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liLGUN ' 2 nci sahifede · 
llarl<·f vC.So-niıa berler 
3 ancü salıii~u o: 

Gazri mübadillere ikinci 
taksitin de tevzllne bafl&
nacak 

3 Kızkul~sl aı;ıklarında hir 
Rus ~emlsl l ıglllz g-e :11-
sine ç:arph 

4 Şebfr meclisi dün son . ~ 
teri gördü ve müza~cr<· .. 
.. ını tatil etti 

4 Uncu sahif.,de: NUSHASI 5 KURUŞTUR 
an un u n _...,.,, ..,.._ n nw._._• nunuı un n m m n '"'•" o a " 

\\ekteplcrdc J?rl p hastu· 
h~ı s ıl,...ın bir hı rle Ft ı, .• 2 

Çöl gibi Anadolu ... , 

Çırçıplak yayladan karadeni-. 
ze doğru gidiyoruz. Çamlıbel: 
ve ondansonraki dağlan gözlerı 
ıni kapamak istiyerek geçiyo
rum. Bütün memleketi nasıl soy 
nıuşusuz; nasıl çöle çe~nnişiz:. 

Sıra sıra bir ıyığm dag var ki, 
hepsi çocuk boyu çamlarla de>
ludur.Biııa•kaç sene nefes alsalar 
her taraf ormanlaşacaktır. Fa
kat memlekette bir yeşil tepe bı 
rakmak günahmış gibi, oduncu 
baltası alabildiğine kesiyor. 

Çıplak Anadolu, yukarıda 
R:aradenize ve aşağıda Akdeni
ze doğru ormanları sürüp götür 
ınektedir. 

• az 
Muayyen . n yo muzda 

kat'iye le y··ruyeceğiz •• 
G. M. Kemal 

Reisicümhur 
Üzerinde 

Hazretleri Serbest Fırkanın infisahı 
şayanı dikkat tahlilatta bulundular .. 

Gazi Hz. Kırklarelinde her sınıf halkla temasta bulundular 
ve uzun bir hasbihal yaptılar .. Bir gün Afyonkarahisar vali 

sinden, Afyonda kömürle ısıt
tı:ıak odunla ısıtmaktan daha u
cuz olduğunu işitmiştim. Tetkik Gazi Hz. halkın emsalsiz tezahurab arasında · Edirneye vasıl oldular 
ettim: Deniz kenan ve demir yo EDİRNE 21 (A.A.) - Rei-
lu boyundaki şehir ve kasabalar sicümhur Hazretleri, yollarda 
dan bir çoğunda vaziyet böyle- köylülerle konuşarak saat 17,45 
dir. Yalnız odun sobalarını kö- te Edirne şehrini şereflendir
ınür sobaları ile değiştirmek ve mişlerdir. Şehir methalinden iti 
daha doğrusu göreneği değiştir baren sokakların )ıer iki tarafı
tnek lazım. na sıralanan bütün Edirnelile-

Ormanlan mahveden başlıça :rin candan alkışları ve muhab-
sebepler şunlardır: betkar tezahüratile karşılanmış-

1 - Odun yakacağı, lardır. Trakyanın diğer şehirle-
2 - Ormanlık mmtakalarda rinde olduğu gibi Edirnede de 

ki israflar, halk kurtarıcısına karşı minnet 
3 - Orman işletenlerin ağaç ve şükranını göstermek için bü

Yetiştinnek şartlarını tutmama tün gün yolunu beklemiş, ak
lan. şam geç vakitlere kadar kesif 

Bir Alman, İstanbul hamam kütleler halinde caddelerden ay 
lamını bir kaç BCne içinde tek- nlmamıştır. Edirne, baştan ba· 
ınil Almanya onnanlannı tüke- şa bayraklarla donanmıştır. Me Oazl Hz. nln dfln şut/ltndlrdikltrl tarlht Edlrnı fthrl 

tece~ sörlemiş. İstanbulda.n ra~im yapılmamas:. arzusun:ı !hareket buyurmuşlardır. Hare-ıcih ~u~rduklan ııuallerle arzu 
başka şımdi Ankara her sene bır ragmen her taraf Hoş geldın ketlerinden evvel Türkocağına ve ıhtıyac;larmı sormuşlar, çok 
kaç onrıan yakıyor: Her tarafta ulu Gazi, büyük halaskarımız" uğrayarak gençlerle konuşmuş- samimi cevaplarla halkın duygu 
genç ağaç hasbeleri yığılmış- gibi yazıları havi taklarla süslü- Iar, kıymetli irşadatta bulun- ve jüşüncelerini kendi ağzm-
tll'. dür. muşlardır. dllh dinlemişlerdir. 

Ormanlık yerlerde yayla ev- Reisicümhur Hazretleri mi- KIRKLARELİ, 20 A.A. - Ortada esaslı bir şikayet mev-
leri, bahçe ve tarla çitleri, hep- safir kalacakları Belediyeye in- Reisicümhur Hazretleri, bugün zuu yoktur. Zira, mahsulün faz 
si genç ağaçlarla yapılıyor. Da mişlerdir. Refakatlerindeki ze- C. H. F. vilayet meckezinde fır lalığmdan dolayı fiatlerin düş
ha mı ucuz? Hayır. Kerpiç daha vat Edirneliler tarafından evle- ka azaları ve her sınıf halkın mesi ve alıcıların azalması bazı 
kolay ve daha ucuzdur. rinde misafir edilmişlerdir. müınessillcrile hasbıhalde bu- ticaret erbabuun sıkıntısını mu-

El ve göz alıftlğt için, or- KIRKLARELİ, 21 A.A. - lunmuşlardır. Kaza ve köyler- cip olmuştur. Fakat, bizzat sı-
ınan ne kadar uzaklaşmış ta ol- Rcisicümhur Hazretleri refakat den gelen halk mümessilleri ha- kıntıya uğrıyanlar bunun mem
sa her sene herkes bir küçük ko !erindeki zevat ile bugün saat 15 zır bulunuyordu. Gazi Hazretle- leketimize has bir hal olınadığı
ru istihlak etmektedir. buçukta otomobillerle Edirneye ri çiftçi, tüccar ve köylüye tev- (Devann s inci sahifede) 

Onnan işletenler yalnız kes- =================================== 
ınek ve kazanmakla meşguldür 
ler. 

Türkiyeonrıanlarmlkurtar
ınak, Türkiyeyi gölgesiz ve çöl 
bırakmamak için bakınız tedbir 
ler ne kadar basittir. 

Sahte! 
Piyasaya sahte tahvi
lat süren bir adam .. 

Sahte tahvilab piyasaya 
sürmeğe çalışan kum
panyanın elebaşısı kim? 

Cevap 
hazırlaııdı 

Bugiırı 1/ ~yetiveki
lede fevkalade 

bir içtima var 
içtimada DüİiüRu umumi· 

gtye verilecek 
cevap görüşülecektir 

ANKARA, 21 (Milliyet) -
(Gece yarısı) - Düyunu umu
miyeye cevap hazırlandı. Yarın 
Hey'eti vekile fevkalade topla. 
narak cevabı görüıecektir. Ba,. 
vekil lemet P&fa dün alqam Ha 
riciye veliletinde vekille görüt· 
tü ve yamı<da bir saat kaldı. 

Şeyh Saidin oğlu 
idamdan kurtuldu 

ANKARA, 2ı (Milliyet) -
Hukuk mahıkemesi Şeyh Saidin 
oğlu Salahattinin yaşı hakkın
daki kararını verdi. Maznunun 
yaş kaydı 1908 de doğmuş ola
rak tashih edilecektir. Bu kara
ra nazaran Salfilıattin cürmü 
ika ettiği zaman yirmi yaşım 
ikmal etmemiş olduğundan ida 
ma mahkQm edilmiyecektir. 

Zavallı 
m -.~ilim 

Serseri kurşunlar mu 
allime nasıl isabet etti 

Kazaen cinayete sebep 
olan çırak Haydar 

adliyece tevkif edildi .. 

dirn 

Bu sene de portakalları
mızı sokağa mı dökeceğiz 
Ruslar müşkilat çıkanyor, Ticaret ofisi
miz inşallah maşallahla vakit geçiriyor 
Bir an evvel lazım gelen tedbirleri almak, 

eden teşebbüsleri yapmak lazımdır .. 
Ruıyaya portalaal ihnıc:ab busünler 

ele batlayacaktı .Fakat ıılilcaclar ta
cirlerin ıikiyetlerine ıöre, Ruı tica• 
ret müme11illiği tarafından çıkarılıuı 
mütkilat yüzünden bir anlata-m<.a • 
lık husule aelmiıtir. 

Meseleye vaziyet eden Harici tica 
ret ofiıi müdürü bu itlerle ciddi IU· 

rette iıtigal etmekte olduiunu, ba
na portakal ihracatı.. ı..,lanmadıiı 
m, yakında ihracata batl•nması muh
temel olduiunu aöylemiıtir. 

Diier taraftan ticaret odasına nııii
ncaat edecek olan müıteki tacirler
.ı- Hüseyin Avni B. diyor llİ: 
"- Bir ayclanberi Ruslarla yaptriı 

mız temaslar neticesiz kalmııbr. 
Ras ticaret mümesıiJliii bu sene 

ıcap 

I 

maboulabnclan ıoo,ooo sandık porta... Ticaret ofisi müdiri Cemal Bey 
Kasımpaşda berber sokağında 37 kal alacaimı bildirdiii halde sermaye 

numaralı dükkanda perukar Muiz E - den af&iı fiatler teklif etmek auretile vam ettikçe ihracat batlayamıyacak-
fendinin dükkanında evvelki akşam uyufınağa imk&n bırakmamıfbr. tır. 
saat 18 raddelerind~ kanlı ~ir vak"~ Yat mal olduiu oöylenen po~~a Bu sene portakal az olmakla b.ı·a· 
olmuş. ve mezkur dukkanda ışkenbecı nn nı~fın.d~ fazlası memleketimizde ber seçen seneden daha iri ve iyidir. 
Aleksı Petronun yanında çalışan 17 sarfedılmıttir. En iyi mallan 550 kuruıa satınaga 
yaşlarm~a çırak H:ıydar tarafınd.an Esasen Rusyaya ıönderilecek por razı olduiumuz halde Ruslar 525 ku
a~lan bır tabanca ıle o esnada duk- takallar memleketin en iyi mallandır. ruıtan fazla fiat vermiyorlar. 
kanda bulunmakta olan Kasımpaşa S nl ela T"-'-' · E · · o·· ti ali .. · 
3 

.. .. ilk kt alliml . d on zama ar ....... ye pıyasuı n ıyı ort yo ar m an musaıt 
uncu me ep mu erın en .. · d fia t klif · • · · halde f. ..ı..._ tıimak .. ah- •ı· 

O Ş. · B al k .. 1 .. uzel'ID en t e ettigunız ıat ,,......ca sa uzere m "' ın-
sman ınası ey yar anara o muş al ı d B · d uhaf edilm k eli p · ela .. aene aabn mamıt ar ır. u vazıyet em aza e te r. ıyasa 

tur.B h ta tığ tahkik t Rusların portakal almak niyetinde ıoo portakalı muhtevi sandrklar 200 
u usus yap muz a a Imadıkları ·· t · '---- 80 likl 250 ku 64 !'ki .. H d t Al ktıi M .. . o nı gos enyor. •urufa, er ruta. ı er gore ay arın os ası e uızın . . ku 1 k d R L_ .. 

d"kk' 'tın · · 1ı;· il b" ı·k Bunu nazarı dikkate alan tacirler, 400 ruta aatı ma ta ır. us ..... mu u anına gı esını ve ase e ır ı d Jd • .b. b''°L-- • b• fia diki · ·b· al k 
t 1 O k alınma .. geçen seneler e o ugu ı• ı ..........., saıt ır t verme crı gı ı, aca • 
e uruş parasının sıru soy • ı. . · mali •-- --'J ·· d k !il. 

1 · H d d M' · · · d'"kk"' zarara ugramama JÇUI arım .111n .mm arın yuz e otuzu se ıcn .., 
emış. ay ar a uızını u anına emI-'- . ___ , ela ~-'- d - d be · albn d" tl"k .. d 

1 - Kömür ve odunla teshin 
ayni fiyata mal olan bütün şehir 
\>e kasabalarda muayyen bir 
llıüddetten sonra odun yakaca
ğını menetmek. Bu müddet tek 
l1lil resmi daireleri ve şirket-
1er için bir iki sene, halk 
İçin dört beş sene olabilir 
\>e bu esnada devlet fubrikala
rı en ucuz kömür sobaları yetiş
tirebilir. 

1 · il k" · · t · 1. m eaet pıy ..... ann aa ...... ta ır- yuz e ıı '' or u , yuz e onu ge mış ve para e .. seyı ıs emış ır.. B' nal h R k d"I bil ıso ı:ı. .. bak. · 100 l"k J lstanbul zabıta11 bir sahtekar kum Muiz para yerine Haydara: ınae ey usyaya sev e ı e e . . ...., mute ısı ~ o ma~ını 
panyaımın izi üzerinde bulunmakta- _ lşte demiş sana para ve taban cek ancak 70,000 sandık mal kalnut- ı~tiyorl~!. Portakal naklıy~t. t~rıfe
dır. Kumpanyanın ele baım olduğun- cayı uzat~rak devam etmi§: tır. . . sınde ~zde.~?'z kadııı; tenzı!at ıc:a11 
dan §Üphe edilen Nikoli Pilot isminde _ Sen beni bilmezsin; fakat Ka- ~uıların 325 kuruta. almak 11tedik te":ırruı:. ettııp h":'de .~ım~ndifer .. ıda· 
bir tabu dündenberi zabıta Pilotun sımpaşalılar beni if.' tanırlar. Ben şa- len malları latan~ul ~ıyuas~da 40?. reaı _hala esli! tarife uzennden ucret 

2 - Ormanlık yerlerde ağaç 
tan bahçe ve tarla duvarları ve 
Yayla evleri, umumiyetle ahşap 
ev yapmağa izin vermemek. 

3 - İşlediği ormanda kanu
nun emrettiği yetiştirme vazife 
sini yapmıyanlarm mukavelele
rini hemen fesetmek. 

4 - Çamlıbel gibi, kesilen, 
fakat küçük fidanlar kalmış or
lllan dağlarını, Bulgaristanda ol 
duğu üzere, yasakmmtakaaddet 
tnek, hayvan ve insan girmesine 
karşı en ağır cezalar koymak. 
:Bulgarlarbizim devrimizde malı 
Volmuş ormanları bu suretle 
Yeniden yetiştirmişler ve yetiş
tinnektedirler. 

Anadolu'nun kömür teshini 
Pahalı olan yerlerinin yakacak 
llleselesini halletmek başka bir 
ıııeseledir. Bunlar şimdiden so
ıhığa mahkQm edilemez fakat 
bir defa deniz kenarındaki şehir 
\>e kasabalar, resmi müesseseler 
odun teshininden vazgeçtikten 
sonra, orman tahribi hiç dene
cek dereceye iner. Çünkü, orta 
Anadolu zaten odun kullanamı
Yacak kadar onnanlardan uzak
ta kalmıştır. 
Eğer mesela Samsun'da odun 

la ısınmak kömürle ısınmaktan 
cl:ıha pahalı veya o fiyatta ise, 
s~ınsunun her sene bir orman 
l':ıkmasına müsaade etmek doğ
ru mudur?. 
• Bir•kaç mütehassıs bu yüz
·~ olan tahribatı, kömür ve o
dbn teshin farklarını, hr:ı: hangi 

kifi be ucl . . kuruta satmak mumkün olduguna go alclıgmdan alikadarlar mutazarrır ol-
tev ne ıe p f ur: ka filan tanımam. stersen bey gahit R I •---d ,_,_ ·· k·ı•t d akt d re uı ann ÇllUU JIUIU"I muı ı a e- m a ır .,, 

Merkumun üzerinde Atina Banka., olsun!.. 
nın ihraç ettiği bir kaç tahvilat zuhur Bu söz lizerine Haydar Müizin elin 

Vilayet ziraat kongresi 
Büyük kongreye verilmek üzre hazırla

nan raporda ziraat, 

ehnİ§tir. 

Zabıta, bu tahvilatın sahteleri piya 
saya çıkarrldığından haberdar olduğu 
için Nikolinin üzerinde çıkan tahvila 
tı tetkik ederek bunların sahteliğini 
tesbit etmiıtir. Zabıta, tahkikatına 
ehemmiyetle devam etmektedir. 

heıyvan borsalannın ilgası istenmektedir Harem açılamıyor 
Ziraat teşkilatının da şimdiki lüks şeklinden çıka

rılarak zir~at memurlarının ameli ,şekilde 
köylülerle (alışması muvafık görülmektedir 

Tahsisatı kısılacak başka 
yer bulunamazmıydı? 

lstanbul ziraat mıntaka11 kongresi !arının verdikleri ihtiyaç raporları da 
ne dün devam edilmiı ve &ıesaisine ni nazan dikkate alrrunrştır. Rapor, zi- Topkapı sarayında son ola
hayet vermişti~. . . . ~aat kongresi için hük~m.etin sordu- rak acılacak olan harem dairesi 

Kongreye Zıraat odası reı11 Salıh gu suallere cevapları ihtıva etınekte · b .f' 
Zeki Bey riyaset etmiıtir. dir. U sene maan 

5 kinunuaanide Ankarada toplana- Raporun hülasa11 tudur: lıtanbul vekaletinin talı-
~ olan umumi ziraat kongresine ve\ mıntakaımdaki zeriyatta bu sene ile sisatı tenkis et· 
nlecek rapor okunmuştur · d 1 ·1 

Bu raporda onbeş kaza. murahhas· (Devamı 2 inci sahifede) me~ı O ayısı e, 
gen kalmıştır. 

şehir ve kasabalarda kömür tes da olduğu gibi, bir sanat mınta 
bininin menedilebileceğini ko- kası olarak ayrılması ve o kanun 
!aylıkla hesap edebilir. lara tabi tutulmazı laznn geldi-

Ağaca karşı bizdeki düşman ğini kaç sene evel bu sütunlar
lık ve kayıtsızlık ağlanacak şey da yazıp durmuştuk. Fakat biz 
dir. Kaç gündür şu çıplak, evet, memleketi çırçıplak ve çirkin 
şu çıplak İst:.nbul sokakların- yapmak için ahdetmiş gibi, her 
dan Noel için kökünden sökül- teklif ve teşebbüse karşı bin bir 
müş çamlar geçiyor. İsamn üze mazeret icat edip duruyoruz. 
rinde bir cinayet manzarası ya- Ankara'da çocuk büyütür gi 
pıyor. bi ağaç yetiştiriyoruz; memleke 

Boğaziçinin en büyük korula tin her tarafında ise asırlık or
rından biri teneke mahallesi ya- manlar kökten kazınmaktadır. 
pılmak için son fidanına kadar 
kesilmiştir. Boğaziçinin İtalya- Falih RIFKI 

Haremin bu 
kısmı en kıy
metli ve tarihi 
daireleri ihtiva 
etmektedir. Bu 
kısnnda esaslı 
tamirat ve ihza 
rata lüzum oldu 
ğundan fazla 

Muze M;iduriı tahsisata ihti-
Halil Bey 

tedir. 
yaç hissedilmek 

Vekalet gelecek sene tahsi
sat verirse haremin bu son kıs
mı da açılacaktır. 

FIKRA 
Falih RIFKI 

YARI MiZAH rat ettiğini anlamamış değiliz. 
H .. ı d • ·ı · E ki Bu kelimeleri yazarken kafa:;ın 

l
.d ar,ı~ı' 0! e 

1
• egıtmış.d· s da ne karışık fikirler bufandığı 

ı er ı mı ma uma ,, uy ucma· d .. .. 1 .. k · "C · · ·ı· nı a gozum e gorme teyız. 
sını onnoaıssances cıentı ıqu D - b. · fi d d 

k 1 • ı k k il ogrusu ıcaz ınsa ı a av-es,, arşı ıgı o ara u anmış. dk S k. - .. 
F k b 1 k · · rs ran ı . e ız sene ugra!imış, uç 

d
a atk un

1
u l!n flmBa. 1Jc'" 1 

': sütun meşk hazırlamıs, hevesini 
en çı ma ı ımış. ıze onnaıs k 1 ded'k y' k / " 'f d. b 11 ırmaya ım, ı . o sa o z-sance,, ı macı et,, ıye e e- · l k ·b· d'J d ı 

ht N • b · mır ır ası gı ı ı e o anır sa-ten mu erem aım ocaya ım / k ·h · k d b katlık.lacın arkına ~·atmıştı . 
tı an veı:ınceye a ar aşımıza . . . 
ne geldiğini biz biliriz. Dansa .. gelınce, benım elım o/-

Osman Şinasi Bty F k .1 • Ifi ti t dukça Turkçeye y1rt;ı•ıştır fakat 
alını 

'' h
ah.at ş.u1 .1k~ı mak mal ! z

1
a bir tiırıu·· ayag"ımı bu yerıi das-den tabancayı 1 ve bot olup olma ne arşı ıg o a 

dığmı sormuş Muiz de tabancada kur s~ k 1 1~srı 
1 ,,ı B b .1 

1
• d - /Jra yatıramadım. Ş.1r.-panya i

şun olmadığını söyleyince tabancanın ra u anmış.. Uf1U 1 me~e e se hiç içmem; eğer lngilterede 
tetiğini çekmiştir. Çıkan kurşun o ırı- yacdakcısın!I! ılmı yetmemış.ol- i.,ıc!uculmuşu o!u:!.~:ı viskiyi 
rada orada oturan mualim Osman Şi malı. Kendısıne yardım edelım: hü · k. tercı·h ed ,,1·m 

· · be o ş· · B B · ·ı • ru ·ı ·k ~r ıç ıye " ·· ~a1 sı .. B~;te ısa t ve sman ınası . ız o zatın ı 1!11 ma. mat ! e
1 

ı : il em şu çarlistoıı mu n~dir, 
o muştur. tısat kongresındekı prensıp erı- b·ı b ·· k .. l '· 

Diğer taraftan söylendiğine göre b b·ı .1 • hh• • oynmasını ı sem, uı;ıın u ı ..... . ş· · B . . . ne enzer ı gı erın. sı ı asrı-
muallım Osman ınası ey Mwzm . • h k" • ·ı··· 
evinde ikamet etmekte ve M\ıizin /ık ıle de oca arı asrı ıgı mu-
hemşiresilc alaka peyda ettiği şayiası 
deveran etmektedir. Miıizin kız karde ı 
şiile fazla alakadar olan Osman Şina 
si Beyi öldürmek için Haydari ortaya 
koymuştur. 

DükkQnda tabancanın doğrudan 
doğruya muallime tevcih cdilmişolma 
sı cinayetin bu işle alakası olduğu zan 
ru vermektedir. 
Haydar, Osman Beyin vefat ettiğini 

anlar anlamaz tabanca ile sokağa çık 
mış vl! tabancayı o civarda bulunan 
bO§ bir arsaya atmrştır. Sonra gidi 
zabıtaya teslim olmuştur. Mtiiv 

Lütfen sahileyyi çeviriniz 

tevkif edilmiş ise de bilahara serb. ı d · b ·m 
bırakılmıştır. Tabancadan çıkan kur-j !Jürı Ftn fakO//esl talebt kongresi bütün gilra lüsQ ile ıvanı ettı ve ı 

(Devamı 5 inci sahifede) (Yazısı ü~ilncü sahifcmlz < e 

• 



MiLLiYET PAZARTESi 2! KANUNUEVVEL l!ISO 

Vilayet ziraat kongresi 
Büyük kongreye verilmek üzre ha
zırlanan raporda ziraat, hayvan 
borsalarının ilgası istenmektedir .. 

HARiCİ HABERLER .. 
Cenubi Amerikanın halaskarı 

' .. ...,.,., """"'"""_ .. 

f~~~J 
Simon Boliv:ar'ın yüzüncü yıldönümü tes'it edildi 

Boksörlerimiz mağ·lup 
(Baştaralı birinci sahifede) için köylüye ucuz tuz satma•L 47 d 1 l A •k d 

geçen sene arasında az bir fark var- Zirai teşkilat yaşın a Ecnebi matbuah - merı a a 
d F k f ı ı ktad z riyat tarak Zirai teşkilatın tevsii ile beraber A ı l.r b i 

Dört müsabakada yenildiler, bi:ri nde 

berabere kaldılar 
"LENİNGRAD, 20 A.A. -

Türk boksörlerile Leningrad 
boksörleri mağlup olmuşlardır. 

Müsabakanın birinde berabere t~::· iıea~ap:lı..:~tadı;r~e ~aık fenni;_ şimdiki lüks vaziyetinden çıkarılma- ô . .. · ma n 'l'a ne- H d l ·- •• 

1
. 

lah ziraiyeye rağbet göstermektedir. Si ziraat memurlarının ameli hale kon len ınk_ılap_çının sı·nıan vaz·ıyetı• ay ut arın cure 1 Yalnız fiatler fahiştir, hükilmetin bu ması, memurların köylü ile çalışması, 

nu tetkik etmesi lazımdır. lstanbula maaşlanmn tezyidi, ziraat memurla- şahsıyetı " . Alman arttıkça artıyor A ı k' Maarı"f Emı"nlı"klerı' ci ·ar yerlerdeki satışlarda bile deh- rmın bürohayatmdan kurtarılması,aşı "Temps gazetesı aşt 
şetli farklar vardır. Gübreye ihtiyaç cılık, budama uıullerinin tedrisi için millet meclisindeki vaziyetten Amerikada gün geçmiyor ki n ı . Bunlara lüzum var mı, 
çoktur- fakat vilayet dahillııde de mektep vücude getirilmesi, hayvanat bahisle yazdrğ! makalede ezelim meraklı bir haydut vak'ası ol-
fazla ~übre elde edilememektedir. sergisinde olduğu gibi ziraat oergisin le diyor ki: masın. Büyük bir teşkilata ma· İngı"ltere ı'le aramız- yok mu? 

boksötleri arasında yapılan 5 
müsabakadan dördünde Türk kalnuşlardır. 

Sebebi de son zamanlarda 1 •tanbulda de de prim verilmesi. ziraat od alan 

otomobillerin çoğalarak yük ve araba kanununun ilgası, filoksra kanunun il "Alınan meclisi 3 şubata ta- lik oldukları icin kuvvetleri de 0 Ankara, 21 (Milliyet) - Soıı 
hayvanatımn azlığıdır. Gübre için Is- gaııı. Iik edildi. Bu sı,ıretle ' Brüning nispette büyük olan haydutfar daki SOD günlerde İstanbulda -Maarif e· 
tanbul .çöplerinden ".e. saire~en is~a- S ··ı mü teri bulamıyor kabinesine birkaç haftalık istira takibattan kurtulmanın ve ceza • •• d h il d' Jd" minliklerinin lüzunıhı olup ol· 
de kabildir. Bunun ıçm teaısat VUCU· u § . ki Y. a ug- ramamanın da yolunu bul piıruz e a e 1 ı d " ı d 1 d a de getrilmelidir. Avrupadan getirilen Bu .•ene l~tanbulda ıne~~r azatn;ış, hat temin etmiş oldu. Başve 1 ma ıgı yo un a gazete er e Y • 
sun'i gübreler de ıılu bir kontrola ta ıebe~ı belediyece ahırlar ıçın_yapı.a~ bu zamanı kendi vaziyetini tak- muşlardır. Düt'ı gelen ve aşağı- ANKARA 21 (Milliyet) - zılmakta olan yazrlar, burada· 
ı. : tutulmalıdır. Bunların bir kısmı takyıdattır. Koyun da evvelkı seneki viye için çalışmak üzere istimal da okunan bir telegraf haydut- tngnltere ile aramızda son pü- da alaka uyndırrrıı'!tır. karışık olduğu için araziyi bozmak. soğukta telef olduğundan azdır. Bu- edecekti." larm bir bankaya nasıl tecavüz ı rüz halledilmek üzeredir. İngi- Mevcut.ı~anaa te göre, Avruııa tadır takyidat vaz'ı lazımdır. nunla beraber civar köylerde süt ge- ettiklerini gösteriyor. liz tebaasına olan iki yüz bin li da Darülfünun eminleri tarafı_ıı· K f .. d l . çen sene 23 kuruta kadar satılır- "Temps" gazetesi bundan 

arga, are m~ca e esı . ken bu sene ıs kuruşa müşteri bulamı • Bir küçük kız çocuğu feryat J ralik borcun o_ tuz_bin __ liras.r_m. dan yaprla_n _bu vazifenı.·n, biz .. u:ıı_ F ı....-al zu-aate deh•etli eli M ·· ' sonra Alman kabinesinin geçir .. ı k . d M f ıı 
are ve ~11 ar . . . • . yor. Sütçülük fena vaziyette r. uş etmeseymiş haydutlar koca vermek suretıle Ir gılız hu .<u- 1'.lem .e etımı,; e ~:.ı er:'' 

3 
nı~zarrat yapıyor. Bu ıti~la ~ıdd~tli teri bulamıyor. mütehassıslar tarafın- diği müşkilatı hülasa ederek ve bankanın mahzenlerinde kry- j metile sulhen vaki anla~ma bu- lıkler __ ı tarafınd __ a_n. gorulm_esı d mucadı;Ie yapılmalıdır. Şehir ıçl':"!"- dan tetkiki mahreç ve müşteri temini sosyaldemokratlaı'rn kabineye h 1 1 1 kt d 
de dahi muayyen_mmaıılar_ da_ .•ililı ı"cap eder. Ko""ylül" ere damızlık veril- metli ne bulurlarsa alıp götüre- ı gün adliye encümeninde müza-' a uzum U goru m~ e .. ır. 

- ilınelidir J müzaheret ettiklerinden bahsile B h t M r f ınu-teşart atılarak .~ıı~I~ ıtlaf ed. . • • s- mesi, Şark demiryoluuun da bububat i ceklermiş. kere edildi. Hariciye vekili din- E ~ Bususdad . . ka?. 
1 

·· " ~n~.ı vil8.yetinin ehemmıyetine meb- için tenzilatlı tarife tatbiki,_ Yalovaya diyor ki: lendi. İtilaf muvafık görüldü. mın ey. e 
1
, 

1
: • ·•dit 

ru m~nhaııran mu.zır h~yvanlaı:L! ve. çıkarılan hububat ve saire ıçin 10 k,,ı "Amele menafiine ve sosya- Haydutların mukavemet gör Mesele akında hy'eti umumiye .-.. Maarıf en;ınlıkl~rı tabıı. 
nebati _ha~~:ır ıle mucad_ele ı5ın'"' ruş i•kele parası alıyor, kaldınlması, · listlig" e temas ·eden meseleler memeleri her halde cür'etlerini :>'. . kı, liizumıma bı•ıaen ıhdas edıl· 
raat ?.'u.~u~.?'.~tinden. ayrı bır mucade köylere civar yolların hayvan nallan günden güne arttırıyor. Haydut ye arzedilyecet~ır. Jl miştir.Eğer söylendiğigibi emiıı le mudurlugu teıkil . olunmalıdır: ktrdığından ve Avrupa usulü nal ya- mevzuu bahsolunca sosyalde- h 

1 
k em pu ar . d' 

Me~nu "!mtakalardakı ~omuzlar cı- pılmadığından bu gibi yolların asfalt mokratlann ayni fedakarlığı luk, şekavet er mem c ette o- liklerin muame1atr ;:-iiçleştır ı-, hetı askenye tarafından ıtlaf olunma- yapılması, köylüden alınan para ile her vakıt gösterecekleri muhak lur. Bu tabiidir. Fakat her mem Ankara, 21 (MiHiyet) - Bir gine ve ya lüz!Jmsuzlt.ığuna kanı lıdır. münha•ıran köyyollarıyapılmaması,çi . kak deg" ildir. Bu takdirde hükU lekette bu gibi vekaY_İ dev~eti':1 j müdde~ evv·e.~ açılan pos~~ pul: olsayd;k, kal~~r~~d-~k. ~u ~us~s 
Yerli tohumlar iri bir ıure~te te•· çekçilik sanatının inkişaf• için tohum kuvveti karşısında münferıt bır j' l~~ı r~sı~ ~usab~ka~ı muddetı ta vekaletçe duşunulınuş hıç bır b~t edil?"* ve han~t~ t~_be e- !ardan az, açılmıı çiçeklerden fazla - Slmo1 Bo'.i~ar. met sosyaldemokratları idare takını hadiselerden ibaret kalma dun bıtmıştır. Şımdı}"e kadar şey yoktur. dılm~"!'I to~~. g~~nlmem~dır. gümrük almmasr, ipekçiliğin inkişafı Cenub.ı A.merıka .. mdlı __ bır. k~ramı:- etmeğe mecbur kalırsa o zaman f d b" k 

. Millı arazı ~ylulero; !evzu ve te~ için sun'i İpeğin men'i ithlali, dutluk- mn yüzunc.u yıl d.onurnu;ı~ te_s:t _edı- da muzaheretine muhtaç oldu- ğa mahkumdur. Amerikada hay 115 ress~ tar~ ın_ a~ ır ~o mo K zannetmis 
:nat esnaımcla fiat tayımnde m~ lardan 10 ıene vergi alınmaması, her yor. Cenubı Amerıkanın ıstıklalini te- _ . dutluğu bu kadar meraklı ve şi-. deller. gonderılmıştır. ~ır kaç OCaSI 2.İraatodaamdan aza bulunınaaı,buıım •ene kazaların i,tirakile lstanbulda min eden, o memleketleri kurtaran gu mutedil bazı fırkaların aley~ kayet edilen hale koyan şey bu ecn.eb~ ressam. d~ bu m~sabaka 
yalnız maliye memur!!'""" b~ ziraat ııergiıi tertibi, üç sene sonra da ve kendisine "Libertador,, l'.ani hala~ tarlığını celbedecektir. Başveki- k .. te"kilata tabi ve faali- ya ıştırak etmıştır. Yem pulları amma ••• ması. F~~~arın ~te oalih bir lstanbulıla beynelmilel bir sergi tesi- kar namı verilen ~imon Bolıvar eveıa le en ziyade endişe veren zümre vyeetammyııntakal·' an muayyen olan mızın havi olacağı resimler şun ANKARA 21 (Milliet) -
hale ~etirilmesı ve gelin'7"e ka~r da si temenni olunmaktadır. Raporda' bir asker, sonra hır d_evlet a~a'?'d!':· ehali fırkasıdır. lardır· Bir meb'usun evinde çalışan alı vergı alınınamaıı, derelrin tathiri. bağcılığın ilerlemekte olduğu bilhassa Vasi bir diyarın hürrıyet ve ıstiklali- çeteler tarafından yaprlmasıdır. z· . T, harf inkElabını ·1 

Mürabakacılık kaydolunınuıtur. ni kurtaran bü>;ük bir simaya ~arşı Bu fırka millici ekal- - AA S ıraat temsı ı çı bir kadın intihar eden İsm~~ 
K .. 

1
.. " •. abaha ve faizci hürmet ve takdır duymamak kabil de liyet 'le cümhuriyetçi ekseriyet NEVYORK, 20 • · - e- tasvir eden bir resim, Gazi Haz Hakkının resmim gazetede ı;o-lerino~::.~: f:..7 v::~ettedir. Zira- Bu ne arap saçı •. iş!? ğildi~: ?n~n İJ~· b.ug~nte~~:;;ı!~=~ arası~~la tereddüt ediyor. Bu wa~ National Bankd T~st'ü~ retlerinin portrdel'ini tezyit e- rünce senelerdenberi kaybetmiş 

a~ Banka11 fazla_ ya':d~ Y~"!alı~."; İzmir 21 - Hizmet gazetesi ~~:U~~~nyc:ı~ız ~~~::'b~ Amerika de- fırkayı intihabat esnasında hezi 1 şubesine bir kaç hay ut gırere decek bir kaç resim. Bunlardan olduğu kocasının bu olduğuıııl Zıraat koo~tif!ennın t_ezyıdı, kolu tahri ' .. d .... O h Rahmı· B g"il bütün Garp aleminin güzide ınat- mete sevketmi"' olan reis M Banka memurlarını revolverle birinci modelin ikramiyesi 1000, iddia etmiştir. Yapılan tahkikat e a~--: bm" lan. ıkrazJ zıraat banka- r mu uru r an · ~ · hd" · ı 15 000 d 1 "k' · · 1000 u··çu""ncu""nun" 500 li 
Y -::" t ta k"kürt tirle bugünkü Hizmet gazetesinde buatı meşğul olmaktadır. . Slotz fırka riyasetini terket- te ıt etmış er ve ' 0 ar ı ıncının ' ta kadının yanıldığı, Bursadıı sının rusumıuz op n u ge ' Bu büyük inkılapçı hakkında vaki alıruşl dır Haydutlar külli radır. Modellerin ilk tefn1d ya- .. 
r .. k köylüye ucuz ıabnaıı,, ziraat~~- Zeyne.I Besim Beyin Ankarada ne riyattan Simon Blivann şahsiyeti mesi ile fırkanın istik:ıımetini ç . ar · ah .

1
, b l d = pıldıktan sonra Maarif vekale- evkaf memuru iken tagayyuP k~ı .~ eatun. koo~tifi .~:'!.~ bulunmasından bilistifade neş· j şö~le göz önüne geliyor: hissedilir surette tap.il edecek ~etlı p~r~ ve ~ vı at u un u tince teşkil edilecek ı·üri heyeti eden İsmail Halçkı isimli koca· k~yluye uc:wı: alib zıraıye "'~" rettiği makalede Zeynel Besim Ameli bir adam. Fakat ayni zaman e müteveffa Stresemann tara" gunu bıldiklerı mahzenlere en- sının bu olmadığı anlaşılmıştı!• 

""Tiil: ha>'jan ve arazıome Beyle İzmir meb'usu Vasıf B~ da mefkiltesini pek hararetle seven ~ndan tesis e-dilrnis olan anan- mek istedikleri sırada bir k.ız ço ne verilecektir. F , k l ;<, mZir~at Ban~:Pv::~atahıiller yin intihabat sıralarında İsmet b.!1" in~l!p~li~o~~: :.~::ek bir siya eye irca eyliyeeelhld" . ~uğu keskin.feryatlar koparin~- .Umumi müfettişlikler ran,sız te a ,üt naz~r.ıb.1 
Ziraat bankalanrun t.amami ile çif Paşaya karşı mücadde kararı sı zekay . . · . _ 1 . · . ga başlamış, haydutların tehdıt ANKARA, 21 (Telefonla)- PARİS, 21 A. A. - Matill 

~ müstalııillerin eline geçerek yalnız vermiş olduklarmr, Vasıf Beyfo . Cen~?1 AIIlerıka~ın ~ımali garbı· Fransız gazet«if'il ~ı,u:dan son !erini hiçe sayarak bağırmakta tlidas edilecek olan umumi mü- gazetesine göre, Başvekil 
zürraa yardım eden müesaeoe haline Zeynel Besim Beye Gazi Hz. sındeki _oeşEcumhd urıypetı - Bvoeli~~t1:: ra ehali hrkas111W ~a~~peye çı- devam etmiş ve nihayet hırsız- fettişlikler hakkında tetkikat münhal tekaüt nazırlı· "ril • • d • Colombıa cua or, eru, k - .• kiMt k d d k · ge1tı meni 

1

?"P e ""·tak d ,_, ha nin arzularından, sabık maarif ı sis eden ıİolivar ı 7 kanunuevvel 1830 aracagı muş ı :.\ 
15 

ay e ere ları kaçmağa mecbur bırakmrş- bitmiştir. Şimdilik beş müfettiş ğı ile müsteşarlıklara kimlerıP stanbu zıraat mm a,ım aou ır . . . C l H.. .. B d İ . . ~ hald - b f k h··ıı: ' \e muzahe da l
• · · b. kabif ı..... ile ek'iz vekılı ema usnu eye e s ' da. lmk yedi ya'flnda oldugu e eger u ır a u u.m,e tir. , lik ihdas edilecektir. getirileceg" i hakkında ketum .. atı zıraıye ıre mu ~ • . . . al . B' ı t pa • .. -' k 
arasındadır. met Pş. kabınesı aleyhıne ç ışa l vefat _etmştı~. ır asır.evve • n~:: ı retten vaz geçers7, o, Zf:?1:n1 en Bu suretle banka da büyük Bunların yerleri Ankara, İs~ vranmaktadrr. Tayinler Salı gu· 

Zahire ve hayvan borsaları cağından bahsettiğini yazmak-ı ~n _butikler 0~ü;;tkemltekcsı kolanı·nbuBoyleı_rvar disine mensup olan liarıcıye na· zararlara ug" ramaktan kurtul- tanbul, İzmir, Adana, Samsun nü bildirilecektir. Tekaüt. . nıızır h R h . B k nn ıs "'ını ur ~rma ıç C · , .k' b' d 
Zahire ve hayvan borsalannm fa- tadır. Or an a mı ey ma a- · · h""ı' mücadelenin ne kadar çe- zınM. urtıus un a ıne en çe· muştur. veya Erzurumdur. lıg-mrn ag"ır harp yaralrlarmda

11 . · · d H" B ın gırış g · · · ' d ;S.· • k d d 
ldesi __ ol?."'dı~. için lağvı. . . lesı~ıı;ı sonun a ~met ~~.mu [ tin olduğunu tahinin 'etme,k kı;ılay~•~: 'ldm~sı ıcap e ece.,ını ay e e - • • •u• • • Umumi müfettişler yalnız miralay Picot'a tevdii muhte· 

. !<.oyluye, koy sa11.dıklar.! ~kili, d.~ hamrı Zeynel Bc~.ım B.e:ı:-r B~ lngilter.~don, ':'~!"oleonaan ıste<lıg'l 'rek dıyor kı: , T ahtidi teslilıata dair murakip vaziyetinde olmiyacak meldir •. hılı ıhracat ve oatııtacla taırıııın menı yurunuz herseyi soyleyınız,, d1- yardımı gormemışm. "Dalı"!' . ·tte bu·ıdan 
1 

• d ·d ' l'h"yetle 
· •->< · nları ı"ıddetle , V B ı · 1 · ·kl · ı h' ol ı ı vazıye ' Ç - · İh aynı zaman a ı arı sa a ı - M p · · hh.,tı ~re~ı v~ ...... ~'! _yapa n ye davet eylemekte ve asıf e Buraları kurtu up ıstı a e sa ıp . • . :Ut ,. ah . . eli- CENEVRE, 20 A.A. - - . . • _ oıncaren-n _sı " tec:zıro;s~ zahirekald ;t:catr~;:;::,eıg" e ye de İsmet Pasanm alevhine ı duktan sonra ise yeni idareyı l.tesıs kab~a.k karıAı:ılk!.ık r t hm~ ~ . zart tahdidi teslihat komisyonu rı de haız olacaktır. . PARI"S 21 AA. - .- M Poiıı· vergısının ır sı, oy n - lı k . . · • · . 1 etmek ve yerleştirmek la;:ım ge ıyor- le ilır ve manyanın ancı sı- . . . b"" 

1

. 
nam vesairesinin ıigorta ettirilmeai, ça şma ıçın gazetemn emır_e .' d b . rt d ,. tarafından teşkıl edilen utçe C H F care'nin ehvali sıhhiyesi de•)ş.· arazi vergisinin mahsulün idraki esna rine amade bulunduğunu yaz- duB. .k. ı· aksadııı ı·stihsali birinci yas~tınl e u1 nun1.1._~1~ 1 Ne elcegı mutahassısları komitesi mesai-d alı · · · · tahf" k d u ı ınc m netıce er an aşı a.ul ır. e o ur- j . • • • memiştir. Kendisi mutlak bir 1~ sın a nmaoı, arazı vergıaımn ': ma ta ır. den daha kolay olmamıştır. İşte bu .. : . . . sine nihayet vennıştir. 'h • } . h h ~ b:::.ıçok ~~li~e h=ı;;~;;kl:t:: yeni bir encümen ikinci mücadele Sim°.n ll01ivan daha l 5? ol~un Bkn;nkıng ~ab,nesının va 1 Komite, 5 şubatta tekrar top Kongreler ı tıyaç arı tıra ate mu taçtır. 
'-1 Y IJ. 

8 

a e . zi ade yormuştur. Cunku uzun za-
1 
zıyetı meş u tunı . b' d• Amerikan haydutlar ilen bu~ ce;z~nd!"'ması, zebhi- Ankara, 21 ( Telefonla ) -· m~n abancı bir id.il-e altında kalarak . , d lanaca~tır. • • .. .. •• tes ıt e _ıyor 

ye resını~ mdirılınesı, 'kabiar";...sa: Dil encümeni imla kaidelerini seciy!sini kaybetmiş bir takını unsur l Balkan mılletlerı arasın a Bır sefınn olumu kıralı mahkum • 
!ı"manyv:.ı:~ .. TI.':""""'yvan::;,.dan vergı·': tetkik etmek üzere 3 kişilik bir / ıarfa iş görme~ mecburiyetinde kalanb - Sofyada çıkarı, nim resmi La LAHEY, 20 A.A. - Ameri Halk fırkası ocak kongreleri ŞİKAGO 21 .A.A. - Sikago 

T T • • •• k"l . . Bolıvar bu mucadelede yorgun, ez . . B k d l etrafındaki faaliyet devam et- ' ' ıı lınmaması, tuz ınhısarmm hayvanat encumen tes ·1 etmıstır. gin bir hale gelmiştir. Büyük inlalap- Bulgal'ıe gazetesı al an ev et ,kanın Felemenk orta elçisi M. mektedir. Bundan evvel ocak serserileri reisi Akap:ıne ıı 
I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! çının üzerine ald~ğı __ yaz_ife a~ırdı. leri hari.ciye naz;'flarmrn seya". Dic~ema, 7~ yaşıncl'.1 ol~uğu hal kongreleri mrntaka mıntaka top kardeşi ile .ayni çeteye me11sıı~ rai-aımın değil, rııiitarekedcki - Ya Brezılyalılar ne yapar? Çünkü vücude getırdıgı cumhurıyet- hat ve zıyaretlerı hakk;mda yaz- •de bır amıılıyat netıcesınde ve- lanmakta ve kongreler bir ay 2 kisi kazanc verr;isi vertnedık 
lıkr::ı.larımın bile pek güzel öde- - Politikacı/ik .. Bura mek- !er i~in "daim~ hami .. olarak bu~an clıih makalesindeı.T~ik Rüştü fat etmistir. 'eli H 

1 
teri için 3 sei"ıe 8 ay hapse nıılı· 

h ·· r t hlıkeden korumak ıster- "' y · kadar devam etmekte ı ·. a - e yebileceği içkileri içmiş olsam, tepleri. i~ adamı ;ı:e~i~e avukat k:~ ~;n~in: husumet ve kıskançlık j B. in geçe~I.erde Sofy;,f,M ?· buki bu defa teşkilat hey'etinin kum edilmişlerdir. Alcapoıı ! 
bütiin bunlar ne zamand:~nberi ve polıtı~a_cı yetı~~ı~.ır:. da ce!betmekten geri kalma~ıştır. ~u goslav harıcıye nazırı. . ~n Sey}a"'p feJa"'keti• ittihaz ettiği bazı tedbirler sa- son 5-sene zarfında lmilyon 87 
cürümdür, anlayabilir miyiz?. Onun ıçın yeryuzunun en zen satırlarda biz cenubi Amenkarun ın· koviç'in de ahiren Atmayı zıya yesinde ocak kongreleri her ta- bin dolar çarptığı heE::ıp oJıııı-

,Ve zamandan beri politika gin t. oprağı, J~ milyo_r_ı nü!usu 
1 

k~lapç~~ında~ ancak pek k'.sa hah~·~~ retleri vesilesile biı; krsun ecn~ maktadrr. 
kavgasında bir muharririn ai{zı olan ve 600 mı/yon nulus ıste. bil_ecegız. Bız hır asırlıJı:ktifbı_r yılddonu _ bi gazetelerin bazı neşriyatta rafta birden başlamış olduğun- ••••••••••••• 

B ·ı "h ·rıd 'h ·rı munden bahsetmekle ı a e ece Sular çekiliyor·, epi dan krsa bir zaman içinde gene rı J:apatmak için: y~dn rçe~ı ky~ bı tı a en ı tlı .ale ğiz Fakat kırk yedi yaşında ölen Bo- , bulundµklarını kay(ieöerek Tür her tarafta birden bitecektir. Na Tek taksı" 
_Elendim, bu muharrir To gı er. un u u vat~nın_ _ev at.a liv~nn siyasi bazı kanaa~lerinl zikret- kiyenin maksadı Bulgaristan ile · hasar var •• 

katliyanda yemek yer!. rının kazanç, şeref, ış dıye bıl- mek tazım gelirse şu neticeye varılır: b b 
1 

şhedeleri değiş hiye ve kaza kongrelerinin top-
- Elendim, bu muharrir bar- dikleri politika, meclis ve hükfi- Yeni tesis; edilen bir meml~k_ette ic- .era er rdUJ?. mu Yu oslavya- Adana, 21 -Bir çok sokaklar !anması için de icap eden h~~Ir-

da şampanya içer!. metin idaresi gibi dar bir muhit- ra kuvvetinin nüfuz ve tesın d~a tırmek 0 ugunu, g. dan sular çekildi. Seyhan tama- hklar bitmiştir. Ocakları mute-
- Elendim, bu muharrir oto tir. Bu dar muhiti paylaşmak i- kuvvetli 0Imı;,lıdır: ld~rede m~rkkezı- mn maksadı da Yunanıstanı bu mile yatağına çekildi. akip hemen sırasile bunlar da 

. . , b - b - yet taraftarlıgı · Şımali Amerı anın h k · · k · · nnek ol . . l k B.. " "h · l mobile biner!. çın hepsı bog:ıza, o.g~za, ogu- dahilen ayna~ idareye sahip olan ar_:e et~ ış~ra ten ç~vı . ~a.mafı~ Adan? ~er an hJeye baş ayaca trr. ut~ ı tı~a~ ar 
Tenkitleri moda oldu?. şur. Şımal mılletlerının adamla ve müttehit hükUmetlcri teşkilatı~ı dugunu ıddıa edenlerı. tekzı~ e.t- can ıçındedır. Yem lbtr su baskı- bu kongrelerde tesbtt edı1dık-
Geçenlerde bir arkadaşım ba- rı ise, dağarcıkları omuzlarında, muvafık görmeınektedir. Böyle teşki- mekte ve Balkan mılletlerının nına karşı her türlü tedbirler ten sonra umumi bir şekilde vi-

na cigara verirken. gümüş t;ıba- memleketi do/aşırır/ar, iş yara ıatı olan m.üttehit devletler ergeç ze- artık biribirlerile iyi geçinm~k- alınmıştır. layet kongresinde görüşülecek-
kasmı hemen kapadı ve cebine tırlar, yer/eşitler ve büyük ser- vale mahkftmdur. ten başka bir şey düşünmedikle Hilaliahmer azami fedakar· tir. 
soktu: vetleri kazanırlar. Bolivarın Şimal! Ameri~a hakkın~ rini ilave eylemektedir. lık gösteriyor. Belediye seylap Ü 1 ki 

-Aman muhalifler görüp lo- I smet Paşa hiikllmeti seneler beslediği fi':irl~_r ~un~abn. ıbhar.ekt' d:t zedelere mütemadiyen ekmek . • Ç ay 
1 

ar 
ı I k · 1 d d · . • · · dir Oradaki hurnyetı ır u um f } t d d " M 1 ke Eyt il e miltekaidinin ü~ togra mı çe mesın er, e ı. den ben p_o ı_ıtık'!_yı ış vasıtası sız" lik·. , ın· tı"habatı bir dahili harp telak ransız par emen osun a v_e yeme. k .. agı:tıyo_r_ ... em .. e - anı eram v • 

-ı b 1 f b k b k aylıklarının itasına dünde devam edil Anonim elendiler, siz ça/,rşma ve kazanç ıçın nu ~z mem aı o. ki ediyor. Hülaııa Şimali_ Ame~kayı PARİS, 20 A.A. - Meb'u- tın a rı ll}Or ve uyu tucc~- miştir. Dün erkeklere tevzi günü ol-
ğa, meslek ye bilhassa karakter m.aktan kurtarmaga çalıştı. Işı sevmiyor, ondaıı daima şüp~c edıyor.. r . Mal" encümeni lanna seylapzedelere yardım ı- ması dolayısilc bir çok mütekaitler 
nedir, anlamağa bakınız. isim- serbest vatandaşlara bıraktı. Simon Bolivar hakkm~a~ b'! satır- san ?1ec 1~1 • ı_ye · çin müracaat olundu. maaşlarını almak için müracaat etmiş 

, /erinizin peçelerini çıkarınız? Öyle denebilir ki, bugün politi- lan daha ziyade.uzatmag~ ı~kan ~k ~arbıye butçesını kabul etmış- Seylap hasaratnun tafsilatı !erdir. Bugün gerek merkez ve gerek 
k ··ı · · .. "/ tur Bolivann hır hususıyetı d a tır · batt kadınlara tev~ı·at yapılacak . Yoksa bir lira kahve, iki lira a nu1 ukzu1 ıle en ba~ !ş Tg__orki~ en va;: Kendisi büyük bir servete miras • İ . 

1
. ,,_ k peyKderpey gelıyorul. B şua an • 

ı ~·iski parası verip çarliston mu, m_em e et erden 111 .. ur ye.- çı olması ve bu se~vet s~yes~nde .. m1?' ŞSIZ ll<e arşı arşıyakada b ~ • aş- tır. I 
tango mu, ayağınızın canbazlrğı dır ve ismet Paşa mucadelesı, teşcm bir hayat görmeııı mümkün ı - VAŞİNGTON, 

20 
A. A. _ malı Salıh Ef. ve cumhurıyet Bir buçuk senelik İş. 

hangisine uyarsa onu doya do- Türkiyeyi politika nüfuzu ile ken ~u rce~i~ •.erveti istikrar müca- Hükfunet, işsizliğe bir çare bul- fabı:ıikası büyük zarar.tara uğra Posta ve telgraf başmüdürü 
ya onynamak kimse için güç de hiç iş görülemez memleket ya- delesınde bitirnıış olmasıdır. ınak üzere 

1931 
senesi zarfında mıştır. Memleket hastahanesi- Hüsnü B. Galata postanesine 

<Yi/ ve hiç kimsede gıpta edile- P!ncaya kadar devam edecek- Nafıa işlerine 700 milyon dolar nin bir Ç1>k yerleri tamire muh- bir taahütlü mektupla tevdi ol-~ek şey de değildir. tir. İngilterede madencilik sarfetmek tasavvurundadrr. taÇtrr. Şimdi hava açıktır. unduğu iddia edilen 6000 lira Fakat_ş_u.el.çabukluğu devrini Pol~.t~anın bu cazibe nokta- LONDRA 20 A.A.- Lanca- İşsizliğe bir çare bulmak ÜZ- __ Adan~ ü~ gü?~ür _güneş yüzü meselesinin bir buçuk senelik 
çab~k ~ıtırın!z.: B!1 '! kad!! k_e; sını kpkunden ~aldırmak ne k_a- sbire ve Cheshire maden işçile- re Nafıa işleri için 116 milyon gonnemıştı. H~la hır ~ok ma- bir mesele olduğu, esasen bu yillı kar getırır bır ış degıldır •• ~ar/a~~msa •. Turk_ Z?ekte~~:nf!· ri federasyonlarmm murahhas- ve kuraklıktan zarar gören çift- hallerde araba ıle gezıyarlar. tarzda para göndermek gayri 

POLİTiKA VE Jş e er z,e" sıstemın! genç ıge '.li lan iş saatleri ve ücret meselesi çilere yardım için 45 milyon do- Yeni valiler kanuni olduğu için tesbit edile-
;:r:ş:ok:::a!:dorektıadvaerrelcuz_ekumb~r hakkında milli sanayi b?rosn lar sarfma mezuniyet verilmesi Aldıg"rrruz malO.ınata göre ye- miyeceğini söylemiştir. Brezilyada iken şunu öğren- h ı •~.-ı.. A 'h b"" T H d' B · 
/udur. ~ahadetnamesı"nı· alan tarafından. azır anan "'.rmayı hakkındaki 2 kanun layı ası u- ni vali ve kaymakam tebeddüla • a ı ey crittı miştim: Bu memlekette zanaat- Y f k 

820 
kab 

1 
6 

lar amerikalı/arın elindedir; bii hükumet kapısını çaldı mı, Tiir- 168 muhalı ~ye _arşı rey gün kongre tarafından u e- tı Reisicümhur Hz. nin tasdikı- Bir müddettenberi şehrimizdeki 
yük tüccarlık lngilizlerin elinde kiy~ cenup CU1!,1huriye!lerinin ile ıı:abu~ ~tmışlerdır. ~~ ~ul dilmiş ve biraz sonra reisicüm.!' na iktiran etmiştir. Dahiliye ve P?lis _inşlerin! tetkik ~~ekte olan e~ 
ıt" . b" .. k ·ı Tk Al !arın hazın kargaşalıgına dogru yu- keyfıyetinın grev tehdidını orta hur tarafından imza olunmuş- kaleti yakında teıbligatta bulu- nıye~ umumıye muduru T~~k ~eli E.;f:ıc,:J;~ çı tçı r man ı var/anacaktır. dan kalclırdığı zannedilmiyor. tur. nacaktır. B. diın akşam Ankaraya gıtmıştır. 

Dün tecrübeler 

yapıldı . 
Tek taksi icin muhtelif şeJct1 

!erde imal ~dil~iş otcimobil rıiı· 
muneleri dün belediyeye gön~e· 
rilmiş, belediye reisi Muhiddı!l 
ve fen işleri müdürü Zıya B. ıeı 
tarafından muayene ve tecrübe· 

e· leri yapılm1ştır. Bu hususta 
saslı bir tetkikat yapıldıkt311 

sonra karar verilecektir. 

M. Raşit Bey 
Da~ülfünun Emini Arı# 

karaya gitti 

Darülfünun emini Muarnl11~ 
Raşit Bey dün akşamki ekspr 
le Ankaraya hareket etmişt~r. l' 

Muammer Raşit B. istası}'.0_ 
da fakülte reisleri ve müde~rı~r 
ler tarafından teşyi edilınıştı. 
Mumaileyh Ankaraya bütçeY' 
götürmektedir. 

Sefaini ticariye işçileri. 
· ırW Sefaini ticariye işçilen ce ıı· 

yeti idare hey'eti intihabatı b 
gün saat onda yapılacaktır. 
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Gayrimübadillere ikinci taksitin de tevziine basla11acak , • 

. 

: Ekonomi \ Tevziat 
'Yeni bütçe Niçin gecikiyor; Ko-
r· d d misyon reisi nediyor? 

Salgın! 
Mekteplerde grip 
salgın bjr halde .. 

[ Belediyede J Batıyordu! Bankalar.. .____K_01~'!!..·{ 1e._r_J 
Şehirmeclisi Kızkulesi açıkların- Birlik projesi kabul Nihayet 

ıcareto asın a ta- tk· . k . 1 . d 
ıncı ta sıt enn e 

sarruf yapılacak mı 
6 ·- - . - . en a u esı a e e Dün son işleri (J'ördü da bir çarpışma ! e·diliyor .. IF f k--.:-lt ... t l b 

Maarif idaresi mani ve tatil etti Bir Rus gemisi İngiliz Bu şeraıt altında faız k · b · tt · 
tediyesi için miktarları ne olacak? ongresı 1 1 

Oda katibi Vehbi Bey hazırlık yapılıyor tedbirler alıyor Meclis 1 şubatta tekrar vapuruna çarptı; gemi K 1 b 
batmamak için karaya Şehrimizdeki bankaların aralarında imya ta e esi gene 

Son günlerde mekteplerde toplanacak.. mevcut şiddetli rekabeti kaldırmak ve k l 
ne diyor ? Gayri mübadillere tcvziata 

İstanbul ticaret odası riyatıet diva- devam olunmaktadır. 
grip pek salgın bir halde bulun oturtuldu ! ıı;erek harici, gerek dahili piyasalara kongreyi ter etti er 
maktadır. Maarif idaresi derhal Şehir meclisi dün birinci reis. velri· . . kartı muamelatta stikrar temin etmek Darülfünun fen fakültesi ta-

ııı dün sabah toplannuş ve odanın Memur noksanı cihetinden, 
'3 ı bütçesinin eeaslarınr haaırlamış- tevziatın ağır devam etmesi, 
ır. 

li Sadeddin Ferit B .in riyasetinde Evvelkı akşam Kızkulcsı a- için banka müdürleri tarafın~n te~-
tcdabiri sıhhıyeyc müracaat ede toplandı. Topkapı fukaraperver cemi çtltlarında mühim bir vapur mü kil edilen komisyon hazırladıgı proıe !ebe cemiyeti dıin saat 2,30 da 
rck mekteplere doktorlar gön- yetine beş aylık bütçe de yardım tek- sademesi olmuş ve büyük bir yi .bütün bankalara tevdi etmişti. Türkocağın<la gürü !tülü bir kon 

Öğleden sonra Ticaret ve zahire gayri mübadillerin şikayetini 
'1orsaaında oda katibi umumisinin iş- mucip olmuş ve alakadar maka 
irakile bir içtima yapılarak borsanın mata müracaat etmişlerdir. 

dcrmiştir. lifi ha.kkında geçenlerde verilen tak- . • · · lı Bu itilifa iştirak eden bankalar pro gre yapmışlardır. 
d · rir üzerine bütçe encümeni tarafın- gcmı, aldıgı yaranın tesırılc at ı'eyi tetkik edrek noktayı nazarları- Evvela' kongre dı'vanı ı'ntı'-şişli terakki ve Ana olu lise- 1ı:· · · d b k t hl' k · k 1 n dan yapılan tet ıkat netıcesın e u- ma e ı esme maruz a ı ca m komisyona bildirmişlerdir. Bunun h l d . t Al' B 

lcrinde gripin çok salgın oldu- na imkan olmadığı anlaşılarak tan- Harem iskelesi civanna baştan üzerine komisyon tekrar toplanarak a~ 0 • un u ve rıyase e . 1 • 

ğu ihbar edilmesi üzerine dün zim edil'?if bulu~an .mazba~a .oku.od~ kara etmiştir. bankların mütalealarını nazarı dikka scçıldı. Ruznamede tek bır mad teni bütçesi ihzar edilmiıJ.erdir. Tevziat hey' eti, vaki şikayet 
Oda katibi umumisi Vehbi B. he-

tıüz bütçenin ikmal edilmediğinden üzerine maliye vekii~etini vazi~ 
hsederelı: muhteviyatı ve tasarruf yetten haberdar ctmış ve tevzı
iaları hakkında ademi malilmat be at işinde çalışan memurların a-

an etmiştir. . . . . dedinin fazlalaştırılmasını iste-

mezkur liselere derhal itci dok- ve heyetı umumıyenın tasvıbıne ılı:tı- .. . te almak suretile projeyi tatil etmiş de vardır: yeni idare hey'etinin 
ran etti. Darülaceze ve Karaağaç mü Musademc evvclkı akşam ,-0 bu son şekli de bankalara vermiş- ı'nt'ıhabı' .... 

tor gönderilmiştir. b b 1 · 1 t 16 30 d k 1 · t' essesatının eş aylık ütçe erı mese e saa , a vu ua gc mış ır. tir. Bir kaç güne kadar Bankaların . . 
Tetkikat neticesinde talebe si münakaşa edildi.. Bu müessesatın Çarpışan vapurlardan biri Sov- mümessilleri toplanar;ık bu hususta Fakat d~~a ıntıhap baslama-

Bütçede tasarruf temını ıçın kadro . . 
lla bazı tahavvüller icra., muhtemel mıştır. 

vaziycti tehlikeli görülürse bu . sela~iyetta_r makamat tar~fından •e: iyct accntasına mensup Hiyong tatbikata geçmek icin müzakeratta dan evvel murıakaşa başlamıştı. 
mektepler derhal kapatılacaktır ne nıhayetıne kadar tasdık edılmış Kong, dig" eri İngiliz bandıralı bulunacaklardır. . . Kongreye iştirak eden kimya 
A .. d ·ı k bütçeleri mevcut olduğundan ayrıca Kre<li açmalı: için alınacak faız mık zümresi talebesi kongrenin top-törülmekle beraber henüz bu bapta Komiaiyon reisi ne diyor? 

'r karar olmadığı söylenmclı:tedir. Takdiri kıymet komisyonu vrupaya gon en ece beş aylık bütçe tanzimine lüzum olma Riyo Azori'dir. tarı azami yüzde on olması bankalar-
1 

_ . 
talebe ~ığına. v_e Karaağ.aç müe~ıesa!ı şekli Limanımızdan transit olarak ca muvafık görülmektedir. Mevduat _anacagından habe~lcrı 0!ma~ı-. 

ıdaresının de yenı sene butçesıne ka- geçen her iki vapur, evvelki ak- faizlerinin ise bunun yarısı kadar ol- gmı, ve davet cdılmcdıklerını • İktısat vekileti ~omonti bi.~a şir- reisi Faik Nüzhet B. bu husus-
•eti hakkındaki şıkiyetler uzerıne . . 

hkilı:at icrası için İstanbul ticaret ta dıyor ki: 
üdüriyetine tebligatta bulunmuş- "- Gayri mübadillerden ba-

Avrupaya tahsile gidecek 33 
lise mezunu talebenin sıhhi mu
ayeneleri devam etmektedir. 

dar hali hazırırilc devamına karar ve- ması için bir cereyan vardır. Proje söylediler. Dig· er zümreler de 
'ld' şam Kızkulcsi acıklarında de- k la 

rı ı. B h mı'rlı' bulunmakta ı'dı'. Saat 16 katileştikten sonra bütün ban a r ay kongrenin üç gün evvel ilan C· 
r. ıııları, işlerin ağırlığından şika-
Muhtacı tahkik göriilen meseleler yet ettiler. Kendilerini bu şika- Talebeden bazısının hastane 

de tedavisine ve bazılarının da 
ufak tefek ameliyata tabi tutul
malarına lüzum görülmektedir. 
Gençler ancak bir ay sonra Av
rupayıı gidebileceklerdir. Esa
sen birinci sene Avrupada lise
lerde lisan öğreneceklerinden 
gidecekleri fakültelerde kaybe
dilmiş bir şey yoktur. 

arem ve i tıs as ni tarife dahilinde iş yapacaklardır. dild'.. . 'dd' .1 B 
. . . dan sonra Hiyong Kong hare- thracatm teshili de görüşülen esas ıgını 1 .. ıa ett: er. u ~esc-

tkınlardır: l 1 . d ·ı h ki b 1 . ı _ Şirket, arpa . fiatl~rini~ . ço}< yet en~. e ~a~ı c . ~ ı u -
'-işmeıine rağmen bıra fıatlerını la- duk. Çunku tevzıat ışındc çalı

k olduğu hadde i?di~emiş~ir. . şan ancak iki memur vardır. Ve 
2 _ Şirket gayrı Turk bayılcre bı b l b • · f h · d h 
tevziatı hu~usunda gösterdiği ko- un ar. u .ışı a nrren ~ru -

Baremın tanzımınde fen memurla- . . . • !ar dahilindedir. le uzun munakaşaları mucıp ol-
rınm aldığı ihtisas zamları nazarı dik ket ıçın demır almaga başlamış 
kate alınmadığından bilahara bu kabil tır. Riyo Azori o esnada beş du. Kimyacilar nizamnamenin 
memurları bulmakta mütklat çekile yüz metre kadar ileride bulun- y t• t de tadil edilmesini !!eri sürdü-
ceği hakkında münakaşa yapıldı. Ba- makta idi Uilail ıya fQSU lcr. Diğer zümreler ise nizamna 
remin kabulünden iki sene sonraya · . . menin esasen kimya talebesi ta-

ltyhlı:lardan ve vermekte olduğu ik- te etmış kımselerdır. Fahnyyen 
tniyelerden Türk bayileri mahrum çalışan kimseleri "niçin az iş çı 

kadar fen memurlanna ihtisas zam- Bu aralık, demırı kurtulan M K• il' d'• f 
mı verileceği için §imdiden bu husus Hiyonk Koug daha makineleri- me. IVe ı Un ra ından gizlice ve ekseriyet ol-
ta karar ittihazına lüzum olmadığı ni işletmeden birdenbire suların akşam geldi madan tadil edildiğini umuru 

ıniştir. . karıyorsunuz?" diye muahazc 
Şirketten bu tarzr hareketı sorula- k h k 1 k B · · ~amafih makamatı a!desin~c. tetkik cereyanına kapılmıştır. . . hukukiye müdiriyetine de tar· 
k h k lılda .. .. e g~ileceg· i etme a sız ı trr. unun ıçın a srz rın onun """ . ... ... ,. 
'ylenmelı:tedir. bız, dogrudan dogruya vekalete 

edılmekte olan baremm takibı esna- V . . hl'k 1. .. H' Yunanıstanm maruf artıstlc- dik ettirildiğini söylediler. Kin· 
smda bu hususun da takibi tasvip e- azıyetı te ı c ı gorcn ı- . . . .. ak 

yerli mürekkep müraca~tı muvafık ?u!d~k. 
Vekalet bu talebımızı derhal 

Ta le beye ceza vermek için 
dildi. Şehir meclisi kanuni müddetini yonk Kong suvarisi, bulunan rınden Madam Ki~cl~ı dun . - yacılar bunu reddetti. Ve lı~ı 
bitirdiği için bir şubatta içtima edil- metre ileride demirli bulunan şam saat 9 da şehrımızc gelmış- kongrenin de kanuni olmadığı-
mek iizere celse kapandı. İngiliz gemisinin üzerine doğru tir. Madam Kivelli İstanbulda ru iddia ettiler. Gürültü artmış-

kullanılacak nazarı itibara almış ve bazı mc-
Lise ve ortamektcplerde ta

lebeye verilen herhangi bir ceza 
nın esbabı mucibesi ile derhal 
Maarif emanetine bildirilmesi 
tamim edilmiştir. 

Ekmek fiatleri gittiklerini görünce derhal ted- 15 gün kalacak, ve yal.mz Fran- tı. Salonda bulunan 43 kimya 
Maliye vckllleti kırtasiye de- murlarını yardımcı göndermiş

l>o müdürlüğü devlet devairine tir. 
'dağıtılmak üzere İzmir sepetçi- Şimdilik on bin liradan aşa-

Narh komisyonu dUn yeni fiatleri bir almışsada gemisinin, İngi- s~z rcpertuvar~m. tcms~l ~dccck- zümresi talebesi kongreyi tcr
tesbit etmiş, ekmek on para tenzile- liz vapurun baştarafına bindir- tir. Yunan artıstı şehnmızdc bu kettiler. Ve çıkarken orada bı:lu 

k mektebinden 3 bin kağıt se- ğı istihkakı olanlara tevziat ya
t>etile İzmittc bir eczacı tarafın pılmaktadır. Memurlarımızın 
lan yapılan ve Avrupa mürek- miktarı arttıktan sonra, tcvzia

plcri ayarında olduğu iddia c- tın ikinci ve en mühimmi daha 
'len yazı mürekkeplerinden de sür'atle yürüyecektir. 

Bu cezalar emanctçe tasdik 
edilmedikçe tatbik edilemiyccck 
tir. 

dilmiş, fırancala iplı:a olunmuıtur. Bu mcsinc mani olamamıştır. lunduğu müddetçe en muvaffak nan polis efendiye : 
na nazaran yarından itibaren ekmek 8 Riyo Azori vapurunun baş olduğu piyesleri oynayacaktır. -Kongreyi dağıtınız, biz gi-
kuruş 30 paraya, fırancala 13,5 kuru- - .. .. diyoruz, kongre tonlanamaz d~ 
şa satılacaktır. taraftan aldıgı yara pek buyuk 

I·ıA k l l . l olmuş ve İngiliz vapuruna bir- Ankaraya 9 saatte diler. Halbuki kongrede mevcut 
an u e erı yapı ıyor dcnbirc sular dolmağa başlamış .d . talebe mecbuu 53 idi. Fk~crivet 
Asri itan kuleleri tesisi için, tır. Azori, bunun üzerine derhal gı eceğiz.. . olduğ~ için kongreye devamda 

bin kilo almıştır. Devlet dai- ikinci taksit 
itleri yerli mürekkep kullana

Halk bilgisi belediye tarafından ilanat şirke faaliyete geçerek sür'atle demi- Ankar~ - t.st~bul demıry~lu kanunı mahzur voktu: 
ti nezdinde yapılan teşebbüs rini almış ve kendisini karaya nun takvıycsı hitam bulmak uzc Kongre devam cttı. Ve ruz-

caklardır. 

Üzüm sabşı 
İzmir ticaret odasının 18/ 

12/930 tarihli raporunda üzüm 
rimizin vaziyeti şu suretle tcs 
t olunmuştur: 

Mevsim iptidasından ayın 17, 
'1nc kadar 31,144,245 kilo ü-
1tim satılmıştır. Bu üzürnlcr

n ayni tarihe kadarccncbi 
emlekctlcrc ihracatımız 28, 
8,767 kilodur. 
MczkQr raporda incirlcrimi

~ . .- vaziyeti şu sur~tlc. t~bit c
,~cktcdir: Mcvsım ıpttdasm
~ aym 17 sine kadar 16,247, 

Z kilo incir satılmıştır. Bu 
cirlcrdcn ayni tarihe kadar ec
bi mcmlckctlcrc 17 ,569,685 

'lo scvkolunmuştur. 

Konyada makama 

fabrikası 
IConyada bir makarna ve şeh

riye fabrikası açılmıştır. Fabri
Ita. derhal faaliyete geçmiş, muh 
telif cins ve nevide makarnalar 
"e şehriyeler imaline başlamış
tır. 

Buğday fiatlerindeki 

düşüklük 
Buğday fiatlcrindcki düşkün

l(\k devam ediyor. Gelen haber
rc göre Konya zahire tacirleri 
u işe çare bulunması için İktı
t vekaletine müracaat ctmiş
rdir. Zahire tacirleri hükume
n buğday fiatlerini artırmak 
.İn köylünün elinden mal satın 

4lınmasını istiyor. 
Sehrimizdeki zahire tacirleri 

ile bu fikirdedir. 

Ticaret borsasında •. 
Aldığımız malumata göre, 

~icarct borsasındaki mübayaacı 
><1r bir cemiyet teşkil ederek, la
lln gelen makamlarla temas, 
e nizamnamesini hükumete 
~kdim etmişlerdir. Bu cemiye
n maksadı, hem meslek men
~atlerini himaye ve müdafaa, 
enı de, borsa nizamnamesinin 

tlıikini temine calısmaktır. 

Muamele v~rgisinden 
istisna ! 

Seyyahlara kolaylık olmak 
ere Triptik otomobillerin, mu 

ıneı. vergisinden istisna edil
esi • ;mrük idaresine bilriiril-

Gayri mübadillere ikinci tak - · Mart · 'b Ank · b' · · dd · · 
sit bu hafta içinde tevzi edile- yeni hey' etler Anadolu- hüsnü suretle neticelenmiş ve vurmuştur İngiliz gcmısı rcdır. an ıtı arcn .ara- namcnm ınncı ma esı mucı· 

şimdilik şehrin muhetlif on iki ancak bu · suretle batmaktan İstanbul ekspresi mcsa.fcyı do- hince idare hcy'cti intihabı va-
cektir. ya gidecekler.. noktasında zarif ilin kuleleri kurtulabilmişitr. kuz saattıc kat~dcce~tır. Bıı p_ddı. n~ticcdc Abdül~adir, Ma: 

Cenazeler.. Halk bilgisi derneği bu sene inşası kararlaşmıştır. Bunlar Kazazede vapurda 4,000 ton şayaın mc~unıyc~b~ muvaf- cıt Nun, Enver, Avnı,. ~uohı 
şarki Anadoluda büyük bir sc- hemen yaptırılmağa başlanacak buğday bulunmaktadır. Liman fakıyet tcşkıl .etme c ır. Bc_rl~rlc Ferhunde H. ıntıhap 

Kasabadan kasabaya yahat tertip etmek arzusunda- ve ilerde adetleri tezyit oluna- şirketi vcsaitile bu vapurun 3 yeni b::mir mi? cdıldılcr. . . 
nasıl nakledilecek? dır. Bu hcy'cte iştirak edecek cakur. Tcsbit ı:dilcn esasa göre gün zarfında kurtarılacağı tc- Yunan hükilmeti tarafından Kongre saat 5,30 da bıttı. 

h. le bad hcy'ct kalabalık olacak ve üç ay bir sene içinde kulelerin adedi min ediliyor. _ teısı·sinc karar verilmiş olan Ye-
Bir şe ır veya as an diğer bir şe tetkikat esnasında üç kola ayn- 11' 'b\'" !una ktır -

bir veya kasabaya nakledilen ölülerin e ıyc 1 ag 0 ca · ni İzmir ve Yeni Gelibolu ma-
nakli hakkında ne gibi tedbirlere mü \acak ve bu gruplardan biri de Şoförleri muayene Macar ticaret müsteşarı hallclcrinin ihalesi geçen hafta 
racaat olunacağına dair Sıhhat ve içti Sıvasta meşgul olacaktır. ılın · · b' · 
mai muavenet vekaletinden alakadar- Dernek bu tetkikatın ikmali İki senede bir sıhhi muayc- Geçenlerde Ankarada birkaç yap ış ve tcsıs ınşaatı ır şır 
!ara talimat gelmiştir. . . li 1.. .. .. t'b' t lm kta 1 f" .. kaldıkt mi k t' kete havale edilmiştir. 

Umumi hıfzıssıhha kanunu nazarı ıçın lOOO raya uzum gormuş- neye a 1 tu u a 0 an şo or gun an sonra me c e ı- Bu iki mahallede 2500 bina 
tür H .,,, t' k !erin daha kısa bir zaman içinde d t d M T' t dikkate alınarak tanzim edilen bu ta- . er sene vııaye ın verme - ne av e e en acar ıcarc vücudc getirilecek ve mahallelc 

Jimatnameye göre bir şehir ve kasaba te olduğu 500 lira tahsisatın bi- muayeneden geçirilmeleri düşü müsteşarı M. Rezovsky'nm sc- rin su, tenvirat kanalizasyon iş
ya nakledilecek ölüler hükfimet ve ya ne iblağına çalışılacaktır. nülmüş ise de, şimdiki halde yahatının sebeplerinden bahset- Leri temin edilecektir. Atina ga 
belediye tabiplerinin, bulunmryan ye~ Ayni zamanda dernek halk mevcut vesaitle bunun kabil ola 1 · b 'hale · · t 
ıerde sıhhat memurlarının nezaretı . . . . . miştik. Evvelki gün tekrar İs- zctıe crı U ı yı mcmnunıyc 

bııglsınc alt bazı Cserıcrl neşre mıyacag· ı anlaşılmıştır. Fakat ı k rJam kt d ı altında fenni surette tabutlanacaktrr. - b l l k d hal A k c arş a a ır ar. 
Mezardan çıkarılan ölü ve ya ke- decektir. Bu eserlerin en mühim bir taraftan da şoförlerin bu ka- tan u a ge ere er n ara-

mikleri, hazırlancak yüzde beş nisbe- terini Hamamizade İhsan Beyin dar uzun müddet muayenesiz bı ya hareket eden M. Rezovsky'- Kemah zelzelesi 
tinde saf hamızı fenik mahlfilü _ile iyi Trabzon halk masalarına dair rakılm. alan tecviz edilmediğin· ! nın scq~i müddetince Ankarada Kemah tan gelen haberlere 
ce ıslatılacak ve gene mahlfil ile ıs- • , . . .. d h ı ed k" ı 1 d 
!atılmış bir kefene sarılacaktır. yazdıgı eserle Halıt Bcyın Turk en ıç o ı:naz~ sen en .s~n~l:'c kalacağı zannolunuyor. göre geçen gün u zc ze c e 

Ondan sonra ceset veya kemikler manilerini cemcttiği eser teşkil muayene ımkanının tcmını ıçın Ahmetli köyünde 18, Aktaş kö 
çinko veya kurşundan imal edilmiş etmektedir. tetkikat icrasına başlanmıştır. İrtı"hal yünde 33, Çalrtlık köyünde 21, 
madeni bir tabut içine konulacak. ha- B 1 k d d'l Diğer taraftan şimdiki muayene ev harap olmuştur. 
mızr fenik mah!U!ü ile rslatılınış ta- ıı eser eri ylakiın a n~şrc 1 c~ d'ld 
tatlarla cesedin iki tarafa sallanması- rek Avrupa 1a yat mucsscse- uslılündcn de şikayet e 1 iğin Yalnız Çalıtlıkta bir çobanın 
na mani olacak tedbirler alınacaktır. !erine de birer nüsha gönderile- den muayene usulünü sadeleş- iki yaşında kızı enkaz altında 
Tabutun her tarafı mayi srzmayacak ccktir tirmek ve bütün esnafa şamil Esbak Tahran Elçisi Ha- kalarak ölmüştür. 
derecede lehimlendikten sonra tahta H 'ık b'l .. d - . olmak üzere yeni bir talimatna- sı'p Bey ı·rtı·hal ettı'. J . ı· 1 
tabuta konulacaktır. a 1 ~ı~ı ernegı son z~: me hazırlanmaktadır. aponya prensı ge ıyor 

Tabutun çivileri burgulu cinsten manlarda butun Avrupa folklor Gaz depoları Kocaeli mcb'usu Reşit Saf- Yakında gcleccg-ini yazdıg"ı-
olacaktır. Üç cıvatalı demir çenberle müesscselcrile ilmi irtibatı tc- b k T h 

d k d 1 b h fct Beyin dayısı es a a ran mtz Japon ailci kralisindcn 
bağlan ı tan sonra ma en ta ut ta - min etmiştir. "Neft Sendikat" ~irketı' tara- b" "k 1 · · -
ta tabutun içine yerleştirilecek, ondan ~ uy~ c çı~, prens ve prenses Takamatsu i-
sonra ambaliij tahta sandığa konula- K . --+-•) I fından Belediyeye teklif edilen Hasıp B. . ~un çin hazırlığa başlanmıştır. 
caktır. omısyoncu ar top anıyor gaz depolan inşası meselesi en- vefat etmıştır. Alakadar mehafil bu ziyare-

Sıcak havalarda ?n iki .~~~tt~n faz- Komisyoncular birliği idare cümene verilmiştir. Encümen Cenazesi bu- tc ehemmiyet atfetmektedir. la mesafeye nakledılecek olul~r_ın kok , . 
ması tehlikesi vardır. Bunlar ıçın tah- hey ctı çarşambaya toplanarak teklifi tetkik etmektedir. Neft gün saat dokuz 
nit icap edecektir. fırka nezdinde tcşebbüsatta bu- Scndikat şirketi belediyenin gös buçukta Şişli'dt' 

lunmak üzere, komisyoncula- tereceği mahalde muazzam bir Bulgar çarşısın
rın dert ve ihtiyaclarını tcsbit c gaz deposu inşa edecek ve gaz daki rvind~n İade edilecek •. 

Gümrük idaresine Ankara- decektir. tüccarı veya şirketleri tarafın- kaldırılarak BP-
dan gelen bir tamime göre sah- C dan getirilecek bilumum gazlcr şiktaş iskelesin-
te menşe şehadetnamcsile güm- evap beklemeden burada hıfzedilcccktir. de Sirketi Hayrı 

Kaçak çakmaklar 

Bundan bir müddet evvel ka-
çak olarak getirilen 5 sandık 
çakmak yakalanarak Galata 
gümrüğünde tahtı muhafazaya 
alıruruştı. 

rüklere gönderilen mallar men- gelenler.. Esasen talimatname bütün riye tarafından 
Bunların menşei olan yere 

şelerine ret ve iade olunacaktır. Bazı memurların meşru ma- gazlerin şehir haricinde ve tahsis edilen he. j' . d . . . . 1 ıa esı ıçın muaycnesı yapı ınca 

İaneler ve memurlar zeretleri olmadığı halde izin is- her türlü tcritbatı havi susi bir vapurla sandıklardaki çakmakların mü-
. . . tcyerek cevap beklemeden ken- depolarda muhafazasını a- on buçukta ha- him bir kısmının gaiplere karış 

Emvalı umumıycı devlctm d'l · · mez· .... addett'kl . 1 mirdir Ve Belediyeyi bu işle rekct edilerek Sa- H. Hasip B. 1 hk'k b . 'b · .. ı erını uu ı crı an a• · tığı anlaşı mış ve ta ı a.ta aş 
tahsıl ve cı ayetı sırasında mu- 1 tavzif etmektedir. rıyerdc öğle namazı kılındıktan 

Behçet Bey 
Memurin müdürüne 

kurban gitmiş? 
mı 

Tütün inhisarı müdürü umumisi 
Behçet Beyin abvali sıhhiyeai gün
den güne iyileşmektedir. Behçet Be
yi vuran müntehir Hayrı Deyin mc· 
muriyet almak için eBhçet eByc mü 
racaat ettiği halde kabul edilmediği 
ve bu yüzden Behçet Beyi vurmak 
istediğini l>azı gazeteler yazmıştı. 

Bizim yaptığımız tahkikata göre 
mesele şudur: Hayri B. müterakim 
maaşını almak için iadei (memuriyet 
talep ediyor. Behçet B. meseleyi talı
lı:ik için kalemi mahsus miidürü Veh
bi Beye havale ediyor. Vehbi B. umu 
ru hukukıycnin haklı mütıılea9u11 rağ 
men işi geçiktiriyor .. 

Behçet B. haksız olarak kim•eyi i'.ı 
citmiş değildir 

---·~ 

Gümrük işh~ri 
Başmüdür iyi'ikten 

bahsediyor .. 
Gazetenin biri gürmük işlerinin \Ok 

fena bir halde olduğun•ı yazıyorJu. 
İstanbul gümrük baş müdiirü Sey

fi B. bu neşriyatın gayri varit oldu
ğunu söylemiş v" şunları ilave ctmi~
tir: 
"- Türk gümrükleri Avrup~ güm 

rükleri dercesine gelmi~tir. AISkaclı.r 
tarın işleri sür'"tle v~ normal şekilde 
göriiln:ıektedir. 

Transit olarak geçen gemilere ge
celeri ihrakıye vermek üzere liizım ~e 
len muameleyi yapabilmek için ihr~
klye alacakların bir gün evvel gümrü 
ğe bildirmeleri lazımdır. Bu Sl!retle 
hareket edildiği takdirde icap eden 
geceleri memur bulundurarak ihraki 
ye işlerinde teahhura meydan veril· 
miyecektir-'.'"-' -----

Vitrin müsabakası kellcflereH~IC:;~ı;:cktc olan
1 

.mak- şı m~~~Ömet bunun önüne geç- Neft Scndikat şirketi inşa e- sonra Anadolu Kavağında aile la"Ç:~~klann gizlice şchrimi-
buzla.ra . 1 a ıa m~r pu ". ılsakı mek icin şiddetli hareketi, bu deceği bu depoların bedelini tüc kabristanına defnedilecektir. zc çıkarıldığı tesbit edilmiştir. Yerli mallar haftasında milli ma· 
s~ret~l~ ıane almd_ıgı ~a~ıyc ve- gibiler: hakkında mezuniyet ter cardan alacağı para ile ödiyecck Hasip B. servetinin büyük Müsebbipleri hakkında şedit mul:itı teşbir için yapılan v!trin mil 
kaletımn nazarı dıkkatını cclbet k' 'f . 1 . ve bilahare depoyu Belediyeye bir kısmım Hilaliahmerc ve Da k'b . 1 ak sabakasına iştirak eden müessese! r 

· · V k'l t h hang· b' ı vazı e etmış muame esı yap- ta ı at ıcra o unac tır. meyanında birinci ve ikincileri tesbit 
mıştdır .. c ":el ' . er ı 1 ır mağı kararlaştırmıştır. tcrkedecekitr. Belediye gaz de- rüşşafakaya bırakmıştır. Ed b l 1 edecek olan jüri heyeti bugün Ticaret 
tarz a ıanc ış erıne memur arın y · ·d h • f poları hasılatından senevi 200 Merhum 50 sene evvel İstan e iyatçı ar top anıyor odasında toplanacaktır 
tavassut etmemeleri için Güm- enı ı are ey e 1 bin liralık bir varidat ümit et- bulda fransızcayı ilk tedris eden Güzel san'atlar birliği edebiyat şu Jüri heyeti, birinciligi kazanacak o-
rük idaresine bir tamim gönder intihabı mektedir. zattır. Cemil Pş. ve Besim Ö- besinden: Senelik kongre, ilk içtima- lan vitrin için rey veren halka malı • 
mişitr. ·-- l b · de ekseriyet hasıl olmadığından kanu hediyelerle de meşgul olacaktır Rt 

Güzel San'atler Birliği Resim y 1 d mer Pş. Hasip Beyin ta c csı- nu~vvelin 29 uncu pazartesi günü sa kutuları ticaret od ma geıinlmı t r. 
I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Şubesinden: er i kun ura sergisi dir. Mıışarünileyh hariciye mes at on buçuğa bırakılmıgtır. Kongre- Jüri heyeti bunları'! ne aman aç a-

lJir gümrük ilga edildi Geçen içtimada ek•eriyet ol- Kunduracı ar cemiyeti önü- !eğine intisap etmiş, ŞOrayı nin ikinci celsesi olduğu için müzake cağını ve hedıyelerın n uretle t v-
K ıd . .. .. ... b t madıg·-ından İdare Hey'etı' ı'nti- mi.ızdeki pazartesi g ünü cemi- Devlet azalıg"ı ctmis ve eski A- rtye başlanmak için i~ timaa gelen aza >İ olunacagının da bugün kararlas"ra 

ızı ıze gumrugune mer u ile iktifa oluneraktır. içtima günü aza caktır_, 
Piskan gümrüğünün ilga edil- habı 23 kanunuevvel 930 salı yet merkezinde bir yerli kunclu- nadolu teftiş hey'eti reis vekilli- nın .birliğin ~~!han!' parkı methaliı;- Vitrin musabakasına ekserisi lst n 
di~i İstanbul Rusumat idaresi~-LıtiiniLs<aaı~i.Jie.ı.ra.ıı!Ilai:a.J~r.._~l.rac-Sloaı:.isi_.a.ı~o:lklll:..Jllel'Jıtl..-4:o..Ll-..lf.llıı.b...:.:allıu:~...cJ1~ii.D.------..-L;i;.JD.. ...... d...ru...o......wi-İo .......... ...ı. ...... ..W..bu.ı._,,:~.w..ı....>1.m.a.ı....ü.ı. ...... ...ı;.s....w.~.sı:...---~ 
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Jllilliyct 
1t uw um desi "Mllllgel" tir 

22 K. EWEL 1930 
iDAREHANE - Anlaara catlcle•i 

No: 100 Tel..,ııf Mlreti: Milliyet, la
tanbul. 

Telofo• aumanılan• 
latanbal 391), 3912, 3913 

ABONE 0CRETLER1 
Q 

3 aylıjı: 
Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 lnmıt 

Ci •• 750 .. 1400 .. 
12 ., 1400 ,, 27~ ,, 

Gelen evrak ıeri verilme• 
Müddeti ıes- llÜhlılar 10 kurut 

ı Nl'. Gazete Y• matbaaya ait iti• 
içU. müdiriyete müracaat ed.illt. 

Cuetemiz ilinlann mu'uliyetlni 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Plin hararet tn çok b tn u 4 

d rece ıdi. Bugün ruzgir müıevas.,ıt 
poyra.. uecek hl\'& kapalı olacal<hr. 

Hırt .. 
Bal kabağı .. 
Ditbudak 1. 
Gocunma .. 
Piı .. 
Çirkef .. 

Kelp ... 
Höasnaat! ... 

• 

Biz bütün bu kelimeleri sı
kılarak, kızararak okuduk. 

O bir san'at mecmuuında 
yumaktan utanınamıt, kızar-

Biz: 
- Sahnede küfür ediliyor ..•• 
- San'at tahrip ediliyor! 
- Türk münevverleri sahne-

den iğrendiriliyor ... 
- Susuz, ıtıksu, yolsuz la

tanbul ıehrinin büyük bir fera
gat ve faziletle verdiği tahsisat 
israf ediliyor! 

- Darülbedayi, bir "Ali kı
ran batkesenin" eline kaldı ... 
dedik ve •.. söz geliti ıöyle bir 
iki misal kaydettikti... 

Bunlara bir iki tanesini da
ha ilave edebiliriz: 

- Mecmuadaki bu aon yazı 
doğrudan doğruya Türk gaaete 
cisine küfürdür! 

- Sahnede bir gazetecinin 
hezeyanları.. diye bağrılmııtır. 

"Ak · · '-- ıam gazeteaının cena-
leti !" diye avaz avaz haykırıl
mııtır .. 

-Türk gazetecisine "şantaj
cı! .. " denilmiştir. Bunlar gene 
hiç bir ~y. Asıl sadet ıu: 

- Sahne bir şirretin eline 
kaldı.! 

- San'atın asıl eserleri sah
neden uzaklaştırıldı! 

- Makyajla artistlerinin yü
zünü boyayan adam şatafatlı de 
korlarla da hallım gözünü boyu 
yor. 

Müellifler kendi eserlerinin 
provaluinda bulundurulmayor! 

- Şehrin 20,000 lirası Darü) 
bedayii yanından geçilmez, içi
ne girilmez bir bataklığa benzet 
mek için harcanıyor! 

* * * 
işte biz bunları yazmış bun-

ları söylemittik. 

[E•Lçi(~ 
İmam suyu! 

Ötedenberi şikayet ediyo
rum: Civarınm:da bir mey gede 
var .. 

Erken açıyor ve geç kapıyor .. ihtiyar dostumun macerası Yolunu şaşıran bedmest oraya 
düşüyor .. İçiyor.. Afiyet olsun, 
lakin cıvıtıyor ve filemi iz'aç edi Pek eski bir dosta rast gel 1 den bu kadına karşı içimde de
yor .. Meyhane kimin idaresinde miştim. Benden yaşça hayli bü- ı rin bir izzeti nefis yarası açılmış 
dir bilmem, amma nizami saat- yük olan bu adam ile aramızda u. 
ten sonra kapadığı muhakkak! ki dostlu~ uzun zamanda':1 ~~i Bir kaç gün sonra hiç bekle-

Pek srkıştırırsanız ismini de d~v?m .. edıror~u. Fakat bırbın- mediğim bir hadise karşısında 
söylerim. Geçen gün mahalle mızı gormıyeli çok zaman ol- kaldım. Ayrıldığım eski nişan
içinde açılan bu münasebetsiz muştu. hm beni görmeğe gelmişti. Bu 
yerin sahibini aradım, binanın Beni gördüğüne çok mem- na şaşıyordum. Bana özür dili
sahibini aradım, civardaki cami- nundu: yor, kendisini almamı söyliyor
nin imamına meşruta imiş.. ..- Ah, dedi, iyi ki, seni gör- du. 
Bu malumatı bana veren dedi dum, anlatacak bir hikayem 
ki: var .. Dinle ... 

- Burası imamın meşrutası Sonra bana bir kadının is-
dır, kendi otunnıyor, kiraya ve minden bahsetti: 
riyor.. - Tanırsın .. Görmüşündür ... 

- İyi amma imam meşruta- N~:ıl böyle bir kadın sevilmez 
sının meyhane yapılması vakfın mı · · 
maksadına uyar mı? - Evet güzeldi... Ne:ı ol-

- Kızım, dedim, siz benim 
le evlenmemekte hakhsıınz. A
ramızda o kadar yaş farkı var 
ki ... 

- Rica ederim bu bahsi bıra 
kmız .. Ben sizden af talep ediyo 
rum. Böyle bir yanlış harekette 
bulundum. 

- Neden uymasın?! Meşru- du .. ?Onunla zanederim epi za-
t Ben bu genç kadmın bana iz-

ta yerde marn bulunmuyor am man beraber bulundun.. zeti enfsinin müsaadesi nisbetin 
ma imam suyu bol bol! Dostum içini çekti: de yalvarmasını gördükçe mem 

Tutulmam! - Berber... Evet .. Onu se- nun oluyordum. 
Gazetelerdenbazılan bur bazı viyordum. Fakat bir gün birden - Sonra, diye sordum gali

bana çatarlar, kızdırınıya çalışır bire ona bir fikir geldi: Kocaya ba kabul ettin .. Tekrar ni~an, ni 
ı~:·.~ksatla~ı ne olursa ols~ varmak .. Hakikaten pek gençti kah?.. · 
b~tün bu. çeş_ıt yazı Y .. azanlara ı- Buna nirin mani olayım.? Niha 
ı- d ki ı.. b 1 1 ~ - Hayır, dedi, bütün ricala an e enm , ""n. _oy e_ şe. Y ere yet kendisi gibi genç_, gu·· zel bir 
t t 1 bo 1-ki h Ô rına rağmen metanetimi muha-
u u .. mam, •. ş ~ennm a n er delikanlıya vardı. zaman dü- faza ettim. 

kes oyle degıldır. şündüm. Ben bu izdivaca razı · · 
Kuvvetli kozu olana çatarlar !maki f dak' 1 k . . Kızın vazıyetı acşnacak 

sa parti elden gider ha' Dikkati ~ k ~·- e a~ ı etmışt.m. gibiydi. Fakat dü~ündüm dos-
Büyük hl vadi~ . a ati 1gerd taraki~ahn ş~ab~eml j tum, bu meselede merhamet çok 

nun o uyor um enuz oy e k u t b k b" · 
İtiraf etmeliyı"z ki çok defa b" k d b' k k erre ız rap an as a ır netıce . . . .' . genç ır a mm genç ır er e 

kanlenmızle alay edıyoruz. Nı- le evlenmesini kıskanacak ka- vermez ... -------
t~kim ~şam refiklerimizden bi- dar ihtiyarlamamışum. 

- .......... 

Bilmecemiz ı• Tapab•t• Gardeni • 

l ilmt><rml:ıln hallt>dilmlş 
ı-kll 

1 % 3 ~ 1 6 ,,.;7....,..;;..,.;....,....; 

ı•ı 1 . ... _., 
·- ·ı -· . -. : •• ı •• ,. 

1 •• 

N~Et RE~El~N~ 
Sofraların ev elden 

temin edilmesi. 
lil-• Te!tfnn. JI. O. 182.l••Iİ 

• :\!CESSIJ· BiR IRTII IAT. 
Kibar Aık•. ıalcn Kibsr Ziya Beyia 

oğlu ve l\ib>r Smm Beyin daaıaJı 

ılleıiniıı gençliğin i n medarı lhiharı 

Oımın Rlza meş'um bir kan neti · 
cesinde S•maun 'da irtihal ve ccn .ı 

~esi lstaubul'a nakledilmiştir. c,., 
•• bugün saat 10,30 da Şi>I• 
Ha!Aslı:tr Gazi caJduinde 295 \\o. 
Kıt-.r Sırım Beyin hıneılndcn k• 
dınlarai< aile k'ıhrisıanında mokl>· • 
ri mahsusuna d fnedllec,kıir. 

lstanbul ikinci icra memnrlu~ıın dın: 

Fakat ne garip talihdir ki kar 
şımıza mes'ul bir adam yerine 
bir terbiyesiz çıkıyor. Bize köp
rü altında geceliyenlerin dili ile 

mamıf. E 
Terbiyede, kızarmak mak•- sövüyor. ğer Netati efendiye 

rı~_de dun 72 puntu ve kırmızı Bunu dikkatle kaydet .. 
murekkepte tam baştarafa basıl 

Mektepliler müsabakası : 
•••• w 

_il ı• I ı • • 1 

- •1•1•1- 1
• 

Bir borçtan dolayı mahcuz bulu· 
nan 3 baskül ve kala; ıa•ıaları 

25-12-930 urihlndc ""' 11 de Kuru 
çeşmede cerrah ~ıde .\1 :hıııeı he) in 
kömür depo-;l111da &\:ı ' artcırına ifc 
saulacağındaıı ıaliplerin \C\ını ıncz· 

k~rda dairemizin 930 27; l dosya 
numarısile orada buluının Jncn1 ._ır~ ı· 

yaj kutusunu alıp ayna karş151- benzemekten çekinmesek ve ge
na geçmek değildir, Yüzündeki ne böye bir adam için iltifat ye
allıkla sahneye çıkmaya ahtan a rine geçebilir• diye düşünmesey 
elam Türk okuyuculannm kar- dik: 
ırama böyle allı, morlu bir yüz- - yanlış kapı çaldın a benim 

mış şöyle bir başlık vardı: Şimdi sana diğer bir vaıkadan 
bahsedeceğim. Bu da yaşımın i-

"İstanbula kar geliyor mu?,, lerilediğini ve ihtiyarladıkça 8 üncü halta ikinciliğini Da-
Gelse ne olur, gelmese ne olur? hodbinliğimin arttığını göste- ıüşşefakadan 859 Hasan B. ka-

Hem kanunııevel sonunda rir. Bu kadından böıyle iyilikle zanmıştır. Yazısı şudur: 

Bu Sefer ..... 
ıı .• 1 .1 

Soldan sağa ve yukardan aıaiı 
1 - Siyah (4). Mir'at (4). 

le çıkmaktan utanmalı idi! canım efendim ... 
* * * der ve ıeçerdik. Ve .. gene onun 

kar b~ ~a~ar. be~~nmiyen bir ayrıldıktan sonra başka bir ka- Haftanın en mühim haberi: 
ş_ey mıdir · Hıç degıJ:ıe su~ şek dınla tanıştım. Bu öteki kadar Türk-İran hududu üzerinde 

ınuzı müracaatları Harı oiunu r. 
3 - Ortası kara etrafı au (3). U 

ZAVI 
Yukarıya sıraladığımız keli- zannettiği adam olsaydık ,öyle 

meler bir imza taşıyor: Ertuğ- bir temenni ile ıözümü:ıü bağ-
M h !ardık: 

~ınde olmas":ydı da bır kat ıyyet güzel değildi. çııkanlrnak istenen yeni hadise 
ıfade etseydı ya!! F k b d . . ler haıkkmda aazeteınizde inti-F )ek a at u a pek gençtı. Bır b • 

e gün ·dikkat et ihtiyarlığın ne şar eden haberdir. 

kin (3). 
4 - Hisse (3). 

5 - Siyahi (4). Keçe (4). 
6 - Kamer (2) Nota 

4()4 ) ~ ·umcroln m tıtş cuı:<lı· 

nımı mühilrile beraber t.aıi eııi• 
yeni!ini çıkırcıca~ım J.1·1 e~kisinin 
hilkmü yoktur. 

rul u sin .•. 
Bu adamı ismile tanıyoruz. Sa
n'at kamusu kullandığı kelime
lere m&na vermiyor. 

Bize: 
- Bu kelimeler köprü altın

da geceliyenlerin dilidir. Yıldız 
ları •aydıkları uzun, ayazlı ge
celerde çok kullanırlar .. 
Dediler. 

"Darü1bedayi" aibi bir san' at 
müe11esesinin mecmuuına im
sası konan tanımadığımız bu a
damdan Mu1ıiddin Bey bari bir 
lıüviyet varakası sorsa ... 
Belki bu adam da gecelerini 
kiiprü albnda geçiren bir fÜP· 
heli olabilir! .. 

* * * 
Gelelim sadede: 
Son zamanlarda Politika ha

yatımızda görülen kuduzu vücu 
dundaki en müsait istidatlarla 
san'ata ve sahneye çıkaran Er
tuğrul Muhsin adını anmamıs-
tik bile! · 

Bu adam kimdir, nedi .. , ne 
yapar, naııl yaıar ne iıle meş
ıruldür, nerden yer içer? oldu
lunu bilmediğimizi yukarda da 
ıöyledik. Tekrar edebiliriz: 

- Bu imza sadet haricidir •... 

- Allah Cemicümleyi böyle 
bir kuduzdan masun bulundur
aun! •. 

Buna ihtiyaç ta var ... Hele 
kendisine pek yakın olan ve bir 
bid'at içine düten Bedia'ya filin 
yazık olur .. 

I!!!''!!'!!'!!'!!"'!!",--'!!'!!!!!"-'!! .. '!!'!! .• '!!'!!'!!!!!!!! 1 tuhaf azuları ~ar!..- Aklıma ne Bir ıkaç .~Y evvel! Tüıık ordu 
Ukrayna yı, buranın burun husu ld" b"l" . . , B k dml larmın kat ı darbesıle perişan 
. ti . . 1 Es . .. ge ı ı ır mısın... u a a ed"I A- sil . 

sıye ennı an atıyor. erın mu evlenmek Art k b k d be ı en grı a erinın elebaşı-
ellifi Veladimir Murski'dir. Li- . . d.. 1

0 u ab" mı .. • la.rından olan İhsan Nuri haini 
ki il 

mmsıyor um. nun ır gun k 1 b" · 
sanımıza an ed en ve Rusya b k bi .1 1 . 'hti r nasılsa urtu a ılmış ve yar-
ahvalinde tam vukufu ile geçen aş ~ .0

1
e evke_nn:ıesıdı ma ı- dım gördüğü İcana kaçmştı. 

ı d b" "R "nk J'b ne manı oma ıstıyor um. er e ır · us ı ı a ı,, neşre- . . Hükfımetimizle İran hükft-
den Cafer Seyit Ahmet B. tara Nıhayet bu kadınla nışanlan meti arasında cettyan eden mü 

Yeni neşriyat fmdan bir başlangıç yazıdan bu dım. Artık nişanlımın uzakta, hlın siyasi muhaberattan son
eserin ehemmiyetini anlatmak yakında ne kadar akrabası var- :ra İranlıklr bu haini ve arka-

Ukrayna başlıca fasıllarını zikretmek ka- s": bir~r birer .?'örünüyorlardı. daşlanru tevktf etmişti; 
Rusyayı tanımanın ne kadar fidir. Bu fasıllar şunlardır: Bır gun gene böyle toplanılmış Faık 1 . h b b 

I
A tı.Nişanhm olan gençkadını ara • . at ~ ınan yenı a er u 

7 - İıtilıza (4). Nakit (4). 
8 - Yutulan şey (3) . 
9 - Valide (3). Mizrakb ainek(3) 
il -Bir renk (4). Bir meyva (4). 

Dr. A. Kutlel 
Cilt, Frengi, Belıoğuklutu ve 

adeıai iktidar muayene ve elektrik 
ıedavlbanes!. k.anköy Börekçi f•nnı 

ittisalinde No. 34 

Yüzbatı Ş !hiılcrinden mümın 8. 
lı:<riın c 'i Meliha 

Dr.HORHORUNI 
Cilt, zUhrevf ve bevliye 

Tedl\ihaııesi; Bcyo~h· Tokaıln· •O 

yuunda :\Je\cte? so'.<.ık No .. 15 mua
yene her gün akşama kadar 

lmunıi meclis ~aiıni encünıenin~en: 
aznn ve zaruri olduğunu söyle Ukrayna meselesi ve Avru- !arına alan akrabasından bazı a~;ı reıslenn tekrat" semes bıra-
meğe hacet yoktur. Rusya baş- pa, Ukrayna memleketi, (arazi, genç kadınların ona. kıldıklarını gösteriyor. İşte hu Rustemp.ışa mahallesinde Balkapanı sokagında l ~ , ·o dıık k:iııı0 

lı başına bir alemdir. Türkiye ve ahali, serveti,) Ukrayna'nın mil · dut üzerinde hissedilen hadise- icar müza)edc mliddeti 24 kanunuevvel 930 çar;;:ıııılı.ı ~ünü :::ı:ıt 
Rusya arasındaki münasebatın - Nasıl bu adama varacağı- !erin sebebi bu olsa gerektir. Ji maarı"fı' Ukrayna m··stekil h'" , on be,,c kadar temdit odilmi~tir. Taliplerin l,ıanbııl lıriı•di"C nıcr 
kaç asırdır ne kadar tahavvüller . . ' u u na memnun musun.·· Huduttaki yeni hadiseler üzeri- ' 

k- (917 920) Uk D" d ki · 'tt' kezindcki dairci mahsusada ı·:ııccimeni daimhc ımir:ıc· .. atları. 
gl"C". ı'rdı'gı"· ise maıu·mdur. umetı, - • rayna ıye sor u arını ışı ım . ne Tahran maslahat gu"zarı- · • 
-~ •........................... , .. , ........ ~···································· Bugün Rusya büyük bir inkı Sovyet Cümhuriyeti, Bolşevik Hiç bir şey duymamış gibi mız, İran hükfunetile temasa •• 111111111111111111111111111111111111,. ... 1111111111111111111111111111111111":: 

lap yaptı. Bu memleket bu iti- milli siyaseti, Bolşeviklerin içti görünerek dikkatle dinliyor- memur edilmiştir. Bu siyasi te- =--=-===-· A~ NAH » n iL lUJ ~--~--
barla da bugün ayrıca na~ari dik mai siyaseti, Ukrayna'nn iktisa dum. Nişanlım yavaşça şöyle mastan sonra başhyacak },kinci ~ ;; 
kat e merakı lb d b bir cevap verdi. temas büsbütün başka olacaktır v ce e en ır mem di istismarı, dehşet devri, Uk- :: :: 
leket olmuştur. . . - Bu adam ihtiyar .. Ah, hiç çünkü: Türkiye, samimiyet per- =====: SJGQRTA ŞIRK ET [ .==.-~ 

Hülasa Rusyayı tanımak lü- rayna muhacırlen v.s.. te ona varmak istemiyrum. Fa- desine bürünüp arkadan isyan ~ 
zumu ispata muhtaç olmıyan bir Kitabın bir de haritası var- kat ne yapayım?.. ve fesat fitilleri ateşliyen kun- •• •• 
zarurettir. Fakat bir memleketi dır. Bu kitap Rus dünyasını an Bu benim için kafi geldi. Ar dakçılan pek çabuk teşhis etmiş :: Tarklye it Bankası tarafından te~kll edllml~tlr :: 
tanımak için orayı bilenlerin sağ lamak için okunması zaruri olan tık kararımı verdim. Çok geçme tir. Ve işte bunun içindir ki hu- :: Yangı• • Hayat · Nakliye • Kaza • Otomol>ll • nnJ' uı:ı ,ıı :: 
lam ma!Qmatına müracaattan 

1 
d d" B 'tı"ba ,_ ku den nişanı bozduk, ayrıldık. duttaki en ufak bir hadise üzeri- SE aıallye &lcortalarıaa kab•I eder. ~~ 

başka çare var mıdır?. eser er en ır. u ı r.., 0 yu O zaman ayrıldığıma çok iyi ne Türkiyenin alacağı vaziyet :: Adreı: • ••el Vakıf lıaa ı.tanbıl :: 
İşte yeni bir kitap bize bu culamnıza tavsiye etmekten ke ettiğimi zannediyordum. Çünkü evvelkinden çok daha şedit ve §§ Telefoaı lttubul - !131 Telgral: lmtıy u :: 

va'sı· diyarın büyük" bir kıtasını ndimizi alamıyoruz. '--nim ihtiyarlı"lllU istihfaf e- umhllü olacaktı. 111111111111111111111111111111111111 ...ı111111111111111111111111111111ınn1 11 
uc;: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~·················•••••ı••········· 

di söyliyemem.. · Unutmak Bir an: mi istemiyor musun?.. di: 
Denmez. Kendisi için yaşamak. . . - Nüsret. . . - Aman rica ederim. . Ne - Affinizi ric:ı etmek ıçiıı 
- Hay .. Hay!.. Değil miydi?.. O halde hiç Dediler. Çılgın gibi sordum: münasebet?.. Şafak vakti bile hanımefendi.. . 
- ilk fırsatta.. bir şeyi yeniden düşünmiyecek, - Nerede?.. beklerim! eöylcrken dizlerimin dı 
- Münasip bir zamanda!. hiç bir şeye aldırmıyacakum. - Prenses Hazretlerini tele- - Nerede bekliyeceksin!.. bi .. ,;.:üyor, kıvrılıyor, boyrıll 
Filan dedim. Ve .. Epeyce ko En küçük bir aldmşm ucu ve fonda bekliyorlar... - Nerede emredersen?.. mı b<iküyordu: . 

nu5tuk. Nede olsa yine ikide bir uzanışı paşanın koynuna ilk so Dediler. Denize düşenin yıla - Bea doğru motöre ıreli- - Gündüz çılgın gibi idı~· 
dalıyor, düşünüyor, paşayı, Ne kulduğum güne kadar gidebilir na sarılması gibi o sese koştum. rim!. Ne yaptığımı bilmiyerek sizırı-

Beş hasla var l 
• 

Eleaı JZZET ' cim Bey Nazmiyi gözlerimden ve ymi Belkiysin zehirli dişle- Heyecan, ümit, sevgi, teselli. - Çok güzel. . le konuştum. . 

1 
geçiriyordum. ri öldürülen Belkiysi mezarın- - Alo. . . - Dokuz buçuk. . . Her halde beni affedeceğirıı· 

nöbeti geçirdiğini hissediyor-! kaç defa kendi sile görüşmüş- * ,, * da hortlatabilirdi ! Bu aki~t - Sen misin Nüsret?. . - Mükemmel... ze, mazur göreceğinize emirıi~: 
du~. _Ben, bütün bu kar~rsızlı~ 

1 
~m .• Kibar bir hanın:efen_di. Es 1 Rana hanımefendi, gittiği za ç?k k~rkll!1~tur, çıldır~~ B~kir - Benim y~vrucuiıını:· . Ot~- - Haydi, oruvar... İnsanlar, hazan böyle iradelett 

lar ıçınde çırpınırken, hızmetçtl kı Şuray-1 Devlet reıslerınden_I man saat yediyi bulmuştu. Doğ sın akıbetıdır. Bunun ıçındır kı, le telefon ettim. Yarın ıçın bı- - Oruvar şekerim... nin haricinde hareketlere koY~-
haber verdi: . birisinin hanımı. Altmışlık var. ru odama çekildim. Yapılacak hemen piyanonun başına geç- ze bir daire hazrrlıyacaklar.. Oooh .. Bu telefon içimi öyle luyorlar. Bin defa, on bin de a 

- Rana Hanımefendı sizi Maamafih, yine zinde, yine der iş yoktu. tim ve .. En şuh, en ~ahkahalı Hem onu haber vereyim, hem rahatlaştırdı ki!.. p' 
bekliyorlar.. li toplu bir hanımefendi. Mı- Düşünmemek yeis duyma- nağmelerin çatakliğinı parmak- de bir bonsuvar diyeyim.. De- * * • ışma~···h 1 

Beklenilmeyen bir misaf~. Fa sırda bir çiftlik meseleleri var- ' mak en küçük bir üzüntüye yü- larımda ve kulaklarımda topla- dim. Gece. ~ Pe~~~ .. ay·· 
kat, imdadıma yetişti, benı ka- mış. Müşkül.it gösteriyorlar- reği~1de yer vermemek iat~yor- dım. - Çok iyi yaptın. Dalgın, roman okuyordum. _ üzülmeyiniz!.. 
rarsr?lrktan, sıkıntıdan kurtar- ~§. ~izim. ~a§!l ~iraz. delalet dum. Bu, öyle bir an ve .. Oyle Bir saat .. Bir buçuk saat dur - Ne zaman buluııuru:ı?.. Kapı wruldu. _ Geçen geçti! .. 
dı. gösterır ve ışın ıçıne gırerse ko1bir hadise idi ki biraz yeis duy madan çalmış ve söylemişim. - Sabahleyin!.. - Buyurun .. ıayllkıa Olu 

- Rahatınıza bakınır ... 
_Geliyorum. Bir dakika.. D rrnuş.. . . mak, biraz içleıD.?1ek, biraz dü- - Yemeğe... - Sabah mı!.· Kapı hafif aralandı ve Nedim Demek ve .. Bu adamı sav· 
Dedı·m. Bı"raz, kendı"me reki - amadım, gıttı geldı. Fa- "Ünmek bütün bı:r hayatı yıka- Dediler. - Evet... Bey Nazmi'nin başı O"Öründü. · · b 11ıı " k ı ttıl K " "' mak varken -ılmem nicin a 

düzen vermeye çalıştım. Ne ka at, ~ta ar. uzu~ ~annne·ıbilirdi. Benim hayatım, Pren- _Hayır.. - Ben, akşam üzeri.. Diye Birdenbire ürktüm. da bir tuhaflık geldi, adeta onıırı 
dar oyalanmaya çalışsam yine fend

1
,,} ~a~a ~azretl~rının lQtfu 

1 
ses Belkiysin hayaU, kendisi Dedim. düşünmüştüm de. . - Bu saatte ne i'i vaı·? boyun kırması, yalvarır görü~· 

nafileydi. Sinirlerimdeki bo:z- de ouetinı ~~ırıeme~ın.. için yaşıyan prenaesin hayatın- - Telefon... - Hayır .. Hayır. Sabahle- Kitap elimden düştü. Bir göl mesi karı::ısında kendimde hır 
gun, zihnimdeki karmakan"ık- Demek ıçm ıelmış. Ne diye- cJaki ııı.r, Dediler. yin !. . ge gibi odadan içeriye girdi, bir "' " · Al H H ··1 "b' ka k d gurur ve taşkınlık buldum: 
lılı: devam ediyordu. Bu hal~e yım: . . -~~amak - ayır.. - Hay.. ay!.. go ge gı ı pıyı apa ı ve.. (Bitmedi) 
kadıncağızın yanınA gittim. Bır - Paşa ıle lı:avıalıyJm. Şmı-- Duşunmcmr'· Derlim - Yokea sabahleyin gelme- Bir gölg• gibi bana doğru ıı;el-



= = 
ı Muhabir e~ tupları.. 1 

ffe _imsiz ve hakimsiz 
bir kasaba ! .. 

MlWYET P.\.ZARTFS[ K.~'U. Tl~\'\'EL 1930 

Zavallı muallim il · !riabkeınelerde -, 

(Başı birinci sahifede) (Başı birin i sahifede) 3 gaze.e a'ey ıi •~ dava 
şun muallim Osman Şinasi Beyin hl m ve komşu memleketlerdeki Gazetemizle Akc .11 ve Son-1 
binde kalmıştır. Ceset Morga nakledil l kta 1 ında dah · · b. • 
m~lir. Tahkikata müddei umumi mu me~ e ar n a ıy~. 'r posta gazeteleri aleyhine Müd-
avini lsrnail Hakkı Bey vaziyet etmiş vazıyette bulunduklarını soyle- deiumumilikçe bir "esrarı aske-
tir. mişlerdir. riyeyi ifşa" davası açılmıştır. 

Maktul muallim U:ınıan Şinasi Be- . . . A 
yin cesedi bugün morgtan alınarak Gazı Hazretlen, devlet teşkı- ğrıdağı tedip harekatının kat'i 

-----

:;öle' de bunların ikisi de yok. Adliye 
ve Sıhhiye 

Kasımpaşaya götürülecek ve mektep litmın güzel ve mükemmel itle- imha safhasının hangi gün baş
teki arkadılşlan ve talebeleri tarafın- mesinde halka teveccüh eden va lıyacağınm tasrih edilmiş olma 
dan ı:ıerasimle. Okmeydanındaki me- zifeleı-den bahis bu nnu,lar a· sı davaya sebep olarak gösteril 
zarlıga defncdilecektır. • y % ' M d ·· t 

Diger taraftan Adileyede yaptığı- lelumum memurlar arasında es. mekt~r. 
1 

erce es muessesa 1 • 

vekaletleri bu işle meşgul olmalıdırlar = tahkikata göre istintak hakimi- ki devirden kalma zihniyetler Şofor serbes bırakıldı . 6 Modeli makineyı 
nin gösterdiği lüzum, Haydar hakkın bulunabileceğini bu kabil kim- Evvelki gün Kemerburgaz- ! M d k d \ 
da tevkif müzekker~si kesilmiştir .. aelerden hoınut~uzluklan varsa ey ana 

Haydar hataen katilden dolayı maz . .. . dan şehrimize gelen bir otomo- Çl ar ı 
nun bulunmaktadır. Muizin muhake-1 bunları refakatındaki mufettış- bil; hendeğe yuvarlanmış, müş Zarif, metin gayet seda<tz, 
mesi gayri mevkuf olarak cereyan ede !ere bildirmeleri lüzumunu söy- terilerinden biri ölmüş üçü ya- otomatik c ıvel unzımi kabilı 
cektir. !emişlerdir. ralanmıştır. darbe, h rkt>Ç" 5iıblüp ı.ıkılma ı 

Reisicümhur Hazretleri, halk Otomobilin mevcuden adliye l ltabil en m1.ııekAmil 'azı akine<idir Villigelte 

Beykoz elektriği 
ile konuşmalarında mevzuu y~ se~ke_dil7.n şoför Sükrü Efen Vekili ve deposu: 
bahsolan bütün maddeler üze- ~ı;_ 1 ıncı n~us~an~ ~afından Ziyaeddin Salt: 
rinde fikirlerini etraflıca tavzih ıstıntak edılrnış, hadısede kaba 1 
etmişler ve tezahür eden görüş hatı görülmediği için serbest bı L:lrfncl Vakıf Han j 

~ereyan kundura fahri- yanlışlarını ve bilgi noksanları- rakılmıştrr. Şoför Şükrünün mu· letanbul 
kasından alınacakbr m büyük bir samimiyetle sahip- hakemesi gayri mevkuf olarak -
Beykoz kaymakamı Reşat lerine kabul ve teslim ettirmiş- yapılacaktır. Uüdde!i bayabnızd3 

Bey, Sanayi ve Maadin Banka- !erdir. Katil Kadri kollanac3gmız 
sının Beykoz kundura fabrikası Cümhuriyet Halk Fırkasının İzmir hapisanesinden kaçan S A A T T f R 
ile anlaşması neticesi olarak faaliyetine ve takip ettiği ana beş mabkfundan Kadri isminde 
Bcykoza dünden itibaren elek- hatlara intikal eden bahis Gazi ki katil yakalanmıştır. 
trik cereyanı verilmiştir. Hazretlerinin halkçılık, devletçi Esrarı nasıl saklamış? 

2440 metre irtifada hekimsiz ve htiklmsiz bir kaza· Göle. d Bb~y~okzl: Paşabahkçe yolktuna lik, Iayiklik mevzuu üzerinde Bir kaç gün evvel tevkifhane 
. . . . a uyu ambalar oruna a- güzel bir konferans halini aldı. de Vahan isminde bir mevkufta 

Kars viliiyetinin mühim ka-lnırı çok berekethdır ve İstanbu dir Cümhuriyet Halk Fırkasının bu dirh b Acenta w dcpoziıerl BOGOS K. 
Zalarından bın. 'side Göledir. Ka- la kadar sevkolunur. Türke.,in · -11 · h 10 em esrar ulunrnuştur. 

k
.. .. . . 

1 
•. 

1 
h~ Nun· Beyı'n katilı" mı etın ayat ve mükadderatı- Dünde sirkat ve polise hakaret ARAPYAN lstanbul Çarşui Kebir 

zanın merkezi idaresi olan ka- oyu gravıyer ıma atı e meş ur t - k "nktl' .. .. . . Ö d B İ bul d .. rt 
1 

. . m yap ıgı, urtarıcı ve ı ap- curmunden mevkuf Hayrıde 20 1 
sabanın ismide Merdiniktır. ğ kur. u sen~ stank luanmuoş d Ge~~~- edrde TabkskımMde bır ka· çı rolü deruhte ettiği, tarihi va- dirhem esrar meydana çıkarıl- 1 lstanbul belediyesi 
leden sonra Vali Salim Bey ve amyon gravıyer sev o - m yuzun en sa ı usul me- 'f • 1- 1 · ·· · B 2 d. h b 

A d 
h d h , . . zı eve mes u ıyet erı ve uzenn- mrştır. u O ır em esrarın uı ı'}Anlan 

erkanı vilayetle r a an an a tur. F b .k b uslarından Nurı Beyı bıçakla de yürüdüğü değişmez esasları lunması pek garip bir sekilde 0 1' cı 
reket eyledik. Şose gayet mun- a n a . öldüren Mezbahada müstahdem izah buyurarak "muayyen olan muştur. · ............................................. ___ • 
tazam ve çok şairane eraziden Bu yak~larda kazada bır pas Hacı, uzun müddettenberi polis yolumuzda katiyetle yürüyece. Mevkuf Hayri tevkifhaneye .Fatih Belediye şub~si müdür-
mürur eylediği cihetle bu şose tırma fabnkası .. açıl~cmal~thr. Sa- tarafından aramakta idi. Bir za- ğiz" dediler Bugüne kadar gel- girdiğ;i zaman yüzünde bazı ev- lüğiınden: .Fe.1erde Cibali Yeni· 
de seyahat çok güzeldir. Ga- bun, tutlak vekosele ı a ane mantar Türkiyed f etti-· ı . A ı-· . .. . kapusunda kulei zemin ınahal-
yet geniş ovalarda mamur ve leri de tesis olunacaktır Bunun d'l b ka e.~ 1~~~ Ed~ı imiş ve geçmiş muhalif teşekkül ~a ve ıztır~p ~ aımı ğoste~f' 
kalabalık köyleri geçiyorduk. için tüccarlar 50000 lira. serma- zan11;e ı end u k t; n dı~ ıı:- lerin tuttukları sakim istikamet unun sun ı o masın an şup e linin kiraya verilmesi mukarrer 

Yol boyunca S
üvari 1·andarma- e koymu.,lard M kU . ne cıvarın a ya a an gı şayı !eri ve bu faaliyetlerin memleke eden muayene memuru Yusuf bulunduğundan talip olanların 

. Y. : .~· ez '.. ıma- olmuştur. t tı' d·-· . b"l -· Efendi· Hayrinin her tarafı !arını gördüm. Bır aralık oto- Iathanelenn vucude getırılmc- K-yfi . . e ge r ıgı ve getıre ı ecegı za· • klnunusaninin ı-ı üncü çar~am-
mobilimize doğru eyilip bir şey si için 150,000 lira lazım olduğu d. e yet tahkik edilmekte- rarlara işaret ve serbest fırkanın nı. aramış ve k~mtrol m.e~uru ba giinli saat 14 de Belediye 
!er söylemek isteyen atlı bir cihetle Ziraat Bankasının mua- ıFr. b . .. . . . infisahı bahsinde tevakkuf ede- Hidayet efendı de H~_yrının ~- encümenine muracaatbrı ilAn 
adam nazari dikkatimizi celp venetini istirham etmektedir- a rıkatorlerın ıçtimaı rek bu fırkanın daha teşekkü- ;_ıradbınak 1de~1 . olmak uz.er~k bır olunur. 

l d ·-· d h d d k 1 B .. 1 r· . 1 bank D" S . B' 1·-· d l .. d t ti' edil ek 1ar ·uar a ngı ız tuzunu ıçtı ten ey e ıgın en emen ur u ve er. oy e na ı ış ere anın un anayı ır ıgın e top- un e ea en m tup la t kıvranma -
otomobilden inerek herifin ne muavenette bulunması tam ma lanan trikotaj fabrikatörleri, bir malil.m olması lazım gelen nok- byamnl saa,.,, sol~ 1 ~~ 
d k . d·-· . n1 k •st ·1 . d .ı..· h. 1 ak kısun . • . • . . aş anuş U4Ç azım ge en tcsın eme isıte ıgmı a ama ı c- nası e yerın e ıuır ızmet o ac fabnka amelelerin müte- taı nazarın bıliihare yenı bır şe- • ·· t •ştır• M .. bil. Ha · _ 
d.k B ·· · · şakagm" tır di . .b. I"'-'· nı gos ermı . us • yn ı . u genç suvarının . .. · ma yen yerlerini değiştinnele- yınış gı .ı te <UU<isindeki yanlış- den hiç beklenilmiyen bir şey 
~n kanlar akıyordu ve. ~ı~ tti- Maden su:ı;u rinden mütev~llit vaziyeti gö- lığı tavzih buyurdular. Bu mc- çıkarmıştır. Bu· 10 santim uzun 
tun kaçakcısınm kendısını bu Kasabaya 20 dakıkada karbo rüşmüşlerdir yanda tarihi rabıtalarla bag-lı ı - d kurş' k ı kalı 
h l k d - ·· l di V ı· ı b. f k k · • ugun a ve un a em n 

a t; oy !1~unu s~y e · . ~ 1 nat 1 ır memba suy1;1 ~ş ~~ Fakat dünkü ic;timada bir ka- bulundukları C. Halk Fırka- lığında teksif edilmiş bir esnır-
Beyın brlisı Rahmi E~endi ile tadır. Bu sudan hepımız ıçtık, rar verilemedig-inden gelecek sının başındaki mevkilerini tek- d H · · b · ba" k-

f .. .. k tula '-ız de on h kik t . d t l ır. ayn• u esrarı' gırsa şo oru mer oş r ıu - a a en gazı Zlo/a e, aamı e ·· ·· d 1 1 t · ·1 1 ;ı:x.· · · l·ı ı taki ı dik O sırada va . b .b. b. d Tahlil pazar gunun e top anı ması ta- rar ve eyıt ettı er. arma ıztırap veru.<J<ı ıçın e ı e 
an peye . • zız ve uz gı ı ır su ur. karrür etmiştir R .. ümh. • ki çıkarmıştır Hayri tevkif 

!iyi istikbale gelmi§ olan kaza raporu neticesinde Karahisar B . . · . . eısıc ur Hazretlcn, fırka ce P · ~ •• 
kaymakamı ile arkada"-' dahi bi d 'k" . u ıçtımada Gazı Hz. nın prensiplerinin herkese layikile haneye esrar soktugu ıçın ay-

,... ma en suyuna nazaran ı ıncı fabrikala · tl . d h k d·ı kti 
ze iltihak ettiler. Polis Rahmi derecede olduğu tahakkuk eyle- n zıy~e en esnasın a anlatılması ve izah edilmesi lü- rıca mu a eme e 1 ece r. 
Ef. herifi tutmuş atile beraber miştir. y:ılıı; teşebbuşl.er de mevzuu zumundan bahsetmişler ve bu Konser 
getiriyordu. Bulunduğumuz Ahlak b so a~tır. • zeminde etraflı teşrihat ile Krrk 
noktadaki at yükünü muayene Halkta taassup vetesettüryok F erıha H.ın ıfşaab lareli'nin çifçi, köylü, tüccar ve 
ettik tütüne dair bir şey bulama tur. Ahlak umumiyetle iyi ise Evvelki sene güzellik müsa- hanımlarına kıymetli vasayada 
ymca muhbirin mahiyeti hak- de hayvan hırsızlığı ve ot yak- bakasında birinciliği kazanmış bulunmuşlardır. 

Galatasaray "Akademi" teş
kilatının tertip ettiği konser 
dün muvaffakıyetl~ verilmiştir. 

kında fena fikirlerle meşbu o- mak gibi bazı uygunsuz ahvalin olan Feriha Tevfik Hanım Av- Gazi Hazretleri, fırkanın ha-
larak avdet ve Merdinike hare- cereyan eylediğini işittim. Ge- rupa ve Amerikada yaptığı u- tıra defterine şu satırları yaz- Müessif İrtihal 
ket eyledik. Hava oldukça so- çen sene Zonguldak vilayetinde zun seyahatten avdet etm'stir. mışlardır: Bir müddetteııberi rahatsız bulu-
ğuk_idi. Kaym~kam ~a!filıa~.d~~ de ayni hal vardır.Köylerimizin Feriha Tevfik Hanımın fikrine nan Ajana müdiri umumisi Alaeddin 
Beym sıcak aşıyanesınde gurul medarı hayatı olan hayvanat göre: "Amerik~-'al·ı· '"'t·ı·zellı·k "- Kırklal'eli vilayet fırka Beyin, dün gece ı;aat 10 da vet'&t eyle 

· ··1 ba af d u·.ı ' o • merl ~ · · d h f h lk dig"in teessürle haber aldık. Merhu-
g~ru yanan s~ mn ~ ın a hırsızlığı ve samanlık ve otlu-, müsabakalarının, kadın ticareti •~z.~mız ~ er sıru a tan mun cenıueai bugün oaat ikide Şişli 
bır halka teşkil eyledık. Çok ğun yakılması gibi halat kat'i 'ı · ın· kur ı b. d f olan mumessıllerle karşr karşı- Tarlaryan apart•manı ittisalinde Fe-. k f" b. f d . . ıç umuş ır pazar ~n ar. . d'-· b . . . , 
zengın ve ço ne ıs ır so ra an bır nihayet verilmek lazımdır. kı kt ., - ya geçır ıgım zaman enım ıcın rit Bey;n hanesinden kaldınlarnk 
sonra gece .Yarısı.na kadar otu- Bu halin devamı ise bir nevi a- yo ur. __ _ 

1 
çok kıymetli olmu'!tur. Sami~i Merkez Efendi kabri.tanına defncd!~e 

duk v~ vah Beyın odası k3;fŞI· sayişsizliktir ! cı Musa ve oğulları bizi izaz ve ve açık konuşmamız bende.unu- cdekkvlmae cenaktaze "!'.!"erhazı Beyaailz.ıt ~n 
sı 1da ıhzar olunan salonda Jan- . . . . - . 'b 1 b k 1 e ı c ır. ... umun cııne ve 
d' kum d Fuat Defter Hastalık, hekim ve hakim ıkram ıçın geceyı orada geçir- tamıyac~gım ıntı a ar ıra tı. • oıtlarma taziyetlerimizi beyan ede-

arma uh.dd~n ~ı ·r M .. d.. .. Kazanın bazı köylerinde fren ınekliğimizi rica ettiler ve ima- Cümhurıyet Halk fırk~ı men- 1 riz. 
dar M ı S ~·h. aarı .. d .. ~ :;u gi olduğunu işittim. Bu hasta-ıliithanelerini gezdirdiler. Bu i-'suplannın halkçılrk, devletçilik ı --S-i_n_e_m_a---T-iy_a_t-ro--J ..... 
Şt;vketk~eB ı 

1 
ıyle m~ uru . b~- Iık az çok her yerde bulunuyor. malathanelerd:: cesim graviyer mefhumunu çok güzel anlamış _ 

mıt Şa ır ey ere a:. ... ervarı ır A 1 . . · k 1 ki · b ld ki · · · h d •· i'------------ ,
1 

. dıkl sı şayanı dıkkat olan cıhet şu peyrur te ere erı ve eşer al- o u arını en ıyı ıza e en soz- · D lb d 
ko~~I a ~rı;:kyaj m~İamat dur ki bu kazada senelerdenberi tışar okkalık nefis tereyağ ka- !er köylü ve çiftçilerin ağzından Is. B. arü e ayi 
(G~le) ak ın a th bah.rden hekim ve hakim yoktur. "He- lıpları lebalep dolu idi. Bu pey- işidiliyor. Gördüklerimden ve i- temsHlerl 

0 e azası sa 1 1 k. 1 hak. Imadı- ı d · ·ı b 1 d · 'ki · d k · 
2 440 metre mürtefi olduğu ci- dım e d'ını ok b. gdı Ybt;r er ~ mrf_ve lyda~ arh u

1
d 'a ar

1 
ucuz ve 1 şıttı enm en pe zıyade mem- Bu akşam 

h
• 

1 
•
1
A d h'lind .. k urma,. ıyel'e ız e ır eskı ne ıs o ugu a e satı amamak nunum" ISTA'BIR. ın:ıı:ıılnslsaaı 21,30 dı 

et e vı ayet a ı e en yu - d--'- 1 .. · t dır 1 · " ıı.ı.ı.ıı Su·· t 
k b. ·dir N .. f · ,,,,.,ı mese vardır. Turkıye va- a • · ~ ~~ ~~ se . ır arazı · u ~ ~umı tanının uzak kö_şelerine galiba Memleketimizde bu kadar Fırkadan ayrılırken bir genç k d J 

y~sı 22,000 ve merk~zinkı (7~~ kimse _gelmek istemiyor! Ve mebzul ve nefis yağla peynirler. kısa bir nutukla Gazi Hazretle- ar eş er 
d~. lOO ~det. h:1~~1 J~k~~anı herkes Istanbul ile İzmir gibi çıkarıldığı halde İstanbulda Ba rini seliimlamış. Trakyalıların lcoN=~le~~:de 
bır şoseh uz

1
en!1 e 

3 
f dve merkezi yerlere toplanmak is- lıkpazarındaki tüccarların bun-1 kurtarıcısına minnet ve sükra- ı ı. Galip Bey 

kahve ane en ve ırını var ır. . B · t 1.k h. ı lb •~ l · k 1 t ·· l k 'b .. ·· 
7 

d k.. .. H Ok tıyor. u ıse va anperver ı - ıs- arı ce e ..... eıne erı ço şayanı nma ercuman o ara utun S:ılı günü 
5 a edt 0ik}'.u veh. ~vanl • kazam sile kabili telif olamaz. Hükı'.lme eseftir. Peynirlerin her cinsi bu gençliğin daima kendisini sami 1111 akşallll 
namın a ı na ıyesı o an a- . .. h . · •lA . d · 1 1 k . • b' h 1 . yalnız muallim 

h 
•. .. ld' ti cum urıyemız vı ayatı şarkı- ra a ıma o uruna ta ve gravı- mı ır eyecan a takıp edeceg·i- ve ıaıe~eye 

nm suyu, avası Çoı< guze ır. d .. b d 1 1.. k 1 ltm k k d . . d .. ,, 
ye e mu a e e usu u oymuş yer er a ış uruşa a ar sa- 1 nı, azının en ve soziinden ayrıl- 11111111 BiR KA\'UK 

Ormanları . olduğundan üç sene gibi cüz'i tılmaktadır. Pek nefis ve tuz- mıyacağmr temin etmistir ı llEVRlLDI 
Göle kazası C?nnanlarile meş- bir müddet için vatanın her ta- suz tereyağları kalıp halinde Reisicümhur Hazretl~ri ·ceva-

hurd!1r ve kiimılen çamdır. ~ek rafında ikamet ve istirahat aca- yüz kuruştan verildiği halde,ben: 
zenrrın olan bu o~~lar Oltıye ba mümkün olamıyor mu? Ev- müşteri bulamaması çok yazık- ., . . 
ve ~arsa do~ ıın:ıdat etmek- velden herkes Yemen il~. Bağ- tır. Hacı Musa Ağa bana hedi-1 - K_ırklareh hal~ ve bılh~~-
tedu. Orman şımdıye kadar ba dat ve Tarabulusgarpten urker- ye olarak yağ ve graviyer peyni sa gençlık na~ına s~ylene.n soz 
k_ir k~ış ve. bi_r hızar olsun te l~r~i ! Şimdi ise ürkecek bir ye- ri. verdi, ve ayrılrrken "gazete-ı' !erden çok mutehassı~. oldu~. 
sıs edılememıştır. nmız kalmamıştır her yer cen- nıze yazmasını unutma., dedi. Bundan ~layı teşekkur edenm. 

Hayvanatı net gibidir. Buraları acaba ne Artık karanlık basmak üzere i- İzhar edılen heyecanın bir ayni 
Göle kazası hayvan yetiştir- zannediyorlar hele bir kere gel- di, buyüksek tepelerin sathı ma da benim vicdanımda basıl ol

mekle şöhret almış bir diyardır. sinler de görsünler! O zaman illerinden süzülerek inerken kar mu§tur. Bunu, liiyıkile ifade e
Buranın kırmızı cins bakan çok bana da hak vereceklerdir. Maa şımızda büyük bir altın tepsi gi- debilmek benim için müşküldür. 
meşhurdur. Bu gibi meşhur hay ha.za bu bapta Sıhhiye ve Adli- bi tulft eden ayın çok şairane Allaha ısmarladık arkadaşlar· 
vanat Balyede dahi yetişmekte ye Vekaleti celilelerinin nazarı manzarasile ruhlarımız beden- demişler ve coşgun alkışlar a:a
ve damızlık olarak her tarafa i.h dikkat. ve merhametlerini cel- Ie~zden taş~ağa başlamıştı! smda otomobile binerek trene 
rac olunmaktadır. Kaza dahi- beylerım. Bıraz sonra da~ların arasında avdet etmişlerdir. Geceyi trende 
!inde 66537 ~-oy~ ve 22610 inek . G?.J~'!en ~vdet . g!fil1~.ş ~'. ~.ep~~ k~dar parlak geçirecekler, yaran Edirneye ha 
ten başkad ıger bınlerce hayva- Ertesı gunu valı Bey şehır da bır gol gorundu. Eger hava mü reket buyuracaklardır 
nat mevcuttur. Bu hayvanlar bilinde teftişatta bulunduktan sait oı • .,,,,ır n !?"ii7.el gölün kena · 
Hope tarikile kısmen İstanbul ve halkın ve esnafın hatırlarını rında bir vakfei istirahat geçir- Ticaret mümessilli~ 
~ 1ezbahasına sevkolunmaktadır. birer birer sord~ so~ra ora mek cidden pek ebedi bir hatıra İk v kAI . . , . 

Mahsulatı dan hareket eyledık ve bır müd olurdu! Artık yoku~ları uçarak A Usat ~ a eti hancı teş~ı-
Kazanın mahsulatı arpa ve det bir tarafı çamlık dar bir bo- iniyoruz. Ortalık iyice kararmış lata eheımnıyet .. ve~ektedir. 

1 ıığdaydan ibaret ise de arpa ha ğaz içinde ve güzel bir şoseyi tı. Uzaktan Karsın ışıklarını o-ö' Gelen ha~rlere gore bırkaç yer 
sılatı müthiştir. Ot ve yayliiları takip eyledik. Akşama doğru rüyorduk. Şehire girdiğimiz :a-1 de daha ttcaret mümessilliği a
mebzul ve vasi olduğundan hay (Boğatepe) denilen peynir ve man sokaklardan el avak çeki!-1 çtlacaktrr. Bu arada Köstence, 
1!allat için en müsait bir mahal- yağ imalathanelerini havi bir ınişti.... 1 Pire ve İskenderiyede birer mü 

· - · · i · H R. K. messillik teşkil edilecektir. 

ZA YI - Eyipsultan askerlik 
şubesir.den aldığım vesikayı gaip 
ettim yeni~ini alacajı;ımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 313 tevelliltlil 

Musıaıa Şem'l 

Jandarma lmallthıınes!nden' 
Yerli lmale4il.,iş olmalc üzero 

617 çift demir efrat karyolası pazar
lık suretile satın alınmak üzere ye· 
niden aleni olaıalc münakasaya lı:o

nulmu,mr. Pazarlık 23-12-930 
sılı günü sut 14 de lçra olunıcalı:· 
tır. Tıliplenn Gedik paşada jandarma 
lmalltbanesindeki komisyona mi· 
rıcuı eylemeleri lllıı olunUL 

ihtira lfAnı 
"Sabit torpillerin uııılcdıııı tayin 

eden nlzım. hakkında lldhul olu· 
nan 2 T.S&lli 1926 tarih ve 421 
numerolu ihtira berab bu kere mevkii 
file konmak üzere ahere deni! feraf 
veva icar edileceğinden talip ofan
Ja.;n Galata'da Çinili Rthu• Hanında 
Robert ferriye müracaatlan illn 
olunur. 

• • • 
lstaııbul Belediyeslnden: Be

deli keşfi 615 7 lira 82 kuruş 
olan çubuklu Gaz depolan is
kelesinin inşası kapalı zarfla 
münakasaya kunmuştur. Talip
lerin şartname almak vr keşif 
evrakını görmek için her gün 
Levazım Müdürlüğüne rnilraca
atları 642 liralık teminat mak:-
buzile şartname ve tek.lif mek
tubunu mühürlil zarfı koyarak 
ihale günü olan 13-1-93 l salı 

glinü saat on beşe kadar encil
mcni daimjye vermeleri. 

• • • 
Emin ön ti Belediye şubesi mü 

dürliiıtündcn: Sahip. iz bulunup 
daireye teslim edilen üç hindi 
sekiz gün ~.arfın la sahibi mü
racaat ctmediiı;i tı.kdirde bilmü
zayede ~tılacaktır. 

* * * 
"arıyer beledire şubesi mü· 

durlügundcn: Muhtacı tamir bir 
halde buluııAn htinye temi1Jik 
işleri ahırının olbaptaki evrakı 

keşfiyesi mucibince pazarlıkla 

lhalı:si mukarrer bulunmuş ol
duğundan mezkCır ahırın tamiri 
için talip olanların 12 kanunu-
;,ani 931 pazıırtesi giınü saat 
fO da Büyükdere Sarıyer Belediye 
şubesi müdiirlügüne muracaat 
etmderi. 

GaJri müba~iller 
Takdiri kıymet komis

yonundan: 
Esas istihkakları on bin lira

ya kadar olan ve yetlerinde 
zirde nurneroları gösterilen kı

rar suretleri bulunan arazi es
babı ga7ri mübadillerin yüzde 
iki nispetindeki istihkaklarını 

almak üzre 22 kanunuevvel 930 
pazartesi günü saat 1 O dan iti
baren Galata'da Danüp hanında 
komisyona müracaatları UAn o-
un ur. 

Karar numaraları: 

628 631 632 634 635 
636 637 640 641 642 
643 645 646 647 648 
651 652 653 654 655 
656 657 658 659 660 
661 862 

Beyoğlu 

2 iNCi NOTER 
Galata T11nel mertebanl sokak 

ehvenc:e eml&k bakımı. Bono 
protesto ve saire ... Tel: 8. O. 1385 

sso • 'ı .. 

-!... C:::;',j 
1 ı) .a .a a. a 
10 buıtik m • kozan c 
:;aatur .. Umumi accntaları! N > 
Cezvec;yan ,.e mıhdumu, ( ar,Jı u 
kelılr. 1-ıınbol 

SEYR(SEf'AL 
M rk.ı acrot•: Galatı ktinru 

flaşın·lo; ile ·oglu ~362 <; .. 'J. 
1tccnrc51 .'irkect<l! .1 ıı.ı: ~ 

~ade ham •it nJı. 'f el [u, ! • 
2740 

Trabzon birinci 
postası 

(CUMllüRI\ ı:T) ve,)'•·· 
23 kıl.nuııucv yeJ :~.ı ıık ,J : 

Galata rıhıtrnmdın Zon~ · 
dak, ln:bolu, ."inop, s,.., 
sun, Giresun, Trabmn, Rize've 
alkacalc ve dönüşte Sürmem:, 
Trabzon. Görele, Giresun, 
Ordu, Ony!, Sams~n, Sinop, 
lnebolu, ZonıtUldağa utraya· 
caktır. 

İskenderye postası 
(IZ?.UR) vapuru 2.1 kAnu 

nuenel salı fO da Galata 
rıhtımından kalkarak çarşam· 

ba sabahı lzmir'e per~embe 
sabahı Pire'ye cumartesi sa· 
babı lskenderıye·ye rnracak
tır. lskenderiye'den pa:ıam:si 
15 te kalkacak çarşamba 

Pire'ye de uğrayarak perşem· 

be lstanbul'a gelect·ktir. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Menin) vapuru 23 kAnu · 
nuevvel Alı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçük· 
lı:uyo, !dremlı , Burhaniye, 
Ay-nlığ"a kalkacak ve dönüşte 
Alonoluıta da u~ayııcakltr. 

COMPAGl\IA GF,, O\ ESSi~ Dl· 
NAVJGAZJO'.\'EA \'Al'ORE 

Tonadan muvasalaııbekl :ıen Capo Piı 
vapuru 23 K.evvel Salı gunıi 'li:aı n 
N.poJ;, Llvur:ı ve Cenova ) \a 
bsrrket edecektir. · 

C novac!An cıU\asal•tı bdı:le 

nen C·po \'aJo vapu'l! -4 J\. c\ve 
Perşembe günü (Kiı;tcnce)ye hr 
kt.:t cdece~tir. 

Biriuci ve uçunciı sınıf )Olcu· 
lan için tenzil. t ı fiatler. 

Fazla ıalsilat aim•k 'e )Okh ve 
hamule için Call',a'da Çinili nbn 1l 

homnda acenıası buludon lnıer.;ond· 
nentale A. şirketine miır ıcıat. Tel don 
Beyo~lu l294· l 2J5. 

Lüks-İzmir Mersin posta~ 

TürkiJ ek::::::v~·~ı~er;eın~ 
gilnü saat 18 de Sirhci nhtı 

mından hareketle Gelibolu, Çıı 
nakkale, lzmir, KülHik, FcthiF, 
Antalya, Al!iye, Mersin~ azimet 
ve avdet edecektir. 

Ta[silAt için: Sirkeci, Yalı 

köşk caddP,i :\.liı mo~lu han 
No. ol acentaltj!;ın:ı müra<"aat. 

Telefon ı,c ı 902 

Muhterem pederim Berut 
Defterdarı csbakı Bilanlı Paşa· 
cık zade :\lcbmet Nuri Beyin 
ve ondan on lıir gün onra da 

biraderim C'..evdet Beyin lsken
deronda ve pederimin yefatın

dan on bir gün evvel de digcr 
biraderim Diyanbekir Nlimune 
hastanesi ser eczacısı ı lasip BP-· 
yin Diyarıbckirde haberi elimi 
vefatları sebcbile :ı.ilece yckdi
gcrini müteakıp duçar oldu~u, 
muz büyük felaketten dolayı 

gerek meli.cup ve gerek telgrafla 
ve gerekse bizzat lütfen tazi
yette bulunmuş alan zc-an ali
yei muhteremeye ayrı, ayn arzı 

teşekküre teessüratım mW olduğ 
cihetle ceridei "' uteberclcri ve
satetilc cümlesine minnet \e 
şükranları:nı arzeylerim efendim. 

Es~ehirde Temyiı: mahkc· 
mesi ikinci ceza dairesi 

a..:asından: Şevket 
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~ayıf ve iştihasız 
Olanlara s ·ark Malt Hulasası 

Onu deraguş edecek mi? 
Hayır! 

·, 

,( 
-1/· "'I·· 

P. si sal çar. 
Birbirinden beyaz üç levla 
Sararmış fena dişlerinizi gizlemek gayri kabildir. 

Ağzınızı açtığınız anda görllnllrler. 
Güzel, sağlam ve parlak dişlerle 1 Bu köpüle, dişlerin her arılığını 

;ıhhl ve pembe diş etlerine malik ve boşluğuna nuluz eder ve tama· 
olmanın aerl ve kolay çaresi tam men temizler. 
•iç gün Kolynos diş macununu kul· .Ağzın fena kokmasın~ dişlerin 
l•nını7. Neticesinden !emin olabilir· çUrümeslru lekelenmesini ve sarar-
!lıılz. Dişler derece derece Oç giiade masını dlş etlerinin hastalanmasını 
ıımamen beyazlanacak, diş etleri mucip olan ağızdaki milyonlarca 
daha 11ğlam ve daha pembe olacak mikroplan itlaf ve ifna eder. 
ve afzınızda aerlnlttid bir temizlik Sağlım n gtlzel dişlerle 11hbt ve 
iıOlıUmnn olacakur. IColynos, dltlerle pembe diş etlerine malik olmagı 
Jıı etlerim matlup surette temizler. ırzu ediyorsanız, b<men lılç bir 
YOlı:aelı: bir derece teklif edlhııılt tesiri görülmlytn dif macununun 
olan bu mazadı toaffiln dit macunu, bir tarafa lıoy1111uz. Ve Kolynos 
a&za alıadıl! anda raylbadar bir lı:ulllDlnıs, 

köplllı haline lnklllp eder, ıı günde ılzi ıatmla edecelıdr. 
Vmuml deposu R. FARAGGI Yeni Volto Han lstaabuf 

,-

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

250 ton döküm koku 
Yukarda yuılı döküm koku kapalı zarf usulile ı 8· ı ·931 tari

hinde saat 14 te ihalesi yapılacılmr tallplerln şartnameyi almak 
için 20 kuruşluk pul llsak etmek suretlle l&tanbuldıı Tophanede 
Asker! Sanatlar mektebirıe, An karada şann alma komisyonuna 
müracaat eylemeleri ve vakti muayyenden evvel zarflarını komi
syona tevdi eylemel~ri. 

••••••••• Muhhralı ••••••••• > • > 
> 
> 
> 
TAKViMi 

RAGIP > • • 
1931-8 inci sene 

~MahmutRagıpBeyin 
~ Bu en doğru ve en güzel takvimi ! 

> • > 
> 

~ Kanaat Kitaphanesi 
> > > > 
> 

Tarafından ne_şredilmiştir. 
Güya (Takvimi Ragıp) ın 931 ser.esine mahsus yeni tab'ı 

olduğunu ilin ve tamim ederek yeni "Ragıp Takvimi,, un· 
> nnlı takvimi çıka.ran kitapçıdan dava edilmiştir. 

• Bayilerimize ve müşterilerimize Mahmut Ragıp imza· 
~ 1111a ve Kanaat kUtUphanasl ibaresine dikkat etmelc-
,> rint taniye eyleriz. 

) .. ~···J\lücelledl 3~, eczası 25 kuruştur ..... •• 

... 
t; t>.ZLl IRt: 'İlilRİ f(iJ 1.Jıııt 

İll'Aı. El)lfl?.... 

Ve aşku garam ilka eder. Hasan sürmesile süslenen göz
lerin cazibesine dayanılmaz. Her kaQın için zaruri ve ebedi 
bir ihtiyaçbr. Avrupanın en kibar ve mümtaz kadınlan dün
yayı velveleye veren hu efsanevi Şark müstahzanndan sipariş 
etmektedirler. Nehattan müstahzar olup gözlere faidei azimesi 
vardır. Kabiliyeti rüyeti tezyit ile göz hastalıklarına mani 
olur. 20 kuruşa Hasan ecza deposunda toptancılara tenzilat. 

Devlet ınat~aası ıııü~irli~in~en: 

• 

DEVLET MATBAASI 
-Yeni Neşriyatı 

Umuml Coğafya 

( Tabil, Beşeri ) 
Macit ve İbrahim Hakkı Beyler 

Fian 130 kuruş 

• • • 
Fizik Maııipü!Asyonu 

Defteri 
Kemal Zaim Bey 
Fian 65 Kuruş 

• • • 
rr~rbiye Mecmuası 

Numara 28 

Fiaa 25 Senelik Abonesi 250 

• • • 
Beyaz Zambaklar 

Memleketinde 
Mütercimi Ali Haydar Bey 

Fian 55 kuruş 

• • • 
SATIŞ YERİ 

C.galoğlu Maarif Emaneti Altında 

• 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

......................... ı .. ..:: ............... m•• .... 
Pendik İstasyon Büfesi bir sene müddetle ve alenl müzayede 

ile icara verilecektir. İsticara talip olanların 27· ı 2-930 cumartesi 
gUnU sut 15 te Haydarpaşa işletme müfettişli~nde hazır bulun
maları IAzımdır. 

Bu hususa ait şartnameler işletme Kaleminden alınabilir. 
Taliplerin müzayedeye iştirak için 200 lira teminat tevdi etmesi 

meşruttur. 

31 baş öküz münakasası 
Pendik Bakteriyolojihanesi mü

dürlüğünden: 
Pendik Serum darülistihzarına lilzumıı olup aleni m!lnıkssa Uı 24 kt

nunuevvcl 930 tarihinde ihalesi ıakarrilr eden 31 baş öküzün tartnameslni 
görmek için her gtin ye vermeğe talip ollnları n ye.mi ihale olan 24 kA· 
nunuevvel 930 tuihine müsadlf çarşamba günü uıt 14 ıc defterclar'ık 

binasında Mileuesah lktiıadiye mübay11 Trnmisyonunı müracoat eylemeleri 
ilin olunur. 

lüksek Müben~is ınekte~i nın~aJaat konıis
Jonun~an: 

Mektep talebesi için mevcut ne müsadif çarşamba günü saat 
şartname ve nümunesine tevfi- 14 te icra kılınacaktır. Talipler 
kan 272 çift iskarpin imali aleni Ticaret odasında mukayyet bu
münakasaya konulmuştur. İha- lunduklarına dair vesika ibrazı. 
lesi 31 Kaıı.unuevvel 930 tarihi- na mecburdurlar. 

Banka Komerçiyale italyana 
Merkezi Mllano ,ahrinda Anonim ,ırketı 

Sermaye va ihtiyat akçesi: ltalyan Lirası 1,240,000,000 
31 Teşrinievvel 1930 Tarihli Bilanç0 

ZiMMET MATLUP 
(ısı ve Bankalar nezdlndekl nukud 

Portföy ve buine bonoları 

Berayı tahlil me•du ıenedıt 

Rcı:crl!r 

Bankaya ılı esham ve tahvll4t 

Bankalar• Ti muhtelif mücııeeata hıkb lşdrü 

Esbım ve tıhvillt üzerinden avanılu 
Muhabirler ( Baklyel zimmeti ) 

Kabul dolaylslle borçlular 

Muhtelif borçlular 

Emvali gayri menkule 

Mefruşat ve masarifi te•islye 

Kefalet dol17ısile borçlular 

' 

Memurin tekaüdiye 
llerıyl hıfz mevdu Kefalet akçesi 
uhım ve ııhvilAt: teminat • 

Serbeıt kıımı 

504,232,4-01 90 

.. 274,389,453 90 

137,179,852 5S 

685, 188,131 80 

698,928,463 90 

678,419,471 65 

1,974, 706,454 35 

697. 704,686 75 

235, 142,477 50 
72,077,306 20 

l 

808,531,027 75 

9,4-07,469 
978, 755,999 -

S,4-07 ,222,552 

l t. = ll!,156,885,749 45 1 
tstanbul Şubı Merkezi: Voyvoda Cadde~~ Koraköy Palu - Telefon: 
lstanbul Şubo•i: Alalemciyan H_ın - Tel_efon: l11anbul ~821·2 2877 
Beyoğlu Şubesi: lstiklAI Caıldesı, 247, Alı Namık Bey Han Telefon: 
lstanbul Borsasmdıı kaınbiyo Daireai: Telefon: lt11nbul 1718. 
lzınir Subesl 

Sermaye 
ihtiyat akçesi 
FevkılAde ihıiyaı 

• 

Tevzi edilmeyen hissel ıerneıtll 
Hesabı cari mevduatı 

Muhabirler ( Bakiye! matlubu ) 
Berayı tahsil senedat tevdi edenler 
Muhtelif dainler 
S nedııı ticariye 
Tedavüldeki çekler: 

Ad! 75, 343. 575, 55 
Sirküler l <9, 807, 641, 60 

Kefalet dotayisile alacaklılar 

700,000,000 
580,000,000 

-!39,820 85 
1,303,066.246 70 
6.898, 7 55,908 20 

258,057,444 85 
194,914,08~ 20 
1\97,704,686 75 

205,1.'il,217 15 
808,531.027 7 5 

Esham ve ııhvllA Kefalet olarak 9,407,469 i Memurin ıekıQdlye akçtll 

tevJI edenler: Teminat • 978,755,999 
Serbest mevduat 5,4-07,21l2,55ll 

Seneİ ııiyeyı müdevver e•conto muamılerlne tabi bedel 
Senei ubıkı ıemetıilü bakiyesi 
Sene! hıliy• teme~tUU 

28,437,049 
86,442,253 50 

ı. L 18,156,885,749 45 
Beyollu i641·2·8-4·5. 

Beyotlu 1046. 

........................... 
En iyi senebaşı hediyesi: -
200,000 Liralık büyük ikra-
miyeyi kazandırabilecek 

ı e· · b"l t"d" i ır tayyare pıyango ı e ı ır • 

........................... 
l~liJe ve~aletinden: · · 

30 
104 

14 
27 
17 
20 

Koltuk 
Sandal ya 
Büyük masa 
Küçük masa 6 kalem 
Dolap 
Tahta kanepe 

2"12 Parça 
Ba!Ada cins ve nevile mikdarları muharrer altı kalem 2 ı 2 pa•· 

ça yerli malı muhtelif mefruşa; alent münakasa suretlle mübayaa 
edilecektir. Mahalli teslim lstan buldur. Talip olanların şartname 
ve krokilerini görmek ve fazla izahat almak üzre lstanbulda ad· 
!iye levazım mümeyyizliğine ve Ankarada adliye vekaleti levazım 
müdürlü)tüne müracaat eylemeleri iU.n olunur. 

ı~liJe vetaletio~en; 
Adedi · Nevi 

93 Koltuk 
12 1 Sandalye 
1 8 llüyük masa 6 kalem 
35 Küçilk ., 
22 Dolap 

2.2_ Tahta kanepe 
819 Porça 

Bal&da cins ve ncvile mıktarları muharrer Alo kalem 319 parça 
yerli muhtellf mefruşat aleni münakasa suretile mübayaa edilecek· 
tir Mahalli teslim Ankaradır. Talip olanlanların şartname ve lmı

kileri görmek ve fazla izahat almak üzre lstanbulda Adliye leva· 
zım Mümeyyizliğine ve Ankarada Adliye nkttleti levazım müdür
lüğüne müracaat eylemeleri lüzumu ilAn olunur. 

Gelibolu 11 nunıaraiı jan~arnıa ewal nıek
te~i nıü~iriJetin~eu: 

Tahsilde bulunan mektep efradının olbapdakl şeraiti veçbile 
cari senei maliye 931 ağustos gayesine kadar on ayhk lbtlyacı 

olan 175 bin 104 kilo has ekmek mubayaa edileceğinden tekar
rür edecek bedelin haddi IAyık görüldliğii takdirde 30 • 12 • 9SQ 

salı günü saat on beşte ihalesi icra kılrnmak üzre 1·12-930 tari· 
hinden itibaren bir rnah müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii 
münakasaya konulmuş Olduğundan talip olanların şartnameyi gör· 
mek ve bir suretini almak üzre t J No. lı jandarma mektebi 
kararglbında müteşekkil münakasa ve ihale komisyonuna 
müracaatları ve verilecek teklifnamelerle teminat vesaikinl vakti 
muayyeninde komisyona tevdi eylemeleri ilAn olunur. 

Hiç beklenilmedlöl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare piyango bile 
ti almakla kablldlr. 

Onun lçlnı 

Tl11l8E PIYlN~OSU 
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. 

Kullanınız. Her 
eczanede satılır 

AOrıyan ma
halle tatbik 

ediniz! 
(Allcocks Porous Plasters) 
heman burkulduğu mahal
de tatbik edildikte emin İ:ı1r 
surette tes k 1 n ve tedavi 
eder. Bu gibi ahval ve ar
azda haricen istimal edilen 
en mükemmel ve mües .. 
sır ilaçtır, 

AtL(O(KS 
POROUS PLASTERS 

Her ecı"anede bulunur. 
Acentahi • ~ J , BERT ve Şat. 

Poata Kutusu 233 Oaıata, Jetanbul. 

Operatör Doktor 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELERi 
Ve cerrahi hastalıklm müıehassı;ı . 

Divan yolu Doktor Eminpaşa sokak 
No, 20 

ihtlı"O lllnı 
" Söicm · ıertibath sobit deniz 

torpili, hakkında istihsal olunan 2 
T.sanı 1926 tarih ve 419 nuıncrolu 
ihtira beraıı bu kere mevkii iile 
konmak Uztre nhere · cvrü fe~ag 
veya icar edileceğinden talip olan· 
lınn Galata' da Çinlli Rıham l lanın · 

da Robert Fcrriye müracaatları ilao 
olunur. 

latanbu 4 Üncü cra memurluğun• 
dan: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: H"rıe 
maa bahçe tamamen ve aynca bir 
kıta arsanın tamamı. 

Gayri menkulün hulundugu ınevkı, 
mahallesi, sokağı, numarau: Topk"· 
pı Mustafa çavuş M. taş mektep S· 

23 atik 2 cedit No. Takdir olun•" 
1 kıymeti: Altı yüz ıeksen lira Arttır
j manın yapılacağı yer, aün, saat 1 st· 
4 üncü icra daireıinde 26-1-931 ta• 
asat ı3 den 15.,' kadar. 

1 - lıbu gayri menkulün T"rtn·111a 
prtnamesi 12-1-931 tarihinden iti 1ı• 
ren 930-401 No. ile lst. 4 üncü icr• 
dairesinin muayyen numarasınJa bet 
kesin görebilmesi için açıkhr. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenlcr, işbu şnrtna;.,ıeye ve 
930-401 dosya numasarile ıncınuriy•· 
timizc müracaat et~n::!:li<lir. 

2 - Arttırmaya iştirak i\-111 y·ı~~a,· · 
da yazılı kıymetin yüzde yedi Lemi· 
nat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu siçilile sabit olıt11 

yan ipotekli alacaklılarla cigcr al '\k~· 
darların ve irtiiak hakkı sahiplerirı•" 
bu haklarını ve hususile faiz ve 111ns# 
rafa dair olan iddialarını isbu il ~·.ı t•· 
rihinden itibaren yirmi gÜ.; içinde e\ ... 
rakı müıbitelerile birlikte memuriY"'. 
timize bildirmeleri icap eder, aks• 
halde hakları tapu siciiiiie sabit olm1" 

yanlar, sauı bedelinin payla~ma•ın• 
da hariç kalırlar. 

.; - Gösterilen günde ar~tırmaY~ 
iıtirak edenler arttırra şartnamesiııl 
okumut ve lüzumlu n:alfımatı alırıJt 
bunları tamamen kabul etmİ! ad •' 
itibar olunurlar. Üstünde bırakıl•n 
gayri menkulün bedeli zamanında ve
rilmezıe l'ayri menkul ikinci bir art~ 
tınna ile ıatılır ve bedel farkı ve rrı..ıı 
ruın kalınan yüzde bet faiz ve diıleı' 
zarvlar ayrıca hükme hacet kalrrı•~· 
ıızm memvriyetimizce alıcıdan t•~ 
ıil olunur. Beı numaralı fıkrad• t 
tart tahakkuk etmek kaydile üç d• 

1 

bağnldıktan ıonra gayri menkul c~ 
çok arttn •nın üstünde bırakılır. Ş• l<J 
tahakkuk etmezıe artınca geri bır~ 

1 
lıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ,. 
teminat ta kaU.ar. ·~ 

5 - Arttırmanın birinci veya ir! ~ 
ci olmasına ve rrayrİ menkule taal " 1 
eden kanuni hakka ve satışın tarzın 
göre diğer ıartlar. ··te-

Arttırma birincidir bilcümle m'j.,.ı 
rnkim belediye, evkaf maliye borÇ 
mü~teriye aittir. ·ıe" 

Yazılan hane yukarıda gösterı rıı' 
26-1-931 tarihinde h 4 üncü icra W 
murluğu odasında i~bu il5n vr G?~ Ot 
rilen arttırma sartnamc!.; doircsıu 
satılacafrı ill\n ~l · ınıH· . -as: ;st 

Mes'ül müdür: BürlıaııcdJiı; 


