
PAZ H ' ( 
21 KANUNUEVVELf930. 

2 ncl sahii~tl~ · 
Tafihi t~lrlk.l S-ultanhamll 
Harici ve son ~Bbt'rler 

ne cı yor? 
3 .. 1 !.:ıy.;ıt m~Ktcplerl lı;lnh 

lçJnden çık~lnınıyor~ 

5 inci sene, No 1747 :i llnc!I sahifede: 
J\lekteplcr L.Anunusa-ılde 
bir h fta tatil ediliyor. 
Bcicnrlar !'errtye11 ıı.:şklll 
lcirt 1 lı ~ ön r t> !i:l 

4 Uncu salıii~'1..
teıek, 2·--- Sıht:i bııh? • .. 
a fllk4ye 4 Rom · 

NUSHASI 6 KURUŞTUR 5 nci sahifede 

Zorlayış 

Falilı RIFKI 

Aklı başında insanlarla gö
rüştü ği.inüz, memleketi dolaşıp 
tnııhtelif halk tabakaları içine 
girdiğiniz zaman ancak şu ~ük
mü veriy(Orsunuz: Cümhunyet
tenberi memleket emin bir inki
§af yoluna girmiştir; Türkiye
nin manzarası beş sene evvel 
İimit etmediğimiz kadar normal 
dir; büyük ikesat buhranının 
tztıraplarmı en az biz çekiyo
ruz; şu kalem bir az bozuk, bu 
kalem daha iyi, fakat mesela bu 
sene Türkiye ihracatı geçen se
nekinden daha iyidir; devletin 
~aha görecek, başaracak bir çok 
ışleri ve önleyeceği mfü;külat ta 
vardır. 

Münferit şahıslar müphem 
dertler ve tenkitler yaptığı va
kit inanmak yerine rakam soru
nuz: yüzde doksanı daralıyor: 

11smet Pasa ceva verdı 1 
r.... 

Başvekilin ııiukni izahatı karşısın-' 
da Fethi Bey hakikati teslim etti 

Gazi Hz. 
Kırklarelini teşrif 

ettiler 
Ahlat yedikleri söylenen köylerin maişet tarzları Büyük Reis, memleket 

hükumetçe tetkik edilerek tedbirler alındı işleri hakkında her sınıf 
Is 

halkla temas ettiler 
met Paşa bu köylerde asli gıda mevadı tesbit olunduğunu, açlık KIRKLARELİ, 2o A.A. -

yüzünden hicret rivayetlerinin nereden çıkbğını izah etti Reisicümhur Hazretleri refakat 
ANKARA 20 (T ı f ) 1 b !erindeki zevat ile saat ·15 te , e e onla - ğunu undan evvelki haftalar 

B_ugün ~ecliste İsn;ı.e,t Paşa Fet Izmir gazeteleri yazmışlar ve , Kırklareline muvasalat buyur-
hı Beyı~ sual takrırıne cevap 0<aya muhabir göndermişler, muşlardır. İstasyonda biriken 
verecektı. mahallerinde tahkikat icra et- binlerce halk kurtarıcı Gaziyi 

Bu meselenin bugünkü ruzna- mişlerdir. / misli görülmemiş bir heyecanla 
meye dahil olduğu malfun olma Şimdi Başvekil Paşanın verdi karşılamıştır. Sevinç ve heyeca-
sına rağmen sarniin locaları na- ği malfunattan burada ıııkıntı ol nmr "yaşa, var ol" sesleri ve 

malda beraber halkın tama- yaşlı gözlerile ifade eden bu 
men açlık ve sefaletle karşı kar halk kitlesi kiırtarıcısmı yakın-
şıya olmadıkları anlaşılıyor. Zi dan görmek kendisini kurtaran 
raat bankasınca bunların tohum eli öpmek için biribirinin omu-

Cevap, hükumetimizi 
tatmin etmedi 

Alman ve İtalyan hamiller, hükii
metimize hak vermektedirler .. 

Sefirlerimizin verdikleri 

izahattan ve alınan 
haberlerden istintaç 

edilen netice nedir ?. 

Iiu tenkitleri biraz kurcaladınız 
tııı, ağızdan işitme, kulaktan 
dolma olduğu meydana çıkıyor. 

Gazeteci, fırkacı olarak bir 
}'ere uğradınız mı, karşınıza yat 
nız derdi olan geliyor; derdi ol
mayan gelmiyor. Eğer sizin ge· 
lisinizde vergi azalmak, bir ta
kım kayıtlar kalkmak gibi ümit 
lcr varsa, kazanç"ta olanlar da • 
Şikayetlere yaFdım ediyor. Da-
ha fazla kazanmak hissi, kazan
mak hissi kadar tahiidir. 

luklarını tedarik etmek, kendi- ' zundan atlıyor, otomobilinin ar 
!erine yardım yapmak üzere ted kasından koşuşarak minnet ve 
bir alındığı da anlaşılıyor. Mem şükran hislerini izhar ediyordu. 
leketimizin her şeyden evvel Reisicüınhur Hazretleri vilayet 
münbit bir mıntakasınd:a husu- makamını, askeri kumandanlığı 
le gelmiş olan lbu maişet darlığı ve belediyeyi ziyaret etmişler, 
nın bu suretle fena bir derece burada belediye azalarile mem-
de ornldığına ve Ziraat Banka Ieket işlri hakkında bir müddet 
sının ve oradaki kooperatif teş- -
kilatmın bu darlığı tahfif için görüşmüşlerdir::. Bundan <sonra 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Düyunu umumiye meclisinin 
Türk dainler vekili Zekai Bey 
vasıtasile bildirdiği noktai na
zarı hükumetimizi tatmin etme 
miştir. Düyunu umumiye mese 
lesi Heyeti vekilede müzakere 
ve tetkik edilirken gerek sefirle 
rimizin verdikleri izahat, gerek 
se muhtelif yerlerden alınan ma 
lfunat, Alman ve İtalyan kupon 
hamillerinin hükumetimizin ü
zerinde israr ettiği revızıyon 

teklifini tasvip etmekte ve bu 
noktada hükumetimize hak ver 
mekte olduklarını göstermiştir. F!lkat memleketin hiç biı: ta

rafında "İmdat!" sayhası yok
tur. Şahsi felaketler, yanlış he
sap edilerek yürütülememiş iır 
ler, Avrupa piyasasının ileri ge
ri dalgalarına uğramış teşebbüs 
ler, ve işsiz adamlar vardrr. Fa
kat, bunlar vaziyetin umumi ka
rakteri değil, her zaman her yer 
de ola gelen mevzii, muvakkat 
hastalıklardır. 

İzmir zaferinden sonra Kü
tahyaya geldiğimiz vakit halkın 
biıe anlattığı şu idi: Aman bize 
San'at aqamı muhacır gönderi
niz. Çünkü arabamızı tamir et
tirecek, en basit işlerimizi göro
tek dükkan ve tezgahlarnnız 
kalmadı. Kütahya böyle olursa 
memleketin diger taraflarını 
<liişününüz. Anadolunun ticare
tini, zanatını, çarşı ve tezgah
larını elde tutan ekalliyetler 
kaybolmuşlardı. 
, Bugün Anadolu bu işlerin 
-epsini kendi yapıyor. Memle-, 
'et uyanmış, bilmediği şeylere 
ı1 ışmış, fakat her gün daha iyi
•ini aramakta ve istemektedir. 
baha iyisini arayan ve isteyen 
halkın buhalini tenkit nedemek, 
~evinçle karşılamamak mümkün 
llıüdür? Memleketin bugünkü 
haıi ile kanaat etmesi kadar acı 
bir haber olamaz. 

Bütün bu dediklerimiz hüku
metin bu kadar tecrübesizlik ve 
müşkilat arasında muvaffak ol
<luğunu göstermektir ve tutu
lan yol, biribirimizi her gün i
kaz ederek yalnış atılan adım
ları geriye ileriye, sağa sola ala 
rak, daha iyi tedbir ve imkan
lar arayarak isimize devam et
llıektir. 

Fakat ne zaman birkaç kişi 
Ç~kar, hırstan gözü kararır, hiç 
hır iş yapılmamış, hiç bir şey 
Olnıamış gibi, bugünkü müesse-
8~yi yıkmağa kalkışırsa mesele
llın rengi başka olur; bu hare
~eti tenkit, hürriyet,hak gibi ke 
Uınelerle süsliyerek aklıselimin 
tnuhakemesinden kaçırmak 
tnümkün değildir. 

Bugün yalnız münferit adam 
1arın elinde kalan muhalifetin 
}'aptığı işte bu zorlayıştır. İlle 
0r.tada büyük bir hadise varmış, 
huyük feliiketler varmış, affeai,ı 
llıez cinayetler olmuş gibi bir 
'.;1anzara icat etmek istemesin
"Cdir. 

Koskoca memleketin kurul
ruş mekanizması içinde aksak-
• 1klar olmaması, her zaman bir 
hki suiistimale rasgelinmemesi, 
er tarafta birkaç menfaat ada
~1 çıkıp şu veya bu fenalıkta 
rJ lllu?mamasr kabil midir? Bura 
ı: ~ıkkat edilecek nokta suiisti 

1 alın ve fenalığın bir sistem o
llp olmadığı, hükUmetin buna 
(Devamı 6-cı sahifede) 

tedbir alınakta olduklarına dair ,) Cümhuriyet Halk fırkası merke 
Fethi Bey Başvekil Paşanin beyanatını zine giderek her sınıftan halk 

zarı dikkati celbedecek derece- gerek bendeniz ve gerekse mec mümessillerile temasta bulun-

M. Vay/ 

de tenha idi. lisi fil.iniz zannederim ki, mem- muşlardır. • Kadınlara beyanname ! Bu da, bu nevi mevzuların nuniyetle telakki etmiştir. Baş- Alpullu, 20 (Milliyet) - Ga-
artık ef1kar! _ 1;1mun;ı.iyeyi. ~aka- ka söyleyecek bir şey yoktur. .J zi Hz. bu sabah saat beşi altı ge 
dar etmedıg~e bır ~lildı. Bir tahsisat meselesi Jımıt Paşa ç~ hususi trenle Alpulluyu teş- H 1 b" ı· .., • lb • d 

B 
Fke!1hmFı Bth . . nBe dıyor? R . S al' b k"'" .. Neticede müzakerenin müsta rıf ve şeker fabrikasını ziyaret anım ar Ir lgI yı aşı gecesın e 

aşve ı , e ı eye cevap eıs - u ın ceva ı ..,ı go . .:.1• 1, • buyurmuşlar. Fabrikanın hatı- h 1 f d d 
verdikten sonra, takrir sahibi rülmiiftiir. Ruımameye geçiy~ ce'!_ndıdcradsı~ ........ fı rea:olidu .. rat defterine atideki ibareleri anım an tasarru a avet e ecek 
yerinden ayğa kalktı ve dedi ki: ruz ne e e er arasın a smet zdıl . • . . •• 

- Efendim İzmir civarında Müteakıben Biga meb'usu Paşanın da el kaldırdığı görü- ya .. Alar" 11 k 1 b 'k Şehnmızde yılbaşı eğlencele- toplanarak bu beyannamenin • 1.. d İ k d pu u şe er a rı asını · · · b- "k h !ıkla . bazı köylerde tütün fiatlerinin Şükrü Bey meclise ait bir tahsi uyor u. mar anumr· a en- d' .. d'" ... · n ıçın uyu azır r var. şeklini hazırlayacak ve matbuat 
düşkünlüg'ünden ve mahsulün sat layihasının müstacelen mü- cümende tadil edilip gelmişti. cekz ım, gor ukguldm vMaz!.yetten Yeni seneyi tes'it için yılba- la neşredecektir. -

Bu t dilitt M ıihar M"'fıt ço memnun a ım. uessese ..., . 1 k . fl B 
olmamasından naşi değirmende ~kere edilmesini teklif etti. . a . a a u 1 nin daha tevessü etmesini şimdi ~· gecesı yapı aca ısra ar ara- u beyannameler yarından 
re nahi~esinde ve diğer bir kaç Süleyman Sırrı B. teklife iti- Beyın ıısultU1'~ asebe noktasın ye kadar olduğundan fazla mu- smda yalnız şampanya masrafı- itibaren tabedilerek Birlik ve 
nahiyede maişet sıkıntısı oldu - raz etti. (Devamı 6-cı sahifede) va/fak olmasını dilerim. nın 60,000 lirayı geçeceği mu- tasarruf cemiyeti azaları tara-

Memleketimizin her müsait hakkak görülüyor. fmdan halka dağıtılacaktır. 

Lı1tije Bekir ve Safiye Hüseyin Hanımlar 

Istanbul kadınları muhtar 
olmak isteyorlar mı? 

H.Firkası 
Ocak kongreleri 
bugün başlayor 
Diger kazalarda da 

müteşebbis 
hey' etler teşkil edildi 

Halk frrkası istanbul teşki
latını tetkike memur hey'et tet
kikatını bitir-
miş, dünden iti
baren ocak kon· 
greleri filen baş 
lamıştır. Vil5.
yet hey'eti mü
teşebbisesinden 
başka Beyoğlu, 
Beşiktaş, Üskü
dar, Kadıköy, 

L"t•f B k' H k d l h J - l Bakırköy, ve a ı e e ır . a ın arın mu tar ıgı a ey Beyazıt kaza-

hinde fakat intihabata iştiraki lehindedir Iarı?d~ d~. birer . Ali ~ey 
----· _ hey eti muteşebbıse teşkıl olu-

Safiye Hüseyin H. kadınların bazı ' mıymıntı ?! ,, narak B~:>'.oğ!u ~~y'eti riyas~ti
erkeklerden daha iyi muhtarlık yapacaklarını söyledi ne baro ı~ıncı reısı ~ek~ Hık-

" met, Beşıktaşa Abdulkadır Zı-
Şehrimizde hala kadın muhımek ve kadınların muhtar inti- ya Kadıköyüne Faruki Üskü

tar olmalı mı?,, m~ak.a~sı ya- habatın?a da reylerini ist!mal da~a Dr. Hikmet Hamdi, Beya
pılrrk~n memleketımızın bazı etınelerıne müsaadeetmeklazım zıta avokat Methi Sait, Bakır-
yerlerınde kadınların muhtarlı- dır. k"' .. d B t k · · - · • · ld oyune e eyazı azası reısı 
gı emrı vakı o u. Bu mesleyi layıkile tetkik e- K ı B ı · tih ed'l · 1 

Bu vaziyet İstanbul kadınları derek kadınların muhtar intiha d'em~ h er~ t a~r~ ~ş ,er: 
nı da harekete getirdi, münaka- batında rey sahibi olanları ve ı: .. Auı· Busdu~ b'eş 1 

ah ~Y. et~ 
ı h 1 d' h · 'h . . reısı ı . un ır mu arnnmı 

şa ar_ ~raret e1! ı. eyetı ı tıyarıye azalıklarına 
Latıfe Bekir H muh· ı'ntihap edilm k h kk l'k ze şu beyanatta bulunmuştur: • e a ına ma ı B" .. k'l't k d 
tarlığm aleyhinde olmaları için icap eden teşebbü . - ut~n teş. 1 .a a ~~ele-

B l ·ı h · ti' satta bulunacag· M ht · t' nnde tetkıkat bıttı. Bugunden u mese e ı e e emmıye ı ız. u ar ın ı- . 'b k ah' 
surette meşgul olan kadın birli habatında yalnız eskilik değil ıtı aren az~ ~e n ıyelerde 
ği reisi Latife Bekir Hf. diyor münevver olmak ta esas ittiha:ı kongre ı:y,ıesaısıne ba~landı. He~ 
ki: edilmelidir. Bazı yerlerde gayri tarafta bırden ocak kongrelerı 
"- Bugün için kadınların kanuni olarak kadınlar muhtar başlamış olacaktır. Kongreler

muhtar olmasına taraftar deği- intihap edilmişse bittabi mak- den husule gelen neticeleri ya
lim.. bul olamaz. ni tedricen intihap edilecek olan 

Kadınlara Belediye mecilsi Vakıa kadın ihtiyç olunca ocak hey'etlerini ve intihap mü 
azalığı, meb'usluk daha ziyad~ memleket için her fedakarlığı messillerini isimlerile gazetele-
yakışrr !. yapmağa hazırdır. re tebliğ edeceğiz. 

Muhtarlar zabıta ile alakadar • · Al• B d" " 
b

. t k . ı' 
1 

d . eders Ancak fevkalade mecburıyet 1 ey onuyor 
ır ~ ı~dış.er.e 

1
e d~ap 

1 
k~ olmadıkça kadın muhtar alma- ANK 

gece elrı ebı.~tılga. le ılyor ar ıl, malıdır. Çünkü ağır bir vazife- t b ARA, 2FO (Telefonla) -
kadın arın oy e ış er e meşgu dir stan ul C. H. ırkası teşkilata 
olmalarını muvafık görmiyo- Laki k d 1 b 1 d' memur heyetinden Ali ve Ce-n a ın arın e e ıye re- .1 B 1 d"" .. kad 
rum. isi olmaları şayanı temennidir. mı ey er ort gune . ar ~-

Maamafih kadın heyeti ihti- Diğer memleketlerde böyle karya ~~det ed~cekie:.dır. C~~ıl 
yariye azalığını mükemmelen Bey bılahare hır muddet ıçın 
ifa edebilirler ve bu hakkı ver- (Devamı 6-cı sahifede) tekrar İstanbula !!"idecektir. 

mıntakasında §eker fabrikaları- Bu fuzuli i~raf ~~ınınm önü- Yılbaşı gecesi de : radyo ile 
nın çoğalması ve bu suretle ne geçmek, hiç degılse zararla- bu mevzu üzerinde bir konfe
memleketin ihtiyacının temini mır tahdit etmek için şimdiden rans verilecektir: 
mühim hedeflerimiz sırasında endişeye düşen Kadın Birliği Birlik erkanı kadınların israf 
tanınmalidır.,. bir beyanname ile vatandaşlan tan çekinmeleri erkekleri de ta-

Gazi M. Kemal yıl başında şampanyadan ve di- sarrufa alıştıracağı ve bu itibar 
Edime, 19 (A.A) _ Edime ğer israflardan tevakki etmeğe la yılbaşı ~cesinde israfların ö

halkı büyük bir heyecan ve sa- ve tasarrufa davet eylemeğe ka- nüne geçmek hususunda kadın
bırsızlıkla Reisicümhur Hz. ne rar vermiştir. !arın çok müessir olabilecekleri 
intizar etmektedirler. Halk bü- Birlik idare hey'eti bugün kanaatındadrr. 

(Devami 6-ci sahifede) 

Türk-Yunan 
Yeni muahedeler mecli

sin tasdikına sevkediliyor 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

'Türk - Yunan muahedeleri Ha 
· riciye veka.Jetinden başvektılete 
takdim edilmiş bulunuyor. Yu
nanistan bu muahedeleri tasdik 
etmiş bulunduğundan hükiıme 
timizde bugünlerde mezkiır mu 
ahedeleri Büyük Millet Meclisi 
ne tevdi edecektir. 

Maliye vekilliği 
Ferit Bey vekalete 

gelecek ıni? 
ANKARA, 20 (Telefonla) -
Londra büyük elçimiz Ferit 

Beyin Maliye vekaletine tayini 
ihtimalinden 

bugün Meclis 
koridorlarında 

daha kuvvetle 

Yetimlere, dullara, müte
kaitlere maaşları veriliyor 
Maaş sahipleri hasta ise para almak için 
musaddak bir senet göndermeğe mecbur 

bahsediliyor - Eytam ve eramil ve müteai-1 rın vekil olarak göndermiş ol
'lıı, Devlet ban dine kanunuevvel, kanunusani, duklan zevata maaşlar ita edil
'.rnsı müdiri u- Şubat üç aylıklarının itasına I memekte ve maaşları verilebil
miliğine İktı- dünden itibaren başlamıştır. Bu mek için maaş sahibi tarafından 
sat vekili Mus maaşlarla birlikte 12 aylık küsü tevkil edildiğine dair zat maaş
tafa Şeref Be- rat ta verilmektedir. lan muhasebeciliğine hitaben 
yin getirilece- Maaş itası bir hafta devam e- bir tezkereyi ve maaş sahibinin 
ğide ayni me- decektir. Şubelerden vaktinde 1 hasta olduğunu mahalle heyeti 
hafilde söylen- maaş alamayanlar maaş hi-

1 
ihtiyariyesince musaddak bir il 

. Ferit Bey mekteydi. tam bulduktan sonra merkez- mihaberi hamil bulunması ta,lep 
Mustafa Şeref Bey ise bana den alacaklardır. Dün merkezde edilmektedir. 

bu hususta kendisine hiç bir tek ve gerekse zat maaşları muhase 1 Bu yüzden bir çok hanımlara 
lif vaki olmadığını söyledi. beciliğne merbut 10 şubeden ma . maaşlen verilmemiş ve tevzi gi 

Saraç oğlu Şükrü Bey bugün aş tevzii >kadınlara mahsus ol-1 şeleri önünde büyük bir izdiham 
!erde istirahat için İstanbula gi duğu cihetle bir çok haıumlar toplanmıştTr. 
deceütir. İstirahat müddetini maaş almakta idi. Bazı hanımlar zat maaşları 
Şükrü Kaya B.in Modadaki e- Maaş almak üzere mazeretleri muhasebeciliğine müracaatle 
vinde geçirmesi muhtemeldir. do!avısile gelememiş hanım~- Lütfen sahileyyi çeviriniz 

:ı 

ı' 
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Tahsin Paşaıun Hatıratı ... ·----:-:""" 
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Sulta 
ffo: 118 

(Tercüme ve lktlba• 
hakkf mahfuzdur.) 

MiLLiYET f'.\ZAK 21 KANUNUt:V\tEL 1930 

HARiCİ HABER ER .. 
Italyada müşkilatla mücadele 

Her sahada tasarruf yapılmakta, işsizlik ve pahalılıkla 
mücadele edilmektedir. işsizlere İş temin edilecektir 

Tenkihat 

Facia tahkikatı bitti 
Bentderesi cinayetine ait yeni tafsilat 

Lubanın hayatı tehlikede, Cevdet Beyin sıhhi 
vaziyeti vahim olmakta devam ediyor 

Mığırdıç, bombalı arabayı 
nereden getirmiş ? IL .. A~na mektupları -ıı lngilterede 

Hukumet fırkasının ı h k ANKARA, 20 (Telefonla) - Madam Lubanın yarası ağır· 
Maaşlar ı"ndı'rı'lı"yor, . ntı' ap anunu B d · ent eresı yolundaki facianın dır. Ciğerimle bir kurşun yarası 

Araba, enkazından tanındı Ve hangı• ah } \ k l muvaffakıyetı tadil ediliyor tahkikatı ikmal edilmiştir. He- vardır. Vücudündeki ustura y~ 
p a ı ı aza ıyor . . . A kim Cevdet Beyin sıhhi vaziye- ralarnıdan birisi, şiryan kesildi 

h d h f d'}d' v • d b" d"}d' İtalyanın mail vaziyetine da . Atma, 16 (1;1ıllıy~t) -. ~el~- LONDR~, 19 A.A: -. Ame- ti, vehameti muhafza etmekte- ği için çok tehlükelidir. 
a ır a ı ze ı lgt e tes Jt e ı l . iı gelen haberler buhranın giz- nıktekı beledı~e nyasetı ın~- le fırkasm~ ı~ra komıtesı ve . ~ir. Düne nisbetle vaziyeti biraz Diger taraftan Hayriye 17 

Müstantik azadan İhsan Bey - !enmiyecek şekilde olduğunu h~bın~ Başvekıl ~arafında!'1 ~1!~ meb'usları ıntıhap .hakkındaki ıyice ~se de netice hakkında bir teşrinisanide İstanbula gitmiş 
bir müddet istirahat etmesini ' ' gösteriyor. Geçen gün maliye yuk bır ehemmıyet verildıgı kanunun ıslahına daır olan pro- şey söylenemez. Ce,·at B., ko- tir. Ayni ayın 19 unda da isrna· 
limonata ve kahve gibi her ne .. / ı nazırı M. Masconi tarafından her şeyle ~!aşılıyor .. E'.sasen jeyi 20 muhalif reye karşı B3 nuşabiliyor ve faliyeti dimagiye il Hakkı, Hayriyeyi de takip el 
arzu ederse verilerek hali heye parlamentoda yeni sene bütçesi muhalıflı;_rb~çın hde b~ ınt_ıhaba- rey ile kabul etmişlerdir. Müza- sine sahiptir. Yalnız vücudünün miştir. Bn sepehatinin bir küf· 
canı geçtikten sonra ifadesinin hakkında izahat verirken vazi- :Irn. ~~su~ı ~~:A eınmıye~ ~ar- kere hafi surette cereyan etmiş- hiç bir tarafı hareket edememek tajle alilkadar olduğu tesbit edil 
alınmasını emrettiğinden Ha- yetteki müşkilatı saklamadığı 1 1 0 a u urnet tara tar arı tir. tedir. Ziyaretciler geldiği za- mi tir 

Ef di b. k d d · 'b' b be 1 · · d 1 burada kazanamazsa bundan · M M D " - .... d - 1 d - · · ş · A san en ır saat a ar aıre- gı ı unun se p ennı e an at k d' h 
1 

. 'f d d . ac onald, eger bu su man, teessurun en ag a ıgı ıçın Diğer taraftan 15 kanunuev· 
nin misafir salonunda istirahat rnıştrr. Bütçenin en mühim me- e~l 1 

. d ~sap arına ıstı a e e e- reti intihap kabul edilirse bu- sertabip ziyaretleri menetmiş- velde Hayriye. işine giderken 
ettirilmiş ve badehu ifadesi a- sarifi milli: müdafaaya tahsise- ce H e~.~r. 

1 1
, b" nun amele fırkasının intiharı tir. kendisine "Kontuvar elektrik.· 

lınrnış. dilme:k zarureti vardır. Bu zaru- b 
1 

da. ı a.tte.hyabnız mese a baır demek olacag-ı" suretinde beya- Ankara vali ve belediye reisi in önünde rastlayan İsmail Ha~ 
H Ef di M · 'k ı·h · · e e ıye ıntı a atı mevzuu - h · .. d .... T h · asan en : iıstantı ret kabul edıldıkten sonra h ' d -'ld' S d S 1A 'k b natta bulunmuştur. namına ta rırat mu uru a sın kı, onu bıçakla tehdit etmiş ve 

san Beyin karşısına getirtile- hazinenin en ziyade para sar-
1 
ı~. egı . ı: . a. ec~h ~anı e- LONDRA 19 AA _ Par- ve hekim Fehmi Beyler, hasta otomobile binmeğe mecbur et· 

rek doru renkte hayvanlarını s lk ı ı d s 'k ı d fettig-i cihet nafia işleridir. İtal be hıye.reıBsınınd ıntbı. a 1 mevzuu! lam' ento ·M M• ac Do.na.ld tara- yı ziyaret etmislerdir. miştir. Hayriye, Bent deresine 
k . - 1m H u asçı ar an ut asrçı ar an d b .. 1 k 1 b' a ıstır. un an ır sene evve • . - b'ld 
ıme sattrgr soru uştur. a- Nışnn Minasy.ın Ara kel ya a ugun yapı ma ta o an ır . 'h ed'l bel d' . . fmdan intihabata ait ıslahatı ve 1 Hayriye Hanıma gelince: Ku dogru yollanan otomo ı e ge-

Ef d. 8.. ba 1 k k . 1 d B' k ·· ıntı ap ı en e ıye reısı az . d . 1 . ....,. 
san eın ı: .oz~ ş ıyara ge mesini Mığırdıça söyleyip git- ço ~ş er va~ ır. ~r ço ~uesse !edilmişti. Onun yerine başkası mütenavip rey usulünü derpiş !ağından arkasından girip yü- lıp geçeı:Ie.r en ışaret e ıstı. .. 
çen Mayısın ıptıdasında uzun miş ve temmuz iptidalarında bir sat ınşa edılecektır. Bu ınşaa- . ih k 1A li eden k IAyıh t d" zünden çıkan kurşundan ve boy dat etmıştır. Bu meyanda yo-
boylu bir Ermeni ile şişman kır kere daha ahıra gı'ttigı-·nde orada ta başlanmıştır. ndı ıntt tap etmle b adzım gOne ydor- nı' m"tank~ 2a0 k~sının ev. ıı- nunda ve bacağındaki ustura ya lunda bir meb'usu da gördüğü· 

f sli b kh bir a F . h"'kA · · b · u. ş e mese e u ur. an u ea ıp anunusanıye . .. d' . d . d • 1• mızı e ve sarı ryı - orta bo lu esmer bu -da beniz aşıst u umetının u ınşaa- iki d 1 d"l .. B 1 k d .. . .1 . . ralanndan muztariptır. nu ken ısın en ım at taıep e 
danım Kadıköyünde arabacılar · y ' g Y. ta nafia işlerine verdig-i ehem- evve e az e 1 mıştı. una- a ar mesaısını tatı etmıştır. t ·1 Hakkın k d' · · "1 t·-· · H · 'f desinde söyle A _ . . . . lı kırk yaşlarında kadar hır ada . . A h 'k' 'nin d ·ıı 'ne se- H"'k' t' b .. d' smaı ın en ısını o ıgını aynye ı a .. 
tellallıgında çalışan hır hinstı- - miyetin sebebı aşıkardır: rın er ı ısı .. e.azı en u ume ın, ugun neşre ı- d"' d .. _ .... b'lm' ı · f İsmail Hakkı o f,lııı 

. d' h · 1 k ma rasgelerek Mıgırdıçı sordu- bep olarak komunıst oldukları len , tredünyonlara ait bulunan ur ugunu ı ıyor ve yara ı mış ~· . . . ' .. : • 
yan. ıle kez: ı aneııne ge erde g-unda efendisi olan Avusturya- İtalyada işsizlik vardır, işsiz ı"ddı'a ediliyordu İktı"dar mev- kanun laA h tn' t d"' zannederek "çeksin!,, diye bed- Hayrıyeyı kendı evınc go"" 
malık oldugu koyu kestane o- . 'k · yı asın me ı re un- d" d' d .. ~r·r 
nunda iki ha anını alma. a ta- ~~nın h";llesinde .hizmet e.tl?~k kalan amel~n':1.1 ~ı t:ırı, geç~!1 kiinde olan ahrar fırkasının Se- yonlann 1926 umumi grevin- ua e ıp uruyorınu,.. mu, u . 

1. ld ki yv .. g _ uzere gıdlp yenne kendısın!n seııedenberı buyuk bır tezayut Ianik intihabatını kazanmıya- den sonra kaybetmiş oldukları 
ıp o u arını ve o gun uyuşu I ld" -· · h'ka ı · - · · · 
lamayıp ertesi günü merkuman ge ıgını ~ ye ey emış. . . cagından endışe edılıyordu. hukukun iadeten tesisini derpiş 
. . • b b' k' 1 fı.hırın cıvarında kahvecılık E b k b led' · · kt d' ıle bırlikte hasır şapka ır ımj d / - 1 d. M k . f 1 sasen sa ı e ıye reısı etme e ır. 
se yani üç kişi gelerek aşağı yu d". etn A!yba tave e dı ard ahr.ın 1 a- Selanik Yahudileri tarafından Kanun Iayıhası, tredünyonla 

1 k k k l " ı m<:ı: u sın an a ı ara- .. h .. .. d" Ah f . . A A kan pazar ı tan sonra ır a tı b S 1 M - d G . muza eret gorur u. rar ır- ra ıhtiyarı surette nakdı muave 
lira bedel ile mezkilr iki hayva- acıH ıv~~. 1

1 
.. ~gır ıç anpya- kası bu yüzden Seliinik beledi- net talebi için salfilıiet veril-

nı satın aldıklarını ve kendisi ndrnb. ~s koydu er
1
vantlA n':-1knın- ye intihabından çok şey ümit mektedir. Kanun Iayıhasının 

- 'b' b · a ır ar a aşı o up astı te- d k h ld d -·1di F'lh k' hayvanları aldıgınız gı ı arı 1. .1 ki' b' f ·ı KA - h e ece a e egı ı a ı- başlıca maddesi isti. hdam şerai-. kl'f ,1;r.,e ı ı; ayton ı e agıt a M y · ı bel d' · · 

Türk-Yunan itilafı tasdik edi]r1' 
Ati111a, 20 (A.A) - Mebuıan meclisi Tii•k - Yn 

itilafnamelerinin tasdikını mübeyyin kanun layiha 
kabul etmiştir. 

Z. Besim Bey Bir cinayet 
şu arabamı da alınız dıye tc ı s·· ""kd fi d ka . enıze os e ıye ıntı- tine ait olrru«an diger bir takım 

b 1 . d .. t ·ı . ııt ve uyu ere tara arına hab t d t'ceneolursaolsun " M d'l k. M'll t kt b. de "ç te ~unmuş ıse e muş erı erın ezindikleri ve vak'ai cinai e- a .m a ne 1 . vesilelerle grev ilanını yol veril uayene e ı ece ti, 1 e me e ın u 
yem bato araba yaptırmakta ol g. bah "k' . 1 Yd kendı ~ırka.sı aleylri1:1de de çı~- mesini ve amele tarafından da bulunan1adı 1. kişiyi yaraladılar 
duklarından arabaya ihtiyaçla- nın sa , 1 on 1 ısı su arın. a sa büyıik hır ehemınıyet verını- . . . A 
rı olmdığıru izah eylemiş ve o ~eıvant m.k<ı:hvehaneye g~~ıp yeceğini evvelce söylemişti. Fa yıne .b~ves~ele~~ekE;ev ila~mı ANKARA, 20 (Telefonla) - ANKARA, 20 (Telefonla)__.. 
sırada nezdinde bulunan Hasan b~rd.kahve ~~tıkte!'1 rsonr~ koy~ kat bu sefer öyle olmadı. Çün- ~~~ ~unı t~ a 

1 
etme e- Aleyhinde ikame olunan Küçük Yozgat nahiyesinde bil 

Efendinin arabacısı Mehmet A gdı _ ıyoruz 1>'.~ dsoybıy~re .~~.rı kü Başvekilin fıtkası halk üze- ır. er~ ame.~ye yo ve~eye hükumetin şahsiyetini tah- gün bir cinayet olmuştur. Ah· 
- d hi be anatı vakıayı teyit ıgını ve 0 gun en erı gorun- rindeki nüfuzunu kaybedip et- ve gere grev ı anma teşvı se- kir cürmünden dolayı İz- met oğlu Raşit ve kardeşi Ha· 
~i: mez~lir hayvanların mü- med~ği anlaş~~ış. Merkum Yer meınek meselesinde hassas ol- bebil~ ~eza verilmesi kabul edil mir Ağır ceza mahkemesinde şim ile deli Yusuf millet roek!C 
bayaasma deialet eden şahsrn v:ı-nt ın Haskoyde oturan valde: mak mecburiyetini duymuştur. n:ıemıştı~'. Yalnı~, bu ~are~etle- hazır bulunması lazım gelen bi dersanesinde bulunurlarkeıı 
Tatavlada sakin ve arabacılıkla sı Pe~z kadın celp ve ?anesı Fakat Venize fırkasının bu nn gayrı kanunı oldugu yüksek Hizmet ga~etesi baş muharri~ henüz kim olduğu belli olınryan 
meşgul İspiro Veledi Miha' ol- taharr~ olunarak. ~erv~~ ın fo- husustaki gayretı muhaliflerin divan tarafından kabul edilmek Zeynel Besım Bey hastayım dı biri tarafından pençereden atı· 
duğu tahkik kılındığından nıer t~grafıle Erm~ı_ıı amalını ve e~- çıkardığı müşkülat ile karşılaş- hali müstesnadır. ye müracaatta bulunarak mah- lan siliihla tecavüze uğramışlar 
kum dahi buldurularak ifadesi karı muzırreyı ıfade eden bır mrştır. Hükumet taraftarlarının Yanardağ indifaı kemede bu~unm~k~an vareste tu dır. İçlerinden Raşit aldığı yarB 
alııınlif. manzume bulunmuş. . . vaziyeti bu itibarla müşküldü. BATA VY A ı 9 AA - Ca- tulmasını ıstemıştı. Mahkeme dan ölmüştür. Diğerleri ağır yB 

Mihal ifadesinde (Mığırdıç) _ uıo • (Bıtmedı) Maamafih intihap yapldı. Vt va adasının m~rkezin°deki Me- bu hastalık iddiasını doğru o- ralıdırlar. 
d b . E · · ı d' h .. , ' t f k lan Ahrar fır d ·· namın a ır rınenının '7e~ ı- y u•mme rr ası. o . rapi yanardağının indifaı neti- bu hastalık iddiasının ogru o- S . "'d" 1.. .. 

sine müracaatla kırk ellı lıra- unan . ka3ının namzedı olan M. Vem- · d b' k k' · .. 1 .. t" lup olmadıg-ını anlamak üzere- anayı mu ur U~U • · · M Mııssolınl , A . b 1 d' · cesm e ırço ışı o muş ur. 
ya kadar fiatle bır çıft beygır al · vakas Se.Mıık . e ~ ~ye nyase- Da<Tm fethasında çıkıp etrafı is Ankara tabibi adlisinin maznu- ANKARA, 20 (Telefonla) ....-
mak istediğini ve beygirlerin k b göstermiyorsa da her halde a-ıtine intihap edılmıştır. t'l Ab d 1A 1 · dk' nu muayene etmesine lüzüm Vekaletle idare edilmekte olafl 
usta ve alışkın cin.asını arzu a ı·nesı• zalmış da değildir. Buna muka- 32,l96 rey üzerinden 13,367 1

1 
ade enüh. ~v alır cıvart abı. oval- görmüştü. Bugün ta.b.ib.i adli ta- Sanayi umum müdürlüg- üne b.~ 

· - · · b .. · K dı . .. A . b 1 k · ti b intihap ne ar a m ım asara a aıs o - ., ettıgını ve unun uzerıne a bıl hukumet şu çareyı u muş- rey e serıye e u - rafından muayenesı ıçın aranı- iste ihtisas ve tecrübesi mücr•r 
köyünde tellal Eksenefon vası- • - .... -> • -- tur. İşsiz ameleye yeni inşaat ticelenmiştir. muştur. 2 İ . lan Zeynel Besim B.in evve'.~~ bir zat tayin olunmak üzeredir· 
tasile tiyatrocu Hasan Efendi- : adil edilmek İçin yaptırmak suretile iş bulmak.... Hükumet taraftarı g~zet~~r .. BATAV.Y.A, . O ~.A. kı ·· A ka d h k t ettıgı 
nin beygirleri münasip görüle- ! MalUmdur: İngilterede mik- bu neticeden dolayı se~ı!'1ç ıçın gunden ben .ındıfa hahnde bu- =şıl:'nış~r. an are e Devlet demiryollatl 
rek kırk altı lira t>edel ile satın dün istifa edecekti tarı milyonu çoktan geçen işsiz dedir. Muhalifler de nıçın ~u: lunan Mer~pı volkam bu sab~ Askeri aflar ANKARA, 20 (Telefonla) :.! 
alındığını ve Mığ trdıçın hay-1 --- - !ere hükCımet tahsisat vermek- vaffak olamadıklarının sebebını ~orkunç bır manzara. a_rzetmış- bil 
vanları Şişlide bir ahıra götür- Yeni kabineyi gene M. tedir. Bu usulün iyi ve ya fena araştırmaktadır. . tır. Volkanın alevler ıçınde o- ANKARA, 20 (Telefonla) - De~let ~~mirr.o~arın~ 931 

fat 
b .. d k d M h l'f l den Katıme 1 f ti d b" ··k Adlı'ye encum" cn'ı yarınki irtima çesıne gore huk~e.t ınşaat0 .. ~_:; müş ise de orada ara. a gorıne- V cnıLelos teşkil edecek olduğunu münakaşa e. ece e- .. u a ı gazete.e: . an e ~~m an ~~yet uyu " 1 k k - d • .-

yince vukubulan sualıne ceva- . . . ğiliz, fakat İtalya maliye nazırı rını bunun sebebını Venız~los duman sutun!arı yukselmekte- ında askeri af ve tecil layihası la~ı 0 a~a mez ur .1 arey~ 11e 
ben efendisinin arabayı Faris- Atına, 20. (Ap~) .-. ~ahılıye 1 nın dediğine göre faşist İtalya aleyhtarı olan fır kal.arın bmle-ı dir. Bu alevli dumanlar biraz nı müzakere edecektir. İktısat muzde.kı i~ne 2.6 1mılyon lı_r:atİ' 
ten getirteceğini söylemiş ve naz~rı M. Sıdeı.:,ıd~sın ıstı.~ası ve l işsizlik derdine karşı İngiliz u- şip müttehide~ harek~t etme- sonra köylerle ormanların üstü encümeniA P.ck y~ın~ado~an ~=c~;~~i ma~r~:~t~~r:~ıakt3' 
n.ilahare Mıg-ırdırın Histik teker kabı!'.ede t11dd at .ı.cras.ı luzum~ sulünü kabul etmemis, memle- melerine atfedıyor. D.ıger t.ar. af ne çökm~ktedir. Civarda şiddet kanunu Iayıhası uzerın e ı tet d A k ...... d k' ne o'f 

" 1 d üf . . d k h · ır. nca onumuz e ı se •· !ekli yeni bir araba koştuğunu ':'2enne mec ı- . kette inşaat işleri aça"."ak boş a tan Heliniki gazetesı . e n u~ li fırtınalar hüküm sürmektedir. kıkatı ıkmal e ere eyetı umu . . d 2 'l r ayı· 
sokakta görmüş ve bir ay scnra sı n~zzar, ba~-1 me1eyi çalıştırmağı daha muva- istimal ettikleriı_ıe d~ır . re~m: Ayni zamanda gayet şiddetli miyeye sevkedecektir . HükCı- nı van attaı:ı: mı yon ır~ e· 
Mığırdıçı tesadüfen kahvede vekıl M: Ve~ı- ı fık bulmuştur. Onun için şimdi memurlar aleyhıne hıç ıbır şıka bir yağmur yağmaktadır. Uzak met bu layihanın biran evel kes rarak ~on; odemeye tahsıs 
gördüğünde efendisinin dışar- 2'._~losuı_ı ıstedı- J 1talyada büyük mikyasta bir in yet olmamıştır. yerlerdeki köylere varrncıya ka- bi kanuniyet etnıesini arzu et- decektır. .. 
da!l bir arabacı.~~l~edere~ ken g~ şe~ılde .ka- s~at faaliyeti hüküm sürmekte- HükCım~t taraft~rl;ırı bu mu- dar heryer çamur altında kal- mektedir. Maarifin bir teşebbüsU 
disine yol verdıgıru tezkar ve bıneyı tadile- dır. vaffakıyetın Venıze ~s. fırkas~ mıştır. Köyr·ı b"yük b' k Süleyman Şevket B. ANKARA, 20 (Telefonla.):~ 
komisyonda mevcut enkazı gös debilmesi için Mali buhranın izalesi çaresi- icin olduğu kadar Selanık ~ehı;ı ku ve te\as i~.~~· uk ır ktaor ,. 
teri!diğinde Mığırdıçın kullan- bugün müştere ne gelince; buhran gizli değil- ir, in de bir muvaffakrye.: te.~kıl d 1 _ı e açışına - ANKARA, 20 (Telefonla) - Devlet demiryolları idaresını 
dığı arabanın enkazınd";ll bu- !ten istifasını 1 dir. A~'?.ih-1.:ki telgrafta'.1 anl~- ettiğini ı:öylüy~rla.r. Çun.ku e- ır ar. ...._ ··- _ _ Antalya meb'usu Süleyman kitap nakliyatında kilo başı~~ 
lunduğunu tekrar eylemış. Tel ktir y ı şılacağı <izere bizzat başvekıl ğer Vamvakas ıntıha~ ı:dılse~- Mekf ep/ı•ler Şev~et ~ey Sıh~at yurdunda te 25 kuruş ücret alması fa~l~ .f·~ 
lal Eksenefon dahi ayni ifadat ~erec~ .' e M. Mussolini de bundan bahset di hükumetin başka bır b.eledı- davı edılmektedır. rüldüğünden bunun tenzılı. ıÇ~ 
ta bulunmuş. 1 . nı ~abın~ın su 1 mis tir. Mali vaziyete çare bul- ye reisine nıü7.aheret e~ıyece- m u··sa b h T f . Maarif vekaleti mezkur ıd3' 

Mezkur ahrrın sahibi Haza- M. Ve?ızelos retı teşkılı hak-ı mak için fa'ist hükumetinin mü ği gibi muhalif bir be.ledı_Ye ~e- a BSl ahran se aretı nezdinde teşebbüsatta buJLıtl' 
ros Efendinin malCımatına mü- krı~da hır çok ş:ı-yıalar de~eran racaat ettiği ça:e tasarruftur. isinin şehrin lehine ~ıç hır hız- 83 iincü haftanın müsteşarlığı muştur. 
racaat olundukta ı Mayıs 321 edı~or. !3a!ivekil M. V~ızelos 1 Lüzumu ikincı derecede olan mette bulunamıyacagrnı anla- biri11cil/kleri ANKARA, 20. (T .. elefonla_) - Kadınlar muhtar 
tarihinde (Mığırdıç Garipyan) ~~bıneyı ne suret.te ~dıl edece- bir takım masraflar kaldtnhıı~- tıyorlar. . . .. f 1 
na·:nmda bir şahsın yüz elli ku gı h~~~da hen~! bır bkarar ver 1 trr. Hazineden maaş alan bü- Selanik intihabının bu netıce 83 ~e~t~~lerb~n.us~ttkıas~.ın ~::ğa~a:~a~~~~ı :e~~;:r ~~:~ olabilecekler mi? 

ki .1 h t •up üç ay- medıgını gazetecı ere eyan ey j yu"k, küçük bütün memurların, !'.İ hakkında bizzat M. Venize- ı ~cu a ta ınncı erını sı 
rus ra ı e a ırını u. 1 . . . .. .. .. _.. r rasıle yazı 0 u . Bey tayin edilmiştir. ANl7 ARA, 20 (Telefonla)"'.: 
lığını peşin verdiğini ve icar mu emı~tır. .. . . ı tahsısat alan ayan ve mebusa- los'ım nP. dusundugun~ p;e ın- Y .. r z · • • • w " y~ 
k 1 . . . . . . k A tınada talebe numayışlerı nın aldıkları paradan yüzde on ce. Bas vekil bunu halkın ken- l - Daruşşefakadn 235 M. Kadınların muhtarolupol~ade 

ave esı tanzım ettıgını ve en- A . 20 (A ) D"' b' · d 'brah'm B h · ·h · ye 
:ı;si Büyükdereye gideceğinden tına , ~ . - . un ır 1 iki tenkihat yapılmıştır. Çünkü d!si~e ka~~ı ~l~n it!ma. ına ye- ı _ı e!.. p l •• b k caklarr ve eyetı ı tıyarı e 
!kinci üç aylk taksiti orada sa- çok tale.b~, .komunıst tale~edenl maaşlar geçen sene arttırılmı~- nı hır delıt gıbı telakkı etmek- 2 Daruşşefakadan 859 Ha U musa a ası bulunup bulunamayacakları rt11• 
kin akr:>ha•«nd:>n Aqavnive ver Markovını ıle Pan~.sun ıdama tı. Bn sen" İs*' rııemkkettc pah::ı tedir. san B. ~ 'I selesi burada da alaka ile kar~. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ve Garnbeta'nrn mucbbet ::efyc !ılığa karsı siddetli bir mücade- - ~ • -- 3 - Galatasaraydan 69 Sedat ı riıijjxfütiii il lanmıştır. Ka~l~rın ~~t~!l~ 

B ğaz içinden geld'kl _._ . mahkCımiyetlerini protesto et- le yapılmaktadır. Bu suretle me Ceıavirde kasırga Bey · . . ı•~·ll'!Jiilı••ı ,1 lup olmamaları ıçın hıçbır k. kS 
~~dık~arı maaşın zat~n ;z :ık~~· mek için b.ir içtima akdeyl~miş- mıırhnn maasınr arttrrmak ~e- CEZAİR, 19 A.A. _Büyük 4 - İsta~bul erkek lısesın- ~c "'::l ~.tz ı ni:mevzuat yok~~·~aiıı_ız k~~ tt 
aunu ve bunalS kuruşluk pulve ler VP- polıs tarafından dagıtıl- ı rine hayatı ucuzlatmak tercıh bir k:ısırga Cezair ve civarında den 219 Halıt Vasıf Bey. . ~ "'-~1~! ı nununda heyetı ıhtıy.a:ıyenı al· 
"'.-ı!ıalle muhtarların~ verilecek mışlar~ır. . . A edilmi~tir. Hülasa bu~.n İta!-. tahribat icra etmiştir. M_:ıhabe- 5 - Galatasaraydan 303 Nı- 1 ~ ;,~' 1 şekkülünden •bahs:dılırken hıı· 

t te i'ive edildiğı takdirde Tııck - Yunan ıtılafı vanın h .. r taraf nda bır ıktısadı r vasıtalar,nın inkıtaa U"'ran • hat Rıfkı Bey. l':W;... · \;J! 1 nız erkek nazarı dıkkate r:ıeı:e 
.ıcre. w" b' a geremiy~ Atina 20 ( Apo ) - Bugün mücadele basla'Tiış devam etli- e . - . ,, mik Müsabakayı kazananlar mev- liO C]llı"ll-; mıştır. Diğer tarafta.n me dıl1 
ellenne ç ır par " ~~e • · ' sı sebebıle zarar ve zıyanın - ük' Af ı ba ı d ka - . . . . i !erdir. meclisi mebusan tarafından yor... . . ut .. m a at arını, ~at arnıza timizin bazı yer erın e ıı· 
~ını ş.ıkayetl etm ş hasebiciliği, Türk- Yunan itilafnamesinin ROMA, 19 (A.A) - M. Muso tarı tayın e~ıleı;nemekdle l~raber muracaatle aldırabılırler. Posta ve telgraf müdiriyeti muhtarlar bulunduğu da talı!! 

Zat maas arı mu ta d'k' . . 1. . b'" .. 1 k . . 'IA . yalnız Cezaır lımanın a <1 zara- 84 .. .. hafta b l d kuk etmektedir. J• 

1 da meydana crkarı s ı ını miıteakrp mec ısı ayan nın utun mem e etı ıstı a ettı .• _ .1 f uncu aş a ı · · tarafından acılan rt~"· 
on zaman ar , da ı'tı'l'f · d 1 • M"" 1. · ı· · d ı· b hr rın mıı>tarı 30 mı yon ranga .. .. .. umumıyesı - Bu vazı'yet karşısında o ~ 

1 .. . ld doıayr başka . a ı tasvıp e ece.ttır. u- mı, ayan mec ısın e ma ı u a . · _ h . d'lm k Seksen dorduncu hafta baş- kas h . . dıf· 
an s~ııhstım~ en: kAn olmadı- teakıben iki meclis , noel tatili J!ini itiraf etmekle beraber Fa- halı oldugıı ta mm e ı e te- ladı. Bir hafta zarfında gazete kpa~rllmaruım"'s~~an ~:J~çüç :::,~ bir emrı vakı bulunmakta '/e-
.u:-et.e are.tete ım a - · yapacaklardır ·st hükumetinin kat'i icraatı ne rlır · d ka h b 1 · ·· Ayni zamanda kadınların 1ı: ti· 
<Tı cevabını verınistir . şı h . 1 mız e çı n a er erın en mu- ne ile iştirak etmiştir. Pullar- ti ihtiyariye intihaba tına ı~.ıe 
b Zat işlerine m~~b~t maaş tev Amerikada buh !icesinde !''! ?u ranın ~aı~ olaca azalt'Tiıştır. ~ıralın t~hGis~~m- himmini seçip cııma;tesi .. akşa- dan biri Gazi Hz. ni, digeri harf rak edip edemiyecekleri ıneS" 
zi ır.haalleri harap bir halde bu YORK ran gı kanaatını ızhar etmıştır. dan da .k_:ndı arzusu ıle yuzde mına kadar \!azete~ muı;;:aba- inkılabını ücüncüsü de ziraatı 

d H ı so - du NEV • 19 A.A. - Bu B h 22 tenzılat yapılmıştır. Kıra! ka memurlugu adresıne gonde- . · . si de ortaya çıkmıştır. [tıı" 
lunınakta ır. ava ann gu .. de eyaletlerdeki bir takını U ran R .. b .. "'k 'k d" .. 1 tasvır etmekte<lır. Bu hususta hiç bir. tara·:rıı· 
~u bugünlerde eshabı miiracaa- gun oman yanın uyu 1 usa 1 rınız... .. ... A Gördüg-üıniiz bu nümuneler D h T kal t' b•r mı· 
' · 1 · · ·n bu yerle ufak bankaların kapatılmış ol- Romanya hükumeti buhran- buhran ve sıkıntıda olduğunu,, Netıceler, pazar gunu ilan e- .. . a ı ıye. ve e ıne -
tın tıtreşmeme en ı ı . . . . . 



• • • Ilayat mektepleri zsznzn ici11den bir türlü czkzlarnadz 
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Vilayette 

Ziraat 
kongresi 

1 Mahkemelerde -1 Bekarlık! 1 Ekonomi 1 Kar yok L_n_eı_ed_in_e_d~ ___ 1 , 

Mekteplerde yok- Şakiler Besim Ömer Paşa Kazanç ne? Fatin B~,bu~ene kış Şehirmeclisi 
Tatil .. 

lama imtihB:nları Çete reisi Kara Ali- Bekarlar cemiyeti G . k t anormaldir diyor Hay~t;;;ktepleri 
l ı·çı"n ne dı"yor ?. eçen sene şır e - Kış çok mu sog-uk, yoksa meselesı"nı· Kanunusanide mektep er • "d · t · I k d ---

Bugün muhtelif ra
porları birleştirecek 

bir hafta tatildir nın ı amı ıs enJyor .. er ne a ar mutedil mi geçecek? 

Bu cemiyetten evvel kar ve zarar ettiler? Bu sene kış acaba nasıl ge- tetkik etti .. 

İkramiye meselesinin 

safhası nedir? 

son 

Ziraat kongresi bugün de içti 
mama devam edecektir. Dün 
ziraat odası toplanrak murah
haslar tarafından verilen rapor 
!arı tetkik ile meşğul olmuştur. 
Bugünkü kongrede raporlar tev 
hit olunacak•·r. Rapor zirai va
ziyeti, ihtiyaçları muhtevidir _ve 
ilmi noktai nazardan tanzım 

olunmu~tur. 

İkramiye işinin son şekli 
Deftcrclarlıkca ilk tedrisat 

vergisinden ahn~n ikramiyenin 
iadesi hakkında henüz bir emir 
?;elmemiştir. 
İkramiye işinin son şekli hak 

kında alınan ma!Umata göre ik 
ramiye için mevzu kaı:ıun Dev
let Sürasınca tefsir edılecek de
f ildir. Esasen tefsir hakkı şüra 
; a değil, M. Meclisine aittir. 
Simdi mesele defterdarlığın al
dığı ikramiye noktasından de
ğil umumi prensip olarak Dahi 
!iye ile Maliye vekaletleri ara
sında müzakere edilmektedir. 
Maliyeciler, ikramiyenin >ka
nun ve usul dairesinde alındığı 
nı söylemektedir. 

Ecnebi çalgıcılar 
Bazı memleket, mahalli san

at olduğundan, ecnebi çalgıcıla 
rını kabul etmemektedir. Bun
dan yalnız konser vermek üzere 
gelecek sanatkarları istisna edi 
yorlar. 

Çalgıcılar cemiyeti de bu gibi 
ecnebi çalgıcıların kabul edilme 
mesi icin aliikadar makamat 
nezdinde yeniden teşebbüsatta 
bulunmuşlardır. 

Polisin teftişi 
Mülkiye müfettişleri poliste

ki teftisatına devam etmektedir 
!er. • 

Lise ve ortamekteplerde bi
rinci yoklama imtihanları bu 
hafta sonuna kadar devam ede
cektir. İmtihanları müteakip 
trimestr tatili yapılmıyacak, 
yalııız yıl başında bir hafta müd 
detle mektepler kapalı olacak
tır. 

Darülfünun sömestr tatilini 
1 şubatta 15 gün müddetle ya
pacaktır. 

Mekteplerde grıp 
hastalığı 

Son zamanlarda mekteplerde 
grip hastalığının artması dola
yısile maarif idaresi talebe ara
sında sıhhi tedabire azami dik
kat edilmesini bildirmiştir. 

Y1! başında mektepler bir 
hafta tatil edileceği cihetle mek 
teplerin ııimdi hastalik dolayısi
le kapatılması mevımu bahs .de
ğildir. 

Mektep talimatnamesi 

Maarif vekaleti lise ve orta
mektepler için hazırladığı yeni 
talimatnameyi nesretmiş ve a
lakadar mektep müdiriyetlerine 
tevzi etmiştir. 

Talimatname ayni zamanda 
orta tahsil ile meşgul makamla 
rın vazifelerini tayin ve tesbit 
etmektedir. 

Çocuklannı mektebe 

göndermeyen veliler 

İlk tahsil mecburi olduğu hal-
de tahsil sinnine girmiş bazı ço
cukların mektebe gitmedikleri 
anlaşılmıştır. Çocuklarım mek
tebe göndermiyen veliler ceza}'! 
naktiye tabi tutulacaklardır. 
Maarif İdaresice ilkmekteplere 

ne kadar talebenin devam etti
ğini gösteren bir istatistik ya
pılmakta olup yakında ikmal e
dilecektir. 

Yarın Ağırcezada mu

hakemelerin" başlanıyor 
Gebze, Darıca ve havalisinde 

bir nevi mütegallibeliğe kalkı
şarak yanındaki avenesine iste
diğini öldürten, dil.~diğinin sü
rüsünü alıp götüren Kara Ali 
ismindeki şerir ile avenesi tev
kif olunarak şehrimize getiril
mişlerdi. Gebze müddei umumi
si Muammer ve mustantığı İr· 
fan Naci B.ler tarafından bu çe
tenin işledikleri facialara dair 
tanzim olunan tahkikat evrakı 
tamamen şehrimiz ağırceza 

mahkemesine gelmiştir. 
Tahtı zanda bulunan mevkuf 

!ar Kara Ali. Koca Hüseyin, 
Hasan, Pala Hüseyin, Süley
man, Ahmet Osman ve Halil 
birkac; cinayeti bazan müştere
ken, hazan de münferiden ika et 
mi~ bulunmaktadırlar. 

Gebze müddeiumumiliği, ls
tanbula gelen mevkuflarla bir
likte atat ve del3ili cürmiyc ol
mak üzere tahta saplı yedili bi:r 
Nagant tabancası, bir Fransız 
mavzeri, üç bpş, 8 atılmamış ve 
iki tanede maktullerden birinin 
\izerinde çıkmış kurşunlar, 6 kü 
çük tabanca, maktullerden Mü
mine ait vesatırla parçalanmış 
kafanın bir kısmını da mühürlü 
bir torba ile şehrimiz Ağırceza 
mahkemesine sevketmiştir. 

Bunların muhakemelerine 
yarın sabahleyin Ağırceza mah . 
kemesinde başlanacaktır. Müs
tantıklık, Kara Alinin idam ce
zası veren madde ile lilzumu 
muhakemesine karar vermiştir. 
Diğerlerinin de muhtelif madde 
lcrle tecrimi talep edilmiştir. 

Katil Şaban hakikaten 

deli mi? 
Diğer taraftan Millet mek- Divanyolunda Melahat Ha-

yapılması çecek? Herkeste bir şüphe var: ·--· 
lazım gelen şeyler var.. Türkiyede en çok kar Çok mu soğuk yoksa mutedil Meclis bugün son içtima 

t . · 1 mi geçecek? mı akdedecek Bizde ekzantrik, fantezi cemiyetler ge ıren iŞ er, Riva ·etler muhtelif: Yeşil-
teşkiline karşı garip bir meyil belir- rapora göre, inşaat işidir köy ra~~thanesine göre bir iki Şehir meclisi dün birinci reis 
meğe başladı. 

Şişmanlık cemiyeti, ve nihayet bu· Memleketimizin iktisadi va- güne kadar kar yağacak, ve kış vekili Sadeddin Ferit B. in ri· 
g_ünde ortaya atılan be kurlar cemi ye- ziyeti ve sermaye hareketleri ta fazla olacak. ı yasetinde toplandı. Geçen celse 
tı .. ö.. d... . .. kk .. 1.. hakkında İktısat vekaleti Şir- Kandilli rasathanesi ise: zaptının telhis edilerek bir lav· 

gren ıgımıze gore teşe u u mev .. .. .. ,. . . d h h 1. d 1 ı·k · · · 
zuu bahsolan cemiyetin gayesi. bekar ketler muduru Hamıt ve Sırket - Hayır, diyor, bugünler e a a ın e sa ona ta ı i ıcın ı 
kalmağa ahdetmiş kadın ve erkekle- '!er komiseri Remzi Saka Beyler kar yağması ihtimali kat'iyyen cau eden hususatın temini <liva· 
rin biribirlerile temasını temin ederek tarafından hazırlanan rapor bu- yoktur. Karı, ancak kanunusani nı riyasete havale edildi. Bun-
evlendirmekmiş.. gün neşredilecektir içinde göreceg-iz. Kışın fazla o- dan sonra ameli hayat mektep. Maruf bekarlarımızdan Dr. Besim · 
Ömer paşa ile bu mevzu üzerinde kol Bu tetkik eserine nazaran, i- lup olmayacağı bahsine gelince. !erine ait hey'eti müessise rapo· 
nuşmayı laiddi gördük. ti bari sermayesi 3, 747 ,000 lira İşte bilinmesi kehanete müte- ru okundu. Bunda binaları'1 mü 

Ya§lı ve bekar doktorumuz bizi ve tediye olunmus sermayesi vakkıf bir mesele. Bizim bildi- saadesizliği, programın nispet-
gülerek karşıladı: 2 T'. k l. · 1 27 • · · b. d b · ı·-· f t · J - d _Okudum., .dedi .. Baştan nihaye 3,41 ,.ooo . ur. ır~sı .o _an . gımız ır şey varsa, o a u se- sız ıgı ena esır er yaptıgın an, 
kadar, uzun uzun teker teker oku· anorum ve limıted tıcarı şırketın ne kış mevsiminin anormal oldu lisan derslerinin arzudan aşağı 
dum ... Şaştım, güldüm .. Ne tuhaf, be 929 senesi zarfındaki karı 360, ğudur. bulunduğundan, programda ba· 
kar kadınları, bekar erkekleri bir ara- 060 liradır. Amma çok soğuk mu yapa- zı tadilat yapıldığından bahsc

Bu kazanç, 927 hasılatından cak, çok mu mutedil geçecek diliyor, krz ameli hayat mekte· 
126,511 lira fazla, 928 hasılatın bunu kestirmek kabil değildir." ı binde bundan evvel vukua ge· 
dan ise 204,709 lira noksandır. 1 Bize bunlan söyleyen, bizzat,: len suiistimale temas edilerek 

929 senesinde itibari senna- Kandilli ra~athanesi müdürü badema suiistimalin önüne ge· 
yesi 2,000,000 Türk lira olan 1 O Fatin B. dir. çilecek tarzda tedbirler alındığı 
Türk şirketi de 258,099 Türk Ii- En saliihiyet sahibi zatı din- ve mekteplerden alınan ücretin 
rasr zarar etmişlerdir. led'kten sonra: kaldırılması lüzumu zikredili· 

Raporda, hissedarlarına he- j - İşimiz Allaha kaldı ... de- yordu. Müteakıben maarif encll 
saplarını arzetmedikleri için 1 mekten baska çare yoktur. meni mazbatası okundu. Maz-
ha';larında bilançoya müstenitj M .. b d 1 --:'"j · "Jkb h bata da rapordaki fikirlere isti-
mal(imat alınrnıyan Türk şirket · u a e e .1~ ~rı 1 a ar rak ediyordu. Bir kısım aza • bı: 
lerinin 11 e baliğ olduğu zikre- d'l bıtirılecek mekteplerin şehrin ilıtiyacını 
dilmiştir. 929 senesi zarfında 12 Türk heyeti murahhasası rei- tatmin yolunda büyük muvaffo 
Türk Anonim ve Lmt. şirket si Tevfik Kamil Bey ötedenberi kiyetler gösterdiğine işaret etti 

1 tasfiye karan vermiş ve bu su- Garbi Trakyaya giderek işleri Avni B. maarif eneilmeninir. 
retle tasfiye haline gelen şirket- yakından tetkik için kanunusa- dairei faaliyetini tevsi ederek s' 
!erin yekOnu 32 .Yi bu~uştur .. nide seyahate çıkacaktı~-. Gar?i hr yatı, san'at ve ameli haya1 
Çalışmıyan, tasfıye h.alınde bu- Trakya ı•e !Ma'!~ul talı komıs- mektepleri arasında hakiki biı 
lunan ve zarar eden şırketler 53 yon/arı• ·n ışlcrı ılkbaharda vu- ahenk tesis edecek bir prograrr 
tür ku•ı takarrür eden ismet Paşa .. . . . d 

• 1:1 ., '1' f"k R'. t .. B · At" vucudc getırmesı mütaleasın ; Bu neti~. fena vaziyette o- z. ı, n ev ı uş u eyın ı I . 
lan şirketlerin, iyilere nispetle , nayı ziyaretlerinden evvel biti- ~ul~du. Sadı B., b~ mekte?leı 

1 "ki · l" k d ld ğu b rileccktir. r ~n ucret kaldınldıgı takdırdı 
B••t- Ômtr "nfıı ı mı. s ı a. ar o u nu. ve. u- . 

•• •• ru k di buhr dan 1 1 Muhtelit mübadelede .. teki mektepler talebesinin ta· 
ya toplayacaJdarnut .. Dudalı:lanmı .. n~~ 1• tı::cı an. 1 en ge · mamile buraya hilcüm edeceğe.· 
ıırdım;. Avnıpeda lıer tiirlü cemiyete dıgını goııtermektedır. Dün mübadele komisyonun-
tesadüf ettim, fakat böyleııine rutla- 929 da 13 müseccel ecnebi da sabahleyin bitaraf azalar ay- ni söyledi. Encümen namını 
aıadnn.. §İrket 977 493 lira kazanç te- n bir temas yapmışlardır. Akşa söz söyleyen Rana Sani Yaver 

Bek§rlan evlenmeie tqvik için a- · tmi j d. ma doğru da 4 üncü büro top- H.: 
1 caba hakikaten böyle bir cemiyetin muı e şer ır. .. . . - "Mektepleri gezdik. Ene{ 

vücuduna lü.ıum var aııdır?.. Bu kazancın muhim bır kıs- lanmıştır. 
Vaktile Salih Elendi ismindeki bir mı inşaat işlerinden elde edil- İtfaiyenin faaliyeti filme menimiz uzun tetkikat yaptı 

meb'uıumuz, memleket nüfusunu .zi. mi tir Daha vasi bir it göremeyeceği· 
yadelqtirmek, mütemadi harpler yü ş · D • • • alındı miz neticesine vardık. Encüme 
zünden dul kalan kadınların adedini enız bcaretı Foks filim şirketi evvelki · sal~h· · mahd "d dl Bakırköy ilk mektebi 

dün merasimle açıldı 
Bakırköyünde yeniden inşa 

azaltarak fuhşun ve sefaletin önüne İtibari sermayesi 3,146,000 nın a ıyeti uttur. e 
anlat- geçmek için, bekirlardan vergi almak Türk lirası istihsal olunmus gün İstanbul itfaiyesinin çalış- Cevdet Kerim B., hayat me~ 

u~uı.~nün ih~a~nı istemi~ti. Ben Da- sermayesi i~e 2 520 453lira olaİi ı:ıasını .fi~me almıştır .. ~lınan !i teplerinin dört sene evvelki kı} 

teplerine devam eden talebenin nımı sustalı çakı ile vurup öldü
miktarı da tesbit edilmiştir. ren Şaban hakkındaki tahkikata 
Bunların haricinde ilk tahsil üçüncü müstantıklıkça vazıyet 
sinninde bulunup da mektebe edilmiştir 
devam etmiyenler hakkında ka- Katil Şaban, şunları 
nuni takibat yapılacaktır. maktadır: 

~dilen ilk mektebin küşat resmi 
dün yapılmıştır. Mektep altı 

Maarif mOdürlerine kim- -Ben, Melahat Hanımı vur 

dersanelidir. 
ler vekalet edecek? madım. O, diğer kadınlarla kav

Maarif müdürü bulunan vila 
sı!~~~nt~c~~~~~~~~~~ly:z:~ yetlerde, maarif müdürü hasta 

veya mezun olduğu zaman kenl:aleten küşadı yapmıştır. Küşat 
, rnasında talebe tarafından is- disine vilayetin en kıdemli orta-
. !dal marşı söylenmiştir . mektep müdürü vekalet edecek-
1 ek tep müdürü İsmet Hanım tir. 
ir nutuk söylemiştir. Küşat me Maarif müfettişleri ve 

rasiminde İstanbul meb'usu muallimler 
Tevfik Kamil, Maarif müdürü Maarif vekaleti ilk tedrisat 
Haydar Beylerle Bakırköy kay 
makamı, jandarma kumandam müfettişlerinin teftişleri esnasın 
ve halk bulunmuş ihzar olunan da muallimlerden borç alıp ver-
büfeden izaz edilmişlerdir. memelerini bildirmiştir. 

ga ediyordu. O esnada vuruldu. 
Amma, ölürken: "Beni Şaban 
vurdu!" dcmış ... Benim, bundan 
hic: haberim yok! ... 

Şaban, nakledilmiş olduğu 
tevkifancde cinnet asan göster
meğe başlamıştır. 

Saban, arasıra sa~ma sapan 
seöylenmekte, bir şeyler oku
maktadır. Tevkifane doktoru, 
lüzum gösterirse, Tibbi Adliye 
sevkedilecekti r. 

Cemali öldürenlerin 

ı Müfettişler muallimlerle la-
skan işler; hakkında übali olmıyacaklardır. muhakemesi 

mühim bir tamim Maarif müdürlerinin Jandanna Cemalin evine gi-
Vali Muhiddin Bey kayma- salahiyeti rerek kendisini öldürmekle maz 

. kamlara gönderdiği yeni bir ta- 'f .. d .. ı · · d" k nun Acıbadem ve Kurbağalı 
. k d · · d · k. Maarı ~u ur en şım. ıye ~- mevkileri komiser muavini Bi-

rnımde anun aıresın e ıs an dar yalnız ilkmekt~plcrı te~~ş can ve Süleyman Ef.lerin dün 
edilmis olan mübadillerin hic ve bu mekteplere aıt vezaıfın , A - d h k 

1 
. 

bir suietle tazyik edilmelerin~ hüsnü tatbikine nezaret ediyor- d gırcez~.~ . mu ~ e;;e ennNe 
meydan verilmemesini bildir- !ardı. Badema maarif müdürle- c:;.am e ~ mı~ ve ~anh armEt 

1 
e-

miştir. ri maarif eminlerinin emrile or- d1'. ser b omıks.er la a : er, 
İ t k • M .. d. · ' d ed ve ıger azı ımse er şahıt ola-stanbulda s an u ınye- tamekteplerle, orta erce e k d" 1 "lm" t" 

tinde 3000 dosya mevcuttur. bulunan san'at mekteplerini de ra ın cm ış ır. 

t teftiş edebile~klerdir. Muhakeme, Müddeiumumi Bu dosya sahiplerine stan- "dd" · 
Maarif vekaletinin Dartıl- 1 ıanamesıni dermeyan etmek 

bulda emval vermek için mal üzere tehir edilmiştir. 
bulunamamakta olduğundan Da fiınunu taziyesi F"k E 
hiliye vekaleti Maliye vekfileti- Almanyada talebe müfettişi 1 ret f.nin mahkumi-
nc müracaat ederek Maliyenin bulunan darülfünun müderrisle yeti nakzedildi 
icar ile vermekte bulunduğu ha- rinden İzzet Beyin vefatı habe-

• nelerle sair emvali milliye ve rini teessürle yazmL<;tık. Maarif 
metrukenin iskiin emrine veril- vekili Esat B. darülfünuna şu 
n~esini talep eylemiştir. Maliye taziyet telgrafmı göndermiştir: 
vc':a 'eti ise buna itiraz eylemek İstanbul darülfünun 
te·lir Bu meselenin halli takdi- emanetine 
rinde İstanbulda dosyası mev- Almanyada talebe müfettişi 
cut b!lümum muhacirinin mal bulunan sabık darülfünun ahlak 
sahibi olması imkan; hasıl ola- müderrisi İzzet Beyin ilim haya 
cak ve şikayetlerin önü alına- tına ve darülfünuna büyük hiz
caktr. 1 metler edeceği yaşta vefat et-

mesinden çok müteesirim. İzzet 
Beyin ölümilc darülfünun kıy
metli bir müderris kaybetmiş
tir. Bütün darülfünun ailesine 
taziyetlerimi tebliğ etmenizi ri

Mahrukatçılar cemiyeti 

Mahrukatçılar cemiyetinin 
Çarşamba günü yapılması mu
karrer o•an kongreleri ve idare 
hcy'eti intihapları ekseriyet ol
n1adığı için önümüzdeki çarşanı 
ba !?'Ününe kalmıştır. 

ca ederim. 
Maarif •ekili 

Ent 

Kızıltoprakta Vedia H. is
minde bir mektepli kızı kendi
sine yüz vennemesinden müte
essir olarak öldürmekle maznun 
talebe Fikret Ef. Ağırcezada 
cereyan eden mulıa_kemesi neti
cesinde 1 O seneye mahküm ol
muştu. Temyiz, bu kararı boz
muştur. Ağırceza mahkemesi 
Fikreti yeniden muhakemeye 
başlıyacaktı. Ancak o zaman bu 
tahkikatı idare eden Nusret B. 
Ağrrceza hey'eti hakimesi ara
sında olduğundan, yerine başka 
bir hakim ikame edilmek üzere 
muhakeme talik edilmiştir. 

15 sene hapse mahkum 

Bir müddet evvel Beyo~hın-

rulfunun eınını bulundugum sırada . . .' • Iımler ıkı kısımdır. Bırı Beyog- . . . ;c.:"ı 
teoadüfen Salih Efendile görüştüm ve 8 denız tıcaretı A. Ş. 929 sene- !unda di<>eri İstanbul cihetinde metlerını kaybettıı;uu, evvel e-
ke~dis~e dedim ki:.. . sinde 608,958 Türk lirası kazan dir. B~votlundaki filim şu su- mirde ~cktcplcriı:_~varnı A uı.. 

. Nlifusun t~keH~_rii. zevcca~n a- mıştır. Bu kazanç 928 den 92,. ti oİmuştur: znn gelip gelmedigının, lazırr 
dedile mütenasıp degildır. Nufuıun . f l d B 1 d.. ' re e • . li kild d · 
t k .. .. k d • ki .. 1 283 !ıra az a ır. un arın or- Apartımanların bırınde mef- ge yorsa ne şe e evamı ı-e eaauru anca ogan çocu ann o . l . .. .. · - · · ünak' dil 
dürlilmcmesile tahakkuk eder.,. dü liman inhisar şırket en, uçu ruz bir yangına karşı itfaiyenin c?~ e~.tıgı~n m aşa c me· 

Böyle bir cemiyetin teessüsünden nakliyat ve biri de bahkcılık şir kancalarla nasıl çalışldığı, itfa- sını soyledı. Neticede hayat 
makaat tR eğer nüfus meselesi ise §a- ketidir. iye efradının yangını söndür- mekteplerinin beş ay için hal; 
yanı te1brikklatir. "!"·d~t bckirltlarıkbir yet Liman inhisar şirketler ı mek üzere merdivenlerle nasıl hazırile devamına ve beş ay sor 
re top ama ız ıvacın mu a sure ... ,. .. il · · 
te teessüsü bilmem mümkün miidür .. 929 da 396,393 lira safı kar te- inip -;ıktıkları goster mıştır. ra yeni bütcenin tanzimi esna· 

Bizde " Bekarları evlendirmcqe teş ınin etmislcrdir. 1 Diğer filimde İstanbul cihe- sında bu hususta esaslı karar 
vik,, cemiyet!nden evvel, ç~k .. h~m d_e Bunun 129,929 lirasını İstan: tinde sun'i bir yangın yapılarak ittihazına karar verildi. Müdde1 
pek çok cemıyetlerın teessusunu lu- b ı r . l . 217 267 r ;ıhrmı«llr. 1 . b. .. ki "l"k h 
zumlu bulanlardan biriyim. Bir çifti u ım~ ş~r <etı, . •. ıra- e~ ~~en ~ç . ~ı ı ~ktep ~y 
birleştirmeden evvel düşünülecek §•Y sını İzmır lıman şırketı, 4 9,597 ker fabrikası idare heyeti aley- etı muessıaesırun yenne Nakıvt 
lcr çar: ~caba bu çif~, _bir aik '."'ağ~ lirasını Mersin liman sirketi k,._ hine U~ak ticaret mahkemesin- 1'.I· la Sadi ve Mus~a B. !er _in 
~nnak ımkan~ maddısıne malı!. _mı- zanmışlardır. b. d tlm tıhap olundular. Şehır meclısi 
dır?. Eğer değillerse. onları yckdıgeı • .. . de ır ava aç ıştır. . .. . . 
rile birleştirmeğe teşvik etmek, sefa- . B~~ ~azaran_kar yuzde yır-, Davacılar 180 hissedardan ı- bu~n son !çtım_amı ~tederek 
Jetin artması itibarile bir cinayet olur. mı gıbı yuksek bır dereceye çık barettir. tatil dcvresıne gırecektir. 

Evvel! evlenen çiftlerin, sarsılmaz mıştrr ki menafii umumiyeye Bu hissedarlar mahkemeye B J d" · l · l 
bir ·1 - k b·ı · · t · · • e e ıye ış en nası aı e ocagr u•a 1 meaını emın ı- hizmeti istihdaf etmesi lazım d 0 kl · · f dada heyeti idare 
çin kendilnine maddeten yardımda . . . · b · v~r 1 en ıs 1 

• f t ff d 'I k? 
bulunacak hayır ve muavenet cemi- gelen lıman ~ırketlennın ~ nıs- yı fuzuli v~ k~yfı masra Iar?a e ış e 1 ece 
yetlerine Jü.ıum vardır. Avrupada, bil pette temettu elde etmelen mak bulunmak ile ıtham etmektedır Belcd· ·.ıe . d 

1 
t f 

· - bek- •- ı d ·· 1 ·ı ·· .. 1 Sa . M d. b k ıye 19" rın e nası e u mıyorum eger v~rsa: ar ... rı ev en sa 1 tessus en e uygun goru - !er. nayı ve aa ın an ası t lm r eldi"'. • • 
mefe teşvik cemıyetınden evvel, kadı memektedir müdürü Sadeddin Bev bankanın ~a yapı as.ı . azı mf{ 
nı gebe kaldığından itibaren himaye- . · .. . f . k · hi kında başka bır teftiş ş. 
sine alan ufak ihtiyaçlannı teac.iye .,_ Naklıyat muesseselenne ge- Usak şek~ abn asının .. sse- bul etmek zarureti hasıl ı: ~ 
den, geb~lel:ini daha sıhhi bir tarzda lince, gittikçe varidatı artan şir- dan srfatıle mahkemeye böyle tur. Belediye müfettiflerin ~, 
geçirmek i~in mclcel:r açan ı:nni bir keti hayriyc 929 da 17 5, 736 li- ~ir müracaattan ~a~en olmadı- zifeleri yeniden tanzim cdil~'i-
surette dogurtan, dc;>gan çocu~uı_ı tek ra Halic şirketi 8 780 lira, İs- gını beyan cylemıştır. t" B · · d · b' ~~1 mil ihtiyacatını temın eden, ıhtıyaça ' .. ' . . v· . .. b k ır. unun ıc;ın e yem ır .. 
hisseden yeni e•lilere para ikraz eden tanbul mavnacılan şırketı 25, ıtnn musa a ası matname hazırlanmaktadır. ~ 
cemiyetler tcaia edilmiştir. Biz, ve 512 lira kazanmışlardır. Rapor Yerli mallar haftası zarfında talimatname daimi belediye en 
bilhaHa bi•, bekiı~1rı gelişi güzel ev yarın nesredilccektir. yapılan vitrin müsabakası jüri cümeninde ve tehir meclisinde 
~~:h;~~::Zae::ı~~~~ten~:::;:~:~ Şeke.r tröstü var mı? hey'eti yarın ticaret odasında ~üzakere ~d.ilecek, lü:ı-ı~ görii ' 
buriyetindeyiz... Bir akşam gazetesi dünkü toplanacaktır. Hey'et bu topla- lurse Dahılıye vekaletıne dt 

Şefik Bey 
Bir müddettenberi rahatsız o 

lan Defterdar Şefik Bey dün iyi 
!eşerek makamına ~lı·1iştir. 
•••••••••••••••• ••••••••• 
da üç arkadaş, Abdullah, Adem 
ve Sadettin, otomobille dolaşı
yorlarmış. Bir aralık her neden
se aralarında kavga çıkmış ve 
Abdullah, bıçağını çekerek ya
nında bulunan Sadettini yarala 
mış. Sadettin aldığı bıçak yara
larının tesirile ölmüş Abdullah 
bu cinayet yaptıktan sonra kaç
mak istemişse de yakalanmış. 

Ağırceza mahkemesinde dün 
Abdullahın muhakemesi bitmiş 
ve merkum, tehevvüren öldür
mek maddesinden 15 sene ağır 
hapce ...,ahku"1 edilmi tir. 

d h · · d J • nısında birinciligı-· ve ikiııcilig-i gönderil_ecek.t _i~r •. -----nüshasın a şe nmız e n toz şe- -
keri tacirlerinin bir tröst yaptık kazanan vitrinleri tesbit edecek, 
Jannı yazmıştır. bu vitrinlere verilen reyleri tas

Bu akşam ga?.etesinin tröst nif eyliyecektir. 
şeklinde göstermek istediği şey Rey vrrenler arasında çeki
toz ~ekeri tacirlerinin evvel e- lecek kura günü de bu içtima 
mirde yerli malı olan Alpulkı da tayin edilecektir. 

şekerini satmak, sonra Avrupa İngilizlerin tiftik müstah-
şekeri istihlak etmek için arala- sillerile teması 
nnda yaptıkları bir antanttan 
ibarettir. Bu anlaşma sadece 
mim mahsul.3tnmzın satılması 
için yapılmıştır. 

Uşak şeker fabrikası 
aleyhine bir dava 

Uşaktan İzmirde çıkan Hiz
met gazetesine yazıldığına göre 
U~k tcrakkü ziraat türk ano
nim şirketi tarafından Uşak şe-

Simali Avrupa ticaret mü
me~illiğindcn gelen bir rapor
dan anlaşıldığına nazaran İn
gilterenin Bradford ticaret oda
sı tiftik müstahsıllarımızla doğ 
rudan doğruya temas etmek ve 
şehrimizi ziyaret eylemek üzre 
bir hey'et göndennek taaavvu
rundadır. Hey'etin ne zaman 
ırcleceği hcnü7. malilm dc(ildir 

Sadettin Bey 
Polis dördüncü ~nbe müdürü 

Sadettin B.bun
dan bir müddet 
evvel hakkında 
yapılan tahkikat 
dolayısile işten 

el çektirilmişti. 
Sadettin B. hak 
kında meni mu
hakeme karan 
verilmi~tir. Sa
dettin B. kıy

metli zabıta me 
murlanmızdan olduğu için ken
disi hakkında zaten böyle bir 
karar verileceği mcınuldü. 
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~lt.;ııJ;u~t 1 Sıhhi bahisler 1 Talebe Birliği Tiyatro Haberleri ! 
~J.lllJ.JJJl ~ ,3 ~ Tür Akademik 

Sıtma ... dünyanın en büyük belası .. Kongre ikinci reisi-A ırın 111udesl "Milliyet" lir 

21 K. EVVEL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde1I 

lo: 100 Telgraf adresi: Milliyet, la. 

nin bir tavzihi Dr. Ruıçuk/11 Hakkı 
tiyatrosu 

Türk akademik tiyatrosu (T. 
E k' Efendim; 20 birinci kanunu 30 ta- A. T.) namı altında yeni bir tl-

an bul. 
Telefon numaraları: 

lıtanbul 39 ·, 3912, 3913 

-A.A. Ankra- s ışehir yüzüne yayılmış olan bu bela- rihli nüshanızda Milli Türk talebe t t kk'T' .. t b ld • 
sıtma mücadele mıntaka nın hakkından gelebilmek için kongresinin içtimaı hakkında verilen ya ro eşe u u .vu~u . ~ı ugun 
sı dahilinde sakarya yeniden yeniye daha başka şey izahatın aşağıda arzettiğiın şekilde dan evvelce kanlenmızı haber
membalarımn tathiri için !erin keşfine lüzum hissolunu- tavzihini rica ederim: dar etmiştik. Bn yeni te~ekkül 
yapılan ameliyat tama- yor. • Kongreye gelen muhtelif mektep- Şehzadebasında Hilal tiyatro-

Bu adalete diyecek yok ! 
h . b l !erin cemiyet murahhasları bu sıfat- k- . "h t . f 

men ıtam U mu'i ve a- * * * !arını cemiyetlerinden alacakları bir su.n~ ~er ez ıt~ı az. e. mış ır. 

ABONE ÜCRETLERi 
çılan kanallar sa.ka_ryaya 

1 
Sıtmaya karşı yalnız hekim- salahiyetname ile isbat etmek mecbu- Hılal bınasr tamır edılmtş, mun 

akıtılmıştır. ( Mıllıyet ) lerin çaltşması maksadı temine riyetindedirler. Bu saliihiyetlerinin ı tazam bir hale konmuştur. He-
G 

S aylığı 

6 " 
2 " 

Türkiye için Hariç için · 1 tetkiki idare heyeti vezaifindendir,. y'et simdilik her salı aksamı u-
400 kuru~ soo kuruş Yukardaki kısa telgraf mem- kafi gelmiyor. Hekimlerle bera Fakat idare heyeti hali faaliyette bulu - h b t' 

750 .. 1400 .. lek~tin umran ve sôiadeti noktai • ber, hıfzı sıhhatçılar, mühendis namadığı için bunu yapamamıştır. muma, er perşem e ~a ıne 0 -
1400 .. 2711;) .. nazarından pek büyük bir teb-

1

1 !er, ziraatçiler hep bir arada ça- Kongre, Milli Türk talebe birliği !arak ta talebeye temsıller ver-
_..,_ şiri ihtiva eder. Telgrafın ha- lışırlarsa muvaffakıyet elde e- nizamnamesinin 11 inr.i maddesi mu- mektedir. 

k 
• .

1 
ber verdig-i keyfiyet, feyizli ve' dilebiliyor. Sıtmalılar hekime cibince b~rliğin en l'.üksek ~e her_ hu- Heyetin basında Darülbeda-

G 1 e ra gerı verı mez 1 susta selahıyettar bır mercı oldugun- .. . · . , 
e en v meşkur icraattandrr. Bunun müracaat ederler, daha münev- dan bu selahiyetnamelerinin tetkikini yıın eskt ve kıymetlı erkanm-

Müddeti l"Çen nüshalar 10 kurut kıymetini, ehemmiyetini anla- 1verleri kendileri (kinin) alarak bir encümene havale etmedi. Ve tet- dan Ercüment Behzat Beyle 
ur. Gazete ~e matbaaya ait i~er mak için, sıtma belasını göz ö-1 ve uzun müddet kullanarak fay kikat neticesinde h;ık.uk fakültes~ ı:ıu Ertuğrul Sadettin Bey bulun
:in müd'riyete müracaat edilir. nüne getirmek kafidir. Bu be_! da görürler. Lakin inkarı müm ra~h~sl~_rının • selahıyetnamelerının maktadır. Başlıca aktrisleri Se-

d f · 1 k" l t · · • mühursuz oldugu anlaşılmış. Ve yene , .. Gazetemiz ilanların mea'uliyetini layı ortalığa ağıtan Ano el sıv .un o mıyan esınne ragmen hukuk fakültesi talebe cemiyeti heye- za Kameran ve Fatma Durnev 
ahu! etmez. ri sinekleri her yıl dünya yüzün 1 (kinin) her yerde, her zaman ti umumi yesin in intihap ettiği Kami- Hanımlardır. 

Bugünkü hava 
Dün hararet en çok l O en u 8 

derece idi. Bugün ruzgtr ınutevassıt 
poyraz rseeelr bava kapalı olacaktır. 

de milyonlarla kişiyi kurban e-1 sıtma nöbetlerinin avdetine ma- ran Beyin içtimaa gelmemesi üzerine . . .. 
diyor. Bir hastalık zehiri, Virü- 1 ni olamıyor. Bir gün gelecek, setahiyettar olmadığı halde mezkfır . (T .. A. T) .nın ıl~ temsıl~, 
su, adı ile sanı ile sıtma her s~-: kimya .~erk~si.n. ,beklediği seri talebe cemiyeti reisinin arzusile Hıfzı! bır nevı kendmı takdım mcrast
ne be_ş milyon insanı hasta edı-, ve katı tesırh ılacı bulacaktır. Beyin ~~tiri~diği istihbar edilmiş, ".e. mi şeklinde yapılmıştır. Ercü-
yor. Oyle zannolunur ki sıtma- Her memleketin alim hekimle- fen f~kult~sı . mucahhaslarm.dan hır~ ment Behzat Bey küçük ve ate-

kendı cemıyetı ıdare heyetının kendı ... . . . .. 
mn bütün yeryüzünü kapladı- 1 ri bu iş. için biribirleri ile yarış !erini gönderdiğini, fakat buna ni- şın hır hıtabe. ıle soze ba.şla~ış, 

;;;;;=======:;;FiiF=~ ğı zamanlar olmuştur. Asırlar. edercesıne çalışıyorlar. O kıy- zamnamelerinin müsait olmadığını (T. A. T.) yı memleketın ıçın
geçti insanlar sıtmanın karşı- metli deva elde edilinceye ka- beyan etmiştir. Bu iki heyeti murah de, kendi vasıtaları ile, halktan 
sınd; elleri böğürlerinde bir şey/1 dar e~. kestir~e .. ~e. radikal sıt- hasa ha~kında. bir k~rar vermes.i i~in• kuvvet alıp halka san'at arzma 

d l k . k' m d l l b kongrenın reyıne muracaat cdılmıs- .. kk I b' .. l k yapama ı ar, ve yapma ım a- a muca e esı o um saçan a- tir. · mue e ır muessese o ara 

T 1 k 
nı olmadığına karar verdiler. 1 taklıkları kurutmak, kurutulan Kongre büyük bir ekseriyetle bu takdim etmiştir. 

av a oynar en Bir Fransız alimi, mikroskop 1 verleri ekerek sağlık kaynağı seliihiyetnamelerin gayri nizami oldu "F . C ,, . "L 
Her Şeyde bl·r "ı'yhamı tena- tahtında bu hastalıg-ı yapan ve hal.ine ge.tirm. ektir. Bu s.uretle ğuna karar vermiştir. Bu karardan rancoıs oppe nın e 

d 1 k f memnun olmayan mezkur iki cemi- passant" ı, Abtülhak Hamiclin 
:ip olsaydı hayat cereyanının insanın kanında tufeyli olarak e 1 ece ıstı ade ~atmerlı olur. yet murahhasları ve arlarında antant "Eşber" inden saray perdesi, 
lan"zarası bı!r şı·ı·r olurdu. Çen- ya .. şıyan. am. ili buluncıya kadar Hem hayati, hem ıktısadi. . . ld - 1 1 hh 1 

1 
o ugu an aşı an tıp mura as arı "Bravo rejisör!" isminde bir 

erlitaşta iki kişi tavla oynuyar boyle gıttı. . M k 1. bunları müda_faa ı:ıaksadile obzeks~- grotesk Hayri Muhiddin Be in 
trmış, aralarında kavga çıkmış ~ amil bulunalı bugün tam_ , e tep ıler müsabakası : yon yapmak ıstemışler ve bununla ık " . '. ·,, . Y. 

il 1 ıd K k tifa etmeyerek samiin sıfatile gelen Ateş ıçınde atlı bır perdelık e biri ötekini dövmüş .. Tavla e ı yı o u._. ~nın ırmızı yu- 0 .. . ~~ 
e dayak biribirine ne uygun iki varlacıkları ustunde yaşıyan bu uyunu umumıye mese- arkadaşlarının muavenetile kongre iç faciası, bu ilk temsili doldurmuş 

f r h .... d .. k . d timaını t.ehir . için ortalığı gürültü- tur. 

Çoktanberi oraya gitmemiş
tim. Eskidenberi pek sevdiğim 
bir yerdi. Şehrin gürültüsün
den kaçmak istediğim zaman
lar buraya gider, dinlenirdim. 
Fakat dediğim gibi sevdiğim bu 
yere uzun zamandanberi gide
memiştim. Şimdi oraya gitmek 
fırsatını bulunca hemen gittim. 
Fakat oraya gidince bu ufak 
yerde büyük bir değişiklik gör 
düm. Ne olmuştu? .. 

Büyük bir bina yapılmıştı. 
Kendi kendime: 

- Burası da büyük görün
mek hevesinden kendini alama 
mış ... Dedim. 

Fakat eski tanıdıklarımdan 
birine rast gelince ilk sordu
ğum şey bu büyük binanın kime 
ait olduğu idi. 

Bir bina ki bulunduğu yerin 
diger evlerile hakiki bir tezat 
teşkil ediyordu. Aldığım cevap 
şu oldu: 

- Evet .. Büyük bir yer .. Bu 
rada bizim gözlerimizin alışma
dığı 'bir yer .. 

Sonra bunun kim tarafından 
yaptırıldığını anlatmak için ı • · 
isim söyledi: 

- Tanınıyorum, dedim, kim 
bu? .. ~y !.. tu ey ı er uru u çe ınsan a sıt lesinde yeni bir safh ye vermışlerdır. 

ma nöbetleri yapar. a Kanun ve nizama hürmetkar olmak Oyuncular arasında oldukça - Tanımazsınız: Eski bir a-
* * * 83 üncü halta biıinciliğini Da- ve her teşekkülde bir disipline tabi ol kuvvetli istidatlar görülüyor. ile. Biraz bu ailenin tarihçesin Ne olmak?!. 

Gazetelerden biri 
ir sual soruyor .. 

karilerine Avrupanın bir cok yerlerinde ıüş.~elakadan 235 M. /bralıim B. m~k ve bu~u ~eve sev~ ~a~ul etmek, Ercüment Behzat bittabi en den bahsedeyim : Bilmem ne ka 
· 1 kazanmı•tır Ya d yukselmek ıstıyen hakıkı turk gencı- İ . d 1 .. 1 b' k vak tile umumi bir surette görü- " · zısı şu ur: nin vazifesidir. Kongre, bir kaç kişiyi başta parlıyor. kı hanımın da ar evve genç ve guze ll" a-

- Hayatta ne olmak istersi
. ' iZ ,,, 

Tıpkı: 

- Dile benden! ne dilersin!. 
trzmda. Tabii buna sürü ile ce 
ıp gelecek. Bu cevaplar arasın 
ı bin türlü dilekler olacak .. 
almz bilmem. 

len sıtmaya bugün ancak istis-' "Bu haftanın en mühim habe memnun etmek için kendi vaziyetini ileride birer sahne yıldızı olmak dınla bir de zevci varmış. Kadın 
nai bir surette tesadüf olunu-il ri İtalyan ve Alman kupon ha- tehlikeye koyamazdı. Bu takdirde kabiliyeti ümit edilebilir. zevcini çok severmiş. Lakin 
yor: millerinin hükumetimiz le ayrı- kendisinin gayri kanuni olacağı şüp- . .. . . onun tarafından karşılığını gör-

hesizdi. Yem muessese Ramazan ıçın · b' d l'k ı · Fransa gibi. Fransada 1888 ca anlaşmak arzularıdır. Son za meyınce tr e ı anıyı sevmış. 
ve 1897 seneleri arasında sıtma manlarda mühim safhalar geçi İkinci bir iddiaları da, menfaatleri İstanbul tarafında kuvvetli bir Çıldırasıya bir muhabbet.Bu de
salgınları tamamile sönmü~., ren Düyunu umumiye meselesi muallel olduğu tahakkuk'eden azanın faaliyet göstermeğe hazırlan- !İkanlı pek asil bir aileye men-

'< F k h' . l iştirakile intilıaj edilen divan riyaseti maktadır. Kendisine muvaffakı 
Salgınların hatırası hafızalar- _;ansı;- . upon amıl. eriyle hü- nin de mevcut olmayacagıdır. Bu id- ti t . ed . z sup loduğunu idia etmiş. Fakat 
dan 0 kadar silinmiş ki umumi kumetımız arasındakı anlaşama dia yanlıştır. Kongre ltıir 'Şlhai)'ı'ttir. ye er emennı en · hakikatte ileri gelen bir papazın 
harpte, bazı yerlerde orduda ı mazlık yü~üı:ıden gergin bir saf Mazrufündekini tebeddül h~i ehem sayri meşru oğlu olmaktan faz 

-Fransızcadan-

böyle asil bir kadına tatbik et 
mektense bu kadının komşula 
rın<lan bir kadını yakalatarak 
bu cinayetin faili olmak üzer' 
astırdı ... ! 

- Ne.? dedin mücrimin yeri 
ne masumu öldürmek ... 

- Dinleyiniz: Bundan sonn 
ölümden ve cezadan kurtulan 
kadın için memleketi terkedip 
uzak bir yerde yaşamaktan ba< 
ka yapacak şey kalmamıştı. 

- Delikanlı ne oldu.? Kad :
nı aldımı.? 

- Delikanlı verdiği sözü 
pek o kadar tutmağa lüzum gör 
medi .. ! 

Kadın onun teşvikile bu ci
nayeti yaptığını itiraf etmemi< 
ti. 

O da daha genç ve zeng .. 
kadınlar '.:Jlduğu için böyle L 
casını öldürmüş bir kadınla c 
lenmeğe tenezzül etmedi .. ! 

Şimdi bu gördüğünüz ces:" 
ve yeni binanın niçin yapıldığ ,. 
nı anlryabilirsiniz. Bu vak'a bu
rada cereyan etmiştir. İki üç 
asırlrk bir vak'a ki buradaki köy 
lüler babadan oğula bunu anla
ta anlata hatıralarında saklar
lar. Şimdi bu bina bu eski aile
nin yani karısı tarafından zehir 
Ienerek öldürülen adamın men
sup olduğu ailenin şimdiye ka
dar kalabilen torunları hepsi 
burada oturuyorlar. . Garibi ~u 
ki köylüler her sene muayyen 
günde bu ailenin mensupların, 
taziyet mektubu yollarlar .. . 

- Peki, dedim, benim bu hi
kaJlede en unutamıyacağım şey 
kralın tatbik ettiği adalet ol
du! .. - Adam olmak isterim'· te- görülen sıtma vak'aları görenle ha arzetmıştı. miyet değildir. Büyük Millet Meclisi 1 sı·nema - Tiyatro _l ıa bir sey değildi. Fakat bu de-

nizamnamei dahiljsi mucbince evvela _ b' k k d 1 tld 
ennisini izhar eden olacak ri şaşırtmış, adeta eski aşinayı Hükumetimiz memleketteki divanı riyaset intihap olnu.r. ve bila- '-------------· likan\ı ır ço a ın arı c; ır- -------------

tanıyamamışlar. . Hekimler bi- iktısadl buhranı· ve Türk para- hare mazbataların tetkikine geçilir. İs. B. Darülbedayi taca
1

k erkeklerdenmiş. Kongre .. . ı? 

Günler ve ... 
Şu geçirdiğimiz günler sene
n en kısa günleridir. Gece bir 
trlü güneşin önünden çekil
ek istemiyor .. Bu günlerle dil 
r arasında müşabehet bulrum, 
er ikisi de uzar ve kısalır ... 

Taç belası 1 
Allah cümlemizi muhafza et
;ı; tacidar olmak n ebela şey:. 
.r gün bir hükümdarın uğra
ğı musibeti gördükçe bu kana 
ım kuvvet buluyor. Olmak is 
miyeceğim şeylerin birincisi
phesiz- kıralhktır. 

le hastalığın alametlerini unut- sının istikrarı keyfiyetine mü- Ve mazbataları talile uğrayan meb'us şte bahsettiğim kibar ve 
muşlar. Sonra iyice öğrenmiş- him tesiri dokunduğunu nazarı !arın mebusluğu reddeditm'esi üzeri- temslllerl zengin kadın da bunun uğruna Kasımpaşa idman kulübiin-
ler. Vak'alar o kadar çoğalmış itibara alarak kupon hamilleri- ne çekilmeleri divanı riyasetin'' yeni- Bu akşın servetini mahvetmiştir. den: 

1 den intihabını intaç etmez.Bu vaziyet ISTAHBOL BD.EDIYESI 21 30 d p b' · · ..,,6 k' ki bir ordunun cephesini hemen
1
ne uaptıg"ı fedaka·rlıg"ın azam'ı saat · a arası ıtınce kendıne ait " anunuevvel 930 cuma !!'Ü 

, bizim için kuvvetli bir misaldir. Ve ~~ ~~ ~~ Rüya içinde " tamam ile sarmış. Sıtmalılar has 1 derecde olduğunu bildirmiş ve hukuki esaslara stinat ettiği gayri şeyleri sattı. Onlar da bitince nü senelik kongremizin C. H. F. 
tanelere taşmılacak bir hale teklif ettiği şekilde israr etmis kabil münakaşadır. Kongremizde de Rüya kocasına ait olan şeyleri sattı. binasındaki kulübümüzde icrası 
gelmiş. Hastalar, hava tebdill 1 ve mesele yüz üstü kalmıştı: vaziyeti aynıdır. Kongre vardır. Ve Faciy;,.~erde Söylediğne göre satılan eşya- mukarrer bulunduğundan o gün 
irin tekrar tekrar memleketle- il Düyunu umumiye meselesi şim riyaset div•nı mevcuttur. Ve kanuni- nın kıymeti pek büyüktü. bilumum azanın hazır bulunma 
" dir. Pek yakında bu divan kongreyi Cevdet Kudret . 

rine oönderildiklerinden mem-
1 
di de yeni ve mühim bir safha- · · d d k · il · Kadının kocası her şeye ta- sı rıca olunur. "' ıçtımaa avet e ece tır. ey vo 

leket baştan ba~a sıtmalılarla ya dahil oldu. İtalyan ve Alman Mülkiye talebe cemiyeti murahhaıla llll Arzuhale! hammül etmiş, karısını affet-
dolmuş. . . 1 kÜpon hamilleri hükumete ayrı rından ve kongre ikinci reisi Mehmet EL miştir. 

Öyle ki hastalığın kök salıp ca müracaat ederek anlaşmak FERiT Komedi Fakat papazın gayri meşru 
yerleşeceğinden korkulmağa teşebbüsünde bulunmuşlar bu 11111111 Yazan: 1. oğlu bir gün kadına: 
başlanmış.. . Avrupanın şima- 11 anlaşmanın hususiyeti Pariste Callp Bey - Bu kocanı mezara yolla-

d Jandarma imalAth'n"lndcn: 
!ile cenubunda sıtmalıların a e- , aktedilen mukavelenin tadili ve 1 k Y.rınkl pazartesi akşamı saat manın çaresı'nı· bulmalı,, o 0··ıu··r Yerli imaledilmiş o ma üzere 
di milyonları buluyor. Medari 1faizlerin tenzili meselesidir. Ber 617 çift demir efrat karyola>ı pazar· 21,;10 da Süt kardaşlar komedi 3 se ben seni alacağım ... ! 

T. A. T. 

mıntakalarda sıtmaya tutulnıı- · !in elçimiz Kemaleddin Sami k perd<. Demesı'nmı· .. '. Fenalıg-ın de-
lık surctile satın a'ınma üzere ye· 

Romanya kıralının ba~ından yan yok gibidir. Paşanın Ankaraya vaki ziyare- 1 1 1 k . k k K "k C d b recesı'nı· go··ru··yorsunuz ya.'. 
'< ni· en a eni O ara mtina asaya O· Qffil eV et e 

:çen bir hadiseyi anlatıyorlar. Sıtma, dünyanın veremden, ti bilhassa hu mesele hakkında- 2 930 Y Evet kadın kocasını zehirledi, 
ı~ali~e ile aral~rı o kadar açık k.oleradan, vebadan büyük be-

1 
dı~. İn~ili~ .sefirinin hü~u~eti~ ~:ı'.m:ı~~\aatp~~r~~ ·icrn ~1;1

1n."cak· Kuşdili hilAl tiıatrosunJJ 22 K öldürdü. Merakla sordum: Şehzaddıaşı 1 !ildi ıiyatro;u nJc 
ıış kı, kadıncagız tedavi baha- !asıdır. Lavran sıtmanrn sebe- mızle lngılız kupon haınıllerı ev\el pazartesi akşamı Türk fakiri _ Kadın kendı'nı' kurtarabı'I- (Salı) günü akşamt saat 21 de ı ıır. Taliplcrın Gedik paşada jandarma 
sile Parise gitmiş, fakat veli- bini buldu. Ros bu sebebin Ano arasındaki ihtilafı hal hususun- At.iz bey. Dünyanın en buyük insa- .. · , _uaıunıa) perşembe günü gündüz ima!Athanesindeki kom is ona mil- aımı .. r 
tt yani çig"erparesi Bükreşte fe\ sivri sinekleri ile ortalığa.daki vesatati Düyunu umumiye nı·ı aklı cremiyeeek ııuınaralaJı yapa· saat 15 te umuma 'c talebeye: 

t ı r11.c.aıt c~lemelcri ih\11 ulun.ur. S ÖI''mdenm· ? E t F 
lmış .. Bu ayrılığa sebep kıra yayıldığını keşfetti. Bu keşif- meselesinin talyan, Alman, n- cakur il~vcten; inema. - u ı... ve ... a- (Karı. koca, arkadaş ) piyes 3 perde 
ı eski sevgilisinçien bir türlü \er, hastalığa karşı durmak için giliz hamillerile hayırlı bir an- Sirkeci gümrü~üne gümrük resmi S k~ N • B kat yakalanmaktan kurtulama- v (Bravo rejisör!, grot'5k ı perde. 
z geçememesi imiş .. Size şim birer silahtır. Bununla beraber !aşmanın tevellüt edeceğini verip almış oldıoj>;um 1483 mı ıaralı anat ar aşıt · dı. Kadın kocasını zehirlemiş -------------
bu facıayı aramızda bir aile- sıtma mücadelesinde ileriye müjdeliyor. Londra, Berlin bil 28·9-930 ıarihli maklıuz ıen.dini l\lillet tiyatrosunda pazartesi günü olmak cürmü ile tutuldu ve ölü Cemal Sahir 

ıı. başına gelmiş olarak anlat- doğru her adım atıldıkça müte- yiik elçilerimizinde iştirakile kazaen za" ettiğimd ~n hiıkmiı ol akşamı ( pemb: hanenin davetsiz me mahkum edildi. Netice ne 
:: acımaz mısınız?.. hassısların karşısına yeni yooi Ankarada Başvekilin köşkünde madığı ildn olunur. minlirleri ) komedi 5 perde Mız- oldu derseniz söyliyeyim: arkadaşları 

ve 

FELEK 
engeller dikiliyor. İnsanlar 0 ka ki mühim içtimada bu mesele- Beyoğlu htikW caddesi :\o !um bey tarafından Şırlo sahnede O zaman Fransada kral var- Kadıköy KuşJili tiyatrosunda 
dar eski ve insanlar kadar yer- nin görüşüldüğü anlaşılıyor. ___ Madam Feguo _ vancte, dans dı. Hükümdar idam cezasını çarşlmba gilnü akşamı Ramon •. 

EtemlZZET 

j bütün bu şiddet, kavga, patırdı 1 Gözlerindeki parıltı gittikçe 1 hastalanaksınız... 1 me, üzerime saldırış!. Bunlar, 1 yorlardı. Fakat, o ağlayış benı 
bir tek sual ve cevapla hallolu- artıyor, o her vakitki günü gibi Dedim, adeta onunla alay hiç alışmadığım, görmediğim çok açtı, aklımı biraz başıma 
nacak şey idi. Fakat, bizim di- koyu, esmer tenini yeşil, yosun eder gibi oldu. Ve .. Bu sözler şeylerdi. Kendimi kaybetmi- devşirdi. Bir taraftan da bütün 
limizde ve bizim sinirlerimizde gibi bir l'enk alıyor, sesi kısı- onu bütün bütün çıldırttı, zıva- şim. düşündüklerimin aksi zihnim-
mcsele oldu. Yok yere, bir his lıyor, dili dolaşıyordu. evlen- nadan çıkarttı: Baygınlrğrın geçince, yanım- den geçiyordu: 
ve sinir kavgası hududunu da elik, evleneli paşayı ilk; defa bu - Yaaa...... da oda hizmetçilerimden başka - Şu herife meydan verme-
aştı.. Paşa, daha çok asabileş- halde görüyordum. Nazanın Diye bir defa sırtlan gibi hiç kimse yoktu. Kendime ge- yeyim., 
ti, düğününden döndükten son- böğürdü, bilmiyorum nasıl lir gelmez hadise tekrar gözle- - Onun kafasına bir şey dr 

- Benimle yaşamak için on- raki kavgamızda bile bu kadar oldu, saçlarımdan yakaladı, çek rimin önünde canlandı ve .. Hün ben indireyim!.. 
!ardan ayrılmak mecburiyetin- müteheyyiç, sinirlerini kaybet- ti. Müthiş, canım acıdı; ve bu gür hüngür ağlamaya başla- - Sonuna kadar üzülsün!.. 

_Sizinle beraber gitmek is-ı . Dedim, paşaya cevap ver- desin!.. miş halde değildi. Ancak beş acı ile bir çığkk kopardım: dım. Şaşkın gibi idim. Ne ya- - Kıvrana kıvrana ölsün! .. 
yorum. . dım: Diyerek, yanıma daha çok so altı sene sonradır ki, paşada - Ayyyyyy !... pacağımı bilmiyordum! Aıklım - Kıskançlıktan gebersin!. 
_ Söyledim. . Misafirlerim 1 - Size beğendirmeye mec- kuldu. Heyecandan titre yor, kocalık hırsı, kocalık tahakkü- Saçlarım! bıraktığı zaman e- dan bir çok şeyler geçti: - Düşman azapta gerektir .. 
!lecek. . bur değilim. Ben beğeniyorum .. gözleri deli gözü gibi irileşmiş mü, kıskançlık, şiddet, benim- !inde bir tutam saç vardı. _ Kalkıp gideyim. . . - Misafirlerimi daha çoğal-
- Kim onlar?.. . O, bütün bütün sinirleniyor- parıl p~rıl y_amyordu. Ve .. Bo- semek hissi ve .... büt~n bunların _Haydut!.. _ Nüsrete telefon edeyim... tayım.:. . . 
_Avukat Cafer Şekıp, ~min du: . yuna soylenıyordu: ~eyeca_nı b~ş gost~~ıyo~du. İh- Diye bağırdım, Tekrar üzeri- _Bir defa daha konağa dön - ~ım.dı telefon c:_deyım, beş 
.1krü Bey, Nüsret, Leyla Ha- - Bu kadar hususıyet ve sen _ Sen bende erkeklik izzeti tıyarlıgın zafı da ustelık. Fa- me yürüdü meyeyim.. on mısafır erkek çagırayım, on 
mefendi ... Filan!.. . li benliliğe tahammül edemem .. nefsi bırakmadın!.. kat, bende de gaflet oldu. ?,nu _ HasbÜnallahi venimelve- _ Cavidanlarda kalaynn.,, !arı gece de bırak~.ay~yı~; pa-
Paşa, hiç alışmadığım btr de .. - Sizin tahammülsüzlüğü- _ Herkese maskara oluyo- bu k~dar h.ırsl~! .. hasta, mute- kil. . . ı - Naile Hanımefendilere gi- şayı. lpskançlıktan oldureyım .. 
tşikli~le ayağını yere v.urdu, nuz. Be~. ne rapay.~~.? .. : rum !. . . . . ~eJ'.;yıç, ~yıf go~nce . sus~ah, D~ye söylenerek belime doğ- deyim!. . . . . Bır ta~aftıın ~~:nın karşısı-
mrugunu sıktı, hırçın bır ses Paşa, uzerı~e yurudu: _ üzerıme fenalık gelıyor ... ustune d~F.emelı, vazıyetı ı?a- ru bır de tekme savurdu: 1 Karar veremıyordum. Bır ılu na _geçmış, saç k?pa ılan 
adeta bağırdı: - Yapacagın şey, onlardan _Konuşmaya imkan bırak- re etmelı ıdım. Halbukı, aksıne - Seni karı değil başıma be · defa telefonu elime aldım. Nüs yerme bakıyor, oraya hır şekil 
_Bu adamlarla ahbaplığını ayrılmak.·· Dediğimi yap- mıyorsun! oldu. Ben~e her vakitki gibi la almışım!., ' lrete: v~rmeye eha;ışı~ordu:n·. Fakat, 

iç beğenmiyorum... maki.· _Ne istiyorsam yapmıyor- magrur, lakayt, şımarı~, .~mur- . . . . . . . . . . . _Sana geliyorum... hıdde~, t YY ç, sın~rden ı:ıe 
Kendi kendime: - D?stlarımdan '.':Y~ılamam .. sun!. lamaz ve sonunu duşunmez Ben bu kadarını hatırlıyo-, Diyeyim, dedim. Vaz geçtim. y~ptıgı~;· ne ya_pacaP'~?1ı bıl-
- Hıhhhh .. İşte Nedim Bey Belkı,, bu kadar gurul~ü patır _Hasta oldum.. davran?ım. . _ rum. Sonra, neler oldu bilmi- Hizmetçilerim hiç ağızlarını aç- mıyor, b .. yaptı?,ımı. Yu_z defa 

!azminin fışkırttığını nasıl an dının ~anası yokt~, Soguk ~~ - Sinirim kalmad~:. - Rıca ederım. Bagırmayı- yorum?.. lmıyorlar. bi.r .~ey söyl.eyemiy~r!Yapıyor, vucudumun hır tı~remt' 
ıdım... lı, clogru konuşan ınsan\ar ıçtn -Kafamın için altust!.. mz.. Beyhude üzülüvorsunu2. Saçlarımın koparılması, tek- !ar. havret ıçınde benı seyredtj Bıtmedı 

• 
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------- HAL SNAF 

·_ ~ L . .-:ı;~~.;t.;J 
Temenni edelim ki • • 
Tasarruf fikri de tasarruf haftası 

beraber maziye karışmasın 1 
ile 

lıktısat ve tasarruf haftası, ı le meşguldür. Karar, yann ve-j meinek düsturunu kabul ettir- tasarruf fikri üzerine celbede
her tarafta büyük alakalar uyan rilecektir. Halk, beğendiği vit- mek, sonra da m esela tramvay- rek ona az para sarf ederek te 
dırarak, geçen Çarşamba günü rinlere reyini vermektedir. Dü- la gidilebilecek yerler için oto- geçinilebileceğini mütemadi -
nihayete erdi. Bu bir hafta zar- ne kadar toplanan reylerin mec- mobil parası verdirmemek, iki yen telkin etmek suretile hede
fında, memleket gençliği, mek muu, (4-0) bini geçmiş olduğu kap yeme!de doymak kabil iken fe doğru kuvvetli adımlar atıl 
teptiler, ve muhtelif halk taba- söyleniyordu. sofrada bundan fazlasını bulun mak kabildir. 
katarı arasındaki tasarruf fikri- Bütün bunlar, halkımızın ta- durtmamak, eğlenceye sarfedi- Tasarruf haftası, "yarına Al· 
din kökleşmesi için büyük him sarruf haftasını oldukça benim- len parayı asgari hadde indirt- lah kerimdir,, göreneğine karşı 

~=================== metler sarfedildi. Bu aralia, u- sediğini isbat eder. Ancak, §U- mek ve bilhassa günde kırk pa- indirilmiş ilk kuvvetli darbedir.. 
~· muıni aliikayı uyandırmak mak nu da kaydetmek Iiizımdır : ra, hatta on para da olsa para Bu darbeler, teva ll ettikçe, za-

sadile bir vitrin müsabakası ter Tasarruf fikri memleketin biriktirmenin lüzumunu kafala- ten umumi iktısat buhranından 
t:İ_P .o~un~rak, ~~s~~a!kada biri!1 her tabakaya .. me~_sup e~tatları ra iyice yerleştirmek lazımdır. muztarip olan halkımızın on pı 
cı, ıkıncı ve liçuncu gelecek vıt arasında henuz kokleşmış sayı- Bunların tahakkuku biraz zama ranın dahi kıymetini bileceğinı 
rin sahiplerile onlara rey veren- lamaz. Şimdilik isin sadece pro ,,_ .b. .. .. .. d ~üphe edilemez. Temenni ede 
·1 ··k~' 1 .1 d f 1 d • na muutaç gı ı gorunurse e, 1. • f h f . d" ere ayrı ayn mu w.at ar ven - pagan a asın ayız. . . ·m kı, tasarru a tası geçtı ı· . 

mesi karar altına alındı. Teşkil Halkı, her şeyde tasarrufa ·aJ .ta;sarruf haftası zarfında yapıl- ye, tasarruf fikri de ömürsfü 
edilen bir Jüri hey'eti, on gün- lıştırmak için ona evveta yerli 'drğı gibi senenin muayyen bir modalar gibi aramızda hiç bir iz 
denberi vitrinleri tetkik etmek- malından başkasına para ver- ].{aç gününde halkın ali\kasmı bırakmadan geçip gitmesin! .. 

--~~~~~~~~~~~~--'~--~~~~.....:......:...:.:..; .............. :......: .............. ::.....:...:.::.:.;...:.:: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-

Nalbantlık 
~ .. İstanbulda, bir zamanlar, 
ı..lıntesiplerine epeyce para ka 
.'l!ldıran bir zanaat vardı: Nal
~lltlık ! Harbi umumiden bir 
· ç sene evveline gelinceye ka
, ~ Atpazarı, nalbant dükkan
,tUe dolu idi. Bu dükkanlar, 
unun her saatinde mütemadi
eıı çalışırlardı. Aradan seneler e . 

ve nalbantlar ne haldedir?) 
J 

. I · Türk saraçları ve saraciye işleri 

._Çıp te atın ve arabanın me,~ 
,
11ni otomobiller almağa baş
l>ı:nca , a tçılıkla beraber yürü
~n bu zanaat erbabı da birer i
Ser ortadan çekildiler. Evvel
~ İstanbul hudutları dahilinde 
O - 300 nalbant dükkanı var 
· Şiındi ise ancak 50 dükkan 
ınıştır. Bu dükkanlar, şehrin 

.llPkapı, Edirnekapı, Şehremi
• Aksaray, Yedikule, Silivri
Pı, Küçükpazar, Ayvansaray 

.e Eyip semtlerinde, mütefer
k ve dağılmış bir haldedirler. 

ı 

• 

Nalbantlığa haves edenler 
~lın.amış gibidir. Bir taraftan 
lıkkan kiralarının fazlalığı, di 
!r taraftan nalbantlığın geçer 
t zanaat olmaktan çıkması 
~!bantları meyus etmektedir. ı S ht. · ·· · 1-f a ıyan v~ meşm u~erıne 

albant dükkanlarında nalla- d buriyetindedirler. Nalladıkları \bakarak anlıyabilir. Şüphe vu-1 ydapılanhsarl~fcıye ve .. sadhtıyan~ 
.~ tarifesi hemen aynidir: Bir cuz ur. an mu te ı eşya vucu e getı. 
h~Üz kuruşa nallanır. Kayar Nalbantlar, hayvan hastalık- hayvanda hastalık olup olmadı- kuıında derhal baytara haber ren zanaat erbabına da saraç 
ır edilen nallar ise daha u- !arına karşı çok titiz olmak mec ğım eski bir nalbant, tımağına 1 

vermekle de mükelleftir. derler. 
--~~~~~~~~-'-~~....:......:....~~~~~~~~~~~ 

Kedi ciğere bakar gibi ... 
~n gü.nlerdc ciğercilerin mez 

~hadan çok ucuz fiatle altlıkla 
tjğerleri, et fiatine okka ile 

tillakta oldukları görülmek

~İt. Halk, çeşni değiştirmek 
tıı arada sırada ciğere müraca 

,t Cder, Hatta, sakatat namı ve

.1en ciğer, yürek ve işkembe gi 
ı ıc ' 

Sinop hapisanesin
den bir sada 

· Halaşkar ulularıımza 

İstanbulda, en eski saraç us
tası olan 61 yaşlarında İsmail 
ustanın bize verdiği malUmata 
göre, şimdiki Fatih kaymakam· 
lığı dairesinin olduğu yerde, ev 
velce Saraçane namı verilen bil 
yük bir çarşı vardı. 325 senesi 
temmuzundaki büyük yangın 
da bu çal\Şı yanınca saraç esna
fı, şehrin muhtelif semtlerine 
dağıldılar. Saraçane çarşısında 

tamam 366 dükkan vardı. Hal 
buki şimdi bütün saraç dükkan
larını toplasanız mevcudü belki 
elliyi, illtmışı bulmaz. Sarac 

dükkanlarında bu seneler, çan 
ta, bavul, valiz, portföy, kayış 
gibi işler üzerinde biraz alış ve
riş ol!lyor. Hayvan koşumları 
yapan saraçlar, gittikçe azal
maktadır. Hayvan ık-0şumları
nin fiati 30 lira ile 100 lira ara
sında tehalüf eder. 

Yapılan koşumlar, İstanbul
da a~aba hemen de kalmadığı 
için Iç Anadoluya sevkedilmek 
tedir. El çantaları, bavul, kayış 
ve sair sahtiyan işi yapan dük· 
kanlar, ekseriyetle Mercan civa 
rmda bulunmaktadır. Yerli kö
:seleler ve sahtiyandan yapılan 
Türk saraciye milmulatının Av 
rupadaki emsalinden farksız, 
hatta metanet itiC.arile onlara 
faik ol<luğu korkmadan iddia e 
dilebilir. - azayı, ucuzluğuna tama e-

't · eıt ete tercih edenler bulu-

Taliimizin in5afsrzca vermiş 
olduğu hiiküm biz zavaUıları 

sevgili milletimizin hizmetlerin 
den, istikbalimizden ve ciğerpa
remiz yavrularııiıızdan ayırdı. 

Türk milletinin Türk olarak ye
tiştiren sevğili analarımızın hus 
ran ateşi sönmiyecek mi? Biz 
zavallı':ır da bu sevimli vatanın 
öz evladıyız. Memleket haini 
değiliz, zamanında memleketi
mize el uzatan hainlerin süngü
lerine göğüs vererek çalışan 
Türkleriz. İrademizin en zaif 
bir anında mukaddesatttan bil
diğimiz izzeti nefsimizin kırıl
masına dayanamiyarak işlenen 

!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-----""!"'!'!!!"'""'!~"!'!"'--~ 

qtdu. Şimdi, fiatçe et ile ciğer 
<ısında hiç bir fark kalmayın
~ !taliba, bir gün gelip onlara 

~%tin ciğere baktığı gibi uzak 

ı. bal:nıağa mec~ur olacağız. 

birer cürmün kurbanıyrz. Acı- kar beton dıvarlar arasında Çf.k 

mak ve merhamet etmek liizım tiğimiz iztiraplar kanunun ver
gelirse acınacak ve merhamet · diği cezadan daha fazla ağır 
edilecek talisizler işte bizleriz. geldi. Acaba biz zavallılarında 

Zira bir daha kabahat bile yap- mütebaki kalan cezalarımızı ba 
mağa cür'etimiz kalmadı. Ve ğışlamak kabil değil midir? Sa
senelterdcnberi rutubetli zuh•rrı- 1 ı>rletine ve refahına doyamadığı 

mız öz yürdumuz da serbesçe 
dolaşmak bize nasip olmıyacak 
mıdır? 

Bunu adil cümhuriyctimizin, 
necip milletimizin temiz kalpli 
erkanından göz yaşları döker. k 
istirham ederiz. 

• 
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Diyarıbekir hattı 
Elazizden geçecek 

MlLLlYET 

Gazi Hz. Başvekilin izahatı 
......... --

(Batı birinci sahifede) (Baıtaralı birinci sahifede) 

PAZAR 21 KA..,CNUI.:V\EL l 'IJO 

Zorlayış 
(Batı birinci sahifede) 

lstanbul kadınları '•• ••• .. ~~·~•++ ••• ~t! .k,a •••*": 
(Başı birinci sahifede) 

vazifeleri deruhte eden kadınla 
r çok muvaffak olmuşlardır.,, 

Safiye Hüseyin H. muh
tarlık lehinde 

ELU!MRA SiN~MAölND! 
•m11lsiz lıir ne~• ve k•hkahalar 

tufanı başlıyor. 

Komikler kırılı 

ANKARA, 20 (Telefonla) - yük bir sevinç içinde istikbal ha dan vaki itirazıencümence naza karşı aksülamdi olup olınadığı
Malatya - Diyarıbekir hattının zırlıklan yapmaktadır. n dikkate alınmıştı. Layiha mü dır. Fenalığa karşı İsmet Paşa 
Elazizden de geçmesi için rica Alpullu, 20 (A.A) - Reisi- nakşa edilmeden kabul edildi. hükfuneti kadar sert yürümüş 

e temenniyatta bulunmak üze cümhur Hazretleri bu sabah sa- ve celse, perşembeye toplan- bir hükfunet maziyde gösteril-
e şehrimize gelen heyet Başve at altıda Alpulluya muvasalat mak üzere tatil olundu. mez. Bir üfürüşte memleketi Şehir meclisi azalarının mü- e•ROLD LLOYD'ıın 
il ismet Paşa tarafından ka- buyurmuşlardır. A k 

20 
(AA ) _ B" .. k bütün habis ervahtan temizleye him bir kısmı kadınların muh- .R i 

bul f'dildi. İsmet Pasa bu temf'n Sirkeci istasyonundan itiba- M'llnt arMa, 
1 
.. b · .. R . uKyua' memiş olması, hükumetin ve fa tar olmalarına aleyhtar değil-. ı e ec ugıın eıs yagtne sesli ve farlulı komik filmi r ivatın hükumetin simendifer ren İstanbul halkı, Bakırköy ve ısı - kan k larak .. · dir OLD 

· zını Pa•o:• Hazretlerinin riyase- ın usuru 
0 

ta gosten- · HAft BEt!tlH ~8 pro,~ramına uygun bulunduğu- Yeşilköyü geçinciye kadar tren ..- 1 Bu cereyanın en kuvvetli ta- M lHEI' 
ı ru ve hattın Elazize bir kolla güzergahında pencerelerden tindt:' toplanmıştır. Celsenin ı- emez. . . draafntaSraıfbı.uyleuHnanu'"sekyaı.dnınH.adzaa:aurnrnla- ı LLO'NTD ( • 

r.ı.ptedileciğini heyete bildirmi~ mendil sallayarak, istasyonlar- çılmasını müteakıp nüfus kanu- Memleket ıç.~n en h~~rlı yol, ~ ' W • 
tır. Heyet azası bu cevabı teşek da kesif kalabalıklar halinde nunun geriye verilmesi hakkın- H~lk_ f_ırkası hukumetının başla n söylemiştir: . . . . ·~~···••OO ................ . 
ltur ve minnetle karsrlamışlar "yaşa Gazi,, diye bağırarak Re- daki Başvekalet teskeresi okun dıgı ışı tamamlamasından ve "- Artık vazıfe ıtıbarıle ka-
dır, isicümhur"Hazretlerini selamet muştur. Başvekil İsmet Paşa ona yardım etmekten ibarettir. dın erkek farkı kalmamıştır. Ka ,.... ...... ,...,.....,.....,""""""-"" Yarın akşam 

Bu vaziyete nazaran evvel~e lemişler ve alkışlamışlardır. Hazretleri Izmir civarmda bazı 1 Hükfunetin edindiği tecrübeler, dm muhtarlığı da yapabilir, er ....,....,....._,.E...,..L-"E.A.1-~S.....,~N E M j s 1 N D 1 
Malatya- -rganı ve Diyanbekır Bütün istasyonlarda yağmur- köylerde açlık ve sefalet hüküm 1 her işte her gün daha iyi ve da- keğin yapacağı bütün işleri de.. M 1' 

istikametini takip edecek olan lu ve soğuk havaya rağmen bü ferma olduğu ve bu vaziet ha fazla muvaffak olmasına Hatta kadınlar bazı "mıymın 
hat, şimdi de ayni şekli muhafa yük kurtarıcının yüzünü p,ör- karşısında hükumetçe ne gibi te yardım ediyor. ti!., erkeklere tercih ederim. 
l"a edecek, fakat hattın üzerin- mek için uzak köylerden gelmiş dabir alındığına dair sual takri- Halk fırkası hükumeti hari- Muhtarlar münevver ve doğru 

ı de Sofular mevkiinden Elazize kadın, erkek yüzlerce Trakyalı rine cevaben demiştir ki: cinde tecrübe edilm.emiş şahsi- kimselerden intihap edilmeli-
21 kılometrelik bir kol ayırıla- gece yarılarına kadar bekle~i- "Sual takririnde sarahat bul- yetler olmadığı gibi, istinat etli- dir. 

ı caktır. yorlardı. Gazi Hazretleri Çatal muyoruz. Fakat Fethi Beyin lir değil, iki gün ayakta durabi- Zamanı gelince kadmların 
Diğer taraftan Van şimendi- cada trenden inerek ve bazı yer sual takriririndeki ifadesine ~ö lir bir kuvvet de yoktur. Mem- muhtar intihabatına iştirak ede 
projesi de mevcut bulundu- lerde vagonlarının penceresin- re İzmirde ba~ı g~zeteler Degır leketi hırs oyuncağı yapmakta bilmeleri için teşebbüsatta bu -

\IAIJRICE l'llEVALlER 

Paramount Şeref Geçidi 
Filminde 

1 lamiş: Kiktkr bugünden itibaren gişeden 

A...A....A...."'-J~ tedarik edilebilir. 
~dan bu hattın inşasile Van den halk ile konuşmuşlar ,sene- mendere nahıyesmde Ahmet-ıtehlike görmeyenler ruhlarında lunacağız.,, • 
öemiryololunun ilk 21 kilomet- lerdenberi kendilerine muştak beyli köyünde sefale_tten bahset halle sevgisi ve mes'uliyet hissi Rana H. ne diyor?. ,,...,.,.....,...,.......,~ ............ , .... ~ 

ı rosu inşa edilmiş olacaktır. ve mütehassir ol~n bu va~and'!-ş mı~le~. Daha havadıs gaz~~eler körlenmiş başı bozuk kimseler- Sehir meclisi azasından Rana ....... .._..'-J'._.....,... ....... __ ..A.,.,,.._.,._, CCO '-'"-'..._,._,.._.._,.._,.,,..A..A.""'-AJ 
Heyet: bugün İstanbula hare larm muhabbetkar tezahurlerı- de ıntışar eder etmez vılayet dir. Bunlar istedikleri kadar zor Sa~ı yaver H. de: llu gün 

k t edecek ve orada, Elazizde ne mukabele buyurmuşlardır. tahkike tevessül etmiş, heyet; lasınlar: umumi buhranı umu- "-Kadın yalnız muhtarlığı- FRANSIZ TJY A TR OSUNDA 
belediye tarafından işa etti~ilen Muratlıd~ . Tekirda,ğ vali~i, Değirm~n~~r-~ nah_iye~inin Ah-ı mi iztirabı, umumi isti~dat ve değil, her işi erkek gibi yapabi- Fevkallde 

fakat şehre ~ereyal"l; \•ernıı)'.e? belediye reısı ve meb u.s Faık m~tbı:~Iı ~oy~ne ~ıtmış orada feryadı, umumi yoksuııu·u ve lir. Tereddüde mahal yok.,, de- PİCCQLİ TİYATROSUNUN 
elekll'ik fabrıkasmı ışletme ısı- Beyle kumandan Samı Paşa, heyetı ıhtıyarıye ile beraber hal' 1 - · d t - g ffak miştir. 
le meşaul olacaktır. Alpulluda sabık iktısat vekili ve vakitleri en fakir addolunan 1 a'fr:ıgı ıy~ ~ m;ıi~ 1 ı:ıuva b' -------

Ha~tanelerin idaresi Şakir, Kırklareli ve Edi~e meb bazı aileler nez~inde t~hkikat 'ı· ~ ~aca ı:r ı~~k ;er~;nse,k ;~ Bir Yunan muharriri CAI\Ll KUKI .AL:\RINI son pazar müsamere· miın:ı; _ '·erıle 

uslan Fuat, Şevket ve Faık Bey yanmışlar. tahkıkata gore bu. :1ç aşı şa r:_ne 
ANKA~, 2Q. (T~lefonla) -: ler vali, belediye reisi gelerek köyde fakir ailelerin münhası-j çın_ aç kalmıya~~k'. tezgahını şehrimizde 

2 MATll\~: Birincisi ıam IJat 15 ıe, ikincisi r.m s.at il-! •'c 
Suvarc 1111 21,80 ıe 

Sıhhiye vekaletı, musteşarı Hu Reisicümhur Hazretlerini se- ran ahlat veya otla kendilerini 1 dagıtmıyacak, ışını bozmıyacak Atinada münteşir "Elefteros )~ 
sameddin B.in seyahattez:ı avde lamlamışlardır. Gazi Hazretleri beslediklerine dair malfunat bu ve ticaretini durdurmıyacaktır. Antropos" gazetesinin Türkiye 
tinden ~onran. hasten_,elenn da- Alpullu şeker fabrikasını geze- lunmamış her evde tın ve ek-' R~kamlar v~ istatistikler, ~u- ve balkanlar hususi muhabiri 
h~ pr.atık ~e_b~r elden kontr~ae- n::k nasıl işlediğini görmüşler, mek, zeytin, zeytinyağı gibi as-· ru lafları tekzıp ede ede, bu ın- Müsyü Pandelis Kapsis dün Se
~ılebılınesı ıçın bazı esasat - fabrikanır vaziyeti ve istihsal li gıda mevaddı tesbit olunmuş, sanları ya bir köşeye çekilmeye lanikten şehrimize gelmiştiıı.M. 
.zırlanacaktır. kudreti hakkında izahat alınış- heyet açlık ve sefaletten bazı veya ümitsiz hareketlere mec-

l<l f1 · Kapsis Türk dostluğu ile tanın-
T erkosun yeni te i erı !ardır ~yrılırken fabrik~~ın köylerin hi~~et ettikle.rine dai.r bur edecektir. mıştır. Bir müddet evvel İzmir-

'ddA d ·ı defterlenne şunu yazdılar: Al olan havadısıde tahkık etmış Falih RIFKI d d -
cı ı e""' · den garazsız ve ostça yaz ıgı ıs• pullu şeker fabrikasını gezdım. köyıülerdcn bazıları çiftlik sa- . 'b" · 

ANKARA, 20 (Telefonla).- Gördüğüm vaziyetten çok mem hiplerile mukavele yaparak Ö- U "' "f • ı·k mektuplarla iki milleti bın ırı-
Terkos şirketi Nafıa vekaletile. nun kaldını. Müessesenin daha demiş ve havalisinde daha çok mumı mu ettış 1 ne yaklaştırmak için derin bir 
temas ederek imtiyazının te~dı tevessü etmesini ve şimdiye l{a kazanmak için çalışmağa git- ANKARA, 20 - Yeniden arzu beslediğini ispat etmiştir; 
di takdirinde yeniden yapabıle- dar olduğundan fazla muvaffak mişler. Esasen iki üç nahiyede ihdas edilecek beş umumi mü- Kendisi M. Venizelos'un husu
ceği bazı tekliflerde bulunmuş- olmasını dilerim. Memleketimi Cumaovası, Değirmendere, Sey fettişliğe getirilecek zevatın si bir dostudur. 
tur. Maamafih ~ teklifleriı:ı :ın- zin her müsait mmtakasmda şe diköy nahiyelerinde hububat memlekete mühim ~aliliklerde, M. Kapsis bir arkadaşımızla 
cak söz?e k~l~bıl~~e~ mahıyet- ker fabrikalarının ço~alması ~e mahsulü baı;ıak ve çiçek zama- · sefirliklerde bulunmpş. memle- konuşurken şunları söylemiştir: 
te oldugu gorulmuşt~r. bu suretle memleketın şeker ıh nında yağan yağmurlar dolayı- ketin yüksek şahsiyetlerinden "-Siz. Asnn en büyük ada-

Mevcut kanı1:ate göre te~ko- tiyacının temini mühim hedefle sile arızaya uğramış, onun için olacağı söylenmektedir, mına malik olmakla en bahtiyar 
ımn mukavelesı her ne ş_eraıt. al rimiz sırasında tanınınalıdıa.,, iyi olmamış. Fakat bu köyler~e Hükumet, dahili işlere büyük bir devletsiniz. Biz, sizinle dost 
tında olursa olsun temdıt edıl- Gazi Hazretleri saat 12-30 da tütün ve zeytün de çıkarıldıgı bir ehemmiyet vermektedir. olmakla çok memnunuz." 

· Bilmecemiz 

bllmeceoılzln hall•dllmlı 
Şt!kll 

' rn;yecektir.. . . . Alpulludan hare~et .. l;ı1:1_yunnuş- için kısmen ihtiyaçlarını bunlar Yunan gazetecisi. Türk mes-
Terkos prketının bu yem tek !ardır. Halk trenın onunde saat la telafi etmişler. Cumaovası, Mermi abidesi lektaşlannın yardimile bir bal- ! a 4 6 6 7 8 9 ıo 11 

li!i üzerine. °!ü~aleasını . soran lerce beklemiş ve muhterem R_e Değirmendere ve. Seydi~öy na- Askeri müze önündeki mer- kan gazetecileri teşekkülü vü- ı '•I • 
brr muharrrrımıze beledıye ~~n isi hararetle alkışlayarak seHt. hiyeleri kooperatıf teşkılatına cude getirmek niyetindedir. Bu - - - '• • - - -· -
işleri müdürü Ziya Bey şu soz- metlemişlerdir. maliktirler. Kooperatif ser- mi abidesinin inşaatı devam teşekkülün azami derecede mü- l=• = =ı- .-- ·· 
!eri söylemiştir: .. --- mavesile Ziraat Bankasının ko- etme~tedi_r. . . . . . fit olacağına emin bulunuyor. 

- Yarım asırdanberi tecrube D J k .. "ler· teşkil op~ratiflere eklediği sernıaye Abıc\enın ıkmalı ıçın daha hır B 1 k k .• . ·-
e~ilmiş bfr şir~eti.n tekli/atma amız l dsluru 1 

ve kendi ihtiyat akçelerile bu ~~ k~d~ inşd~tınkde~?m edece- ir ta a aran ·ı-- -ı· . •-
ıtımat caız degıfdır. . e İ iyor nahiyeler yani Cumaovası, Tor gı ta ı:ıın .e 1 ~e t~ _ır. . Vala Nurettin Beyi vurmak ı • ! _ 

Bahusus yem beledıy~ k~nu-, ARA 20 AA _ İktı- balı Seydiköy, Değirmendere Abıdenın kaıdesını teşkıl e- isterken yanlışlıkla Akşam ida- ı•. ·ı-__ •
1

1 _ 

nu iştira müddeti gelen ımtıyaz, AN~ .. ' d · · .. ba _ nahlyelerine ceman 284 bin li- den büyük mermilerin tesbiti re memuru Şevket Beyi yaralı-
lı şirketleri11 tesisatının sa~ın. a sat ~ekfiletı ~araf~ 8

.n :;ıu ıci'to raikraz muamelesi yapmışlar- ikmal edilmiştir. Abide bitince yan Remzi Pş. zade Şevket B. 
Jmması hakkını bize vermıştır. a edilen Mennos cınsı::c e~ . dır Bahsolunan Ahmetbeyli birçok tariht ve kıymetli mer- bu vak'adan bir müddet evvel 

1 
•. - .ı 

Tcrkos şirketinin talebi mevzuu koyun 30 k~ K~_r:ac~. Y an!'e kö;ünde yedi bin kilo tütün sa- mileri havi muazzam bir eser o- refikasından ayrılmak üzere - - -

.. l ______ .... _ESll 

Cbiınlco - Tel"hnipıc müsıa\ız;ı

raıının yeg4ne 'atış hakkı '<ı a 
umumi vekA\eti deucdilecektlr 

1 - Kavışları ınahaf11.ı için 
macun. 

2 - Dökme lc~imlemelr. ıçln 
\'ISUI. 

3 - Oıomubıi!er ıçın ~usu•' 
malzeme 

TekU!leriıı lngilızce, A .ıon~• 
veya Fran~ız~a zlrdeki •drt> ı:ı

derilmcs~: .\, Sc .ic, Fr.ınk u. t 

alın Süd l)cııt<dıl•o i ı 

1 
Ze\:k yı,; sa:..ıal }.ar;ka .. ı \"I,,'. :oıUJ'. ll 

sin~macılıgın ga~·eı tcı...cm ·"" ı tı 

olan 
STAREVIÇH'ln 

~IEŞHUR CANLI l\l'J,J.,\1..\111 
yarın alşa1ndan ·(' Jrc l 

M~~EI SiN~MA~'~Di 
Küçük Reeml Geçit 

veyahut 
CANLI OYU ·cAl\1.,\ 1\I"\ I 

REVCSL". ·m: 
---• gösıeril cebir. ---ıi 

JEANNETTI·: .\IA<' Dl!.\.\! Jı ı 

TABiATA AŞIK 
filminde 

MELEK bahsolmaz. sile çiftel~r çıftl~gı.numune agı- tılmış, 40-120 üzerinden. Fakat lacaktır. mahkemeye müracaat etmişti. ıı - - - - MI 
1 1 · · · lına mennos cınsınden 19 ay- .• .. 1 d "tü rızaya S · d f · SiNEMASINDA Beynelmi e zıraat sergısı S yayla aygır depo- dıger ko~ ~r e. tu_ n_ ak d amsun cıvann a ecı Dava neticesinde mahkeme Şev Bugllnlrii bllmt!c•mlz ,c 

A - gır ıvas uzun uğradığı ıçın fıyatt yukse e- . . . fkas d k' . • • 
ANKARA, 20 A.A. - Ka sunda ve Karacabe h:ırasına, ğilmiş. Buralarda sıkıntı olarak hır cınayet k~t B. ıle ~e ı 1 arasın ~ ~ nı- Soldan saga ve yukardan aşagı COŞKUN BELDE 

~un~sanide aç~lacak_ ve muht~- mo_ntafoç cinsincen 19 ınek ve daha evv_el vilayetçe tohum dar Samsunda tütün ticareti~e kahın feshıne karar vermıştır. 1 - Siyah (4). Baston (4). 1 lilnııııiı'. . 

lıf fı.rmalara aıt sekiz pavyo . buga Karacabe~ ~asına, !ego- lığı tesbıt olunmuş ve tohum meşgul olan Kibar Rıza Beyın Üç esrarhane basıldı 2 _ İııtihza (4). Asmak (4). ELHAl.IRA S! l.\IA'1 Do\ 
dan ıban::t olacak olan beynelmı ren rodaplant cınsınden 500 ta- darlıaı için Ziraat bankasına mahtumu Osman Bey cuma gü L'l 

1
. . d A Al h 

3 0 3 
gormenlz için bu gıın, hu ak~arn 

· · · · T" k M · .. ·· " , . . z· . . a e ı yangın yerın e rap 3 - la ( ). rta ( ) mc- . 1 lel zıraat scrgısıne aıt ur • a vuk ve horoz Ankara enstıtiısu- vaktile malumat verılmış ve ı- nü zevcesi ve iki arkadaşıle bır M kb 
1 

A H 'h • ve yarınki maıınelcr l..ılmıştır. 
car Rus pavonlarının inşaatı 1

1 
ne arden cinsinden 10 aygır da raat bankası tohumda bunlara likte otomobille Samsun civa- . a1. u ~1•. :dap :ıand vk~ .~espı yan (3). - • ... 

' .. d' S · · ti ak ' .. d ·ı .. h , t . . . • . . çı smaı ın ı aresın e ı uç es- 4 K (2) y oket 
bıtmek m:ere. ır. ergıye ış r Trakya numune eposuna ve.n_ yardım etmek uzere ususı. eş- nnda Sabri Beyın çıftlıgıne gıt- rarhane zabıtaca basılmış ta- - amer · -
edec~k olan fırmalara Devlet miştir. Karaca.~X ~aras~da ~yı k~at yapmış. An!a~ılıyor k~, bu miştir. Akşam .şeh.re avdet ed:r harriyat esnasında meyd~a çı- mek (5). Za~ (2). 
Demıryollarınca ve İstanbul rıh bir damızlık surusu teşkıl edıl- koylerde o ha':'alının ~umı ma !erken otomobıl bır pusuya ug- kan kabak ve saire müsadere c- 5 - Çok degıl (2). Sonuna 
trm şirket:i~ce. yüzde 50, İ~~an-

1 

mektedir. işetine göre bır sıkıntı varmış. r~mış atılan s!liihla~dan çıkan dilmiş, esrarhane sahipleri de bir (P). Gelince üluhiyet iddia 
bul liman ınhisarmca da yuzde A .. d l . Fakat bn sıkıntınıı:t. ~er ceph_ede hır ku:şunun ısabetıle Osman tevkif olunmuşlardır. eder (2). 
30 tenzilit yapılacaktır. Vebayı bakarı muca e esı safhaları bn arzettıgımden ıha- Bey agır surette yaralanmış ve K b I d H .. k.. d . (

5
) A 

Ank d •t · ANKARA 20 A.A. - Ve- rettir. Açlık ve sefalet için~e beş gün sonra vefat etmiştir. emer urgaz yo un a 6 - u um arın evı · -
ara a vı nn bayı bakar! ~ücadelcsine de- ahlat yemekle hayatlarını ge~~ Osman Beyin kimse ile şahsi feci bir kaza ğırlamak (5). ( ) Lih' (

2
) 

mosabakası vaın edı'lınektedir. Haber aldı- meg" e mecbur olduklarıhavadisı dü•manlıg" ı olmadıg" ı için yanlı. ş 7 - Kırmızı 2 . ım • 
~ Evvelki gün Kemer Budgaz-

ANKARA, 20 A.A. - Ta- ğımıza nazaran hastalığın sira- nin doğ~ olmadı~_ı a~laşılıyor., lığa ku~ban gittiği ~edıl- dan şehrimize gelmekte olan ııo 8 - Nota (2). Er (5) No-

Hoşunuza ~idccck, t~lcn Jr L:..:k 
\"t: ~nrkı1an ağzını1.dan LİU$.l1 ~ c 

cek ulan lilm 

ETUAL 
Si NEM ASIN DA 

go>ıcrilmelıt ulan Al.ICl. \\'I il 
'f'J''ın tamııncn ôc~li' ~ırkı!. ,c 

BROJDWJY KUKLlSI 
sarruf haftası ve vitrin müsaba- ""ti durmuş gibidir. Feth.ı Bey ( Gümuşhane. ~ • mektedır. M. erhu~ henı~z. 2? ya- för <:ıükriinün idaresindeki yol- ta (2). 

J- kil P H etlennın d ·'- 1 k 1 dı Ce 'l H ( ) A L (3) fılmidlr. lihercn: PATI il·: l F;\ kasına muhtelif sınıftan 27 tica- S R 'd t Baş".e .. aşa azr . şın 8 .ve vı!. sene ı ev ı ı · . · cu· otomobili, son süratle gel- 9 - ücre 3 · raa · 
rethane i tirak etmis ve reyler ovyet usya varı a ı verdı~ler~ ızıı:~~t~ me!11;ıunıyet- naze~ı ~ugun Y.atan v~puru ıle mekte iken, yolda bir hendeğe Baş (3). sesli sö•hl <l•invo hn•·.l'slcri 

b .. d ş 't'b n g"etmeg"e bas MOSKOVA, 19 A.A. - Tas le telakkı ettıgını ve ilave e~e- şehrımıze getırılecektır.. yuvarlanmıs yolculardan biri öl 10- Nakit 4). İyi değil (4) • --,\LuERl' l'l" .... 11 ... \"\•-11111 
ugun en ı ı are • . k b k b' olmadıgını Y l 'l ·ı . o u 

lamıştır. Jüri vazifesini ifa ede- Ajansı bildin~~r; . , . c~ aş. a. ır i'ieY aş an ı en emış müş, diğer ikisi de yaralanmış- ıı- Medet (4). Siyahi (4). PARl•S 
Cek Olan Ankara ticaret ve sa- 19_31 senesı ıçın mı_llı vandat soy lemıştır. . . muallimler lardır. 

1 bl bal - 1 k h-k 1 k Z.yl Tatbik mübüılerlmlzi 
nayi odası pazartesi günü topla- 49 mı yar r~ eye ı~ o aca - Müteakı~n - a ım_e: ~nu- Ya !arı altını beşi bulan ilk Şoför Şükrü Efendi, Adliye- uyi eıtlk yenilin! lı11dıracığırıuıdın DAMLAR! 'LTIMBA 
narak bu hususta karar verecek tır. Halbu~ı_beş sen~lık pro- numm 37 incı madd~s~nır_ı ıll?.a- mekte§ muallı'mleşrı· vazife müd- ye teslim edilmiş ve tahkikata 

gram mucıbınce vandat ancak sına dair kanununu ıkıncı muza .P beh birinci müstantiklik vazıyet et- ••kisinin htıkmll yoktur. 
tir. · d 49 ·ı 700 . b 1 1 detlen ne olursa olsun eme- . . Sımiy• Halcı 
Z. k . 'd 1 ~33 ~enebsıln e bal.~1 yarı k keresı yapıl~r3k l~a u ok ubnml uş 1 hal tekaüde sevkolunacaklardır. mıı;ıtır. filmin Jc 

ıraat ongresıne gı e - mılyon ru eye ıg o aca tı. tur. Karşılıgı hazınece a u o- . .. .. .. ıd· mi S h 1 l<l k 1 · Tapu müfettişleri 
cek murahhaslar 1930 senesine nazaran yüzde 35 Junacak şekilde temin edilmek Hker maarıbf mud~rul ke'ı/ 

1 
~- ar oş u a aş a ge mış 

--
ANKARA, 20 A.A. - 5 ka

nunusanide toplanacak olan zi
raat kongresine iştirak edecek 
ı 30 ziraat odası murahhasının 
ttlhsisatlarının idarei hususiye 
bütçelerinden tesviyesi hususu 
dahiliye vekaletinden vilayetle
re tamim edilmiştir. 

·--
Hint valii ummmiliği 
LONDRA, 20 A.A. - Lort 

Willington'un Hindistan umu
mi \•aliliğine tayini bütün fırk~
Jar ve gazeteler tarafından bu
vük bir memnuniyetle kar~ılan
nıştır. Hindistan konferansının 

Jifintli azaları Lort Willington' 
ı un Hint müddeiyat ve metalibi

ne karşı müsaitveteveccühkar 
bir vaziyet alacağından ümit 
var lıulunmaktadırlıır 

kadar bir tezayüt vardır. So>,.et şartile Ankara şehri imar müdi- ta a.sında u ~abı mua ım en Sirkecide Ankara birahanesin Haber aldığımıza göre vila-
Rusyanın bir senede temin etti- rivetince milli bankalardan borç tesFbıt edFecek~r. . al b de içki içmekte olan şoför Çatal yette tapu işlerini teftiş etmek:. 

3 · en akült sı t e e calı Memduh kendi kendini bı- te bulunan tapu ve kadastro mu ği tezayüdü çarlık Rusyası 1 olarak alınacak 150 bin liraya e · k 
çakla yaralamış ve hastaneye fettişleri işlerim i mal ederek 

senede elde etmişti. 1931 se~~- maliye vekilinin kefalette bulun cemiyeti kaldırılmıştır. peyderpey şehrimize gelmeğe Noel Reveyontl 
sinde ziraatin sosyalistleştırıl- ma~ına mezuniyet verilmesi f f k' ı ba la d Bugün darülfünun en a ti n k ğ d şlarnış r ır 
mesine ı 7 milyar ruble tahsis o- hakkındaki kanun müzakere ve :..Jere so a ın a · · · . · ı'çı'n masalarınızı ev~ tesi talebe cemiyeti fevkaliide Bu meyanda İzmır, Manısa, 
lunacaktır. 1930 da bu hususi- kabul edilmiştir. İmar müdiri- bir içtima yaparak son zaman- karmanyola ve havalisi tapu idalerini teftiş velden temin ediniı. 
çin on milyar ruble tahsis kılın yetinin vazifesi dahilinde olup larda kendilerinden ayrılarak Beyoğlunda oturan madam ~ekte . ~an Sade~d~ Bey 1 
mıştı. 1931 sanayi istihsalatr lüzum ve zarurete mebni icra bir cemiyet teşkil eden kimya Eteni, Dere meydanı sokağm- dun şehnmıze gelmıştır. .._Telel'on: B. ll it\~ 1 .,_. 

1930 a nazaran yüzde 45 arta- vekilleri hey'etince Ankara bele zümresi talebesinin vaziyeti gö dan geçerken önüne çıkan meç- ------------------------ --
caktır. diyesine havale edilecek işlerin rüşülecektir. hul iki şahıs tarafından çantası 

Fransız kabinesinde bedeli mezkur müdiriyet bütçe- k kap11mıştır. 
PARtS, 2o A.A. _ Matcn sinin inşaat tertibinden belediye Avrupadan Ameri aya 

~a~etesi, M. Steeg'in kabineden veznesine v~rilccektir._ . NEVYORK, 19 A. A. - 2 Lehistan ile Almanya 
ıstıfa eden müsteşarlar ile nazı- Büyük Mı ilet Mecluıı mayıs, , genç Estonyalı 26 kıdem uzun- CENEVRE, 20 A.A. - Al-
nn haleflerini sol cenah ve mer- haziran ve temmuz 1930 ayları tuğunda ufak bir gemi ile 133 manya hükumeti, Lehistan ile 
kez frrkalan azası arasından in- hesabatı hakkındaki mahalli he günde alas okuanosunu geçe- Almanya arasında yukarı Silez
tihap etmesi muhtemel olduğu- saplan tetkik encümeni mazba- n::k buraya gelmişlerdir. Deli- ya intihabatı dolayısile çıkan 
ı;ıu yazmaktadır. taaı kabul edilerek perşembe gü kanlılar Avusturalyaya doğru hadiseler hakkında Akvam Ce

NUJTlar mediııi, P.-.ıarteai nü toplanmak üzere celffye ni- ıteyahatlerini temdit etmek niye miyetine üçüncü defa olarak bir 
sabahı toplanacaktır. ha.yet verilmistir. tinden va2 ıeçmişlerdir. nota daha ı:-önclennistir. 

~ Harik, hayat, kaza ve otomobil s4:ortalarıııı1.1 ..(ill'' 
llr"" Gılaıada t~nyon hanında Uin ONVON SIGORTASl~A 

Yaptırınıı. 

Türklycdc bllA fasıla icrayı muamele etmekte oıaıı 

ÜN YON 
kıımpanya~ına bit !.ere olrımad•n ıigorıa }•ptırmıyııı11. _ «! 

1 elefon: Btyoj!lıı - 2002 • ~ 



••••••••••••••• 
HACI BEKiR 

ZADE 

Ali MUHiDDiN 
Ankara 
Beyoğlu 

Çarşı 

Bahçekapı 
Pangalb 
Karaköy 
Kadıköy ......................... ~ 

Istanbul menkul kıymetler ve 
Kambiyo Borsası ve Osmanlı Ban
kası Komiserliğinden : 

27 Eylül 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfikan fsun. 
bulda Banlılar lı:onsol'llyomu tarafından Osmanlı Bankuuıa çek 
olarak t.esllm olunan iJterllıılerlc buolanA mukabilinde meYkll 
tedarille çıkanlan ihtiyat eYrala nakdiye mılı:dannı mübeyyln 
on lldncl tebllf. 

t. . -
1 - Döviz vaziyeti 

1 - 1 1 -12· 1 910 tarihine kadar .lroosorsiyomca 
Osmanlı Bankasına çıelı: olarak talim edilmiş olan 1. 

2 - 11-12·19Su dan 18-12·1930 tarihine kadar 
lı:onsontyomca Osmanlı Bankasına çıelı: olarak 

l.ofi!.500 

ıesllm edilen L 13.000 

3 - Hafta zarhnda istirdat olunan L 15000 

4 - Aradak:l fark L 2000 

5-18-12·1980 tarihine lı:ada.r teslimat 1.060.500 

2 - ihtiyat evrakı nakdiye 

vaziyeti 

Yulı:ardalı:i btıtnci madde mucibince ilterlln 
tesliınan mııkabilinde meYkıi tedavüle çılı:anl- T.L 10.945.243,18 
mış olan evrakı nakdiye 

Yulı:ardaki ikinci madde mucibince hafta zar· 
tındaki llltcrlln teslimatı mukabilinde meyldi T.l. 133606.,50 
tedavüle çıbrılan evrakı nakdiye 

Yulı:ardalı:i üçüncü madde mucibince hafta zar· 
,fında lldrdat olunan hterllnlere mukabil T.L. 154.567,50 

'iade olulllll evrakı nakdiye 
Yukardaki dördüncü madde muı:foince arada

dd fark 
Yukardakl btşiııd madde mucibince 18-12-

T.L. 20.661 

950 tarihine bdu mayldl raduüle çıkarı.Laut T.l. 10.924.582,18 

olan ihtiyat evrakı nakdiye yek.~nu 

2 7 Eyli.il 1980 tarih ve 1726 numaralı kanuna tevfikan key· 
!iyet Maliye VekAleti namına tebliğ ve ilAn olunur. 

1726 Numerolu 27 EylUI 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
18 1 ci Kanun 1930 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
11 - 1 el K!nun 1930 tarihinde mevcut evelkl balaya L 
Tıhıil edlleo yahut balta zarfında tah•il edilecek olın 
Oc1 vizler 11/12- 18/ li tarihine kıdıı L ıı<.000 

Hafta zarfında çıkan Dövizler ,, • 15.000 

1.062.500 -

2.000 -tark 
18-1 ci Ktııun 1930 tarihinde Osmanlı bınkısı yedindeki 

•Dövizler yekQon l. 1.060.500.-

1'2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
(,' ıkın Evrakı Nakdyenlıı 11 - 1 d Ktııuo 1930 tarihlndelri 
bakıye&l T. L. 10.945.243.18 
! lafta ıırfınd& çıkan Evrakı Nıktiye 

ı 1112- 18/12 tarihine udar T.L. 
Ilıfıa urfında giren Evrakı Nakdya 
il 112 - 18/12 tarihine kad.v T.l. 

Fark 

13.3.906.50 
154.567.50 

20.661.-
(, ' ı kın ihtiyat Evrakı Naktiyenln 18- 1 el Ktnun 1930 

tarihindeki yek:Oıu T. L. 10.924.582.18 

Osmanlı Bankası 

Meşhur 

KlRTl~~I "NiE~~N,, 
Tıraş bıçaklannı daima tercih ediniz 

ve her yerde arayınız. 

"KARTAL,, resmine ve "NlESO,' 
markasına dikkat ediniz. Zira 
bunlar bıçağın miıkemmeliyc
ti ne temin attır. 

"fakllılerlnden sakınmak için bu kli~edeki kutunun şrkline ou.m dikkatinizi 
cclbederlz. Türkiye için umumi vekili: lstanbul Fincancılar arslan Freslr.o lıaıı 
16 17 numarada VITALl. L SALl"l Telefon l•ıanbul 39SS posta kutusu 
l;ranbul 703 

Feı k:altde çalışkan, imali ye işlerine vlkıf ve tahtı tekniği IU~de 
derin tetebbuatı ve uzun meleke ve ihtisuı bulunan 

Bir Alman destere mütehassısı 
ihayet 19~1 sene•i iptidasından itibaren Türkiyede 

l 0ır işte de ç•lışabilir. Zirdekl adrese nzılmosı: 
l\. S. (i597 ı it M_ns;o, Br•slau, Alle:n•~ne. 

hizmet erayo& Başka 

MJLLIYtt 21 KANUNU!':VVl!.ı. 1930 

HAMlZl BEVLIN ( ASrr uın ) ICURBA.Nl.ARJ 
Tıp akademlSI reisi <abıkı pm!esör 

( Lansero )tarafınduı aı"5iyt edllmlşt1r 

• 
damla (inme) 
fanı semen 
romatizma 
al.§mı mafsallye 

... 

Parls lıııstalıaneıerı m0raalıhic1ert 

Şatelen müessesatJ ,.. 

15 büyük mü.kaf at 

beYf (aft ıdld • ·lıeblrt--.. .... - dbrab ... 
tahtı lıeladidinde lı ' o ol=lv llDala 

·uRODONAL 
• imı,99 ...... ••• ... Zlnı ...... 1.11;· ·-· .... ) • ., < 

Weclen reılmıe aı•ddedir. WI' ' 1 ela lllılır. 

mıce•eoo ••• -~~~ 

R.emingtoı• 
En eski yazı malrlnc
leri fabrikatörleri tara
fından imal edil en 

92 R~MINGT~N 
yuı ınakinesioin baş· 

lıca vasfı mümeyyizi 
bütüo ve uzurı bir 
günlük çalışma sından 
sonra da kadyen yo
rulmamıştır. 92 Reming
ıon maklntsinin şöhreti 

s.ağlırnlıfı medyundur. 

Umumi ıccntalın: 

SID..VEY NOWYL ve 

7 

ŞOREKAsr 1 
Galata Kevoıt Bey Han. Şubesi: Galatı ll:llur "'~, . 

························= 
··········~··········· .•• HEDiYELER! •+. 

----..-----------ı!!i!!ll--11! ---------.ıl L Her ne yaşta olursa olsun ~ 
DevıetDemı·ryolları y Morafonlu • -~ kemali oıemnuniyetıekabuı , y : ~ edilen en mergup hediye bir 1 

idaresi ilanatı En güzeı Acem, \ · K O D A K J --------------1:1"1!-- •++ fotogref makinesidir. •• 
Karpit lamba ve fenerlerile üç renkli el fenerleri kapalı uhara ve ipekl" •••• eeeeee••··········~ 

zarfla münakasaya konmuştur. Münaka~a 28/1/931 çarşamba ••••••• • 

~~=~:y: ==e:::::~D:~::tu::~: ~~ :~::da b~::::·:: s:~:;~ lstanbul ~eniz tieareti mü~irli~in~en: 
va)d[at teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadac münakasa ı.: numarada bulabilirsinia. 1 Müdiriyetimizce yirmi il! yirmi beş ton benzin kapalı zarf ı.: u· 
komisyom: ltitipliğine vermeleri lazımdır. lü münakasa ile sıun alınacaktır. Vermek isteyenlerin tcklirname 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira miıkabiliDde An- llln sini havi ve üzerinde ismi yatılmış ve mühürlenmiş blr zarf ile 
l karada vt Haydacpaşada idare veznelerinden tcdariJı: edebilir- U.eler mübayut lı:omisyonuadan: 562,5 lira teminatı muvakbteye ait Malııandığı. makbuz ilm iı ha-
ler. Kandilli laz ona mektebl~dc berini veya hükiımetçıe muteber Banka lı:efaletname>iııi muht~\ i • * • 

Inuak- Ereğli hattının Filyos iskele;;inden geçirileoek. eşya ve 
hayvanattan alınacak iskele ve tahmil, tabliye üçretlerine mahsus 

olmak üzre D. D. f 5 numaralı bir tarife ihdaş edilerek I0-1-93 f 
tar'.lı:indcn itibaren mevkii tatbika lı:onulmuştur. 

Fazla tafsillt almak ve tarifl'den edinmek uteyenlerin istAsyon 
ve ambarlanmı;ı:a mür.ıcaadarı. 

12 Ba; ltoz munakasası 
Pendik serum darülistihzarı 

dürlüğünden: 

•• mu-

Pendik ;ernm darülistih1.:ırına lüzumu Ununuevvel 930 

tarihinde münakasai aleni sc ile i rale edileceği il!n olunan on iki 
1 lılş Öküze yevmi mezkOrda tal ipler tarafından teklif olunAn üu 

gnli ~rüldüjtünden mezkur Öküzlerin 28 kinunuevvel 930 tari· 
hine mü, adi[ pazar gün ü saat on uırtte ıhale.- i yapılmak üzre 

ayni usul i!e yeniden münakasaya konulmu~tur. Münakasaya işti
rak etmek isteyenlerin Defterdarlık binasinda müessesatı iktısadiye 
mübayaat komisyonu kitabctine müracaatla ~raiti öğrenmeleri 
il~n olunur. · 

bermucibi kqif ve prtııım: yıpı• 

bcak olan elektrik tesisatı 4 kt
Dunıısani illa ı pazar (Onü sut (16) 
da Jhale kılınmak üzere lrıpılı zarf 
usulü ile münakuıya lı:onulmuştur. 

MÜDıbsaya i11lrak etmek arzusunda 
bolunaolınıı mektep ldaresfııe ve 
muayyen gün n saatte de k'>mis
yoa•muza mOracut etınelert. 

Ökaürülı. ııezlt, 
lıoğaz ı§rılart 

" l!tantltln lıusuııne 
mani olmak " 

tadan etmek için 

YALDA 
PASTILLERi 

kull•nınız 
Batan ec'Uiie •• ecza 

depol•nnda 
a.at1hr. 

dlger bir zarfı birincisi ikincisinin içinde olduğu halde yevmi 

münakasa olan 981 senesi lı:Aııunıısanlnin S inci pa7..artesi günu 
saat 15 e kadar Müdiriycte vermeleri ve her gün müdirlyete idare 

şubesine müracaatla şartnamesinin sureti musıddakasmı almaları 
ikinci defa olarak il!n olunur. 

SEYRISEF AIN 
Muicez acenıa: Galata tüprü 

Başında; Beyoklıı 2362 Şube 

acentesi . Sirkeci'da lılübiirdar 

7.Ade hanı ılımda. Telefon lsL 
2740 

İskenderye postası 
(IZl\llR) vapuru 23 liııu

nue vvel salı 1 O da Galata 
rıhtımından kalkarak: çarşam· 

ba sabahı lzmir'e perşembe 
sabahı Pire'ye cumartesi sa· 

bahı lskendertye 'ye varacak
tır. lskenderiye'den pazartesi 

15 te kalkacak çarşamba 
Pire"ye de uğrayarak perşem

be lstanbul"a gelecektir. 

TAV1LZADE VAPURLARI 
Ayvalık - lzmlr postası 

r- .. }!~~~' p, 
zartı:si akşamı '·' 

17 de Sirkeciden hareketle Gdı. 
bolu, Çanak.kale, Edremit, Bur· 
haniye, Ayvalık, Dikili ve lzmir 

azimet ve Çanakkaleye uıtrayaral 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vıpurda da verıiı 
Adres: Yemişte Tavilza·lc 

biraderler telefon lstan bul !2 ı ıı 

ı- ISTANBUL VİLAYETİ ·--, 

,l.2ETERDARLIK iLANLA.!!!.J ____ _ 
1 

Ayvalık sür' at 
postası 

Limanımıza muvasalaıı b ·klenen 
Vapurlar 

(ABAZIA) rnpusu 21 kAn ı · 
nuevvel p:ızar (lcalya ve Yu
nanistan) dan 

Sablık erazi ve ev hissesi No. 5, Bekar de-
resi, Çakaldağı, Çengelköy, 4 dönüm erazili 6 
oda bir mutbah ve ahırı müştemil evin 27 his
sede 3 hissesi sahlıktır. Mezkur hissenin tah
min edilen bedeli 100 lira, Satış açık arthnna 
5 kanunusani 931 pazartesi 15 Defterdarlıkta 
(M-65) 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel ıney<lanıııJa 523 

Hiç beklenilmediği bir 
zamanda birdenbire 
.zengin olmak ancak 
Tayyare piyango blle 
ti almakla kabildir. 

Onun için: , 

Tl ll lBE Pli ANG~ı~ 
BiLETiNi ALiNiZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANUNU
SANİ 1931 DEDİR 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca 

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

"100,000,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

lsunbul mınıakuı ticaret mü· 
dürlüğünden: 

Sefılııi ıücclriyc eıhıp ve müs· 
ıahdcminl cemiyetinin idare heyeti 
intihabı 22· 12-1930 pazartesi günü 
Galata nhtımıoda eski liman binuı 
dahilindeki cemi yet merkezinde yı· 

pılacağı ve saat 10 dan 14 de kadar 
loıihaba devam ecileceli alAkıdırana 
Utn olunur. 

Balatta Hızır çıvuş m' h1l!a;i ndo 
Mescit sok•ğında 16, 20 numaralı 

ilci bıp brgir hane satılıkbr. 
Çarşamba Hawımı yanında bık: -

bl Hacı lsmail rf. müracaat 

Istanbul belediyesi 
ilanları 

(Mersin) vapuru 23 Unu · 

nuevvel salı 17 de Sirkeciden 

Gelibolu Çanakkale Küçük· 

kuyu, Edremit , Burhaniye, 

Ayvalığ'a 1<alkacak ve dönüşte 
Altınolu~a da ,ıığrıyacaktır. 

Trabzon birinci 
postası 

( CUl\IHURIYET) vapuru 

23 k!nunue~ ve! Salı akşamı 

Galata rıhtı!t!ından Zongul· 
dak, lnebolu , Sinop, Sam· 
sun, Giresun, Trabzon, Rize"ye 

1 
kalkacak: ve dönüşte Silımene, 
Trabzon, Görele, Giresun, 

Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, 
•------------~--.-... lnebolu, Zonl[llldığa ufrıyı-

lstanbul bclediye;inden: Ka· caktır. 

dıköyünde küçük Modada Ce- ı 000 tane Koskof toprağı 
vizlikte Caf.-rağa mahallesinin 

1500 ., U.mba ş~esi 
Lorando sokağında 62 numaralı 250 Kilo Beyaz sabun 

ıo dönüm bağ mahalli kiraya İdare amban ihtiyaa için 
verilmek için açık müzayedeye lümumu olan yukarıde müf-
konınuştur. Taliplerin şartname- redau yazılı uç kalem ınal· 
yi görmek Ye izahat için her gün 

zeme pazarlık suretile alına 
Levazıııı müdürlügiine müzaye-

cağından vermek isteyenlerin 
deye girmek için ihale günü olan 

!2 birinci kAnun 930 günü 
ll· 1-931 pazar giiniı Encümeni, 

saat 15 de levazım münakasa 
daimJye müracaatlan 

• * • 
lstan bul belediyesinden: Cer-

rahpaşa, Haseki, Beyoğlu ve 
Zührevi hastaneler için lüzumu 
olıın Ekmt k ve zerzevat kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartname almak için 

her gün Lenızım müdürliığüne 

gelmekri teklif mektuplarını da 
ihale günü ohın 11· 1-981 pazar 

günü saat on b~e kadar mez
kOr müdürlüğe vermeleri. 

komisyonuna müracaatları. 

Satılık vapur 
Nimet vapuru bulunduğu 

vaziyette satılığa çıkarılmıştır. 

Şartnameyi ve vapuru gör- , 
mek isteyenlerin her gün, 
müzayedeye iştirak etmek 
için de yüzde on teminat 

akçalarını hamilen 5- l-193.l 1 
tarihinde saat ı 5 de Jey azı ın 

mühayaat kombyonuna mu
racaat!An. -

(STELLA DITALYA) rnpur u 

21 kanunuevvel pazar Ot• ya 
ve Yunanistan ) dan. 

Y ıkındı limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 

(ABAZIA) vapuru 22 k~ u 
nuevvel pazartesi ( Burga; , 

v Mrna Köstence \ C Odesa) ra 
(STELLA DITALYA) ,·apu 

ru 25 kAnunucvvel per~cnı 

sabahı tam 1 O da ( Loyd ı·:ks

pres) olarak ( Pire, Brendı:lı, 

Venedik ve Trieste) ye 
(GAŞTAY , ') vapuru 25 k:l· 

nuııucvvel per~emlıe ( Selılnik, 

Volos, Pire, Patras, Brcndir.ı, 
Ankona, Fiumc, \ enedik \ e 

Trieste) ye 
(COSULICH Llne] kumpan· 

yasının lüks vapurlarına aktarma 

edilerek Şimali ve Cenubi Am~ 
ika llmanlannı gitmek için , . 
ziltlı doğru bilet vr rlllr. 

l ler ne'+'i tafsr at için G8lata ·.h 
mumhane ( Lloyd Trie , tino :) 
ser ac1-11tesıne. Telefon Beyoğlu 

2127 uya Galata sarayında 

sabık Seltnlk bonmarşası bina· 

ıındakı yazıhanelerine. Telefon 

Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkeclrl 

ICırzade hanındalı:! yazıhanesint 

aıüracaat edilmesi Telefon 
lstanbul: 235. 

Zayi 
J.ı 1 de Gülhane bastane•indcn. 

92b d• 8. hrkadu aldığım askeri 
terhis tezkerelerini kaybettim. \'eni• 
den almak iizcre miirocut edeceğim· 
bu zayi tczkcrelerb hükmü kal:na. 
dığını ilin ederim. 

Doktor Feyzi 



j 

l 

1 
1 

t 

1 

1 

1 1 

• 

B!N SÖZ • 
1 BlR RESiM 

_Jllilliy~t 
" ..... < 

\>o< 
..... 

-~ - ; 

.. --
" --

11(..,,. lftlmw• ""'lllf••• MyYM :yedftlr- ............. 8C'Tc•t dWıstdı ~...tarda• Mr lı: .. ı 
• - - - .. 

\ 

ı naı iJe uymak iusanlara da nasip oldu. Alman tayyareci Hıtns Rlchter lr.eııdlae lr.anat tatwat uc;maş ve -ılffalr. olmnttar. fataı 
bıı, iki kanatlı cihaz kUçUlr. bir 1111!torle !~len e'<tedir. bu resim Alman tayyaclalnla Bertin c:i'l'arılKla bir uçuf tecrtıbeslnl ,oatcrmcttedlr 

Jl\Ontchir lsmaJI Hakkı B. Doktor Cevdet B. 
Ankarada ika edilen feci cinayetin tafsililtını yazmıştık. Ooklur 
Cevdet Beyle Hayriye Hanım ve Madam Loubayı yaralayan ve 
yuraladıktan sonra intihar eden lsmail Hakkı Beyin ve vazife 

esnasında mecruh cıuten Doktor Cevdet Beyin 
resimlerini dercedlyoruz 

lntara ziraat ta, ınü~irliğin~en: · 
6151 lira 80 kuru~ bedeli ke1ifli 
Ankara amtrikıı a'ma fidanlığı su te•i'8tı için ka1ıalı zarf usu

lile yapılın muııakasa neticesinde talibi. tarafından vaki olan tek
lif haddi IA)ık gön ı kıncdi~inden mezhur su tesısatının inşası 22-
12-930 pazart~si giınii 'nat 15 de pazarlık sureti le ihakai icra 
kılınmak iizre 15 gün mı.iddetlc talik tdilmiş ıılıluj!;undan talip 
olanların % 7,5 t~mhat akça,11;1 vezneye \ ıınrdıktan sonra yev
mi mczk t\rda .'\ nkara \' ilı\) et n k ki komi> yon mahsusuna müraca
at etmeleri l•zt."ıtı •l:l·ı olıınt:r . 

Ruıyada Kazaklstanda bir kadın meb'us Iradı nutkediyor. 

Pazarhtla Jazı~ane ve ~oıa, imali 
Yüksek baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
imal ettirilecek altı yazıhane, üç dolap ve bir masanın 24 kl.. 

nunuevvel 930 çar~amba günü saat 14 de lhale~i icra kılınaca
ğından talip olanlar niimunesini görmek üzre mektebe ve yevmi 
ihalede defterdarlık binasında müessl'satı iktisadiye mubayaat ko
ıı:ıisyonuna ıniiracautl<ırı 

PAZAB.' 
21 K. EVVEL 930 

-

•• 

• 

Dlaarda yapılmalı.ta olan son model bir ilk mektep bina~ 

YdS.afı yalılllfh. Her tarafta Noel hazırlıkları yapılıyor. Bu ...ıınasebetl• dUklr.ı ..... 
. camolılnlannı hediyelerle sUsleyortar 

Şebre•anetl tarafından lstfmlllı cdilcrctı: Şehir Stadyomu yapılacak otan Sıırp Agop mezarıı~~ 

Dnredllecek ihtira bcrau 
Telsi7 ıelırıftı ktıa ıult mevce 

mahsus ınclhl antenlerdekl lıllbat 

bıkkındı icat için Slnai Müdüriyeti 
umuralyuinden istihsal edilmiş olan 
23 Ununevvel 19~9 ıırlb vo 1182 
numerolu ihtira beratı hakkında bu 
tere bıtkuını ferağ ve J&hut icarı 

verilecetJndın mezkOr ihıirıyı 11ıın 

almak ve yahut isticar otmelt arzu
sunda bulunan zevatın lııanbul yeni 
postahane arkasında Aşır efendi kU
tüphanesl caddesindı Türkiye hın 
18-22 de mukim vekili Haarl Vılıer 
!stok efendiye müracaat etmeleri.. 

lstanbul Mıbkemei Asliye birinci 
ıicar<t dcireslnden: 

l lüseyin HUsna ve Mehmet Rı· 
!at beyler tarafındın mcmaliki Şar

kiye t'ransız bankasın• nhnedilip 
Ortaköy'de HilAl deposunda mev
cut \'e mahkemece açık ar.ırmı ile 
utılm•sına karır verilen Toknı mıh 
ııhınlnen 63000 kilo riı ıtin 2:.!-12· 930 
tarihinı müsadif pazartesi sa . .r I0,30 
dı satılacaP;ını.lan t1ı1.1ip ol!nlan tarihi 
mezkilrda ve k1bıl olamaJı~ı takdirde 
müteakip güıılerJe ıml ;.! ' nde hazır 
ı..n]unmıları ilin ohııu·r 

(;alatasaray Lisesi lVlü
dürlüğünden: 

İzmit Orta mektebi Fransızca 
muallimliğine tayin olunan Ali 
Ticaret mektebi mezunlarından 
İsmail Kemal Beyir. i!An tari
hinden itibaren üç gün zarfında 

lstanbul mıntakası Maarif Emin-
!iğin e müracaat etmediği ve 
yahut vazifesine mübaşeret ey
lemedigi tekdirde müstafi add
olunucağt ilAn olunur. 

1 LAN 
Oımanlı Bankasının Galata, Yeni 

cami ve Beyotlu devairl, MilAdı !sa ve 
yıl başı münascbetile, klnunuevvelln 
25 inci ve kiinunu11ninln 1 nci pcr· 
şembı günleri kapalı bulunacaktı'. 

lsıanbul biriııei l!L\5 memur!U' 
ğundan: 

lritsının nçıldı~ı evvelce ilAn olu 
ı• nan Marpuççulord.ı l\arn•tan ~· '1 altında çelik mamul.\ ı tüccorı fır•'. 

Yıko Karmonanın cn1v:ıli tüccariye~:1 
24 kAnunevv•I 9,JO çarşamba ı:iinu 
13 den itıbaren ,\larbuççularda f.~u 
efendi hanının 2.1 No Jı oıJa;ın 3 

açık armrnıa surctile saıılacaj\ınd~ 
ıılip olanların yC\·m ,.c vakti meıkıl 
m•hıllintl ~ hatır hulunmılan ;!!~ 
olunur __..-

-Pertevnİyal vakfında~: 
Şiş !ı' de h,; t p:ı~a ıokaRındn \ ~o 

lide apartım1•11:ıı,1 I, 2, ~ 12 :--; 
daireleri. Jı 

Köprilbaşınd;ı Valide hanı ıaht•~J 
4 N o ma~aza ": fevkinde 5 • 
odalar. . . . 1 0 da 

KöprıibaıınJa \alide hını • u Jj 
Helvacı sukogında 26, 28 ve 8· 
!'\o magazalor. , gUJ1 

Ba!Ada muharrer emllk yirıııı .1, ur•ll müddet ve açık artırma s. et· 
- Dr. Ihsan Sami - müzaycıleye konulmuştur. lsııcat '"~ 

1 
Ö l •• ..k ş b 1 ınek İ>tcycııl.rin müzayede gu a· 

5".SUrU UrU U ola , ı :!~ !\. E~vel 9.10 tarihi~< k~ır 
1 Ok · tik ve ndc d 1 • i .· sı<lıf cumarıesı guııu •&1t 15 pcı 

su.r, ar '.b' çın lstanbul ı·:, kaf müdüriyetinde neli 
pek tcsır.ı ılAçtır. Dt\IO)Olu tevnirnl idarrnnc '" 1 idare e 

1 Sultan .ll:ıhmut tlirb. ~i lı;•nin • müraca>t cıı'.-meleri. ,, .. ,.•• 
_ - .,.,,, 11ıuull" difl 

:\o. 189 Mes'iil mi.!<1iir,; B_üsJıııned 


