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1~1r~~~:~:!a:ar~:~;;; y d. o·· ıu·· alh yaralı aunomıya Nobubıto Şm- e l ' 
ları Ankarayı ziyaret ettik-

Fırtına 1 

tehrimize gelmiflerdir. lm
Huretlerinin erkek evJitlan 
ğı cihetle, ayni zamanda Ja- D •• 
Veliahtı olan Prens Taka- UD 

A - ki L 
8 L .. ~m Agopyan Hanında müthiş bir facıa oldu ~va ta~yi · !e~e · 

napl<ln hükfımet ınerkezi
kaclar ~mimi bir kabul gör

AtG ____ ,_ · ~ bırdenbıre duştu 

tanbulda da o derece hara- Filimerin tutuşmaaı bütün bir han halkını ölümle haşhaşa bıraktı 
•1anınıştır. ve tüyler ürpertici . bir hadiseye sebebiyet verdi .•. 

er ötedenberi Japonların .. .. . 
eratı hakkında derin bir ala- Dün ak§am uzen saat bet;e 
rınişler ve Japonyanm 19 ua: doğru Galatada, tüyler ilrpe~
aki tarakki ve tekam~iin~ ci bir facia ile neticelenen bır 
kla takip etmişlerdir. Filh~kı yangın olmuştur. Faciaya sah
asrın ortalarına kadar harıç- ne olan yer bir cephem Voyvo-
olınıyan Japonyanın, Şarkın • b' h · 

giz enginlerinden doğan da caddesıne ve ır cep esı 
§ gibi, yükselerek yetmit se- Perşembe pazarına nazır olan 
. da büyük devletler ~rasında, ve beş kattan ibaret bul~ 

: .alması , tarihin harıkalann- Agopyan hanıdır. Gayet vası 
nı teşkil ediyor. Bir çok Garp olan bu handa muteaddit sine
.60 senelerine doğru ilk Avru- . . l · · "anlan 

inin Japonyaya gidip te. Ye- ma filım şırk~ ennın &J . ' 
na demir attığı günü: Japon Tjirk Ars~ çırne~to fabnka: 
başlangıcı telakki edıyorlar. sile daha bır kaç çımento fabn 

Yet~n bugünkü telak~~sin~ kasının yazıhaneleri, kutu fab-
lkı ~e bu~ d~ğrudur. Ç~~ . 'kasi ve v. s. yazıhaneler var-
henuz vası bır orman ve ıçın- n . . · d bul 

a~nlar da kuyruklu maymun dır. H~ın bı~n:cı k~tın ~ ~ 
rnedeniyet sahibi olan Ja- nan Tıtanya fılım şırketıne aıt 

ınedeniliğini silah kuvvetile atelyede dün akşam üzeri bir 
eden Avrupalılar tarafından filim tecriibesiyapdırken bunlar 

ddediJiyordu. Japonya ancak dan biri birden bire iştial ede
Bahadaki taraldriai, bilhassa, rek yanmağa başlamıştır. Fa
be nıeydanında kazandığı mu- kat filmin parlamasile diğer pa
etledir ki, AvrupaWarla mü- ketlere de sirayeti o kadar ani 
isbat etmittir. Bundan son- olmÜş ve büyük bir infilak hu-

1 . , İngiltere gibi büyük bir dev- sule getirmiştir ki bütün ~~
.fak aktederek yirmi beş se- dakileri dehşetli bir korku ıstı
Çarlık Ruayasını mağlftp et- la etmiştir. Odailarrnda sü'k(inet 
düveli muazzamamn da en le çalıpblar bu gürültüyü d~
rnları sırasına geçmittir. yunca dışan fırlamış .ve ~Akın 
nlar, idamei mevcudiyet ede- merdive~ başı~ gel~ıklerı . za
için Avrupa tekniğini almak man kesıf, bogucu hır duman-
1diğini ilk anhyan Asya mil- la karşılaşmışlardır. Kadın, er

V c bir defa bu hakikati anla- kek, bu cehennemi manzara ile 
sonra tayin ettikleri hedefe karşılaşanlar geriye, odalarına 
o kadar süratle ilerlemişlerdir dönmek mecburiyetinde kalmış 

Filmlerin tutuşma
sından ileri gelen fa
cia, pek müthiştir. 

Gece geç vakte ka 
dar ölülerin miktarı 

(7) ye baliğ olmuştu. 
Yaralılardan bir kıs-

upalr1arı ve AmerikaJılan da tardır. Facia etrafa aksetmiş mırun yaraları agı" rdır. 
e bırakmışlardır. hanın etrafını binlerce kişi sar-

.h G ~ • . mıştır. Bu maRşeri sahne anın- Han sakinlerinden bir 
11~va, tan te arp teJ.ıkkıaıne da • •tt · de hal ·şe 

l ~ . . • . yeti§Cll 1 aıye r l kısmı korkudan ken-
e enı ~ır mıll~t. hilınde belir- başlamış ve kendi hayatrını is 
evel, 'Renklı ınsanlar,, nA- tihklr ederek bu ne içine giri- dilerini dışan atarak 

ttdikler~ Aaya~ara kartı ~~- lebilir ve ne de i~indcn çıkılabi- yaralanmışlardır. flim 
arın vazıyetlerı de batka idi. lir bir hal alan han içindekile
da hukuku beşer mefhumu rin hayatlarını kurtannağa ko- şirketi sahiplerinden 
:e .. tekiınül ettiği zaman,~~ yulmuşlardır. Handa, Titanya Emil ve kardeşi İstel-

.. Renkli insanlar,,a teşmili filim ajanına ait atelyeden baş yanos ve çırax.. yani S 
ulmeınişti. Hala da bunun tam k ~aneler bulunması da ~· 00 dakika: 
_tanıdığı iddia e_diJemez. F~t f:cianm büyümesine sebep ol- nezaret altına alındı- ••-• 
ı":a~n~~krir ~yaz ınsanJ arasın a- muştur. Çünkü iştial bunlara lar. tahkikat devam Hadise hakkmda gece geç 

.. 
1 ancak aponyanın da sirayet etmiş ve duman ta- vaikit yaptığımız mtitemmim 

unden . sonra yer bulmağa bakası gittikçe kalmlaşmıştır. ediyor. tahkikata göre, kaza, Agopyan 
§tır. Bmaenaleyh !apon.ya Bu vaziyetle karşılaşan itfaiye •••••••••••- hanının alt katında kiin film ıir 
rın alemdarı vuiyettndedır. derhal hanm cephesine merdi- ven dayamış ve içerde kalanla- (Devamı 5 inci sahifede) 

t Japonyanm realist devlet -=================-========:=-·=-======-==-====-=====-:1-:ıı:===
rı bu alemdarlığı siyaset sahne 
tikal ettirmemi§lerdir. Bir •a
ı\vrupada Japonyanın bir As
adrna riyaset edeceği zanne<1 :ı 

-au, Japonyayı iyi anlamamak

Kapalı kutu ! 
··-·· 

1. Rifat Bey ağzına 
kilit vurmuş 1 

ri geliyordu. Japonlar Garp 
"yeti ile temas ettikten ve Garp 
ini aldıktan sonra, memleketlc-
inkişafından başka bir şey dü- 1• •• 

tnişlerdir. Japonyanm son ya- • • 
• r zarfında giriştiği muharebe- Gümrük müdürü nıçın 

istila emelinden ziyade, müda ~övleyemeyoi? 
Ygusu ile ve Japon milletinin Rüsuınat umu 1 
Unu tanıtmak için girişmif mü mi müdürü thsa~ 1 

le.~dir. l 904te Çarlık Ruıya11na Rifat B. dün de geç 1 
ınucadele etmemif olsaydı, yal- vakte kadar gilmrük 

çurya ve Çin istilaya uğra- işlerini te~kili ~~i~ 
kalq:uyacak Japonyanın aksa- ve ~3tatistik müduru 

1 

it Mustafa Nuri Bey-• 
. taki Vaziyeti müşkül olacaktı. den izahat almış- , 
lıınurnide Japonya, Almanya- ur. l 
~· ancak İngiltere ile arasnida- Bilhaasa gümrük 
•k nıuahedesinin icbar ettiği varidatının 10 mil-
e · ıon lira kadar azal-. 
. gırıniştir. Muahede abJWm- 1 masınm esbabı tet 
tibanı ettiği hududu bir adım ! kik edilınittir· • 

etlrıemi§tir. Binaenaleyh J.. ı. l<ııat ucy 
' ~rpçu görünmekle beraber lbsaa Rilat s. bu b111&ı.ı• .ı~~i-
tta alcsayi tarkta ıulh ve ili- siadH iHbat isteyen mubarrırımuı• 
en büyük taraftandır. satlec• JİİlDtÜ muva•litile meşgul 

te oldulımu, söyl~e~t aösi olınad~I,. 
Prens Talramatau Ccnaplan- ıu. memur oldulu için •l•ınm Jcılı't-

tehrirn • · · • "Nı-ı. ·n ızı zıyaretlen .a '".. mı e- ı; bulunduğunu, batta ne !adar şd-
_Ja pon milletinin mak ve yakın rimi:ule Jcalacalının bile malam ol-

()telciler "ctmiytti ~nandt beyanname olmak için birikffl halk 

Mesele anlaşıldı l 
Evde müstakil oturan aileler 

beyanname vermeyecekler 

-·. 
Bugün hava karayele 

çevirecek 
Dün gece Rlasathaneden al

dığımız malumata göre Rü2gar 
bugün lodostan ve karayelden 
kuvvetli olarak esecektir. Sağ
nak halinde yağmur yağması 
ihtimali vardır. Ak~ma doğ
ru rüzgarın karayelde istikrarı 1 
muhtemeldir. Bugün için henüz 
kar yoktur. Tazyikı nesimi 735 
milimetreye kadar dü§mii§tür 
ki, bu derecede düşük tazyik 
Marmara mmtakasmda nadiren 
vukua gelmektedir. 

Gece saat 22 ye doğru, şiddet 
li bir lodos lzrtanası ve akebin
de gök gürültüsü ile beraber şid 
detli bir yağmur başlamıştır. 

-...J 

M. Raşit Bey 

Dün alelacele 
Ankaraya gitti 

Darülfünun emini Muammer 
Raşit B. vekiletin daveti üze
rine dün ak§amki ekspresle der 
hal An.karaya gitmiştir. Veki
letçe tetkik edilmekte olan büt 
çe hakkında mumaileyh izahat 
verecektir. 

Söylendiğine göre Darülfü
nunun ihzar ettiği bütçe proje
sini .vekalet hüsnü telikki et
miştir. 

Muammer Raşit B.~kfiletle 
ayni ~da tqriakültesi ri
yaset intihabı meselesi etqffiı
da da temasta bulunacaktır. 
Emin B. Ankarada bir hafta 
kadar kalacaktır. , 

Dikkati 
Telt!fon numarala

rımız değlf 11 

Dlirı prens Takamats11 Harbiye mektebini vt -nü:eltrl gezdi, Bu resim 
kendisinin bahriye unijormasile Har/Jiyeden çrkışmı göstermektediı. 

Japon Prensinin dün
kü ziyaretleri 

ri bugün belki şehirde zevceleri 
ile bir gezinti yapacaklar ve ak
şam saat 15,20 de Ekspres tre
nile Bulgaristana hareket ede
rek Kral Boris Hazretlerini zi
yaret edeceklerdir. 

Japon imparatorunun 
GaziHz.neleşekkürü 

llltlfaltU h11z1r blllan•n taNte n Mazaffer B. I• kMl/BRI 
nn•ıında •lına• 611 rtımi 

Merhum müderris izzet Bey için 
dün büyük bir ihtifal yapıldı •• 

e ait parlak safhalannı bir de- madığını söylemlffh • 
• h_a hatırlamak için veaile teşkil Mwnaliyelıin tetkikleri neticesin- Bugünden itibaren matbaa- Avrupada talebe müfetti§i mağa bqlamıştı. 

tır p . . T" k fkA sJ ıslatıat yapıla B k • ti d ) ) mıza telefon ederken merkez iken vefat eden Darülfünun Saat iki buçukta Darülfünun 
. . re.nıın ziyareti ur e a de g~rüklerde ~ 1 

- eyann ame verı:ıe Va'zıye D e O 80 ar deki matmazele: felsefe tarihi . müderrisi Meh- mu"'derristen'nd- ve hzet Be-
llnıiyesıni hususi surette alika- cağı soylenmektedir r. . -· 

ediyor. Çünkü Prens Takamatsu ~an Rifat ~· tey;ııa~~fm!~ı kimlerdir: hangİ kiracılar verecekler? - 24311 met İzzet B. için Edebiyat fa- yin en yakm arkadap bulunan 
~ Türk_ Japon dostluk ce- ıae:t:~~e;~:· ~a~ı~ını 1Cey:n ;:~ ----~- ' • deyiniz. kültesi tidebe cemiyetleri tara Muzaffer B. kürsüye gelerek 

ın de hamisi bulunuyorlar. msaiştir. .. • •. Yenı· kannn ı"ktı'zası olarak fmdan dün saat ikide Darülfü- ihtifali açtı. Ve maarif vekile-
- __ . .... olduğu için bu iş nispeten ha- Bu hattan başka Milliyetin nun konferans salonunda bir ih tinden Darülfünun ailesine ge-

\ nae tekrar beyanı hO§ amcdi G .. b d•ll 'zabıtaya Beyanname venn'!kle sitti. Fakat şimdi şamil bir şe- 2 hattı daha vardu. Onlar da: tifal yapılmıştır. len taziyet telgraflarını okuı'-
a eıı bu ziyaretlerinin, hamisi o? ayn mu a ı er mükellef olanlar peydewey be- kil aldığından teşkilat ta o nis - 24312 Saat birden itibar.en salon du. Bu esnada ~alonda hazır bu 
tt ceıniyetin gayesine hadım Yarın, gayri ::ıubadıll r tevziat ' yannamelerini vermektedirler. pettc tevsi edilmektedir. - 24313 merhumu sevenler, münevver lunan İzzet Beyin ailesi gözyaş 

__ rıı_te_ın_c;;.:;n~n .... · -.~----~.;.;k_omı_·sy.:___on_u_n_d_a_m_u~sa._k_ka_fa_t___,cs._h~:ı~~ ... m..:.~.......ı:ı..ıL'~"-"'-~:ıc..w~a!.e.m:.:.C::::....._..::V..:::e.:.:nn::.:=e.:.:k__ı._..::V...:.İ:::la':,/..;;.e;.:.t..:b:.:U:...:.:h:.:u::SU:S::.;ta=ki=-" ..:tal=ima=:.:t:..ı.ı..::ll:.:U:::m:;B:.:l:.:B::.:la:::r::ı=.d:.:ır.!.. __ _:_ ___ u...ı::..ı;ıı~JS....._uı;trülfünun hocaları. lannı zaotedemiyerck hüngür 
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Avrupa birliği müzakeresi Pariste toplanan Ermeni komitesi 
nelere karar verdi? 

Beyrutta da bir kongre toplanıyor ve 
Kürtlerle birlik olup görüşüyorlar .. 

Türkiye ve Rusyanın davet edilmesindeki ısrarlar 
karşısında meselenin tetkikine karar verilmiştir 

Davet IL_A_tina_m_ek_tu_pla_rı __.I' Hı.ndı•stan Erıncniler Pariste bir kongre rakta "Papasyan,. intihap edil- ••• 
toplamak ve Cemiyeti Akvama di. . . Yunan deniz 
müracaat için aşiretler namma Hoybonun teskilitındakı ha-. M ti k pıla 
birer murahhas istediler. Suri- kilci maksadı bilen Bedrihanile- U a a ya ticareti 
ye Kürtlerini Berazi aşireti rü- re firari zabitler müstesna ol- cak go··ru•• nu··yor ATİNA, 

13 
(Milliyet) 

esasından Hüsnü, İrak Kürtle- mak üzere diğer kürtler buna 
·' ı d . . • . . Geçenl-ı:rde bir mektubumda 

------
İngiliz valisi 

milliciler 
ve 

rini mahut Şerif Paşa ve dıger itiraz ettiler. Daha ilk ham e e Avrupa bırlıgı tetkıkat heye- y de . ı· etı"n"n vaz"ıye · 
M hm b hak. · unan nız ıcar ı YENİ DELHI, 17 A.A. -

Kürtleri doktor Şükrü e et Ermenilere verilen u ımı- ti toplandı. Dün. buna dair il~ tinden bahsederek bu hususta Hint valiı umumisi Lort irwin, 
temsil etmek üzere Parise gitti- yet gözlerini açmağa kifi gel- telgraf habederı gazetelerde ın tk"k t k .

5 
un ver 

· · Abd 1k · ldı R · te ı a yapan omı yon tethiş taraftarlannm sebep ol-ler. ~ti. ü erım atı : eıs tiışar etti. Avrupa birliği mesele d .•. k · b h tmi 
Ermeni murahhasları da bir Kürt olmalı ve tercihan Ali si kolay halledilecek mesai/den ıgı aran mevzuu a se ş- duklan kargaşalıkların men'i 

Ordu için yeni e 

Askeri büyük ünifor 
nasıl olacak? 

Ankara, 18 ( Telefonla ) - Millıl malı olacaktır. 
müdafaa vekaleti ordu için bir eıb;so Al! asken ~üra. h 
kararnamesi hazırlamaktadır. Bu ka· hakkında Milli müdaf 
rarname yakında Ali askeri şüranın tanzim ettiği bir kan 
tetkik ve tasvibine arzedilecektir. müzakaresine başlam 
• Ü nifurmalarda yakaların açılma- da hava s :nrfımn elbis 

sı hakkındaki tasavvurun tatbikine ahkamın ilgası fayda! 
imkln görülememektedir. Ancak bii- bu sınfın üniformasını 
yük üniformanın rengi ıacivert ola- fo rması hakkında bir 
cak ve pantolunun kenarındakizıhlar,j lunurken tesbiti mün• 
sırmadan kolların üzeri ye yaka sır tür. 

şunlardı: Riza intihap edilmelidir. ı değildir. Fakat bu tasavvurun tim. ve tenkili hususunda hükfune-
Ropen Paşa, Papasyan, Bo- Papasyan alevlenmeğe ba~lı- Komisyon her şeyden evvel tin faaliyet ve kuvvetini artır- Gazi Hz. İsmet Pş. M. Grandin· 

gof> _ Nobar, Erivan rüesasın- yan bu kıvılcımı bastırmak için milli sermaye ile bir deniz si- mağa matuf tedbirler hakkın- H d } h . 
dan Ahadisyan, Vaharonyan. "cemiyette reislik yoktur. Be- gortası vücude getirmek lüzu- daki liyihanın ve yerli matbuat Z. enstitÜSÜD e tes İ ab J 

Verilen kararda biri Kilikya- nimki yalnız idari bir unvan- munu ileri sürmüştü. Fakat ve- ta halkı kargaşalık çıkarmağa ANKARA, 18 A.A. - Rei- ROMA 18 A.A. 
da diğeri Erivan rnıntakasında dır!,, Dedi ise de ikna edemedi. rilecek sermayenin bir kısmını teş~k e~en yazıların ~ntişan~~ sicümhur Hazretleri bugün sa- di Avrupa komisyo 
olmak üzere Ermenistan ve Ali Rizanm amcası Şeyh Mehti da hükfunetin vermesi lazım men e aıt kararnamenın teşru at 17 de bu sene yeni binasına saisi etrafında söyl 
bunlar arasında bir Kürdistan ayağa kalkarak elindeki harita- geldiği söylendi. Gemiciler bu- me~~.se .tevdii münase~~le söy \taşınan İsmet Paşa kız enstitü ta federasyonun aıı 
'ü~ mle getirilecekti. yı masanın üzerine fırlattı ve nu istemiyordu. Fakat hüku- ~~dıgı hır nutuk;a. ı:mdı~tana i sünü gezmişlerdir. Gazi Haz-, devletlere müsavi b 

Ermeni;ler bıı kararın teferru dedi ki: met sigortanın sermayesine iş- oır kanunu esası verılmesı hak retleri atelyelere dershanelere miyeti Akvam d 
at ı örüşülmek üzere Beyrutta - Buraya kadar oynanan oyu- tirak etmekte ısrar ediyor. Ta- kında Londra konfer~s~da girerekdersleri dinlemişler, ders misakta taahhüt etti 
;kinci bir kongre toplanmasını nun mahiyeti artık anlaşılmış- biidir ki bu mesele halledilecek husule gelen muvakkat ıtılafla- ler üzerinde talebelerle ve ifa ettikleri takilirde 
teklif ettiler. tır. tir. rın uyandırdığı ümitlerin ken- mektebin vaziyet ve ihtiyacatı labileceğini söylemi 

BEYRUT KONGRESi 
Şu şekle bakınız ... İki Erme- Komisyonun verdiği karar- disinde hasıl ettiği memnuniye hakkında müdürle konuşmuş-

nistan ve ortada iki yumruk ara lan kaydetmek faydasız değil- ti beyan etmiş ve bu kanwı~ ~- !ardır. M. Grandi emni 
sında kalmış bir Kürdistan .. Bu dir: sasinin milliyetçilerin metalıbı- sinin yegane hal ça 

Kon.gred~ şunlar bull!_ndu: nu hangi akıl kabul eder ! Komisyon, hükUmetin bir ni tatmin edecek mahiyette ol- Ziraat kongresi mi terki teslihat old 
Bedırhanılerden Celadet - Sonra kurulan cemiyet bankaya veya ecnebi bir deniz duğunu söylemiştir. Lort İrwin rar etmiştir. M. Gr 

Ali. Kameran-Ali, e~bak Malıı;t bir Kürt cemiyeti olduğu halde tezgahına bir buçuk milyon İn- yeni kanunu esasiye ait teferrü ANKARA, 18 A.A. - Zi- bahsolan meseleleri 
tva mutasarrıfı Halıl -. - Ramı, reis Ermeni oluyor. Bu da gös- giliz liralık ve yirmi sene müd- atın tesbitine mill1yetçi liderle- raat kong~ı:_~i .bu.gün öğleden ev I nun hal ve fasla değil 
Vanlı Memd~h -- Selım, Bera- teriyor ki Kürtler ortadan kal- detle bir istikraz temin etmesi- rin de iştirakini istemiştir. vel akdettıgı ıçtımada pamuk, kika• salahiyettar ol 
:ı: !erden Şahın oglu Mustafa, dıırılmaık için .gizli bir uçuruma ni bu suretle iki transatlantik kenevir ve ziraat tedrisatı hak- tırlatmıştır. 
Seyh Saidin kardeşi Mehti Lı- d - ··türiil· .. •• •-- n__ A inşa ettirmesini muvafık bulu- A 'k 'h tı kıııdaki raporlar müzakere edil - . .. . . • ogru go uyor ...... .ıxırı - men anın ı raca 
calı Fehmı, Suleymanıye'lı Ab- li Rıza ve taraftarlarmıız n:amı lngiltere haricıye nazırı yor. Bu gemiler saatta 19 mil miş ve bunlardan pamuk encü-
tülkerim "Ali Rizaya v~kile- na şimdiye ıkadac verilen karar M. Henderscn süratle ve petrol motöru ile ye- V ~ŞİNGTON, 1,..7 A. A. - ı meni tarafından raporda izhar inkılabı kor 
ten,, , Haço, Remanlı Emın, fa !arın hiç birini lkıabul emıiyo- neticesiz kalacağım söylemek ni tarzda olacaktır. Gemilerin Amenkanın 1930 kanunuevvel ı.:di!en tamenniyat tasvip olun-
kih Abdullah,firari Hurşit, mar rum! de doğru olmaz. Her halde bir beheri 1500 ton olacakttr. ayı zarfındaki ihracatı 273,000, muştur. ANKARA, 
d ~ıi Te~fi~ C~mil, Şe!~ Ali - Müzakere şiddetlendi, Er- neticeye vasıl olmak emeli var- Komisyon bu gemilerin Pire 000 ve ithaliitı 2o9,ooO,OOO do- t 
Rızanın ıştırakıne İngılızler ma meniler ve Beıdirhaniler Ali dır. Fakat bir taraftan Avrupa ile Nevyork arasında işlemele- lardaıı ibaret bulunmuştur. 929 . 
ni oldular. Çünkü kendi el!erile Rıza taraftarlarının cemiyetten milletlerinin yaşamak için bir- rini muvafık görmektedir. Yir- senesi kanunu evvelinde ihra
kurdukları Hoybon daha iıl1ı: a- çı:karılmasau istedilel". Bil'lıas- /eşmek lüzumunıten bahsedilir- mi günlük bir seyahat olarak cat yekUnu 426,000,000 ve it
C:ımda Fr.a~sızlann kucağına. 5a Tevfik Cemil: ken diğer tarafta~ da Avrupa iki gemi muntazaman Amerika haliit 309,000,000 dolar olarak 
cl u~~ekte. ıdı. - Bunlar haindir, bunların 1 birliği ile alakadar olmalaTI ta- seyahatını yapacaktır. tahakkuk etmiş idi. 
Alı-~ı~ayı bu tuzaktan kur cemiyetimizde iş.leni yok! De- ı bii bulunan bir kısım devletleri Kcomisyon bundan başka da- • .. • 

tam1ak ıçın m.aaşına 80 rupye di. Lr.calı Fehmi, idare heyet a Cemiyeti akvama dahil değildir ha ~zı kararlar vermiştir. Mc- Amenkada komunıstler 
d;ha zamme.ttıler. . . z:ılı~m~ lbile K~rtleır~:?- :fil~~ diye müzakereye çağırr;:an:ak scla ·yjrmi seneden fazla e'iki- VAŞİNGTON , 17 A. A. -
B_e~rut~k~ -~ongre_ gızlı tutu~ rı~.n ıntıhap _edılmedıgını de'.1 bir tezat teşkil ediyor. :urkıre- miş her hangi bir gemi satın Amerikada bulunan komünist-

mak ı~tenıldıgınde bır Ermem surerek bu aşte çok alçak bır nin Rusyanın Avrupa ı/e alaka alınmıyacaktır Kırk seneyi bul le . "kt 
5 

-
1
-

600 
b" t h 

garajında toplandılar. Ermenl· maksat gizlendiğmi söyledi. !ar meydanda iken böyle bir ba l muş ol~n esk'ı.gemiler artık iş- ~ın mı ı aaktrı dı a B ınl a ~ 
· l · · ""l'k t mahalli de c ı · d k' t 'li ba-'- " mın o unm a rr. un arın ;,eı~. erının ~~ ": a ep .enn -e ~--ngı z ıuı.- 1 hane ile bu devletlerin davet e- , ıetilmiyecektir. Sonra vapurla- üzde 

70 
inin ecnebi olduğu 

Luks oteli ıdı. notlarının V'CT<iıgı ıkuvvetle ce- 1 dilmemeleri bugün Ceneı·rede / rın ayni hatta işlerken ayni gün j Y .. 
1 

k d" 
Yap'ilan intihapta kürtler na- !adet Ali hiddetle ayağa kalk- I toplanan murahhaslardan bir d k !km 

1 
d maA . oluna soy enme te ır. · 

C l'd Al" Şah" d Fehm' . .. . .. .. 1 e a a anna a nı 
~:nı f e ~beJ .. ~k ~· ııı Mza e tı ve .. ~~erme yu~uy.e, kısmım~ h:'-klı '!_la~ak. itirazrnı caktır. Pire ile Arnavutluk, Pi- ltalyan tayyarecileri 

.tSa aı· u erı~ ve 1 edm- re'k Kürtk çe . ak yı mı:nh uzu 1 celbetmıştır. Dıı_n ıntişar e~~n , re ile Kıbrıs, Adalar, İskende-
dun e ım az; tayın o un u- nmdda hIS"sal~-~e .e,. yafı ıauf1{ •telgraf haberlerınden bunu ug- riye, İstanbul, Marsilya gibi li- · RİO DE JANEYRO 17 A. 
lar. · rum a a ,..,.,ıyıorııun, az a reniyorduk. Son gelen telgraf 1 sında muntazaman A. - Brezilya gazeteleri Atlas 

Fevkalade murahhas unvanı 5Öyleme!,, diye 6Övdü. · haberlerı' de bu devletin .çeklini ~lan ar ara "ler ·ç·n h""ku'met Ok d b" l ' 
·· · 1 (D · ) . , · . ıs eyen gemı ı ı u yanusun a 1{ ceve an ya-nı taşımak uzere umum reıs o a evamı var müzakere için bır talı komıs- f d t hsis t rilmesi pan 11 İtalyan deniz tayyaresi-

. . d'"' . b"ld' . tara ın an a a ve 1 

R 1 l yon teşkıl edıl ıgını ı ırıyor d tal dilmektedir ni satın alacağını ve bunlara 
Alma sefaretinde om en ça gıcı ar Bir kısım devlet -ki birer bi- e . ep "eb" h r . l mukabil uzun müddetten beri 
Dün gece Alman sefaretha- rer isimlerini saymağa hacet Şımdi ır 

1 
ay 1 l~apur arı~ Cenova'da stok halinde bulun-

nesinde Alman imparatorluğu- Bugün hudut haricine görmüyoruz- Cemiyeti A!'-va- çürüğe .~ıkarı ması azım ge - maka olan 50 bin çuval kahve-
ııun 60 nci yıl dönümünü tesit · ma dahil olmayanlaı:ın çagırrl- mektedu. _ . yi İtalya hükumetine terkede-
için bütün Alman kolonisi top- çıkarılıyorlar.. masını istemiyorlar. Bu dr.ıha Yunan te_zga~l~rında t~m~r cegini yazmaktadırlar. 
l anmış ve tezahüratta bulun- Dünkü mlshamızda Ankara muha- ! ilk münakaşalarda anlaşıldı. Fa, gör~cek gemıler. ıçın d~ musaıt 
muştur. Sefir Her Nadolni bu birimiz Romen çalgıcılarmm mukabe kat tetkiaktın neticelenmesi ve şeraıtle borç v~nlecektır. 
münasebetle bir ziyafet vererek le bil"".•i! olmak üzere hudutları- 1 gayeye vasıl olmak itiba:_iie Faka~ komısyonda muva~~~· 

k kıymetli bir de nutuk söy- mız.h.ancıı:ıe .ç~artılmasına karar ve- · Türkiyenin ve Rusyanın çagrıl- daha dogrusu elzem addettıgı 
ço rıldığmı bıldınyordu. · ı · h · ni y k ·"in hü !emiştir. 18 de başlayan mera- . . . . I maları elzemdr.r. şc;_y erın ~~sı apma ı~ 
· t 22 d h"t bulmuş 

1 

Bu karar dün Dahiliye vekfiletın- Cenevre, 17 (A.A) - Avtupa kametin butçeye tam 200,000 
sım saa e ı am d ·ı• t 1m· "- üd"' l"' k"k • ı • . f . r 1 en vı dye e ge ı§ ve powo m ur u birliği hakkında tet ı at yapmaga İngiliz lirası yenı bır masra ı-
\"e çok hararet ı o muştur. ğüne tebliğ olunmu§tuc. ı1 memur komisyon umumi bir içtima lA · lazım geliyor 

M.. k. ı M c ı · ·· . · h tı h k J ave etmesı . ura ıp . er.. Geçenlerde Beyoğlunda bir bar ve akdederek . ?, ııının ıza a a -
. . .. . . lokantada Romanyalı çalğı heyeti ge- kında umumi muzakereye başlamış-

F.snaf cemıyetlerı muraki:\'len _bu tirrni ti tır. M. Henderson, M. Colijinin beya- M k "k d J 1 
rgün ekmek yapıcıları ve şoforler ıda ş . . . . ·I natını tamamile ve netice olarak ile- e Sl a a ze ze e 
re heyetlerile temas ederek dertlen- Bunların arasında ıkısı Romen tabı . .. d... .. ..t 1 alar ekseriyeti iti- . SİKO 

17 
A A S . t" d ld - . . il' t k rı sur ugu mu a e ı MEK _ on ni dinleyeceklerdir. ıye ın e o ugu ıçınv aye ma amı barilc tasvi etmi fakat ancak 1927 ' • .' . • .. 

Mürakipler. bazı cemiyetlerin, tet- bunların derhal budut haricine çıkarıl d 1 P "ktısa§dı"yat konferansı· zelzele esnasında 65 kişının ol-
! . r ""d"". . . 1 e top anan 1 1mı kiki hliviycte ait beyanname en sat· masrnı. ~ 111 mu unyetine emretmış 1 ta si elerinin bütün Avrupa hü- düğü anlaşı ştır. 

malannı mucibi takip görmemekte- ve bu ıki çalgıcı hakkında lizım ge- kn~ tvl rh kk da tatbiki Ulzım ol-
) 1 d.. ı.... ..1 ume erı a ın h I 

tedir. en m_ua~ııc eye un a-,..m tevcssu ( duğu yolundaki iddiayı itiraz ile kar lspanyol , asta ıgı"' 
• edilmıştır. z· • l k 1 . . ti , hüngür ağlıyordu. Bu hal, kıy- şılamıştır. ıraı mem e et erın ıın - İ B" 

metli ilim adamının ölümü her Aldığımız malumata göre viltyet yazlı tarife baklandaki taleplerinin I MADR D, 1 7 A.A. - u-
makamı §ehrimizde_Romen tebaasm hu gibi 'meseleletin müzake~esinde 1 tün İspanyada müstevli fakat 

kesi müteessir etti. dan daha. baş~ artıst!er olup olmadı 1 gösterilmesi .lazı~ geler;ı. hakı~tpe- 1 hafif bir surette grip hastalığı 

Tayyare postalan 
PARİS, 17 A.A. - Marsil

ya ile Saygon arasında deniz 
t~yaresi ile posta seferleri ya
pılmasına bugün başlanmıştır. 
Marignane tayyare karargahın 
dan hareket eden ilk deniz tay
yaresi bu akşam Napoli'de pa
zar günü Corfou ve Atina'da, 
Pazartesi günü Beyrut'ta bulu 
nacaktır. Şamda başka bir tay 
yare postayi alarak Saygona 
götürecektir. 

Seyahat müddeti hava şerai
tine göre 10 veya 12 günden i
baret olacaktır. 

Muzaffer Beyden sonra Köp ğını tetkik cttirecektır. Bunlar hak- 1 nstikle tetkık edılmemış oldugunu h""k"" sürmektedir Ençok 
1 d F B k .. .. 1 knıda da mütekabiliyet esasına göre beyan eden M. Hendersona verdiği u um · 

rü Ü za e uat · ursuye ge e hareket olunması çok muhtmeldir. cevapta M. Colijin noktai nazarını posta telgraf ve telefon memur LONDRA, 17 A.A. - Pa-
r~k merhum_un ail~s~e Dıı;rül- reniden izah etmiş ve ziraat memle- 1 ları gribe tutulmaktadır. Bu ris - Londra seferini yapan ve 

Tayyare ~azası 

fu~unu~ tazı_yetlerın.ı ta.kdım Kadınlar birliğinde çay ketlerinde h~kü':" ~üren b.uh~ana bu l hal posta tevziatında az çok in- içinde pilottan başka bir de ma 
ettı. Muteakiben muden-ıs Şe- . . . .. j"'eml~ke~enn lıuku~etlen bır çare ı tizamsızlığa sebep olmaktadır. kinist ve 6 yolcu bulunan bir 
kip B. söz alarak İzzet Beyin Kadın hırlığı tarafından dun Mak- bulabılmış olsalar bılc bu buhranın . . 

d k · sim de bir tedansan verilmiştir j ancak hafiflemiş olabileceg"ini, fakat 1 ' Fransız tayyaresı fırtınalı bır ilim hayatın a i kıymetınden, l 
Tedansan çok güzel olmuş ve saat tamamile ortadan kalkmayacağını havada Lympne tayyare karar-

me~aisinden, eserlerinden bah- yirmiye kadar devam etmiştir. ı söylemiştir.. 1 vam hası olmayan devletlerin komi- gahına ineceği sırada başaşagı 
setti, Bu ölümün Darülfünun i- Cenevre, ı 7 (A.A) - Avrqpa birli syon müzakerelerine iştiraki mesele- düşmüştür. Yıalnız makinist ya 
çin hakikaten bir ziya olduğu- r - ği tetkikat komisyonunun akdettiği 1 sinin tehirini teklif etmiş ve evvela ralanmıştır 
na işaret etti, y e k içtimada Cemiyeti Akvam azası olma komisyonun çalışma tarzı hakkında . 

Şekip Beyden sonra Hilmi enı çı tı yan devletlerin de müzakereye işti· müzakere yapılmasını istemiştir. I .lt d d .
1 d İ raki m_cseleııi tetkik edildig"i _sırada . c.E.NEV_RE, 17 (.A.A.) - Avrup_a ngı ere e ma enCI er Ziya B. uzun uza ıya zzet Be- 1 -

M. Mihal~kopulos, b.unu~ zemın ve bırlig~ tet~ıkat komısyonu, 2 saa~ su: CARDI. FF 
17 

A A _ C _ 
yin memleketimiz ilim hayatı- Anafartalar kumandanı z•mana gore hareketı ıstılzam eden ren bır muzakereden sonra cemıyetı , • . · · . e 
na yaptığı hizmetlerden bahset- MUSTAFA KEft1AL bir mesele olduğunu söylemiştir. 1 Akvam azası olmayan Avrupalı dev-ınubı Galles maden amelesı fe-
ti. M. Ven Cuı tius, yeniden müdaha-

1 
Jetlere vaki olması muhtemel davetler derasyonu konferansına iştirak 

Hilmi Ziya Beyden sonra ile mülakat k ederek verilen son kararır;ı. komisyo
1 
hakkılldaki muhtelif noktai r;ı.azarlar~ı eden murahhaslar kömürocakla 

merhumun talebelerinden Sad- -·- nu dav~t hususunda ta.m~mıle serbesti karşılaştırmak. ve bu davetın }eklı rı sahiplerinin ileri sürdükleri 
R kil h it l l btraktıgmı beyan etmıştir, hakkında tetkikatta bulunmak uzere . 

rettin Celal, Nurettin ve Niyazi en ar 8 Rr 8 1 M. Ven Curtius, Cemiyeti Akvam M. Briand, M. Henderson, M. Cur- şartları kabul~ 72 muhalıf rere 
Beyler kürşüye gelere:C ölümü- azası olmayan devletlerin de komis- ı tius, M. Grandi, M. Matta ve M. Ti- karşı 169 rey ıle karar vermış-
ne ağladıkları hocalarının hatır J'nzan: Ruşen hŞre/ yona kabulü hususunda~ kararın, M. tulesko'~an m~r~kkep tali bir komis- !erdir. Murahhaslar 19 Kanunu 
!arından bahsettiler. ,. • . ! Mendersonun talebı uzerıne, '°'.".rupa- 1 Y.~n teşkil etmı~tı~. B~n~an sonra ko- sanide işe yeniden başlanması 

İ l la.!; 1 lırı l lı olmıyan devletlere de teşmılı der- rrusyop, umumı hır ıçtıma yaparak . . , . 
htifal, hazim bir hava için-, Devlet nıalbo8iı satış ~·~es:nde riş edildiğini sözlerine ilave etmiştir.il iktisadi meselelerin müzakeresine de-l ıçm lazım gelenlere emır ver-

de beşte nihayet buldu. -! Brlçika murahhası Cemiyeti Al:- vam etmiştir. ı mişlerdir. 

' 

İspanya ile hakem 
muahedesi 

ve Cümhuriyeti ko 
pılacak olan ve evvel 
de ihzari mahiyette 
pılan kanunun esas! 

ANKARA, 18 A. A. - İs- tine başlanmıştır. 
panya hükumetile 28 nisan 930 devleti koruma ve 1 
adli tesviye ve hakem muahede- İnkılabı koruma kaJ1 
namesinin tasdiknameleri bu- .. 

1 
k .. · d 

.. 12 d h . . M'" tın ere uzerın e te gun saat e ancıye mte- 1 şarı Numan Bejrfendi ile İspa- lma~tadır'. Bu husus 
nya sefiri arasında teati edilmiş meı temyızden Fahre 
tir. ! ziz Beyler çalışmaktaıl 

' 

Kaçak kumaş! Ada çanı~ 
Muhafızlar çoğıı 

E Adalardaki çamların ııa' 
rzurum vapurunu tarafından kesilerek satılııı' 

getirenler ~u hakkında belediyeye-~ 
. . I !er vaki olmuştur. BeledıJ 

neler de getırınış er.. yetleri nazarı dikkate ol• 
. . . ld kat yaptırmağa başI~tıl' 

Yelkencı zadelerın yenı satın a ı- o· . ft h f" 
• · d ıger tara an mu a ri!I~ g" ı Erzurum vapuru dun Marsılya an d t .. k 

1 . . ı nun a evsııne arar ve 
limanımıza gc mıştır. · 

Vapurun tayilesinden 4 kişi rıh
tımda muhafaza memurları tarafın· Yeni mevkufli 
dan muayene edilmiş ve Üzerlerinde Menemen, 18 (Milbyetl 
sarılı olarak 500 liralık kaçak ipekli dört kişi hüviyet varaka9 
eşya bulunarak müsadere edilmiş, ka ri için yakalandı ve Adliye 
çakçılar ıakmctgaha raptcdilmiştir. dildi. Gcyveden 12 erkcJ<I.~ 

. .. Manisa ve Alaşehirden b1 

Kaçakçılar ansında Belçıka tabuyel getirildi 
tinde bir ecnebi de vardır. · ıtl, 

Kaçak eşya için nakti ceza da alına la Şeykh dıEsatş·müd· ~afaaknadat 
k ma ta r. ıın ıye a 

ca tır. yazmıştır. 

Zat maaşları 
muhasebesi 

Haber aldığımıza göre zat maaşla
rı muhasebeciliği masa kiltipleri ara
sında bazı tebeddülat olmuştur. Ka
aımpaşa masası Beşikta§ masası ile 
Fatih masası da Eyip masasile birle§ 
tirilıniştir. Ankaraya naklen tayin e

Yeni hatla! · 
I 

Ankara, 17 (Telefonla~ 
Çangırı, Fevzipaşa- Diy• 
nın Malatyaya kadar oJll' 
Kütahya- Balıkesir battı.,.; 
mi bir martta yapılacaktıl'· 

Polisin takvi1; 
dildiğini yazdığımız Usküdar masası bııJ. 
memuru Sabit Beyin yerine Haydar- T Abnkara, l~ -

1
tstan ~ 

k, "b" z· H d ra zan, Edırne, zmır '. ,ı 
paşa masası atı 1 ıya, ay arpaşa tehirlerin polis te kilatı t•'.J 
masası katipliğine Kasımpaşa ve E- cektir. Teşkilitta ş cenebİ ~ 
yip masası katibi Vehbi Beyler nakle yüksek tahsil görmüt ge~ 
dilmişlerdir. iade edilmesi dü;ünülm:.,._., 

Büyük Erkanı Harbiye Reisi MtJşir Feııı:i Pş. H:r.nln kiJ(Ok 
11 

hanımın nişanlanma merasiminden kıymet{/ b.'r intiba : aa 
sa/!ında Bürhan Bey, solunda Muazzez H~nım bulunıl 



Gümrüklerde ilk ıslahatın tatbikine b 
) h = B~lediged~ 

Şehir rehberi 
yapılıyor.. , 

iT.fakültesi Turing Gümrük Ne olacak? ı-M.-a11-ıle-nı-ete-rd-e l 
k ı •• J Bu çocuklar niç 

Reislik meselesi Kanun layihası Dahiliye u up er Tadil ve ilga edilen Sana.yi Ban.kası bir o··ıdı'ı'ler? •.• 

Orman 

Adll.ke encümenlerinde 1 k'll · · l l k -
du"n de muame e şe ı erının mı yon lıra ı 

tet ik olunmaktadır b'k' b I · · h il d.l d. 1 H d l t b' · tat 1 ıne aş anıyor tahvil çıkarıyor ... 
Haritaların tanzımıne a e ı eme 1 • İktısat vekaleti omıan umu er ev e ızım Gümrük işlerinin isli.hına çok e- Çocuklarını annwk·k <I· 

zehirieyer• baalandı; D .. lf" d' du··n ak-ı mi müdürü Bekir Bey şehrimi- yapbgıv mızı yaparsa h~mmiyct vere~ hükümc~iz u:u~I Geçenlerde hükumetle temas için ...,. ? aru unun ıvanı l . d.. .1• ette or bır takım kırtasıye muamelatının onu Ankaraya giden Sanayi ve Maadin 
ha~• rehber nası} olacak pm saat 5 de toplanarak tıp·. ze gebmt§ v~d .. u~ "..1 a~ ret et-- mesele kalmaz., ne geçmek üzere İstanbul ile Marma Bankası müdiri Sadettin B. şehrimize 
f a fakül · • t · t'habı meııe man aş mu urunu zıya ra havzasında yerlere ait ticareti da- avdet etmiştir .. 

an~~ Şchirrebberi tanzimi etrafındaki .. tesı .. rı~ase ın 1
. . F - miştir. biliye gtimrük.b~yannemelcrinl ilga- Sadeddin Bey, bankaya ait işler 

mi öldürdül~t'?7'. m )-

Bundan bir ınüd<let evvel Gel n 
nin Orhaniye köyünde bir vak'a>
muş: ') 

~ hazırlılrla ilerlenıiftir. Bazı Avrupa lesını muza ere etmıştır. a- Londra - İstanbul yolu için ya karar vermı9tır. , hakkında İktısat ve maliye veki!!eri-
is!# tehirlerin~ ait rehberler c~lbed~ml~- kült~den gelen intih~~ ~vr~kı . _~kir Beyi~. gazete~ilere ver alakadar turing kulüpler mu- . Bu hususta .h~zırlanan ve şubat ıp le görüştüğünü söylemiş ve şunları 
alı ~ ti. Bunlar üzerindeki tetkıkat bıtmış, tetkik oluıunuştur. Dunku diva- dıgı ızah_:ıta gore yenı o~an rahhasları ara tıdasında tatbıkine başlanacak olan ilave etmiştir: Mustafa ve Hasene isminde '· 

karı kocanın, biri üç yaşında, di -
altı aylık iki çocukları ayni gün e 
de ölüvermiş .. Mahall1 zabıta iki 1 

cuğun ant olarak ölümünü süpt 
görmüş. Büyük çocugu morga n"ı
mit!er Küçüğü, muayene eden -
küçllk sıhhiye memuru ruhsati!c u 
netmi,ler. 

n bir nlimuııe yaptlmala baılallllftir. na Süreyya Ali B. iştirak etme kanunu layıhası İktısat encume sında Viyana- yeni talimatname dün Rüsumat baş n_ Banka heyeti umulhiyesi 
ka~' Yapılnıalıta olan nümu?cd_e ~e miştir Divanı intihap evrakını ninden çıkmış Dahiliye ve Adli mtldürlüğllne tebliğ olunmuşt~r. . toplanarak muvakkat üç aylık büt 

nasiP teılri!ltı esas itt~az edıl~ıtır.daReh1 - kafi d'eıailc sahip görmemiş, ye encümenlerine sevkolunmuş da fevkalade Talimatnameye nazaran tıcaretı çeyi kabul etmiştir. Heyeti umumi 
her cepte tqınabilecek hır kıta ~ a .. . . . bir içtima ak- dahiliye gümrük beyannamesi usulü- ye martta yeni sene bütçesini ve 
c_~ktır. Ya\nı% tehir ~aritasın~ b~- m~st~nk~f ade~nı . .v: ne sur~t- tur. dedilmiştir. nün ilga edildiği mmtal<a Seddü!ba- bilançoyu tetkik için toplanacak-
tün mevaldin ayni mıkyaala g;österıl- le ıstmkaf vazıyetı hasıl oldugu Bu kanun layıhasının esası hir ve Kumkaleden başlayarak Kef- tır. 

• ·mcıl kabil · olamayacağı anlaşılmııtır. nu tahkikata lüzum görmüştür. yinni dört sene evvel, yaııi bi- Bu içtimada ken ve Karaburna kadar imtidat et- Bankanın bilançosu henüz bit-
JIJı Bütün isimleri en ücra soka.klara k~ Bu meselenin istinabesi için ev- dayeti meşrutiyette ihzar edil- hemen hemen mektcdir. memiştir. Bankaya merbut mücs-

' dar okunabilecek tarzda harıtaya sıg k fakül · ·a . . b' bütün Avru- Bu mıntak~ dahilinde ticareti dahi seseler iyi bir haldedir. Uşak şeker jsft dırrnak için ınuhtelif mikyaslar kul- rak~n te rar tıp . . t~sıne ı - miş; fakat eski meclısı me u-
1 

k !iye e§yası sahipleri. eşyanın tahmil fabrikasından şimdikinin iki miıli 
lanınak zarureti hasıl olmuıtur. Mese desıne karar verılmıştır. Gele- sanlardan kanun halinde çıka- pa mem e et- edileceği vapurun hareketinden bir istihsal yapabilmek için lazım ge-

Morg, yaptığı fethi meyit ne~ 
sinde büyük çocuğun arsenik yut~ 
suretile öldüğünü tesbit etmiş. _ 
nun üzerine ana baba m\:hkemeyı 
rilmişler. 

~ la yangın yerlerine tesadüf eden c~d cek intihap evrakının daha .. sa- mamıştır. !erinin murah gün evvel gümrüğü haberdar edecek len tedbirler alınacaktır. 
d~lcr uzun olduğu için b~':'Iarı, .kliçuk rih bir şekilde olması fakülte- Ormanların ıslahına büyük hasları bulun- !erdir. Sınai müessesat sahiplerine 1929 
mıkyasla gömtermek ve mmlerı vazı- . d'kkatı'ne arzedilc- muş ve Tu"rki- Gümrükten tayin olunacak memur senesi primlerine mukabil banka-
h . " h ld nın nazarı ı k h · t veren d 'f ·ı an yazmak kabı! oldu.,u a e, ıcne . .. . B · · ıymet ve e emmıye vapur a, acentanın manı estosu ı e mız tarafından verilecek tahvilat 
meseli Ba!ılı:pazarı sokakları heın cektır .. Sur~~a Ali eyın 1:Y~- Cümhuriyet Hükfunetimiz ka- ye Turing klü eşyayı muayene edecek ve manifesto- için alakadarlara ait liste henüz 
çok ve hem de tul itibarile !asa ol- set müddetı hıtam bulduğu ıçın nun projesini daha asri bir hale bünü de Ek- yu imzalamak suretile muamelesini vekaletten gelmemiştir. Emir ge-
d~larmdan bu .kabil yerler bliyUk şimdilik vekaleten bu v~ifeyi ifrağ ederek B. M. Meclisine Ekrem Rüştü Bey rem Rüştü B. bitirecektir. Menifesto iki nüsha ola- lince tahvilat, sanayi erbabına 
ınıkyasla &öaterileccktlr. Bundan bat fakülte katibi umumisi mUder- temsil etmiştir. rak tanzim edilecek, bir nüshası eşya istihkakları nisbctinde tevzi olu-
ka bazı umumi ve maruf yerlerin de , T lh B k tevdi etmiştir. K nın tahmil edildiği mahal gümrüğü. nacaktır. 
herkes •·-•mdan anls•ılabflecek bir rıs a 8 • yapaca tır. l' · b ' t• ongre mahiyetini arzeden ne, diiTeri e•yanın rıkarı!dıg" ı gümrü Tohvil&t beheri birer liral<k ol-

"""' • Layihanın Mec ısın u ıç ı- b · · .. b • ' tar~da ipreti mahıuBB ile göat~r~l- Fakültedeki ikilik meselesi ma devresinde kanun halini al- U ıçtımaın ruznamesinde uç ğe tevdi edilecektir. mak üzere mecmuunun kıymeti Mr 
nıeıi dliıü'nlllmektedir. Nümune bıt':" ile reis intihabının kat'i bir nev mühim mesele mevcuttu: 100 tondan aşağı olan yelkenli ve milyon liradır. 
ce geblr meclisine verilecek ve meclis . 'k . ih f ·n daha ması çok kuvvetlidir. ı - Londradan tstanbula kadar diğer küçük olan sefainin ticareti da- (9JO) primlerinin de bu suretle 
1>~vio cvlediği takdirde tahshıatı alı tıceyc 1 ~r~.~d e ını "t k Kanun projesinin eski şek- imtidat edecek genis ve kestirme biliye hamuleleri sadece bulunduğu tahvilita mahsubu bakbnd• b•nhmr-
aıarak tab'ıııa bqlanacaktrr. epeyce bır mu ete mu eva - d h n1 1 d bir şose temini; , mevkiden alınacak muhafaza pusu!asi za bir teblit yoktur. 

kıf O'duğu tahmı'n --''lmekt'C- tin e ayva arın ormaıı ar a ·ı k d'l b'I k . ·ı cuı . 2 İ k ı e sev e ı e ı ece tır. Talıviller için senede yüzde altı . I rl otlatılmasına müsaade eden çı- - cap eden mahallere on- E b' 1 k ti d 1. b 
Itf . sı·panş e dlr b' b 1 ·ı 1 ;ı.,cne ı meme e er en ge ıpte u faiz verilecel, devair ve müesses•-

aıye · hetlen' oldug~u ı·çı'n ı·ktısat veka grece tes ıt olunan eyne mı e t k d .. "ki d bak 

ı 

Dün ağırceza mahkemesinde'' 
karı kocanın davasına başlanıldı. 1 

Evvela Mustafa isticvap ol• 
Mustafa hiç bir dZ oıari a~aucnı bir 

_ .uudn çıkmışlardı. 

C!eşredilen kitaplardan müellifler<, 

8 ır nüsha verileceğine dair teamiı. 
t~~üzakeresin ,. başlanmrş.sada reis 

-•et kalmaclıgını söyleyerek cel
Ba11 • ·. · M ı· 
h 

mıştır ... ec ıs çarşamba 
sı aber vo .. 0 k b-lki c 1 .. D . . ~ . vve ce mu~ 

edı ~· haı: " İktısat vekaletile 
Ev~ geldım, Bırde n'->l •l . . h 
1 'k' . d .. 1 er ıçm a 
arımın ı ısı e o memi§ hı .. 

ğil 

oldl 

kra t ı · ti . 
1 

mtn a a a gumru enme en Ş a ta ait munakasalarda kıymeti muhar-
. Divan yakında te r op a- · · ışare erın <onulması Belediyenin mübrem ıhtlyacatı 1- l . l d leti bu cihete itiraz etmıştır. .. :. . ' . yerlere gönderilen aktarma eşyası es- reresi üzerinden aynen kefalet alı:çosi 

çin bet yüz bin türk liralık kambiyo narak bu meseley netıce en .rr 3 -;- Bu~u.n mı!letlerce turısler!e kiden olduğu gibi matbu aktarma isti olarak kabul edilecektir. 
müsaadesi verilmişti. Bu meyanda mek üzere bir karar verecektır. Asri, fenni ormancılıkta or- azamı teshılatm ıbrnzı ve en başta dasına tabi tutulacaktır. Bu tahvil/it tedricen itf• edilırd: 

rına sordum. Haacne s:ocuklarile 
tikte dereye gitmişler .. Sonra çoc 
!arı bir ağaç altına bırakmı~ .. Dön' 
ğli zaman her ikisini de zehirlen 
bulmuş.. ~ 

I 

bilhaııaa itfaiyeye taa1H1k eden kıırm manlar otlakiye olmaktan çıka- "!~iptik,'. kulübü turislerinin güm Yeni talimatname işleri tesrı ede- (50) senede tamamen ortadan bldr-
teablt edi!miı ve siparltine karar veril rı:lmıştır. Bazı ziraatçılar mem- ru _resmınde':' afh, .pasaport mua- cek, şikayetlere meydan vermiyccek, rrlacak"'· 

.rl mittir. Celbedi!ecek itfaiye al!tı ara- 150 J"k) lekette dört yüz milyonluk bir melatmın basıtleştırılmesı ve bu- eshabı mesalibi beyanname derdin-" d h · ı• ] er na mümasil kuyudatın kaldırılması den kurtaracaktır. Fabrikalarımızı halka devretmek 

•ı 

Reis sordu. 
- Sizin evde sıçanotu bulunur n~ 

- Hayir efendim bize öyle şd 
Uizumu olmaz .. sında fazla miktar • ta rıp a .. tı var- •• serveti hayvanat teşkil ettigv ini d k ve halkın müessesesi yapmak porg d eme tir. Talimatname bugünlerde tab ve 

ır. ti k le 'ht' aç oldugv u ramıınıza dahildir. Fakat. bu za- p k' d t ' 
Ekmek fl'ati' VtMJ a yer re 1 ıy K teksir edilerek Ticaret odalarına, va- - e ı evam e .. · 

Y 
. d k kanaatındedir. ongrede Alman murahhası man meselesidir. Halkın gösterece - Soracağızıma efendim, hüu· 

lıtanbul belediyesinden: 
Kinunusaninin yirminci sah gü

nünden itibaren Ekmek sekiz buçuk 
ve Francala on üç buçuk kuruştur. 

unanıstan an çı an evvela' bı'r nutuk so"ylemı'ş ve pur acentalarına ve diğer aliikadarla- ği alaka ve rag"bete tabidir. Fran- ,. T 

l h 
'l • ? H lb ki 1 k k' ra değişiklik yoktur. d lb . . . çocuı;u rnoruga (morg) götiirdük.

3 

lan ar angı en a u , meme ette se ız turistlerin kendilerine azami sa an ce ettığımız mütehassıs M. hirlenmiş dedi"""""~" •· mahh 
buçuk milyon hektar orman var h 

1• 
Boten fabrikalarımızı tetkik etmek ye terdiler.. _; e Tıc.aret mektc 

dır ki, kıymeti dört yüz milyon müteşekk. ld - bunların Villiyefle ·ı d d'l k d' Sonra Haseı'ı::- ..o .... yon teşkı·ı e· 
Türk _ yunan dostluk mua- - tes i at vadeden milletlere çok L l le meşğuldür. Kendisinden çok is- " ::ı~asım Bcyler-

hedesinin ilk iyi neticelerinden lira tutmaktadır. ır o ugunu, . tı a e e ı me te ır. :--- Vallahçi r.~ .S .1 olerde top· 

Çöpler için iki teklif biri olmak üzre Yunanistanda en başında genç Türkiye Cüm- T f • RUSLARLA TiCARET mıyorum.. oc,,;;;; ır.· v ' 
. Bu noktai nazarlar icap e- huriyeti bulundug· unu söylemiş ti b' _, o: B 

ötedenberi şehrimizde faaliyet göı oturan yüzelliliklerin Yunanıs- - e ş ıne oturttl ın. . .o ·- ..c: 
teren iki ecnebi şirket ayrı ayrı bele tam terke davet edildiklerini den şekilde telif olunacaktrr. ve bu sözleri şiddetle alkışları- ••• Rusyaya ihracat işlerile meığul gittim. Döndür, t ı:: fi '5 ~ 
diyeye müracaat etmi•lerdir Bu şir' k G b' T k d 1 mıştrr. olmak üzere bankamızın ic::tirakile cukta bir kay '6n .•• ~ · ~ q v 

.~ .. · .. . . yazmıştı . ar ı ra ya a Ç - • • eve taşıdım. Ne oldu r ? 
ketler, İstanbulun butun çoplerını kan "Yeni Adnn" gazetesi, bu TAHRJR Alman murahha . .,ına cevaben söı a- - .... --- evvelce tesis, edilmiş olan limitct ma deyi teyzeme ~i tar . 
toplamak, nakletmek, bunları yaka- .. l"" . lan Ekrem Rüştü Bey kongre izası ü- şirketi feshedilecektir." 
rak Ub . •b' f ideli mad munasebetle şu ma umatı verı- •erinde iyi hisler takviye eden bey•n•- Hastaneler, sıhh"ı Diğer taraftan tahkikatımıza gö d.im. Çok gesmedgöre Mısırda bu 

, g re ve saıre g• ı a - E lAk' imasına tı .. Amıcası büyü~ tarafından harp 
deler istihsal etmek fikrindedirler. yor; m a in yazı trnda Büyük Gazinin irşadile ilerleyen re bu şirket tamamen gayri faal bir 

B 
.k. . .. l .. t la "Yunanistandan çıkarılacak baş' andı Türkiyenin meden; tekimüt yolunda ar- mÜeSSeseler haldedir ve Ruslarla cereyan etmek- Mustafanm b~e01bir t~:kere gön-

u ı l grup şehrın çop erınt op w l d tık daima ilerleyen bir varlık te!Jkil eı- te olan Ticaret muahedesi müzakera rak dinlenildi: gazı er namın:ı: 
mak, nakletmek, bunları yakarak, yüzellilikler şun ar tr: Tahriri müsakkafat komisyonları- tiğini, Cümhuriyct hükumetinin turı-.ıe- teftiş ediliyor.. tı neticelmdikten sonra feshedilmesi _ Efendirr, ara 

1 
.~~rcedilmekte 

ı;ü~re ve saire gibi faideli maddeler Mustafa Neyyir: Edirnede nın faaliyetine Fatih kazasından baş re her sahada muavenete ;mode oldu- hilkllmetimizce tekarrür etmiştir. yoktum .. Bir ş~ ı;;a u t~ cemiyeti-
ıstıhsal etmek fikrindedirler. "Temin" gazetesi müdürü; A- 1 !anacağı ye 9 numa- tunu filen isbat etıitini söyl•miş ve: Sıhhiye vekaleti baş müfet- Esasen bu şirket ihtiyatı bir tedbir küçük çocuk, da ar a; a.ı:ı~ bu-

Bu iki grup şehrin çöplerine dair ziz Nuri: Sabık Bursa valisi. ralı Fatih merkezi tişi Fuat Bey, şehrimize gelmiş olmak üzere tesis edilmiştir. Likin mıı. ölcsiymiı .. d'tur .. 1 , 1•vaırı res. 
b İ kk ı " - Hükumetimiz İatanbul B h l · hh' bidayeti teıekkilltinden beri bir sene Şahit Gülsü· en ma !-'!er tarafın 
clcdiyeden ma!Oınat isteınİflerdir. Gum" u"lcüneli smail Ha ı; 

1
· nahiyesi komisyon Londra yoluna kendı· memleketı' da tir. Fuat ey, astane erı, sı ı d f 1 ı t k 

V 1 
· · ı· · · N f' 20 en az a zaman geçtiği halde bir bir bir ihtiyar .. • · 'n a vım ve salna. 

b b 1 d
. .. 1 ş h · · ~ aa ıyetı gur · mcmiş, fuzuli bir mas- Müba•ir: m "a ar~ . ma lıl!eri er len malllmat bunların ışıne ge ır- Hu"m'yet ve ı'tila'f rüesasınd.~,.

1
, nyaeetıne a ız, hı'Iı'ndeki kısmını yapmag· ı, Beynel müessesatı teftişe ba~lamıştır. f ı· · • ü! • " h ı 

se u işe girişmek üzere e e ıyeye Sefer hoca; Çerkes kongresı a- numara ı e rcmını milel itaretlerinin konulmasın• ka- l'af teşkil eden tahsisatı kesilmiştir. Yü .. ' cdılmedıgıni sorL1! 
teklifte bulunacaklardır. İ 'l H kk komisyon riyasetine bul ettı'. Triptik esası da Cu"mhlırı· HaA kı'm'ıer kanunu s d dd' B A k - rusen< malfılle · · zasmdan; Çopur smaı a I; 'f lı a e ın . n arada, evvelee Diye zorluyc ~· . cemıyoti 

Ecnebi grupları çöpleri yalnız top 
lamakla iktifa etmiyeceklerdir. İstan 
bulun temidiğini de deruhte edecek 
ler, sokakları sulayacaklar, sokakla
rın fenni surette temizlenmesi mes'u 
li yetini deruhte edeceklerdir. 

, · d 1 Şen • 33 numara yet bllkQmeti tarafından kabul o- bankaya verilmesi mukarrer olan ür da ı·ştc anlattıkJ,11 b.u g.ıb.ı neşriyat 
Kuvayl. inzibatiye h= etın en: , s tya nahı'yesı' 1 k • 

l
. b -J M 

5 
ama lunmuştur.,. Hakim er anununun muv- milyon liralık avans meselesile de _Ben bir şe emıyetının aliıkas, 

Namık: Po ıs asmemuru. u komisyon riyasetine kk dd 1 · d k' meşg"ul olmu•tur. 'arı satanlar n d • Ek B · t a at ma e en meyanın a ı • laşık yıkayordu• _ 1 a ct 
tafa Sabrı. hoca·. Şeyhülislam 1 de Tahsin Beylerin rem eyın stanbulda ak- . . . ı d 3 7 dd ılg ol Bu avansın yeni sen~ biltçesinin cuklarım hastal< unma ıgınr bildir. 
ve kuvayi inzibatiye hey'etin- : tayin edildiğini ve dolunan son Beynelmilel kon- ncı ma esı a unmuş- tatbikine başlandıktan sonra banka- ğurt veri .. dedi.. 

1 
. 

d IS kanunusanidcn greye ait sitayişlerile biten bu tur. ya verilmesi muhtemeldir. rak edip gittim •n skenderıye ve 
elbrahim Sabri: Mustafa Sab- 1 tibaren vazifeye baş nutuk kongre azaları üzerinde Defterdarın teftişi ··~ .. ---- de yuvarlanıyo~.na'?"ma 2

0 bin !ıra 
Gaz depolan ri hocanın çocuğu, Çerkes Da- .~.dıklarım yazmış- çok iyi bir tesir yapmış ve ge- Defterdar Şefik Bey, dün Ticaret mektebi ~:n a!~~~~r~~tr,al:r~ .. ~~:l;'ı;';~ş:ı';i 

hakk vut, Yusuf oğlu Gönenli Remzi: Yeniden haber al- ne Alnı~? ~ur~ıha~.ı aya~~- kal 
1 
Maliye tahsil şubelerini teftiş Ticaret mektebi alisinde tesis edi- .. . , ~tle M1'ır lıük(ı. 

Gaz depoları tesisi ın- lı'stenin 122 numarasında mu- , dığınuz malumata karak Turkıyenın gosetrdıgı bu' . . len tahlil laboratuvarının mlltebaki Muddeı umumı bır su· .. aı ""ru·q 
da Neft sindikat Şirketile bele-

1 
K ., b h b t h·ı• b k 1 k 1 · etmıstır. aliitı da Avrupadan gelmiştir. Llbo- - Acaba niçin yog'urt istem e 

kayyet Topal Ömer og" u e- ı ausiı. uey göre e er eş es ı atın aş ·a mem e et er ı- - d diy d eden mü .k. k"' · b 1 kt d . l G • ratuvar a badema tüccar taraf1ndan sirke falan istememiş? .. 
e arasın a cereyan 

1 1
. İdr·ı· lı'stenı'n l32 numa- aza ile ı ışer atıp u unma a rr. çiniyi bir mısa olmasmı temen r.p var .. d ·ı d h H H 

k lm
. h çe er ı k · 1 ·ı .. ı · gon en en meva ın ta !ili yapılacak- asene anım: 

za ere ikmal edi ış ve azır- · t Abdüllah Bu omısyon arın vazı e . gorme en 1 ni etmiş vaziyetlerini henüz t B · · .. > 
lan ")'f · b l d' e rasında mukayye • için Şehzadebaşında Fevzıye cadde- . ' . • Havalar çok gayri tabii gitti- .. 'r. un.un ~çın t~ccardan alınacak - Belki hava çalmıştır diye! .. 

anıtı a namenın e e ıy _ K 
1 1. K smı· lı'stenı'n . b' b' b 1 tesbıt etmemış olan Yugoslav ucret ıçın bır tarıfe tanzim edi!ecek-ı Cevabım verdi. .1 

-ı eçe er ı a · sinde müsaıt ır ına u unmuştur. . " - g"ı'nden nezle ve bu meyanda · 
encümeninde müzakeresine baş og u d kayyet B 1 t ı ı tır. • ~·· 

1 a mu Bu üç komisyonlardan merkezi ya ve u garıs an mura ı ıasla- v h 1 kl - 1 Altı aylık çocugun ölüsünü il' 
lanmıştır, Buna nazaran şirket 145 numarasın . Fatih nahiyesi komisyonu İbrahim rınrn nazari dikkatini celbet- grip, bogaz asta 1 arı çoga - l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I! ne ederek, emrazı sariyeden öln 
antrepo için bir arsa mübayaa • •••- Paşa caddesinden, Şehremini nahiye· mişti. mrştır. Sabahlayın.poyra~ veya · B . kaydi!e rapor yazıp defnine ı 

d 
· T k dd · d l d lan hava gunde bır kaç tır. u tamımde muhacirlerden ve e k" "k hh' -"' e ecek, buraya depoyu inşa e- si komısyonu op apı ca esın en o os o . . r n uçu sı ıye memuru "'•· 

decektir. Malullerin muayenesı ve Samatya nahiyesi de ayni cadde- Kongreden sonra bütün dip I defa değiştiği çihetle tahaffuz kendılerıne ev temlik edilmiş met Ef. de istiçvap olundu. tlir. 
Zat maasları muhasebecili- nin Aksaray kısımlarından tahrirata loması mehafilinin hazır bulun- çareleri azalmaktadır. olanlardan aldıkları evi henüz - o gün bir ilmühaber a/.ıe-

Tesisat masrafını şirket de
ruhte edecektir. Depolar bazı 
Şerait dahilinde Belediyeye ka
lacaktır. 

gVı'nden aldıg=ımız malU~ata gö başB!amıahşla~~ır. .. kk f t t' . d duğu 200 kişilik bir ziyafet ve- Maamafih sıhhiye müdürlü tapuya raptetmemiş bulunanla- Orhaniye köyunde bir çocuk, ;t-
~ u t rırı musa a a ne ıcesın e .1 . • _ .. .... 1 · · · ı ı · · d ıa 

-'erece üzerinden malulen te- bilCtmum emlakin elyevm getirmekte n mıştır. gunden 'alman malumata göre rın ev en ıstırdat edileceği ve n~a .ı ateş er ıçm e ya:u~~rrı~uş.. -
re c' f'h . ., . d' tapuya raptettirdı'g"ı' hald t k- gıdınceye. kadar. çocuk oı.m. uş 
kaüdü icra kılınıp ter ! za~- olduğu irat gayri safileri tesbit olu- • • • grıp mevzıı vazıyette ır. . b .. e a ayene ettım. Hıç teseın.mum 
mı almakta olan askerı malul- nacak ve emlilkin vergisi binanın DEHŞET ! sıt. ~rıs:larını ~e~yenlerin ev görmedim. Defnine ruhsat ·ho 

k "t k kargir ve ya ahaşap olduğuna n_aza- Bedava yolculuk lennın ıcra manfetıle satılması Küçük sıhhiye memuru "· Ş 
!erin 1683 No. lu te ~u ~~- ran scnev'ı iradt gayri safisinin yüzde b' iki 

M 
• b'd • dd b ıldirilmiştir. Bu emir derhal nün defnine r~hsat verebi'" gece 

ermı a 1 esı nunun 3 7 nci ma esı mucı. ~ 13 ve ya ı 7 si nisbetinde vergiye ta- Çinde donmadık bir şey Kuduz hayvanlar tarafından ısırıl büt" l'k d 1 "lh yetinde oıup 01,-.. ~· ~ .. .,;ada ı Ali 
Topkapı sarayı içinde aske- ce üç senede bir muayen.elerı ı- bi tutııl_a_ca_k_t_ır_.______ mış olan c~hasın devlete ait tren ve un a ~ a a~ ar~ ':'e mu a- veremedi.. .ayı alıüst etmişı ir. 

ri ınüze önünde yapılmakta 
0

_ cap etmektedir. (Bu terfıh zam GÜ!>ırÜkler kalmıyor ! vapurlar ile parasız nakledileceğine kata tamım edılmıştır. Küçük çoc veıa işkemb'e~i Petro-
lan mermi ve gülle abidesi ik- !arını almağa başladıklart .. ta:. Bu sene bizim 1 k tt dair Sıhhat vekaletinden vi!Syetlerc Tapu senedı' almak büyüğün ak;' taarruzd e~!er, ka1r 

b ı ) Ü çuncu İstanbul gümrük başmüdürü , mem. e e e şu tamim gönderilmiştir: huldil. atırtı e er"" rcz~Ieı 
rnal edilmiştir. Abide dörder rihten iti~aren . aş art b ld kış pek hafıf geçmektedır. Av- "Kuduz ve şüpheli hayvanlar ta- laAzım · Neticede, ra Kayseri.oteline ge-

d d 
· ih etınde stan u a Seyfi B. davet üzerine bu ay 1 ki t hd t ınetre yüksekliğin e ört mer- senenın n ay . . , . rupa memleket erinde de kışın rafından ısırılan eşha1ın kuduz tedavi in, fezlekey·,;a: e , ' ':'e,-.?.!•Iin 

rner sütun üzerine yapılan bir 1 mevcut fırka sıhhıye. ~ey etı ta Ankara ya gidecektir. Seyfi B. şiddeti ehemmiyetsizdir. Halbu J hanelerine sevklerinde devlete ait u- Muhasebei hususiyenin tah- karakol kum!\,~-':!!"Mehmet çav'Y• 
taktan ,·barettı'r. 1 rafından muayenelennı .ıcr~ edt- in seyahati gümrükte tatbik e- ki Çinden alınaıı haberl .. mumi nakil vasıtalarından meccanen sisat' ile inşa edilmekte olan şahit sıfatile celplerine, tevsii t;de 

d·ı k 1 · t k'l't ·1 ere go- · tı'f d I · B" "k M'l! M k.ata k" "k hh' , tirerek muayeneleri netıcesın e ı ece o an yem eş ı a ı e a- b' k 1 d d . ıs a e etme en uyu ı et cc- yollarını bu sene de yapılması- , ve uçu 11 ıyc memurları'" 
Ta'k .. · harbı umumıde d f V k' ıa· kadardır. Mumarleyh, gum" _ re ırço yer er e ereceı hara lisince kabul edilip 6 teşrinisani 930 . . . • ölüleri muayene ederek defne rı 

C 
uzerın1e il. 

1 
. M . tanzı'm ve milli mü a aa e a- t t h f (25 30) na devam edılecektır Son ıkı 

kk l 
. • h kk d .. h re. a tessı ır - derece- tarihinden itibaren mer'iyete girmiş · .. vermek salahiyetinde olup olm,-•k-

_ ana a ede ng ız enn aJe-
1 

. hh' daı'resın' den tastık ru"k teşkı·ıatı a ın a mute as d f d 1 t b ld 'k d 
1 

etı sı ıye ır. Harbinde ( 48) dereceye ka olan 1593 numa_ral~ umumi hrfzıssıh- sen~ z~~ ~~ a s an u a mu.te Iarmın sıhhiye müdiriyetinden • 
~tı zı~hlısı tar~.m an at~ aı:ı1 ettirilecek olan raporlarını sısların mütalealarını muhtevi dar düsmüştür. Limanların kıs ~a .kanunun 7 s ıncı maddesi ahkamı addıt kuçuk yolardan maada Uç masına karar verile•ek r.mhake 

e pat cı.mıyan ort ~erm.ı ~ ~ mart 931 yoklama muame~~tın- mufassal raporu da beraber gö- mı aza~ı donmuştur. ıktızasından bulund':'ğundan Nafia büyük yol inşa edilmiştir. Bu lik olundu. 
6. ınernıı parçası tes~ıt edı~ş dan evvel ikmal etirmelerı ıcap türecek ve bu hususta umum ve İktısat veka!etlerıle cereyan eden yollar şunlardır. 
tır. En büyük mennı 1200 kılo d •. d rt 931 yoklama müdürlüğe izahat verecektir. Sokaklarda donup ölenlerin muhaberat neticesi mezkur eşhasın Katlık" B "d t 1 B 
ağırlığında ve 40 çapındadır. e edcegın en 'mb a edemiyenle- T" t t'' l . haddi hesabı yoktur Pekinde devlete ait trenlerle ve ya Scyriıcfs- .. ~y -Ü a~ a yo u, a-n· - l . 

25 
lik çapta sın a rapor ı raz lCare rapor Or erı b. k f t . · . .. in idaresine mensup vapurlarla mcc- kırkoy yo u, skudar - Bağlar- Tevkif edilen Zeyr~kt 

1 
ıger erı 38, 30 ve rin terfih zamanları raporlarını İhracat ofisi raportörleri dün Tica- ~r. ar ır ması netıcesın?e Y.~z canen nakledilmeleri tekarrür ettirile başı yo!.u. Bu üç yol vilayetin camii hatibi Abdülhay 1 

r ır. zat maaşları muhasebeciliğine ret odaeile temas ederek bilhassa ha- k'..şı telef olmuştur. Nankın hu- rek tekmil istasyon memurluk!arile en mühim yollarını teşkil etme!· hakkındaki ı,ahki,t~•d' 
Sütunların kaidesine de en tevdi edinceye kadar mevkuf Jıkçılığın inkişafı meselesi etrafında kumet kıtaatının "Yangçe" neh Seyrisefain idaresinin alakadar me- tedir ' 1 d'I il)·· uvar 

b 
. odanın yaptığı tetkikata dair izahat rinde ltızıl orduya karşı hareka murlarına mensup oldukları vek3let- v'·ı· b O .. ma e 

1 mferlş!ldlr. 
iiyük mermı'lerden dört tanesı tutulacaktır. ı t r d t bl' - ı ı ayet u sene de skudar Efendinin almışlardır. tı bu fırtınalar dolayısile d - er ara ın an c ıgat yapı mıştır. d . !tlc basılmıştı~. 

ve dört köşeli kaidenin etrafına ilk mektep.. Bu hususta hükumet nezdinde te- t B' k t • . u.r an Beykoza kadar olan uzun mesı muht 
d 

. . . muş ur. ır ı aatın ıaşesıtemın H ı · ·ı 1 · k · A mel.tllıılıık kıht, 
a 26 lık dört Türk mermısı ve Sultan Ahmette eski Zabtiye bina- şebbüsatta bulunulacak, bılhassa ba- . . . v• · • .. • angi yollar y I k? yo u ınşa ve ı tma ettırece tır. bdülhay · 

taş eülleler konacaktır. Abide-
51 

arasında yapılmakta olan ilk mek- lıkçılıkta kullanan tuz resminin ten- edı~edıgınden cıvar koylerı apı aca $,imdiden yolun inşasına basl::ın nm gayri 1 der. 
!!J.!n cephesine tunç bir livha tep binasının inşası ikmal edilmiştir. zili balıkçılara kredi ve asrı vesaiti yagma etmekte oldukları bildi- • Maliye Vekaletinder . •ıili- mı~ Vililv~t bu sene Polon:·· '·~nı için k.-mı 
bır }' h . 'l k · Yakında kü•at resmi yapılacaktır. temini i~in çalısıl•caktır. rilmektP.dir. ··"' .. ağındaki: bir tamim ('ıııdırılarak --- -t racaK'l•••••• 

av a eri tın ece tır. • J _.at bulunn aileleri ka· ... edilecekti(. - 1 
• 

Gönderilecek 

4 

1 

• 
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ugünkü hava 
hın re" tn çok 1 J. <n •r. tJ 

<l lfo ıin ruzg hra el 
~ıu >3ğmurludur. 

Felek 

rııJ t.Lll' ı; r ı il 1~31 

Sa:ıı.'at 

Yaşlı dostun Ögrettıği akı Şeh'.adcb<hl 

MİLLİ SİNEMA 
- Frans1zc;fldan -

~ER~ERI 181 
Se:-li, so~du ~ırk:ıİ! 'c teın;ı 

men renk'i nanı Mua lJm 't 

ınuhtcşcm filmi Hlnıt. hu~On 

> m olacal: gö~ıcrilecekıir. Giır· 

ıne,enler bu günben i"Hade 
ct,inler. .\laıineler \1,30 4.:10 

,ııvare 9,.30 da ba~lar. 

MAJİK Sinemasında 

AL JOLSON 

GRETL THE1M&R 
ıarıfındın ıemlll eclllen 

<,'IX:O'BARO l s 
özlıJ ve •trlı:ıh büyük hlmlnl 

llfkil eden aauw bunlardır. 
Haşiyt: Biloıler ~imdiden ıln • 

ma gifelerindon ıeduik cullc
bllir. 

1 

ATİNA 

ıarafınd n .,. Zozo Dal.mu ile 
MHo f1liptdlı 1:-tirakli< 

LEBLEBi~i 
HORHOR AGI 
opueti ıemoıl edllccı ktir. 

p< ,.kında O l[LEl'TI . 'l OU 
l'ARADl.'O 

AP AŞLARI 
peı. \Olunda fthrımlzln en bayDlı: ve lükı ıtaemıtı~da .• -

• • • • •••••• • • • • • • • • •• • • • • • 
Bu ak;Rm 

ELHAMBJ SiMEMASINDJ 
CLl'vf. l\ROOK, RI HARDARLl.N ve 
~- '\ Y WRA \ ı ... fııulan ıeıull tdllen 
vo ATLANTID ile OÖNOILÜ [ .. H 
RAMA. · filııılerlndan dab ıtı~I oldu 
au b .. an edilen, çolllıı, o.sarctin ,. 

IŞl<ın nıaaıumuı: 

NAMUSUM İÇİN 
muaua.n ve harilı:ultde lılmm irauin• 

bıtlaaıyor. 

HatlJe! Btletlmn .... ıdcn tedarik edil 
.. i ıııercud11r. B11ılilı matineler 

ıcn.ılllıhdır. 

Paramount lilmidir ·····=~; 
•••• ıııııııiiiıiMıııııııııııııııtaı... ~························ • • ••1111111 ........................ , .........• .,,. ...................................... . 

=· : 
~~ANADOLU ~ 

Piyango miitliriyetlnden: ::: : 

Nunıunr,c,artn:ımei \c~- Ekler tiyatrosu if SiGORTA ŞIRKEf( § 
hile :i0,000 ;ulet defter tap et Yunın opncu ı !§ : 
tirilcccp;inıkn rab'a t~lip olacak· :\.im. O!impl 1'ınıioti. Hi\ıarsı :: TGrklye it Banka11 tarahnd•• te•kll eclllrntftlr : 
l~rııı !)<.'\' akçaları lle blrlikte Ragtin\:ü program >aat 21.15 :: Vancın - Hayat - Naldlys - l\a:ı:a • Otoaıo!ıll • •..ıı'tlll1etl : .. -
11) f .Q.l 1 pazartc~i ıı;iinü saat "(in!cnc .~,kı. iE Dtallye Slcıırtalıırıaı kabul eder. ;: 

l ~ re pi yanı:• ı ın udürliıgimde ,J 1ıecdc :: Adreo: ' ilaca Vakıf ilan lstaıtb Jl : .. : 
nııııc;ekkil tanıırc cemiyeti ıııti ~u ikan Hacı Apo~tolu Holoto ı: Telefoa: lıtaalıııl - !131 Teııraı: fmttyaı : 

ClNOGLU lıavaat komisyonuna mürac atları. Romıso[ ii-.:::.~lllUIUl:::n:::::::::~:::m~ .::::u::::::&:::::t::"ll'UIU:tHI -
, t'iin tddıi romanı: 8? pamadı. Fakat, benim için-yazi ·~ecbı1! oldu. Ne kadar isterdim Sanki,-o:nuzlarımın Ü-zerine koı· - - Şimarmanm sonu işte bu- tanımadan yaşayabilirim değil· 
~.. ~~~~;~~;;;~=~~~~~ yet ve hükümler hiç t~ bu olma kı, talakı ona emreden en son caman bır taş oturtulmuş jpbi dur .. , mi? .. 
ke.:11'. _ malı değil mi?.. Ortada katledi ve en kuvvetli vesile bu olma- başunın ağırlığını hissediyor- - Şimdi, ben onu konağa ka Beni bu hava yaşatabilir, ba 
~~ len bir hüviyet, cebredilen bir sın .... Ve, yine isterdim ki, bu dum. patayım da görsün.. na bun nrsız bir yaşa}'lf a:ıda 

rtılu zade §t.. hasla var 1 , ı ces t: d~ğiştir!le~ bir öı:nür, ~~in adamdan bu kadarcık kola~- ~y Uyanır uyanmaz gene dü~iiıı . Diyecek. verebilir. 
rek merhummŞ lan bır ıdcal, ıstıkametı altüst rılmı~ olmayayım?.. Dedıgım düm: Belki hakikat bu olacak de- Onun içindir ki: 
fünunun taziy edilen bir ya§ayış, söndürülen ı gibi, onu hiçte cezalandınmş O· - Konağa gideyim .. Şu hu- ğil. Fakat, ne de olıta bu zannın - Adam ııende .. 
etti. Müteakibh-.. ·-----E..,..t-·m--=J~Z~Z~E~T:'."'...... ~ir yuva, imha edil~!ı. b!~. ben- 1 lamıyorum. O gene konağında, n~k herife ağzıma geleni söyle ve bu vehmin bir def~ zihnime Dedim. 
kip B. söz al;ı ., !ık var.Bu kadar degışıklıgın ce rahatında, yaşayışında devam yım!.. rirmİ§ olması bana hıç olmazsa - Adam sende ... 

a~-1~ BJhlfaU~dha bü· .. d ' ki zası yalnız bir boşanmaya inhi- edecek ve ancak sevdiği, kendi- - Hayır, ben ayrılmıyo- - İçinden böyle söyliyor.. Kayıtsız başlar, işi oluruna 
ıçın ırp • sar ederse gerideki bu kin ve sine ram etmeye çalıştığı bir rum; gene geldim .. diye konak Dedirtecektir. Ve.. Gene bu baglayanlar, pusulasız, hedef· 

'1<e ne olabilirdi?.. O - aşadan ayrılmak... .. d" k h · k d ki - b - d k · ı d' k' h' • · · dirilir dirilmez bu Bel- B b' h b' .. 'b' gayzme son ureı:e , angı se- a mın yo uguna, u ugur a- ta oturayım ve onu an kustura tesır e ır ı, ona ze ır çanagı sız, gayesız yaşıyanlar için en 
li ~ an~ ır ~ilı ır oç ~1 1.ge- bep giderecek?. Hem, ortada ö- ki bütün emeklerinin hiçe git- kustura ömrünün svnuna kadar olacak olan hayat benim için mükemmel, en huzurlu bir yürü 

ar, öldürür, yerden ye banr en. unun vermesı, yıne yle bir vesile var ki, bu ona ay- tiğine katlanacak. rahat bırakmayaymı ! de ondan öte bir eziyet ve ıztı- yüş yolu. . 
ı ! Ruhlar bir olsa bile a · • nlmamızdaki asıl sebepleri bile Halbuki, ben onun kanlı el- - Konağa döner dönmez, rap çibam gibi yumrulup kala- Nitekim, ben de böyle sÖ)'" 
·değil mi? - Neye oldu?.. unutturacak kadar cömert bir !erinden tutmak, kanına girdiği şu Nedim Bey Nazmiyi hemen cak. Hem, böyle bir mücadele !er söylemez; kafamın içi bir-
beııi, bu hadisede belki Dedirtir gibi oldu. Hakkım fırsat. Başı sıkışınca: genç kızın mezarından boğula· kulagından tutup dışanya ata- ye girmek benim için çok zarar denbire aydınlandı. sinirleriııt 
ıan, ençok düşündüren yok mu amma?.. Ondan ayrıl- - Karım orospuluk etti. O· boğula_. yım... h, çok tehlikeli ve .. çok yıpratı birdenbire dü:te·ldi, nefesim bir 

'"mde hissettiğim bir mış olmakla ona ne yaptım? .. nun için bo adım.. - intikam!.. Filan dedim. Fakat, gene cı ollabilir. birden bire rahatladı!.. 
ı!Kendi hüviyetime Ne ceza verebildim? .. Teraziye Diyebilecektir. Diye kulağıma gelen feryat- düşündüm ki: Hissetmek, ıztırap çel.mck, - Paşadan intikam almak .. 
·rırmek için inandı- vurunca ceza kefesi çok hafif _Onu kendime bendedeme taki ~ıı;.cı, al1!1ak isterdim!.. - Bana muiıtaç oldu. düşünmek, hatırlamak, bilmek, Bu ela, nasıl olsa ~ünün lıi· 
rettin'Cll]ı:K.üyiik kalır. Nihayet onun için kaylı.!- diğim için ayrıldık... Onun ıçındır kı, . ayr.ılmış ol- - Boşanma kağıdını alınca vicdan azabı duymak .. Bütiin rinde kendiliğinde!'! bir fırsat 0 

Beyler kür üy;ı. Ay dilmiş olan ~ey şudnr: güzel Demesini bilıniyecektir. Hiç makla gene ona hu; hır şey yap aklı başından gitti!. bunlar mücadelenin başında c !arak karşıma çıkacaktır. Yet.c~ 
.,e ağladıkları aldırı bir kadın, genç bir kadın olgun şüphe yok ki, o bosanma kağı mış olmıyorum... - Ne yapacağını şaşırdı.. içinde hakim olabilecek unsur- ki, Belkiys yaşasın!. Kendısı 
tarından bahse ııasll bir kadın, bn kadına sahip ol- dııu ancak Nedim J3ey Nazmi- * • * - Onu affettim... lar olacak. icin ya~ıyan Belkiys ya~asııı' 

İhtifal, haz' tek- mak istedi, onu· yatağına esir nin gidip Tokatliyaıı hadises:-ı Bu, noktayı düşiliıe düşüne - B61Si7 yaşayamaz.. Halbuki, ben ancak, duyma- Pusulasız. hesapsr;ı:, karars ı, 
de beste nihayeı.ıi i:k etmek istefli, onıı servetine kur ni kendisine b;n h'r ii~vesile aıı, ııy · ımu~um.Sabalıleyin geç kalk - Boşayacafımı zannetmi- dan, hissetmeden, bilmeden, clü lıedefsix Be,Jkiys va' ····n' 

~'lllll ı r~ .. lt istedi._ (')lmad· ~"mı<.-. ~o·ıı·a ya·,ıı af• A., - kafam !>iç işlemiyon:ıı. ı vor, nazlanıvorclıı şünn hatırlamadan, az~ırı Bit ne.li • 
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Muhabir mektupları .. 

nsan yaşadıkça 
neler görüyor? 

•Urcıkadan Hopaya kadar bin bir 
meşakkatle geçen yolculuk .. 

MiLLiYET Pil.ZAR'! ~~Si 19 ( ıı.ı 1 

Mesele anlaşıldı Jap_on_;...prensi Yedi ölü, altı yaralı ı Ticaret odasında 
(Başı birinci s~hıfede) - -

(Başı birinci sahifede) panya İmparatoru Hazretlerile (Baş tarafI birinci .'ialııicde) D h k b 
ve nizamnameleri kazalara teb Reisicümhur Hazretleri arasın- keti dairesinde vuku bulmuştur. a a ongre aş fil 
liğ etmiştir. Kazalar da beyan- da şu telgraflar teati olunmuş- Binanın en alt katı, filimlerin 
name meselesi ile meşgul ol- t d b •• 1 ur: muayene ve tecrübe cclild ig i an oy e o 
mak üzere polis merkezlerinde " P rens \e Prenses Takama- yerdir. Filim şirketinin sahiple • ursa .. 
icap eden teşkilliu vücude getir ts~'nun Zatı devletlerinden !fÖr 1 ri Emil ve biraderi Yorki lstel- ........ +---

meğe başlamışlardır. Beyanna- muş oldukları l~tufkarane hus- yanosdur. 
me verecek olanlar mühim bir nü kabulden ve Türk tıukfune- Emil ile çırağı Yani dün ak- ya kongre baş!ayınca ne kadar g .. r . ltÜ 
yekun teşkil etmektedir. Nizam tile milletinin kendilerine kar- sam filimleri tecrübe ettikleri 
n~me mu~binc_e beyannameler şı göstermiş oldugu nazikane sırada, kendi ifadelerine naza- ve münakaşa olacak? .. 
doX: renk uzerıne tabedilmek- tarzı kabulden dolayı pek sami ı ran elektrik kontak yapmış ve İstanbul Tic>r t odası mccluıi dün d ... Odaca muteha m lara ıı . .ıı <I· 

tedır. Re~kl~r bey~. sarı, pern- mı te ekkürlerimin takdimini lkontak neticesi filimler ateş al- fevk.iade bir ictıma yaptı . ıırjlebılir. 
be ve yeşıl?ır. ?~el, h~, ha- vazife bilirim. mıştır. Filimin çıkardığı, sarı Saat on beşte toplonmağa davet e- - VapurcuLlnn u,rel1c11nı ın 

e Saıre gıbı uınumı yer j k bo - b' d İ dilen meclis ekseriyetin temin edilm dirilmelerinden tüccar memnun 0 • mam v - Hirohito ren te gucu ır umandı. ş- · .. .. 
lcrde alışanlar beyaz müesse- G , . l 1 E · ır y . İ mcsı yuzunden ancak saat on akı bu- lur ve mümkün m rtcbe tarılelerin 

~ . ' azı Hz nin cevabı tıa o unca mı 1 orkı ster- çukta 12 az nın i§tirakile toplanabil- ucuzlamasını ister. Binaenaleyh 1). 

satı dınıye ve şefkat y~rtların- "İ • . , yanos çırağı Yani derhal di arı miştir. da bu mcacleye alakadar 0 

da çalışanlar pembe, tıcaretane rsal buyurulan nazıkane ya kaçabilmişlerdir. Fakat faz- 1 Evveli hadan Fortun zade Murat Vapurculardan Veli ude F2,K B. 
ve müessesatı maliyede çalışan t~lgraftan dolayı pek müte~as- la filim mevcut olduğundan 1 Be>'. oda hesaba tına mütean~ mü- - :Bu iş kanunla olmaz ı . 
tar yeşil beyanname vermekle 1 sıs olarak zatı haşmetanelerıne !bunlarda iştial etmiş ve hanı fettış ı:apo.rl.arının o.da. medısıne geç ne şimdiki vaziyet devam ederı;e 
mükellef oldukları gibi her han en hararetli teşekkürlerimi tak ve hatta sokag-ı kesif bir duman • ge!Bmesıne ıt~_razketmıttır. . . d k vapurcular da kalmaz, S ıs ,., 

· d' d · p 1 unun mutea ıp ayın yırmı o u- de .. . 
gi bir müesseseyı terkedenler ım c erım. Fahametl~ rens istila etmiştir. zunda inikat edecek oda kongre ruz- Bilerek ve ya bilmeyerek r•pıl-
de sarı beyanname verecekler- ve Pre~se~ Takamatsu nun bu- Hanın yukarı katında olanlar , namesi görüşülmüş ve bu mevzu üze makta olan zararlı rekabetin önu-
dir. / rada gordukleri hüsnü kabul dumandan ve boğucu madde- rind~ bir hayli münakaf1lır, tenkitler ne geçmek için odanın tavassutu 

Beyannameden istisna edil- ı zatı haşmetanelerile hanedanla- , den ne yapacaklarını şaşımus- ve hucumlar yapıln:uştır .. _ . rica cdilmıstir. A~iika~arlann an 

1 

i olanlar yalnız gerek müste l rr, Japon milleti hakkındaki ha lard B' k k d 1 ·_ Aza~an ~~bık reıs vekilı sıgorta~ı laşma_larmııı t,mını lazımdır, 
m ş . . kiki d l ır. ır ısını yu ar an at a H.;mdı B. ıtır-. ederek ruznamcnın Netıcede bu meselede kongre 

, c~r ~ gerek. ~utasarnf srfa?Je f ost uk ve muh~b~t ~uy- mak te~ebbüsü~de bulu~m~ş- çok ma_hmul olduğunu, bir çok mad- ruznamesind~ çıkarılmıştır Ruzname 
Gazel Hopanın denizden ,r;riınOşıi hır hına dahıl~nde otur~ _aıle- gul~rı.~~rn çok samımı hır te- tur. İtfaıye vaktınde yetışmış, ~~le~ı kongrge için lüzumsuz gördü de sadece milli sanayı siyaseti prog-

1-I .. . . düf ederse onun ar.-a- !erdir. İster kıracı sıfatıle, ıster · zahurudur. fakat merdiven hanın üst katın ı;unu, bunları, mcşğul olmak tazım ~amı, balıkçılığın inkı~fı tedbirleri, 
e . ~~a - Otedenberı efsane- kım tesa .. .. ek mecburiyeti sahip olarak oturdukları evin Gazi M. Kemal dakileri kurtaracak kadar uzun 1 g~lırse kongrenin ü, dört ay süreceği ıhracat mallarının kıymetlerini muha 
'O~llJ. l§İttiğim Hopa Burçka sından El'..uru~ tertip ile yürü- bir tek odasını verenlerden iti- olmadığından bir şey yapama-, nı. kong_«nin ~unları~ altından çıka- faza ve sanayi tedri33tı ve kuraları 

• Utıu, b' k .. ı rimle vardır. ger ihracat ne halde? . . mayacagını soylemıstır. mevzuları b•nlnlm,. kararlaştırı!r1tş 

ı 
,ör....k ır ere goz e . k olsam karanlıklara kal- haren beyanname vermek mec- mıştır. Duman o kadar zehırlı 

1 11 d' B l "lh .h trr. 
• 4 u_c h-v · d id' Erazı- yece .h . Ç"nkil İh f' . . . . . . . . am ı . n assa ı racat malları· 

ıiıı Yol . " esın e 11~.. a mak ve soğuktan donmak ~ tı- buriyeti başlamak~adır. u_ .. racat o ısı ıd~~~. ko~ıtesı. ıdı in, sok~kta~ geçe.nler bayıla 1 nın kıymetlerinin muhafazası mesele Bu sırada zaten az ol.n azadan bir 
lığı v ınşasma elverı:~Iı olm._ ali ile kafileleri geçmek ıste· bir odanın ol_s~ kıray~ verılme dun toplana::ık tutun tıcaretı rak yere duşmuşlerdır. • . sinin,,~iç.in kongreye scvkedilmok is- kaçı salondan çıkmı~lard ı 
cıı be toprakların mutem~dı II'. çtim. Hopa tarafın- sile 0 bina aıle ıkametıne tah- hakkında muzakeratta bulun· Gece geç vakte kadar hadıse tcndıgını kavrayamadıgını ilave ede- Neşredılen kıtaplar:la•ı mucllıflen, 

· eyelan ettiği ve aınelıyat dım vel ~ekafileleri ve yaya yol sis edilmiş olmaktan çıkıyor ve muş ve ihracatı arttırmak çare- maha\linde taharriyat yapılmış ıek: ~çar rıus~a v~rılcccğıne tlaır tcami. 
aıyeııi de k t' oldug" u dan ge e . . . . . B 1 · · b ' . . h · d d''l - Herkes tarafından istigrap un muza eresın• l ıaslanmışsada reis 

ıa•-'- pe çe ın 
1 

da şövlece bır savuştur- pansıyoıı şeklıne gınyor. u erını tes ıt etmıştır. tır, ta arrıyata evam e ı - ed'l k b. . d" 1. ! ekseriyet kal ır.adı u m t soyley. k 1 

a 
"lttnda deveran eden şayia- cu arı ., la b b . . dı- . Of · l .. k d' ı ece ır vazıycte u meye ım . . . . . .. ere ce -rııı _ duktan sonra ezan era er cıhet nazarı dıkkate alın gı ı- ıs!n son rapor arına gore nıe te, ır. Raportörlere tabi olmayalım!.. seyı tatıl etm ıı r . Meclis carşamba 

ne. der_ eceye kadar dogru b kalan altında bulunan çin beyanname vermek mecbu- geçen ıhracat mevsimi iptidasm Vak a esnasmda yaralanan ggunu ~oplanacıı l.. iki evvelce miı· lllaltiy ed n kar ta a 
0 

Katibi umumi Vehbi Bey cevap ak b 1 1 bar etı meselenin n e . k" rüye vasıl oldum. - riyeti bu kabil kimselere de teş- dan itibaren 1930 senesi nilıaye ve ölenlerin hüviyetleri p;eç va- vererek ihracata ait raporda malları- ' d eresı ne aş_ .nan ktı sat vekaletıle 
erae~_.buiunduğunu öğrenmek Çıdfte okp misafirperver bir zat mil olunmuştur. Gerek beyan- tine kadar İzmir borsasında kit tesbit edilebilmi tir. İsimle- mızm nerelerde ve nasıl kıymetlerini ~i :i~ras;ndadk ı bkazedı m1eseleler için ha 

"'Ue R · · d ya- ra a ço b · · 31 595 656 k·ı .. .. 1 k b 'ki ce se e a t ı oc ktır laij t usya ıçın en s: ak tanınmış olan ve enım name muhteviyatında hakikatı , , ı o uzum satı mış- rını yazıyoruz: ·ay ettı eri göstcrıldi ğini söylemiş-

'ıııeı:rkederek ık:arlr dagları o~~ bancı misafirlerden pek ketmedenler, gerek nümunesi- tır. HASTANED~ ÖLENLER tirBundan sonra sigortacılık, milli sa 
retler ~ ~eşakkat ve mahnuni g! ı J: mütelezziz olan Me~- ne muvafık olmayan beyanna- Ayni zamanda İzmir ~imamn- Rasim Bey, Ismail Ziya Be- . nayide makinelerin tevhidi madıleleri 
istiın ~Çınde aşmıy .. '·,arar ver zıy: Ağa namında cömert ~;r me verenler tecziye edilecekler- dan ecnebi memle\>etlere yiıı yazıh~nesinde Meh~et A~i j ruznamcden c ıkanlm:~tır 
Bur ·karla m:ın hanesine misafi_r olm_a 1 dir. 28•945•051 kilo üzüm gönderil- Aklcul, Mıralaylıktan mutekaıt : Deniz ıic a r tındc rekab tin men'i 

lik. ç_ devam eden 3 ge- :3 mukarrer iken şıddetlı ya miştir. Vasif ey (on dakika-evvel birini ı· ~eselesinin r~?namcye konması da 
ete ~ısafiretten sonra hare- ~ım kardan ve toz dumanda~ı Şoförlerin şikayeti Bunun 16,325,190 kilosu Al- ziyarete gelmi•ti.) ıtıra.zlan mucıp olmuştur. 
si ha': ve~diğim. günün ge- fe':ıan okuna~aması ddo~~yısı~ Şoförlerin araba vapurların- manya ve şarki .Av_rlupaya, il Ziya Beyi~ yizihanesinde şu~~~;ni~eke~\~'.tdürü Hamdi B. 
ddetli b~ bı_;denbıre ~ozbdu, le Şevki Efe11;dı f~amlıdn a ırza dan şikayet ettikleri yazılmıştı. 6
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00
°00 k~i1losu lngı ~ekreye, Mehmet Ali Akkol, Miralaylık- s Y mış 1 

• 

t eyled' Yagmur ortalıgı er tın oteline mısa ır o um. Veriıen malfunata göre bu şi- , ı osu Anıerı .aya, .. k . V f B ( d - Böyle serbe•t ,,,.,.,, m•an•-ı B d 692 299 k'l F tan mute aıt as t ey on a- d• rek b1r kanu n layıhmm Oda hü-

,.1z geÇecek d ı:_nild"kararGrmet~ Ot 
1 

Bakm kayet Şirketi Hayriye idaresin-
4 92•7 OOO k'IL osu1 1 

•r~ns5aOyOaOO, , kika evvel 'birini ziyarete gel- kümete teklif ederse gar;p olur. Zı-
.ı er ~aten eg ım. az e e de tetkı'k edı'lmektedı'r. ' • 1 osu ta yaycı, ' · · t• ) ~ ·ı M d. mış l ren bil mesel~ il ~ meşıul olan komİ"ö · 
ıldı.ı.ı__ ınaceranın meftunu ş· k . H · b · kı osu ısıra, 169,000 kilosu ı · . -rı cih tl d her l' d •ardan manzara- ır etı ayrıye, ara a vapur ober mutelif yerle~... sevkolun- HANDAN ÔLÜ OLARAK yon da neOceyı belonmif dcı;Tdfr. 
leye rnaı c e ben e Bu ote ın ı" 1 h "n . 1 . . . \ Noktai nazarlar tamawt-n telıl t-dile-

. olur h ket -·ı fakat içerisi ber- arının er gu ış ernemesı ışı- muştur. Ayni. zamanda gene İz ÇIKARILANLAR 

lilyltyeceı...ı·ın Bsa ~Is~ . arbeele- sı fena dlegıh,ı'bı' evvela' alt kat- sizlikten ileri geldig" ini söyle- mem;sıfr. Bu kongre mestltsi del•I · "~ en çın Ot sa mir lorsası tarikilr. 19,934,000 Karanfil oğlu Ali, hüviyeti 

MÜTEHASSIS MUHASiPLER .. 

Ti '"aret odasının davctı uıerıne nıa 
r~f b zı mut'llS sat muh ebecileri 
dun ~da. el<! hir içtıma ya pını !ardır. 

Bu ıç!"m~da " M liteh:ıssıs muhasip
ler cemıyetı,, ünvanile bir te ekkti.I 
Y.apıhnası kararl.arotmlmış ve r..: mıye
tın nızamnamc:;ını yaptnak üzere Q. 
da muhasebecisi Tevfik, borsa muha
sebec!s~ Asaf, mükerrer sigo ta muh.ı 
aebccısı Faik, İş Bankası ikinci nıiı 
dürlerinden Nejat ve Ticaret mekt 
bi mü~erriskrinden Rasim Beyler
den murekkep bir konusyon teşkil e
dilmiştir. Komisyon bugu~lerde top
lanacaktır . 

Ye reisinı·n· h ımlı • at bat! e an ve hı'r taraftan da yor. Bir hafta iı;inde İstanbul rerde azır atugı ta soba yan f d H d k kilo incir satılmı tır. meçhul bir şahıs, Süreyya Bey Z l 
. n Yapına k" .. "k b'r hay ı sızan odaya beni al- tara rn an ay arpaşaya na - Bunun 18,201,067 Jcilosu ecne (İthalat ve ihracat şirketinde eytin iklerin ıslahı ı 

'aıı tdi. Bu h uçucu 9ı5 kı'lo kar su arrdum do"ku"ndu" ın bı'raz !edilen otomobil adedinin yir- . k b' ayvanın d r .. un . . ı·-· b 
1 

bi memleketlere gönderilmiş- muhasebecı). Ankarada toplanan ziraat kongre 
Maluller namına 

ı ır viicud" aca- 1· ' f na halde kar yağı- mıyı geçmec ıgı eyan ° unuyor tır Son dakikada çıkarılan bir ce sinde yabani zeytin ağaçlarının a ı-
·~ ve Yollarud na~tl taş~y be- ısınoımB, . e sonra yaya yolcu- Şirketi Hayriyeye göre oto- ı~unun 5,804,00 .. 1 1 • 'k ed' !anması meselesi çok ehemmiyetle 
1 a tukezleyıp rdu ıraz b'l ki' k 

1 
~ kilosu Al- set e ölü! ~rın mı tarı y ıye . Ça yo · f na ıyatı arta-ca o ursa görıişülmüştür. Bu mclie1e hakkında 

i v tnurların içine gömeceği- tar doldular ve sobanın ctra ın mo.fı . b" 
1
. k d manya ve şarki Avrupaya, baliğ olmu~tur. Oda raportörlerinden Hakkı Nezihi 

0. e .Allah · . ba ıma .. "k bir halka teşkil eyle- tarı eyı ır ıraya a ar indir- 5,095,000 kilosu lngiltereye YARALILAR B. şun1arı aöylemiştir · 
ır beta• esırgesın ~. da buyu h bu guru" "ltu"lu" mek mümkün olacaktır. 3 799 000 k'l A ·ı K · Ah - Memleketı'mı'zdc 60 mı·ıyon ka-telt çıkaracağını düşune- d"l Ben, eın .. , , L osu merı <aya, Asansor memuru adrı - -

h 
birıın k . . de ! er. d kurtulmak ve yor- Şoforler bu mesele hakkın- 400,000 kilosu Fransaı. 'a , met Efendinin zevcesi Nadire dar yabani zeytin agacı var. Buna 

ay e ıstemedımse lcular an . d d · · · "d' · · İ mu'·abı'I ehı· t. ı ı 5 ·ı 

b 
varı sahib' · ına· t ve yo .. d''"'Ü dinlendirmek ı- a enız tıcaretı mu ınyetıne 2 137 000 kilosu talyaya,495,000 Hanım Ziya beyin yazıhanesin ~ 1 

zey ın agaç arı mı· ra ınrn tem gun vucu .,... . .. · l d' ' • • yondan ibarettir. Bunların kıymeti 
ile llltna dayanamı arak üzeri- . "Nornre,. dediklerı odama muraca~t .etmış er ır. kilosu Avustralyay~ müteba· ıde daktilo Ayşe Hanım (yarası takriben ıs milyon liıadır . Delice de 

atıadnn. Vaktin ~eç olınası- çın k istedim ve otelciyi ça- Bu şıkiiy~t yakınd~ toplana- ki 470,000 kilosu diger muhte- ağır ve tehliikelidir.) Oda bası nilen yabani zeytinlikler aşılanırsa 
a Ve hav _ rle- çıkma d daki sobanın yakıl- cak olan tanfe komısyonunda ' lif yerlere göııderilmi tir. Besim Efendi, biraderi Kadri E kıymeti 600 milyon liraya balig ola-
n cıvık :ıın soguk ve l:'.e en ğırıP 0 ~~!edim. o bana: "So- da tetkik edilecektir. Ofis umumi müdürü Cemal fendi kutu fabrikası amelesin- ı caktır v.e şimdi . b~şi_n:i derecede o-. 
ıı ~ unmasrna ragm masmı soy 1 k . B. Ankaraya gitmek için henüz den Kuledibi yazıcı sokag~ ında lan '!'l~rkıhy~ zeydtıncıklıfı buKsuretle bı 

asab eyi takip ediyordum· rz yoktur bir manga oya- gıyinerck asagı ın ı ı;ı ve ~ıra7 . ;;, .. 1 . . . . . rıncı ıgı ı raz e ece tır. ongrede 
a f adan :Yanın saat uzaklas!Il baı;1 dedi ben de razı oldum. ısındıktan sonra bem tehlıkelı emır a~.madı.,'.?1 50:>'. emı~tır. Teodor Efen~ınm zevcesı Mar- bu hususta temenı1iyatta bu!Wlulmuı 
Lınelaket başlamış ve kor~u- ~J:ı bul~bilmek için otelin i- yollardan selamete çıkaran dül B~gun men ı tag~ıs talımatna ya Hanım. Dıger mecruhların ve alınacak tedbirler teshit olunmuş 
~e c"başıına gelmişti. Ke~~e inden değil dışarısından dola- dütüme bindim. Karlar iki ka- mesı hakkında vekaletle temas hüviyeti henüz anlaşılamamrs- I tur. 
&tıı Utnlelerle tarafinden acız ç k ve damlardan akan buz- rış olmuştu ve hala da yağıyor etmek üzer~ An karaya gitmesi ur.Bunlardan baska ormanmek ~ Kanun mucibince .>".'bani_ zeytin a-
"aııllndug· um bı'r bataklrg· a h_aY. lşuarsauları enseme, _ve kulakları- du. Benim hizmetlerimi gören muhtemel.dır. tebi alisi mühendislerinden E- gaçların~. aşıl~mak ıçın mu.~a~at e-• d k d Of · d · - · · 1 t .. . . denlerc uç donumden 200 donume ka 
~·a 

1 
alıp çıkıyor ve sak~z gıb~ a soğuk bir demı~ çu~u ar: üç kişiden maada hanlardan kal R 1 ısı~.ver ıf 

1z~ 1~1 a 1gor~, sat Muhlıs Beym ~part=anın: dar saha verikcektir. Ve üç sene nr 
a il skaıı çamurların dibındeki ~ . gibi yiyerek dık bır merdı kan diger yolcular da bekleşmiş us a~ · ır ~u ·a.ve e 1 e a magı da Alaeddin Beym kerimesı fında ehlileştirildiği takdirde millki
:d~'-Parçalarmda ayağı ~k~z v:~en yukarı çıktı~ ve oda

1
da olduklarından ben önde onlar taahhut ettıklerı 80,000 sandık Hatem Hanım, yangın esnasın yeti aşılayanlara terkolunacaktır. 

t«çe ben ecel terleri doku-
1 

ri kararmak uz~re ~ a_n arkamda öyle muhteşem bir ka portakaldan ilk Partisi olan da o civardan geçerken heyeca- K.ongrc bu kanunun bazı maddeleri-
~~Utn. Bazı yerlerde korku ~teaş eaklr maltız şeklındekı ibır file teşkil etmiştik ki hey'eti 15,000 sandıf,ı bu hafta içinde nından bayı mıştır. Diğer bir "' _kı~men ta~il ile tatbikata geçil-
,,, ç Y ı T · Od .. d ecel<;! · · h'l d b l 1 mesını, Yunanıstanda oldugu gibi 
;;..,, __ sı ı.._yvandan ın· erek yaya u n alm yanma yıg-_ıldım.. a, umumiyesile eskı sadaret alay esaya gof! er erını ı - Alman madam a ayı an ar ze t' . 'h 1 . . . . ~ •!it g d' · l d' M" b k' · d .. Y ın ıstı sa ve tıcarctını tanzım ve 
l1itnek istediğim zamanlar rna .b. bir ot minderı ve hır par Iarmı andırryordu ! Yollar pek ~ıs er ır. ute a ısı e -~ç I mevanmdadır. . takviye etmek üzere bir 'zeytin idarei 

efesiın tıkanıyor ve ayağımı ta f ~alınlığın.da sert bir şilte- bozuk ve tehlikeli idi! İki saat partıy~ ayrılarak on be er gun . Tahkikata müddei umumi muhtarresi tesisini temin için teşeb
~sa~a~ düz bir yer bula~dı: :n ibaret olan kötü bir ka~y~~ s?nra kafil~miz (Skaristi) tepe fasıla ıle sevko~:aktır. muavinlerinden Şefik Bey vazi- busatta bulunmağı kararlaştırrnııtır . ., 
ın ıc;ın düşerek başım sıvrı tek bir yorgan, kuş tuyu sıne ve eskı Çarlık Rusyasının T' ti b h · . . . yet etmiş ve diin gece geç vak- Sanayi birliğinde .. 
~l'alara çarpacak vahimes~e ~~ ve strk benim yatağım idi! kordonuna vasıl olmustu. Bu ı~a~~ a nyemız ~Çl~ te k~dar, Bank3_ karakolunda Diln sanayi birliğinde fabrikatör-
ilrcğjın ağznna geliyordu. Bır ır ya . Ef diye söyledim: noktadan müba~ek deniz gö- . Mıllı ~~tıs~t ve ~as;rr~f ~mJetı- tahkık'lı.tla meşgul olmuştur . l~r toplanarak Adanada açılacak yer 
. aftan dehşetli bir yağmur, Şevkı ~n an nasıl yatar? ründü ! Ben, Knstof Kolmb'un n~n t~şe ~·•.1e ya n a n . ra a de Boğulanlardan bir kısmının ce- li mallar sergisine vaki daveti tetkik 
1., (B yatakta ms .. .. • . d'.. nız tıcaretımız hakkında hır kongre 1 . k k 1 t' ·ı · t' etmi•lerdı'r 
... er taraftan da korkunç ve u k kur n kafesine ben Amerikayı gorunce sevın ıgı toplanacaktır j set erı ara o a ge ırı mış ır. N •. · . 
tb; tneçhul çamurlarla müc~- ~u oda .. ha Ü orarnusun? Delik gibi sevindim!.. Bur~dan yol Bu kongrede vapurculuk, liman is- Müddei umumi muavini Şefik m k~tıced_c v~?ıye, sadece yli~IU, pa 
ete ederek ve bazan da me.rd. ı- zıyo.~.gorm l'. en ru"zg~rlar içer ikiye ayrılıyordu, kestırmc yol teri, bu tamirat ve bahri inşaat tahıl- Bey, muharririmize şunları söy nı~ i~:akıpet 1 

mi eı.ıskucat 1fabrıkaları-• b d nden gır " - . b k 1 1 . . • . • e me erı arar aştırılmış-.'n halin' Irnış olan çok ıçım eşıgı r') dedim. gayet dik oldugundan cesaret sıye ve alıkçılı mesc e erı tetkık ı Jemıştır: tır. 
•ı basa 1 aklardan atlıyarak de fırtınalar ya_f.!1ıyo k. bana hak alamayıp tesviyei türabiyesi ik- edilecektir. 1 "- Hadisede bulunanlar yan An_ ~ak buna iştirak için ne gibi 

ma b z allı adam gu ere .1 . d .... d" Alakadar dairelerce kongre için 1 ktr'k ko t ı; .. .. t ı· 
naçar yol almağa rnec ur o- av " yapalım beğim bu mal edı mış şose en yuru um. şımdidtn hazırlıklara başlanmıştır. ! gının e e. ı .. ~- a '-' ı yuzuıı- e~ at ve teshilat gösterileceğinin 

~l'ordum Bir kaç yerde köp- verdi v~ ne 
1 
z ı yok bir ge Sağımda yüksek kayalıklar, so Bunlardan vapurcular birligi ticaret den ~ıktıgı~ı soyluyorlar. Ma- •0 ması ve son alınacak cevaba gö

~ler henÜz ikmal olunmadığı rası dag başı. ka;~:nacaksm ya Iumda uçurumlu ve başdöndü- fılomuzun inkişafı hakkında bir ra- amafıh, keşıf yapılmadan evvel ~ü~:~;~et edilmeııi muvafık görül-
e "' ' 't t yapıl- celik zahmete a d .. .. derin vadiler ve dere için por hazırla.yaca_k_ tı_r_. .. . . . ı bu hususta kat'! bir şey söyle-

'"UVakkat bır geçı e 'k . şailah Hopada rahat e er- rucu .. "l .. - K Y .. d .. <tı:n1~ ldug"u cihetle dı ve rm ın . N . damcağız ba de karların ıçme gomu muş . ?ngrenın gu.nu henuı bıldırılme- meğe imkan yoktur. angın son urmeye 
., o . ') dedı e ıse a anıl d d t"t K" mıştır. Kongrenın kapotaj hakkının T ··b · d l f' •d k 

l'Pak meyillerden geç- sın. . . d ha getirdi gece d arın an uman u en u- Türk sancağına intikal etti . .. -1 ecru eyı yapan epo u ı- gı er en 
e1t icap ediyordu. Ba- na bır yorgan a ·ıreye titreye şanasti köyü! Bir çok kavisler lan ı temmuzda açılması r:.:ıı~~~~- lim şirketi sahiplerinden Emil Samatyada sütçü Vasilin evinde 
~ tefak t eden üç delikanlıdan 

1 
yarısına kadar tı dım ve tarihi resmeden bu karlı ve çok vakar dir. ve biraderi Y orgi İstilyanos e yangm çıkmıJ. itfaiye tarafından oön 

.l'i!i ha~vanm kuyruğundan, mektuplarımı ~a: .. me çekerek lr dağı döne dolaşa inerek Ça- Adliyede tebedddülat çırağı Yani elyevm tahtı neza-. diırülmilıtür. İtfiaiye arabalarından 
irisi başından tuttuğu ve bir kaputumu daaı:ı: ~n kalktrğrrtİ vuşlu hanında biraz kahval!ı ve Ankara, 18 (Milliyet) _ Aldığım rd~.tte bulunmhakta_d~rl~r. Bunlar, ~;~i {o~:~;a :::~!;~ ıi':;~,a~~"':~~~ 
'll'erı· d ku"çu"k bavulumu taşı- yattım. Sab f Y k rılıyordu istirahatten sonra yola revan ol malümata nazaran bir kısını ha"kım' ler un gece mu arrırımıze: be 1 ı' e k tm'ş aman her tara rm ı t d .. El k 'k k k se P o muştur. 

ne yapıyorlar ? 
Haber aldıgımıza göre Mısırda bu 

lunan k~nsolosl muz tarafından harp 
malUllerı cemiyetine bir tezkere gön. 
derilmiş orada malili gazılcr nam ın 
azim_ miktarda para dercedilm ktc 
o~dugu ve bununla maluller cemiyeti· 
nın ne dereceye kadar alakadar 1.ıu 
Ju?'duğu sorulmuştur.. D~vairi r S• 

m1ye ve hususiyeden mah.ıllcr tarafın 
dan satılmakta olan takvim ve salna 
meler hislıatının <la harp malCıllerı 
lehıne sa-fedilip •dilmedigıni 80 . ı 
maktadır. Harp maHlllcri ce:nıy t 
~önde~iği cavabm bu gibi n r e ; 
ile malul gaziler cemiyetinL alak sı 
olmadığı gibi bunları satanların da 
miyetle alakas ı bulunm d•guıı lııld c . . ır 
mıştır. 

Bir takım eshasın lskenderiy 
Ka~irede maııiııer namına 20 bin lı~a 
lık ıane dercettiklcri anla ılm. t 
Bu hususta malüller cemiyeti Harı''; 
ye ".ekale~ine mliracaatle Mıs.r lıuk cı 
metı nezdınde teı;ebbiısat icrasır. 
miştir. 1 tc 

Bir kısım malililer cemiyete nıurd 
caat ederek takvim ve salname t b 
ve satılmasrnı müştereken yapılm: 
nı teklif etmişlerse de cemiyet bu sı 
bi teklifleri red'dttmiştir gı. 

Vilayet kongresi 
Hal~ fırkası vilayet kongresi etra. 

fındakı hazrrhklar ikmal edilmiştir 
Kongre yarın toplanacaktrr. Kongre: 
de, fırkanın İstanbul ttşkilatını tet • 
kike memur hey'et te hazır buluna. 
caktır. 

iki mütecaviz sarhoş 
Sabıkalı Sağır Kadri, evvelki geoe 

fevk~lade sarhoş ola"'k arkada Ali 
ile bırlikte Ga!atayı altüst tmi tir. 

2 ka.fad~r evveta i~kemb"ecı Pctro. 
nun ~~~k~~ına taarruz etmişler. ka.., 
ga. gurultü, patırtı ederek rcz ı 
yapmış~·~· sonra Kayseri oteline ge. 
lcrek katıbi bıçakla tehdit ve Otelin 
cam ve aynasını lnrmı lar, hlidıscye 
gelen polıse ve polis merkezind e 
reemurlara bağıra çagıra küflir 
!erdir. 

Bunlar hakkında takibat yap !mak-
tadır. · 

jıgr halde epey yol ~te 1 g: 2 e zaten bütün geceyi yarı uy- dum ~e yarı~ s~.a t.~oıdwa ~. ~-u ve mb iıddci umumil
1
cr arasında tebdil B' -d e tri , • on ta yaptı. 

~!Bizim üzerimize yagan ya_ v k b' halde ge- zel bır şosenm us un e yuru-, v; .ecayışler yapı acaktır. Bunun i- ız e nr yapacagımı;ı:ı şaşıra-
lırla kl . d yürüdüğiı- ka ve yarı uyarır ır yordum artık karlı mm takalar çın ıntihap encümeni dün içtima ede rak kendimizi dışarı attık 1 de-

r, ete erın e · · t" ı ' rek b t · ı · k ı t B İi<: d - da beyaz çırmış ım ·· • · dan kurtulmuş ve Hopanın sı- . . u aym _en arar aş ~ıştır. u mişlerdir. 
agların başın . ff' ı ıçtımaa temyız mahkemeaı reialerin-

<l~beier şeklinde düşiıyor ve ,• Çifte köprüden Hopays cak v:; ılık havasını tene us ~y den Abdullah Vehbi Beyler de işti-
gların yamaclarını beyazla~ı lerncge başla~~ ıı_m. Benım rak etmişlerdir . 
~;uu! Manzara pek şairane ı- Ne zaman sırbah olacak diye Hopata gelec~gı~ .. h~bc~. al~n Hanımlar balosu 

irtihal 
Devlet demir yolları ve limanları 

umum müdüril Hüseyin Haşim Bey 
efendinin pederleri sabık divanı hU-' 
mayün beğlikçisi Mehmet Nasır Bey 
dün gece eceli mev'utlarile irtihali 
daribeka eylemişlerdir. Cenazeleri 
bugünkü pazartesi günü baderzeval 
Şişlide Osman Beyde Ahmet Bey so
kağındaki hanelerinden kaldırılarak 

MiLLiYET 
MATBAA Si 

· .. · tta 1 pencereye lar Sondura kopt11sunun otesın \! k gozlenm mu sı . 'kb r im· I d" H Türk hanmılan esirgeme derneği 
t akit gecikmiş ve ortalık a . 'imişti! Geceler de ne kadar de ıstı a ı~e ~e. ış .. er ı_. ° Cemiyeti hayriyesi Balosu 22 kanu
~ilr~ağa başlamıştı. Artık kat dıkı u bir tiırlu sabah olmu palı hemşenlerımın nuvaşız ve nusani 1931 perşembe günü akşamı 
t ilgrnağa baslamış olduğunda_n uzun~ ~ele çok şiıkur, ortalık deraguşları arasmd.a . Tokat!~ Tüı1cuvaz salonlarında verilecektir. 
iilla ~arnçı önümlizdeki meka- y~rdu ~ -a başladi 1 İstanbulun zade ~e~met ~f~ndının hanesı Kaçak rakı 
,
0 
ltafılelerini geçineğe uğraşı- agann g kahvelerindeki peyke- ne mısaf~r edıldım ve burada Pangaltıda Bitlislı Raşanın evinde 

'a rduın; çünkü yolda iki hay- sa~ahdçı sıralanan haneberdu lar tamam hır hafta kaldım. kaçak rakı yapmak için lazım olan 
nın ··-- . - :- ı..rın e . . . 

AvruJ!adan getirdiği Tahta Hurufatla Bllyllk duvar 
Afişleri yapar. Her müesseseye elverlşlidlr. 

Yeni senenin l(azanç Dcfterlerl nefl< surette basılmıştı.·. 

l\1ecmua, gazete, evrnkı matbua, fatura, m<ktnpluk kA·ıı, 
z~rr, karii izit tJ!ı'ıııı tkrulıte eder. 

Telefon !at 3911 - 2-3 Kitap kı ııu 



• 

1 

A'~RlVAN 
MAHA' ı E 

~r.TATBIK 
~ .... 

Zira, 'ıumbaau~a, romatız~a • ök~ EDINJZJ 
•ü~ufıe, •ofluk &181nltitfta, ""lllllJI 
.. nııtıne v• sair her ttanst ......... 
zll ••ncııara kartı C Allcocka ;:a 
f>la•tera) an mükemmel. r 
alr ve ... .... tılf' _ ...... 
•• teakin 4Mier ~ - ,,-.11 

- H4i• eo••-ed• buiuou r. 
Aoenlalıltı /. aaRT .,. ~ •- lwtıdY 2ae Galata, latanbul 

Pul tetKit nıenıurluğu i~in ınüsa~aka 
Maliye vekaletinden: 

Pul tetkik memuru 
Maaşı Miktarı 
Lira Adet 
55 1 
35 1 

Yukarda yazılı memuriyetlere tayin için aşa· 
ğıdaki şerait dairesinde müsabaka imtihanı yapı
lacaktır. 

1 - İmtihan, Ankara, İstanbul. İzmir, Adana, 
Trabzon, Samsun, Balıkesirde olmak üzere yedi 
yerde yapılacaktır. 

2 - İmtihan 1 şubat 1931 tarihinde pazar gilnil 
öğleden sonra saat ikide yapılacaktır. 

3 - 1 ntihana gi~mek istiyenler ikinci kanunun 
31 inci günl• akşamına kadar merkezde varidat 
umum mfö Q 'üğüne vilayetlerde defterdarlığa 
müracaat t: deceklerdir. 

4 - imtihana girenler memurin kanununun 
4 üncü maddesinde muharreı.- evsafı haiz ve mez
kur madde de yazıl• vesaiki ibraz e}'lemeleri 
lazımdır. 

İmtihan aşağıdaki derslerden icra edilecektir. 
A Damga kanunu 
B - Ticaret kanunu 
C - Hesap 
5 - Müsavi şerait altında bulunanlardan Ali 

mektep mezunu olanlar ile pul işlerinde istihdam 
edilenlerden kıdemi fazla olanlar tercih edilecektir. 

6 - Daha ziyade malumat almak isteyenler 
merkezde varidat umum müdürlüğüne Vilayetler
de Defterdarlığa müracaat edebilirler. 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Miktar '11kyas Cimi eb'adı, marka11 

9000 kilo Telefon teli Üç milimetre kutrunda 

2500 adet 
100 " 

1000 
" 150 kilo 

6 atlet 
40 ... 
2 .. 
3 

" 14 ,. 

Maa demir Fincan (10 santim irtifaında) 
Pil takımı (A.D) marka (13 S. lrtifaında) 

Avrupa zengi 
Nı~adır 

l\likra!on zarfı 
Grafik levha'ı 

Onluk ~atıral makinesi 

Beşlik ~ ,, 

(lngıliz) 

(Si mensi) 

(Sımcnsi) 

" 
Telefon ruakine•i (Tarto) 

1-:vvclce 15 kanunusani 93 ı tarihinde ihale edilmek iizre yirmi 
gıin ınıiddetlc mıinnka,aya konulan, yukarıda cins ve mıkdarı ya
zılı malz m~ııiıı münakasa müddeti J\Ürülen llizum üzerine 24 
kanunusani 9,3 l tarihin~ kadar temdit edilmiştir. Taliplerin şartna· 

meyi ~örmek \'e daha fazla ma!Omat almak iizre villyet daimi 
cPcıımeninc nı iracaadarı. ilan olunur. 

Müstamel kaınıon nıuzaJe~esi 
lstanbul Ziraat mektebi müdürlü

ğünden: 
Halkalı'da klin lstanbul Ziraat mektebinde mevaıt müıtamcl 

bir adet Alviyon marka kamyon 23·1·931 tarihine mUsadif çar
şamba g\lnü saat on dörtte ihale edilmek üzre aleni müzayedeye 
konulmu~tur. Taliplerin kamyonu görmek için meıkllr mektebe 

ve şeraiti müzayedeyi anlamak ve müzayedeye iştirak için de 
yevmi ihalede Defterdarlık binasında Müessesau lktısadiye müba
yaat komisy< ııuna müracaatları. 

rJ'ütün inhisarı umumi müdüı lü
ğünden: 

Anbar inşaatı 
Balıkesirde y<:pılacak tütiin anb;:,rı hakkında teklif edilen 

bedelat ve inşa müddetleri haddi layık görülınemistir. Taliple
rin en son tekli ilerini kapah zarfla bildirmek üzere' 24. 1.931 cı:· 
martesi saat 16,S da teminat mektuplarım hamilen Galatacla 
mubayaat h.onı;s,onuPa ınüraı;aatları. 

1 LAN 
Bayburt: Coruh un fabrikası Turk anonim şirketi hey'eti umu

ıniyesinin 1-2-931 pa:tar günü içtimaı muk~rrer bulunduğundan 

hissedarının esaletcn v~ya vekAleten mutasarnf oldukları biue 
senedatını şirket kasasına teslim adet ve numaralannı hni dübuliyo 

varakasını almaları lüzumu llln olunur. 1· I 93 l 

Bayburt : Coruh şirketi 
Ruznamei müzakerat: 

1-Bilinçonun tetkik ve taBdiki. 
ı- Mecllıl idare azalığından inhilü eaen dört uanuı. lntihabL 
1-Mürakıp ve mecllsi idare raporlarmın kıraati 'fe tasdikL 

4-Alektrik ve bıızı mesai! hakkında müzakerat 
s-lkı mürakıp tayini. 

.-
Her nevi av derisi ve Avusturalia Hindiya

ve Çin ham camuz gönleri 
ncaretıı. mDftetıl tltcar ve lı•mlıyo•eıdan.. nıızan dllıııatlne: 

Pek çok sınelerdeııberi devam eunekıe olın tectlbeleriıaiıı 11yeslnde 
AVU1111ralla HiııclJ7a n Çin hım camwı gllııleriıl en ocıız ftatla tendl 
mıaba ve mırkezluinden tedult eımete muvaffak olduğumuııdıa, emniyeı 
ve ciddiyet 117.re tlcueı etmek uzuıunda bulunan tilccırlıu, daima mın
futlırl Hun ltlbare alınarılr, lı:omlıyonlı mezlror m•llardın ütediklerl 
mıkdarda gönderebilecefiınlı:I ve ıv derlsile mefgul olan tUccarın mallarını 
Londra plyuuındı sııabilecetımlıl ilan eder ve ıirdeki adre11 mOracaat· 
larını rlcı ederiz. 

Keljik et Co. 
ı Sandy'a Row Bishopsgate E. C. 2 London 

Ticaretbınemlz hakkında Londrı'da Nadonıl l'rovlnclale Bınk Limited 
velatanbul' da Döyç• Bank, Bınkalırına müracut olonıbllecegl ve dıha ılyıde 
mılftmaı almak isteyenlerin lsı ÇıkmakÇılır'dı Tarıkçılar sokığında No. 7 

Kelcikli Zade Mehmet Naci Beye 
mUracuı eımeleri rica olunur. 1 

ın, Ekmek, Gaz, Benzin ve saire ınnnakasası 
Istanbul Ziraat mektebi müdürlü

ğünden: 
93 ı senesi Mayıs gayesine k4dar mektebe muktı:.ıi 12 kalem

den ibaret Et, Ekmek, Gaz, Ben1Jn ve saire 28-1-931 tarihine 
müsadif çar~amba günü saat on dörtte ihaleleri icra kılınmak 

ıizre kapalı zart nsulile ayn ayrı münakasaya konulmuştur. Talip

lerin şeraiti münakasayı anlımalt için her gün, münakasaya işti· 

rak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasında Miicssesatı 

iktı>adiye mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları 

......... mı.ı ........... ı ................... . 
Kayseri deposuna bir sene zar!ında gelecek maden kömürünün 

tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 2 şubat 93 l pazartesi günü saat . 15 de An karada 
devlet demlryolbrı idaresinde yapıliıcaktır. 

'.\fonakasaya iştirak cdecı:klerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını aynı gLitıde saat 14,30 a kadar komisyon kAtlpliğine 

v~rmeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ~rtnamelerini bir lira mukablllnde Ankarada 

Kayserlde ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
19 ikinci kanun 93 1 tarihinde miinakasası ilan edilen 10,000 

M 3 ok~ijenin devlet hatlarından Haydarpaşa - Ankara - konya 
hatlarına iltisakı olan her hangi bir istasyonda teslim edilebilece

l!;i ilAn olun ur. 

ISTANBUL V LAYET . __ I 
DEFTERDARLIK iLANA~ 

Gomn~~ane ~ettertlarll~ın~an: 
Sorda askeri anbannda mevcut otomobil ve 

kamyonet lastikleriyle otomobile ait motor, man
yatolar, ve ankaz halindeki otomobil ve demirler 
üç bin yediyüz liraya ihalesi istizan edilmiştir. 
Yüzde yirmi beş zamla talip olanların mahalline 
ve İstanbul defterdarlığına müracaatlan. 

Küta~ıa orman nıü~irli~in~en: 
Kütahya vil:iı etinin Gediz kazası dahilinde vaki Karapınar dev· 

Jet ormanından kat'ı işlttme pianı mucibince ve tenevl 1610-288 
metre mikap katolunmak şartile beş senede 8051-440 metre mik· 
ap gayrı maml'ıl karıı ve sarı çam eşcarı beher metre mikabı 661 

kuru~ bedelle olbapdaki şartname \"C mukavelcnamesinclc münde
riç scraiti ınevzua dairesinde 28· l-931 tarihine müsadif çarşamba 

· giiıu.i " saat 15 de ihale edilmek üzre 31 gkn müddetle ve kapılı 
zarl usulile milzayedeye konulmuştur. Müzayede 661 numaralı 
kanun ahkamı umumiyesl dairesinde" icra edilecektir. Talip olanla
nn bir senelik bedelin yüzde ellisi nisbetinde depozito veya temi
nat mektubu ile "raiti teahhüdiyeyi ifaya vaziyeti maliyeleri 
müsait olduğuna ve orman işini başarabilecek malumat ve kud· 

r~te malik bulunduklanna dair ticaret odasından musaddak vesa
iki ihtiva eden tekliinamelerlle birlikte Kiitahya orman müdüri

yetinde mliteşekkil miizayede n ihale komisronıına u mukavele 
ve şeraiti anlamak isteyenlerin de eyyamı miizayedede Gedlt or

man idaresile Kiitahya, Eskişehir, lstanbul Ankara orman müdü· 
riyetlerile lktısat ve k!leti orman miidiiriyeti umumiyesine müraca
at eylemeleri Hin olunur. 

lstan~ul it~alat ~nınrü~ü ôıü~irli~io~en: 
:\det Nevi kap Cinsi eşya 
l 05 Sandık Limon 

l\kzktlr limonlar 22-1-931 tarihinde Yemiş'te Gümrük bahriye 
lıey'etinin bulunduğu binada bilmüzayede sanlacağı cihetle yevmi 
mtzkOrda sa;ıt 13 te talip olanların mahalli mezktlrda mncut 

o:m:ıları ve f,rnnbul ithalat gümriiğti saıış hey'etine müracaat et· 
mckri i!An olunur. 

• 

' 
1 

t 

tll111•c•111lzln h•ll•dil(lf/f 
ı.tfll 

Soldan saia ve yukardan •taiıı 
t -Baş (4). Kalbur (4). 
2 - Bir koyun (6). 
3 - Beyaz (2). Fiil (2). 
4 - Nota (2). Sonuna bir (z) ge

lirse nazlanır(2). 
5 - Hicap (2). Aul kadın (5). U· 

zak ;.idası ( 2). 
7 - Masset (2). Zer (5) Rabıt 

edatı (2). 
8 - Nota (2). Kırmızı (2). 
9 - Genişlik (2). Nota (2). 
10 - Öç (7). 
11 - Yaymak (4). Bilği (4). 

,- Sinema - Tiyatro 

lS. B. Darülbedayi 
temslllerl 

ISTAnBUL uınsı 
Salt gUnU 
ılrşamı 

~ ~ ~ 
aut 21,30 da 

GÖLGE 
plyeı 

il il 1 
8 perde 

Yazın: 

Nlecod<mln 

11111111 
Nakleden: 

A. Muhtar B. 
Gişe her gün aut 13 ten itiba

ren açıktır. 
Altı yaşından •f•ğı GC>Cuklar ti· 

yıtroya kabul edilmez. 

Kadıköy Süreyya Sineması 
Sılt gününden itibaren operada 

fevkalAde rağbet gören 
Kadın isteyince 

Rebe Oanyels 
s"'ıı sözlü şarkılı filim 

Operatör Doktor 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELERi 
Ve cerrahi hastalıkları mütehassısı 

Divan yolu Vokıor Eminpaşa sokak. 
No, 20 

lstanbul kadastro Hey'etleri 

riyasrtinden: 

Gedikpaşa cıvarıııda eski di
vanı .Ali ve Mimar Hayrettin 
mahallelerinin tamamlarile esir 

Kemal ve kaliçecl Hasan ağa 

mahallelerinin birer kısmından 

miiteşekkil yeni mimar Hayret

tin mahallesinin kadastrosu bit· 
miştir. Bu mahallede emlaki o

lanlann yeni ias.ırruf scnet

lerile çaplarını almak iizre iki 
kıt'a vesika Fotkgra!ı ve nüfus 

tezkereleri ile birlikte sabahları 

9,30 dan 12 ve kadar Sultan
ahmette Tapu ve Kadastro ida

resinde 6 ıncı Kadastro hey'eti
ne müracaat eylemeleri ve çap· 

'ar iiz~rindc ayni baldan olMn· 
larınıla haklarını ispat ile kayd
~ ti m ·'eri lıizu mu ilan olunur. 

&as No. Mevki ve nevi 

244 Yeşilköy Şe'fketlye mahallesi Sallb Et. 
sokağı l 9 numaralı arsa 

260 YeşUköy Şevketiye mahallesi Bul'far 
sokajtt ı 5 numaralı Arsa 

245 Yeşilköy Şevketiye maballeıl Bulnr ıOO 
ıokagı 20-22 numaralı Arsa 

251 Beylerbeyi Çamlıca caddesi 75 No. h arsa •5 
256 Büyükada Cami mahaJled Çakır çıkmazı 5t 

16 No. lı arsa 
236 Rumellka vağı dere caddesi S ı No. lı na tO 

tamam hane 

239 Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Nahit B. !1 
ıokagı 18 No. lı arsa 

BaJAda muharr~r emlAkten 244-260-245-251 esas nuınaııl 
ltk sekiz taksitle ye diğerleri pazarlık suretlle bilmüzayeJ'' 
lacağından taliplerin ihaleye müsadif 5-2-931 
on altıda şubemize müracaatlan. (237) 

B~YuK TlYllHE PiYlNG~~ 
YENİ TERTiP BAŞLADI 

1. Cİ KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde bnyuP 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyü 
ikramiye konulmak suretile terti~ 
üçer kP.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 t 

talep ediniz 
satılmasına haşlanmışhr. 

M<rk~ıı acenıı: Ga!aıa küptü 
Başında; Beyo~lu 23föl Şube 

ıcenıeıl; Slrkecl'dı JılUhürdır 
udo hanı altınd,, Tel. fon lsı. 
2740 

~re · Isken~eriJe 
postası 

( lzmlr ) vapuru Salı 
20 kanunusani 

saat IO da Galata rıhtımın· 
dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir'c perşembe sabahı Pi· 

re'ye cumartesi <abahı lıken
deriye'yc varacaktır. lsken
dcriye'den Pazartesi 15 de 
kalkacak Çaış3mha Pirc'ye de 

u~ayarak Perşembe lstanbul'a 
gelecektlr. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) npuru 20 kJna
nusani sah 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çımakkale Küçük· 

kuyu , Edremit , Burhaniye , 
Ayvalı~'• !calkacar.. dönüşte 
Altınolu~a da ujtrayacaktır. 

liAR'rIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

~i~e viu;~~i19 ,azarle~i 
SJrkeci'den harekede F:regli, Zon· 
guldalc, Bartın, Kuruca~llc \'i! Ci
deyc azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci salon<ı 
kar~ısında Mizan oğlu han No: 2 
Telefon J(ranbul 354 

ilanları 

lıtanbul belediysindeıı:?. 
yangın yerinde Molla 1 
mahallesinde 8 üncü ' 
5133 ve 5137 harita ııd 
arsalar arasında 6,37 nıt11' 
zünde ve 86,95 metro . 
baı sahasındaki arsanııı 
murabbaına 280 kuruş 

takdir olun•rak saulnıı• 
açık müzayedeye kofl 

Taliplerin şa•tnımeyl r 
için her gün levazım mud 
n~, müzayedeye girmek i U 
le günüolan21-1·931 ç 
ba günü 19 lira muva~1 

nat akçclerile daimi eıı le 
müracaatları. __./~i 

ü,küdar ve l•tanbul .ııft 
memurluğunrlın: I 

Bir deynlR ıemiıi ~ınını~ l 
cuz ve parıva çevrilme<l 
bir reis 11~mlı inek 2~ •.~~ 
hine müufü puar &ünü-" 
birden ltil>aren Oılltidar ıı !" 
sınlac•~· jl~n olunur. ~ 

Tkım işleri Umum ~ b~ 
tünden: g t 

.m iklncl ıcşrln 3:30 ıırıb 
hükümlerine gore TUrklıe<l' 
mağa izinli bulunan Bclçikt ~ · 
tini hlz (Komponl Örııpeen ııı: l 
sosy,eıe anonim Beli) Sirk 1;

1 
, 

müracallla Türkiye muııt1• ~ 
ve ıa5f:yc muımcltcını <Ju tı' 
cfendlvl tavin cvledijtinl 
olmakİa ıne~kiır şırkctlı ,ıı 
lunınların mumaill'ehe ve . ı 

lsıınbul mınukası Tıc.ıı• 
1 

lüğünc mUracut cyle!Jl' 
n'u-ııır. 

1v.ı.~s· uL J~ı · ·uur: 


