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Amerika - Fransa Mançuri Atinayı ziyaret 
iştiraki mesaisi Zımnen ilhak mı Başvekllimtzle blr-

Amerika refslcUmhuru M. Hover edildi ? ilkte gidecek gaze-
FranSl2 başvekili M. (Pierre Laval) ı te~ller 
Vaşlngtona davet etti İngiliz lirası- Çinliler şiddetle pro• B kT · ı vekili-, 
nm sükutunu intaç eden mali buhran •• aşve ! ımıı e Hariciye 
ttzerhıe vuku buJan bu davet Avrupa testo ediyorlar mızın ~tın~!ı zi 
matbuatını son günlerde ehemmiyetle yaretlerı munasf. 
işgal eden bir hadisedir. Vakıa vaki o- betile Atina ga 
lan davete henüz resmen cevap veril- ··~ zeteleri muharrir· 
memfşse de Bedin ziyaretinden sonra .;>.(/- ler birliği Matbuat 
FranSJZ başvekilinin Amerikaya gide- ;/ ':'- cemi~ etim iz d en 
rek M. Hover ile bugünkü büyük dün- ı.'1 . bir heyeti de Yu-
ya meselelerini birlikte gözden geçir- nanistanı ziyarete 
me1eri muhakkak addedilebilir. davet etmişti. Bu 

Hatırlarda olduğu üzere 192<J sene- heyet şu ıu tl 
sinde lngilterede amele hük1imeti mev- t b't d·ı . r~ e 
ldf iktidara geçtiği vakit lngiliz baş- es ı e 1 mıştır. 
vekili M. Mak Donald M. (Hover) i A~ım B. 'Artvin 
ziyaret etmişti. Bu ziyaret neticesin- meb usu ve Vakıt 
de Amerika ile lngiltere hükt1metleri sahip ve başınu· 
bahri tahdidi teslihat m~lesi üzerin· harriri), FalihRifkı 
de anlaşmışlardı. Fakat bu anlaşma· B. ( Bolumeb'usu 
o zamanki ahval ve şeraiti siyasiyeye ve Hakimiyeti Mil. 

d .. l 1 · · h 11" Mançurlnln haritası ve Japon nazaran unya mese e ennın a ı liye baımuharr· ') 
noktasından Fransayı ikinci planda bayraaı N • ırı ' 
b .;....., __ k 'b' bi t i h 1 ti .- Yazısı 4üncü sayıfada - ecmettın Sadık ruuuna gı ı r es r usu e ge r- . , 
mişti. Bundan sonra Fransa ile lngil- B. (S,vas meb usu 
terenin beynelmilel siyaset sahasında Tahkik heyeti için ve Aktam sahip 
takip ettikleri hareketlerde az çok ve baımuhar .. 
ihtilaflar vuku bulmaktan halLkalma- namzetler . riri), Yunus Nadi 

dı. B. (Muğla meb'u-
Nihayet son Almam, onu müteakip Maçka yanganmda su bulunup su ve Cumhuri .. 

İngiliz buhranı vukua geldi. Ingiltere bulunmadığım tahkik etmek ii- yet _ Yenigün sa .. 
hüktlmeti yalnız başına Almanyamn zere teşkilini teklif ettiğimiz h. b 

i heyete karı'lerı'mı'zı"n ao"sterdı"kleri ıp Ye aımuhar-mali vaz yetini ıslaha çare bulamadık- o • ') Ah 
üku. yeni namzetler şunlardır: rm ' met ihsan tan başka kendi parasının s tunu B (O 

mani olamadı. Bun<ian dolayı transa Cümhuriyet gazetesi neşriyat • rdu meb'usu 
ve Amerikanın mali yardımına müra- müdürü Kemal SaJth Beyin gös- ve Servetifünun 
caat mecburiyetinde kaldı. Fakat mu- terdiği namzetler: mecmuası sahip 
vakkat bir zaman ve mahdut bfr ıiiik- Eski şebremlnlerinden Cemil paşa, ve baımuharriri) 
tar için yapılan ilk yardımlarla Alman Operatör Emin, HAydar, Muhittin ve Haydar R .. u ... tii a' 

B •t h d t len müdürü Ziya beyler. 7 
yada başhyan, sonra n anya u u. Balatta deri tüccara N• (Denizli meb': 
Ja.rma sirayet eden buhranın sonu a- G ff B ımet 
1mmıs değildir. Ve eğer İngiliz buh- a ar eyin namzetleri: usu ve izmirdc . 
.mı oıaugu gibi devam ve tevessü Ha~~ Actı.ı •. Robeıt Kollejden Hasan, Anadolu gazetesi 

d d F f daha Su muhendısı Burhanettin. Balıkpazann- sahip ve başmu-erse netice e ransız rangı, ' da 
d ·· müskirar deposu sahibi Tekirzade h · ) 

sonra Amerika dolan da tehlibye u- Hacı Adil Beyler. arrıri ' Ferit Ce-

şecektir. . . .. Beyoğlunda istiklal caddesinde lal Bey ( Mersin 
Onun içindir ki Amerika ~tsıcum- Muhlis beyin gösterdiği namzet- meb'usu ve Ada· 

buru Fransrz hfü·i' met reisini davet e- Jer: nada Türk Sözü 
derek bugünkü diinya buhranı karşr- Akşam gazetesi neşriyat müdu··ru·· Enı·s t 

1 ~ı uörünen gaze esi sahip 
sında heniiz para an sag am 0 Tahsin. Müderris Nimetullah. Robert 
ild memleket arasında teşriki mesai kollej mektebinde muallim Hasan, Da- ve başmuharriri), 
imk!nlannı tetkik etmiye karar ver- rüşşalaka müdürü Ali Karni Vali mua- Ahmet Şükrü B. 
miştir. vini Fazlı oeyler. (Matbuat cemiyeti 

Fransız ga~teleri Amerika reisi· umumi katibi ve 
cümhurunun hükumet reislerini Ya- A DlA. LE T M'ıı· 1 ıyet gazetesi 
şingtona davet etmiş olmasından do- ··•""""""'''"" ,,...., .. ,.,, ,..... umumi müdürü), 
layı çok mütehassis görünüyorlar. R f 
Ş.. · ti f • ·11· • K t e ik Ahmet B upheısfz Fransrz ıze ne Si mı ısı apanan gaze e M . : 
namına bu davetin ihtiva ettiği şerefli ~ atbuat cemıyeti 
manayı inkar etmek mümkün neğiJdir. Müddei umumilik t ıdare heyeti aza
Fakat bu davetin şerefi nispetinde ci- a- sından ve Vakıt 
hmı efkAn umumiyesi muvacehesinde rafından dava &ÇıJdı gazetesi yazı 

Asım B. 

bir de m-es'uliyeti bulunduğunu da u- G~enlerde (Mücadele) isminde bir leri müdürü) Aıi 
:nutmamak lhım gelir. Ve bu mes'uli- gazete çıkarılmış, ve bunun (Yarın) Ekrem B (' S Ah 1h B. 

t F . . ld v k d A 'k '-,.,..:-. b' . . • on ınet san ye ransa ıçm o ugu a ar merı ·a gaze~ulln ır ıstihalesi olduğu görü- p t b. I . d ) v . 
için de varittir. ~rek kapatılmıştı. Dün sabah da ~s ~ ıa ıp enn eo. 1'.emalettın 

,-

Lise ve Orta mekteplerde, 
Ders programlarında yap1lan tadilat 

ve ders cetvellerinin aldığı şekil 
Lise programlarında gelecek sene den itibaren pazartesi günleri öğleden 

yapılacak tadilata esas olmak üzere sonra ikişer saat ders okutulması kı
bu sene liselerin birinci sınıflarındaki rarlaştmlmıştır. 
derslerde şu tadilat yapılmıştır. Liselerin son sınıfının fen şubele-

Orta mekteplerle liselerin bütün sı- rinde felsefe haftada üç saat iken iki 
nrflarmda birer saat yurt bilgisi ilave saate indiri!rniştil'. liselerin birinci, 
edilm~tir. Bundan maada geçen sene ikinci üçUncü smıflarında yardımcı 
orta mekteplerin ilk sınıflarında tür ·- lisan olarak okutulan dersler; üçer 
çe yedi saat jken 2, coğrafya 3 .iken il· saate indirilmiştir. Liselerin ikinci sr

' saat olarak tesbit olunmuştur. Bun- nıfmdaki fizik ve kimya dersleri ikişer 
Jan maada hayvanat dersi yerine fen saate indirilmiştir. Buna mukJbil bt
bilgisi namı altında üç saatlik bir ders rinci smıfa iki, ikinci sınıfa dört, Ü• 

konulmuştur. Diğer derslerin saatle- çüncü sınıfına üç saat serbest mesaj ko 
rinde değişiklik yoktur. nulrnuştur. Bu serbest mesai zaman

Orta mekteplerin ikinci ve ücüncü lan münavebeten fizik, kimya ve tabi· 
smıflan programlarında bu seneJ icin iyeye tahsis olunmuştur. 
tebeddül!t yoktur. Kız orta mektePte- Lise son sınıfının edebiyat şubesi· 
rinde birinci ve ikinci sıncflardıı ikişer nin serbest mesai zamanrntn bir saati 
saat olan biçki ve dikiş dersleri birer fizik, kimya, bir saati edebiyat 
saate indirilmiş ve onların serbest ve bir saati de felsefe ve içtimaiyat 
mesai saati zamanında okutulmaıu bil şahsi mesaisine tahsis olunmuştur. 
dirilmiştir. Bu vaziyete ve yeni tebligata göre 

Gerek orta mekteplerde, ger~k Use orta mektep ve ]iselerin ders tevzi cet
lerde eskiden pazartesi günleri öğle- veli şu şekli almaktadır: 
den sonra ders okutulmaz iken bu sene r Alt taran 6 ıncı sa-yıfada l 

•• 
Oldürücü rekabet 

Hükumetin bu mesele ile bir gün 
evvel meşgul ol.ması lazımdır 

Seyrisef ain vapurlan ile hususi va-
~ 

purlar arasmda devam eden öldürücü 
rekabet, mes'uliyeti hangi tarafa ait • 
olursa olsun, esaslı surette tetkik e
ditmiye değer bir mesele şeklini ahıuş
trr. pir gün evel ltüklimetin bu mesele 
ile alakadar olması lazımdır. Çünkv 
mevzuu bahsolan rekabetten dolayı 
Jıususi vapurlar ne derecede zarar gö
rüyorsa sermayesi hükumete ait olan 
Seyrisef ain de o derece zarar ctmek
tür. İki üç ay evel Seyrisefain ida
husust vapur işleten mUesseselt!rden 
biıi ile alakadar bir zat ile göı·üşmüş
tür. Iki üç ay evel Seyri Sefain ida-
es· ile hususi vapur sahipleri arasın
~a 1nakliyat hususunda bir itilaf ha
sıl olduğu halde neden dolayı bunla

't'lAfı bozduklarını sormuştur. 
nnııcı rakd 'i O zat bu suale cevap ola emışt r 

ki: • f . .1 h 0 Seyrlsefaln yapuriarı nhıımde 
_ Evelce Seynse aın ı e ususı va- . . . . . 

rasında yapılan itilafın esası Seynsef aın ıdaresı iki vapur koyacak~ 
purla~ a tı. Bunlar müştereken işletilecekti 
şu idi: . • 

Hususi vapur sahlplerı beş vapur, rAlt tarafı 6 ıncı sayıfada] 

aaşmuharririmizin seyahat notları : 11 

Aylların insanlara 
verdiği yerl,er • 

yol Harbi umumiden sonra bütiin dün- (Adalet) isminde bir gazete çıkmış ve Ka~ı .8· (Anadolu . Ajansı. başmu
yay:r ~ran iktısadi ve mali buhranın kapatılmıştır. Sebebi evelkinde oldu- barrırıl Neşet Halıl ve !<ıra~i .B: 
menşeıny yalnız f~zla istihsalata atfet- ğu gibi bunda da muvazaa bulundu- ler ~An~ara.d~ Gazetecıler bırlıği 
mek dogru defildır. Bu ~!iliranm se- ğunun anlaşılmasıdır. Vilı\.yetin söy- ce!l1ıyetı reısı ve .umumi katibi). 
bepJerf arasında beynelmdel nizamla- lediğine göre (Adalet) gazetesinin nar- ısmet Pf. Hz. nın refakatlerinde 
rm da büyük mikyasta tesirle~ vardır. şirleri de (Yanru ve Mücadeleyi). çı- Ankara gazete fotograflarmdan Hopadan Artivine, Artivindenn Ar- bir tarafı Batuma giden yola gfrmlt 
'.Acaba cihanın mukaddera~ ~zednde karan kimselerdir. Bu defa gazetenin Cemal ve lstanbul gaıete fotog· danuşe ve Yusufeliye doğru gittikçe bulunduk. Bu yol üzerinden mü§kÜ· 
yüksek kararlar almak vazı.yetind~ 0 - n~şri için hükQmete beyanname veren raflarmdan Etem B. ler d 'd _ tesadüf edilen arazinin rnanzarasına la.t ile olsa da Artvine, sonra Artvin-
lan bu memleketler bu halnkatlerı na- bınbaşı mütekaitlerinden Osman O- ceklerdir. e gı e dikkat edilirse bu yerler ile diğE>r Ana- den Ardıhana ve Karsa kadar otomo-
zan dikkate alacaklar mıdır? Yoksa ğuz bey nammda bir zattır. Hakikatin dolu topraklan arasında mii§külat iti- bil işliyebiliyor. Onun için (Borçka)ya. 
büyük dünya tufanı içinde (Gemisini hilafı beyanname vermek maddesinden Vekiller heyetinde barile büyük birfark olduğu görülür. at ile vardıktan sonra buradan Art. 
kurtaran kaptandır!) diyerek sadece ceza kanunu mucebince hakkında h- DUnkU içti d Bu yerlerin ahalisi çok munis. muti vine otomobil ile gittik. 
kendJ hesapl~rma ,"11.5~!ışa~~klardrr? kibata başlanmış~. . işler i:;:ç 1!,ı::'.ı~':ıtacel ve iyi insanlardır. Fakat buinsanla- Otomobil giderken Artvin~ kadar 
Bize öyle gehyor ~~ ~~yük d~n~ bu~- MU~delumumihğın açtıaı dava Ankara, 28 (Vakıt) _ Vekiller He- rın tabiatleri hilafına dağlan bilakis (Çoruh) nehrinin sağ tarafındaki 
~ karşısmd~ b?.yu~ ve kuç.u~ b: Dı~er tar~.ftan. (Adal.e~) gazete~i y~ti bugün saat 16 da lsmet Paşa Ilz. valışid!1'· Umumiyetle dik, sarp olan dağların yokuşlarını ve yamaçlannı 
tün milletler h~snu nıy:tıe. b~leşm aleyhıne rnuddeıumumılikçe de hır nm riyasetinde toplandı. Üç s..-ıat de- bu dagla.rm etrafındaki dereler hazan tırmanarak bir kere nehir yatağınm 
dikçe iyi bir netice al~ag~. ı~nkan yok· dava açrlmış~n:· .Bu da":ı•. matbuat va meden toplantıda Başvakilimizle dibi görünmez derinlikleri bu vahşeti teşkil ettiği vadiden altı yüz metre fr. 
tur. Sadece kendi gemJlerı ıçın çalışan- kanunun~ın 3~ ıncı rnaddesmın {B) fık- Hariciye vekilimizin Atiına s ahatleri arttırıyor. Denilebilir ki bütün Artvin tifaa yükseliyor, buralarda otomobil 
Jar da glttişçe büyüyecek olan bu~ran ı·~ına g?rt'dır. Gazetede Yunus Na- dolayısUe vekaletlerden gel:UY mühim vilayetinde Bayezit meydanı kadar ge- içinden aşağıya doğru bakaıı insan 
nm dehşetli dalgalarına kaprlmaktan dı - Anf Oru~ Abeyler davasına ait ve müstacel işler intaç edilmiştir. nişli.kıte bir düzlük yoktur. Vaktile tıpkı bir tayyared . . . 
kendilerini kurtaramryacaklardtr. muhakeme tafsılab neşredildiğinrlen Artvin vil!yetinin bu ma.nzarasmr ifa- e ımış zannedıyor 

.Jteltme' A..suH müddeiumumilik takibat icrası;ıa ba.;. de etmek istiyen birisi demiş ki: ::raa~:v~ş yav~ tekrar ~i~e dağ~a 
lamıştır. 35 inci maddenin {B) fıkra- ı·ngı•Jı•z }ı·rası buh- - Allah yer yüzünde ne kadar dağ likl Y. ç arrna ınerek vadınm derın 

H sı, şu mealdedir: "İspatı caiz olnu- varsa hepsine marş marş demis bu k erıne varıyor; tabii oJarak bu inh 
Ga I• Z .. v h k . h kk :.ı cı malar arasında yol ··t d" L • yan sogme ve a aret davasına aıt za- d · dağların hepsi gelmiş bir yerde toplan- ~ 'k .. mu ema ıyer 

Ankara., 28 (Telefon) - Reisicüm- bıtlarm ve buna müteallik şfüayetna f3DJ 3 JD a mış 0 vakrt bu dağlara "Dur! demiş zı zaklar, donemeçler yapıyor. Esa.. 
hur Hazretleri bugün şehir dahilinde melerin aynen ve hulasaten neşri de sonra bu dağlar ve dereler cİ\rarına sen bu yol otomobil ve kamyonun ica .. 
bir gezinti yaptJktan sonra Gazi Or- memnudur .•• ve maddede de ceza. hak- Bir Fransız muhar- (Artvin) ismini vermiş!,, dmdan çok evel açılmış, bundan do. 
man Çiftliği mamulatı satış mağaza- kında şu kayt vardır: "Bu madde hü- rfrJ neler dilŞÜDÜyor (Hopa) dan (Borçka) ya geldikten layı yal~ı~.yaya ve atlılan ve atlı ara. 
l!lmı teşrif n bir müddet istirahat bu· kümlerine muhalif hareket edenlerden sonra vaktile Türk idaresi tarafından balan duş~~rek çok dar :apılm1ş, faz 
yurdular. yirmi liradan 200 liraya kadar hafif [ Yazısi 2inci sayıfamızda ] Ardıhan ve Karsa doğru açdnw olu la olarak mururu zaman ile kenarıa. 

para cezası alınır.., ~ p Wt tarafı 6 ıncı sayıfamızda) 
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Bir Fransız mu ,.. 

• • 
arrırı 

için 

Sesil Kolomp ! ·· 
Yazan: Jecques Lll Guerche Nakleden: fa. 

-7-
- lf~y hay, diyordu, demek an· 

lqtık. Bir ay tecrübe edeceğiz. son· 
ruııu gtirüşiirüz. 

Larsoaye çıktıktan &0ara ltaul ~or
du' 

"'ll"! Ne dersin? 

- Doirnsu, çok kuvvetti bir adam. 

iki ctoat 
SU zan Darföy, Dütriyö f abr;Jrnsının 

1AboJ1lfuvanndan iseri Jirerken Seilı
Je: 

- Bpnjur Sesil, dedi, geç kalımı· 
dım ya? 

Ve kolundaki biltıik Matiıtt bak. 
tr. 

- Bu sabah tı.n erken !f•)dfm. 
Yangından beri kaybolan nktl ka-

ıanmaklıfımıt 1b1m. 
Beyaz Un1tığijnU gfymiş, ınasa• 

srnın başına bile geçmişti. Yuurla1' 
bir şişeye ııUzUlmUş $U koyırak ı~rt
majta b~ladr, ve: 

- ~l kilçUk Stu:arum, dedf, ~aııa 
iş var, şu 'ode'nln dcretesin~ lJak. 

Suzan, bfr aydan beri, Sesllin mu· 
avf nJ idi, 

Roı Lev~~sör evlenmi§ ve fabrika
dan cıkmışh. 

Önce, Se!'fl yeni muavfnind0 n pek 
ho 1anmamıştr. Fikirleri, tarı' ken
dhslnfnl\ilerden o kadar ayn idi kf. 
Fi1haklka Suzan garip bir IT'lihlUk· 
tu. FevkalAde gUı4!1 ve güıellitln 
de fn!'lant şa~ırtan bir şey vardı. Uzun 
boyla, narin, kOçUcUk em n ayaklı 

1 SON HABERLER 

Teslihat müzakeresi 

olan Suzanın tavrından, luıtleı-jJl! 
den YÜbek n tam bir tahsil JÖrdüğii 
anlıfhYordp. P@~ gene tilmüı .,ir 
btstekarın kızı otan Suı-.n, Otöydı 
hıızin hir p3J'lsfyonda l>UrUmU11tP. On 
sekiz yaışında annesinin )'Elnına &itmjft 
tembel bir hayat sürıtlflfe b~Jamııtı. 
JJertket versin k~ndisinden dört 
ya' btiylitı bir erkek kudeıi vardı, 
n ol)un teşvikllt bir JHm'at öjreft• 
nılşti. Kard~f: . . . 

- Ann~, dtrdi, )>iz ıengnı driıJıı, 
bıınun için Suzanın bir san'at öğren· 
ınııi J4zım, 

Fakat ann~· e~ki dil§iinee:Jj bir 
3fleden olduğu l~in itiraz ftmfştJ. 
J3ununla berıtber ,Andrt DıırCöy o 
kadar tarar etmişti 1d nihayet 
muvaffak olmut- 8u!flft srnni kim
ya tahslllne M.&ılamı§tı· Dir nıüddd 
sortra, A11dn, kendiıint Hindi Çf· 
nide tekltf edilen yüksek maa~h bir 
ij bulunca gitml~, kız da derş1eri ya
va~latmıştı. Zaten annesi de: 

- Neye yarar kızrm, diyordu, bil· 

tün bu itl•r •nu.k •ilerinin gür.elll
jinl btlki de •ıhhathtf bozar. Fiana li· 
~ıın olan teF se11gjn hlr koeadrr. 

\Takr~ 8111:an Ue •vle.,mek J~tiyen 
Dtk çok kimse vardr ama, annesi, 
f,ı1dr oldukları icin onları reddetmlt 
tf, Jlu ıuretle bir avukat, bir de za. 
bit~ S{>Jlra, ihtiyar oldutu için bir 
ılt dnktor reddedi1dl. Soıtrı, madam 
D,ıırföy ıafJr .urett. hutalandı. hıtf • 
talarra hutanedt kaldı, Blrtkdlrdik
Jtrf ve Andrenfn rinderdiği pa:-a
lar bitti, Y•titmcdf, östeJlk hor~ da 
yapıldı, H buna rağmen kad11ıca~ız 
kurtulımMlı, ildU. 

İlk evvel!, Suzan, ağabeyinin 
yanına rftmelı dtişUndU, fakat Hin· 
dl Çiniye gitmek bir hayıt par:ı)'a mü-

tıtvakkıftı. Sonra da t!fVdiği rarlsi 
bırakmtk lstımiyordu. Bir de bu
rada ~erb~tti, ke.rdeti çok iyi idi 
aıtt1, eertti. En iyiai Parist. iıahp 
bir iş bulmaktı. 

(Bitmedi) 

Mubtır.psı 

1 3 tı 12 Aylı~ 
Dahilde 150 ~00 750 1400 lforu§ 

800 1450 2700 

11111 •artlarlMl:SI -------
Satın 
Santim• 

Rrsrnl 
16 K$ 
5?0 .. 

Husust 
li,50 Kf. 
25 " 

l·JO Qıtahl 
100 KJimf 

A - Aoonelerimizin her ilç aylı
'1 için bir defa meccanendir 

K - 4 satırı QtÇ•R iltnlann fule 
utm için ~ kurue ıımmofunur 

yoruı: 

Ankara, 28 (Telefon)- Şarlct 
ve Orta Anadol\ld• hava olduk· 
ça ıojumuı, derece Enurqmda 
aıfır, Konyı. Siva1 ve Eıki~hir
de (-1), Etimu'utta (--2) K11•· 
ta (-3) olarak lcaydedihaiıtir, 
Hararet dUtkUnlU~O nlı\;eten 
nıutedil o'an Trabzon ve Riıede 
4, Trabzonda 5 e dtlfpıllştOr. Bu 
gece Ankarada hararet 2 dir. 

inebol\I, 28 (Valut)- Havalar 
birdenbire ıojudu ve kasabaya 
iki saat uzakta Çuh11d1ruğuna 
kar yağdı. 

Kastamonu, 27 (A.Al - So· 
ğııklar devam etmektedir. Ilgan 
kar yı1imıştır. Yaylılarda Y•i· 
murla k1tıeık kar '4üem~ktedir. 

Mılll muaeıaa vekıllmlz 

Ankara, 2R (Telefon) - l\1il1t ~IU
dafaa nkilimiz Zekai bey bugün re:ı. 
rimize ıeldi. 
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Yalova -Şoförlır 
Ueuz ta~sldft' agla- Gl}q ıe,ll~~e ~Alııt 

pmırorlar tıD~elleş1yor. . 

'=~B=o=-r-aa-:·:-:-u_a-:b:--e-rl_e_r'ii _ _.J 

an~alarda 
l•ter.}IDIJ Ü~8PIB8 On kuru a yolcu ~ıma i.stiyet\ f&\&ObU)& geldi e&ki Yalo,·~da )"Ol ,.~ im:ır faall\~t dc-

J baa1Afl1 ~Jı teföf n 9tc>wobil y"ip\trinin te.· ş k f ' 'am etmtktedtr •. AsC .. ll .o)ara~ y;pıl-
IQYlm~ e 9fr. 

1 
~buaıeti 901erıer arıuıında :rerıi bir . ar 1 arıyor: makta oıan ıı kııometr~ı_ı~ _l o_ıuc _1R 

Borsada dtirı de yalnıs Frans ı m~ele çıkarmıtıır. ~lçıka\ı maruf rHo.<Ja~~rdan )f. kil?h,.ltt{esi u.wamep ~ıtll'l~l.\lı§hr. li~· 
fransı Uzerine muamele. yapılnı!ştı~. V~I! MHh\ttMı t>tyin iki gün e,·elk\ )lalf.j Mar~<\ ıt,·ce.şUe, b,t_raber ~ir- ri kalan bir kilometrelik ::-aha da btnİ· 
muamele miktap ~ ff'\IY!ll •Hı ~ın btyaaatmdı ucuz xoku ta.,ımak isti· kaç ıündenbui şehrimizde b"lunmak- lince yol açılacak. 20 gül\ kJ~ar µze: 
frankhkttr. . •. yen şoförlerin taksi!l'etresiı çalışamı- tadır. rinden •·esait ge~tikten ~onra asfalt 

BankalanJa 
1849 ~~.ı..ı~!lsb~mı~d~ y~c~l,rını. ittJrltıse ucuı. ve Uçüncü Şehrimizde uir müddet kalarıo.k bazı dökü\,ctktif. • .. . . . 

YQ11ıf1mıı aibi kom , r 16
"' amımı bir taksi ~atilt işfü·eqil~~lerini söY • • • • Bundan başka Karamurat\ 1~tıka-

dah1Jind• lftt'rlM' ü~p.ne pıua19~J~ ):!· Jemifti. · tablolar ~ ~~·a.cak 01~". ~ı~·~~lı ti r:. metine doğru olan rol un ~eş. kilo01et· 
pıhnlftır. Komserhjin b~ ~dbırı ~s- Ufuı ~lı§m~ iatemb·,n ~förleı· !i.-!l\\un \üıkı~e.de h:tla Pıgılo .. - resi de yapılmııtır. Y-edı kı\omdre· 
ıerlia ü1eriae mua~el~len ~lan . tlic- bu t>.rppat üı.!°iA! tf~li liatla:ının tapları~d~~i iıbi bir ha ·at. b13\~ca~ı ~ si de gelecek tene yapılacak ,.~. bu s~~ 
~al'llDJIJ ~ok &e\-nıdırmi~tır. ~·~~ok ind\ril!fe·i "')"' "çiil\cü ~ı~ıf bir tak·. zan\]:t\tıfını 't ~uraya g~lınce ~-~~ı~ ı·etJe Karamürsel ile \'alom guıel bıı 
taccarlar dün komi~r Adıl btyı gore- si k~hl ~~ili~ rff.abtt ed~i)·eçt-"· n hayalf Ht-rad\fını kend~ile gl)r'Mı~ ypf He bağlanacaktır. . 
nk ~a iAbetl! tedbır.cfen dolaya teşek· leri diişüp«tile ı.ı~a diiiWÜJlfr~tr· bir muharrirl\f\i:te söl'lediii ~zkç~n D~a~·ı fio.jrp_ o~an yoh~.n 13 _kılo· 
kh ~tmi§lt~dır. . Bu şoförler arkada§ların~. fll~l•· anlaşılmaktadır. -... l\'ttr sı kır~ b n lıra~a yenıd,.,ı \hale 

Duıı Pan&ten ~ur .. rel~emı~t~r. fini mah,·e ~~R olafak bir teŞ!bbü- .M. :Marko diyor ki: -... -""" edi\w~tır. Bu yolun Yalo''!- kaza hq· 
Lo11d~da.n atman kura gorı .. terhnın se l{İrme~lt lthim et1'-~~ifler. t 1 k t' . . . hanel bh· ~\\dunda~ llt•?.ı\Yl\ k\\dar p,tan kısp1ı 
vuiy.ıuıde h"1üz salaha dojru bir tt Diyorlar ki. · - l\ em e. ea·'ın·'~ı'" şa~ anı 

1
·.r .,.el· \yi olduiu için ,·esait dahu. sürat1e 

D.. Lo d ı.- 3 • inkılap geçır ı ı stanbula ge' e ~ • • b"I k 
rakld yokt!Jf· HR R ra 11\11'$HHI· _ Arkadqlanmııdan Mııbm ~t~ b 1 1 Y~lo~!~!\' BUf.HYa ~ı~ıp g~le ı ece: 
da lgiliz Jir:~nna \"Uiyetbli g@steren mob"lleri "~' ~lduıu, nıij~teris\z l.al- ~e~ d~~hal anla~ılıyor. lstan u ı ':. t~r. B\\ xoıun 'l\P.\l~a.s\ Şursa \'C c~-
fl&ıl!t flld}lr: dıkl!rı ve ~rm•Ytlfr! kUl~~n itf!, •· tı~m~ ~Un~~~b:en ~ar~ı l\m;orum: ~ v~rın~aa ı,ta.nbula gelme~ istiyenlerı· 

poı,r: ~SQ 3.7fı 3.79. . dil~lf buJpq~gkJ!rı cU\ftll OA ~~ryff cak Marmaranın s.llf seaıwada \C. • sM: ~~m~\\l\' t.t~f~t~~ir. 
Frank: ~'. 94.!'JOr. Sf.2.; yqlcu \glf~\ljr\•r· Z!r\r 'dip •l~~ t~ziçhlill itif ma\\ıata:_larl~d~ ~u\a\IM· YalQ''a ·a~ttı idn bir. pl~n yaP;-
1tfark: 17,7.,, lfi.2.1- yecekl•r!ftl hl!Ptfl'İ~· :Şg OJ!1&rıP, d"M- dım. ımlmıştır. . ~asa~a b~ P.l:tn ~ı,eri~~ 
ffiret: 751 7' 75.:i6. ., Une~Jerj b!r te?"~ir. f§!s:ft . onla~ Beyoilundı ve İstanbul taarltada ~~i§lf~lii ı•bı ~ollaı;_,daJ>'u ~~ana g~-

Dln bo~npzda frank ı21oı ye l..,fl' l" IJ~rehetJeri ile h~"-eate ınq~{kı "mahant renk., hemen heınen kalma- re. a~\w.akta~ır. önurn~ıdekı !\'~vsı· 
~rasmda; düyunu muvahhade de f~ tabi fiıtlarından daha ucuıA Q)Jt'. mıf gibL Cami rrılnareJeri ve kuWte CM Y•\?vaY.a fÜı~l b(t rıhtım, oyun 
.. ınuıınele görmü~ler4ir. mak kabil olduiu kanaa\ini yyaq~!r· İer olmasa in.an kendiıi~i her lıanıi mahalleri, parklar ~apıh~aktı~. Bu 

Y1t"ıqf•l!n ""JIJarl~r•t """"'' dılar. Halbu~i bu ~a~aat t&Pl~~~~ bir garp ~lırind~ zannedecek... suretle Yalova pek guzel bu• .şekıl ala-
zer@r ·~·· ypnlrttır. Hat~ taf'sı fı~tJangın Y~~ .. . . ti u ri ~- caktır. 

i nıı: Hlıilptesi bile JhıP.tdır. ~imdiki hal· J\~tbn\Ar buyU~ hır ınkı P rtu1mu Y!.lova m!Ariı saltasmda da iter1e-
~J,f1fr~ .\lltro.,. HM1'1 de ~i~ oto,,ıobillerirrıize koydu~~uz la~~ Ptçf~tn '' tsan~\tfB ~u. : § miştir~ Geçen sene ıt ilk meıktert ,·ar 

19ri Jr }" ~Ü§Rl,li yij~ijndt:n sermaye hesp.~a kşttlır• ıeranna sa· }af. fl!y~J1@ıUlf d\)laşt1*fD wr . art·~~ ktn bu se mektep adffi 23 e ç*ını~r. 
,lttan~ 1~1Jrr•~Jn banger mühinı za- tı~ıyoru~ demntir. ÇUqkii birkaç se· vaıir 'e l!fft! kadı"\~r- ~ç.or\\\l_\· Mekte~ bktalannı köylüler kendi1e~i 

1 a a ' aık:lmı Jardır. fıunlar· ne sonra otomobifterimiz ~kidij~ za- Htpıi -.yni ~fl~llı en 8'!' Uap'5 .~ yapmaktadır. 
::. a~ari;ad':'atzına fabapca sıkarak man elimizd• yeni bir otomobil alnaf· -aa•Aa pre ıi~insııişltr· l!.!n~ln\ Ziraf eahıda. ela faaliyet •.ftıPakta· 
i :L ı' ..... ia kili .,.eleeek bir eermıye ~a1'1ıya- Tlrk. '""*ileri 4...ı.111 BiltnO'Of\\lll- dır. Bilhassa zıral koope,çatiılfr teır 
Dtntl!f e mt~ır. • · il-" j ' ~ .. ak lık ... ,j.. ı ı-t .. 

Atinı ıaahıfili hic bir devletin pa- eak otomoı.n alma1' isifl vertl r.•m l Efer 'f Paysaj" retttsamı e>lllYChro. ~u kili için ka.ym am ~ ça ıııııa:. oı-· 
namda esa~h bir i;tkrar görmeınek· binler~ Urp. sarfe~Umit bulynac:ı.k· defi~ik1ikltr. belli •Utedlir e~'~d~ dır.. ll~ olarak merk~ ~zada ve Ha· 
tedrJer. Kambiyo sukutundan milyar· &ır. Bu nziyet dahil"'de, ~ir ele tık- Pakat bea lstanhata daı-ı ıind~ ma- cı Mehmet ki~nd• Hu zaral koopefa· 
farca dralnai zarar olcluju siyle•mK· •f fiatlan in~irilfnıe .veya tiçln~ti :. Jaa111 ·renfi, husust r•illl"r yap111ya tif teşkil edihni,tir. 
teclir aıf bir saat kabul edıJirM o a•aa phrıiştim. Bu itibarla fti~f tclerim, .. bad l d • p ıaz 

· d için .... ıetı t.erk,ımektell Tt ot• . . • d Aırl .mil e e • • 
8ayrt MUlladlll•rl" e11dl'8•I . ..:'ıaılerf•lıl yok ~aaına •""aktaq biraı ınkısarı hayalı ufra na. • : s l'-t•Ji\flt iŞ 
IRım~ lirunnn lnyme&ıH d~~:! npa çare kalmıyacaldır. ~T'-Y~§ u~-.ak ,., son ıııkJllP1•~ ~:r H ı 

.. 1Jİ 11ıühaclilleri 4ı endi..,-• f Bazı arkadSfl&rın takıimetrwi:ı U· 1Rak ~zin ısfn tabii ve fOk sanı . Bltarafl•r iki noktal Ri!W,i 
•Uftür. Malim eldu... iiı•.'~1 v;:: euz yeleu tapmalan bizi o kır.dar mu- SiiJlrii~lerim ~dec:e bfr artist srfatı· Miti cl~M~ffkl•r'f 
hlkt .. ü. A.a~aF~ "'~aveı~:a" • a Ju· taurnr etmes. Fakat o otomebillere ltdir. Yo~a Yflpılan ~.tiş!liliklerin iade edilecek emlak. ~eaele-
p1n Pc'Ji~adıl~•.1'P k ~~t /.ı~rint ucuz takai t~kıhna o nman biziRı re- lazım olduğunu benim 80ylemtme ta- sinden Mqbadele komasyonqnda 
~Jila~ı e~J~~a m1u2 .. 

8 
.
1 

... il~ı: ı lira$ kabet etmemiz m~şkülleşir. "it ly2n• yo.ktqr. li".a"•t. şehir asrileŞ· rıkan ı i'-tillft"n ·bf~11lmittik. t.rif-' edılme. 117.ere ·l ın. ... M nı lHi ı tn l t t h d '.!! '1:1-:ı l' ~ vft'ı"', · · .,, .~ __;L 

flflpttYi lfa~ql et~iş, ilk ·~it _.ı,. 4Giı' .;:;e:~11a-... 1!v::~:;. t~ ~,: tJftll'"" l•M--~l\lUa: ~ &en\tlerınm Ti!tl' f!\§f~-1~ AtiM ~·
~ l·-rifen fi2!'>00 Jira jsU~~IJl'J~fl • • '8ll halitulı, ınt~iMill ~ir hatsr"•• ~·- ffl"i MffiW~• 15 ey\Ql ~1 
yflzde ikisi nisp,ttlffdf? {llak&dilrlitril yor:~r tarafta• ucuı yeleu ta§nHk Ak Muhafaza rit1"1~ipi ele aii'1ül ar· tarilabHl~ ,~,. ttk~'1~Clen Y~-
dağıtılmıştı. . iatiyell tQtirltr .ıe dlyerlar ki 1 IU diyar. aa•ilta11a sidealeda Y."@M~ st.· 

Muh~lit r a~eıe kP.~~~~'::':ıs :: _ Bfm, ,ınıı•lkı tabi tari~eal IAare yalamayaeajl ka~atüadedir: ~u 
rine fp~ı_ııere h~~kas~:,~Jir' da -ayni ttm.diJi içidir ki H kurup. yeteu ta· DırUlfQgunda hali• iti~ırla bunlara 11t emtlkm ıa
Ju11an ıkıncl f~k~ıt ~ İ tanbuldaki '\ u- 11••ia ~MHI• ettik. CUnkU hu iiU· han d•v~al bitti .a edil111eıq,ıi lizım 1elmekte-
mukavele mucebınce 5 

•. . • retle ti••i oto•ohil• hhuniyea hal- -., •·~"' "~ 
llkU.ia sahiplerin• ladesı >>ı ' 1 1 b (lır. 

:n em bitirildikten sonra alakadar- kı •a uıua oldwiu ifffı pto•abfl• bin. DarOlfilaµnc:la ey b imti aa Fakı\ YQDID ~ura~btılan ~u-
ma•en aiy• ah~rmıt olaeatıı •• H p~raya dtıYr,,i y•rın bitecektir. Bu ıe- di!.ı ..1 11u•-le 

Jaıa •atıtrlaeaktır. ı aktı v ıw.tsa mukabtl aqbfJarı- !'!' P\J kılıul t\JA• •'1"~". 'n'!l!!r' 

l•IHlz Uraıı eski ~ıymeti•~~a~htetat- :.;'"' hlf '.,., kalmıyıu:ait icln bu •I· ne diier ıenelerc niıbetle tJ{e- laitıMf ıaw hıktwalii'm• bwı-
.a...ı-den pyri mükdıller ~nıa . '-ili ...ı_ IJtler daha ç9IJ ~uyaffa1' gl· 
'!'it... .. ı..ı,r hett.H kaZ&llHHl~ Bıı eto•eu ''"' lol•tttar. 
7!1ıu SO wispeti•de ı1&rar ıerecı . • cl•iil tramvaylal'ıa yeleularnu ılata. 111aıı.rcLr. Bat • .,.~ha•••• Şevki laey 

fffr, v ıns anc~ ipıiliı llraaı ijıerlp jıı. Takli tarif ,ıeriftin MRSff\Jn•ıat Bu arada Hukuk falrtlltealae it• blıe f\lnlart ılylemlftlr. 
T• iP .. & ı.- • ,~ ı.aıitı dil korumadıtı•• ıtıı •• biliyorv11o UtJıdt 2 incı ıınıfının iki ıubeye .,. ,,_ Mu••• iki murahtı .. hey· 

dtn 1f Prlıc,,.ı ffiJlpJle~e ı b tarif•Yi ia41reıeğiai ti• Ytl'"' l bil ~ b lo bl kt 1 
!ftil Jn1h11ulujyn~!!~ ga~~j mü~.:<Ji.IJer: r.:: .;,.plar llttic~•e htlnl\ f™'in rı a~j, Y•-YlhP.t f İr •• • il lflllD~I ..... ~:. nltiJa&f .:-:: 
~krlmlıt dıWA ~ıyığe duşm~ •Mtnmt. uHI 1 111 ua~tı:wfyorı.y;. llhut• ftQn d~rabıne olıc•~ ,aylemn~lı- fırlu"'an ılıafr..,."''. ~ ~ "e•,~ 
JhtJ dlJtlnn•k f31Ja 1ar& edıtnıe~i •1•,ı•eYvh ..... ~dıuaJ•n•111n biıi-n t~!f'ft• tedir, dir Sir'•tJe hılllflilf.ff)tM f0p~ 
ı.a. J> .... ~ı g ti yapı1ma[:ir ıçın •• 1 .,_ ~ ~ ,.., d' • 
t:İgra~:'~uk~!~ı~z: ıpürtcaı.t et· hU.ltrimtı••" telin tUlşmılrriat lftl• DarUlf011un w •ier vtllıHk he yoktur.,, 

h t _., .. t derılere 15 tenlDİe•Yelde hat· ~;:.---.--... -.-u
1
-.. ,..,_:-

nltlerdj. . • Ytnttll... r Zaro •taJlm ~-"· 
6ayrl myJ>adlller, cemb·etttne hU- M 1 . • • lenılacıkbr, kim Uldftrdft '/ 

k ...... ıd• plen cevapta tevıfatı• ec İl reııımız ld•lılJ•t '•kU, ... , ..... ~-rım 
YuqanJr ,mtakinJa uhtpleriae latlesl MalOli~aUe,.....lr•tlnl c_.yı'8 "9tblk Odfhjl 
tfl tamamen bitikten lleftra yaptl11Ht1r '1lm•r••lf'• •lllıl•r UwP •IAkırel"d•n, IDÜP•" 
mukavele ile kabul edilmlt · elfl•I••· Mal61gaıiler cemiyeti umu11I k•f8larcian ıoıua llabul ıclilırık 
••• mUraeaati fı'afa lmkln elmadıit LAtiLa· ,·Lrabi• B. rlyueliad• Uç vekl.lete gl11derllen Edebiyat 
hlldirll•ı.ttr. Emllkln lad•t .tahı " " " 
hlr ay kadar ıilreeektir. lnrill• Hruı Jıftilill ltir be,et J).am•lt•la.. fakQlteai b,rem cetveli taıtikten 

maıta kadar e&k kıyınetl11i buhnM sarayına gitl .. 11 81,els llW.t gelmiıtlr. BugGnl,n.te ellkadar· 
;.~,. •llMAillır ıarar etmiyecektir. Meeliıl relll Kim• P.,- HL ni lır~ t,blii edile~ektir, 

ıiyaret eteltlcrclir. Heyet, mec- K ..... , .. , ltevr•-• ı ı D ı 
Bir Alnıan la~fire ..... ~ ""' •. ....... ' n .,u . 

liı 11itimise 11t11J61Jeria ballnl fUnıu• tlll•IMı•I hezırtar11ror 
şirketinin le Hl 1,.ı.t1Ptf, ı:emiyctia vaai1cti ha~- lıtanitulun kurluluı bana•ın• 

Safthanza Alman ta'l)'are ılr· luıdı 111ıl6••t •• 1'kMk hi· t .. adllf eden 6 teıriaievvelde 
keti hDk6metimiıe, hllk6metle •ayaleriei eıirgımemelerini riu yapılaealc meraıime DarOtfönue 
mllıtereken Kıyseridekl tayyare etmiftir. g,nçleride lftirak edcc~ktir. Bu 
fabrikuaın memleketimizin tay- Klıı111 Pı. H:r. Malllrazller itibarla baıırlaldıra b~ılanmlfhr, 
yare intutnıı tcmiıı edecek bir cemiyetini hhnayelerine lcıbul Bu ır•d• buılin H11kuk tı1cb• 
bale ıetirmeyi teklif etmiştir. buyurmutlardır. Mecliı reisimiz cemiyeti toplanarak ~ir proırım 

Teklif cıaı itibarile muvafık Mal61gaıil.,ia watua ola• llüyiUc haaırhyacaktar. Bundan baıka 
g6rGldOji1 için tirket mUD1cı· bi1111etleriıll takdirle tezgtr et- diğer faklUtelerin ele leahit ede· 
siU.rJ bir hıftlyı kadar Aaka· mitler, htlkOmetln bu vatanpen:er cetl progr1111lar tetlrflc eclil•rek 
raya giderek hllkfl111etle lllÜll· ıQISlrtQİn lirık olduiQ refah ve kıt't bir teldi verecektir. 
kereye baılıyacaklardır, Şirket buıuruP ıumlıillia te .. ipi i'in 
ba ite bir milyon llra ıarfedl· çabıaıaktan geri kahudıj'ıaa ve 
leeıjiıai tahmin etmektedir. kalm~z•-:eJ!!~•iftir.·m _ .. , 

Alman tirketi burıü11 bafka pa.la ÜkUJah ya,;m.;idi ter;flf 
Anadolu ve Anup. ıebirleri ~tmiftir. Bu teklif IMelz tetkik 
arasında tayyare ile yolcu ve ediJmıktedir. 

Yeni pullar l•ldl 

Balkın konferın11 mU11ııcbe
tile LoDdrada baatmı..11 yeni 
pullar ffhrhniıt plmittir, Yakto .. 
ela tedadlo cıkanlacakur. 

; ·-· ; Katll tutuldu, fak•t bu .. rlp 
cln•r•Un ••"•"' ınlaftl•M•llı 

HoDJ inıilttr~d~ bulun'" Za-
ro ağanın uıakhğıaı )'IPIP A~••t M1114 iı~iad• biriıi lrlında· 
aan p.JfMt tchriodt eo.bktı ,ı .. 
biseleri ıoyulmuı bir halde ölil 
oler•k t.ulunmuttur. Polia ra11-
8u11 olar1lı Cubi.in iıminde bi
rbıi yalralamıf, tabldkat netice· 

1ı11de mımun ile katilhı hirkaç 
hafta e•vel bir can!,azbanede 
btrabrrce c;alıttıkları anlatıl~ıı· 
tar. Yalnıı Zaroata eliq çaııbaz· 
hanede b11lvamıktadır. 

Cbuayıtin ıcbepleri henüz an· 
lııılmamttlır, 

"Deyli Herald,. ın 111ubabiri 
vılc'adın aoarı Zaroeiayı ıör· 
mili ve oaua ne dO,OndOiUnii 
aormuı iHd• Zaro, Ahmet Mu
saoın katledilmesinden son de
rece mDteeuir oldujunu a6yle
melrle llctifa etmfttir. 

Poliı tabkikah devam etmek· 
tedir. 

1 SA~ _Anı:un~~ 1 
Spz, görüş ve 

lı~kik(lı 
Daha bet on gün eveldi. Gene 

ayni sütunda sormuştuk: 
- FutboJümüı iyi bir derece· 

d~ ~eğil, a\letlerimiz hazırlana· 
madık, diye feryat ediyorlar, 
fakat buna rağmen bazırbklar 
devam ediyor, Balkan Olempi
yadına gitmekfen babsedili}'.or, 
faka niçin ·gid~oruz, bunı c~
r,ap, yok mu? demiJ\ik. ~adeaı· 
ki gidiyoruz, ~n kuvyıUi bir ta· 
kımla gi~~Jim, zaif poktalap&l)ızı 
kuvvetlendirmek çar~lerioi bul•
lım, diy~ tekrar tekrar yazmıı
tık. 

Dün Ba\kan Olempiyadından 
ilk haber geldi içimiz •ızlıyarak 
okuduk. Bulgar takıpıı liemen 
hemen bizim iki sene ev~i ta
kım•mızla ayni safta yürüyordu. 
iki takım arasındaki mav~ene 
hatta Türk takımı lehine malı
ıü! bir te111aylll kil~ gi>ateriyor
du. Bıtlkanyat milaabak41uıa~ 
ilk dafa kendilerile k.,..ı...
cajımız haberini bu noktaları 
dü ünerek bir tali eseri lt!ie 
ad~etmiıti~. f-!albu~i iıte bu ta· 
~iııı 1-5 ıibi kglay kol~y akıl 
cr~iriJepıiyen kos kpca i;ır pyı 
farkı .. ! yeP.iJ"'iı bulHDJffO~ 
S.bep arayorsanız ~01': 

Hava berbatmıı, m"haci~ 
battt hiç iyi oynamaaııt h"'~~ 
ıabıi oynıyormuı. 

Acaba buradaki talimlerde 
birl>irlerife anla,bkları 16yleaea 
ve Rusya seyab-tinde ka?plaı· 
twı bütün takımlara teknik der· 
ai vMen ( ı ) takıfP ftalıamıaa. 
ayak baw batmaz nam dcffJI 
baııi takımımız p,en scn~eı eıı 
daha kuvvetliydi? Hani antrcıı~ 
rün bile neticeden ümit var ol· 
guP.ndan bahsediliyordu?. Hay
ret ~etil rnl? 

Ayn~ takımımız Uç ~ sonra 
Yuıo.al•vh,ıl' ikipci maçım ~
pacak, Yag~l•vların l'ulıarlw
dan çlaba kunetli oldy~ takı· 
mımı~n ilk maçta aldıit nctic, 
ile maneviyatının liakal yanllDI 
kaybettitini ~litUnUrıek bu maç· ''{I da aJıçaj,mız netice iflı 
M>'•l• k@pılm•m•~ l*"'IP pli
y9r-. 

SuıUmizia ilk c•YA~H!t ~ 
acı şekilde aldık. 

Arhk baldkatı g&rmeliyil. 
A. imi 

Ticaret i.1~4\t; 

Vagon" buhrAJU 
Eıkitehir tıraflanqdan ~ 

miıe Hhire g6qcj~~ MtiJea 
tacirlerin bot vagon 'bulamadık-
ları, ~uğday ye diier l\1ıbql;Jtba 
uıun nıliddettepber{ sıra belde· 
cUii h-klnp{la ıi~f.yetler yapal· 
m•ktadır. Tah~ikatıııuıa K"' 
elynm H._y~arpaf4' i•t-JOAU1JH 
heqUı bCMılhlmamıı hir ~ti• 
700 v•ıon vtarder, i4art 1'~ 
tabliye ettirerek buhranın lnht 
geçecektir. 

Maden k8MUrlerlnde ltu• 
rekabeti mUhlmleflyer 

Son ıamanlarda Rusların yerli 
lc8m0rlerine kartı yapmakta ol
duklan rekabet iktısaclt mala&· 
filde alAka ile takip edilm~kte• 
dtr. Bilhassa lstanbuldan vapur-
lara yüklenen karonrler dlkk•li 
celp etmektedir. 

Şimdiye kadar ı~hrimiıde de ... 
po edilen ecnebi kömürleri va-
purlara ibra\uye olarak verilir, f•· 
kat diier bir limana hareket e• 
decek vıpura yük olarak veril ... 
meıdi. 

Ruılann bu huıusa ehemmiyet 
verdikleri ınlaıılmalıtadır. Tlca• 
ret odHı bu mesele ile ehem9i
yetli surette meıgul oJmaktadar. 
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1 Kerllerlmlzin mektuplar1 1 
Emlilkln yeni tahriri 

Harici Haberler • • 
LVakıt] ın Tefrikası Nakleden. 

D. inuasUe aldığımız mektuptur: No.: 60 ömer Rıza Çin Mançurinin zımnen 
ilhakına razı değil ! 

lstanbuldaki emlake nrgiyi tcsbit 

m~di~ ~~~~~~~~~-·v----~~-------·b~---·k-~-----~ 
tesbitile heyetler çılıştınldıfını biH- espasyen i r örün 
yorsun uz. 

1 • • 

Kanton hariciye nazırı Japonyaya 
bir nota verdi 

Bazı emsal gösteriyor ki bu tak- .. 

dir işi de memleketin bu yüzden gozünü açmıştı 
muztarip olan halkını tatmin ede- _ 

cek surette cereyan etmiyor. Divan. Fak t b kıt d • 
Çlnde Japonlar aleyhine galeyan ve yolunda ~aray gibi evlere 100 l~ra, a u ur a am, dllencıllk eden ve 

karışıklık artıyor yedi se~.iz od~lı y~re SO, 55 lfra 20 lıra- k6r rolll oynıyan bir yahudi idi 
ya bugun müşten bulunamıyan boş . 

Kanton, 27 (A.A.) - Kanton hUku-ıgöndererek bu şehri işgale mecbur kal bir yere 30 lira irat konulduğu, ·10 Ji. Kıtabı Mukaddesin (Tekvin) kıs· bu müjdeyi almakla kalmamış, bnn-
meti hariciye nazırı Japonyaya bir mıştır. Kençentsi şimalinde :ıiç bir ra kiraya verilmiş bir katın, bir dai- mı",.da Öyle bir kehanet var: dan başka onun kör bir adamın 
nota ıöndererek Japon hükümetin.in Japon kuvveti IDe\'cut bulunmamakta- renin de yıllık iradı 4 O lira imiş !!İ· Saltanat Yahudadan, saltanat a- gözlerini açtığı, sonra onun bir to-
Mançuri hattındaki siyaset.ine dair dır. bi muameleye tabi tutulduğu görülü- ası on.un neslinden Şilo gelinceye ka- palın ayağını düzelttiği de kaydedil 
izahat istemiş ve fançurinin Japonya fırsattan istifade yor, işitiliyor, anlaşılıyor. Soranın si· ~ar zaıl olm?'acaktır. Ummetler cna miştir. Bütün bunlan ancak (nıesih) 
tarafından zımni bir ı;urette ilhakını Pekin 2 7(A A) _ ç· li h d tlar ze n onlara: Bu kiralık evlı!r hi!:J1taat edecektir.,, olan bir adam yapabilirdi. ve~pa.sye-
knbul etmiyeceğini bildirmiştir. dün Joa ~ y · .:_ H d ın -r.:\: . boş kalmaz mı? boş kalmamak için Bu kehanet Yahudiler ve hiristi- nin imperatorluğa gelmesini istiyen-

Tokyo 27 (A.A) - Harbiye nazın 90 k'I t ang b" d 
0 l\~ v:d u e~Ul 40 liraya. verilmekte olan bir y~rin :~5 yanlar arasrnda nihayet.siz münaka- Jer, bütün bunları uydurarak onun 

Man,.uri;e artık ru.ker göndermenıeye k" dı om.e rel gar tabın e. u eten. -I d.e- liraya verildiği yok mudur? hakika- şalara sebebiyet verm~tir. Bu l<eha- me,•kiini kuvvetlendiriyor dig' er ta,. 
:s • ın emıryo unu rıp mı~ er ı!'. ı· d • ' 

!,;arar vennistır. Kata ld k tı H d.. ti· ten irat aranacaksa bunaln nazarı ne ın manası şu ur. raftan Mısırda bulunan RomalıJac.. ~ r yo an çı mış r. ay u ar y h d'I Şil 1' · - ~ 
Mançurlde ldert muhtariyet h 1 1 ta t . 1 dikkate alınmak lazım gelmez mi? a u ı er, o ge ıncıye kadarmış yahudi Tiberyüs Alexander de 

hareketleri emen yo cu ara arruz e mış er ve ................................ _._ ......................... saltanat sürecekler, sonra Şilo gele- . t' d ki b .. C . k 1 • (V 
Tok.,.o 26 (A.A.) - Gazet.eler, son aralannda makinist ile iki ateş~i bu- mesini kolaylaştıracaktır. cek ve bütün milletler ona ita.at ede k maıye ın e. u ~n a.s er en es-

J' ' • l "'ld" .. l d. n re pasyen) e ılhak edıyordu. had' lerden sonra Mançuridekı her unan 30 yolcu~ 0 u~u~ ~r ır. un M.Brlyan,Strezmenın mezarında lerdir. Kitabı mukaddesin Miha kLc;- • 
bir şehrin başlı başına idari bir muh- daıı başka içlerınde bir ıngılız bulunan Bertin, 27 (A.A.) _ 1\1. Hriyan, mrnda da buna isaret vardır: ~azıyTeibtebryuu .. s

5

uretle anlaşılıyor. Ya.. 
tariyet hükQmeti te:kil etmekte olduk- birçok yolcuları yaralamışlardır. Fransız tebaasını kabul ettikten sonra "Ey beyt.ilah;m ! Sen yahudiler öl- hudı Alexander, yahudl-
larmı yauyor. Japon hükfı~U. ken- Yolculardan birçoğu ağır yaralıdır. Fransız _ Alman mukareneti için ta- kesi içinde kil!;ük isen de lsrail üze- lerin bütün arzu ve ümitlerine n.-
dl kuvvetlerinin bu muhtariyet hare- Haydutlar treni soyduktan sonra. kaç: rihi bir gün olan bu güne müteveffa rinde hüktlmet edecek olan senden ÇI· laftı. Onlann halaskAr bir mrsih 
ıcetlerHe hiç bir suretle alikada.~ .ol- mışlardır. Asker kuvvetleri takıplerı Ştrezmanm hatırasını da karıştırmak kaca.kbr.,, (l) beklcdikle~ni bili!o.rdu. BütUn bu 
maaıklannı ttSIUen beyan eylemL5ttr. ne çıkmıştır. istediğinden meşhur Alman devlet a- • Fakat bu kehanetlerde Mrahat ve işleri tasnı eden o ıdL Ve bunu yap.. 

Çlnde şlddetll nUmeyı,ıer Nankln hariciye nazırına damının mezarnıa gitmiştir. kat'iyet yoktur. (Silo) kelimesinin mak kadar kolay bir şey yoktu. Ya-
Ilug - kug, ?1 (A.A.) - Halk, son suikast M. Briya.nm bu nJyeti mekturı tu- manasmı bilmiyenler, müstakbel ci- hudi mabedinin etrafı gece ı;ündiiz 

gQnler. zarfında Japon a~ey.htarltğı nil Nankin, 28 (A.A.) - Yüksek tahsil tutmuş olduğundan, akrabalarının me hangirin yahudi olup olmadıfl Ü· sürü sürü sl!.Iencilerle dolu idi. Bunla· 
ma.};şlerine germi verm~tı.r. tale~inin tertip ettikleri bir nünıayi- zarları ba§ında dua. etmekte olan kim zerinde türlü türlü tevillere m~bur nn içinde kor, topal rotil oymyarak 

Dün akşam, Kov - ~nd.a ~met şin sonunda Nankin hariciye nazm M. seler refakatinde l\.L Franso~ P?nse olurlar. (Silo) kelimesi Dahilden n- merhamet celbetmeğe çalışanlar çok· 
etmekte olan Japonyalı bır aılenın re- Vanga kar91 bir sui kast yapılmı.,trr. olduğu halde M. B.riyanm uzennde bnmrştrr. Bu itibarla Yunan devrin· tu. Bunlardan sahte bir kör ile sah
i.~I ile zevces; katledilmiş ve beş ÇO· Nümayişçi talebe hariciye nezareti ö- altın harflerle sa.dece şu: "Ştrezman,. de ya~ıyanlar onun manaamı pek Nl- te bir topal bularak umumt karar
cuklan yaralanmıştır. Çocuklardan nüne &itmişler ve nezaret bin11smdald kitabesi yanlı olan gayet sade makbe- mezlerdi. Onun iç.in bu cümleyi 

0
• gaha götürmek, yahut götürtmek, 

blrlsi ölmüş, diğerleri de ağrr bir hal- eşya ile camJan kırdıktan sonrıı M. rin önünde eği!diğini gördükleri za. kuyanlar, Yahudanm bütün dünya- Ronra onlan jeneralin huzuruna 
de kaldınlmrstır. Vandı nezaretten çıkıp gitmesi için ~- man müteha)~ır olmuşlardır. ya cihangirlik edecek bir adam çı- çıkarmak, müşkül bir iş değildi. 

Japonlardan bilhassa uzaklarda mu- kıştırmıslardır. M. Vand ölccdini f. Briyıutm Ştnzroan ile f1k de- karmadan münkariz olmraycağmr Bunlar jeneral Vespasyenln hu-
kiıri olanlar hücuma ma~z kalmışlar bilse dahi mevkilnde kalacağını söyle· fa görüştüğU andan be~ ~~h. Y~~und~ da söyliyebilirler. Yahut Yahuda zuruna girdikten sonra ona kfü· ve to
sa da her defa ın~a . pol~n muavene- mHJr. Sui ka.<Jt işte tam bu sırada ne kadar mes.af e kıı:tedıldıgını .01~e~ı· hanedanının, bütiin milletleri eı- pal olduklarını söylemişler, /akat bir 
tine mazhar olabılmı~lerdır. t~koçya vuku bulmuştur. leceği bu nadır dak,kada mumaıleyhın cümle yahudileri hükmüne alacak bir .. 

1 k k 1 1 d · i gece ruyada jenerali gördüklerini taburunun manga an, polis ara o· M. Yandın sıhht vaziyeti hakkın· pek çok hatıra an zihnin en geçırm ~cihangirlik zuhuru ile muzmahil o- • 
1
. 

1 
k .. ı·· . 

· ed ı-- ·· k' Tk b' .. · v ·lıkl tasa d"l bil' ve Jenera ın on an or illeten 'e to-Jarmı teh.dıt f .1en. ..~'l .yuz .. ışı .1• .;r da malumat almak mumkün olama- oldugu ko~ny a vvbeur e ı 1ed ır.l lacak! pallıktan şifayap edeceğini söyle--
niJmaytşçı ka ı esı uunne sungu 

1 
e miştir M. Bnya.n, mezara yaz yı ız ç - Büyük Ilerod yahudi olmryan bJr · 

1 
d · ı· h t · 

1 
d' 

.. · ti d k l ....__, • v • .......... kk'l 'ili kl ' mış er ve on an ıc:; ır am e mış er ı: YurUmek mecbunye n e a mı~ı.u. Nazırın elyevm nerede bulundugu çeklerınden ınu""51e. ı v~ mı . ren c- hanedana mensuptu. Bir araltk !:>ek- . • . • . • . 
Tokyo, 26 (A.A.) - Japon aleyhtar gizlenmiştir. rl havi bir kordela ıle baglı bır demd Jenen (Şilo) nun 

0 
olduğu anlaş:hruş- - Sızın mübarek elınızın bıze temas 

lıit hareketleri Şanghay, Fukyen, C 1 ti Ak da koymuştur. tı. Daha sonra birincl Agrippn hak- etmesi, bizim feJAketten kurtulmamı~ 
Honk _ Kong \'e ilAh... de de hareke- em ye vem J te7.n:rlıktaıt ~ıktldıtı t-Snaeta Alman kında d arJ 7--r .;;.,'-····~4.ı. ""• l':I" 1':lti ı . n: .. .f .... a. .. ı..ı;.,.;;ı,. ıııtr.ı_ı A. 

r te "e dövUlmiye maruz kalan l\üç~: . .c~nevre, 26. (A.A.)_ - Çln - apo~ yanın simasını bütün tiütiln mütene;- rippa, imperator Kaligula tarafın· ~ı~em~yinız! Biz mahza bu . lutuf 
• 'npon meh1ejjlllerinin adedi 93 e balıg ı~~ılafı halled~lmek )olandad~r. :1\-!ec vih temayüllerile irae eden ve hıç dan hapisten çıkarılmrş ve yahudi- ıçın murac~t. ettik. Artık blzım .ha-
olmaktndır. Ilong - Kongda İngiliz lısın, temennıyatma ~~vafrk netıce- hek:enilmiyen lıir hadise olmuştur. !erin tahtına oturtulmustu. l111pera- yatımız, bızım kurtuluşumuz $tzin 
ordusu müdahaleye ve Japon tebaa le.r aldıktan. sonra bu ış ~le 018:'1 all.ka- lhtlyar bir kadın, matem elbisesi ve tor Klodyos ona ecdad~ın bütün Öl· elinizdedir. 
ve menafiinin himayesi için tedbirler "mı kesmesı ~uhte~~ı.~ı. Çın resmt tüllu Jçinde kPderden bitkin bir h:ılde kelerini ~rerek. onun lskend~riyeye Maksat Vespasyeni kandımrak O· 

almağa mecbur kalmıştrr. mahafilf, ihby.ath gonınmek~ n mec ikf delika.nhnın koluna girmiş yürü· girmesini ve orada C:M.aran) rıni (E· na ancak mesih tarafından yapıla.. 
ihtilafı müteakip K?ralı Japonlar- l~ln son <~ls~~n hakkında ~:.tal~:!:; yorlardı. Yolun her iki ~rafı~da. vn- fendimiz!) nidalan ile alkışlanmasına ack mucizeyi yaptırmaktı. 

dıın 2400 ki inin Çinlıler tarafından }anından ıstinkAf etmekte. tandaşlnn bu kadmı faşıstvan selam müsaade etmişti Agrippanın Roma- Vespasyenin bu hileye ne derece-
. · t ld - Lo t Cecilin ağzından Cemıyetı Akva- ' d 1 d k • . v • • Ş Şang - Şun hapısanesme a 

1 ıgt r .. . i\h' t Iıyorla.rdı, bu ka ın, geçen er e o- da mahpus yasaması, mesıh tarafın- dkıf oldugunu bilmıyoruz. u r.ır 
ve 2·0 Japonyalınm da Mnkden hapi· mm misaktan. I?utevellıt f~~ .

1
yde' 1ve münistler tarafından öldürülmuş olan dan çekilecek ı:tıraplar şeklinde te· ki bu hirafeperest adamın maiyeti 

d ğu .. -1 nct"r Bu meeburiyetlennın tarzı te :'>lfint ın e· ı dan b' c"n an 
saneslnde bulun u goru m"'i' u · i J ahan· a- Hitler tnraftar arın ır gen 1 lakki olunmuş, ve kendisi muazzam erkanından biri entrikacı Selevcus.-
hal de mevcut knpitülasyon1ar muahe- miş bulunan res_m a~n:m ı:. 1

d"r nesi idi. bir hükümdar gibi karşılanmıştı. Fa- tür. Böyle bir adamın onun ma.iye-
d~ mucebince .Tapon tebaalarmr hap- 1enen inkisara. u~ramı~ g:ınm e Jt.e 

1 
• Onun arkaS?ndan gelen M. Ilriynn kat bu hareket Agrippanm oğlu ikin- tinde bulunması onun bu gibi te;--

setmek salahiyet ve kudretinde bulun- Çinliler işgal edılen atahra . diapon da feYkalade nezaketle selamlanmıştır ci Agrippanın baba.."Vmn tahtına geç- ti 1 ri d , k b' t tt 
~ 1 k ku iğn i k etleri tarafından lıye e ime- · 1 'hH\.1 d t p e ya ırgamıyaca ır ryne e 
mryan Çinlile.~n bu ıu ~ ç em ş u~ . Nankin hükOmetinfn Du m_ües~ir nilm~yış ı. e en e- mesine mani olmuş, onun i~in Y_~· olduğunu gösteriyor. Yahudi Tiber-
olduklnnnı ~oı termektedır. mest takdırlnde i mmı tn zada. ragmen hJç bir hadıse olnıa.nu~ na.nhlaşmış bir yahudi olan Tıberyus .. il R 

1 
kad 

1 
v 

Lno - Yang - Şa.ngdan gelen ha- bir t.'Lhkik komisyonun~ za - tır. Alexander Filistıne gönderilmi~tL yus ~ oma ı ar aş an . espas-
berler Ylliyetln bu şehirde bulunan lep edeceğini beyan edıyorlar. d~ndcak Hava kurbanı g6mUldU Kudüsü tahrip ederek ya.hadileri yen fçın lazım olanyukbu tedrtibatı h~ 

1 i i tehllk 1' bi .,,.ı,·ı almak Tokyonun ttsmen verilen vaa 111 en Lö M zrrladıkta.n sonra ar a mevzuu 
Japon a~ ç n .. e ~-· r S"" ... ı . : b- ·l l,· ihtimalden endl~eye Paris, 27 (A.A) - . B~ .ve ~-mağlup edecek zatın bütün ~u~yaya bahis ve kitabı mukaddesten nak-
ta oldugunu göst.erdıgınden l\hnçun· ~onra O) e ır ttur minin ~naze merasimıne aıt dınt ayın cllıangirlik edeceği telikkisi yal- . . i.z kehaneti . tevil etmek iş-
deki Japon ordusu küçük bir kuvvet mahal olmadığı kanaati mevcu • Notrdam kiliseSinde ve sivil mera- nız Jozefüs tarafından ifade olunmı- lettı!:~ değildi. en 

sim de kilise haricinde yapılmıştır. yor. Neronun ölümünden Uç gtin mu- ten . . . Berlinde konuşuluyor? ne Kalabalık bir halk kütlesi merasim kaddem HilleUn tilmizi olan John· ~hı. mu~~~es, bır ~han~rln 
d h b 1 Uştur Askeri kıt'alar 'r i tahta g..r~ğini gelecegını soyluyordu. Bu cihangırln e azır u unm • non espasyen n ~ h . .. .. ği 

lr • · • ifa etmış· lerdir. Hü- .. 'd 1 iş bu yüzden büyük mil- ya udilen de hukmune ramedere mu • se :ım ra..~mesmı muJ e em ve hakk .. .. All h · d · b M Brıyan Ştrezmanın mezarını kumet namına M. D~mesnil, tayya- k!\fatlara nail olmuştu. aktı •. Çunku a m ıra ~· u 
· • ' • • • ellerin müstakbel nesillerin gıptasını Profesör Veber bu noktayı tahkik merkezde ıdL . 

haberSJZCe Ziyaret ettl celbedecek olan meclekt hayatlarından ederken der ki: . Yahudi Tiberyils ile Suriye . valisi 
B Ji 27 (A.A) _ Bu b h sulh ronlannın ve işçilerinin de mUmessll- babı etmiştir. Alkın iki tabutun önün- "BUtün bu hild.yeler, Jozefüs ile Mecanius, jeneral V~pasyemn en 

Jehln:r d~t bir lyi~ yaptlm:tı:. Ieri bulunacakbr. de geçit yapmasına. müsaade. ~ilmiş- Roma erlclnıbın·~i~~.~ tarafından uy- ma~rem a~kadaşlan i.d~~r. Yesp":"' 
Ptt Uval ile 1\1, Brlyan Fransız ce- Bu komite, içtimalannı biribirin: tir. Cenazelerin defni merasunı tu sa- durulmuş gibi gorunuyor. . yenın mcsıhlik kom~d-~ı oynad~gı 

maatinr FranSJZ sefaretinde kabul et· müteakip Fransa ve Alma.nyada yapa- hah icra edilmiştir. ththn.al ki Rom.a e~ka~tharbiyesı mecliste bunlarla Titus bulunuyor u. 
1 d• ak.. Gandl lnglllz ı•.-llerl arasında bu gibi hild\yelerle sıyası hır takım Komedi muvaff:ıkıyetle oynan~ mIŞ er ır. c ı.ır. 'TT • • tihd f ed' l d · b" tem ·ı Fransız nazırları bugün öğle reme-- Bu komitenin aynl cinsten sanayi Londra, 28 (A.A.) - Gandı, Lanka· maksatla~ ı~ .. a . ıyor ar ı • ., mış ve Ver;p:ısyenın ır .. ~sı e ?,tU· 

ğini başvekil M. Brüningin e\inıte yj.. erbahmı biri tireeek karteller vücude ~ir mmtnkasma yaptığı ziyaretten av- (Jozefü~) un kadım rusça He ya7:ı- cizeler vukubulmuştu. v Ko.~un ~ozU 
yeceklerdir. etirilmesi ;akliyat ta.rüelerinin bir- deilnde u sözleri söylemiştir: lan . esen~i o~duktan, sonra tere.?- açılmış, topalın ar:ı-gı .d~zelmış ve 

B 1. 27 (AA ) _ (Havas) Frnn- g . . : il "L.l\nka~lrdeki zaruretin Hintlifor mesinı tetkik ettikten sonra prof~r her şey yollu yoluna gırmışti. 
er ın, · • le~tinlmesı ve Franmz - Alman m · " · be • b .. ı ı tu .. .. d n J ru d sız ve Alman nazırları bugün başnka· ~ d ~büyilk lnsaata gi- tarafından yapılan boykotajdan zıya- Ve nn u soz_er e rnayıy goz~n e nunun neticesi olarak oze s • 

1 t d . 1 de sa.at 1610 dan 18 30 a ka ~eseler t~~fın an ~ 1 1 • de bütün dünyayı sarsan sebeplerden yurduhna kanı oldum. '\ eberın de- bu vak'ayı eserine sokmuştur. 
e ıures n • ' rişllmesl gıbı muayyen m~ e erın d·-· ·b· v "l · b olncn 

dar ilk defa olarak fildr teatisinde bu- t tk'k' d h 1 b 1 b·ı ği süy- ileri geldiği zannında bulunuyorum. ıgı gı ı espasyen Yl ço an., • • (Bitmedi) 
lunmu lardır. e 

1 ıne . er a a.ş ıya 1 
ece Hindistanın memleket ihtiyacını knr ğı müjdesini aldığı zaman lskenderi- . . . 

ş 1 ? lenmektedır. culamak için yaptığı pamuk istihsnlft- yede bulunuyordu. Vesp:ısyen yalr.ız (1) Şüo. cıhangır demektir. 
Ne konu,uyor ar tkl memleket nazırlan husu~i ma- '" k ksil l'g-· kapn 

n~ Jln 27 (A.A) (H ) F n ' tında. \•uku bulabilece e c. 1 1 - y k 
.ooc:r • · - avas ra - hiyette bir teşebbüsün bir takım fay. . 

1 
")iz amuğu !ıntrn al· arın a şam 

sız ft Alman nanrlnn arasında vuku dalı ukliflere yol açacağı kanaatinde: tacak ~·~~~ ?gı e!ı . . E L H A M R A s. nema s 1 n da bulan mükAlemeler iki memleket ara- Al maqı fıknne ı~tırak nm.,, 1 
daki fkt153df münase~tleri düzelt- bulunmaktadır. ~u Fransız -: • M. Makdonalt bu sefer 

sm 1 • 1 ati ~ • h" t- man komitesi faalıyetlnl hiç bir kım e meb'us olemıyacak mı ? 
mek ~are eınn r :~;··rFmaga ınl ısarl ~1- aleyhlne teYcih etmiyeceği gibi haklı Londra, 27 (A.A.) - Amele fırkası-
mistir. · ~·41• ransrz ara ~ f uri t d t bl'k · · d-ı.: ı._ OL G A T C HE KOVA ı. ı•ı. d ed :ı.+--df menfaatlerden h ç 111 n e e ı e.)e nm Sham intihap daire~ın cu ~uue-
ma.nlan a HJ\a ar en W\w~ mese- . . s 111 1 
J hakkmda tetkı1ratta bulanmak U· dUşünnıye.:ektir. sinin murahhasları geçen defa M. lliblarıa e••g s 
er Fran v Almanlardan mürek- EfkAn omumire bu suretle Fran· Mak Donaldın meb"us çıkanlmış oJdu- W 

zere srz e . . aki 1 ek i . t"h 
k isti t mahiyette bir komite teş· sız - Alman mesai ıştir ne a ışmış ğu bu daireden gelec umum ın ı a-

ep şar k k t .. te ·1 si i~ln A k ihtiras ve musiki filmi için biletler 'imdiden kfll esa.~ını kabul ettirmiştir. Bu k<>- olaca ·t.rr. batta baş a namze go~ 1:1 ~c. . f , ~ 
mttede her iki tarafın memurlanndan Bu mesai iştira.ki ileride siya, [ me- derhal tertibnt alınmasını ıttifakla ka- ~--------· tedarik edilebilir. ________ _.. 
lm§l<a Fransız ve Alman sanayff pat- seleler hakkmda mükalemelere girlşil rarlnştırnuştır. 

EMiL J A N N 1 N G S' in 
ile beraber temsil ettiği 



- 1 1 Ev Kadını Diyor ki: Kadınlık Hareketleri , Meseleleri •• Okuyucularımızın dertleri, fİkiyetleri •• 

Sevgilisiniıl hatırı için 
anne aldatılır mı hiç ? 

Sabun parçaları 
Bazan sabunlar kırılır, kesilirken 

parçalanır. Bu parçaları atmamalı
dır. Zira bunlardan azami derecede 
istifade etmek mümkündür. 

Bu kırpıntı ve parraJarı bir araya 

Düğün hediyesi olarak 
çiçek götürülebilir mi ? 

Bir genç kızı annesini aldatmağa, ona 
yalaiı söylemeğe sevkeden bir delikanlı 

hakiki bir dost mudur ? 

getirip bir ranna p~asr içme sıkıca Bu, güzel ve zarif bir şey de olsa paramı
?ağla~~ız ve onu bu halile kaynar su zın harice akmasına sebep olduğu gibi bu 
ıçine ıyıce yumuşayıncıya kadar hıra- H il d d 
kJ11IZ. Sonra ayni vaziyette soğuk su hediyenin umr e az Ir 
içine sokunuz. Bittabi sıcak su içinde . .. . 

(F. Y.) lmzasile genç bir hanım - ki veremiyeceğine eminim - kendi· umuşıyan sabu _ k su içinde yek- Geçen gün bir düğünde bulundum. adete mevkıını terkederken yeni alr-
yazıyor: sile dostluğunuza nihayet verirsiniz. Y b" hal~ kn tsogu 0 zaman efr. Davetliler pek kalabalık olan bu cemi- nacak adetin daha mantıki olmasını 

"Be . . . h kik. pare ır e a ılaşır. • tt belki ba . . . . 
n on dokuz yaşında bir kızım. Zira bütün zevahır onun sızı a 1 rafmda.ki sargıyı .. ·iniz. Elde etti- ye e şka hemcınslenmın düşünmek, bılhassa bu iktısat Ye ta-

Şimdiye kadar ne görürsem, ne du- bir muhabbetle sevmediğini :e. an~~k ğiniz yekpare parcçaoze~er hangi bir sa nazarı dikkatini güzel tualeller, ye- sarruf asrında çok lüzumlu sayıl• 
yarsam, başımdan ne geçerse anneme sizinle muvakkat bir zaman ıçın gon- bun kalıbı gib· k~lt bilirsiniz. ni y~ni modeller uzerine yaıulmış el· cak bir harekettir. 
anlatrnağı, onu kendi esrarıma Jünü eğlendirmek istediğini göster- p tı ana t · biseler celbetmiştL Ben de bunları :Mevsuk bir yerden öğrendiğime 

h k 1 - k d. · · d" d" Be · t , ·yem budur 8 atla ve uz b"" b""t·· ih · ed A d md.a rem
8 

ı magı en ı~e ıtıyat e ın· mekte ır. nım av::.ı • Kaynattlan patatesi kuru bir hal- Fusk u un ?'al ettiği~i söyliyemem. göre bır sen. e ~~upa ~n, Avru-
ım. on zamanlarda hır gençle se- N"ışanhnın evli erkek arkada'' d b 1 d k . . nız pi!'>in· a at en zıyade gibume çarpan ge- panın Akdenız sa.hıhndekı memle-vi v . e u un urma ıstiyorsa :. . . . 
. ş~ege ba lvadı'? ~e hırka~ defa ı.en- (Gaf.ip) imzalı bir erkek o/ı.uyucu- ciye kadar tuz koymayınız. Bilhassa ~len hedıye çiçeklerin meb.ıuliye. ketlerinden tayyare vasıta.sile itnal 

dısıl~ g~mege gıttı~. .. . muz, nişanlısı hal:kında yazdığı şu bayat patateslerde bu noktaları ria- ti oldu. ettiğimiz çiçeklerin parası milyon 
Şımdı bu genç cıvar koylerdcn bı· . .. · ka ·ı if d -:.:ı ·ı ek k d üks" _ ... • . . . birka mektubu bıze gondenyor: yet etmek lazrmdtr. ra mı e a e euı ec a ar Y ıı:-.. 

rfsınde • akrabası le bırhkt~ ç Nisanhm bir dairede çahşmakta Patatesin r · · tmak ıçin f~ tutuyor. 
gün geçırecek, buraya benım de be- ~ . .. b" egtnı ağar . ku··,.u··k 

be •t . . d. annemin ve orada ,·azıf edar olan evıı ır er- pişmeden eYel kabın içine bır x Şu halde o düffin evinde kar. 
rab r '1 .. memdı rıtca. e ıy~~ ;e bı.ldı·g~ . 

1
• kekle arakdaşhk etmektedir. Orta kaşık sirke koyunuz şrmda duran deste deste buketlerin 

ana musaa e e mı:vece.,ını ı · • d ı 
çin "Krz arkadasla;ımdan birisine gi. yerde şüphemi davet edec~k, kı~kanç Bula.ık suyuna nmon kabuAu karşrsında düşünceye a mıya ve ma-
deceğim dersin,, diyor. lığımı canlandıracak ne bır mşane, Bulaşık yıkarken eğer sıcak suyun aşeretimize yeni giren veyahut yeni 

Fakat ben bunu yapamıyacağımı ne bir hal yoktur. Fakat bu ad~mın içersine limon kabuğu koyacak olur- taammüm eden bu adeti daha müfit 
hfs~ediyorum . Biz aneciğimle simdi.re ni~anlım tarafından mevzuu babıs ol- sa.mz bütün soğan, balık ve saire ko- ve mantıkJ bir şekle koymayı ta.sav· 
kadar biribirine tek bir kelim; yal:ın ma.c;;ı benim huzurum? ka~ırmakta, ku1arr giderir. Ve kapJara güzel bir vuhla haklı idim. 
söylemven biribirini bir defa bile al- heni muztarip etm.ektedır. NJşanlrmın par1ak1ık verir. Bir hediyenin biraz da devamlı bir 

• ' . · . . b adamla g·o·rÜ"'-mesini meııedecek y 1 ı o"mre ı·k l ak bahusus ala datmıyan ıkı arkadaş gıbı yaşadık. u ., . . k emiş leke er ma ı o m ve -
b. k 1 ·· 1 b·ı ol~am bunun sebebını anlryara • ona Baz ma ·· ·· · lek~· o na bir saadet başlangıcı günUniin ha-Şimdi ona ır te ya an sor leme' ı e · ~ d v t bica- r • c:;a ortuleri yenuş • 1 • Buketlerin yapılışına, çi~klerin 

onu kahretmeğe kafi bir ~ah t r.h''trJıJ·. zaman e1alem nazann a ga. e lur. Bunlan temizlemek için hu leke- . .. .. -.. . . tırasrnı zaman zaman batırlatabl-
blr cinayet olacak ~ibi geli) or. re bir kıskanslığın zeb~nu olarali ta- nin kat'iyen kurumasına müsaade efr. nev'ıne gore .. ~u .. dugu~ ge~en in Y:· 1irse o zaman daha fazla kıymet a-

Seviştiğim cocuğa hunu nnlatryo- nılacağrm. Dunu istemıyorum. ste~ memeli ve kaza olur olmaz hemen o rın akşam çuruyup a ı aca o .. an u labilir. Bu en aşağısı on, on beş, 
b kt izah ediyonım; o miyorum ama hu arkndaşhk da benı lekeler.en kt b" Jeg~ enin içinde fani hediyelere her halde )uzlerce otuz .. ilah lira sarfile satın almmıt 

rum, u no ayı .. d'"k .. .. . smı ır . •t . ti. 
zaman gillüyor ve artık heninı böyle uz u çe uzu) 0~· • gerkin bir halde tutarak leke zail O· lira gı mış çiçeklerse o günkü me~lmin 

bebekre düsüncelerden kendimi kur· Bundan bırkaç ay eVTel, hır baş- luncıya kadar u·· . '·ayrıar su dök- Bakbm, baktım da bu paralara sonuna kadar bile taravetlerini mu· 
~ '" 1 ·· ·· • · · t · t' zenne .. tararak bir genç kız g ibi cesur davran- ka adam a goruşmemesını • .., emıs ım, melidir. cidden acıdım. hafaza edemiyorlar. 

marn zamanr geldiğini söylüyor. o da sözümü dinlemiş ve ahbaplığına n·· v .. 
1 

d h d" ··ru· k Çkek güzel bir şeydir. Tabiatfn 
• h f b" ·· d 1 ·h t · t• c- · d" ugun er e e ıye go rme es- ~ . iğ Şimdi lçımde tu a ır muca e e nı aye vermı~ ı. ']im ı ne yap:lyım, tasarruf ettim kid k 

1 
b" d tti E k" güzellik a"'kile vücude getird l 

d·-· • 1 . 1 . • ? • en ama ır a e r. s ı muaşe- ·• . • 
11 

ı.:t. 
oluyor. Vakıa sev ıgım çocıı~un, c e- ne tavsıyc N ersınız • Şimdi ta]Jsilimi ikııtal ettim. Fakat . . . • . bu sevimli hedıyenın a e ıt iU\ a-
diğini yapmak istemiyor değilim: f . - C~YAUW!Z: ..... .. ., öyle ihi sediyonım ki nun için iyi ~üet kaı~;,ız ae ... ~::1:~ de,:~~= ley hinde bulunduğumu. .ıannetme)Ii-

, kat annemi aldatmak da elimden gel- Arkadaşlık. !'>Üphesiz. cok geni bir zevç olamrvacağım. Ondan hoşla· zum 5 ""'"""" or. ~ "d 
1 

niz. Fakat bu kadar ömürsüz bir 
• • • • • • •.J b ki eskiden daha fazla payı ar o a- . 1 rf mlyecek.,, manac;ı olan bır tabırdır. Zahır hale myorum. Onun, be!'> sene zarfında a- ' . bergüzara avuç avuç para ar sa e-

CEYABJ.!\fiZ: nazaran nisanlınızın kendisile bir dai- na karşı göc:ıterdiği büyük rabıtanm cak ve bir dos~un ~atı~' .... o~arak demiyecek bir tasarruf asnnda yaşı-
Bazan mühim bir mesele yat.fştır- rede çal ışbğı evli veya bekar bir er- minnettan},m. Fakat onunla evlen- saklanacak bır hedıye gotunılür ve yoruz. 

mak için birisine iki kelime hilafı ha- kekle arkadaşlık etmesinde. dostane mek husu unda bir arzu beslediğime bu alanın da az çok işine yarardı. Nihayet, bu çi~ek hediyeler, da-
kikat söz söylemek. onu aldatmak geçinmesinde hatalı bir taraf yoktur. emin deği1im. . Birçok adetlerimizin değiştiği hen· ha devamh olabilmek için zarif 
tavsiye edilebilir.:e de böyle mak~at- Her hnlde hu meseleleri nişanlı- CEVARlMJZ: gamede düğüne çiçek götürm<?k ~-bir saksı içinde veri1emez mi? 
srz ve lüzumsuz bir yerde o çareye nızla münasip bir şekilde münaka- Muayyen bir maksıatla uzun uzun deti de memleketimize girmiş bulunu- Orada bunu düşündüm. Paramızı 
ba vurmak bayaıh bir hareket olu~. c::a etmenin yolunu öğrenm~li~ini7.. çalıştıktan, uğraştıktan sonra tam o yor. bir gün içinde solacak bir hediyeye 

Bana sorarsanız, ben sizin ~evgı- Sonra size dostluğunu ,.e merbutiye- maksadı elinizle tutacağmız bir sıra- Vakra eski adetı.rin mantıki vermeğe bir türlü gönlüm razı ol-
Jiniz olRf gent'in bu _ha~~k~:ini. hu tini esirgemiyen, kayhetmiyen bir d~ ondan vazgeçmiş olduğunuzu hisse· veya gay~i mantıki olduğu hakkında madı. . . . . 
ısranndaki manayı hır turlu anlıya- s:ınlıya karşı öyle kolay kolar itima- dıyorsunuz. uzun boylu münakaşa edilmez. Fa- lktısadi şeraı~ın bugünkü v~ziye-
rnadım ve höyle hareketinden nsla ho~· drnızr selbetmemelisiniz Bu lazım Ben eminim ki bu hal uzun ve d b" Adeti d"ğ b. ti karşısında bırçoklarımıza ?>ırÇ-Ok 

, . . ' - . kat her hal e ır ' ı er ır f l 1 b h d. .. 
]anmadım. . dır. yorucu senelerde geçırdiğiniz me- __ __ masra lara ma o an u e ıye go-

Eğer bu gezinti kısa . sürecek hır sainin üzerinizde bıraktığı sarsıntı- :-==;: ı;;-~ zarfında ihtimal ki türmek !aslını bazı hayır müessese-
1rezinti ı._e, . tzinle beraber buluna- Nlşanhya karşı aUikasızhk dan doğmuş bir reaction'dur. His- gun 

1 
d .• t .1 terine yapılacak teberrülerin makbuz-

d v (Jf Sü ) . ·ı l 1 . 1 siz de ni~n ınm, o a sızı amamı e ··tu k kJ' d"' k f cak olanların doğrudan ogrnya an· • reyya ımzası e yazı ıyor: erın z fazla yorgunluk neticesinde . k . k4 b 1 . Iannı go rme şe ıne onme ay-
.. "Be d · b' k 1 · 1 hakkıle tanıma ım ilnını u ama flenize bir mektup yazarak musaa- n enız ır ız a nışan ıyrm bozulmuş, asabrnız ziyadesile geril· ve dasız olmaz ve bu tavsiye olur.ablllr. 

Cle istemeleri lazımdır. Dürüst~e ki bu kız tam beş sene benim tahsi- miştir. Onun için size bir müddet mışsınrzdır. . • . h .2 • Fakat bu yapılmıyaeaksa, h~ ohnRS-
1• . ta 1 ki w • • b . b k • ti h t d . Egv er böyle bır ıstıra at lAevresın- "t •• ··ı k h d" nf +-•··kül hareket böyle olur. ımı marn ama ıgım ıçın enı e - ıs ra a tavsiye e erım. Ondan ~on- k JAk sa go uru ece e ıye ye .... ~l\. e-

•. 1 1 1 • b be f d d . • l d h f d n 90nra. da yine ona arşı n " ası7..- d ·ı . . d k. ı- 1 ..:-ı Siz bu gence neden boy P. ya an emış ve u ş sene zar ın a aıma ra nışan ınızla a a azla alakadar e k b. k en aı enın evın e - es ı nwl! ecınn-
'dolan uydurmağa lüzum gördüğilnii bana sadık ve merbut kalmıştır. Bu olacağınızr, ona daha fazla rabıta his hk duyarsan:ic Y:ıp~ca .. 1

1
r ş?· yo - zin tabirile - bir delik kapamalı. 

açıkça sorarsmız. E~er bu suale o müddet zarfında ben de fnzl:ıca ça- t-;edeceğinizi kuvvetle ürnit ederim. tur, hakikat en 8 ne soy ers nız. bir eksik doldurmalıdır. 
itminan verici bir cevap vermez~e 1ı trm ve paramdan a7.amt derecede Sıkı bir mesai içinde ıt~lrrniş oldu-! S. M. Sackle Mukaddn 

=: -- I ' --Bu adam Varşovadaki ---0-foHefile• sonra öğrenirsiniz. 
Tefrika (j 'z I' K t ı • • ~ Tercüme' cephe zabitanını arattırdı. H~psinf - Ama easuslann fsfmler..ııi öğ. 

18 1 1 u u u e er 1ç1 o e eden: cepheye gönderdi. Hatta bir krsnıına renmefi unutmamalı. Mal Om ya ken-
No. : ~~~an bizzat dayak attı. :Maamafih h:ıkkı da diJerini esu nandan ile isticvap o-

~---~--------------------~~·~;·z~ M~L ~nkü Va~n~aki büy~ dM~ç~ırm~~li~u"~Bum~ 
Çarşamba akşamı mii1azimle ' da iken bir papasa mi~afir olmuş- kerhane orospu ve zabitanla do!muş- sahabe ayni gayeyi istihdaf eden i!d 

buluşmadan evevl bir oda isticar et- tum. Bu adam benim iyi dostunıdu. tu. arkadaş arasında cereyan eder gibi 
tim. Bu oda mülazimin oturduğu Tam yemeğe oturacağımız sıra idi. Mazur elindeki harita üz'?rinde idi. Mazur içinde daima bir korku. 
evin tam karsısuta isabet ediyordu. Bir adam içeri geldi. İki jandar- as~eıi i~aretler yapıyordu. Biıc çok nun mevcudiyetinden, casuslnrın 8 . 

Uç gün :; ıhşnn çıkmadım. MüJa- manın papa ·ın evini sorduklarını faıdeli haber veriyordu. Mesela No- sılmış olduğunu gördüğü zaman fe-
zimin ikametgf.hıru taras~ut ettim. söyledi. Papasın evinde janılarma- vogeorgievsk'te müdafaa kıtaatrnın na rüyalar gördüğünü söyledi:<çe. 
Uçilncü günü çarşamba, öğleden son- lann ne işi vardr? Papas ve ben he- bulunduğundan, Rusların huc::usi ben içki şişesini önüne sürüyordum. 
ra dört sivil polis hafiyesinin mü· men işi çaktrk. Papas süratle fepem- casus mektebinden ve bu mektebin - Ya.. ya.. içmek çok iyi diye fçlni 
1azimin evine girdiklerini g iirdüm. Bu deki saçları kesti, bir bcr~rdcn faaliyetinden bahsetti. Bu mektebi çekiyordu. Daha bir şey söylemek 
polis hafiyelerinden biri ·ini tanıyor- daha meharetli iş yapabilmi!ti. Bir ikmal edenler muhtelif isti!tbarat isteyip istemediğini sordum. Mazur 
dum. Kanaat ettim ki Çekoslovak güzel siyah papas elbisesi giydim. zabitleri emrin~ taksim olunarak çok emin bir tarzda: 
kardaşımız beni ihbar etmişti. Bir sa- Tam bir papas halini almıştrm. Jan· muhtelif noktalardan Almanyava gi- - Civarda alman ileri karakolları 
at sonra Przemysl kilometrelerce u- darmalar içeri girdikleri zanınn riyorlarmış. Bence mühim olan bu Ruslara ihbaratta bulunuyorlar, de-
zakta, arkamda kalmıştr. esas papa ·tan maadn daha bir ru- noktalan öğrenmekti. di. 

Buradan Krakau şehrine geldim. hani şahsın bir sandalyeye otur- Ma:r.ur diyordu ki: - Ca~us se,·ki - Sen aklmt kaçmlın galiba ~fa -
Hakiki pasaporttan elde ederek ce- duğunu gördiiler. Ilen latince bir ıçın Veichsel elverişli değildir. Rus· zur? •• Bu mümkün değil! 
Jep tüccarı sıfatile Gnliçyaya hare- kaç kelimeyi dua gibi ağzımda çeviri- lann düşüncesi her terkolunan mın- - Ben her söylediğim sözü lsp:ıt 
ket ettim. Buradaki vazifenı askeri yordum. Jandarmalara kar · ı ortası takadn adamlar bırakarak <'ekilmek. edecek bir adamrm miralay bey. Ku
istihkamatı, ve kışla lan. krşhtlarda trraşlJ kafa tllSımı el 1 ~er 'erdikten - Hiç de fena bir fikir değil • .Jiro- laklanm çok iyi işitir. Hatta bu ku. 
bulunan asker miktarını (. jrenmek- ~onra adamcağrzlar af diliyerek çı- rum. ]aklara layık olmıyan çok şeyler i-
ten ibaretti. Bir müddet sonra av- kıp gittiler. Çok güldük. - Ya, bu Şuşkinin fikridir. Ruc;Jar şitirim. istihbarat şubesinin iki 
detim için emir aldım. Yeni bir rnzi· Mazur buraya kadar anlatırken eğer bu cephede ca~us sevkine mu- 7,abiti verilen bir haberi gö:-ii~U-
f ·ı ı bı"z de Gombine gelmi<ı.tik. vaffak olama7..larsa daha cenubn h,nt· yorlardı. Bunlardan birisi ileri ka. e ı e şark Prusyaya gönderildim. ~ 

Sml81 gelmi<ı.ken ~ize eğlence]{ bir - Size Çar Nikolanın amcasından ta Avmıturya tnraflanna kadar in- rakol zabftllnmdan olduğunu s?yledi. 
vak'adan bahsedeyim. Pozen eivnnn bahsedeyim, diye tekrar baş1adı. mek istiyorlar. O mevkileri daha Tecrübe olunarak bu it merdaııa 

çrkmalL I>iliza. sukut etti. Kabul 
etmeğe mecburum ki mesele bu 
mıntakada oluyor. 

- Pek ala Ruslann fikri nedir? 
Ben sormağa devam ediyorum: 

- Ruslar hücum etmek istiyor mu? 
- Bir rus hücumunu öğrenme-

ğe vakit bulamadım. Fakat buna mu
kabil Almanlarm hücum edeceklerinl 
zannediyorlar. Bunun içindir kf 
Ruslar Novogeorgievski mmtak88mı 
kuvvetlendiriyorlar. 

- Bizim burada Rus easuslarma 
ka~ı aldığımız tedbirlerden rus ı.. 
tihbarah neler biliyor? 

- Şuşkintn bana ilk suali Antuşa 
ve :Manya ne oldular Mazur? .. Ben de 
cevaben: 

- Antuşa ölmüş Manya ile görilş
tüm. Dedim. Mazur devam ediyordu: 

- Şuşkin şu değirmenciyi de 
sordu. Ben de dedim ki: 

- lkğirmenciden haberim yok, 
Şuşkin bana Almanyaya geçmek için 
değirmen yolunu kullanmamafı tav
siye etti. 

Hakikaten burada bir mesele var-
dı. Değirmncj çoktan beri bidm 
işa.retlerimize cevap vermiyordu. 

(BUmedQ . 
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1 Aclliye Ha!!:r ı;rı :: 1 
Belediye bir dava 

kazandı 
Çubuklu u•~ depolar1n111 yeri 

me•oleal 
Istanbul bel~diyeı\ ıleyhine 

açılan ve UJUI\ mijdğettenberi 
devam etmekte olan bir dava 
dijn nihayet bitPıittir. DilVI dokuı 
Yatındadtr ve gerek dava edile~ 
para, ıerek neticeleri itibô\fİle 
ebemrQiyetlidir. 

Istanbnl belediyesi şimdiki Çu
buklu iaı depolannın b'!lundğu 
yeri vaktile altın eım• zamctmq· 
da muhtelif ıahıslardan parça 
parça satın almış, üzerine ıaz: 
depoların\ Y•P.brmıfb. B" dee~ 
larm üztrinde bylundyiu araa· 
lardan birisinin eski sahibi olan 
R~ıneli Osman bey bundan do
kuz sene evvel beJcdiye aleyhine 
bir: dava açmış ve arsanın de
ğerinden çok ucqz ve •taiı 
fiyatla istimlak edildiğini, mua
melede gabin oldu~nu iğdia 
etmiş, bu husus i~in mahke~e:: 
den karar istemiştir. 

Beledi • bu arsalardaa R,s
neli Osman beye ait olananı al
bn para ile ikibin beşyüz: liraya 
ıatın alınm~ftı. Davacı arsasının 
kA~ıt para ile 50 bin lİJJt de
ğerinde olduğu~u jferi •Hr· 
mü§tilr. Mabkemece bu id4i! ka
~ul edil~iği taktirde belediyenia 
ya ıaz: depolap ı yıkıp arsayı 
versıeai, yahutta aradaki fiat 
farkı'!• v,rmesi liz:ım geliyordu. 
Resneli Osman Beyin davası 
bundan 9 sene evvel ikame e· 
dilmiı olmakla beraber bir ~üd· 
det takip edildikteıı ~'"onr~· ir 
aralık yüzüstü bırakıh:uı, son 
zamaP-larda t~krar tuelenmiıtir. 
Son defa .,tlrak dlin Oaktidar 
hukuk mahkemesinde iki taraf 
vekilleri karşılaşmışlar, bele4iye 
avukatı, davacınm .aav~yı takip. 
etmeyip yüzüstü bırakhgı zamaR 
~ürurH Z;lmana Hğf~dıjıgı ileri 
syrmüJ, bu c'het t~tkik ~~ilmiı, 
varit görülmüş ve davanın süku
tuna karar verilmittir. 

Mllstgbeeq reklAm 
davası 

,.,•hkGmlre k•r•rll~ 
rietıcef endi 

Bazı doktorlara milıtebcen 
fıkr!ları ih!j a edF~ re~!~m ;~. 
ra~aJttrı J!Pfillcrdiği !1dile ec
zacı ~~f.•m . BefJe ~unJ&Jı ~3sa2 
matP.a c. ~ va~yaa efendi aleyh· 
lerine mUddeiun:ıumilikçe açılan 
müstehcen neıriyat davası, Is
tanbul Uçüocü ceza mahkeme· 
sinde neticelenmiıtir. 
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• • • 

Mahkeme bi;er ay hapit '~ 
onb~şer Jira para cezası kararı 
v~rmif, cezayı tecil etmiıtir. 
"Milliyet,, aleyhlndekl d

0

ava 
"Milliyet. ~a·~etesi .. ley~iQe, 

Yunus Nadi·~rif f?ruç Bey!!:r 
dava11na ait II!ubakEme t fiiJ6-
lını neırcttiğj kaYf!ile gir davt 
~ılmııi!f· 
Dava, ispatı caiz olmıyan hakaret 

suçlarına ait muhakeme zabıtlanoın 
neşrini meneden ınatbuat aou
nunun otuz: bf. !nci ıpa~~Fsinin 
B hkrasına sıP,repjr. 

Htr fDç!a · · 
Bir genç dUn tramvay altında 

cen )ferdi 
Dün Beşiktaşta bir tramvay 

faciası olmuflur. O civard~ Muli
rı evvel sokağında (6) numara
da ~ otur.•İn D!~ıba~a !11emuf"9 
Asaf Be.yın l 7 yaşfnda~i ğl~ 
Haydar Efendi bir tramvaya 
atlam!'tk iıte~iş, ayağı kayarak 
dAtsııüt we tekerle'derin altında 
kalarak batı ve göğsü ezilmiş 
ve derhal olmuştur. 

öldürücü rekabet Başmuharririmizin Poli• aab:rıırı 1 Lise ve orta mek
teplerde lÜst tarıh 1 inci sayıfada] seyahat notlan Bir- ~öf6r- 11gır SU• 

Kamaralardan almacak me,·ki ücret.. l\ J d 
[ Üu tarafı ı inci uyıfadı Jeri hariç olmak Un re diğer hasılatın (Üsttarafı ı inci aayıfamızdı] re 8 fara QD l 

Orta birinci sınıfta haftada türkçe yüzde elli beşi Seyrisdain•, yii1de ·l'l i nndakf korkulukJan da yıkl\mı o\d\l· Sa§t 13buçuktı Fındıkbda listilı 
ı yazı bir, tarih iki, coğrafya ikı , vapur sahiplerine ait olacaktı. Hu~u- fundan otomobil ve kamyon ile llö"~ lmılıdea Mitle~ l@briklın~a it 
yurt bilıisi bir, riyaziye beş, fen bil- sf npur sahipleri bu itihH ynpıldıft meç yerJerlndtn l'f~!!1tk ~ok EQr olu· 608 numarala bir otomobil fat>
gisi üçt ecnel>i Ji~nı l>eş, beden ter- zaman Jitnğilerinln \l~ ~e.mi, ~eyri· Yor. Onun için bg )'(l\l~r Uaerind~ rika kapı1ı laOade dururken, 
biy~~i iki, resim iki, musiki iki1 ser· ~f@inin i~ iki (E'ffii i mü~terehen iş- yanhtr H! atlılar için hakikaten cok Fındıklı cihetinden gelen ye fO· 
best mesai Uç. liyeceJiine ,iirt ha.ılatm tak imi nok· şairane olan (Çoruh) va«)l.8inin man· 

QrtA l~inci nıtıa t'"tkte b ş. ı-azı tasrndan kabul edilen nisbetin a~alet· zara_!ı otomobil içi1td@ ıtden1er için fer muavini "'•hmed\n ldtreJİD• 
bir, tarih iki, coğrafya iki, yurt bil- ~iz olduğu11u ileriye f'Ürmüşler i~i. Fa- basdöndilrücü n korkunç bir hal alı· deki 2646 numaralı otomobil, 
gis{ bir n•batat iki, fizik iki, ~aat kat Sadullah bey hasılaqn bt\ tar~ yor. ~iğeı bir otomobile ?rpmamak 
ders ~·· :ı-apm sa.atf Jiboratqnr kim- da tak"lmi hu~qst vapur saltip,h~ri Fakat (!Jarfia) dal\ <~rtvirı') fi· jçln maıı~vr yagarkıa kmuliti· 
ya. hır saat d!l'St yanm sa•t hi~oratu için karh olacağını söylediği "t bu den yolun Milşkü1Uı (Arlvin) den (Ar qe Ç@fgmJI ye peticede fabrika 
v~r ~~aziye ~ört, ecpebi lisana beg, re· ~in bir kere tecrUhe o\unmnın h~"'!U• danyşa) ve CAr{lıban~l ehle}\ yo}dalii ete(IJObili-.tıı ıeför{i • y,aılaflleia 
llfll ıkı, ınusıki bir, beden tfrbiyesi sunda ı"rar tylediği cihetle bu tefilifi müşkülata njaf>et1e dahı\ hafiftjr. .ı\r-
iki, askeri de~ bir• ~rh!!t !B ai kabul eylemişlerdir. danuşa ıkle~ iktıt ar•batıJar. l'e şoför. bfgQf a~r ıqıette yar•ll•~Uthr. 
iki. Sadu.Uah heyio tf'J\lifi tatbikat&, ter falan tarihte urpdll ıaı ~olu bi: MF~nıh Franııı hJstaneaine kal· 

Orta üçüncü sınıfta türkçe dört g~çti. Bir a~· hndRr ayni esas i.izerln· arabanın uçtuğunu, falaR zamanda dınlmıf, ıofar yakalanmııbr. 
>-a:q bir tarih üç, coir-afYi\ l?ir, !·urt de de,·am Pdildi. Fakl\t huşu~i vt\pur bomda şöyJ@ bir te1')!keli h!ldi- lıyaınt ._ • .,u•unu ao,.n ltlr 
hiJçisi bir, arıirat h{r, fiziyglojl Vf sahipleri gördülı-r J.;i 8adu1Jah beyin ~ olttuğunq hatırl•nt•kt~" k'n~ilerini çocukmutl 
hıf~hha üç1 fizik iki ~! der l·~· teklifi tatbikatta onun elediği gibi ken- ii.lamıyorlar. Birakç gün evvel Bayaaıt ha· 
nm saat latıqratuvar }dmya iki aıt, dilerine karlı değil lıiliıkis Zl!rarhdtr. flyırnnta ~r;ı~f bu HıllardıH\ ıqUf vur.unda bir ıirkat vukua geldiği 
ders, yanm saat laboratuvar rjya- onun için husu1;I rapur sahipleri by kül~t ile glo. dş et.omAbil v~ k@mYOR ve havuzun tesisatına ait bir Jiı. 
zfye dört, ecnebi lisanı beş, resi!?\ bir, zararın de~mına razı olmamışlar, ya. işliyehiliYor. U~jn CArl1·i~) l!t \"u-
musikl bir beden terbiye{ii bir, aslie· pılan itilafı bozmuşlardır. sufe}i t~J1lf1fln b@yl~ cleğil~\f: Ora- tam al~Uer!n çalandıiını Y !!P.4f• 
rf ders bir. ser~t mesai iki. Hali hazırda hem Seyr.isefain, hem JıınJ!ll'i y~Jiard!-n athlar de- tık. <5ğren~iijinıize göre ~ll'!fl• 

Kız erta mekteplerinde üçüncü Si· hususi vapurlar: için muhakkak tiUre~ ğil, bap y~yalar bile geçmekte bü- mey~aua çı,k@nlm11br. Bu. 1~·11 
nıfta çocuk bakımı bir, ev idare~i bir, te zararlıdır. Bu zarar doğ,udan doğ- yük zprluklar çe~f!!ektedir. At He gi- yaılaranda bir çocuktur. 
birinci ve ikincj sınıflarda dikiş ve biç- ruya memleketin \'e milli sermayenin den yolcular bur!lda yed( sekiz sa:ıt •&A saıu ;mx s1 

ki birer saattir. zararıdır. Gerek S.yrisefain vı gerek Yi>l ahrsa bu yohu1 yansını attan jtalyoolarlsa mO· 
Li eleı:iP. ~irinci ~nıfrnda edebiyat hususi v&fJurlar ne kadar kazançları inerek ı;tmefe mecbur kahr. ~ 

üç, yr:i~ "ki1 coğrafya iki, nebati varsa Ere«li kömiir §İrketine nriypr- ~avalh Yusufeli halkı~ın yolsuz- Cadele eden 
han-an· fiıiyoteji iki saat ders labo- tar, yine kömür masrafını kapatamı· luktan çe~tiii zorlufu a!'latmak i~in SUnu!Jf öm.e!" Mllh!f!r ~~,. 
rat :var: bir qa~ fizik U~ ~imya üç, yarlar, s.ermayelerifli ~! yaf3§ l"l\'~1' geçeq sen, olmu~ bir ha~fseyi buraya una dlzll!fl 
hen4qe Q~ c ~ir iki, eca@bi lisanı eriterek rine o §İri~tt. dtvre4iı-:prlar. kaydttnıeden ı~emiyeceğim: 'R' k 'u· ukadd · u· "d " ı· L- d . .. 1 'k . i · 1 b" rır aç g n m em ..,ınszuı e 
esas ~n -~ yar ımcı }ı .. n uç., Bu nokta rq.111 • tuıaıhyat na.m1na a • Yyıufeliden ,Af"!vlJ!) • gelen ır 1taJ an · k • ti ile müc d ı!! d 

beden wr!Jiyei bir, -..kerli~ der.si bir, laaaca~ bir. haldir- yoku <Çoruh) vadisinin ~ki) ettiği .• y t o uvve~~ ht ~-=ı. e t9 
yurt bilgisi ~ir1 sera@!t 19~§4 İ~İ: - Bu nzi)'t:Uı fiilin i~il\ )'§PJ\ac§~ bir uçuryınun }lenanna gelmiş, fa. ;.:~: damer . k 

0

1 a!ı~ . Y!A tl-ı 
Liseleri~ j~inci sı~ıfna!ta e~ebiyat şey nedir? kat ıreç~ceği s!rada karşısma lıir ayı S a '!l. t I' . l1 a a lann~~nı t~ l~fP.ll 1~ 

il ta 'h "k' - f ik" · t . ı·1r..t 1 h""A b . . s d k • Pf! ptı:. a ı e ge ,n .&A:rll 2aıett ı· ç, rı 1 ı, cogra ya ı, arzıya - Bizıaı lıHtAl ıce ",. .. met u ı~ı çıkmış, ayı da bura an geçme ıs- ·n er r . ) d H d •. 
iki, fizik iki, kimya iki, hendese iki, tetkik etIMfülir. ttem S,e)'Iİ~fain idl\· ter\ctn .birdenbire yolcu ile kar~ı • !1 ~l:n sta nn~~r An !ı0!P!1 r.h~A •1 ıitl 

b
. 'k' -L· ı· ( be •..ı, 1 . . ..,. ! ,. k k b. 1 ına "m gQre Hgıer JT u ı-:r f e ce ır ı ı, ecn~ı ısanı eea.ı ş, yar- rwsini, hem vapur §la-ot$ erını ~ır Uil: la mış ·ı u anır esme ır ya çın · · . d b. • k t k 

d .. ) bed rb" • b" aSk l'k "ki f l:d . . x. • d . b' d ı;eçmesın '" 11 as 881 11011ra @r· 

birmcı uç ,bit .e~bt~ 1 ıy1 et11ı ~kr.1 e~~t ya toplayıp her1 ıd ta1! ıA .. J\kO" aı ~1a1: kay!, aşasıs! .trın kır. uk~u~~m b~? şun§ ~ ı~.i\~•l'k i:lam edihtıittir. 
r, yurt gısı ı, e se e ı , aeru- ıarlanııı sorma 1 ır. ttuıua u mı ı jbaret olan ,., anca bır ·ışıaın U· • . • , .. 

mesai dprt. zaıara bir gÜP ev~) nihf.f,t Vtl"Pltlf- yük bir ihtiyat ile geçmesine müsait ~l alııar ~ifıt•<'Sf bu lHUf!ISebJtJe 
Lİ!;elerin üçilııcü smıfuıdf !ea ŞU· dir. Hususi l-'IPJJr sa!JiRl,riain bütiill bulunan yolun bu tehlkeli noktasın- fU mal!in:a~· \-" C:".~p,r: 

be indt: Ed~bil·.at HSı yrih iki, coğ- istedikleri şey, l<ir ,ımek dttiil1 Z§far. da .. yolcu için ne geri dönmek, nt de . "Oıı~er: lph~i!r 1923 seıı •iqdt 
rafya bir, tabiiye bir, fjıjlf i~i. ki91· etmemektir. Hiç olmazsa bugüp ,ıı!: ileri gitmek mümkün o1nıadıği gibi IJıngaııd:m hıFrı!f 'd r•h Mrsfra ~·~· 
ya iki, hfn4ese ··~· ce-bir !~! n§ıari rinde mewcut olan &Jrmayel~ı:iP. 11\!lh· ayı ·ıe mücadele etmek de kahil :de: ti. M:tktı'!dı Mt~:r~a tu~~ıun ıdı. 
hesae bir, müstl}!P.t b!r' ffii~anik \'Olmamasını temin etmektir~ fildir. Çünkü gerek )'OlcUDUn a),• fakaJ çqk geçmeden "'Q~ISl t«~rar 
bir ~o•!"oiraf~... . ~ir ee!'ebi lisanı 'ffUk6rnet iste~ bwn..ı • ..... taflar. ya, prek ay.fam.*o~ IJiclJlll.ıl~' D\fRJ,V§ :lfılet etaıiı ve batın• tQP.: 
(esas be§, yaf(lımcı ikl), beden ter· ile SeyrisefaUı aJ)lJl'ları IJraınu~a lf mesi her iklo;;inJn de HsuruD?d• a- ,.._4'~ "\t. "'~ n. h .. ı-.~ 1•>'1'!",.. 
biyesi bif, askerl!k biri yurt bilgisi itilaf çaresi bulsUPı ist~nt~ Plilli 1!· (r)'a yufar)!ıfl!ıT!~ P3f$~ P.lTSa Ol· f~.aJfyJte b~Şl§qt l§ıı. fl~dan pn~ 
bir, felsefe iki, serbeet mesai iki. manlar arasında ~abqtaJ hızmptfni F,· ıpalarınr bt4& edfC:e~tir. f'plcu He gun geçtıkçe kuvntı arlf'Ptı.• 

liselerin üçüncü 11nıfı edebi~t şu- mendiferler gibi inhi»ar .. altın~ Jlsııı. a)ı ~lr mll~~'t kaw karşı>·a ~ir!- Onun toplamağa munffak olduğu 
~iııde: EdebiyaJ ~ş, tarih iis. FPİ· Yalnız hu takdirde bugun hhsuşi tq· birletipe bakmışlar. ftfr ikisi de ha- ilk kuv1et kırk ki§idea ibaretti. Vedi 
rnfı·a l>ir, felsefe altı, q.l:ıii»J ~lr, fi· rette işli yen \'apurtaıı da dtil!r pa~~- rd\d~iı ka}pııilar. ~!hayet §fı q1dy· seneden beri ltalyayı iı'aç eden Ü. 
zif. ~ir, iınra bi!l e~bir bir. kQf.JPOi sile sahiplerinden satı~ .al•ın. IJgna ğµ yer~ea uçypıfP.a doiru ~i)ffffiUş. mer Muhtarın asıl kUV\'eti bu idi. 
rafl·a b!r, ecne~i lisanı ('şas hEi! T!J'. hususi npur şirketlerıaan heRsi razı On ay~laruu f!ÇUr~ınun ~t.nıırına Fakat Omer Mubtana kazandığı ınu • 
dr~Eı g,), ~dea ~r~iy~ ~if sı.csk~r; olacaktır. Bu sur.etle Seyri~lajn ida- iliştir~rtk ' relcuya &fk~nt l;.ı~: nffakıyetler onun kuvvetlerini arttır-
lik bir, yurt bilgisi bir, serbest mes!\ resi de zarardan kurtulmuş Al~t!lhHf: qıep SJVirırek: ':H!Ydi, ! ·~~daJ: mıt. n da Bingaıidt Jtalya. için bir . 
Us- • • ı;nsz: EL - ?. yanımdfp g,ç, Sff~ ilişıp,j>' ce~İffi !,, tehlike teşkil etmişti. 

Ankara, 28 'felefo!l} - o~ n!ek- Mıı•r•fteı d~f gi~i hif ·piyet !l•t! Bunun .ii· G~çenler~c Jtatya hükilmtti nmeı: 
tep ve liseler proıramlan~da Y!lP~lan Muallim kllttlpt! zeriHf yg\cu ayrnın Yl\l1'11d!\n ~~~ıuı~ Mu~tarın ~e}tesini ;et;r~cek ohna 
tadilUtan SO!lr! ders tevzı cetnlıni.n haneleri SgP.ra ~a ffl YA}He• d~ !ffi F.tmış! yüz bin Jiı·tt gibi büyü.: bir meblli 
aldığı yeni şekil iki ~üne kadar Maarıl • .... , .. • ' Tekrar edeyim ki bu suretle t§~ vaad~tıııiş. mükafatın büyüklQğU, 
ve]<\letinden mekt ptere tebli~ edile-- Muhte}if emtlerde ha.u ılk fir ettiğim '!'acera u?·du~.a ~h· er- Ömer ~!uhtar ~ıe;·p:ıı~e bir tal{ım 
fektir. ~cl:<tepl rf!~ ~_ıl~Jlsı ll!lf!~r~r şane, yahut b!r hikaye değıldır: Da· t'!ikastlct· tertibi'?i intııc et!l'ı,~ı. 

. ı $]$CÇÇ!5!$ f:den mıutllım kü™pbaqt;l~ı i~R ha geçen aeae hakikate~ Y~ıuf-e!t h~- piier taraftan ltalyan kuvveUerf!'in 
Beleclirede: Jhıan g~J~q pfrJ cncQpıezıf: k'· valisinde olmuı bir hadıaedır. e. hır ve ltalyan :"ıı;"tlıJannı:ı kuvveti onu 

Flat listeleri bul edilmitlir. Bu itibarla bugibı· taraftan :V.usufeli yollarının ~ıll~- ~açar bnaı.-n.ıya başladııiı11dan ~en-

Duk~l·n ~~!~~l''I dU: ~tıl•dl· lerde kitap alamına batlaJaıla· re· de&ta!' ol•n mUfkilli.tıoı ,ok 
1
3 i 1· disi so ·t zaman}arda ~ok ıpüş~ül 

,, ~ .. {~ fft n "•il l"!! caktir. ıah •ttiii gibi diğer taraftan t:eh· bJı nziyet~ dü~mü~!ü. 
't:ı!1.~~ ~aıi g d;~~ ,:·"ru~- Devlet matbaası ve,air nqir Uke karr-!nda hayva~l~~a .. zek::· uqLür bu erait Oııec M!!ht!!'ll 

lara beD7.~r diaer dükklnların mü~aaeselerlndeo• alınacak eJan Qt, hem de sulh~rverhiını goste ı; ~ir dil~!"' ~j~e !l\Ünc,.r olprnş, kf!'' 
:r." • liu mealelii 'it!e•ai· ö-üff!Üf.g lii Fi 1S1!' sok derin ~ır la~met )'e nıanar ditl!\ip, f e~rar ~yrtııl P,lffilSI ·şiR . 

sabip,l~ri liel d!Y JE ~ir f fiıt b. -:-k. h ·f·t • fıpda d;e.ıt 1 k ~~ı~lı:. , •. ıir :iil,me~inden birka~ sb.'it sonra 
listesi tasdik ettirmiye mecbur· ır 1 • a • ı.ar o· 1 aca Jlı.'ulııt .,...,..HC ~utş d" ·ı · r 
durlar. Bunun için veriıen müh· ve istiyen muallimler ber zaman .... - - ffn . aızı "11! ır. . .. 

• b B İ"İD bunlardan istifade edebile- · - ı .. Kı~ d:ş· taP.1 Yfhpı~ dttrt ya~ında 
let yann akfam itecektir. u ! . 6 ıdı. 
münasebetle CiOn belediye iktısat ceklerdır. ~ ~ · • Omu Muhtar. son dakikasında, 
mildürlüğüoOn ano İababtan a~- "'1D~te,ar Salih Zeki !e' kenff İ..:iı;in ölmesine rHğmen !fr,;bJu 
'ama ka:ıar hınca hınç dolu bı'r llursaya glflf , 0 'k b - . ,.. garp "E' Uiıtı?azide ıFan ve ihtilali!! 
manzara almış, a)akadar dOK: •. i ~aftara yakın fE ramıtt"e de~a!l1 tıd('r.t."ğini' söyte~iştir. ' • 
kin İa6ipleri listelerini - tasdik bulunıp maarif müıtF. arı Salih · H:ıiı J•.ııırda MısmJ ! bulunaı sii-
ettirmişlerdir. §u ar'!d beraii: Z kı"°B. cfpiı - !!u'r.t•ra g!t~fttir: nu:;

0

;?;.;in tf'krar mrnlle~etlerjne dö-
lerde l>ir H t'e .. erli!!ılerdif. Orııdı bir baf!a kaları~ m'arjf ~ere. Hnı~r Mu~tarı rt iqtikıımır.ı : 

~azera ~!f? 1tr~mro~ ınü~neıe.l~rl!f YP m ~tep,!~r liıf maft ~:ıt ·~ \rakları a 'l:ı~ıhyor: 
J}ele~!yeye ıo~ 'P,n!~r~e hayli teftıı cttı~teı:ı soRra f ~~rar iş: 

şı~lıataıı otomol:>ıl otolJU ~·- f anb!!la dönEc~ktir. • 
fıtların:t kartı yepi sırel~r •rJ· YUk lf "91f h@nfli• fP.•lf!pbf.a.fj~ 
mal<tadır. dQn mN••IJ~ka ıını tt 1 f~fHl!lı 

~·z~ aŞrstc!kler Yükıek Müqeodiı ffJFk~ebia' 
Y eP.i ~~ Y!IP.llraplardan bazı· ıirm~k isti yen liıf: ıııcıpolarınıQ 

tarının kat adedini belediyeden imtihanları dün y~pılmıtlır. Bu 
iıig almadan •rttırdılıları anla· ıeoe mektebe iO talebe alına· 
şılmıf, bunlarıp. ıi~FJ,tıc ceza: cağı halde mürac!at b!! rakka-
laııdırıhnasıaa karar verilmiıtir. mın ~f misline Y!kı9d!!: jm~~an 

1ik111ek ve freucaıe D!:!ieoi girk!' ·ggn~ ~ad!rr ev-
Bugunden itibaren ekmek fi- rakların tetkikinC:fen sonra anlatı· 

atı g kuruf 19 para,· fr~ncala • lacaktır: 
fia!ı~ı 1} b'!ç~~ kuruf~!!r· - · -. .... _ .. _ ......................................... .. 

Yeni h!t•"'ne l~lp ~miitır7" Ai~ .. . e F,V
0 

Hhiple~i~-" 
C~rr•hP.t•dt Y~P~rıhcak pla9 df;p bir,oiu ile uyuıulmuıtur. 

fCJ'.!İ b tan~ i~in cj tr~aki ar: §imdilik .:adde üstündeki ev ve 
aalann satın alınmasına batla- arı.tar istihllk edilmektedir. 

DAVETLER . 1 
lşıanpulda bpl~man adr si m~~bRl Ma

d~pya icra mFıpuru f\tıım 8e'°in lstıo· 
pul müddl'iumnll"ilitine acele muracaall 
hücli~ilm•""•"" 
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Yüksek Deniz Ticar t Mekte-1. ,---":~::---:M·1~:~t~.:;.k~0"'~'·'~"1J 1 lst. gümrükleri muhafaza 
b d l d 3900 Tıbbiye l\fp. 

1 
d 

i mü ir iğin en: s::: ırJ~~ı:;~~:r!br••i müdür üg'"'ün en: 
b 7800 Kuleli lisesi 

Mektep iktisat Vekiletine mef ut leyli ve meccani bir müesse· 3560 Çengelkö}· orta mekt•bi. 1 - Müdlirlüifimüz için lüzumu olan 160 çeki adun açık 
s~dir, Dereceai yilkıektir. GayHİ tüccar ıe~jlerine kaptan ve -1!~ Baytar m-ektebi. kırdırmJY! kgnuh~rn,tur. 
makinist yetiştirmektir. Talebenin iate ve ilbası hükumete aittir. lıınfOO. 'f ekql' "' K d ti ı_ • ~ d k d Yu~rnrrğ~ i§mi @ mikti\rt yaıılı m~. ~ - ır 1rma ,., arı KBi1 ının tasti li suretleri mü örlüğii-
Bikes talebeye ayrıca muavenet olunur. Taıradan mQracaat edeni hallere bir şartnamede ıa3700 kilo o' mUzün komisyon kitabetinden ahnacaktar. 
ve kabul edilen talebenin yol masraftan tesviye edilir. Meıunt._rma kapalı ıarf Sl:f1'11Jtile saıın alıllacal.tır. 3 _ Kırdırma mü~ürlilğiimüade müteıı:ekkil kurµJuc•k alam 
k k. · trk d' l T e· h" r b · i lha1esi 3 birinciteşri~ 931 ~Qtnıutesi , i".'I 

aptap ve ma mıs ı ıp omapı verı ır. ~r ızme ı mec unye ıünü saat H t'- HarlliYtı mekttı1>irı~~ki s t•P! koıningnu tarafmğag yapılac~ktır. 
Yoktur. ~ayıt ve kabul muamelesi mektepçe yapılacak, rnuayeneıi ahalıı· ma'-su d d"I kt" 4 14 10 931 ·ı.· ı R1 •• sun a icra e ı eı:-e ır. - Ksrdırmıı • - t~npıJJ~ fill ıyan çarşamba cr~nil 
11hbiyeden ve usul ve nümunesine ~yyafık ve Noterlikten muaad- Taliplerin şartna1t1esini görmek için l " 

~omis)·ona müracaatları ve iştirak için 1 at ~ tedir. 
dak bir taahhütname verdikten sonra ke1bi kat'iret eder. ~~ va)$ti muayı-enin~e hazırlrracakları 5 - Ji,r İ§ttkli, biçilmiş bedelinyüzd~ 7,5 a" olpn 30 lira 

Tahsil müddeti, ikisi ili ikisi tali olmak üzere dört senedir t•klif me}ituplarını miHtışelsil numar;\ kls .. t · ti ·ı b )il' t' ı L. • 

Al b
. . T lı ı·ımu"haber mukabı·ıı· .. de komı's'.··o .. rı·· muva at guvenrae emuıa arı e e ı &aa ,en evv~ ~omııygpa 

i rrınci ıınıfa münhasıran Jiıe muunları ahnır. ali birinci sı· .. • .. ı ı YŞ~tİffe \'Crmelf!rİ. (6;i\ - (~08) ge !J}e eri. (2702) 
nıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil giSrdüğünü • !' f / 

Maarif memurluklarına taıdik ettirenler kabul olunur. Taliplerin ~eri mektoltr j)ıtiJ·ıw içir. ale· 
ide mubarreı v11aiki iıtidalanna rapten Mektep nııüdirive~ine 11f mii~~kasa sµreti1~ beş şartnam~de 

.. d 1 . . hb. d b b 1 k .. b. 20,f)OO ~ılQ beı·az P~Ynir sl\tın jlhila-gon erme en ve mu@yeneı sı ıye e azar u unma uzere ır c~tır. tha1e1tri 3 birincit~ri~ 931 
teşrinievvelde biıı@ı mekteete hazır buJunmal4111 Jizımdır. TaıradıaA c~ınaı1tsi gün il s~at ıs· ı·a kadlfr ttar· 
gelecek talebenin, Yiikıek ijeniz Ticaret Mektebine girmelt Uzerlt hıJj P.'l~kbindeki mahalli ~aheu§un-

r ı.. l • d b d' ı:r~ e~ilectk~iı·. =J'aUeJerjp §§~na 
mem e'le l ersq en ~a.reket ettikle~igi !latık bir maz atayı ve veıı~ mtıtıilll W!rmek ıçjn komisyona miira-
iti nakliYe sahiplerinden alınmış ve reyice muvafık olduğu mabaUı caafüm ve iştirak için de va'{(tf muayye 
belediy~leri11~t tasdik edilmiş senetleri beraberlerinde getirmeler! nin~e 'huıı buluırmalar1. (i0 :__ (33:J9) 
lizıaa~ r. * "' • 

Q • • d b ı 6 d ı h . Askeri mekteplerle ııastaueler: ih-~era1tı u uJiyeyi haiı: olanlara ve po!ta po u g n eren ere er tiyacı için 94500 kilo saman pazarlıkla 
ürlü taftillt ita edilir. ilk ve 9rt- !!ektfp meıunlannın beyhu~e satı~ alınaca~tır: ffazarhiı 3 hiripçi 
müt ca t tmemeleri rica olunur. knın 931 cum§rt~si günü saat 16 

1 tldalar .3 r 9 1 
la" zım gAlon ya kadar h!ifhin lllfhtt~indeki m§h\!· 

g '!it ~ '-' li nı!Jh usunda h:r• eaiJecektir. T;ı-
hP.lefilJ şa~!rıamesini gğrm~k için .ko· 

Vesl•kalar şunı~rd,r JP.lSfOna Dluracaatları ve iştırak ısin 
~ de vakti muayyenfnde hazlr' buiunma-

1 t',f fuı hüviyet cüzdanı. 2 Aşı feB!d&lfHHBHİ 3. Mektep, larr. (82) (2811) 

ıehadetnaee yeya tasdiknames 4 poli~~· m9gedak büsnnb!l Milden f * ' 
ilmühaberi. S dört adet vesikalık fot0B'• · ( ~gi3) 150.000 Çift fermeiilP 

l\.I f h - - •• h 160.000 ÇUt f eı:meJÜP 
çan k kale • ,ı ıa E'A mu en Yu::~.~a c~:ı~~ :~r:r~:ıı yıızılı 

d. 1 ...,, . ~ maılzeaı• u~ şart11a111ede olarak paıar-
1 S tgınu n: hkla. satın ahnacaktır. Pazarlığı 30 

ı J..LSOO ·ı iı15..L2 eylül 931 çarşa111ba günü 6at 16 >·a ka-
1 - Ezine· Bıyramıç yo uınıA ;ı-- ! 1 ..,..~ dar harbiye nıektebindeld mahal~i m~h 

ler arasındaki 17f 800 kilo Elrl tulüıa~eki susunda ıcra edilecektir. rfahplern~ 
rabi_te, imalatı sın iye vu şoşe ; şa.~tnamesini görmelt i'in komisyon~ 
kasaya konulmuştur:. muracaatları ve i~tirak için de yaktı 

muayyeniıide liaztr bulunnıaları. (8.'l) 
'2 - Bu inıa•lıP. mubamm ! deli }fi§,OOQ lir flır· MQnakasa - (2813) 

7 teşrinievvel 931 tar 'hine müsadif çarıamba g:inü saat on bet· • • • ~ 
te Çanakkale vil*yetinde yapılacakbr. , f1hl!cıoila~~aki ihtiyat .zahit me~tt 

3 - Münakasaya iıtirak eqecekler teklif mektuplarım ve % 7,5 ~.'ooo !~t~' 0J~: ~f::.1 mü:fi~!~~l<Sr~ 
muvakkat leminatlaram avni günde saat "otı beı~0kadllt Ç•tıal<- l~alesi 1 te~rinivel 931 perş-)mbıı ı'il· 
k ı ı·r w • ı · ı ...:..:ı nJi İ!-at 16 'fa \(ada"r llartiiye nıekte-; 

. a e va ı ıgıne VErme erı 6.zı~•r ... ~ ~!n~~! mllhalli mafü;!:!sg"nda iı..~·ia ~di 
ı - Talipler PIÜP.akasa tartnamelerini Çanakkale, lstanbul, Jecel<tır. "faliplerio ~artnamesinf 

An!ara, izmiı: ba mOheııdisliklerinde mütalea edebilecekleri ilin rcirme\C için komisyona müracaatları 
olunur. (2544l ve iştirak {çin de vakti muayyenindc 

Af yon Nafia başmQ
hendisli8inden: 

Emirdağı · Şükraniye yolunun 7582 lira bedeli keıif!i 5+ 100· 
6+ 700 kilometrcl~ri uası ve ·malah sıneiyesı inşaatı 3-10.931 
tarihine ~üsadjf cumart~si güQU saat 15 te ihale edilmek üzere 
kapalı zad uıulile müeakaaıya konuldu. 

J - Ehliyet vesikası almak veıı k•JJ~ !;tliı~e~ içift ~ijna· 
k91a ıeraiti umumiıeıjniH biıiP.ci n ikinci maddelerinde yazılı 
•es•ikin aıünt~asa gpn··sıdea liakal 8 gün evvel vilayet baş 
m üliındiıliğine teYdıi. 

2 - Münakasa tafsilitile şartnameler sureti musaddakalan· 
DIR Vi!A~et nafia b!şmühe dislijinde aha bil ceği. 

3 - Münakasaya iştirak cdece~Jerin münakasa ve ihale 
lcanuniJc şartnameler ve teferrüab dairesinde hazırJıyacaldarı 
teklif ~ek.tupla~ını 3-10-931 tarihin~~ saat 15 ten evvel vilayet 

FDCilmenı rıy ıctıne vermeJFrİ. 

~ - l\flltE,8 bh"din ~~H ~EIBHF İf bg~usun~ı pı9teahhit dere
~tı11nde P.J~I ~ı olacagı.l!d!B f!U!k•!F.ll!YE müteahhitle lıeraber 
ımza eh~e~ı J~zım ~eldıı'. V~ ~H İ9ff!!l~ silindir gibi ameliyat· 
lan gayra ışlerm muteaij~ıt la~~hlP.1 f bşacak amelei mükellefe 
He yapılacağı ilan olunur. (2o33l 

Tütün ·rıhisarı ıırrııımi mü
dürlüğünden: 

G JataP,a lQtün inqj!§"! ig!rei merkeziye P.i~~IJba muttsı~ 9 
ve 13 DU~arah iki ~aee mes~en i!tjbaJ oluam ~ uzere tajtp,ler!tlE 
kır:r-ya verjlecektir.Bu iki ~an~den 9 n~m~ralıft 2 vp l~ ~ueıarşhsı ~a 
7 odahdır. Arzu edenler gezebilirler. faıarlık l~!I! }~· 10-9~! 
pazartesi günüsaat ı O da 60 Hra teminat ~kçeJerile beraper Galat~: 
da mübayaat homisyonuna niüracaatları. (2688) 

u~ndırma t@hkikat hf}liimliiinden: 
. ~anchrmada ~f~kal iımai! ba~kı 6· ile ~sta~RM:~~ ~tlıkRaıa: 

~·P.d~ 56 !JUl!Jaralı Üf.YJ!~frı mağaı!lsmda EruE~I! H!!•CYjD B: nez: 
dind~ Şükriy«: H pıey,neleriode P'!ütepa~gi• a!aE!~ ~9va,19m cart 
talikıkatrnda: Müddeialeylia Şükrüye!'!D ~cl~nam~sırı~ verıl~~ meş: 
ruhatta ika aıetgahmın meçhul l<alchğı aolaşılmısına mebuı ı Aaen 

. tebligat icrasına karar veril mit ve y< vmü tabldkat da 5 - 1 J • 93 l 
perşembe saat l O a u:uallak buJunmuı olduğundan yt vmü muay~ 
Y~P.de pa1ır bulunmanız veya musaddak vekaleti haiz bir ve~H 
11~a~ımeıuı teblij' makaauna kaim o!mak üzere Hin olunur. (2814> 

hazır 'bulunınaları. (SO) (27.54) 

• • 

Sahi~i: M~luneı şrm. umamf 
f!f§fifat ıqüdürü: Refik Ahmrı 

' VAIUt Matı>aası 

Iktısat vekaletinden: 
A~~ıroeA TgvukçuJyk enstitüıü te1dr aahasın~!J 4191 lira 

~edeli kHifli su t~sisatı 21 l{Yn müddetle aleni rnünak@saya 
vızA}unmut•Y'· Evrtak~ f ~mıiyeıi ye fartnamesi vf!k~Jet mqhase· 
b!JiAı feıUecek brş ljra g>ukabılinde telşjz telgraf civarHıdı 
~H!itliler inıaAt f~n h~yeth•den verilece~ıir. 

M~n@kH!f a iıtjrak ed~cek talipler iian edilen peğcli ~etfin 
% 7,S i\1 ni•9 tin~e u111lüne eyfi~;aıı :y~ıılmış banka pıektubunu 
veyahut merkez mybaaebecilijiae ayni nıiktarda yatırılan p,aHınıa 
makbuıunu komisyona tevdi edeceklerdir. Nakit teminat kabul 
~eil iyecektir. 

TaJiP.lerjn ehliy~ti fenniye vesikaları ve ~karda yazılı ıe~ilde 
temb~atl rile birlikt~ 20 teşrinievvel 1931 tt-rihipe müsacltf sah 
iYRÜ ı t 15 te ziraat müsteHrhiı kıım11ıga miiteıekkil jnıa•t 
komiıyoQuna mQracaaUarı ilin oluqur. (2765) 

lstanbul Evkaf midür
ltiAünden: 
Kıymeti mubammenesi 

Lira Kunıı 
l86 67 Tamamı otuz yedi zira terbiinde Galatada Veni· 

camj mahallesinde vaki 49 atik 39 cedit No. ile 
ur•kk~nı fe kinde P.ir edayı müıtemil klgir 

dükkjn n 180 hiss~ jtibarile l4,? hissesi. 
551 2~ Ta~Jlmı 2105 zira terbiinde Üsküdarda Çakarcı 

I• ~ 11 

1-!asan paşa mahallesinde Tunusbağı caddesinde 
atik 31 No. ile murakkam bir kıt'a bahçe~in ı;n~b-n r'

Jul nısıf hissesi. 
768 32 Tamamı J34 artın J.6 saptim terbiinde Yedilrnlede 

imrahor ilyas bey mahaUesinde atik .Narlıkapı 
cedit Mahıen sokağında atik 126 mükerrer cedit 
7 Net. ile Plurıkkam üç oda, bir sofa, bir ~atbah 

bir bcliy mü§temil iki k!ttlı ma~ ~ahçc abnp 
bif han~PİP tamamı. 

Cint} n lnye?fti balada irac olun:ın emlaki mahli\le ğört 
hafta müddetle alfni ()Jarak mUzayedcy konmuştur. Müıayepesi 
Teırinievveliq 27 inci Hl! ~nü saat on beıtedir. T~lip olmak 
istiyenler baladı ınubauer ~ıymeti muhammenenin yüzde yedi 
buçuju oiıbetind!: eey a~çelerile eirlikte y~vmi ve saati mez~@ra 
kadar Çenberfitaıta lstaıabul ~vkaf müdüriyeti bioasmda va!~dat 
mUdDriyeti mahJ(ilAt kısmma müracaatları iJan olunur. (2790) 
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::·· .. -:nc:i Leyli ve Nehari i ln'·ılAp Liseleri ı·A;;:-iiL::"ö";t;;·ı:ınmm:: Ist Gu'' mru'' klerı· muha 1:.=i!!ıw:: Kı Erk k · A il · Lise Kısımları ............. -' 
l:ı·ı i z ve e 5 i . ·ı :::: • 
·ı ···---·-----·------· ·--....... -------·-·-· ···= :::. Müessisi: Neblzade Hamdi im f 11 d11 1 "' d mi Resmi ders porgramlannı. tama~en tatbik. eder. Ecne.bt lisan te~ri:a~, ecne~.ı .mekteple~ine kat'i~en l~zu~ bırak~ıya· iiii aza mu ur u•• ctu•• n en• 

:m cak bir mükemmeliyettedir. Talım ve terbıye beyetlen memleketımızın en guzıde muallım ve murebbılerınden murek- :m ~ • 
füi keptir. Ana ve Baba, yavrularını 1 N K 1 L l P L 1 S E L E R 1 N E her hususta tam bir emniyet ve huzuru füi (Mangal kömürü mübayaası) dır. 
mj kalple teslim edebilirler. (Mufassal izahname vereceğiniz adrese gönderilir. Mektep NuruosmaniYededir. Telefon 20019) fü! 
!!~!· !!!!illi!:--::·.:::::==::::::::.-:::::::::::::-:::::::::::::::::=-.::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::.-::::==Sii 1 - MüdOrlüğümüz için lilzum olan 55000 kilo mangal k~ 
::== ·:::::: ......................... --............. ·-·····························::: ::::::········-········-·························-········-........ --·:-:::._ .. • ·---·---···------···-.... ·---·· ... ·····-···· ....... __ ....... -. ········-······-··-····························· .. ·--····-· .. ·••• • • mürü aç.ık kırdırmaya konulmuştur. 
--•••••• SaraçhanebafİDda Münir Paşa konaklarında ••••••••111 
Kız ve erkek HAYR.YE t•SELER• Ana-ilk kita!etind~:d~~=:ca~:;r~ları kiğıdının tastikli suretleri komisyoıı 

Leyli ve Nehari 1 1 1 orta-lise 3 - Kırdırma kurulacak alım sabm komisyonu tarafından 
Tekmil suufları mevcuttur. Kayda başlanmıştlr. Tedrisat TUrKçe, Fransızca ve inglllzcedir. yapılacaktır. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblllerlle ahnır ve akşam ayni vaslta ile 4 - Kırdırma 14-10-931 tarihine raslıyan çarşamba günü 
evlerine gönderilir. Tedrisata 1 Te.rlnevvelde başlanacaktır. Her gUn 10 dan 18 e kadar saat 14 tedır. 11111••••••••••• mUrecaat edlleblllr. Telefon: 20530 

Karacabey Harası mü
dürlüiünden: 

Keşif bedeli 3505 lira 58 kuruştan ibaret bir llboratuvar 
nşası 7.1().931 çarsamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
t apalı zarf usulile münakasaya vazedilmiıtir. Şeraiti anlamak 
keşif ve pllnı görmek istiyenlerin hergün Hara müdürlüğtıııe 
rnüracaatla11 ve talip olanlann da teklif mektuplannı ve ehliyet 
vesikalannı ve yüzde 7 buçuk nispetinde teminatı muvakkate 
mektuplarını hamil olduğu halde ihale günü muayyen zamanda 
Hara merkezinde hazır bulndmalan. (2634) 

ı a. K. o. Sa. Al. Ko. dan 1 
Pazarlıkla alınacağı evelce ilan e

dilen samana talip çıkmadığından 
3 - 10 - 931 cumartesi günü saat 15 

Yazıhane nakli te pazarlığa devam edilecektir. Ta••••••••••••11! liplerin şartnamesini okumak ve pa
zarlığa iştirak için ye"\'111.İ mezktirda 

------- Merkezi Bükreş'te bulunan STEAUA ROMANA ( Etual 
Rumen ) Petrol Sanayi Anonim Şirketi Istanbul şubesi Galata'da Taptas 
Han Üçüncü katta bulunan yazıhanelerini Galata'da Çinili Rıhum Han 
üçüncü kata n•kletmiş bulunduğunu lltn eder. Yeni Telefon santralı 

••••••••••••••••••• numarası 4911, 4912 

lstanbul Beledlyesl llltnları 

İnönü Şehir Yatı mektebi için lüzumu olan 2200 kilo sade 

yağ kapalı zarfla münakasaya konmUftur. Taliplerin ıartname 

almak için her gün Levazım müdürlüğüne müracaattan. M~na· 

kaaaya girmek için 248 liralık teminat lizımdır. Bu teminat ya 

nakten veya depozito suretile veyahut hükiimetçe muteber 

tanınmıf bankalann birinden getirilecek teminat mektubu ve 

ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika lazımdır. Bu ıekil· 

deki vesika ile beraber ihale gün il olan 19 Teırinievvel 931 
pazartesi günü saat on bete kadar Daimi encümene müracaat 

edilmelidir. (2824) 

* ** Nuruosmaniyede 13 odadan ibaret Nuruosmaniye medresesi 

bir seneden üç seneye kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip· 

lerio p.rtnameyi görmek için her gün ve pazarlığa iştirak için de 

43 liralık teminat lazımdır. Bu teminat ya nakten veya depozito 

auretile veyahut hükumetçe muteber tanmmıt bankaların birinden 

getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu tekilde teminat ile 
beraber 5 Teırinlevvel 931 pazartesi g{lnü saat on beıe kadar 

Levazım mildllrlilğUne müracaat etmelidirler. (2823) 

.. * • 
Beyoğlu haatanesiode mevcut eski kilim, va.zo, hurda bakır ve 

uirenin 30 • 9 • 931 çarşamba günll aaat onda mahallinde mtıza

. yede ile aatılacağı ilin olunur. (2822) 

Kom. na müracaatıan. (363) -(2800) 

• * * 
Eskişehirdekl kolordu ile hava 

kıtaatı ihtiyacı için 198 ton kriple 
166 ton kok kömürü kapalı zarf usu
lü ile münakasaya konmu.ştur. ihale
si 11 • 10 . 931 tarihine müsadif pazar 
günü saat 15 te komisyonumuzda ya
pılacaktır. Şartnamesini görmek isti. 
yenlerin her gün ve ihaleye iştiralt 
etmek i~iyenlerin teminat ve teklif· 
namelerile vakti muayyeninde komis
yonumuıza. müracaatları. (2575) 

• • • 
K. O. ve L F. kıtaatı ihtiyarı için 

şeker, mercimek, bulgur, un pazarlık 
suretile 30 - 9 - 931 ~arşamba günü 
saat 15 ten 17 ye kadar pazarlık su~ 
tile ihaleleri icra kılınacaktır. Talip 
lerin KOM. a ıniiracaatlan. (3t'ı3) 
- (2750). . 

lzmlr nınstabkem mevkii kıtaatn 
için un, arpa ve yulaf kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhaleleri u
nun ı - L teşrin 931 perşembe, arpa 
ft yulaf 3 - L teŞrin 931 cumartesi 
günü saat 15 te tı.mirde Müs. Mv. Sa. 
Al. Kom. nunda yapılacaktır. Ta
llplarin gartnamesini almak ve mü-
nakasaya girmek üzere teminat ve 
teklifnamelerile mezkQr komisyona 
müracaatlarL (298) - (2450) 

• • • 
İhale tarihleri aşağıda yazılı beş 

kalem erzak ve yem Fındıklıda ili. 
K. O. Sa. Al. Kom. nunda pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin şartnameleri
ni Kom. da görmeleri ve ihale s:ıa
tin den evel teıninatlarile komlcıyon· 
da hazır bulunmaları. (356) (2781) 

Sade yağı 29 - 9 - 931 sah 
.~--------------------------- giintl saat 16 da • 

.....,8 O MON • 
ı~ .. 

FEVKALADE RAKJ 

BOMONTI 
BAHÇE 
ALA RAKI 

Nefaset, Lezzet ve Safiyet 
San'at ve fennin birer harikasıdır. ....ili ... 

--Park Ote/i .... 
Ayazpaşa - Telefon: Beyoğlu 4920-4929 

2 Teşrinevvel '' R os e 1 an d Restoran • Dansing bü-
Cuma günü U yük salonu açılıyor. 

EMPIRE DE P ARiS Tiyatroaunun 
HARRISSON SEViLLA GIRLS ve JOLIE ve JAKIE DUO meş· 
hur rev0ı8 ittirak edecektir. Musiki; JiMMY FYKES Siyah 

Caz Amerikan Sofralarınızı temin ediniz. 

... Cuma ve Pazar günleri saat 17,30 da matine danaant •• 

Dr. Horhoruni T:ı:!k1 ~~~~ik 
[ Cilt ve emrazı zühreviye tedavibanesi her gün sabahtan J 

akpma kadar. 

Pirinç 1 - 10 - 931 perşembe 
günü saat 14 te. 

Pibinç 1 - 10 - 93 pe~mbe 
günü saat 14,30 da. 

Kuru üzüm 1 - 10 - 931 perşembe 
günü saat 15 te. 

Kuru ot 1 - 10 - 931 perşembe 
günü saat 15,30 da. 

• • • 
Pazarlıkla alınacağt il~n edilen do

kuz bin kilo gaza talip zuhur etme 
diğinden fiatlar haddi itidalde görül
düğü t.ıkdirde 30 - 9 - 931 ç.ırşam
ba günü saat 15 te pazarlığa devam e
dilecektir. Taliplerin ~artnameslni 
okumak ve pazarlığa iştirak için yev
mi mezkQrdıt Kom. a mUracaatla
n. (352) (2749) 

ı __ z_A_Y~1-L-:--E-R~~' 
Aksarayda Gurabiye Hüaeyin 

mahallesinde Tramvay caddesin
de 269 No. dükkAnın enkazı 
için vermiş olduğum depo akçe· 
lerinin 7-9-931 tarihli ve 537135 
No. lu 2745 kuruıluk makbuzu 
zayi ettim. Hükmü yoktur; (l 744) 

Gazi Hasaıipaşa vakfı 
kaymakamlığından: 

Kasımpaşada Kayık iskelesinde 53 
No. lı çaycı dükkAnı pazarlık suretile bir 
hafta müddetle müzayedeye vazoliınmuş
tur. Talip olanlar Vakıf Jdaresine ve 3 
Teşrinievvel 931 cumartesi günü sut 
ı 4 te Istanbol Evkaf müdüriyeti encü
menine müracaat eylemeleri ilan olu
nur. (2817) 

S - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 206 lira 
25 kuruşluk muvakkat güvenme teminatlarile belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. istekliler orada görebiiirler. (2701) 

~ 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 
Muktesit 

Yetiştirmek. 
O halde derhal 

ZiRAAT 
Bank.asından 

BiH • Hllnll 

Çanakkale Nafia Baş
mühendisliiinden: 

1 - Çanakkale-Balıkesir yolununun villyet dahilinde ve 

muhtelif mahallerde inıa edilecek olan beher adedi 2601 lira 

16 kuruş bedeli keşifleri dört adet tamirci kulübesi 10 teşrini
evvel 931 tarihinde ihale edilmek üzere 21 eylül 931 tarihindeıı 
itibaren 20 gün mtıddetle ve kapalı zarf uaulile yeniden müna• 
kasaya konulmuftur. 

2 - Mllnalcaaaya iıtirak edecekler teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminat 10 teşrinievvel cumartesi saat 15 ten evvel 

Çanakkale viliyetine tevdileri ve şartnameyi görmek ve tafıilit 

istiyenler nafıa batmilhendisliğine mfiracaat eylemeleri. (2655) 

iKRAMiYELi 

Emniy t Çayını 
Arayınız 


