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z aı:I aalıll•d• a llılll. fırk.a~ı talf'ht 

Son .-e llarJcf bab•rl•r 

ı aaca sahifede: 
Halt l'ırkuı ve ır•açllt 
Prfmlerla yakında teyzltne 
b•flınacak. 

7urdu. 

• Dactı aahll.ıdc: 

1 - Haftarı'n yat.ısı 
ı .- Roman 

memurlar arasında yer bulan meb'us olmak 
ve adetine bir nihayet verilecektir. 

arzu 

Gazi Hz. nln Balıkesir ve Nazillideki z/yaretltrlnden iki intiba 

MALATYA 13 (A.A) - Re- H. Fırkası azallan ve halk mü
isicümhur Hazretleri saat 17 bu messillerile Malatyanuı istihsa
çukta trenle Malatyayı teşrif litı ve ihracatı ve alelfunum ik 

ve bu~uşlar, halk tarafından tısadi faaliyetleri hakkında ko
hararetle karşılanınıllardır. Ga- nuşmu~ardır. MalatyaWar de
zi Hazretleri muvasalatlarını miryolunun memleket istihsala 

Makale silsileleri gazete- müteakip Baş.vekil Paşa Haz- tmda ve iktısadi vaziyetinde te 
mizde karilerimizin büyük retlerine yeni yapılan demiryo- min edeceği inkişaftan bahset

bir rağbet ve teveccühüne lu münasebetile tebrik telgra- mişler, mustahsiller arasmda 
mazhar olan A. H. Beyin fı göndermişlerdir. Gazi Hazret kooperatifler vücude getirilme
" Komünistlik, din ve casus-ı leri şehrin bilhassa yeni açılan si pek faydalı olacağını söyle
Juk,, serlevhalı bu makalesi- caddesi üzerinde bir gezinti mişlerdir. 
ni yarınki nüshamızda oku yaptıktan sonra Türkocağını Reisicümhuı: Hazretleri vil'ı-
yunuz. teşrif buyurmuşlardır. Burada yet maarifine ve millet mektep 

\ı - 1 kabul ettikleri belediye ve C. (Devamı 2 inci sahifede) 

Komünistlik, din 
casusluk f 

Deniz lisesi Türkiye bayrak rekorunu 
kırdı, fakat sayılmayacak 

Galatasaray da gol çıkarmağa başladı 
Dün Taksim stadyomu saha-! dı. Netekirn bu oyunlarının se

sı bir haftadır yağan yağmur- meresini dört gol daha atarak 
dan berbat bir hale gemişti. İlk elde ettiler. 
oyunu Galatasarayla, Beykoz Türkiye 4-200 bayrak rei<oru 
oynadı. resmen kınlamadı 

Galatasaray 6 - Beykoz 1 Galatasaray - Beykoz oyunun 
Oyun sahanın çamurlu olma- dan sonra Deniz lisesi talebesi 

sına rağmen seri başladı. Gala- 4-200 Türkiye bayrak rekorunu 
tasaraylılar ilkdakikada merkez indirmek üzere bir teşebbüse 
d;n aldıklan topu, Beykoz kale girdiler. 
sıne soktular. Dün gördüğümüz Deniz lise 

Oyun onbeş dakika kadar mü si takımı ne takımdı ... Çocukla
tereddit devam etti. Biraz son- nnın göğüsleri, bacaklan her 
ra Beykozlular da bir gol ata- şeyleri, kauçuktan dökülmüş gi 
rak beraberliği teınin ettiler. bi mevzun ve elastiki idi. 

Devrenin :1onuna doğru sarı- Vazifelerini bihakkin yapan 
kırmızılılar bir gol daha atarak çocuklar, beılki Türkiye reko
haftaymı (2-1) bitirdiler. runu kırdıkları halde kronomet 

İkinci devrede Galatasaray ~olann hatası, acemiliği yüzün 
~düzgün aynamağa başla- (Lut/en sahifeyi çeviriniz) 

Ftnubalırı - Anaılolıı macından bir enstantane 
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Asarı atika tetkikatı HARiCf HABERLER •• j~~~~~~~~~~~~~__..~----~~~~~~~~~~---~-·~~~~~~~~~~~~ 

0cç~~~!~n~:!a~~ab~81 ,~~,~::_~~~~a:! ~ Almanyada __ s_o~k_a_k_ cinayetleri 
. •. lan şu ciheti dahi laylkıle tes- M• frit} . h ~k" ·. • d b •• t b 

4 - Tedrıcen zaıl o_lmakta bit eylemek lazımdıır: İstanbul U enn ta rl atı netıcesin e aş gos eren U 
bufunanb u harap .yetferı m~ha- surları aynile Rumeli hisarı, kib l 
laza eyien;ekte ~ızce maddı ve Topkapı sarayı ve Süleymani- Vak' aların failleri hakkında ta at yapı IYOf 
ya manevı n~ laıde vardır. . . ye camii derecesinde Türle tari 

Evvel e~ırde su:un tahrıbın hinin şahitleridir. Türkler İs- A d 1 ıı F·ı· ti 
•len tev.:ııut edebıl~cek ma~- tanbula girdikleri günden iti- ran 1 I_ Ecnebi matbuab ı ıs n 
zurlar goze çarpaı- ki .o .da. bır baıren memleketin tarihi ve be-

kavmin tarihi: ananes~n~ ıfade dii metrukatına sahip oldular k ı· Türkiyenj.n ik. tısadi İngı•ltere yahudi-
etlen abidelere ve mazının eser- ve bunları her türlü tecavüzden Bir ta ım giz 1 •• 
lerine dünyanın her tarafında vikaye etmeyi manen deruhte vazıyetı ı 1 .. k de 
az çok hörmetkar ol~ların fe:- eylediler. Surlar, ister Teodoz, Vesaik bulundu "Times., gazete•inin '':"elik m~li er e muza ere 
yad ve iğbi'l'arına baıs olacagı ister Bazil Komnen veyahut ve ticari aavesi ahiren intışar etnu~- LONDRA, 12 (A.A ) -
keyfiyetidir. Nit·e·ki~ 1!'_1oran- Paleolog'Ia; tarafından inşa e- 1 tir. Bu mecmuada mezkiı~ .ıaze.ten~n Avam Kamarasında sorulan bir 

· d d d cu asır memleketimizdeki muhabm Turkı- M M d sa şehrın e on ?r ~n .. - dilmis olsun, bunlac bugün . 1• ·ı.ı adi •<>n bir se
9

e- suale cevap veren . ac o-

!I 

--- - ---
Al"""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--."" 

Yunan, Macar başve 
killerine iadei ziyare 
Başvekil ve Hariciye vekilimiz ya 
kında M. Venizelosa ve Kont Beth 
len' e iadei ziyarette bulunacakla 

k. b k u var . yenın ma ı ve ı ıs · . . . 
1 

. hakk 
dan kalma es 

1 ır . opr . ~ Türk tarihinin abideleri meya- ' lik wziyetini hülasa ebnektedir. Mu- nald, Fılıstın mese esı ın-
dır ki bundan takrıben . yınru nına dahil olmuşlardır. Onun habir evvela O•me.nlı borçlan meıe· da M. Weizmann'a yazmış ol- M k } b 
beş sene evvel bun~ tahnp e~- için bunları tecavüzden masun lesinin son bir sene zarfında geç~di- duğu mektubun husule getimıiş araş urlu uş ayramı 
mek ve yerine yenı taırzda bır bulundurmak vatani bir vazife-~ ği malüm .•afah~b, ka.yd~e~ek duyu- olan bazı yanlış anlayışlar .iza- l\'IARAŞ 12 (A.A.) - Kur- betle irat olunan nutuklarda lı 

ANKARA 13 (A.A) - Hari- yakında İsmet Pa~a ile birlik 
ciye Vekfü Tevfiık Rüştü Bey Atinayı ziyaret edeceklerini 
Türk - Yunan itiraflarının müza avdette gene birlikte Kont Be 
keresi münasebetile dün Mecli- hlen'e iadei ziyaret edecekler 
te irat ettiği n11tku bitirirken ni söylemiştir . 

. •. k e zubahs ol ' nu umumıye mumeasillenrun Anka· -· . 'hd f l d'"' . B k K 
ki>pru yapma m v ... - dir. . ti · · bilahara M. Rist- le etmegı ıstı a ey e ı gını ve 1 tul us bayramı parlak bir suret- km üyü urtarıcıya ve ar •d· F k d h 1 bütün j. rayı zıyare erını ve . b• .1 • ··~ muş 1 ı. a. ~t e~ .a 5 - Paris şehri dahi bir sür t in hükiimet tarafından davet edilerek htç bir surette sıyasette ır e- te tes'it edilmiş, şehir baştan daşlarına karşı mınnet ve şu 
Avrupa dahılınde ıtıraznamc~ ile kuşatılmı§ iken bu suru tah- ' tetkikat yapbğını v~ rap~nu verdi beddül vukuuna delalet etme- başa donatılmıştır. Bu münase- ran hisleri tekrar olunmuştur. 
ler dolaşmağa başlamış v~ her rip etmekte tereddüt edilmedi. · ğini ilave ederek dı~or ~: mekte bulunduğunu beyan et-
milletten olan alimler, edipler, . . . - "Bu rap<>r neşredilm~ııe de Fran ınistir. z • t" • kaldırmak İçin 

n'atkarların imzalan bu iti- Doğrudur; fakat devırlerı bı- sız mütehassmrun şu mutaleada bu- '::)' •
1 

b rt Samuel işsizle- encı esare iDi 
sa eleri başdan başa kap- ribirinden farketmek lazımdır: ı lunduğu anlaşılmaktadır; . ı· . ırt dr. a:ke t k 'aksadile LONDRA 12 (A.A.) - Zen olmayacağma dair Avam Kanı 
raznam . . 1 . 1 b. 1 1 - Paranın hemen ıatikrarı a• re ış e an e me m . . . " .. . lamış olduğundan Floransa be- E.s~ı asır. arın .. ınsan arı .

1
z er.

1 

, zım değildir, 2 _ Türkiyenin a.tacak· parası milli istikrnzlarla temin cı es3:r~tmı _kokunden !:<aldı~- rasında sorulan bır suale ceva 
lediyesi bu cereyana karşı bu ta g~~ n;azıye hu:ınet etmeyı h~- 1 lılarae, ya~ Oı~nlı ~üyunu u?'u: edilecek b~r takım nafia projele mak ıçın Lı~ery~ya . gonde~ı- veren M. Henderson böyle b 
savvurdan sarfı nazar eylemek nuz bılmezlerdı. Bu sebeple bı- miye meclıai kat'ı malııyette Y~ b';" rinden ibaret ve liberallerce pek len heyete mumasil bır heyetın 'f b.. b 1 3 

z:ıruretinde kalmıştı. zi~ -~nl~~a. bu. husust~ .t:fevvuk j " itaS_f ak.~i lazım deği'.dir._ 3. --: Tur:~i mültezem bir takım tedbirlerin Habeşistana da gönderilmesi tekli ve t~şeb u~~e. u .urun i 
Surun ibkasmda mevcut olan ettıgımızı ıddıa edebLlınz. Her- Herr Hifler ye":'n duyunu u.mumıye ıçıoaklie~ecd g kabulü lehinde bir takrir vermiş için Cemiyeti Akvama bir tek- nın Habeşıstaıı huki'ımetıne ıı 

. h ld Paris "ehrini misal tedıyatın ecnebı paraıma n n en - ' k 1 ld • .. 1 . . 
maddi laide lere gelince "'.akı:"' ~ e gene . >; • • • , • çıkacak müıkilita izale için bir ban· tir. :r-.I. Macdonald, cevabında lifte bulunmasının nruvaıı o up o u unu soy emıştır. 
b:ı mevcut değildir;nasıl ki mıl gostı:rerek dey~bılı-:ız kı bura- Almanyada sıyası cınayetler ka kredisi tei:r . .ini • ., tı:ikılmetin mÜlhimi olan zihni- u - - .-.----- - - - -ı;- - H-
li abidatını muhafaza etmek ve da Fıli,p - Ogust'. ın zamanın- aldı yürü.dü. Son haftalarda ge- ~uhabir bun~·'! son~a t~~rini sani yet itibarile bu ta\:r:ri memnu- Gam ruk le azi z. 
hatta doğrudan doğruya kendi da (1180 - 1223) mşa olunmuş rnk Berlınde; gerek, Almanya- taksıti olarak hukumetın duyu~u u- , et' k- bul etmekte olduğunu ---·---

d n· etleıri olmayan bir me olan surun pek köhne bekayası nın diger be/Ji bafih şehirlerin- mumiye hesabına ü~.te bir tedıya~ta ~·Y 'e ". . bir İhlİ/BS (Baş tarafı birinci sahifada) 1;-e.enı'eyetıYn bile asarını izlerini Panteon' ın arka cihetinde ve de, bir takım hadiseler olmuş- buluı?~u~unbu ve dutyutonu tt~~u~ıye eyan emıştır. • • 
u ' • k - d b'• "k b' · · · .. k mec ısının unu pr<> es e ıgıru yaz H b İ - -- [erine dair vali ile maarif mii 
zahire çxkarmak maksadile mil KI~vıs so agın a uyu ;r ıt~- ~u: ki •• b~nları lıafıf • goste__c.m~ • d:ktan sonra diyor ıa, arp OfÇ an Çakmak taşlan düründen izahat aılmışlar, ta·, 
yonlar sarfeden bütün müte- na ıle hıfzolunmakta oldugu gı- ıçın hadıse demek kalı degıldır. " Memnuniyeti mucip olmayan bu l k } kip ettiğimiz mefkfirenin mahl 

dd. hükumetler için dahi bi, burada Romalılar zamanın- Valı!a/ar kanlı, birer cinayettir vaziyetin naaıl ve ne vakit tasfiye LONDRA 12 (A.A)-H~rp nası açın mlŞ 
me 1.'kn b h d h' b' ad dan kalan ve fakat hiç bir bedii ki zabıtayı ve adliyeyi çok meı edaeceğini aöylemek imkansızdır. borçlarının altın para ıle tedıye yetini ve yüksekliğini mü teme 
keza ı u usus a ıç ır m , T" k h"k' eti b. miktara kadar te . . . hük' · F z ANKARA 13 (Milliyet) - diyen halka anlatmak husu· 
di faide mevcut deg"ildir Fakat meziyeti haiz bulunmayan ve gul ediyor. Almanyada müfrit .ur ub ulmnmaku: d'"' ... ı k. sı ıçm umetm ransa ne - İstanbul gu"mru"g"u"nde mühim sunda Tu""kocaklarına düs.en 

· · L • d L t · k J d M d•yaıta u u ıste ıgıru soy eme d · nde yen· bir teşebbüste bulun " unutmayalım ki atik asar ve bugıin es arenes e. u ~ce bir takım fır •. acı ar var , ır. c-. tc, fakat yedi sene müddetle senevi 1 
. 1• • - bir sui istimal olmuştur. Sui is- vazifeler hakkında irşadatta b~ 

abidatımrz eğer kıymetlerini ar iinvanile maruf ola.nh.bır anfkıte- selli son intıhabatta "Hu.v~et.II 2,000,000 İngiliz lirası ondan :;onra ~~k ~yetın~ olup o7dıg:a timali teşkil eden kibrit inhisa- lurunuşlard!I'. 
t . ve daha makQl ve muva yatro meydanını za 1re çı ar- bi ekseriyet kazanan ıt.erın da dah~ büyük tediyatta bulunmağı aır vam marasın a so - rına ait çakmak ~!arıdır. Vak· . . . . fıkracaK . ·ı· t mu"sait ınak için de bir çok haneler is- milli sosL•alist fırkası mensup- icap eıtiren 928 Pariı mukavelesinin lan bir suale cevap veren M. a ciiyle olmuştur.. Gazi Hz. Baıvekılı tebnk edıyol ı neşnyat ve ı ana a • ' t d'li d t kt d' D" H d b · · b' h k .. -
olacak bir hale getirilirse bun- timlak edilmiştir. /ar~ gibi• ki, ?u;:Iar memlekette ~~,:iy: •::;:,~im~;:~ .. ,:~;:,:~. h en 1 er:ı~· u ıf.~ ~ em~ Bundan bir müddet evvel MALATYA, 13 (A.A) - Her 
lan ziyarete gelen seyyahların 6 - Avrupada hiç bir şehirıda~~a ,ahr!kat .yapmak_tad1I. ıı.il göndermedi. Alman ve ltaiyan ava esı ran~a ·-~ etı t~a gümrüğe gelen mezkur şirkete isicümhur Hazretleri tarafııı 
bahusus ~u iktisadi buhran hen var mıdır ki her türlü nafıa iş- Mıllı sosyalıstlerın hedelı ma- lıi.milleri tarafından Türkiye ile ayrı fından reddedıldigın~en. Pans- ait ve içinde çakmak taşı bulu· dan Başvekill İsmet Paşa H87· 
gamında, getirecekleri ecnebi /erinin tevessüüne mani te§kil lllmdur ki, Alman;ra!ı bağla- ca anla~mak için münferi~ tete~~~.•- t«;. ~apıla~ak. her~angı bır teşeb nan sandıkların gu"mrükten çı- retlerine atideki telgraf çekıl· 
ı b' d h' mI k tUIUZ' · e d b ·b· h b 1 • h yan sulh muahedesını ve onda': !er valu ol,lu. Bazı mahafilde duşu- busten hiç bır faıde hasd olma-.~am ıyo a 1 me e e e en u gı ı ata e etı mu a- . ı "ld" ·.. .. 931 · f d . .. 

1 
. . karılması için şirket tarafından miştir: . · • · · · do· an bütün •ıeticelerı kırıp at- nu ugune gore oenesı zarın a yacaaını soy em;stır. . 

mebzulen gtTer. Manevı faıd~: faza edılmış olsun? g · d k' h 'kA l Türkiyenin 929 de Pariste aktedilen A "k "b .. t • tevessülü Iazım muamele ıkmal Başvekil ismet Paşa 
ler ise pek çoktur. Zannnna go E 1 ·. d İst bulun t _ ı:ıaktır. ~Bu yol a 1 ta rı rJ.tın mukavel~ki miktarm yarısını ve ya merı a U çesı edilip te sandıklar teslim alma- Hazretlerine 
re başlıca ikisi şudur: Evvela ~-e emO.ırl e ~nd'k' h el- ıse bugu'! Alman yanın m 1• ad~ üçte ikisinLtcdiyeyi kabul etmeli VASHİNGTON 12 A. A.- cag·ı sırada ıso kilo sıkletinde Yeru' yapı'-- yol ile Maılatyl k . . d 1 ! vessuune s r ann şım ı ı a der atını ıdare etmek nıesu ıyetı mümkündüı:..,. li · · rica b 

1411 meml~ etımız! v8:~n .aş arımız de mani olduğu isbata muhtaç- ni üklenmi olanların vazife.si- Muhabi~ ~~ndan .,,nra İngiliz lira .az'.~e nez~retı e m, u_sene bulu~an mal:Jan .~ca~. 20 veya ya vardığnn ·bugünde s~zi'. ta' 
ekserıy~ kendilcnnı hiç tanıma tır. Hakikatte surun iç tarafı . y kadar ~orlaştırdığrnı .söy •ının 1030'ku"'' c;larak iıtikrarmdan kı buçe a~:gmın soo mılyon 30 kılo kaldıgı gorulmuş ve d~r kip ettiğiniz pek isabetlı ıma.1 Y~ ve_y3: pek fen.~.taruyan ~zı bugün orada mevcut bulunan ~1 

ne - h kt ' bahsetmekte ve bu seneki mahsulün dola~a balıg olması muh~mel hal tahkikata başlanmıştır. Ru- faaliyetinden dolayı bir daha 
kımselenn verdıgı batıl huk- "f b'l'ki ik. . 1. . 1 emege acet yo ur. iyi olduğunu iiil.vc ebnektedir. Muhn oldugunu beyan etmektedıt. sumat müdürü umumisi İhsa.1 t·~brı'k ve takdirlerimi arzerie . 1 . ki nu usun ı a s ı mıs ını pe c b' · h r ·h da b lı --- - ~ 
mim kurbanı o muş ve nıte m k 1 · · d b'l· F • d Hitler taraftarlarının karşı- •r •t a at ve .• racaıtan a set- Bey bugiin bana telefonda ha- rim efendim b' · O. k' 'b'd 1 · t h o ay ıstıap e e ı ır. r,msa a k. b mekte ya'"",.n sonunda şöyle de · 
.ızım ~-.ya. es ı a 

1 
e ~rı a - Valenciennes ve Belfort gibi şe sında kom~nistlet '-'!ir:Jı ı: . u_n mektedir: - ,' · · · M fk A • ht • diseyi _teyit ederek tahki~~~. e: R7isicümhur 

rıp ~l:t!gl_'.ll.1Z yolunda bır efsa- birlerde altmış seneyi müteca- ~a~ da ke~d~ emellennıtervıçıç~n "Ikm"di görünüş fazla p'ariak ol· e ure l ıyaCl hemmıyetle devam edıldigını Gazı M. Kemal 
nemn tesısıne .çalışılmı~~· Ha- viz b~r zamandan beri sanavi ıçın tahnkat yapmaktadır. Bıt- mamakla beraber 930 hasadı vasati· (Başı birinci sayfada) söylemiştir. 
kik~ti halde ıse b.~ .. huk~m ve . . · ~ tabi bir memle::ette teessü~ edi nin f~vkiı:;te ~yi icli'. ve eğer cihan ik· . . . . _ Diger taraftan öğrendim ki Gazı Hz. nin İzmirlilere cevabı i<ldıa Avırupanın butun saır aha on yed~ncı asırda Vauban ta'.a. lccek şey vatandas13rın sıyasi ı..adı vazıydınde bır salah bulunoay- gençlıkten ıstıfade ~ttıler. O~ kibrit şirketinin saiahiyettar 
'isi hakkında ne derece doğru fından ınşa olunan ve gayet ıyı k ti n arla~ento ve mat dı Türkiye kendini bir kaç aenekin. !arın üzerinde ışleduJ.er, Sekiz .. .

11 
. . b" ka .. _ İZI'.1.İR 13 (Milliyet) - Ga. 

' · · d f ı d - 'ld' muhafaza edilmiş bulunan müs anaa ar:,. 
1 

P. • den daha iyi •·aziyette bulabilirdi. Da on sene icinde aldıkları netice- mumessı eııınm ır 5 g~n ev zi Hz. nin müfarakatinden s~ır o\'~abb~li~~ş~~d~nye ~:~ar :~y;~ tahkem sfirun tamamile haricin buahtta mıı·kiu~ralaayatı~:g-~~~:n 3;:1a~ lıfü!efki tliı:,tretb'.!e~~~.<kt!;3·1Fdakat dt~c: l ıer, çak üı~üt bahiştir. İtalya ve vl.eklkıd· Andkara seyahatı bu ışle a- ra İzmir belediyesi, Vasıf B. it 
d 1 k .. · k• f ma za car enn 1gın ıttigı, " e te r!CI .. , • •d-d r a a ar ır. , , . 

1 
. 

lerimizi gezmiş ve dolaşmış o- ~ 0 .ar~ tevessu ve ~n ~~~ket- yı biribirlerinin kanma susamış bir salah hasıl c!aca ;iı . kanaatinde- Rusya re1ırr1;ler:;:ın tn ~~ ~t 1 Şirket çalınan çakmak taşla- mır vasıtasıle <J:a~ı Hz_. ne. te g 
lan seyyahların, arkeolog'ların mıştır. at~n şurası ~ .. ı ate bir halde sokak cinayetleri frti- dir.,, muarızları bıle· yor ar ı, eger nnın gizli surette piyasaya çı- raf çekerek İzmırı teşnflerındef 
tasdiki altındadır. Zira doğru- şayandır k.ı bu te~~ssuun her- kap etmeleridir. V -;--; ··--- . bu meınll«;ketler daha on, onbeş karılması ile çok mühim bir zi- halkın ihtiyaçları ile alikadar ol 
su maziden ıkalmıs olan eserler halde şehnn hanemde vukua S zamanlarda bu kanlI va- M. enıze.osun sıhhatı sene aynı tarzda çalışmak re- k lrn ş· k t duklarmdan İzmirlilerin niha 

- 1 · ·· htı on .. . . ak . k' yana maruz a ıştır. ır e . . .. her taraka ve her memlekette ge mesı murecca r. kalar aldı, yürüdü. Artik bu AT1NA 12 (A.A.} - M. Jımlerını yaşatm 1~ ~ını tarafından tanesi 10 kuruşa sa- yetsiz hır memnunıyet ıçindl 
insanların 1:eca~atına uğra- Kezalik Carc~sso;ı~e ve Ai- vak'.aları~ an;_iileri birer siyasi Veni_zelos~ hafif. bir y~rıın ~el- bulurlarsa, tasavvur ettık~e~ he tılan çakmak taşının sürümü ta bulunduklarını bildirmişti. Gıı· 
maktan tamamıle kurtulama- guesmortes şehırlennın kuru- fikrm miıdalıı olmaktan çıkmrş ce ugradıgr haben suretı kat'ıye deflere va~aları ı;ı;u;.ak af~~· biatile kacak taşların piyasada zi Hz. cevabında: 
mıştır. Nitekim Fransamn es: nu vusta istihkamatının en mü- da adl/yenitı haklarında takibat de tekzip edilmektedir. M. Ve- Her ?a~de uvvet 1 •• ır ~e h • ucuz satı~sı yüzünden düşe- Muhterem İzmir halkına ınıt 
kiden province romaine, yanı kemmel nümunesini teşkil e- yapmağa lüzum gördüğü miic- nizelos, duçar olduğu grip has- reye 1~~~n.at e~e~ r:J~loru~rt- cek ve bir hesaba göre şirket bu habbetkar seliimlanını ve teşel 
Roma vilayeti ismil-e malOm o- den silrları bugüne kadar gü- rimler sırasına inmişlerdir. talrğmdan tamamen kurtulmuş yat kaJ .J1ıyetderıl uı r h: 1 e- yüzden asgari 50-60 bin lira za kiirlerimin ibiağını rica ederil11 
lan ve her kanş t<opırağı üzerin- zelce muhafaza edilmişlerdir. BERL1N ız (A.A)-_ "Rcichsban olup nekahat devresini sayfiye- mez. a~n ad~ arı nı 

1 
arını, rar edecektir Diyor, 

d 
• h 'kal t . ' . · d · ek • ah kafalarını "'en ı cereyan arma ..:. ___ ·------------------e san at arı arını apyan Alın d St ttgard'm 200 ner., teşkilatına mensup azadan ıtri e geçırec ve payıt ta avde- ,_ bo b km s' r ' 

cenup alctannda bugüne kadar . anya a u. ki§inin lt K. evvel gecesi katledilme- tine kadar kendisine Hariciye "'.aşı § ıra .. anın me u ıye-
mahfuz olan eserlerin kadim kilometre ı:nesafe.sınd~ bu~un~ teri üzerine tahkikat icrasına memur nazırı vekalet edecektir ti de ayrıca mulahazaya değer. 
bir çok abidatın hali p~yidar ol R.ot~enburg şehri hM'ikıı_l~d~ ı· e~ olan ia~n~k haJ?minin v~r- . Hal.ıkın. bilha~sa gen91iği~ a~-
makta bulundu - Anadolıunaz yı bu halde kalmış eskı ıstih- dlği bir rapor ~-milli soayalıa~ Güzellerin ııeyahatı li.k ve manevıyatıru sıkı bır dı-

. . gu kimatı havidir. Nf1remberg şeb fll'ltan merkczlerile Hitler namındaki si tine tabi tutmak, onlaın ha· dakılerden nısbeten daha fazla . d h kilıl h b" "k hilcum müfrezeleri merkezlerinde ve MARSlLYA 12 (A.A.) - P h fha d k 
olduğu iddia olunabilir mi? Ma ~. e er şe e ~e er. uyu.: bir çok. azal'arm ilcametgihlannda: Fransa, Danimarka., Yunanis- r.atın er sa sın a yaşatma 
<ımafih yaşadığımız asırda slir- lukte 74 .adet C:Skı ıkule ıle mu- taharriyat icra edilerek bir çok vesaik tan, Romanya, Alınaııya. ve Bel lazı~dır.. • . 
!arın tahribine kalkışmak ve bu cebhez bir sQ.r ile kuşatılmıştır. müsadere edilmiştir. çika güzellik kıraliçeleri Cczayi !ürk ınkı~bının ·hır hususı-

\ME~LEME.:t~~ ı 
.• j--~~=~ 
Çankırıda hatip Hasan gen 

idama mahkum oldu suretle rbir takını eahillerin işae Bundan çıkacak neticeyi muh re müteveccihen vapura binmiş yeu. vardır.~ ? ~ ~uhul:1e 
ettiıkleri iftiralan velev zi.hiren terem karilerin bizzat istihraç ispanyada grevciler !erdir. tç~ık~. ıkabi! ılayetı~~ 0 maslı b~· 

1 12 
r-..ı..- K" _ oha a-·•-·ıtır Otomobille •eJf'l'İ• 

h kl .. k h. t ·· d ki · b''d' un u esas rınu-.. anonna ır ÇANKIR , - ...,..._..llllll .. p 1 ""'~ • 
stp o\!~sytae:1gv~ aşiJrd~r ~== e ece erı ta ıı 11-. CADİX 12 (A.A.) - Tram- ispanyada vaziyet şey yoktur. Vatandaşların aklı riilü kö>:'iDden HamEfdi Efenddai ilbc; kdö!' feT y~p~lmaktadırilıin.. . h 1 , 

· V AHiT . . 1' · da kl rülii hatip Hasan • arasın ır •- Dahılıve Vcki ın ra atsız ııı . . vay s~rvısı kısmen başlamıştır. MADRİT 12 (A.A.) _At- s~ ım, vıc .. n ve mantı arma ~ ihıilifı çıkıntı. Mesele, mah- , . . ıi 
den resmen TUrlı:ıye rekorunu sahaya çıktı. Maamafih onbırle Grevciler bazı tramvayları taşa heııCe mahfelinin azaları ser- hıtap edılınce anlaştlmaması 1 kemeye aksetmiı. Dava Jlaaz mahke- .. ~KARA, 13 - .Dahılıy:ı,;e 
kırmış addolunınadtlar. de çıksaydt, dünkü Fener oyu- tutmuşlardır. Polis, grevciler ü best bırakılmıştır. kabiıl değildir. Bu mevzuda, bti- mesinde görülüyonnuı. ~iil<rfıu Ka!.ad Befu, ~~n r 11

1 Bir hakikat varsa, dünkü nuna karşı bir şey yapacağı zerine ateş etmişse de kimse ya I I d ·b. F tün kültür müesseseleri ve buı Hıip davayı kaybedeceğini an- '!'· gun en " amma ge 
tecrübeni11 haıkiki neticesini a- şüfıhelli idi. ralanmaınıştır. Grevciler, bir ta ta ya a ır ransız meyanda bilhassa Türkocakları tam•t. iddiaya lllll7.aran ~amdi._E~.e~di s::;~düfer güzergahmdı.ki 
lamayısnnrzın kabahati krono- ki haftaym devamınca orta- cirin dükkanını kaparnağa ic- VARESE 12 (A.A.)- Fran 111n yüksek vazifeleri vardır. bir gün deği~en~e bug~y oilvutur· • denler 

• · A " M' · .. H 1k · · ' hük' • k d vardaki delikten çifte e ateş metrolardadıır. yı geçmıyen na-uolulular Fe- bar etmişler ve mumaileyhin sız ıllelı, 20gunmevkufiyetten a _ı ırşat. ıçın ~metin ayı- dn ~ .,,r uk babıı.a ve bir çok ANKARA, 12 _ ikmal edilen. 
Deniz lisesi lbu hakikati ev- ner muhacimlerinin onaltı go-I mümanaatı üzerine bir arbede sonra ı;erbest bırakılmıştır. Bu racagı tahsıs~t -yerınd.e ve yo- e :;-e v!ı;,: f;,!,,di Ef. yi öldümıii!· larm gÜzergilı ve ittasyoıılan cı 

velden temin etmek şartile bir lüne mani olamadılar. zuhur etmiştir. Bir ka~ yaralı mevkufiyetin sebebi, Romada lu~da. sarf edilmek şaırtıle- en ~~ m rındaki mektuf mad~n uh~a~ 
ıkinci tecrübede bulunmalıdır. Dün bilhassa Zeki çok atıl- vardır. Polis intizamı tesis için şu suretle izah edilmektedir: faıdelı masrafrlardan sayılır. Oç sene devam eden muhalceme ne b~ mey:onda Balıke~U: ha

1 
tb ek". . 

S ··ı · V f 7 D' - ' · B b k" "k fi " • · d ·· def Tem..n~ mahkeme iri zengın madenlerı ıt ebn~ ıcın u eymanıye 1 - e a gan ve canlı oynuyordu. ıger- hücum mecburiyetinde kalmış- Italyarunemudarı, Fransız deli a2an u uçu masra arı go- tic.,.ın e uç • •- • • b. tal' le km b • 
. · .. ' · · · · · · l k .... d h h · 'd e bozularak gelen bu da· na ecne ı ıp r çı •t r. Ikı devrede gu2ell ve bakım lerı de kusursuz ve yerrınde oy· tır. Bugün sivıl muhafızlardan kanlısından evrakını ıstennsler ze a mama · yuzun en, er an- •ınebgıdefen vhati. H Ef • l tı b't k.. ..

1 · 1 .. V faltl dılar · · '1 h' l 1 d '. · b. vaziyet karşısında onun va u a P asan · nın gene nşaa ı en opru er bır oyun a top suren e ar na . mıirekkep takvıye kıtaatı gel- ve mumaı-ey ın ' ta ya a ıka- g~- ır. . • idama mahkıim olması ile neticelen- ANKARA, l3 _Geçen sene ibal' 
(7-1) ka2andılar. Bu son hafta Galatasaray da miştir. met edecek ecnebilere müteallik yuz t?t~lini sarfa m~bur oluyo- mittir. feri ya dan Omerli Ciingörmez, ~i 

F. Bahçe 16 - Anadolu O Fener de çok gol çıkarmağa ahkam ve nizamata riayet etme ruz. Işın fenası şu kı, çok kere Foça hadisesi tahkikatı diret kaiaba Por~uk Kuruçay, Si 
Doğrusu saymak kabil ola- ba~ladı. rede Boğaziçi hakimiyeti ele a- ği sureti kat'iyede ihmal eyle- u~:_~~ı~.ırnız felaketlerin, gö_:- IZMlR. 

13 
_ Foça kaymakamı n nağbn köp..Jleri bi~i~tir . .. riıı'. 

nadı. Onbeş mi, onaltı mı, kat- F. K. larak 1iamamen tek kale oyna miş olduğunu görmii§lerdir. Ro d~gu~u.z zararların s~bep v_e .a· jandarma kumandanının divaru harp . Çar§~hada, Yc~ilrrm:ık uz~ tıil' 
;yetle söyliyemeyeceğiz. Gdl- dı. matla bu meseleye hiç bir ehem. miillennı araştmnadıgımız ıçın, müstantikliğince isticvaplarr bitti • ~ k~,ı~.ektj, ola~i~::O ~e:el~ ·~ 
!t;r o kadar sık ve o kadar 3ni Dün kıadıköyünde ikinci kü- Boğuiçi büyük bir şanssız- miyet atfedilmemektedir bazan en büyük fenalıkların,. Müddei umumi iddi".?""'esini hazır-. b 

1 
::-,.u :,.u_ at .. 

1 
Y;;.}ın e ::~ 

· · k" "k 'h 11 d d "d • 1 d iddianameye gore bunların be 1 u aı:a • ..... yserı 1 e ar"J ... oluyordu. Herhalde kağıdımız- me mac.lanndan yalnız Boğazi- lık içinde bu devrede ancak hır ,~..««IW#..IV~.®'.61.?,a,. en uçu ı ma er en og ugu- • '· h . . kt d' ·ı bir ıose y:ıpılmas1 k:ırarlaatır;l""' l 
• ·" · • 'b' ak · B yfl

0 

b · l"· dl V 2 ı · -,_ f k da lm ve bu su ~er sene apsı ıstenme e ır. , • , .:ı ışare t ettıgımız gı ı yazın . çı - e er eyı maçı yapı w. g yaptı. e oyun - netice- ı1ı z k At f tr ~ ııun ar ın o uyor - ı ihalesi ynpılmıttu" 
la:.nmsa, P'eııer1 t1 er onaltı gol- Boğaziçi - Beylerbeyi maçı lendi. Fakat Beylerbeyi lisans- ~ e a ve ~ al!'ızı ~ retle tecrübe1erden ders almak- Urfa - Suruç yolu açıldı l Urfadil viluyet meclisi inta.-1' 
le yeni gol rekorunu tesis etti- çok heyecanlı oldu. Birinci dev sız bir oyuncu oynattığı için ~ Tayyare cemıyetıne ~ tan mahrum kalryo:.uz. URFA, 12 - Muhtelif zamanlar. i URFA, 12 - Umwni vilayet ~ 
!er. Demek doğnı olur. rede Boğaziçi rüzg3ır altında hükmen mağlup addedilmesi ~ veriniz. ~ Sıırt meb'usu da vuku bulan ~b•et bildiselcri do-! ii•i intihabı yapılmış, fırka _...,.. 

A.nadolu dokU2 oyımcu ile idi ve iki gol yedi. İkinci dev· muhtemeldir. ~Am'A1".&w.10W'/#U'#ff##//..0'$ff..:i MAHMUT layısile kaııanmı~ olan, Urfa. Suruç leri kazar: !,..ılır. 



Halk Fzrkaszna 

•••••••• 
Binlerce genç ve temiz aza 

fırkasına iltihak etti 

Halk Fırkası İstanbul teski
lat heyeti reisi Afyon meb;usu 
Ali B. dün saat en dörtte Anka 

e raya hareket etmiştir. İstanbul 
erıl ltıeb'usu Hüseyin, Giresun meb' 

Usu Hakkı Tarık ve Tekirdağ ı 
tıı.eb'usu Cemil Beylerle İstan
hııldaki frrka teşkilatı erkanı 
ve bir c;ak münevver gençller de 
A.li Beyi Haydarpasada teşyi 
etmişlerdir. 

r. 
Ali B. kısaca demiştir ki: j 

Halk 

\111.UYl:T C'l \1 \1{1 ı:~ı 1 .ı 

binlerce genç 
Maarifte 

Talebe yurdu 
C. Halk fırkasının 

Tevzi listesi hazırlandı "f't b' t bb" " mu ı ır eşe usu 
muamele Halk fırkası tarafından Sü-

vergisinde tadilat leymaniye eski itfaiye binasın-
Sanayi müdürü umumi vek- da tesisi t~arrür eden ~ir tale~ I 

ıi Nafiz Bey dün Ankaradan be _. :ırdu bınasının cihetı asken 

'
şehrimize gelmiştir. .. yece ~a~liyesi bitmiştir. Bayram' 

Nafiz Beyin izahatına g~re. ertesı bıı_ıanın tamirat~. yapıla- 1 teşviıki sanayi kanunundan ıstı ca_k ve_ b_ır aykadar sur~cektır. 
fade eden müesseselere mah- Nısan ıçınde de tefri~at ıkmal o 
sus prim tevziatı listesi hazn-- lunacak, yurtsenei dersiye bit
Ianmıştır. Liste biır haftaya ka- meden açılacaktır. Bu yurdun 
dar Baş.vekalete tevdi edilecek bütün tesis ve daimi masarifini 

1 
ve kat'i şeklini aldıktan sonra Halk fırkası temin edecektir. 
alakadarlara tevziata başlana- Yurt, şimdilik 300 yataklı o
caktır. Tevziatın ancak yüzde lacaktır. Her talebenin bir yata 

1 
iki üç nisbetinde olması muhte ğı, bir elbise dolabı, ve küçük 
meldir, bir komödini bulunacaktır. ll 

Muamele vergisi hakkındaki levazımın tedarikine başlanmak 
yeni layihasının ~ecli~ en~~- üzc;_redir. '!urtta büyük bir mü
menlerinde ehemmıyetlı tadıla- talaa ve bır yemek salonu 'Yapı
ta uğrayacağı anlaşılma~tadrr .. lacak ve talebeyi, yurda bağlı

1 

unsur iltihak etti !. 
lstanbul cuma günleri nasıl e~leniyor? 

Yüz .. yüz .. arlık _kışa aldırmayın 
Kasım, yüzü bulunca kış şiddetini kaybedermiş, 

bilmem bu efsaneye inanalım mı? 
Bayram telişı - Bileti nereye alıyoruz? - Suyu:ıa tirit! - Mahalle1 İci 

dükkanında - Sütlaç ve kaymağı - Bizde de jigoleler var .. 

a 
b 

11 

- Cümhuriyetin istinatgahı 
olan gençliğe çok ehemmiyet 
veriyoruz. Yeniden her tarafta 
binlerce taze ve temiz aza fırka 
ınıza kaydolunmuşlardır. Fır

kada her azaya layık dlduğu va 
zife ve mevki verilmektedir. 

İhrac edilecek mamulat mu- yacak bütün esbabı istirahat te 

1 
amele -;,~gisiı;ıd~n. t~ı:n~Cfl is min olunacaktır. Burada kız ta
tisna edıleceği gıbı gumrük mu lebeye meccanen yemek te veri 

Dan Ankaraya giden Afyon me/J ""'' afiyetinden istifade eden birin- lecektir. 
. Ev:velce bir sui .t~fe~hüm !!'e- Ali. 8. ci ve ikinci sınıf sınai müessesa Taşrada orta tahsillerini biti- Bu sabah iki kişi, tramvay mur altında büyük caddenin 1 sı vac Bu fazla ne idi, bilir m· 
t~cesınde ve şahsı ınfıaller uze intaç edilmemış mesolelerle tın ınamulatrnın muamele ver- ren ve yüksek tahsil görmek durak yerinde konuşuyorlardı. manzarası, hoşuma gitmedi. sini:r.?. Ensesine sokulan m· 
rıne ayrılmış olan bazı azalar meşgul olacağnn.,, gisinden istisnası da tadilat me- ir.in İstanbula gel n kız talebe Elli paltobsunuınk cb~binden çıkmk a Herkes gibi ben de vakit geçir- mini bir kurşun kalemi... 
tekrar müracaat etmişlerdir T k"l't heyeti azasından d d d~ _. . e . yan san ıyı lı ır adam, ar a- mek için bir sinemada oyun sey Bunu ne maksau!a soktuklan' 

· e_ş ı a klar he eıın· e yanın a. rr. .. .. .. • .•. e az degtldır. Bu sene, maarıf daşına: retmeg-i tercı"h ettı"m Sın" em anlaş im d Çok b b" 
Bunlardan ahlak ve seciyesi fır Cemıl Bey de, kır Y. Sanayı muduru umumılıgıne cemiyetine bunlardan yedi H"- .,., k b" l" • · · a 

1 
a ı. eyaz ır k . k ı İstanbula art ra- . · ·· T · ... - .['.a at, ı ır mısın, dedi, kapılarının önüne yığılanlar, sesi olduğunu ima etmek isu; 

aca mazbu~ bulunanlar fırka- venle~~ ~ :~k için on gün MŞ a~;ıla ;ıcare~ ı;n~ess.~ ım~ nım müracaat etmiş ve kendile iyiden iyiye bastırdı! biraz cesaretimi kırıyor amma yeıt biri, madama komplim 
Ya k~bul edılmişlerdir. Bayram poru 1 m rimizde kalacağını ~n. eyın tayını e aıTUr - rine Kadirgadaki yurtta bir pav Öteki Ia.kayttı: hele bir tecrübe edelim. Fakat yaptı: 
~rtesı İ&ta.nbdula ~ı;lerek me~a- k~~r ~:~r mıştır. yon tefriki temennisinde bulun - Ada ... m, sen de, dedi, yüz ilk hamlede canımı sıkan bir - Kimbilir, dedi, 
ırne devam e ecegım ve henuz soy emı · Limanda muşlardır. Cemiyet bu sene için düz!. . · hadise oldu. İki açık göz, genç kağıdı sandılar? .. 

dl d Muvaffak 8. bunu muvafık görmemiş, bu ha İyice bastııranın ne olduğu- bir kadının apış arasına sokul- * * * 
A lge e Anadolu Ajansı umum mü- Bir ay içinde gelen ~dan ikisine parasını ~ere nu tahmin etmişsinizdir. Tabii muş gfıya gişenin açılmasını Cuma günleri sinema matine 

Müddeiumumilikçe tah- dürlüğüne tayin edilen Muvaf: l ~ek ıki namuslu aile ~ezdın~e kış ... Fakat, "yüz düz,, Ne de- bekliyorlar. Genç kadın, dalgın !erinden çıkanların böyle kapa 
k'k d'l b' ·•ıAk t fak Bey Ankaraya giderek vazı vapur ar ık~et edecek yer temın etrnış mek? Efendim malfimya, eski bir vaziyette onları görmedi. lı havalarda iltica ettikleri yer. 

1 e 1 en ır mu.a a fesine başlamıştır. . Deniz ticareti müdüriyeti ta- lerdır. adamlar, senenin günlerini iki Fakat dikiz edenler varmış. Bi- ler arasında en şayanı dikka 
Evvelki günkü "Son Posta,, Muvaffak Bey tahsilim Avru rafından yapılan istatistiklere Halk fırkasının talebe yurdu büyük fasla ayırrr, birine "Ruzi risi öksürdü: mahall.ebici dlikldnlaırıdır. B 

gazetesinde tevkifanede mevkuf pada yaprnış,matbuatımı~ ~ıy göre geçen ay içinde limanımı- açıl~ıktan sonra . ,te~si olunarak Hızll",, diğe:ine de "Ruzi Ka- - Bileti nereye alıyoruz, an- ralarda, kolwıdaki saatine 
Kara Ali çetesi ile yapıldığı '>'.,a metli bir elem_anıdır. ~es~ı.sıne za 567 vapur gelmiştir. Liman K'.adırga yurdund;~lcı 150 talebe sım,, d~r.lerdı. .. .. lıy~ım ~.. . sık bakan sabtrsız 3şıklara, bi 
zılan mülakatın nasıl a!ındıgı başladığı bu bır~aç . gun ı~ınde harekatında birinci dereceyi iş- n~ de or~ya naklı tasavvur e- . ~ay~sı~ altın~ı ~wı-~ıt.~en teş Öt~kı_ ~ıyık- pardon-bıyık ol- kenara çekilip, baş başa ta 
müddeiumumilik e tahkik edil- bile Ajansın f~al~yetı mahsus de gal eden vapurlar Yunan vapur dı~ektedir. • rınısanının (5~. ı~~ı gunune ka- ~adıgı. ıçın dudak_ altından gü- tatlı ~o!1uşan çiklere teaad' 
rnektedir. ç recede iyileşı:ıııştır: M~vaffak B. landır. Mı ilet mekteplerınde dar ?lan 186 gunluk zam~'. he~ lumsedı. E~ _pesre.vı y~panlar, o- edersınız. . . . . 

kr b dan ye muvaffakiyet dilerız. Bir ay içinde 164 Yunan vapu k l Ruzıhızır sayılrrdı. 8 teşrınısanı ra~rd.a degıllerdı. Bıraz sonra Mahallebicıye giırdıfim 
Mevkuflarla, a . 8 asın . . . . ru gelmiştir Ayni ay içinde 144 O uyan ar . den 5 mayısa kadar a:-ada geçen "biıletı nereye alıyoruz,, diyen man içerde üç yaşlı kadınla 

başkasının ~~rüşmesı _memn~ ~ıze gelmesı beklenılmekte- İngiliz, 139 ·İtalyan vapuru gel- Millet mekteplerind~ . e?lı- 179 g~n ise "Kasım,,günleri i~i. adam, sordu: erkekten b_aşka kimse yo 
bulunduğu ıçın bu tahkıkata lu dır. i ti T"" k bandıralı vapurla- yetname .almayanlar hiçbır ışe Takvıme bakarsanız, bugun - Yahu, oyun ne oyunu? Fakat bu bır tek erkek, anlaş 
zum görülmüştür. Bu hususta Bu?-dan d?layı da dava ika- r:1ınş y:kun~ 120 dir. Bu suretle kabul edılmeyecekl~ir. Hal- Kasımın (98) inci günü olduğu Ar~adaşı ,peşrevciye ~şittire- lan her üçüne de kavalyelik e 
tevkifhane üdürlüğünden de me edilecektır. . . Türk emileri liman harekatın- kın bu m~eplere gıdıp o~ma nu anlarsınız. cek bır sesle c~~ap verdı: mek., mecburiyeti altında idi • 
. t" h bulµı. 1 uştur. Alqam ale!~ın~e bır d~va da dö~ilncü geliyor sı ve ehlıyetname alması lazım Binaenaleyh, şunun şurasın- - Suyuna tırıt! .. - Üç an.aç tavufun ortu 
ıs ıza ta unum . . -~kş~ refıkiıniz '!1eyhıne Re Yıukarıda söyledi~miz ecnebi dır. • • • • da (100) ün dolmasına iki gün - Kaç kısım mış? düşmüı bir küçük horoz ••. 

Bundan başka a~ gazete ısıcumhu.~ Hazretlen hakkın~ vapurların ekserisi teransit ola- Talebe dısıplını kalmış demektir. Kasım bir ke- .- Dur bakalnn, daha perde- cukcağıza nefeı aldınnayorl 
hakkında Menemendekı uydur- ya:Wan b~r. yazıdan. do1:1yı mu~- rak limanımızdan geçmiştir. Son zamanlarda bozı leyli talebe re yüzü aşınca rivayete göre kış yı açmadılar··· Üstüste mahallebi sütlaç 
ma mülikat dolayısile mahalli deıum~lli~çe. ıyenı bır dava ı- • • • ter vakiuiz mektepten çıkmaktadır- ta şiddetini kaybedermiş: İşte Bu ~rr:ıda, arkasında bir ta- zan dibi, aşıx., ka~aklı ' 
müddeiumumiliğince tanzim o- kame edilıniştır. Muhakemeye Tıcaret filomuzun tonajı tar. Buna k'.'rşı bazı ~·~bir~er •!ınmış yüz, düz ... Denmesinin hikme- kım gızlı hareketler yapıldığı- yıf yediriyorlar. Nilı:ayet a 
1 hk"k t akının şeh- yakında başlanacaktır. Ticareta filomuzun tona·ıı tır. Mektebın esas dısıplinı hilafına -ti' nın faı1kına varan kadmcağu: diredi. y 
Unan ta 1 a evr harekette bulunan talebe şiddetle tec ... . · · · b · d bi d"" • ' • 

-- 168 bin 497 dir. Bu filonun bir ziye edilecektir. Vakıa hafıf tertıp s~~tı- ır en re ~dil_: _ - Yoo ... Artık yiyemem! 

r ıo O 
' 

e # ~ 1 sene içinde temin ettiği gelir Kontrolu temin için leyli mektep- ren kar, pekte kışın geçtıgıne -.~Y.1P d~g_ılm~. sıze... Birisi gözlerini süzerek: 
•. ~ • -z:(J _).J 750 bin Türk lirasıdır. Bu ra- !erde sabah akşam yoklama yapıla- delalet etmez .. Fakat, ne olursa B1nb1<rlennın yuzüne hayret- - Ne olur, dedi, hatrrmı içi 

kam her türlü masraf çıktıktan caktır. olsun, madem ki Kasım yüzü le bakıştilar. Birisi sordu: bir sü.ı.içl •. 
~ d sonra, safi gelirdir. Valiler ve mektep buldu. Eski tecrübelerin verdiği - Madam bize mi söylüyoc- Ve bUrtlfuk bir ıriitliç ka 

K tafapaşa a Deniz ticaretimizin geliri idareleri kanaata hürmet ederek, hiç sun? . ğına pek benzeyen yanafmı 

Ocamus millf filomuza nisbetle azdır. . . korkmadan: - Elbette, sıze. • • zatanak ricasmt tekrar edi 
Yunanistanın tonası 1 milyon ~~ktep ıdarclcrı talebelerin veli- - Yüz düz ... Deyebilirsiniz. - Bize ha... çocuk irkildi. 

ıd 
. . lcrı ılc temaslara baglanuştır. Bu te- ' . · B" · • · eri il • •k• d •• kk A yu U 300 bındir. Tıcaret filosunun ge maslardan maksat talebelerin dahil Zaten_ dıkkat e~ıyor musu- ır taneıı _ge_rısuı ~ , ç - Sütlacı her iiln yiyoruzf. 

1 1 
U an SO liri bizim para ile 2 milyon 850 ve hariçteki ab;ralini daha iyi kon- nuz? Y~gan kar, ~-ıç te göz kor- ~eş ~d~ ç_ek~ldı. ~y~ı hayret Demek ist.eyor fibi idi. 

bin liradır. trol edebilmektır. . kutan cınsten degıl. Nerede o, otekını. de ıstıla etmıştı: Kim demif, bizde "Jigole 

d 
k k İtalyan ticaret filosu tonajı Bu hususta "!.ektep ıdareleri veli- tlapa lapa yağış, nerede bu sulu - Bıze ha . . . yatı yok deye. . . " 

H ızlar dükkan tarın amına çı ara 3 milyon 29 bindir. Bu filonun ~·i~~en bnı malumat talep etmekte- sepken ... Belediye beyhude ye- Bir saniy~. sonra. ik!si ~e ?rta Yaşlarının yekilnu yüz yirmi 

ki
. ırresmı'tler'ı kaldırmış ve içeriye girmişler İtalyaya temin ettiği gelir 7 mil Mektep idareleri talebenin ilm' - re zahme edip kar makineleri da yoktu. Go~!Uklü ~ır ıhtıyar ferah ferah aşan üç geçkin ka 

yon İngiliz lirasıdır. viyesini yükseltmekle beraber ç~c~ck filan tedarikine kalkmasın ... mada~ tavsıye ettı: nın ayni zamanda gönülleri 
Evvelki gece Kocamustaf~ PafAda• Hıkartaakey•!"ı.aıd":~:'ak Y~~~::':f!':." D I b k tarın ahlikı ile de meşgul olacaklar- Bu sene kış bizimle biraz şaka- -. ~?~le yoklanın bakalım, bir hoşetmeğe meobur olan 

lama! Efendinin kundura tıcaretha· as n ev et an ·ası müessis- dır. _.___ laştı .. Hepsi bu kadar.. eksıgınız olmasın... genç haki.katte mükemmcil 
· il b"f --· d ki ıekerci Halil alınıruıtır. R B" d d"kk t d" .. ""ld"" J" 1 

Eneafeındı"rue.nıdıu~··k~~neı gayet cüretkira-- Tu··nel elektrik muhavvelesinde ler heyeti Sigorta primleri aınaznın on beşi geçtikten . ır e ı a ~-·ınce goru u ıgo e nümunesi değil midir? 
aa . sonra aile babalarını bir telaş- kı, madamın eksıgı yok, fazla- M s 

ne bir surette soyulmuştur. yangın Devlet Bankası müessisler Sigorta tetkık hcy'eti ticaret trr alır: Bayram teılaşi Başka · · 
f'.vv;ı~ lımı~il E~end~:~J~";':e~: Dün sabah saat on ~~ç~kta. Elek- , heyetine aza olahr~k ~ntihap edi- müdüriyeti~de t~planarak ha- zamanlarda tehiri kabiİ.~lan bir • • • • 

nesıne gıren ırırz ar . • trik şirketi bina•ına tune cıvanna nen zevattan şe rımızde bulu- fat ~e .. na~lıyat sıg~rtaları tari- çok masraflar, hep bay~amı bek IC U ~ U IC 
~~n-~ ~·~şiar _ve. gece:ı:e,.:~8:::': ait mubavvele merkezinin. kablosu 1 nanlar dün akşam Ankara ya ha .elerı uzerınde tetkıkatta bulun 1 7"_ 
gurultusunden ntıfade . - rdan husule gelen bır kontak k . l d" H b .. muştur. Hayat ve naklı"yat sı"- er.H d" . k d" -=---=-- - - - H.'.A e CR L c "ti . kaldırmı•lar açtıkları delıkten yagınu tak d re et etmış er ır. eyet ugun mı erı ' . . kad neticesinde yanımı ve o mın a a . k" . b . . . "f 1 . . ay ı sız en ı hesabmı-
dükkana girip 18 çift, yeru m ve k il ;.t· Malıye ve ılı eyın rıyasetı al- gorta tarı e ennın tenzil edil- . 

b h .. kulla ima cereyan es m...,, ır. 1 k k za • M } erkek ayakka ı enuz . elmını - Bunun üze•ine kablo değittirilmiı tında top anaca tır. mesi beklenme tedir. D l" h .. b eC isi UmUmAı ı'ntı' -ı Bunlarda':' Orman m_ektebi. ilisind 
mıı büyük bir rugan den ve ç ~ ve tamirat iki saat kadar devam et- - e ıye ergun ayram... mezun Ridvan, Nun, Fehım, lb 
de mevcut parayı aldıktan sonra aynı . f F k' ki ıh· ı t . Deyip işi kalendertliğe vurdu- babı n ı ı k Feridun, Hüseyin Avni, Fikret, 
çatı deliğinden çılmu§lar, bitiıiğinte- mıt ~ kaldı boğuluyorlardı a ır ÇOCU ara e ıse er eVZl edif d. nuz. Fakat evdeki çoluk, çocuk? 3Sl 0 aca Beylerle daha iki Efendi kazandı. 
ki ıekerci dükkanının d_amı~ at•= 

1 
Mesele onlara meram anlatma- ,, A.N.KARA,_ 13 - Y. e_ni haı;ır. lanan Behçet Bey bugün geliyo~ 

mıtlardır. Burada da kiremıtler bı- Kurnkapıda ermeni kilisesi karşı_- V 1 1 h d •· rer birer yerinden kaldınlmıt ve içe- smda oturan Hamparaomla zevcesı ~---::.. ~ l sındadır. Deyelim ki çocukları 1 ~y~t erın ~~uaı ! .arelen,, ~: Geçenlerde Ankaraya giden Tu 
k"' ki d M cm1 "I da, şöyle böyle avuttunuz. Fa nun 111.>'ılı~s_ı~ g~re vtlayet. m_eclm inhisarı umumi müdürü Behçet 

ri girilmiş iki altın saat, • elmas ~- Meryem ve ra_c an ery e og u kat çoluk! l k f k umumıl•rırun ınlihabatına tımdı oldu bugün ıehrimize avdet edccekt"ır 
pe, üç pırlanta yüzük bir tabanca, bır Avram havaı:azı borusunun açık kal arı nası a ese oya- - "b" al k ki . . k d . . "k ' d ·· ·· d t ·· edecek de k , . . . gu gı 1 Y nız er • er ıılira e e- T ıcaret odası memurlam · mı tar da para bularak atmıılar ır. muı yuzun en esemmum ca sınız. Onlarkı, hızı kafese ceklet"dir. . a 1 

Hırsızlar hunları da dertop ettik- receye gelmitler isede etraftan yeti- koymak için varadılmışlardır y .. k. k 1 . mıye 
ten sonra tekerlerin en nefislerinden tilerelı: baygın bir halde kurtanlmıt· h . · em ıı an anunu stanbul Tıcaret odasının yeni 
bir çok kutular doldurarak bunları tardır. k a, sor~ım sıze ... Nasıl kafese ANKARA, 13 - Meclis Dahiliye ne bütçesi dün ll<tısat vekaletin 
da almıılardır. yangın batlangıcr oyaca sınız? encümeni iskan tasfiye kanun liyi- gelmiıtir. 

Polis, cadde üzerinde bu tekilde Hele serde kılıbıklık ta var- hasını müzakere ve kabul etmittir. Li Vekalet bütçeyi tasdik ettig-in 
· Kadıköyu""ode Reıit Pat• mahalle- t All h h ı· · "ha ı· Od iki dükkinı soyan cıir'etkir hrrırzlan dd" B . sa... a a ınıze acısın de- yı ma ıye encümenine verilmiıtir. . a memurlarına ıenelik ikrarniy 

sinde oturan mülizim Nure ın . ın ba aramaktadır. evinden dün yangm çıkınıt isede ça- mekten başka söz bulamadım. Ali Naci Bey konıoloı oluyor n yramdan evvel verilecektir . 
huk yetitilmiı, çah katı yandıktan Bayramın yaklaştığını bir " inkılap,, refikimizin sahibi Ali Baytar mektebi alisi 
sonra aöndürülmüttür. kaç gündenberi, Beyoğlunun Naci Beyin lsviçrede konsoloslukları latanbul baytar mektebi alisi de 

Evvelki ge<:A Unkapanmda Faik E· büyük mağazalarında teshir _ r~nzdan birine tayini tekarrür etmiı- karaya naldolunacaktır. 
fendinin kahvesinde oturan Şevket, Kadını yaralamı' dilen çeşitıli kumaslau · i kc tı_r. Ali Na~i ~·~in tayin emri ali tas Dün gelen seyyahlar 
çırak Şakirin kendiı~nden kahve pa~~ Kasımpaıada Yeni caddede oturan . ' s ar dıke arzedılmııtir D"" ak ff "k 
11 

iste meoinden mugber olarakŞakirı M-L- t Gal t-~- ş-'tal" soka- pınlere çanta ve eldivenlere şap · b ~". !""' o~erı vapuru 
1 ka arunu ' a - "' ı gm- ka ve eşarplara ve saı"re·' • Komünistler hakkındaki karar ı•. r~mızc 618 Amenkalr seyyah 

bıçakla ağ1r surette yara ayıp çmıı da oturan dostu Leman kendisine yüz lb 1 , · • 1 vesa M""dd · 'l"k b" k "ki mıştir Seyyahlar bu ak•am "d 
tır. Mecruh hastaneye kaldırılmıt- vermemesinden muğber olarak yara- Topkapı /ıkarapervu cemiyetlnde11 t ı•e 11 (Jll rocu,/ur ireye bakarak keşfetm k ·· _ u. eı umu~ı 1 

• ır 11m• .. ı · ı d" · • gı e t 1 . k k ti . .. .. . . e mum sene, bır kıamr bır seneye mahkum er ır. 
ır. amıt ve J'akalanmıftır. Dün Topkapı fıkaraperver elbıse ve aıı e erı mektep)':' kundu~. Sıne~~lar b~le en heye- edilen ve bir kısmı da beraet kararı ,ıs&.'li'ISSI ~~°"'~~~~~. ~ 

Bir Rum taciri karnına kurtım Dünkü kazalar müessesesi tarafından fakir ço ni?- ~orınasına göre imal edıl- canlı fıılmlerını belkı, bayrama alan komünistler baldırndaki hükmü !!j T . . 
sıktı 1 _ 1429 numaralı otomobil Yeni cuklara bayramlık elbise tevzi- mıştır. sak~amış~ar hu hafta içinde sey temyiz etmiıtir. ~ ayyare cem1yetıni 

Bakırköyünde Zeytinlikte bakkal çartıda makinist Fransuva Ef. ye çar atı yapılmı~ır- Ço~uk~ar~ ayakkabı ve çorap ıred!l~~ fılmler, pek sudan, pek Ormancılık müsabakasını kaza- ~ basbrdığı beyanna-
Koço, itinin bozuk gibneıinden ve parak boğazından yaralamııtır. T . tta ·stı"fade eden ço- ta verılmıştır. Bayram münase- entıpüften, pek davalacoz şey nanlar ~ d f , t'" 2 2044 1 to--L" Ka evzıa n ı . . . 1 :? me ve e ter er' k • uccar~. ol•n. b~rcunu. v':'"ememeain- - numara 1 0 """'"' - cuklann ekserisi civar mektep- betile gıydirılen çocuklar yüzü er... . _ . ?rmancdık tahsil~ için _lk ı .. t veka ~ ' l U 
den ~utecssır olarak ıntıbara karar sımpa§ada madam Sultanaya çarpa- k kt kl klanndan mütecavidir. Ögleye dogru bıraz Beyog- letıncc Avrupaya gonderılectk talebe!~ lanı~ız. 
\"ermıı ve dün karnına iki el tabanca rak yaralamııtır. lerde O uma a 0 u !una çıkacak oldum. Fakat yaj!: müsabaka imtihanıfta 16 kiıi :rirdi. ! t::0<WW&'#/n0W98)..~ ·~.~-~ 
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...~ Millil!eiir. oitlı tQmanı: 112 -1 ıcrime dikti, 1JZUnuzun baktı,,merak, öğrenmek ar~ı1su hiÜ{irnjlü. dağnık -kıvıreık saçlı, uzunimen sadece benimdii,'~ücüdü- jladı: -
bekledi. H;ç omm istediği gibi olmaya başlıyoı, göz!eıiııdeki boylu, zayıf bir adamdı. Böyle mün okşanması ona istenilen şe - Çok zamanlar tanıdığım 
bir cevap venncdim: duman siliniyor ve '>akışl;ın sert bir yüzü hiç görmemiştim. Ha- killerin verilmesi bu manevi kadınları daha bir gün bir gece, 

EteaılZZE1 

- Bir gecelik, bir saatlik, bir !eşiyor, aydınlanıyordu. Durgun : fızamda ona tanış vet>ebilecek vahdete, benliğimdeki külçeye 1 hatta bir saat sonra bile hatırla 
günlük tanışıklrk?. Kim bilir kesik bir sea, tane tane kelimr- hiç bir hatıra yoktu. Kimdir, ne ne uzanabilir, ne tesir yapabilir, maın. Fakat, siz cok merakımı 
benim gibi tanıdığın kaç yüz ka !erle dir, ne yapar, naaıl yaşar, ne ile ne hükmedebilir?. Gözlerimde, uyandırdınız, bende biitün bü-
nlın vadır. Ben de onlardan biri - Fakat, sen hiç o ta nıdığım geçinir, evli mi bekar mı? .. Bun Hafızamda, hayalimde, varlı- tün başka bir entere uyandırdı-
siyim İ§te!.. kadınlara o~nzemiy<)rs;.ııı?.. 1 Iarın hiç birisini de bilmiyor- ğımda, kalbimde, nihayet hüvi- nız. Hislerim hep sizinie mes-

Dcdim. Ve .. Bilmiyorum ni- Dedi. Ben ise aksine. o derin dum. Hem neme lazundı? .. Bir yetimde, hatıralaıımda, hissim- gul. Hoş, bu kadar kuvvetli te-
çin? .. Sözümü bitirir bitinnetı: !eştikçe kendim kayıtsızlığa ru- gaco bir gecelik doııtu için bun- de yeri ve izi olmıyan bir ada- sir yapacak bir şey de olma<lı 

- Oof !.. humdaki v3, · 'iliğe, iti; >l' '<'lı'ndf' ·!arın hiç birisini diifünmez. Ya mm yanımda olup olmayışı hat 

1 

amma, neden böyle bilmem? .. 
~.en daha içtiğimin üç mislini - Bohem bir adam.. Diye bütün göğsümü sarsan ki aldınnamulığa, meşreLinıde 1 

onunla birlik olup karnını do- ta bir ı;ok zamanlar beni hiç İılk önce, kö~e ha~ında kadın 
11crim... - Rakıyı doyarak, hissede- uzun, hınç kırıklı bir inilti çıkar ki bohemliğe doğru gidiyor- yuracaktır, ya içecektir, ya yata alakadar etmez. Bunun içindir 

1 
ayartmaya alısık bir erkek Ç<' · 

Dedi. Tekrarladı: rek, hüviyetile içiyor.. dım, sonra gözlerim daldı ve .. dum. Cevap verdim: caktır, ya etinin hakkı bildiği pa ki, bu adamın da benim için baş lımile benimle konuşmaya ba~-
.r - Söyle bakayım sen kim- - Konuşması yerinde... Öylece kaldım. Bir şey düşünü- - Öğı enilecek ayrı bir tara- rayı alacaktır; yahutta benim ka bir mana ve ifadesi olamaz- la yan bu adamın gittikçe se,,in 
;n?. - AJeUide bir sokak adamı yor mıydım, düşünmeyor mıy- frm yok. Sizin lisanmızdaki ka- 1gibi işte böyle bir morfin baha- dr. Bir an düşündüm: de bir ahenk, hislerinde ince-
• Kafasının içinden geçenleri değil!. dım, onu da bilmiyorum. Gene dm. Bir gaco .. O kadar.. 1 sına karşısına çıkan ilk adamın - Acaba beni eskiden tanı- lik, kelimelerinde nezahet h:~ · 
<uyordum: - Bu meyhane kötesinin ye- niçin ve nası! oldu?.. Bunu da Ve .. Güldüm.: koluna girip sürüklenecektir. yor, o mu, değil mi deye diişü- kim olmaya baslad ı. Art ı k hi·-: 

' - Dilinin ucuna gelen şeyi tiştirdiği insan değil.. bilmiyorum. Dalışımm, sükOtu- ı - Haydi içdim!. Benim için böyle bir adamın nüyor?.. - Sen ... 
v:men söyleyen bir kadın.. Kısa bir duru.tan sonra sor- mun arkasından deli, kalbimi Kadehini eski, hırslı iştilıa ile hiç bir hususiyeti, hiç bir mana Bundan şüphe ettim!. Sor- Demeyor, h<'r cümlesi temiz 

~ - Konuşması yerinde.. dum: parçalayan, ıesimi zehirliyen, kaldırmadı İçtik. Fakat, düşı.i- sı, hiç bir ayrılığı olamazdı. Be- dum: ifadesini alarak kulaklarıma a ': 
< - Artistik tarafları var.. - Ne yapacaksın?. çatlak ve korkunç bir kahkaha nüyor, gö:.lerini gözlerimden a nim iı;in o adamın manası yal- - Bi·r gece beraber kaldığı- sediyordu. Bir an hic icınemi". 1

- Bohem bir kadın!.. - İnsan konuştuğu, tanıttığı salıverdim: yırmıyor, git gide değişik bir nrz içimdeki arzuyu giderecek nız kadınları çok mu yakındanj ağzına tt•k ka<leh rak~ ·koym<:· 
ci ~~akıyı nasıl ba kadar çok kadını öğr~ek ~~ez mi?.. - ~·: Kah:. Kah!.. a?,~ oluyordu. Ben onun. ıüzü bir _vası.~alık~ır. Daha ~s~t ifa- tanımak istersiniz?.. , ~ıs gib_i bir adam ol~u: Çenesi · 
,ehılıyor?.. Sonra, dıneklerinı masaya Deminin keyfı, her şey oldu- nu hıç tanımıyordum. 1 ekrar desı: Vucudum o adam u;ın yal Kaşlarını kaldıra kaldıra ce- nı ellerının arasında ıyıce sıkı~ -
Ben de onun için hemen he- dayadı, çenuioi iki elinin arası- ğu gibi kabul eden hali, çılgın tekrar dikkat ettim: Çopur, es- nız bir makinelik vazifesi gören vap verdi : 1 tırdı. Cevabımı derin, hudutsu : 

'en ayni !ievleri d~iinÜy'lr- 1 na aldı, kü~'. d1:1°1~~· neeeei'. hafif sar~~şlutı; y.eri~e I mer yii.dü, ı_ı_z~.n cene!i; ~in•.'." ııns~.r~ur. ~üviyctim, hisleri~ - Hayır. .. bir alaka ile bekleyerek sordu: 
~ı ; kara, boncuk ııbı ıözlerını g02 bu ııaru:vtde kendısınde drnn hır çol: sıyah, kuçuk, yuva r ;ıı;: gaz berı"::ım daıma v= her şeye ragj Daha sonra, anlatma a 
.ı 



ıkdiri 
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ibadıl

•lın lJ· 
almak 

Şeyh Esadın 
kadın rrıüritleri 

!Vietr~~ vapurlar e 
Bunların çıkarılma

< Başı brinci sahifed~"~ . Si bir şirkete verildi 
ı·j derin merbutiyetten ileri geldıgını ANKARA 13 (Milliyet) -
~clt açık olamk meydana koymakta ' l d b t 

, 

En İyi Bayram Hediyesi 'ı·~iTf.iiiAôi~MiLLi~I 
1 ·urk sıgorta şırl<etı ~~ 

Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra ef'eriz. <> 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. •> 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında j: 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranma~tapır .• ) 

...... ~~ Telefon: Boyoğ/u-2003 -c••~•••41 
· günu 
)aııuh 

1una i 

ha hususta epeyce zamandan beri .ır.i.z J Tür~iye kara su arın a. .a an 
'lidcıı gizliye i§lenerek ve saf ahalı'::'" , gemılerı ç.~kartmak. l?,1-tIY~ZI 
•erinde dini teaider uyandırılarak a- · beş sene mud<letle btr Turk ş.ır
deta hükumetin emniyetini iblil ·~•- ketine verilmek üzeredir. Ge
<ek bir ıekil ve vuiyette balkı~ ıh- miler çıktıkça tekne ve dahili 
•ar edil_di.ği an!a!ılmaktadıı·- ;~ t~rtibattan bir kısmı hükumet 
ne dersınız aualını ıormuş ve ı·r k b' k mı 
ııun babasının şeyh olmadığuı_ı ha ı e tarafından almaca , ır ıs .. 
olduğunu aöylemit ve ~~t~~~.:: da şiı1kete bırakılacaktır. Hu-
lıalife ve ne de şeyh degılcıı! hükii kiimet faaliyete nezaret edecek- Emniyet ~an~ııı mü~ürlüiün~en: il. 

ile 11. 
a.ıHer 

ve 

5ttfa 

dıb 
Ab

il 

öl-

!i 

ti 

fj 

f 1 b. balkı ızhar sev- l d 39 ın emniyeti a ey ıne . . Reis tir y almz Canakka e e par-
dasına kapılmadmı denu§tır. . . ' · ~ · dı 
F etbi Beye arkadaılarının kendisın- ça batmış genu var r. 
rlo tikayet kılıklı yazdıkları . ~"!<tııp , .. k •• 
ve Ali Hikmet Papnın ken.d111":

1 da- M.Klot F arenn bugun u 
\·eti etrafında bazı izahat ıat~ikten 
•onra şu sun!i sormu!tur .. Yem fır~a konferansı 
daha teşekkül .d.evı·eomde ıken bhe~uz Evvelki gün sehrimize gelen 
••aslı bir t.oskıl.ı.t yapılmadan u a- f F , d'bi M Klot 
dor cemmi gafirin size tabi olmaoı ve maıru ransrz e l' • • • 

çok §ayanı dikkat bir ~lin ~?'d~n~ Farer bugün saat on ~zde ılk 
ııetirilmesi daha evvel soyledıgım. gı konferansını Fransız tıyatrosun 
bi val<tile halkın isyankar ve ifsatkar da verecektir. 
toi kinlerle eyiden eyiye aşıla.nmı! ol- Konferans " bir romancı ıro-
J~"u kanaatin~ tamam•.n t~yıt ve tak ...,1 nasıl yazar?,, mevzuu 
"'Ye ctmektedır. DemeK ki, esasen mau arını. 
mevcut olnn dervişlik teşkilatı sizin; iızerindedır. " . Loti 
"!•kaadınızn yardım etmi, mukaddeı j M. Klot Fa~e~ .Pıyer •; 1 
dı,.imiz menfaatpe<eıtler tarafından hakkında olan ıkincıkonferanas 
•iyasetc alci olarak kullanılmıştır:. Bu nı salı günü verecektir. . . 

1 hususta ne derıiniz? ~nun böyle Türk muhibbiyüksek edıbınbu 
h~ı·eketlerde bulurunadıgmı b~, k'b-r ve münevver 
lııssiyatını eüı·ültüiü ı:.ir şekilde ızıuu: . k'?_nferansın~ . ı .. .. .. k b. r ala 
•tnıe•inin sebebini intiha batta beledi J Turk mahafilınde buyu 1 

Y.enin hatalı hareket etmeıi olduğu~u l ka ve ehemmiyetle lkarşıflan
""Ylemi§tir. Reis, müteakiben istik-, mıştır. Bir KUMBARA Alarak 

ikraz :\'o :\"Jerhnn•ıtın cins ve nc~i Borçlunu11 L,nıi 

30953 
30960 

j 31164 
" l 31547 
. 1 

' 131548 

1
31562 
31681 

131716 
. 31747 

1

31988 
32075 

Bir çift roza küpe altı (Bir taş noksan) Belkis H. 
Bir çift roza küpe Recep Süleyman B. 
İki pırlanta, bir roza yüzük Ayşe H. 
On dört miskal inci, iki roza iğne, bir prrlantalr bilezik 

Faik B. 
Bir altın saat maaköstek,bir incili nazarlık altını.HatiçeH. 

Bir pırlanta iğne Mühibe H. 
Bir roza pantantif, bir altın saat Saadet H. 
Bir çif~ roza koldüğmesi Kamil B. 
Bir çift roza küpe, bir roza yüzük, bir roza parça, üç al-
tın bilezik Aliye Hatiçe H. 
Bir çift pırlanta gül küpe Mediha H. 
İki çift roza küpe, bir roza iğne, iki roza yüzük, iki yüz 
dirhem gümüş Emine H. 
Bir roza gerdanlık, bir çift roza küpe Osman B. 
Bir çift roza küpe, bir roza bir pırlanta pantantiE AyşeH 
Bir pırlantalı pantantif, bir altın bilezik Pakize H. 

bal ga'."'tesi':'.d".. val~lere ~aymakamlal Güzide ve münevver kadr~ 
r~ nahıye ınudurlerıne ınanıuayınız k klerinıizden yüz.terce ki 
dıye yazılı makalenin ıebebini sormu~ v~ er ~ ns.dintedıek için akm 
ve maznun bu yazının kendi bnherı şı, kon ~ra . k n
olınada:ı yazıldığını ve bunda h~lla I akın muracaat e~şler ve e.. I 
hiikıiınet aleyhine tahrik mahiy<'ti ol dileırine yer teıninıne teşebbusj 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 
1
32079 

1 32082 
'31083 
. . 12093 
32201 

j32257 

Bir altın saat Hikmet B. 
Bir pırlantalı tek taş yüzük (Bir taşı sırça) Fatma H. 
Bir altın saat (Camr kırık) Rasime H . 
İki altın saat Fatma H. ,.~ ...... - ................... _ ... __ .... _ _.._..,,.~ ........ ·-.... 4-~-··~ .. _..... ... t 

f TÜRKiYE İŞ BANKASI J 
I .. ···~-- .... ~··· ...... - ... .........-... _. ...... -...-----.-......... ~ ....... - ...... 

il 

ltladı~ını .söylemiş ~e 19 T. evvelde! eylemişlerdir. .. . 
Y~dıgı bır ma!taleyı okumuş. Gazete Y" ksek edibe <YOStenlen bu 1 
rıızcle bir şey daha vardır. Köylü va- u "h aliika" hatibin bü- 1 

Bir pırlantalı yüzük, bir elmaslı saat, bir altın kor-
don Fatma H. 
İki miskal inci Ferhtınde H. 

• tarıdaşlar korkmayınız ve biç bir şey teveccu ve . ' d b. · 
den çekinmeyiniz diyo ... unuz mak- yük bir kıymetı e. e ~yes~- ..d-1 
'adınız ne dir? Sualine mazmm hiç 1 den başka en karanlLK gunl.e~ı- 8" ~'-~-~---

~ir çift pırlanta küpe (Bir taş noksan), bir roza 
32286 

132299 
1 

ıgne Seviye H. 
32320 Bir çift roza küpe, bir pırlantalı iğne, sekiz miskal inci, 

bir roza tek taş yüzük, bir altın bilezik saati İrfan H. 
Bir roza pantantif, bir roza yüzük (Bir taşı sırça) Beh-

bi.r maksadı olmadığını ma•.ınafi'ı, , mizde haklarımızı müdafaa ıçın H A 
h~ yaztnın kendioine ait olmadığını l ·b ettig" i kadirşinaslıkve vefa i 
•oyfemiıtir. Reis bundan sonra ınaz- ı 1 razı • d b · nişanei şükranı- 1 

. CI BEKiR 
rıuna §u auail sormuşluı·. Şimdiye ka şuar ıgı a ır 
dar hayatınızı ne ıuretle geçirdiniz dır. 
ve ~aşlıca iıtigalatınız. n~ idi .. şimdi y 'stana gidecek 
ııe ış yapmaktasınız mıU1 mucadele unanı • 
~•nasında ncı·cde bulundunuz ve ne takdiri kıymet heyeti 
1§1erle meşğul oldunuz? Maznun, son .. . . . 
<anıanlarda agzetecilik ettiğini daha Gayri mubadıller cemıyetı 
CYvel ticaret iılerilc meşğul oldu,ju- reisi İstanbul meb'usu Hüse
ıı11 söylemit ve bu buıusta daha bazı yin B bu akşam Ankaraya gide 
izaha! vermlıtir. Reiı müteakiben fU kt. ' ' 
•1tali ıormuıtur: ceG ır.. "b d'll bo t z'a 

_ Babkesirde ifadeniz arasında aynmu a ı ere no .. evkıı 
l<ıbrıaa ıı:itmelc için ~port .?1~:-k tı için laznn gelen takdırı y
lefebbüaündebulund~gun'?'~ gordum 1 met iı;flerini görmek üzere Yu
~ gibi ahval Ye .v"2!y~t ~ Kı~rı~ nanistana gönderilecek komis-
rıtmek mccburıyetıru biaaettirdı. I • · h 1 
Yoksa Kıbnsla ve Kıbrıılılıu-la ara- yon azalan ııttı ap o tınmuş-
nızdn eskiden beri bir münasebet tur. . 
nıevcut muydu?. Ne arıızİ•İ ne ticare Cemiyet namına 'bu komıs
ti ve ne de fabdkaları itibarile para yonların mesaisine iştirak et
kazanmağa hiçte mü•ai~ ol~yan bu mek üzere Esat paşa ile Rauf, 
adaya gitmek istemeruzın bır maksa- H di Ali Azmi ve Salih Bev 
d, mshsuoa rı;üstenit '.'ldu~u'."' an~- 1 ru:1 .'l edilmişlerdir. - ": 
Yonun. Aınerıka ve saırc gıhı zengın er ıntı ıap . - J · 

ve para kazanmağa müsait elverişli/ Heye1Jleır bır. haftaya kad~r · 
trıahal!er varken para kazanmak ve Yunanistana gıdecekler ve UÇ 
>~n!{in .chn~k . .'.'~v~~·.~lc K~b~ısa hiç ay zarfmda işleri bitirecekler-! 
kımserıı.n eıttigı gorulıne:ruşbr. Bu d. : 
hususta bizi tenvir_.eil.i~~z. M~nun, ırN .. h et altı aya kadar gayri 
K.ıbt?Ota mektep muduru olan bır ar- ı ay . • ı 
ltadnıı bulunduğunu ve onunla muha mübadillere bono tevzıatı yapı
hereye giri1 tiğiııi maarnafih henü;ı: 1 ıacaktır. Bonalar 100, 500 ve 
bir karar vermediğini ve sö.züne ~·- 1000 liralık cilmak üzere üç ne
vaıufa bugün çok sıkıntılı bır. vazıyet vi olarak bastırılmıştı;-. 
le bulunduğunu artık Balıkesırde otu _ 
l'atnayacağım söylemiştir. Bunun ü-
2ef'ine reia: 

- Ben 5jzi su .suretle ana vatanı 
ı.,.kederek ve ~enderden beri kuca • 

Agaoğlu i-\hmet B. 
tenkiJatta 

iında taııc:!ığı büyüttüğü meınleketi- k ? 
llıizi bırakarak Kıbrıs~ gitmek iste-' bulunaca mi • • • 
~~~zde ıalıai menfaatler uğruna _eo M'll Meclisinde tenkitler 

ll;ruk mukııddeo.•tını fedadan ~ekin· ı et . • .. 1 nen 
rneyen yalnız kendilerinin rel~b ve yapmağa hazıı l~dı~ı soy e 
._det içinde y~amalarmı temınden Kars meb'usu Agaoglu ~et, 
baıı.a emel ve dü,ünceleri olmayu Bey dün şehrimize gelnııştır. 1 
~~ biı- t:ıkım .. a.tan.ızlann ceveliııga- Ahmet Bey bu tenkit şayiala 
' bulun:ın Sunye mmtakuına kolay M el' k ridorlarında bir 

"" ıreçn>ek ve bunlarla birleı.....ın aynı nııın, e ıs O , .• , 
~~ellet ve ihanet yolu üzerinde yii- hasbıhal esnasında sarıı:,ttıgı 1 
l'litrıeı. fırsat bulduk~ aziz Türk va- bazı sözlerden çıkmış oldugu~u 'I 
~t>ını hançedcmek çarelerini aramak söylemiş ı•e ş.unlarr ilave etınış-ı· 
~İnde mi idiniz demiş ve maznun . ' 

Zade 

ALi MUHiDDiN 
Merkezi 

Bahçe kapı lst:mbul 

Şubeleri 
Ankara 
Beyoğlu 

Beyoğlu 

Pangaltı 
~.-ar~1 

Kadıköy 

Galata 

: 
Adliye sarayı kar*ısında 

lsıiklıll c:ıdde'i 
Tepcba~ı caddesi 

J lal:h;kılr G,tzi cııddesi 

Sand:.J b~dcsten i 
Yeni !•kele cadde-;i 

llanar Hanı :ıltıııda 

& .. - ... - ... ~ .. - ... ~ ......... ~ ....... _....... ___ ... __ ....... - .... --... -.....& 
ı PANGAL TI Şuhesiııde taze past:ı, Ç!)' İ\'İıı ııefls f 

f
l bisküi, emsalsiz çikolata, gayet lezi~ 1 l:ıkp ! 

}ilt>ı ile mamul baklava i 
............ --... -· .. ~·-·~· .. --......... ___ ................................... _ ......... ! 

Muhterem halkıınıwı ~öst~rdiği fcyk;ıfı\de rağbete mukahek; 

şukran olmak üzre GALATA şubeml te\·:;i ctnıck-
te old11ıtıı11111 il<lıı e)'krim. 

""lotia 
DAiMA TEMl7. DURA .. 1'1 

ve 

~O:\Di·:RECf: ŞlK 

bir yakalıkbr. 

Ne yıkamak 
ne ko1alamak 
ne de ütülemek ister. 

;ondcrece idarelidir . 

SEYRiSEf'Af N -----..... ~--- -
Merkez a:cııı.1!sı Galatı kiiprii 

llaşı it 2~u1 Şub, Acenteıl : 
Sirkcc' '-!:i.'ıür ı., tide ham 1 
2.;'-4;0 

Pire -ls~en~eriye 
,ostası 

( !%mir ) , oıpurn Sal 
17 Şubat 1 

l 
1 

Onu Öksürükten, Nez
leden ve Çocuk Ha.s
talıklarından Vikaye 
ediniz. 

J~n11ıls,,Lın Skor, ya;,:ru·Hızu hııs

talann1:ısınd11.n muh~f 11.!I ~:dcct:ktir. 

i':e~vü nürn:ı bu!m:l~f;t oJ;ın vücu· 
dunu tıkviyt.! ve sari hasral:klar.ı 

muknveın .. te ynrdım. k:ını ihyu ve 
ciğcrlerinı vikaye edı Cl!ktir. Emulsı

yon Skoı ıerkibinde bUtün düm enııı 
en halis •e saf balılc yağının en '""
gi.n ve en ınugıddt \'İt:ıminlcri v.ırdır. 

Mukavvi l 1 vpophosphiıler ise sinir
leri besler. keın;klcri kuvvetlendim 
ve beyaz ı c ı:ü1, l ıJiıter husuliin 'i 
temin eder. D~kıorl:ır l!:ın .. 
Skot'un acli balık ya· 
ğınd•n üç defa d•h ı 
kuvvetli oldıı~aıaı bit 
tecrtibe İ!lp:Jt etmiş· 

l.rclir. Çocuklar dah• 
l:ltff Lulorlor ı·e hU -

EM~t~lfON 
~ K ~ T'o 

l 32338 

! 32345 
32353 
32385 
32402 
32415 

1

32418 
32436 

132458 

32467 
32477 
32496 
32530 

132580 

32595 
32617 

32631 
32640 

32681 
132684 
32785 
32786 

32798 
32802 

çet B. 
Bir altın saat maalı:olye Mükerrem H. 
Bir çift roza küpe, bir altın saat maakordon Naciye H. 
Bir çift roza küpe, bir roza yüzük Didar H. 
Bir roza yüzük, bir çift roza küpe Huriye H. 
Bir çift roza küpe Kadriye H. 
Bir çift pırlanta küpe Afife H. 
Bir çift pırlantalı küpe (Bir taş noksan) A. Saniye H. 
Bir çift roza küpe, bir roza akar pantantif, bir roza iğne 
bir roza yüzük, bir altın kol saati, bir altm kalem, bir 
gümüş çanta. - Bahaettin B. 
İki roza iğne, bir roza yüzük Hüreyde H. 
Bir pırlantalı bilezik Münire H. 
Bir çift roza küpe, bir altın hurda bilezik saati HatiçeH 
Bir çift roza tek taş küpe Mustafa B. 
Bir pırlantalı gerdanlık, yirmi iki miskal inci, bir roza 
yüzük, iki altın bilezik Naciye H. 
Bir çift inci küpe Behire H. 
Bir pırlanta pantantif. bir çift pırlanta küpe bir roza 
bilezik, üı; altın saat, iki altın köstek, bir 'altın kor-
don Hikmet H. 
Bir altın saat maaköstek Sidi Ef. 
Bir çift roza küpe, bir altın saat, bir altuı kolye, bir çift 
altın bilezik Ulviye H. 
Bir çift roza küpe Talat lL 

,, altın bilezik Hatice H. 
,, çift roza küpe Ahmet Ef. 
,, ,, pırlanta tek ta§ küpe, bir pırlanta akar paıı-

tantif iki roza yüzük (Bir taş noksan), bir pırlantalı yü
zük, bir pırlantalı bilezik, bir altın tuvalet takımı, bir 
altın kordon, bir ptrlaııta bilezik, bir roza pantantif 

Musa Kaznn B 
Bir pırlantalı yüzük, bir altın saat maaköstek. Güzide H 
~ir roz~ ~·üzük, bi~ altın köstek, bir iki buçukluk, iki biı 
liralık, ıkı yarım lıralık. Hirarnan H. 

32818 İki ro~~ bir pırlantalı yüzük (İki taş noksan), bir çift 
roza kupe, bır pırlanta kıravat iğnesi Fehmi Ef 

3284 7 Bir pırlantalı pantatif, bir roza bir pırlanta yüzük, bir 
pırlantalı ağraf. bir ro;ea bilezik, bir altın. saat maakor-

I don. _ .. . . Sadiye H. 
3293 l Üç pırlanta yuzuk, ıki pırlantalı bilezik, iki elmaslı kol· 

saatr. Mevhibe H 
32961 Bir çift roza küpe, iki dirhem. inci, bir elmaslı saat bir 

0 
altı~ kolye, üç al.t!n yüziik, yüz dirfıetn gümüş Milnevv'er H ' 

. n \•atan haini değilim dem4tir. Re ttr: f'h b' h Irk yap 
" bunu müteakip, Dahiliye vekili - Maama ı 1~. azır .. .. 1 
~le Umum Jandarma kumandam- mamakla beraber !uzum. gordük I 
111

11 teftiş makoadile dolaştıkları esna çe tenkitlerde bulunacagım. H. J !• hunlar ~alkı korkutın:J< tehdit et fırkasına tekrar girip g~yece 1 
ı. e~ ırayeıile seyahat ediyorlar, Balı • . hakkında simdi hiç bır şey 

Bir ıek ynb size ııylarCl ki· 
fayet eder. 

Ne selüloit 

·aa1:- ı O d ı Calatft'daıı çarşamlx1 
, bahı !wıir'e pcr~embc Pirc'vc 

·umıırte'i sJbalu lskcnderiyc\'e 
rnracakcır. lskenderiye'<len Pıı. 
zartesi 1 Ste kalkacak Çarş.mba 
Pire'yede ug-rayarak Perşembe 
fstttn bul' a gelecektir. 

.,3003 B~ pırlantalı ıgne Hacer H 
33011 Bir roza hurda bilezik (3 Taş noksan) bir cift hurda 

1 Musirren isteyiniz l 33045 kB~pe .f • • Didar .. 
, ır roza pantatı Ayşe ,, 

e.ııre ıı;fradiklanndo istikballerine J gım ' · f ka 1 
lüınıenin gitmemesinin temini 1izım söyleyemem. Kanaatunce ır 
diye yazdığınız ve bir de nıaballit he çıkanları tekrar almamalıydı.,, 
?:etı<:rindc!l halk fırka.sının kaza.nma11 • • • 1 • ı e ı e ı • ı • ı • ı • ı 8 ı • e ı • t' 
•~erıne toplanan mazbatalan Ankara 

1 
b' f -'-- mum" eaoili sıfatile de-

Y •• t.. ğim d' oraya ır '""' 
" 8'0 urec ıye Vedat Beyden ğil b' bükıimet memuru olarak aoa-

ne lastik 
ne de kağıttır 
kamaştırıcı daimi bir bcyar.

lığa malik 

SAF KETENDEN 
MAMULDUR. 

•Yrıldıktan sonra lıtanbula ııittiğiniz . . • ır dil eldiğini söyleyerek 
den bu mazbata!an almak üzere size 1 Yit maks';,.,b ~ - ıı sortnU! maznun sui 
2S bin lira verilmek iıtenildiği bal- 1 bunun •:.... ını değildir demiş bunun 
de kabul ebnediğinizi ve muhafızLı ":'•ta m. un 1 masını ricıı et-
0~oınobille Müdanya tarikile Balı.ke-'' bı~ t.ezy~add~;:::"'btılmuıtur. Reiı, lstanbul'da Orozdi·Bak Bey-
•ırden ıızaklaftığımzı bahıetmelı: su- ~!ıtır. oe t·ı·-ar görüşeceğini 
•etiJ ı k - tab·- b' ogleden sonra .,..,. :.ı · da. Mayer Beyoıı-ıunda 
1• e mem e ette gayrı ıı ll' ha.. .. 1 . d ·kinci celse yapılama- Oı; tın • ' b 

.::. mevcudiyetini İfllll ettiğiniz hü-ı soy :'~k e 
1 cumarteıiye talik e- ı Baker mağalalarında satılır. 

da deliller vardır huna ne dersiniz Yd?"lr . _ eme t 1 ,., 
•ltaJ· · bö' ı b' ı mııın. Türkiye umum acan a ı,,.: 

1 

ttıe L'U sormu! ve maznun Y e ır Abdülhakim Ef. ne diyor 'ı 
! .. ktu::ı yazdıgım fakat bu mektubun 

0
. b _L

1 
örfide LEOPOLD GRUENBERG 1 

"•k·' · 1. • ·· • b' IZMIR, 13 - ıvam aru 1 K ı c· d' ıı k: . aın~tın e ıne geçm~sı ıu;ennı;. il' Abdülhakim efendi htaobula hareket lsıanbul T 'ııa a c .·< ıt an 

leYl1letı kalmadığını soyleını§ ve zıı.. tt• 8 · ~-yonda- " yeniden ·------------n "' k d lmad .. e e ı. ana "- -t> ı.· :a 'a ı mahsus o ıgını v el" -'mit ..ibi oldum, rocukla .. •liyc '-')' . im.azsa unyaya lr"" a- y 
toıı,ilı; \ 'Cw ıne merasım yapı kim bilir ne kadar sevinecekler· 
•e.k v at~nı ~a!ıa İy~ ~e e.~rafl! Y8J."'. ~:.'. Yaşasm adalet!,, dedi . 
İlov llziyetı daha ıyı gorebılecegım 1 fan Ef tahliye edildi 
lı ı c ctıni~tir. Reitin Fethi Beyden r · 1 . . 
1 .. 

8"SCderk B f d. b' · · kul IZMIR, 13 - kıncı grupa men• ....,d .. •n eyo en ı ta ırını • E · oı -
ııtı halde D bili' ekil' d bah sup mevkuflardan mır .. em ıstaıyon 

•c..ı a ye v ın en · Ef d' hli d'I . "1-keu Yaln Dahili' ekil' de e memuru irfan en ı ta ye e ı -
'lrl.&n a .. ız .~ev ı .. ~ , . 

•hebıııı ve Dabılıye vekilının 1 dı, 

• 

Dr. Taşçiyan 
Uelsoğukluğu ve Fwıgi ıedavl

hanesi. ~:minönH Minasyın eczanesi 
karsı sokajtrnda ·~o. 4 

lznıir sür'at '.)Ostası 
(CUnıburiycı) rnpuru ı 5 

şubot pazar 14,SO dA G•ıl ıu 

rıhtımmdaıı kulkırilk lzmlr'e 

gidecek ,.~ lzmir'dcnSALl 
günü 14,:JO da kal1'arak çar-

CO~Jl'A:'\l .ı. Ci· .\OVESt: 

Dl \A \ l<.!.\ZIU'.llE A \'APOR~; 

"KAP<.J FARO. ,·apuru 19 şubat 
per~ombe gilnil llurgııı: ve Köstcn
ceyt. mi.itc\·ec~iheıı hareket edecek
tir. Tahilit için G:ılm, Çinili 'fıh

tım lhnındJ Clntcın:ıtionule) Anuııiın 
şirl:etinc mürı""•t. Ttl. llevottlu !3'14 

-----------
1 
33053 ., pırlanta yüzük, iki altnı sa.at, iki kolye beş altm bi 

!ezik, bir altın yüzük, iki yarım liralık, iki yüz yetmiş 

Tarla farelerinin 
ölümü 

Mahsulünüzü kurt•;mak 

BAıYE~R 
fıbrikısınııı 

ZELlü 
tınelerini kufünınız. Büyük ecHne
lerde Ye ec:ı:ı depolaruıd• bulunur. 

C Frülıliclı, Stıltın l llm&m·Ken
dıos H:ııı ı.. fs,,nhııl 

dirhem gümüş. Fehime ·· 
' 33059 Bir pırlanta yüzük, bir roza madalyon, bir altın köstek " 

Can.is B. 
33094 Bir pırlantalı iğne, bir pırlantalı, bir roza yüzük (Bir 

taşı kağrda sarılı bir taş noksan). Hayriye H 
33098 Bir çift pırlanta incili küpe, bir roza tek tas yüzük bir 
elmaslr b.ilezik şaa~, bir altın kabzeli kılıç - Os~an B. 
33109 tt.ç roza, bır pırl.antalr yüzük Şevket Ef. 
33122 ~ır pıı-lant.~lr, .~ır ro~a pantantif (1 Taşı noksan), bir 

çı~t roza gul kupe, bır pırlanta yüzük. Burhan B. 
Bır prrlantalı tek taş yüzük Beyha H 
,. roza bilezi~, bir ~!tın saat Münevver" H: 
:• . pırl~nta kupe, bır pırlanta pantantif, bir pırlantalı 

bı.lezık, bır pır!~ntalı .yüzük, bir pırlantalı iğne Sezai B 
33236 fü.r 1'.~rlantalı ıgne, hır roza yüzük, bir altın kolye, bir 

gumu~ ~eme:. Habibe H. 

33128 
33206 
33223 

. Yukar~a ısıınlen yazılı zevat mücevherat mukabilinde Em
nıy~t Sandıgından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde 
t:_dıye etm.emelerine mebni hi.ıi isti1<razda tayin olunan ikamet
ga~l~r?~a ıhba.rı:ıame gönc!crilmiş ise de bulunam:ıdıklarındar: 
~n.hı ılandan ıtıbaren doksan bir 1'Ün zarfında tediye veya te· _ 
dı~ı muamele eylemedikleri tal:clirJe merhıınatı mezktirenin bi!
muzayede satılacağı illln olunur. 
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I TÜRKİY~: S.\:\ ', YI 'c \JAADIN llANlC\SI FABRiKALARINA Ai'l' 

YERLi MALLAR PAZARI 
1 Bahçekapı Birinci Vakıf Hanı 1 

DAİRELERİMiZi BAYRAM ÜSTÜ ZiYARET EDiNiZ 
Hazır Çocuk Elbise Dairesi Bakırköy, 
Hazır Erkek Elbise Dairesi Yaaıa ve •obteHf ÇCflt elbiaeler, 

çoculı: lı:o.tOmlerl, bereler 

Beykoz, Feshane, Hereke 
Şarkın En Büyük Eabrikaları 

Kadın, Erkek Çorapları Dairesi Haı.ır elbiseler, paltolar, Itriyat Dairesi 
pardosıııer 

Şapka Dairesi 8:ab=•~=~m:~~ıem:r.:~~ Ayakkabılar Dairesi 1 zartı ı!~~!:~ar,v• 1ı:o~=~~=~•r ıçtade 
·~~~__;;;;;::;;~-~~=--ı-~-· 

H 1 Z ( ft EL B I' S P L P ft J' M J' Z Fevıı:aıatte ıııı:e lı:adın 9apkalan, muhtelif İpeklı' Kumaşlar Daı'resı' Metin, zarif kadın, erkek, çocuk 
8 ll ll ~~-cl·n~s·f·G~tr~·-a·p~lı:~at.•.rı~,_ıı:_a~ık~e-tı.e~~-be;_,re~l~er~l---1--...;;--~------'!"""...;;-!!!~-----------İ~------a-y•a•kk~a-b•ı--v•e~l•.k.a•rp•in•l•~rı-·-------ı 

H E R E K E ve F E s H A N E N 1 N Deri işleri Daı"resı' Lllks, Berman,. Saten, Jorjet, Ankara, Maroken krepleri 

En yüksek yünlü kumaşları ile hazırlanmıştır •. __ Bey-ko-z ! ..... :~~-i:::_·~m-ş;~_ı:rı_s•r-aciy-e, _
1 
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•-----------------------· ı Lütfen Vitrinlerimizi Seyrediniz. 1--------------=----------t ,.., _________ ... 1 -

1 lktısat Vekaletinedn: C:.K~~~~=.~~"~r.!i~~b"~~~~~~ .. ::." Ikh:at Vekaletinden: 
Ankara Ziraat mektebi arazi- • Ankara' da inşa edilmekte olan 

sindt> çubuk köpriisü saş sahi- ı Ziraat ve Baytari enstitüleri 

linde inşa edilecek olan29,751,60 62,201,30 lira bedeli keşfi bulu-

lira bedeli keşfi bulunan tohmu Büyük Elbise Fabrikası nan elektrik tesisatı talibine ihale 

l h b. . b. t l' b. En mükemmel kumaşlaıdan en son modaya muvafık \'e kusursuz biçimde edı"lm k •• k l rf l·ı 
ıs a 1 ınası ınşası ' ır a l ın e imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntahap elbiseler muhterem müşte· e uz ere apa ı za usu ı e 

ihale edilmek üzere kapalı zarf rıı.rınin enzan iotifadelerine arz ed•r: münakasaya çıkarılmıştır. Müd-
Erkeklere mahsus 1 Erkeklere mahsus 

USUlile 1-3-931 tarihine kadar Müflon ile Gabardin Lira • i lngiliz biçimi spor vesaire _Li_ra deti münakasa 2 mart 931 tari-

yirmi b1r gün müddetle ınüna- Pardesüler 251/ •Kostümler 141
/ 2 hine kadar yirmir bir gündür. Ev-

k asaya çıkarılmıştır. Evrakı fen- Meşhur Mandelberg marka 

2 

·.=. LlKcivoerst tsiu~:hmv.ls.errcnklerde 181/2 • rakı fenniyesi ve proiesi Vekalet 
Empormabilize Gabardin J 

niyesi ve projesi vekalet mu ha- Pardesüler 291/
2

: Hanımlara mahsus muhasebesine verilecek 25 lira 

sebesine verilecek 5 lira mu ka- MOflon ile Mandelberg : TMahtellf renkklerde Glabardin 171;2 mukabilinde telsiz telgraf c . a 

p d "l 371/ : renç ot ar d l , 
bilinde telsiz telgraf civarında ar esu er 2 • ouvetın 16•/Q rın aenstitü erin~aatındaki h y-

tngmz biçimi kumaşlardan : MANTOLARI , 

enstitüler inşaatındaki hey~ eti Pardesüler 221/
2
1 ELi?scE-:,~Rı a1k~:~~~n etid fenzniye tarafından veri l me.(-

fenniye tarafından Verilmekte- Aynı zamanda erkeklere mahsus gayet şı k pardesüler ve kostümler ile hanımlara mahsus te ir. arflar 2 mart 931 tarihinde 

dı·r. Zarf'lar 1 mart 
931 

tarı'hı'nde mantolar ve ipekli muşambaların muntahap ve mütenevvi çeşitleri de vardır pazartesi günü saat lS te lktısat 
.... Toptan Fiatına Perakende Satış - T ediyatta Büyük teshilat ..... 

pazar günü saat 15te Iktısat ve- 1 ıstanbulbirinciill~smemurıugundan: Vekaleti Ziraat müsteşarlığı kıs-
kaleti Ziraat müsteşarlıg" l kıs- ~ğ~res: Mezbahada müteahhit Hamdi mında komisyon tarafından küşat s 

Balada ismi ve hüviyeti muharrer olunacag" l ilan olunur. 

mında komisyon tarafından kü- ı zaM lfl!sına karar veril<11iş olduğun- -· dan tasfiyenin adl şekilde yıpılma-

şa t olunacağı ilan olunu!_.... ::~a:ı:~~f~~i~~~~~5.:~:a b:~~~ lstanbul i~~alat nünır0°0 nı8~irli11in~en: 
nanlann alacak ve lddialınru lşbll !J !J Y 

Hilaliahmer merkezi umumisinden: Utndan bir ay içinde eyyamı r11mlye 
müıtesna olmak üzere bergUn sut 

il" h• l • • (13 tm 16) ya tadar Sultanahmeıde an sa ıp erının nazarı D I t D . il vakı adliye binasında icrayi vazife ev e emıryo arı eden birinci lllb dairesine gelerek 

dl. kkatı• ne kayt ettirmeleri ve 11neı ve defter 

1 • ..aaresı· ı·ıa- nları gibi delilleri her ne lıe bunların U aıııllarıru veya tudlill ıuretlerlni 
Ramazan bayramında çıkacak Hi!Aliahmer gazetesine i!An ver

ııek isteyenlerin Ankara caddesinde lstanbul IUlnat Oda
sına müracaat eylemeri 

Son sahifede santimi 30, bir veya iki sahifede santimi 40 
kuruştur. 

Üç, dört renkli ilanlar İçin ayrıca ücret takarrür ettirilir. 

Istarıbul Gümrükleri 
baş müdürlüğünden: 

Gfünrükler i~in 23-2-931 tarihinde münakasaı aleniye 
suretiyle otomatık hassas terazi ahnacail'ından taliplerin bu 
baptaki şeraite ittili husuliyle beraber yevmi mezkürda 

ııaat on dörtte evrakı lizimeyi müstashiben baş müdürlükteki 
komisyona müracaatları. 

Pazarlıkla iç çamaşırı mübayaası 
Alt deniz ticaret mektebi ınüdürliiğünden: 
Yedi kalem iı; çamaşırı ve saire 15·2-931 tarihine müsadif pa

zar günü saat 14 te pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin şart

name ve nümunelerini görmek üzre Oıtaköy caddesinde kain 
mektebe ve pazarlığa iştirak edeceklerin lstanbııl lktısadl müesse
ler muhasebeclliğine tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbu
zunu hAmilen yevm ve >aatı mezkı1rda mektepte müteşekkil ko
misyonu mahsusuna müracaatları. 

Asipin -Kenan 
Komprimeleri 

Nezle, Grip, Baş ağrısı 
için 

Kat'i Tedavi 

·-----............... lllllill~~ll!lml ... 11!111 ...... d Devlet demiryollan ve limanlan umumi idaresinden: 
Cuma günleri Haydarpaşa'daıı hareket eden 4·204-604 No. lu 

katarlara ve pazartesi günleri Halep'ten hareket eden 603-203-3 
No. lu katarlııra ilave edilmekte olan yataklı vagon ve yemekli 
furgonun 6-2·93 I tarihinden itibaren kaldırıldığı muhterem eha
liye ian olunur. . . ... 

Devlet demiryolları umumlidaresinden: 
Ramazan bayramı münasebetile 14- ı 5 şubat gece yarısından 

baş layarak 24-25 şubat 931 gece yarısında hitam bulmak üzre 
mlinhasıran Haydarpaşa - Ankara, Ankara-Sıvas, Eskişehir - Konya
Adana, Adana-Mersin, Arifiye - Adapazarı ve Kütahya - Değirmisaz 
kısımlarında yalnız ( Anadolu lüks ekspresi ve Banliyö katarları) 
müstesna olmak üzre adi yolcu katarlarile seyahat edecek yolcu
Jura (on gün müddetle) % 30 ve yalmz Haydarpaşa ve Ankara 
arasında i~reyen 9-143 ve IO- ı 42 numaralı muhtelit katarlara 
binecek yolculara % 40 tenzilli tarife tatbik edilecektir. 

13u bapta fazla tafsilat almak isteyenlerin istasyonlarımıza mü· 
racaat eylemeleri rica ve ilan olunur. 

* * * 
Ulukişla ile Boğaz köprii arasında bulunacak olan poz büliiğü-

nün altı aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfla münakasası 

4 marc 93 1 çarşamha günü saat 16 da Ankarada devlet demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklil melauplarını ve muvak• 
kat teminatlarını aynı günde saat l 5,30a kadar komisyon ka
tipliğine vermeleri Iı\zımdır. 

Talipler münakasa şartnamalerini üçer lira mukabilinde Ankara, 
Haydarpaşa ve Konyada idare veznelerinin tedarik edebilirler. 

Istanbul Vilayetinden: 
Bedeli keşfi 10872 lira (i5 kuruş olup Elaziz vilayeti idare! 

hususiyesi namını irat olarak Elı\ziz'de yaptırılacak binanın bir 
kısım inşaatı 13-1-931 tarihinden 14-3-931 cumartesi günü saat 
4 te kadar iki ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. lnşaya talip olanların olpaptaki şartname ve keşif· 
name ve krokiyi görmek üzre vi!Avet mektubl kalemine müra· 
caat eylemeleri ilAn olunur. 

veaneleri. 
2- Ml1flise borçlu olanların yuka

nda göıterllen mlddet içinde borç
lan mıktarını yazdırmaları hı!Afına 

hareketin ceza kanunu mucibince 
takibat ve mes'uliyet! mucip olacağını 
bilmelerL 

3 - Müflisin matlarını nık:ıt ve 
tıhvl!An ve buna mümasıl kıymetli 

evrakını her ne suretle olursa olsun 
ellerinde bulunduranlar, ister tahıs 

ister banka ve sair müessese oliun 
bunların üzerindeki baklan mahfuz 
kalmak şartlle o mallan ayni müddet 
içinde daireye vermeleri vermezlerse 
cezai takibat ve meı'uliyeti mucip 
olacağını, mazeret bulunmadıkça 

rüchan haklarından mahrum kalacak
lannın bilinmesi, 

4 - 22 şubat 931 (Pazar) günii 
saat 13 de yukarıda yazılı olan iflds 
dairesinde alacakların ilk içtimamda 
hazır bulunmaları ve müflisin müş
terek borçlularlle kefillerinin ve borcu 
tekeffül eden ıair kimselerin içtimada 
bulunmağa haklan olduğu ilan olunur. 

İstanbul 

Küçilk istikrazat 
sandığı T. A Şirketi 

Seılevhasile JO fUbat 931 ıarthll 
nüshamızda intişar eden Hissedaran 
heyeti urııumlyeslnl 8 mart 931 pazar 
giinfl içtimu daveti mflıezammın 

illada yevmi lçtimaın 8 mar: 931 
pazar olduğu yazılacak iken ıevbven 
8 şubat pazar gösterllıniştir. Tashih 
ve tavzihi keyfiyet olıınuı. 

Dr. HORHORUN1 
Bclsoğaklujtll - Frengi ademi iktidar 
tedavibınesi Beyoğlll Tolmlıyan ya
nında Mektep ıokalı: 85 'l'•I. 3152 

Markası Numara Kilo Cinsi eşya 
Adres 1428,30 178 Matbu kitap 
J. w BllA 42 Nebad küsbe 
Bil& .. 48 Kalorifer radyatoru 
24-!5 869,870 7,250 Şam baklavası 
Bi!A BilA 6 Portakal reçeli 

49 Köhne qyayı zatiye 
0.700 İpek bph cep aynaa 

H. T. 
" Blli ,, 

c M. 41981-1 506 Tuta karyola abamı 
94CI 5041 
943 5044 26,050 ipek mensucat 
948 5046 
820 238 81,650 ipek şerit 
324 . 242 
185 151 43,990 ipek şerit 
189 155 
Muhtelif Muhtelif 26, 100 ipek mensucat 

,, ., 7 ,400 ipekli pamuk mensucat 
Hafız 48 77 Galvanizli çivi 
A. C. 1164 57,600 ipek mensucat 

,, ,, 2 ı ,, pamukluat mensuc 
Muhtelif Muhtelif 53,870 Tırnak cilAsı 
Bila Bila 945 Çam rnhtası 

,, ,, 376 Demir travers 
,, ,, 20 FotograI camı 

T. T. V. L Muhtelif 1 ı 3 .Adi ağaçtan elbise asKısl 
H. L. BllA 160 Fıçıda sirke 
Ba!Ada muharrer 2 l kalem eşya lstanbul ithalat Gümrlijtü ıı:ı 

diriyeti satış komisyonu tarafından transit olarak bilmüzayed 
ıatılacağı ilil.n olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ _ __.,, 
•••• ADEMi iKTiDARA KARŞl941~ 

GLANDOKRATiN 
Meşhur profesör Steinıch ve Brown • Seckard'ın mühim ketfidit· 

Satış mahalli: Zamın ecza deposu, Bahçekapı 37, lstanbul 
•••••••• Kutusu 200 kuruştur. ....,t!l/ill' 

Istanbul ithalat gümrüğ' 
müdürlüğünden: 

181 kilo ince 1ı amış 
32 adet boş demir fıçı , 

BaU.da muharrer iki kalem eşya lstanbul itha!At gümrüğil ss0• 
komisyonu tarafından 14- 1-931 tarihinde bilmüzayede saula~f 
ili\n olunur. 

Mes'ül müdür: HurhaneddJP 

t 


