti idare ile ce
miyet azası bir türlü anlaşamı
yorlar. 

Yakında içtima ederek maka
mat nezdinde teşebbüsatta bu
lunmak üzere görüşeceğiz. 

Ramazan mahya lan 
Bu ramazan minarlere kuru

lacak mahyalara tasarrufa ve 
yerli malı alnnına dair cümleler 
yazılacaktır. 

Nevark vapurunun ba

şına gelenler 

Kongreler [ Poliste l 
Pazartesiye kaza Bir facia 

kongreleri başlayor Bir aile 
Bir müddetten beri devam et

mekte olan Halk fırkası nahiye 
kongreleri cumartesi günü bite-

zehirlendi, 
iki ölü var 

k Kemerburgaz nahiyesine ce ve Pazartesi günü kaza kon 
greleri başlayacaktır. Ayın on merbut Çiftalan köyünde suite
. · sadüf yüzünden bir aile faciası 
ıkınci pazartesi günü Bakırköy, 
Beşiktaş, on üçünde Beyoğlu, olmuştur. İ . . 
on dördünde Fatih, Beyazıt, on - li'1and0racı lyasAel~enSdıbıl_e o-
altısında Sarıyer B k Ü -1 gu an sman, ı, a rı ve ' ey oz, s b M h k ... 1 küdar Kadıko··y Ad 1 K ço an e met yeme pışı rır er 

• ' a ar ve ar "k - 11 d b" . 1 b" tal kaza kongreleri ve yirmisin- 1 en ogu ~rın an ırı leyaz ır 
de de Viliiyet kongresi toplana- tozu tuz dıye tencereye atmış 
caktır tır. Yemekten biraz sonra hepsi 

· • kusmağa başlamış ve ~üzleri 
morarmıştır. İlyas efendini!' ııl

Satıhk eski eşya etü- tı yaşındaki oglu Sabri bir müd 
den geçecek det sonra ölmüstür. 

Sıhhiye vekaleti bütün vilayetlere Hastalar :S: ·merb~ırgaz dis-
tebligaı yaparak satılığa ~ıkarılacak panserine görürülmüşler ve ze
elbise ve ev eşyasının satılmadan ev- hirlendikleri anlaşılmıştır. 
ve fenni tathirhancde tathir edilmesi İlyas efendi de biraz sonra öl
ni ve temizle?en eşyaların üzerine ~i· müştür. Yapılan tahkikata gö-
rer matbu •tıket yapıştırılmasını bıl- • . l 
dirmiştir. re yeme?e tuz zannıle atı an te> 

Tathir edilmeyen eşya satılmaya- zun zeh:r olduğu anlaşılmıştır, 
caktır. Diğerlerinin hayatı da teh li 

T raky~da tavuk kolerası 
Son günlerde Trakya köyle

rinde tavuk kolerası çoğalmış
tır. Kırklareli vilayetinde bulu
nan İktısat vekaleti müfettişle
rinden bir zat vaziyet hakkında 
vekalete bir rapor göndermiştir. 

Zekai Bey gidiyor 
Bir kaç zamandır şehrimizde 

bulunan dayinler vekili Zekai 
Bey muallakta kalan mesaili hal 
için cumartesi günkü ekspresle 
Parise hareket edecektir. 

Sahte menşe şehadet
nameleri 

kededir. 

B"r iifrükçü 

Beşiktaşta köy içinde leble
bici Çangırlı Kadri çavuş biı 
hastayı okumak suretile üfürük 
çülük yaptığı anlaşıldığından 
hakkında taibat yapılmak üzer' 
yakalanmıştır. .. _... __ ... __ ~ 

M. Burof Ankaravr 

geliyor mu? · 

Bulgar Hariciye nazın ı ... 
Bürof un iadei ziyaret için An· 
karaya geleceği söylenmekt~dir 

Ankara sürat katarları 
Hariçten gümrüğe gelen bazı men Ankara - İstanbul ekspresinin 

sucatın menşe şahadetnamelerl sahte seyahat müddetinin dokuz saatt 
olduğu görülmüş, bunlar hakkında tenzil olunacag" ını yazmıştı!t . 
tahkikata başlanmıştır. 

Hattın takviye ameliyesi hemen 
Harunurreşit Bey her yerde bitmiştir. Bickaç gü-

Maarif vkaelti müfettişi u- ne kadar sür'at tecrübesi yapıla 
mumilerinden Harunurreşit B. cak ve bir mart tarihinde yeni 
Bursa ve Konyadaki teftişatin- sür'at tarifesi tatbik edilecektir 

dan avdet etmiştir. Motörler sabhyor •• 

işsiz amele.. Gümrük deniz muhafaza mU 
Son günlerde Balıkesirden dürlüğü idare emrinde bulunup 

şehrimize iş aramak için fazla ta işe yaramıyan sekiz motörün 
amele ~elmektedir. Bunlar ev- satılmasına karar vermi~tir. Bl' 
velce Balya-K&ra Avdm made-- satışa nezaret etmek üzere biı 
ninde, ve Balıkesir demiryol in- komisyon teşkil olunacaktır. 
şaatında çalışıyorlardı. Vergi memurlarına 

Demir yolu faaliyeti bitmiş-
tir. Maden ocağı da şimdilik ka hakaret 
panmıştır. Burada iş balamıyan Beyazıtta vergi memurlarırı:ı 
Balıkesir amelesinin ekserisi hakaret ettiği için adliyeye v.ı:,· 
Zonguldağa gitmektedir. Zon- len Veysi :sminde bir İranı 
guldak havzasında istihsal art- müstantık kararile serbest bıra
makta olduğu için ameleye ihti kılmıştır. Gayri mevkuf olarak 
yaç vardır. muhakeme edilecektir. 

T. Odasında hafi celse 
• 

Vekalet, Odaya ikraz ve istikraza 
salahiyeti olmadığını tebliğ etti 
İstanbul Ticaret odası mec

lisi dün akşam saat on yedide 
hafi bir içtima akdetti. Çok ha
raretli müzakerat ve münaka
şatla saat on sekiz buçuğa ka
dar devam eden bu gizli içtima 
da İktısat vekaletinden Odaya 
yapılan bazı şiddetli tebligat 
mevzuu bahsolmuş ve gürültü
leri mucip olmuştur. 

bulunulmasını ve hatta Şur.:ıyı 
Devlete müracaat ohınmasııı 
teklif etmişler ve İktısat ve!.cii 
tinin bu içtimada mevzuu bahı;
olan tebliğleri Odanın idari ve 
dahili işlerine müdahale mahiye 
tinde olduğunu söylemislcrdir. 

Gene şayi olduğuna göre, 

I~ ,, >ır kaç memur polİI merkezle- a , haklarında takıbat yapılmak uz Beylerdir. 
Fue tamı vazifelere nakledilmişler- Karadenizde oldukça se_rt bır re yakalanmrşl::rdır. Kitap tevziab 

ra • kara yel fırtınası esmektedır; E- 1 

Şehrimizden geçerek Rus li
manlarına giden Amerikanın 
"Nevark" limanına mensup bir 
Amerikan vapurunun mürette
batı Bolşeviklere iltihak etmiş 
ve gemi buraya ancak birkaç ki- Söylendiğine göre, meselenin 
şi ile gelebilmiştir, Geminin ar- mahiyeti şudur: 

Oda katibi umumisi Vehbi B. 
tenkit ve itirazlara cevap vere
rek vekaletin noktai nazarını i
zah etmiş ve vekaletin tebligatı 
kanuni olduğunu ilave etmi tir. altı1'ilencilere baskın reyliye gitmekte olan "Kısı:ıet" ı Otomatik telefon 

e ~ zamanlarda şehir ıokakları motörü karaya oturmuş. Muret- -
ıl~rle dolmağa başlamıştır. Di- t .. bat ve kaptan kurtarılmıştır. Ayın 16 sında lstanbul 

sen .. ın toplanması için şimdiye ka- • • • • 
~•haz _ed_iıen tedbirler kat'ı neti· Domuz süruleri çoğıald cıhetınde ışhyecek 
ile ;";rn~ttir. k , b" Yalovalılar hükumete müracaatla Şehrimizdeki telefonların o-

·ı azıyete arıı yenı ır çare . . 1 k · 1 ·1 · b t 1 ınuştur: domuz ıür_üleri~in tahribatınd~'!. şı- tomatık o ara ış etı mesıne u 
ı:-ını 'liyet ve polisçe mukarrer olan ~ayet etmı§lerdır. Yalovanın şıkiye- ayın 16 sında başlanacaktır. 0-
lir. ~ilde bütün polis merkezleri tıne bakılırsa, memlekette en çok do- t matik telefon evveli İstanbul 

ratı: harekete geçecekler, ken- muz sürülerinin dotaıtığı yer Yalo- c~hetinde tatbik edilecektir. 
k~takatarındaki dilencileri topla- vadır. kdi d 1 d-"'' 

,;!ardı ·İklimin mutedil, ara:rinin müsait Bu ta r e numara ar '-6ı-
~illıJlptan~::,.k d"I il rin bir kısmı olması ve bu havalinin memnu mm- şecek ve eskiden olduğu gibi 

prO Ve bir kısm'ı e~:ıe~ye hizmetle- takaya dahil b~unmaaı yaban domu:r tek tek değil hepsi birden oku
ı;ııü1' kullanılacaklar, alil olanlar da tarının o havalıde tekessürüne sebep nacaktır. 

~ı: cezeye könderileceklerdir. olmBuıturiir. üt ba 30 40 d Keza İstanbul Beyoğlu gibi M truk J~k us er zan - omuz. ' 
1 e em a dan mürekkep bir halde dola9makta istihbarat merkezleri kaldırıla-
iye~:~n~ ctnlilkin hemen onda doku ve ekseriya ekilmit tarlöra cirerek cak ve numaralar doğrudan doğ 

~
ııP·. acırlere verilmi§, bir kısmı da zeriyatı perişan etmektedırler. ruya söylenecektir. 

,.. .. ııtrr c·· ,. kada d 1 
flı" bi · uz ı miktarda kalan em- Vilayet bu mınta omuz.ar!" 1931 nihayetinde şehrimizde 
i ıı'e ,;, ~-·~~ hazinenin iştirak hiı- ~~keri m~fre~el~r .tarafm~an ıtlı?ı ki bütün telefonlar otomatik o
veP ~itt ~ne fmlak b~sına dev ıçın, keyfıyetı cıhetı aıkerıyeye bil· 

1 
ak 

f, ~ı '•. " " dirmiıtlr ac tır. 
ere),., '• 

·o ' 

Son bir sene zarfında devlet 
matbaası tarafından tabedilen 
kitaplar şehrimizde ve Anadolu 
daki umumi kütüphanelere tev
zi edilmiştir. 

ka direği de tayfa ile bir kısım İktısat vekaleti Oda meclisi
zabitan arasında çıkan arbede nin kendi kendine istikraz ak
de kırılmıştır. Şimdi bu gemi detmesi veya Oda mevcudundan 
Amerikaya gidebilmek için ikrazatta bulunması mucibi me
Türk mürettebat toplamakta- a:uliyet olacağını tebliğ etmiş-
dır. tir. 

, - ' T erkos borusu patlamış Bundan başka Ticaret ınüdi-y • kh Evvelki gece laat yedide Karagllm ril'.eti de Oda ve borsaya ait. g~en J çı rülr:te polis merkezinin ittisalinde bu- yn menkul_ e~ya ':'e. ~ebanının 
lunan terkoı ana borulan her nasılsa satış veya ıstıbdali ıçın vekile-

Anafartalar kumandanı patlamq ve ıular o dvan ideta bir tin mütaleası alınmasına lüzum 
MUSTAFA KEMAL göle kal~tm~~tlr. . göstermiştir. 

Karagumruk polıs merkerinln Ter A • • 

ile miillkat 

Renkli harltal•rla 

Ya.ıan: Ruşen Eşref 

Flıtı: 1 lira 
Oe•let matb•••ı tahf t•btılade ................... 

kos şirketine derhal telefon etmeline Vekaletin teblıgatma azadan 
rağmen ancak 1 saat sonra otomobil- ekserisi itiraz ederek vekaletin 
le kaza mahalline gelinerek bin müş- bu müdahaleleri Odanın dahili 
kilit ile önü alınmqbr. Talunlnen nizamnamesi ve idari istiklalile 
40 - 50 ton ıu kaybolmuştur. gayn· k b"li t l'f ld - ·ı · 

H• • tf I b• a ı e ı o ugunu ı en 
ımayeı e a ınası sürmüştür. Azanın bazısı da 0-

Bu gece Himayei Etfal cemi danın istiklllini müdafaa etmek 
yeti Maksim barda kışhk balo- ve vekaletin müdahalelerinin ö
sunu verecektir. nüne geçmek için teşebbüsatta 

Azadan bir kısmı noktai na 
zarlarında ısrar ederek, Odanın 
istikraz ve ikraz muamelelerine 
vekaletin müdahalesi doğru ol
madığını ve Odanın istikliiline 
taallOk eden bu gibi meseleler
de hassasiyet gösterilmesi zaru
ri olduğunu söylemişlerdir. 

Fakat bir buçuk saatlik mü
nakaşalara rağmen h:ç bir karar 
verilememiş ve vaktin geci1'm: 
si dolayısile tekrar toplanılmas. 
kararile içtimaa nihayet veril
miştir. 

Dühkü içtimada Maliye ve 
İktısat Vekaletlerile Oda ara
sında cereyan eden bazı muha
berat ve bir dava meselesi de 
mevzuu bahsolmuştur . 

1 

r 

1 
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1 
a/em!rule 85 inci h•h=m 5 inciliğini ~ MAJıK ' ,·~,:.~ 

8 K. SANİ 1931 ' . li ~ Galatasaray Lisesinden 140 e ı· N E M l .'. 1 N o l ·deov~~Jm~o-Blu Mahmut Şerif B. kazanmıştır. O ~ 
iDAREHANE -Ankara cadde1I Görüş ! Yazısı şudur: 

No: 100 Telıraf adreoi: Milliyet, tı. . M~ne.r.cnde bir kaç serserinin BLJ AKŞAM rbahçe -
u.nbul. , ~on senelerde renklı, parlak ehaiiyi irticaa teşvık mahiye- nki lig 

Telefon aıunaralarıı kagıtlara basılmış, dudakların- ı tindeki hareketleri ve mutat en Hastaya çağırılan bir hekim Gala mu··sameresı· )i~a~\ı::· 
lıtanblll 39•. •• 3912, 3913 dan şehv~t salyaları akan o. k~- 1 camlan haftanın en mühim ha-

- - . dar çok rısale ve mecmua ıntı-! clisesini teşkil ediyor -Fransızcadan-

ABONE ÜCRETLER/ şor etti ki bunlar, Türk kariinin 1 Yu·· l .11 ·t.. . . . B' , . . , . . . , z erce sene mı e ı ıçın ıçm ır hekim anlatıyordu: - Zavallı üşümüş.. Acaba 
C Türlciy• için Hariç için ılım, san at ve ~debıya~ ıştı y al·' kemiren o zehirli kara kuvveti Bir hakim anlatı}"Ordu: •kendisine şişe çeksek, nasıl o-

~ •;:;•i• 7~0~" ku•u\~~~ k~rut n:nce;a.p kvereb~~me: şoyı.e_ <lur- 1 daha yedi sene evvel ihyakar - Meslek hayatımda hiç u- !ur, doktor? .. 
12 ,. 140f .. 21<n: .. ~· ' ~r ma kua ~~k '!?~~~ bi .., ııe yıkuk. Fakat o yılan nutamadığm1 bir vak'a varoır - Fena fikir değil, fakat hay 

_. ır ve_ç e verme te 1 esını ı ara sıra başını kaldırmak isti- ki, bunu anlatmadan geçmiye- vanın sırtında o kadar kıl var 
G T k · ·ı le dogurdu. O h'l ft 1 b.. .. - · B k. · e en evra gerı verı me:ı ş · . yor. ca ı so a ara utun cegım: ir sabah beni, bir nas- ı ı, şışe çekmekle, bu hayvanın 
Muddeti c91en niıhalar 10 kurut ım~ı paı:n~klanmın _ar~~~n- gençlik namına haykırmak iste- taya çağırdılar .. Gittim. üzerine ne tesir yapılacağı kes-

tur. Gazete ,.. -tı..aya ait itler d~ sahıfelerını haz!~. çevırdı?_ım rim ki onların aradığı saf, herşe Fakat hasta diye ne göre- tirilemez. 
İçin mi!dlriyet. •Ür-t edilir. bır. ?Iecmua va_r. -ı:urk. karııne ye kanan nesiller artık tarihe yim? .. Bir koca maymun.. ArtFk benim de söyliyecek 

Gazetemi% illnlana mu'uliyetini mujdelemek ısterım kı hırs ve karışmıştır Genç, güzel •bir kız, beni kar- sözüm bitmişti.. Bir an evvel 
kabul etmM. · gara~dan mün~zzeh~. san'~t v_e Büyük h~laskarımızın s~si ilk şıladı. Hastanın yanma giriyor- gitmeği istiyordum. 

Bugünkü hava 
l i huareı en çok 9 en u 8 

c rtc. idi. Bugüo ruxgir poyraı 

rfrc . l·n. bulutlu olıcaknr. 

e.d~bıyatın halıs. ve oz temız ~~- defa olarak eserini gençliğe e- dum. Fakat ne göreyim, karşım Maymuna neler yedirileceği-
1~. ıle konuşan hır mecmua: Go- manet ederken titremişti. Bun- da ıbir maymun vardı!.. Kenç ni yazdım. Bir de hatırımda ka( 
ruş.. . dan sonra gelecek bütün nesil- kı,z: . , dığına göre, ilaç ta verdim .. 

~ı~ bu?a, bu lı~an~, öyle teş- !er de şahit olacaklardır ki Türk - işte hasta, dedi, rica e<k- Dikkat ettiniz mi, bilmem, hay-
ne ıdık kı?. bu t.em_ız dıle kulak!~ gençliği aziz cümhuriyeti üze- rim, bütün meıharetinizi göste- vanlarm, biz insanları öyle bix 
rımızın oyle ıhtıyacı vardı kı · d k k k On d · ek b · · · · B' · "G" .. .. b. d d . 'k nn _ e ço ıs ançtır. u evır rer , unu ıyı edınız.. ılsenız tetkik edişleri vardır ki, ıbiz, e-

olarak 
Dünyanın <il büyilk muganniöi 

Sözlü ve şarkılı otipe rfı l m l crin en 
hi..:~ı, t.: n mutssi r ve en cazibi 

DEL i 
Sarkıcı 
Gişeler saat 10 dan 

itibaren açıktır. 

a geç 
ıki maç 
ınlar ya 

ı...::::;.. _______ ıe ferdi 

1 laşiyc: AL JOLSON'un okı1ti uıı,u şarkılar y a ııı ı , 

~rı:.ş,, ~ ır ~u ~ a .1kçktı · . mege çalışan elleri -her- ne pa- ne kadar teşekkür edeceğ1z !.. ğer di•kkat etsek, çok şey öğre
.. .? ar~. ~ ~-çı an ~ d~ .. atlı hasına olursa olsun- kıraca- Ben, genç kızın, yalvarır bir nebiliriz. Maymun, benim ken

~ozdunb, .golruhşun zfavıyledsıkruye- ğız. Menemendeki hadisenin sesle söylediği bu söze, biraz disini iyi etmek için geldiğimi 
Beyko 
mıniye 

tın e ır a za ne es a ı . b l"kk f ha · · -.-.- " H · · ·k !' ki d k t d'I · · 

G 
·ı·k k b" 

1930 
. . , d azı şayanı c ı at sa ahatı da şın cevap vermekten kendı- anlamıştı .. Onun çin gözlerinde wwww nııı swı( ,, P" arın a ~ ~yı e ı mı~tır. 

azetCCl 1 met e 1 . ~';.nesının san at ve e e- vardır. Yakalanan mürtecilerin mi alamadım: bana karşı bir teşekküx okunu- :'. ana 
İşitiyo: uz ki; bir gazetecilik bıyat _bılançolarmı ~apanlar bu ifadatmdan son fırka hadisele- - Ben hekimim, dedim, yal- yordu .. Her hareketimi tetkik Bilmecemiz f Sinema - Tiya~ 

mektebi açılacakmış. Gazeteci- ~n~n~~ kıt~k ~nesı , olduğunu rinden cesaret aldıkları anlaşı- nız insanları tedavi ederim.. ediyordu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 '"-- ..... --------
!erden buraya kimsenin gir~ce sc;ıy e 1 er. ru san at v~ ~de- hyor. Mefsuh fırka zamanında - Ailı, doktor .. Ben, sizin gi- Ana - kız, bu hayvana karşı İs. B. DarülbedB Teş 
ğini ı.ıhmin etmedim. ÇC.nkü ~ıyat br . 90l11~;ır s~~~ ıçı~d.e yapılan bazı taşkınlıkların ma- bi usta bir hekimden başka, ki- o kadar alaka gösteriyorlardı JEIDIEIP'a • 1

•
11iLi1 'ı KI temsilleri tifade 

cümlemiz allame olduğumuza k~men uç te . uz e ~ memış ~- zarratlarına Menemen hadisesi me emniyet edebilirim.?. ki, ben de, kendilerini uzun u- D O•\ E F K A l R - N A ı m 
~ c ı .. r ~ey i 1 ~rkesten iyı gördü 1• n:~truk ~el~?1~ .. ha.~ınde hepı- bir misal teşkil ediyor. Gönül Ben, bunun üzerine ister is- zadıya temin etmek mecburiye- E •Al R • J • . Ş A ıi; R Bu 

1
1 ve · 

ğümüze kail olduğumuz için bu- ~ızı . aşyet e u~ utt~. Korkı:nç diler ki Türkiyemizde de muhte ~mez, maymunu muayene et- tinde kalmıştmı. 4 p _g_ R D E , R ı·~_ş_ J T ISTlHBtl ltlfllYf.SI saat 
21•si pr· 

na mahal kalmaz. Kalmaz am- ır nısyan mem ek~tıne do~ lif fırkalar teşekkül etsin. Fa- meğe mecbur oldum .. Hayvan, Nihayet gitmek üzere kapı- B F. E L B E T D, ~ ~~ ~ij yarın ~nwıd 
ma b..ı mtk~ebc lü- ..ım kalır mı? seyahat ~d~n san at ve ~?ebı- kat nasıl fırka p~opagandaları- hasta idi .. Bir tarafa büzülmüş, ya doğru ilerlerken, maymunun • · K I m B A ş E M matlna ndan ' 

SUYUNU ÇEKMiŞ: yat, tenkıtsız ve m_ahsulsuz bu nın memleketi anarşiye sürük- kimseye bir ziyanı dokunmıya- bana; sanki: •IA •·ıR E Ş l, A \T. A 15,30 Tev 
çorak sahadan geçtı. Susuzluk- liyeceini söylemek bir belahat cağını, gözleri ile anlatarak, bek - Gidiyor musunuz, tekrar K A 1 sbef 

Rivayete nazaran İstanbul tan dudaklarımız kurumu~, ~a~- sa, Türkiye gibi yeni inkılap liyordu .. Bir kaç günden beri hiç gelecek misiniz?.. f R ..§. ı A T il T 1 U R N 'A ' Dıram ıştır. 
tarafı susuzmuş, gazetelerden lak. kafa ta~arımn kı~~. ı.nıltı- yapmış bir memlekette de pro- bir şey yemiyormuş.. Demek ister gibi bakıyordu. L • A Ş E •ı R E D Y ·1yo 
biri (İst.nbul suyunu ı-ekti ... ) Ierınden bogulacak gıb dk B !il/ R h d B 3 , .• 1 1 1 : pagandayı bu kadar ileri götür - una, ne yedirirsiniz?.. Bu anlattığım şeyin, bence ıı 1 N • t DM A N S f · ıc ar 
diye yazmış.Eg" er her suyunu l'# Bu felaket senesını tak n· J \ 1' ·ııı• · 1 

• . r r- • vır~ı- mek o kadar milliyetperverlik ıye genç kıza sordum. unutulmıyan bir tarafı da şu- ıı K 
1 
A R ı T ı• 11 A D l . L ercu rım e 

ken şıoyı yl'. .krt".aıkC?.enlde _de pa- d~?.dkopal'.rken !enı senenın prensibine mugayirdir. - Her şey .. Süt, yumurta, ek dur: Ben, kendilerinden müsa- - 11111111 Cemal Jltanda 
ra suyunu çe ı. um enın ma- muJ ecılenne selam ve muhab- mek şeker Her şey ade alarak ve maymunun iyile- tllmrt:~nılzln hall~dllllfil a 
lumatı Qlsun ... Çünki seyahat- bet yollayorum. Menemendeki halkın mürte- B, k '1" t.t.. N d ıı vışınd•n aı•"' olan çlJl tev · ı k en aş arımı ça ım e e cecegı"" ni temin ederek çıkarken, ıılrll '" 
ten avdet ettim .. Ankaradan.... Kim bilir benim gibi kaç kişi cı ere arşı olan hareketleri de k' 'B. '-" ·le ~ tiyatrowa kabul <dllme/.. G# 930 ... d. k' T" k. d me . .. ır maymuna 'VVY şey- genç kız, maymuna bir şey ver- 1 ! 3 4 11 6 7 8 9 10 11 ' 

NE iÇMEK lÇİN... de bu tatlı sevincin ra'şesini gost~ 1 1 ur ıye ~ar~k sof !er yedirirlir mi?.. di ve işaret etti. Hayvan avucu-
İki arkadaş hamama girmiş- duydu~ Ne . mutlu onlara ~i t~. r~ . u.r_aş~y3?1az. ~zı artık Diye düşündüm .. Bunu genç ma getirip bir altın koydu. Bu, _

1

1

1

·1· 1 1-ıı\ 
!er ... Su i<, mek için ... Araların- genç hır neslın _hayatından gu- gomuld~, şımdı terakkıye, ha- kıza da söyledim: harpten çok evveldi. 
da nasılsa kavga çıkmış ve biri- zel haberler verıyorlar. yata dogru koşuyoruz. - Maymunlar, ıkendi memle- Bu, müayene ücreti idi. • B 
s~ biçak çekmi<; . . Eğ~r ~~a~a Elif NACJ Y~nl n~şriyat ketlerinde yemişle k.a~ı~ doyu- Bu, biraz cömeI~4!-::~:; - "veril-

1 

_--,_-~I.•I[_:_ . l 

gırmeseler. sıı yerme bırbırınm TÜRKSPOR rurlar .. Ona muz yedırınız.. -i , ' ;- ,. _ • ·. h I. 1 
kan n · ~ .. ~ ki · d · ı ·mı~ oır Cicrettı. Hasta · ayvan, 

ı ı ı . - ~e · ermış esenıze .... frtı·hal Bir de hayvanı bisiklete bin- \~ • tl b · • • Vakıa hanıama giren terler am- Lezzet ve alaka ile okuna- diri' d. . _,, azamı nezake e unu yaptı.. 1 . 
p gez ınyorsunuz der ·ı D - ·· J k r .--· j 1 makanı akmaz!.. cak yazı ve resimlerle pek gU- _ i~-'~•d,!,• _ t-...< _ ·;İ;; - •• ~ı . ogrus.~u soy ~e azını ge-

Oıküdar müflisi ulemadan Mu- zel bir sa_yı ~V'ilt"''• • -·· • · mı?.. :Soııra oaıı:ı:p, gıu ... yorsu- lırse; boy le bol ucret alacak ol- • '• \ B. 
İst. A•llye mıhke meti ! irinci harrem Ltıtfi Efendi müptela old ... ğu "flil~~ -İı jj' 11

1 
~ret~1•1 Bu nuz .. Bundan bir müddet vazge- duktan sonra, böyle hasta !hay-

1 

__ ·.i·. -\_ -
hukuk dal" •l nJın: ha1•kt~ık~an. şi~ay1~P,. olWıl:""~!J.I< ev .-,b·"8 mBuEtl(ellR}azpı a~ ıç nde çiniz.. vanları tedaviye çağnlmağı, he 

S llh Y.ü .. 1, r d ve ı gün ırtıhaıı. 4 ... · - - - bil assa ın arıste yap· F · · b d k" · k ller·ı tı·tn· ı • mnu '· tın ın an sıku nın ·· 1 1 · J ~ ıbeka eylemı·,. - akat kendısı, wı an son ıme para verır en e -
u •~ • •• - • tığı gollerın tafsilatı, Al tay Yu- " · Dah · d h · · 1 ' · -hanedan azasından Seniha !Jı. O!!l<ıuı-1 ·-·• .e ahlakı hamiderinin mef· . 1 "'I" derece eglenıyıor. a zıya e, yen asıs ınsan ara gıtmege ter 11:_.:,1 ....ıl_ı.,...ı.1 ...ı::::.:'-'ı.....ı--..__, 

S b h i ili f 11 t 1 b' 1 ti ka 1 nan şampıyonuaa nası ma ... p · ı . . . .h d k. B k •e ı ı atın ve , · ı u ~e İra: unu o an ın erce perca ı r annın oldu. Ankarada toplanan spor onun eg enceııı ıçın.... . 1 cı e «C hm.. unu, g~~ç ız BugiJNhii bllml!t:ttml:ı 
.ıeı hinı ikame oluna o ılı . .,: ıtr desti ihtimamlarında Karaca Ahmede S k ld B 1 t ş t gule k •ının milddaaleyhleril\ · 'Eak dav.- götürülerek ailesi makberesine def- kongre8lnde neler kararlaştı. on:a · ı~m ~nnesı ge ı. u ' an amış 1

•• ey anca re ' 
~ılının muhıkern•""m gı ~ ahında icra nolunmuıtur. . . 100 metro şampiyonumuz SE- ~~ aynı endışe ile _ maymunun bana: . _ 
,
1 

ü 
1 

~n..ni neticesinde bin Erbahı fozlu ırfandan ve rahleı MİH'ln ha,.atı. Avrupadaki son ıyı olup, o.ırru __ yaca~ını s?ruyor- 1 -. _Doktor, dıyordu, eger has-
r 9 Z I•• •~ ed • l "- " f 1 L- • • ' d K d tt J b k d crınm tıhslline dair "dır t . naa mua yuz erc.e ta~.,., yetıştır- maçlar, soııhareketler, Boks u.. ~n ısını temın e ım: · ta ıyı eşmezse,. uraya a ar 
canı .. .. mıı bulunan mwnaıleyhın vefatı za. müsabakaları spor sinemasın- - Bır şey ydk .. Hayvanı ken- gelmek zahmetıne katlanır mı-

•'' 9~9· 15~ H. :ilo. lu h ııkm u gı · yiattandır. Ailei kedcrdidelerine ve ' yabınin mtidd .. le}hl<rinin l 'ürkiyc- merhumun damadı Gümrükler mü- da pek tatlı bir yazı, mektep- di haline bırakınız... Dediğim sınız ? .. diyordu. 
de ikametgiblın olmadığından H. fettişi Tahsin Fazıl Bey arkadaşımı- ıerdc spor ve eaire. gibi, ona başka şeyler yedirece- Ben, bir daha çağrılmadnn .. 
U. ;\J. K. maddri mıhıu!a" mucl- za beyanı taziyet eyleriz. Mevla ga- N ğinize, yemişle besleyiniz .. Bu, Fakat o a!Unı hiç bozmadım .. 
hince llıl ay mJddetlc i lıinen ltbliğl riki rahmet eylesin. San' atkar aşit B. kafidir.. Hala duruyor .. 
tensip kılınmış \'e bir nuıhasıdı g 

1 
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~cm be 'c cuma akşamları 
~:vkau ~er'iyeyi, bli tti n ay

ları, htr sahifenin arkasında hi
kaye ve !Atlfderi, faideli malO
maıı havi en doğru divar takvimi. 
BabıAUde Şark ve Maarif kiıap
haııelerlııde 20 kuru~. 

Cilr, Frengi, Zührevi hastalıklaı 

mütehas51sı 

Dr. iZZET KAMiL 
Saat 2 den 7 ye kadar B :hçekapı 

şektrci Hacı Beklr dükk!nı karş.,ın

daki apartımanda huıa kabul eder. 
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Soldan sağa ve yukardan llJ"iı: 
1 - Yalmş (5). Bir vasıtai nak-

liye (5) . 

2 - lyi•i değil (5 ) . 
3 - Sadakat (5). 
4 - İsyan eden (3). Dem (3). 
5 - Lezzet (3). Duvar (3) . Bir 

göz rengi (3) . 
6 - Ev (4). Bir meyva (4). 
7 - Cet (3). Demir ip (3). Tat-

lı de ğil (3). 
8 - İade (3). Bir meyva (3). 
9 - Bir çalgı aleti (5) . 

10 - Benekli (5). 
11 Bir vilayetimiz (5). Çay (5). 

Paııgalu sinemasında buakşam 

Trkiyemizin iki mc~hur komik
leri lıir sahnede 

Naşit ve Şevki 
Beyler kıır~ı karşı~a ilıi oyun 
bir gecede iki kocalı kadın ışk 

intirikaları. 

gün saat 13 den itlbaıen ıçt . har 
•ri v 

ı----------~~..r B . u 
Istanbul belediyr. t f 

il anlan 
··- _ ........ Aües 

l~minönü Belediye >U
1
'" 

1 ·1~. 
diriyctindcıı: Camcı .~li ıı1 ··riy 

ltsindc Vezneciler cad<I~ " k 

S 1 >\o. ıhıl,k;ln :ın l,az ı ıııır{ 

ve nakli ma<ra[ı alıcı yJ İ l 

olmak uzcrc pa;:arlık su l ik 
satıla.:aktır. Alm;ık isteyen ir . 
ihıılc giln i.ı olan 12· 1-ll!'I 1 11' 

lesi gün li saat 1 .J. d~ 

encümeninde hazır bulun n 
ilan olunur 

Ameli 
u 

Ceza T atbika 9. ~ 
Yazın · · 

1 ır. Zonguldak ınalıkemcıi aza mu· 

M. TEV Fİ I< m 

( 'eza .. uhakemeleri u,u lü kan 
pratik olarak tarıı tatbikinden lı3 

d•n bu eser: z•bııa ,. , adliye r 
murlannın \ ıtiftlerini muamel -! Ü 

sile ve lıütiln formüller ik l r 
vazıhan gösıeri r. 

mtthıerem halko 
Fiau 2 lira '·ı. 

\dli~ e~ılc re ıru 

ı;uzd \ıi ı ıehl ' 

Satış mcr11. t , l liln1i, l ı 

ikbal kitaphrnc'c ıd ir 
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romanı: 76 
Tiıaddi ve hesabı az mı? .. Dahi.:-ıtım ve.: Onu.daha Çok söyleme, . bedi. ~u d~şü.~~şt~ sar~h bir Dedim -- . - - 1 DeyiŞini düşüne düsu ,ıcli 
1 İiye nazırına: ye teşvık ettım. memnunıyetsızlıgın ıfadesı var- - Hayır. Bir banyo alacağım. tak odama giriyorc\t>m. Bi e 

- Emrediniz istediğiniz ka- Acaba bu da, dı. Onun hesabına göre, ben- - Sonra?. . bire Nüsreti karşımda gord 
dmı getireyim. . . - Yaşamak için yaşamak .. den bir yemek randevüsü almak - Sonrası Y.Ok. Nihayet on- - Oo. . Sen uyumuyo! i 

Diyen bir dalkavuğu Şazanla kendisi için yaşamak. . . bir şehvet gecesi yaşamanın birde nezaretteyim?.. idin? .. 
rın ziyafetinde gözümle gör- Dediğ im ?~y.at . düsturunun başlangıcı, ~~iki de kendisi ola- - Nasıl çalışabileceksiniz?.. Dedim. Hiç cevap ver 
düm, sözlerini kulağımla işit-laırlarından bmsı ~~? .. ~~~e'. b~ caktı. Teklıf~~-on~ şaşırttı. Fa - E ... Bugün artık böyle ge Rengi bembeyazdı, titreyof 
tim. Bir nazırın, nazır olmanın rıoktayı. bu rnh degışıklıgını bır kat, gene duşundu ve .. Hesap çer. Müdiri uımımiler, müste- Saçları karmakarı~ık ol''i 
yerine göre, tesirine göre bu 1 türlü kestirip, tahlil edemeyo- etti: . ,,. . . v. • şarlar çalışsın. . . gözleri büyümüstii. Soyurı 
kadar sükse yaptığını gönlük- ıum. . . . . . - ~~ zıyafet .ıa~~alılıgı~ı- Dedi. Bu cevap tuhafıma git- mıştı da. 

g etirmek isteyorum, bilrneyo-lce de öyle oldu. ten ve bildikten soıı:a, benim Ve .. Gene bunun ıçındır kı, l zın, munasebetlerımızın derın- ti: T' .. b b 1 • 
B . ı b' l'k k ı · · 1 kt G B' .. . . k 1 ıtreyışı. em ev az o tt 

rum ? ... İ~te, laalettayin bir ar- - Nazır Beyefendi Hazret- için de bir ı;azırın ae11gilisi, pe~ - ı_r" ~<~anı 1~ 1 te yeme eşı:ıı ~~ınııı esası 0 aca ır. · e- - _ır gu? ıçın zararı yo ··· mı müthiş kararlara sevke 
zu ... Bir hüküm .. Bir zevk! !eri. . . restişkarı olmanın yeri ve ma- yemeklıgımıze musaade eder ne ıy ı. . · . Dedım. Bıraz kalın kafalı ga- gibi görünüyordu. Demek 1'1 

Nedense, bana garip, tuhaf Dendit.çe kadınların içi gidi- nası vardır. Fakat, o nazırlar- misini~?.· Ben d~ m~mnundum. Haya- lıba: . dasına çekilmis Havati p,e 
bir haleti ruhiye geldi. Bu ne- yor. Hatta, kadınlar bir tarafa .. dan birisi olan Hayati Bey .. Ve Sualıne derhal: tınıda hıç bır pusulası, hesabı, - Yoo .. Ekserıya ben nezare 't .. b kl .. ı· s· dİ 

H H M · l' ı · b' b.. 1 'd · Al k gı mesını e emıs ı. ım 
dir, niye böyle oluyor anlaya- bir kısım gazeteler, halk, iş a- onun nazırlığı bana sadece alay - ay. · ay.· emnunıyet- P anı 0 mıyan y~nı ır macera te oy e gı erım. · ı~tı .. artık. zıınu benimle pay ede~ekti. 
mayorum? ... Hiç kimse hoşu- damları, memurlar, hepsi öyle edilecek bir şey gibi geliyor. O le... . . . başlıyor demektıl. · Gene nazırların en duzgun ça- .. d'" ı·k· ı b·1· Bı1 

D d V 1 d k b 1 M H h 1 b . d' şun um. ı ş~y o a ır. 
na gitmeyor, hiç kimseye: değil mi?... kadar. Bunun içindir ki, bir ma- e ım. e ... çını ~ 1 . ~ a ay _acer: · esapsız, mu. ake- ışanı enım ır. · · Ji ya kıskandık nöbe tidir. 

- Güzel erkek... Nazır olmak irin . na, bir mahiyet beklediğim- hududunu genışleterek ılave et mesız, plansız, pusulasız bır ma Dedi. O zaman hayret ettim! '.. 1.. .. 1 1. k ·r 
~ · ı o h B · · n . . . . . gu usum e ge ıp geçece tı · 

Demeyorum. Hiç kimse için Nazırla ahbap o'.mak ıçın.. den degil, sırf alay etmek, saç- tını: cera.. oo · · u ne ıyı şey.·· Benım ıçın.' g~lıba bu gec~n.ın hutta kafasının içinde gene~ 
bu arzuyu duymayorum.. Hiç Nazırın isminden yakın bir a !arı ağarmış bir adamın nasıl - Yalnız bir şartla.· · * * • en kazançlı ıntıbaı, bunu ışıt- kanclık sar'alı bir fırtına J:ı3 
kimse İçin içimde en küçük bir dam gibi bahsetmek için, aş~ını anlattınığı dinlemek, gör Tıkanacak gibi bir istical ile Hayati Bey, mek oldu.. Jam{~tır, bıı takdirde yııp3~ 
iChvet duygusu, bir hoşlanma Nazırdan iş koparmak için. . mek için, onun: sordu: - Yemeği müsaade ederse- * * * şey yoktu, i::; olacağına var• 
ıok. İşin tamamen alayında- Nazıra hoş görünmek için, - Seni seviyorum... - Ne şartı?... niz Tarabyada hazırlatacağım... Hayati Beye: Zaten, benim için de me~ele) 
1ım. Ve .. Bu alay, beni nereye Nazırdan tavsiye almak için.. Demesinde ısrar ettim. Ve.. - Mithat, Rifat Şükrü, dok- Der ve elimi sıkarken .. Saat - Güle güle... tu. Bt'n yalnız bu an ve . . J3t' 

J.~....:ıı:ö··~·~·a··ir-.Ill!:.t:eJ1&..siirii.ır.le.ı:ıill..Ql'iil..;.)~J::ıl;~ı:.ıı;ı..ti~h~s~i~sia~ULm!!l!e~s~t2u~re~siliDn~-us~e~v:,ı:;!iisiun~d~e~n~s~e~v~i~suin~i~nW:!d~er~i~n~lıt·-~to~r~d~a!...,!:b~e~ra~b~e~r~o~la~c~a~k~l~a~r.~.:,__~.J~d~o~k~u~z~u!..!.ç5ey~r~e~k~g~e~ç~iy~o~r~d~u~ .... -..l....;De~~d~ik~t~e:n!.:s~o~n~ra~,'........~_.t:;..,~..Jjg·~l·~· d -· ısc ıçın egıl. hiitÜ1Jır' ecre 
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1 enerbahçe-Beşiktaş Meneıiiende örfi takyidat 
• .1 k } b ••h• (Başı birinci sahıf:de) ınn verdiği neticeye göre ~ene-

rın lCra edt ece 0 an U IDU IID MANİSA, 7 (Millı_Yct). - n;en ~e haydut~arın l{ubila~~e 
•• l b ki k Adliye mühim bir iz uzerınde yı ş_ehıt ettıklerı_sır:da ?~. ha~ıUSabaka merak a e enme te ... yürüyor. Bu iz tahkik saf~_asına sı;y_1 seyredenlerın ?dedı uç yuz 
. . . mühim bir veçhe vermek uzere- kışı kadardı, 150 sı bunlardan 
ıkstür mucibince yarxnkı cuma teyız:. ., .. . . . .. d' vak'aya lakayt 150 si de tasvip 

- ü lig nıa larına muayyen saatler- Gunun en muhım müsabakası şup tr. . A, ı 
d iç kt İlk maç Sü- lı<!siz ki Fcnerb•hçe - Beşiktaş ara- Polis merkez memuru Zekı kar bulunuyorlardı, bu son kıs-
evam o unaca ır. 1 p · · d 1 · · 1 • 
aniye_ İstanbul Spor, ikinci maç sında o~.andır B~ş.~a Galatasaraylı arı Beyin azli hakk~nda Son osta mm ı~ın e ıaınlere sıgara c agıt 

dolu - Beykoz ve üçiincü maç olmak uz~re . bu tun sportmenler bu 1 o-azetesinin verdıği haber asılsız mak, ıp vermek veya el çırpmak 
rbahçe _ Beşiktaş arasındadır. maçın netıcesını merakla beklem:~:: dır. Zeki B. azil ve tebdil edile- gibi hareketlerle ileri gitmiş o

ınk.i lig n;açları ~tamınd~ her dırler. Galt":ta~ra~m ~:~~e t!afın- mediği o-ibi mes'uliyetirıi mucip !anlar da vardır. 
p uç maç ıcra etmış olacagından yen ve ne ıce c ener • . . ., . .. .. . . B k l . d' 
1 b ih h dan mag"liip edilemeye- takım. bırın- bir hareketı de gorıılememıştır. u ısım maznun ar şım ı n ar u c etçe de şayanı e em- · .. , · k f 1 1 · ' H 

ettir. ci devrenin en mühim maçlarını a~- Menemende keçekulah gıyen mev u m unmaktadrrlar. e-
Geçen maçlarda Süleymaniye A· lat'?1ş: bir köşede, bu maçın ne~ıces~- 20 kişinin tevkifi men kaffesinin ifadesi alınmış-

lu ve Beykozla berabere kalmış- ne :ntız.ar~drr. Öyle ya Fener~ b: MENEMEN, 6 - Burada tır. Muhakemeleri ağlebi ihti
İstanbul Spor sa Beykoza ma.ğ- magd!Ubıby~~ ~a~ata~~rayıga7ibiya~~ı .,';a: yeniden bazı tevkifat yapılmış- mal cumartesi günü başlıyacak-
olmuş fakat Anadoluyu yenmış- man a e ı aş ı ır . ·ı n1 k l 
Bir usul da' . d lış aşa caktır Galatasaray,Beşiktaşa, Vefaya tır. Tevkıf edi e er şap a <anu tır. 
ukarı müte::;,•:;; b~r ~k=§halin: galibi~etten Fenerle berabere ~aldık- nuna muhalif hareket edenler- Balıkesirde üç tevkif 
gördüğümüz İstanbul Spor daha tan sonra _bu •.e~e pek kuv~etli olma- dir. Menemen halkından bir ço- BALIKESİR, 6 - Nakşi-
antrene olan Süleymaoiyeyi mai- yan takıtoıle _bırıncı devre lıg maçları- ğunıın sapkasız, başlarında der bendi tarikatinden dökmeci Ka-

r~ edeceği fikrimize yakın gelmek- nı muvaffakiyetle atlatmıştır -~emek-\ • k k"l"hl 1 d;k dir ve şeriki Emin ile korncu 
/lir Be k A d 

1 
d tir Zamanla takımı ıslah etugı tak- mc çatma eçe u a ar a gez • _ 

· Y oz - na o u maçının a · .. •. · 1 · b d'kl t' · nahı"yesı'nde b' d · t kı'f e ,.akla d" •. d - · dirde sevki tesadufle degıl haklriy e len za ıtanrn nazarı ı ta mı ır ervış ev -
seyre necegın en emınız. . • 1 k B · b k b'' 20 k' · d"l · t' · tadolu kulübü futbolun tatil mev- şampıyonluga namzet o ac_a tır. u- celbetmış ve u a ı. ışı ya ı mış ır. 

' ~inden istifade ederek intizam da- nunla beraber çok kıymetlı oyuncu~ kalanarak adliyeye teslim edil- Bazı valilerin tebdili kat'i 
inde Çalışmış bir time maliktir. l'I •!inde bulu_~?uran Fen7rba~çc~ın miştir. P. NKARA, 7 (Milliyet -
nız takımın arzu edilen formu Beşılrtaşı mag up e~emosıne ıç ır Bütün mevkufların adedi 125 Menemen hadisesi dolayısile ba 
ması "ht tı sebep yo!rtur.Şampıyon takım tam ta 

zamana mu aç r. h k - kd' d f MENEMEN, 7 (Milliyet) - zı valilerin de2'iseceg"i katiyyet Kıymetli, genç elemanları elinde kımla •.a aya ç!. thıgı ta . ır e muva - h'd' h kk d hk'k -
unduran bu kulübümüz zamanla fakiyetınden şup e etmıyoruz. Son a ıse a uı a ta ı ata kesbetmiştir. 
bol sahasında temayüz edecek ve Zekinin lstanbulda bulunmaması devam edil.iyor. Polisler bazı ev Ala~ehirde 21 kifi niçin 
•.geçecek bir takıma maliktir. Ya- ve Niyazinin arzu edildiğ_i _şekilde o- leri aramışlar, Hüseyin ve Ha- tevkif edildi 

ıkı ınaçta Anadoluların _mütesanit yun oynaya~m.ası . ~kdırınde oyun san isminde iki kişinin evinde İZMİR, 7 (Milliyet) ~ Ala-
nlar Yapacağım, ve müdafaa ye- Fenerın maglubıyetmı arzu edenler b' er bulmuslardır Bu şehirde gizli tertibat ve tekke 

ıe ferdi bir oyun iltizam edeceğini için bir ümit noktası olacaktır, Biz . ı:er. ı;ıavz . . ;-
1 

• • 
Beykozun da tekniğe daha ziyade hangi takım daha iyi oynarsa oyunu ıkı kişı tevkıf edılmtş.erdır. hayatını idame ettiklerinden do 
mmiyet vereceğini tahmin etmek- 1 onun kazanmasını temenni ederiz. İrtica hadisesi ile alakaları layı tevkif edilen ve Menemene 

tesbit edilen dokuz kişi dün Ar- sevkedilen 21 kişi arasında Ha
anayi primleri nasıl Altay takımı son mutlu da tevkif edilmiş ve Me- cı Himmet zade Cevdet Bey de 

ati w k? nemene getirilmislerdir. Bunlar vardır. Doktor Hilmi Bey debi-
dagıblaca maçta da yenildi dan birisi kadındır alakaları tes dayeten nezaret altına alınmış 

daı Teşviki sanayi kanunundan A . 
7 

(A ) İ . . Alt bit edilmek üzere Kulaya sevke- ise de mumaileyh nakşbendlle-
1 tifade eden müessesatına mah tına po zmrrın ay cflın"ştir Kulada b t kif t rin ayinlerine hiçbir zaman işti-

uka takımı, dün binlerce halk huzu . ı . ı d .. 
1 

k d' azı ev a a , 
ıs muamele vergisine m - t zar e ı me t r k etmed" · · b f'lha runda A ollon takımile son ma ın ı e .1r~ . a ıgını eyan ve ı -

Bu •ı verilmesi mukarrer 928 se- P M k 1 Menemen Kubılay mektebı kika bu faaliyette alakadar olına 
t 21~si primlerinin tevziine bu ay çını yapmıştır. aç ço sert o - tal be . T" k - ki . d - l l k l 

A b. k b ı e sı ur ocagına na etmış ıgı an aşı arak serbest bıra ı -
n ~nunda Maliye şubeleri tara- muş ve ltay ıre arşı eş go K b'l' k b" d d' -

tlns ndan başlanacaktır. le mağlllp olmuştur. hve ~ _ı ay dn_ı1ı;_ tebın 1 e ıvanı mıştır. Mevkuflar Manisadan 
30 T · .. b" G··ı ) ı· d arp ıçın ta ı ata aş anmıştır. gelmiş olan bir şeyhe ziyafetler 

1 e~zıatın ancak_ yuzde ır U cema ımanımız a Hey'eti hakime kürsüleri ve vermek, gizli ayinler yapmak, 
sbetınde yapdacagı anlaşıl- Mürefte açıklarında karaya maznun mevkiler' ·n d'J k- nakşibend1 prbpagandasında bu 

m ıştır. Çünkü bütün tahsisat 1 turan Gül Cemal vapuru evvel t d' ı ı şa e ı me 
•"'-'l 1. d 'b . o e ır. lunmakla maznundurlar. Hatta "Jl1 ~on ı-ra .. an ~.aret9t~ . ki akşam limanımıza gelerek a- Divam harbin ne zaman mu- ismini öğrenemediğirtıiz bir şah 

".'ııı~ 
1
un? muteka b1~1 .. senesı çrkta demirlemiştir. Vapurun hakemeye başlıyacag"ınr anla- Al hird k ım erme mu a 1 muessesata .. . . h .. S . sa aşe en ayrılır en vagon 

1 • M d' b k suvarısı raporunu enuz eyrı- mak üzere alakadar bir zatla te- dolusu hediyeler verı'lmiş. nayı ve a ın an ası tara- f . ·d · · -
ndan çıkarılacak hisse senetle se aın 1 aresıne ve"!1emıştır. mas ettim, bana aynen şu beya- Alaşehir zabıtası şimdi tek-

çi tevzi edilecektir. yolculardan kazaya ugramı~ o- natta bulundu: keleri ilga ve seddettiren kanu-
G» , . • d . !anlar yoktur İ · f ı· b l • 930 senesı ıçın e aynı suret · _ stanbuldan gelenlerle di- na mugayır aa ıyette u unan-
ıçı. ~areı:et edi~erek hisse senet Cenazeler nasıl ğer bazı ınevakiden yeni gelen lan tamamen tesbit etmiş bulu-

•rı venlecektır. kalkacak? mevkuflara ait evrak üzerinde nuyor. 
tJ. Bund~ maksat b~nkaya mer " tetkikatla iştigal etmekteyiz.Bu Bir tevkif iki tahliye 

ut fabnka~arı_ tedrıcen halka Belediyede yeni tesis edilen tetkikatımız azami 3_4 güne ka İZMİR, 7 (Mill~yet) - Nar 
evretmektır. Istanbul sanayi mezarlıklar müdürlüğü mezar- dar hitama erecektir. Meneme- lrdere köyünde taharriyat yapıl

AÜesseseleri ve fabrikaların lan tanzim etmek üzere 1931 se ne ait evrak kamilen tekemmül mış ve şeyh Seyyah namında 
ıı~ 1iktarı bini mütecavizdir. nesi için bütçesine 300 bin lira etmiştir. Divanı harbin bu vazi- birisi zannaltına alrnmıştır.Mev 

ıı .. ~ki Alman grupu Sanayi mü tahsis~t ~-steyecektir. yet karşısında cumartesiye faa- kuf şeyh isticvap edilmiştir. Bu 
' urıyetine müracaat ederek bü 3 buyuk mezarlıktan yalnız liyete geçmesi kuvvetli bir ihti- gün de isticvabına devB.m edile--

• -·ı c-. 

1-5 ,~ Spor kongr~i Pr~:-~~~o iç1inHn mfr' 

\ 

• _. - , • M ·~•l·.tşınasların esnaf aclde-
(Bıı'!ı birinci sahifecle) dilip cdilmiyecck'eri hakkında, 

M -ı h • h • retile ortaya atılmıştır. lbele·livc :ıe mu~·ı ;sinaslar ara-
ug a Aapıs anesın Kongre işlerini teshil için sında ihtilftf ~ı''m!~tı. ~eıır;miz 

den nası\ kaçtılar? bir nizamname enc~meni bir de de biri "Yeni Türk m ısil:i •ea
. • raporlar encümenı yapmıştır.1 vün cemiyeti" digeı·i ·'Gam mu 

Muğla hapisanesinden cvvelkı ge- K · h f'l' d 1 'k' · · f ! ·., · · .. .. 1 d 1. k . ongre ma a ı ın e 1a ım sıkı esna cemıyetı ' ııamıle yek-ce saat 24 te; ıagnu ar e ınme !::ıU· •• • • .. 
ı·etile ağır hapsL mahküm on be~ a- kanaate gorı; . nız~mnamenın digerine muarız iki ı:emivet tr-
zıh c»ni firar etmi~tir. Hadise şöyle esasından tadılıne !~zum ~ok- şekkül etmiştir. Belediye mıı~i
olmu~tur:. . _ tur. Yalnız merkezı ~mumının kişinasları esnaftan addecterek 

Her bırı; on be~ se,ned:n aşagı Olimpiyat ve beynelmılet temas bunları garp musiki esnaf rcmi-
olmayan bu azılı caniler, .ıapısancden 1 ·ı bütün hesap işlerine ka- · d ·ka l - · b . 
firaı· etmek için daha evvel, araların- ar ı e . yetın e? vesı . a .?1aga ıc_ ~· et 
da tertibat almıslar ve uzun müzake- rrşması ve federasyonlar adedı- mektedir. Yenı Turlc ın'Jsıkı te
relerden sonra ~addeye en yakın fer- nin beşe indirilmesi, ikongrelc- avün cemiyetine mensup mtısi
hanenin lağımından kaçmağı karar- rin daha muhtasar fakat sene- kişinaslar meselenin hıılli iciıı 
Iaştır_ını~I~rdır. .. .. • de bir yapılması esaslar~~a ;~- Dahiliye vekaletine müra aat· et 

Bır._ ıkı gece eve! butun mahküm- alluk eden maddeler degıştırı- · - · .· 
!ar denn uykuya daldıkları sırada bu , . mışler ve vekalet musıkışınasla-
on bes·mahkfım birer birer lıapisane- lecektır. . , . , rınesnaf olmadıklar·~ı ser-
oin h;.ıasrna giderek daha evvel ye- Merk~zı ~umının mu~me:.a best meslek sahibi bulun
rinden oynattıkları haJanın üzerinde- t• hesabıyesı şayanı takdır go- dnklarını bildirmi~tir. 
ki taşı kaldırarak kendilerine geriıe rülmüştür. 
atmışlar ve sokağa da çıkmağa mu- Henüz merkezi umumi ve Maamafih beledi<'e gene es~ti id
vaffak olmuşlardır. futbol federasyonu raporları diasında ısrar etfi\i ·clen,musiki 

On beş malıkUınun birden bire ha- h kk d h t" · b" şinaslar cuma ~ · '" 1lanarnk 
pisane lerhanesinden gaybubeti naza· a ın a eye. ı ~mumı~e ır 
rı dikkati celbetmiş ve bir firar hadi- karar vermemıştrr. Olımpyat müzakeratta bu· " 1Jr ve 
sesile karşılaşan gardiyanlar; müdii- meselesine ait bütün evrak ve vekaletin kararın . .;, .. z etıned i 
riyeti haberdar etmiş ve müdür de mahut divanı haysiy-et raporile ğinden dolayı belediyeyi protes 
ciheti askeriyeden muavenet istemi§-1 teferruatı tamamen kongrede to edeceklerdi<· 
tir. . .. . . . j okunmuştur. Keyfiyet ayrıca vekalete d 

Bır mufrezeı askerıye hapısane- , . 1 .. 1 · 1 b'ld' 'lecekt' 
nin dört bir tarafını muhasara ede- Mekteplılerın ku up ere gıre ı ırı ır. 
rek başkaca firara meydan bırakma- 1!.bitmeleri meselesi eski şeklini' Eyip ort, me,·<tebinde 
mıştır. Hapisanenin muhasara edildi- muhafaza etmektedir. Maarif •• 
~i.nde_n_ haberda~ oln;aya~ ve k_açmaklnamma kongrede hazır bulunanı musamere 
ıçın ~ag:mlara g_ıren ıkıncı partı asker orta tedrisat müdürü Cevat B. / Evvelki ün ~n .':Si r tatil 
v<: Jandarma ile karşılaşmışlardır. • . - f .. . g ., 
Mahkumlar ellerinde kamalar olduğu i kararın degışrnez oldugun:ı. a-1 munasebetile Eyıp ortaınekteb 
halde zabıta kuvvetlerine karşı gel- kat mekteplerde spor teşkılatı-, yedinci sınıf ta1ebeleri bir ınü
mişlerdir. Yapılan müsademede yara na fazla ehemmiyet vereceğini samere vem1işler ve ı;ol: mı;vaf 
!anan üç mahkum hayyen derdest e- söylemi~tir. fak olmuşlard·r. Kuhi15yrn h~ 
dilmiştir. Arkalarını takip eden jan- , . , · · ·ı b 1 .. ~ 
d "f · K l' T · Asken teşkıllitın atlatızm, tınısını tazız: e as a,ıaıı musa ama ınu rezesı a a avas cıvarın- J • _, 

da diger firari altı mahkumu ele ge- futbol ve güreş h~kında da isjmere_de bıl~as:;a h?~'"!~arm oy 
çirmeğe mll\•affak olmuştur. timali rey etmelerı esası kabul ııadıgı Asrı hul •a ısıın.ı kom~d 

. ~~gerl_e~i . şiddetle. . takip edilmiştir, yeni heyette kimle- cok alkışlanmış ve gazetcci!e 
edıldıgı gıbı fırar hadısesı cıvar · bulunacag"ı matfun değilse hakkında söylenen ba· '. ı:özle 
vilayetlere telgrafla bildirilmiş, firari- rın . B · k b ·1m· · - M .. 
1 · h" · ti · t b't f - f ne Samsun mebusu Rana eyın, ço eyenı ıştır. u<ı:mercJ 
erın uvvıye erı es ı ve otogra • . . . . . . . - . · b'lh M"' .. . · 
laıı tek..ir edilerek her tarafa gönde-ı bınncı reıs ıntıhap edılecegı mu ı ı assa ttZ-Y' en ve Fıtna 
rilıniş~r. Fira~ hiidis_esi e~e?'miyetli hakkak ve es~i ~ederas);'on .rü~-l harnmlar ço~ ~u~af'.2~< olmus 
a?dedilıne_ktedir. ~dlıye hadıseye va- sasrnrn da bilıttıfak hıç hır ış l lardır. Ve sailstzlik ıc:ınde mu 
zıyet etmış ve alakadar zannolunanı almayacaklarını sarahaten söy- vaffakıyet gö,t:::ren gene mek 
mahkilmlarla ihmali l'örülenler hak- . ı · d' t l'J · t b 'k - · -
k d tahk.k t .. a • • lemelerıne nazaran yer erme ı ep ı en e rı ecıenz. 
ın a ı a a gmşmıştır. · . -ı -• ul 

-- - ger zevatın getırı ecegı mem ---------------1 
Bu habere: dikkat dür. Müzayede He sataş 
Antalya ticaret odası ticaret 

odamıza şayanı dikkat bir ra
por göndermiştir. 

Bu raporda bu sene havaların 
güzel gitmesi yüzünden koyun 
ve inek gibi hayvanların memle 
ketimizde ilk defa olarak mev
simden evvel doğurdukları, zira 
atte de büyük bir inkişaf oldu
ğu zikredilmektedir. 

Ayni rapora göre o havalide 
limon ağaçlan ikinci defa çiçek 
açmış kanunuevvelin 15 inde 
taze bakla ve soğan çıkmıştır. 

Dersiamların maaşı 

Kongrede Anıkara mıntakası 
na mensup yirmiye yakın mu
rahhas mevcut idi. Bunların kıs 
mı azamı diger mıntakalara tel 
graf çekerek kendilerinin gel
melerine lüzum olmadığı ve tel 
grafla ısalahiyet verilirse yerle
rine vekil bulunacağı şeklinde 
merkezi umumi katibi umumi
si tarafından yapılan müracaat 
üzerine diger ınıntakaların ve
kili olarak hazır bulunmakta
dırlar. 
---~~--~--~ 

de "k çorap ve konserve fabrika- biri bu sene yapılacaktır. Bu as- mal dahilinde görülmektedir. cektir. 
Jı ı açmak üzere tesebbüsatta ri mezarlrğrn Edirnekapıda te- Örfi idare hakkında beklenen Geçenlerde şehrimizde tevkif Haber aldığımıza göre sinni 
. lunmakta:hr. sisi muvafık görülüyor. Bu me- ta!i:nat henüz gelmemiş ise de edilerek Manisaya gönderilmiş tekaüde vasıl olmuş bulunan 

ı:ı İlk defa olarak tesis olunan zarlık muntazam bir park hali- bun•ında 3-4 güne kadar gelme- olan hoca Lutfüllah ef.di Mani- dersi amlara maaşlarının kema 
;ufiiikoz fabrikası acılmak üzere- ne konulacak, ölülerin bi~ sicil sine intizar edilmektedir. Şim- sacla isticvabmd:m sonra Ser- fissabık ita edilmesine karar ve 

Balkan konferansı icra 
komitesi 

Atinadan Enformasyon ga
zetesine bildirildiğine göre Bal
kan konferansı icra komitesi 30 
kanunusanide Se15.nikte topla
nacaktır. İkinci konferans İstan 
bulda toplanacaktır. 

1931 ikinci l..;An nı1:ı 9 Hncu c·ırn:ı 

ıı;linü sabah '""' 10 da ~ijli.I f<: hl 
h•st•ne~i sokağında f>.,,f'"' sokağı 
ııamı ile marur Mıt)IA[> sot;a,ttın<la 
ve Eıfol hastaneı;i yanın,h ı 10 
numaralı Dimltriyadeo aparıı rmoının 

2 numaralı dairesinde mevcut ı·ı I"' 

zeyyen ve nadide eşyalnr mflzayed 
ıuredle utılacaktır. 14 pgrçadan llı,ı et 
ve Llyon lınmaşlı n•dido \C •>rl 
salon takımı, arkiipik usulü modern 

yemek oda t&kımı, dircktll\'<lr vatak 
odı takımı, oalonı ait eşplar. lıih· 

lolar, lıuır salon ıakımı, ka 'ifcli 
pomye usulil kanıp< \e koltııl ' r 
perdeler, Çin ıc Küı.ahıe l•hak ve 
vazoları, gümüş kaplama şckc,·:ik ı c 
sofra takımlrırı, ~rr porunıı : ı l, 

enir. defteri bulunacaktır. dilik mevki kumandanı Ali Mu- best brrakılmış ve İ mire gel- rilmiş ve yakmda da ıniiftiliğe 
I" _Bıı suretle şekerin muadili Şimdiye kadar müslüm~~ ö- zaffer P~'la 'M:enemende lüzum miştir. tebligat yapılacaktır. 

tıhsal edilmiş olacaktır. !ült-r, evlerde yıkanmakta ıdıler. hissettiği tedbirleri almakta, ic Kemer istasyon memııru Ha- •-----------.... ·-"'-"'-!""""_. 
• Ba k ti 1• Belediye, ölülerin, sih 11i sebep- ı tima dü<>;jn ve s:ı.ire gibi topla~ san ef. di !1:eccnlerde tevkif edil anlaşılarak derhal serbest bıra-

nı n asının sene er · · ... - ~ 
•• • ten dolayı, evlerde yıltanmasını mal ara mani olarak devri yeterin miş ve Balıkesire gönderilmişti. kıldım. Meselenin esası şudur. 

yukselıyor menedecek ölüler, mezarlıklar-· faaliyetini fazlalaştırmak gibi İsticvap edildikten sonra ser-. Benim Manisada mııhabere et-
Dün borsada İngiliz lirası da tesis edilecek gusülhanelerde iptidai tedbirler almaktadır. İt- best bırakılmış, o da İzmire gel j tiğim lıir .~kra.bam var: ~<1 ~kra 

030 dan, İstikrazı dahili 98den yıkanarak kefenleneceklerdir. tihaz edilecek daha bazı mühim miştir. 1 bamda Huseyın Fehmı ısmınde 

ruaınele görmüştür, 1 Belediye yeni mezarlığı açtrk tedbirler de vardır. Fakat bun- Divanı harp zabit katiplikle- birisinin gönderdiği bir mektup 
8 İş Bankası hisse senetlerij tan sonra omuz üstünde cenaze larda tedrici surette nazarı dik- rine tayin edilmiş olan İzmir bu'unuyor. Bu mektupta nakşl-

9'80) den 10 liraya yükselmiş- f nakli menedilecektir. kate almacak ve lüzumu kat'\ mahkemeleri katiu'erinden Ke-ı1 
bendi ~ari~atrn?~n bahsediliyor 

ltl ir. . . 

1 

Yen~ proje .ş~batta ~oplana- hissedifdi~i anda ittihaz oluna- mal, Neı:rnett:n, İhsan, Resat, mus. Zıyrındekı ımza akrabama 
Bnıfye üzerine dün hıç mu- cak şehir meclisınde muzakere caktır. İsırn•il ve Züyyin Beyler Mene- 1 gösteriliyor. İmza yanbşlıkla 

mele olmamıştır. edilecektir. Elyevm Ankarada bulunmak menden emir aldıklarından bu ; Hüseyin Fehmi yerine Hasan 
n MA~t1 ı1?b922kku1 ruşturh_. et lhti'af çıkb ta olan örfi idare amiri Fahret- sabah Menem~ne hareket ede- i Fehmi okunuyor. Bu da benim 
bı ı ı an a arın ısse sen - . 4 .. k d M ceklerdir. 1 Men~mene sevkimi tevlit edi-
e ~rinde geçen seneye nisbetle Şehrimizde yapılacak tesisat j tın paşa gune a ar enemen Tahkikat dosyalarını devra- yor. Fakat yanlrşlık anlaşılınca 
, ·· zde on beş fazladır. projelerini tanzim etmek üzere de bulunacaktır. , !arak okuyacaklar ve tanzim e- derhal serbest bıraktldrm." 

Ziraat kongresine 
dört rapor 

Ticaret ve sanayi odası tica
ret raportörü Hakkı Nezihi B., 
Ankarada toplanan ziraat kon
rapor hazırlamıştır. 

Bunlar zira! sigorta, mahsu
Iatm istandardizasyonu, tağşiş 
ve ambataj mevzuları üzerinde
dir. 

Hakkı Nezihi B. kongreye iş 
tirak için yarın Ankaraya gide 
cektir. 

Neye karar verildi? 
Akd 

• belediye ile mukavele akteden 1 Bazı gazeteler mevkuf ade-

.
o enız vapuru . Alman grııpu ile belediye ara- di_nı_ · yalan y~lış . rakamlarla deceklerdir. Belediye avukatlarından Ha- Mezbahada kesilmekte olan 

A f h d t kt d S b d Avukat Hasan Fehmi. 8. ı'n san Fehmi B. Halk fırkasının hayvanların tabanca veya diger " kdeniz vapurunun es e ı- sında teminat akçesi, ve daha gos erme e ır. ıze unu a 
·· · 'h aç e 1 ·· ı· · M k f "d a· ·· beyanatı bidayeti teşekkülünde Büyük- bir vasıta ile öldürülmesi hak-erek satılması uzerıne ı r - bazı bir iki mesele yüzünden ih- soy ıyeyım. ev u "' e ı yuz 

j, lilirken ylizd.4l iki •buçuk mua- tilaf çıkmıştır. Mukavele muci- 1 y-inn_i beş_ tir. Bunlardan başka Menemen müddei umumiliği- dere nahiye teşkilatına memur kında vaki olan bir teklif üzeri-
F kat belki 1 1 kl d 1 . edilmiş, geçen seneye kadar bu ne bir müddetten beri tetkikat ı::eıe vergisi alınmıştır. . a hince Alman grupu inşaat pro- . . 1arıcten ge ece er e o a- nın gösterdiği lüzum üzerine 

!ıh b "h t t ansıt ma . , . d k d bılır M .. t .. "! h'd' nahiyenin mutemetliğini ifa et- yapılmakta idL Tetkikat netice-. ara u ı raca ın r. . jelerını tanzım e ece ve on an · enemene go uru en ve a ıse- . . S r . .. . 
c~ıyetiııde olduğu tesbıt edıle- sonra inşaat için yeni bir müna- Mürtecileri alkışlayanlar de bir yaııl~şlık olduğu anlaşıl- , ı~ıştıc Bon ~elc 1~ umumu v;- lenmiş ve bugünkii usulün deva 

ek . . . d . ka .. t . 1 d "r 'h tı· b t b _,_ l , ıayctte eyog u azası sıfatıle mına karar ' . ilmiştir. . vergının ıa e~ı ta rrur e - kasa açrlacaktır. IZM R, 7 - Gelibolu'da ya- ıg cı e e ser e~ ır.,..ı an İ 
t . b 1 d' 1 1 d l" 1 bulunmuştur. stanbul münte- B' "kA t ışır. Bu münakasaya istirak et- kalanan Filorinalı Naşit Mani- "'e. ıye avu cat arın an .asan h"b" ·ı · d d' ır şı aye 
"Akd · ( 000) 1 ·1· - F ı · B h , · 1 . . 1 ı ı sanı erın en ır. r . enız,, 10, ngı ıı mis diver grup veya şirketlerin sada isticvap edilmiş ve sahte e ırnı . se rımıze <;e mıstır. .. h . . . , ş k D · il h kk da 

ır 1 , "' Mum:.ıJ!e.,1; dün kendisile ao-'·ru"- Dun ~e nmız1 de yen.t tevkıfat ar emıryo arı a ın asına satı mıştır. teklifatile müsavi görülürse.in- Mehdi Mehmet ile münasebeti , " ya d bazı şi1'..iyetler vardır. Bu şiki-
Rthbm şirketi şaat ta tercihen Alman grııpa i- olduğunu inkar etmiştir. şhenkkbirdınuharrir1i~nize had_ise Meneme::::;a 'hadisesi ile yetlere göre kumpanya tüccar-

a t R h 1 d ·ı ktı' Menemende tevkı'f edı'len a ın a şu ma umatı vermıs- , d ·· · d' yrı bı'r ükumetin stanbul ıhtım a e e ı ece r. tir. ·. alak:ı.dar olmak üzere dün şehri an manevra ucretı .. ıye a 
'Jirketi aleyhindeki protesto Bu madde ile belediye zim- Celal B. isticvap edildikten son .. . 

1 
• , , • : mizde ~·eııiden kimse tevkif edil para almaktadır Tuccar. muka-

"kararı dün noter vasıtasile sir- nen şimdiden inşaatı da Alman ra tahliye edilıni~tir. . -. ~oyle çırKm bır hadıseye memiştir. Tahkikat divanı har-1 velede olınaran bu f~z~l.ı ~ara 
kete tebliğ olunmuştur. ~ grupuna ihale etmeği taahhüt Miirtecileri alkışlıyan ve on- ısmımın k~;ıştm~ı:ıasından do- be intikal ettiğinden Menemen- 1 hakkında Tıc~re~ mu.dırıyetın.~ 

. Bu pmtesto ile şirket şimdi- etmiş bir vaziyet' e girmiş bulun lara yardım eden 30 kisi istic- layı __ ç~.k mutee_ssıfım. Geçen sa- deki tahkikat safhası takip edil- ı mürac~at e~ış~ır. Tıcaret .mu
~e kadar ifa etmediği taahhüda maktadır. Bu itibarla Alman vap edildikten sonra tevkif mii- lı gunu saat dort buç:ı~ta yazı- mektedir. Bugünlerde şehrimiz- diriyetı keyfıye~ı şa~~- Demıryol 
j,tını yapmağa davet etmektedir. grupundan projelerin tanzimi i- zek!~eersi ile kışlaya sevkedil- hane:-nde otururken sıvı! memur de yeniden bazı tevkifata inti- Jarı Nafıa komıserlıgınden sor-

.e, Bilhassa fuzuli olarak resim çin ayrı, inşaat için de ayrı temi- mişlerdir. Dün ameleden Mus- lar tarafından mliddeiuınumili- zar edilmektedir. muştur. 
'lınan rıhtımsız yerlere rıhtılJl nat akçesi istenmiştir. tafa oğlu İsmail irtica hadisesi ğe davet edildiğim tebliğ edildi. ŞEYH ABDURRAHMAN Turizm şubesinin 
'.1§a ettirilmesi mukarrerdir. Halbuki grup inşaata taalluk münasebetile hükumetin icraatı Bu emre ittibaen polis müdiri- SAMI EFENDi l 

Şiııket taahhüdatrnı ademi i eden teminat akçesini vermek is ve divanı harbin faaliyeti aley- yeti birinci suhesine götürül- Yalnız, bir kaç gün evvel faa iyeti 
~da devam ederse feshedilece tememektedir. Gerek bu ve ge- hinde bazı sözler söylemiştir.İs- düm. Alel'usul Sarıyerdeki evim sehrimizde Menemen müddei u Belediye turizm şubesi gün-
1 anlaşılmıştır. rek diger noktalara taallilk eden mailin tahdişi ez han: mucip söz de ve yazıhanemde taharri yatı ~rmmiliğinin iş'an üzerine tev- den gi.ine faaliyetini teşmil et
Konıisycncular birliği ihtilafın hallı ı in tetkikat yapıl ler söylemesi ve erkam hükume yapıldı. İki :;ün sonra, Pers"'m- kif edilen Şeyh Abdurrahman. mektedir. Seyyahların burada 

Ko · 1 1 · r- · · ' 1 maktadır. te karşı tefevvühatta bulunmas< he güni.i Ba -lrrnıaya ve or?d~n Sami ef.di, evelkigün mahfuzen! ne gibi müşküllere uğradıgı 
.,.. _mı~yoncıı ar )tr ıgı ıaare 1 O .,. ")f ·· d• u··z~rı'ne te"kı'f olumnuş ve Me- Menemen m'.idd~inmumili":ine İzmire sevkedilmictir, SeyhAb ·hakkında tetkikat yapılınakta--Yetı dun toplanmıştır. , <\, U unun IVanı ~ • _ ~ _ 
. Bu içt:n,ada, birliğin hüku- Darülfünun div;;ni bıı,,ıin sa- nemene sevkedilmiştir. götürüldüm Menemene mıı-;a- (~·ırra'ıman Sami Efendi, Nakşi drr. Bu hususta bazı Avrupa ~ey 

, ;;~ ı:ezdinrl .- i te~:'ıbcislerinin at ikide içtim' ederek bazı me- İZ MİR, 7 - Dün ~k~ geç l s~_lat:m_ gec: olı'.L•ğ.tı iciıı c-.tesi 1 hendi t;:ıhrikatile • alakadar bu- rahin ~ü~Qlarından da mal(ımat 
-~•tıdın~ ı_-,1 _ .. -"· r \'·'rı"-,1 ·, . ·tr. vakte kadar yapılan ıstıcvapla-1 gun ;stıcvap edıldım ve hakıkat lııııuyor. ıstenmıştır. ' " - · · - scle!~r müzıtkere edilecektir. 

elektrik fi\izeler, ~nalı dolap!ıt!·, 

bronz "" lake k ·ol•lar, ddli ' 
burel i, ço.: 1 '.;: k ııJol.ı ı, " 
ıı1on ına.ı;ala~ı, tll1 ,lol:ır, ç.ni v 

mıtndra solJ:ılar •. in ~e" dıkı;; 

nesi bahular olo~br, 

\'e sair eşl lı. Bü lik ft>r na , e 

bk Alman riı "" • u 1 br. • n, 'fe: , 
YC Soruk lnlıl rı epaı ı ın d !ıi 
kiralıktır. l'cı siirenlml. il 1 n de 
25 teminat alınır. 

D~IT<:dilec<k ibrir t t n·ı 

" CigarılJr 'e hun ı 111 "1 nl 

rııev•dt pakeılc;nok için •l:lt • ) , 
kınd:ı o:ı beş sen ·ınLHIJetl · 2 n'hı,-, 
tos 1927 ıari'ı ve ~71 "" l!Crı> ııh 
tınds. !'\ınayi ınüdur:)ellndc.-n bır J·it' 
ihtira bera.u istihssl kılınmı~tt. Hu 
kere- ınezkü:- ihtirt? furuhr \Cy11 ı · tr:ı 
vcriltccgindcn i~tirasın:ı \'C}'R i:>tica 
nna tılip olan zc11tın lıtaııbul Yeni 
poitahanc a.rkıtsı n :Lı . ·ır 1 :ren Ji 
kütüphanesi caddc.<ind• ·ı urkire 1 h·ı 
No 18·22 de mukim J 1 \NRI \'.\!,. 
Tf:R !STOK ck.ıd11 e mır.• ıt 

eylemeleri. 

Dr.HORHORUN 
Cilt, zUhl'evT ve bevl ya 

Teılnbane;~ lkrotlı• Tokıılıyan 

yauında l\1e1<to? so'C'l'< N>. ~ mua
yene heı gün ık;n'n kadar 

Dr. Taşciyan 
Bel~oğu:.luğu H· Frengi ıcdjvi

hanesi. Euıinönü l\liO&ı;\'80 cczuıc;i 
karşı sokağınd• N'o. 4 · 

-----
Doktor Vamık 
Hastalarını Suadiydc Bağdat 

caddesindeki kö~kün de 12 - 2 
ye kadar kıı'•ul eder. ·ıbr3~-:ıat

lar eczanedl'n mccc~ııen tel ·fı•n 
eı.lillr. 

Dr. A. Kutiel 
l'H~. Fren~. Uı.:l~oı;~k u~u \ · 

a jcmı ı' tid3r mu:\ en: \ c.:lckr"ık 
ı·d•""-'•<sL Kaulör lk ~ fırı 11 
s1r:ı.s1nd1 No. 34 
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•••• AZ l·Rcı· •••• 
Ali RiZA MüESSESATI 

Su geçmez lacivert renkli gabardin pardesüler, 
trençkotlar, kışlık paltolar. fantazi kostümler, 
zarif çocuk elbiseleri gayet ucuz fiatle 

• elden çıkanlmaktıdır. .ı 

•• l1tanbulda Eminönünde - Anksrada Şafak mağazasında 

lst Adliye Levazım Müdiriyetinden : 

:\JILU\'LT 

• 

Yapılacak hediye 

Bir RADYO 
Alınacak ahize 

Bjr PHILIPS 
Clnı ldbarllc llatlan emsalsiz olaıı 

dlıazlarımızdH bitini intihap edini:ı. 

Tip Fiat 

2511 
2802 
l!~14 

2515 

425 lira 
290 .. 
ll45 .. 
t40 • 

1931 

Hiltfı hakikat beyınnıme tınliml ıuretlle harcırah istifa eylediği iddlulle 
maznunuıleyh olu? Adliye veUled cellleıl•den tabn muhakemeye alınmasına 
usulcn meıuni!et ita kılınan Burhanly1> ua ııtülawnı Şcvkı beyin ctreyın 

eden mubukeme neticesinde mumılleyhln validesi Fatma Ye bemffreBI 
Sımiye GUyin hınımlarl lsıanbuldan mahalli memuriyetine g<tlrmedlğl 

halde mezboreleri getirmlşceslne hl!Ah hakikat beyanname ıınzimile ve 
yerlerine dijter lkl kadın ikame soreıile mesburefer namına harcırah aldığı 

cHıkı muhabere ve mahalli ıııılmüdiriyetilt Burhaniye müddelumumili~inin 

müzekkereleri n ifadeleri kırut edilon Muhtar !\lı.stafa ve hane ahibi 
Hürmllz hanımın şehadetlerilo sabit olmuş ve hareketi Türk ceza kanununun 
343 Uncu. maddesinin birind hkrasını munhk bulunmuş olduğundan ber
mucibl talep hkrai muk~reye tedlhn üç ay milddede h.pıine 40 kuruş 
7.abıt 160 kuruş sured t•bllg ve 200 kuruş lltm barcı ki cem'an: 400 kııruş 
ma>arlfi muhakemesfaln kendisinden abs •• btifısına kabili ltiru ve tem yiz 
olmak Ozere 27 Eylül 928 tarihinde gıyıben ve mUtteflken lıarar \erilmiştir. 

TÜRK PHILIPS LiMiTED ŞİRKETİ 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

demiri 
levha 

8 Kalem taban 
21235 Kilo çinko 

19-1-931 tarihinde kapalı zarfla münakasası 
yapılacağı ilan edilen balada yazılı iki kalem mal
%emeyi Hakimiyeti Milliye gazetesi müddeti mu
ayyenesinde n~şretmediğinden şartnamenin müd
detlerinde tadilat yapmağa mecburiyet görülmüş
tür. Bu sebeple mi.inakasanın 31-1-931 tarihine 
tehir edildiği ve tadilatı görmek isteyenlerin An
kara.da Merkez Satın Alma komisyonuna ve 
lstanbuldc.. Askeri Sanatlar mekteib müdüriyetine 
müracaatları. 

lstan~ul ~nınrnkleri nıu~alaza mü~irli~in~en: 
Motör için 20 glin müddetle ve kapalı zarfla 200· 300 

ton beıııln saun alınacaktır. 

'2 - Benzin şureti, 20 derecede 720 725 siklet! lzalizede ola
caktır. 

.ı - Şartname sureti mu,.tddakaları Anlc.ıa'da giımrilkler len· 
zım müdürlügündcn ve lstanbul'da muhafaz~ müdürlüji;ünden ls
tencct!ktir. 

4 - ihale 931 senesi ikinci ktnun 14 üncii ~arşamba günü 
ldat ı:ı te gümrükler nıuhafu.a müciür'ögiındı olacaktır. 

;, - isteklilerin şartnamesini alarak bu ı.ı~ al&kadarlann mCf" 
~liyetlnl g&teren ticaret odasınca kayıtlı ve şcrlkseler şirket ve· 
~aikl ve bir müesseseyi tt~mıll ettikleri tıkdlrde vckAlctnıme ve 
muvakkat güvenme teminatlın n~ L~;1bcr belll gün ve sııattı 
m üdüriyetteld komisyonda baz,. \ıulunmalııL 

l'URK DIŞ T ABIPLElU 
CEl41YEr INDEN 

.Sıhhıye Vekaleti celilesının runeatı' 
reem1yeein1 haiz olan BIOKS'un okei
j enlı di~ macunu ve hıfzıaıhha kava• 
idine muvafık olarak imal edilen dif 
fır9e.ları cemlyetıınızcede te.veiyede 
kabUl edi lmı' o lmakle. ehali 1 mul'ıt e-
r emenin mezkur BICKS macun ve fır9a~ 
ların kullanmaları tavsiye olunur. ' 

ı Büyük islam tarihi 
• Asrı Saadet - Sadn İslam 

3 - 4 bin aablfe 9 cilttir. Eski harfü rledlr. 
Yazan: ls!Am a'udemill - Tercüme eden: Ömer Rıza 81. 

• Flan: Bez ciltlisi 1400, meşin cltllsi 1600 kuruştur. 
~ Posta ücreti: Türkiye için 12 5 hari'; için 300 kuruştur. 

, B<delini bir defada veremlycnlcr 'taksitle de verebilirler. 
~ .. Neşreden: Asarı ilmiye kütüphanesi .. 

Pazarlıkla halat, makara 
ve saire mübayaası 

Alt deniz ticaret mektebi müdürlüğiinden: 
Halat, Demir makara ve ıaireJen İbaret on iki kalem eşya 11 • 

1-931 tarihine müsadif pazar günü saat on üçte pazarlıkla mü
bayaa edilecektir. Taliplerin şartnamcs.ini görnıek üzre Ortaköy 
caddesinde kain mektep müdürlüğüne ve pız:ı.rlıgı iştirak edecek· 
!erin yevın ve ıaatı meikQrda mektepte müteşekkil komisyonu 

, , mahsusuna müracaatları. 

Kırklareli vilaJeli encünıeni ~aıınisın~en: -~--. -~--
-

Kaµalı zarf ıııulile münakasada olup 24-12-930 tarihinde iha- IDevlet Demıryolları 
lesi mukarrer 5834 IİtL 18 kuru, bedeli keşifli Pınarhiıar-Burgaz ~ • • • -

yolunda inşa edilecek dört metrelik bir köprü ile 0,60 !ık dört 1dares1 ı I an 1 arı 
menfeze verilen bedel haddıJAyık görülmediğinden ve aynı yo· -lf'!;;ı::ıiımlCll:I _____ _ 

lun ı 5 + 00-17 + 330 kilometreleri arasında yapılacak 10020 3 
lira bedı>li keşifli ŞO!I ve blokaj ımcliyıtını talip çıkmadığından 10000 M oksijenin kapalı zarfla münakasası 19-1-931 Pa-
cumhuriyct gazetesinin ı O, 14, 18, 22 Ununuevvel 930 ve Mil- ıartesi günü saat 15te Ankarada Devlet Demiryollan idare-
liyet gazetesinin 8, 11, 14, 17 KA. evvel 930 ve Kırklareli gaze. ıinde yapılacakbr. 
tesinin 8, ı ı, ı :;, 23 K&. nnl 930 tarihli nushalarındakl şerait Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 
dairesinde ve i~bu gazetelerdeki ilin ucretlerl de müteahhide ait muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30a kadar komis· 

olmak üzre köprıi ve menfezlerin 14-1·931 çarşamba saat 15 ve yon katipliğine vermeleri lazımdır. 
yolur, tarih ve mezkı\r günde saat 16 da ihaleleri yapılmak şar· Talip'.er münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde 
tile ka1ıalı zarf usulile münakasaya konmuşt ur. Taliplerin Kırklar· Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik 
eli daimi cnçuınenine mürncaatlarL ı edebilirler, 

~W J ~ K T 1JJ1 HE Pi Y l N G O~ O 
YENİ 1'ERT1P BAŞLIYOR 
1. Cl KEŞİDE 11ŞUBAT1931 

Yeni plinda 3 ve 6. ca keşidelerde büyük 
ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

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

gibi bir şekil almışhr 
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 başlanmıştır. 

. . • .. 
Samsunda teslim edilmek tartile 40,000 adet meşe traversin 

pazarlığı 12-1-931 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet 
demiryolları malzeml! dairesinde yapılacaktır. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin yevmi mezkurda 4500 lira temi
natlarını müstashiben müracaat eyleme· !eri ve bu hususta müte
mıııim tafsilAtın malzeme dairesinden alınabileceği ilan olunur. 

• • • 
Devlet demlryolları umumi idaresinden: 
1Jaydarpa'3 ve derince limanlarına mahsus 1004 numaralı tıri· 

tenin 11 ci maddesi tadil edilmişur. ;\1ezkıir tadi!Ata nazarın şl

mendiferle nakledilen veya nakledilecek olan kömür ve maden 
filizleri gibi bazı mevıdın Derince'de açlk .arazide işgal edecek
leri yerden icar bedeli olarak beher metremurabbaından beher ay 
için maktuın (4u) kuruş alınacaktır-

35 ton mazot münakasası 
Bandırma Balediyesinden: 

Kapalı zarf usulile münakasaya konarak ihalesi gününde talibi 
çıkmayın SS ton mazot ihalesi 10-1-931 cumartesi günü sut 
on beşe talik edildiği ilAn olunur. 

Karacabey Belediyesinden : 
Karacabey Belediyesine ait •ekiz JÜZ metro tulünde mu trner1 delı:oTll 

rayı kilo heaabile ve beş adtt vagonu adeden 4-1-931 tarihinden 24-1-931 
tarihine kadar yirmi güıı milddeıle ve kapılı sarf uıulile ınü:nyedeye çıka
nlmıştır. Teklif olunan bedel haddi liyık görülilrae 24-1·981 cumartesi 
günd saat Hl da !halci ht'lyesl icra kılınacağı ndın talip olanların müddeti 
mezkO,e zarfında teklif mektuplarını belediye encıimenlne tndl etmeleri 
ilan olunıor. 

Türk çiftçisinin düşmanı 
Tarla r rel rinln ve gine imha presi 

t ..... _ .. ·--_.-
H 
o 
R 
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ve 
F 
1 

1 
Af r:.· ~~_,-
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E 

r, )" "'' 

!~ ~ --- -~ 
DepozJterl: Yeni postJne 

!'ehli vın zade Salı 

Rı 

Her zaman için !stok bulunur. 

Balmumcu Dumlupınar Yaıımek· 
tıbl Müdürlüğünden: 

iaşe ve ibateleri mektepçe temin 
tdilmtk üzere febrl otuz lira Ucretll 
bir huta bakıcı ( Hasta bakıcı mek
tebinden mazun olmak flrtile ) ve 
onbefer lira ücrttli dört kadın ba
deme alınacaktır. Talip olanlann 
nilfüs cüzdanı v~ mahalle ilmühı

berlerile birlikte hemen mektep 
ldaresi•e müracaatlan. 

SEYRISEF AIN 
Mı rkez ıcentı: Galata kUprü 

Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

actnteal; Slrkeci'de Mühilr<hr 
zade halll ılonda. Toldon ÜL 
2740 

Trabzon ikinci 
postası 

( KARADENiZ) vapuru 8 
k&nıınusani perşembe akşamı 

Galata nhtımından lnebolu, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize Ho
pa'ya kalkacak, dönUştı 

pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Sams~n, lnebolo'ya uğ
rayacaktır. 

Bozcaada postası 
(GELIBOLU) vapuru 10 

K. sanı cumartesi 17 de idare 
nhumındın Gelibolu Upsekl 
lmroz Eozcaadaya kalkacaktır. 

Mersin postası 
( lnebolu ) vapuru 9 kA

nunusanl cuma 1 O da Galata 
rıhtımından kalkarak Çanak
kale, Jzınir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, An-

i talya, AIAlye, Mersin'• kal
kacak dönUşte Tışucu Ana

mor'ıı da uğrayacaktır. 

Dalyan, Marmaris, Fethiye'de 
aktarmadır. 

lzmir sür'at postası 
(EGE) vıpurıı 11 kinunu
sanl pazar ı •,80 da Galata 
rıhtı1111ndan kalkarak lıımir'e 
gidecek ve perşembe sabahı 
gelecektir. 

COMPAGNiA GENOVESSE 01-
NAVIGAZiONEA VAPORK. 

C V d vapına O· apO a 0 desı ve Kös-
tencedın muvaıaletle IOklnunu11nl
cumırteal (Katın, Palermo, Napoli, 
Musilya Cenova, Ll~ırn ve Snonı) 
ya hareket edecektir. 

Fazlı tafaillt almak ve yolcu n 
hamule I~ Galıtı'dı Çlııill nhum 
hanında ıcınıuı b•lud.. lntercond
nentalo A. şirkıtlne mliıac11L Telefo• 
e.,otlu 1294- 1295. 

lanısuu nafia ~as nıü~eu~isli~in~ 
Çar-anı ha kasalı;,<ından geçen \" e~il ırmak 

edilen beton arma köprii ayaklarına k~ifnamc,ine tc\ fik 
anrojman ameliyatı :i76ll lira 19 kuruş ile münaka-a 
nununa tevfikan 29 kAnunucvvcl 930 tarihinden itiba 
sani 931 17 ci cumartesi ıı;iinu 'aat f 6 da kapalı zıd 
edilecektir. 

2 - Mlinakasaya ıktidarı malisine ve hıiınıi haline 
!enler kabul ve talip olanlar % 7,5 he>abile dcpo7..tO 
teminatı olarak teklif mektubu verecektir. 

·' - Şeraiti ınlinakasayı anlamak w fazla tafsiUt 
yenlerin nafia dairesine miiracaatlan. 

8. 1. M. llıın ~oınisJonun~an: 
D. Bekirdc Birin~ı l'.mumi l\lllfettlşlik emrindeki 

ihtiyacatı için !iO<.ı-800 Teneke kız marka Benzin, 15 
Vakom, 10-20 Teneke Gıres 5-10 Teneke Valvalin 20· 
Gaz kapalı zarf usulilc rniibayaa eclileçcj!;inden itaya t 
rın kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuğu nishctin 
muvakkata ve ihaleyi müteakip teminatı muvakkatcy 
be~e ihl:lğ surctilc yü;1.dc 15 teminatı kafiye vcrecekle 
kasaya i~tirak etmek üzre D. Bekirde B. U Müfettişli 
şekki! alım komisyonu riyasetine ve şeraiti münakasayı a 
Umunıı mtlfetti~lik Levazım memurlu~una müracaat et 

İstanbul kız muallim mektebi müdürlü 
Erzurum kız muallim mektebi beden terbiyesi muallimli 

muavinlJj!I mü•holdir. Beden terblyeıl kuraundan mezun v 
oı.nta.rn serian lstanbul ınıntalıası Maarif Emlnligine müracaat 

Emvali metruke müdürlüğ · 

Satılık hane 
Yeşllköydc Ümraniye mahallesinde Mektep sokağında 

Güğercin sokağında 14 numaralı olup birinci katında: 
mutfak, tulumba ve kııyııyıı. ikinci katında: Bir sofa 
taraçayı havi bulunan ahşap hanenin bedell dört taksitte 
lizre 1100 lira bedeli muhammen ile 27-1-931 tarihi 
'ah günü saat 14 de bilmüzayede satıla~ktır. Talipleri 
teminat maklıuzlarile lstanbul Emvali metruke satış ko 
müracaat eylemeleri. 
·-~~~--'~~-=-~~~~--~~~~~~~~....; 

Tamirat nıouatasası 
Ali Ticaret mektebi rnüb 

komisyonundan: 
Mektebin Orta ve üst kat koridorlarının tamiri 2 

tarihinde ve saa~ 14,:S da ihalesi icra kılınmak üzre 
psulile münakasaya vazolun muştur. Talip olanların yev 
evvel depozito akçalarını lstanbul defdcrdarhğ:ı binasın< 
satı iktisadiye muhasebccillgine tevdi edilerek alacakları 
yevmi mezktlrda 11ıt T 4, :ı da mektepte müteşekkil 

gelme_le_rı_.~~~~~-~~-~~~~~~~---ı 

r. T. T. ıevazıın YB ıne~ani nıO~ürlü~ 
Kapalı zarf usulile münakasaya konularak bedeli h· 

görülmediğinden pazarlıkla mübayaasını karar verilen 1 
kerlek zamklı hük bandının pazarlığı 12-1-931 tarihin 
pazırteıl günü saat 14 te icra olunacağından taliple 
mezkOrda teminatlan Ue birlikte yeni Postanede müteş 
bıyaat komisyonuna müracutlan Şartname her gün alı 

Istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğ 
1 - ERDEK Limanında magruk 17 5 maimahrc.; 

(Sakız) ve 55 maimahrıç tonunda (Edremit) vapurları 
tamamen karıbahirden ihracı ve limanın seyrisefere salih 
ifrağı kapalı zarf uıullle münıkuaya konulmuştur. 

2 - lbalei kat'lyesi 31 kanunusani 931 cumart(si 
15 te lstanbul deniz Ticaret müdirlyetlndt! yapılacakur. 

4 - Talipler araıında hazineye en muvafık teklilatta 
lann teklifleri kabul edilecektir. 

5 - T~pleıin yapacakları teklif.atta vereceklcıl fi 
buçuk besablle teminatı muvakkatesile birlikte yevm ve 
lede lstınbul deniz ticareti mildirlyctine ve hunlara a 
meyi görmek ve daha ziyade maltlmat ve izahat almak 
gün müdiriyet idare şubesine müracaatlan birinci defa < 

olunur. 

Hiç beklenllmedlil bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancall 
Tayyare piyango bll• 
ti •lmakl• kablldlr. 

Onun lçlnı 

TllllBE · Pl11NGOS~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANUNU· 
SANİ 1931 DEDİR 

BOyOk ikramiye 
200.000 Llradı 
Aynca 

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

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 


