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TDrk - Yunan meclisinde misakı mil-
dafaa Eden M. Mlhalakapulos 

nameyi, Yunanistanın zararına 
olduğundan bahisle tenkidatta 
bulunmuşlardır. Müzakere vak
tin gecikmiş olması hasebile 
yarına talik edilmiştir. Yarın 
siyasi fırkalar rüesası da söz a
lacaklardır. Müzakere kafi gö
rülürse itilafnameler tasdik olu 
nacaktır. 

• 

lll.JGUı 

ı Tarihi tetrlku uJt.ıınbamlt 2- ihracatımız JthalAtımızdar 
2 ocl sahifede · 1 

2 - Harici ve son habcrlt:r 8 milyon 11ra fazla 

S tıacll sahifede: 4 llncD aahifode: 

1- Adalar nlıanda el•ktlrlk- ı 
1• tenvir edilecek 1 Haftanın yazısı 

l 1 ·k:tyc 3 Roman 
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Falih RIFKI 

TERBiYE eder misinizi'... Muhterem 
ilk günleri o ne terbiye, ne Kayseri Meb'usunun fikrini an 

tolerans, ne lngilizlik idi. Söy- lıyamadım!,, 
ler, cevap verirsiniz. Siz söyler- ... Derken sabır tükendi. lk
siniz, o cevap verir. tidar yıldızı bir buluttan öteki 

- Fethi Bey Avam Kamara- buluta gire çıka seçilmez ve ta 
sında muhaliflik stajı mı yap- nınmaz bir ışık oldu. Fethi Be
mrş? diye sorup soruşturuyor- yin edebiyatından da Kamara 

ı duk. gitti, avam kaldı . . 
Ve doğrusu bizim gazeteler Ama ne avam! Lehçesi kıt ol 

de ona karşı öyle idi: Muhte- 1 duğu için yalınkat bir avam! 
rem Fethi Beyefendi, lider ha:ı Yakınlarda şu fıkrayı işitmiş 
retleri.... tim: Adamm bici arkada:ıına 

Eski tenkit üsl1lbunun değiş- kendi terbiye kudretini göster
mesine az kalmıştı: "Bana bak- mek için kediyi bile medenile:ı
sana . ... Bu 18/r kime söylüyor tirdiğini söyler ve zile basar. 
sun?,, Yerine: "Lutfen dikkat (Devamı Snici sahifed 

Bir demagoji mevzuu 
ismet Paşanın bugünkü cevabı 

pek şiddetli olacak 
Aldığmıız malfunata göre 

Başvekil Paşa Meclisin bu gün 

K ld• • kü içtimamda Fethi Beyin ikin 
ış ge ı mı ci sual takririne cevap verecek-

- tir. Hatırlardadır ki, Fethi Be-

Soğuk bugün daha 
ziyade artacak 

yin takriri şu idi: 
"lzmir civarında bazı köyle

rin açlık ve sefalet içinde ahlat 
yemek suretile hayatlarım kur-

F akat kar yağması tarmıya mecbur kaldıkları gaze-
ihtimali yok telerde okunmu:ıtur. Bu haber 

D .. n ö"leden sonra hava bir doğru mudur? Doğru ise hüku-
~ g_ ~ met bu zavallıları açlıktan kur-

denbıre sogumuş, adeta kış baş- k . . tb. d- ·· ·· 
d h h t lit tm. t• tarma ıçın ne te ır uııunmuş-la ı z~ a .mı ev e ış ır. _ , 

Hatta bazı tec- tur." 
rübeli ihtiyar- Anlaş.ılıyor ki sabık liderin 
lar bu soğuk sorduğu mesele hakkındaki ıbü 
iç.in ''kar müj- tün malUmatı yalnız gazetede 
decisi,, bile de- okuduğu fıkradan ibarettir. Her 
mişlerdir. hangi bir gazetede hükumeti 

Kandilli rasa- mes'ul ve kabahatli mevkiinde 
tanesinin verdi- bırakacak her hangi bir haberin 
gı malılmata intişarı, Fethi Beye bir sual ve 
nazaran dünkü demagoji mevzuu teşkiline kafi 
soğuk, perşem- geliyor. Her meb'usun sual hak 
be günkü soğu- kı vardır. Hiç kimse meb'uslara 

, Urü Fatin B. ğa nisbetle az- bu hakkınızı niçin kullamyorsu 
dır. Perşembe günü derecei ha- nuz diye itap edemez. 

D a iı i hif ' • 

/Jıin ikinci takririne Başvekil tara
jıııdarı '"' ı·erilectk olan Ftlhi B. 

vazife daha var ki o da kendisin 
ce mümkün olan tahkikatı yap
tıktan, mesele hakkındaki bü
tün malumatı topladıktan sonra 
bu hakkını istimal etmesidir. 

Gümüşhane meb'usu, eğer 
bu sualile yalnız hakikati öğren 
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Tahsin " Paşanın 

amitl HARiCİ HABERLER .. 
Hatıratı.. M 'iırk- I nan ı ıla ı F ransada kabineye itimat edildi 

(~~~ı:::m:ı:~.~~=~:.~ Fakat yeni hükumetin ;fabildigı" · itimat reyi 284 
18 lira Ücretle tutulan muhalife karşı ancak 291 reyden ibarettir... itilaf a nin Yunan meclisinde müza-

keresine devam ediliyor 

: 117 

Moskoflu suikastçı kim? ltalyada ı ı Ecnebi matbuab J I Program v~:~\~il~~~~~ele~~~l~~~~: tana.terrün ettigi .faydaları uzuıı 
1 re etmiştir. M. Mihalakopulos uzadıye ızah etınıştır.Muzakert 

A b F 
A t l Osmanlı bOrÇ• E Jk" .. - l" rnezkfıritilafnamelerinYunani~ ve yarın devanı olunaca'{•r. 

ra aile ransız postanesini, Şişliyi, U- hvu~ ur.adyaya ~u- 1 ları etrafında vve ı gun para- E k" h" d b" k Polis kadrosu 
zunçarşıyı dolaşan Rips ne yapacaktı? acır gı_ e_ c __ ek mı? ı "Times, gazetesinin şehrimiz mentoda okundu ks ı!e. ır ek ırl adç 

R d b ld OmUllISt Ankara, 19 - Belediye zabı· 
oma an ı ırıliyor: - Lon deki muhabiri gazetesine yolla Sol cenaha mensup ayandan ya a an l t · l · · 

d d 
l asr ış erının de devlet ,.abıtası· 

Beyoğlunda 42 ve mtikerre: ı' f ra a top ana~ _imperat~rluk ığı 15 tarihli bir telgrafta di- M. Stecg'in teşkil ettiği kabine Ankara, 19 - Zabıta Es"kişe-
4J nwnaralı arabalıklar müste- konferansına t k tt kt 1 · na geçmesinden dolayı şehirle• ı~ ıra e ı en yor ki: 

1
mve ki gün meb'usan meclisin- hirde komünistlik propaganda- de büyültülecAk olan polıs kad· 

cirleri Yunanlı Mihal ve şeriki ~.onra memleketine avdet etmek " Türkiyenin ı'..ondra sefiri ,<le programını okumuş ve aşağı sı yapan bir kaç kişiyi t evkif et 
Vafyadis Efendiler derhal celp uzere donerken Avrupanm ba j d ·· ··ı • · ·· · · · rosu hakkında Dahtliye ve Ma· il 

1 
. . . zı Ahmet Ferit Beyle Berlin sefiri a goru ecegı uzere ıtımat reyı t i. Bunlar bu m ünasebetsiz hare !iye vekiiletleri tah3ısat jTieEele 

~:r7::1k'::t3;{1~~ina ::~;cai~1;;~ , i~~C:~~ş~:k~y~etSed~r ıyu~ Kemaleddin Sami Pş. ve Faris almışt~r. Fakat bu i ti~at 284 kederini bir takım yalan sözler s inden dolayı muhabere ediyoı 
meşgul olduklarından geçen se . yaya da gelmiş\e bur~~aı~ü "t3k sefiri_ Münir B.in ?yni zaman~a ~uh'.1lı!e karşı 291 rey ıle alına- le tevile ~alışmak~adı rlar. Ele lar. Bn mesele yakında haJieı1i 
n~ müşterileri meyanında Ye- bir hüsnü kabul görmüştüry A- gelmış olmalan bır <;ok tahmın bıl:A~tS .. • geçen vesıkalar, dıger bazı vilii lecektir. 
menici sokag- ında 33 numaralı vusturya başvekili İtalyan~ sı· lere sebep oldu. H akikatte ise " b ' 18 (A.A) - H~ku- yetlerde bu gibi fena hareketle Çiflciler ı·çı·n amel'ı b ı"1, crı" 

• f 1 T .. k" · 0 lı metın eyannamesı r;Je kabıne- · kimi f • , 6 
h nede ikamet eden ve defter- yasi ricali ile papalık mekamı ~e ı\er ~r ıye~~ _sm:n .. nin iktısadi buhranı halletmeğe rın der tar~ ından yap ı ldrgı- Ankara, 19 - İktısat vekale-
lerinde "Moskoflu Ripıs,, diye ıle temas etmiştir M Seullin orç arına aıt teşnnısanı ta sıtı çalı:~acağı bcya ed "l kt d" nı mey ana çı armıştır. ti çiftçi için ameli bil<>ilerı· lıalll 
: ayıtlı olan uzunca boylu, şiş- ı M Mussor · · ı d .".l'k t ni tediyede kısmen noksan yap · • 

11 1 
me e ır. u·· ·· · · J · · • ., : . mı ı e e mu a a et d .. . Kabine, bir zirai siyaset tatbik zum ve ıncır erımızın kitaplar ııeşretmiye karar ve=-

. manca sarışın bir şahsın on se- Su kastrı/ardan Sulkastrılardan mıştır mıs olmasın an mutevellıt çık- d - · ·b· ·· t 1 k ' . . . . . . r k bT d k d"l . ' • • A . l . . t f d . . . e ecegı g ı ı mus eme ata aıt vazıyetı l mıştır. Şarapçılık, konservecilik 
ız ıra mu a ı ın e en ı erın Veteı Oh ~nesyan Metro vustura ya başvekilinin bu maz vazıye etra ın a ıstışare ı- · te hususi bir s iyaset kullana- · . tavukçııluı< bu cümeledendir. 

den hayvanlarile beraber bir a- mülfilı:atlannda her sene İtalya- çin hükçmet kendilerini çağırt cak ve tasarrufu ispeküliisyona _Izmır 19 (A.A)- Şehrimiz F k 
raba isticar ederek bir ay sonra çalıştıkları; ,. Moskoflunun ya- dan Avusturalyaya giden muha mıştr. Öğrendiğime göre Os- karşı himaye edecektir. Ayni za ı;'ıc~et odasının 18-12-1930 ta- ransız abinesinden 
terkettiklerini ve merkumun a- nmda bulunup bulunmadığını cirlere ~e tc;mas edildi~i anlaşı rı_ıanlr ~rçlrının kupon hamille manda yeni verg iler tarhetmek rihi! raporunda üzümlı:rimizin ;stif al ar 
.-~bayı hini isticarmda kendisi- sormuş ve şimdi başkasının ya- lıyor. Nıtekım M. Sculhn gaze- rınden bır kısım Almanlar Tür sizin bütçenin müvazenesini te vazıyetı şu suretle tesbıt olun- p r · 18 (AA ) . '"t 

1 r.in bir koşucusu olduğundan nında olduğunu, efendisinin so f _ kiyenin müstakbel tediyatı i- min etmek hükumetin gayele- muştur: . . . , nazır~ ~houmy~e · ve- .!;k":. 
bahs ile ·'.ırabacıya ihtiyacı bu- kak içinde bir haneye girmiş cin Kemaleddin Sami Pş. ya rinden biridir. Böyle bir prog- ~evsım ıptıdalarında ayın !ardan Goty ve Cantr~us eiist 

! lunmadığını söylediği halde bi olduğu cihetle onu beklediğini doğrudan doğruya bir teklifte 1?, sıne kadar 31.144_,_2~.s kilo ü- ler tarafından tutulan b~:Y~abı· 
lahare on kuruş gündelikle ken ve arabanın sahibi Mihal ile bulunmuşlardır Sef r de bu tek zum satılmıştrr. Bu uzumlerden n ·ı t .k. . 
di arabacılarmdan _~ehmet -~: Vafyadisten arabayı : Orta boy- lT h .. k. · . · ayni tarihe kadar ecnebi memle de 

1
,e eşrı 1 .'11~~a ı :ı-:e ~evam ?· 

lu, kabaca ve kara bıyıklı, kara ı ı u umete arzedecektır. I- ketlere "hra t 28 128 767 emıyeceklerını ılerı surerek ıs 
gözlü, uzun boylu esmer beniz- talyan hiimillerin de Ankarada 1 k"I d ı M c~ .ııruz d' . ' . tifa etmişlerdir. 

ki İtalya sefiri vasıtasile bir ı 1 ? ~r: ez. ur. rapor a ıncır- - - -----
li, Türkçe Fransızca ve Rusça teklifte bulundukları söylen ıı:r~ın vazıyetı şu suretle tes Fareleri itlaf ıçın 
konuşan bir şahsın Moskoflu . Ş .. . . bıt edilmektedir: Mevsim ipti-
Ripıs namına on sekiz lira üc- ~ekt~dir,. urası _ soylenebı_ı. : dasından ayın 17 sine kadar Son zamanlarda şeh rimizde 
retle tuttuğunu ve Yemenici ki~ ~uy~nu .~n_ıumıre me~lisı 19,247,002 kilo incir satılmıştır. gene fareler çoğalmıştr. Beledi 

1 sokağındaki haneden Moskoflu ~aı:nıllenı;ı muh11!1 bır ek~erıre- l Bu incirlerden ayni tarihe ka- ye halka fare öldürecek ilaçları 

1 

denilen Rip sin iki defa araba- tın~ teınsıl etme.kt~ olup ~~enye d?r e_cnebi memleketlere on ye bedava dağıtmağı düşünüyor. 
ya binerek bir defasında Fran- dogru adım değıldır ve Duyunu 1 dı mılyon beşyüz altmış dokuz 
sız postahanesine, Krediliyone umumiye meclisinin mümessil- bin altı yüz seksen beş kilo sev Kış geldi mi ? 

Suikast tahkikatı neticesinde Bankasına ve lstanbulda Uzun !eri olan M. Waytt ve M. Dec- knlunmuştur. 
mqdana çıkarılan bombalardan çarşıya ve bir günde Şişli taraf losieres'i~ yakın~~- Ank~raya ikramiye meselesi (Başı birinci sahifede) 

ğayı on be~ gün için gönderip !arına gittiklerini ve bir de mez gelme len beklendıgı haben te- 1 .. " 
araba koşmasını ve bu suretle kilr arabaya Belçikalı Edvar eyyüt etmemiştir.,, A?kara, 19 ( Telefonla ) - raret 5 ~ereceye kadar düştiııfU 
hayvanları alıştırmasını teklif Jarris ile kansı Mm Anna Jor- B k"I İ t p Ga . Malıye memurlarının maarif halde dun ancak 8 dereceye duŞ 

risin ve mahut Ripsin madamı _aşvİe 1 
• · sme a~. zı · hissesinin fazla tahsilinden do- miiştiir. 

ederek olveçhile Mehmet Ağa- Hz. ıle ngıliz gazetesının mu ı ·k · alıp 1 cak Dünkii 80 • • be ı ıı1' 
nın on beş gun·· yanlannda ka- binerek Edirnekpısı tarikile sur h b' · b d B k"l ayı ı ramıye a amaya - guga se P o ar 

h · . k T k ş 
1 

a ın un .an sonra aşve 1 . ları hakkmda!Q Şllrayı Devlet şimalden gelen bir hava depreS 
lıp badehu çıkmış olduğunu ifa arı~ı?e çı ıp op apı ve eh- İsme.t Pş_._nın.. ı .. s~.an. .b. ulda Gazı 

1 
tarafında yapılan tetkikat ilerle yonu zikredilmektedir. Rasatıı· 

de etmclcrile hemen mühendis rcmını semtınden avdet eyle- Hz. ıle goru~tuğunu haber ver- ' mektedir. ne bu gün ve yarın için bir kat 
Bertiye Paşanın yanında araba diklerini ve ertesi günü saat on dikten onr t l f ·· l · Fra11kllil uouı/10,1 'h · · li . . ·ı 
Cılıkla mu··stahdem olan Meh- bir raddelerinde yine Rip•sin 5 a e grama şoy e nı · · hülc" ' k Mevcut kanaate ve !kanunlara ı tima nı tamamen gayrı varı hayet veriyor· r;. .. ı ıçın umet gere .. r .. ktcd" 
met Ağa getirtilerek iııtiçvap Madamı arabaya rakip olarak " G k R · .... ' · hı.. ve gerek mebusan meclislerı- go_~e ı:;ıa ı.l'.ef memurlanrun Ma- gor;;ıe .. ır .• k d 1' 
olunmuştur. Edvar Jarrisin evine gelmiş ve k Bere kireı~~~m ur ve g~- nin kendisine hülüs ile muzahe- ?-kn .ssesılmalazlasınd~ dolar.r bulk~b. sogdu h evam edec~, 

Mehmet Ag" a: Mezkur 42 ve Edvar Jorris ve zevcesini alarak re aşve ın uyunu umumı- t t ı · hta tır A ı ramıye a arına hır manıı ve e ı ıraz a a artacak .... · 
M. Scul/in ye meclisi ile bugünlcü çıkmaz\ re e1. n;ıe e,nne mhu .

1 
ç ·k yanta kanuni yoktur. Yalnız İstanbul Hava kapalı geçecek, fakat 

mükerrer 43 numaralı arabalık her üçünü Yemenici sokağında . . . b" 1 b 1 k mec ısı soı cena ı emer ez D f d 1 • k' ld k • • k 
nıüstecirleri Mihal ve şeriki kain hanelerine götürdüğünü tecilere vakı ol~ beya'?-3t1?-~a vazıyette. ır l'.o u ma a~zusu rafından alkışlanan hükfunet be ~ ter ~r ıgı ~r a~ın ~ ıkla ar ve yagm.u~,Zfı~yaca ur. 
Vafyadis Ef. !erin üadei maz- ertesi günü Ripisin . yazıcısı Avıısturalya ?ukilmetı _ıçın nu beslediklerı anlaşılıyor ısede yannamesinin krraatını mütea- rı ikramıye, mıktar ıtibarile pek T t d. l . .h 
butalarmı tasdik ile beraber olduğu arabacı mığırdıç tara- memlekete l:'enı~en muhacıı:_ ka görünürde bir sureti tesviye ken kıp içtimaını yarına tehir etmiş yüksek ve kanunun verdiği had en ilr ıyot a ınti ara 
merkum Rip sin yanında hiz- fından beyan olunan şahıs on b~ etmek ımkanı. olma~ı~ru dini göstermemktedi.,. tir. den çok fa~la bulu.nmak?dır. teşebbüs 
met ettiğini ve kendisine araba beş günlük ücretini Vafyadise soylem~~ten . ~~kın~emıştır · Bu da başka.. Mc;.b'usan meclisinde sol ce- Talebenın hançtekı ha- Halıcı oğlunda oturan kahve 
·~oşmasını öğrettiği şahsın Er- bıraktığı cihetle kendisi de pa- Başvekılın ded.~gı?e ~ore ~vus- nah beyannameyi alkışlamış ve yatı kontrol edilecek ci Hayri Efendinin 27 yaşında 
meni Mığırdıç olduğunu tahat- rayı alıp onların yanından ay- tu~alya d~ b_ugun _ıskan edılme- Diger taraftan Havas ajansı- meclis umumi soytsete ait isti- Ank 19 (T 1 f l - M ki genç zevcesi Sinan Hanıı!l 
tur etmiş ve merkum Mığırdıçı rıldığını bir daha gitmediğini mışhpe~fvası erazı vardır. Fakat nın Ankara muhabiri tarafın- zahların hemen müzakere edil- arif ve~1:.~~f tal ~ ?nah . ta dün gece tendirdyot içerek iıı· 
Beyoğlunda Yeniçarşıda doru ve görmediğini izah etmiş ve mu te ı ~em!eketlerd_en ge- dan Fransız gazetelerine veri- mesi suretinde h~kumet t":rafın gayri ah~ak~ tes~rle~~ltın~:ıı:1 tihra teşebbüs etmiş isede ye-
hıyvanlaıra koşulmuş lastikte- komisyon tarafından kendisine len .muhacırle_rı bu er~~ıY.e ye:- len malilmatta teyit edilmemiş dan dermeyan edılen talebı ka- . . b l t b"t tişilerek hastaneye kaldrnlnıış· 
k rlekli bir arabanın sandalye- gösterilen araba enkazının on ~eştırmefk yerınde degıldır. Dı- bir takım rivayetler döndüğü bul etm .. iştir_. . metammı"şatsı·rı.ıçın azı esas ar es ı 

t ta A tu l d b k d d"l k "T" uh b" tır. Sinan H. ın müptela oıdu· 
,.; <le göriio evvelce birlikte beş gün evvel Mığırdıçı Yeni- g~r ~a : . ".us raya a. u ay e ı ere. ımes,, m a ı- Me~lıste ıstıhzahların miiza- Her şehirde mektep müdürle ğu hastalıktan kurtulamadığı 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! çarşıda gördüğünde merkumun g_un ır ço ışsız. vardır. B~ ış- rinin yukarda gazetesine bildir- ık~resı esnasında M_. c. achin_, hü rın· den teşekkül" edecek eneli- . 11 

k · ·d· lbe b sızler meydanda ıken ecnebı mu d" - · d Alm t l - ıçin intihara teşebbüs ettigı- · ıı ıne ıstese ı ı e tte u- rakip olduğu arabanın ayni en- . . . . ıgı tarz a an ve ta yan kumet. ~eyann~esının ha!ı h:" menler talebenin hariçteki haya !aşılmıştır. 
nıın en pratik yolunu kolay- kazı bulunduğunu kat'iyetle be- h~cırlerı ~ab_ul e?ıp onlara ış hamillerin tekliflerinden bahse zırdak~. ıktısadı ~hrana hiç bır tını muhtelif vasıtalarla kontrol 
!ı kla bulur, istediği malfımatı yan eylemiştir. gostermege ımkan yoktur. S_on dilerek deniyor ki : çare goste~emış olmakla mu- edeceklerdir. Zabıta bu heyete Soğuktan ölen çocuk 
ve bazı muhalif gazetelerde in- Mehmet Ağanın ifadelerinde za_manlar1a Avusturalya_ya g_ı~- " İngiltere sefiri alakadarlar ahaze etmıştır. yardnn edecektir Firuzağada Madaracı sok~· 
tişar eden bu rivayetin hakikat i ismi geçen ve mahut arabayı ,mış olan talyan muhacırler~ ış aasında tevassut teklifinde bu- Eski ekseriyet mümessilleri · ğında kundaklanmış, metriil< 
i ıe olan münasebeti derecesini kullandığı anlaşılan Mığrrdıçın bulamayarak memleketlerıne !unmuş. Türk hükumeti de ken namına M. Tardieu, dahiliye na vermiştir. bir çocuk bulunmuştur. Çocuk 
pek al~ öğrenebilirdi. Halbuki tahkiki hüviyetine biliptidar avdete mecbur kalmışlardır. disine bu meselenin tarihçesini zırın~ mevcudiyetinin ciimhuri . Nutuklar .. söylenildiği srrada, soğuktan ölmüştür. Tariki talı· 
s~~ık lıder, buna benzer meselı:- merkumun Sıvaslı Mığırdı<; Gri İngiliz parlamentosunda ve hiikilmetle hamiller arasında yetçiler gruplarının 190 azası i- hır çok mudahleer vukubula- kik edilmektedir. 
l~ ı·ı ortaya atm~kla yal_nız polı- piyan olduğu ve araba sürücülü LONDRA 18 (AA) _ A- cereyan den muhaberatın suret çin ~~;ı ~ir taviz teşkil edip et- rak söylenen sözler inkıtaa uğ- Albndiş Ni · 
tı kacılık cephesın~en bır şe.l'. ka ğü ile iştigal ettiği ve bir hafta ' b · 1 , lerini tevdi etmiştir. Fransız h~ medıgını sormuş ve hiikftmctin ratılmıştır. . . Yazı 
zanmak, guya efkan umumıye· evvel Büyükadaya gı"decei'i"ı"nı· vam karı_ıarası, ~ya ar kanu: tebdili kifayet etmiş bir sol ce- M. Franklin Bouillon, hüku- Fabhte Fethiyede Kuyulu sO 

~ b ddetl t d milleri tarafından henüz hiç bir kak ~" 
ye hoş görünmek gayesini güt- söyliyerek gidip bir daha go·· _ dn~nun .. ır slel~ke mdu.

1 
k"

1
·.f.er:1 1 nah ittihadı hükfımet! oldug" unu metin mevcut ""'rgı· nlig" i izale ta 4 numaralı evde otur~-

m t t te n r teklifte bulunmadıg" ı bildiril- .,-
mektedir. Artık bu tiirlii politi- rünmediği ve Ohanes Gripiyan ıne .. u ea 1 a 1 • . ı 1 1 e iddia eylemiştir. ve temerküzü temin etmeğe Miinire Hanıma sabıkalı gürtl" 
kacılnn revaç bulduğu devir- isminde bir kardeşi olduğu ve ye J:?U~acaH~~k:tmeksızın kLabul mekteclir.,, Radikallerin hükfımet lehin- muktedir olacağını zannetmedi hiindan Altın diş Niyazi tarafı!l 
den çok uzaklaşmış bulunuyo- Sişlide bir Avusturyalının ya- eptmıştır. 1:1. ulmdet n~m.ına ort Havas muhabiri bu rivayetle- de ve çıkan gu""riiltülerden dola- ğini söylemiştir. Mumaileyh dan zorla gramofon çaldırılıll:ı~ 

· armoor şoy e em stır · rin asıl alakadar olan Fransız ı ruz. nında müstahdem bulundug"u • B" ! o o "ddı\ o 1 A •ıı o o yı celsenin tatili için vaki olan şöyle bağırmıştır: istenilmiş, vaki olan istinıd9 
1 h - ızım ı cın cı ı surette 1amı erı üzerinde tesır icrası ··d h ı 1 t · · · · · ·· · d'C Başvekil Paşanın bu gün anlaşı mış ve emen buldurula- · . rı:.u ~ a e er ?zı;rine M. . Steeg . -. s~e.r ısteyını~. ı~~e~ ıstı;_me uz.enne P?lisler yetişmiııler ı ·1 iıiccliste vereceği izahat, böyle rak ifadesi alınmıştır. protes~ et.ı:ne~~en ;a_ş_~~ -[}lr şey maksadına matuf olduğunu id- kursuye gelmıştır. Mumaıleyh, yınız sızın temerkuzunuz dun- Nıyazr elınde bıçak olduğu lı9 

t etkiksiz, tahkiksiz ve yalnız İfadesinde Avusturyalının a- yapAma m~m un e_gı. ır. dia ediyor. hiikCımetin ne bir tesadüf hüku kü ekalliyetin ekseriyet yerine de polislere de tecavüz vehak9' 

küçük politika mülahazasile hırı Şişli cihetinde olduğu te- merıkada çıf.,:ılere metine ne de bir cidal hükumeti kaim olma~ı şeklinde göriinü- ret etmek istemiş, fakat yai<9' 
ortaya atılmış suallere müskit beyyün etmiş ve lediltctkik ara yardım Londra caddelerinden olmadığını söylemiştir. Muma- yor. Mumaıleyh, hir sol cenah lanmıştır. 
ve şiddetli bir cevap olacağına bacı Mığı_rdıçın Şiş_lid~ Tatav- VASHİNGTON, 18 (A.A)- otomobil geçemiyecek ileyh sözüne devamla demiştir itihadı hükfunetine rey vermiye Yangın başlangıcı 
şimdiden hükmedebiliriz. la caddesınde vakı Hararo- M.. .

11 
. . . . ki: Biz hariçte M. Briandın si- ceğini beyan etmiş bir cümhuri . ~ . 

Bizim hususi olarak aldığı- sun,, ahırında bulunduğunu ve umessı ~r. ınechlı~ı,_ çıf1tçılerde. Londra 18 (A.A.) - Günde yasetini takip etmek suretile yetperverler temerküzünü t'e- Nuruosmaruyede Şeref soıcı' 
mu malumata nazaran ne tak- b h l' tik tekerlekli a- muavenet ıçın ta sısı ta ep e ı takriben üç yüz bin otomobilin sulh siyasetine devam etmek min etmek için aarfcttiği mesa- ğında tüccardan Sırn Beyin e·i 
rirde mevzuu bahsolan köyde :~:zrı~ ~a;v:larının bu ahır- le~ lSO ınily?n tı:ıgiliz . lirası ı geçtiği Londranın bazı sokakla istiyoruz. iyi hatrrlatmış ve bütün frrkala vinden yangın çıkmış isede yel 
ve ne de İzmirin her hangi bir da kalmış olduğu anlaşılmış ve mı tar;nt:~~ tah~sbata aıt . k?- nndaki müthiş izdihamı azalt- Başvekil, M. Paul Boncouru rrn mevkii iktıdaran mesuliyet- şilerek söndüriilmüştür. 
köyünde halkın ahlat ile hayat b ı ·ı t t u· • kları 0 nunun ayı sın a ul etmıştır mak icin mezkur caddelerden da methüsena ettikten sonra !erini almag" a davet edilmesini Dayaklı tavla un ar ı e emas ve aa u Layiha r · ·· d ' 
!arını kurtardıklan tamamen lan arpacı Zamba oğlu Yosef ve . . ! ayan mec ısıne gon e- otomobillerin geçmesi menedil şöyle demiştir: talep etmiştir. Mumaileyh, hü p.pı"' 
' alandır. Resmi ve hususi tah- sey is Jorj ve Mığırdıç haklann nlmıştıfr. . . . . mi~tir. - Şimdi artık eski siyasini- kilmetin Sosyalist meb'uslar, Ka~er _matbaası sa~ibi ııdi 

kikat, ~unu teyit etmiştir. ?alk~ da bazı malumat alınmış veni- ngılız velıahtı Lor_ıdra 18_(.'.1..A) - HükO- zalar kalmamıştır. Bugiin, asıl meclisin feshini istediklerin- E'.~endı oglu Aruran~kı Efe ııi' 
ıı:,z, dunya buhranın~ tes~~l.erı hayet iş meşhur komik Kel Ha- LONDRA, 18 ( A.A ) met tıcaret bırlıklerı kanunun- mevzuu bahsolan meseleler iktı den M. Franklen Bouillon şöyle dun akşam Çember!ı taşta ·ıı 
· _ı_ ı !ercce derece hıssettıgıne san Efendiye intikal edip mu- Prens de Galin sıhhi vaziyeti e- da yapmak istediği tadilat hak- sadi meselelerdir. demiştir: kahvede pastırmacı Celiil ) 
•upne yoktur. Fakat halkın aç- maileyh Hasan Efendi celbedi- yileşmiş tir. Derecei harareti k~nda Ava!11 _kamarası1!a. bir la- M. Steeg, borsadaki suiisti- -. Ben bunu ~bule maairı_ıe_m tav~a oynarkeı; kavga e~ır'·tı 
l~ktan_ı:n~tarip o~ası asl_a va- !erek.malumatı sorulmuştur. <liierıiıo.tiiı-. yı~~ vermı~~ır. Bu tadıla_ta m~- mallere mani olmak için elin- nunıye amadeyım. _1,"akat, !1zın Celalde tavla ıle mumaıleY 
ıt degıldır. Turkıyede hıç ol- Komık Hasan Efendi anlatıyor . . . _ ha.ıl ola11 lıherallerden bır çogu den geleni yapacağını söyledik memlekete yalan soylemege ve başından yaralamıştır. 

mazsa bu sene ekmeksizlik ıztı- Mal sahibinin adamlanndan bır cınoyetl azımede_n dolayı ve\ nun kanun layihası reye konaca ten sonra demiştir ki: kendinizi ekseriyet gibi vöster M l ~l d k gll 
rabr yoktur. H er m emlekette olduğunu kendilerine söyliyen lev e~":s~ temas e tsı~ . etmesin ğı zaman alacakları _vaziyet me - Maliyemizin muntazam ol meğe hakkınız yoktur. -~sır ıo. un a av p.~ 

•alanc ılar, fesattıçılar olur ; bu- ve Duru r f'nktf' hayvanların ti- ~eı:dısının rna znu!ı gıbı celp ve rakla heklenmektedır. ması ve bütçenin tam zamanın- Meclis, 284 reye karşı 291 rey Dun gece Mısırlı oğlunda ,eJl 
na diyeceğimiz yoktur. Marifet, yatrocu meşhur Hasan Efendi- ıstıçvaba maru~. olmasından Bosnada zelzele da kabul edilmesi icap eder. Ma le hükfunete beyanı itimat et- met ve Hamit içki içerJer~.9' 
kendimizi hu yalancıların dolap den alındığını beyan eden mer- ~n der~ce de mukedder. o~ak liyenin siyasete müdahale etme miştir. garsonlardan Mehmet ve fll~ 
!arma kaptırmamaktır. Yazık kumanın ifadatı mazbutası üze- a?"lamaga başlamış ve_yırmı da Belgrat 18 (A.A.) - Hersek sine mani olmak iktıza eder. M. Vincent Auriol, sosyalist ret ile kavga etmişlerdir, ka:ıı. 
ki Fethi Bey buna 'bir türlü rine Hasan bilcelp i_stiç.':'ap o- kıka k~dar beyhuş bır halde te, Banialuka'da bir zelzele ol- B~n?aı:ı so:ıra Başvek~l, hükil lerin ~ü~umet lehinde rey ve_re neticesinde Mehmet yaral fi 
nuvaffak olamıyoor. Serbest lunmuş Hasan Efendı boyle e- mustarıp ve mephut. kalm.ış. muştur. İnsanca zayiat yoktur. metın ıçbmaı programı ıle Ma- ceklerını evvelce beyan etmış- mış. Ahmedin de 197 lirası sır 
fırka işi de böyle olmadı mı idi? lim ve mühim ve padişaha ait Bıtmedı Birkaç ev hasara uğramıştır. arif programı hakkında izahat ti. · k~dem basmıstır. 
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isanda Adalarda elektrik tesisatı baş ayor 
, 

Adalarda Çok iyi 
1 Belediyenin halk İhracatımız ithali-

için fedakarlığı tımızı geçiyor 
Nisanda Adalarda elek- T eşrinisanide 8 milyon 

itik tesisatına başlanıyor liralık bir fark var 
. Belediyenin Adaların etekti- T . · 1 ıda hariç 
•kıe tenvil'i için elektirik şirke ~ş~mtvv~o arın 235 b' 
ıJe aktettiği mukavelenin Na- I?em e et ere n;11 Y.0 n. A 1~ 
ia k' 1 · .. d · ·ıd' • · · lıralık mal sevkedılmıştır. ym 

ve a etme gon erı ıgını .. d 1 k ı·m-ı'ze 12 mı·ı 
la.znı Ik ay ıçın e mem e e ı . 
"rşt k .. 

1 1 N f' t yon 725 bin liralık mal gelm1ş-
. ou şe t evve ce a ıa ara . . ·· 'h t 
ııtıd b' eıfl · ld - . tır. Bu vazıyete gore ı raca ı
~etıan tesd.ıkt ı mışıo. ugu.kcı mız ithalil.tımızdan 8 milyon 10 

e, tas ı muame esı gecı - b' r f lad 
'iyecektir. Binaenaleyh bu yaz ın ıra az ır. 
~ılalar nihayet elektiriğe kavuş Gümrük istatistiklerine göre 
~ltş olacaktır. Şirketle aktedi- bir ay içinde en çok ihracat yap 
~tı mukavelede halk gene İs- tığımız yer Almanyadır. Alman 
~tıbui tarifesi üzerinden para yaya 4 milyon 955 bin liralık 
1er~cekse de belediye İstanbul mal gönderilmiştir. 
ırı aldığı hissenin ancak nısfı İkinci derecede mal alan mem 
alaca~trr.. . . leket Amerikadır. Bir ay içinde 

. 'Beledıye ışı uzatmak ı11teme Amerikaya olan ihracatımız 4 
. ış ve hiç olmazsa ~dalar ~al- milyon 459 bin liraya baliğ ol

ın bu sene elektnkten ısti- muştur. 
•desini temin için mukaveleyi İhracatrnıızda üçüncü derce-
ilı.ıalamak mecburiyetinde kal yi işgal eden İtalyadır. Bu mem 
ıştır, . . lekete 2 milyon 921 bin liralık 

lstanb11l cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Sesli filme daha alışmadık ! 
Seyyar bir cigara satıcısı size neler anlatır? 

Bir tiryaki ! - 10 paket sipahi ocağının hikayesi - Bir ayı postu 
34 1. ı " G' · h ıra. - ırmey1z mey aneye ...... ., 

- Balkon mu, paradi mi ? - Sesli filmin zevkini kaçıranlar .• 

e Elektır~k. Kartal _veya Ma~te mal gönderilmiştir. İngiltereye 
~e. n geç.ırılec.ek bır kablo ıle 2 milyon 195, bin, Fransaya l ı 

etı.ı Ş ke Kuzum bana ı'kı' paket ci - Ya, ne istiyorlar'. 'Giremeyiz meyhaneye babında .. ecektır. ır t meccanen mi1yon 923 bin liralık mal ihraç - ' 
ltı ve ücretli olarak ta yüz ki edilmiştir gara verir misiniz? - Şimdilik dursun dediler. növbet bekleriz,, 
eın'an belediyeye iki yüz Hl.m- · - Ne cigarası efendim? Kızdım amm k a- Diyen hicviyeci şair, gelsin 
vere~-k...ı-. Bu suretle sokak Teşrinievvel içinde memleke - Bir hanım verin, bir de e- d ç·· kü' k a,lses çıkarın de nöbet beklemek nasıl olur-
~ ,,. · 

1 
d 1 ım. un utu ar no sansız .. .. G' . .. .. d 

r da .. _.:r edilmiş olacaktır. timize en ziyade ita ya anma fendi verin.. 1 k lmişt' K kildikt muş gorsun... ışenın onun e ._ •• ~ , . . oara ge ı. ızçe en k d d ba"ırı 
~nvirat ,.,·mdı'lik Büyükada ile ge.mıştır. . . . . - Hanım kalmadı. Efendi · · b' ·· h d'' ·· B' oturan ız, urma an g -

Dispanser Tapu harcı 
............ 

Kanunusanide faa- Veraset, int!kat ver
liyete başlayor gileri nasıl alınacak 

Vekalet kadroları tasdik I\ı1 aliye vekaletinin viia-
ederek gönderdi yata bir tamimi 

.. Tahsili emval kanununun 7nci mad 
Be§iktaş, Usküdar ve İstan- desile tapu harçları kanunun 22 incı 

bulda açılması mukarrer üç dis ve 36 .ncı maddeleri ve Veraset ve 
panserin kadroları Sıhhiye ve- intikal vergisi kanununun 26 ncı 
kaletinin tasvibine iktiran ede- maddesinin yekdigerile tedahül etti
rek gönderilmiştir. Dispanser- ğinden tahsilat hususunda yapılacak 

~ . . . muamelesinin tayininde tereddüt edil 
l~r kanunusanıden.ıtıbaren ~a_~- mekte idi. Buna dair Maliye vekiıle 
lıyete geçeceklerdır. Yem uç tinden Vilayete bir tamim gelmi~tir. 
dispanserden Beşiktaştaki için Bu tamimde; bu üç vergi ve harç 

\Akaretlerde, Ü sküdardaki için hakkınd~ .şu izahat verilmektedir: . 
Bağlarbaşında birer bina, İstan Tah~ıh em~al kanunun~n .7 .'ncı. 

' b ld k' · · d Ed' k d maddesı (Emlak ve arazının hını fe-
1 u a 1 ıç 1 ı; e ırne. apı .a ragında bunlara ait vergi tahsile be
bır medrese ıhzar ve tanzım edıl kayasının fari~ ten kablelferağ tama
miştir. Bunlardan Edirnekapı- men tahsil olunacağını) beyan ct
daki medresenin bir kısmı dis- mektedir. 

1 
panser, bir kısmı da çocuk ba- Tap~ harçları kanun~ınun 36 ncı 

1 

k d ı k k 11 lacak maddesı mu.-ıbwce tahsılı emval ka
rm yur U o araı U anı - nununun 7 .nı:- i maddesi de ilga edil

tır. Çalışmağa giden kimsesiz miştir. 

1 kadınlar sabahları çocuklarım Veraset veintikal vergisi kanununun 
1 buraya bırakarak akşamları 26 .ncı madMsinin 3 üncü frkrası 
1 alacaklardır. mu~!bince. tapu harçları kanununa te 

B b . Ed' k d Atı'k dahul vakı olmamaktadır. Veraset 
0 U ına ırn~ .apr a . ve intikal vergisi matrahı; esasen, 

Ali paşa medresesıdır. Bu cıvar tapu intikal harçlarının mevzuu etra
halkının kısmı azamı tütün ve fında iken bilahara tefrik ve hususi 
sigara gibi iş.lerde çalışan kim- bir k~nuna raptedilmiştir. Bu .•erı~i 
seler olduğundan bakım yurdun ~a~dızatınd~ ta.pu harçl.arı gıbı . b~r 
da k · 'f d d ki d' ıntıkal vergısıdır. Ve kaıdeten ıntı

n ço ıstı a e e ece er ır. kal muamelesinin icrası sırasında te-

Tacirlerin gümrükten 

şikayetleri 

diye edilmek icap eder. 
Verginin üı; senede. üç müsavi tak 

sitte alınmaSI mükellefe bir teshilat· 
tır. 

~ İ 1 ... b d sonra ıçıme ır şup e uştü. ır . 
~Ybeii içindir. Burgaz ve Kına ta. yanın ·uıze . tr ay ıçm. e verelim mi? . . d . N .. yor, 

q · l olan ıhracatı 2 mılyon 720 hın tanesını açayım, eım. e gore - Birinci <balkon dolu mevki İthalat tacirlerinden bazı ze-
. Çın şimdiılik bir şey yapı mı- . · · . Saçı omuzları üstüne dökül- yim, içine a. sker sigarası doldur dolu ... İk'tncı· balkon 'dolu ... 

Veraset ve intikal vergisi kanuniı 
nun 26 >ıtcı maddesindeki (Veraset 
vergisi tamamen tahsil edilmedikçe 
mali müntehalin ahara devr ve ferağ 
edilmeyeceğine) dair olan hükmü ise, 
ayni maddedeki verginin üç sene zar 
fında ve müsavi taksitlerle tahsil e .. 
dilebilmesi teshilat ve müsaadesini 
tekayyüt ve ferağ ve devr halinde 
verginin muacceliyetini ifade edip bu 
hükmü kanuninin gerek mahiyet ve 
gerek maksat itibarile, harç kanunun 
daki (Tapu muamelelerinin vergi v< 
resmin tahsiline talik edilmeyeceği) 
hükmile aralarında bir irtibat ve ala· 
ka dahi mülahaza olunmaz. Veraset 
vergisi kanununun 26 'ncı maddesi 
hükmü ilga edildiği manası çıkarıl
makta ise de bu maddenin tetkiki 
hükmüne kemakiin devam olunmak 
icap eder. Bu dairede muamele yapıl· 
ması bildirilmiştir. 

l•caktır. lıradır . A.lm~nyadan 1 m~lyon müş, kirli suratlı hizmetçi kızı, 1 H b vat ticaret' odasına müracaatla 
İti'la'fa nazaran nı'sandan iti- 532 b1.-. Ingıltereden 1 m. ıl_yoıı muş ar.. ıç elli etmeden zam Yirmi , . dakika bekliyeceksi- Rüsumat idaresinden, şikayette 

1 biraz düşündükten sonra: kr nasıl açmışlar · la 
ten Adalarda tesisat yapılma 364 bin liralık mal ge mıştır. . ' c1gara n na- niz! b bulunmuşlardır. Bn şikayetlere 
lha ,__ h ld ------~-- - Şey .. dedi, bizim beyefen sıl boşaltmışlar .. Hala anlıya- Bir ....,klan hiç olmazsa, u .. .. "'-

ılancak ve bu yaz ,..,r a e di, hanım cigarası içer de... d . ,..- . • 1 b'l gore gumr"" muayene memur-
~virat temin edilmiı; olacak- s Tütüncü sordu: ma ım. . .. . badıreden bır an evve 1

• e~e lan tarifeden yanlış manalar çı-
1 
... ~~dolu cı'h·etı'nde de Kar- atış az Gene bır gun, erkenden bır kavuşmuş olarak çıkmak ıçın k kt rt 
"·- - Yta, efendi cigarasını kim hanım geldi: On paket yenice kızadurmadan ıkompliman yapı arma bab, .muame a ınk uzd:ıml a-

:ı?an geriye doğru getirilen içiyor? istedi. Paketleri kağıda sarıp yarlar: sına. se e ıyet verme te ır er. 
atsatın daha süra1ıle ikmaline - Onu da hanım için alıyo- verdim. Bir beş liralık uzattı. _ Canını~ biz de hemen gir- '!'acı~le.r he~ me~ekette old~-

~lışılacak ve bu yaz Göztepe, Peynir, zeytin fiat~ rum. On paket' sigaranın hatırı için miyeceğiz ya.. Sen bileti ver gu. gtbı tanfelerı ızah eden_ b'.r 
t renköy ve civarı elektirikle Ahretlik, yırtık iskarpinleri- bozacaktım. Fakat ben parayı hele. . . talımatname yapılmasını ıst•-
~l\Vir edilmis olacaktır. len" du''şu''yor l A · ni kaldırmılarda sürükliyeFek u bozarken Hanımefendi birdenbi - Olmaz efendim, bize emir yor ar. 
" 8ri tiyatro mukavelesi zaklaşırken tütüncü bana dön- re: .-. böyle... Esnaf Bankası 

'riytro ve hal inşa etmek Buna rağmen sabş dü: - Ah, diye bağırdı, gördü- Sıcaktan buram buram ter 
~ere Belediye ile Almanlar _Hey gidi zamane hey .. E- nüz mü şimdi,,başım dannada- döktüğümüz günlerde, müşteri Esnaf bankası nizamnamesin 
ltasında aktedilen itilifname olma:yor fendile hanım oldu hanımlar ğm olmuş.. yerine sinek avlayordunuz .. Am de banka sermayesinin yarım 
.etıüz ka1!'ileşmemiştir. A~an Piyasada satış buhranı de- da efe~di .. Bundan' sonra, ha- Ben kendiı:ııi iPglaymcaya ka ma.Kış gelince, burnunuz büyü milyon liraya çıkarılması içio 
~r teıniıııat mektubunu beledıye vam ediyor. Son günlerde pey- nımefendilere efendi hanım di- dar çantasını elime tutuşturdu. dil, değil mi? bir kayıt vardır. 
~ıı istediği formül~ göre yap: nir, zeytin, fasulya gibi erzak yelim bari... ~.inimini. aynada saçını, başını - !. . . . . Banka sennayesinin nizamna 

1:ınışlıı:ı1ır. ~~le_dıye ~a~ıye~ı satışları büsbütün az~l~ıştır. Bu söz 0 kadar hoşum gitti- ~uzeltm~ge başladı. İnsanlık .ha - Demek bılet vermiyecek- medeki miktara göre tezyidi 
i ltet mumesıııllığıne bıldı~ş Bu yüzden beyaz peynır fıatle- k' · ld • k tt · · lı bu .. Bır az dalmışım zafıır .. siniz! çareleri düşünülüyor. Yeni bele 
le d h .. lm · ı. yenık a ıı;kım pa e ~n ır cı- Bu dalgınlıkla, hanımın öt.esine - !. . . . d k b ı d' · halk 1it e enuz cevap ~~ .. e~~ş- ri şimdiye kadar görülmemış gara çı arıp 1 ram etetım: b . . d • . . . . iye anunu e e tyenın a 
ilıı: Bu ~~in d~ suya duşup d~ş- bir derecede .düşm.üştür. G~n T k" d . d d' b erıstne e dokunmuş olacagım. - Ben de çekılır, gıdcnm, mahsus ikraz sandıkları tesisi-
~. l>ecegı henüz ma10.m degıl- sene tenekest 18 hra olan yaglı -.- eşe ur e erım, . e 

1
' en O gittikten sonra bir hayli za- Hem de bir daha gelme~ek şar ni emrediyor. Belediye ileride 

ıSır. peynirler bu .sene 6 lira olmuş- ~e~ız kullanma:.n.':· Bulışe baş~~ man şaşkınlığım geçmedi. Biri- tile ... Zaten budalalık bızde ... bu vazifeyi esnaf bankasına tev 
aylık muvakkat bütçe tur. ıgım zaman tutune a ışırım l ne para bozmak için elimi çek- Patırdı, gürültü bir müddet di enneği daha muvafık görü-

Çimento tröstü 
Gazi H. nin refakatında bulu 

nan İktısat vekaleti müşaviri 
Şevket B. çimento tröstü h2k
ll:mda tetkikata başlamış; çimen 
to istihsalat mıktarını, fialerini 
tesbit için alakadarlarla görüş 
müş, notlar almıştır. 

Ehali Fırkası U. katibi ş . . . . 'b' Bu fı'at d·u·~künlügun"'" e rag· - ye epeyce korkmuştum. Fakat meceye götürdüğüm zaman ak daha devam etti. Derken, zırrr.. B t kd' d f b k 
e ı.. l ın tasvı ıne ~ All h .. k.. 1 d 1 b · . · • d B yor. u a ır e esna an ası ·ı uır mec ısın k dı 1 Şehri · a a şu ur a ışma m. ım aşıma geldı ama, ış ışten Ziller çalmmaga başla ı. ere-

tira.n eden ve kanunusaniden men satış ~e az r.. mız Tütüncünün dili iyic.e çöz.ü_I- geçmişti. Tuvaleti bozulan ha- ket versı·n 'ben daha evvel bir tam bir şehir bankası rolünü oy Adana, 19 - Hakkında tev-
11iba tb'k d'l k olan buzhanelerınde 16 bın teneke- ' ktr kif müzekkeresi kesilen Ahali 

§ renl kta ı kke ıtebc~t ~a den fazla ma1 vardır. müştü. Bana bir kaç ttryak1hk nım, bizim çekmecedeki bozuk- biçimine getirip biletimi almış- nayaRca r. fi fırkası umumi katibi bulunama 
. , ayı muva a u çe - . vak'ası anlattı: luk'ların hepsini alıp götürmüş tım. Kendimi içeri attım. Sine- ilsumatta tas 'ye 
llıye vekfiletinin tasdikine ar- Bundan başka muhtelıf depo G ı d b' .. .. • f Ik mıştrr. 
e11 b' . - eçen er e ır cuma gunu megerse... ma V'C tiratrolarda bir s~ı ha Rüsumat idaresinde bazı me Mumaile hin vaktile Suri e-
.. İlmek üzere belediye varidat larda 10 ın teneıkeyi mütecavız sandığın kilidini daha yeni aç- * * * vardır kı oyunu, herkesın tepe-

1 
d b' f y '. y · 

t,Udürü tarafından .. elden Anka mal me.vcuttu. r. . . .. . ~. mıştım. Paketlerı' du''zeltı'rken T"t" .. .. k .. C d . 'kl . h ld bu mur ar arasın a ır tas ıye yapı ye kaçan kardeşı Ahmet Efendı '" p 1 1 d ~ u uncunun aya us un e u- sınden seyrettı en a e lacaktır Bu tasfi e bundan ev- . . . .. . h . 1 ,a. götürüimüştur. eynır tacır ennın soy e ıgı- b' .. k k ld' Ö 1 tel' zayıp giden bu izahatını en tatlı temaşayı herkesten ucuza mal 1 ld . • 'b' yk .. l"k yı zıyarete g1ttıgı ta mm o un-
. ne göre ~imdiy.e kadar İstanbul 1?d~ı . oşara 

1
• gde 1.ı. Y e . aş ve o ugu gı ı te aut u yaşı kt dı 

d d b k 
~d . tok 1 bulurun' lı ı ı ki, evve a e ı zannettım. tarafından kesmeğe mecbur ol- ederler. Bunlar, "paradi,. sakin- - ma a . r. . . .. 

l)ndra sergisine gön e- a u a ar ıs ma · a- Soluk soluğa yanıma yaklaşıp i dum. Taksime kadar ağır ağır 1 'dir Son senelerde bu isim na yaklaşmış memurlar arasın- Ahalı fırkası hderı Abdulka-
tilecek kıymetli eşya mış.tır. ki tane bronz onluk fırlattı: yürümeğe başladım. Yeni açı- ;;ğişti. Paradiye partttr deni- da ofacak~r~. .. . . ?i~ ~~mali B. _ile ~~~~daşları da 

l Mısır, Suriyeye yapılan ibra- lan sinemanın önüne kadar yol d F k t bu sinemada bak Bunun ıçın Rusumat ıdaresın ıkı gundenberı gorulmemekte-
ondrada İran asarını teşhir t .. - Çabuk hir yenice! ' yor u. a a d b' t f' k · k'I ~ ca geçen seneye nazaran yuz- pek o kadar kalabalık değildi. tım, adı "balkon., olmuş. Yabız e. ı~ ~s ıye ~mısyon~ teş ı <lir. . 

tııi sa.dile açılacak olan beyne! de 80 derecesinde azalmıştır. Ben, paketi uzatırken elim- fakat buradan itibaren, iıki sıralı kırk beş kuruş vererek "balkon e~1lmıştır. R'.omısyon bır kaç Sütçüler kooperatifı 

~
l sergide müzemizden gön- Zeytin de ayni vaziyettedir. den kaptı. uzun tırnaklarile ka- kaldırım, cuma piyasacıları ile bileti aldım,, diyebilmek te fe- gune kadar ışe başlayacaktır. 
lecek olan asarın tasnifi ik- Toptan en iy·i zeytinin okkası pağını parçalıyarılk açtı. İçin- d 1 t ır d "'l y 1 b R h "f . k Şehrimizdeki süt müstahsille 
edı·ım1'ştı·r. Bu asar bı'r kaç D h den bı'r cı'gara alııt cludaklarr ara 0 muş u. na tese 1 egt · a nız, uraya ı hm tan esme zam yo ri tarafından bir sütçüler koope 

30 kuruştur. a a geçen sene- Seyyar oyuncakçılar, seyyar 1 balkon denilecekse "parter,. ne . · . . .. 
e k<.lar Hamburga gönderi nin malı elde duruyor. Bir iki sına sıkıştırdı, çat diye kibriti yemişciler hatta seyyar kuma~ . lacak acaba? Ne ise ora- Rıhtım şırketı tarıfelerını ar ratifi teşkiline teşebbüs edilmiş 

!tektir. Bu asarı götürecek o- haftaya kadar yeni mahsulde yaktı. Üst üste iki üç nefes çe- çılar, ;eyy'ar kunduracılar, sey~ ~~s~i~im üstümüze vazife değil. tırmak. i~in hük.funete m~raca- tir. 
~heyete müze müdürü Halil gelecek fiatlar büsbütün düşe- kip kendine geldikten sonra çr- yar halıcılar... Bu satıcılardan Bir zamanlar Almanlar istih at etmıştır. Venlen malumata Tıp Fakültesi talebesi 

Y riyaset edecektir. cektir. kışmağa başlamasın mı: bir tanesi de, sırtına iki üç ayı barat bürosu ol:W bu sa.bık si- göre nafıa vekaleti bu teklifi kongresi 
Mermi abidesi - Ben, tiryakilik halinden postu vurmuş, dolaşıyordu. Şık nema, bugünkü hali ile bana es kabul etmemiştir. 

anlar bir adam değil ınişim! U- bir hanım, yanındaki gencin ko kisinden biraz daha küçülmü~ b' . d . k Tıp fakültesi talebe cemiyeti 
n~i\skeri müze meydanında ya- Odacı Hüseyin Ef.nin zaktan, geldiğini görünce he- lunu dürterek gösterdi: göründü. Tevsi edildiğini söy- ırı1 per ~y1 açaca , ya kapıyı 1mg~n Türkocağdındda kfe_vkaFıa-
ı;,ına.kta olan menni ~.bidesi~in aı'lesı'ne ı'kramiye men paketi hazırlayıp içinden B k .. l d ·ı ı· 1 rsa da bu methalin- ara ıyaca . . . de bır kongre ak e ece tır. a-
a'i<tsı hitam bulmak uzeredır. . - a .ne ~ze en er... ıyen ~r va k ' Oyunun en tatlı yerinde (ek- kültede yeniden teşekkül eden 
, 4 abideyi teşkil eden mermı- Tütün inhisar idaresi umum bir cigara çkarmalı, beyimizin Genç, ıstemıyerek satıcıya den ıkınaye ?lac~ :. . · ran) ın birdenbire silik bir ta- · kin · · ı Jk' · t 
~ dudakları arasına sıkıştırıp kib d . Sesli makınesı otekılerınden .. ır cı cemıyet e eve ı cemtye 
• t. tarih sırasile konulmuş ve müdürü Behçet Beyi öldürmek riti cakmalı imişim.. sor uN. d .. ,_ 1 , f k y i fena değil. kım golgelerle dol.ması ne ka- henüz birleşmemiştir. İkiliği 
·<ıd k' b" "k ·ı . t H B . k nu - - e erısı uun ar. ar sız. an dar can sıkıcı s<.:ydtr !. . ı· d b 'h 1 . b 
1 eye en es 1 uyu mermı er ıs eyen ayn eyın urşu · - İyi amma: Beyefendi, si- -Ayı derisi efendim .. Amma Yalnız b.u sinemaya, devam • te_v. ıt .. e en azı cı .. et erın u-
•~edilıniştir. na hedef olarak hastanede ve- * · * k k d iı.k 0 

A zin hangi cigara kullandığınızı sağlam mal... Yüz sene dayanı- edenler, ekseriyetle ağzı kala- " · gun u ong:e e .':1u~. ~re P • • 

, "-hidenı'n yükseklig"i 5-6 met fat eden odacı Hüseyin Efendi- d 1 S ı· f'l · S1'nemadan cıktıg"ım am !erek halledılecegı umıt eu , ,_ ben nere en bileyim? diyecek yor haniya... balık kimse er. . . es ı ı mın _ . - z an, . · -
1, "<ldar olacaktır. Abidenin bir nin ai.lesi.ne. İnhisar idaresi K ı p d ortalık ıyıce kararmıştı Tak mektedır ,, 

1 
oldum. ızdı: . Kadın sordu: zevkini kaçırıy.or ar. er e ara- . ' .. .. · - E · . . 

~ kvvel bitirilmesi için çalısı!- 5,000 ıra ıtası suretile muave- _ Tütünsüz kalmış bir tir- _ Kaça veriyorsun?. larında ayak takırdıları, oyun sıme kadar yurumek fena olmı- vlenme cem1yetı 
r~ tadır. - net edecektir. yaki için cigaranın hepsi birdir! - Yirmi yedi lira küçükleri .. devam ederken inceli kalmlı yacak!ı. . Şehrimizde bekarlar cemiye· 
Ütk. f ransıı mahkemesi Ticaret ofisinin tahsisatı Ne ise, alt perdeden çenesini Otuz dört lira büyükleri... sesler hiç susmuyor. Belli ki . Gazınoların daracık dehhz.l.e- ti teşkili için bir teşebbüs var· 
"' k k .. l" .. ld k . . Ben kendi kendime gülmeg· e daha sesli filme iyice ahşama- rınde merakh kadın başları gor- d C . . . b k' 

\ı."'ı pey zamand.anbe .. ri rahatsız tezyit edildı' o şıyara gon unu a ı , gıttı. . d" ki k 1 r ır. emıyetın gayesı e ar er-
" tın l 1 T k F Bir gün yine tanımadığım bir ba~ladım: dık. Geçenlerde başka bır sine- 1 uı;n .. • .. ocam~lmY'.azlı ıd. tsBte- keklerle bekar hanımları biribi-

lı;; an mu ıte ıt ur - ran- Tı'caret1' hariciye ofisinin tes· kız !!eldı". - Bir de utanmadan, ayılara matla Zara Ağanıın Amer~ka- erın ustune egı ış er ı. u . k C . b 
l't lnahkemesi reisi iyilesmiş- . ~ . H . . . . . d' 1 . . listeler herhalde pek me ki rıne tanıştırma tır. emıyet e 
t • . • • . h' • k' d b' hakaret ederız angımızın pos dan gelen ses~nı ın emıştım. • ra 1 • • h l • · Bu ay nıhayetınde şehrımı- kitindeki gayeye ızmet edeme - Şu karşı ı ev en, ır bey · • . ı 1 kt D h ·ı d kar erkeklerle bekar anım arı 
' d' · • d'l k 1 s· h' - · · c· tunu satsalar, on para veren bu Eğer Zaro Aga, bu sınemada şey er o aca ı. a a ı er e, a- . _ 
~hgeJecektir. Türk _ Fransız ığınden şikayet e ı me te o - on kutu ıpa ı ocagı ıstıyor. ı lunur? arzı endam etseydi, meslektaş çılııp kapanan gözler halinde si evlendırmeg~ çalrşaca~t.rr.. . 

/
"' it. emesi de önümu"zdeki a- dug"u evvelce yazrlmıştı. İktısat garalaraı götürüp parayı alın.de . . d b' nemalar e kl'ml par Bunu temın etmek ıcın ılk ıs .,, Genç hanımla genç erkek yol ve hemşerilerın en ır çokları- ın gec re a arı, - . . . · 
~ •Ik haftasında faaliyete ge- vekaleti tüccarın bu sikayetleri di. !arına devam ettiler. Ben de nı hazır bulur ve herhalde ken layıp sönüyor, tramvayların olarak bır balo tertıp edılect>k-
teıttir ni nazarı dikkate al~ış ve ofi- - Kızım, ben buradan ayn- yolumun üstündeki sinemala~ dini Amerikadan daha az yaban çançanı, otomobil_leri~ ?omurtu tir. !3u baloda be~~r. e:keklerle, 
Muhtaç memurlara sin matlup faaliyeti yapabilme· lamam .. diyince: birine girdim. Pardon, sinema- cı hissederdi. !111 ara_:ımda müt?ış bır ı?s.an ka bekar hanımlar bırıbırıle tanı~tı 

si için tahsisatın tezyidine ka- - Öyle ise, dedi götüreyim, ya girdim, demek burada pek Bilmem sizde öylıe misiniz? labalıgı azgın hır sel gıbı cad- rılacaktır. _ . 
l\tllıuavenet cemiyeti rar vermiştir. Şimdiye kadar birazdan parasını getiririm.. doğnı düşmüyor. Sadece sine- Ben, sinemanın matinelerinden d~Il;!n yaya kaldı:ı~la~ından Bundan başka cemıyet bıı~a-

'.~ Uhtaç memurlar ve ailel .. re ofise senede 60 bin lira tahsisat Paketleri alıp gitti. Dediği maya girmek teşebbiisünde bu- hoşlanmam. hoşlanmam. İste- suı:ıklenerek ve süruklıyerek sında sık sık ~onfera:ı~lar venle 
.,, <tvenet cemiyetinin müessis veriliyordu. Bu miktar bu sene gibi karşıld eve girdi. Bir çeyrek lundum demek daha muvafık rim ki film çevrilirken her ta- geçıyor, pastaneler, çalgılı ve rek evlerunenın 1azaılındcn balı 
1~ ~Üt.eşebbisleri dün belediye- 100 bin liraya ibliiğ edilecek, o saat sonra götürdüğü Sipahi o- olur. Yllzlerce kişinin önünde raf ka;anlık olsun. Halbuki gün çalgısız birahaneler, daha son- sedilecektir. Cemiyeti teşkil e
i~ •r ıçtima akdederek cemi ye fisin harici ticaretteki vaziyet cakları ile beraber döndü: nöbet bekledikleri bu kapıya, düz saatlerinde bir sinema salo r~ki ?'Üift;e~ilere yer vermek i- decek zevat, bu iş~ başrıı::ı U~ 
'\ı::Şekkülü etrafında bazı e- ten tüccrnnızı günü gününe ha - Ben, yanlış tarif etmişim .. insan vücutlarından alacalt bir nunun tamamile karanlık olma- çın bırer ıkışer boşalıyorlardı. beydullah Efendinın o·.,.r~ ·,· ru 
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san h.s Allahm ihsan ettiği ni
meti saklar mı? 

Vakıa eskiden "paranı, mez-
•rrn umde.\/ "Hilliyel" lir 1 hebini ve fikrini sakla!, Demiş-

1 ler amma o zamnla bu gün ara 1 
K. 1•,VVEL 1 t/;)Q 1 smda vücut, adem farkı var. Pa 

•DAREHANE - Ankara cadde•İ ranı toprağa gömersen belki 
., t~O Telsral adreıi: Milliye~ r •. saklayabilirsin .. Yoksa bankaya 
·bu!. versen, mülk, tahvilat alsan, ti-

Telefon numaıalarıı caret etsen yirmi dört saatte 
.. ,bul 39 ' 3912, 39t3 santimine kadar aleme mli'ım o-

.• LJON E -ÜCRE'."LERl hır. . ..Iezhep bahsine gelince; 
o Türkiye ic;in Hariç için onu saklamağa devam etmekte 

3 aylığı 400 kuruş 800 kurut .:ıhzur yok ... Fikir bahsine ge-
r- .. 750 .. 1400 " lince;olsadasaklasak! .. 

14CO " 270~ .. F'I~ k d b' l" .• ·- ı .. n zatın şu a ar ın ıra-

.• n evrak geri verilmez hk apartmanı varmış... Bu bir 
ayıp mı? .. Bilakis filan Bey me 

Muddeti ıreçen nüshıılar 10 kurut 
teliksiz bir züğürttxr,, derlerse tur. Caz.ete ve matbaaya ait itler 

,·, üdiı·iyete müracaat edilir. elbet çok daha fenadır. Benden 
temiz ilanlarır. mes'uliyetini size nasihat. Tok adam daima 
·tmez. ac; adama müracchtır. Keşke bü 

Buj!;Ünkü hava 
J t hıır.ın.:. <.:n t.·ok 10 en ız 8 

:t ... e 11 ı. BuJ!. ın rı.ı~:ı- 111lıcevıssıt 

, k ı "' kapalı olacaktır. 

tün iş admlarırruz hayat kapı
sından uzak olsalar .. Mali'ım ya! 
İngilterede resmi maaşlr pek az 
dır. Ekseri büyük memurlar, ai-
le servetlerile geçinirler ... 

Ben zengin olmanın aleyhin-

[ Haftanın yazısı 
Veminelgaraip 

J . de değilim ve öyle tahmin edi
l yorum ki; benim gibi zengin ol

I 1 mak isteyenler pek te akalliyet 
· ı teskil etmezler .. 

Ben, Felek ismini seçip ken
dime mal ederken onun kanbur 
manasını da ifade ettiğini düşün 
meınistim. Neden sonra bunun 
iarkına vardım amma iş işten 
gecmiş, (Felek) bana •alem ol
mustu. Onun icin eğer arasıra 

'<anİ:ıurdan bah~edersem aykırı 
gönneyiniz. 

Kan bura sormuşlar: 
- Senin kanburunun düzel

mesini mi istersin, alemin kan
hLır olmasını mı? .. 

Tereddütsüz cevap vermiş: 
- Herkes kanbur olsun da

ha iyi! .. 
Lakin hu temenni her kanbu 

run fikri midir bilmem! Her hal 
de insan bazı cekmecelerin yal
nız kendinde olmasını özlüyor. 

* ·~ * 
Ortada dönen garip şeyler ara 

sında biri de bu günlerde, man
dalina, portakal gibi bir gazete 
çokluğu olmasıdır. İstanbulda 
ne okunur ne okunmaz. aşağı 

yukarı tayin edebiliriz. İsimleri 
birer izafet ve sıfat terkibi ol
mak üzere bir çok gazeteler in
tişar ediyor. Bunları kim oku
yor bilmem! Lakin bunlardan 
bazıları kendilerini göstermek 
için ameli bir sistem bulmuşlar. 
Gözlerini yumup önlerine gele
ne taarruz ediyorlar.. Tanıdık, 
tanımadık.. Bu sistem şaşmaz 
bir rağbet temin eder. Bu rağbe 
tin pisikolojisi basittir. Köprü
den geçerken iki kişinin birbiri 
ne: 

- Vay Beyfendi hazretleri! 
Nasılsınz? İnşallah afiyettesi
niz ... Vallahi zat alinizi ne ka
dar özledim .. Biz sizinle iftihar 
ederiz. 

Bu ayrılıştan memnun değil ! 
- Fransızcadan -

Güzel bir erkek değildi. Faz- vaziyet almış, sanki onun gibi 
la olarak genç te değildi. Fa- güzel olmıyan ve yaslı bir a
bt bu noık11anlarrnı örten bir şe damla beraber bulunmağa kat
yi vardı; parası!... !andığım bir fedakarlık gibi 

Geçenlerde kendisini gördü- göstermeğe alışmış görünüyor 
ğüm zaman, bana, kadınlardan du. 
bahsetti: Ben, bunların münasebetle-

- Seninle çoıktanberi buluş- rindeki teferrüatı öğrenmeğe 
muyoruz, dedi, sana anlatacak başlamıştım. 
bir şey; genç, güzel bir kadın Her ikisi de beni samimi bir 
buldum. dost biliyorlardı .. Onun için me 

- Muvafık, dedim, bittabi sela, vakit vaıkit kadının dostu· 
hayli para sarf ediyorsun... ma dönerek: 

Güldü.. Bunu taıbii tel~ki - Söyle, seni mes'ut edebili-
ettiğini gösteren bir tavurla ba- yor muyum?. 
şını iki tarafa salladı. ellerini Diye öyle bir soruşu vardı 
açtı, devam etti: ki, bunu görünce, kadınların, 

- Fedakarlık etmeden olur erıkekleri teshir hususunda ne 
mu? .. dedi. Fakat eğer yanılmı- kadar mahir olduklarını kendi 
yorsam' o da, buna mukabil,. kendime bir tkere daha tekrar 
beni aldatmıyor!... ediyordum. 

Dostum, meselenin en nazik Fakat bilmiyıorum, bu saa-
bir yerine gelmişti. Bir müddet det ne kadar devam etti? .. Bir 
tenberi beraber yaşadığı kadı- gün dostum bitkin bir halde 
nın sadakatinden emin olmak geldi, beni buldu. 
istiyordu. Kim bilir hangi giz- Sunu anlattı: 
li şüphe onun 'katbini için için -· Seni görmiyeli beri, büyük 
buruyordu?. Kendisi güzel de- lbir vak'a oldu.. Bir ka~ hafta 
ğildi, gene değildi .. Para ile alı- için Paristen uzaklaşımş, tenha 
nan bir sadaikat ne kadar de- bir yere gitmiştik. Bir gün mü
vam edebilirdi?. him bir iş için Parise c;ağrıl-

Ben, kendisine bir şey söyle- dım .... 
medim .. O, beni yemeğe çağır- Geceyi Pariste g~iımeğe 
dı.. Kendisinin eski bir dostu mecbur oldum. Devrisi sabah, 
olmak sıfatile beni sevdiği ka- oraya döndıüi!:üm zaman, bir tür 
dına takdim etti .. Doğrusu çok 1U oda kapısının açılmadıfi:ını 
güzel, pek genç ve pek şuh bir o-ördüm.. Nihayet kapı açıldı .. 
kadın.... Yabar. cı bir erkek benim bmık 

Dostumun o kadar para sar- tığnn veri isgal ediyordu. 
fettiğine hayret etmedim .. Fa- _Ne yaptınız dostum? ... 
kat kendi kendime düşündüm: Y()kRa intİ'kam almağa mr 

- Sadakati ~üpheli !.. .. Böyle k lkt ' ~ a ınız ... 

...,, ...... W .. "1saurWu 
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ITTIHAD l MiLLi 
1..,ürk sigorta şirketi 

Harlk ve hayat üzerine sigorta muameleıi icra eyleriz 
Sigortaları halk için mllsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanınd 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapı ..... ~.!>- Telefon: Boyolflu-2003 ...... 

········-~···· HACI BEKi 
ZADE 

Ali MUHiDDi 
Ankara 
Beyoğlu 

Çarşı 

Bahçekapı 
Pangalh 
Karaköy 
Kadıköy 

bir kadını, ebedi surette kendi
ne bağlamak imkanı var mı - Bu, genç bir şair imiş.... Cilt , zUhrevl ve bevliye 

Yazdığı şiirlerle kadının gön 

ı~alar nıalınü~irli~in~en: 
:anlık ev ~o. 14 Dogramacı sokagı hamam yanında 

mahallesi H11yükada iki kar harap bir haldedir. Tıhıııirı e 
dır? .... 

Maamafih, kadın, bir taraf

Şu günlerde etrafta garip şey 
ler cereyan ediyor. Bazı zevat 
birbirinin zenginliklerini göya 
t>ir yüz karası gibi ortaya atı-

'>rla• ... "Senin falan yarde şöy 
' bir mülkün var,, diye itham 

Tarzında görüştüğünü tesa- tan dostuma para sarfettirmek
düfen görseniz ve işitseniz, hiç le beraber. ona karşr mfümm bir 

tünü elde etmis ... Fakat bir ek
siği vannıs; pıi'r~ı yoıkmuş !.. 

Derhal anlamakta geçikme
dim ki, benim kendisine temin 
ettiğim refahtan sonra, bu ka
dın, bir de kendi güzelliğini şi
;rlerile terennüm edecek bir 
gene bulmakta gec·ikmemis! .. 

Tedıvlbınesi; Beyoğlı• Tolrlıhyan 

yanımla Mextc? ıolcal< No. 35 ıııuı
yeııe her gün ıkoama lc•du. 

Dr. A. Kutiel 

kıymeti defateıı ye pe,ınen alınmak ~artlle 488 liradır. Satı~ 

&melesi 4- 1 -1)3 l pazar günü saat 14 te Adalar malmüdürlüf 
~ ··pıl:ıcaktır. 

;iyorlar. Bu yazıları gördükçe 
Allah bilir, benim de bu tarzda 
yiiz karam olmasını pek istiyo
rum. Bu sözk bana eski bir taa 
miyedeki su dörtiiiğü hatırlat

tı: 

Bu boğazım ile öldüm zürefa 
maskarası 

Havyar olsun iki alemde bana 
yüz krası 

Bir büyük tepsi ile gelse lüfer 
rskarası 

A birader gözüm açtır gene 
karnım doymaz. 

O zaman havyardan yüz kara 
;ı temenni eden zat şimdi sağ 
olsa muhakkak tapu senetlerin
den sim siyah kesilmesini diler. 

Vaktile herkes meteliği yok 
. en Karun görünmeğe çalışır
' simdi malü menahım gizli tu 

tuyor. Bu ne küfrnnı nimet! İn-

tevekkuf etmeden yolunuza de- ı 
vam eder gidersiniz ... Fakat bu ile devam eder ve cinayetle bi-
mükaleme öyle olma: da: 1 ter. 

- Kerata, eşek oglu eşek.. Edebiyat ve şiir ekseri edeple 
Şim~i senin geç:rıişini ... filan.... başlar,aşkla devam eder ve edep 
Şeklınde olursa alem .. başına top sizlikle nihayet bulur ... 
!anır, toplananları gorenler t.op Siyasi münakaşalar mantık
i~~ ve toplan~ıkça da~re la başlar şamata ile devam eder 
buyur. ta polıs mudahale edin- Küfür ve rezaletle nihayet bu-
ceye kadar.. !ur. 

İşte bu gazeteler etrafında Ticaretler ümitle başlar, ha-
kalabalık toplansrn diye bulduk raretle devam eder. iflasla niha 
lan yol küfür etme yoludur .. O- yet bulur. Dostluklar samimiyet 
nun da modası geçmeğe başla- ile başlar, alaka ile devam eder. 
dr .... Çünkü Allaha emanet ga- husumetle nihayet bulur. Ben 
zetelerimizde intişar etmeyen size beş mis~.l getirelim. Her fe
yakası açılmamış küfür kaldı na bitmiş şeyin menşeine doğru 
mı?... geri geri gidiniz, bu misallere 

Ben bir ııeye dikkat ediyo- benzer daha bir coklarını bulur 
rum. Size de göstereyim... sunz.. Bu acaba bize mahrns 

iBzde, ekseri eğlence ve işü iş bir garibe midir bilmem? ... 
ret zevkle başlar güriiltü kavga FELEK 

- Sizi, dedim, 'bırakıyorum .. 

Cilt, Frengi, Kelrnğulcluğu ve 
ademi ıkıidar muayene ve elelmik 
ıedıvlhanesi. Karaköy Borekçi fmnı 
itıisalinde c'<o. ;H 

Müessif bir irtihal Bu otelde, hu odayı istediğiniz 
zamana kadar işgal edebilirsi-
niz ... Orada hazır duran çanta- Cümhuriyet refikimizin idare 
m1 ı:ılıncıı., çıktım.. müdürlerinden İbrahim B., ev-

ld , velki gece Cığaloğlundaki ika -- Sonra ne o u .... 
- Sonra ne olacak?.. Otur- metgahında irtihali darübaka 

duğumuz otel pek pahalı idi.. eylemiştir. Cenazesi, dün kaldı
Ben aynlınca, bittabi züğürt şa- rılarak Yenicamide namazı eda 
ir, para veremedi .. İkisi de ora- edildikten sonra bir motörle 
dan kovuldu .. !..... Beylerbeyine nakil ve oradaki 

Dostumun yaptığını beğen- aile kabrist@-ntnda defini haki 
dim.. Fakat o, bunu müzaffer gufrn kılınmıştır. 
gibi ı;örünerek anlatmak ister- Cenaze merasiminde merhu
ken. halindeki bitkinliık, sesin- mun gazeteci arkadaşlarile vefa 
dek; kuvvetsizlik gösteriyordu tını işidebilen bazı ehibbası bu
ki. bu ayrılışıı hic te memn•ın lunmuşlardrr. ~erhumun ailesi 
rle 9;ildi. ... 1 ne beyanı taziyet edeiz. ' 

7 - 8 .... rrnd&n IUtt.Nn •Uı&Un kMUme ~nt ~ 
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PHOSPHATllll 
FALllREI 

FOSFATİN FA Lİ ER 
~;.ı ., ~~inde temin edlUr. Fosf:ıtln Faıter 

'-,-, yüzlerine taullk ve penbell~ 
-:.uvvet verir, ve onfarı gUrtJO• 

r .ıın•z bir Poef'affn V#'dı,. 

- OSFATIN FALİER dir . 
( AJAmetl tarik"• } 

:ı.ıı:llTlERlflDEM iÇTİNAP lDIMIZ = "l.fl ~ERDE S•Tıtıt 

Bu akşam 

B ıu C.\I.\ LORY ( ıll . ~inenıasın~a Hem artist 
Hem tenor KAMUN NOVARO T~~~~:· ELVEDA MABRi 

ilk muhtetem 
tilm!nde RAMON MOVARO rı.nnantik \C 

.~a~ycdecı:k 

dramanı, 

onun la 
rolu etnı fıııd ;ı, lıir ccnurun illlhi \e muhrik sesi il e o kadar tatlı '" cazip hava ve ~arkılar ta~anııi edecektir ki btitiln seyirci! 
hcruh~r «trkıl:m terennilm etmek seYdasıııa dii~ecektir. Metro Gold~vyn Mayer filmld 

ı r " ı ı r'rbf roınanı: 58) --
; - /.. . • • ' " <. :;: 

- " - .- -. ..~_. ...... ~·.. ... 

, 'Beş hasta var ! 
lıi (~m 1ZZE1' 

Jed ıı. Saniyderiıı icine sı- ve tedbir varken birdenbire böy 
r,abilen bütün bu hadis~lerden le baskın ve tecavüze kalkmak 
sonra,kinle,hırsla dişlerini sıka· ancak bir cinnet nöbeti sayıla
rak tepeden urnağa beni süz- bilir. Her halde, ben onu deli 
dü ve tek kelime sö;.:lemetlen etmediğime, deli edecek bir şey 
Jdaclan ~ıktı. gitti. Omrümde yapmadığıma kaniim. Demek 
ilk defa böyle bir taarruza ug-' ki, o coktanberi kendi kendisi
radım. Ne cüret, ne taşkın his ne benimle meşgulmü~. renkte 
ve tecavüz? .. Hayret ediyorum. veremiyor, açılmak ic;in fırsat 
Anlasılan "Nedim Bey Nazmi bekliyormuş. Telefonumu din
Efenc!i !,, çoktan beni gözüne leyince birdenbire: 
kestirmis te farkında değilmi- - Meseleyi hemen halletme-
~im ! li. .. 

halde sinirime dokunuyor filan menfaatlerde beni bir hadde k;()nu tebliğ etmeye memurmUŞ dığım için: - ·- lendirmeye başladı: 
amma, kiiçükten beri paşanın dar tutabilir. Paşaya ve servete gibi bir tavır aldı: - Hemen gidemeyiz... - Nihayet bir otomobil 
yanında büyümüş, Oksford'ta mağli'ıp oldum, fakat, esir olma -Kuzum hanım, hazırlanınız Dedim. zintisi yapmak çok kol 
okumıış, incelmiş, mua~eret ha- dım !. . da bir iki gün için şöyle bir ye- - Niçin?.. mümkün ... 
yatının inceliklerini bilir; Fran 1 Nedim Bey Nazmi hemen lıe re gidelim. . 1 - Gidemeyiz de onun için!.. Dedi, ilave etti: 
sızca, İngilizce ve Türkçeyi ana men beni bu menfaatlerle teh· Dedi. 1 - Tuhaf şey!. . - Anlamıyorum .. Nic;i 
lisanı gibi öğrenmiş, centilmen dit etmek istedi anıma, yanlış - Nereye?.. • ı - Hem gidecek olduktan son le yapıyorsun? .. Ne söyl 
bir Mısırlı. İhtimal bütün bu hedeflere sürüklendi. İkide bir: Dedim amma, zihnime he- ra Rados'a gitmem!.. se reddettin!.. 
meziyet sayılabilen şeylerde bir - Sizin büti.in sırlarınızı bili- mencecik bir kurt girdi: 1 - Mesela nereye?.. Aklıma hemen bir şey 
insan ruhundaki kabalıgı, vah- yorum!.. - Nedim Bey Nazmi galiba - Gitmeyi düşünmediğim ı- - Bugün misafirlerirrı 
şiliği, hoyratlığı lüzumunda gi- - Pas.a yine bunların hiç bi- paşaya telefondan, benim bir çin yer tayin etmedim. cek ... Konakta bulunıt1 
deremi yor: yaradılış daima hü risini bilmiyecek, öğrenmiye- gece için gideceğimden bahset - O halde İstanbulda bir zım .. 
küm ve kudretini muhafaza ede cek!.. ti... yere gidelim... - Ne zaman? ... 
biliyor. Fena yaradılışlr bir ada Demesi bundan başka bir şey Dedim ve .. Asabi asabi dü- i Karşımda sanki, paşayı değil - Çay vakti. · · 
ının. bütün ihtimamlara ve tah olamazdı. ·· b ı d N d' B N · · ··ru - O vakte kadar gidip 
Sl·ıine rag-men her vakı't için fe- Ad·ı adam'·· . şunmeye aş a mı: 1 e ım ey azmıyı go yor, bı"lı'rdı'k .. 

- Alçak herif, bunu yaptı onunla konuşuyormuş gibi asa-
na kalabileceğini kabul etrrıek ... * * ha.. . 1 bileşiyor, sinirli sinirli söyleni- - Bugün hiç bir yer 
Hizım. _ Ters tarafından ka~kmı§... -Beni paşaya gammazlayor. i yordum. Belki de, böyle değil- mak arzusunu duymuyorı 

1 
• B N · Konuşmamız daha c;ok Maamafih, ne de olsa bu he- Dediklerinin su götürür bir - Alacağı olsun!. . <lir. Nedım . ey azını pa!)al'.ı 

· 'li B ·· · · h. .. ştı t k k 1. b les.iyor, sog-uyor, c.ıkına1a rifi affetmıyeccğim. O, galiba yeri var galiba. Bazan aksı k- - en ona gostenrım... ıç gormemı. • e e ıme ı-
beni de Abuk Pş.sınm bir başka !er hep bir araya toplanıyor. Ne Paşa, le söylememişti. Fakat, buna yordu. 
türlüsü zannediyor. Pa~ayı kıs- dim Bey Nazmi'den biraz sonra - İstersen biraıı: daha uzata- beni kim inandınr: Paşa: 

" G"d'l k · - Fakat, ben duyuyo~ mış, kıvırmış avcunun iı;ine al- odama paşa geldi. Düğün gece lım. On be§ yirmi gün k•dar - ı ı ece yer yok kı. ·. 1t 
Fakat, niriıı bunu böyle kaba Kararını verdi, ve.. Böyle mış. Beni de kendisine rame- sindenberi aramız hila iyice dü Rados'a gidelim... Fena yer - Bugün hava iyi bir otomo ki~f~t ~:.s'.~~c~:~ks~~i 

bir dag-· adamı !!ibi."aı>t.ı? Ona Y,aı)tı! İyi, amma .. Bu .. c\a deli- d. ebile.ceg-ini, sin .. si b .. ir .. irade te zelmedi. Glh sert ve bıtrit ... değil. Benim h~uma gidiyor. bil gezintiıi yapabiliriz .. 
.._~~~;..;;.~~~~~~~'..__,_~~-1..ıa.e.W::..... ..... ..n....Lı.....t.ı...,.,,ı.;;..w....,...n.1.id.ı ..... ..il.....ı..:>lı.:..Jdcilıniiniia.ecı.iı:i.ı.:-a.1.Gt~ıı:iııı&Lhiı'._Jı:i.dAl......U'g·!Di·~z~d~cJ!!m:u.!~ok~~~·~ıı..,.~~~~~J.....::::.-:~H:~a~y~ı~r~. ~··:....~~~~~~-lbirliİ~~~t~:~~:~:~ . 
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l\t1illi talebe kongresi 
(Bası birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) 

Gazi Hz. Istanbulda .. Lig maçları başıadı -·· -
(Başı birinci sahifede) 

kı.;mnanyasının Yedikıılecleki a
te,:y ~ı:inde Türk isçıleri tarafın 
c'lan imal olunan iki nikel vazo 
ile _ir;ar kesmege mahsus bir a
let Gazı Hz. ne takdim olundu. 

mak için, amelenin hayat şart- galebeyi kazanmak ifaere çok d •• • t" tt" 
lan islah edilmektedir. Ameri- çalıştı ise de neticede 2-2 ye he un } Ç ıma e } Unutmayınız ki: 

Gazi Hz. bıı zarif ve memle
ket mamulfrtı hediyeleri çok be
~ı:-rıcrek hunları vücude getiren 
Türk iscileril'i takdir ve kendile 
rin~ te5ekkur ettiler. 

Gazi vagonunda 
Sonra salondan çık;;ırak va

gonlarına doğru ilerlemeğe baş 
!adılar. İstasyondaki halkın te-
7·.hüratma mütebessimane mu
. bele ediyorlardı. 

Gazetelerin fotografçıları ta
tafından müteaddit resimleri a
lrııdı. 

katlan Avusturyaya kadar bu rabere kaldılar. 
tedbir~ baş vurmamış hiç bir Fenerbahçe 4 - Vefa o Kongre çok gürültülü ve münakaşalı 
hükumet yoktur. Sınıf büyüdük Sıra günün mühim maçların k d 
ten ve adet arttıktan sonra, bu dan biri ol~ ı:enerbaı:çe-Vefa oldu, fakat hiç bir netice Çl ma l 
mesele ile karşılaşmak, daha maçın~ gehn~ştı. E.vvela Fener- Milli Türk talebe birliği kon ması dolayısile bu mektepler 
güç olur. Masrafın yekunu, h. er bahçelıler, muteakıben Vefalı- · d.. 14 30 da mura~haslarının kongreye işti-

) 1 h ç kt I r ve alkışları ı gresı un saat , 
gün çoğalır ve başarı ması ım- d~~a~~ 1:~~eı:ı, !u~bol heyeti re~ ı Türkoçağında akdc;_d_ilmiştir. ırak_ edemiyecekler_i z~yıf bir ek-
kii.nsız gibi görünebilir. . . B . B d. O un biri be« Kongreye 9 alı mektep- senyetle kabul edildi. Buna mu 

Rahat meskende oturan, he- ısı asrı ey ı. Y a ~ · · kb'l ı k d" l · isti 
g·eçe baslandı. Fenerbahçe şu ten beşer murahhas ıştırak et- ı evve ce en ı __ rey erme. 

kim ve hasatne, çocuğu için d k kk ı d k.ld :d. miştir. nat e ere teşe u e en rıya-
mektep bulan amele sınıfları, şe ı e ı ı. Rıza Evvela kongre divanı intihap set divanının da gayri kanuni o-
her türlü tahrikata karşı zırh-

. ı Kadri Ziya edilmiş ve riyasete edebiyat fa. lacağı vaziyetleri şüpheli görü-lanmış ıbir hale gelmektedır er. 
1 · ı · d Şekip Sadi Reşat kültesinden Etem, katipliklere len mektepler tarafından söy en Biz, zanat ve amele ış erın e 

çok tecrübe görmemiş olduğu- Liltfi Ala Zeki Muzaffer Fikret Avni, Salahaddin ve Sami Bey di. Ve nihayet eski idare heyeti • 
muz için, Avrupanın J-.ütün buh Vefa ise şu takımla sahaya !er intihap olunmuşlardır. nin gelecek hafta kongreyi top 
ranlarım birer birer tattıktan çıktı: Kongre çok gürültülü ve mü laması ve. salahiyetnameleri tet 
sonra redbirler aramağa kalk- Natık nakaşalı olmus ve maalesef hiç kikten sonra ruznamenin diger 
makt~nsa mukadder olan neti- Saim Cudi bir netice hasıl olmadan saatler maddelerinin müzakeresine ka-

Hareket celeri .,mı'diden görerek istik- Hüseyin Sami Mahmut ce devam etmiştir. R eb kong•e rar verildi. 
G · H d b Iunan zeva ~ Necatı· Emin GaziOsmanNamık · · · ·d d · ·· azı z. ora a n bali önliyebiliriz. yı_ ıyı ı . are e ememı :1 ve . mus- Vaziyetleri diger mektepler 

tın birer lıirer elleini sıktılar, Sa Falih RIFKI Oyuna Fenerin hücumile baş mır neticeler elde cdılmesı bek- tarafından süpheli görülenlerin 
at , irmi bir kırkta hususi tre- landı. Fenerliler seri bir akınla 1 b k · k k 1 · 

"Bir Radyonun hayatı 

lambalarının 

mükemmeliyetine 

bağlıdır. " 

Halbuki lambalarınız 
eskimiştir • 

Bunları: 
yeni Miniwatt 

PHllJIPS RADYO 
liimbalarile değiştiriniz 

Vefa kalesine indiler. Ve mu- enen u .ongrenın .a ~ ama serdedecekleri noktai nzarlar ni•1 n.hayet inde bulunan vagon y • } • • sına sebebıyet vermıştır . . · Unan artJst erinin hakkak bir gol karırdılar. Fe- . . . . . . bilhassa talebe birliğınin ıntı-Ia~•na girdiler ve bunu mütea.- ~ R nam lı nnc ~"ddesı 
· G nerliler daha ilk dakikada haki . uz_ enın ı_ 1 "=. . . . zamsızhklara ve şurişe sevke -kın tren haikın "Var ol azı- • f t• ı~L: ) kik d 

zıya e l miyeti ele aldılar. Fakat bir sa ""'uyetname erın tet ·ı 1 '· den reislik katibi umumilik 
\ \\l \1 111 ~!=it S 

R DIO m·z, volun açık olsun! Yaşasın B dd · ·· k · k ' 
Şehrl·mı"zde bulunan Yunan türlü gol kaydedemiyorlardı. u .. mka enın mu.za eldrt>s•~ c

1
.c:h. mevkilerinin münavebeten Da-G .,.i Pasamız ! .. sesleri ve sid- .. _ 

;etli alk;sları arasında hareket artistleri tarafından Türk mes- Vefa kalecisi çok güzel oym~- muna aşa~ mucıp o u. "!" a ~ hiliye, Hariciye, hars ve yardım 
lektaşlan Şerefine bu gün To- yor. Vefalılar da hücuma g_eç_ık- Yb~tnamk. ~lderın 

1
evvelc_e 01 .. dugu .li~ı kalemleri müdürleri tarafından 

~J::=:::::=:::::::::::=::::::=::::: 
====:::=:::::ı;.ç 

etti. Büyük Reisimiz tren uzak- b. d -
ı sıuca•;a kadar tsyide bulunan katliyanda bir çayziyafeti verile yor. Fakat vaziyette ır egışı ı efs ı ı are 1eyetı mumessı yapılması arzusu kuvetli bir ce-

, cektir. Ziyafet saat 4,30 dadır. lik olmıyor. Gene Fener hücum tara ınddan tetkiki icap ederken reyan halindedir. Bu fikre naza 
LiMiTED ŞiRKET/ TÜRK PHILJPS 

zevatın iyi seyahat temennileri . . T·· l da lehlerine bir penaltı oluyor. doğru an doğruya ve ilk defa o 
h .. t ellerı· ve baş S eller urk vapura- · f ran va"si saliihiyet1eri haiz bulu ne ve teza ura ına urıy ı Fikret sıkı bir şüt çekıyor a- !arak kongre divanının intihabı -

l ·1 k b ı tt"l l · nan reislik ve katibi umumilik arı e mu a e e e ı er. rını kı'ralamak isteyor ar kat top direğe çarpiyor ve gerı salahiyetnamelerin tetkiki me-
r. · H ·ı ıı· J"kte tetkı·k se b h bi formalite halinde kalacak ve :.:ıa z ı z. ı e ır ı . -· . İ ye geliyor. Fener a Çe oyunu selesinde biribirine çok zıt fikir 

~itteler ly~ır ~e~osu ınü~irli~in~en: 
Bedeli keşfi 8609 lira 75 kuruştan ibaret olan Çiftclcrln Mah

mudiye mcvkiindc tadilcn inşa ve ikmal edilecek bir inek ahırı 
kapalı zarf usulilc ı 0- 12-(}30 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
:nlinakasaya çıkarılmış ve 1 O·l ·931 tarih cumartesi günü saat on 
dörtte ihalesi takarrur ctti~inden taliplerin ~raiti anlamak iızre 

Eskişehir b~ytar müdürlüğüne ve Mahmudiyede depo m!ldurlü· 
ıtünc müracaatları lüzumu ilAn olunur. 

valw.tleriııde refakat eden zevat Berut şehbenderlıg~ız s~~ Vefanın nısıf sahasına intikal !erin söylenmesine sebep oldu. talebenin menfaatını alakadar e 
ve AE Sait Pa~ada hareket et- bul ticaret odas~ gonde_rdıg~ ediyor. Bir komer oluyor. Fik- Bazı salahiyetnamelerin mualel den esaslar, teşkil edilecek ka
rr>• •ierdir. bir mektupta S~rıye. -~a~ır~er!- ret atıyor, top bir kavis çiziyor. olduğu mevzuu bahsedildi. Bu lemsayesinde talebe menfaatine 

Gazi Hz. Edimenin kurtulu- nin türk vapuru ıstedıgını bıd~ır Sadi kargaşalıktan bilistifade hususi hal için bir encümen tt>f müfit neticeler aluunasma saik 
şundan sonra ilk defa olarak mıiştir. Bu vapurlar tuz naklı- ilk golü atıyor. rik edildi. olacaktır. Bu noktai nazarı bil-
Tra':ya seyahatine çıktıkları i- yatı için bir kaç ay kira ile tutu Devre bu suretle l-O Fener- Nihayet bazı mekteplerin sa- hassa hukuk, tıp mühendis, fen 
rin IJu seyahatlerine c_ok ehem- lacaktır. bahçenin lehine neticeleniyor. lahiyetnam · · d 1 k ve orman mektepleri ileri sür-
~ Suriye tacirlerine Yunan va- İkinci devrede gene Fener-

1 
·sı . <-. 'r~n e yabmlz on-

ın;vet ~rilmektedir. .. · 1 • . d . V f gre reı erının ımzasr u unma- mektedir. 
purlarr da muracaat etmış er- bahçe Iıakım. Top aıma e a ----------------------

Trakya halkı sevnç içinde dir. Bu yüzden Türk vapurcula kalesi önünde. Altıncı dakikada 
Büvük Gaziyi istikbal için gü ri ile Yunan vapurcuları arasın Zeki Alaya bir pas veriyor, A-

zcrgiihlarındaki bütün istasyon da bir reüabet çıkmıtşır. Iaettin topu bir parça sürdükten 
!arda halk tarafından hazırlık- Lı"man sirketi bütçesi sonra sıkı bir şütle ikinci defa (Baştarafr birinci sahifcdt') ızımsızlığına, seviyenin darlığı-
lar yapıldığı gibi bilhassa Edir- ·. 1 k -ıara takıyor · · · b A T . Liman şirketi 931 senesi büt o ara ag h.. . d r Kapı açılınca içeri ön ayaklarr na en ıyı ıs attır. sır, ı ım ve 
ne bürük bir bayram sevinci ı- y Gene Fener ucum a... un- ile kahve tepsisi tutan bir kedi malUmat gibi kelimeler, zihin-
:;indedir. çesini ikmal etmekf üzerkeddi~k· kae cü defa da korn~rden gelen tlo- girer. yüriir ve misafire kahve- de böyle kara bulut gibi bula-

b AI ll d ni bütçede tasarru a ço ı t pu iFkret ufak bır vuruşla ka e- . . ' · nık duracak kadar mühim şey-
Bu sa ah pu u a ediliyor. Şirket masraflarını a- sını verır. -· · -· ·· ·· 

bulunacak . zaltmıştır. ye tıkryor. O k Adamcağız meraklanıp erte- /erde degıldır. Ya elegın orgu-
3 Fener - Vefa O yun ço si gün gen 0 eve gider Ayni sü biraz daha sıklaşsa, kelime 

Gaz: Hz Trakyada ilk temas E b' t 1 şiddetle devam ediy~r. v~~a ka hal.· kahveeziline basıl;r,· kedi ve mefhumlar biraz daha ince-
>c t~t. l·. ·ı· •. merhaleleri olan Alpu! ene ı acen a ar ı · b ı Ge b h cum ı 1 k, 

~ esı aşıyor. ne ır u k h t .. ·ı .... - F eşse ne o aca , 
!u •a bu s:ıbah vasıl olarak tren- Ş h · ·zdeki ecnebi vapur a z k. · a ve epsısı ı e gorunur. a- · . · . 

e nmı - da Fikret topu e ıye venyor.
1 
kat tam 0 sırada odanın bir kö- Bır gün Rauf Bey Meclıste 

Fi RA 
SEYRİSEF AIN 
---,-----~-· ?tf, rkoz acenıa: Galatı küpril 
Başında; Beyo~lu 2362 Şube 

acentesi: Sirkeci'de Milhilrdar 
zade hanı altında. Teldon Isı. 
2740 

lzmir sür'at nostası 
(Gülcemal) vapuru 21 kanunu· 
evvel pazar 14,30 da Galata 
rıhtımından kalkarak İzmir"• 

gidecek perşembe sabahı ge
~cıı ; eceklerdir. centaları kendi aralarında birce Zeki k~~.sin~ has bir vuruş~a şesinden iare sesi duyulmasın ~ir nut?k söyl~rke~ diyord!': 

Gazi Hz. arda saat ona kadar miyet teşkil etmişlerdir. topu dorduncu defa olarak ag- mı'Kedi tepsiyi.kahveyi bir ta- lnsanıyeten, dıyanıyeten, vıc- •-------------n 
kalarak Alpullıı şeker fabrikası !ara takıy'?r. Ve bu suretl.e. F~- raİa fırlatarak, dört ayak lareyi\daniyeten arzederim ki ...... Bir İskenderye postası 

lecektir. 

nr ı;ezeceklcr, halkın ihtiyaç ve nerbahçe ilk maçı 4-0 gıbı bu- koğalama -a başlar hoca olsanız, bu satırı yazan 
dt> :-tkri ha~ckında malumat ala- ceklerdir. yük bir farkla bitiriyor.. Kıssada~ hisse. En kolay ze- talebenizi sınıftan döndürmez (JZ~llR) vapuru 23 kanu-

' 1 d Gazi Hz. şehrimizde dişleri- Gal t 3 B ikt• ... 1 · · · · > nucnd salı 10 da Galata c.ıLU r ır. a aaaray • eş :-s val bulan şey, olgun mizaç ve mısınız. . .. . 
Kır'darelini ve Edirneyi nin tedavileri dolayısiyle Trak- Sıra Galatasaray - Beşıkta~ ahlakların üzerini boyayan ver Gençler, e~kı_ şohretlerın ku- rıhtımından kalkarak çarşam-

ya seyahatleri iki hafta kadar te maçına gelmişti. Bunun ne netı nilerdir ru hayaletlerının yanında ne ka ba ,abahı lzmir'c peqembe 
teşrif ehhürle icra edildiğinden bütün ce vereceği tahmin edilemiyor-J "BÜYÜK ADAM dar yüksek olduğunuzu unutma sabahı Pire·y·e cumartc:il >a· 

Müteak;lıen zene trenle Krrk h tl n·n·n bu ay nihayetin N"h B " > 
' seya a e 1 

- du. Galatasara~ ı attan, .. ur- Yemekten iyi anlıyan eski a- yınız . .: _ . bahı J,;kcnderiye'ye ı•aracak-1.,~(!line gideceklerdir. Bir gün de bitmiyeceği ve ağlebi ihti- handan Suphıden Rebuden d 
1 1 

. h 
1 

k . . Dogdugumuz zaman bır ana 
oada 1-alcak o'an Büyük Reisi- 1 k" · · ·ık haft ' ' k"l am ar ev erme a çı ı ıçın ge b b l k 1 ı dd tır. lskcnderiye«len pazartesi ' ma anunusanınııı ı ası- mahrum olarak sahaya su şe ı - 1 1 . ' k b .t b. t .. b a amız oma nası muıca er 

. J' ki l" ·! t •k.kl . . d" d"l - . . . en erı pe ası ıt ecru eye . b. . 1 k b. 15 t k lk . k ça a ba mı, ır arc ırı, e e. ı ennı na kadar tem ıt e ı ecegı anla- de çıkmıştı k . S h d .k. ıse ızım mem e ette ır ta- e a ·;:._a r~ m 
b. · ı·• t b"ll · · . çe ('r/ermış: a an a ı ı yu- k ' b 1 "b- .. k d ıtırı ıKten rnnra o omo ı ese- şılmaktadır. Avnı . . k' ım asmaka ıp uyu a am., Pire"ye de u~rayarak por~om· 
yahat'n:-!::e devem e<lerek Edir- S .. 1 . . . Vehbi Mithat ı mz;:ta pışı~~~: 1 !ar tammak ta öyle mukadder be lst:ıııhıl"a gelecektir. 
neyi teşrif buyuracalardır. a~ayıcı erın vazıyetı Şakir Hüseyin Muammer arşısın a. ı !ns~.n~?1 '!.n ayış- idi. insan nasıl: · •-------------• 

r. · H Ed' d b" . Gazı Hz. ne refakat eden lk Celal Latif Necdet Kemal l lı, ~?1a.!ı, sezı.şlı, goruşlu, vasa- - Niçin anam bu kadındır? 2 ı kan unuevvcl pazardan 
uazı z. ırne e ır tısat müsteşarı Şefik Bey tet- L bl b. tın ustunde bır adam olup olma ·b· b. 

1 
b" 

gün kalacnklar kik seyahatinde bilhassa sanayi · . . e e ı , dığını anlamak isterseniz, ken- fı ~ ır su.~ .. ~orama~, _ır mu- itibaren lzmit poıta.;ı yapıl-
u ·· ·· ·ı h B Ed·m d · · h · · Beşıktaş. dı·s·n edebı·yat sı·yası·yat ı·ı,tı a eme yuru emez ıse. mıı·a··nktır . nıuşanını ey z ..• ı ~- e vazı yetme e emmıyet vermış- Şevket 1 e . • • ~ .. - _Bu adam için büyüktür? ' 

bır ~tin kal~ra~ ~u tarıhı ~ur~ tir. Adnan Kirkor S?.t ve ~~lıy~ _h~kkın_d? ~a uç diye de kafasını işletemezdi. liı.:::ııiııı••••mlilll•••mıııiii 
şehrı beledıyesının en şere~ı mı Şefik Beyin raporuna nazaran F h' Tahir Rıdvan cumle soyletıı_:ız, ya ı_~ı cumle Put gibi bir adam söyler la- co_}_.\11\':\ıGG •. ~z'.·,\l> ~_I::~OV\~f.·ı\..SPOSEREDI· 

f . · l kl d ·ıı· · · k" f h l. d di a ır .. yazdırınız. Eger bu cumleler a- . . . ' . : ·' ~ ... " sa ın o ac:.ı ar ır. mı ı sanayı ın ışa a ın e r. Feyzi Eşref Hüsnu Nazım 1 d " hh" Tk '"l • fı sıze basıt gelır, fakat ıçınde 
Kırl:lareline kadar trende ka Bir kısım fabrikaların şika- Hayati 1 rasır;_ a sı . ı_ asrı ııf.'·' 1 mı bir esrar olduğunu zannedersi-

lacak olan G:ızi Hz. Edimede yetleri çok fazla kazanmak ar- Hakem Harbiyeli Niyazi 
1 
malumat., .fI~~ı pa~a h azım u!.k- niz ve bir gün: 

Tunadan mu\ asalaııbekltnen Capo Pino 
vapuru 23 K.evvel Salı günü : Kat an, 
Napol;, Livurn ve Cenova ) ya 
hareket edeceknr. 

K d"l · · · b ı d. t f d ·ı · ıd·-· l ı durması gorursenız emen hu . . . D .•. 
d

en "hı erı ıcı1~1 ehe. ıyde ~rka ın-t j :ısş~~ an ı erı ge ıgı an aşı - Beydi. Oyuna GalatasaBra~kın; yanlış kullanmak, 'kafanın ha- - B
1
u. ş_efıbnı7:,dl ır! .. ~n~ıgı kza-

an ı zar ec en ına a ı ame · lhücumile başlandı. Bunu eşı - man, e ınız ag ı, gozunuz a-
er10 eı;ır .. rlir. • • .. 5 sene ~vvelki~e .. nis.be~le taş müdafaa~ı ~olaylıkla defe- ray takımına karşı mağlubiyeti paf,1• peş_ine ~~şer g_idersi:ıiz. 

C<novadan muvasalatı bekle· 
nen Capo Yado v~puru 24 K. evvel 
Perşembe günü (J\östence)ye hare· 
ktt edecektir. 

Gazı Hz. şerefıne zıyafet ~urk sanayunde buyuk bır ın- debildi. Her ıkı taraf canla •baş- kabul etmiştir. oyun üç bir gibi -~ıhhı. asrı/ık., sıze manas~z 
ı:::crrnc bceldiyesi Gazi Hz. şe k~ş~f oldu!?u ve fabrıkaların. te_ş la oynayor. .. .. 1 bir netice ile hitam buluyor. degıl'. manas~n~ anfayamadıgı-

rc:m· parlak bi ziyafet verecek vıkı san~yı k_anununda çok ıstı- Beşiktaş hucum hattına Hus Nasıl oynadılar? n~z bır şer ttıbı gelır ve utanç Biıincl ve üçüncli sınıf yolcu-
tir fade ettıklerı anla~ılmıştır. nünün konması bu hattın felce s··ı . A d l hıssedersınız. lan için ıenzilitlı fiaı!er. 

. 0 u eymanıye - na o u ma- G 1 b.. .. b 1 1 
le 

J3iitün Trkya Gazi Hz. ne e- Edirnede hazırlıklar uğramasına s~bep olmuş~~- .: çında iki takım gene oyuncular enç er, . utun un ar ~~ç~ fazla tafsiUt ama ve yolch v• 
b r · · 1 · · yunda daha zıyade tevazun go .. kk.ld' Ô ki ma şeylerdır. Kafasını ve ışını hamule için Gala:.a·da Çinill nhnm 

ec ı mkı~et ve Jtazımd erını ar- Edirne 19 (A.A.) - Edime züküyor Yirminci dakikada Be dan md1;1ltde.şe 
1
1 ı. h ~un ;e".d e yüksek bulmadığınız adamın, hanında acenırn bulud•n lntercond· 

zetme ıcın ara arın a buluna- halkı büyük bir heyecan ve sa- · k · · M seyre ı ı. ya nız a emın 1 a- ı · .. h t" nentale A. şirketine müracaat. Telefon 
ld · ·ı · ·· ı · H siktaş mer ez muavını uam- . r-- .. ··kmekt ·d· rasge e, şans eserı şo re ıne 

c~ . ~rı. tarı ıı gun erı payansız brrsızlıkla Reisic.ümhur z. ~-e ı~ere bir tokat auyor. Ve haklı resız ıgı gozu e ı ı. put gibi tapmayacaksınız, akıla Beyoflu 1294-1295. 
bır ıstıyak ve hevecanla bekle- intizar .etmektedırler. Halk bu- 1 k h k tarafından dişarı Fener~h5e - Vefa maçı zeV'k ilme tapacaksınız. •ı••••m••--•-
mektedir. yük bir sevinç içinde istikbal 

0 ~ra ı a e~eşiktaş on kiŞile le seyredıl?1• Gerek Vefa~ı ge- Etrafınızdaki adamlar hakkın SADIKZAIJE BIRADt-:RLER 1 
G~~i Hz. Edirneden sonra Te hazırlıkları yapmaktadır. oçyuanrı ıdyeovra. m ediyor Neticeyi rek Fenerlı <_>yun~ular bır bu- da "ilmi malumat edineceksi- VAPURLARI 

k" ı - ·ı ·ı b h d a · çuk saat aym sen oyunu muha " ·ırr " tarı ~ı e a ren av ete- İstanbul 19 (A.A.) - Reisi- değistirmek imkanı hasıl olamı f. d tt" b"ldil niz: Kocakarı masalı değil. KARADENiZ MUNTAZAM 
dec ,, !ftrd· ·· . . d k. · aza ve e ame e ıre ı er. * * * 

'-'·' • ı. cumhur Hz. maıyetlerın e ı ze- yor. G 1 t ray-Beşikta c v~: LÜKS POSTASI 
Gazi Hz. karadan vat ve Ali Sait, Şükrü Naili pa- İkinci devrede de Galatasa- d"" k~ a .~sha m da b hş tmt.~: 1 Bu zatın tasarruf haftası için 

1 1 b. l"k h 1 . d . h"k' 1 un u nus a lZ a se ıgı- b' d . . B h it lno·· nu·· dön~cekler şa ara ır ı te seya at erme e ray oyuna nısbeten a ım o u- . .b. ki tak· d"ld. ır e tavsıyesı var: u a a 
Fakat yo'.ların gayri müsait 

ve bozuk olması dolayısile bu 
suretle seyahate devam imkan
iiız olduğu takdirde otomobille 
Kırklareline gelecekler, oradan 
hususi trenlerile yola devam ede 
rek lstanbula döneceklerdir. 

Gazi Hz. nin salı günü şehri 
mize avdet etmeleri muhtemel
:iir. 

Gazi Hz. İstanbulda bir gün 
tevakkufu mütekaıp Ege vapu
ru ile hareket ederek Mudanya 
• ya Banchrmaya giderek seya

hatlerine dPvam edecekler, Ba
lıkesir, Bursa ve havalisinde de 
tetkiklerde bulunacaklar ve tek 
V:.>m ederek t z!'liri tesrif ede
vam erlere'' i ~'•·1·-j t~~rif ede-

k .. b k H. .. . 1. -· mız gı ı mera a ıp e ı ı ... d h. b' d . 1 vam etme ıızere u a şam saat yor. ilsnu merkez muavın ıgı G B "kt tam t k G 1 ıçın e ıç ır şey en vergı a - vanuru p .;•nı 
21 40 d h • nl ·ı s· k . F d .. k. . ene eşı aş a ımı a a ki ,. a •w - a ususı tre ene ır e ne geçıyor. orve hattı or ışı k ·k takım - mama .. 21 K evvel az fak•amı 

. · d Ed" .. D . b .. d tasaraym e sı mı mag- D"h . . -r "b" b" rk • cı ıstasyonun an ımeye mu kalıyor. evrenın on eşıncı a- 1A d di Bunu bilhas Be a ı vırgu u gı ı ır a ır- Sirkeci nbtımından hareketle 
teveccihen hareket buyurmuş- kik.asında Latif Gaiatasarayın 1;1ktP e eme . ."d f h tsal dı . .. Bunu söyliyen adam öm-

İ Şı aştaş mu a aasınm a a ı o- (Zon .. uldak, laebolu, Ayancık, !ardır. stasyonda şehrimizde ı"lk golünü atıyoor.Beşiktaşmaçı h 1 d b·ı· . ründe hükumet mekanizması- "' 
yununa am e e ı ınz Samsun, ordu, Glresuıı, Trab· bulunan meb'uslar, paşalar, kaybetmek istemiyor. İki taraf . . · • nın bilerek anlıyarak hiç bir vi-

Halk fırkası azaları, vali, polis ta da mukabil hücumlar göze Eyıp Uerı ~l?°ru.nun hır dasına dokunmamış bir acemi zond ved Rlzketyl • ıızlmet ve 
.. .. .. . b. k d kik 1 d B .k alibiyet d k . av et e ece r. muduru ve saır ır ço zevat ve çarpıyor. Bu a a ar a eşı - g ı eme tır. 

kalabalık bir halk kitlesi Gazi taşlılar Galatasaray kalesini sı- Dün Şark şömendöferleri işte size, adım başında hey- Tafılltt içi• Sirkecide Mey-
Hazretlerini coşkun bir tezahü kıştırıyorlar. Fakat gol yok ... spor kulübü ile Eyip İleri spor kelini büstünü görmediğine te- • meHt ilanı altı1 •~a1 actbat•

1
1
2
1t
13

1 

· ı ı d T h ı l h" ı1 b" .. .. b. · · k ·k· · ··ı d k d 1 h ··h mUracaaı. Tıle on. ıtaı u 4 ratla selam amış ar ır. ren a Galatasaray a ey ıne at an ır kulubu ırmcı ta ım ı ıncı gu- essu e ere o aşan a şap şo -
k_ın (Yaşa, ".ar ol Gazi Hazretle favl vuruşunda E~ref ilk golü rupu arasında Yedikule futbo~ ret!.. .. . Pangaltı sinemasında bu akşam 
rı) avazelerı arasında hareket kafa vuruşile atmaga muvaffak sahasında yapılan maçta İlen Boyle şohretlerın unutulma- K "k D.. b'"ll .. 
etmistir. oluyor. Spor sıfıra karşı birle galip gel- sı, kenarda kalması bir memle- omı um u u 

Beyoğlu Fakat oyunun manzarası he miştir. ketin seviyesinin yüksekliğine lsmail 

2 iNCi NOTER men değişiyor. Galatasaray mü İleri Spor birinci takım birin ve k~dir kıymet ?ildiğine ala- ef. v~ Anastas hale hey"ctl Haz. 
temadi hücumlara kenni veri- ci gurupile oynamak için davet mettır. Onlar gerıde kalacaklar reti Yusuf çoban kule hi.ıkiim-

Galata Tünel mertebanl sokak yor, iki gol daha atıyor. Oyu- olunan Kurtuluş birinci takımı ve biz ilerleyişimizin derecesi- • 
ehvence emlAk bakımı Bono nun tadı tuzu kalmıyor. Zira ar davete icabet etmemiştir. ni bu sabit noktalara bakarak dar 10 P. 5 tablu tehlikeli ya-

protesto ve saire ... T"I: B. O. 1385 tık Be:;ıiktas zayif bir Gala tasa mediniz: Mefhumları bu kadar ölceceğiz. lan komedi 1 P. 

DAiMA DAHA 
KUVVETLİ 

Emulsiyon Skot ile inkişaf 

eden yavrular daima daha 
kuvvetli olurlar. Onu ne ka· 
dar severler! Ye bunu içmekle 
ne kadar dürüöt ve gürbüz 
buyürler ve her nevi öksu· 
rük w nezleden vikaye cdı: .. 
miş olurlar. Hatta çocukların 
mutat çocuk rahatsızhl·ları 

bile onlar için meçhul kalır. 

Emulsiyon Skot içirilen ço
cuklarda kızamık. difteri, 
skarlatin, humma gibi sar! 
hastalıklar pek ender göruli.ır. 
Emulsiyon Skot 
balık yağından 

i.ıç defa daha 
kuvvetlidir. 1 !a

zmi o kadar 
kolaydır ki her 
damlası bt>>ler 
ve kuvvetlen
dirir. 

Sıhhat ve kuvut ın 

MULSİYON 
SKOT 

Her yerde musirrcn istcyini7. 

Sinema - Tiyatro 

ls. B. Darülbedayi 

temslllarl 
Bu akşm 

IST~AftBUL~~mm ~ijlml~~~a
21

i~~n:; 
Ruya 

Facia :ı perde 
YazRn 

Cevdet l\ııdreı 

1 
Bey v • 

Arzuhalci 
il il l\\ehınd l·:r. 

11111111 

l~ome 'ı 
'azan : 1 

Galip Bn 
Bu akşım 

tenzilAt vordır. 

uınuma biletlerd 

Bugece I::erah sinemada iki film 

birden ipek çorııplar lor.ılapl~•·l 

perili <,Htlik L ot , l~l 

•I 



BlN SÖZ 
BİR RESİM 

hyhan taştı. Etrafındaki mahalleler su altında kaldı. Resimlerimiz Seyhan _ı_ıe'!!!'i taştıkdan 
ııonra Adana sokakhmnı göstermektedlc: 

•••••••••••••••••••••• 
~·• H E D t Y E L E R ! ~. 
:,~· ~ tt ·· · Her ne yaşta olursa olsun ti 1 

J kemali memnuniyetle kabul • : -\d edilen en mergup hediye bir : 

9:..ıat KODAK l 
~.. fotoöraf makinesidir. •• 

~... ·····t) 
K.emington 

PORTATiF 

Ozun zarfları alabilecek genişlikte bir şıryoya malik ve firyo
nun avdet manive!Asile mürtebit bir fazla manivelA ile m!!cebhez
dir. Otomatik hareketli şeridi Ye iki renkli şerit ve arka davet 
işareti de vardır. En büyük makinelerin tekemmüH\lından olan 
mütebeddil fasılalar ve müteharrik marjörleri kolay yazmasına 

munzam muhassenatındandır. 
Umumi acentaları: Sidney Novill ve şüreklsı Galatada Ke,-ork 

Şubesi; Galata, Billur sokak Bey Han. 

Evtal levazım nıO~irli~in~en: 
Guraba hastanesi Kulak, Diş ve göz şubelerine muktazi a!At 

ve edevat ayrı ayrı aleni münakasaya vazedilmiştir. Talipler fera
iti anlamak üzre her gün levazım idaresine ve ihale tarihi ola11 
(30-12-930) salı günü saat on dörtte idare Encümenine müraca
atları. 

••••••••••••••••••••••••••• ~ 

~ En iyi senebaşı hediyesi: 
> -
~ 200,000 Llralık büyük lkra
: miyeyi kazandırabilecek 
~ 

: Bir tayyare piyango biletidir 
> 
> • , •••••••••••••••••••••••••• 

i>ı) .• ::,.ı.... aatlr..T meyanında 

IO büyu ııı .k;ilat kazanan yegAne 
saattir. C'mumi acen:aları: Nasip 
Cezveciyan ve mahdumu, Çarşuyu 
kebir. lsıanbul 

Musadere malından 18/77 
metre mikaba muadil 435 adet 
kayın kerestesile 212 kilo cehri 
nin masarifi müşterisine ait ol
mak üzere kerestenin metre mi
kabı 15 liradan cehrinin kilosu 
80 kuruştan müzayedeye çıka
nlımşur. Taliplerin Haydarpa
şada Orman muamelat memur
luğuna müracaatla ihalesine lljlÜ 
sadif 24/ 12/ 930 çarşamba gü
nü saat 14 te pey akçelerile Üs 
küdar Kaymakamlığında hazır 
bulunmaları. 

EKZEMA 
ve 

eski yaralara 
en iyi i!Aç Dermos merhemidir. 

~~ 
AQrıyan ma
halle tatbik 

edin izi 
Burkulmalarda, romatizma· 
ya. lumbagoya vesalr buna 
mümasil arazda haricen ıa
tlmal edilecek en mllkem~ 
mel ve en mil&sslr llAç 
(Allcocka Porous Plasters) 
dl r. Ağrıyı ııayet aarl tes
kin eder, 

ALLOO(KS 
POROUS PLASTERi 

Hel" .azaned• bulunur. 
Acentaııiı: J, BERT ve flal· 

Poata Kutu•u 283 Galata, latanbut. 

ispanyada son cıınıerdt bir lhtıUı.r çıktı. Bundan bqka her ta 
rafta amele grevleri yapıldı. Gelen haberler lhtllahn bastırıldığını 
bildiriyor. Bununlaberaber karışık vaziyet bltmlf detfld.lr. Cllm· 
hurlyet lsteyeı · ,r her tarafta tahrikat yapıyorlıır. Bu resimler: 
(1) - ihtilali bastırmak için gönderilen asker kuvvetinin lsyam 
yalıftırdıktan sonra avdeti. (2) - Ba11vekll cenaral Barenguerin 
ihtilat hakkında kendisinden malllmat isteyen gazetecilere beya
natta bulunuşu. 3 ve 4 ihtliıllde ismi çok mevzubahs olan fakat 
kendisi çoktan kaçmış olan meşhur lspanyol tayyareclsi Franco 

yl ve cllmhurlyetcllerln başı olan (Zamara) yı göstermektedir 

1 

1 ~ 

' . 

Dünyanın büyllk lokomotiflerinden biri olan bu makine ooyıı yan 
yana duran yetmiş bef insan boyundadır: Bu mukayese lokomo

tifin bllyllklüğU hakkında kafi bir fikir verebilir 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

250 ton döküm koku 
Yukarda yazılı döküm koku kapalı zarf usuJile 18-1-931 tari

hinde saat 14 te ihalesi yapılacaktır taliplerin ~artnameyi allll1lk 
için 20 kuruşluk pul ilsak etmek suretile lstarıbulda Tophanede 
Askeri Sanaclar mektebine, Ankarada şatın alma komisyonuna 
müracaat eylemeleri ve vakti muayyenden evvel zarflarını komi
syona tevdi eylemel~ri. 

Liseier mübayaat komisyonu riyasetinden: 
Ortaköyde Uln Kabataş Erkek lisesi pansiyonu heıabına yıpılacak olan 

beleni terbiye salanu inşaatının 21 ldnunuevvel 930 pazar gilnil sut dörtte 
kapalı zuf usulilc ihale edilmesi mukarrerdir. Talip olanların tekliflerini 
komisyona vermeleri ve şartname ile keflfnımeıiııl görmek flzre Kabaı.ı 
lisesine müracaat eylemeleri. 

Istanbul posta ve telgraf 
başmüdüriyetinden: 

Adapazan · Hendek arası otomobille yevmi posta nakllyatı mUankasaya 
çıkarılmıştır. Tlliplerln 26· 12-930 tarihine kadar ıerılti anlımak üzere 
İstanbul P, T. T. başmüdürlüğüne veya Adıp1ıarı P. T. mndrlüğilne 
müracaatları. 

Emlak ve Eytam bankası umum 
müdürlüğünden: 

I' ınkamıza ait emJ:ikten lscanbulda Şişlide Ferllı:öy Ki.tane caddesinde 33 
eski ve 45 yeni eml~k numaralı takriben (798) metro murabbaında müfrez 
ana ilk t•kı!t peşin alınmak şartile sekiz senevi milsavl taksitle ıatılıkıır. 
İhale 29-Klnunuevvel -930 tarihine müsodif pazarıeıl günü saat on altıda 
Ankarada Bankamız idare meclisinde icra edilecektir. 

Teminat mikdarı (400) liradır. Talip olanlar lstanbul ve lzmlr ıubelerl
mize veyı Ankarada uıııum mUdiirlüi em!Ak idaresine müracaatle mufassal 
şartnamemizi mütalu edebilirler. Müzayedeye iıtirak halinde bu ,arıname• 
nin bir nüshasını imza edip teklif ve teminat mektuplarile birlikte Anlı:arada 
umum müdürlüğe gönderirler. Teklif mektuplan !hile gününe yetişmek 
üzere poaıaya taahhtitlil olarak verilmelidir. 

ttr 
CUMAR'fESi 

20 K. EVVEL 930 

I 

1001 nuınaralı PRİMUS feneri 

BiNBiR 
iş ve hizmet gorur. Bu fener ga.ıyağı 
ile yanar ve 200-250 mum kuvvetinde 
ziya verir. Asgari gaz sarfiyatı ve ver-

il.-.... ·~ diği azami ziya itibarile her hususta 
~ı;m.~ kullanılacak en müke.nmel fenerdir. 

Şu teminat Karanlığı defediniz ve 

(1001) Binbir 

t:1 :~ 1:11;r.1.1 
Fenerini sahn alınız. 

Acentaları: 

YUDA LEVI BiRADERLER 
ve MAHDUMLARI 

Çiçekpazar, Alacahamam, 
IOO~~IMMMta•e ... o 

Istanbul 

lila~ ınonatasası 
Yüksek orman mektebi rektörlü

ğünden: 
Tahminen 70 formadan ibaret Silvi-kültür kitabile Kimya 

kita:bmnı tab'iyyesi kapalı zarf mıulile mevtkii münakasaya kon· 
muştur. Taliplerin şeraitini görmek üzere 'her gün, münakasaya 
iştirak için de yevmi ihale olan 7 kanunusani 931 tarhine müsa
dif çarşamba günü saat 14 te Defuerdarlrk binaısı dahilinde Mü· 
essesau İktisadiye Mübayaat komisyonuna gelmeleri ilan olu· 
nur. 

Istan~ul limanı ~a~il sı~~iJe nıer~ezi 
baı tababetin~en: 

Mllessesemize ait Trabzon ıııotiSrllnlln mulıtacı tamir ve 
yeniden yapılmaıı !Azım gelen aksamı aleni mllnakasaya çı· 
karılmıştır. 

Münakaıa gllnll 29-kinunuevvel-930 tarihine müsadif pa· 
zartesi gilnll olarak tesbit edilmiştir. Taliplerin mezkür mo· 
tiSrlln tamirine ait fartnameyi almak fiz.-e her glln Galatada 
nara Mustafa pap sokağında kAin merkezimiz levazım me· 
murluğuoa ve mllnakaıaya İftİrak etmek üzere saat 14 de 
komiıyona müracaatlan ilin olunur. 

Hiç beklenllmediğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare piyango bile 
ti almakla kabildir. 

Onun lçlnı 

Tl1Yl8E PlllN~~I~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANUNU
SANİ 1931 DEDİR 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca 

" 50,000 U H 40,000 " " 25,000 " 
" 10,000 ,, liralık ikramiye ve 

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

Mes'ül müdür: Bürhaneddirı ------
MORiNA Balı aöının basmahsulünün 


