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3 Uncu sahifede: 
1 - Serbest mınta.l~a nerede 

tesis edilecek? 
.! - Küçük e..,n:-ıi \'llAyete '\"t"' 

Belec!Jvevf'!: mür:ıcıat <'•11 

,,. 3 Karacıuıhm'!"f mezarhfı 
pafk Yi\Pllac~k 
4 Uncu sahifede: ,. 

t - F~lek 
2- Aıkeri bahisler 
3- Hlktıye, 4 - Roınan 

5 nci sahifede 
• 1 " ve ,..qnai 

muhakemesine hran nerede? 1Mürtecilerin 
araya giderken iyi bir te

yarın baslanacaktır 
' • • 

eseri olarak büyük devlet --
,......_.birinin sefiri ile yol arka 

ldum. Bir müddet evvel 
··------------ 1 

Kırklar.~ eketinden gelen ve gelir
e bütün Avrupayı katede
uhtelif memleketlerin ik 
ve mali vaziyetlerini ya

tetkik eden bu sefir, 
buhran etrafında bir 

, İsmet Pş. nın riya
setinde 

al esnasında bana dedi 

Memleketiniz dünyanın 
tiyar memleketlerinden 
. Bütün dünya tarihte e~ 
nadir tesadüf edilen bır 
m zebunudur. Amerika-

Yarın Menemende muhaktmelerlne başlanacak olan irtica maznun/arından blT kaç baf- .. 

üthiş bir mali buhran var
ün geçmez ki bir kaç ban
panmasın. lngilterede ik
buhran haddi gayeye var 
· Almanyada bir kısım 

iıal'fm:;,~~~::~;r;~1~ Şeyhin evindeki taharriyat netice-
~~1~:::.~rd:nırh~b~~~ sinde mühim ip uçlan ele geçirildi 

ettedir. Memleketınızde ------------
hranın derece ve şümulü Ş h E d h J " d d" f k t 0 tİ 
ar :ınlaplm~~ ~işim- ey sa ın ra atsız ıgı evam e _ıyor, a a vaz.ıy~ 
::r~:~n bıle şıkayet e- vahim değildir. Muhakemeye aıt hazırlıklar bıtti 
e ıunu temin ederim ki~ td · .. rfi e kumandanlıgı-- ahaliyi silahlarını teslime davet Avrupanın herhangı areı O Y 
:~e~i Türkiye ile vaziyeti etti, şimdiye kadar 50 mavzer Ve 105 tabanca teslim edildi 
gıştınneğe hazırdır . ., h b" . k d ··hı d" ş· d" k ı·· .. . M h İzmir ıo (Hususi mu a ın- a ar mu et ver ı. ım ıye a şwnu u teeyyut edıyor. u a-
hakika muhterem sefirin ınizden} _ Eskişehirde yakala- dar 50 mavzer 100 tabanca bir kemenin mühim safhalar arz e
i pek doğrudur. Memle- nan 3 mevkuf dün gece Mene- çok fişek hükiimete teslim edil- deceğini tahmin etmek güç de
izde buhran yok mudur? mene getirildiler. Bugün istiç- di. Emre rağmen silahlarını tes ğildir. Bugün haydutlardan ya
inkh edecek değiliz. Bü vap edileceklerdir. Dün de Ali !im etmedikleri anlaşılanlar o- ralı olarak yakalanan Şeyh 

iham şamil olan bir buh- ağa çiftliğinden İhsan oğlu Ö- !ursa divanı harbe verilecekler· Mehmet Zeki ile maktul derviş 1 

n yalnız Türkiyenin müs mer isminde bir hoca getirildi. dir. Köylüler de silahlarını tes Mehmedin amcazadesi Bedava-' 
~lması gayri tabii o11;U"· Muhakemenin pazartesinden lime mecburdurlar. Şeyh Esa- ki Hasan, Nalıncı Hasan, şeyh 

t dıger me~~ketlere nıs- evvel başlamasına ihtimal veril dm hastalığı devam etmekte- Ahmet Sami istiçvap edildiler .. 
, meml~ketım~zde b~?ra- miyor. Feshedilen Menemen in dir. Vahim değildir, tehlike ih- Müddei umuminin iddianame 
ek hafıf oldu~~a şuphe tihabatının tecdidi için hazırlık tiyar olmasındadır. Foça hadise sini yarın hazırlayacağı tahmin 

mez. Bu •. mevzu olmak~ lar başladı. Defterler tanzim e- sinde tevkif edilenler meyanın ediliyor. Bu takdirde muhake
e u~umı ~uhranın serpın- diliyor. Ya\m~da intihabat baş· da Hizmet gazetesinin muhabi me pazartesiye başlayacaktır. 
en ıbarettır. layacaktır. ldarei örfiye mınta- ri de vardır. Ş_eyh Esadin evin İzmir, 9 - Divanı harp tah-

akat memleketimizde bir ka kumandanlığı Mfnemen mm de bulunan evrakın mektupla- kili' heyeti b~ b~ f~!yetıe 
tehlikeli buhran vardır ki takasında ahaliyi silahlarım tes nn ele mühim İp uçları verdiği çalışıyor. lrtıca lıiidısesını alkış 
umumi buhranın serpinti- lime davet etti. Ayın on beşine söyleniyor. İrticai zihniyetin Devami yedinci sahifede 
karşı mukavemet etmek 
ek, bundan korunmak Ja. 
ır. Avrupa ve Amerika ga
eriri okuyoruz. Çok elim 
"una şüphe götürmeyen 
i buhran içinde maneviya 
e kadar sağlam olduğun~ 

bir hayranlıkla görüyo
Avrupalı ve bilhassa Ame 

hiç fütur getinniyerek, 
etin müşkülatına karşı 

•• Ü germiştir. Hergünkü 
tta buhran olabilir, fak::ıt 
rda buhran yoktur. Maale 
izde en büyük buhran nılı
dır. Ve bir takım bozgun
opagandalarla bu buhran 

·ye edilmektedir. 

hranla mücadele muhare
n farklı değildir. Bozgun
opagandası yapanlar bile
ilmiyerek düşmana hi:r:
etmiş olurlar. 

iş henüz tamamen 
bitmiş d.eğildir .. 

Yeni hudut çizilinceye kadar Agrı' da 
askeri tedbirlere devam edilecektir .. 

Tahran Büyük Elçimiz Hüsrev Beyin Türkiye
lran münasebab t trafında beyan ah •• 

Son dakika 

·Uşşaki 

beş saat toplandı 

Ankaraya dönen teş
kilat hey' etlerinin şifa 
hl rapor lan dinleniyor 

ANKARA, 10 (Milliyet) 
- Ha:k Fırkasnun teşkilat 
bey'eti bugün ismet Patanın 
riyasetinde toplandı. Bu içti
ma bet ıaat devam etti. Hey' 
et yann da bir içtima akdede
cektir. Yannki içtimada iz
mir teıkilitma memur .. lan 
İzmir meb'usu Celil Beyin 
tifabi raporu dinlenecektir. 
Bu içtimalardan maksat, 
muhtelif vilayetlerde teıkila
ta memur olan meb'uslardan 
Ankaraya dönmüt olan ze-
vatın mahallerindeki tetkik 
ve mü,abedelerini umumi he
y' ete izah etmelerine imkan 
bazırlamıı olmaktır. Bugün-
kü içtimada İstanbul ve Ka
radeniz havaliıindeki vilayet 
ler ve Konya vilayetinde teı
kilita memur olan azanm i

' zahatı dinlenmiştir. Bu mü-
fllbede ve tetkiklerin hemen 
hepsi müspet ve ameli mahi
yettedir. Teşkilat ve tetkika
ta memur olan meb'ualar şi
fahi ve tahriri raporlarında 

yalnız umumi vaziyeti, hal
kın şikayetlerini, memleke
tin ıztıraplannı tesbit ile kal 
mamakta, bütün bu müşkü
lit ve tstıraplara kartı alm
ması lazım gelen tedbirleri 
de tavsiye etmektedirler.Her 
halde Cümhuriyet Halk fır
kasının bu yeni faaliyeti mem 
leket ve halk hesabına fayda 
b neticeler vereceğine muhak 
kak nazarile bakılıyor. Kırk-
lar bey' etine dahil olan bazı 
meb'uslardan aldığna intiba
lar bu merkezdedir. 

Bugün birinci lnönü
nün gıldönümü I 

11 kanunusani 1921 birinci - Kemalist vahdeti .. 
lnönünün yıl dönümü. Oz mefkure edinip damarla-

On sene evvel gene böyle rındaki kanı akıtmasını bilen is 
sisli, soğuk, bulanık bir hava tiklal fedailerini her an daha 
idi. Ankara yaylasının etekle- yaratıcı, daha inandırıcı bir ha
rinde birleşen Mustafa Kemal tıra olarak yadetmelr. lazımdır. 
çocukları geniş bir ihtiras fırtı- Onlar bu temelin ilk taşını
nasının deli poyrazına kapılan koydular ve .. Onlar cümhuriyet 
azgın bir düşmanın savletine Türkiyesinin kurulup yükseli§! 
göğüslerini siper ettiler ve .. Ga ne yol açtrlar .. 
zi Türkiyesinin ilk zaferini ya- Birinci lnönü büyük Türkiye 
rattılar. Eğer, bugün bu vatan mefkuresinin birinci yaratıcı 
toprakları üzerinde ve bu meızı. hamlesidir .. 
leketin güneşi altında her biri- Ve .. bu hız bugün de Ankara 
miz hür Türkiyenin birer çocu- güneşinin ışıttığı her yerde so
ğu olarak nefes alıyorsa o gü- ğumadan, durmadan, kaybetme 
nü; 11 kanunusani 1921 in sisli, den gidiyor .. 
soğuk, bulanık fecrinde: Şehitlerimizi gönl~müzfip bu 

- Yeni Türkıye.. tese11isi İle burada bır det'I da-
Yi kendisine iman, ha tebcil ile anıyoruz. 

Baş küçük bir çocuğa aittir ve kediler 
tarafından yenilirken görülmüştür 

.. 
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-- Kürt propagandasının içyüzü __ A_m_e_r_i-=-k_a_d-=-a_e_s_r._a_r_e_n_g-:i:-z-:i::-;;f~ş-a;-a-:-t-
HARiCİ HABERLER .. 

Ermeni komiteleri hala saf Kürt safları arasında 
'lehirli propagandalarına nasıl devam ediyorlar? 

Ziraat kongresinj 
On sene evvelki cümhur reisinin hayatı ve ölümü ikinci İçtimaı 

üzerinde müessir olan kadından bahsediliyor.. K d ht l"f · .. · t"h l"t r Bun-ün size biraz Kürt vak'a- Propaganda teşkilatları taar· ODgre e mu e ı zıraı IS ı Sa a l 

larınclaki propagandaların esas ruz ede~ekleri .. memleke~ler~.e S d 1 11 
Italya'da tezyit ve ıslahı çareleri müzakere e, )arından bahsedelim: Pek u- ayrıca aıle munasebetlerı vu- ar ay a L Ecnebi matbuab 

zun ve çok meraklı ol~n bu vak' c~?e getirir . v_ey'.'-hut mevcut Ankara, 10 (A.A) - Umumi Bundan sonra gütcülÜ 
l:ırı ayrı bir silsile halınde yaza munasebetlen ıstısmar ederler. - Almanya'nın ziraat kongresi bugün ikinci u- kındaki raporun müzak· 

- Çarlık zamanında Ruslar yar- r·· ı·· tü"" ı·· k M. Venizelos'un mumi içtimaını aktederek encü geçilmi~tir. Encümen flr a~~;ada saf köylülerimizin drm ve hars cemiyetler~ne. he- ur u r u re a- borçları menlerden gelen çiçekçilik, gül da memleketin büyük ti. 
:ahatını bozan, kanlarını döktü diye oJar~k. gönderdiklerı kıtap bet sahnelerı" • beyanatı cülük raporlarını müzakere ey vet membaı olan ve neV • 
ren esaslardan bazılannı kısaca )ara Çar ıçın yazılmı~ A dua v•e meselesı.. • !emiştir, Çiçekçiliğin inkişafı- rile terakkisiz bir halde • 
sayacag" ız.. . methiye parçala .. rm .. ı 1lave _edı- k • ROMA, 9 A.A. - M. Venı- nı temin maksadile encümen ta nan gülyağcılığının ı1i 
Tşnak denilen Ermeni kamı- yorlardı ... ·" . Bu tün. buA t'.'-"fle~ Almanyanın geçen sene atı zelos, ecnebi matbuat cemiyeti- rafından teklif olunan esaslar safahatından bahsediJer 

tesi ve onu alet eden ecnebi ser memleketnnızdekı ha~ısel.en şeklini alan ve artık meriyet nin resmı kabulünde, vaktile üzerinde ve bilhassa çiçekçilik- gibi san'atlarnnızın haO 
visi kanh siyasetine devam ede tahlile kafi.dir. Bi~~e şımdıye mevkiine girmiş olan Young yaptığı gazeteciliği anlatmış ve te kullanılması için funda topra bap tahtı tesirinde gitti~ 

· fi ğ k d ad goze çarpan plinı mucibince eski galiplere demiştir ki: ğınm müsait bir resimle çiçekçi kilni kaybettiğini izah lilmek için Kürtlenn sa ı ın- a ar en zıy e .. .. . vereceg"i tamirat paralarım ver- . k' · h 

1 

1 h 

1

. · d ,.,ı 
dan istifadeyi düşünmüştür. propagand~ar ıu. ~ort mu~ım "Sulhün hiç bır ımse tara- lerev erilmesi ve hariçten ıt a sparta ve ava ısın e'{)I 
Kürt1erin gözlerini karnaştı:r- kısım üzennde. bınkmektedır. miyeceğinden bahsediliyor. Ya- frndan tehdit edilmediğini bir edilecek çiçek soğanlarının dönüm gül bulunduğu' 
mak için uzaktan gösterilen pır 1 - Kıymetli ve halk tarafın ni Almanya'nm taahhütlerini i- kerre daha müşahede etmek fır gümrük resminin tenzili temen dan 18 bin miskal gütyai · 
'·,,ntalar "''"lardır: dan sevilen şahsiyetleri gözden fa etmiyeceği söylenmektedir. satını veren Roma seyahatrm- niyatı etrafında leh ve aleyhin- sal edildiği zikrediJ[11

1 - -.-· "Times" gazetesi bu münase- 1 
1 - Kürt istiklali, düşürmek, dan fevkalade bahtıyarun. ta- de bir çok murahhaslar söz söy Encümen tarafından ıı H "k"- . k'" · betle yazdrg"r bir başmakalede km · l d' B' k h ı 2 - Türklerin zulmü, 2 - u wııehn mev ıını ve lyanm Türk - Yunan misa m lemış er ır. ır ı~ım mura - gülcülük ve gülyağıcı ı,"' 
3 - Türklerin Moğol, yani dahili asayişi zayıf gösterme~ diyor ki: akdinde vaki olan müzahereti haslar funda topragınm orman kişafı için şu temenniyi< H ık d i k b Lahi 1tilafları mucibince, mua b ·b· sarı ırktan olduğu, halbuki Er- 3 - a · ı ama ya ın ır İtalyan hükumetinin sulh için !ardan ihracı~ı_n: .. ~ gı ı orman lunulmuştur: İspartadıı 

menilerin, Kürtlerin ve Acem- tehlik;nin tı;_hdidi altın~a. tut- hedenin tazammun ettiği bu ta- çalıştığının yeni bir delilini teş- !arımızı tedrıcı olumemahkfun ni taktirhane tesisi için !f 
!erin "ari,, yaq.i beyaz ırka men mak, ıktısadı buhran, ıstıkraz ahhütleri ifa edemiyeceğini bil- kil eder". edeceği noktasında ısrar eyle- de ödenmek üzere maha 
sup oldukları ve bunun içi.1:1 ari- için ~i:nsenin para vermek iste dirmeksahahiyetiAlmanyaya ve M. Venizelos, bu akşam RG- miş~erdir. _Bazı m~rahhaslar _da at ve ya kredi kooperati! 
)erin birlikte Türklerle mucade medıgı, rilmiştir. Daves planı mucibin· madan hareket etmiş ve istas- hançten çıçek soganlarının ıt- ziraat bankası tarafındal 
le etmesi tazım geldiği, 4 - Dinsizlik. ce tatbik edilen ecnebi müraka- yonda M. Grandi, başvekalet h.alinin. bir ~ıs. nn. paramızın. .ha- bin lira ikrazı, bu takti~:l 

• d K ·· · tl'k b s besi kaldırıldıktan sonra bunun İ ed - h 4 
_ Son Ağrı harekatın a S - omunıs ı ve u ma - • ve hariciye müsteşarları ile ta- rıce gıtmesını ın. taç . ecegı u bir kimyager komiserirı 

· k·ı k ı d l k f.k. boz böyle olması içtinap edileme- d kk t lb d k :k ürtler galip vezıyette çe ı - e a tın a casus u , ı ır - lyanın Atina ve Yunanistanm susuna nazarı ı a ı ce e er .
1 

ül •
1 

sınİ ı, 
mişler, Türklere "S,000,, tele- gunluğu, fikir perişanlığı ve sa Mrs. fi< dl yen mantıki bir neticeydi. Fakat Roma sefirleri tarafından selam ~tirazda bulunmu~ardı~. ~ill!. ~= :e ı::ı:or::ınt:~i tU 
fat verdirmişlerdir. ire. ar rıg Young planını tetkik eden her- lanmıştır ıktısat ve tasarru cemıyetı mu f ta" . d'lm ı'• ı· ko··yu·· d ı b' k · · 'k' d ki b çlarrn · · · V d N d' B .. la sa ve gşış e ı em • 5 _ Türkler 500 Kürt Bu ma de ere ayrı ırer ma- S' d.. t'" lü tü" es ıçın aşı ar rr or dırı e at e ım ey soz a - d !L- k k 

1 

. ki•"' ıyaset unyasının ur r- ·ı· 'h . . k k R d 'kb t . . . e u•acı o u u çıçe n ).akmıştır. kale ile tekrar dön:c~ği~ ... lü dedikoduları arasında ortaya tecı ı .cı etme gı~e anca en usya a ı sa rak harıce paramızın gıtmemesı . . .' . 
Bu son iki ma.ılde tamamen Son menemen hadısesı ıyı yeni bir türlüsü daha çıktı. Bu son hı: vasıtadır. programı ni temin maksadile milli iktı- tışmesını temın mak~~ 

asılsız rakkamlarla kuvvei ma- tahlil edilirse bunun dahilde mazi olmuş, artık tarihe karış- "Tımcs•: bun?an.sonra Alı;ıa MOSKOVA, 
8 

A.A. 
5 

snelik sat ve tasarnıfa karşı göstetri - patt~da, Adanada, Dorl 
ncviyeyi korumak, Türkl;re · mü~tefik~eri ~aybolmuş _bazı mış bir şeydir. Belki de bunun nyaı:ıın m~~ı vazıyetınden bahıs- len alakayı büyük bir memnuni İzmırde, Burnov'.1da ve 
karşı kin uyandırmak ve asılc- harısler ıle harıçten ecncıbı ser için merakı tahrik ediyor.. le dıyor kı. iktısat pilamnın 4 senede tahak etle müsahade etmekte oldu- buJda, Kartaldabırer ıtrıf 
re iltihak etmedikleri için Er- visleri hesabına çalışanların e- 920 de Amerika cümhur reisi I "Geçen yaz zuhur ed~n ~~- kuk edebilmesi için Teşriniev- iunu ve .i'ncak diğer sanayi imiz rübe_ ve tahlil ista;ı~·onla~ 
meniler ve İran aşiret.teri tara- seri olduğ.u kolayca anlaşılır.. intihap edilen Warren. Harding vak_ka.t buhran. muahedenı~ Y1;1k velde teşebbüs olunan 800 mil- de ve mesela mensucat sanayi- t~~ır~ane.~ere geır~lecel<f t 1 

L 1 - b l d l yon rublelik istikraz, 2 kanunu- ı · güllenn .~:~~e besı tecil fından yakılan köy.le.nn. _hesa- .. şte, a. zız yurtta .. ş arı.m, ••ı.z riyaset müddetini bitirmeden ettıg.ı mec unyet er e .. n ~ e~ı inde kullanılmakta o an ınce y......... • 

~ b h bö ı b t hl l lm hh tl f sanide 18 milyon fazlasile kapa- b l · · ··ıb h ıet bından kurtulmak ıçın ılave o- bör_l~ ır . arp, . Y e ır e ı- hayata veda etmiştir. Hardin- ge. mı~ o .'.1.YIP ta'.1 u. ~~ ı a yün ipliğin ithalinde gene u .sa meme erının, gu a çe . 
hınmuı;tur. • . ke _ıçınde~z. Sesı çı~ayan, a- gin ölümünden beri seneler geç e~ılmıyece~ıne daır. bı_Iıltızam dılmıstır. nayiimizin in.kişafı maksadıle danlıkl:ırmın. t>;oş sene I1l ı 

Kürtleri para, s~h v_e f~~en teşı ve dum~ı .. gorunmeyen ti. Fakat şimdi bir adam çıkı- s?ylene~ soz.ler netice~ı. olarak lngilterede grev ııasıl bir lüzum ve zaruret varsa le arazı vergısınden mu~ 
harekata iştirak vaıtle~le ~n.e topl~r kalelerımı~ sarsıyor. Bu yor, kendisinin vaktile Hardin- bırde~~ırc hasıl olan ıtımatsız- CARDİFE, 9 A. A. - Kö- çiçekçiliğimizin ve çiçek envaı- ri, buralarda tahlile tabı, 
süren Taşnaklardan hiç bırı- harbın tayyarelerı ruhlarda do- gin zevcesi tarafından kabul e- hktır. mür madenleri eshabile bu ma- nın teksiri ve inkişafı noktai na mamış ve tecrübe edil(. 
n•n burnu kanamamış olması taşıyor ve sagtıklar! ~azlar mas dilerek gizli bir vazife ile tav- denler amelesi arasında cereyan zarından şimdilik çiçek, soğan kimyevi gübrelerin meııhr 
ve Ağrı mağaralarında paşalık kesız kafaları ze~ırlıyerek ~~- zif edildiğini, bu suretle Hardin etmekte olan müzakerat akim ve tohumlarının da memleketi- mali, iktısat vekaletince 
Jıırı, bellerindeki fişek kemerle li, sar'alı, kuduz bır hale g~~ırı- gin hayatını iyi b_ildiğini ve es- Afyon nıeselesİ kalmıştır. .. mize ucuz ~al olacak bir sııı:t- sust:ı: tahs.il içİı? Avr~pa.1 
rile dünyaya hükmeden sefille- yor. Kürtlere bakını~, .Abdulha rarengiz bir surette öldüğünü CARDİFFE, 9 A. '!-· - Ko- te girmesinın faydalı olacagı b~ görui.erılmesı, _taktı~!ıl 

1 
rin tehlike zamanında Kürtleri mit zamanında hamıd~ye alay- anlatmaktadır. Türkiyenin noktai mür madenleri amelesıle eshabr mütaleasında bulunmuştur . aıt makınelerle ışelerw 
bırakıp kaçmaları Kürtlerin gö larr vücude getiren ve ılk E;me Hardingin zevcesi yaşlı bir arasındaki müzakeratın inkitaa Kongre ormanlardan funda top rük resminden muafiyeıı. 
z'inü acmış ve bir çok aşiretler ni vak'a1 arında hockesten :zıya- kadınmış. Anlattığına göre Har nazarı.. uğramasının sebebi amelenin rağı ihracı meselesini alakası si idareler bütçeleri variÔ: 
hükumetimize iltica ederek af de Er~en.~ler~ .saldıran bu ce- dingi genç bir muharrirken sev CENEVRE, 10 A.A. - Şev-, yeni telifibeyin Meclisi tarafın-' dolayısile toprak ve gübreler en mamen Nafıa ve Maarife 
dilemişlerdir. sur koylulerımız pro~aganda miş, sonra bu erkeğin hayatın- ket Fuat Bey, afyon komisyo- 'dan müstakil bir reis tayin edil cümenine tevdi ederek resim edilmiş olduğundan yar& 

Vaitlerinden hiç birini .. yap- tesirile bugün. ~~enılerle o- da müessir bir rol oynamıştır. nunda Türkiyenin afyon istihsa mesi ve bu reisin ücretlerin ten- meselesi hakkındaki temenniya bulunmak üzere mahalli 
mamış olan Taşna~!ar _K~tı: mu~ omuza getırılıyor. İrak ve Hardingin hayatını ve bilhassa' !atındaki vaziyetini ~e kaçakcıh zili meselesinde karar verebilme tı kabul eylemiştir. Kongre ay- ler bütçelerinin yüzde e>f1 
re karşı şu mazeretı ılerı surdu- S"urıyede yapılan gramofon ölümünü esrarengiz gösteren ğa mani olmak için ıttihaz etti- si suretindeki teklifi reddetmele ni zamanda encümen tarafın- nin bu tarz ziraate tahsı~ 
lcr: " .. Biz size silah ve adam plakları saf ruhları çamurla sı- asri cihet Amerika cümhur reis ği tedbirleri izah ederek, Tür-! ridir. Amele meselenin kendile dan turfandacılığın ihyası etra- yağı irhacatmm temini iÇpt 
veremedik, çünkü .. Ruslardan vamağa çalışıyor. ~enemen liği gibi pek büyük bir mevkie kiyenin Cenevre mukavelesine rile patronıa'r arasında halledil,. fında serdedilen mütaleata iti- yağının borsaya . ithali, t 
korktuk. .0.nlar Turklere yar- vak'asında. taassup degıl, casu~ çıkarılan bu adamın üzerinde iltihakına ve uyuşturucu mevad mesi hususunu ısrar eylemişler- raz etmiş ve bilhassa bu tarz şuş yağların ihracatına ıı: l 
dım içi? s~zı. arkadan vuracak- luk, ecnebı propagandası ve ht tesir ve nüfuz icra eden biri var dın tahdidi planına muvafakare dir. Her iki taraf, pazartesi gü- zerriyata en müsait bulunan ve edilmeyerek tahlil rapor' di 
lardı, b.ız sızı~ arkanızı muha· yanet arayınız. .. . dır. Dangherty namındaki 1-•ı :ı.- amade olduğunu söylemiş ve nü gerek maadin ve gerek tica- halen zeredilmekte bulunan tabi tutulması, yağcılara 
faza .!ç.~n gende kal~ık !,! fa~.at Ele. geçen komunıst evrakın· cl'.1111 bir avu~at.tır ve dal~~ bazı ancak Türkiy.en~n imalatçı dev- ret nazın ile Londrada görüşme Maltepe ve Kartal mıntakala- sa kıy~et~ üzerinde~ ı:ıa 
~~ ~ulunç maze:et htç bır Kur- da datma kızıl orduya ~ard.ım~ kı?1~~.lerl~ bırl~~ere~ cumhur !et sıfatile imalat teşebbüsleri- ği kabul etmişlerdir. Binnetice, rında birer nümune turfanda tar mukabıl zıraat ~e mıllı ı,: 
Cl.lı ıkna edemedı. . . kızıl orduya d~.a. ma~dcle~ı 0

. reısı uzerınde nufuz ıcra etmek, nin tahsisinde mutalebatının Cenubi Gaile grevi birkaç gün 
1 

vücuda betirilmesi ve İstan lar tarafından yuzde ye lb 
Simko meselesı, halıkanlıla- kunuyor .. <.J.munıst fılmlerı e.k iradesi zaif görünen Hardingi muhik bir tarzda nazarı itibare daha devam edecektir Cünkü 1 ba;ı İzmir mıntakalarında her nisbetinde muvanetebul~ııa rın ~J~icası v~ hala İran hududu ran~ar ~zer.~n.e ~~rl or~uy~ ~.ır keı_ıdi emel ve ~":ksatlarına gö alınmasını sart koşmuştur. Londrada bir itilaf elde • edils~ s~de mükafatlı birer çiçek sergi sı. Heyeti umumiy.e ~u tef" dahılı?de Kurtıe:ıe İcan kuv- hala~.kar gı".ı gosterere' b.ı;u~1 re ıdare etmek ıstıyorlardı. Har bile mesaiye başlanmazdan ev- . ç iması hakkındaki temenni 1 yatı kabul ederek ıçtımal 

vetlen arasındakı ~a~ış~alar komunı~tl.erı .. bu ~rdunuıı ta~ıı ding cümhur reisi olmağa teş- ispanyada vaziyet ve! bu itilafın bütün nevahi mu- s~~ ~asvip eylemiştir. vet vermiştir. rı l<i.irtlerin artık hakıkatı gorme efradı gıbı t osterıyor, hu akı e vik eden ve bunun için çalışan ahh 
1 

f d t · e y r 
ğe başladıklarından ileri gel- ile komün•7'1li kabul edı:n bi'. a başlıca amil Dangherty'dir. MADRİ~'. 9 A.A. -. M. Be- r. as. ıı:rı tar~ ın an asvıp - T h •ı b . • d a 
miştir. . daırın kı~ıl crdu hesa~mc. eh~- Fakat ne tuhaf şeyler var: r.eguer, Dah~liye, Ma_anf ve A~- dılmesı ıcap e er. a Si şu esın e 

Bütün Taşnak gazetelerı, be- deki :nalu'.'uıtı ver~esı, ın;ılt;: Hardingin zevcesi falcı bir ka- lı!e nazrrlarıle Madnd şe~re~'.- Muhafızgüı::ü- imalat 
dirhanilerin ".Hoybon,, namına ~at tedarık ı:.tmesı kadar tab,11 dm tanırmış ki, bu kadın kendi n.~ as~.er~.mıntaka ceneralıle go- takımları maçı h ı k 
çıkardıkları kıtaplar, bazı Ame · bı r şey olur mı.ı? Ve bunun ma- sine bir gün Amerika cümhur ruşmuştur. JrS iZ 1 
rikan ve Fransız gazeteleri ve nası casusluktan başka ne ola- resinin zevsesi olacağını söyle- Dahiliye nazın, içtim~da.n ANKARA, 9 A.A. - Bugün 

hatta bazı küçük :unan. gaz~te bilir: • . . miş.. çıkar~e.n ya~d.a umumı ?~: yapılan futbol maçında, Muha- ANKARA, 
10 

(Telefonla)_ Vak'a ile alakada: g 
leri bile mütemadı neşrıyat ıle Almanlar umumı harbı.n ılk Amerikada cümhur reisleri- grev ılanrna ıhtımal vermedıgı- fızgucli ile İmalatıharbiye ta- Hızır Bey Maliye tahsil şube- şubenin odacr:ıı v ft hır ~ 
Kürtler huzurunda ve cihan ef- günlerinde (casus var!) dıye o nin ikametine mahsus olan Be- ni, çünkü umumi mesai birliği- kımlan birer sayı ile berabere . d c1··n gece bir hırsızlık vak nezaret altınaalınmışlaru 
karı karşısında yapılan cinaye- kadar bağırmışlar ve ha'kı bu yaz saray da ba,şta bizzat cüm- nin bunu arzu etmemekte oldu- kalmışlardır. :~~ :ı.m~ş ve şubenin kasası kı- ~emubrun1 btdıgünlerde ev~~ iz 
ti örtmeğe çalışıyorlar. tehlikeye k~şı. o ka~ar. uyanık hur reisi Harding ve zevcesi ğu zann':11d.a bulund~ğunu ~~- • •ıı• • • . d uzere u un ugu ve par . 

Şimdi bir de komünizm ve bir hale getırmışlerdı kı, baz~n olduğu halde belli başlı bir yan etmıştır. Mumaıley~, vıla- Meklep/İ/er rılarak içind~n 23.00 lıra ika ar yacı olduğu anlaşılmıştıf·he 
din namına yapılan propagan.

1 
Alman kuma;ıdanlanı:ı bıl~ kaç klşi arasında dönen türlü yetlerden gelen haberlenn mcm bir para ve hır mıktarda tavla sa oyularak açılmıştır. Ô' e 

dalar var ki biri hemen her se- lıalkrn ~as~s d~ye tııttugu va~ı türlü şeyler olmuş. İhtiyar bir leketin her tarafında sükiin hü- m ÜSa ba kast resim fişleri çalınmıştır. Adl'._Ye yanmış bir muqı bulunıll11 ne yapılan tevkifat ve muhake- oldu. Bız şımd~ bu uyamklı~a kadın olan Mrs. Harting mevki küm sürmekte b_ulıın~uğunu ve zabıtanın yapmakta old.ugı~ Oda .~~.pılarmda ve ~asa. 1 melede ve digeri de Menemen Almanlardan zıyade muhtacız. ve itrbar meraklısı bir kadındır. göstermekte oldugunu ılave ey- 86 inci ha/fanın t hk"kat geç vakte doğru ınkı- de gorulen parmak ızler~ 
hadisesi şeklinde kendini gös Casuslar ancak harp zamanı Cümhur reisi zevcesi olarak ilk !emiştir. birincilikleri ş:f ;östermiştir. vesait ile tesbit edilmiştıC ın 
termiştir. tehlikeli. olab!l~rler. P~opagan- defa 4 mart 921 de Beyaz sara- Amerikada tevkif at Seksan altıncı hafta birinci-

1 
b 1 ~a 

dacı~ar ıse ~ızı zaman z;ıma~ ya girerken duyduğu iftihar ve NEVYORK, 9 A.A. -An- liklerini sırasi~~ yazıy?~: Osman 1 orç an e: 
Propaganda Şekilleri kemıren, bogan, rahat bırak- gururu anlatırken heyecanını t l Emil F li 1 _ Erenkoy kız lısesınden 

1

."' 
maz ve öldüren şeytan ruhları- . F k H d' vers en ge en e ranco ı 

zaptedemıyor. •a at ar ın- namındaki Belçika vapurundan 14 Nimet Hanım. 1 d M B f ··ıii n 
Büyük harpte ve ondan ev- d•r. . gin 921 den 923 senesine kadar he si de İtal an tabii etinde 2 - Galatasara dan 140 Malı ıANKARA, 10 (Telefonla)-. sın a . onne ~us! so el eş 

vel Avusturyada istihbarat ve
1 

Bunlara karşı maske ve sı- devam eden ve ölümü ile biten b P
1 

. 1~ 1 
_,Y__ 'f Be Y Bru··kselde toplanan beynelmı- manlı borçlarına ıntıkal 11, a 

• . • . 1 • ı 31 M ı A • u unan 8 gız ı yo cu Cuuıuştır. mut Şen y. . f K d' · T .. k' .. ıu • propaganda servısını ıdare et - !ahımız o mazsa . a:t ar •. ~ riyaset müddeti zarfında kocası ıkmaz - _ Galatasara dan 
2

71 Fet- Jel parlamentolar tıcaret kon e . e~ ısıne ur ıye c1;1 j 
miş olan bir ceneral demişti ki: ndağları ve nakşıbendıler gıbı nı daima tehlike içinde ve düş- B.unı.aı: ç_ıkar ç hemen ken hi 3B · Y ransında Millet Meclisi namına tının bu borçların tedıye> 

"Din ve Lisan meselesi pro- daha kimbilir kaç defa görür manlar arasında göı-en bu kadın ldılerbı;ıı ıskelebd'el bde~eme~te .o- 4 ey.D ··şşefakada 235 hazır buhınan Kırklareli meb'u susunda hüsnü niyet vke. 
· k b · · ı an ır otomo ı e ogru gıtmış- - aru n M. , İb · .. d'"' a · paganda için çok iyi bir zemin- kaç bın ur an verırız.. her vasıta ile kendini mücadele .. . . İb h' B su Nahit Sivas mebusu ra- mıyet goster ıgı anc et ı 

dir. Vaktile Balkanlarda Türk- ·-~ ye mecbur görmüştür. !erse de cumlesı tevkıf olunmuş rsa ımG ley· d 
30 

him Ala~ddin Beylerin raporla- taraftan hiç bir mali t,,, .i 
. , !ardır - a atasaray an Na-

1
. • 

1 
·· ed. -- ·b· !ar vv • !ere karşı yaftılan tahrıkatta A Hı'ndı"standa asker'ik Kadın zengin bir adamın kı- · k M ht B rr tabedilerek mec ıs aza arına gorm ıgı gı ı cevap ., ı 

· 1 · b -- - - - - - - - tı u ar ey. · R 1 M h t 1 d Fra!l' '."~sturya ve talya ~eı:vıs erı ~ _ z . zı imiş .. Vakti~e gazetecilik e- başka!arın'!1 tesir ve nüfuzu ":! Musabakayı kazananlar, mev tevzi ~d~iştır. apor :ınn e- • u a a~ ~rımız an. ahjlı ıkı vasıtadan çok ıstıfade ettı- LONDRA, 9 A.A. . N~ ·~ den ve gazetesı satılmayan Har tına gırmege başlamıştır. Bunu ut mükafatlarını gazetemiz ida hemmıyetı mahsusayı haız olan 11ıunanmeh~ı.l~~~n1:1::::u~ Jisl 
ler. . . lardan :ıvı ... Thomas, H~t .· ~ - ding gibi fakir bir muharrir ile fuz yalnız erkekler tarafından rehanesine müracaatle aldıra- son kısmı aynen şudur: 

Bunun içın ?'.1hılde bazı a-Jer~sı .1:11~d'.'-faa ko~ı~esın~ sevişip evlenmesine babası hiç mı icra edilmiş? .. Hayır. Har- bilirler. . • dan şu sözler döküldü: ·ı 
damlar elde edılır ve bunlar ce b~gunku ıçtımau~da ~u~ı;ıetın, razı olmamıştır. Buna rağmen dingin dostlarından birinin • d " Konferanstaki hususı te- - Lozan ruhµ Tür1<'1 
ıniyetler te~kil ederek mevcut Hınt ord~sunu h':1tlıleştırılme- kendisi Harding ile evlenmiş- genç bir kızı var. Bu kız cüm- 87ncı hafta başla 1 maslarda kayde şayan y~ln_ız hakim oldukça bizden ıt18 
cemiyetlere hulul ederek yay- sini tavsıye etmege amade ve tir. İkisinin hayatı çok mes'ut hur reisi ile kabinesi erkanı üze 1 87 inci hafta başladı. Bir haf- bir mükaleme cereyan etmı~t~r. hilat beklenmemelidir. ~ her 
ma h_izme:ini ifa ederler. Zahi Hiı:t~ist~n~ bir askeri m~ktep geçmiş .. Ne z~~ana kadar?. B!! rinde Mrs: Han~in~in :a~am-1 ta zarfın.da gaze.~e~izd~ . çık~n ~~~ers sergisini ziyarete gıdı!- • İşt.e bu suretle ırır~bı1' ın 
en ınsanıyet, yar.d~m, hars, tesısı nıye~ın~e b~lundugunu. yaz Saraya gırınceye kadar .... mül edemıyecegı bır tesır ıcra- haberlenı:ı en muhımınını seç~p dıgı e~nada nutuJclarda Fransız alemıne mens.up. ~ır s. a~ 

spor, ve mektep gıbı namla~ 1 beyan etmış~r. İntıkal de~resı Oraya girince kadında endişe sına başlamıştır. 1 cumartesı akşamına kadar mu- heyetı murahhasası azasından r!n. memleketımızın ~~~ ,e 
taşıyan teşekküller vardır kı esnasında mudafaa meselesı ge- de başlamıştır. Çünkü 0 zama- Bugün artık mazi olan bu hi sabka memurluğu adresine gön ikisi sabık nazır olan M. Bonne- lalı hakkında besledıgı 
hakikatte birer yayma vasıtala- niş mikyasta tecrübelerle ihlal na kadar kendi nüfuzu altında kayenin ruha kadın rekabet ve deriniz. Neticeler, pazar günü fous ve M. Herriot ile bir arada ihtiyar izhar ettiğı fikre 
rından ba~ka bir şey değildir. edilmemek icap eder. olan hayat arkadaşı Harding ınlicadelesi değil mi? ilan edilecektir. bulunuyorduk, Mükaleme esna- olduk. 

" 
r"' kum~- · .rJrr ~un. 



il 
.&! 
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4 M1LLIYET PAZAR il KANCl';'US.ANİ 1931 

_ _ ~~~ir , ____ -~~~~p., ___ --~~-~!?-~Y~-~, 
SU ·- U U~MU -- b U U ·~~UXW~• ....,UWlUJ4F~Uib~UUl.ULU4-~-------~ -VAUWUNUUUM.U<ı 

.illiy~t 1 Askeri b~hisler 1 

Birinci lnönü 
N . H- 1 leti ruhiyesini yükseltmek icap 

eşrıyat ayatı ediyordu. Bunun için cümhur re 
• isinin her münasebet düştükce 

F ransada neşredı- cepheye gitmiş, siperlerin içine Asrın umdesl "Mllllgtıt" tir 

10 K. SANİ 1931 
iDAREHANE - Ankara •ddetl 

fo: 100 Telsra! adreıi: Milliyet, ı .. 
anboıl 

Telafon a..-ralanı 
lıtanbul 39 ı 1, 3912, 3911 

ABONE ÜCRETLERi 
O Tilrlriye için Hariç içlıı 

3 aylıiz 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 .. 1400 " 

(2 H 1400 H 2700 H 

Gelen evrak geri Yerilmes 
Müddeti geçen nihhalar 10 kurut 

lur. Cueta n matı...,. alt ı,ı. 

çin mücllriret• miiracaat ecliın. 
eu.t.ıia ill..ı.n. -·uli,,edııl 

kabul.,._, 

1 •• h• 1 girerek dolaşması V1C askere 
-11 Kanunusani 1931- en mu im eser er kendinin düşündüğünü, unutul-

Tam on sene evveldi. . Gene nilen bunca engin ve hudutsuz Fransada neşredilen mühim ~a_?ığnı, ~aima ha.tırın1a tutul 
böyle Kanunlarda idik.. güçlükler yetmiyormuş gibi, eserlerden bahsetmek isterken ugunu gostermesı, an atması 

Umumi vaziyetimiz, dünya- şimdi de (Kuvayı Milliye) ta- M.PoincarC'nin hatıratının son lazımdı. . , Ç • b } b• } 
da hiç bir milletin tarihinde bir raftarları partisi hasıl olmuş- neşredilen kısmından, 915 ve- . Fa~at. M. ~oıncare askere!- areSl U UDaD Ir mese e ••• 
misline daha tesadüfü imkan- tu. . kayiine tahsis edilen kısımdan bıse.~ı ~ıymege halı:ikı olm~~ıgı F 

8 sız bir kriz içinde yürüyordu: Bu husustaki münakaşalar, bahsetmemek kabil değildir. nıfsloylıylodr.kHatırahtınf bu Agıbkı ta - ransızç 
E · · B M M k" ·· ·· k d · 915 · • h b' ra arı o u ça tu a tır. s er 

n baş~a, son ır~ca ;ıntaru- · · : .ursu~une .. a ~ sı~a- b' ~enes~ ~:::~ ardın elbisesine benzeyen, fakat as- Ailenin bir dostu sıfatile se- kadının zarif, ufak eline t 
nkınd, DdervışfMehmedın ehle baş yet ~tk~ıştıdır.. ':1. ~una .ad~a ar ır sene.:.nb. nıldırşBayıp e- ker kıyafeti demek olma - nelerdenberi oraya gider gelir- etmek arzusudan kendin' 

al U: ığı akat ~ah_raman mef tam ı ı. ay ' surup gı ıyor- v'."'11 ettıgı • ır Y . · u. s~ne- yan koyu renkte bir cekette- di. Bu münasebet biraz nazarı mamıştı. Elini ona temas 
kfirecı (Kublay) en ımanlı ener du. · Nıhayet maske atılmış, nın umumı harbın tanhinde d 'k d M p · , b'lh dikkati celbediyordu Çünku·· di Sora hemen şu teklı'fte 
.. · · - M'lli h''ku · km k f'k' k h • b' h · · arı e en . oıncare ı as- . . 
1ıs.ılnd~ -~arıMşan kanıle bogulup ık du met.~dl'.~ld ... ~.. ı ıber ve pde Hus~skı. taır ef emmıGyetkı ':'tı~ sa fena havalarda ne yapacağ- kendisi genç, bekar bir adam lundu: 
ezı ıgı, enemen olmak üze- ma sa mm e,-u u ugu te y- ır. er ı ı ra ça: ere ı - O.. .. k h ff dı 
re, Türk vatanının en mamur yün etmişti. . Ve bu andan iti- laf devletleri ve gerek Alman- nlıdşaJırı'.1:1ış. • ustü pe • ka 1 

• E . h k . 'ğ' do . - Gelecek hafta . kıra 
parçası olan bütün Garbi Ana- haren de asi Etem ve kardeşle- ya ve müttefikleri için M. Poin ° ugu ı~ın Y.agm.ur yagar en . vıne. er va ıt gıtıtı .1 s- nz .. Ormanda gezerız, ne 
dolu tA Uşak - Bursa hattına rinin tenkiline karar ve emir car~ hatıratının bu dördüncü ıkslanır, bı~abı sıperde gezSer- tu. ıst~ eGpı z~~ndlab~ben evle~ siniz?.. . 

. . 'lmi . · ld' d b' k .. k" l't en şemsıyıe açamaıımış... ır- mış ı. enç, guze ır zevcesı Ç k f k F-'-· kadar Ywıan orduıunun ıstilll- verı ştı. . cı ın e ır ço muş u a tan t d ._~ 1 b' k t' d 0 d . ki . • b' - o muva ı ... ....., 
. . .. . . İ b h k d' • h rn a.,.,...y e ır avcu ce e ı ve var ı. a ışte es samımı ır k'ka . .. 1 k b . 

sılındın altında ınlıyordu smet Paşa bu karar ve emri a setme te ır. umumı arp es b akl d . 1 1 d 1 d d' ._ k k . ı tı soy eme mec urı ------------., ı .. · · .. .. . . . ' d .. h . 1.•. k ac arın a getir er e o aşan ost ıye 1uu arı ocayı zıya- d . K d . 
Bugu .. nkil hava Turkeli her tarafından bir buyuk şefı Gazı Hazretlerın- nasm a cum ur reıs ıgı me a- .. h . 'd h . d b' d k . k eynn. ocam an hır m • d b 1 M p . , b cum ur reısı a a zıya e ır so ret e er, e sen ya a şam yeme- ld B be . . •. 

husumet aleminin abluka zen den alınca Bursa mmtakasm- mın a u unan . oıncare u r· be . · • . . d 1 d d' B a ım. era r gıttigı 
IJlln harueı .. çalı: ti etı u 7 

dtroce idi. BugUa ruzpr poyraz 
utc•lc hnahaftf yafaıuıtu olıcakttr. 

Eylôldet 

ciri ile sarılmıştı Bu Türk dakl Yuna~ ordusu karşısında mevkide bulunmanın kendisi i- oreB nzıdyormuş..h. T" k d gınkı e bon. arbö~ Y1 erd ı. u_~.e dan vazgeçmiş .. Benden 
.. • · 'b' ·· kü'l" ık • u sıra a meş ur ur os- va ıtıten en y e evam .,.,.,. 1. 

milletini ve Türk vatanını yalnız bir fırka bırakarak diger çın ne gı ı muş at ç acagını t p· Lo ., . d i . . d ıyor. . . . . ' 1 b' · k u ıerre tı nın e smı geçı- yor u. 
Sevr muahedesi ile esir ve par- kuvvetlen Eskişehır cıvarında canı ır surette tasvır etme - B" "k F d'b' b' . - Ne demek? Siz b 

· · · · · lad K · d tedir Bir mühim hususi et var· yor. uyu ransız e 1 1 ır Her halde epı zamandan- · ·: .. 
ça parça etmek ıstıyen bır ıstı- top ı, ve iitahya a bulu- · . . Y . . • kaç kere cümhur reisi ile siper b . L"k' b · · · vafakat edecek mısınız? .. 
l" b' hl k 'd' E d • r. k Et k t Demokrat hır devletın reısı o erı... a ın u epı zaman ıçın 
a ve. ır a u a ı ı.. sasen a- n~, ası Y"r es . em . uvve - . h leri geçerken her vakitkinden· de genç erkeğin ancak kendi - Zannederim. Çünkü 

ha ~~daye~e Mondros miitare- lerıne karşı tevcıh. ettı. · Onla- m~mleketı~ ayat VIC mem~t ziyade yüzü boyalı ve podralı kendine itiraf edebildiği bir bir şey yapamam. Düşünü 
kesı ıle Turk vatanı muhasara rı mağlilp ve (Gedız) e kadar mucadelesı esnasında nasıl muş . . ç·· k" b d' kı f . .. h k k bö 1 d' 
edilmi bir kale Türk mili i d taki etti kil bir vaziyette kalıyor?." ı~ı~... un u u e ıp ya. etme nokta vardı: Genç ve guzel ka- er er e ye ır. 

ş. . • ' .. et. ~ p . . . . . Bu ö le bir mücadeleki mut susline pek meraklıydı. Sıperle dını seviyordu .. Bu muhabbet - Demek o adamı sevi 
o kalenın sıtahsız müdafılen Tam kuvvetlerımız (Gedız) fy 1 k lz ri gezerken elinde ufak bir çan gizli idi Gizli kalmağa da mah- ? 
h lin k lm 'd' · d' • · .. .. · .. .. (6 la!<a za ere u aştırma e em · nuz .• 

Anlı:arada idim .. Maarif erkl- aB ek s~ ~ .u~ ıd ıki. '. . . ~~ır ıgı ~) ':1~. e~esı gunu d Bittabi devlet reisinin vazifesi tayı da beraber ge?~nniş .. ~ kfun görünüyordu. Çünkü genç - Bundan bahsetmey· 
d b' tın .zi t' 't u a enın ıçın e vazıyetı- anunusanı ı ı, unan or u- h • 1 k b tada ne var?. Dersınız M. Poın- kadına karşı daima izhar et-

nın an ırza yare me gı - miz de, çok bozgun bir halde su, bütün cephede taarruza geç efr~ye r~~~n çal' dışına •
1 

u care bunu da söylüyor: tig"i hörmeti bir tarafa bırakıp Fakat kadın hem kocas 
tim. Benimle beraber oraya gel 'd' t' .. f k b' ·· · li za en temın ıçın e ın en ge en B.. .. . . ynlm • . . 
mi" olan arkad""Iffi- ki, bir mu- ı ı: ı, uç ır a ve ır su varı vası h t .. tl al ş uyuk edıbın tuvalet takımı 1. da ona bir gün•' a agı ısteınıyor, he 

.. ..... Mustafa Kemalin, 19 Mayıs ile Bursadan (Eskişehir) e doğ e~_vtasıMayap ~urac,!!a. a ç 1 ıt- M. PoincarC'nin hatıratının _ Ah bı'lsen.ı'z sı'zı· ne ıkadar kendini seven bu genç ada 
allimdi- ziyaretine gittiğiı:ııU S . ru yürümeğe başladı ma· ... ır. . oıncare nın an a - b kı d h . d k • • ' km • lm d 
zatten maaşına zam yapılması:- l9l9 da am.s~ çı~.asıle mu İ p . E · · k tığından edilen fikir bu vazife- u.

1 
smhı .a ad~11Y": e. as erı me derin bir aşkla ve ne uzun za- ~ k ad~a .. rad~ °K uyd?rku.d. 

nı rica etti. O zat te: ayen ve 53:1~ ~U: ~stikamette 1 .s~et k'aş~ ası ktem lu~e.t nin pek de kolay olmadığı mer saı e ta sıs e ı mıştır. mandanberi seviyorum, bilse- aşı uşun u. •en ı en 
- Bizde zamlar eylillden ey ba~lıyan 1:':11!lı. ıstıklfil mücade- erını. ta ıp en uvvet eı:ını, kezindedir. Bir tarafta fransa niz !... - Niçin mesele çık 

lille yapılır .. İnşallah gelecek lesı, eneqısıru, Y~ Yunan <?edız) den derhal (~kışe- ile müttefikleri kumandanına a- Bilmecemiz Diyemiyordu. Buna cesaret rum?. · Kocası gelsin.·· Bil 
eylillde zam görürsünüz. ordu~una,. yalnız hand .husu- ~~r) e celbe karar ve emır ver- zami muzahareti göstermek ve edemiyordu. Çünkü alacağı ce- ~ a~ı~ ben~ seviyor, k 

Bu söze o arkadaşım fU ceva m~t alemıne Karşı teksıf ede- · · . . . . parlementonun askeri işlere ka vap: hır manı teşkıl edemez.· 
bı verdi.. mıyordu; İstanbulda saray ve Kuvvetlenmızın (Gedız) den rışmasına meydan vermemek. B k d · dk Sonra ona do''nerek·. 

hükfun l · f d (Eki h') d" d ..... Ü - en ocama aıma sa ı 
- Demek kl, efendim, bizim 0!1un 'k b. et en tara m

1 
ank y s ş1e 1 ır eb' onkaugun ve Devlet reisimemleketi bu ha kalmak isteyen bir kadınım. G 1 · D d' 

zamlar kocayemiş gibi. eylillde sıstcmatı ır surette yapı m::: unan ı arın ıze rşı taarru- yat ve memat mücadelesinde A 1 d ? S k . t - - e sın. . . e ı, g 
oluyor ta olan çok muzır telkinlere, za geçtiğini gören asi Etem ve zafere ulaştırmak için çalışan n .a ınkız mı ·ıb· kevmked ısı er Ben de böyle düşüniiyo 

" 'f Iara d hil' h · • '- k d l · 11 · d kal ku senız aş mızı aş a a ın ara Buhranın önüne ı sat , a ı ve ancı teşe.,... av eş erı, e erın e an v- hükflmetin ve ordunun müşkn kt ' M kt rı .. b 
••• büslere karşı da çok güç, çok a vetlerle, Yunanlılarla birlikte vazifesini bir kat daha zorlaş- sa ayınız .. ·· . . . e ep l er musa a 

İstanbul limanındaki buhra- • rtl it d b .ıı. b' k t kr t . Tar.tında olabılırdı. O zaman __________ ..., 
gır şa ar a ın a oı;uşuyor- ıze arşı e ar aarruza geç- tıranlara karşı şıddetle mukave · 

nın önüne geçilmeye karar ve- du. . mekte beis görıniyecek katlar . . . aTtrk hır daha bu eve gelmemek Menemen hadisesi 
·ı · B'l' b . • .. . . . . • met etmek mecbunyetındedır. u··zere çıkıp gitmekten başka ya 

rı mış.. 1 ıy~r musunuz, azı Mıllı hukilmet kurulalı he- hıyanette ılerı gıtmekten haya Bir taraftan bu mecburiyet di- kal k t " " 
kararlar var ki, adeta ödünç pa- Ü ' tmed'l 6 000 t"f k 50 ki pılacak şey mıyaca tı. enevvuru 

. 'bi gü rili' B n .~dddokuz arfay olmuştu.. Bu ne el' tu"ıfekr.. '2s tu eta ,::ıa t ger taraftan Fransa cümhur re- Fakat bir gün yazıhanesinde 86 h ft b' . ·ı--. • 
ra verır gı ç ve yor. u mu et z ında (Konya), ı e ve op n ruare isinin selllhiyetlerini tahtit et- 1 'k 1 f l d O mcı a a ırıncı ıgı 
karar da o neviden. Bence bu i- (Y ) (B 1 ) d İ .. .. K"tah da meşgu ı en te e on ça ın ı - k.. k 1· · d 14 N' ozgat . o u ' (Düzçe), or usunu nonu ve u ya tikçe etmiş olan kanunu esasi- . G d . .. ren oy ız ısesın en 
şin asıl can alacak noktası kara (Zile) ve sair isyanları gibi yer top~adı. Kat'i netic~li muhar~ nin maddeleri arasında kalan •llmec•ml:ıln hall•dll•lı nun sesı .... enç.a am teessur- H. kazanmıştır. Yazısı şud 
rın verilmesinde değildir. Kara 1 be d kabul tt o b le şu haberı aldı yer, zaman zaman pat ak veren yı ora a · e 1• • n ın M Poincare böyle tarihi bir za ki Aff d · · · s· · "Bu haftanın en müh;m 
rın tatbikindedir. Bu kararda irtica isyanlarını bastırmıştı .. tüfek, 150 makineli tüfek ve 50 m~nda bu mekamı işgal etmiş ı• 1 l ·· e. ~~~ız. · ızı~ ~~ rini (Men~en) vak'as~ın 
buhranın önüne geçilmesinden Fakat Samsun havalisinde toptan ibaret Yunan kuvvetle- olmanın ag"rrlıg"ını anlatmak i- 1 'i S ~ g 6 7 8 9 10 1 ı ge ecegınız.ı . ı ıdi".o~. ed e den gu"ne tenevvür ederek 
bahsediliyor.. . .. .. ·ı İ .. .. d 1800 .. · ten vazgeçınız ye nca e ece-

Bir şeyin önüne geçmek için (P~ntosçuluk) ~areketı, butun n e no;"un. e!. ve suvan, çin hemen hiç bir vesileyi ka- 1 • im. Çünkü ek karışık bir va- katen bütün çıplaklığı ile t 
h1zıle devam edıyordu. . !2 makı~elı tüfek ve 4 t?ptan çırmamaktadır. Çalış,ılacak şey g. · PK b · b k- hür etmesi teşkil ediyor. 

ondan hızlı yürümeli .. Bunu ya- y d k . ıbaret ası Etem kuvvetlenle de ln b • ·1d· b' zıyeteyız. . ocam enı ıra . 
Pabiliyor muyuz?.. unan or usu arşısındaki K.. .. .~ ya ız unlar degı ır. ırde or tı Kayboldu Bir genç kadın- Örfi idare talimatnamesı 

k tl · · b'' "k b' k utahyada olmak uzere tam d • k et' · · Sükut altındır uvve enmız, uyu ır yo - .. .. ü boğ ' unun manevı uvv ı ve me- la kaybolmuş ilı;ar edilerek tatbikine baŞ 
sulluk içinde teşekkül ve ten- uç gun ç gece ~ştu: · . taneti muhafaza icin askerin ha _ Demek b~ni bunun için is- mıştır 

İsmail Müştak Beyefendinin 
Politikada çıkan bir ~ yazısı
nın serlivhası olan " Siikilt al-
tnıdır,, sözü nazarı dikkatimi 
cel!betti. Belki eskiden " sükut 
altın imiş,, Ukin şimdi bu eski 
hakikat günü geçmiş yevmi ga 
zete gibidir. Altından diş yapı
lır, ytizük yapılır, küpe, bilezik 
ve hatta kalem yapılu-. sükut
tan böyle şeyler yapılır mı? .. 

FELEK -------
Yeni nPşriqat 

" Mıtakamızın kitabı ! ,, 
İzmir Ticaret odası tarafın

dan İzmir iktısadı mınt:ı.kasının 
tabii, coğrafi ahvali; zirai, tica-
'• sınai ve mali vaziyeti hakkın 

da pek esaslı tetkikata müstenit 
olmak üzere "mıntakamızın ki
tabı" namında bir eser neşredil
miştir. Bu eserde yalnız İzmir 

sik halinde bulunan bir kaç fır Ve adeden tam kı mıslınden t . 1 • 
kamız ne, (Kuvayı Milliye) de- fazla bir üstünlüğü olan bu düş nin önüne koydu .. Londra kon emıy~sunuz .. · ? z ·m . Hafta zarfında İstanbd V 

diğimiz gayri muntazam kuv- manları, büyük şefinden aldığı feransına davet edildik.. k-k e y~pa~ İ · d evcı ır yerleroe bazı tevkifat 
vetlerden ibaretti... ilh~m ile enerjik ve mahir sevk Hiç şüphe yok ki istikliil mü b~ ~ke~e~i~odu~aru ık:b~~~~ bulmuştur. Div~ı harp te ili 

O zamana kadar geçirdiği- ve ıdaresi altınd?kl kahram~n cadelesinin bu ilk zaferi, Türk ! Fakat ne oıurS: olsun, ko · y~te başlama~ fz~redır. M ~ 
miz acı tecrübeler, göstermiş- k~andan, . za~.ıt v_e ~fr~ı ıle Cümhuriyetinin ilk temel dire- ı canız yok diye ben sizi ziyaret ~~p ve mu~arık e;ın pek .. Y 
ti ki, (Milli misak) m çizdiği t~ru~aı: ettı; 1:ur~ ı~tiklil ~: ği oldu .. Ve gene hiç şüphe et- 11 ten kendimi menedemem!.. ır.z~~an .a c.eza arını gor 
hudut içinde hür ve müstakil hı tarıh~e ilk ıstıklal zafennı memeli ki, Birinci İn~nü kadar bllmec•ml:a _ Mademki ısrar ediyorsu- lerı ~uphesizd.ır. 
tertemiz bir Türk devleti kur- kay?~ttı: · .. . . . dahili v~ harici ;;e ~etın ~a~tlar BllgiJ"!ü • nuz .. Öyle olsun .. Fakat hafta Dm perdesı altında l'.~P 
mak ve korumak için kudretli IJ_ırmcı ~nönu. zaferımn. netı- altında ıdare edılmış ve ıkı kat Soldan saga ve yukardan aşagı da yalnız bir kere gelmenize bu so~ baş~aldırışm da oyte 
ve muntazam milli bir ordu teş- cesı çok şilmullil oldu; hır ke- üstün bir düşman karşısında ka 1 _Tok değil (2). Yuva (2) müsaade edebileceğimden do- hem~ıyetsız olmayıp ço~ 
kilinden başka çare yoktu .. Ve re, o zamana kadar, yer yer, z.a zanılmış bir harbi de, harp ta- 2 _Ayağa giyilen (5). Pen- layı ıbuna gücenmeyiniz!.. mutlu ve mutasavver oldugıl 
böyle bir ordunun teşkiline de ~~n zaman P~~l~k .:veren dahı- ri.hinde bulmak mümkün değil çerenin örtüsü (5). Evet .. Karar verildiği gibi !aşılmıştır. . 
başlanmıştı.. lı ısyanlarm kokunu lmzımış ol dır. 3 - Nota (2). Masset (2). haftada bir kere görüşmeğe Gayet hunharane hır sur. 

Fakat içinde boğusulan, didi du. · Onun için, her Türk vatanse- 4 - Şans (5). başladılar. Fakat artık bu mü- şehit edilen (Kubiliiy)in öl 

mmtakasının değil, umum Tür
kiyenin iktısadi vaziyetini teş
rih ve diğer memleketlerle mu
kayese olunmuştur. Bu eser da
ha birkaç çilt halinde devam ede 
cektir. Karilerimize tavsiye ede 
riz. 

Sonra, İstanbulda saray ta- veri, bugünün yıldönümünü, ve 5 - Gazeteye peşin para ve liikatlar kadmınevinde olmuyor münasebetile memleketin 
raftarlarının ümitlerini söndür- onun şehit ve berhayat kahra- ren müı,.teri (5). uzak, tenha bir lokantada bulu- tarafından taziyet telgrafla 
dü; bu suretle dahili fikir ve manlarını takdis ve tebcil için 6 - Nota (2). Çok değil (2) .. şuyorlardı. kilmek suretil_e irtica tel'in 
ruh bozgunluklarını büyük mik değil, ayni zamanda bir ibret, 8 - Rezalet yapan (5). Lakin bütün bunlar henüz mektedir. 
yasta düzeltti.. bir enerji kaynağı olarak hatrr 7 - Aptal (5). masum ve hörmetkar olmaktan İşte her Türkü şiddetle a 

Haricen, Türk istiklal müca lamalı ve tesi't etmelidir. 9- Nota (2). Hane (2). çıkmamıştı. Epi zaman böyle dar ve müteessir eden bu lı 
delesinin şümul ve azametini, Yeşilköy: 10 - Spor (5). Koyunlar (5) geçti. Bir gün genç adam ye- senin tenevvürü haftanın eıı 
bütün Avru a husumet lllemi- A. R. 11 - İstifham (2). Nota (2). mek masasının üzerinde em; him hadisesidir.,, 

edebi romanı: 79 -· ı meki.Çin. dinleyorum. f hemen gene cesaret buldu, ga-ı - Çok mersi!.. -- --ı-Dedi, şu oldu, bu oldu; fakat 1 le bir keremde bulunmaklı 
- Güzelsiniz!.. Iiba bir sarhoşluk, yorgunluk Eğer, hemencecik telefonu bunlar gibisine hiç rast gelme- cidden bendelerini esiri 1 ... : - ~ ... , . ,. ·' . ... .-
Diyen erkeği gülmek için filan anında alınmış söz olma- kapamasaydım, ihtimal yeni dim. Başta Hayati Bey olmak hüsnünüz etti!. 

dinleyoruml.. sın .. Diye tekrar etti: bir satırbaşı bulup söze devam üzere avukat olsun, doktor ol- Daha bilmem neler: 
- Kıskanıyorum!.. - Akşam yemeğini ne günü edecekti. Nüsret te odada idi. sun, Şeyh zade Mithat olsun - Bu bezmi safa, bu m 
Diyen erkeği yalnız insanla- için emredeceksiniz efendim?.. - Perşembe akşamı Tarabye hepsi teker teker ve bir arada j dilnüvaz herhalde acizleri 

ın insanlara değil, hislerin bile - Şartımı unutmadınız de- deyiz... dehşetli hoşuma gidiyorlar. Ya , makzı saadettir, hanımef 
El JZZET insanlara bazan ne kadar riya- ğil mi?... Dedim. n komik, yarı aptal, yarı hovar

1 
miz ... 

r-".Yc. em kar olduklarını görmek için din - İfa bile ettim Efendim!.. - Neden?.. da, yarı bön, yarı elegan, yarı - Hayranınızım ... 
tıil sarfınaza·r .. Yalnız onun ne hislerine hakim olamıyor, ley-0rum. - Bilmeyorum. Benim için - Hayati Beye yemeğe da- yontma cinsten adamlar. Ko- - Meftununuzum! .. 
>eı-.t'11in ettiği serveti, deh- benden de her kadından bekle- * * * muayyen bir gün yok. vetliyiz!.. nuşmalan, ilanı aşk etmeleri, Zannettim ki ' Muallim 
~i,-1 ~a~ka kim temin edebi- nen tuğyanı bekleyordu. Hiç Bu adam sahiden bana tut- - O halde bendeniz size ha- - . . . ıbana karşı münasebetleri heri ile konuşuyorum; yahut tıı 

lir? .. Demek ki, benim için hiç bunun imkanı var mı?.. kun. her vereyim... Cevap vermedi. Ve .. Gözleri- şeyleri bambaşka. Halbuki, hiçi zimat ediplerinin gizli aşk 
bir şeyin kıymeti yok ve .. Ben Herşeyi ölen ve öldürülen bir Saat üçte telefon etti: - Çok iyi olur. Bir gün evvel ni büyülte büyülte gene uzun te böyle olmamaları lazım de-

1 
tuplarından parçalar okun~ 

herkesten ayrıyım... kadın, bir ruh harabesi ona ne - Nasılsınız hannnefendi? .. telefon edersiniz değil mi?.. uzun bana baktı!.: ğil mi?.. Her gün Şişlideler; dinliyorum. Bunlar bana sO 
Dedim. Arkasından da: verebilirdi?.. - Daha şimdi kalktım .. Siz - Hay hay hanımefendici- * * * her gün salonlardalar, hergünlnecek sözler mi? .. Böyle 1 
- Haydi artık, duracak hal- Hem artık benim böyle ııu- nasılsınız?... ğim. Emredersiniz!.. Aman bu adamlarla meşgul bir hanımefendinin davetinde-: dıların altına pul yapıştırttı! 

tle değilim... rat edilmeğe, kıskanılmaya, Dedim. - Müsaade ederseniz yeme- olmak, onları dinlemek, onlarla ler. Bugün de Rifat Şükrü tele- Babıaliye verilir!. . 
Dedim. Onun bir şey söyle- aşk, sevgi, sevda gibi lllfların - Şimdi "Meclisi vükelii,, ya ği Tarabyada hazırlatayım... alay etmek öyle hoş .. Öyle ne- fon etti. j Neyse ki, o sırada, ı,31~ 

mesini beklemeden kalktım, söylenilmesine yalnız his ve fi gidecektim de, bir kere hanııne - Çok iyi olur... şeli şey ki. . . - Hanımefendiciğim, bende 1 - Bir misafiriniz sizi . 
yürüdüm. Arkamdan mırıldanı kirlerimle değil; gözlerim ve fendimizin hatırlarını sormak - Yarın için vaktiniz müsa- Şimdiye kadar belki bana nizi hatırlamış olmanıza pek yor efendim .. 
yor: kulaklarımla dahi tahammü- ve .. Sabaha kadar sizi rahatsız it mi?... yüz, iki yüz erkek aşkından hah minnettarım. 1 Dedi de, 

- Belkiysl... lüm kalmadı. Böyle şeyler beni ettiğim için tekrar tekrar itizar - Yarın ne?... setti, kur yaptı, Diye söze başladı; uzattıkça : - Müsaadenizi rica ede 
- Belkiys!... iğrendiriyor ve .. İsyana götürü larımı arzetmek istedim... - Perşembe... - Güzelsiniz... uzattı: 1 Misafirlerim geldi. PerŞ 
Diyordu. Başımı çevirmedim yor!.. - Estafurullah .. Bilakis sa- - Bir saniye!. Dedi, - Lutfetmişsiniz, Tarabya- akşamı görüşürüz. 

bile. Emindim ki, o bennn söz- Ben, baha kadar beraber olmamız- düşündüm: - Seviyorum!. . daki yemeğe bendenizi de emir 1 Dedim de, telefonu 
lerime ihtiyaç hissetmeden be- - Seviyorum!... dan çok memnunum!. - Hay .. Hay .. Başka bir ye- Dedi, bıiyurınuşsunuz.. dıml. İnsan böyle ad;ıınl• 

. ı.u;~·nr " JV,%d11-Fak.Dt rr,. n; W.n--rıılr 11l11v ,.t,.. ev Il!!...Yerdim. Arkasından re 1 
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i~~ T rikotajcılanmızın 
~- Trikotaj sanayiimizde son husust~ rekabet edebilecek bir 

ır kaç sene içinde şahit oldu- haldedır. . . . 
Utnuz inkitaf, hakikaten en ~e~cut trı~o~aJ fabrıkaları· 
eıfut tahminlerin de fevkine nın ıstıhsal ettığı mamul eşya, 

ıkınıştır. Bundan on on beş İstanbul ve Trakya il_e ?craber 
b'-~ne evveline gelinceye kadar bütün. Anad~lunun ıhtı~acını 
ülil>1zd~ki trikataj işleri, basit el- fazla~ıle t_emın etm~~tedı~: .. 

~~ı;-ahlarmda yapılan bazı ör- Trı.~o.taıcılarımız _ıçın, g~un 
iy~1l ışlerine inhisar ediyordu. en muhım r"?e~e.lesı, _harıçten 

lalbuki, bugün yalnız İstanbul sermaye temınıd~r: Eger b~a 
. la son sistem makinelerle tec- muvaffak olunabılırse, bugun

iııilıiz edilmiş yirmi kadar büyük künün bir kaç misli fazla istih
Jll ikotaj fabrikamız vardır. sal yapmak mümkün olacak

eJll Bu fabrikalarda her nevi yün tır. 

arzu ve ihtiyaçları 
yapabilmekliğmiz hakikaten şa di için sermaye. 
şılacak şeydir. Türk trikotaj- Bu dört sermaye mevcut ol
cıları_ t~m bir rakabet yapabil- madıkça, trikotajcılanmız Si• 

mek ıçın her şeyden evvel ser- kıntıdan kurtulamıyacaklardır. 
mayenin tezyidi zarureti karşı Bizim belimizi büken bir şey 
sındadırlar. Zira, sermaye ço- daha varsa, o da muamele ver
ğaldıkça maliyet fiati azala- gisidir. Umumi satışın yüzde 
cağından rekabet kolaylaşacağı altısı bu vergiye gidiyor. Bu sa 
gibi satış da o nisbette çoğala tış içinde, iade edilen, parası a-
caktır. lrnamayanlar da dahil olduğna 

. . .. . göre mali plançomuzun zarar 
Bızım dort nevı sermayeye kQ - . 

ihtiyacımız vardır: ye nunu en zıyade kabartan 

1 D ak (M k. budur. Maamafih, yerli işinin 
- ur sermaye. a ı- . • . . 

na, ve tesisat için) v~ yerlı emegının serbestçe in-
2 - Mevadı iptidaiye serma- kışafını, .ktısadi programına id 

yesi hal eden milliyetperver hülal-

ıaııı!okuma işleri, fanileler, yünden Diğer taraftan dertlerden en 
Qtlaınul, yelek, kazak, hırka ve başlıcaları , fabrikatörlerin te
dila.İre imal edilmektedir. Tama- mamen veresiye iş yapmaları 
aıfen yerli emeği ile vücude ge- ve bu yüzden sermayelerini, da 
~ıı~n bu kışlık eşya, Avrupadaki ğınık bir halde bulunduı;n~ları 
kolmsalinden hemen de farksız- dır. Senenin her mevsımınde Jarı sermayenin bazen onda bi- yorlar. izahatı vermiştir: 

ır. Bilhasa yerli Selanik fani- alacaklı vaziyetinde kalan tri- rini bile toplıyamadıkları için Büyük trikotaj fabrikatörle· - Bizim bu günkü 
~!eri, İngiliz fanilelerile her kotaj sanayii erbabı, dağıttık buhrandan bir türlü kurtulainı- rinden biri muharririnıize şu 1ı vaziyette bu kadar 

3 - Mağaza depolarındaki m:_ıimiz . bu verginin kaldınla-

lmamul malin durak sermaye- cagını bıze vadetmiştir. Şimdi 
buhran- si, ıbu vadin incazına intizar ~diyo 

Darülaceze bakım evindeki yavrular Bu nasıl yol ? 
Feriköy karilerimizden Bed

ri imzasile aldığımız bir mektu 
bu aynen neşrediyoruz: 

- Feriköyde, havuzlu bahçe 
sokağı diye anılan hir sokak 
vardır. Size ne söylesem, bu 
sokağın halini tamamile tarif 
etıniş olamam. Yağmurlu ha
valarda bazı geceler evimize dö 
nerken yarı belimize kadar ça
mura batıyoruz. Bu halden o kal 
dar bizarız ki, bir kaç komşu 

bir araya gelip kendi masrafı

mızla bir kaldırım yapmağı bi
le düşünüyoruz. 

istihsal 4- Anadoluya verdiğmiz kre ruz. 

Kömür fiatleri hala düşkündür 

Fakat, her sene bizden mun- Hava!arın hafif yağışlı git- toptan d~akS - ·4,5 -kuruşa · darda öküz arabalarile kömüı 
tazaman yol parası alındığını mesine rağmen kömür fiatleri kadar tedarik etmek kabil ola- nakledildiğini tesbit ediyor. 
düşünerek bu işi belediyenin / oldukça düşkündür. Okkasını bilmektedir. Resmimiz, Ü skü-
yapması daha mantıki olduğu J ' h t -"".,-d-:--:h:-,':']_.;....':')-----,-------

1 . . . . .. . neticesine vardık. Muhterem Yl OŞ amma., erazı e l e 0 ffiaSIIl : 
B Şu gürbüz yavrucukların bir Size, bu minimınılerın Iıaru- lersek ınanmamazlık etmeyi- b 1 d" . . . d 

1 
d _, ·ı - · · · F"lh k"k D rül~ ba e e ıye reısımız en fi ra e e-

.,.J e ocagında, şefkatlı bır ana- lacezenin bakım evinde kimse- nız. ı a ı a, a .. ceze • . . .. . 
lln 'h · ·1 b" ' ·· ·· ·· ' kıru evinde çocuklara son sene rız. Bır memur gonderıp şu so-

ı tımamı e uyumuş gur- . l"kl . d 1 ·ı •r da . • . . . . - · · · b" · 
1ııf;izleşmiş olduklarını .zanneder sız ı• erı 0 ayııı e, sun ır lerde cıdden hır ana ıhtımamı- kagın vazıyetını ır kere tetkık • 
ıe iz. suretile büyütüldüklerini söy- le bakılmaktadır. ettirsinler. Bize her halde hak 

Japon serg~sinde neler var? 
vereceklerine eminiz. 

Horhor caddesinin hali 

1 

Aksarayla Saraçhane başı a:'.' 
rasmdaki Horhor caddesinde 

!
telefon direklerini~ kaldırılma- , 
masmdan dolayı hasıl olan çu-

1 
kurlar bir aydan beri duruyor. 
Geçmek imkansız hale gelmi~
tir. Ayni zamanda mecra ızga-; 

1 raları da bozulduğundan geçen 1 
gün bir yolcunun düşerek kan
lar içinde kaldığına şahit ol
dum. Merdinin nazarı dikkati-
ni celbetmenizi rica ederim. ' 

Uşşak hapisanesinden 
bir sada 

Üşşak hapisanesinden Meh-
met Nurettin imzasile şu mek- "- , 

tubTu alı·~~:. b' 1 . 
1 
dı 1 Tophanede Salı günleri ku- rı ş eden halkımızın çok dikkat terilen ı.mumi ragbetten istifa. 

a ıırnızın ız en yuvar a - ld - . . d S 1 ı · d 1 lA ld """ - . d 1 ld • ru ugu ıçın a ına a ıpazarı ı avranma arı azım ge ıgı de ederek terazide ve tartıda f şu IP~ .. ~:a ~ ~ış 0 ugk?muz ' denen büyük bir pazar vardır. de muhakkaktır. Bir kısım sı-y hile yapmakta oldukları göriiI . 
. anunı u "kum e1 rı n_amus ara~e Yalnız bu pazarlardan alış ve- yar esnafın pazarlara ka.-5ı g :; s rnektedir. 
ıtmam ve ı ma e ugrayan hız · 
zavalli evlatlarına verilen ceza- ff · · 
!ardan ziyade kagir binaların ha nnı ,tene üs eder~k bir daha 1 musiki teavün cemıyetınin akti Şerif ve İktısat işleri müdürii 
vasiz ve rutubetli odaların vu·· - mes ut hayata naıl olamayacak içtima eden kongresinde ekse- Kemal Ömer Beyler Dahiliye 

mıyız. Seadet ve refahına doya- . . h , . "d . . 
., cudumuzde bırakmakta olduğu _ rıyet ıle ey eti ı are ıntıhabı vekaletinin eınirlerini infaz et-

4 - izler daha ağır gelmektedir. madıgımız hur vatanımızda hur mediklerinden dolayı hakkında 
(., olarak dolaşmamızı adil Cüm- yapıldı ve hey'eti idare riyase· 
.a:o.tac!<. cvve~ce !Jim:ın ş ir-ı Sergiye 1-:ır ı tüccarımızın bu'ıcağı anlaşılıyor. 1 Efradı ailelrimizin ahval do- huriyet hükumetimizin pak ve tine Hüseyin Halit, reisi sanili- mülkiye müfettişliğine müraca-

J ·~stıınin ~şgal ettiği rıhtım kar- alakasızlıg_ına J aponyadan mal Sergide, kadın tuvaletine mü layıs~e maruz .. kaldı_ğı ~aiş~t - S . k' . at edildi ve Dahiliye vekaleti ce-
- ndakı büyük binada uzun ce lbetmenın uzun z.ırPana muh teallik levantalar pudra poma darlıgından mutevellıt perışanı- ali vicdanlı erkanmdan göz yaş ge aıın, atıbi umumiliğe Sa- lilesine şikayet edilmesi ve mu. 
,"ttıantardan beri yerleşen Ja- tac olması ve daha sair bazı se ta gib{ şeylerle p~rselen' ev e§- yetlerine, efradı ailelerimizin ları dökerek istirham eyleriz. Iahaddin Haşim, muhasebecili-
>~~ sergi~i,. umumi alakayı cel be~ler gösterilmektedir: Maa- yası, elektrik tezyinatı, ipekli h~s~.an ateşlerile gözle~nden ğe İbrahim, mufettişi umumili- siki şinaslar esnaflığı kabul et-
. eıncınıştır Sergide teşhir e . . dokulen kanlı yaşlara nıhayet Musikişinaslar arasında ğe Fehmi Beyler mufettisliklere meyerek garp musiki esnaf ce-
ılen Jap · 1A . d mafıh, sergı, Japon masnuatını kumaşlar ve daha buna benzer k k b"l' 1 k ) miyetinin feshini talep etmekte 

l efi on mamu atı, cıd en . . . . . . . verme a ı o amayaca mı. Yeni Türk musiki teavün ce- de Hasan ve Mehmet Beyler jn-
s Şeyler olmasına rağmen memleketımıze tanıtmak gıbı e Japon hususıyetlerını taşıyan Sevgili vatanımızın altın dağ tihap edildiler. ve hey'eti idarenin hemen faa)i., 

~~~:~aı_ı t\Ümune talep ede- saslı bir gaye takip ettiğinden birfJç~o~k~e!şy~a~t:'.:e!ş~h~ir~e:_cd~i~Im~e~k~t~e-j_Lıa~rl"lı~n~d!an!!.:v~e~z~ürn~r~ü~dgin~o~v~a!.!l~aı;ırı:ıın~-J.:m:;iy~e:t:in:d:e:n:..!.g~ö:n:d:e:r:iI~m:i:t~ti~r~: __ ı_:=::...:.:..=:.:.=~----•-..l.ııill&.1••11iliıııı.&ıııAıu.Jlılıl•lllllıriıillıl 
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1 1 . b• k d h 8 M M ı· · de •••• E L " A M R A s ı N E M A s ı ~~~ Muhabir mektupları.. rtıca ır ere a a . . ec ısın .. ALPHONS[. DAUDET'nin •seri Y•' ııız~:·nn nıu>iki<ı olan 

' k b k ht )" ti ld yükA~~~Rr!~~?ıtbu:U;-R~~- ARLESIENNE 
fl ço a ıma mu aç ane e . anı ) Vekili Refet Beyin ~yasetinde Fraasııco sözlü film; o kıdac fevkalade lıı. ıarıda >imınayı ılın· 

1 
• • b k ' toplanmıştır. Ec~eb~ kadınlarla mı~tır ki tlvatroda temsilinden dıhı •ııiıkcnıınel hir surette giirüliıp 

er erlmıze a mayoruz A k h k k kt b• • t rl' tt'"' • e~lenme m~~ıyet~ ha~kında· tşldilmekte ve hunun için llyık olduj(u mll\afiakı"tlcre • n ara u u me e ının e ıp e ıgı kı kanunJarm ucretlı mliııtahde ma1.hlr olmıkudır 

k k 
.
1

.. l . . d T" k h miting çok heyecanlı oldu ~~~ı~~:;1t::~~~esedi~;;'~=::.i HatlY• - Bu aktam ve yarınki matineler 
•a şar Vl ayet erımız e ur arSlDI _.., tenzllAtlı flatlarla verilecektir ..... ı. ANKARA, 10 A. A. - An- fesinin gençliğe terettüp ettiği· memurin ve tekaüt kanunlan Y 

.ratle isal etmek istediğimiz noktaya kara hukuk mektebi talebesinin ni işaret edere~ gerile, ölüm ve bu mesele etrafında sarahati ka· ••••••••••••• . . . . 'I db' I tertibi ve binlerce halkın iştira- dönüm olan irtıcaa karşı doğan, fiyeyi havi olup bir gQna iltiba- L 1 A N H A 1 D ve W 1 L L Y F O R S T 
:tırebılmek ıçın acı te ır er almalıyız! kile Menemendeki irtica hadise parlıyan günü gençliği gençli- sa mahal bırakmıyacak şekilde Bugün sizleri GLORYAsinemasında bekliyorlar 

. sini tel'in ve bunun kurbanları ğe cümhuriyeti emanet eden Ga bulunduğundan muhtaçı tefsir H A y A L 1 N S Q N U 
hassa bu havalıde Türkocaklarını .süs olmaktan Kubilay ve arkadaşlarının hatı- ziyi tebcil etmiştir. olmadığı hakkındaki memurin 
rtarn1ak, Maarif teşkilatını takviye etmek şartbr rasını taziz için bugün öğleden Müteakiben müderris Akço- kanunu muvakkat encümeni 
·ars 4 (Milliyet)_ Iidır,sam takdir ile yadeylemekte- sonra hakimiyeti milliye mey- raoğlu Yusuf Bey irat ettiği nu- mazbatası kabul edilmiştir. 

filminde sııe ilı:i saaılik hoş vakit geçirıecelı:lerdir. 

................. u ........... . 
Tedahütde kalan ı.--• 

ASRI SiNEMADA 
~sı bu ha~alinin en münhat dir. danında miting akdedilmiştir. tukta müncisi olan, şehitleri ve 1930 bütçesine fevkalade tah 

1 mahalli olduğu cihetle ora- Sui istimaller Mitingde ~ ol~r~~ .~öz alan a~iz.Ieri olan _bir i~~alin ?'aşayıp sisat ~~ilmesi .~akkındaki ka-

Bugün 

. çok mühim pamuk ve pirinç Bu havalide sui istiınallerden hukuk ,ı;ııekte~ı m~~uru ".e hu- h.akım o~a~agını s~?'lemı~. beş~- nun layıhası muzakere ve kab~l maaşlar Buyük kahkaha muvaffakıyeti 
iştirilmektedir. Buradan ıe- çok bahaolunuyor. Buraya ge- kuku duvel mudensı Cemıl Bey nyet ~arı?ı bu!1u. boy~e. goste.ı:ı· olunmuştur._ Buna naz~ran . du
ıi 5,000,000 kilo pamuk çık- len bazı memurlann bu sui isti· çok heyecan veren nutkuna baş yor. zıra ıdealimız mıllıyet cum yunu umumıye 1930 butçesınde 
~nı söylüyorlar. Iğdınn pa- mailer yüzünden servet sahibi lıyarak: huriyet ve laikliktir. İdealimiz kibrit şirketinden istikraz olu
gu ve pirinci bu kadar nefis olduklarını ve memuriyetlerin- "Ulu ve heybetli bir manza- yaşayacak ve gittikçe genisliye nan mebaliğ 1930 senesi taksiti 
leziz olmasına rağmen bun- den çıkarıldıkları halde tüccar- ra önündeyim. Türk istiklalinin rek tarihi hayatta asırlarca geri namile yeniden açılan 252 inci 

l'.ian hakkile istifade edileme !ık yapmakta olduklarmı söylü- ve Türk Cümhuriyetinin ebedi- kalan maz!Um şarkı aydınlata- fasla 867 bin 500 küsür lira fev-

ANKARA, 10 (Telefonla) -
Muallim r-aaslarını vaktinde Artist MONTi BANl(S 

,si memleket hesabına büyük yorlar. Binlerce lira çalan ve !iğini tarihe söyliyen Gazinin cak ve kurtaracaktır. Hatip söz- kallide tahsisat konulmaktadır. 
zarardır! Karsın. peynirleri ~immetine ge~iren bu adamlar heykeli önünde Türk inkılabına lerini şu suretle bitirmiştir: Bundan muallim maaşlarını 

ırufından 

BAL AYI 
Gını kabıll muk•v•m•t kalılı:a 

holı film Bıı~n 4 112 matinesi-

le suvırt:ı.;inde yeni var ete 1yanın en ı.ezze~h ve ~n mü- üç beş 3.!' hapıs ya~tıktan sonra ait bütün kararlamı içinde veril Mektepli arkadaşlar ve bütün vaktinde veremeyen vilayetler
'llmel peynırl~rı ol?ug~ hal- çıkıp ı:ıuk~mmel tuc_car oluyor- diği tarihi bina karşısında Türk genç vatandaşlarım son sözleri- ce, munlıasıran bu maaşların 
maelesef bugun deger fıatler lar. İsırn zıkretmek ı_:ıtemem fa cUmhuriyetinin merkezi olan ta- mi size, ileri karakol nöbet yerin tediyesine ı,arşılık olmak ve iki 

ı .~atılm.amakta ve zavutlar da k~t .?~alarda en ~fagından en rihi şehrin bütün gençliği top- de bizi değiştirecek Türk istik- senede ödemek üzere seksen bin 
po ?alınde kalmaktadır. Bu- buyu~une kadar bır çok me~~ lanmıs. Bu toplamşın manasını halinin evladına söylüyorum. Si liraya kadar ikrazatta bulunma 
la ımf.alkolunml aktab bulunan lar Vşupk~el a_Itın1~1adı.rI:rr.bDahılık- tarihe. söyliyeceğim" demis ve zin büyük şerefiniz var. Gazi sı hususunda Maliye ve Maarif 

veremey ~ tlere yüzde on 
!ardan sek~'·" .ı liraya kadar 
ikrazat yapılması hakkında bu
gün mecliste müzakere ve ka
bul edilen kanun layihasının 
esbabı mucibesindeki sarahate 
göre muallimlerin Rize vilaye-

tinde beş, Gazi Ayintapta bir, ::::::.~p~ıo:gr:•m:ı~===~{ 
Niğdede iki, Konyada iki, Ur- • 
fada üc Sebinkarahisarda 4 Er llu 
zincand~ bir. Artivinde iki, A
masyada iki, Trabzonda iki ma
aşları tedahülde kalmıştır. < ne ıs aşar ar, eyaz pey- ye e a etı ce ı esının u Şar b - b"'tü T" k - ı· T" k · 'kl~ı· · T" k c·· h · k'I ı · l"h" k 

l · 1 · b" '"'' ]" ·ı~ tl · k h l t t u mananın u n ur genç ı- ur ıstı d mı ur um un- ve a tt erme sa a ıyet veren a · er ve gravıyer erın ır ..,r u vı dye enne ço e emm ye a • . . C . . d k • · · ı d H .. · 
Clna 'mkan" bulunamıyor feyl mes' l" d gımn timhunyete kaste ece - yetim sıze ısmar a ı. er türlü nun, muzakeresı yapılarak ka-

ıa 1 • e 1 azım ır. ı k dı Jd - ·ı• ah al · · · d d h' · b 1 d'! · b .. .. ınıın sebebi ise: Zavut sahip- Lise ihtiyacı e;e ~ı ~ . o ~g1un.u t ~ve v ve şeraıt ıçın e a ı vazı- u 
1
e ı ~ ~e per~eı:ı e g~u 

·i para ihtiyacından dolayı Tedrisata elverişli bina ve ey tmşdtır. ~dtıp li~oz ekrıne e- fen Türk istiklilini ve cemiyeti- top an~Irn. u~ere ıçtımaa ru a
ıllarını bekletmeden çabukca para hazır olduğundan burada vam e erek, .ı ea. n. uvvet ve ni korumaktır. Sizin nesilden yet verı ı~tır. 
uyorlar. Halbuki bu peyniıler bir lisenin küşadını halk istir- kudret ve ~zun b~r ıı;ıan yara~- yetişen Kubilay bu' büyük ve a- Talebe spor klüp-
1 zaman zarfında. t~z~arını ala ham eylemektedir. Filhakika tığı~dan Cumhu~ıyetın g~nçli- ğır vazifeyi hayatile, ölümle ifa • , 
ıyorlar, bunlar l~yı.kıle tuzla- tahsile hahi!?ker gençlerin bura ğ~ ıdeal ~e Kubıl~yı~ bu ıd~ etti. Eminim ki sizin her biriniz lerJne gıremeyecek 
ıı alıp ta lezzetlı bır hal kes- mekteplerinden şehadetname ugrunda ölmek suretıle gençli- birer Kubilaydir. Her türlü ah- A k 9 (T 1 f ) _ T 1 _ 

d ld kl . . k ğ' . . 1 11 • . ah 1 . . . d 'f . n ara, e e on a e 

k
tmade e.ı s_abetı ı -~rı ıçın kpe aldıktan sonra so'<aklarda ba. ı ın ~zmıı:ı•! .mısa b~ c u~l?n~ ı~l va ve şeraıt ıçın e vazı enı ya- benin tekrar klüplere girebilme 

ar rag t gorememe te- boş dolaşmaları memleket na- :!tm•~ ve ırt:cam ır nu <etın ı er pacaksın. Zira muhtaç olduğun . . . • k . t 
r. Eğer ki Ziraat Bankası bu mıına bir zarard r Yeni Maarif leme hayatında nasıl akşama ve; kuvvet damarlarındaki asil kan- sı bıçb1:?- umt umbı slpor ~ngreksı e-

l • ·11 · ik . . · · . . şe usat a u unmaga arar 
ymr amı erme para raz e- Vekı<lı Esat Deyefenc!ınin bu li gerıleme olduğunu bunun en be da mevcuttur." · · B h M "f 
P te ihtiyaçlarını refeylemiş senin küşadına muvafakat bu- terinin din maskesi ile geleni ol Müderris Veli Bey irat ettiği ~~~m~ştı. B

11 
• us~~t~ . aar~ ve 

sa peyni_rler beş al~ı ay bek- yurması çok yerinde bir lfıtuf duğunu, halbuki irticaın din ile nutukta: İnsan btinyesine anz .J e~ .1 s~ ~~~~ ~·. rını sor um. 
ve nefıs olarak pıyasaya çı- olacaktır. münasebeti dini kendisine alet olan hastalıklann nasıl bu vü- 1 y 1 ı. · · · 
.ır. O zaman peynir sat.ısı p . , . . b d 1 f b ld k h k - Mektep talebesının harıç-
k"l . d'l . 1 z~ _ osta ı~ıı;rı etmekten ıbaret ul~n uğunu cut an zayı u u ça are ete teki spor kliiplerine girmesi 

vı k:r:~:~nb~n~=~ş ~:·ve;- Karsa haftada ıkı de.fa İstan- s~;-rlemi~tir. Meşrutıyete ve geçer,se cemiyetlere musallat o- bir talimatname ile menedilmiş 
=~le bir şey kaybetııfez. Hem bul postası gelmektedır. Bun- Cu•'1hunyete şarkt.a ve Men~- lan mikropların da zemin ve tir. Esasen spor nizamnamesi 

d" k h d h lk 1 !ar da akşam ezanından sonra mende kastedenlerın de nakşı- zamanı müsait buldukça faali- 'b" 18 d -
.n ı azanır ve em e a · geldikleri irin tev·.iat ertesi gii-'b d• Jd ki · ret eden ha yete geçtil_{lerine ı'şaret ederek mucı ınce yaşın an aşagı 
aahaza Ziraat Bankası Müdü ~ · · en 1 0 u arını ışa gençler spor klüplerine gire -

ne kalmaktadır! Halbukı Şark tip Türk gençliğinin buna karşı Türkü asırlardan beri şeriat ve 
umumisi Şükri;i Beyefen~i- vilayetlenmizin h ,;z olduklar ·ı·h b' ta ft 'd 1 mezler. 1~ yaş~nda ~ir gen~ .t~ 

'" b:ı nokta üzerıne nazarı dık . . h . 'b .1 b sı a ı ır ra an ı ea e ve onu din namına terakki yolundan çe normal bır şekılde lıse tahsılım 
1 · 1 1 ğ' b' · ehemıyetı ma au.a. ıtı arı e u koruma andı dig'er taraftan ir- "rmek · te enle · b .. d · · · .. .. ıt erın celbey eme ı ır vazı- ralara hergün Ankara ve İstall · • _ .. vı 18 Y rın ugun e bıtırmış olur. Darulfunun ve 

bilirim. Buralardaki peynir- b 1 1 1 b"J .. 1 faııı ve irşadı oldugunu soyle- zemin ve zamanı müsait zanne- yüksek mektepler talebesinin 
1 k .. 1··1 · · d "tü k u posta annm ge e 1 m;sı t· nıı· ve ,.,,_f1° yaşamak ı'rı'n derek yolrımuz u"ıArı'ne çıl{tık l" · · · l 

-·-----
Mısırda intihabat 
KAHİRE, 10 A.A. - Libe

ral fırkası liderlerindn sabık baş 
vekil Muhammet Paşa Mah
mut, söylediği bir nutukta par
lamento için yapılacak intihaba
ta dair bir imada bulunarak de
mistir ki: 

_, Yeni kanunu esasiye müs 
teniden teşekkül edecek bir par 
lamento hicbir mürakabeye tabi 
tutulamıya~ak ve adet:ı bir par
lamento taslağından ibaret ola
caktlr. 

İşte bunun içindir ki, Sıtkı 
Paşanın muarızları gelecek inti
habata iştirak etmek istememek 
tedir. Şimdiki keyfi ve müste
bit idare altında Sıtkı Paşa ka
binesi tarafından İngiltere ile 
akdedilecek herhangi bir mua
hedeye ilk önce liberaller muha
lefet edeceklerdir. 

er oyu erımız en su n o • çin olveçhile tectibat alınması .. ş . ,,-·- ~ .. ,. . _, · spor k uplerıne gırmesı se ser-
ısmı ü~ kur;ışa b~ğI:ımakta- Iizımdır. Erdek kazası İstan'·u ~urk ı~ılabının ve Cu~uny.e lannı söylemiş ve milletin bun- besttir. A rikada komünistrle 
_rl~r, e_ğer ~ı bu köylülere de !un burnu dibinde olduğu ve her tın muhıte herkese telkını vazı- !arı imhada tereddi.it etmivece- C. H. F. İzmir teşkilatı me 
ıt uzenne Zıraat bankası mua- gtin Bandırma a !stanbuldan _ _ ğini ilave eylemiştir. . . . . NEVYORK, 10 A.A. - Ko-
ele yaparsa onlar da kendile- 'tt'ğ' h yld h ft d 'k" cudü ne olabilir? Eger süs ve Hukuk mektebi talebelerin- İzmır, 10 (A.A) - İzmır vıla münizm aleyhinde dünakşam ya 

1 ğ f vapur gı ı ı a e a a a ı ı .. . . . , T" k t' C" h · t 1 Ik f k . . . A ne yağ ve peyn r yapma a ır posta tertip olunduğunu hayret 15osterış ıç~n vey~ım: ur oca- den Rebia Hanım söylediği nu- ye ı. Aum urıye • 1a ır ası pılan bır ıçtıma esnasında me 

hafta görülmesi lt-ıım gelen 
film 

MELEK SiNEMASINEA 
Kemali muvaffıkıyeıle göıteril

mekte olaa ve cıı ınüşkllpc••nt· 

lori teshir \'e ıehvtç ed•n 

Filmi oldıığu her tarafta 
söJlenmeit-.llr 

nun 

Dayanılmaz rılzellikıe bir trkelı: ol! 

NiL& ASTER ile beraber 

SEVMEK HAKKI ıt bulmuş olurlar. . . t .. 1 .. .. t'" 1 p t gı var denılmek ıçinıe çok ya- tukta Türk kadınının bu facia teşkılatmı yapmaga memur he- rikada komünizm hareketi hak-ve aaccup e gormuş um. os a . · · · d k . -
Kars'ın çocukları umuru, devlet ve milletin ruhu zık ve çok ~ahtır... karşısında hissettiği büyük acı- y~t mes~ısıne evam etme .te.- kında tahkikat yapmaga me- filminde •n llUyillı: Met"um kadın 

ve hayatı medeniyenin mihveri Tuhaf isımler ve tarzı ya temas derek Kubilliyın başı dır. Yedı kazanın kongrelerı bıt mur edilen komite reisi M. Ha- ve Muhteris Aşık rolünü lbd• .. 

Kastamonide grip 

Her memlekette yaramaz ç~ ve nazımıdır. Binaenaleyh .pos- telalluzla.r kesilirken lakayt ve seyirci ka- miştir. Diğerle~ de . hazırlan- milton Fish, komünizmin gayri 1 
ıklar bulunur amma buradakı kt d N f İ d t etmişılr. ÖntımUzdeki çar~ımb• , · 1 · d Ali h - • ta ve telgraf müdüriyeti umu- Buralarda çok tuhaf isimler tanların haleti ruhiyesinin nasıl ma a ır.. ~ s~ zmır. e sem kanuni bir hareket olarak ilan e-
-~ l~r enn /~ B ka a ~gın- miyesinin bu mühim ciheti na- vardır. Bir kaç tanesini arzede bir haleti ruhiye olduğunu anlr- kongrelerıle ıştıgal edılmekte· dilmesini ısrarla istemiştir. Mu ılı:tamından itibaren 
~~ıa:~ımag~~~~rınaa .1~~ka~k~~ zarı dikkate alması selameti yim de bakınız!.. yamadığım söylemiş ve demiş- dir. maileyh, bu münasebetle verdi· MELEK Slnemaaında 
11 diy~rl~r ne diyorl~r işte bun maslahat namına çok rica olu- Taşdemir, Allahyar, Ramazan tir ki: orada bulunmak ve Kubi- lngiltere- Fransa ği bir takrirde; Amerikadaki ko 
ırla taşlar atarak elektrik am- n~. Vilayet telgrafhanelerinin B.a:yram, .Nesayf, Gök~e, ~ğa- laya kasteden!eı?n .boğazlarına PARİS, 9 A.A. - M. Bri- müni.st .ve amele fırk3;1arı aza~ 
ullerini ve binaların camlarını bır çok yanlışlıklarını da hab.:r kışı, Garıp, Allahverdı, Aliyar, sanlmak bu carulenn boğazla- and, İngiliz sefiri Sör William sına ıntıhap hakkı venlmemesı
ırmaktadırlar. Aks.:ıray viHiye- aldım bw:ıun .da ıslah.ı neye mü- Bahtiyar, Ağabey, Ağ adede, A rmda Türk kadının tırnakları- Tyrelli kabul etmiş ve kendisi- ni teklif etmiştir. 
nde bulunduğum zaman yim: tevakkıf ıse ıcıı:bnın ıcrasn~a ba ğalı, Ağahan, !an~ıkulu, ~ilah- nın izini bırakmak isterdim. le harp esnasında akdedilen 
öyle yaramaz çocukların arsız k~?sı elze~dır. Posta muvez- kulu~ Hakverdı, Hudaverdı, Şah Merasime istiklal ve gençlik Fransız istikrazlarının altınla 
•klarını işitmiştim, bunlar vali- zılerı de tevzıatı pek geç yap- veroı, Kulu, Oca~, Ocakyar, mıırşlarile başlanmış ve ayni su tediyesine dair olan İngiliz no-
i,ı otomobili geçeceği zaman maktadırlar. . Kurban, K~rbanalı, ~ayramku- retle nihavet verilmi<ti- '• ıq h;;okkı,.,ch ,,.ii-i'•mi.ir.t;· -

KASTAMONU, 10 A.A. - . n 
Son günlerde havalar sisli ve L YON BEYNELMiLEL SERGiSi e 

0 ı üzer ine çivili tahta J ar a t. O 1 t ı kazası 1 u, Meşhed ı, Meşhed ık ulu, P u- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!I 
nakta idiler. Konya çocukları Olti kazasının Erzuruma yo· lat, Cebbar, Büste, Tazegül, Ne M ı • • 
a mektepten çıkınca bakkal lu ol??adığı ve mükemmel bir zengül, ~içek, Ba~?agül, G~l- . uame e vergısı 
ıijı:kf.nlannın camlarını t•şlar- şose ıle karsa merbut bulundu- paşa, Guldeste, Gulbeste, Gul- _ 
bombardıman ediyorlar ve ğu halde Erzuruı.•. vilfıyetine il şüşe, Cennet, Aldadaş, Bahçe- fh .. k • d d'l d"J k k 

ir takım yüklü arabalara hü- hak edilmiş olması halkın şika li, Himmet, Totalı, Gevher. Fol zari OID!Syon a, ta 1 e 1 ece DO -
um ederek yağmakerlik ycıpı- yet ve zararını mucip olmakta- tonkaya ve saire. t J t •t d'ld" 
orlardı. Cocuklanmıztn haleti dır. Oltinin orman ve mahkeme Tarzı telaffuzlar, İstanl:,ul ve a ar espı e 1 1 
• :yeleri~deki bu hırçınlığın i- işleri Ardahan ve Karsla görül Anadol1:1 şivelerin~ be!ızeme- Ankara, 10 ( A.A ) - İhzari müfettişleri kongresinde tetkik 

alesine acaba rare yok mu- düğü ve esasen elviyei selase- mektedır. Haniya Istanbul mi-

gayri muttarittir. Bu yüzden ' 2 na 16 Mart 11>31 ::ıi 
~ehirde grip hastalığı fazlalaş· TECHlz,uı SINAIYE · ,; 
~ Maklnolır, olllu odovat, ın,.at, IHhl tJ O 
mıştır. •••kirik .. ,hlr odonlorln adedi 12 ---Dayinler vekili 

Dayinler vekilimiz Zekai B., 
hareketini tehir etmiştir. Zekai 
Bey, bugünkü ekspresle gide
cektir. 

MODA vo MEL8USAT SANAYii: 
Kuıın•tlar, h•ıır eltııleefer, tuheflr•, tor~ 
to9hlr odonlorln ododl ,,.,. 
TEFRIŞA T vo ASAR! NEFiııE ı ' 

Çınıcııı•. ponol•n """"· ı-••ı•. "'°"j a 
horat IOfhW odon- adedi t n 
FANTAZI EfYA : 
Yuıhono ı.wu .... ı., ıfrl1at. oallıtp• ~ 

ur' " den madut ve kadim Çıldır eya zah gazetelerinin yazdıktan ve surette me:ı1aisi.~e d.evdam etm
1
ek edilecek olan kanun geçen sene 

.. dd hl k h h te ve vergı er uzerın e yapı a- içtimamda müfettişlerin vazife- 1 
..ı hfil' k ve asayı"! Jetinin merkezi bulunduğu için yahut me a ann a ve ane- k d'l" 1 h 1 svec 

•abı mu . E 1 bi .. be . k 1 d ki kl"tl "b" ca ta ı at esas arını azır a- !erini ifa esnasındaki müşahede • 
sefiri Ankaraya 
gitmiş 

"'ulltı l•fhlr ... _ •- 1-' S 
MEV ADDI OIDAIY!, fAllAP •• ılKOll~ 
t19hlr edenlffln .,.....,. • ..,.. 

. . :S.İ vukua•n ekseı isi rzurum a r munase tı yo - er e yaptı arı ta ı er gı ı- . "'f . . . . . d 
mıştır. · ·- _ tur Olti halkı ırkan hilkaten dir Yeni yazılann bu şiveyi teb makta olan malıye mu ettışlen lerıne ıstır.a en yapılması la-

~ .. ·iak. v~ yekdıgen aley- ve tabiaten mukadd;ratım Kar: dil~ büyük . ~rdımı olacağına aktettikleri umumi içtimada zım gelen tadillit esaslan tes
ı.u,evır)ıf kapm~ktan ~e sa bağladığı cihetle Erzuruma şüphe yoktu Faka• köylere ka muamele vergisi tadilatını mü- bit olunan kazanç vergisi kanu 

~soyhgunkcu u.l!anhl ı arettırk. raptedilmiş olması rok yanlış dar "azeteler maale.sef gitme- zakere etmişlerdir. Kanunun ba nudur. Tadil esasları bu içti-
ta er es sı a a gezme " "' . kt ı d"J' ı .. d b' d f d h '"zcl . ır. Azeriler beyninde çok ge- olmuştur. Ve zaten kış günleri mektedır !. . . zı n? . a arının ta ı ı te <a~rur ma a ır e a a a go en ge-

. l"k d 1 k Oltiden Erzuruma gitmek irin Hayatı içtimaiye etmıştır_ Bı·ndan sonra malıye çirilece'ktir. 
m1sız ı var ır. şret ve u- . . ., 
ıar almış yürümüştür. Şehirde Karstan dolaşmak ıhtiyacı -ıl- Kars vil~yetinde memur:n ve 

cr.!eri bekçiler ve devriyeler d~ğun~an mezkilr kaz3!1ın Kars zabitan sınıfları esasen medeni "Garp cephesinde bir 
•!aşmaktadır. Geçenlerde en vılayetıne raptı .suretıle mez- ve asri hayat içinde yaşadıkları şey yok!,, menedildi 
etr bir caddede füc'rten vefat kUr hatanın tashıh buyurulma- ve yerli ahali dahi Ruslar zaoı.a-
en İsmail Be> namında bir sı D~hi.liye Vekaleti celill!11in- nında tesettür vetaassubu kaldır VİYANA, 10 A.~. - D~hi-

.iccar sabaha kadar piyade kal den ıstırham olunur. mış bulundukları cihetle hııra- !iye nazırı bir emırname ıle 
•ı 11111 üzerinde kal ılığı halde za Türkocakları !arda hayatı içtimai yenin teldi- "Garp cephesinde bir şey yok-
ıta \'e bekçiler or·ı görememi!; Kafkas içerilerine kadar h3l- mülüne bir mani kalmamıştır. tur" filminin gösterilmesini 

Sarhoşluk neticesi 
Seyyar portakalcı Şevki fev· 

kaJade serhoş olmuş, Balıltpaza 
rında kendini bıçaklamıştır. Por 
takalcı aklı başına geldiği vakit 
kendini öldürmek kastile baca
ğından yaraladığım söylemiştir. 

İsveç sefiri M. Hindestain 
dün akşamki ekspresle Ankara
ya hareket etmiştir. Mumaileyh 
Ankarada bir hafta kalacaktır. 

M. Troçky gitmeyecek 
M. Troçkynin Norveçe gide

ceği hakkında yeniden ortaya 
çıkan şayia alakadar mahafilde, 
şimdilik temamile asılsız adde
dilmektedir. 

M. Daneff şehrimizde 

OTOMOBiL •• 118IKLETLEll \. _.ı 
!otMr odo- ..ı MI şor 

ZlllAAT MAKlllEll HA"ASI : 
(tO QI 11 ... r1 11131) 

lofhlr ..... ._ •-•dl ,al 
S.,~hattt ve Of'acla ika.- ""•utdt .~ 
hll&t. Molla'"'' ...,.,, oclentorltı lıoD~ S 
12 'ronlıtır. (Şoolıet ııtkluondo lrıtl ... ..,, . 

Talollll için H'll ldo-IN .,.,_,.. 
f"OIRE DE LYON ı 

flue Menestrler. L YON, f"ra"o' 
eıııeııııııııııııııııııı... r 

Mübadele U. Katibi 
Muhtelit mübadele komis10' 

nu bitaraflar katibi umumisi "1' 
Wolf Bayn mezunen memJelct 
ti olan İsviçreye gitmiştir. _...,,..._ __ _ 

r B.r -..ok tüccarlar ahalideki km lisanına ve bünyesine işle- Hatta yerli hanımlardan ikis; t · t" B em' amed 
t, ·_,,Jdarını talısiı için korkula- mis bir sey varsa o da Acem &i belediye meclisine aza intihap mene ~~· 1~·. ~· k ırn h lke 
ndan köylere gidememekte· ves.i ve Acem harsıdır. Saltanat olunmuşlardır. Halk vaktile ih men_ te ınm~ •1r. ı~ım a ı 
i r" ! Geçen gün şehire araba- devirlerinde Türk yüzü giirme- mal edilmiş ve çok cahil bırakıl teskin ve yem ~~dıse erı:_ mey
ıle tuz <;etirip sattıktan sonra miş bir halk elbette ki mazıır o- mıştır. Bunları Türk camiası i· dan vermemekıç~a~ındıg_'.bey~n 
öy ine avc et eylemekte olan labilir, fakat şimdi iş değişmis· çinde hal ve haşir için çok kuv. olunma_k~a_dır. ~ilmın goste.rı~
ir köyl..ıyü merkebi vilayete ya tir. Yalnız mektepler bu harsın vetli ve azimkar ellere Ye mü- memesı ıçın Vıyana şehr~mım
ı. bir mahalde tüfenk dip<;iği tebdiline kafi değildir. Tiirko- kemmel maarif teşkillitına şid- ne evvelce vuku bulan rıcanın 

Portakalcının yarasında teh-
- ---

Zindankapısında yangın 
Bulgaristanın sabık başvekil 

!erinden M. Daneff şehrimize 
Kambiyo fiatleri t' 

Dün Borsada ingiliı Jir~~ <; 
10'.'0 dan, istikrazı dahili 98 ıl'r k 
Düyunu mııvahhade 86 50 ele, 
muamele görmii~.tiir. Altn 9Z• 
kuruştur. 

cırhesile öldiirmü<lerdir. E~ld caklarının ismi var cisn!İ yok detle ihtiyaç vardır. Kars ta ise is'af edilmemesi üzerinedir ki 
oFs Müdürii Bahri Bevin te· g:bi bir şeydir. Şahsi '11<"nfaat- bu mühim noktalara hiç ehem- Dahiliye Nazırı yukariki emir-
ıini ~..,ayiş hususundaki muvaf !er temini için idame e•Jildiktcn mi yet veri'mc;ni~tir '... nameyi isdara mecbur kalmış-

ıv t ,,.. cid 1 iyetinı l'erkes li- r.onra bn ocakların hil ırıeti '- •i- R. K. tır. 

Zindan kapısında dün gece 
bir yangın neticesinde bir dük
kan yanmıştır. 

Manş denizinde sis 
LONDRA, 9 A.A. - Manş 

denizi üzerinde münaklatı işgal 
eden kesif bir sis hüküm sür
mektedir. 

g-elmiştir. 

4 manto çalınmış 
Gülhane hastahanesi doktor 

!arından Nevzat Beyin Davutpa 
şadaki evine gece hırsız girmi~ 
4 kıymetli manto çalıp savuş
mustur. Polis hırs12ı aramakta
dır. 

Madam KTvelli gidiyof 
Şehrimizde temsiller verr!' ı: 

te olan Madam Kivclli cumarıt 
si günü hareket edecektir. ..,,; 

filminde en büyük rağbet 

d 

Sl 

Sl 



l 

alın· 

iliıp 

Poliste 

uat H. 
ir aşk yüzünden 

intihar etti 

illlLLIYET !'.\% \R il 1931 

Afyon --
Kaçakçılık yapıl-

Şeyhin evinde 
taharri yat 

. (Baştaralı birinci sahifede) 
dığı doğru değil layanlarm adedi kırkbeşe baliğ 

.. • olmuştur. Bunlardan onbeşi is-

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

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
8 2 ci Kanun 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
31 - 1 el Klnun 1930 tarihinde m .. cut evolkl bakıyı L 1.163.000 -
Tıbıfi edilen yahut haltı zarfında tahsil ıdllecelı olan 
Dövf%ler 31/12/IQ30-8/l/19SI tarihine kadoı L 19.500 
Hafta zarfında çıkan Dövizler 31 /1i/1930 -

Hukumet, Cenevrede açılan ticvap edildikten sonra seıiıes 
afyo~dan mamul maddelere mü bırakılmış. Otuzu hakkında tev 

ız muallim mektebinde i- teallık konferans~ mevzuu hak kif müzekeresi kesilmiştir. Bun 
ci sınıf talebesın<len Suat k1?,-da İstanbul Tıcaret odasının !ar divanı harbe tevdi edildiler. 

a~pnımın kendisini asmak sure mutaleası~ sormuştur. Menemende şapkasız ve uy-
intihar ettiğini dün yazmış- ot da bır ra~r ~azır~~yacak durma keçe külahlarla dolaştık 

8/1 /1931 tarihine kadar L 6.000 
Fan ---- ı:ı ;;oo -

. Yaptığımız tahkikata göre ve ~ısat vek.aı:etıne gonder~: !arından dolayı tutulanların a
t Hanım 20 yaşındadır. Va cekt~. Um~ye:ıe. afyon mus dedi otuzu bulmuştur. Bunlar-

e v pcd . ktur yalnız tahsıl ve tacırlenmız, mer.ıleke dan başka Menemende vesika-
bi:ad .en ydo Su.at Hanım ı,mizin ihraç hakkı tanınmak ıız sarık saranlar ve hocalık tas 

en var ır. ·ı be !mil ı f uk ~"' günde bir Aksarayda Taş ka prtı e . yn~ e a yon m . a lryanlar da zuhur etmeğe başla 
iımılllllll'ta Topkapı caddesinde 175 v.elelerıne. gırmeğe ve a~y~n ıs- mış, üç hoca da bundan dolayı 

aralı hanede ikamet eden tihsa1 ve ıhracınm tah~ıdıne. ta tevkif edilmişti,-. Şapkasız dola 
Devlet demiryolları levazım raf~r~ırlar. An~ ~cırl'7, yal şanlarla, vesikasız sarıkk ulla
murlarından amcazadesi Mu mz ıstıhsalitm d~g~, ayıu za- nan hocalara ceza mahkemesi-
din B . h . çıkmak- manda memleketımızde mev- ne verilmişlerdir. 
. . eyın anesıne cut olan afyonlu maddelere 
ımış: Fakat Suat Hannnın mahsus fabrikalar imlatının da iRTiCA ŞEBEKESi AZASI 
aderı Şevket Bey bundan on d.. . sal rmdaki eheınmı· BiRER BiRER YAKALA-

.. kt ·d unya pıya a 

8-2 ncl 11.'.laun 1931 tırlhlnde Oımanlı bankası yedindelı:I 

Dövizler yelranu L. ı 176.500.-

'2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları -
Çtlıaa Evrakı NılıtiyınlD 81-1 ol Klnan 1930 ıarlhlndıki 
bıkıy..ı T. C. 11.980.621.43 
Hafta urfıada çılıan Evrakı Nıktlye 
81/12/1930- 8/1 1931 tarihine kadar T.l. ll00.908.50 
Hafta urfında giren Evrakı Nıktlyı 
11/li/1930 - 8/1/1931 ıarlbine lıadar T.L. 61.827 -

Fut 
Çabo İhtiyat Evnlı:ı Nalıtlynln 8 -2 d Ktnuo 

llrfhfndelı:I yelı:O•o T. C.. 

1930 
1.W.081.50 

12.119. 702.93 
ş. gun mukaddem me ep ı .a etli kil zan dikkate alın NIYOR 
sıne m·· t ederek hemşı- Y mev na 
si .~acaa T d mek ması zaruri olıduğ,u kanaatinde- Menemen, 9 - Bugün Mene- Osmanlı Bankası 
p;ın somestrat tatı.ın e tmi dir. mene yeni mevkuf/ar getirilmiş -~:---------------_:_ _ _:::..::.===--

Sen ç~amasını n:. ~tiJ- Hükfunetimiz, afyon hakkın- tir. irtica şebekesinin uzak ve İstanbul menkul kıymetler ve kambiyo borsası ve O.manlı 
m ~t anım ~oın:es. da ki, beynelmilel mukarrerata yakrn bütün merkez/erile faal Bankası Komiserliğinden: 

P 
e tepbete g:ç~'."°1kıştır. saat ı:.imdiye kadar is.tirak etmediği uzuvları keş/olunmakta, yakayı 27 Eyi"! 1930 rihli 1726 1 L ı erşem gunu a şamı " ~ u ta ve numara ı .. anuna tevfikan .stan-

15 kh e- halde kaçakçılığa meydan ver- ele vermektedirler. b ld B ııı.•ıe•n,.e gekçe talebe yemk e a~. tIKk 1izırn gelen tertibatı almış- Şeyh Esadrn bir oğlu M usul- u a ankı.lar konsorsiyomu tarafından Osmanlı Bankasına çelt 
n çı tığı zaman me tep mu- d ld • ·· b · h · olarak teslim olunan isterlinlerle bunların mukabilir.de mevkii 

· ri S H .. miş ve tır. a o uguna gore, ecne ı ta rı ted ül ık k 
kad ua: anı~ gor:;rıe ken Rüsumat baş müdürü Seyfi B. katının bu kanaldan hu!Ulü şüp av e ç anlan ihtiyat evra ı nakdiye mıkdannı rrülıeyyin 

j İsi aş .~ndna .
1 

ua~ . · ~ylemiş bazı gayri Türk anasır tarafın- hesinde bulunanlar vardır. Mu- on beşinci tebliğ. 
A r ~~ 1,on er~ ~esınS s~ Hanı dan memleketimiz aleyhinde hakemenin iki üç ~af haya ayni 1 - 00\iz vaziyeti 

1

· ır aç ar ba t~ı ua !ardır. yapılan afyon kaçakçılığı propa ması muhtemeldir. l - 3l· 12-19JO tarihine kadar Konsor~iyomcı 

U 

araı;::ıışl~r, u akmt ab~şmu"'dı"n: gandalarımn tamamen asılsız ilk safhada Manisadan çıka- Osmanlı bankasına çık ol.,ak teslim edilmiş olaa L 1163000 -

...... ..... -.ı....r..ııı..uı ........... 

Limanımıza muva;alatı beklenen 
Vapurlar 

(S~:\!IRAMIS ı va pusu ı ı ki 
nunu;ani pazar (ltalya ve Yu
nani>tan) dan 

( P \Lf.STNA ) \ apuru 12 
klntmtl'ani pal.artesi (lıalya ve 
Yunanistan) dan. 

Yakında limanımızdan hareket 
edecek upurlar 

(K ~:\iPIDOGLlO) apuru 11 
Hnıınusani par.ar (Burgu:, Var
na ve Köstcnce) ye 

(PALESTNA) vapurn 13 ki· 
nunusanl sJh (Samsun, 1 rabzon 
Batu m ve · ovorosis\c) e 

(SE\JIRA. llS) vapuru 15 ki
nunusani perşembe sabah tam 
1 O da ( Lloyd Ekspres ) olar alt 
( Pirelc, Bren dizi, Ven edik ve 

Tireı<te) ye 
[COSULlCH Llne] kumpan

y151nm Ulks vıpurlınnı ıktarın1 
edilerek Şimali ve Cenubt Aıne· 
fb limanlarına gitmek için ten 
ziltlı doğru bilet verilir. 

Iler nevi tlfsilit için Gılatada 
mumhane { Lloyd Triestlno :) 
ııcr acantesınP Telefon Beyoğlu 

2127 nya Galıta sarayında 
sabık Sellnllı: bonmarşası bina· 
sındakı yazıhanelerine. Tolefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrlı:ecld 
Iırzadı hanımlaki yuıhaneslnt 

7 

'I SEYRiSEt-- A 
M.rk ı acenta: Gol•tı küpıd 

R. ıın Ja; HeyoAlu 2.162 Şu'ı 

acente;! , Sirkeci' h '1ı[j'ıld ıı 

1.1de hanı altı ndı. Tel foı Is~ 
2740 

Pire -lsten~eriJe 
~ostası 

(Ankara) \'Spunı S J 
1 :ı klmımı<ani a l 

saar 1 O da Galata rıhnmın· 
dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir"e perşembe sabahı Pi· 
re'ye cumartesi sabahı isken 
deriye'ye varacaktır. isken 
deriye' den Par.arteti ı 5 de 
kalkacak ÇaıŞlınba Pire'ye de 
ujtraycralı: Perşembe lstanbul'ı 
gelecelı:ttr. 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahmuqevketpışa) npuru 
13 kanunusani Salı a!Qamı 
Galata nhtı!'llından Zongul
dak, İnebolu, Sinop, S11n
sun, Giresun, Trabzon, Rlze'ye 
lcalkacalc, dönütte Sürmene, 
Trabzon, Görele, Tirebolu, 
Ciresun, Ordu, On,.,, Sıms~n, 
Sinop, lnebolu, Zonızufdağa 
uıtra yıcalctır. nun uzerıne me e ın ld • .. 

1 
• ·· ·· M 1 • 2 - 31·12-1930 dan 8-1-1931 tarihine kad.r 

ad 
1 

S t Hanımı ara- o ugunu soy emış ve gumnı- rak enemene ge en canı/erle Konsonlyomcı Osman'· bankasına r,.k obrak 
eme ere ua • .. db" 1 . h kk da nl b . . . k. u r alarmı emretmiş ve nihayet ~lı;n te ı~ e.rı a ın şu an u dcrnaMyette ıştdırak. 's oflanlar tesllm edilen 

aclemeler Suat Hanımı alt kat ı ave etmıştır: var ır. enemen e ı ~ fet ho 3 - Hafta zarfında lıtlrdat olunan 

l. 19500 mUracaat edilmesL Telefon postası 
L 6000 

Bozcaada 

dnı.ııda kendisinıasmısbirhal -. Afyon kve :1f~odnlu ~hadde- calnın buSmfeyanda oldugu anla- 4 - Arad•ki forlı: 
t lstanhuL 235. (GELiBOLU) vapuru ı ı 

-1ı;l.;;;"500illji-::-lı-----------~ıll Kanunusani pazar 17 de !Jare lı 
1 1 

d S t H~ımın lerın memle etımız en ı racı şı ıyor. a Jet hoca mehti Meh 
an u mı:şd.aldr .~~· ~~1an kalbi kontrol altındadır ve Sıh~i:>'.e medi evinde kabülden sonra 5 - 8-1-1931 tarihine kadar teslimat 

.ı. 1176500 - 1 1 nhnmından Gellb.Jlu L•pse'-ı Bu akıam Vezneci er< e " ~ 

ıııa gı ı ıgı z k·ı . . k "dat a tabıdır I .. d rp kt ldu - u görülmüş ve a etının ta yı ın . · pençere erının emir kanatları-
cnd~ne asu~'i t;neffüs yaptı- Binaenaleyh ~ncak b~ takyı- nı kal?ayrak hadisenin cereyanı 
lmış, fakat hayata iade et- dat çok şeraıt.:. r~ayet. edılmekv~ nı evınde bekleyen mürtecidiı. 
ek kabil olamamamıs. Ve Su muamele vergıs< v~rıl~ek şartı MÜHiM VESiKALAR YA -

t Hanım, intlharınd~ evvel 1~ ~fyonl1;1 mevat ~~uktt: - ge KALANDI 

b
. · d · d. • · de çınlerek ıhraç edılebılır Buna 

e ırı amcaza esme, ıgen . 1 k ·· 1 "k" B lık · g ş h · · d · 
ektep müdirine olmak üzere mugayır o arahr?n.gdun eLve ı ı .ab. esıkr, - .e rımız a lı· 
i mektup bırakmıştır. Amca_ b.avul esrar şe .. ı~ı~ en amar Y.esı . ı~ ta ım vesıkalar e~e .ge

adesine yazdığı mektupta di- tın vap~ gotunılerek kaçı- çı~ıştı.r. _Bunlar, ger~~ ırtıca 
or ki • " Son vak'adan çok mü- rılmakta iken yakalanmıştır ... hadısesını, gerekse dıger bazı 
eessirim ve kendimi affetirebil Bundan başka vaka yoktur.,,. gizli tertipleri tenvir eden mü-
1ek için hayatımı feda etmek Zabıta bu esrar işile alak~dar h~m vesik8:lardU:: ve ~enemen 

2 - ihtiyat ııvrakı nakdiye 
vaziyeti 

Yulı:ardakl birinci madde mucibince isıerlln 
teıllmau mukabilinde mevkii tedavüle çıka

nlmış olon lhtivıt evrakı naktlye 
Yulı:andakl 'ılı:incl madde mucibince hafta 

rarfındaki isterlln tullmau mukabilinde 
mevlı:il tedaville çılıanl•n evrakı nakdiye T. L. 
Yulıandalıi üçUncU madde mucibince hafta 
zarfında istirdat olunoa lsterllnlere mukabil 
iade olunan evrakı nalı: dl ye T. L. 

'I". ı. t 1980621.43 

200908,50 

61827 -----
Yukardaki dördUncl mıddı mucibince arı 

dakl farlı: T. ı. _ ___;t..;..3908:..:c:.;;.:.ı,.:..:so;_ 
ecburiyetindeyim. Belki bu- olan eşhas hakkında tahkıkat d~vanıharbıne gondenlmekte -

11 
yapmam bile azdır. Fakat yapmaktadır. dır. Yukardalı:I beılncl madde mucibince 8-1-1931 

tarihine k.adır mevkii tedavüle çıkanlmıı olan 
e yapayım ki, elimden bundan Aleyhimizde propagandala - MEL'UN DERVlŞ MEHME- ihtiyat evrakı ruıkdlye yekOnu T. r. 19.119702.93 

aska bir şey gelmezdi.,, rm merıleketimizde afyondan DiN MAZiSi 
Mektep müdirine yazdığı mamul uyuşturucu maddeler ya Menemen 10 - Menemende U 17 ke;lttıll 19M tarih bvle 172~1 num,erolu kanuaa tt\fikan keyfiyet Ma 

k 
' M h .. f b ·k .. d · ·1 . . ' ye ve •et namına te ıt ve ı ln o unur. 

e tupta da: ' uhterem o- pan uç a rı a vucu e getırı me ifadelerı alınmakta olan maz- . _ 
am, ailevi bir sebepten dolayı si dolayısile teiaşa düşen bazı nunlann bazıları son 24 saat i- .. -~ Ilarik., hayat, kaza ve otomobil si~ortalarınızı -c:-, 
a~attan uzaklaş~ak .mecb~~i- ecnebi rakip müe_sseseler tara - çin~e Mehti Mehmedin . esrar- ~ Galatada Cnyon hanında kain ONYON SIGORTASINA 
etındeyim. Belkı benı de dıger fından yaptırıldıgı an.taşılmış engız hayatı hakkında kıkkate ı Yapltrıım. 
ı;-hadaşım gibi nankörlük ve ve propagandacıların bır kısmı şayan ifşaatta bulundular. Bu Türklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan 
ıssizlikle itham ederseniz. Ha· ihbar üzerine yakalanmıştır. ifşaata nazaran: 

ÜN YON 1 

• .'ır .~ocam hayır,. ben k.e~disini Rı uydurma kaçak isnatların~ ~ehti Me.h~et •. " Akhisar,, 
ldurecek kadar ıdaresızım fa- Cemiyeti Akvama kadar akset- da dogmuş, Mıllı mucadele es
at hissiz değilim,, demiştir. tiren eşhas ile alakadar oldukla n~sm.da. Yunanlılara hizme~ et
Suat Hanım, amcasına bırak- rı tesbit edilen bu manzunlar mış, ıstırdattan sonra Akhısar-

lumr•"' asına bir kere ur:ramaciın sigorta vapıırmavınıı:. 

~!!i!!!!!!!iii_ili.!!~ 7 elefon: Beyoglu • 2002 ~ 
hğ-ı mektupta, bahsettiği son hakkında takibata başlanmış- da birt ekke açmış, fakat o za-
·ak'a ile Bedri B. namındaki bir tır. man Nakşibendi değilmiş, Bek ~ ' ~ençlt: olan mua~ak~sını ima et Afyon ihracata son zamanlar taş! iı;ıi~ .. Ve bu ~ya~ içnde ta Es~ı·ee ı·r ı'la"Jetı'nden· 
11ek istemiştir.Aılesı. bu m~a~a da alıcı çıkmaması yüzünden ~am ı~ı s.ene geçı:n~ış, sonra l V U ı 
aya, bir nihayet vermek .1~ın durgun bir hale gelmiştir. Bu bır vesıle 1~~ tekkesını kapamıs, Sivrihisar - 1 lamidiye yolunun 3+ 500-4 t 500 üncU kilomet-
uat Hanrmı, somestre tatılın- seneki istihsalatın 7000 sandık başka serguşetlere atılmı~. releri arasında bir kilometrelik şosenin müceddcden inşası 7:l82 

de mektepte~ dı?arıya çık8:~a- olduğu ve bunun 400 sandığı he . _M:c:_hdi Mehme~i'!' Akhisa:~a lira 93 kuru~ bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile 6-1-931 tari· 
~lan, kendısinı ye~e duşur- nüz ihraç edilemediği anlaşıl- ıkı oglu vard.~r. ~ı~ te"::ke~ıhk hinden 26-1-931 pazartesi günü saat on beşe kadar miinakasaya 

Aı 1uş ve en nihayet intıhara sevk mıştır. yapaı;-•. adı Hu:ın~dur, dıgen se- konmu•tur. 
l;ıır etmiştir. Suat Hanımın cesedi .. . f "h mercıhkle geçınır, adı Mehmet- • ·ı . . d f ı Son gunlerdekı a yon ı raca- · Taliplerin bedeli keşfin yUzd~ yedi buçuğu nlsbetinde teminat 

:u esme teslim edılerek e n-, tı 
21 

sandıktan ibarettir. Okka- tır. . • . akçası veya o mikdarda 1)ank mektubu veya istikrazı dahili tahvl-
ı~ olunmuştur · k d d"" .. t.. Mehdı Mehmet ogullan ile al ı• f k ı:ıv • sı 17 liraya a ar uşmuş ur. tı sene evvel meçhul bir sebep- 11tının tar! atı ·anuniye dairesinde taklifnaıncye leffi ve inşaatın 

Bır hamal dolandırıldı Bazı gayri 1:ürk m~~av~ss~t- ten dolayı kavga ederek ayrıl- devamı müddetince inşaatın nc;ı;aretl fenniyeslnl teahhüt ettiğine 
l a musaıt bır b" d h Akh" d dair bir fenmemurunun teahhütnamesinin teklifnameve rabn IAzımdır. 

Şehremını· ·nde oturan terzi !arın evve ce pıyas . . mış ve ır a a ısar a gö- l , ·k f" ı d h H "f nşaat hakkında fazla malömat almak isteyenlerin Nafia Başmil· 
Abdurrahm~n efendi çarşıdan vaziyette ı en ıat erın a a zı- rünmemiş.. en in bu altı se-~ k 1 •· • · tmel · · · h.d. · · hendisliğine ve yevmi ihalede vlllyet daimi encümenine miiracaat 

I~~ aldıg" ı kumaş vesair eşyayı evi- yade yü se ecegını ışaa e e neyı ırtıca a ısesını hazırla-,,.. · d b k k 1 d a kl · d" •· h · olunması ilan olunur. 
ne götürmek üzere komşusu ha- rı e u sto un a masın a - ma a geçır ıgı ta mın olun- !'!!"!~!'!!!!!!!""'!~-111111-111111--~!!!!!!!""!!!!!!!~------... ---""! 

"'- rn ı H · H mil olduğu ve bu vaziyetten Se-J maktadır. . 1' a asan ağaya vermış, a- 10 _ "kt fyon ticareti le iştigal M hd" M h d" • 11 1 dan yakalandı ve dıvanı harbe Grip ve sari hasta
lıklara karşı tedabiri 

ihtiyatiye 

~ san ağa bu eşyaları alarak Ak- ..,,,.ı e a e ı e me ın ogu arı e k d"ldi 
'f' saraya geldı·g-ı· sırada önüne bir edenlerin istifa ettikleri anlaşıl yevm Akhisarda yaşamaktadır sevMe ı . "h . h . d 

b 
· 

1 
H. . enemen ı tıyar eyetın en 

....ı ıdarn çıkmış .. "Be. adam. , ner.ede mıştrr. !ar ve ser estır er. adısede a- t .1 H kk E'-nd" A ~ · l•k 1 1 d • · · d . smaı a ı '" ı cem ta 
kaldın? İki saattır sem bekliyo- Ticaret odası afyon komısy~- fa .. a1ar~ 

0

1
ma ıgkı ıçın sa ece ı- biyetinde olan Şükrüye Türk 

rum•." demı"stı·r. nu mühayyel afyon kacakçılıgı aue en a ınaca tır. t b"" . d d' h . . • . a ııyetın e ıye seya aı vesı-
.. Bu meçh;1ı adam bu sözleri propagandacılarm.ın . 1~aa ... ttık- AKHlSARDA YAKALA - kası almak için ilmühaber ver-

soyledikten sonra Hasan ağa- leri yalanları tekzıp ıçın muka- NANLAR diğinden yakalandı. İsmail 
nın elinden eşyaları alıp uzak- bil propa~and~ yapac~~tır. Akhisar, ıo _ Burada zan al Hakkı Efendi divanı harbe ve-
laşrnıştır. Neden sonra aklı ba- Ticar~ı hancıy~ ofı~ıde bu tına alınan Sadık, Lütfi ve Ka- rilmiştir. 
~ına gelen Hasan ağa, dolandı- mesele ıle ehemmıyetlı surette mil hocalar bugün Menemene Zabıta seyahat vesikaları, al-
rıldığım anlayarak karakola mü 1 mesgul olmaktadır. gönderildiler. mak istiyenler hakkında etraf-
racaat etmis, fakat meçhul do- YEŞiL HAFIZ 1ı tetkikatta !bulunmakta ve bu 
landırıcryı bulmak mümkün ola Manisa, 9 _ Menemen hadi- iş üzerinde çok hassas davran-
rnanuştır. sesinin vukuundan evvel Soma makadır. Bugüne kadar Mene-
Kunduracı ameleyi 80GAZ İÇfll ve Gördes kazaları köylerinde mende 112 'kişi seyahat vesika-

' llEFES BORULARI İÇİN yapmış olduğu irticakar tel- sı almıştır. 
bıçakladı CİBERLER İÇİN kin ve propaganda üzerine o sı HOCA SABRI MENEMENE 

t" ?alatada kundurac.ı Ha.kl-ı; VA L rada tevkif edilerek bura ağır GôNDERILDI 
utun amelesinden Hıkmetı bı;· DA cezasına verilen Radoslu Yeşil Dün tstanbulda Menemen ha 
~akla yaralamış, kaçm~ştU:. Sağ Hafız namile maruf Rıza, Me- disesile aiakadar olarak hiç kim 
IU~ı:daki yarası tehlıkelı olan hstlDuf Miite.mmellr n~men divanı harbine gönderil se tevkif edilmemiştir. Evvelki 

Pol
.
1 

.et hastahaneye yatırılmış • - dı. aksa. m, Kavakta tevkif edilen i-
s k d k luıfim ~oııe H -dır • ·un uracıyı arama ta· ..... depol2rıoda V ES/ KASIZ SEYAHAT J!:. marn hoca Sabri Ef. dün Mene-

. ""' utıı r. DENLER DIVANIH ARP TE mene sevkedilmiştir. 
Bekçiyi vurdu VALD" İzmir, 9 - ldarei örfiyeye FAHREDDiN PAŞA 

C Sabık~lı Ali, Şeluadebaşı lsııılııl taır1ıa lıatal1r rağmen seyahat vesikası al- Menemen ve civarı idarei ör-
arnct Alı mahallesi bekçisi Yu denııiiodetalepedlııb maksızm Menemene girmek is- fiye kumandanı Fahreddin Pa-

unı ile İ.zmire 

Amerikarlan alınan habere naza· 
ren, bilhos<a bu ınevıimde hükiım· 
ferma olan emrazı sarlyeyl mücad.le 
için hıfzıssıhha erbabının aşağıda 

tadat edilen tedablri sıhhiyenin tat• 
bikinı tavsiye ediyor. 

l - Soğuk almadın sakınmalı:. 
2 -- Aı;ız ve burunu her güıı 

ılık ıuda tezvip olunmuş 8 °io aslı 
borllı lle yıkamak,. 

3 Hazmı kolay ve sıhhi yemek, 
ve başlıcn ıerclh edllecck sebze 
konservelerinden ihzar olunmuş ye
meklerdir. 

Çünkü bunlar lsterllize ve ferılti 
aıhhlye dairesinde imal edilmiştir. 

Mczkı'ır tcdablrln muvahlı: netice· 
!erinden dolayı konservelerin talebi 
fevkalAde artmakta oldu~ndın 
fiaılerin yUkse lmesl hak kında bütllıı 

Amerib'da tqebbUsatı lbımı olı 
alınmıştır. (C'.önderilmlştir) 

Fer ah sinemada bu aşanı 
Sinemanın memur vr möıtılı

demlnl tınfından Urtlp edilen büyllı 
mösomere. Tiyatro alnıma, mlllı:em
mel nr eıı lkrıml eli mohıe 

DARÜTI ALİM lmroz Bozca.daya kalbcaknr. 

Av,Talık sür'at 
postası 

SAionunda 0.rUttalimden 
MUALLl't'I FAHRi Beyin 

rolebesl Hanımlar tarafından 

KONSER 
* .... Her perşembe alqamı ve cuma 
günleri 

Darüttalim ve hafız 
Bürhan 

heyetleri terennUmsaz olmaktadır. 

• 

(Mersin) vapuru 13 kAnu· 
nusanl salı 17 de Slrlı:eclden 

Gelibolu Çanakkale KUçilk
lı:uyu , Edrernlı , Burhanlyı, 
Ayvalı!fa kalkaca1', dönüşte 

Alnnoluğa da uğrayacaktır. 

11 KAnun usan! pazar Kara. 
blğa posta>ı yapılmayacaktır . 

vapuru ller Pa-
zartesi akşamı saa 

17 de Sirkeciden hareketle Gelt
bo!u, Çanakkale, do~ru lzmirı 

azimet ve Çanakkalcye uğrayara 
avdet edecektir. 

iki yüz altmış dort sahi[elik bü
yük takvimdir .. luhreviyatı çok 
zengindir. Gıızel bir muhtıra 

defterini havidir. Yani~ takvim
leri almamak için Mehmet Rıı.

gıp Beyin fotoğnfına ve Tıırk 
Neşriyat yurdu imz:ısına dikkat Yolcu hlieti Hpurda da verilir 
buyurmalıdır. Fiatı 25, bez Adres: Yemi.re Tavilzade 
clltli 35 kuru~tur. biraderler telefon lstanbul 121 

l·-İ~
0t~n°b::i belediyesi ···ı f SADIKZAD! BIRADERl.f>:R 

V.\PURLARI 
ilanları KARADENİZ l\1UNT AZ \M 

-Hortu--;-;Ünakasa7ı- VF. LÜKS POSTASI 

lstaniıul beledi;csinden: itfa· Dumlu Pinar 
iye İçin liızumu olan 6000 
metro hortum 1 l· l ·931 tarihin · 
den itibaren blr ay müddetle 
kapalı zarfla mıinakasaya kon
muştur. Tatiplcrir. şartname al
mak için her glın Jevaıım mil· 
dürluıtüne miiracaatları, 855 
liralık teminat makbuzilc şıırtna
me ve teklif mektubunu miı

hürlü 7..ırfa koyarak ihale giınü 
olan 12-2-931 pcrşemhe gunU 
saat or. be~c kailar encümeni 
daimlyc vermderi. 

Ameli 

Ceza Tatbikatı 
Yazan ; 

7..onguldak ma'>kcm.ıl azı millhımı 

M. TEV F 1 K 
CcT.3 reuhıken:eleri usulıi konunun 

pratik olaulı: ıorzı tatbikinden balı.<e

don bu eser; ~'bıta ve adllye m . 
mur1annın vazifelerini muamet sıra 

sile ve biitün formüllerlle bir ıroda 
vazıhan gosıcrlr. Adliyecllere muhtıra 
muhterem halka güzel bir rehberdir. 
Fiaıı 2 liradır. 

Sarış merkezi · Hilmi, Cibarı "' 
ikbal kitaphınelerldlr. 

Bir mi~tar parayla nüfus ve askeri 
terhis tezkeremi ve namıma )ızıh 

sencdaılı 11lr nrakımı kayheıtim. 

Yenilerini çıkortacı&ımdan bunlınn 
bülımü yolııur. 

Tütün lnhiurı Cıbıli fobrika11 

varuru p gUnil 
il K Hnl azarakşamı 
Sirkeci rıhtımından lıarekettc 
(Zonguldalı, laebolu, Ayancık 
Samsun, ordu, Glresııa, Trab 
zon, Sürmene ~ize ve Hoye>' 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Talslllt içim Slrlı:ecldı Mey 
menet lııuıı altıada BCHtalıtı 
mllracaaı. Tılılon:latubııl 2134 

Yelkenci vapurJarı 
Karadeniz posta~ı 
SAMSUN vapılrD 14 

K. sanı 

Çarşamba 
gıinu akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareked• (Zongul 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon , 
Siırmene ve R~e) iskelelerine 
aı:lmet ve avdet edecektir. 

1 

Tafslltt için Sirkecide yelken 
cihanında Hin aceatuına ınu 

racaat Tel lstanbul 1515 

Sultanahmet sulh ikinci h kuk 
mahkemesinden · l\ludJ 1 Ccmıı 

HAD< "1ın muklddemo f.!ngadı ·ı n 

mektep civarında 4 numaralı hancd 
mukim Mehmet Tcvfık bey aleyhi 
270 liranın tahsiline dıir illi' 
eylediği 13 1 ~ 9 lO ı.ırihli 930 r. 
num«alı kararın tarih illnınd 

ıtibarcn 8 gun zarfında ı~mylzi da • 
edilebilec•fi Bı kltlp ihbar , c 
makamını kılı• olmık iıa re 
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BlN SÔZ 
BİR RESİM 

Erz:İrum mun iiııı mektebi talebesinden mUtefekkil koaser heyeti ve talebe terbiye! bedeniye yapıyor ................... ~ ........ ,,,,,,,,,,,,,,,,,~, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
~Tiirk -FabrikatiJr ve _fı.irket-c.ı Devredilecek ihtira berau r I ~ -v • cıgaraıar ve buna mumull 

;ı /erin nazarı dikkatine! mevadı paketlemek için a!Aı. bık-
kındı 011 bet Selle müdıleıle Z ağuı-

Pariste (Türk ithalat ve ihracat müessesesi) 
Fransada daha tanınmamış Türk fabrika 

ve şirketlerin Ajanlığını kabul eder 
:\dreaı Kemal Bey 5 Boulev•rd de& italiens 

Paris ı 
lmr::::wm• ... .m .................... iiiiiiiiıııı·· 

ıos 1927 tarih ve 571 numero ıab
ıında Sanayi madüriyednden bir kıt'a 
ihtira beratı istihsal kılınmıştı. Bu 
ktre mezkur lhtir• furuhı veya icara 
verileceginden ltıirasına veya isdca· 
rına 111ip olan znaun lsıanbıl Yeni 
postahane arkasınd• Aşır Efendi 
kütüphanesı caddesinde Türkiye Haıı 
No 18-22 de makim HANRI VAL
TER !STOK efendiye mnracaaı 
eylemeleri. ı- 1:-STANBlJL VİLAYETİ -- ~ 

U! EFTE R D ARL 1 K i LANA l;.!!!.J öiiiiii~Z:::::ay~i -ru;;:;;;h;;;;;;sa-tn;;;:;;oam-e;;:;;;;;;;;;; 
Ta~çı zade Şukrü hacı Hüsa• 

meddin zade llasan Sabri ve 
şeriki Murat beyler namına Is
tan bulda Kazlı çeşmede bakkal 
soka~ında 13 · IS numaralarda 
kAin <lebagat fabrikası için is
tihsal edilen 8 mayıs 1928 ta
rihli ve 806 numaralı ruhsatna· 
me zayi c<lilıniştir. Yenisini is
tihsali edeceğimizden eskisinin 
hükmii olmadığını ilan ederim . 

Kuruş Para Kuru~ Para 
• l,:' ı lirası 1030 00 Felemenk .Filorini 85 
i ·.·nnsı~ Frankı 8 00 lıalya lireti l ı 

00 
llO 

'.iman marl-ı 50 25 Ncvyork <loları 21 1 00 
.. ·nısturya ~ilini \!9 35 Ronwıya Ley l 1 O 

Belçika lldg<l 29 25 İsviçre !rankı 41 00 
Bulg•risıan Leva l 20 ' Çckosluvak koronu 6 
M•ı;ır lirası 1055 00 Yego>lavya Dinar 3 
l;pdnya Pm:eıa 22 25 l\Joskova Çervoneç 1088 
• . ıanistaıı D•ahmi 2 30 t- (10 Ruble mukabili) 

ıo 

30 

oo+ 

Damga kanununun 10 uncu maddesi mucibin
ce meskukatı ecnebiyenin fiatları Türk parası 
• ılarak bittayin balada gösterilmiş · olduğundan 
1 ·1-931 tarihinden itibaren altı ay müddetle dam
; ..... resminin mezkur fiatlar üzerinden hesap ve 
::.i:ifa edileceği ilan olunur. 

B~J~K T!JJIRE PillN~I~~ 
YENİ TERTiP BAŞLIYOR 
1. Cİ KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

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

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer k~şidelik iki kısma ayrılmış 

gibi bir şekil almıştır 
Mükafatlar keşide sırasile: 20,000; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
satılmasına başlanmışbr. 

--,..~ıa:· . ..ı· tesnnın ·--
ı -·· t ~ - +ir 

fabrika sahibi: Atike zade 
Mehmet l\Jurat 

~-... _,• Yıınıa 

15 gün için 
.9tıyoğlu istiklal cad
desinde 391 numerolu 

EPREM 
Kürk mağa?:asında 

bütün güzel kürkler 

Fiatlarında tenzilat 
mevsim sonu müna
sebetile camekanın -
daki fiatlara Iotfen 

bir atfı nazar 
ediniz 

Pertevnlyel vekfınden: 
Aksaray "da Perıcvniyal Validecamlin 
de münhal olan beşinci müezzinliğe 
bilmü:;abakı şeraiti vakfiy,yi haiz 

bir zat tayin olunacağından talip 
olanların Ununusaninin '27 net salı 

günü saat 14 ıe lsıanbul müftülüğü 
dairesine mlracuı eylemeleri illıı 
olunur. 

ile yogi u !kinci icra memurhığundan: 
:Vlahcuz ve saulması mukarrer Sultan 
hamamında Çufulu handa mevcut 
ipekli ve yünlü yumak, tireltr ve 
saire 13·1·931 ıalı günü saat 10-l"de 
ırez~(ır bandı açık uııırma sur<ıi 

ile >atılacağınd•n almak isteyenler 
müracaat et~i•let. 

PAZAR 
11 K.SAN( 931 

Aakarada klauauaanlnln betinde açılan beynclmlllel :ı:lraaı eergi~I bn ayıa yirmisinde nihayet bulacaktır. Yukarıdaki 

... , , , , •• ,, ,.....,........,., ... ,, , .......... ,. • ••,,, ,•.e:~.>:e .. ~.~ı!~'.b!1!~~ "!~:t,e!:1.e~!:~ı!~,, •'tJ , , , , , ••• , , , , ",,,,,, ...... ~ k 
· Rakıya kıymet veren j KARYOLA ALACAKLAP.ır 

yalnız rayiha ve tez- N d•kk • v 
zell dejll, kimyevi azarı 1 atin dii 
terkibinin saflyetldlr h 

, 

Şehrimize gelen Yunan operet 
hey'etı primadonnası Madam 

Ollmplya Kantlyatl 

Hiç beklenilmediği bir 
z•manda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare piyango blle 
ti almakl• kabildir • 

Onun için: 

T 1 I l l H E. P 11 l N ~ ~ ~ ~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

6NCI KEŞiDE 
Bugün 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca 

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

" 1 OQ,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

il 
Sıhhat ve içtimai Mua-
venet Vekaletinden: 

Sıvas nıimune hastanesi için 187 ve Erzurum nümune basta
ne>i iç!n l ı 3 ve Konya doğum ve bakım evi için 60 kalem !!Aç 
ı ~ sıhht malz~ınc kapalı zarf usulil ile müb<ıyu edilecektir. Mil 
nakasası 19- l "!131 pau•tesi guııü saat 15 te Vekal-.uc yapılaca

ğından ta!Jpkrin şartnamesini görmek üzere Vekollet İçtimai Mua· 
venet Umum l\lüdürlüğüne ve lsıanbul'da Sıhhat ve içtima Mct· 
venet Müdürhii!u.ıe Müracaat etmelerL 

Beşik siyah, beyaz ve san lı:aryoıalann 
bir çok çeşitleri vürut etmiş olduğundan (;;.;:;:;\ 
fabrika fiatına satışa başlanmıştır. Bir zi
yaret iddiamızı ispata kafidir. Fincatcılar 
yokuşu Ahmet Fevzi Asri Mobilya mağa
zası No. 27 Telefon İstanbul 3407 

p 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: ~çd 
200 Etejer camı tu 
300 Surahi • ı!~ 
300 Bardak tçi 
Gurd>1lıasıancsin ınukıazl yukarda ~lnsı lC mıktan yaıılı fırt 

enaıa verilen liaıler haddilapkında görülrnedi~inılen bir hafı• 

temdit olunarak ve (13· I 9JI) salı günü on dôrttc pazarlık soreıil, İ 
icra edilecek ır. Talipler şeraiti anlamak üzere her glln it vazım H 
ve ıbale giınüdc idare cncümenıne mllrıcaaı eırnelcri. lle 

Kırklareli vilaJeti encümeni ~aiınisin: gi 

Kapalı zar[ usulile munakas<.d ı olup 24 l 2·930 tarihiO B" 
lesi mukarrer 5834 liıa •13 J..uruş bedeli ke~illi Pınarhisar ~da 
yolunda inşa edilecek dört metrelik bir köprli ile 0,60 P Ü! 

mcnkıe verilen bedel ha<ldı!Ayık görülmediğinden ve •. 
hın 1'5 t 00 -17 + 330 kilometreleri arasında yapılacak er 
lira bedeli keü!li ~oo;a ve bll>kaj ameliyauna talip çıknıı. ıfe 
cumhuriyet gazete,ının ıo, 14, 18, 22 Unuııuevvel 930 ~ 
liyet gazetesinin 8, 1 t, 14, 17 Ki ev\ el 930 ve Kırklareli ~~ 
tesinin 8, 11, 15, 23 Kl evvel 930 tarihli nushalarınd3ıdra 
dairc;indc ve işbu gazetelerdeki illin ilcretleri de muteab~i ! 
olmak üıre köpru ve menfezlerin 14·1-931 çar;amba sıı•1 i v 
yolur. tarih ve mezkur günde saat 16 dı ihaleleri yapılııı' 
tile kapalı zarf usulile münakasaya konmu~tur. Taliplerin Üş" 
eli daimi encümenine müracaatları. ıan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_..evi 

ok 

Şandalya imali ıü~ 
·Edirne kız muallim ınektebi fiği 

ıut 

dürlüğünden: ;~ 
:\lektcbimiz kon fcran~ salonu için mevcut niimunesl 

1 
250 . 300 adet san<lalya İmal ve mahalline vaz'ı 24· 
tarihin<len itibaren 20 gün mu<l<ktle aleni münakasaya kt>~ } 
tur. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzre her gôf 
tep· idaresine ve münaka<aya iştirak için de 150 llralılı 1 

makbuz veya mektuplarını hamilen ihale günü olan ıt 
pazartesi gliııü saat l S de Edirne maarif eminliği dairesi~ 
teşekkil komisyona müracaatları ilAn olunur. 

KARON Alman Kitaphanesi ı 
Beyoğlu Tünel meydan.nda 52~ ~ 

Karacabey Belediyesinden : ~ 
Kaıacabey Be. lcdlyetlne ııt sekiz ytız metro tulilndo maa uav•'~ı ""' 

dtJT le· rayı kilo be1&bıle vı beş ıdıı vagonu ıdeden 4· l-931 tarihin • 
4 

~ ~. 

tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapılı zari usulıle rnüsaJ' '· ı.... 
nlmıştır. Tekili olunan bedel haddi l:iyık görülürse 24·1·931 t ._, 
günü saat 16 da Jhalıi kaı'iyesl lcıa kılınacıtı n<' an talip olanlafl; r "" 
mezkOre zarfında ıekllf mektuplarını brlediye encümenin• ıcv ~ 
illa olıınur. -~ !:, .............. ~_,- -

\tes'ul M!'.diir: Bur 


