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Ari.shosı her yerde 5 kuruş -
ihtikara 
!V/eydan 
Vermemeli 

Evvelki gc:ce f< hr.m'zde 
~ar ya~mağa bqla<lı. Dün 
ıab hlan akşı:nıa liıı.or.r da 
devam etti. Ha,a?ar, zaten 
b'r kaç gündenberi epeyce 
ıogumuv. kömür ve cc!un ıa· 

tıc 'arının yüz.eri gü'meğe 

başladı. 

, ____ ...ı_ı• 

Gazimiz 
Antalya' da 
Antalya 10 (A.A.) - E~e 

vapuru bu tabah limanıın.
za ge:miılir. Gazi Hz. leri 
öğleden ıonra motörle fa· 
keleye çıkm ıfar ve \•a:ıu· 
run mı.:.vaııalatından itiba· 
ren rıhtımda ve reçecefi 
yol!arda biriken haı.k tara· 
fından alkı§lanmıslardır. 

ı 

Başmuharr:ri: ARiF ORUÇ 

ldarchcı~e 
lst. Ankara caHesinj~ 

daire! mahsus1 
Telgraf lst: (YARIN) 
Prısta kut~su fst: 3)3 

1 
Tel. S:mtral lst: 24316 
DahıliNo. 1 Başmuharrir 

» No. 2 MJJiriy~t 
1 > No. 3 Ta ırir M. 

> Nı.>. 4 M.ıhasebe 

Gönderilen evrak bde o1u ıınız. 

Suikast 
-----~~~~~-

Meğer işin içinde 
neler varmış 

Cöı ünüşe nazaran bu kar va 
kıı yaran ve ldki birkaç 
gün daha devam e<lecektir. 

Eğer bu kar ve kıı devam 
ederae ihtimal ki bugün mah· 
rukat plyaaaııı yükıelecek, kö· 
mürcü eınafı, her zaman aclet 
oldu~u veçhi!e ihtikara baıla· 
)'acaktır. 

Refıicümhur Hazretleri 
doğruca alay karargahına l 
giderek, vuif eler )·aptırmak f f 
ıuretife ulceri tef Ut etmf ı· 

lzmlr, 10 (Yarın) - fuça 
hadisesi tahkikatını yapan 
D'vanı harp tahkikat hikfm· 
liğf ıu.kast maznunlarını!I 

Fuça kaymnknmı ıı e jandarma 
kumandam t rafı ıdo.n müret• 
tep bir itirafta bulunmak için 
f~kenceye uf;radıklannı taht 
kikat'a teııbit ettiğinden kay
makam Lütfi ve jardarma 
kumandanı yüzbaıı Tahir B. 
lerfn tevkifierine karar vere 
m'ıtir. 

Be!ediyenin en mühim va• 
zifeıi halkın mübrem ihtiyaç 
mevaC!ında ihtikara meydan 
vermemekUr. İhtikir tiddetle 
lcrayt ahklm eylediği halde 
belediye : İhtikar yoktur deyip 
durur. Bu Hnelerdenberl böy
ledir. Çünkn tbtfkirın vücu· 
dundan belediye relı ve mü· 
dfranı haberdar edllmez:er. 
Bunun tçin toptancı t~c· 
cardan re~mı btlediye me· 
murları vaaıtaaile yapıJan 
tahkikata müıtenlt rapor1ar 
onlara bu huıuıta hakikati 
ıöıteremez. 

Za. ten toptancı tüccar da 
ıöze çarpacı.k kadar iht'kir 

Japmı• 

thtlklr o!up olmad f1nı 
anlamak için t~hrin kenar 
taraflannda ve mahalle ara· 

ı lerınd~k• k6mürcü ve odun· 
culara bakmak ve onların 

perakende o!arak ae (fatle 
ıattıklarını tetkik etmek li· 
IWDdır. 

Meıell .Edirnekapısmda 
flıUkir olup olmadığın o ıem· 
Un belediye memurları van· 
tasfle anlamak kabJI değildir. 
Çünkü fhtlk&r yapan herhan· 
ıı bir eanaf reamt belediye 
IDemuruna kartı dalma kaba· 

ler ve meı:ınuniyetlerfnf kı · 
mandan~ara beyan etmii· 
ferdir. 

Gazi Hazretleri, kuman• 
danların ellerini ıılcarak 
aynlmıılar, hükumet kona· 
ğına giderek Vilayet ma· 
kamında mahan fılere da· 
ir Valf tle törüımüııl~rdlr. 

hatinl ketmetmeğe çalııır. 

Bunu ancak o civarda 
ıahıan tanınmıyan ılvll bir 
memur, kömfir ve odun almak 
bahanesile kömürcü!ere milra· 
caat ederek anlayabilir. 

Herhalde bir müddet de· 
vam etmesi muhtemel bulunan 
bu kar ve kıı bilkaasa fC;hriml· 
zln kena•· mahallerinde ve ma· 
halle içlerinde, en z"yade fu. 
karanın ve okka ile kömür ve 
odun almak mecburiyetinde 
bulunan muhtaç halkın o~ur· 

dukları semtlerde iht:kirın 
hemen baı kaldıracağı fÜp· 
heaizdir. 

Be~edlye, hunu nazarı dık
kate alarak, ıöyle bir zaman· 
da en mCibrem htiyaç olan 
mahrukatta iktıkar yap laıa
masına ve bu yüzden haikın 

110yulmama11na dikkat ve icc.p 
eden tedbiri hemen fttlhaz 
etmelidir. İ&te bu ıuretledir ki 
en mühim vazifesinden birini 
ifa etmfı olur. 

Komünistlerin kararı v~rildi 
:.:-=--------------------------=-------On bir erkek ve bir ka-

dın mahkU.m oldu 
':e.za yiyenlerden birinin mahkemedeki sözü 

1 ,."ayıı ve 1 Ağuıtoı anıele Hanını da bir seneye mahkOm ı 
._ l . d 1 fr ve olmuısa da ıfnnfnin müsait 
1:ayram1 gfin erın e zm ı 

1 k Ünflt olmamaıından cezaıı atı aya 
atanbul ac.kaklarına om 1 d"I 1 t' b k ;.. tenzi e ı m ı ır. 
eyannamesl umı. ve ı•P;le Kemal Efendi, lpekll Fat· 

ografla .. Kızıl İstanbul,, nam a ve Nadide hanımlar da 
neırettiklerl gazete ile komfl· :raet etmiılerdlr. Kararın 
bisl propagandaaı yapmakla t fbtmlnl milteakfp refl maz· 
maznun 16 komiinlıte alt ka• n:nlara hitaben: 
rar dün A.ğırceza mahkeme- _ Miltee11lr olmayınız. Ka· 
ı!nde ve bir çok halk huzu· rar kabili temyizdir. Temyiz 
runda tefhim edllmtıtlr. Ve- edlnfz. BelkJ nakzediUr dedi. 
rtlen karara g6re bmlrde ya• Bunun Ozerine maznunlar• 
katanan komünistlerden Nus- dan Mehmet Emin pek küs-
ret' Cazım ve lstanbulda tahça ıu cevabı vermittır: 
yakalananlardan Hasan Alf, - Kanaat ve prenılplerf· 
M b r-• Remzi Meh· mlz için 2 seneye değil, idam 

e met ı;.uun, ' lb a da ıtderfz, 
Dl t Zi Tiirk ceza kanunu· sehpaıının a n " 

e ya ddeıl de' i· Beraet edenler derhal tah· 
nun 313 ilncil 1Da · bk6m olanlar 
lettle iki er .ene keza lıtan· llye edllmtı, ma d 1 

1 d Halit da haplahaneye iade e i mit" 
bulda yakalananlar an ' lerd M h;ı6mlyet cezalan 
C 1 F 

MGolre ve ır. a 
ema, atma, d&lclJ~ ..1bı alır olma· 

lamafl birer 1eneJ• Çamlıca imlt e •• •• 
kız liaeıl talebelerinden Nihal mıftır• 

ıVlenemen Örfi Divanı har mahk 
mesince maznunlar sorguya çekild. 

Müddeiumumilik te aynı 

tolebl kabul etmı, ye keyfiyet 
lzmir valiliilne blldtrl!mlttfr, 

Kaymakam ve jandarma 
kumandanı bugün tevkif ol• 
narak Menemene ıevlıedlle
cektir. 

bugün ıcra kılınan mahke
menin devamı: 

etti!lnl ye gez!ntl makıadile 

Erenköyüne gltll~lnde ıeyh 
En.dın kö~küne u4radı~ın,, ya· 
nında 5 da klka o'urdl1iunu, 

.. 
Menemen 10 (A.A) - Dl· ı 

vanı harbi örft mahkemeaint: 

İk nci ceiıe: Nakıi taı kını 
neıir ve tamime çahımakla 

maznun karamanın manfyorde
de mahalleainden lbrah~mfn 
hafız Mehmedln muhakemeıi 
yapıidı. Müatantlk kararname· 
sine nazaran maznun Hend~k 

' 

dildtğfnf, Ahmet Ziya Beye 
bunun lüzumguz olduiundan 
bahsettf ğJ:ıl ıöylemlı, ıorulan 
ıünle cevaben; ErenköyOnde 
büyük bir hoca vardır dediler, 
ben de o maksnfa g"t.tim de· 
miıUr. Ahmet Ziya Beye yaz· 
d ğı mektup okunmuıtur. Bu 
mektupta, maznun, tarikata 
intlaap elmiyenler Allaha ilci 

olur, diyordu. Meznuo bunu 
tevile çalı,tı. Müddei umumi 
muavini Fuat Bey aya~a kalk· 
tı, iddiasını ıerd ile maznunun 
teYh Esadın attığı tarikatın 

altındaki teıkilata dahli olan 
ve bu teckl atın tamimi yo
lunda faaliyetle bulunan bir 
adamdır. 

Menemen, 10 ( A.A. ) -· 
Görülen lüzum ve elde ed'lea 
b!r çok delnil üzerine F"·ça 

r j muhaaehcciıi Ahmet Zfya 
Hey, Şq h Eıadm nutkunun 
bir auret nfnutku reıadetpe· 
nah:-dfye la vıif ederek gön· 
dermeıi, tekkelerin ıeddinden 
sonra ylnd zf} aret etmesi gibi 
cıe1alctlcrl, Ş.-.yh Eıdln nak· 
tillk namı alt nda te}kıl ettifi 
cem,ydG intiaap etUil anla. 
~ılmıı ve harekeli Türk ceza 
kanununun 163 ilncü madde· 
dnln 2 inci hkraaı de!aletile 
313 üncü maddeı "nin 2 lnci 
fıkrasına muvafık ef'aU cürml· 
yeden gö ü'.müı oldufundan 
du u ı yapı'maaı fateoilf· 
yord . 

İf adeıılnde tarikat le ali· 
kaaı olmadığını 2 defa l:erayı 
ticaret lıtanbultt gittfffnl ve 
gfdhlnfn Ba •rama teı,.anf 

T. KimilB. 

M. mübadele 
lağiv mi ediliyor? 

Ankara, 10 (Yarın) - Büt· 

çe'de taıarruf makıadJle muh· 

telit mübadele komJıyonunun 

liivl için yeni bir cereyan 

vardır. 

.. Komlıyonda veaika Ye 

para 'tevzii ıılerl kalmıtbr 

ki, lıtenlrae bu itler de çok 

kısa bir zamanda btteblllr.,, 

Deniliyor. 

Gençler 
~enemen gençliği ka~ak 

Hüsayu1i anyor. 
1r1cnemen, lO (Yarın) -

idam Hhpaıı altından fi· 
rar eden mahkum J {üseyin 
henüz tutulmamı1tır. Mah· 
(zumun her ihtı'male karı• 
Afenemen dahilinde ıaklara· 
mıı olmaaı nazarı itibare 
alınmııtır. Bu ubeple Me· 
nemen genç!eri büyük bir 
~ayrelle faaliyde geemiı
lcrJir. Gençler mütemadi· 
yen büyük bir kafile ile 

1 
Menemen ovaıındaki bag 
v~ bahçelerde mahkumu 
aramaktadrrlar. 

- -Hendek tülün inhlaarı muha· 
aebecfıl Ahnıet Ziya Beyle 
lstanbu'da bir kahvede iÖ• 
ril tüı1' 1;nü, tarfklltten bah•e· 

ŞefikB. 

Paı·aları geriye , 
verecek mi? 

Ankara, 10 (Yann)- İkra
miyeler meı' eleaJ etrafında Şu
rayı Devlet tetkikatına devam 
etmektedir. Şurayı Devletfnbu 
paraların iıUrdaôna karar ve• 
meal kuvvete aöyfenmekted r. 

Karar Perıembe giinilne kalmıftır 

_ 23 ÇARŞAMBA günü 
~. v. s. u 

iftar 17,331 Sabah 7, 2 
Yatu 18 39 Uflel 12,28 
lllflak s,22 tkındı ıs 19 

Mahkemel llfyenizde mu· 
hakeme edı mit Hend~k tilUln 
muhaaebec'ıl Ahmet Z!ya Be. 
hitaben yazdıfl mektup Ye 
gönderdfii nutku reıadet pe
nahi diye tavai( etm~k ve 
tar.kata iaUaap etmeyenin 
Al~aha asi 0 1 r! der.meal ve 
Şeyh Esadı Allah dereceılne 
faal ederek perestlıkirane 

ifadelerde bulunmaıı, tarikata 
(Del1amı 3 üncü ıahifecle) 

1 
kaymakamı LOtfl, jandarnl& 
lcumandanı Tahir Beyler hu
gü:ı Dıvanı harpçe tahtı te•ldfe 
rıiınmıılardtr. -----
Fethi B. 

IBoğuldumu B~tçe ~üzakere: 
İzmir 10 (Huıual) - fJra· Sinde SOZ alacak 

ıi henQz yakalanmadı. Taki· BntAnkar~ lO i (H
0
uaukcl) le~ 

çe encumea m za ere ~,,. 

be çıkan jandarma zabiti nl devamlı bir •urette taldıt 
Halit efendi takipten avdet eden ıabık Lider Fethi BeJ 
etmf§Ur. Mahküm Hüııeylnln mecliste batçe mosakereel 

eanaaında ıöz alacaktır. Fet• 
yQzerek karııya geçmek iıter 

hı Beyin a6yllyecefj nutkall 
ken Ged z nehrinde boiulmaaı 
iht!mallerJ de vardır. çok kuYvetll olacafı ı6yl .... 

yor. Sabık Liderin bu beJ&-
Bunun f çfn nehirde ta har· natı burada allka uyandsra 

~= ~~-:acaktı~. -O 
L 

- Haberin uar mı? Halk lırlcaernJan bir lıey•I ~.,,.. 
nuna ıalala eclecelımiıl 

- A:sü:im •uueld kendi iılerini Jibelteinler J• ,.,,,.... 
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1 ve 2 inci tefrikaların hulasası 

[ EUmdan geldifi .lı.aJar hayalımı yazıyorum: izdivacımı· 
zın )'eılinei ••11•İ Jnriyeainl tea' it İfin l.tanbal'Jan ltalya'ya 
ııya!aat ediyor•:.. Ferdı ... ye (kocamın i•mi) latanbalJa iken, 
Galata•aray liaeıindeki bir serı1ide teaadüf edip, ıeomi,, 
ıeuiımiı ca zengin p•tluimin bütün mümaneatine rafmm eol•n· 
mi,ti.Jı. Bu izdi.ıJaf keyfiyeti, pederimin ölümünrlen ao~ra 
lıabil olmaıtu. Hılkaten bir anut, bira~ ıinirli olan Fertli, 
Streaa'y• f•hlıktan ıo :ıra, Jofru Rejino ot dine yürüdü. 
Lozan' Jan eooBlc• telefon edip bir daire lıcuırlamalarını 

rica et .. İf oldufumuz halde, ot•l müdürü, defterinde bö;l• 
6ir kayıt ha!amadı ve komple olduklarını ilave etti. Niha
'et bir tavsiyede balundu: 

4'. - Borromeea Palace' da arayınız. Orada yer vardır. 
MaaleHI, Baoeno'ya baı··· ] 

ka b(r Yapur yok. Yok.. ora• 
1a kadar attmenfzl tavıtye 

edecektim. Baveno n kadar 
lr:alabahk deitldir. En ly!ıl, 

·bir motör tutup oraya gitmek· 
Ur ama ••• .... 

Kocam, cevap vermeden 
rçwtı. 

· Bana: 
- Berroveeı Palace a gl· 

delim, dedi. Cerçe Reginadan 
ldaba aıcaktır. ama. hiç olmaz· 
'.1a ea lyl otel ••• 
~ OteJ, y4z metre alttfde 
tclf. 

Ferdi, karar vererek içe· 
'"rt1e ılrdJ: 
1 - Allah aıkına odanız 
··oJmadfını t61lemeyln! Yor· 
:runluktaa ölü1onz. ŞeralUntz 
!•er ne iM eYvelden kabul 
jedtyoruz. bir daire, iki oda, 
ı lıatti brr oda - ne fsterıen!z. 

/Yah111S ratmak ıp.a btrıe1 
ba111nu11; klft. 

( SiDlll'& lll •e etU: r - Zatea 1.o&anclaa te'•· 
lfea etmlft•lr· 
r Rilt .. ı.. bir ralaa 11: .. 

\~-ee • ., ha,,.uauat mucip 
'Oldu. 

Otel •Wllrl dedi ld: 
. - -Fi haldb a,ıe, telefon

; .... ve Fakat bvıla odamız 
101-•clailal ı6Jlemlftım ve 
1 snaalelllf otellmb& doludur. 

- Bir oda. tek yataklı ol· 
''tun... • ı teneata. Bir lekma 
1 rtrlp ratalnn • .... 

- Ş.h.eak; ılzl IMIDDUll 

r etmek lıterlm. Fakat, ne yapa· 
'•? FJblade delll ki.. ~ı 
: lllda lttP. birin~ bau.ro aalo-
... !tkürpla bfeur.abtJlt. 
....._ Çtbik6 yanlı baa ,.o&cuW. 
._. •ar. Faht P.•• da ı.a. 

1 
~ ftİ'e7IİD kt• oiıada rala .. 
at ,,ı.~klımr. KGçak odanın 

' t,l•ç•ye akan tek b~r pelte 
... cweft 'Tal' '" çok ~ıcakbr. 
., Ferit, )atlma, f811nn ya. 
t stlllle bakır. tin bluna dat. 
1 
lul& ciq-am1ordum Ye bu 
I ... la ... INt, k«IMH .&•eıial 
tlca ediyordu. 

Reclettı: 

- Ha11r., IC•koca geceyi 
bir delikte ~elll4ty\z. Ba· 
'Y•OJ& gicldfta. 
· ~ ......, mlkedar 

-~D~···· Mat O Cla, eh• 
~ illit, eYlıııa: .... ıl .antat-

•• ·-- lılrt.iıı 
1 

El ppb. ıs- ....... ..... çaldı. 
~~ ...... atata.;ı ..a~. Din· 

Wt '9-cet&p-; """ ; 
-t Peki ef~ anlaplda. 
$enra4 mitım ı ?i't ve dil

• cmcpdli ...... 
'fllnlt, -çak kıqıu; ıttmele 

.._. .... ,.._v..,t.ata n. 
pıra var-.ıtb1' ki, otelci, karar 

'reriBlf tnaı. rmhauedDden 

dııarıya çıktı ve bize doiru 
yQ:-üdil. 

Kocama: 
- Dmleyinfz, efendim! de· 

dl. Sf zl bir tarafa yerle,tfrmek 
f ımklnını bulabiliriz. Labaron 

do Stollmede, otelin en mfi· 
kemmel bir dafreılnde oturur. 
Bu sabah birdenbire hareket 
etti. 

Şimdi telefon ediyor: Araba11 
yer yapmıf, yirmi d6rt ıaat 

tehir edecekmit deaMk ki oda· 
lan, yarın akıama kadar bot 
kalacak. Tabii bu odaları kt· 
ra!amak dof ru bir ıey def il. 
Maahaza, ıize hakikaten bir 
hizmet elnilt olacafımdan ..• 
za!en yann bir~ok odalar da 
boıalacak. Y alna• ıtze ıunu 
rica ederim: Hfç bir ,eye eli· 
nlzt dlrmeylnb ve bunu bir ıır 
olarak •aklayınız. Yar1n ıabab 
erkenden, ılsl baıka bir tarafa 
1erle1ltrlrlm. 

Derin bir nefeı aldık. 
Eli renlt olan Ferdi, men· 

klfatlar vadetti ve bbl bGJük 
bir odaya, daha dofraıu, ı&!e 
nazır ve on beı!nclLül tarzında 
d8ıenmtı b6y6k bir ıalona p 
türdller. 

Ortada ,ezel bir koku 
fntlıat eden bir kovafozur:ı ya• 
n1nda alçak bf r karyola u•an• 
mlfb. Banyo salonundan ay• 
ntmır, odaya blttıtk zat'if blr 

)BadaYal' "t'ardL 
Otel mildCUil, izahat yer.it: 
Labaronun hemfİl'eel bu· 

racla yatar. Fakat b:r aydan• 
beri Avasturya1a avdet etti. 

Gitti. Ferdi ile ben, ... 
.y.lt1Cfm!zdea blribldmi&e ıa· 

.rı!dık. 

Kocama 
- Oh! ne he, nihayet 

dtnlenebll9ce1tz, dedt. 
Balkona yaklatarak llAve 

etti: 
- e. memleket .çok p· 

zel d~IJl m12 
Ben de ıokuldum. Göl, ıa• 

kin, uzanmııb. PaUanza, uzak· 
taD, kar•aliklar içinde bir •t· 
cl•lıık kameti .tefldl-.ed.lroı-du. 

TatlJilında bilmem nanl 
bir gibılelhll haiz bir koku, ae· 
madan~ ıulard~, ıölden dökl· 
!üyor, fı1inr1yor ıtbı idi. 

Ferdt fıa,ıanbc 
- K~ zeıtm,lıkler! Ôy· 

le bJr h.kU kt atddı •Sevirilz, 
e)tem•:S, ha1aıta11 latifıade 
ı dl t:ıd., din haJinnJM. 

KoJllütli beMmde11 yaka· 
lalı~.ft ........... .W.. 

Osaman, ~mu· 
kaft;aet,.. it• bırale, Jumdlmı 
._.kı-....llt bteda 

.f~nt o, .,nhvvcltı 
- &.il ... yemde ,., .. 

11m. 1Camım o'kadar aç 'kt! ... 
He. "ta•ak .p.nldafiln ay• 

ularla. JW1 ljlllla. n hoıınıı .. 
( Daoamı lltll' ) 

-
IWtlN 

J 

Danizlerin ortasında sahih ada gibi 
dolaşan bu vapurlar nasıl yapılıyor 

Yüksek ıüratll bir tranıat • 
lantlk vapurunun lnıaatını 
görmek için ingtlterede Klayde
Bank tezgahlarına gitmelidir. 

Orada e!yevm Künardlayn 
Seyrlıeaain kumpanya11na ait 
iki büyük tranıatlantikten 
btrinclıl lnıa edtrm.,ktedir. 
Böyle büyük bir te,ebbüaü 
meykU fiile çıkarmak zannedil· 
diği glbt kolay bir tı deilldir. 
z·ra adi bir •apurla bir trans.. 
atlanUfin lnıaaı araımda b6· 
yOk bir fark vardır. Meeell 

b&yle büyük bir v~purun tnıtuı 
için 3000 kit:Y,. üç sene müddetle 
it ver~k kap eder. Bu gibi 
cesim bir vapurun tnıaaa her 
türlü konforu haiz bOyilk bir 
otel ve yahut bir kaaabamn 
lnıaıına muadildir. 

lnıaatta kullarulacak mal· 
zeme ve ma.denJyata müieal· 
lik meyaddın ne kadar küllt
yetll ve muhtelif cfntlerdeıı 
mürekkep olmAıı fcabey!ed!fl 
dO~iiulürae böyle bir teıeb
bfisOn neye mal o!acafı 
bir dereceye kadar anı,. 
t•'ır. Yalnız mutbalClarının 
adet Ye ceaameU en büyiik 
otellerin matbak:lanndan kat 
kat ziyadedir. MOrettebat 
hizmetini lf a edecek b:n. 
lerce kadın ve erkekten 
baıka Oç dört itin yo!cunun 
mekılllhnı, yatacak ve otura· 
cak ye,lerbd •~ ejle.ueelerbıl 
de dGtünmek iktiza eder. 

Madeni döıemeler, direk
ler, levhalar ve ıalre için 
tazyikla mftteharrik demir ve 
çelik dökmehaneler, pence
reler, kapılar, tavan pencere· 
leri ve ıaire için muhtelif ce· 
samette bin!erce cam lazımdır. 

Ker..,steye gelince buna 
aarfedilecek kereı~enln haddi 
hfıabı yoktur. Makineler ve 
makine dairesi demir, bakır, 
tunç, çelik, n:kel, sarı tunç 
lıter ve bir çok ıanatklrlar 
ıırf bunları imal fçln uzun 
müddet çalıı~rlar. Yatak leva· 
zımatı, perdeler masa örtü~erl 
balı!ar, hasırlar, aandalyalar, 
kanepeler verl!en eb'at üze
rine ıureU mahıu1ada lmeal 
olunur. Ve miktarı da yü:z!ercE 
ve bi:llerced1r. 

Hasılı böyle bir tranıat· 
lant!k için muktazl hernevi 
lercedlr. 
eıya bir Yapur bamuleılnl teı· 
kil eder. 

T ezı&ht'n çak.Dlazdan eYvel 
vapur memleketin l>ütün ıan'· 
at erh•banın elindeq geçer. 
Bunlarda radyo mGheı;adJı~erl, 
b~htiy' müh~ndlı~erı, elletrlk· 
çl!er tE brl ltlerf t m6teha111!arı, 
dökmeciler, maranıoz~ar, kaz· 
aancılar, borucular vida ve 
clva:aa~ar, kalafatçılar, pu,u[a 
J•panlar, kabartmacı!ar,art~ıt· 
kr, calJlcılar, ı,mı mimarlan 
ve ıalredcn ibarettir. 

Semada görün miyen yeni harp 
Harbiumumi eınamıda l· 

kinci duccede bir rol oynıyan 
radyo'dan harpten ıonra muh
telif ıeklllerden llUfade edil· 
mel• ~aılanmııt?r. 

R c.dyodan Su:h eınaııı;,la 
evveli musiki ve IOD h•berler 
neırl ıurellle istifade ediliyor• 
du. Fakat bir sün, Amertkada 
bütün Haut farleur ler JÖJle 
bu havadis veriyorlar. "Fıllo 
~trol tlrkeUn .hi11e ıe11•tl,r1 
luymetfnt ıarbetmefe batla· 
mııtır . ., 

NeyYork bonumda derhal 
bir panik bat ga.termiJ 
ve iımi zikredt:en ıtrketin 

h ·11e senetleri yok pahasına el• 
d~n pkarılmala baı'1anmııtlr. 
Bu haberi neırıcden n.ktp bir 
tlrket jdt. Bu propafapcla ar• 
ZU edUea talirl r«Sst•rm. ,u. 
.Bunun Ozerlne a'eybtııde rad· 
yo ile propaıanda )'a.,.n tir· 
ket ye ayni vaasta ile mııka· 
belere baı!.amıı nihayet bu 
ıut"eüe hareket Amerikan h4· 
k._.U tarafmdan menedil• 
mlfllr. 

1928 •neılade A.merlkada 
içki yasala baılayıaca radyo· 
dan kaçakçılar istifadeye ba .. 
ı.1111f1,ardı.. Baza poliı Ufire· 
teri bu vuıta ile kaçakçılara 
yakalamtp çahfi:Jprla.~ Fa· 
kat müıpet bir .netice elde e
dilmiy«. 

Bu- iken ~k., N• 

hat~ b .ritrirt uaZwnu:la ra.1-
y.o ile uzakhln 1ıÔt"6flll ~ .,... 
vaffak oluyptlar.di. PolJı buo· 
!um ualtyettne mani olmak 
lçlil b'Bıim lınka.met u;..,.90.· •· 
.rnun a.YQI ra.lumı biltün t•l 
111MCeler1 Oserlnde nev.etOı• 
ied ııc10,11iO.li,ar~ 

'Fa'bt bu çan dtl'tl' 
• 

yo f aa:fyetlerfne de 111anl 
olmakla Yas f f çill1or. Ame
rtkada ba1!e, timdi Avrupaya 
ıelekm: 

Geçen sene. 1edl teıaıtnı, 
ıaal IOTJet hlkimetinia t• 
tokkt!Gııihı aeael devriyen 
bütiin Polo117a radyo fıtaıyon, 
farı, radyo ile rapılacak ko· 
milnlst propaıanclaıından kor· 
l a ~ı-1,, bit' rftn bir lece ltiç 
dur111ak11an yahaıs ıııa..,on· 
laiın ialmlerlnl ne.rettiler. Bu 
suretle &(maya dafıtı~an pro· 
p'pncla ı6zleiiQfn{Ja hudut
tan dahill,l*o a frme!erme •ani 
o?dular. Ruıyaya kartı hakika 
ten deh)dlli bir rad7~ cebheıl 
llteılç, eid'mıt bulunu7or • 

(!bk6 Rua1anın radfq Is· 
te.170nl ... rı her ıece lnıillz ve 
Almaa rad,.o iataıyonlannın 
•1111 tul me.-eelertle o mem· 
lekeua llaanuıda propaıancla 
yaparak kendflerlal dtnletn,se., 
fe tnu•affak. oluyorlar. lngtl
t....ut Moakova Sefirinin bu 
bu•eta yapf4ı tept,hlle Ruı
lv rad10 fıül'yoalarmı ken· 
trol edemf peeldert ce'l'ab1nı 
vennı,ı..dl. Almanracl. r•dyo 
fı·erl fle meıpl olaa Poıta 
idaresi ~11 it• llıatka bir çare 
bulmuıtur. 

Geçenlerde Alman bik4· 
metinin dokuz .adet çek kuY· 
vetll r•dyd lıtasyonu J&p•· 
eaft l>tMtrtflyoİ'ft. itti..,_ 
i>dinukMtıele Oc ,e .. _,fınc a 
Jti.tirllm•k ·~.,... M~ C'· 
Yarında 500 kilo.vatlık ve 60 
ldlovatlak kua mevce ne.ı
reder dtfer htawyvn lnıa 
ettlrmeie karar vermlftfr. 
Y alitnlatda ıa. Lenlnpat el· 

. v.....aM Jl'olplnp ~ 75 Jd)pe 
~4thk J'nl blr f~aı.yo.o J&lllt· 
yete- baı.flamak Gzere~\r· M,ı. 
cadele nerede bitecek bu11u 
f..hde bilmiyoruz. 

Münet'Ver bir gencin sözleri 

Kendilerile daha fazla meşgul ol• 
mak icap ettiği kaydediliyor 

Nafıa len mektebi aon sınıf 
t•lebeıinden Kırıeblrli M. 
A11m B. bize aönderdiii mek· 
tupta diyor ki : 

Vekil Bey: 
Meslekte çalı2acak yannld 

gençlik &:eminde buıule 

gelecek pek mühim bir fikir 
ve zekl inkılabının amili 
mQeıdrler~nl ıesılz ve ıada"z 
hazırlamakla me11ul olduğu· 

nuzu anlıyoruz. İıte bu hUll" .. 
lanan layihalar bu. seneden 
itfharen biz mühendtı ve d:p. 
lomab m(ihendisler önl\ne koo 
yup ı11al edect.ilmiz aahaları 
tayin edecekeılnfz. 

Siz bizi• laUkbalimizle 
böyle meıgul olurken biz n~ 
çfn bize tahılı edilen ıaha· 

lar41a hakkile Jı yapmıyalım. 

Elbette yapaçalız. Eier mü
hendis fıqıfn( taııyan ltu met• 
lele layık değilsek o iktidar 
bizde ıörü"müyqraa beyhude 
bu mektepte üç ıene okum .. 
yalım. Vakıa diplomalı mü· 
qendi•le: kadar yü.kı~ r·ya· 
llfyat fl~ ınewuJ olqı&yJil U• 

zun tahıl) göroılyQraak t~ h~· 
hayatta muhtaaar ve müfit 
ma?amatımızla onlar kadar 
lt yapacafımıza emln!z. O 
halde Almanyada olddiu gibl 
Fen memura kelJmeıtnl Ma., 
hendi• keltmeılne tala•iltnde' 
bir M4• Jcıkı11r .. 

Yalnız maneviyat 6z.;ııbıe 

teıfr eden bir ıeydfr. Bir t11• 

ıanın maneviyatım yiikıeJ&. 
mek onu her türlü fedakarlık• 
lara snketmek demektir. &ı-: 
naenaleyh biz eYiitlarUf. 
mlnnettarını,ız. 

Bundan. bafka bütün 
k iyedeki Fen memuru ( 
hendiıJ) arkadaılaru:qızın 

zarı dik~aUnt celp ile ıu f 
hatırlatl1\ak lıtiyorum: 

Millet!erin kudreti na 
muhitlerine olan teairlerı,te 61-
çü!mek Ica p ederse fertle 
kır:neU inıaniJet içinde ifa 
liii •• edeceil genlı vazife ıı. 
taayyiln eder. Her mtıı. 

mazide medeniyet sabasın 

yaptığı hfame'1eri araıtırm 
kısmen kudretinin ıuu 

malJk olmak iıtemelhıe 

o .. ,ecı. ldtikbal lc'ıt ... 
ve kuv9et elde ey'emek 
zuıuna mideaiUlr. 

Mazlmfal istikbal fçtn b 
kuv•et almak ttlbarlle te 
e1lemellyls. 

Eğer dünkü vakalana 
giinllıi ve yarının faaliıre 

tayin fçln kıyaaeU ohnıJa 

onları tetkik etmektea ne 
na tıkar. M'aeli bu ıün 
medenlpet ab deleFI vücu 
ıetfrea Tilrk elbette J 
için bafka ıeltildtt taıııll & 
m!ne mileıtlr elmak kudr 
haiz.dır. 

Ecnebi Memleketlerde 
Nazırlar mecli~ipde 
Parfı, 9 (A.A.) - Naı:rlaf 

pıectıf, b111Qıı A!mau lıtlk· 
razı me••leılnl tetkik ed• 
cektlr. 

Portekiıd.;-v~iyet 
Lizbon 9(A.A) - Fıan~hal' de 

Çumarte8 akp"1•P.f•P ben 
vaz·yet tabll'eımtıtlr. ft4•4'm~ 
adasında tım bir ı\illGn h~ 
küm ıürmttktedir, 

Kanada valiliği 
Londra, 9 (A.A) - ,.Kont 

Pe11borouıh,, Lort Villlng· 
.on'un yel'fıde ICanacla yaliJJ-. 
iiği e t~,ın 'dilsplıUr. 

"Kocat~,. torpjto 
ınuhrib 

c._.,.., 1 (.4. A.) - ıJ~, 
gün denin tadhilfn •Kocat. 
pe9 torpjto muhribp.pı 15 Kl· 
nuauıanl ltSO da lofaNıaa 
baılanmııtır. Geıp~ tklnc:ıtıyp 
lkm.&llne bitfzaren J>& m6defet 
CeneJ:rede kalacall ve i!kba~ar 
ortalannda Türk ıularuıa ha· 
r~et. .ed'C4\~~r. 

Avam KPmaı,aşm<la 
ı..dı:aı 9 (4,. A..)- ,....,...,,. 

kaaa~.,. WAıi .. all Ue 
Tımeı rıhtıw tlre-.dMJ M· 
aacla 7$00 •ea""' JıUap 
.d•c#r .JıtU~~ 1';~n Jn· 
ı--.a ~Gıoalli1' 1* bJ.\ID 
ll.rJh~11 ıı~.dı etll~l,Ct). 

Bir l'ıerii>Dt battı 
fbllya, 9 (A.A.) .,.. .... 

lltıiqMeı ~--da P-teh .. JI&• 
mmdUd ........ •"PW:ı* .._.. 
.le lllDİllthld Ferllt9a 
11111 •e f'erihot lıJemea 1>atmat-ı 
tw. Şıattll,.e kaW Z& tilt 
:lnntaTJlanfhrı. A6 .... So~tı 
meylindaolma~claA ._. 
tat'lft ~·~~,,. O~:nta1111lle,ı 
endlle edilmketecllr-

lptihabat işleri 
Barcelone, 9 ( A. f4.. ) 

Kral taraftarlıın, qnijmMd 
lqUhahata mıntaka v~ muh 

1 

rlyetJere taraft•r o!anlara 
fi tamamen lepanyoi nama 
l~rfnden pıüre1'1'ep bir lııle f 
ı.urake k;tar vermlılerdl~ 
Albanın doıt!arından ve tat 
bı)ı kr~I ~r,ftllrları ltbe 
ıiıelJ'uıJarın ilçü milıtenklf 
maJa lfarar vetmlt~erdlt. 
bapı9 naı\I bir hath hare 
lttihrz edecell benQz ma 6 
.dei\.dlr, 

Alman dahili siyase 
Jlerlin, 9 (A.AJ - "'8 

ter'de Ai.-ıa•Ytt••• ,iaJıtl.i 
yaaetl hakkında bir nutuk ıö 
1Jt'f9 M, Bnanf il&',. to1J.1P.Jrat 
deli olarak yap&)ao ı.dtyat• 
maJ,I bulJ.ranıp y egane ıebe 
olmaMiam ıkab11l ve te@ 
~ V~ ~·a.<:lılA, ıge~JialP 
,..,af.flN. \.O.~Ai'fıl- .ve ,_ark e1; 
letlerj.,. PJ\J~Yeııet hµs91u~ 
b.bulQıı~o 19n~a tatil elan 
~n~ J~•' •1le~ı,ur. 

Zelzded.tvaır.& «fiy91 
H.lhnıW• B {~ -. ... --·~---~ •+.&iıııı ... ıı... fAı IM,ım. 

zeldillJir olJıııJııtN~ 
en.ıt. •rWmat ola11 
lrf• w..ı..a fflf• 
iblnıadr.c 

Zirai taheisat 
Gnemt,-9iA.; A.' -

'İlif•tl •••• .ut 
:.fM•ffllda tiW~ 
•llllne mOWlllllr .-.asala y,e 

rih 'btr ..,_....,.... ~ta 
lietta~---
mlt o1aa he,.et top'aMllf 
mali '.ltomM •t.aidUlaıı M. 
m.alen'.t f'ehl '9Uhap 
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Me 
(Bd, tarafı I inci •dit •tJ.) 
ruM 111erkt1Yeteli ,..,...-n 
kifl deldlerillfıı dtywek T6rk 
Ct:Z& kaMID'ftUn" 16'- WI 
m&'ddeltn u.)'111114'..-...,.... 
.ı~e do!•11 cezajdtl 191~ 
ur. 

M• za11n .reöfnnn'da ta• 
~ı~\e lnfhap etıMd11fnl 161· 
lec. t Kar ar te thfm edttdl ve 
bu karar muclhlnce masnu• 
Şeyh Eıafta münaıebU ft Ere• 
kay köckO.nd• ziyareti ve 
Ahmet Ziya Beyle 111uıahebeo 
lert muz~f' tetkClta dahil ol. 
maıı kaaaa&aaı laaııl ettllf• 
dea .t6J lncll macldenln 2 
mel fıknmmn -dellleüle 313 
tlnCD maddenlıll ti IDd ,.... .. 
llH tev'**' 6 ay. Jıap• ve 
20 lira tce .. 11 uakUJ• mabo 

küm •l.-ıt•· 
O~lnOI .,...-.ı K.,anm 

U•JI m atr.lladell Tah~ 
cdlıf im~t..-ıı...- ....... 
illa mulkaketdM .,.,.ı..Mıi
talillk b~•••• uzaraa 
teJari,ledlf ecchlfdcfen' IODrA 

taıilkatle '&'liraw!•lı lteinı "f&dt
lle 'hts.-lMi oldufu '"rria· 
.. 'ÇlkaD evrak me,..mcla 
hafunaa wektuPfardab' anla· 
plclı. V • tkavePU 67' num'· 
rah iaaaaa ~ .......... 
ne muvafık efali cOrm17eclen 
...... Df o:.o• ........ 
11tea11orcla lf adelhıd• hem 
imam ve hem katıkçı olduiü· 
•U. taribtle al&katı elmada
lllllt Ş.,h. Eaada tanımacbi ıu 
IÖJledl. ş.,a Eaacbn a&ul•t
diil mektup okundu. Şeyh 
La• bu- mektvpta mam•na 
.. ,....... ...... edtfoaıdd. 
Mlidamld tuüdn)'O..... N 
aektup eaa• Dlçla" ~ 
•aline: Oaa h~ltr 16.W. 
911ftlm, ondan 'ilelllt .. daha 
rbl ka~ ..... ası; ftaa8i*'811 

•••beta; 66allerdll• ..... 
tllJ9J,9 mukıdMlcltr ciddi • 
diler btw auale ce•Uea ..de: 
o... faldP old-P-• ~ 
Ooclanıhd4..,......._., .. ~...., .. ,... 
medeıı ı._.t~ tlJf

lealdfdr· 
MiW..._.-Mrle~ 

., ... kabtltidf *l.tt.d ... 
detek ld'Slld HaJttf tatlka· 
tbadea :o1d~u erind911t 
aektuplana ve padertllll 
•ectı,.ı.rıa bUDA klB bir Mil.-.,._. if11ıtk= H&rr 
keUDID 11 IDCI ııiaJ4Nftdh 
fıkra11na GJpll OlcloJlinu W. .. 

J•• etti. 
Mamu• .a&1aiaa11Dda: lı-

fale kapalcb• deJf. HepU 
J.lldme 1kliiCI top\alupncla 
katan tefhim etti. Masnuauta 
~ib üi\la mlflilik1red " 
•ubahereü n ltu mı: sSr tef-
kllM& •alall ~ kanaati 
tamme hatd -oldupdall' TOrk 
fta& kaa•UDUD Jf;0 DCI 

-.c1c1ee1nta tklDd fı)aum 
t.Yf ba 4 • ., bPI• "10~1n 
atır ci'u;t liatıatıe malik'om 
olmntt1ar: 
Divaaı rpte 

kararldt 
Men ..... ıo ~.) Dl•'· 

aı bubi iri .,..h1.emeil h• 
aGn 6~ "".ı •• .., 
At.a a.,m. rlJ ... tlade o.,W. 
da. :Ve aç ceı .. ptettL 8:_1'
cı celıede, Ala .. blrll'lel -·· 
lr.uulald ....... t.fhl• ecliWI. 
Bu karar• • ...,.. 613 •• 
marala k&D•a h&mln• muh•· 
lif tefe• ltuluaduklan ~ 

.Wtadle m••UD aley~ ve 
tne'ril'al AIAtdfrh ketdted 
ha'ca Mmtafa ve rüfekau hak.& 
Ja~da yashf&b 'duruflD• IOi 

nUilft bl&lth~ Alap
laff.11 1rere1reeı .ffaa Mwtafa 
Efendi •• Mwttlfa otlu Hacı 
Emin •• Mehmet Ol(u Hacı 
Miittaf& Efedl •• dn'ıer 
Mehmet otht Raafh', Hada 
Hm• ofht Hacr Ahmet ve 
1abık tanar• kltttst Kımıl, 
kunduracı :Alı otlu Me"hmet, 
Boınak Süleyman Şe•kt, 
tenc"kecl lbrabllia •llu Hada 
Ahmet, 111&alfaturacı Melame't 
otlu Ahmet Rısa,- nalbant 
MeMnet otla uca Ahmet, 
NMıal HtlMllld dlfd Me'lınlel, 
ltaklal-Na.11H,tw All f.e tabak 
Haftl. otkf. ~ lıl.Oi Muıi
tafa •• Hub'*9et •lla Cevdet 
telkttlerta aed.tltnlen tonra 
muhtelif tatlhler~e caiiinl"e •• 
e•lerde tople.naralt taflkat 
1 ylnf icra ettJfdetl' 'haji;lak 
talik'lbfmdlll ardı ikrar1a~ 
ve tahftleltil tfadaUle 1abR 
olcluiundan tunlardln keref. 
teef Hacı Muıtafa Efenda ve 
Mu.W. oflu. Had &Dl• ve 
Mebautı- ~lhı Hacı Mumfa 
efendilerin haltf•Glluak ••l 
b~c:lettl~ --·· fidat di'Jotaurak harekethf. 
rl_. JP8 ...... iJ'l1; aumlf. 
rah bauaua ..._d madcld-
•lnt te~• " takdlreb 
teTldf oluıulalan tarihten iti
.,.,_ ........ , •lddetlla 
laa::B .,. 75 if911 lir& .... ,. .. 
ceeaılle ta~,..._. •• tı'* 
mazınmlar~ mittderl ol· 
Wlan aDlstllaa cblwı maa
,aua...ı.ıa- Mellmn •lla Ra· 
Mit ... llaa: ............ Ha. 
Ahmet. ..... .,,... liMI .. 
~ .......... .t\11 .... 
MbW; Bıtuw ~
SeYkl ................. 
Hacı Ah~ •llifatura• 
....... ., ... Ala•n RIA, 
•••lr!Melnııt· _,,_ Matı 
Aliin~ IJaWtel -lilır;•.ı• 
Mil-. 1Waı;et•11 
Ali. tabak Halil .. lUımt. 
HaUli ~ ..... ~ MU.tat.. 
~· ....... ö.lbi ~ efed· 
cltle•th .............. urpla 
.... ....... .fR/lt .amara1a 
kaoa..a ıWrlılal -M ım'lla 
blilM:I ~~, .... 
,,, 6td'dftk1altl' tailla.. tuW.. 
.... •• af mlcldetle hapli
._... ... so. ... 111& allı ... 

c•sde tııek'llllı,.....• 
tb,.___...,...rMclır# 
Adil _.,....., ..,...unıan1ı 

f>u har.kedeiW ~ !lal
de h6k(imelıe halMI' ...._.. •• 
fet!ek ...... ..,..,....... ...... , .. ..., .... 
ı.,t~ ..... k -~-
&tr ~-.,. ~ 
teaıareedTlli ..... u.. 
un230 IDc6 11hdilJldnidııtD1tt 
fitri'a11& te'fMÜ~ obı· 
ia tsl* ceatlle 
wbBi.......-v• ........ 
kalthlı mlcldetln ~ para• 
...... ta&'lltd• ........... . 
ha .......... k ...... ,. 

dıfl ta...... ~ .. -
lilMr~ ...... Madaia 
Htı.ill NJe M\litaf* HllllİI 
Nalbant Saltla, ltu.Mlutaa 
Awnet ~ • .Poifft moatıdl 

elM .... ....- 18ellluna 
itaitt t.albf Olld' MUtat. 
$uilht ti&« 11;;Wlalm. ..,. .. 

M• .W- ' pallt Wt •· 

sorguya 
kahat hf ht deki met~ut 

oldı«dıfutdü bunlaiüa b 
raellerine milttefikdr- mat 
Yerf}lbfftfr. 

Divaıır harpte 
Menimen, '9, (A.A) - OrR 

dtvenı harbin ikinci eelteelnd• 
Alatehtrlilena .ımullakemHln• 
... ,tan .. ttıt. Mnauale ara.ı 
nmb Ha1 ze hantıft 'lld f.111• 
rfn OdUnkabı imamı had 
Muataf .. Htllbl '*'•dl de gay1' 
meftuf oletall •uhrnufordtl\ 
En • 1'liph!rltferülı 't'e S. 
zollulatınclan- hacı lbrahll& 
cllu M~Lıtet efendl fıtlcYıf 
c'4tldl: fadeelnde; 45 .-uı 
•vt~ NAjt fariWtlle &'111ta• 
olduiuft " fabt ş.,JalA 
&lo.ladea -IOltM terk•tttlbt 
i&jletiltj ,.,. ~..-. .. ıı 
deleri kabul etmlyerek dlpt 
111aznunlan ıöıtermlı Te bu• 
lar'ta hemdtar o· madım, bit 
mDna.ebetım yoRtur _.eıtllftl 

Bundan ıonra llDam hadi 
Muıtaf a Hilmi EfeDdl lıtlc-.a J 
edllmtıUr. lfadetlnde; evvel~ 
tatlklt.J 8ie\ldlp o1d\ifGnu ye 
IOllr• telfl'lfttltift Yo ılfteıfı. 
len ba~ ••stHıl.W. tanhhlı 
;&jh!ıalftfr, P dtaf, bunfanla 
Şejti"'~~cıOWibb Efen'd!bl 
61q~i'eft IOdra keh'dbtnl 
haltf•I... o duld liakkhldalH 
1a1t•k•d.ı1da ıfactelerlbl 1'a1bul 
etlitelD1f te 1tananetı 1be"Deill). 
clıkteb •nrr 1ıtç bıı ,., 7•Jto 
ma:dôl\ demfftlt • 

Mcıteü:tben teçM cel'tNt 
cel1>fe.t' talltı' ka.-ara ahaa 
ıahttler~~ı\ :Aliatel •• 'Ştkrl 
Ef. ler a1n atft ıettHbalt' e~ 
6. Ef;lftııd ...... • Pdı 
........ -N_.lıilı~.,.._u6 
.......,. .u..t ,.....,.d. 
,. ........ ..,.,...... ..1'udo ..... , ...... .. 
AlllıMI ~,._1 .... cl 
Itır .., .... .ıla.llJlll .. ._. 
inlerden 1alms ~· 
" v t.libl • ...,. .,. ... 
llilf't~~ te&d 
....... ilH ...... 
... ıfatc 

""' _..,. ... ..., Mutia wca __ 

_..ylal 'F,..t-tBeJ .. ya~ kal~ 
mlf •fi lcLlta._,. 1ert ıa. -ma• 
• ..-kenıMol -Milel ···•af• 
da'ıe• Mehmet otlu- Raıll 
tlacı ..a.... oik. Mehmet\ 
ta11are kltibl Klmtt, -Lisesi• 
kufMloracı Mell•et Haa HlmL 
met "Sade Ce•clet, Bc.-ın•k 'S$ 
le,asaa. laal&al- Halil of~j 
Halil, teuhed Ah1net -il.ant 
ika Akmet, tolak Melımel\ 
Alatfttr mlftiiaa Mehmet A· 
clll,-pauaı calDlt ima• b 
fi -Almae., •lenkl lıafu..Mu_. 
tala Yafhane camii IDtaml 
Emla, lmant Muıtafa, ,.bu~ 
çu Ma'tııM Amlll ft Satotulla 
tıılilan.ool.ıact lln•a.- ofı.l Meb& 
metftea ibaret bu 111a• 
l'mdarclaa ,.,... inamı hallfı 
Yalhaae .._ .. Emin efend• 
ata 'fl,altitl •ltmda 7apı!al 
._,..1erda-1ut1111t l1ln ... 7apL 
&ita~ t&Mlatlh tallihal JOlua\ 
da .,.....,,... iıMakblM' Mndl 
li&D'tllM..... hUtrlikf tahktk 
tmUkt ~ tlh ifadeleri •• 
--M"lle ••IWflhb,kN'Otd..
tuaclaa1*dtlllltM tekkele~ 
...Wı.ıe claW bA•atata liblrlncl 
............ ..,... otaıunda 
WMlt ae , .. 
lalllda'da~dttaiaatt tel-.. ım 'im tteuı Gd• ... .._ 
.. ı,_ Laca Mutafa, tiakk 

HM.a-ollWMutllf8', Mu 
taf. olls tldmlrPotWMlcllrl 
Ve , tlerf aaAl\ııri 
Reilt H-"*• hanilfl, talak 
Khim, lma'lfitea 1mll~ 'Mu 
~(•• MefuDet otlu Ahftıel 
ıt1u iM aalltant Sakla efed 
411erla de ller .. '1erlal1 iltemlt' 

K:-ay-atepe 1 

Bir m hribbniz f 
daha tezgi tan 

indirildi 
Cenevre; 8 f A.A.} - TGr· 

kiye htıldbnetl tarafından ı .. 
m•laaan 2 torptto muhr 4ıiD• 
den Ka,atepe 1 mlııcleki birin· 
dd ltu@ TGrklJ• aefltl ile 
l>trçok devlet rlc~ll hazar bu· 
lunduldan halde denize indi· 
rllmtıUr.ı 1350. toni'Ata hac
minde• 98 metre uzanhaiun· 
ela •e çift uakul• olan bu 
torplto muhr"plerl 120 mili· 
.metrelflt d6rder fo.,ta mOceh· 
laez olacaktır. 

ıt Ht 

Maarif Vekı1i izahat 
veriyor 

Ank•r• 10 (KMJ ..., Pırb· 
ju....,. 'uıM ..,.,.. t.p.ı 

landa. Ma•ttf Veldlt Lift be', 
~· bir lahana baıulida. 
~eeelr' te!l\clW ktıt l&a4Jial 
Yerdretl WhteıllıJNI 

MMi Mb-ir 'CltRfYet 
~ IO'(H.M) - L• 

pi aekerl ~ 'le «A•IİI 
~imi G 'Befl fell ~ 
rette lcaU.t\l. Calip \ier Danll· 
flıfunun lett• adflır 1aukal: 
'-a~nfi'I. Terltt;e• 
.... bir' ••<ti•• c ... ,. .. 
MMll~._.ı • ._ta•.-ftı._ 

Alf"m )tıulttıliitf 
hak'ltanJ. lalribtit 
~ ........... w 
~ ite; ·ha*r t~ t'ıtoıu 
~ifbi Dfyi&bt harp anftddflulo 
mumlllflnce takibata tmıtuil 
ı.ı-.-. 

lam1r>k .. 11,ul..pDlttled 

'-al ... tara•~' 
Nast~hcen neırl~~ 
.......... 10 (W.ı..a): la.w• ........... la....., 'Jdldı• ......................... 
~ '" ............ 



S.hffe 4 

•-.:ı:m 1 ., ., ~ 
Fransa meb'usan meclisinde 

Hariciye encümeni, hükumet ile petrol kumpan
yası arasında yapılan mukavele dinlendi 
Parlı. 10 (A.A.) - Mebuıan meclisi Hariciye encQmrnl, 

ıakumet ile franıız ı::etrol kumpanyuı ara11nda yapılmıı olan 
mukave'elerln taıdikana mlUesl'.lk kanun layihaaı hakkında 
M. Brland ile M. Rollen tarafından vcr ;len izahatı dinlemftllr. 
M. Brland Franıa'nın Irak petro" ları üzerinde haiz olduiu hukuku 
tayin eden •San Remo" ltf ifmdan 1:onra ct:reTan eden müza· 
ıere lerin ıeyrl hale kında encümen azasına bazı izahat vermiotir. 

M. Brfar.d, Almanya'ya açılacak beynelmilel kredi hnk· 
lıada M. f ranklin Boulllonun lordulu bir ıuale verdiği cevapta 
7apılmaaı derp"ı edilen bu muc melenin h:çblr mahzuru olmadı· 
lını ve Avrupa hüktlmetlertntn el bırlliile ç.alıımaları dyuc· 
Une uy~n oldujunu ıöylemlttlr. B:ınun üzerJne M. Franklfn 
Bouflon, böyle bir ı·yaaete muarız bulunmasının ıeb,plerinl 

anlatmıı, Almanya hükümeun·n beynelmliel taı.hhüt:erinden 
lurturm la çalııtıiı idolaıını mutazammın olan noklal naza· 
nnı müdafaa için A1manya nazırlanndan bazılarının aöy!emft 
elduldan nutuklardan bir kaç fıkra ok\ımutlur. Jlundan sonra 
M. Grumbach ıöz alarak, bük6metfn A·ınanyaya m&.11 yar· 
tlımda bulunmağa matuf ıfyuellnl taıv!p etmfıtlr. 

Büyük bir yangın Memur~ara ecnebi n ·şan 
Oakland, 9 (A.A.) - G e- Ceneyre, 9 ~A.A.) - A.:a· 

atı bir harada vukua gelen yt ammeye müracaat nellce-
•ır 7anfın neticesinde en azı ılnde memurlann ecnebi nl· 

.IO yarıı l eygfrl kömür ho- ıanlarmı kabul edememeleri 
.. 1 k Ti d k t I f l tekarrGr etmlttlr. 11ne n ı p e ere e e o • B . .. .. 
•ı.•ıtur. Zayıat 500 ooo ~atar erlın Darulfunununda 
tahmin t"dl?mektt:dlr. Bu bey· Par!ı, 9 (A .A.) - Berlln 
s rlerden birlı:ne 33,000 ( 0 • Darif fünunu llml emraz IDÜ• 

la.r kıymet takdir edflmııtf. derrJıl Dr. Leıckke tıbbi ten· 
Yangının bedbahtlık eaerl ol· dlka:ar otelinde beıeri ıa ıl· 
tlı.iu zannediilyor. Seylılerle yetin bünye ve teıc:kküiü 
afal ye efradı beyglrlerl kur- h"kkında bir konferans '\'er-

k 
mlı ve Franıa ile Almanya 

larma için kendilerini alev· ara11nda ilmi ve tabii milna· 
lertn fçfne atmıı· ar ve bune ıebetin yeniden tac11üınne 
lardan bazılannı d:rt olarak alt kü~at re1mfnl icra etmlı· 
lurtarmıılardır. lerdir. 

Fransız kabinesinde Ecnebi hububahnın ithal 
P~ril, 9 (A.A.) - Re:ıl· 

cümhur M. Doumer~ue'in rl· 
7HeU a :bnda top'anmıı olan 
•11blne tçtlmaında müf&tün
lleyh hava taarruzlarına karp 
alınacak ihzari tedbirlerin 
ieYelJ mecmuaauıı tanzim 
elea emfrnan.eyl lmzalamıt 
•r. Mecllı, Maraıal Petln'l 
laprafın h~va taarruz?anna 
larıı mGdafu.11 mnfettltl umu· 
•ld 11fatile a'lkadar nesaret• 
lerin faallyedlertnl teYhlt "'fe 
tanzim etmele memur eyle
.•lıtir. Ceneral Weyaand, 
aumalleybln yerine ili harp 
•acliıl relı Tektlliflne ve ordu 
•üfettlıl:llne tayin edllmlıttr. 
ferik c~neral Gamelln ceneraf 
Weygand'ın yerine ordu erklnı 
\arblye relıl tayin edtlmlıtfr. 

12 milyonluk ikraz 
Londra, 9 ( A.A ) - Hint 

•ıkömetine yapılacak 12 mil· 
pn 1 tfllz, ikraza alt tabyl· 
•t t.u eabah tamamen ma,. 
teri bulaıuılur. ihraç flab 97 
" faiz miktarı yüzde 5,5 tur. 

HALiDE. ·NwRCr.--

• .... Hız.metçi, mtaaflr oda· 
•da oldufunu ı6ylecU. Y&o 
lldGm. Piyano çalıyordu. Bir 
aa durdum. Bilmem ne çal1-
J0rdu? lıyan eden, ha1kıraa 
lardına Hılert ıf bl bir ,eydi. 
Kapıya iki defa kaTTetle Yur-
41um. içeriden onun aeıl •ce
llniz!,, Dedi. Girdim .. Ne ıaa· ._! Y alnızclı, baıaaa çevlrmech. 
&6çlk olmakla beraber ha
llkullde manala ellert, taılar 
llUlnde yaT&f ya"'faf pzlnt
Jordu. 

Piyanonun parlak atyab 
•apalma akaeclen ince yOd, 
.. ha l:ttçtlmes btr mlayat6r 
•1reder atbı. •maalıiz bir 

Fnnchat 9 (A.A) - Ecne· 
bt hububatının ithali memnu· 
lyelini natık olan ve elnr ek 
fiyatı üzerinde teıir icra e~en 
kararnameye kartı proleıto 
mabi7eUnde olmak üzre ya· 
p1:an umumi grev dolayııile 
tahaddüa etm~ ol&D karg&f&• 
iıklar (lzerfne buraya fevka· 
ilde aalihiyell haiz bir ili 
Komlıer· e yeni Vall .clmfıUr. 
Mumaı:eyhtmaya LiJ.bondan 
itibaren bir aıkeri Jut'a refa· 
kat etmitUr. Bir Portekiz Tor· 
plto muhrthl Funchal önünde 
demir atmııtır. Cuma günkü 
karratalıklar eınuında ölen· 
ı~rden biri bir poUı memuru 
olup, dlfer Oçü de ahalld~ndfr. 
İtler kısmen batlamııtır. kar
•aıalık olmamakla beraber 
almayltler devam etmekt .. dlr. 

Kömür madenleri 
Cardiff, 9 (A.A.) - Uzun 

mib:akerelerden fonra cenubi 
Cali, kömilr madenleri aahfp
leıt mileaal.Mlerl araıuada bu
giln 3 sene müddetle mer'i 
olacak bir ftllafname imza 
edll~ktfr. 

(Yarın) ın lelrilr.a•ı : 59 

ı hazla, lezzetle, bedii bf r z;;.k• 
le, kana kana gözlerime dol
durdum; büyOlenmlt ılbf, ha· 
reketafz kaldım .• 

Bilmem ne kadar zaman?. 
Sonra onun zenl'fn ahenklt 
seı!, munlı Te mahrem bir 
perdealle, kulaklanma çarptı: 

- Dnn ıecekl öfken~z da· 
ha geçmedi ml? .. 

Bent kim zan etmlttl ? ••• 
Nefeı alamadım ..• Birden bire 
d6nd8, pıırdı : 

A .•• Slz mlllnlz Nihat bey? •• 
Ben af abeylm zan ettim de ! 

• Afabeyt,. zanetml•... O 
tlaktkada blr,eJ diltlnme
tlım.. D6fGnecek halde delil-

Y/4R~ 

i.."~=?--~ 1101.i.rTN 
Facıa tahkıkah 8 . d kl .d. . 

8 h • . d"ld ır aya ıa ısesı 
azı eş as ıstıcvap e 1 E'r enköyunde kııs p Şevki deadl 

lzmir' de mühim bir 
sahtekarlık vaka' s: 

Aıopyan hanı faciası hak· ile Safi t efendi aruıncia meçhu l ı tr 
kındakl t bkik t b 1 f ebeı ten dolay: kavg ç kmıı, Şnket J 

a a a eı nı: a- frndl Saffet efer.dlyl cövlip ıö:ıünü 
tlntak dalreıince devam edil· tı'ılrmııtır. 
mektedlr. Tahkikatın bir iki Hergünkü dert 
gün zar:ında bitcceii zan olun· A"ecldl3 ekllylin t'e oturen çlçe' el 
maktad.r. A lf D!in Salt pııp hanı 6nD:ıdeı ge-

Dün mevkuf bulunan 
Çırak Yani ile bazı eıhaı ve 
Yak'a eınuında orada blunen 
kahveci Müstantiklik tarafın· 
da., dfn'enllmtılerdfr. Evrak 
yarın müddelumumlllfe :eri· 
lecek ve bir iki g6n ıonrada 
kararname tanzim olunacak~ 
tır. 

Vefa cioayeti 
Tahkikat devam ediyor 

EYvelkl gün yazdıflll'ı& 

V ~fa clnayetl tahkikatına de· 
vam olunmaktadır. 

Kati hidfıeılnde bulunan 
bf r çok klmte ler mGatantfk. 
ile ce'p edilerek ifadeleri 
alınmaktadır. Tahk:katın yarın 
bitmesi ihUmal dahilindedir. 
~ 

Abdülkadir Kemaliyi 
soymuşlar 

Adanadan yazılıyor: 

erk a 2453 numrralı otomobil ç · rp-
1 bazı yerlerinden yar J .. nrnasma 

qebep olırıuı'ur. 

Şapka ve palto 
Beyoilanı!a Şlıhane karatotun"a 

Seılm d: n aLıam l"ıld ı: ıuaath n c
· fn ... duv11ra uq;ı rr.tto•lle f&pkaıın 
nethal bir hır •ı:ı çalıp lr • l,'m ·ıtır. 

T•vuk hır11zh§ı 
Km' fopralrta hrt boyandn Haliiıl 

1Jeyln evindeki rrüc:esten Utfl beye 
tlt birdi ve t · ya klar çalı"mıttır. 

Yıngın ba,ıangıcı 
l'atı tte Demirhane mah~ tkıln<!e 

ltarap lılr nde otu an Ank"rah M· h· 
ı : dln znceal Saadet hanımın oda· 

<ıınd n 3·rgın çık - ı~ fsede etraftan 
etı1Ue ek sGJc!lr61ırıüttür. 

Doğru bir tahriri nüfus 
Japonyada ikinci umumi 

tahrir nüfuı geçenlerde yapıl· 
mııtır. J~ponların yaptıktan 

her it gibi bu tahrir nüfuıla 

da fevkallde dikkat ile hare· 
ket edilmiıttr. 

Koyun tüccarını 
kendilerini 

lzmlr 8 (H.M) - E•velld 
•nn Utlanın KaTacık köyi!n· 
garip bir aahteklrlık vak'a11 
olmuıtur. 

lzmlrll kör Arif, zevceıl 
Sebahat banamla Urlalı kah· 
ya Muıtaf a ağanın koyun alı· 
lına ıltmltler: 

- B•z bfr ıürü koyun alma· 
fa ıeldlk .• 

Demiıtlrler. Muıtaıa afa 
bu yallı müıterlyi kaçırmak 
illememlı ve kuzularından bl· 
rinl kuerek lkt mbaflrlne b!r 
ziy•fet hazırlamııhr. Arif beı 
yOz kuyunu birden alacafını 

söylemi f ve pazarlıla ıtrlt

mlıtlr. Muttafa afa bet yiiz 
.~orun için on iki bin li-
ra lıtemft, Arif ve karııı 
dokuz bin lirayı muvafık 

g6rm'1t Te epeyce uzun ıüren 
hararetli bir pazarlıktan ıonra 
beı yOz koyunun 10,000 liraya 
ıatııı iki tarafın arzaıu ile mu 
vafık ıörü:müıtür. 

lı para verılme•lne gelince 
kar Arif elini cebine ıokmuı 
ve cüzdanının arasında biner 
liralık on adet evrakı nakdf ye 
çakarmııtır. 

Bunlar, Gzerlnde ( lCOO ) 

kafese koyanlar 
deliğe tıktı 
rakamı olan eıkl Avuıt11r1• 
kuronudur. Zavallı Muıtafı 
Kahya bin rakamını görünce 
bunların cGmhuriyet eTraka 
nakdiyeıl zannetmlı "'fe bet 
yüz koyunu çobanlarındaa 
birine teılim ederek Arifi• 
iatedifl yere ıötürmealni IÖ,. 
lem·~ur. 

S<iril alıldan eptce uza~ 
laıtıktan ıonra Mustafa kah• 
ya paralan bir daha ıözdell 
geçlrmlı •e bunlardan birial• 
nl Urlaya giderek bozdurmak 
ve borçlarını vermek lıtemlt' 
Ur. Mullaf a bu paralarıA 

Ctlmlıutfyet evrakı nakdly 
olmadıfını 'Ve kendisinin 1119 

zaia dilıürüldüiGnil ancali 
para bozdurmak Jçin mii' 
racaat ettlil bir ma ğazaM 
öfrenmiı ve derhal Adlf yeYJ 
ı&derek keyfiyeti izah etmit~ 

Bunun üzerine Adltye del" 
bal faaliyete aeçmlı ve jar 
darmalar kör Arifle zevce4 
Sı.:. baha ti ıürfiııün baıında 1-
mlre doğru ilerlerken yakal• 
mııt r. Arif ve zevceıl Saba" 
ha derdeat edllmtıttr. Tahldt 
kata devam edilmektedir. 

.. Abdülkadir Kemali hu· 
dudu geçtikten ıonra hududa 
pek yakın bir mahalde meı· 
hur (Dana Boruk) çeteıl tara· 
fından yakalanarak üzerinde 
bu· unan dört bin lira mikta
rındaki paraları tamamen al
ınmııbr. Bu ıoyfundan ıonra 
Kırlchana ıelmlı olan Ab
dif kadır Kemali Kırkban 
mllfı kumandanlıfına baıındaı 
geçen ıon~un vak' a11nı anlat· 
mıı ve paralarının fıtfrdat 
edilmeli r:caaında bulunmuı· 

:ur. Bunun üzerine mille lcu· 
mandanı derhal otomobllte 
huduttaki Hac:lar lö> üne 
gelerek tahkikata baılamıı ve 
Dana Borulı çetesine yatak· 

lıtatfıtlk ilahının önünden 
klmsenfn kaçmamasını temin 
fçtn memleketin bütün köşe 

Ye bucafı gözden geçfril niıtir. 
Bu meyanda Tokyonun en 
kafabahk mahallerinden bf. 
rinde tahrir lıt 1le tavzif edt • 
mlı olan bir heyet bir çöp 
11andılını kendisine melce itti· 
h ~ elmft olan bir aer1eriyl 
ikametglhında bulmu;lar ve 
kigıttan fenerlerfn zlyaıı al· 
tında cetvellerlnl do· durmak 
·çın ıuvallerinl tekrarlamala 
batlamıı Jardır. 

Hangi binaJarvegriden muaftır 
kulübe ve barc.kaları köy mi.. 
ıafJr odaları), 

ık ettill tahmin olunanlara 
tazyik ederek ve akıl takdir
de huduttan çıkarılacaklarını 
cöyliyerek Abdülkadır Kemali 
ve aveneainin dört bin lira· 
ıını fıUrdat Ye kendilerine teı· 
llm etm;tur. -·-Beynelmilel banka 

Bale, 9 (A.A) - Beynel
milel tamirat banka11 idare 
mecliıl bankanın lik mecliıt 
umumi içtimaı tarihini J 9 Şu· 
hat olarak teıbft eylem:ıur. 
Bu içtimada, bütün vru pa 
deTletlerlnf n merkezi banka
.arının m6me11lllerl bu'una· 
caktar. Y aln z, beynelmilel ta· 
mlrat bankaıının hl11e ıenet· 
lerloe malik olmıyan İıpanya, 
Portek"z, YugoılaTya, Lftvan· 
yA, l ·:anda, Ruıya Ye Türkl· 
"'"' ı """ "" J,.. ~• mi\~•,.•nııı ~ .... 

dlm ve arlık ıon c.amla taham· 
mü"Gmda bltmfıtl .• 

Ona bir hamlede bütün ıa
tırabımı anlattım ••• 
. . . . . . . . ' ' . . . . 

ETii ! ... Ôyle mi? .•• 
Bu kaciın, dOnyanın en 

mahir aktiriıl, bu küçük ıO. 
zel yılan, bütün dünyanın en 
yalancı m•hliiku. 

Sesinde na11I zebun bir 1&• 

mfmlyet!e ıöya bana bakikatı 
itiraf ediyor, benden af fıU· 
yordu! Halbuki en mnthlt ya· 
llnı o dakikada söyledi 

Niçin onu kıTnmlı ılyab 

ıaçlanndan tutup yere çarp
madım ? .•• 

O, d6aiilmek, birdenbire 
çarpıl"na.k için 7aradılmıt ka
dınlardan biri. Bari aon dakl· 
kada haklkab ıayleae : 

- Ben cani bir atlım se
buauyum. 

Dlyel>tlmek ceeareUal ıh-

İki sene evvel bizde yapı· 
lan tahrir nilf uı eınaıında t .. 
tanbuldakl çöp ıandık·annın 

içi aranıldımı bilmiyoruz? Her
halde gelecek tahrir nüfuı için 
buralarada dikkat etmek fafde
den hali kalmıyacaktır zan· 
nandayız. 

lıtanbul Futbol Heyetrnden: 

13.2·31 tarihinde Jcra edile· 
cek ilk maçlan ıunlardır: 

ikinci küme Kadıköy : 
Kumkapı • A!bnordu ıaat 11 
Boıazlçi • Beylerbeyi ,. 12,45 
Eyüp • Pera ,. 14,45 
Hakem Salihattio Bey. 
Birinci küme Taksim Stadyomu 

Galatasaray • Beyl..oz ıaat 
11 lıakem Niyazi Bey. Vefa· 
St:e1manlye ıut 12,45, Ha
kem Sedat Rfza Bey. Fener
bahçe • Anadolu aaat 14,45 
J.31 .-m Nilzhet Bev. 

tene, onu af ederdim ..• 
Çnnkü aıkı tanıyorum ... 
Fakat ıöylemedf. " Ala· 

bey!" Dediği adamı nedtflnl, 
kendldne bir kardet gibi old\!k• 
lannı ve yuYa11nı açan zaTalb 
maıum kadına biyanet ettlfl· 
nl ıöylemedl. 

So?ak pembe boyalı evde 
ne f acıalar dönd0i6nü ben 
thndl ıöznm!e görilr ıibl bl· 
lfyorum. Zavalh Mehlika a· 
caba hlll uykuda mı ? 1okaa. 

Müıakkafat kanunu tadl· 
len iamf bina fratlan ka· 
nununa tahvil edilmlıtir. 

Llyihaya nazaran icra ve 
iıUcar edilmfk ıartile bina 
verılılnden aıağıdakl binalar 
muaftır. 

i/ Ü9Tieie, ınüinaic,.. inl
ıuıi bütçeleri ile idare edilen 
etekküllere aft olup irat ge• 

Urmiyecek bir elbete tahı!ı 
edilen binalar. 

2) Ecnebi devletlere alt 
olup aef arethane ve konıoloa
hane ittihaz ecillen bln•Iar 
ve inilttemliitı ( mütekabili· 
yet ,eraltl ile). 

3) MGnhaiıran dini !ıfzmel• 
.erin lfaıına muhaıaeı ve 
umuma açıli bulunan ibadet· 
haneler ve bunların müıteml· 
ıltı. 

4) Meccani olmak f&rtlle 
haetabane aanatoryom ve ha· 
mamlar ile alfllitlik eytamha· 
ne ve darGllcezeler. 

5) Umumi Maarif Te me· 
nafii umumiyeye hadim ce· 
mlyetlere aft binalar (kazanç 
lemini gayesi bulunmamak 
~arttfle.), 

6) Zürraan zirai lıtlhıali.tta 
kul:andıfı alit ve edevat de· 
poları afıtlar, ahırlar, kümes· 
'er, kurutma mahalleri, fırm· 
.. r, . ffçl ve bekçi btna, 

etmJt• 
Hayatının bütün fecaatını 

bir an içinde ıöyleylvermlıtl. 

Ve o, - Ne •cı ! - Bu haki· 
katları en bOyük yalan ola· 
rak dlnlemfı, en sefil ıüphe
lerle yanmııtı. 

Bu erkekler, ah bu erkek· 
ler!. : Samlmfyetr~n ve dofru· 
luktan hiç mi anlamazlardı 

yarebbl? .• 
Kalktı. Nlltıfer koımuı, 

defteri yerine koymuttu. Son-
• • • · • • • ra ı~ldl, parmaklarını birbirine 
Belk11 de Yam edemedi. 

Gazlerl karardı ve defter elin· kilJtllyerek Belk11ın önünde 
den yere kaydı; durdu. G6zlerinde korkak bir 

Dtılerlnln arasından : ıual vardı. 
- Sefil 1 • • • Belkıı bir çırpıda söyledi: 
Diye inledi. -:- Senin kardeıln sefilin ..• 
G6a'ert, alette lnzdınlmıt J Alça'1n, müfterinin blrJ. Eier 

bir ,elik ıtbl kup kuru yan .. 

1 

beni~ bir sokak kadını o'du· 
yordu. Bu adama karp am- fumu iddia etseydi ODU kar
rGnde 7ahu& hır defa, 16nlünGn ıımda bukadar küçülmllt ıör
blt6n eamlmlyetlle hareket } m~"1m._Fakat dünyanın en ma 

7) Sahiplerinin ikametini 
mahıuı olup ıene ;k Iradı yfr
mi ı ·radan aıaiı olanlar, (iradı 
altmıı liraya kadar olan bu ka•, 
btl bW.luıa lratlarınua yirmi 
lf reaı verıtden muaf tutulacafa 
gibi binaların taaddüdü halinA 
muafiyetten yalnız biri müste
fit olacaktır. 

8) Devlet veya mahall 
idareler, veya rr.enafll umumi
yeye hükumetçe muaaddak 
cemiyetler tarafından menafii 
uıııumlye için vilcude ıetirflea 
bilömum ıu bentleri, ıulanD 
ycikıelmealne karp mlnlalar 
k~nallar, hendekler, cetvel'el' 
bataklık!an kurutma veya 
kurak yerleri sulama teılıatlc 

9 } Yanaın, feyzan, zelzele 
haıtalıklar, umumi ıerpiler ve 
ıalre aıbı ihtiyaçlar dolayııll• 
lnf& edilen muvakkat mah!• 
yettekl binalar, (fevkalade ih .. 
tiyacın de•amı müddetince), 

(Bu müddet Dah:!iye ve 
Maliye Veklletlerfnce mü;te
reken tayin olunur. 

10 ) Huıuıi kanunlarla mu· 
afiyeti kabul edllmlı veya edt• 
lecek binalar, 

ıum rabıtaıını böyle na11l A!ı. 
tan korkmadan kirleteblllyor7, 

Sonra, Nilüferin bir bat. 
mumu gf bl ıararan çehreılne 
dikkat edince, btrden, bu ko• 
dar acı ı6ylendlflne plıma• 

oldu: 
- Beni effet, kGçülüm. 

Çok acı ı6yledlm... Fakat dD
tGn! o defteri okuyunca ae 
hale ıt.rdlilml dOıQa de baaa 
hak Yeri 

- Hepıl yalan, delil al 
Şehrt1ar 7 

B~l kıı, bir küçük llbza 
dGıündG; ona : 

- Ben Şehriyar deilll•. 
benim adım Belkııtır ! . .6 

Dese? .•• Fakat neye yarar! 
Doiruluk lnaana hiç bir ı~JI 
kazandırmaz. •• 

Genç kadın batını aallack: 
- Beni dinle, küçüfilla 

(Deoamı 11ar) 



Aclola"' 
Elelıflilır 
y ... ?-
s-~Ad.....- ... 

Anadolu 1üa• elektrfll gibi 
m~ bir lbtfpeımıs temin 
~•mit.. ve belediyenin ga· 
rtı hır m,Clt&h19za11 ıiizllnden 
tia 1t_de nlhay~t ıuya d~Gtt 
ttlr. 11.a itin hidayetlneenfterl 
cereran eden m~re ~
lanaa. bak&lıraa, elektdk t;1rkeU 
Adalu;la Anadolu y.aQ.9'n•• 
elektrik itini 1.~ h.ue Oseıı 
dJı-. •'•ıı.ı r.azı olanı.,... 

Elektrik flrktfll, Kartal çir 
ment• fabılk ... a• cer,_ Mrp 
melr. ı.-~ sapıanl~ M., 
11• V ~kili bulunan Rec~ BeJ 
tlrketha bu- taaİ>lnl Adalar ve 
..._dQlu Jjbnna cenp• 
...- wuıe b~ul emmt; 
Qu ı_. o umaadubed fıl!' lJI 
btr neticeye raptedılmemfıtlr 
ft. ed&Jmulrd• yolltm.. 

Şimdide 
Tıp talebesi 

seyahate çık•yor 
Memaliki harr.e hasta
lıklan tetkik edilecek 

Muhtelif fak6lteler talebe
lerln!n aeyabattndeıı aonra Tıp 
f ako.!teti. IDD ~ıf ta:ebelert de 
Kablreye kadaı: bir IOıJU~t 
yapıp~~ karar Teranlt~rdtr.t. 

Üp fakiltealı t&»beler.baJa 
bu seyahaU t!ml bir hedefi 
lıUhd&f. etmektedir.. 
T•llele~ sJdecek bo.calan 

taJJlfındaa Memalikt hane
laaıtalıldan 6zertnde ~•MI>~ 
ele yaptırılacaktır. Bu seyahat 
lçlıa Sıhhiye vekAletl bla il~ 

'f'Untlt~ 
Bundan maada Maarif Ye· 

klletı,A ( JO• ~· verecek8'tt 
Seyahatin devam ettlll madı
deıçe Yamtr fAzeıl clıa. ta~he! 
Jll ginde b. k.,a y~~ 

Seyahat m_,r,afı talebe 
~pna 110 1111& t·~~ ed J. 
dfltn• aazara~ her t .. 
b-. ba ıap~bl pek •• · Li.ı 
para ıle ı~ ~~JI•~r· 

'Fıp t•~ c~ ~ 

w.... ~~ ··-~ JIM•il w;kf,1'3 ~ Ct:: 
ftP ........... ..... ••·' lıııeı 
ye Ltkl otelin tahıllt e~i 

.,. ......... ~ ··~' 20 ,a .. lMIU ••• edeCeliMr. 

TfGI!& imlai 
Tütüncüler lıo· 

Beygirfe 
Ziraqt 
Y41Ranlar 
Zfr~te megul Trakt6r 

aa,blplerme kanun mucibince 
tauılnat •erllcltft mal6md°' 
lku.at vekileu..d•se• yeni 
bir emre-~..., BeJctrle zlraaft 
yapan çıftçtlere bef eene mtlc\ 
d~111 \'~ Trakt6r aahlplerln.f 
vw~l,:nı ~·m,.~14n r4sd• of 
(~ t•.-'p~t vertlecell bl~ 
~rt#nlttir.11 

ikltsadi hahertl! 

Talıqı çola~ 

Va~rcrılar araıın 
chıkf rekabet 

lnl;ıisar idarelerinde tasa---·~~ 
BJJ ._.,vau. bu IJiin.k~ ~ ' bir lfbıumu -

tele,de btr d.ıaıbıt teJc~a,l~IJ~· l~4r w~lJlq 
Çok ıeç kalmmııttr. Efer bu zvanL iıilllllllll 

De•lel dalrelerJndıt ·~ aı,~~ baz~~ 
leTc• ~mek ve ömür earfeııı v:e aklı. maJıtak &ltır9EI 
~ lpdeJD ve lhUtaı ka· 
zaDJDlf olam- r~ ~~1*· 
rın maaılannm pelıc çok. f~Y.· 
k~ bir puaJJ, ~ deY. 
lelin emir ve kontrolu alttn
de(d tı,bf sar dakclerJn~n 

•hJ.Pr~r 
in hisarın fayda ve zuar 

lanndan ı~rfJsı••att inlt• 
memurlanna bl' lnıllyM, ve,. 
mek ve onlua dtfell. mtm111'1. 
lann ha\lwını, 1.,d~~~ aka), 
V4) &daJfll k,w d4'fl41r• 

* 
Bir vazifede ylz h8ya 

çakfm•JIA' CQl il _,, ~~a,., 
bol kerMM A~ yp.. beı ~ 
v,,_ ~N~ bl Ura Y~rDJiilF. a· 
raha en lıakaızhlı ve adaln 
ıldtlftü. 

* Takc:Url k ymet lçlra elimiz• 
de muayyen ve malN eı,a... 

ı-.. olm&lı~ 
Kımıenln p&fl9J~ (MiT 

funda ı&zllmtlz yo~tur. 
Fakat DartlJ~~PA<M 

yahut v•kıek- bir lhUaaı Vfil 

fen ft'lllm .. ü .. •'"'t'd.-ıGk.ı 
ıek:dıploma alan ~ap1de ,vll· 
dı "Vatana, tı thtlaaı •• aeme
relerln• rilpk•"'l ~ Jr "!fit! 

-----~- fkm~p: 
le&- me•ua b1c. adAJ»A. ID hza 

1nhf,.. l(lpyı,~, •nr;ı ettt-

111~ ~ ~ :llpfa ·-z. 
Bıı hareket ba:n memur-

lann, b'ail emek " ~r 
~ ....... 16~~ ,,, 49~l 
lnry. 

* lı.blaar ldareteıtndekl lırat'-
~ -~ metlftlf .,Wdu ........... ~. 

Koa)ıoa: ~ ....... ...... 
~ 'kW-ellliiHlle,..... ... , 
llM te.,. eicleD ............ 
yarlait olanı. tlit.Nilrleıl 

""' Jbılll ve mlraı Jedld l1raflat& · ttol• 
duklan tahkdr& T• ~ 
ll1lkt&A 

• Buplar !ara I~ 
kltlk m'aafdfr. 
Eli~ 

J.V.tllan to,tan te.n•'9! 



GRİ PE KARŞI 

A\•usfurya fabr~.tfarı hezaren sandalyalan umumt satış deposu fstanoul'dı a 
\(. tırcıc lu hanında birinci katta 30 numarada Joz.. Aciman Telefon s 
tıı bul 2 09. Hamiş: A} ni depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadefe 
jrc 'e f ntazi kum aslar mute:ıevvi istor perde mister, tül, k~ten perdeler, 
5trü1er pirinç korneş~ halis lngTz kesme .lake karyolalar ve saire fabrika 
lj ın toptan \e perakende satılm.ıkt.ıdır. fıat maktudur. 

AYYARE 
osu 

YENİ TE TİP BAŞLADI 
1. Cİ KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

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

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

şekil almıştır . 
Mükafatlar keşide ~ırasile: 200.000; 25.00; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100.000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin sahlmasına başlanmıştır. 

OSMAN fERBUH ve SEMAİ KAZMiRCI 
(Sabık Stein) Beyo~lu latıklil Caddecl No. 303 

Çocuk elbtaelerl: 375 ~t~~a~!': Erkek palto!ar: 1095 ~tu~::!~n 
Çocuk paltoları: 695 " Erkek kostümleri: 1395 ,, 
Muıambalar: 695 " Trençkotlar: 1695 " 

Rekabet kabul etmlyecek derecede ucuz olan fiatlanm1z: 
Dalma peı!n par11 ile satmak hususunda herkes için faydalı 

olan prensibimizin bir neticesidir. 
fl&tlarımızdakl bu ucuzluk ayni zamanda gerek İstanbul 
merkezimizde ve gerek taıra ıubelerimiztie müıterJlerimf· 

zin gittikçe artmakta olmasından ileri gelmekted·r. 

ISMARLAMA KOSTÜMLER 
imal edilir. emsalsiz fiatlarla 

Yeni Makastanmız Mükemmeld:r. 
~~~P.Gı~~~l!tı!lilllnlllllm!ılill 

lkhsadi bir ilin 
terzihanesi peşin ve veresiy~ 
büyük tenzilat çok ucuz fiatlarla 

her nevi kostümler, pc.lto, pardesü, frak smokin, caket 

alay, kadınlar için en son gelen model-
lere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 

• malzeme ile modaya muvafık bütün elbise ihtiyacınızı 

lzmir terzihanesinden temin edebillrıinlz. 
• 

Arzu edenler elblıelerlnl Veresıye yaptıra bilirler. 

terzihanesinin • 
veresıye 

mamulabnda göıterdiğl kolaylık hiç bir müeıseıede 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden beri 

ıaptıfı itlerle muhterem müıterilerinin hüsnü teTeccü· 

hünü kazanmııtır. Ve bu ıuretle plyaıada ciddi bir 
müessese unvanını almıştır.İzmir 
terzihanesine bir defa uiramak tddiamw ... 

pata kafidir. Keıealnt ıevenler Yakıt 

koşunuz. 
Babılll caddesinde lzmlr terzlbaneıl •hibl tGccar 

blfkl m6teha11111: Muıtaf a Salih 

lstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: 

Nikoliniıı Zeki ve Corci efen
dilcre olan borcundan dolayı malıcuı 
bulunan Tarabyada Tarabya cadde
sinde kain (83) No.lu dalyanın rub'u 
hissesi, otuz giin müddetle ihalei 
evveliye müzayedesine konmuştur. 
Kalender, dalyanı namile maruf 
ve Yeııiköy Piyade iskelesinden bed 
ile kalenderde bulunan ayazmaya 
kadar imtidat eylediği ve hududunun 
Yeniköy, Piyade iskelesi ve Kefeli
köy dalyanı, ve Tarabya caddcsile 
mahdut bulunduğu ve t:ımıımımn kıy
m(ti muham nenesi beş bin lira.olup ı 
hi sseyc musip miktarın yüzde onu 
nisb~tinde pey akçesini alarak ve 
mahcuz rub'u hisseden .'\ııdon Dob
ro Efendi müst cir bulunduğu cihetle 
30-3-931 tarihinde saat on dörtten on 
altıyr kadar 9 7-5292 No. lu d( syaile 
bizzat veya bilvekale ve fazla malfımat 
dosyasıııdan ita edileceği ilan olunur. 

İstanbul Dördüncü 
memurlufundan: 

Fatma Muazzez hanımın 

Haçik efendi veledi mütevef a 
Kevorktan istikraz eyled'ii 
mebaliii malumeye mukabil 
birinci derecede temi nal irae 
eyledlil Ga ·atada yeni cami 
mahalleıinhı blllor ıoka~ında 
atik 24, 28, 30 cedit 18, 20, 
24 numaralarla mürakkam 
ikt bap mağazayı mnıtemll 

bir bap Reı 't paıa hanı na• 
mile maruf hanın ntsıf hissesi 
kırk beı gün müddt.tlc mev· 
kU müzayedeye konarak 
beı bin lirr.da talibi ahdesfn· 
de olup bede~i müzayede had
di llyi.kında görülmedifinden 
btr ay müddetle temdiden 
müzayedeye vazolunmuıtur. 

Hududu: Saf tarafı Ka:nan· 
to hanı ıol tarafı tarikilm 
arkaıı Avram ve Hayim ve 
Yudfin mağazaları cepheli 
tünel caddetlle mahdut meıa· 
hası alf'ttahmin yüz kırk bir 
buçuk arıın murabbaında arazı 
(lzerine me\:ınl ta . tında m&· 
jazalardan maada üç kaılı 
hanın Billor ıc.kağında cedit 
24 numaralı çifte kanatlı de· 
mir kapııından girlldikte ze· 
mınl taılık bir papuçluktan 
o~uz dört ayak taı med venden 
üçüncü kata çıkıldıkta ze
mini kıımen kırık mermer 
taı1ık Qzerlne üç oda bir ara· 
lık üzerinde (iç oda bir ara· 
lık vardır ahıap merdivenden 
dördüncü kata çıkıldıkta bir 
ıof a üzerinde üç oda vardır 
mezk~r aofa üzerinde bir ara· 
lık o'up bir tarafında hela 
karımndnki kapıdan merdi· 
divenle tarasa çıkılır tünel 
caddesine nazır bulunan han 
tahtında 18,20 numaralı ze· 
mini tahta oöıeli b~ük m&· 

ğazaların arkasına müsadff 
ve her iki tarafın da merdi· 
ven altı kllerimııl nralık var· 
dır, ahıap merdivenle üıt kata 
çıkıldıkta taYan'arı tonoz ke· 
mcrli iki oda ve her iki odanın 
ortalarında etrafları trabzan 
parmaklı aydınlık mabal'e•I 
mevcuttur, derununda terzi 
Vahram ve Ktleovoloı ve lıak 
Nicgo efendiler müıtecirdlr. 

Kıymeti muhammcne1t ta· 
mamı yirmi dört bin otuz ıe• 
kız liradır. Talip olan!ann kıy· 
metl muhammeneıfnfn nısıf 

hf11eye muıip yüzde onu nfı· 
pelinde pey akceıinl müstahi· 
ben ve 927-5959 dosya numa• 
raılle 16·3·931 tarihinde ıaat 
ön dörtten on altıya kadar biz· 
zat veya b!lveklle müracaat 
eylemeleri ~e fazla mııhlma.t 
doıya11nda ita edtlece~I U&n 
olunur. 

ASPİRİN BAYER 
BANKA KOMERÇİY A~E 

• 
ITALYANA 
Sermayesi : 700,000,000 Liret 

tıtiyat akçesi : 580,000,000 Lire\ 
Merkezi İdare : MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
fng'ltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemalıiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi-

yada Af ılyasonlar 
iST ANBUL ~UGE MERl'EZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Parns (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞfiiİR DAHiLiNDEKİ ACENTALAR: 

lstanbul'da: Alalemc·yan hanında Telef. 282J. Bcyoğlunda: 
JstiklAI cadde.si Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMIRDE ŞUBE 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat ~ 

<!dekrınızı telgrefle angaje ediniz. • - ~ 
~~~~~~~~~~~~~ 
,Jlml ... !Emmll! ..... ~ ...................... .. 

Bahrisefit Felemenk 
::"' - - Bankası 

iST AN BUL ŞUBESi 
idare merk zJ: A M S T E R D A M 
Mcz:ın strrJı:yttl: 25,000,000 FL. 

T'dl~ ed'lm"ı ı:rnıayesJ: 5,000,000 fL, 
ihtiyat al çesl: 3,250,000 FL. 

Oalatada Karaköy palas:a Telefon: Beyoflu 3711-5 
lstAnbul taıt şubeaf: •ı\:erku Postane ı ıu;aaıınde 

Alla'leır.ecJ Han. Telefon: lıt. !169 
Bilümum b:ınka muamelatı 

-

Emniyet kasaları icarı 
# ...... mm ..... m • ..:ı.-.umı.-ımc.-. .......... 111 

Yelkenci vapurlar• 

KARADENiZ POSTASI 

S vapuru 11 amsun Şubat 

Çarşamba 
günü akpmı 18 de Slr· 
keci rıhtımından hareketlo 

~ ( Zonguldal<, İnebolu, Sam• 
1 sun, Ordu, Gireıon, Trab

zc. n, Sürmene ve Rize) 
iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Bu kere idaremizce 
sabn alınmış olan 
Fransız Pake Kum .. 
panyasının seri posta 
vapurlanndan 5300 
tonluk lüks ve birüıci, 
ikinci, üç.üncü sınıf 
kamaraları ve müte
addit salonlan havi 

Erzurum 
vapuru Kara deniz 
hattına ilk seferini 25 
Şubat 931 Çarşamba 
günü icra eyliyecektir 

r 

Tafsilat için Sirkecide 
Y elkencf hanında kAtn 
acentasına l"lilracaat. 

Tel. ııtanbul 1515 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermay si lD,000,000 
lngıliz lirası 

ISTANBUL ACENTAI l(JI 
Telefon: lstanbul 24460 

BEYOÔLU DAiRESi 
Tet...fon: Beyoğlu 1303 

Scncdat \C polıça ı kalı"lmdo 

Doyçe Oriant Bank l mua,yen vadeli veya lıes ıhı cari 

1 suretilc avans. r, poliça ve iskon
tosu. 

Deutshce Orietn Bank 
lıtanbul oubeslnln müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 

müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerlD Bahçekapı'da 

Atfrefendi caddeılnde Yeni Vakıf han 
kar§ııındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

lstanbul BeılncJ l~ra Da
iresinden : 

r 

SELAHiK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Mahcuz ve furuhtu mukar· 
rer Çöy takım:arı, Bardak, 
Tabak, Çata), Kaıık ve Falre 
14 • 2 • 931 tarihine müsadif 
Cumartesi günü Hal 9 dan 
itibaren Galatada Tünel el· 

"Yarında Reıitpafa hanı altın· 
da 18 numarala tabakçı dilk· 
kanında aatılacafından taJip 
olanların mahallinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

..-:: o ok ı~.r 
Hayri Omer 

Galata, istanbul, lzmir, Samsun, Almanya Emrazı cildiye 
Ad ına, Mersin ve zührevi ye Cemi yeti aza 

Vunanistan'daki şubeleri: 
Atina, SeJanik, Kavala 11ndan Beyoilu Ağacaml 

Her nevi banka muameleleri kal'fl 11raıuıda 133. No öğ· 
Kredi mektuplan. Her nevi mes- l 
kuklt ile hesap küşadı. Çek ser- leden eonra müracaat. 
visleri. Kiralık kasalar. Telefon: 3586 .. ................. .. 

1
• Türkiye Cümhuriyetinın bathca 

şehirlerine ve memaliki ecııcbiyc

ye senedat, çek, itibar mektupları 
ve telgraf em;rnamclerı ir~.ılab. 

(Hesabı carı) küşadı, scnedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
tahsilatı, Türkile'ye ve memaliki 
ccnebiyeye keşide edilen po!lça
ların tesviyesi, borsa muamcl5t 
icrası, akçe pey ve şerası, s:ıir 

l ilcümle banka muamcllitı, kasa 

' ic..rı. 

Hasköy: A4k. Şubesinden: 
Şubem "zde mukayyet 322 

ve 323 doğum'ulll.rdan h'zme• 
ti askeriyelerini ifa etmemlt 
o'anların ıt:rlan yeni naklet• 
tiğlmiz Beyof lunda Hamal• 
baıı Şerbethane caddesinde 
Mudanya apaıtmanındakl Şu-o 
beye müracaatları ehemmı.." 
yete ilin o'unur efendim. 

1 Beı!ktaı Akaretler caddeıl 

1 

Yardım evi 
Halı, elmaı safın alınır. 

Cüzdan iskottto edilir. 

Dr. A. KUTİEL ·. 
Cilt, J renği, Belsoğukluğtı ve ~ 
ıJ ır ınJayene elektirik tedavih:mesi , 

:araköy Börekçi f ınnı sırasında No. 34 ' 

M. Müdür Bürhanettin Aı!J 


