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·Dahiliye Vekilinin Fırka içtimaındakıi izahatı 
Dlvnnı baro cnımnrtesi toplanıyor 
Dahiliye Vekili dün meb-
uslara tetkikatını anlattı 
Bu mühim beyanattan sonra Hasan 
Fehmi B. (Kastamonu), hakkında 
ileri sürülen iddiaya cevap verdi 

Gazi Hz. 
" Yarın,, sahiplerinin muhakemesi 

Evine taarruz edildi denen 
Şerafettin 8. dava açıyor 
Maznunlar tarafından gösterilen 
bütün şahitler dün hadiseden hö• 

berdar olmadıklarını söylediler 
lzmir, 6 (Yakıt) - Yarın gazetesi a 

hibi Arif Oruç ye Süleyman Te\ fik 
beyler aleyhine açılan davanı nrüyeti
ne bugün devam edildi. Samiin çok 
fazla idi, bir çokları salona giremedi
ler. 

Mahkemeye saat 10,30 da başlandı. 
Evvela İstanbul ikinci ceza mahkeme
sinin; Yarın gazetesinin sabık Adliye 
Veltili Mahmut Esat ve Haydar Rifat 
.Btyler davası münasebetile türk efka· 
n umumiyesini rencide edecek neşri· 

yatta bulunması yüzünden evelce acı
lan da,·anın lzmitteki dava ile tevhi
di hakkındaki tezkeresi okundu. Hey
eti hakime tevhide karar ,·erdi. 

Vasfı Raşit B. söz alarak: 
- Yarın gazetesi geçen mahkeme 

tafsilatını yazarken mesleğimizi tah
kir maksadile makamı alinizin bende
nize ihtaratta bulunduğunu büyük harf 
)erle yazmıştır. Bu yalan ve tahkir- Arif Oruç ve Süleyman Tevfik 8eyler 
den mesleğimizin kudsiyeti ve şere- Mahkeme huzurunda 
fini müdafaa etmeleri için baro mecJi- İstidada, ailesinin isminin bütün halk 
si idaresini haberdar edeceğim, dedi. önünde kirletilmek istenildiğinden 

Etem Ruhi n.. muaJlim Kemal be- bahs ile maznunlar aleyhine namus da 
yin tehdit edildiği iddiasile vali ve ma- vası ikame ''e on bin liralık zaran ma. 
arif müdürünün tehdit meselesinden nevi talep ediyordu. Şerefettin Beyin 
dolayı dahili dam edilmesini talep et- vekili Sururi n. mahkeme zabıtlarm· 
ti. Talep kabul edilmedi. da kendilerinin namusunu alllnldat 

Bundan sonra evine taarruz vaki decek haberler olduğunu ve dahili dava 
olduğu geçen muhakemede iddia edi- edilmelerini istedi. 
len Şerafettin Beyin istidası okundu. [Alt tarafı 4 üncü sayfamızda] 
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simde ve cedvelde işaret edildiği gibi )enen kemif e kadar uzunluğu 
almması, bacağın altı noktasının birer ve, 
birer ölçülerinin tayin ve tesbit edilme G - Namı müstear veya isim. 
si lazımdır. Bunlar yapıldıktan sonra bu sarfı 
RESiMLERİ KENDİ FOTOGRAF- bir ikinci mrfa koyarak gazetemize 

ÇILARINDA ÇEKTİRECEK M Ü· (Müsabaka) kaydile göndermek kifa-
SABIKLAR MUSABAKAMIZA yet eder. 

JSTİRAK İÇİN NE İNTİHAP NASIL YAPILACAK? 
YAPACAKLAR Müsabakamıza iştirak için mataha· 

Mtlsabalı:amıza iştirak için bacak re- mıza sönderileeek resimler her gün p 
simlerini kendi fotoğrafçılarında çek zetemizde neşredilecektir. 
tirecek mtisabıklann aşağıdaki litsede BiRiNCi SAFHA 
kaydedilen suallerin cevaplannı işa- Resimlerin nqrf tamamlandıfı za. 
retlerfle bir zarf üzerine yazarak ve man okuyuculanmızın reylerine müra 
IJaeak Jeeimlerinin arkasına fotofraf. caat edilerek en fazla rey alacak ba
baelerfnin mührünü bastırarak gaze cak reaimleri ilAn edilecek n bunlar 
temlse (lstanbul: Ankara caddesi Va- da elimizdeki Avrupa müsabakaların 
IPt yardu "Mtlsabaka,,) adresine gön- da esas alınan ölçUye nisbet edilerek 
4ermelerf kifayet eder. gazetemiz tarafından bir ildnd tasni-

Baoak ilçUlerfnin bir terzi metresi· f e tabi tutulacaktll'. Dandan 10nra jyl 
le ........ hem kolay ve hem muvafık rey toplıyan ve ölçüye uygu11 olan ba
.ıv. •üat eYlerfnde terzi metresi caklar mUsabakaam blrind safhunu 
"8JmmnJanlar 81çGyfi bir fple alabilir kazanım§ sayılacaklardır. 
ft baaa eetnl Uzerne tatbik ederek İKİNCi VE NiHAi SAl'HA 
aatlmetrelerfnl tayin edebilirler. MUsabakamızm blrfnd safhumda 

Bacak nslmlerl latenlldfii pozda kazanan müsabıklar l~nden aynca bir 
aldmlablllr. birfnd ve bir lkind intihap etmek ll· 

zım geliyor. Bu da fU suretle yapıla
caktır: 
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Birinci afhada kuanan mtlsabık· 
lana bize gönderdlft bacak il(llerfnia 
hakikate yakın olup olmadıfm:ı kont
rol edebilmek I~ davet edilecekleri 
huusl bir yerde, islmlerfnl mtl8a
baka sUnl Ula edeeellmlz Hanımlar
dan mürekkep bir kontrol heyeti mllsa 
bıklann bacak öl~llerf yeni bqtan alı 
nacak ve gönderdikleri llçülerle mu· 
kayese edilecektir. 

MUsabakanm nihai kummı tepl1 
edn bu kontroldan eonra tehrlmlda 
t&D.UU1Uf san'atklrlarmm tefldl edffeo 
ii bir heyet tarafından birinci Ye ikin· 
dlik tayin edilecektir. 
MlJSABAKAMIZIN MOKA.PATLARI 

1 - Mllsabakaya fttlrak eden 
hanım ef endfJerfn ilk safhada en çok 
rey almı§ yirmi beşine. 

2 - Nihal birinci ve Ddnciliji kaza. 
nacak hanımlarla blrind " Ddndliti 
takip edecek yirmi beş hamm efendi· 

S.caklann na11I ölçüleceiinl ye. 
pterea tekil Ve.receflmlz kıymettar hediye ve ha 

Yapı1acak teYleri hullsa edelim: tıralan yakında stttunlannuzda oku· 
yacaksmız. 

1- Bacaklannın iki fotoğrafı. (Bu 
fetıolraflar f otoğrafhanenin mtihrfle 
1allh8rleıuni§ olmalıdır.) 

2 - F otolraflarm konuldufu zarf 
berine apiıdaki izahat ve ölçüler 
7.IUDlacaktır: 

A - Bacak biletinin kahnlıfr, 
B - Baldır kahnbfl, 

C - Dfzin kalınlıfl, 
D - Bacalın kalrnbfı, 
B - Bacak biletindeki kendiden 

(Aşık kemJtl) dize kadar, 
I' - Dizden bacağın belde nihayet 

Yam ı HU.eyin R•hmi 

Küçük san'atlar layihas• 
Ankara, 6 (Telefon ) - Kn

çllk san'atlann Ttırklere tahıiıi 
hakkında Dahiliye veklletince 
hanrlanan kanun llyibaaa Hari· 
ciyede de tetkikten aonr a bq
vekllete Yerilmiıtir. Sa llyihaya 
ı&re çal11alık, pnoaluk sibi 
kDçlllr aaa'atlan yalm:r Tarkler 
ya abilecelderclir. 

icra ve ltl&ı 
Kauunu'a yapıJan tadı hit 

neleri ihtivJ edivor? ., 
Ankara, 6 - icra ve lflAs 

kanunu Dzerinde yapılan tadillt 
hülisatan ıu esaslan ihtiva et· 
mektedir: 

Meri kanunda p
0

ara burcundan 
baıka borçlar hakkındaki ilim· 
ların icrasına dair olan hüküm· . 
ler pek e•kidir. Komi•yon kanun
da bu- husuta mO•tekil bir 
bap açmııtır. 

Noterler tarafından resen tan
zim edilen •enetlere mOatenit 

idari teşkilat 
Umumi n1uı ettişlikler 

layihas1n1n esasları 
tesbit edildi 

Ankara, 6 ( Telefon ) - Da· 
biliye vekili ŞükrO Kaya B. idari 
te,killtta ayrılma•• tasavvur edi
len umumi müfettişlikler ile meş
gul olmaktadır. Bu huauataki 
kanun IAyihası hazırl•nmış, diğer 
idari kanunlarda da yapalacak 
tadiller te•bit olunmuttur. 

Liyihaya göre, umumi mOfet· 
lifler her türlO sallhiyeti haiz 

T rabzor. - Ira 
500 kilon1etrehk yo 
ameliynta başlanı 
Ankara, 6 (Telefon) -

ticaretin inkiıafı için tanı 
intafl takarrOr edea Trab 
Erzurum • Kara klse • K 
yolunda İfe başlaoda. B• 
500 kilometredir ve Iran 
duna Yaracak, otflbOı 

yapılacakbr. 
220 Kilometrelik E 

Kanh bır vak'a 
takipler için ahklmı menua olacaklar, merkezle temas etme· 
nzedilmiftir. den kararlar verebilecekler, ma· 

Rize, S - Of ile Rize ar 
da ağalak rekabeti yilz 
kanlı bir vak'a o{muıtur. llAm•ız icra takipleri, talebin 

burçlunun ikametklhi itibarile 
aalibiyeti olu icra daireainde 
yaealmuı kabul edilmiftir. 

Borç için hapis caiz görOlme• 
mekle beraber baza zaruri iati•
nalar haricinde talep vukuunda 
borclarına klfj mal Ye kazanç-
1 an olup olmadığını beyan mec• 
t,uriyetlerini ifa etmemeleri ha· 
linde bunlann Almanyada oldu· 
ia gibi Dç aya kadar hapi• ile 
tazyik edilebilmeleri yeni tadi· 
)Atta teklif edilmip. 

Borçlunun hacizden bir glln 
evvel haberdar edilmesi hakkın· 
daki madde,g6r8len mahzuruna 
mebni ilga edilmiştir. 

Ödeme emrinin alacaklıya 
mabıua nllabaaının alacaklıya 
Yerilmesi kabul edilmif, tebliga• 
ta ait pek zaruri .ol11ııyan bazı 
kDlfetler refedilmiftir. 

Borçlunun mallannı gizlemeie 
clr'et etmaine karp 254 Ondl 
madde ile onu vely eden mad
deler ona g&re tadil edilmiıtir. 

Gayri menkullerin paraya çeY· 
rilmeainde ikinci arbrmanm bi· 
rinci artırmadan daha az bedelle 
neticelenmesi halinin &18 alına• 
bilecek bam bllkllmler konulmut
tur. 

Bir gayri menkulftn mOlkiyetini 
iktisap eden alacaklılara kolay• 
lık olmak llzere pyri menkulD 
te.Iiminden imtinai nalinde he
men icra marifetile pkanlması 
kabul edilmittlr. 

lflh yoluna mDracaat halinde 
ademe emrinin mllddeti 20 gllne 
çakanlmııtar. 

yetlerindeki memurlan azil ye 
tayin edebileceklerdir. Valiler de 
umumi mllfettitlere tlbi olacak· 
lardar. 

Ormanlarımız 
Ankua, S - lkbaat Yeklleti 

bir orman tefkillb kanana ha
mlamaktadar. Yeni kanunu mem
leketin bqbca ıenetlerinden 
olan ormanlann idareli için mG· 
him eeaalan ihtiYa etmektedir. 
Batka milletlerin orman idare • kanualan tetkik edilmektedir. 
Yalanda orman muhafaza t911d
llb kaclroau da, bupkll ihtiya• 
ca klfi olmachjmdan, teni edi· 
lecektir. 

Ofun bet alta ka ~6nde 
urbndan geçinen Tetelli o 
Ye Nuh oğullan isminde 
grup vardır. Son zamanlan" 
iki grubun arauna fiddetB 
rekabet Iİf1Dİf, nihayet iki 
araaanda kanlı bir mOcadel• 
mUft 4 kiti 6lm0f, birkaç kffl 
yaralanmııtar. 

itin raribi bu badiaeclea 
,On sonra iki tarafla 
ve hiçbir py olm811Uf slbl 
likte efleaceler yapmaJancllt• 

Osmanlı borçları 
Ankara, 6 - 0.11111ala 

ları mllhim bir aaf::~ 
tedir. Bu meaele kında 
k6metimize bazı taYaautlar 
pılcbğı alyleniyo. 

Daktilo ile resim yapm 
müsabakası 

Müsabaka bltmlttir 1 Qönderileo 
resimleri .-eırediyoruz 

4 : M. O. lmualle 7apdaa reel• 
Emll Yaalnp 

Daktilo ile reaim yapma 
aabakammn mlddeti Diba1et 
mufhır. BugGnden itibaren 
derilen resimleri derce bqbJ 
Gazetemizde her pku r 
aahibine bir lira Yerilecek, 111 
huaaa bir heyetin bu resi 
bakarak aeçeceti birinciye 
kıymetli bir hediye takdi111 
lecektir. Bu,On koydujumas 
ıim Erenk&yOnde Kazaker 
halleaindea M. O. imzuile 

derilmiftir. 

Kanunun en çok pze çarpan 
bllkOmleri ıui niyet aahibi borç
lalarla yardımcalanna karp ko· 
nulan ceza mGeyyedeleridir. Mal u•ul alhnda muhakeme edilip kararluma karp Yald o 
beyaninda hakikate muhalif be· cezalandınlmua ıureti kabul temyiz taleplvini temyb 
yanda bulunanlann icra hlldm· edilmiıtir. kemeainin cl6rdllnel ... ıı ..... • 
leri tarafından aade Ye aeri bir Komia on icra blkimlerinin tetkik etme.tal teklif elm 

ıeylerle içeri tirdi •• Ve aetirdilderi ' nı cebine sokarak: jcb ••• Önündeki küçük mua 
ni ortaya daktil. Fileaof vuifeaia· - Maatteeuüf, bizi baki kate tabak puta ile ufak çatal 
de çok ihtimamlı bir aümrilk ara- eriıtirecek kuvvette bir ia ketfine bardak au dizildi. 
yıcw sibi her parçqı aJTI a111 dik muyaffak olamadın... Y almz bu Fileaof müdekkik ~ 
katle muaJ811979 sirifti. L. H. markumdan bir az ümitva· tahanecle çallfaDlarm 

OdlmUt aatıhmt ipek baltlz- nm. dan nretlerini ketfe ........... 
lar, deliftirilmit kadm iç çamaıır- SenaYer Bey, bu markanın deli mm doJUl'lllÜla met.W 
lan, delinmit ipek çonplar, kirli letile firarilerin sizlendikleri ma· yordu. .. 
mendiller, bot laYaDta Ye eaana hallin ketfine nud imkin hbıl ola Büfe bqmda aY11111an 

ailletler bile bu iti resen batara- beklemek be,.hudeclir Çünldi ne titeleri, pudra kutulan, tek tük ea· bileceiini dütünmekte iken fileaof benzi aoluk, kıranta ihtiyar 
mvarU birçok laaımlanm biribi· yapbp bilml,.. ~aklar deliler ki eldiYenler yansı kopmUf yalan· aordu: ron Yardı. Fileaof, bu kadar 
rinden kopye edip duruyorlar •• Bü batı bot ıarcliJUl8QS bıraJab..uıar. cı inci dizileri, muhtelif renkte Zevceniz bu p~banenin bon· Ye tekerlemenin arumda 
tin hükemetlerin reaml beyanat Bütün fel&ketler ballan kesif ceha krep da tin ve tül parçalan ... Bun· bonlanna çok diifkün midi? . lup ta ~u herifin aemirmemit 
'ft nutuklarım halk ıeYit ıetirerek letindedir ••• Bir kaç milyon Hintli- lann arumda L Ye H mar~lı kı· -.E~et, net adeta obur bır ço- tuna ~ır müddet hayretten 
clinler .. Yalnız filesof, eski tabirile yi birkaç bin lqilizin idare etmeai nk, yırtık kutu kapaklan yıne L. cuk 11bi... aebebı ketfederek 
h mulahab durul amizi acı tebes bu h usta ne süzel bir m"aald" H. harfli reklim kiiJt)an... - O halde buradaki tetkikab· kendi kendine: 
etbnlerle kartalar... Dütündüklerini ~Ya hazret size del~ fi~~f . Filnof bilhaua bu mukaTTa • e mız hitam buldu .. Vermiı olduğu· _ Öyle ya.. Bu tatbc:ı 
cloeclotru aöyliyebilmek için Drey diyorlar... kliit dCSküntillerinl tetkik ederek muz zahmetten dolayı h~lara mide auiiatimalile kimbillr 
foe maeleainde Emil Zolanm yap - T bil de~I m" ya? B fe 1 k Sena•er Beyden aordu: tetekkür ederek hemen hariçteki hastalıklara uir&llllf, niha,.S: 

a •• ı u na ı &- L _ _! • • • L--'-ahm 
blı sibi baıka bir memlekete firar lar hallan her teYe ten mana ver- - Bunlar ne beyfendi? UU1aU1 ııımıze __,u,- ••• yarlık ta dalma binmif .• 
edip oradan bağırmak lizımıelir .. meainden çıkmıyor mu? AYunın - Beyoğlunda L. H. pastahane -23- lir timdi diyabet mi? 0..-f 
Halk icara cahil çocuk, hükUmet· telakkisine ı&re llim, dahi olma- ıinin tekerleme kutuları. Karım bu Erte.i stınü fileaof sabahleyin Kardiyak, mardiyak berbat bit 
ı. falaka deynekli mektep hocala danıa onun makas hükmile yado- markanın imalltmı çok andili i· Beyoi lundaki L. H. pastahanesine Şimdi bunun ahlakı da ~ 
n ftZİyetinde kaldr!::;a tam mana lunmayı saadet bilirim.. çin alıp alıp getirirdim... damladı. Alelade bir müfteri ıibi elqidir. Soracaiım teYlere 
tila hüanü idare, adalet, büniyet OUet Hanım elinde bir kucak Fileaof bu kllıtlardan birkaçı· bir köte7e oturarak puta wnarla· (Blll..-
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Kıştan evvel bahar: hayvanlar doğuruyor, ağaçlar ikinci defa çiçek açıyor 
Adliyede. 

K~biy~ haricinde 
alım. satım 

1 ı- Türk - Yunan dostıugu 1 Doğru mu ? 1 1 Darülfünunda 1 
Belediyede 

İyi bir karar 

Miç ve arkadaş annın ınu• 
hakemesine başlandı 

ls~anbul ikinci ceza mahke
mesınde dün kambiyo haricinde 
alım, sabm yaparak Türk para
sına koruma kanununa muhalif 
h~rekette bulunmakla maznun 
Sımentof, Alber, Salomon Miç 
kardeşlerle Yaş o Ef. nin muha
kemesine başlanmıştır. Bu hu
susta geçen eylillün onuncu çar
şamba akşamı tutulan zabıt 0 • 

kunmuş, sonra maliye vekaleti
nin ve mürakabe heyetinin ve
k~li, . da.vayı teşrih etmiş, yliz 
hın lıra tazminatın karar altına 
alınmasını istemiştir. 

Maznunlar, isticvap edilmiş 
bu şekilde alım, satım yaptık: 
lannı inkar etmişlerdir, Üzerinde 
mu~mele cerayan ettiği mevzuu 
babıs olan 350 lngiliz lirası kıy
metindeki çel< etrafında daha 
bazı izahat alınmış, şahitler din
lenilmi~tir. 

Bunlar zabıt varakasında tes· 
bit olunan hususat hakkında mü· 
temmim malümat vermişlerdir. 
Muhakeme, daha bazı şahitlerin 
celbi için haıka güne bırakıl· 
mışhr. 

\tt. Serra mFselesi 
Hias bürosu tarafından açı
lan dava müracaata kaldı 
Sabık "Yıldız,, müsteciri M. 

Serra ile belediye arasındaki 
ıulhnamenin iptali için alacak· 
hlara izafeten iflas bürosu tara
fından belediye aleyhine açılan 
dava, tahkikat l akimliğince 
~~hkemeye verilmitti. lstanbul 
ıkınci ticaret mahkemesinde dün 
davanın ··• t • b ru ye ıne aşlznacaktı. 

~ a~at, tarafeyn vekilleri hazır 

ı u unamadıklarından, dava usu· 
en mü • ra waatn kalmıştır. Yeniden 
~~racaat vukuunda muhakeme 
ıçın h 

~un tayin o!uoacaktır. 
Haydar Rıfat B. 

b kHa~~ar Rifat B. hakkında sa· 
ı . a ıye vekili Mahmut Esat 

8. ın davasınd d . · f an o ayı verılen 
ve ın az olunan mahkümiyet k • 
rarında tesbit o!unan mUdd t~ 

··t b k' e ın mu e a ı kısmının affı . . 1 
t b l b ıçm s-
an .u arosuna 150 imzalı bir 
takrır verilm: t 1 . . 
k ·ı . .ş, a uır adhye ve-

a etme ·· ı ·ı k gonuerı miş, vekalet, 

Dün haraket trden talebemizden 
bir gurup 

Darülfünunlu 35 
talebemiz 

Yunan talebesinin daveıi 
üzerine dtın Atinay4 gittiler 

Darülfünun Hukuk fakültesin· 

den 35 talebe dün sabah saat 

onda lzmir vapurile Yunanista· 
na hareket etmişlerdir. 

. Müderris Ahmet Raşit Beyin 
rıyaset ettiği kafile Yunanistan· 

da bir hafta kalacak ve 
tetkikat yapacaktır. 

Daveti Yunan Hukuk fakülte· 
si talebe cemiveti yapmıştır. 

Paris E çimiz 
Dün memuriyet mahalline 
hareket ederken beyanatta 

bulundu 
Par.·s Bu"" u·· !.. ı J .... e.çimiz Münir 

bey dünku- A vrupa ekspresile 
mumuriyet 

etmiştir. 

mehalline hareket 

Münir bey hareketinden evvel 

gazetelere olan beyanatında de· 
miştir ki: 

- Fransa hükfımetile aramız· 
da muallfık bir mesele yoktur. 

Her ıki devlet arasındaki müna
sebat tabi\ ve temamile dosta-

nedir. Memleketime gelişim zan· 

nedildiği gibi Düyunu umumiye 

meselesile alak.11 dar değildir. 

Japon • 
prensı 

Hayvan borsasında Vunsnh 
alıcılara dayak mJ atılıyor? 
Dünkil refiklerimizden birinde 

hayvan borsasında bir hadise 
olduğu kaydediliyor. Celeplerin 
mallannı ucuz fiatla kapatmak 
istiyen kasaplann şehrimizden 
Yunanistana sevkiyat yapan alıcı 
Yunan tacirlerini tehdit ederek 
aldıkları her koyuna mukabil 
kendilerine sopa çekeceklerini 
söyledikleri yazılıyordu. 

Dün bu hususta hayvan bor
sası umumi katibi Vahit B. de
miştir ki: 

- Bir buçuk ay evvel Yu· 
nanlı tacirlere borsada dayak 
atılıyor şeklinde bir şayia çık· 
mıştı. O zaman tahkikat yaptık. 
Neticede bu şayiaların tamamile 
uydurma ve asılsız olduğu anla
şıldı. Hem kendilerinden şikayet 
::!dilenler, hem de tehdit edildik
leri iddia olunanlar bu ,ayianın 
asılsız olduğunu söylediler. Yal
nız birkaç kişi "rtada tehdit 
olmamakla beraber Yunanlı ta
cirlerin piyasayı yükselten rağ· 
betleri karşısında kasapların a
demi memnuniyet izhar etmele
rinin gayet tabii olduğunu söy
lemişlerdir. 

Vahit B. hayvan sevkiyatının 
normal olduğunu, kış dolayısile 
Şubatta et fiatlarının yükselmesi 
muhtemel bulunduğunu ilaYe et
miştir. 

Diğer taraftan hayvan borsası 
reisi Rıd\'an B. de dün şunlan 
söylemiştir : 

- Evet böyle hadiseler ara· 
sıra ofuyor. Zaten son günlerde 
Yunanistana koyun ihracatı azal
mış, keçi sevkiyatı çoğalmıştır. 

Vilayette 

B-r se;cde 600 bin evrak! 
Sene başı miinasebetiJc ) apılan bir 

hesaba göre geçen sene içinde Yilayet 
kaleminden (600) bin enal• geçmiştir. 
Bu suretle her efendinin bir sceniçin
de otuz kırk bin evralm balttığı anla
şılmıştır. Bu memurlar tnkdir edile 
ceklerdir. 

Karagümrük nahiyesi 
Karagümrük nahiyesinin teşkili hak 

kındald kararname dün '\Jİlfıyete tebliğ 
olunmuştur. 

San'at aJeminde 

~nunen bu hususta bir şey yap- Pazer günü şehrimize geliyor 
pı me_sı kabil olmadıgwına karar 11.ıernle1·et' · ı• r. ımıze geleceği yazılan Ja. 

d
ve. r.m

1 
ışti. Bu karar, baroya bı'l- pon lm t 

Bir muvatfakıyet 
Yuntn er1istlerı, Eedia H. la 
b•rllkte • Otello.,yu ikinci defa 

olercık oyrıedılar 

ırı . l' para orunun kardeşi Prens Ta-
m~ş ır. Haydar Rifal B. in ı~amatsu önümüzdeki pazar günü seh 

mahkumiyet .. dd . . . . :; b mu etını mayısın rımıze gelecek ve hususi trenle Anka. 
atında hitirecekt'ır. ra 'd ya gı ecektir. Prens cenapları An-

Mirns kime ait? karada Reisicümhur Hz. tarafından 
sin~eçe;. er~e. b~nkalar cadde- kabul edilecektir. Prens Ankaradan 
Dr. ~a ıhnı ısmınd~. bir. şoför, ç~rşamb~ günü dönecek ve şehrimizde 

Ymakam Abdulhakım Hik- bırlrnç gun hnlacaktır 
mh et beye çarptırmıştı. Mecruh . 

astanede öl u ·· y vala h l 
1
d w m ştur. arası ağır 1 < il a )er 

~l ugundan ıfadesi alınamadan . _B~r gazete Büyük Millet mec· 
; en Hikmet B. in zevcesi bir hsının feshedileceğine dair bir 
:e~n~z . madamı dır. Madam, Hik- haber yazmıştı. Ankaradan ge-

• ın bankalardaki parası- len malumat bu şayıayı kat•~1 sure-
nın kcnd' · . - . .. ısıne aıt oldugunu ıleri tte tekzip etmektedir. 
su.rcrek kasanın anahtarını iste· 11111wn•mıı•HD11ııııunınıuırııınııııı ıııınnıırııııııı 
rnıc f k l nu11mıı111wmııu111unımmııua11 

1 
y, a at diğer varisler de bu- sane er umum müdürü Nedim 

unması ihtimaline mebni veril- B. şehrimize gelmiş ve dü V r 
mc . . . . F l n a ı 

mıştır. Adliyece Hikmet B. in muavını az 1 beyi ziyaret etmiftir. 
Kadıköyünde oturan kızı da da- Haber aldığımıza göre hapi-
vet edilmi•tir. sanede bir imalltane ·· d 

7 • • vucu a 
Hikmet B., madamla ilk zev- getmlmesine karar v ·ı . t• B erı mış ır. 

cesi yirmi sene evel öldükten u~ada ı_nahkümlara san'at öğ-
ıonra evlenmiştir. retı.lecektır. ldarci hususiye büt-
Hapisanede bir imahitane çesı~e bu hususta beı .bin lira 

. vücuda getirilecek tahsısat konacaktır. 
B_ır müddettenberi tetkikat ve 

teftı•atla me l b l Şeh1r haberi · · · d 
T şgu u unan hapi- cı SnHfamızdndır.erınıızın c\·:ımı altın . 

Beyoğlu~da "Ekler,, tiyatro· 
sunda bir müddettenberi tem· 
siller veren Yunan artist şirke
tine mensup san'atkirlar, Darül
bedayi san'atkarlarnıdan Bedia 
Muvahhit H. la birlikte evvelki 
akşam büyük Ingiliz edibi Vil· 
yam Şekspirin 11 0tello,, ismin· 
deki eserini ıkinci dafa olarak 
oynamışlardır. 

Temsilde Bedia H. Dezdemona 
M. Gavridilis Otello, M. Musu 
sis Y ağo, M. Dendramis Kasyus, 
Mm. Yoanidu da ikinci kadın' 
rolü olan Emiliya rolünde idiler. 
Temsil, kuvvetli, ahenkli olmuş· 
tur, Bedia H., Türkçe konuş· 
muş, diğer bütün san'atkiirların 
Yunanca konuştuğu temsilde 
umumi anlaşmayı temin etmekte 
kayde değer muvaffakiyet gös· 
termiş, ekseriyetini Rumlar teş· 
kil eden seyirciler taraf andan 
birçok dafa sürekli surette al· 
kışlanmıştır. Bu müşterek temsil 
çok iyi bir tesir bırakmıştır. 

Muammer RatlfB. 

Tıp Fakültesi 
takdir edildi 

Darülfünun emini Muammer 
Raıit Beyin beyanatı 

Darülfünun emini Muammer 
Raşit B. Darülfünun müesseseleri 
içinde ilk ziyaretini dün tıp fa. 
kültesine yapmış ve müesseseyi 
çok takdire değer şekilde bul-
muştur. Muammer B. ihtisas
larını gazetemize şu şekilde an
latıvor: 

_: Tıp fakültesini ziyaret ettik. 
Bize liboratuvarlan ve teşribha
neleri gezdirdirdiler. Çok mun· 
tazam bir faaliyet gördük. Ya
nımda bir doktor ark)ldaşım 
vardı. Tahsilini Fransa, lsviçre 
ve Almanyada yapmış ve uzun 
seneler Avrupanın tıp müessese· · 
lerinde bulunmuş bir arkadaş. Bu 
ziyaret bu arkadaşımı çok mü· 
tehassis etti. Bilhassa teşribi.ma .. 
razi müderrisi Hamdi Suat B. in 
laboratuvarı ve burada buldu· 
ğumuz çok zengin bir kolleksi· 
yon üzerinde mahsus bir te'sir 
bıraktı. Hamdi Suat Beyin iza· 
batını dinlerken bu arkadaşım 
derin bir takdir, hayret ve ta
hassüs içinde idi ve bana ziya· 
retten sonra şunları söyledi: 

- Çok mütehassisim iki keli· 
me ile ilmini gösteren, izah eden 
yüksek bir alimle karşılaıtım. 
Bu tes;satı da Avrupanın hemen 
hiç bir yerinde görmedim diye· 
bilirim. 

Dr. arkadaşım bu işin müte
hassisi ve vakıfı bulunduğu için 
bu takdir de beni de çok müte
hassis etti ve bunu memleketim 
için iftiharla karşıladım.,, 

Bütün mekte plorde i}1 İ su 
verilecek 

Sari hastalıklara mani olma\ 
içın bütün liselere ve orta mek
teplere masarifi belediye bül· 
çesinden, ilk mekteplere idmei 
hususiye bütçes;nden veriln:elc 
üzere terkos yerine iyi su isales·
ne belediyece karar verilmişt • r. 
931 bütçesine bu iş için tahsisat 
konacaktır. 

Kırmız• otobüsler 
Kadıköyündekı otobus şirket

lerinden b;ri faalıyetten 
menedildi 

Kadıköyde çalışan iki otobüs 
şirketinden birinin mükerrer teb· 
ligata rağmen kırmızı renkte olaD 
otobüslerin rengini başka bir ren
ge boyamadığı evvelki gün ya
pılan kontrolden anlaşılmış ve 
şirket yirmi gün mUddetle yolcu 
taşımaktan menedilmiştir. Oto
büsler garaja çekilmiştir. Fakat 
ortaya yeni bir mesele· çıkmışbr. 
Bu şirket de tıpkı vapurlarda 
olduğu gibi her gün tapdığı 
mUşterilerine birer aylık abone
man karnesi vermi§, ficretini 
almıştır. Evvelki akşam iskeleye 
çıkan bu yolcular her glin bin
dikleri oloblisleri görememişler 
ve şikayet etmişlerdir. Mesele 

henüz halledilmemiştir. 
Belediye daireleri tamir 

edileoek 
Belediye dairelerinin esaslı su• 

rette tamirine karar Yerilmiştir. 
Bunlardan Beyoğlu ve Hisar 
dairelerinin tamirine başlanmıştır. 
Beyoğlu dairesinin etrafında al
nca bir bahçe de yapılmaktadır. 
Diğer binalar hazirandan sonra 
tamir edilecektir. 

Şoförlere tenbihat 
Son günlerde otomobilleri ı 

gene silratle gittikleri anlaşılmış, 
bütün şoförlere yeniden tenbi
hatta bulunulmuıtur. Bu son ih
tara riayet etmiyen şoförlerin 
ehliyetnameleri tereddütsüz mu
sadere edilecektir. 

Nereden 91kıyor? 
Dün akşamki refiklerimizden 

biri staj için Viyanaya dört et-
faiyecinin gönderileceğini yaz• 
mııtı. Bu haber yalandır. Etfaiye 
müdürU Ihsan B. kat'i surette 
tekzip etmiştir. 

Limanda_; 

· Gülcemal 
Vapur kurtuldu ve limanımızı 

geldi 

Gazetecilik mektebi 
Memleketimizde bir gazetecilik 

mektebi te'sisinin faydalı olacağı 
ve bu hususta Darülfünunun tetki· 
kata memur edildiği yazılmış ve 
hatta bu mektepte okutulacak 
derslerden bile bahsedilmiştir. 
Dün tahkik ettik ve anladık ki 
bu hususta henüz müspet bir 
karar yoktur. 

Evvelki akıam sis yUzünden 
Mürefte civarında Nara önünde 
karaya otur2n Gülcemal vapuru 
dün saat 14 te kurtarılmıt ıa
sabaha karşı limanımıza gelmiş
tir. Gülcemalin mühim bir ya
rası yoktur. Yalnız her ihtimale 
karşı muayenesi için havuz.a 
çekılecektir. 

Bu atiye ait bir tasavvurdan 
ibarettir. 

Kış mı, bahar nıı ? 

Hayvanlar c'.oğuruycr, ikir.ci 
defe çiçek açen ağaçlar vEır 

Antalya ticaret odası ticaret 
odamıza şayanı dikkat bir rapor 
göndermiştir. 

Bu raporda bu sene havaların 
güzel gitmesi yüzünden koyun 
va inek gibi hayvanların mem
leketimizde ilk defa olarak mev· 
simden evvel doğurduklan, zi· 
raatte de büyük bir inkişaf ol
duğu zikredilmektedir. 
Aynı rapora göre o havalide 

limon ağaçları ikinci defa çiçek 
açmış Kanunuevvelin 1 S inde 
taze babla ve soğan çıkmıştır. 

l~ıhhn1 şirketi 
Hükümetin verdiği karı:rden 

henüz heberı yok 
Rıhtım t irketi mukavelesinin 

hükumet tarafından feshedildiği 
haberi şehrimizdeki tüccarlar 
arasında büyük bir memnuniyet 
tevlit etmiştir. 

Bu husus~a tahkikat yapan 
bir muharririmize iİrket maha
filinde fesih kararından malü
matları olmadığı cevabı verilmiş, 
umumi müdür M. Kanonj da 
muharririzi kabulden istinkaf 
ederek b~!vasıt a bu hususta bir 
şey söylemek istemem cevabım 
vermiştir. 
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"Yarın,, sahibinin ~!li 

Eski Evkaf gibi! 
Dolaşık kayıtlar, bulunmaz 

dosyalar deyincet hatırımı· 
za hemen eski evkaf idaresi ge
lir. Bir kağıdın ikişer metre fa
sılalı masalann birinden ötekine 
alb ayda gidebildiği bu daire 
arbk tarihin mah oldu sanıyor
duk. Pek iyi hatırlıyorum, o de
virlerde hükumet müesseselerin
den yaka silkerken, hemen dai
ma hususi şirketlerin itindeki 
çabukluk ve doğruluktan imre
nerek babsedert "ah, ne Takit 
bizim dairelerimiz de bu bürolar 
gibi kronometreleşecek!,, diye' 
hasretle bekleıirdik. 

Aradan yıllar geçtit bizim ev
kaf, asrileşti, nakli kubur işleri
oe bile çalaklik geldi. Fakat 
bir taraJtan bunlar düzelirken. 
bir taraftan şirketlerin muame
lib bozulmıya baıladı. 

Sözfim6n doğruluğunu tastik 
için kendi başımdan geçen şu 
macerayı dinleyin: 

Bir akşam eve girince, kapı
n~ altına sıkıştırılmış bükülü 
bir kağıt gördüm. Bu kağıt, e
lektrik şirketinin bir mektubu 
idi. On gün içinde müracaat et
mezseniz cereyanınız kesilecektir 
deniliyordu. Bu satırların batka 
bir iddiası da biz size bir kart 
ta bırakmış, yürüdüğünüz akibeti 
haber. vermiştik, manasına ge
len bir cümle idi. 

Halbuki bize evvela kart bı
rakmamıılardı. Metkubun baş 
tarafındaki adresten telefon nu
marasını öğrendim ve santrala: 

. - Beyoğlu 692 diye sesle~
dim. Karşıma bir başka matma
zel çıktı ve "neresini i!tiyersu• 
nuz?,, .diye sordu: Ona kısaca: 
Neresi dert dinliyorsa orasını. 
dedim. Karııma çıkan zata hü
viyetimi, müracaatımın sebebini 
söyledim. Bu zat, beni tanıdığını 
fakat, itinin kendi masasına ait 
olmadığinıt Atıf Beyi aramaklı
ğımı bildirdi. Ona teşekkUr ve 
matmHelden Arif Beyi vermesi· 
ni rica ettim. Atıf B. derdimi 
dinledi ve: 

- Pek iyi efendim, yarın bir 
memur göndeririz. Dedi. 

Ertesi gün işi gücü ~ırakıp 
memur beyi bekledik. Üç gün 
böyle geçtL Bir kere daha te
lefona sarılıp Atıf Beyi aradım. 
Meseleyi hatırlattım ve gönderi
rileceği vadedilen memurun gel
mediğini söyledim. Fak at hayret, 
Atıf Bey böyle bir müracaatı 
hatırlayamıyordu. Nihayet hika
yeye yeni baştan başladık. Din
ledi ve: 

- Pek iyi efendim yarın bir 
memur göndeririz Dedi. 

irtesi gün gene bekledim. 
Memur öğleden evvel gelec€kti. 
Ben öğleden sonra ikiye kadar 
bekledim. Sonra gene telefona 
koşup Atıf Beyi aradım. Bu de
fa da Atıf Bey yerinde yoktu. 
Telefona çıkan zata meseleyi 
bir kere daha anlattım. Şimdi 
bakabm ne olacak? 

Nasıl, şirket için eski evkaf 
gibi demekte haklı değilmi imi
şim? 

muhakemesi 
(Ust tarafı birinci sayıfamıda] · _ 109 ~ Bu 

l •• •• Reis gerek Etem Ruhi Beyin vali ve YAZAN : ()mer Rız11 
Jofrun ö umu maarif müdürü ve gerekse Şerefettin k . d·ı . t• ' "l 

Marşal Jofrun uzun bir ihti- Beyin maznun1ar aleyhindeki davalan Verilen arar ıcra e 1 memış 1 ,,ı kanı 
zardan sonra vefat etmesi Fran- nrn evvela karar hakimliğinden geçme ·~ B 
sayı büyük bir mateme gark.etti. sinin lazım geldiğini söyliyerek şahit- _ Ali, bütün devlete hakim oldu. - Doğru? fakat Muaviye senı gi ü 
Büyük harbin ilk devr_es.ınd_e lerin dinlenmesine karar verdi. Ortada ona itaat etmiyen tek bir ülke mındır. Seni bırakmaz. riı 

1 Birinci şahit üssübahri kumanda· 0 da Şam. Ali, şimdi oraya dostla- - Siz ona ehem_ rniyet verJlleYııır Fransız ordusunun idaresını e ı- d h t ııt 
nı Halim Beydi. Çağını ı. rmdan birini göndererek Muavi- - Nasıl e emmıye verme · l~ 

ne alan bu eski ve kıymetli as- _ Böyle bir dedikodu duydum. B',?' ye ile sulh aktetmeğe çalışacak. Mua- re sen Osmanı~ ~.atillerinden ı:ıl ahn 
ker Fransızların harpten sonra da arkadaşları~ mevzubahs.?ldugu viye, Osmanın katillerini,, yani bizi te: maru~~~-n. Senı gon~.eercek_ :

111
t. bab: 

ınünci olarak tanıdıkları birkaç için resmen tahkikat yapmak luzumu· dip ettirmek istiyor. Biliyoı·sunuz kı ben butun o davayı yüklenntıŞ 
8
, ana 

ıahsiyetin eo mühimlerinden bi· nu hissettim. Yaptığım t~~~kat~ ha- Ali de bu fikirdedir. o halde iki taraf Bu da Muaviyenin hak kazaıı:ili sika 

1 

ri idi. kikaten temas edecek en kuçük bır şey bu esas üzere barışacak olursa yine, ümmet nazarında kıyamını ınu u, lind 
•ts• b görmedim. Resmi tahikatım neticesi hızım· • başımız yanacak, yine biz gürül- termesine saik olur. Onun için seli J ofr Fransanın en ümı ız u-

1 d . b ve hususi kanaatım . bunu.n bir :a an, tüye gideceğiz. Onun için bir tedbir dü Ben Ceriri göndereyim. .. 
01
• ked 1undugu- bir sıra a ış aşına k d d D d k n 

l iftira olduğu mer ezm ~ ır. e t.~ şünerek buna mani ola1rm. (Ali) yi kandırmak müm ~ (1 geçmişti. Almanya hiç yoruma- Şahitlerden Şerefettın Bey çagı?l· Eşter, şu fikri ileri sürdü: mıştI. Eşter, otuı-uyorken (Alı), ~ dilE 
mış kuvvetlerini Belçikadan şar- de. Şerefettin B. maznunlar aleyhıne _ AH dostlarından birini Şama cağırmış ve Eşterin önünde onll 
ki Fransa üzerine sarkıtmış bu- dav~ açmış olduğundan_ d~layı dinlen- mı gönde~mek istiyor. O ~al de o~?" ~atını vermişti: ti ken 
Junuyordu. lngiliz kuvvetleri he- mesınden sarfınazar edıldı. bizden birisini mesela benı Şama gon- _ Cerir sana bir mektup ff 
nüz Fransız cephesinde mahdut Şahitlerden Tevfik Bey: . . dermesini temln edelim. ğim onu al~p Muaviyeye götürectli 
bir vazife görüyorlardı. Ameri- . - B~n ~u ;adi.~~yi !~~1: !~zş~;~ı~ Sebe oğlu bunu çok muvafık gör- şaU:daki vaziyeti tetli:ik eder~:eıı~ 

f nın neşrıya ın an ogren 
1 

• mü tü. Fakat Eşter, Şama giderse ne haber getireceksin. Senin vazı 
kamn, ltalyamn muavene ı garp üzerine her ıa.r~ft:' yapılan bu .. dedık?" ya:acaktL Onu da kararlaşllrmak ili- vali gözden geçirmektir. B~I 
cümburiyetini badireden kurtar- duyu hariçte ışıttım. Fakat boyle hır · d şey değil ı Ilu vazifeyi kabul e 

d ık . d r~ 't d v"ld" la az de zım ı. mağa yetişme en evve ı ev şey kat'iyen varı egı ır, o m ' - Sebe oı?lu sordu: musun? 

ra 
faz 
lerl 
dır 

şır 

de idi. Jofr bu müşkülat karşi.; di. 
1
. Ef _ Ali razı olur da seni Şama gön- - Kabul ediyorum. , 

B k b. • Sabık belediye müfettişi Ha ıt · ? b 1ıııı• şır 
smda şaşırmadı. üyü ır azım- . . . •v• • •• 1 d" derecek olursa ne yaparsın. Eşteı', bir hmalede daha u "JI 
le vazifesini ifa etti. Belçika de hıç bır şey. bilmedıgını ds~y e ı. - Muaviyeye karşı en şiddetli lisa istedi. Belki Cerire karşc tea"'1t 

Etem Ruhı B. ısrar e mce, h · · C . 'tJllf' • · 'h t 
0

Mam da 1 .. 1.. nı kullanır ve onu sul ten Yazgeçırı· bir lisan kullanırsa, erır gı , ric ati ve nı aye " _ Bu şişman adam ya an soyuyor . d" E t h öze karlf 
rücatin tevekkufu Jofrun him- . t k · ı· rım. vazgeçer ı. ş er emen s 

1 
mu 

B l dıye a':°katı e .~P e ~· d" 1 d" H _Ya Muaviye seni Osmanın katille _:Fakat Cerir bu vazifeyi jfe 
metile mümkün olmuştur. öy e HalJt Efen~mın ogJhu ınf end.ı, k a rinden biri diye tevlı:if edecek ve öldü- vorken Alalhtan kork, ve Mua,ri>" 

ne Olmakla beraber Fransızlar daha Jit efendinin oglu Maz ar e en ı en· ., , . , 
. . R hi B · babasının is- recek olursa.... rafına meyletme. 

dinç, daha ziyade ihatalı_ bir dı~ı~e Ete~ u .. I ern _ O zaman harpten başka bir çare - Haltediyorsun Eşter! · ni, 
adamı Ordunun başına geçırme- mını sordugunu soy e ı. k 1 Ç"nk"' 1 · ··ıd ·· ülmüş olur Be nin Muaviye taraftarl ~ Yavuzdan Sıtkı ve gedikli Bürhan a maz. u u e çı 0. _ur • _ - . ~ se • ra g- e ihtiyaç hissettiler. Klemanso- dil b h b • (Yarın) da oku- - O halde sen hızım kurtulmamız gunu bıhyorum. . A)İ 

Efen er, u a erı ? B b"I" H tı (r k f 1 F "kA çtı" d ki ·· l d"J Kahvecı" tbra- i"in nefsini fedaya razısın... - unu ı ıyorsan azre 1,.ı ke· nan te li i e oş resı ara ge • u arını soy e ı er. ~ k 
8 

b -
1 

, b B d .. ·· k ve ,..~ · 
l · J fr · Ef h" b" de haberdar ol- - Fedakarlık filan yo , e e og u · ha er ver. unu uşunme -Foşun elindeki kuvvet erı o un hiıı:ı -• . ;ç ttır ş:i' al~im Kemal B Muaviye beni öldürmez... vermek ona aittir. Sana değil. 

kuvvetlerile mukayese etmeme- :~1;.ı:ı1;:. a;a~a~ Ke:al B. yoktu. E~ _ Eski hukukunuz mu var? .. k F Hazreti Ali, mu~avereEnint u1:ıııı1 
lidir. Evvela lngilizler mühim t~ Ruhi B. Kemal Beyin muallimle- _ Hayır eski hukukumuz yo . a· na müsaade etmemış ve • ş ere. 

1 
.. 

d k üh• · mat em ' b·ı· · 11.ı · 1J miktar a as er ve m ım re mahsus hastanede bulunduğunu kat onun dirayetini ben ı ırım: n ~ı~~ _ Sus! demişti. Bu işler sen_ı ~ 

ıul 

la 
m: 

göndermiş bulunuyorlardı. Sani- korkudan mahkemeye gelemediğini söy viye beni öldürecek .olursa bemm olu dar etmez. Sen Cerir sabahleyın · 
yen Alman kuvvetleri eski zin- ledi. müro yüzünden binlerce düşman kaza- çık. 

1 deliklerini kaybetmişlerdi. Bun- Maarif müdürü Kemal Beyin has- nacağmı, bütün kabilemin ona karşı a- Cerir, müsaade istiycrek hareJce 
lara ilaveten Amerikahlar yeti- tanede olmadığınr, kendisinin tehdit e· yaklanacağını bilir. Onun için Muaviye miş Ye ertesi sabah yola çıkmıştı· 

dilmediğini vazifesine gelemediği cihet Aliye, bu kadar kuvvet kazandırmaz. O çıkıp gittikten sonra Eştel' ~ vii şiyordu. Foşun mahareti askeri le maaşının verilmediğini anlattı. _Muaviye b nkadar akıllı mıclır? .. müsaade istemiş, o giderken (AliJ zı 
olmaktan ziyade siyasidir. Ken- Etem Ruhi B. _ Efendim ortada es - Dalta fazla, Sebe oğlu !.H nasihat etmişti: • 

4 

ni 

disi Garp cephesi kumandanlığı· rarengiz bir vaziyet var. Bize söylü- _o halde, ondan çekeceğimiz var.. - EşterI sen burnunu her iŞe ·, dı 
nın yalmz bir kimsede temessül yorlar burada inkar ediyorlar. Anh· _ Bundan hiç şüphe etme! Kara ka ma ! Seni bu gibi müdahalelerdeı:t 
etmesini ve diğer kumandanların yamadım diye bağırdı. rmın oğlu! •• Hepinizden evvel benim nediyorum. ' 
onun direktifine tabi olmalarını Vasfı Raşit B. - Cevap veriyorum ondan çekeceğimi Allah bilir!... Eşter, bu tekdiri sükilnetle diıtle 
teklif ve kabul ettirdi. ben de bu kadar vazih bir mahkeme Karar verildikten sonra içtima nilta· ve hemen gitmişti. ti şı 

Gerek Marşal Frençin gerek ilk defa görüyorum. Her şey apaçık yet bulmuş, Sebe oğlu ile arkadaşl~arı tık defa olarak Sebe oğlu ile~~ k 

m 
bi 

diye mukabele etti. evlerine gitmişlerdi. Fakat Eşter dogru daşları verdikleri kr.rarı icra e vı 
ceneral Fer kinsin askerlerini Bundan sorua. mü.ddei ~umi B.. ~e ca Aliye gitti ve o~unl". konuştu.( Eşte~) mişlerdi. ; 
istediği gibi kullanarak yorgun çen celsede kendılenne elbıse verılıp in Osman aleyhındekı hareketlere ı~- Eşter, (Ali) nin yanından ç ~ 
Almanyayı ric'at mecburiyetinde verilmediği hakkındaki suale cevabe~: tirakini bilen (Ali), onun Cemel vak a çıkmaz, Sebe oğlunu bulmuş ve ııt ~ 
bıraktı. - Makamımrz böyle bir şey vermış smı nasıl icat ettiğini ve nasıl yoktan yi bildirmişti. Sebe iğlu sıkılmış, f:ı ı 
Harbıumumide Fraıısanm ye~ değildir. Bu da diğerleri gibi uydur- bir harp çıkardığını bilmiyordu .. Ç~l< meyus olmamıştı, onun için Eşteri 

tiştidiği diğer Marşallara gelince ma ve saniadır. Dedi. . . . . . temiz kalpli, Çok yüksek ı·uhlu bıı- ın- kin etmişti: 
J f 'I Nihayet 1stanbuldakı şahıtlerın ıstı san olan (Ali), onun Cemcl sahasına _ Ester sen meyus olma. Ben bıl bunlar ne Foş ile ne de o r ı e - ııı1 

nabe suretile ifadelerinin alınması ve gelmesini, kendisine, son derece mer- ririn bi r sey yapabileceğine inan 
kabil kıyastırlar. Petenin vazifesi vekaletten Şemsetti~ Be~ raporunun but olmasına hamletmişti. l'l~tta bu rom: ' 

11 daima tali derecede kalmış getirilmesinin tekıtlerını kararlaştı yüzden ona karşı muhabbet bıle bes- _ Fakat Muaviye sulhe ra:tJ 0 
Franşe Despereye ı!elince Selanik rarak muhakeme 17 kanunusan! cumar lemeğe başlamıştı. Eşterin, _so~ derece sar... ,. 
cephesinde ıttıratsız kuvvetlerle tesi gününe bırakıldı. Oguz cesur, son derece meharetli hır asker _ Buna imkan görüyor musorı · ~{ 
çarpışmaktan başka bir şey ŞEREFETTIN B. D!"YOR KI olması, onun (Ali) nazarındaki kıyme _ Bilmem Sebe oğlu! Muavh'e rt 

Ş 1 b l lzırıit, 6 (Yakıt)- lzmıt davasında tini artırıyordu. di vaziyeti ve menfaatleri neyi eJl'I Yapmamıştır. u surete un an ~ ı· t f 
k mevzubahsedilen ve guya va ı ara ın- (Ali) , bu akşam, onun geldiğini yorsa onu yapar. Foş ve Jofr derecesine çıkarma dan evime dört defa taarruz vaki oldu haber aldıktan sonra onu kabul etmiş------------:,.---""'"'_/ 

kadar yanlış bir şey olmaz. ğu ileri sürülen kaymakam Şerefettin ve onunla konuşmuştu. öteden beriden 
Foş ile Jofr da yekdiğerine Beyle görüştüm. Jzmitte ve arkadaş- bahsolunduktan sonra (Eşter) sözü, 

kıyas edilirse Foşun tabiye nok- ları arasında hakiki muhabbet. ve Şanı meselesine sevekderek Aliye ne 
. tai nazarından mühim muvaffa- hürmet kazanmış olan Şerefettın B. yapacağını sormuş Ali ona tam bir saf 
kiyetine Jofr takaddüm edeme- dedi ki: · .. . . .. vetle cevap vermişti: 

- Bunlardan çok muteessırrım muf _ Oraya Ceriri göndereceğim! .. diği görülür. F oş, Jofrın vaziye- teriler aleyhinde dava ikame ettim. _ Siz bu Cerire nasd itimat edebi· 
tinde olsa idi Marn da Alman Müfteriler pek yakında cezalarını bu· lirsiniz? 
kuvvetlerini tevkif etmesi şüpheli Jacaklardrr. Ne yapalım, hazan çok _Neden? 
idi. Bu iki kumandan biri yardım namuslu insanlar böyle şeni iftirala- _ Cerir, Osmanın valilerinden biri 
ve mühimmata mazhar olmakla ra uğrarlar kanun var. Kanun her şe· idi. Sen onu azlettin. Bu adam muhak
talili ise diğeri de yani Jofr va- yi halleder. kak ki sana içerlemiştir. Onun hütiin 
tanının en tehlikeli devre- kikaten büyük bir zıyaa uğramış kalbi, artık senin hasımlarınla ve .Mua-
1 · • d" .. · d bulunyor. Dost cümhuriyeti ug-- viye iledir. erı geçır ıgı sıra a azım ve se- _ Zannetmem Eşter ! 

batına halel getirmemekle temayüz radığı kederden dolayı taziye _ Nasıl zannetmezsiniz. Hiç sizin 

etmiştir. ederiz. azlettiğiniz adam sizinle beraber olur 
Fransa Jofr kaybetmekle ha- .At. 'iof#Auc_· mu? 

. I I ti Clt lfl O _ Belki olmaz, fakat Cerir, haris bir 0 •111•·-tfllnllt•·-tlltulfl ... Y.trın .ll.k~.tm ·•I Jul I•·"' •11 
•··• 1 d d - ·ıd· 

.:. a am egı ır. 

J:ı""ı:ı.1)oııı.LI~~~~~'dr:l*-ı 

~ ~-~...-....-

Garip bir mektup ~ 

Erkek yansile yazılmış 11e :ı~ 
tına "Semra,. imzası 9 ı/ 

mış bir mektup aldık. Bıı JJ'if 
zipçe yazılmış rektupta gar 
bir fikir ileriye sürülüyor: 1~ 

- Niçin kadın bacakiarı:r 
güzelliği için müsabaka açılırJll( 
da, erkek bacakları için açı 9~ 
yor? Bazı san'atkarlara nat9de' 
erkek bacakları daha güzel 
ğil midir? deniyor. • ( 

B 

n 

d 
t 
11 

ı 

i MAJ11"'K ~ı"'neması. T - Ben onun gönderilme~ini t~v~iye 
5ewa/ı '1' \:3 ;. etmem. Başka biı" adam gondennız ! .. 

-------;ı! AL J OL SONU i -Kimi? 

Tam dört yüz dirhem bır f~p 
radoksu ihtiva eden bu nıe1' b' 
sahibine iki mevsim d~ha ~il 
retmesini tavsiye ederım. ı-' "V·a·k-ıt-,,-}!~~!~~k-u_yu_c_u_la- i DELi ~ARKI CI t ve qn~E~!l~~~:. Mua'1yeye gider 

rına takdim ettiği güzel ve !, ~ : _ Demek bana itimadınız yok Y 

seçme hikayeleri bugünden i- ! fiHminde takdim edecektir ..:. - Hayır, ondan değil, ben iler~(' 
tibaren altıncı sayıfada bula- i' "' ... d "'t"'b t d ik ': senden istifade edeceğim. Fakat bu ış- ı 
caksınız. Yakıtın küçük hika- ':' Bdetler bu~un en ı ı aren e aır I te değil. 
yeleri emsalsiz 4erecede gü- 1 & ~ d i ( e b i ( i r • f - Emin olu~u• ki b•n .bu işi, son M 1 

zeldir. 0-tll .. ·•tlt••lll .. •llta·•lll•·•Q ... •lll .. ·•lltullla-•tlt•--rlll••lll•··•lflulll•·O rece meharetle ıdare ederım. 
--------------.....:..--------! 

l . . d . . . bli yaz ge sın; enız mevaımı .. iıf 
sın. O zaman plajlardan bır~f-, 
de on beş dakikalık bir ııı oı~ 
hede, bizim neden yalnız 1'9 J( 
bacaklannı müsabakaya koY 
ğumuzu izaha kifayet eder. 

ioplu Jö1' ' 



. . 

... ltaretler ·· 

Bunların yanında ıeriat 
Modern kalıyor 

Mühım Keşıf Ler Arıfesindeyız 

Bir doktor sun'i olarak hayat 
yaratmanın çaresini buldu ı ay •l• Kuru, 

j .. • 
ô • 
12 • • 

Hariçte 

1) 1 

401 80 1 

75 1 1450 

1400 2700 
•Başmuharrir bilmem hangi paşanın 

kanından imiş! 

Başmuharriri dava eden bilmem han 
gl tifiiriikçilnün torunu imiıı. 

Bir batkası 
kız mı 

çocukların doğmadan evvel erkek mi, 
olduklarını anlodı§ını iddia ediyor 

L 

Amerikamn ilmi yükeeltmek eemiye 

ŞABAN 

1349 
81.1 ge-oeki Ay 

Milldi lıa Orto.) 

Baldatta cins bir at sabbrken bu tinde son derece mühim meseleler me• 
abn babası, babasının babası, bl7tik zuubahis olmaktadır. Bunlar çocuk· 
•bur, an..., anasmın anası, onan da lann doğmadan evvel erkek ve ya dişi 
&DUi rulba yedi ceddinin nesebi IJlr Ye olduklannı anlamağa aittir. ~tor 
ıdbya kaydedilir, şeceresi bir dit ha Menees (x) şuaı ile heniiz annesinin 
Hnde mişteriye devredilir. Karnında bulunan bir ceninin resimle 

Ant fen. nln 
mucizeleri yal
nız bun lard n 
da ibaret delil Ganqın aoıuıu . 7.26 - batr~ 16.56 

Namaz vakitleri 
Van kedileri mf!!hurdur. Bazı dn• rinl almıt ve bunlarla bir çocuiun de 

kedi merakhlan vardır. tamundan tiç ay enel cinsiyetini ta-
Kedilerini cins 1 ah 11 k Y1n etmenin mümkün oldufunu ispat 

Sabah .Ötl• hdod 
5.58 ıı.a 14 43 

Akpm Yat•• 

18.56 18 33 

Radvo ı du o mı)an m a e e etmiştir. 
erinden sakınırlar. 
Plimot tavu.ı...nu h f 1 fn Diter mUhlm bir mesele ttpler için· 

ke •" mu a aza ç de sun'I bayat .. d tir"l esin d 
Bu aktam lıtanbulda 

ndl cinsinden horoz bulurlar. Anka- irdir. vucu e ~e ı m e a 

;a ke:::lnin kıvır kıvır yüntlrini muha Profesör Krlle tüp içinde canlı bir 

Saat ~ckizden ona kadar alaturka 
fasıt 

aza ebiJmek için tiftiğin başka nevi '9'&rlık vUcude cetirmete muvaffak ol
lerle kanşmasıaa mbl olmak lazım- muştur. 
dır. "T "b n une,, l'Ueteslnin verdiği ma16 

ÇflnlU at bir ırkın hususiyetini ta mata göre yeni öldUriilmiif bir hay-
ıırt vanm be..ı-~ au enaacı almmı" bunlar e-

Sinemaları 

Alkazar - Garbın ~sıplan 
Alemdar - Atk valsi 
Artistik - Rakibe 
Asi - Bal ayı 

Van kedisi bir ırkın hususiyetini ta lektrikle Yakılarak ktll edilmit ve bun 
11r ! dan bir takım emllh ile anasır istihsal · 

Betl)dat Hılll - C.zel He1ae 

T8)11 Ye 16zlerlnln rengi ilet o~un~uştur. Daha sonra bu maddeye . e ddl ve h&ereli hayvanlar Krlleye mensup blr zat, bu hadisenin 
Ankara keçisi bir ırkın hususiyetini hır mıktar. protin ile diier kimyevi ~bl ı:a i8tihla.!8k ı .. dr. ilim aleminde bir inkılAp yapacafmı 

mulla.faza ettikçe faydalıdır. maddeler ıllve edil mit ve hepsin elek a• nu etm&9 söylemiftlr. 
Fakat 

1 
•in in b" trikle mezcedilmlştlr Budan başka bu canlı şeyin uyuş Asri fennin mucizelerinden biri de 

cem ye. sanı ne ır ırkın, • 1 h olduğu da i ı tti 
ne de bir ailenin malıdır. .Bu~~ müteakip bütün mütefennin· turucu IJeY ere karşı psas . amniyograf namı.nda b r a e r. . 

Çtlnkll his lualıda ne tüy güzelli • l~~·~ gozleri önünde canlı bir hiicrenin girtllmlşttlr. Uyuşturucu ~~r madde- Bu alet sayesınde doktorlar, şüphe 
nJ, ae •Y bir atın hareketini A ~ butün evsafını haiz bir canlı teY hasıl ye maruz bırakılan bu şey once uyuş- ye dilftükleri zaman çocuk doğumun-
ra tlftltinln ince yünlerini a' ne n olmuştur. llUIŞ, ondan sonra ayılmqbr. da ameliyat Ihı~ olup olmadığını ta 

ranz.. Bu canlı şey tiibtln ı lnd ki . Doktor yin edebileeeklerdır. 
Baluledllen muharrir galiba bir '9'1ln .................... ç e protin Bunu keşfeden Te yapan ................................................ .. 

kediad " yahut ara t d w • • .............................................................. M • d 
P a 1 e aldır. D • . h Esadı ziyaret ederek &DIA a 

insan Ud yerde kanı ıe, ırkkı ne ta 1Van1 arp cumartesi toplanıyOT Şeyh Cemali kendisine vekil ta· 
aıbrı 0 .iin ettilini itiraf etmiıtir. 

Emval - Yeni bakireler 
EJı.amra - Adezlyen 
Eki• - Yunan tiyatro trupu 
Franua - Kinli trupu 
Gl017• - Son ninni 
Hale t UıkGdar) Karanlık mazi 
Kemal B. - Kısmet 
M~lk - Hacı Murat 
Melek - Dört şeytan 
Opera - Atk isteyince 
Siren• KadıköJ • Mavi Melek 
Sık-Dilnyadan uzak 

Kutdlli HiW tiyatro•aDtla 
1 - Yamyamlar arasmdL rl iyi Ki:::,.~!1.a!:ci sayıfamızda kata ehemmiyetle dev•m olur Foça hacllse•l fihsl bir 
1 - AriBtokrat cemiyetlerde. Canilerin baYr&ktarlıtm maktadır. meHledir 
Yamyam, ırka bakar. na ı1 miz, balık sanın şeyhi mevkuf pyh ~=rıb!~ Din gece ttltln inhiun m~ lzmir, 6. - Foça kaymakamı 

lardan balık beğeneyim dediğiniz za- him Hakkıdır. hakemat Amiri T"ayyar Ef. mn UUfll Beyı burada pu~ya d~-
man lüferi ayı balığına tercih ederse lçtimada ş. Kaya Be~n izahatı kayın pederi AIJ, bama.._ telllğı ıürerek &ldürmek ıstihyen Gb ı-

Peqembe ve cama akpmlan 
komik Cevet B. temsilleri tiyat• 
ro, varyete, kanto, •• kom~i Ye 
ıinema Türk Fakiri aan atk&r 

Aziz B. birlikte olarak 
• :1• n- S ı Ali · • •tı• M h t tacçı A met u-nız o da kart, cılız buru uk bir si} ahi dan sonra Kastamonu meb'usu Hasan 6 eyman Giyiciıade ısmın- n 1 e ~f vd·ld!I B l l 

,._.. 7erine butlan dolsun bil" beya Fehmi B. söz almış, mevkuf kutbül- deki ıahaslar .tetldf edildiler. glin btevkı e 
1 ~er •. k uı.~:k 

a lltlr pbr J'eaetl ter lh eder. laktap şeyh Esat ile alika ve münase- lzoıir, S - Kula, Gardel Ye ~~ da:nc:ıc:i,ı;. ffl!pıi .. =---•in .blklm ilduğu yerler ::~~~du.t: :a:'kında gazetelerde çıkan kırkaiaçta ,akalananlar Mene-. Menemen di!anı harbine Yerile
-..a ... •aauı Yardır. Çünkü arlstok vermiş~;; eB z ~ e~m~ -=.ve bazı izahat mene ıevkedllmitlerdir. celr, m abakemeleri orada glrtl-
~- edanbp dayanı H ed bk . u ıza a 5vre Hasan Feh .. T -'...!.C t ddo..•dm odi- lecektir 
••sidea, hale ve iıtik r. a~ an mi B. vaktile Erenköyünde bir kişk - eT&'.'a ~·.- ir• Yali maaYini Saip Bey 
lıılr istibdattır s· . bale hükmeden satın almış, bunu aldıtı zaman köşk- ruya mOddeıamamalik tarafmdan F bm clak. tabkikatmı bitirmif 
..-ıı llaysiy~t ~r":~ıe;; :ensubiyet te şeyh Esat Ef. ~racı imiş. Hasan idare edilmektedir. b~ bmire dhmliftlir. Ziya 
lmdretini bi d ukmetmek Fehmi B. bir müddet SOllraı 19ybin Maniaada yakalanan Aptnlga· B. sın:u hUIUlta pnlan s&,-
.....ıedr. lnaa=b: h~z o!~ k. için arzu u hilafina köşkü tahliye ettirmiş, ni, Fazıl Nakfibendl tarikatinden lemiftir: 
mhklan ortadan '.:;~ tabu ~~ vat bundan dolayı da teYh Esat kendisine olmayıp Sadi tuikatinden oldu- _ Hadi• pbaidir. Hiç llmit 
Mdanabtı J'ok etti. rmak ıçın ha- muğber olmuştur. Bu mrada şeyh Ef. junu .&ylemitlir Vali bey dOn: etmem ki tOmullll bir tertibin 

Ariatokraal il Hasan Fehmi Beyin Köşkiln clnnnda- • kif d·ım· t k eri olswı Tahkikat adliyeye 
danla, ctlmhurl e demokrasi, hane- ki bir evi satın almı1t bu suretle Kas- - Yeniden tev ~ '.· lf e ~·tikal etm~tir Meaele yakında 
tadadır. J)emO:etin cidali asıl bu nok tamonu meb'usuna kom.. olmuştur. bir kiti yoktur.,, Demıttır. ~:nevvGr edec~ktir. 
ilin adamıd raeinin adamı kendi- Fakat şimdiye kadar Hasan Fehmi B. lzmir S - Narbderede ıeyb l ANKARA GENÇLERi MiTiNGi 

De k ır: şeyh Esadı ancak dört defadan fazla Senah derdest edildi. Y ann Ankara, 6 (Telefon) - Ankara hu· 
mo rasıde hasep n , memigt• K ilk be günü Demokrastd h e ep yoktur. ~ ır. M.!nemene mevkolunacaktır. e- kuk talebesi ve genç perpm . . . 

Demokrasi f~ ~nedan yo tur. VEKiLLER HEYETiNiN mer iataıyonu memurlanndan şehit Kubilly B.in hatırasını taziZ ıçın 
ıtdlr. nn ve terbiyenin ese- y ARINKI iÇTiMAI Hasan efendi de derdest oluna· bir miting yapacak, irticaı tel'in ed~ 

Deın Ankara, 1 (Telefon) - Vekiller he- • d ril ._.. cektir. Yuuf Akçora, Nqit Hakkı 
okraai devrinde, (şeriat iste- yeti yannki içtlmaında Dahiliye veli- rak • ~!ık~ıre g~n ~ mı.,.ır. ve profesör Cemil Beyler nutuk söyli-

-*> aile 18reflle iittlnmekten daha le ti tarafından hazırluan iderel irfi- Kendııı ıdicvap edilmıt • ye ıer- yeeeklerdir. 
-.lera bir ltarekettlr. ye mıntakasma alt kararnameyi mtiza but bırakddığından lzmıre d6u· HASAN FEHMi B. GE~I 

Sadri Emn kere edecektir. Kararname, ba nunta mOıHtr. "Meaeme• hidisesl Jodayısıle şehri· 
--İbi~---..:::;..:::::_ __ lkadaki vazifelerin askeri memurlara ve Şeyh Esat ha•tanede mlz awkatlanadan Hasan Fehmi Be-
= r genç kız makamlara devrine aittir. b . 6 - Dnn Menemende yin lburen Menemene gönderildiği 

l
Ö M 6 Di mır, yasalmllt dlln Menemenden gelen tel 

drfiiıi.. it ~ ı lncı ıayıbamızdaj enemen, - vanı harp CeW iımiade bir phıı nezaret ard llk isticvabı müteakip mu-
'-fier Mr mabarrtrimize ıunlan aöy- camartea ıllntı aleni celselere albna ahnllllfhr. bmirin Narh• ~e1W: serbest bırakıldıjını haber _ ;:r= bqlıy~cakbr. Evvelce mubake- dere k6,aaden • pyb Seyyah vermltlerdL 
aet.ep rd8flmlzla lntibanna hiç bir me ıçm ukerl klflamn tahsisi eYinde aidi zikirler yapbnhtnı- Avukat Hasan Fehmi B. diln saat 
.. artlfı. dremiyonız. Brraktıtı tezkere- dllflhalllmot. fakat bilahare fera- dan tevkif edilmiıtir. 19 da lmılrden gelen Konya vaparlle 
........ ntaınak iatemediiini iliyle- gat edilmif ve muhakemelerin Menemen bapiabaaesinde ba- f8h:rlmlze avdet etmiştir. 

Ba .... 
eaat 21,30 da 

KATIL 

l ıııı 
Tercim• eden 

llUIUI Cemal RlfatB. 

Bu akşam üniformalı zahlllBI 
biletlerde tenzilat vardır 

6 yaşındn aşalı çocuklar tlJa 
kabul edilmez 

Kişe hergün aut ı 2den idbaren açaktrr 

oğum ve .. u 
mntehaum 
Doktor 

Hüseyin Naeit 
Tnrbe, eaki HiWiahmer bineK 

No. 10 Tel. latanbal: 2622 

Dün gece 
Kız kulesi önlerinde o 

Adam intihar etti 

M ( Kabili ) • i ril c1ıx.... Vapurdu çıkarken kendisini giren 
•ktep mGdGrQ ne dıJOI'? d Y ıım Ye en mektepte lunan ıeyb Esat baıtalan .... - bl h rlrimlzin •rdutu suallere 

W Diler taraftan m maalHm mekte- ~ ma1a mu~k g&rlllmlfHlr. dan Kı,la bapiaanesine ~ H::: ;:haıi B. ( alyliyeeek hiç bir 

Din gece uat 10,15 da Ka 
köylbıe hareket eden ft 

Kızkale1i önlerine gelc:liji •• 
yolcular arasında bir çığlık 
yulmuı bir adamın k:eaelillll 
denize attığı anlaşılmıştır. 
fiyetten haberdar olan 
ıtlvariai, vapuru durd 
denize mllteaddıt can k ..... ...,. 
simitleri atdmıt ve tahlisiye 
dalları endirilerek badiıe 

...... lblan elylemiftlr: sureti~, am tehiclin iımini dilmİf ye tedavi albaa ahnllllfbr. şeyim yoktur) cevabını vermiştir. 
- lllatehlr mektehl•ld• dlrdtiadl tafıyan bınada, bu kanla hadiae- Menemen irtica hadisesini al-

=.ı:. :lap 1&1•t Hki çalqkan yi 1.apanlann akibetleri taayy8n laflayan yerWerin adedi gittikçe Poliste tebeddü~ler 
._ eıa., hnııaıadL Herkesle arka- et1n11 olacakbr. fazlal•ımaktadır. A1k1fÇ11ar ki- Yıll muıvini Fazlı B ihtımal 
.._ ........_ •• yalaızhktan hoşlamr Tahkikat 9Yrala ·1 v ·-la ba-•baneaine nakle- werm·yor 

...._rma bir sebep aramak li ı · mı en .,.., r- b ddll 
- ...._ona ailevi hayatında b 

1 
· zmır, 5 - lzmirden divanı dilmifle,rdir. Jıtanbul zabıtaıaoda te e -

lıdar. Çiaka1 Bmdn mektebe :.:: harp zabıt kltipliklerine tayia edi· itiraflar llt yapılacağm~ dair gaz~te!erde 
---· .,.,. bittin tatilleri hatta len alb kltip buglbı nzifeleri Menemen 6 - Sahte mehdi- bazı haberler ıntifar et~ı!tır • 
:.11• "'1lk tatillrelni mektepte 1Je.. bq1na gidiyorlar. nln ukadafl nalbant Hauma Dan bu huuata .k~n~ı1ıle ~6: • ..:t'* ~rlrdL Nasılsa bu sö- Mevkuflardan bir çoldanma btanbul ile Manisa ara1111da rlfen. ~ir muharnr:_i~~e ıöV ~~ 

- Wdr ... ~lflır· tahkikat enaklan ikmal edilmi• Şeyh Esada •ahabere vaaıtahl'a m~a~m Fazlı B. fU 
1 

•-u. lT 18f1Dda idL Her f --... cim ela • mıttir: ..,....,._ ._.._ ı&n bir ae- ır. ettitl ve EM M,alaa tari· _ Bu ba•adiai ben de gue-
....... tl'*ıllsdir. Allak ha- yeal tevldfat kat m....,ıanna melmaplar telerde okudum. Bu buıuıta •-14'1 4e1Dhr arunada bu sebebi Çanakkale, 5 - Menemen ha- gloclerdiii •bit olmuıtar. bize ne bir if'ar ve ne de bir __, .... L.:.::. IJlr 181 yoktur. Bunun diaeaile allkadar olarak burada Manisa tabur imamı lbr"'1m iıthnzaç yapılmıt değildir. 

--••ır· •• Oui aeldiiine •Ok da baza tewkifat yapıldı. Gerek bn bereketi idare ettikten IODl'll Ba,le bir teJe ihtimalde vermi
barada, ıwek •'lltakatta tahld- lltanbala ıittiiiai ye orada ŞelaJ Y01'11111. 

hallinde bir çeyrek kadar t 
riyat yapılmıtsada miln 
kurtarılması kabil olam 
gibi kim olduğu dahi a 
mamış, bu yilzden vapur 1~ 
dakika teebbtırle Kadık 
varmıştır. 

itizar 
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un arı 1t1e ·ıı , ıtıycıc
ları seviyoruz 

( Komşu mem1ek~tJert!e] 
duııı ruıt nda -Yeni sene ve ikbsadi buhran 

l\luhtelif bulgar gazeteleri yeni se· 
ne dolayısile yazdıkları makalelerde 
Bulgaristanın geçen sene geçirmiş ol· 
duğu iktısadi buhranı izah etmektedir 
ler. 

l\lir gazetesi bulgar milletinin mua· 
hedeler dolayısiJe yüklenmiş olduğu 

Gece yatarken kadın hiçbir şey bu na bir konsen·e kutusu fırlatacak, yü ağır yükü izah ediyor. Ve ati i~in daha 
lamazsa kocasının başına cigara tab· zünü tırmalıyacak, ,·ücudünü çimdikli mes'ut bir hayat temenni ediyor. 
lasını trrlatırdı. J\oca uyandığı zaman yecek, ve günde birkaç defa evin perde Sloooya gelince münasebatı iktısadiye 
eline bir şey geçmemişse yüzünü sildiği !erini toplıyarak gitmeğe hazırlanacak, deki muvazenenin bütün cihan de,·let· 
ha\·luyu fırlatırdı. birkaç övün ağlıyacak, birkaç saat lerinin iştrialdle halledilebilcce~i im· 

Laf etseler kavga, ıat etmeseler kav sinirlenecek kadının hasretini derin naatindedir. 
ga, kan yana baksa kavga, kota önüne derin duruyordu. Bulgar köylüsü 
baksa kavga, yemek ka,·ga, içmek kav Bir gün dostlarından birinin arka· Bulgaristandan gelen haberlere gö 

Tı ca et a ~m nde : 

F evka iade iç' ima 

Tıcer et c d u• ınuc is bugün 
16 mc seıe kor.ı ş c k 

Ticaret odası meclısi bugü:ı 
fevkalade olarak toplanacaktır. 

Bugünkü ruznamede başlıca 
müza'<ere edi ecek 16 madde 

vardır. 
1 - Yeni riyaset d' vanı in ti-

habı. 
2 - idare heyeti intihabı. 
3 - udaların banka hissele-

rile devlet bank~sma sureti işti

rakleri. 
4 - Resmi devair ve mües-

seselerdeki komisyonlara aza ga_ Bu evde kavgasız gün olmazdı. daşı olan bir tımarhane hekimi vardı. re Bulgar köylüsü ne hükumete olan 
Tanrının günü koca bavLlunu top Onu ziyarete gitmişlerdi. Daha doğru vergisini ve ne de ahara olan borcunu seçilmesi. 

ıar: su arkadaşı tımarhane hekimine kan· hiçbir ısuretle ödeyemiyecek bir hale 5 - lktısat vekaletinin t:ısdi-
"- Ben bavulumu alır da bir defa sını kaybeden arkada~ının sinirlerini gelmıştir. Birçok köylerin haricine köy ki olmadıkça ticaret odalarmm 

evden çıkarsam bir daha gelmem der •. , t~~avi etti~me~ ~çin böyle bir tertip lüJer tarafından (Bu köye hükumet istikraz yapamıyacağı hakkında-
Kndın, hareket alameti olmak üzeı·e vucude getırmıştı. tahsildarı ''e köylüde alacağı olanlar ki vekalet tezkert!Sİ. 

evin perdelerini toplar- Sofanın ortası Asabiye doktoru arkadaşının derdi kat'iyyen giremezler. Bunlardan gayri 6 - Borsa cetvelleri meselesi 
na yrğardl. ni teşhis için onunla konuşmağa baş- si köye girmekte serbesttirler.) ibaresi 7 - Ticarette tağşiş' n men'i 

Çünkü erkeğin bir bavulluk elbise1;i, ladı.. yazılı levhalar. dikilmiştir. hakkındaki rapor. 
Romanyada : 8 1:1 'f 1 d kadının da evin pencerelerine takılan Koca derdini anlattı- - ıv anı atura satış arm a 

perdeleri ve biraz da möblesi vardı. "- Karımı kaybettim, dedi." Kanm Sıliatrede Bulgar akalliyeti muayyen ölçü istimali. 
d d. k t • Üniversal gazetesinin SiJistre mu· 9 V t •t• kl. 

Kavga kızıştı mı hemen bavulun e ı, umra , yirmı b~ yaşJannda ke· h b" . h d ld • b. kt - erase , veaaı ı na ıye a ın ma susun an a ıgı ır me · up .. .. k I · · 
kilidi vurulur. Yahut perdeler sökülür. sik saçlı, lacivert gözlü, '·ücudü müte- t 5.1. t d k. n 1 k 11. t • h kk tutun omısyon arına aza mtı-a ı ıs re e ı .vu gar e ·a ıye ı a · ·ın 

Giin olurdu ki, üç defa perdeler yerin- nasip bir kadındır. da mütalea vüriitüJmektedir. · habı. 
den kalkar~ tekrar takılırdı .• Kocanın Söz buraya gelince tımarhane heki· llhnktan heri on yedi sene geçtiği 10 - 930 bütçesi hulasası ve 
başı çentik, çüntük bir hale gelmiştir. mi gülümsedi: halde nulgarlnr haJa emri ,.akil lrnbul diğer bahisler .• 

ÇünkU kan beğenmediği her şeyi '"Ben, dedi, yarın sizin kannızr size etmemektedirler. Hatta Romenlerin Oda bilhassa bu seneki büt-
kocasının kafasında paralardı. Az mı gö. tereceğim. tatbik ettikleri idare usuHinden ak· çede azami tasarrufa riayet ede-
konsen·e kutusu zavallı adamın başın Biraz hasta idi bizim hastaneye ge. \"nm cemiyetine şikayet eylemektedir rek eskisine nazar&n 20 bin Jira 
da patladı. tirdiler... ler. Romenler muhabirin iddiasınca ye kadar bir noksanlık temin et-
E~ dost, konu kom~u onlara: Koca sordu.. ni Dohricede ekalliyetler ile Rom:ınya miştır. 
"- Yıldızınız barışmıyor, ayol ay- "- Nası) olmuş.. lıları yakJ:ıştırmak için aradaki feist 

rılın biribirinizden dediği halde bir "- Sokakta birdenbire buhran geçir ç11nr1 ortadan kaldırmalıdır. 
\ürlü biribirlerinden ayrılamadılar. mi;:;! \"e hafızasını kaybetmiş! Yunanlstand11 ; 

• • • • • * Yunanistanda it•lzlik 
Bir gün koca evine geldi. Ev bim bog Ertesi gün koca erkenden hastane Bundan iki gün eV\·el Pirede mühim 

in, cin yok! yolunu tuttu. bir amele mitingi olmuştur. Bu mitin· 
"- Ohhhhh. Diye genişçe bir nefes • • • gin neticesinde ittihaz olunan kararda 

aldı. Aman dedi biraz kendi başımı O eski, hırçın kadın ortadan hülcumetin bütün işsizlere ve bahusus 
dinliyeyim. Sabahtan akşama kadar el kalkmış, yerine neşeli, ama öyle neşeli fal;irlerin çocuklarına muavenet etme· 
tlemin derdini dinle, bir de geceden hir kadın gelmişti ld görseniz siz de sinin talebi kararlaştırılmıştır. Karar 
sabaha kadar kadının şerrini- hayret edersiniz. namenin sonunda amele ve zürra sınıf 

Rahat, rahat gerine, gerine sedirle Kadın kocasını gördü, tanıyamadı lannın miting heyetinin selaları iblağ 
olunuyor. Yunan iktısnt nazın bu mesere kuruldu. İstediği gibi pijamasını giy Onunla neşeli, ne~eli konuştu. 

di. Çünkü Jcadmı onun ı;;evdiğl pijama· Doldorlar kadının kocasile birlikte le 11akkındn sorulan sua1Jere knrşı hii 
kumetin daima ameleye muavenet etti 

nm renginden hoşlanmazdı. gitmesine razı oldular. Iioca karısını 
ğini fakat iş.sizlere yardımın bulunamı 

Pencereleri istediği gibi açtı, çünkü bir otomobile koydu ve evine götürdü. yacnğının l\Iösyö Venizelos tarafından 
kadın ona istediği pencereyi açtırmaz- Koca masanın iistündeki vazoları da bildirilmiş oldu~unu söylemiştir. 
dı. Elektriği istediği gibi yaktı. Bütün karısının istediği gibi yerleştirdi. lste .,... ~ 

Ali 5rmi B. 
Sanayi ve M adin bankası 

müdür muavini Ali Sami B. An
karaya gitmiştir. Orada banka
ya aıt işler ve müessesata veri
lPcek prim meselesi i!c meşgul 

olacaktır. 
kt sat vekAletin.n b r temimi 
lktısat vekaleti ticaret odala

rına gönderdiği bir tamimle tüc
carJarımızm iktısadi seviyesi hak
kında Avrupada yanlış bir zan 
ve kanaat uyandırılmaması için 
memaliki ecnebiyeden gelecek 
bütün ticari mektuplara behe
mehal cevap verilmesini bildir-, 
miştir. 

Sana vi han kasında 

--------------------:-,,,,,,,,,,,,1. ÔAıUCI HA ER~ 

Lrzcia hadise~~ ~ 
Lon4rn. 5 (A A.) -T:ıhtc1b:ıhır cf 

v sine tahsis edilmiş ~lan. Lu~i:ı~ 11~ 
da'•i depo \'apuru h:ıdıscsı mun .. s -
amiral ılc. geminin tekrar denize çı~ 
için l:lzım gdı:n bazı İ5tihzar:ıc sebt 
hafta sonu mezunİ\ ct'nin k:ıldırılrı:ıŞ 
t:ıyf:ınıu pa:rnr günÜ geminin ı:orrıUr 
crzakını tedarik ermek, gemiyi terrıizlel 
\'e bovnınak gibi i~!erde istihdam 
miş oldu lannı bildlrmcl.tedir. U:ılt:ıt'.' 
zı d:ı bir tahkikat divanı Faaliyette fi 
m:ıla:ıdır. Bu hadisenin sebebi ~}(!il 
:\oel günii t\tl:ıs okyanosu filosun~. ' 
sup arl,ad .. .;.!:ırından iki gün eksık 
zuniyct almış olm:ı\arı söyien·yor. 

Fili pinde tayf un ki 
~lanille, 5 (A.A.)-filipinlerdc bÜ 

süı ınüş olan cayfon netice~in_<le J~:ık•~ 
ki~inin telef ve 50 kadar klşınin ka} 

muş Aft~ riYııc~d~~~]1LJTJ 

tayyaresi 
Londr.ı, 5 (ı\,:\ ) - l\lis Any Crl 

~onun t.1yy:ıresi Lehistıında mccburf; 
rene kara~ a indiği sırada hasara. u~ra,.,. 
olünıtun<l ın mumaile~·hanın Pckınc dl'!' 

ru rnluna devam etmesi halihıııı~ 
mün~kün değildir. Tayyareci Çine d<'t 
ru icra edeceği seferi terketmek niyetil" 
de bulunınadığtİıı beyan ctmi~tir. l\Juoı' 
ileyh:ı, tayyaresi hitam buluncıya kati' 
YarşO\·ada bckliyecektiı. 

lşsiz amele 
Camberra, S (ı\.A.' - Tredünyoıı: 

lara mensup 440 bin amelenin dörtte 
ri işsizdir. Resmi rakamlara nazarın /.' 
\'Uscralyada işsizlerin miktarı 200 bil 
kişiye baliğ olın:ıkt:ıdır. 

300 ev yıkıldı 
Atina, 5 (A.A.) - Son zclzell'lcr ııe' 

ticcsindc Torent mıntakasınd4 3-00 e• 
yıkılmııtır. Rir telef ve 4 yaralı nrdıf· 
Hq[if sarsıntılar devam etmektedir. 

Hıısachaııe, l\orfo'da 3 defa sarsııı• 
hissedilmiş oldııi!unu bildırmelaedir, 

8orsatia: . 
Konsoı siyonıun t aaliye.~•. 

Kambiyo piyasasında nazım rolll11 . ...... 
ifa etmekte olan bankalar komts•.; 
nunda dün bir içtima yapılmı, konse 
yomun son vaziyeti tetkik edilmiştir• 

ampulleri tutuşturdu. diği gbi çiçeklerle sofrayr süsledi. Ka- 6 Kanunusani 930 
Gece ynrısı oldu. Kadın hala görün nsmın hoşlandığı pijama), giydi. Am 

mecli. pullrie karısının istediği gibi tutuştur Borsalar 
Yapılan resmi hesaplara göre kol' 

Dünkü mec ısı ıcareye Hüse. sorsiyomun kambiyo alış verişleri~ 
yin Cı:hJt B. riyııet ettı rek konsersiyom ve gerek hazine I,_; 

ne güzel bir kar temin etmiştir. _ ..1 "- Eh dedi belki ana mn gitmiştir. du. Ifadrn, hiçbir şeyin farkında değil 
Hoş oralara gitmek mutadı değildir!. di. Maamafih kocasile pek ala konuşu11---·------~~.,ı---~-ı 
R h il Jld·eıl 1 •· ~.,.,.,ı!ı 

a at, rahat yatağına uzandı. yor, şakalaşıyor ve koca~ınm bir dedi· I 
Sabahleyin ilk işi kansını ararnnk ğini iki etmiyordu. Kan.o :vo 

oldu. Sordu, soruşturdu kimse karısı-1 Koca bu hale on gUn tahammül et· 1 lngiliz lirası Kr. 1030 
nın olduğu yeri bilmiyordu. İkinci ge ti. Nihayet bir gün koca karısını hasta • T.L. mukabili Dolar o.4: 18 

•• • 1' t 1~ 
ce belki gelmiştir diye korku iJe eve neye götiirdü ve doktora dedi ki: .. • ran 

1.lrct 
gitti, kansını evde bulamadığı zaman! .. _ Azizim, bana karımın hafızasını .. • Bclııa 

Orahm 
ls. l,.rank 

" -Oh, dedi, bugün de rahat.. Hür- itiyatlarını iade edinM. 
riyete kavuşanlar gibi rahatlık duya, • • • . . 
d 

• • 
uya sevdiği pijamasını giydi. Doktorlar hanl, harıl tedavi ile uğ- • • l.evıı 

Florin 
Pencere~~ri. istcdiğ! gib~~~çt:. Yemekır~şıyorlar. Koca eski kansını bekliyor. · • 

masasındaki ~azoyu ıstedıgı )ere koy- Şıddetle, hararetle ruhuna bir deva ·• ' 
du .. Ampulleri istediği gibi tutuştur gibi. · • • . . 

Kuron 
Şilin;: 

Peıeu 

fil ark 
Zloti 

du. Hulasa hürriyete kavuştu. Gece 
yansı yine geçti. Yine kadın gözükme· 
dl. Yatağa girdiği zaman vücudu hür 
riyetle bayıldı. :Fakat tuhaf bir yalnız 
lık, bir eksiklik hissi onu yatağın için· 
de büzülmeğe mecbur eti. 

İçinden ne tuhaf şeyler geçiyordu. 
Kadın otomobil alt.ında mı kaldı 

acaba! 

'J'ramvay mr çiğnedi? Vapurdan mı 
denize düştü? Bir kazaya mı uğradı? 
Gece yansı yataf;'Indan fırladı. Bütün 
gazetelerin zabıta vak'alarını gözden 
geçirdi. Akşam gazetelerini harfi har- 1 

fine okudu. 

Ve nihayet giyndi sokağa fırldı .. 
Doğru karakola. .. 

"- !ki gündür karım ka) boldu .. 

Sadri Etem 

Düzce aslh'e mahkemesinden: 
.. . 

Pcn)!Ö 
2o r.n l<uru, 

ı 1 ürk llmı l>Jnar 
Çen·oneç Kuruş 

Nukut 

ı lstcrlln ( lnl!lllZI 
ı Dolar ( Anıcrik:ı) 

!O Frnnk f Fransız 
W l.lrct fltalya 
o rrank l!elçlka) 
ıo l>rııhml ( runnn 1 
20 f'ranlı: [ lsvlçrcl 
ıo l.e\·a Rul~ar J 

ı Florin [1 clenıenk J 
ı OK uron [Çekoslovak J 
~ıhng A\·usturya) 

ı l'ezeta !ispanya] 
ı HanmıırklAlmıınraJ 
ı :Z!otJ Lehistan 
ı Pcng?i ~lacarıstan 

2 ı Ley [Romanya] 
ıo l>loar \'İıgoslov}•af 

ı (cvoncç ~evyet 

!l 17.6!-

ı::ıo 

1 •7, 
ı ~ 'o 
~ 34,51) 

"rıı.1s 
1 J7.50 

l•>8f 

1052 
2Vi ~(\ 

11 E 

~z: 

ı ıç 

5 "' 
82~ 

Kanm kumral, yirmi beş yaşında, laci 
vert gözlü, vücudü mütenasip bir ka-1 

dındır •. Arkasında siyah bir kostüm 1 
vardı. Bulamıyorum. Merkez memuru 
komiserlere, komiser muavinlerine sorl 
dular. Birçok muavinler, hayır dedi· 
ler böyle bir kadına tesadüf etmedik. 

Altın 92~ 1 ~~;cldlye ~~~sc~ 5t 
\!!aokonot 274 

TEŞEKKÜR 

103{J 
o .... 18 

12 
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I~ 'O 

4 2'.?.75 
1 7.50 

;94') 

2fi I~ 
ıos~ 

ti) 
223 
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31 
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• • • 
Koca evine yalnız girip çıktıkça. is

tediği gibi evine hükmediyordu. Fakat 
adam da bir eksikJik gün geçtikçe mü· 
tnaadiyen kendini hissettiriyordu. 

• • * 
Aradan on beş gün geçti. Koca başı 

Düzceni~ Cedidiyc mahaJle
s" nden Bahçeköylü Asım Ef nin 
km Nafiye H. nın zevci Mehmet 
oğlu Mehmet aleyhine açtığı bo
şanma davasının cari tahkikatında 
müddeialeyhin ikametgahının 

meçhul olduğundan vaktı mu
ayyeninde ilanen tebligat icra· 
sına rağmen gelmiyen müddei· 
aleyhin gıyabında icrayı muha

kemeye ve müttehaz gıyap ka
rarının ve dava kanunu medeni
nin 132 inci maddesine istinat 
edildiğinden müddeialeyhin bir 
ay zarfında aile vazifelerini ifa 
etmesi ve birlik hayatına rucu 

ve müddeiyenin daTasını usulen 
ispat etmesi lüzumu karargir 
olduğundan müddeialeyhin tah

kikat günü o!an 28-1-931 Çar
şamba günü saat 10 da Düzce 
asliye mahkemesi tahkikat dai

resinde hazır bulunmadığı tak

dirde ve gıyap kararına itiraz 
etmediği halde mahkemenin gı

yaben devam edeceği ilanen 
tebliğ olunur. 

Sevgili babacığım topçu livalığın

dan mütekait :Matlı Ziya Paşa merhu
mun gerek tetfin merasimine ve gerek 
tnziyctlcrile teselli ederek tcessürle
rirnize iştirak buyuran muhterem ze· 
vatla baba dostlarımıza ve arkadaşla· 
rıma teşekkürlerimizi arzcderiz. 

Merhumu oğlu: Z. Naim 

Sanayi ve Maadin bankası Bu suretle türk parası on aydanl>"" 
meclisi idaresi dün toplanmı~ tam bir istikrar muhafaza etmiş ti 
buna ilk defa olarak yenı reıs- i~terlin bu müddet i~inde 1030 korııf 
lığe seçilen Hüseyin Cahit B. tan yukarı yükselmemiştir. Alaka~ 
riyaset etmiştir. lar bu müspet netice önünde konso 

Dünkü içtimada Avrupadan yomun daimi olmasını temenni et""' 

getirilecek mütehassıslardan ne tedirJer. 
suretle istifade edileceği görü- Kambiyo borıesı komiseri 
şülmüştür. kim olacak 'i 

Banka mütehassıs adedini art- Bir miiddcttenberi Ankaradan btıl~ 
!ırmağa karar verm"ştir. nan kombiyo borsaSI komiser vekil 

Yeni mütehassıslardan biri Abdülkadir B. bugün şehrimize döfll 
dün gelm'ş•ir. ccktir. Kanun mucibince komiser .,,, 

kfıletinde buh• anlar altı aydan fııı' 
Piya ~ la veld'ı!ette kalamıyacaklanndan ı\1" 
Et, sebze, meyve fiath:.rı dülkadir Beyin asaleten komiserliı' 

ne helt e ? tayin edileceği söylenmektedir. 
Son bir hafta içinde gıda fiatları Diğer bir ihtimale göre de Abdü11"1' 

mahsus derecede yükselmiştir. Bilhas dir B. murakabe heyetine alınacak ~ 
rine eski Yekil Hasan B. getirilecekti' ı::a et ve yumurta bu meyandadır. 

Etin okkası 70 kuruştan 80, S5 e ka 
dar çrkmıştır. Koyun gelmesi de gün 
den güne azaldıfından fiatlann az za 
manda yüz kura~ kadar artması muh 
temeldir. 

Sebze fiatlarında ise bir değişiklik 
yoktur. Yalnız karnrbahar bollaşmı~
tır. Meyvaya gelince mev~im dolayı. 

sile iyi meyva kalmamışbr. Portakal 
ve mandalina çoğalmıştır. Fakat fi. 
atlar yine yül~sek 2,5 5 10 20 kuruş ara 
srndadır. 

Tavu'k ve kümes hayyatıatı fiatları 
de biraz artmıştır. İyi tavuklar 80, 100 
kuruş arasındadır. 

l ........... C>_ı_u_·.rrı ...... _.I 
Sabık mahkemei temyiz aza

sandan Nuri B. in mahtumu Bur
sa Maarif Sıhhiye müfettişi Dr. 
Tevfik B. in kısa bir rahatıı::ızlığı 
müteakip Bursada . vefat ettiği 
teessürle haber alınmıştır. 

Merhumun kederdide ailesine 
beyanı taziyet eyleriz. 

MAc: r fte 

fı1oktrpler<!e ders sectlerl 
Di.inkü refiklerimizden birİ 

mekteplerde tedrisata erken bat" 
lanmasından dolayı talebenin ilk 
derslere yetişeır. ediğini, bunu ııa" 
zarı itibara alan muallimlerin 
derslere saat 9 da başlanması 

ıçın teşebbüste bulundukların• 

yazmıştı. 

Bu· husuıta kendisile görüşeO 
bir mubarririmize maarif emioİ 
Fakir bey demiştir ki: 

- Bu bir talimatname mese
lesidir. Derslere saat 9 da bat .. 
Janabilmesi için talim ve terbiye 
heyeti tarafından elimizde mer'i 

ola!l talimatnamenin değiştiril'" 
rresi lazımdır. Bugüne kadat 
vekaletten bu hususta bir teblığ" 
de yapılmamıştır, muallimlerİd 

teşebbüslerinden malumatım yo1''" 
tur. 

• 
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Ankara valili~inden: 
i~"cf•'da ~ hllSUliJeye ait maarif veklleti binasının 
enicl: :O klin beUin Ye perllklr dl\kkinlan cephelerile yanında 

Y ...._ dlkkla lafa• kapah zarf uulile münakasaya konul-
mUfMlll'• 

d: b Tallpl~r bedeli malıammine olan 11086 liranın yOzde 
ye uçup mabetlncl .. teminatı muvakkateyi havi muteber bir 

~; L~--" Jalait muhuebeyi luuuaiye Yemesiıae 
e ~ makbu ...._ teklif ftl'akuına raptedeeelderclir. 

!k:-larmı ... •ab yapacak -.., Ye7a mllhendia ehliyeti fenniye 
var ihru edeceklerdir. 

S - Teklifname zarftan Jftlllİ ihale olan 22 kinunusani 931 
~be ~ mt 15 teu enel makamı Yillyete verilmelidir. 

4 7 ~raıti ulamak iateyealer Yillyet muhasebeyi hususiye 
mtıclllri1etine mlraeaatla prtnam • · · .... ..... eyı reaım ve planlan tetkik 

Ci 

Jandarma imalathanesi ilanatı 1 
ı - 21760 takim ..,,.. Ye tozlu w il b 

le biçki • imali • ald 1 kla gu e eraber yazlık elbi
aleal m 1~ ~e. .•n pazar ı mtibayaa ohmacakbr pazarlı oPdlrtt:G: de ikı!lca ~ 931-12inai Pa•aıtai gln6 saat 
dair k-'- papda Jandarma ımalatbaneıinde yapılacakbr buna 

--7cmda mnaat prtDame mtlnclerecatım anla ak 
ndplar-'-' tft1rak etmek tlzere taliplerin teminatlan bera .. be IYe. pda
o S& Jaiadarma ·--'-thane.incl ki k r erm e 
olunur. ımma e omia1ona mllracaatlari ilin -Dönltinc:u lcrldaa: 
Hırlraiterifte ....... Huan 

pqa mahallesinde LatfWlah ao
lrajmda 8-12 No.Ja. lwaede ma
kim iken elyeYm ikametıilu 
meçhul bulanan Mlnire H. 

V...,. K -amuzdann clo
ı.,. ikwlslhmaza lhderilen 
acte.e _.. mabatirinin Yer-

dlwl • ıaddak •etrataabncla el
,_. Ucamet........_ meçlıd-
,..ı bildirlla.ft oı. .. ltlRı Ne-
......... taraf ... ..... 
teblifiae Jcuu ......... olclu-
'lilliı\ui '*'lld ... --
15 ıDn içinde borcaauzun bir 
lasmma veya tamamına bir iti
razunz ftl' ise ya bizzat veya 
bir •pkili kanuni g6ndererek 
~ ................... ~ 
........ _. jla Cli ı.ci-

..,.. ,.,. 9aretl --
• .-:..·· ..... takdir detarilat 

........ itlhareD 60 glnln ...... 

=.Wcibatı icqiye.,e tevealll 
: ademe emri mabmma 

·-·---- ... r. 

Geıri menkul malların e91k 
art1r ına illnı 

lstanbul dördüncü icra memurluğundan: 
., Açık artırma ile paraya çev· 

~1aecek gayri menkullln ne oldu· 
gu: Maa bostan bir bap kiifktiir. 
Te~mt. Gayri meabJ&n bulun
~kgu_ mevki maba.llesi, 
'"' agı num..-uı: Boğaz içinde 
Ortakiyde dere içinde AJlr so
kajuada atik 23-23 cedit 3 r..u. 
taktir oluaao kı,.eti ı OÇ; bin 
clokaa Jlz Jinai iki liradno temama. 

Artırmama yapılac;ajı fer 
sin, --. ı.taaw 4 a.ca ı~ 
dairesinde 29 - ] • 931 tarihincle 
ıaat 13 ten 15 buçuğa kadar 

1- işbu gayn meakulun ar
tırma ı~amesi 17·1·931 tari
Wndia ıb ...... 9!0MG .No. ile: 
.._ltul -4-lnoB icft flaü.uWa 
muayyen 11111Darumda herkaia 
görebilmeli için açıktır. llWa 
yazda olanlardaa fazla malftmat 
almak iatiyenJer, itbu farbıaJM
ye ve 930-440 cloaya llUIUruil 
memuriyetimize m&racut -~ 
melidir. 

Istanbul Maadin Mühendis iğ.nden 
Viliyeti Kazası 
Balıkesir Suaıjırhk 

Kariye veya mevkü 
Sultan çayıra 

loıtiyaz tarihi 
Eylül 308 

C"r.si Es' abı 
Eor .. .ıı.t Hüş;am'UmUeyyet Vasıku

mUeyyet Beylerle Refı.ıe, 
Faize, Kevser, Nec!a, Ati· 
b ye Hanımlara. 

Babkesir Suaıfırhk Yeniceikebir 19 Haz;rao 321 Ant;mon Şarl Layn ve şürekası. 

Maadin nizamnamesinin bazı maddelerina muaddil 12 Nisan 341 tatıhli ve 608 numaralı kanunun 
ilçUncii matldeainla (H) fıkrasında: ( ftbu maddei kanuniyeoin tarihi n!şrinden itibaren üç ay zarf1Dda 
esbabı imtiyaı ••Y• ..-iltezim veya~ut Ereili laa~zai .fabmi~esi ocak imille~i b~rmu~ibi kanun mtidüıll 
mes'ul tayin ve ikametgibı resmi ırae eylemedıklen takdırde m&denler uıerandekı hukuku müktesiııi 
beterinin devlete intikal eyliyeceği merkezi btik6mette ve lstanbulda gazetelerle ve madeulerib 
halwiduju mahallerde laükiimeti mahalliye marifetile ayda bir olmak üzere ilç defa ilin ettirdikten 
sonra keyfiyet ba mazbata heyeti vekileye arzolUnmakla beraber bir güna diyecekleri var iıe Gç 
aya "-Bar fUraya devlete niOrac~atta ~uht.r. olduklan ~m veçhl.le bil' defa daha ili~ ol.onur.) ~·ye 
muharrer oldutundaıı ve if.b.u mud~etin de. bıtam buldug~da~ balad~ e~~~- ve mevkılen giisterılen 
iki kıta mad-ene mes'ul mtldür tayın ve ıkametgihı re.mı ırae e:liltn ~t.ı :rnden mezldir madde 
abkimına tevfikan muamele yapılacağı alikadaranca malim olmak üzere birinci defa. olarak ilin olunur. 

.-------· Seyrisefain 
Merkez •centetıi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu !862. Şube acentesi Sirkecide 

\1ühürdar zade bam alunda TeUst.!74( 

Trn~zon ikili •• 
(KARADENiZ) vapuru 8 

kAauasani Peqembe akfamı 
Galata nhtımmdan Inebolu, 
SalDIUll, Onye Fatsa, Ordu, 

Giresun, Trabzon,Rize,Hopaya 
kalkacak ve d6n6fte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresua, Onlu, Fatsa, Sam
sua, laeboluya uğnyarak ge
lecektir. 

Mlnlı 1'1111 
(KONYA) •puru 9 kA-

nunaani cuJA#l9,.da GalatU1b-

llııMtiM• ~"' ltrııilt,.. 
Kllfltlk, Bodrum, Raclos, Fetlü-
ye, Finike, Antal1a, Alli1e Ye 
Mersine k ... cak ve dlll&ffe 
Tqueu, Aöamura da ajn
yacakbr. 

Dalyan, Marmaril F etlalyede 
aktarmachr. 

Devlet demlryoııart ıı6nıarı 

Anadolu - Baidat batbnda mer'i saman nakline mahsus 30-330 
numarah tarife tenzillbnın 35 inci kilometreden ı.t1amak aute
tile daha kısa mesafelere tqmil edildiği ilin ~ ... . . .. 

Oç alim•ntMJOD 'buhar ku•a• kapalı zarfla münalr.1a1a 
muıtur. 

MünalcaM 16/2/931 pazarteeii günü aaat 15,30 da 
D~Ylet Demiryollan idareainde yapıalcaktır. 

Münakuaya ittirak edeceklerin teklif mektup1armı ve m .. alrhl 
teminatlarmı ayni günde eaat 15 e kadar münakata koail10• A • 

lijine yenneleri lizımdır. 
Talipler münakasa tartnamelerini bet lira mukabilinde Aaliua 

Hayclarpapda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
75,000 Adet kain travers kapah zarfla yeniden Umnlra• 

konmutlur. Mllnakaaa 19 -1 - 931 Pazartesi gtlnll saat 15.tf 
Ankarada Devlet Demiryollan idaresinde yapdacakbr. 
aaya iftirak. edeceklerin teklif mektuplannı Ye muvakkat 
natlarmı aynı gllnde saat 15 e kadar komisyon kltipliifne 
meleri llzımdır. Talipler miinakasa ıartnamelerini 25 lira muk 
bilinde Ankarada ve Haydarpqada idare veznelerinden te 
edebilirler. .. .,,. . 
111W~ ,,.._,..,_Jclidlan kapalı Drfla mhı•11.,.. 

mUflar. Mlnakaaa 16 Şahat 931 Pazartesi g8a8 aaat 15de 
karada D-'et Demiryollbı idaresinde yapdac:akbr. Mtmıalrm_, 
iıtirak edeceklerin hkJif Baektttplanaa Ye ....... at teminatlal•"~ 
•Jlll 11• aaat 14,30 a kadar m&.ak- •om1a10 ... kltiplii."'Mrill 
vermeleri ih11Qchr. Talipler mlllakua prtumelerini Uç Hram• 
kabilinde Ankarada ve Haydarpqacla iclue veznelenclateda~ 
rik edemlirler. ~"8tl~~k dairC.U.den: 

~it'~~ " Flnnada 11ra 
._.~~ 
B.•de~:-- Halİp 

2- Arbrma1a ittink için yra-

kan~a yazıL kıymetin )'ilde 7 t•-=----------•11 
temmat ıöateri.lec:ektir. 

• Jf. Jf. 

Samsanda tuUm edilmek Prtlle 40000 adet nete trıv .... 
pazarlıiı 12-1·9!1 pazartesi gb& saat 15,!0 ela Ankar~ 

ikatae •Yleclifi ...... __ aleyhine 
laeriae bera --.-aaa dav ... 
da 11 teblif ı&aderilea 
..: lbUhali elyey ........... 

Mil te:~uı.ı oldup beynile 
tale .... la • 1a1.... ~e bit
k P ilıaen teblipt icra ... 

~-ık.~ olmakla ~ 
lfZldıa ,..._bir ayar-

llY•beta~Wd"'• •edltl takdird• 
cat..iJla ıtadeYamolana-

- Alt ....... 

. 3 - Haklan tapu aicilile sa
bit olmayan ipotekli alacakLlarl 
diğer allkac:larlarm ve irtiM 
hakkı •hiplerinin bu halda 
ve h~ile faiz ve masrafa = 
~ •cldialanm ithu illa tan
hmdea itibaren Jirmi gBa içinde 
e•ralu •llbitelerlle ltlrlik~~ 

. ti. ~ıae-
ınurıye mıze .bildir111eleri icap 
e~;~. abi . halde haldan tapu 
aıcı ı,e .. bıt olmıyanlar aabş be-
deffnin paylaımasında hariç b
lırlar. 

4 - Giıterilen rGnde artbr-
1111ya ittirak ed.._ artırma 
ıartnemeıini okumuı ve l&zuadu 
mal6mab al1111• L--•-- .... 
k bul • -... ..,....,.. -manıea 

a e~ ad ve itibar oha· 
nurlar. Oat1nc1e lnrakalaa • 
menkuliin dedeli gayn 

zamaDIDda ve
rilmeu"! pyri meabl :L!...: • L ' . 
rbrın :ı_ •ıacı uır 

a a uc •blır Ye ltedel farla 
ve. mahrum kalınuı y&ıde bet 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hllkme hacet kalnıaksazm nae
muriyetimizce aL cadaa tabail ohı
nur. Beı numaralı fıkradaki tal$ 
~laakkuk etmek kaJdil~ llç defa 

atnldaktan aoora gayri menkul 
ea çok •rbranıa liatlacle bar il 
Lr. Şart tahakk-'- .-.& a ı-• .,. ~meue arta• 
~ gen ••klhp aha taahlıtitle-
~:_ea lc..nalur •• teminat ta .. .,. 

5 - ..&.....___ __ . b" • ikind ol.,..._..,... ~i ,..,. 
kule teali~~ ve gayri meo

vuea kanuaı hakka 

"VELİ ZADE vapurları 
Ki RADENIZ POST ASI 

illi ıe::.:Uuaa~Pırıııl 
gOnU akşamJ Sirkeci nbbmından ha
reketle Zonpldalr, lnebolu, Gerze, 
Samsun. OnyJt Giresoa, Trabzon. 
Of Rize ve pazara azimet ve avdette 
ayni iskelelerle Sünııene. Vakfıkebir ve 
Göreleye ujnyarak avdet edecektir. 
Yük ve yolcu için Sirkeci gümrük 
salonu kattısmda AJAiye Hananm bi
rtnd kattndakl acentahta müracaat 

Telefon: Ist 980. 

1914 tenberi Frumca •• 
lntlilizce 6ğretmekteki 

mavaffakiyetimizin derecestııai ve 
amfi teclriaimizin lıuffetini anla· 
aıak için kurlanmm iki ders etin· 
lemeniz kafidir.Dinnyolu Funa• 
ia camii yanmda K.1,Erkek .... 
dnı w gece Ziya liAa tedriahaıaeai 

ve aabfua tarama tire clifcr ,.nlar 
utırma 2 eiclir: Birinci utmaada 

500 Brayawrıkm•ı olup en çok 
aıbranm tlsttlnde bırakılacaktır. 
MOterakim vergiler belediye r~ 
aiınleri vakıf icaresi müşteriye 
aittir. 

Yalllaa gayd 91eiik111 ,.kan· 
ela ııı.terile11 ~1-9J1 taritwMle 
latanbal 4 Oacli icra memurlağU 
oda.-da ifbu illa Ye glsterilea 

· siodesabr

aa~ 

Devlet demiıyollan malzeme dairesinde yapdacakbr. 
Pazarlıia iıtirak edeceklerin yevmi mezk6rda 4500 Dra ~ 

natlar•m mo.talhiben m&racaat eylemeleri Ye bu huntta ~ 
temaüm tafa.UAtm malzeme dairaiadea ahaniJec:eli ilAa oianqr. 

f stanbul Maarif MüdürlüQünden: 

1ayyare Piyangosu 
Hiç beklenilmedifi bir .zamanda 'birclenbire zengin olmak 

ancak tayype piyango bil~ almakla kabildir. 

Tayyare plyantıo biletini 
al•nız 

6. ıncı keşide 1 l-kanunusani-931 dedır· 

Büyük ikramiye (200,0 JO) liradır. 
Ayrıca: 

"50/'00 ''40.''00 "25 000 "10 000 " ,, . " . ., 
liralık ikramiye ve "100.000,, liralık 

bir mükafat vardır. 

• 



Sebze münakasası 
Ali deniz ticaret melrtebi müdilrlüğünden: 
Mektebin 931 mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan yaş sebze 

29-1-931 tarihine müsadif perıembe günü saat 15 te ihalesi 
icra edilmek üzere münakasai aleniyeye vaıolunmuştur. Taliplerin 
prtnamesini görmek üzere Ortaköy caddesinde kain mektebe 
wc münakasaya iştirak edeceklerin lstanbul Iktısadi müesseıeler 

muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu 
hamilen yevm ve saati mezkiirda mektepte müteşekkil komisyonu 
mahsusuna müracaatları. 

Pazarlıkla ~Hint nınknrn ue saire nıo~ayansı 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
Halat, demir makara vesaireden ibaret 12 kalem efya 11-1-931 

tarihine müsadif pazar günü saat 13 te pazarlıkla mübayya edi
lecektir. Taliplerin şartnameıini görmek üzere Ortaköy cadde
ainde klin mektep mfidürlüğüne ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
yevm ve saati mczkiirda mektepte müteşekkil komisyonu mah
susuna müracaatları. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Eminönü belediye şubesi müdürlüğünden: Hoşkadem mahal
lesinde Selimpaşa yokuıunda 20-22 No. ahşap hane ankazı he
dim ve nakil masrafı alıcıya ait olmak üzre pazarlık suretile 
satılacaktır. Almak istiyenlcrin ihale günü olan 5-1-931 Pazar
tesi günü saat 14 te daire encümeninde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Beyoğlu dairesinden: Topane Karaba~ mahallesinin Cubuk
çular caddesinde ldiin metruk mezarlıkta bu:unan taılar 1-1-931 
iaribınClen itibaren 24-1-931 tarihine mUsadif Cumartesi günü 

•••••••••Tarife••••••••• • • 
: 1 De/alık kuruş SO : 
•• :ı 50 : • • • • • 3 65 • . . .. . 
• ...ıt ,,,. • 
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: ihtiyaç kalmayın-' : 
• cava kadar ( azaml 100 : ! 1 O defa) il&ı edil- • 
: mek üzere maktu : 
• • 
: Abonc!crimfzİn her Oç ayhAt için • 
• • • bir def ası meccanen'. • 
• • • 4 !atın geçen llbların fazlı Fatın : 
: için 5 er luruş zammolnnar. • 

•••••••••• ••••••••••••••••• 
Para kazanmak ister miıiniz-

Tarsitlc her nevi eşya satmak suretilc 
ayda 90 liradan fazla kazanabilirsiniz. 
9· l 2 :ırıısıncfa müracaat. (10) 

lstanbul 4 üncü Vak,fhıında Ünyon 
Kalteı•riat. 

Dr. 

Ahmet İkbal 
Ankara caddesi No. 66 
Pcr~cmbr sabahları meccanen 

Eski~ehirde bir muhabere deposu inşası 
saat 15,S da 1 a a!ı zarf usulile ihalesi icra edilece~i ilan olunur. 
•••••mam••••••••••••••••••lk~~~m~*~~~~~Th~ 

lesi I 5 • I • 931 perşembe günü sll:ı 

iç çamaşırı münakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
Yerli malı mubtelifülcins yedi kalem iç çamaşırı 29-1-931 tari

hine müsadif perıembe günü saat üçte ihalesi icra edilmek 
üzere münakasai alcniyeye vazolunmuştur. Taliplerin şartname 
ve nümunelerini görmek üzere Ortaköy caddesinde kain mek
tebe ve münakasaya iştirak edeceklerin lstanbul iktisadi mü
esseseler muhısebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakate 
makbuzunu hamilen yevm ve saati mezkurda mektepte mille· 
ıekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. - -- --- -----------------

ereste münakasası 
Ali deniz ticareti mektebi müdürlüğünden: 
22 metre mik'abı muhtelifülci.ns kereste 29·1·931 tarihine 

müsadif perşembe günü saat on dörtte ihalesi icra edilmek üzere 
mfinakasa aleniyeye vazolunmuştur. Tali pi erin şartnames~ni gör
mek üzere Ortaköy caddesinde kain mektebe ve münakasaya 
ittirak•edeceklerin lstanbul iktisadi müesseseler muhascbeciliğine 
tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu hamilen ycvm 
ve saati mezkiirda mektepte müteşekkil komisyon mahsusuna 
müracaatları. 

Eskişehir Vilayetinden: 
Eskişehir - Kütahya tarikinin 2+333-3+583 üncü kilometreleri 

arasında ihzar olunacak 750 metre mikap blokaj taşının beher 
metre mikabı 432,5 kuruştan ve keza 750 metre mikap kırma 
taşın beher metre mikabı 481 kuruıtan kapalı zarf usulile ve 30 
kanunuevvel 930 tarihinden itibaren 18 kanunusani 931 pazar 
günü saat 15 e kadar münakasay vazedilmiştir. 

Taliplerin bedeli keşfi olan 685125 kuruşun yüzde yedi buçuğu 
niıbetinde teminatı muvakkate akçesi veya ayni miktarda mute
ber bir banka mektubunu ve yahut istikrazı dahili tahvilatı ita 
eylem elidir. 

Ve ihzar olunacak taşların ocakları ve mesafeleri hakkında 
fazla malumat almak istiyenlerin Nafia başmUhendisliğine ve 
yevmi ihalede vilayet daimi encümenine müracaat edilmesi 111-
zumu ilin olunur. 

ı.~şa Yüzü ile kuş tüyü yastık 
fstanbul'da Çakmakçılar' da k"1lştüyü fabrikasında yüzilc şilte J 2 Jiraya yüzilc 

yorgan. I 5 Hrnya yağlı boya yasuk 5 liraya kuştüyünün kilosu 125 kuruştan başlar. 
K1lş tüyüne mahsus 1m.ml.şlar çok ücuz satılır. Tel: Jst. 3027 

14 de Eskişchirdc kolordu sııun alma 

komisyonunda yapılac:ıktır. Taliplerin 

şartname, keşif, pilAn ve şeraiti fenniye· 

sini görmek üzere her gün ve 984 liralık 

tcminntlarile muııyyen saate kadar Eski

şehirde mezkOr sııtın alma komisyonuna 
müracaatları. 

* * • 
Merzifondaki kıtaatın ekmeklik düz 

kırma unu kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 17 k!nunusani 

931 cumartesi günü Merzifonda as
keri satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Taliplerin şartnamesini Mer
zifon, Samsun, Amasya, Çorumdaki 
komisyonlarda görmeleri n ihale nk 
tinden evel teminat ve teklifnamelc
riyle birlikte Merzifon askeri satın al

ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

Kiralık k:irgir dükkün 
Beşiktaıta Akaretlerde 19-28-

32 numaralı dükkan bilmüzayede 
icar edileceğinden şehri halin 
7 inci çarşamba gününden itiba
ren aleni müzayedeye vazedil
miştir. Talip olanların ve daha 
ziyade malumat almak isteyen
lerin klnunusaninin 27 inci salı 
günü saat on üçe kadar mahalli 
mezkfırda 54 numaralı mütevelli 
kaymakamlığma ve yevmi mcz
kfırun saat on üçünden on beşine 
kadar lstanbul Evkaf müdüriyc· 
tinde idare encümenine müracaat 
etmeleri. 

••o Dr. Ihsan Sami 0011 

O öksürük şurubu~ 
~ Öksürük ve nefes darlığı için İ 
İ pek tesirli ilaçtır. Divanyolu :X 
Y Sultan Mahmut türbesi Y 
0 No. 189 6 
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Büyük 

Yeni 
Tayyare 

tertip 
Piyangosu 

başlıyor 
ı. ci keşide ıı Şubat 

Yeni pllnda 3 ve 6. cı kcsidelerde bllyük ikramiyeler ye 
aynca A MOR T l vardır 

3. çil keıidedelOO,OOOLiralık büyük ikramiye konulmak suretil• 
tertip üçer keşidelik iki kısma ayrılmıı gibi bir· şekil almıtb' 

keşide ıırasile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000r 

40,000 ve 100,000 Liradır 
Çok zengin olan yeni planı talep ediniı 

Biletlerin satılmasına başlanmıştır 

Sandalya imali . 
Edirne k]z muallim mektebi rntl' 

dirli~inden ~ 
M ektebimiz konferans salonui çin mevcut nümunesi veçb~ 

250 300 adet sandalye imal ve mahalline vaz'ı 24 - 12 .. 9,. 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni münakasaya koool' 
mt· ıtur. Taliplerin şartname Ye nümuneyi görmek üzere ber,-ı 
mektep idareıine ve münakasaya iştirak için de 150 liralık t~ 
minat makbuz veya mektuplarını hamilen ihale günü olan 12-1-93 
pazaıtesi günü saat 15 te Edirne Maarif eminliği dairesinde ıııll' 
eiıketkl komisyona müracaatları ilan olunur. _,1 

~Iuğla vila)retincleıı: 
Vilayet Nafıa dairesi silindirleri için 5296 lira 97 kurut bl' 

deli ke,ifli inşa ettirilecek garaj ve atelyenin 2500 lirası bu s~ 
ve mütebakisinin senei atiye bütçesinden tesviye dilmek şar~ 
ve ikinci Kanunun 24 inci Cumartesi günü saat on beşte en 
meni vilayet kaleminde ihalesi icra kılınacağından şeraiti Jazilll,. 
yi haiz o'up inşasına talip olanların yüzde yedi buçuk teınioal 
akçelerile birlikt~ makamı vilayete müracaat eylemeleri ilJ' 
ol ınur. 

. : . . .... ,'•.f... 

Iktısat vel<a etinden : 
Haşarat r üca e~esinde kul-
lanılmak üıe~~e 25,000)çinkO 
lavha, ( 2 O O) adet mu htelifül
cins pülvarizetör, ( 5) kamyon, 
(3 O 0) k1~o sultat ni otin kapall 
zarf usulile ve tarehi ilandal1 
itibaren 21 gün müddetle mO .. 
nakasaya vazo unmuştur.İha-
lei kat'iyesi 17 k- nunsani 931 
cumartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. 

buna ait şartnameyi gör-
mek ve daha fazla izahat al-
mak üzere talipler şimdidef1 
mübayaat komisyonuna mü-
racaat ve yevmi ihale olaf1 
günde de kanuna tevfiker' 
yapacaklar1. tek if atı, vereceK-' 
leri fiyatın yüzde 7 ,5uğu he" 
sabile teminatı muvakkate: 
sile birlikte iktısat vekalet• 
levazım müdüriyetinde müt6' 
şekkil mübayaa {OmisyonlJ~ 
na tevdi etm leri lüzunıtJ 
ilan olunur. 


