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2 nci ~ahifed~ : 

1 · Harici v• ıon habrrlır • 
3 ilncil sahifede: 
Verasıı vergisi tesbll 
edildi. 

2 Tramvay ne zaman Fener 
yoluna ko.d:ır !llcl'ecek? 

3 ll cıcrdcn talebe vekAl~
On ıaıdllıilc çık~rıfacek. 

4 üncil sahil~dc: 

ı- San•at Alcml 
2- Hlk1yc 
3 J?o n,n 

dönüyorlar 
1 Örfi idare mıntakasında .• 

··rkiyede ana kaynak her 
terbiyeye gelir, temiz ve 

S~r halk yığınıdır. Bu halk 
e şimdi bir tek münevver 

rıh yetişiyor: Sivil mektep! 
ba kat henüz bütün Anadolu 
aba alannda ve bir çok köyle
bı ~ medrese münevveri otur
. Jadır. Medrese yetiştimıele 
i ııhükumet ve cemiyetin her 
Pire fında rast gelinebilir. 

• 

1 
Divanı harp, Şeyh Esa

Türhelere mum dın isticvabına başladı 
yakan 

J Mevkuf 
kadınlar 

lsca vil mektep ve sarıklı med-
bugün de boğuşuyor. Biri 

ele almağa, biri halkı el
• .hrrakmamağa çalışıyor. 

rllltedrese halka emreden, hal 
t~ mahrem yuva ve en de

) vlıcdan işlerine kanşan, _h~l 
1eten bir müessese ıdı; 

attep halkı seven, halkı idea 
Z . den, halkın cismini ve ca
' ılletlerden kurtarmağa uğ
R .. bir müessesedir. 

ReislcOmhur Hazretlerinin DarOl/l1nuna imzaları ile hediye •uyurduk/arı res~mltr/ndtn 

Gazi Hazretleri Borsada 
uJ0 Yle iken acaba niçin biz 

tnektep gençliği, henüz hal 

1 naı olamadık? Halk ile ta
' atlık ve anl~amadık? A-

c:a ~ç~:~:!üi~i~~: h~=iı~e~ Büyük Reis, Bursada bazı fabrikaları. gezdiler 
trada rnemleketin büyük bir ve umumi ihtiyaçları tetkik ettiler 
bını deşmiş olacağız. Fa- , • M d 'k'l B d h k } • • 
.ütün bu suallerin cevabı, Gazımız, Bu akşam u anya tan ı e ursa an are et erı muhtemeldır 

kelli kusurlarımız olduğunu Bursa, 4 (1'1:illiyet) -. Gece, met ve C~ Cahit paşalar ,ve halkın a_lkış ~fanı arasında re
J{ zsek karanlıkta kalmak- yansı - Gazı Hz. fabnkalan fırka teşkilatına memur meb us fakatlerındeki mutat zevat ile 
! Urtulamayız. . tetkik etmektedir. H~cı Sabr~ lardan Refik, Şe~ik, Lftt!i B. le~ birlikte Mudanyadan Bursaya 

(!' cdrese ne yapardı, hız ne Beyin Türk - Japon ıpek fabn- !'f~tepc va?uru ıle Gazı Hz. nı hareketle Çekirge yolundaki 
k o:uz? kalarına gittiler. Yarın akşam ıstikbal ettıler. Saat onu çeyrek köşklerini teşrii buyurdular. Öğ 

zıncanda bir genç düşünü Mudanya tarikile avdet edecek geçe Maltepe vapuru iskeleye le yemeğini köşklerinde ycdik
Bu genç köyünden kasa- !erdir. . . yan~. Gazi Hz. halkin coşkun ten sonra evvela vilayet daire-

apadan kalkıyor; sırtında er- BURSA, 4 (Mılh>:et) - Ga- tezahuratı arasında dışarı çıktı- sini ziyaret ettiler. Müteakiben 
ıorba~ı İstanbula, Bursaya zi Hz. Ege vapuru il.e sabaha lar. Bu esnada bir hanım Gazi hükfunet ve fırka meydanını dol 

1 ı/or; bır taş odada yatıyor; karşı Mudanyayı teşnf buyur- Hz. ne bir istida takdim etti. duran binlerce halknı alkışl 
~?e .. hocasının ~le~~sın- dular. Vali Fatin B. le Ali Hik- Gazi Hz. istidayı okudular. Ve (Devamı 5 · · ahif dan) 
çohuyor; sene bıttıgı va- = . ıncı s e e _ 

öy köy gezerek aklının er , 
dilinin döndüğü kadar tel
azifesini yapıyor; dağarcı Esrar! •.• 

kadınlar yakalandı Gizli tekke sahibi bir çok şeyhler 
Şehrimizde yeni tevkifat daha yakalanmışlardır .. 
yoktur. Valinin beyanab Dahiliye vekilinin riyasetinde bir 

Menemen hadisei irticaiye- , } 
si hakkında tahkikat büyük bir ıçtima yapı dı 
hassasiyetle devam etmektedir. Ankara, 4 (Telefonla) - Şük _...,,.,,... 
Bu hadise ile alakadar olarak rü Kaya Bey ve Fahreddin Pa
evvelki gece şehrimizde yeni- şa bugün geldiler. İsmet Paşa 
den 14 kişinin tevkif edilerek tarafından kabul edilerek hadi
dün Menemene gönderildiği ya se mahallinde ve havalisindeki 
zılmış ise de bu haber yanlıştır. tetkikleri etrafında izahat ver
Filhakika <lihı Menemene 14 diler. 

Dahiliye vekili öğleden sonra 
makamına geldi. Ve daire reis
lerinin ziyaretlerini kabul etti. 
Müteakıben vekilin riyasetin -
de müsteşar Hilmi, umum jan
darma kumandanı Kazım Paşa, 
Emniyeti umumiye müdiri Tev 
fik Hadi, Dahiliye hukuk mü
şaviri Ekrem Beylerden müte~ • 
şekkil bir heyet toplandı. Bu he 
yette bazı meseleler meyanında 
örfi idare ilan edilen mıntaka
da zabıtai mülkiyeye ait olan 
ve Heyeti vekile kararile ciheti 
askeriyeye tevdii lazım gelen ve Mllddrlumumr tarafından isticvub. ,, 
zaif tesbit olundu. Bu takyidat başlanan Şqh Esat 
ha~kmda bir kara~ame t~!111 "- Marikaya 100 drahmi ve 
~dıl.ec~k ve He~.etı vekıle~ın riniz. İtin çoğu gitmiş, azı kal
dk ıçtımamda muzakere ve ın- rnıştır. Koyunlıµ-ımız da faali
taç olınıacaktıır. Meclis reisi yettedir. 
Kazım .Paşa, Dahiliye vekilini Mektu; 929 senesinde yazıl
akşam ge~ v~kit makamında zi- mıştır. Kime ait olduğu henüz 

Muhiddin Bty yaı-et etmıştir. belli değildir. Ayni imza ile bir 

~ğdayla dolmuştur; genç 
t bu buğdayı satıyor; kita

geçim parası ile tekrar 
eseye e:elivor ve mPilr"""
nelerce okuduktan sonra 

mevkuf gönderilmiştir. Fakat RUMCA MEKTUP TA NE de 922 sene1Jinde yazılmış bir 
Mustafanın kah- bunlar şehrimizde tevkif edil- DENiYOR?. mektup ele geçmiştir ki, bu çok 

• • •• .. m!ş olmayıp İzınitte tevkif edil Manisa, 4 _ Menemen irtica eskidir. Manisa zabıtası bu hu-
................ -1 ..... 1".'." • -l - gıırereıc-uthrw,.,alt~ lıı!r>1va h.o..!.i...,...u-._aı~ı.A.tftft ~~u ••• ı, susta tahkikata devam etmekte 

diliğinden köyünde kasa 

Bun.dan bı~ ~ç .. g~n evvel Çarşıka- kile Menemene gitmışlerdır. E- mektup bulunduğu haber veril ŞEYHLJ!..J< z nu··----
1 
pıda hır genem olusu bulunmuş vece "d" h kk d k" b""tü · · İ · · · · l" set morga gönderilmişti. Bu vak'anm sasen ha ıse a 1:1 a ı ? .n mişti. Mektup eskı Rumca ıle zmır, 4- Akhısarda gız ı ~u 

gtlıda efendi olmağa koşu
Yahut Şeyhislam kapısı ne 
• Anadolunun hangi tarafı.

t :önderirse oraya gidip yer
•or; halk nasihatı ondan, 

ondan, terbiyeyi ondan, 
\ini ondan almaktadrr. 
··yle bir elit halkı elinde 
r; halkı istediği hava içinde 

ler ve hapis eder. 
rndi taşra lisesinde yetişen 
enç tasavvur ediniz. Daha 

ve gazete okıunağa baş-
tan, ~özü kafası açıldık
nr~ ılk duyduğu şey, kasa 
~1 ~ cehennem olduğu 

Köprü dün akşam 
mahşer yerine döndü! 

cndısıne layık olmadığııdır. 

bu genç İstanbul gibi bir K d k.. e Bog" aziçinde oturanlar 
e~e gelmezse, en fazla ta- a 1 oy v 
ül edeceği gurbet İzmir- l • do .. nemedı.ler 1 

bir ~i büyük şehirdir. Eğer gece ev enne · 
enç ıyi yabancı lisan öğren b • h • ki' b felce 
biraz da memleketten çık- Sis yüzünden koca ır şe nn na .~ya nın ... 
a. ona taşra bir seyahat için ... a daha neka dar zaman goz yumacagız 
gıran r ugramasın H 

ge rr. . .. .. sabah ve ak- fct peyda ettiği bir sırada, ay-
u gençler Anadoluda, hele ~ır kaç g~du~ aru kesif bir darpaşa önlerinde feci bir kaza 

Anadolusunda, hele kasa- ~lan şehri ve il) limandaki olmasına ramak kalmıştır. 
da çürümekten korkarlar. 815 ~pl~~ .v~ -ratmak Köprüden kalkan bir vapur 

1 ınektep halka adam vemıi seyruseferı muşkılata ug Haydarpaşa önlerinde demirli 

etrafında yapılan ilk tahkikat artık tahkikat mahallen ıdare edıldı- ve büyük bir kağıda yazılmıştır. rette tekke hayatı yaşatmaga 
neticelenmiştir. Tahkikatımıza göre ği için tevkifine lüzum görülen İmzası Vangelostur. çalı anlardan Kömürcülü Şeyh 
bu gencin ölümü şu suretle olmuştur: Ier Menemenden istenmekte- Mektup burada eski Rumca Sadık ta tevkif edilmiştir. 

Çar~ıkapı.da Arap Mustafanın esrar dir. bilen Memleket hastanesi ima- Akhisarda nakşi tarikine men 
hanesı namıle maruf olan mahana ge I B iN BEYAN ATI · · · H · · · 
çen sah günü akşamı Osküdardan 17 V AL · ~.ı Gırıtl~ . a~ı. Efendıye ter- sup Ahmet, Hasıp' .. Hay~l:1 ~e 
yaşlarında Nüsret namında bir genç Şehrimizdeki tevkifat haber- cume ettınlmıştır. Mektubun Haydar namında dort kışının 
gelmiş ve orada esrar içmeğe başla· (Devanu 5 inci sahifede) muhteviyatı hakkında sıkı bir genç kadınlan bir tekkeye ka-
mıştı~: ye devresi gün sabahleyin bu ketumiyet gösterilmektedir. payarak gayri ahlaki telkinatta 
genç 0~.u olar~k h"!un.?'~tur. Zabıta- Mll~ellı•şler Haber aldığıma göre bu mek bulınıduklan da tesbit edilmiş-
ea bu olüm şuphelı gorulerek ceset · · "f 
morıa a;önderilmiştir. Morg bu hu- tupta şu satırlar vamıış: (Devamı 5 ıncı sahı ede) 

FIKRA Trakya'da teftişler 
gapmaga gittiler •. 

Vilayet mıntakası mülkiye Falih RIFKI 
müfettişlerfoin hep birden ve BiR CEVAP Eğer irs bu işlerde rol oynasay-
a1!1. olarak tef.ti§.".,~ i~in muhtelif Küfür Türkçeye tuz gibi ka- dı, ş~di Şeyh_ Esat Efendinin 
vılayetlere gıtt!.gı1!ı yazmı!ık. rıştı: Üslüp efendiliği herkese gemısmde lzmır sularım boyla 
Bu meyanda mulkıye baş .mufet yavan geliyor. yacaktık. .. .. .. 
tişi ilacı Hüsüıı Bey Edırn~ye Onun için .:umartesi günkü FaJr_at en guluncu, ben mü~~
ve lmadeddin Bey Kırklarelıne muhalif gazetelerden birmde reJr_emn o ko~k?nç boz_gu1? gun
gitmiştir. .. kendi aleyhime küfürsüz bir ya ı:rınde selatın ,camılermden , 

Alman , m~u/Umata _gore bu zı okumak tuhafıma gitti. t~rbelerden, de~g~hfar'!~n,. Fa_-
teltişata büyuk ehemmıyet at- Muhalif muharrir, yazısınm tıhten bahsetmışım. Bırıncı Mıl 
folunmaktadır. Müfettişlerin bu bakşında Yakup Kadriden bah- let meclisinin, ki bu muhalif 
teftişlerinin Gazi Hazretlerinin sederek onun son yazılarım muharrir meb'uslarından idi, 
Trakyay~ vuku .. b'!1an t;tkik se- kendimize mal ettik, diyor. Me çeteci Etheme ayağ~ ka~kt~~ı 
yahatlerınde gorule1? luz~mdan nemen faciasından çok ıztırap H!cı Bayramda tek~ır getırdıgl_ 
dolayı olduğu tahmiıı edılmek- duyduğuna şüphe olmayan Ya- gunler daha sonra idi, 
tedir. kup Kadri, muhaliflerimizin ho- MütarekeDİn o günlerinde 

halktan çocuklarını kapı- ta~: . akşam bulunan Nemli zadelerin bir va 
~un .~ah ve b11!1- h purunun üzerine yürümü~, ~· Telefon yok .. 

~l~ _ise yerinde alınır. Halk k_eıııf ~r ıııs uzun hır zaman J:u nm önüne güçlükle geç~ebıl- -•• -"---

şuna gidecek bir kaç kijçük Jı:u- şap/ra giyen bir TürHn alçaklı
surda bulunmuş ofobilir. ğmı söylemekte hiç tereddüt et 

Muhalif muharrir irticaın mezdim. lnJı:ıraz günü, eğer ha/
kökünde iktisadi !febepler ara1- in biraz uyandırmak için din
tırmak, vergi fazlalığını öne den, şeyhten, camiden, dergah 
sürmek ayıp olup olmadığını tan, tekkeden bir fayda umulur
sormektadır ... Gerçi irtkaın Jı:ö- sa, ~u layd~yı red~etmeğl ~atı
künde iktisadi sebepler olduğu ra bıle getırmezdım; dervışlır 
söz götürmez: Tekkeler, med- ı~bi ziJı:re~e~, s.oltalar gibi telı
reseler türbeler hep yobaz ve bır de getırırdım. 

ı ıçınde olanlarındır. n ve ~anı ::lamı§.~· fer ta miştH-. Vapur halkı bu. Yll;Zden Esrarh•nt oldu/u llylt1tfn Kadıkoyune telefon 
Ugiinkü.sivil rne~tebin e!1 yüzd~~ ~~~a uğ:~r;:üteca bü~ük bir heyecan geçınnışler, dllkkan vt ti' edilemiyor! 
ve denn meselaıı, geııçlı- mamı 1 bir bagnşmışlardır. ıuıtakl raporunu vermenıbtir. 

Üyük §Chirlerle hükilmet vir sefe.rler vapur.an ~k sa- Tahlisiye idaresinin limanın Blziın llfrendiiimiııc ıörc Nüuct Dün akşam Kartal, Büyüka
smdan memleketin içine ve zaman ışley~emıg, v~ a d·-· bazı mmtakalarma koyacağı siıı Arap Muıtafaya müracaat ederek ge. da ve Heybeli ile 1·t~.,b,, 1 ıın A
st yaşayışa göndennek, o- bahleyin işlenne . yetış~~e ıgı düdükleri el'an tasavvur halin- ccyi kahvede ııcçirecelini IÖ}'lemit ve nadolu yaka~• -----.. 

u terbiyeyi, ona hanr ınu- gibi gecede evlerıne doneme- f""l ıkarıl tır Ali- arap Muıtafada buna muvafakat et- ve Bebek Kan 
mak ki . · ı d" Kad köy Adalar, Bo den ıı e Ç amamış · mittir Bu genç de oabaha kadar kahve • 

~de yaşa zev yen~~ tuş. e! ~rİkı b ı .. ;den köprü- ,kadar bH- zat bu huııusta diyor de ııaİınıgttr. Ve çal'§'lftlba günü sa- dilli ile telefon 
ıt yaratmak zevk ve enerJı- ~çı a .'kul 1u . d' saatler ki: babı N'üaret ölü olarak bulunmuştur .. inkitaa uğramıF 
vermektir. . . nun .v:ı-pur ıs e e erın ~a • 1 r- "-Medeni ve bir iş şehrinde, Bunun üzerine arap Mustafa der - tır. Bunun se
Stin terbiyesi yerme, şı- c~ sısın açılmasın.~ ~k*.~ı\e J' daki seyrüseferin intiza- dest edilmiş iıede sonradan serbest bebi denizden 

.11 . • terbiyesi, dır. Y olculann mühım hır ıs- ıman . .. .. bırakılmıştıı. k hl 
A mı ~tlerının b" · 1 mı da sisin açılmasından ümitle nımı temın edememek yuzun- Söylendiğine göre Arap Mustafa- geçen 7 a o-
menkal.ını~. ter ıresı. . rini keserek otelierde yer ara- den halkın ı:nutazar!~ o}ması run urarhane ittihaz ettiği yer bir dan altıs:nm a· 

edrese, hıç şup?esız. hızım mışlar ve eceyi otellerde geçir doğru değildır .. Tahl~sıye ı.?~~- kira;lr apa~man olup bunun alt k~- rızaya ugrama 
Vatanperver ve ıdealıst de- . 1 d'•r geg_ d·-· . go··re sı· ve ya ticaretı iba\trıye mudın- tında esrar ıçmektedır. Eırarhanenın sıdır. 
. . . F k t ımş er ı . O ren ıgımıze .. b" kı b··ı·· k .. t afı b b . 
ı; hatta zıddı ıdı. a a . . k "f ld - ka t" b işi behemehal ve sür'at- ır smı o unere on ar er er Mevcut bı 
n d h l k tli sısın en esı 0 ugu mmta - ye 1 u . . d dükkanı olarak kullanılmakta ve ar- k K 

a a fazla meme e lardan birisi de İstinye tarafla- le intaç e~ek. mec~unyetın .e: ka cihetinde de gizli olarak esrar iç- hat~.a anca a ~ 
rı olmuştur. Burada sis o dere- dir. Tahlısıye ıdaresı eğe~ ~u ışı mektedir. Her ihtimale karşı kapıya- ~~~?" ve Eren- ~ . 

Vet, An~dolu kas~~alarında ce kesafet peyda etmiştir ki, Bü yapmak imkan~~ ~endıs~nde da ge~enleri .bildirmek üzere i~ret v: koyun telefo~ ~ 
. VVer hır genç ıçın toplu .. d d n dönen otomobiller bulamıyorsa, bu ışı tıcaretlı hah ren hır de zil konmuştur. Bu zıl terti muhaveratı mu-
~t Yoktur. Gençler, tek tük yuk ere de am edemiyerek u- riyenin kendi vezaifinden adde- batı vaaıtasile me~urların geldi~in~ navebe suretile temin edilmiş-
ç k 1 bel . . yollarına ev . d · ·· ud ve yahut yabancı hır adamın eve gırdı . 
u 1 tı u er ıçınde kay- b"r zaman sisin dağılmasını derek ıcabe en tesısatı vuc e ği anlaşıldığı zaman içerde bulunan tir. . 
ş ardır. Fakat her kasa- zu~le~i !erdir. getirmesi lazımdır. urar ve kabaklar ortadan kaldırıl- Kabloların tarnı~atı.na. geç 
(~nç memurlarını, mual- be ş . . f lak (Devamı 5 inci sahifede) maktadır • · v.-kte kadaT dvam edılmı§br. 
-....:vaın1 s inci sahifede) Dün gece sısın en az esa. 

~cyhle; için gelir hazneleri idi. Hükumetçi sıfatını bize Jı:ar-
Bk Kubilayin ölümünü al-. şı itham olarak kullananlara 

kışlayanlıar karşısında, Fethı şunu da söylemek isterim: Biz 
Beyin lzmh demagojisinin or- Mustafa Kemal Anadoluya a
taya çıkarılmasının ayıp oldu- yak bastığından beri Kemalis
ğudan bahsetmiştik. Bunu tiz ve bugüne kadar ondan, 
yapanlara mürteci de deme- ve onun O demek olduğu
dik: Yalnız şunu hatırlatmak na hiç şüphe olmayan fırka
isteriz, ki hiç mürteci olmayan sından ayrılmadık. Biz meb'us 
Tar irtica mes'ulü olmaktadır. 31 olduğumuz için onun lırkasın 
mart mücrimleri arasında kızıl dan olmadık, onun fırkasından 
alafrangalar az değildr. olduğumuz k;in meb'us olduk. 

inkılapçı ana babadan olup Eğer lneönünden evel, ihti
olnıamak ayakta durur bir man /alin bütün sonraki safhalarını, 
tık değildir. irse fikir işlerinde zaferi, cümhuriyeti, hepsini keş 
hiç bir kıymet verilemez. Biz . . . . . 
hoca ve köylü lamilya~ındanız: (Lütfen sahıfeyı çevınnız) 



MIUJYET JM.fARTESI 5 KANUNUSANi 19Jı 

Yeni yıl için her · 

tarafta~ t~.brikle~ Ingilterede kömür amelesi 
Dost milletler rıcalı ıle Başvekil ve Madencilerle amele arasında bir itilaf hasıl olmadığı 

HARiCI HABERLER •• 
Hariciye Vekili sey~ 

hate çıkmıyor f c Hariciye vekilimiz ar.ası~d~ için. binlerce amelenin işsiz kalacağı görünüyor 
tebrik telgrafları teah edıldı.. _ I A d Tevfik Rüştü Bey hu kış A r 

Ankara, 4 (A.A) - Yeni sene her gün~ün memleketl~imiz Buhran il Ecnebi matbuab 1 vrupa a radan aynlmayacakbr a 
.. b ·ıe ·a k" t lgraflar arasmdakı mecvut dostlugu da- 1 sb 

murı:a~ ett atı _e ı e ha canlı ve daha kuvvetli bir 931 de Avrupa• Ankara:, 4 (A.A) - Muhtelif 'calinin :ırrası düş_dükç~ . 

te~~~;;:n~~~~Ümhuru Gazi hale geti.rmesini dileri~. iki taraf ta ısrar nın vaziyeti Cemiyeti akvamın ted lgTıürki~ ~~er~ ~ene bu~er ~~:ın dav~a:1:!111esu1 i~cT 
M staf Kemal Hazretlerine Venızelos d• tkik b e ye ancıye ve ının ıı ır. ş;y o . ıJi ııı ~ere~ zatı devletleri gMek M. Venizelos cenaplarına e lyOr "Temps" gazetesi yeni sene te a yeni bir se};'ahatleri ihtimalin- .. Hanc1!.-';. nazırları ~{net 

Türkiye için yeni sene tebrikatt Varşova İngilterede son zamanlarda münasebetile yazdığı başmaka- CENEVRE, 3 A. A. - Ak- denbahsedi!.'orlar. ~ıı:~ta komşu böyle_ ~ülikatl~r m::a~:~ 
mı kabul buyurmanızı rica ede- Liltufkarane telgrafınızdan kömür madenleri meselesi orta- lesinde geçen 1930 senesinin vam Cemiyeti eylillde toplanan ları ~~ak._uzere butun devlet- cak_b.ızım :J!k~k~t b J>"ye 
· pek mütehassi-s olarak en har lığı hayli meşgul etti. Maden b 11. başlı b""'"elmilel mahiyet- Avrupa tetkikatı komisyonu ta- lede ıyı munasebette bulunmak harıcıye ve ı ımı~ . u.,~ eı rım. ı e l ~r· lan hük" · ·· h · · da An.karadan ınfıJcii,.. Çiıı reisicümhura: Çian8 teşekkürlerimin ve zatı ~ev ~t- sahiplerile amele arasındaki ih- teki hadiselerini gözden geçi.re- rafından istenen muhtırayı bü- ta~ . um~~ ~um ~l'.emız sın. • .. d . kiseyı 

Çung Çeng leri ve asil Yunan milletıle gun tilaf cenubi Gal de gitgide art- rek ezcümle diyor ki: tün Avrupa hükı'.lmetlerine gön hancı ye vekılinı Turki yeye l~nnm. m_us:ı ·~ v\ım_ ~a. 
Cin reiıicümhuru Çian Çung den güne daha sıkı ve daha can tr. Nihayet iki tarafın arasını "929 senesi nihayetinde La- dermiştir. Pazartesi günü Ce- ı dost devletler tarafından da ve~ bilmest şım ı . ta mın ı 
Çeng Hazretlerine lr bir hal kesbetme~te .. olan bulabilecek bir itililf elde edile- bide aktedilen itililflan mütea- nevrıede neşredilecek olan bu ve- olunmasından ve yahut onlar rı yor. ı. 

Nankin Türk - Yunan dostluıpı ıçın ha metli. kıp elde edilen neticeden 930 da sikada Akvam cemiyetinin. Av- M v . 1 v· ıda 
Har teşekkürlerimi ve yeni yırl~ olmas~.r temeru;ıı ed;r ve Evvelce maden sahiple~le. ~- bir ricat görüldü. Manevi hava- rupada iktısadiyat, trarısıt ~e' enıze os ıyana .. 

sene münasebetil~ gerek za~ Y.en~ sene ~~~sı:betıle d~lekle- mele aras~d~ ~uv~~at bır ~~- yr nesimi de Avrupada ve Av- sihh_a_t! ko~ _sahalarında gos • e ta. 
devletleri gerek Çın hakkındaki rımın kabülurıu rıca. ede:,ım. Mf akdedilmiştı. Lakin bu ıtı- rupa haricinde şayanı dikkat su tıerdigı faaliyet ızah olunmakta- • • • . Y 

samimi temennilerimi kabul bu . Tevlık Ruştü ·1 rette değişti ve siyasi şeraitin in dır. Bu muhtırada scyasi mesele Avusturya Başvekılı hır nutkun~ ve yurmanızı rica ederim. M. Mihalakopulo~:. Başvekı kişafı maatteessüf bir sene ev- lerden bahsedilmemektedir. M V • J b•• ük" n t 
Gazi Musfa/11 Kemal Vekilı 'ı· iki .b. d -·1dir,, B" d ·hti"IAI • enıze OSU uy ılli 

.. 1ve gı ı egı · :ı.rınany a ı a Başvekil ismet PaşaAnkHz. ne Atina l Fransız gaze~esi bundan son- RANGOON 3 A.A. - Dün bir hükumet adamı diye selamla' J _ . ara_ İyi ve hayırlı bir yeni sene ra geçen sene'nın başında Lon- , kı . .. . _. ııtı 
Yeni ~e.~ünasebetıle sıh icin en samimi temenniyatnnı ı drad; toplanan bahri tahdidi ak~ rangoon un ~arp sının- VİYANA, 4 A.A. - ~· ".e- d~ harbın yu~selttıgı ld: 

hatiniz, eserını~~ muva~f~ıye ı;.,,bul ıbu~ızr -~ca ederim. teslihat konferansının müzake- ?3fil .m~ede Bı~anyalılar nizelos şerefine verilen bır zıya leruı yıkrlmasıle ~~ :ebJi 
ti şahsi saadetınız ve Turkiye- Her yeni seneıun Turk - Yunan tı a ında devletlerin teba- ile Çınliler arasında ırçak ~ı~ fette, başvekil M. Ender M. Ve- nasebetler tekrar teessus M 
nin refahı hak!kmdaki tem~- dostluğı.ma yeni bir kuvvet . ve ~ eC:~ :aziyetlerini hatırlat- ~a ~Imııştur. Bu ~nada 12 kışı nizelosu büyük bir hükfunet a- miştir. Tabii bir hal~ av~ 
yatrmı kabul buyurmanızı rıca hayat bahşetmesini temennı e- akta Fransa _ İtalya ihtila- olmuş 20 kadar kimse de yara- damr deye selamlamış ve demiş miş olan Avrupada şımd'_:ar 
ederim. derim. ~ h: d"lmemesi hasebile lanmıştır. Bu kargaşalıklar mev tir ki: "Birkaç hafta evvel birin- muslihane ve samimi b :.ın 

Venizelos Tevfik Rüştü bım.nk. d el tı. bahri tahdidi tes zii bir mahiyettedir. Polisler iki ci derecede ehemmiyetli bir ta- kullanılmaktadır. Avııı · V · l C · · T vfik R.. ·· u ı 1 eve ın d f ·1~'- ·· t b · h Y• Başvekil M. enıze os enap Hariciye vekili e üştü lih hed · e ı"ştirak etme- e ası •uıa muracaa mec unye rihi vak'aya şahit olduk. Bu va- Yunan dostluk m·!a 
!arına Beyel'Cn diki . . yazmaktadır. tın e mış ar . k'a Türk _ Yunan i_tilaflarının tasdiki gıt gı e a ı ~- di at mua esın . d kal 1 dır . . ·a dalı 

Varşova Ankara .. ~~=ps" gazetesi Fransa'nm Fransız mareşalı M. Venizelos tarafından Anka- mikyasta kabul v~ tatbi~ .• t 
Pek dostane telgrafınızdan Yeni sene münasebetile ta- ıbu bir seneden beri bir türlil hal PARİS 3 A.A. _Marşa! Jof rada imzasıdır. mekte <;>lan __ muslihane ti'! 

pek mütehassis oldum. bEnl bu-sa- rafı iUinizden gönderilen temen ledilemeyen ihtililfı ortadan ka! re'un ölümü haberlerinin duyul Bu itilaflar ile Akdeniz şark :f~ut:;~tı if~~e _ed~İ ~ f 
mimi teşe~leri~ ka u . . niyattan dolayı mahsus bir su- dırmak için hüsnü niyet göster- ması üzerine bazr ecnebi sefaret havzası akvam'mın tarihinde ha- ~:us -~ı;ıye ~er•l yurmanrzı nca ed~nlll;. E.::- -rette mütehassis oldum. Bu ve- M C k diğini ilave etmektedir. Fransız lerinde ve Paristeki resmi daire yati bir mevki tutan meseleler- na~ !har~ ~ 1 a .n~ei.rıl, e 
zin tam muvaffakıyeti, sı - slle ile en samimt tebrikatmım r. • 

00 
· · gazetesi Londra konferansmm !erin hepsinde bayraklar yanya den biri mesudane bir neticeve j y~. a su u ıa -e eone . ıtne 

niz ve dost Yunani~tanın refahı kabulünü rica ederim. İki mem- lafın hökmü 
1 k~un~~d:!- neticesiz kalmadığı ve bu suret- indirilmiştir. Her taraftan bir- iktiran ettirilmiştir. M. Veni;e- [ hı!~?~. ~~ug~nt ı::ıaıd:ıişt• hak_kındald temennıyatmu arze Ieketimizin saadet ve refal.ı;ma ta~ bulmuşalit~~~kio~ö:.::~el~ le umumi tahdidi t;~hat k?nfe çok taziyet telgraftan gelmek- los Türk I'İcali ile hem , gab I ve~~ı a:a ~cc(~ ;)ş- ~.ki . derıın. l t yardrm edecek oları ve sulhu se ben bu hav. beh .. sek"ız ransrnm 931 senesı nihayetinde tedir. Mareşal Jofrre'un cena- rak vatanperverane bir azmü ira
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Y B ' k"J · M Edıı<ak sme · · d · k"şaflarmı ara- si on beş giınde er gun · b d t ı . . 1JC os, asve ı t • 

Yunarutıtan harıclye nazırı: yan büt"un" milletlere <ıayanr tak saat çalışınaksureble on ır gun . kan" ha~srl olahilecegı-· b" . k"li . d k ld 
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k .. • .. b" fk" - .
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b" aynı zaman a arıcıye_.lme . . ven ve ıc;ın e ın 
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• b" .. veya 932 senest aşm a op an zesı salı akşamı harbıye mekte-, deyi cihanı sulha kavustumıak . - d H . . llr 

· 
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.,, . · h" masma ım ının ı sesın en a ın aca , gıbı yüksek ır me ure ı e ır-
1 

B kil · · J\I!-; 
M. Mıha akop~C:na lit bir ~isal ol~ :unan -_Türk çalışıyorlar. Bıı: _cuma:ı~e:? fikrindedir. . . takı zaferin altından geçirilecek Ieştirerek dünyaya bihakkın bü- ~e~ zi a;;e~ en:~~:n~uı1 iç 

. .. • zati dostlugunun daırnı kuvvetıne o- çalışmryorlar, diger c "Temps" Cenevre tahdıdi ve burada kısa bir merasim ya- yü bir hükfunet adamına layik y y A stu a dostlF 
Y1:; s~~ mun::~:il Yu lan im~za hiç ~ir dilek daha de anc~ yedi sa~t ç~ış~~[~r~~- teslihat komisyo~u ~üzakera- prlacaktrr. Cenaze çarşamba gü yüksek bir idrakin şayanı hay- ah1:ı:hıin ~us~dak nD· ~a ~:; ~=:':rahı baklanda- hoş teııır edeme~ı. Bu tak~:e =~ eo!~r günlük tından alman netıcel:'_l ~e ~ulh nü Notrdam kilisesine götürü- ret bir nümunesini göstermiştir. ru teati eylemiştir. I'.>u ~ t 

ki k amimitemennileriminen Mıhalakopulos drkla~ı .1ç ü .. al l rdr için 930 da atılan muhım bır a- lecektir. Avusturya - Yunan dostluk mu leden sonra siyasi bir ıtl' 1.!'e ~rim. Hariciye nazrrı M. Grandi mesaınınş· di cret1ını dıyo.r ~d".m dnn tel'),kki etmektedi~. ~rans~ Cava yanardağı ahedesinin musaddak nüshalan lei efkarda bulunulmustJ.ne_ 
ag ey ismet Rç~-- -- · . 

1

'.1'. - ~~~~ !.!i~-1;1!;. e;u ......... - hadis~sı ~1a'::ait i'f eyffi
1f Alm~n ~.6. J. .av ı B,_ .l ~.B. - ıv~e- ·-· :--•'.., :.ı..~ -·-,_.,__.. ft~""m- Hw1 nı:tı. .. .: .. ındc, harbin~ ~· 

... ...,,.. ~ tl . }etlerine ve Madam Grandiye lılden ındinlmeden haftada altı . ti"h b t k ydetmekte ve rapı volkanmm ındıfalan netıce daki dostluk rabıtalarmı bır kat sinden dog-muş olup ••il u.azre enne .. 1 nim ·1 . .. k ın a i ını a . dah takvi drrıı d k , Ankar Yeni ve mesut bir sene için en gun ça rştr ası ı en surme - d kted" ·"Alman sı olarak Cava adasının merke- a yeye yar e ece - Avusturya münasebatınn ini a . M d hi 1 . h aki+ sonra şunu eme ır. . . . tir 
Yeni sene münasebetile şah- har temenniyatmı.ızı iblağ et- !e.dir. ~ ~n sa. P erı er v ' millet meclisinin feshi mali ısla zınde~ ne!llrler taşmakta, bir- · ve tesir etmiş olan bilcü 

st saadetiniz ve kahraman dost mekle bilhassa bahtiyarım. ı~ın tat~ıkı ka~ı~ ola.c~k surette hat içindi. Fakat intihabat mü- çok koylerı harap etmektedir. M. Venizelos buna ıı:u cevabr allak meselelerin tamar~Ba 
milletin .daiınt refahı hakkında- Tevfik Rüştü Ücretlerın ~eı:zılınde bır esas bu cadelesi harici siyaset üzerinde vermiştir: "İki memleket müna taraf edildiği ve iki hükVl ıa 
ki pek samlmt temennilerimi en Hiriciye vekili Tevfik Rüştü luıımasr?r ıstıyorlardı ... ~adr~n cereyan etti. Bu ;uretle muahe- Telefon hattı.. sebetleri harp esnasında ancak var kuvvetlerile cihan sul. e 
kalbi teşekkürleriİnle birlikte Beyefendi Hazretlerine sahipl.en memlekette buyük ~U: delerin tadili, şark hudutlarının Beyoğlu ile İstanbul arasında tele tesadüfi bir ta~ vek_~~in bir ta~yesine çalışmaktan :da 
kabulünü zatı devletlerinden ri Ankara ~anayı .buhranı varke~ hep esKI tashihi tahdidi teslihat yahut fon muhaber~~ ~izaya uğra~ :ız-aya ge~esı yuzun~eıı /halı kalmad_rklaı:1 v~ ~atı 
ca ederim. Nazikane tahatturunuza te- ucrtlen alacaklarına ımkan ol- Al · , d 'l"hl nmakta ı kablonun tamınne dun de devam edil- inkrtaa ugramış oldugun- cakları tesbıt edılmıştır. 

Mihalakopulos •ekkür eder ve Tefikam namına ma ıgım 1 en sunnuş er ır. b l k b r· lehinde ......... · . d - ·ı · ·· ·· 1 a· Bun manya nm a sı a a ,,,;.tir .:_,e 
,. . l h .. k. . b h b 1 ser es O masmm a u U Bu ta.nırat dolayısile bu numero- M • ı Q d k } f Hariciye vekili Tevfik RuüştU da Madam Tevfik R?ştü Bey: ar ~ _umetın u r!'na çare u_ ki hareket baş gösterdi. Alma- tarda ses hafif olarak geliyor. Bugün acar pavıyonu aya ayı e e V i' 

Beyefendi den ve zatı devletlerınden yenı mak ıç~ ça_lı~madıgını ve ~a ' nya'nm feci bir takını maceraya 1 tamiratını ikmali muhtemeldir. Jd İzınir, 3 - Kasaba şimelııı 
Varşova sene için en samimi sadet te- dn sahı_?lerını? om_uzurı:a yuk- kapı açmağı düsündiiğüne ihti- 1 SofyaHe lstan~_uı arasında telefon açı 1 kumpanvasında calışan lin 

Senenin iyı" ve hayırlı olması mennilerimin kabülünü rica e- lenen agır vazıfelen hafıfletme- 1 .1 c·· kü" h bed hattı tesıs etmek uzere ecnebi bir şir Anka a 
4 

( Telefonla ) _ b" k: . . M, tı• 
~- d.. .. er-· . "dd" ediyor ma verı emez. ,un ar e- ket tarafından hükOmete mü t r • ır ma ınıstın acar tali b 

için bütün temenniyatımı tak- derim. . gı usunme ~~ını 1 
•11

1
a .. 1 - cek kadıır kııvvetli göriinmü- dilmiştir. racaa .,.. Beynelmilel Ankara ziraat ser- ne geçmek sureti!e hüı.ıi1 1 

rfm d 'm Bıı ye i senenin Grandı !ar Amele mumessı en ı e rna- . . . k . . . · · d k" M · b . . _ re 1

. e en · n 1 de~ so.hipleri arasında lıic olmc>z yor. Fak~t şımdı htal~kbık_ 1etmd e1 
te Tetkık ~ilmektedir. g'.~T~ kı actabr tpa~~y<ınu _

11
u- kgızklıyer~k ?urada kaldıgı ~ha 

1 •• • • • "l.1if olduğu sıyaset te l e ı e o u- p r t fti d·ı k gun ur ma ua mumessı e- u etmıştır. rillc /etmiş, ve bfr gün meb'us olaca edecek kadar şuurdan uzaklaşa sa ~.u; ayl'.k bır m•ıvakkat_ ıtı , dur, ve harp ruhunu vücude ge- O ıs e ş e 1 ece rinin huzurunda küşar resmini Eski Yunan Kralı Ko . la 
gımızı hesaba katarak Kemalist maz. aktı caresı arandı. Amele~~~'." tiımeğe, 9! 9 da akdedilen mua- Polis müdüriyetinde sene ba- yaptı. Sergi mümesi!lerinin nut Anadoluya geldiği zamaıı'ln 
olmuş isek, bit; olmazsa zeka ve YILBAŞI tada 45 saat ca\ışması ve -- gun hedelerin kat'iyyen hallettiği şı icmali hazırlanacaktır. Mua- kuna Siirt meb'usu Mahmut B. hattı üzerinde kıtaatnnız ıt•r ·· ·· - ·· ·· k • h"" sayılan 2 hafta zarfında 90 sa- · l~t · d · b · r goruşu~~zun uvvetıne ur-, Yılbaşında bütün barlar, ka- 1 d h" 1 ._ meseleleri tekrar mevzuu bahs- me a m yenı seneye evn aş- mukabelede bulundu. fmdan yakalanmak üzerekJif 
met edınız v_e o ka~ar uz:ıktan. hareler, lokantalar dolu imiş. at çalr~ı ma.sı _ma en sa ıp en ettinnei1'e matuftur." lamrştır. Bu münasebetle mülki bu makinistin kıralı kaçlt.ıu 
bu k~~ar sag~~m !!or:ıı. bır !Du- i "Son Posta,, ya göre kalabalı- ne ~eklı~ edıldı: Fakat maden "Temps" İtalya başvekili M. ıye müfettişleri umumi bir teftiş inhisarlar bütçesi Türk askerinin elinden ki sa harnrın bu ~unku lıkırlennde 1 - d .. tt .. .. d Türkmüş ve sahıp~en mesaı ~?atların:ın azal Muı<solini tarafından söylenen yapacaklardır. Ankara, 4.- Maliye vekaleti dığı da tesbit edilmiştir. 
de, ~izin tah1!!i'n et!_emedi!i.nizl, !:e ~:u: 1:sa:ına göre o ge- =~iile·~~~:a_~~:~~~üg;~ ~u~klann ?~. i~barla maklls ne Himayei Etfal yurdu inhisar bütçelerini hazırlamakta kinist hudut haricine çı~ro keşıller olduguna hükmedınız. ce ödenen •arap •ampanya pa- . gı . . d . Ü tıceler verdigını yazmakta ve dır Yakmd ı· k d caktır. 'ta Ç - kü · bT · · k" b" · · ." . 'Y _ -· detmıslerdir. Net•ce su ur. c- , . . . • Himayeietfal cemiyeti, elindelı:i · . . .a mec ıse . se~ e e- , Yi 

un sız ı ırsınız, ı ınncı rası yüz bın !ıradan aşagı degıl- t1 . . d' "- . - 1 Rusya nm beynelmılel ıhtilaflar 7<ı-so talebeyı· mektepte-yerıeş.:-e cektir. Vekalet umum ınhısarla- Mu""sakkafat tahrı Mecliste Mustafa Kemal fzmi ı . re enn m ırıwıesıne ame e razı d . "fad h 
1 

dı~ . ·~ ~"' 
- mrş. 1 d p t ı d b k an ıstı eye azrr an gmı ı- diği için hunların cemiyet tarafından ra mürakipler tayin edecektir. İ ..bir re girdikten sonra bile zafere j ·· o ma L a ron ar a unu a- 1• d F t · b k Ankara 4 - !o-m Erıı:-

' v "S p t b ~ . a· H .. ,_..,_ · ave e en ransız gaze esı ma- a ılınalarma mecburiyet hasıl oldu- Kararname hey'eti vekilededir. • b • " E inanmak ~in tereddüt edenler e . on os a,, agırıyor. bul etme ıler. U"wuetın ame kal · • d ·· ı di . ğundan, badema müracaatleri lı::abul Seydişehir, Terme müsa~y 
'"Oktu 1 Yahu, bız halkın ıztırabından, le lehinde müessir bir müdaha- "Nesımnih sonubnkaılşoy ebakıyolr. edemiyecektir. M ••dd • tahrirleri bitmiştir. ? 
Y • ·k · d. b h d b h d" d · · a F k h""'-" e c etten a ırsa sm enemen mu eı '-· Zafere imromamak mümkün ı tısa ı u r~n an a se .ıp u lesı beklenıyor u. a at Uı<u- b lm"l 

1 
kta" rdarı930 Yalnız yurdun tevsii için çareler a- "'u 

olmadıktan sonra Mustafa Ke- 1 ruyoruz. Ham ıztırap, hanı buh- met böyle bir teşebbüsü maden eyn~ a-~ e no inkiı ?aza h al ramaktadır. umumiligı" • Prim tevzii tUt 
• ran~ h" l . .. . d t . . . senesı unyaya san ay - Sana • b k lkJ. 

male in~flf'~ayanlar gene azal- Ne halkın hesabını biz yap- s~. ıp en ı;e~.. e~ıruu _ den baska bir şeye mal olma- yı an ası Ankara, 4- Karaburun müd Anara, 4- İktrsat Ve1' a 
mış degıldı. tık ne de bu •11ali biz soruya- hg?slte~emez ı. h""'-" u mtta en.,~_ mr•trr,. Sanayi ve Maadin Bankası dei umumisi Salfilıattin Bey nin sanayi erbabına tahsis 

, ...- ıp en 63.sen uırnme en şı""' tarafından Fransadarı ı di M ··ad · · · · -· b" il · · '-Biz Türk milletinin kurtulu- ruz Ne yapsın lstanbulda ka- t ·a· ce P e - enemen mu eıumumısmın gı ır m yon lıralık prım b~ 
. , ye çı ır. rin ı_:1lrnnlması henüz mümkün len mütehassis M. Boten banka · · dildi kalar d d · ı şunu Mustafa Kemal fırkasının zanan ve harcedebilen büyük Eğer hakikaten bu müdaha- olamamrştrr. yenne tayın e · ~as1:11 a ~reccleruıtler 

başta kalışında görüyoruz ve bir sınıf varsa, bu sınıf ille mu- le temiıı edilerek bir neticeye LONDRA, 3 A.A. _ Levr- ya merbut fabrikalarda tetkika- re tevzı edilecektır. · e 
ı F b ı k . ta başlamıştır. Bu tetkikat bit- V gil • tk"ki , b ona ça IŞJYOIUZ. akat u ır a haliller Ankaraya karşı hak ka- vasıl olımamaz•a binlerce ame- p_ol'de. A~erık~ ~obako Com- tikten sonra fabrikalar islah ve er erın te ı 

başta olsa da olmasa da her za zansınlar diye yılbaşı gecesini le issiz kalacaktır. pany ısrmndeki muessesede ça- takviye edilecektir. Ankara, 
4 

_ Maliye müfet- Ziraat bankası id~1ta ırıan onun salında kalacağız. evde mi geçirsin, parasını küpe KARDİF 3 A.A. _Maden lrşan dört bini"'". _iye gelecek haf O k . meclı"sı" : k 
· ·· ·· ~ ' "'"' rın t 1 tişleri düıı. ihzari mahiyette top Bu fırka düştükten sonra oyup yere mı gomsun. isciı- · federasyonu katibi M. tadan itibaren haftada üç gün an ez ere en tı 

milletin ne derin bir karanlık Hele şükür bu binlerce kişi- C~ok müzakerat inkrtaa uğra- çalışacaklarının bildirilmesi üze Memleketimizin muhtelif landrlaı:·. .. ANKARA, 4 A.A. - ~ 
isine düşecegini ve bu fırkanın nin hepsine bir<f ~n meb'us de- dıktan sonra bazr beyanatta bu- rine büyük bir heyecan uyanmış yerlerinden İstanbula etirilen Bugwı mu~a~afat, kazanç, Bankası idare meclisi riy k h 

.. kü · • M "h M h 1 k d ti r "H- Ad 1A g A muamele vergilennde yapdan ne, azadan S<lbit ve riyasei' t~ rar u metım. . esı , e - m.e. ve a ~ e e ~nı . ur ~m,, lunarak federasyonun M. Mac trr. Bu tedbir sigara ve purolar- orman mamu at ve mahrukatı- ·ıa . 
1 

. . t tkik . . jJt 
~~· ~ı~ı~ bekler gıbı bek1eyece-ı g~bı beş!.u~e. ındırmek mum- Donald ile derhal görüşmek im dan çın. hükumetinin aldığı res- na ait orman tezkerelerinin sui tadi. t proJe erını e ıçm Jetine azadan Munıtaz 
gım bılıyoruz. f kun degıl idı. . karunı temine calr~tığrru, pazar- min artınlmasından ileri gelmiş istimaline mahal vermemek için komisyonJ.ru: ay~aktır .. ~a- tayin edilmişlerdir. 

Biz herkesi bu hakikate inan' Falıh RIFKI tC6i günü başvekil ile temasa tir. Bıi ki.ımparıya Çin hükfune- bu tezkerelerin orman müdür- ~ııı:,=m~:~eti un!:; 
dll'mağa ça7ışıyôruz. Siz. aksi.ne ~ek mümkün olacağı ümidin tinin fazla miktarda yaptığı si- lüklerine bırakılması muvafık arzedilecektir. çalışınız: Türk milletinin bir ihtilalci tayyareci de bulunduğunu söylemiştir. parişleci . yetiştirebilmek için görülmüştü. . 
daha batış, çıkış sporuna razı PAR1S, 3 A.A. - İspanyol LONDRA, 3 A.A. - Bir fazla işçi kullanmakta idi. Çalış Fakat şehre gelen mallar için 
olup olmayacağını görürüz. ; tayyareci Franko ile makinist trenin lokomotifi yoldan çıkmış ma saatlerini de artunuştr. Çün Haydarpaşada bu tezkettlerin 

Çij._nkü hiç olmazsa şimdilik, Rada bugün Paris'e gelmişler- trr. Öndeki vagonlardan ikisi su kü yeni Çin tarifesinin şubattan ibrazna lüzum görüldüğünden Ankara, 3 - Bazı meb'usla-
başkalarınm elinde bu milletin; dir. Bunlar vaziyetlerini tesbit ve kömür vagonuna çarpmış ve evvel mer'iyet mevkiine girme- takyidatın yalnız ihraç edilecek' nn, Cümhuriyete merbııtiyetle
bütün kazandJ./clarını kaybedec'.ettirmek için poli6 müdiriyetine biribiri içerisine geçmistir. Ka- sine ihtimal vermiyordu. Halbu lere münhasır bulundurulması rini ispat etmiş olan muallimler 
ceğine şüphe yoktur: Büyük' müracaat etmişler ve siyasetle za mahalline derhal doktor ve ki dün tarifenin 1 kanunusani- takarrür etmiştir. namına Ankarada bir abide di-

Muallimler abidesi 

bir halk yığını, tekmil varlığım; meşgul olmaktan sakınacakları hasta bakıcı gönderilmiştir. En- den itibaren muteber olacağı bil Kilindire gümrük idaresi lağ- kilmesini teklif edecekleri söy-· 
J•akara sekiz dokuzuna teslim. m vadeylernişlcrdir. kaz ,.ı~ındıı · · · ,.,,.n;ı'"";c..;r • ·---- • · •· 

Ticaret mildüriyeti, memuri11 
rosunu küçülterek ba~ı 'l'ürklel' 
ğ, çıkaran Ostra tütün ibracıt1.P' 
ti hakkında tahkikat yapmakta ~ 

Şirket, vaziyeti icabı olar•~ ~ 
sunu küçültmeğe mecbur ol.d 
Ticaret müdüriyetine bildirtıı 
caret müdüriyeti, şirkette yaP' 
{iyede haksızlık oldui!u anı.ş.J• 
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eraset es it edıldı 
• • 

vergısı • • 
1 Ne güçmüş ikramiye 1 Ekonomı 1 Tramvay 
Numreotaj işi bir Fabrikatörler bu Gene bir Ne zaman Fener L~selerden talebe 
Çok pürüzler bıraktı ikramiyeyi } yoluna kadar nasıl çıkacak ? rgı• nin nasıl mese e L. 

Numerotaj için tayin edilen son sı) Verecekler? gidilebilecek ? ıse ve ortamekteplerde mü-aJ .., müddet te geçen ay nihayetinde bit- na . ebbeden tardedilen talebenin 

ey Viliigette 

feraset 
Talebe l [ fl-"ahhemelerde j 

Yeni yol-
A 
r lllacagı miş sokak lavhalarile numaralar yer- Trikotaj ve mensucat fabrikatörle- R J l k l .h Usküdar tramvayının Kadıköyline mektepten ihra 'f kA 

b• 1 d ıerine konmuştur. Şimdiye kadar takı ri dün Sanayi birliğinde toplanarak US ar a porta a 1 racı temdit edilecek olan kısmı, için bun- I . . c~ maa_n ve a 
ikçe :S ıt o un u.. lan lavhalar oniki bin ve numaralarda amelenin müesseselerine ..f~.zl~ me.r- gene geçen dan evvel bir münakasa açılmış fakat b~~n:ı:~dilı: edılmedıkçe tat-
1esinOet ~e intikal vergisi kanunun yüz kırk bin küsurdur. Yalnız yangın but olmasını ve tekemmulunü temın münakasaya yirmiden fazla grup işti 1 e ıyecektir. Vekalet ala-

Kendisini yaralan
mış gibi göstererek 
para kazanacakmış! 

lncı maddesinde tahakkuk e- yerlerine tesadüf eden bazı mmtaka- için bir "sene başı mükafatı,, ihdas et seneki gibi mi olacak? rak ettiği halde gösterd.ikleri teklifler kadar mekteplere . gönderdiği 
rı aıJi nıikdarma müsavi bir meb- !arda istinat noktaları mevcut ol~adı meği kararlaştrrmıılardır. p· d d.k d , . d muvaf~ ~ö~ülmediği i_çin münakasa tebliğde tart keyfiyetinin esba 

Vak'ayı, şahidin ağzından 
din!iyelim: 

lneten ınalsandığına teslime- ğı için buraların lavhala.rı yerlerıne Ancak bu mükafatın tevzii için bazı lyasa, e ı O u ıçın e feshedilmışti. Maamafih o zamandan bı mucibesile birlikt b' 
ıuta 'lı:çe vergiye vaki olan itiraz konamamıştır. Miı.'teabhıt b. unları be- takyı'd ed'I · · Jk itibaren gene bu gruplarla temasa de hali d . ~ e ır, r~~r - Efendim, ben o gece Beşik 

~ş polis merkezinde nöbetçi i
?ım; Ş.u efendi, telişla kapıdan 
ıçen gırerek, kendisini yarala
dıklarını söyledi. 

muA:k k 1 b lilh er at vaz 
1 mıştır · ça anıyor vam edilecek inşaatın pazarlık sureti ? ~ senan vekalete bıldınl 

. a verginin tahsilini tehir lediyeye iade etınış o up 1 are Y Bu mükafat doğrudan doğruya ve- . 1 t im ka 'ld' - · ih t mesını emretme•~-d· 
bu J,.1iye mukarrerdir. Bazı mem- !erine takılacaktı~. Bundan başka ye- .1 . erek mukayyet bir şekilde dağı . Rusy~ya portakal ı~racatı mese~e- ~ yap ın asına rar verı ıgı c e ""' ır. 

fiJcl.IÇ.ll emanete alınacak bu vergi- ni takdan lavhafrırdan bir kısmı daha tırıl mıyktır. Fabrı'kato"rlerı'n sene başı sı. çok dıkkate şayan bır safhaya gır- le bu zemin üzerindeki müzakere hay Vekil t he k l be 
ı •se · B ı · · d · aca d li ilerlemi•tir. Bilhassa mevcut \iç . e r sene aç ta e ınıkat' ye .•ntikal eden emvali men şimdiden kırılmıştır. un. a~ ıçın ~ı- mükafatı için tesbit ettikleri şartlar ı.R u· t .. .

11
.•. . d grupla şirket arasında esas hakkında run bu suretle mektepten çıka 

• & ~ayrı menkule \izerine tabak mi encümence bir karar ıttıhaz edıle dır: us care mumessı ıgı pıyasa a ld rn m
1
1en verginin her ikisine mi, cektir. şunlar. .. .. . . .. bazı tetkik ve temaslarda bulunduk- anlaşılmıştır. Yalnız henüz telifi icap ~- ığı hakkında bir istatistik - Kim, nasıl yaraladı? diye 

sorduğum zaman şu cevabc ver
di; 

, Aaknız ~~vali men. kule .liı:erin.e Maslak yolu Fab~ık~da hu~_n'!hal ve ~ızmet.ı go tan sonra portakal işlerile alakası az eden bazı noktalar vardır. Mesela ı-;r vucude getirerek üzerinde tetki-
~·d ettirilen vergıye mı, şamil rülen ışçılere ~'.u~afat verılecektir. bir tacirle, Rusya ya 70,000 sandık grup~n ~aptığı" teklif in§":"t ~~su.s~n kat yapacaktır. 

ı ~.tereddüt edilmiştir. Bir müddettenberi yapılmakta o- Ancak bu mukafat, mustahak olan mal göndermek üzere bir mukavele da musaıt oldugu halde hır digerının Ecn b" kt } d - Kapının önünde bir oto-ar Uzerine dün Defterdar Şe- lan Maslak yolunun inşaatı bitmiş- amele namına muhafaz~ edilerek fab yaptı. vagon ve malzime hususunda müsa- e 1 me ep er e mobil beni yere düşürüp ayakla 
ta~afından şubelere yapılan tir. Hacı Osman bayın yolunun inşaa rikaca şayanı k•bul mazeretlerle iş- Bu mukaveleye nazaran Ruslar ittir. Maamafih bu cihetler de halle- tatil nıru ezdi. .. yürüyemiyorum. 

e Yırıni ikin · dd d a d tına başlanmak üzere hazırlık yapıl- ten ayrıldığı zaman kendisine verile- 30,000 sandık yaş yani aşağı kalite ve dilmek üzeredir. Şirketle temasını mu B k 
ekt.rı tabi~~nmahe~ ee;;,:aı: maktadır. Bu yol asfalt olarak inşa e- cek ve o zamana kadar senede yüzde 4000 sandık yatak iyi portakal alacak ~a~~ eden her üç grup ta şehir mec Ecnebi ve ekalliyet mekteple unun oltuğuna girip ya-

ve hem de ga,yrl menkule U- dilecektir. Keşifnamesi tanzim edil- on iki faiz ilii~e ve zam edil~ce~r; lardrr. , !ısının kefaletin! ~aı_ı~ k~faleti. gibi rinden bir kısmı sene başı tatili- kında bir eczahaneye götürdüm. 
~rt~akkuk ettirilen vergiye mektedir. hotbehot fabrıkasını terkedıp dıger Bunların hepsi Dört yol malı ola- kabul edeceklennı bıldırmışlerdır. Me ni 3 gün yapmışlar ve tek t d Burada kendisini muayene 

ı ıcap edeceği bildirilmiştir. Ekmek fiatlerİ müesseselere gidenlere mükafatları caktır. sele tamamile halledildikten sonra şe ri t b 
1 1 

dır rar A e ettiler. Hiç bir tarafında yarası 
Jd verilmiyecektir. Yaş malların sandığı 345 iyi malla lıir meclisinde münakaşa edilecektir. b'~~.a aş amış ~r · Vekalet beresi yoktu. 

0 
zaman dedi ki: a' arei Örfiye İstanbul belediyes!_n~.en: ~~nunu- Yamu evlenen amelelere veya sılı- rın sandığı 545 kuruş olarak tesbit e- Anlaıma olduğu takdirde inşaat baş- utun.me~teplenn hangi günler B 

- • · IQ:ıen l\{ saninin altıncı salıkgufnunde1n ıtıbad~~n hi bir mazeretle fabrikadan ayrılanla dilmiştir. layac~k v~ hat,. Feneryoluna kadar d~ tatil edıleceğini tesl:l'it eden - en mahsustan yaralıyım 
gı ld '. anisa, Baiıkeslr kaza okmek sekiz buçu ranca a on ort U'-" · k M ka 1 70 oo temdıt edılecektır bır t 1 h ı dedim. Niyetim, şofo"ru·· korku-bu. bal~eı Örfiye ilan olunduğu vi ra m ,...fatları tevzı olunaca tır. u v~ e • O sandtk portakalın · ce ve azır ayarak alakadar 

·siis.e ığ edilmiştir. buçuk kuruştur. Hasta ameleye tedavi ücreti mlika- Rusyaya •!tracın: 10 ka?unusfanide Bahn-,. tı•caret !ara göndermiştir. Mekteplerin tarak beş on kuruş koparmaktı. 
•• h Su yollan fat parasından tefrik edilecektir. başlan~cagı. 20 ka?unsanı, 5 ve 25 şu ne günleri tatil yapmak la Maznun yerinden kalkarak 

avcl IYlU tarlar ı· aı· . b' bat tarıhlerınde bırer vapur ~aı gön znn şı·dd ti · • · 
d!."r . . Y Şehir haricinde mevcut olup hemen Bu suretle hem hıssetıneden ır d .1 ğ' b 1 •u . S f • • ti• • • • gelecegı" • hakkındaki tereddu"t e e ıtıraz ettı: 

- h . kil k bo ul d 'b t e sahibi olacaklar ve hem de -~rı ece .' ve ':' surete 4 vapurla bü e aını canyemızın . . - y k 
bi' Ultilıab;ıtı baklanda Uskü- hemen epsı "n r ar an ı are ı~ktermaısatyve tasarruf yapm .. olacaklar- t':'n s_ev_kıyatın ıcra edileceği tasrih e- yeku" nu ne tutuyor? badema ızale edılmış olaca!Jı:tır. - o ... amma, u namusa 
;:baziye mahallesi ile diğer ve kısmı azamı harap olan ve yolları --,, di!mıştır. K.. k I . dokunur iş •. Ben nasıl para ko-

vıı:cJl4 alleden şikiyet vaki olmuş üzerinde belediyece esaslı surette ta- dır. Halbuki diğer tacirler ve mu"stahsil Ticareti bahriye filomuzun en son oy me tep en parmak için yapanruşnn'. 
e Yttler t tk'k d'I ktedır' mirat yapılan klinllCJerin dökme boru ' • tıu • ı 

e ı e ı me . !arla tebdiline karar verilmiştir. l~r .bu ı_ı:ıu~veleye itiraz ederek tat- aydaki vaziyeti şu şekilde tesbit edil- Maarif vekaleti emanete gön Çiğnenmişim, hem de tama-
lbil:'. Ziraat odası Bunun için su mühendisleri te.tki- Tevziat b~kine ıınkan olmadığı ileri sürmekte miştir: derdiği bir tamimde köy mek- milen ... 

kat icrasına ba•'anmışlardır. Tetkikat dır. Bunlar, noktayı nazarlarını şu ıu Mecmuu 73479 ton olan 57 parça teple . . b tili. R 
e ıı:~et .ı:.iraa. t odasmda bir a.oalık ,.. Gayrı·mu"badı.llere tevzi- retle izah ediyorlar: yolcu gemisi, mecmuu 71206 ton olan rının se.ne. a.şı.ta yap - aporun var mı? ·t neticesinde bir keşifname tanzim ede ma b ld V h 

-,). nuştır. ceklerdir. Tebdil icap eden boruların - Ruslar asıl portakal işlerile ala 55 parça yük gemisi, mecmuu 21770 masını ı ırmıştır. - ar ya.. em bir değil, iki. 
- . •fta içinde intihabat yapılacak miktarı pek çok olup binlerle metro- at nası] yapılıyor ? kadar oı:ı-n Türk .. ınüesseseleri ile te- ton. o~n. 56 parç~ sevahili mütecavire, _ Bu tamim bütün vilayetlere Halbuki .hiç bir şeyi olmadı-
e ı ya baliğ olduğundan pek fazla ~asra Ga . "b d'll . . mb_as eb~ıye~ek Tk'!rk iktısadiyatı aley B40o8g8azıçı vle Ha2li2ç vapurları .. ml.~mu~ tebliğ edilmiştir. Hiç bir köy ğı, şo.fö_'rd. en para koparmak içm· 
lef•ley' J k f ih . ö k d' yrı mu a ı er cemıyetın- ıne ır emır va ı yapmışlardır. Asıl ton o an parça motoru gemı mektebı' n • , kend 

1 
.b. 

=-l ın yapı mıyaca a tıyaç g sterme te ır. de tevziata devam olunuyor. Bu portakakılar Rusların 1·stedı'klen' fı·at' !tr, mecmuu 118 ton olan 9 parça su se .e. başr tatıli yapını- ısını yara 1 gı 1 gösterdiği ....... Binaenaleyh bu ameliyat tedricen k K zapta g · f Mahk 
· r J'IRet, geceleri tavşan avını bir program dahilinde yapılacak ve gün 100,000 liraya kadar olan- !er üzerinden mal vermeyeceklerdir. gemisi, mecmuu 1835 ton olan algarı yaca tır. oy mektepleri tedri- . eçı;nış 1• eme gel-
;d~işt.i. Av mevsiminin hutO.lü her sene bütçeye muayyen tahsisat !arın tevziati bitecek ve yarın- Çünkü _ı_na~aı:n Tlirk piyasalarında nalı.geı_niler, mec'."u':' 1423 ton olan sata dev~ etmektedirler. Bu ~ıyen şahıtlere tebligat için kal 
d etıle son zamanlarda gene konacaktır. En evvel de harap aksa- dan itibaren lOO,OOO den bı·r mı'- daha musaıt fıatlerle satacak vaziyet• İzmır lımanı gemılerı.. mekteplenn yaz tatili uzun oldu dı. 
""kimselerin gece otomobille a- mm tebdilinden başlanacaktır. te bulunuyorlar. . Bu vaziyete göre ticareti bahriye ğundan tedrisattan ka be _ Ki.. •• •• .. 
dııtak projektörlerle taVj<ln avla K d k .. h r !yon liraya kadar alacağı olan- Ve bunlar mal v.· rmedikçe Ruslar- filomuzun yekilnu 211 parçadır. Filo- mek i i b ·1!1·· tme arayı vuran kom urcu 
e glSrillmü~tür. a 

1 
oy a 

1 
!ara tevziata başlanacaktır. la mukavele yapan tacirin taahhüdatı nun safi tona yekllnu 108,593, gayri ~ ~ sene aşı t~tı 1 uzum- . _ 

~et, bunun kat'ı ıurette. me'! Kadıköy itfaiyesine tahsisine lı:arar Bu muamelenin pek uzun sür nı ifa etmesine imkan yoktur. Elinde safi tona yekllnu da 186492 dır. suz gorulmemektedır. CJ:~I~~a~~ Is~ender caddesın-
uı1 ıçln maha ;lll zabıta amırlen verilen Kadıköy Halindeki tadilat ve kafi mal mevcut değildir. Filomuz son vaziyetine göre ticaret Şehit Kubila • • d~ komurcu Ali; Klara isminde 
1 uınandanlara emir vermiştir. inşaat ikmal edilmek üzeredir İtfaiye meyeceği tahmin olunuyorsa da Bu itibarla Rusla~ bu mukaveleyi mınta~lafll';a taksimi neticesinde Ka .. . . . Y IÇID hır kızı 3 yerinden yaralanuştr . 
.. ~ l'.aparke::yakalananlar şid- yalanda buraya ~akledilecektir. Yal" henüz muamelesini ikmal etme- yapmakla portakal ıhracatına imkin raderuzde Rize posta hattın~ 44450 So.me~tr tatil~ m~nas~betile 1stan- Vak'a etrafında yapılan adliye 
il zıye edil eklerdir. nız haldeki asansörün de Galata kule mişlerden bulunmasından musa bırakmamış oluyorlaç. ton yekllnunda 17 vapur, Cıde hattı b~ lısesınde, dün bır musamere veril tahkikatı ikmal dilini ti p _ 

rt' hna mücadelesi sine nakli düşUnülmckte idi. Fakat he kaffat eshabma tevziata ancak Bu meseleye bükftmetin mUdahale na 1976 ton yekununda 2 vapur. İz- mış ve talebe tarafından muvaffakı. r . .
1 

e .ş r. 0 
~ nüz bu bapta kat'i bir karar verilmiş 10 cum · ba etmesi lizrmdır. Zira mesele ancak si mir doğru hattına 6453 ton yekilnun yetli bir temsil gösterilmiştir. Müsa- ısçe tanzım ed~. '"~. z~~;t var.a~a 

tııf.ne İstanbulda yapılan sıtıııa tir. artesı şlanabilecektir. yaor tarikle halledllebilir. da 2 vapur, Ayvalık poota battma merede Menemende ıehit edilen aziz sına nazaı:ın komurc·u Alınm 
~)~iri netice vermiştir. Sıh- Mezarhkların idaresi KONGRE HARARETLi İhracatımızı teshil ve takviye etıne 3753 ton yekilnunda 6 vapur, Antal- vatan çocuğu genç zabit Kubiliyın Kllirayl sevdiği ve son günlerde 
';k lett daha başka mıntakala- OLACAK si lazrm gelen Tica;eti hariciye ofisi ya hattın~ 9569 ton yekilnunda 7 va ruhu tebcil ediıin'iş ve kahraman şebi K!aradan Y.ÜZ bulamad • . .• 
• e~U; nıilcadele sahasının ge- Belediye mezarlıklar şubesi müdü- de meseleye vaziyet etmelidir. pur-, İzmıt hattına 813 ton yekilnun- din acıklı, ölümü, menfur irtica hare- onu ,

1 
ırıluoi I ıgı ıçın 

" ını bildirmiştir. riyeti yeni· bir kadro tanzim ederek Gayri Mubadillerin umumi Bazı tacirler iJe, Rusyaya ihracatı da 4 val!ur, Müdanya hattına 2182 keti hazuruna bir konferans şeklinde K" ·.. b.~ Aa~ .aşılrm.ştı~. 
belediye riyasetine vermiştir. Mezar- kongrelerinin14 çarşamba Türk yapmağr taahhüt eden zata müracaat ton yekununda 4 vapur, Bandırma anlatılmıştır. omurcu U, bu ·~ı bılere .. 

ahri ıshlahlar lıkların hüsnü muhafazası için koru- Ocağında yapılacağını haber ettiklerini, fakat kMi teminat göste- hatt~na 3789 ton yekllnunda 5 vapur, Dilsiz e .. 1 yapmadığını, hidiseden çok mü 
IStıJahl k CUJar tayinine lüzum gösterilmekte- vermiştik, r

1
ileme

1 
diği için mal vermediklerini IÖy re~rdağı hy\ikattınah ltlJ48 ton ydekQnun- ı V Sa gır ar teessir oldu tunu, serhoşiukla e-

f~ . ar omisyonu mesaisi dir. Bilhassa Edirnekapı, Karacaah- eyor ar. a vapur a arnruza a 72206 stanbul dilsiz v • 1 !inden bir k z ık ğ .. 
in~tnuş, ~ri .ıstılahlar bir ki- met gibi büyük kabristanlar için se- H~ber aldığımıza gör içtima Rusyaya ihracat için teals edilen tir yekfuıunda 55 vapur işlemektedir. cemiyet' aa .f ı:al s~gır a~. mişti KIA a ~ ~-- tı .. ~~ so!l~-
., e t~sbıt edilmiştir. Lugat kizer korucu ile bir de ser korucuya çok şıddetli olacak ve yeni ida- ket ise bütün bu hareketler karıısında Nah• k • 1 m n ve etme mu- .r'. ara' omurcu Alınm 
~ ay ıçinde tabr ve neşredile- lüzum göstermektedir. .. .. re intihabatı uzun münakaşala- sadece seyirci vaziyetindedir. Diğer ıye ongrelerı r~caat ederek İstanbulda bir dil- kendisıne muhtelif defalar sar-

Korucular ihdası ve bunun butun ra sebebiyet verecektir. ta~aftan Ruslarla mukavele yapan Halk fırkası nahiye kongreleri de- sız mektebi açmak için müsaade kıntıhk ettiğinden, evlenme tek 
maJ'j satın j ? mezarlıklara teşmili esas itibarile ka- B h ta l"k d l . m~essese taahhüdatmı i.fa ~decefinl vam etmektedir. Nabiyelerin yarısın istemişlerdir. lifine ret cevabı verdiği için b _ 
t' ba , a 1 mı bul edilmiştir. Yalnız, bu bir bütçe • u usus a a a ar ar şun- Turk portakallarını .hamil ılk vapu- ~~n fadası bitirmiştir. Diğerleri de Vekalet bu müraca tı t tkik şma bu feliket geldi~inden b ~ 
İ~re h.rıre ~~tehaasısları Sey meselesi ol~u~undan nisanda yeni blit dıden faaliyet gösteriyorlar. runu 10 kanunusarude Rusyaya hare ıkı, \iç gUne kadar tamam olacak ve , a e , . 6 a -
1 v sırun Gulceam vapurunu çenin tanzıınıne başlanırken nazarı ket edeceğini iddia etmektedir, kaza kongreleri başlayacaktır etmektedır. setmiştır. 

li de bu vapurun satılması dikkate alınacaktır. Liman ne halde? Senelerdenben" devam . Olmayacak işleri ~ak'~da. hazır bulunan bütün ._ ':ı.:;, ~cağı paraya bir mik- c • J • şehrimize gelmi~r. Mehmet Ali Bey , şahıtlenn ıfadeleri kömürcü A-
·,ll b· a ılave ederek daha kü- emtyet en Ticareti bahriye müdüriyeti, !ima- eden bir takibat burada liman işleri hakkında tetkikat . So~ bır ay zarfında ecnebi ve linin aleyhindedir. Tahkikat ev-
':lrı ır vapur almasını teklif et- nın geçen seneye ait istatistikini ha- yapacaktır. ekalliyetmekteplerinde muallim rakr. i f t k h~ki . 

er. •• k b zırlamağa başlamıştır. Al~kadar ma- B · k T tkik dil k J 1 d rk almak ·· ' s ın a mı kararna-thassısfa t k m Ura a e azı şır etlerin tasfiye yapacakları e e ece mese e er arasın a ı uzere 300 kişi Maarif mesile mahkemeye verilmiştir. ıiiıcemal' r e !ilerine sebep o- •• kamat, lima_nın g.eç~~ sene ~arfı":da nı i!§n ettikleri halde sonradan vazi- ecnebi vapurlarına daha kolaylık gös emanetine istida vermiştir B D f• 
llrla uı çok eski olmasını, inkişafa ~ogru gı.ttıgı kanaatındedır .. yetlerini düzelttikleri iddiasile tasfiye terilmesi, liman içinde kömür ylikle- larm k . . . Darülf" • ~ e ıne arayanlar 
iııı Ya~tlan nakliyatın sigorta Yeni mÜrakıpler tayı· D Evvelki sene, lıınaoa gelen vapur- den sarfı nazar etmeleri üzerine taki yip boşaltmak için bir mıntaka ayni- . e ~nsın~ unun mü-
te n Yüksekliğini vebu vapur- ların me~mu ta~aji 13 milyon~u. Bu bata başlanmıştır. Ticaret müdüriyeti masr gibi meseleler vardır. davı~en teşkil etmektedir. İstıranca ormanlarında defi-
lr ~:ı:f~rlardan bir misli faz- edildi.. n~n _3 mılyonu lımandan transıt geç- tarafından bu şirketlere tebliğ§t yapı Komisyoncuları imtihan Münhal yer bulunmadığın- n~ arark~n yakalanan polis Hil-
tııi t~gını ileri sürmektdir- mıştır. . . . . !arak tatili faaliyet etmelerini ve ka- dan bu müracaatler is'af edile- mı efendı ceza mahkemes:ne ve 

Ü•eh sat Vekaletine arzedil Görülen lüzum üzerine İstanbul es Bu sen~~ tonaı.mıkdarının 13 mı! nunen hiç bir ticari muamele yapama . Son günle~de rüsumat idaresinde memektedir rilmiştir. Hilmi efendı' ı'le bı'rlı'k 
sal". assrslar vapurun değer naf cemiyetleri murakipleri Hayr~, yonu geçhgı tahmın olunmaktadır. yacaklarını bildirmiştir. elınde karnesı olmayan komisyoncula A · b• • • • • 

tılabileceğine kanidirler. İsmail Hakla ve Kazım Beyler tebdıl Adalara vapur Ancak bu şirketler ticaretanelerini rın iş yaptığı görülmüştür. Evvelki vrupa ırıncılıklen te yasak ınmtakada jandarma -
O t .f J edilmişlerdir. kapayarak tasfiyelerini ikmal ettik- gıin Galatada ithalilt gümrüğünde M h I'f kA lar tarafından tutulup İstanbula r a farı e erİ Ser mürakipliğe sabık Beyoğlu be Havaların soğuması üzerine ten sonra yeniden tescil edilmek su- karnesiz iki komisyoncu işinden me- u te ı ve. aletler hesabına gönderilen 2 Bulgar hudut ha-

1a . lediye müdürü Kadri, mürakipliklere m daima alt kamaralara retile _formaliteyi yaparak faaliyete ne~ilmiştU:. _Rüsum~t idaresi .karne ~vrupaya tahsıle gönderilecek ricine çıkanlıruşlardır . 
. §•rketlerinin bir tröst yap- Şehir meclisi azasından Tevfik ve yolcular geçebil~ceklerdir. dagıtmak ıçın ko_mısyoncuları ımtiha lıs~ ~ezunlarınrn son muarnele-

Yi ~!muştu. Ticaret müdüri- mektebi hukuk mezunlarından Ferit tehacümü vapurlarda izdihama Bu.şırk~tler meyanında bazı büylik na.davet edecektır. len ıkına! edilmek üzeredir. Ta- Hapisaneyi teftiş 
ir ~ ~ığımız maltlmata göre,

1 

Beyler tayin edilmişler ve işe başla- sebebiyet verdiğinden Seyrise- tuha.fıye tic~~e~ane!eri de vardır. Tıcaretodası konareleri lehe ağlebi ihtimal çarşamb gli 
. li: rost olduğu tesbit edilm.iş mışlardır. fain idaresi Ada seferlerine iki Tıcaret mudırıyetı bu meseleyi çok & il h b' d , a S b .. b ·ı h 
a •asen bu şirketler serbes Yeni mürakipler, dünden itibaren daha ilave etmiştir. Va- ciddi surette takip etmektedir İstanbul Ticaret müdüriyeti mmta n ep ır en şehnmizden ha- ene aşı munase etı e apis 
'i~~Yarak hükilmetin tan- esnaf cemiyetlerine ait bütün muame- vap~r d b. lhti'l"f h il d'I k · • kası dahilindeki ticaret odalarının bir reket edeceklerdir. Musabakayı hane ve tevkifhanede umumi bir 
u~ıfeye riayet mecburiye- !atı tetkike başlamışlardır. pur ar an ıri akşam üzeri saat a a e 1 ece mı ? kongre yapacağı yazılllll§trr. Ticaret kazanan efendilerin b' k l' teftiş yapılacaktır. Her sene 

"t rı ve şirketler komiserli Bahçıvan ve çiçekçiler cemiyeti ida 4,20 de köprüden hareket ede- s· , . mlldüriyeti korır;re hazırlıklarına baş an dd. ır ısmı e mutat olduğu üzere bu sene de 
ki eına.~ mürakabası altında re heyeti intihabatı bugün, İtriyatçı rek doğru Adalara gidecek, dil ıgorta ş~rketl~rıle bazı fab~~r lamıştır. Kongreye 32 ticaret odası i tere lit ederek pasaportla- teftiş; müddeiumumllikten mu··_ 

arı ıçın tröst teşkilinin ma Jar cemiyeti idare heyeti intihabatı ğeri de sabahlan Adadan hare- arasında ı:ır~ .mıktarının tesbıti hu- tirak edecektir. Bunlardiın bazı oda§ rnun çıkartılması için müraca- . , 
~<ağı beyan edilmektedir. yarın yapılacaktır. 'k t d ektir. susu~da bır ih!iJif çı!'1'1ışt1T. !ar, varidatları pek az olduğu i in b~ at etmemektedirler Vakit olm rekkep bır hey et ve tabibi adli 

b'~ ş~;ki~~;;tni ':',.~~~~7e~~~ e e ec ede!'i~:e!"!ü~=~s~~un~n teşki! raya .murahhas göndermiyeceJerdir. <lığından bu gibilerln erine de~ tarafından y~pılac~ktır. Hapis-
ır teşekkül olduğu ve yap~ Seyyah gelmeyorl Eyip dispanseri derris Zühtü Beyler dün :ı~a;;i.;:_ü Bu gıbi odalar 0 ci".'~r~ bulunan ti- hal ikinci derecede :azananlar hane ve tevkıfanenın mua~Iatı 

ler ancak hükumet tarafın T . k l'" h . . Hı'laAliahm lara giderek tetkikatta bulunmutJ - car~t od.ala??~an bmnın ınurahhaBı- gönderileceklerd· me.vk~f ve mahpusların vazıyet 
l '_dilerek kabul edildiği içi~ unng u up, şe n~ıze ge- erin Eyipteki dis- dır. ar nı, endılerı ı~ın de murahhas olarak • .. ır. len, şıkayetler tetkik edilerek 
hır tesir icra edemiyeceğin· lecek seyyahlara dagıtılmak, panserinin binası bugünkü ihti- Bu tetkikat neticesinde ihtillfm ne kabul e?ec•!ı:tiı; · • ~ah glinu tal~be Maari.f erna- umumi bir raporla adliye vekil.-

tar zevat söylemişlerdir. 
1 

Amerika ve A vrupanm meşhur yaca kafi gelmediğinden o civar sure~e halli lizı_nı, geldiği ve tarifenin Şırketin tasfiyesi netıne. davet edilerek takip ede- !etine bildirilecektir. 
ler temmuzdan itibaren ihti- seyyah şehirlerine gönderilmek da daha elverişli bir bina aran- hanr maddelennın tatbik edileceği Ticaret müdüriyeti tuf h r d cel<len hattı hareket hakkında S ht 
e tadil edilecektir. üzere bir albüm hazırlamakta· maktadır. tesbıt. olunmuştur; • • bulu~an şirket!eı:in muamiı:.w 1~ı: tenvir edileceklerdir. a . ~ yangıncılar 

dır. _Bu a~bümde şehrin me~hnr Dispanserin kadrosu bir dere Bıra fabnkası tesısı men ıntaç etmıştır. Şehrimizde tasfi- M B b Şehnmızde bazı evleri yan-

ni çıkb 
fartaıar kumandanı 
Sl'AFA KEMAL 

ile ıniilakat 

~ıi,,'~ritalarla 

mesırelen ·1 ve asarı atikasile be ce daha tevııi edilecektir. Bunun Bira Alman grupunun Türkiye de y~ye tab~ ~ 7 şirket. bulunmaktadır. • ar İer geldi mış gibi göstererek sigorta pa-

l raber ab~datı da bulunacaktır. I · · • d h ı bira fabri.kası_açacagı" vazılmı•tı. Bu Bır ae~e ıçınde 35 ıırketln tasfiye mu Fransa sefareti muste•ari ralannı zimmetlerine · dik K 1.. b 1 . ıçın ıcap e en para azrı· anmış- _ ,,.. , amelesı bitirilmiştir .. • • . . geçır -
~ u~1 · e _edıy~den de bazı fo- trr. Hali hazırda dispanserde grupun, şımali Almanyada birkaç bira Roma k~naresi Mlisyü Barbier dün ailesile be- len ıddıasıle mevkufen muhake 

togra ar ~,stemıştir. 60-70 hastaya bakılmaktadır.Bu fabrikası va".1ır. &- rabcr mezunen l:ıulunduğu Paris meleri yapılan Asikürasyoni Ce 
Geçen sene memleketimize h t l her gu .. n iki yumurta 1 ~nlar ~ıcaret odasına gön~erdik Roma_<Ja beynelmilel bir buğday ten avdet etmiştir. nerali sigorta şirketi memurları 

60 k" sur seyyah l . as a ara tn son me tupta burada da bır kaç kongresı toplanacaktır Kongreye p 1 h d" .k. • d 
u ~apuru ge mış- · ile 150 dirhem et verilmekte ve fab'!-ka. açm~k niyetinde olduklarını Türkiyede buğday air;atile meşğul U sa Şl un 1 ıncı ceza a müdafaalarını 

ke~ ~u .sen~ bu mı.ktar bunun on 1 hastaların ilaçlan da tenıin olu- bildırmışlerdır. müesseseler de davet edilmiştir. Pul bayii bulunma I yaptılar. Muhakeme, karar için 
da ıkısıne ınecektı~. Gelen mah11 maktadır ~a~ında grup mümessilleri memle- Bu itibarla Roma beynelmilel ziraat de damga kanunununyan~e~ e~ diğer bir güne bırakıldı. 
mat bu merkezdedır. Bun. un se: s· d 1 1 k~timıze gelecekler. Trakya ve Eskişe kongresine İstanbul ticaret borsasının dd . .b. .. .. şıncı Salim N . B k 

d k d" ır sene e ev enen er h.ırde _tetkikat yapacaklardtr. Alman iştiraki için iktısat vekaletinden emir ma esı mucı ınce gumruk me- . un ey yo •• 
1 bebi, dünya a mevcut 

1 tısa 1 şırketı yakın memleketlere de bira ih beklemektedir. murlarma pul sattırdmasr mu- Beşıktaş yangınında kast olup ol-
b h dır 1930 katıunusanisinden 931 d İ f 

l U ran • r~ç. e .. e~~k, a~ı zaman~a bira fiatle- .. ktısat_ vekaleti ticaret borsasından va ık görülmüştür. madı~ ?a~kın.daki t'.'11~katla meşgul 
Tahran sefiri senesi birinci gününe k~dar İz- rını duşure~ktir. • • Turk_h~gdayları hakkında bir rapor Çalışmayan şi k ti olan bırıncı m.u~tantıklık polise müra 

f .. H'' B mirde evlenmek için 1318 kişi Lıman ışlen lstemı~tır. Bu_ raporda memleketimiz .. . •. r e er c.aat ede_rek t':'tun deposu sahibi Sa-
Tahran se ırı usrev ey perşem- 1 .. b 1 İkt k·ı . . . . .. de yetışen bugdayların evsafı glöten Teşekkul ettıgı halde faali- !un Nurı Beyın buldurulması lüzumu be g~~~}'.'.~rimizden Tahrana hare- 1 ~~:ra:.~a~ta. ıı unmuş ve 1161 ısat ve a etı denızcilık musau;r; • • . •. · ... · · 
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11srın 11mdesl "!tlflliyet" ~·-

5 K. SANİ 1931 
iDAREHANE - Ankara caddni 

No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, la. 
tan bul. 

Telefon awnaralarıı 

lata11bul 391 ', 3912, 3913 

, 
l\t1ektepliler müsabakası 

Gençl' ğin m ~ingi 
Mektepl~ler müsabakasının 

MILLJYF:T PAZ.\Rn .. sı 

lz;cı.h, 
Bilmecemiz 

1931 

< tt, .... 
f ... ...,,..,.~ Bu akş m E:..HAMR sinemasında 

·rcma~ lr r ız-ı 

85 inci haft<ı ikincilignii Darüş- Zengin ,.c !:"'Uh ·~cm şahe-e i takdim edi\Or. 
~afakadan 41 Halil Bey kazan- ~levzuu, 1'.l.Pl!O:'\Sl·: O:\UDET'nin ve mıısıklsl BIZ •• ".'i~ o 
mıstır. Yazısı şudur bu ~ıme Par!· Oper1 komiP;i orkesrr• vo hc\etl m" 1tv 1 

Geçen senenin son günü, iştirak ctmckıe<'.ir 

gençliğin, irticai tel'in eden ha Ölen adamı diriltmek Çaresi • Şehrimiz "hne•inde nlkışladıgıınır. .Madam GEIUIAI ·ı~ Dl· nM< 

<lu. Gençlilı: çok haklı olarak o -Fran.sızçadan- :-lf.L. BLA'l('Hf: lU'.'o:TEL ve jl:\I GF.R:\LlJ ıı;tbl mu<ıJ 
reket ve tez?.htiratına sahne ol- i valide rnlünii ve JUS~: '. ·or.UERR< ı oğlu rollinü, CI~ \RLE \ 

gün fevkalade asabiyet ve heye , . . artistlerle barabcr temsil etmektedirler 
ABONE ÜCRETLERi can ic .. inde i<li. Caddeler, Cüm- Hastanın başı ucunda duran,ıstemıyorum. Annem... .&.AA lı•. . 1,.0 ,. JUD'N'J h ı·h. ı · . . . . ..ıı 

h k. ·· · · ı.· · tt k H · d' Öl k ,...,......,. a~eıen. ·'- ru '.. a ı azır c un,ıı ha\adıslcrı "" 
G Türkiye için Hariç için huriyetin genç ve <l.nç bekçileri e ım umıtsız uır vazı ye e en asta tıtre ı. en adın- • · 

3 ayiıft 400 kuruı 800 kurut nin ahenin yürüyüşleri ve gür disine bak~n ge.nç kadına:. d~ bal!sedilmesi onun çeh~e- ••••• Bu akşam: ASRf SiNEMADA v 

1 ~ ;; 1: 05: ",, 1;Ş~ ",, seslerile sarsıldı. Bunların bu -. . Artı!, umı~ yok, dedı, pe- sıı:ıd~ bır hareket hus_ııle getır- ı Oıurdıı~unuz yerde sıçraıacalc ve kahkahalarla gUlmekıcn bıV11 
_ •. .......- kadar asabi ve müteheyyiç olma derınız son dakıkalannı yaşı- mışb.BKızbı devaz:ı ettı; . drrece fevkolAde 'en, ıp;lencell '" gülünçlü 1 

Gelen evrak geri verilmez lanna sebebiyet veren ne idi; yor. - a a, dedı, sen annemı B A L A y 
Müddeti seçen niiıbalar 10 ı.uruı muhafızı bulundukları vediaya ı t ı 4 s 6 7 ıı 9 ıo ı ı Genç kadın bunu bekliyor- çok severdin.. Fakat o senin • ı 

tur. Gazete ve matbaaya ait ;p. emanete, yani cümhuriyete 1 I • j 1 muş gibi: muhabbetine layık değildir. 1 
içiıı ıaiiıliriyete müracaat edilit. kastetmek istiyenler olmuştu. • j 

1 

'• - Evet, dedi, zaten bu tabii - Ne demek istiyorsun? .. ' ' C" k.. k d · komik filminde bilhı>Sa kain validenin damadile 
Caııet-.iz ilanlana -'uliyetini O, müstesna bir itina ile üzeri • - •. - - - deg'il mi? .. Zevcesi öldü. Ondan - .un u o a ın senı aldat 

.. b 1 
• ~ 8 1 vesair ıavsifi bbil olmayan tuhaf sahneleri 

• u etmez. ne titrediği bu vediaya uzanan : ı t ı _ sonra kend. i de hastalandı. mıştır ··· 
1 1 

1• H d k d' · d .A. görU!meğe şayandır . .-------------.Ikan!ı elleri - canı bahasmada ol- _ • Bunlar biribirlerini seven karı asta a am en ısın e ka- v 
Bugünkü hava sa- kesti. İşte Kubilay, geneli- 1 '• • kocaydı. Birinin ölümünden labilen kuvveti toplayarak yerin i Heyeti temsillyesi batında: 

Jıiıı hararet en çok 13 •naz ıo ğin, o an için, vak'a mahallinde 1 sonra öbürünün yaşamasına im den doğruldu. Keskin, keskin M Q N T 1 8 A N K S l 
dutcc idi. Bugün ruzgtr p<ıyraz mümessili bulunan muhterem kan yoktu. lşte babam da anne kızına bakarak; 
<'tcc~ hava kapılı olacaktıı şehit Kubilay, sırf bu uğurda min vefatından sonra çok geç- - Sen, dedi, yalan söyliyor •••• !'erde aralarında: Zengin \aryctc nuınerola'l 
--- - ... ... -- canını verdi. meden hastalandı. Bu karı koca sun .. Annene iftira ediyorsun .. 

Rakıya kıymet veren 
yalnız rayiha ve lez
zet! dejll, klmyevt 
terkibinin saflyetldlr 

~· GRETA GARBl 
~SEVMEK HAı<t ıSAf\T'A 

Al~mlnde - - ~- - - - --
· ~:.::t:- :: -.~ i'!.'.''lı~-·ı.: ~ ;-·. --

imar ile mimar 
Taş, tuğla, çimento, kiremit, 

çinko, cam, çerçi ve, kalas, çe
kıç, çivi, destere, kerpeten .. Ni
hayetsiz bir faaliyetle çalışı
yor •. Yurdun her köşesinde yep 
yeni, taptaze apartıman, han, 
konaX inşa ediliyor. Marangoz
larla inşaaıt ustaları her gün ye
ni bir pencerenin çerçivesini 
mrhlıyarlar .. 

Ankara ovası, İstanbul yarı
ğın yerleri ve bütün Anadolu
nun gizli köşeleri, apartman, 
han, konakla imara çabşılı· 
yor. 

• • • 
Pergelini, inşaat uatasma 

terkede:n mimar, şu beş katlı a
partmanın üstüne ismini yazdı. 
Temelleri çatırdayan, renksiz 
bir mimarinin çatısı altında 
nefes almak ne bllylllı: bir izap. 

Bunu, hiç bic tar.ri mimariye 
benzuniyen şu her adım başın
da karınna dmle.n binalar, 
Tüı:tı: mimarisinin mezar tqla
n gibi bana hişyet '9Criyor .. 
Bunlu ibda değil, taklit defil. 
hiç bir tcY defil.. 

• • • 
Törk nriman, biç bir devirde 

'fıürlciye hudutları dahilinde bu 
kadar feyizli bir 1mıran faaliye
ti.ne mazhar olmamıştı .. Ne ya
zık ki, Tiiıık mimarmuı önilne 
serilen bu boş arsam Ustüne in 
şaat mühendislerinin kurduk
ları binalar yiikseldi. 

Bizden sonra gelecek olan 
nesle kadar, eğer bunlar temel
leri üstünde idamei mevdidiyet 
edebilirlerse, yarının nesli Sel· 
cftk abidelerinin h!rabeleri Us
tune bu ~emice lmnmuş taş, 
tuğla yığınlarının karşısmda 
gülüp eğleneceklerdir. 

Edebiyat, mimari ve müsiki
miz; resim, heykeltraşi ve ti
yatromuz kadar genç değildir. 

Onların biır mazisi vardır .. 
Karakteristik bir Türk mimari· 
sinin henüz enkazı, yeryüzün
den kalıkmamış, nüınuneleri gö-

- - -

Gençliğin mitingi: Bütün yeni sevişen bir çift demekti. - Hayır, baba, sana doğruyu 

l 
gençliğin, icap ettiği zaman, bir 

11 
- j - Bunlar biribirlerine o kadar söyliyorum. Bn bir hakikattir. 

Kubilay olacağına ve Cümhuri bağlı idi ki, aralarında başka bir Bir gün annem büyük anneme 
yeti -ıon nefesine kadar müda- Muıiilıkü blimec•111iz rabıta daha bulunmasına hiç gelmişti. Ben yandaki odada 
f~a edeceği~e dair .olan ye~ini Soldan sağa ve yukardan aşağı lüzum görmiyorlardı. Ben doğ- dinliyordum. Büyük annem kı-
n.ı tazele~e.sıne ves~le teşkılet- l-Aşk (5) Bir kadın ismi(5) duktan sonra çok geçmeden zma çok acı şeyler söyledi: 
tı:. Son ~ıtıng de tıır ~efa ~aha 2 _ Erkek (2) En iyi (5). za beni siit nineme vererek büyük " - Kocan seni çok seviyor, 
gosterdı: Ey Ulu Gazı, muste- m (2) annemin yanına yollamışlar .. sen onu aldatıyorsun! .. dedi. 
rih ol ki, .s_e.nin, cün;hutiyeti e- ;n_ Bir (5). Ben büyük annemin yanında İşte baba bunu ben hiç unut 
m~net ettıg·ın· ı:enç.lik, bunu en 4 _ tıaç (4). yara (4). büyüdüm. Bu mesut çiftin sü- rr.adım. 
mustesna bır ıtına ıle muhaf~ 5 _Valide (3). Allah (3). kun ve saadetini hiç bozmadnn. Hasta, aşkının tahkir edildi-
e.?ecek ~e onu ebede kadar ı;-0- 6 - Hayvan evi (4). Şimen- Fakat, doktor, ben bun1;1 ni- ğini gören genç bir aşık gibi 
t~r~ce~ır. Bu mukaddes vazıfe difer (4). çin size anlatıyorum?.. Ölen haykırdı: 
sının ıfas~. sıras~ndan ~:U-şısıı_ıa 7 - Bir erkek ismi (3). E- anneme, şimdi gözümüzün ö- - Alçak kadın.. Ben onun 
çık.acak cumh~?'et m~tecavız da (3). nünde dünyaya veda etmeğe için bu kadar ıztırap çektim .. 
lerıne! emanetının y~r~n.e .can~- 8 _ Caket (4). mal (4) hazırlanan babama karşı kalbim Ah sefil... 
nı venr.se, b~u kendısı ıçın bır 9 - Avrupada buğday (5). de bir iğbirar mı var?. Hayır Artık hasta ölüme gitmiyor, 
şeref bılecektır. 10 - Nida (2). El isi (5). No- Bilakis ben onları tamamile hayata avdet ediyordu. Ondan 

Hıydarpıfada müsadere malından ta (2). haklı göıiiyorum. artık ölmemek, yaşamak azmi 
behcrmetro milctbı on beş lira be- 11 - En münasip (5). Aşi- Ben sonra kacaya vardım. vardı. Kızı bunu görünce kendi 
del! muhammen ile müzayedeye kar (5). Annem öldükten sonra benim kendine: 
mevzu 18·577 mecra mlktba muadil kendisine karşı göstereceğim _ İstediğim netice bu idi, Rayiha ve lezzeti en 

,..,..,....,filminde~• 

Şut. ve se s 
artist sont 
slll olan ~ 

l~K ilTEJiN. 
Filminde herk1 

: 

teshir 
43.'! adcı kıyın kerestesi ile beher F,J ll3nlarıı11 muhakkak ıöriin~z. şefkat ne ol~ o~sun ~~ dedi, onu yaşatabilmek için nefla ve klmyavt tar-
kilosu 80 kurut muhammen bedelli lsıanbul orman Bışmüd!lriyeıiadcn b nunla mütesell olabılme klbl en temiz rakıdı edecektJ.f. 1 
ill! kilo cebriye alt mUza•ede mllddeti . u A ı. .. .. . .. 81 annem de şimdi sağ olsaydı bu -

, ı~ra orman müdilriyetlerlnı peyder· ımkansızdı. Annemm olumu ıle yalanı söyliyecekti! .. Affet be 
14-kinunu .. nl 931 çarşamba günilae pey gönderilecek olan ve beheri beş onun kalbinde hasıl olan boşlu ni annem' . • 
kadar temdır edilmi,tir. Taliplerin tııo .. n yirmi tııoya kadar <ıideıi • ba k tJ 1 1 ··· a11111111U11111111t111111111111111ıı ... .M11naı11uı11a1111111ııııııı•lts 
Haydarpaşada orman muameltı ··- lıavt bulunan defıtir ve teıakir ve d bi . . s· T' t a• 1 gun ş a ne sure e o ursa o - , ı ••ınnın1111ıııııııııııııı111111ıı•,.. "1111111111111111111111111111111••••••" 

aurlutunn \e -vnmi uı&Je o an 14-1·931 aair evrakı matbuayı 111ubtevi denk· ~ •L-• 1 sduı.n oldurul.a . lmesı ımkanırz ınema • ıya ro ====== ANA H )) o lL u 
1
· 

carfamba günll saat 14 ıe Oıklldar !erin kanevtçe ve içlerine konul•cak rd t B O "''b d • ~ Doktor dınlıyo u. ıa. • arw e ayı :: 
taymalı:amlıgına mürac:JtlllL anbalaj Uğıtlm amlllne ait olmalı: 

Sonra gene yataktaki ada- temelllerl 55 SJGORTA aıt. Frengi. Ztilırevi hutahtlu ü:ure ll•t il•t• beheri ~a kur°' b•- ma dikkatle baktı: :: ŞiRK Er r 
delt mııhımınen üzerinden bermucibi ,. Salı gUııa 

mUıeha11111 8 - umitsiz, dedi, artık ölüm 1ST••11n-.. 1m1m11 -"ıamı •••t 5i d 

Dr. iZZET KA" MiL tuar 1 · 1 · 93 ı pa.ur ıonüne kadar yaklaşıyor.. M1111L KLYl~IWI ... 
2130 

-da 5i Tlrkl;,e it Banlwıı tanıhndaa te•kll edllml .. tlr 
mtınakuaya konulmuştur. Bedel! ~ Y .,. 
mczkOr ve daha ıeazil!tla imaline - Evet ... Fakat ben bunu ne ~ ..ı 5i Yupı • HaJU • ICakllye • Kan • Otomollll • mea'ı.;l·J 

Sut 1 dca 7 ye kadar &bçekapı ya m - 55 •allJ'• lta:•rtalatı• lı:a1tal eder, 
ftkercl Hacı &tir d!ltlclnı karf!Slft· talip olatılann ycvmü mezln'ırda kadar tabii görürsem göreyim, !im vo tale· •:ı 
dakl apmrmanda ham kabul eder. saaı llçte Dcftcdarlılı: binasındaki babamın ölmesini bir türlü iste beye 1ıı:I Aıın- ' .... VUll lıaı lstaa1tıal 

mü1.aycde ve münakasa komiı-yonuaa miyorum. Hem de bu benim 1 1 l[ A T 1 L 1 Ttletu: letaahl - 131 Tetrrıı: lmtıyaı 
zum.. uzun·· .. on·· "-.. -.. rdmcleıi. elimdedir. . Dırım 3 P. • ... UHHlllHllllllllllHHHllllllıı.. ~ ............................. . 

.......,. e 1111 Yuu: ••11111u1111nnnu11uı1111111,- ,.11111111111111111111111111111ıı1 

fi~i:~~:~: Şehrimizde yecek ~;~E: ;:··~~: 
11111111 

~=.v~-:. l Ekme~, Gaz, Benzin ve saire ınnna~~ f 
mimarisinin bazıliklarmı, Gotik MIHiM Bift Ml~~S~IE söylesem 0 canlanacaktır. Cemal Rıfat B. J b } Z k b d 1 
mimarisinin katedrallerini, ne - O halde ne bekliyorsu- ıı·ya~o~;t~~:ı ••:rı1:~:~ G~::tlharer Sİail U iraat ffie te i ffiÜ ÜJ 
Renesansın Senpiyerlerini, sara , .. 
ylannı, ne Osmanlı mimarisinin tarafından lngillxce ve FransızcA nuz? .. Neden bu sihirli kelime- gii• saat 12 den itibaren açıktır. 
Süleymaniyelerini. Selimiyele- bil•n ıc.:ıilbeli bir daktilogra! yi söylemiyorsunuz? .. 

· · fakıl!dıt aranıyor. Kabiliyeti gö- Genç kadın cevap vermedi. 
nnı.H.. 1 B la . t . rülUr<e iyi maa, vırile~lı:tir. Belliydi ki, tereddüt ediyordu. 

ayır·· un n ıs emıyoruz. Hekim ısrar etmedi: 
Türk mimarından beklediğimiz Teklif mektuplan • Falctüri;ı. 
şey: Hendesenin dar çerçivesin . - Ben çekileceğim, dedi, BahçekMpıJa Hobyar mahal-
de kilitli olan mimar kafasının rumuzilc lsıanbul'ıb 176 •u••· sizi pederin izle yalnız bırakıyo lesinde 'ultan hamamı <0kağın-
bürriyete kavuşınası, Türk nı- rolu poııa kutusuna yaaılmalı. rum. da ktin 47, 49, 51 No. larlı 
hunun eng1n genişliğinden <» Hekim çıktı. Genç kadın has murakkam diikkAnlardaki ber-
ğan parlak, !bol güneşli binaları T. A. T. ta babasına yaklaştı: mucibi senet t88 hissede 240 
ve iptidai Türk san'aıtinin te- ehzıdcbafı Hil61 tlyaırosuada - Bir şey ister misin baba?. 
ike:mmül etmiş nümüneleridir. Salı günü ak~amı 21 de uaum ı dedi. 

Mimar arkadaşlar, bana gü- (Perşembe) günü gtndllı 1Ut ısıe - Hayır .. Beni yalnız bırak, 
cenmeyiniz l.. ( talebeye ve umuma ( Blfı du- ıkafi ... 

ELiF NACI mınh ) vn1Yil 3 perde. - Hayır .. Ben senin ölmeni 

hissemizi acele ~atılacağımızdan 

almak isteyenlerin çarşıyık.ed!r

de Kürkçülerde 1 7 numaralı 

majta?.aya müracaatları. 

ğünden: 
931 ttn.:si Mayıı gayeline kadar mektebe muktczı 12 

den ibaret Et, ~~knıek, Gaz, Benzin Ye saire 28-1-931 ı 

miisadlf çar.-mba günü saat on dörtte ihaleleri icra kJl ·ı 
üzre kapalı zarf nsulile ayrı ayrı münakasaya konulmtl'icıır. 4 
lerln ~eraiti münakasayı anlamak için her gün, mi!nakasR . 
rak için dahi yevmi ihalede Delterdarlık binasında .\lı a 
iktı!\adlye mübayaat komisyonuna müracaatları. ıe 

lslınbul A~I iJe levazımın~ an: 
A.;ık bulunan Sinop Noter muavinliğine imtiham51z tayıAa 

!arını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye \ ckaletinc miırı•!Jnk 

Milli11etin edebi romanı: 'i3 kalp işlerinde iyice pişmemiş! dildiğine içerledi, dişlerini sıktı. 
Aşağı yukan tanışalı altı ay ol- Maarnafih, ben aldırmıyordum: 
du. Bir iki defa konaktaki ziya- - Bir kaç defa sizinle boş 
fetlerime dp o-elmişti. Fakat, fişlerle oynıyalıın da, blöflere, 

best bir kadın! Kocasından ay
rıldığı ve bir işıkile beraber o
turduğu da muhakkak. Fakat, 
serbetliğinin hududu ne? .. Yal
nız Nusretle kendi arasında ka
lan bir manada ise belki de ha-

esnasında bir az cesaretini art- -- Buna Yatıya Şua)'fler 
tırdım, l'löylemek istediği şeyle- derler.. lıı 

- Nazır Bey galiba abayı iyi
ce yakınış ki, boyuna kaybedi
vor! ... 

Hayati B.: 
- Eh .. Yeter artık ... 
- Sanki siz kaybetmiyor mu 

sunuz? ... 

- Kendi oyununuza bakın!.. 
- Alay sırası bana da gelir .. 
- Canım, bu oyun sükun ile 

oynanır. 

- Rica ederim gürültü etme
yin ... 

- A ... Efendiler mahalle kah 
vehanesine benzettik burasını ... 
diye diye iki seansı zor tamam
ladı. 

Etenı JZZET 

250 lira ile masaya oturmuş
tum. 3700 lira ile kalktım. Hiç
te fena para değil. Bir de Nus
ret bana hala paradan ve paşa
dan bahsediyor. Sanki, bu para 
değil!. . Hoş istesem bunlardan 
ne para çekmem ben! Hepsi te
ker teker elleri keselerinin ağ
zında gözlerimin içine bakıyor
lar. Hangi birisine; 

- Para ... 
desem, varını yoğunu getirip 
ayaklarnnın dibine dökecek ka
dar bana aşık ve .. bağlı. Hele bu 
nazır bey bitkin ve tutkunlaınıı 
en başında geliyor. Bir az aptal
cada bir şey. Eli bol, hovarda 
amma çapkın değil. Kadın ve 

uka- ıannı dana u<-0 
.. 

hfila baş' i'.!Oktada duruyor. artınşlara, oyunun psikolojisi-
0 kadar. ·dnn bile ileriye ne alışın!. .. 
geçemedi .• \:nma kendi içinden - Her halde "tahsisatı mes
dehşetli alıp veriyor, yanıp tu- ture" den ödemeyeceğinizi bildi 
tuşuyornıuş kime ne? .. ğiın için zarannıza üzülürdüm. .. 

Şimdi her iki günde bir beni - Yabancıya gitıneyor am-
gömıek isteyor, göremezse mu- ma .. Nede olsa kayıp kayıptır. 
hakkak telefon ediyor, arayor!.. - Kumarda kaybedenler aşk 

Masadan kalktıktan sonra, ta kazanıyorlarmış. Yeni bir aş-
bir az yalnız kaldık. kmız var galiba? ... 

- Nasıl, kaybettiğinize mü- - Kime aşıksınız bakaymı? •. 
teessir misiniz?... diye alaylarıma devam ediyor-

dedim. dum. Son sözümü sôylerken, 
- Rica ederim!... gözlerimin içine baktı baktı; e-

dedi, kızardı. Sonra alay ettim: zildi, sarardı, morardı, dilinin 
- Görüyorsunuz ya, çok kuv ucuna bir ~eyler geldi, fakat söy 

vetli şansnn var. Hem oyunu iyi leyemedi. !. .. 
biliyorum! ... Sakın bir daha be- Kendiınmişim gibi onun da 
nimle oynamayın... aklından geçeni, o andaki h'I''-

......... ti ruhiyesini biliyordum. 
- Her halde ustalık bende - Size aşıkım ... Sizi seviyo-

kı-.1ıyor. Biraz size öğretmem il- rum! ... 
zım !... diyecekti. Fakat, düşünüyordu1: 

Yine cevayı vermedi, alay e- - Bu kadın muhakkak ki ser 

na ters bir cevap verecek o za
man koca bir nafıa nazırlığının 
şerefi de benimkisi ile beraber 
tefe konup çalınacak ... Bu ka
rarsızlık ve bu korku iledir ki, 
cesaretini toplayıpta bir türlii, 
düşündüklerini söyleyemiyor -
du ! .. Benim onu böyle bir kitap 
sahifesi gibi satır satır okuma
ma rağmen onun beni bir satır
lık olsun bile kavrayamamasına 
doğrusu şaşıyordum. Bir insan 
nazır olabiliyor, meb'us olabili
yor, devlet adamı olabiliyor, 
yüksek maliyeci olabiliyor,alim, 
edip, büyük iş ve büyük dımağ 
sahibi olabiliyor amma bir ka
dına sahip olmanın yolunda şaşı 
rrp kalıyor! ... Bunun içindir ki, 
Hayati Beye: 

- Acımıyorum ... 
dersem tuhaf olur. Bu, yalnızlık 

ri kolaylaştırdım da gücü gücü- dedi, ilave etti: du 
ne bir ara: _ . . - Sayılı zenginlerdend e 

- ~k guze~~ınız . ._ hiş iş adamı. Nafıanrn . 
-:--:- Bır erkegı teshır ve zapte harbiyenin olsun büyüU '> 

debılıyorsunuz !... . .. .. • .. hiç kaçırmaz. Bir çok ft 
- Mu~akkak kı, gordu~~ Amerika şirket ve kum e 

ve .~d:ıgım kadınların en gu- nnın da mümessili .. 
zelısıru:ı:... Ve seslendi: l 

- Gençsiniz.. ar 
_ Şuhsunuz... - Şuayp Bey ... Şua) e 
_ Fransızların "Şarman" de Şuayp Bey sırıttı, kıı11li 

dikleri kadının ta kendisisiniz... küldü. . . Yii 
filan diyebildi. Ben de kırma - Efendımız .. 

dım. Bu toyluğu. zavallılığı. - ~!~ah ömürler ve ·.~ 
bönlüğü doğrusu hoşuma gidi- -. ıı.tıfat buyurdunuı tU 
Yor ı Belk' b' d h f 1 fendımı z .. .... ı, ır az a a aza . . . .. - · . 11 konuşabilecektik. Fakat, yalnız dıye, ellerını gobegıniJ1 a 
bırakmadılar. Hele bir Hint az- de kavustıırarak yanıfl11 
mam, Arap bozması gözliiklü. Adamcaeız milyoner,~ 
pinti bir adam var .. Bu akşam 1 değil de ne olsa :,ene S 

ilk defadır ki görüyorum. Hiç '.madrabazlık ruhu yüıt 
gözlerini benden ayınnavor, Ha • kıyor. Devlet adamlar' 
yati Beye de ban:> da uzun uzun bütün komisyon a<laınl 
bakıyordu. Hayati Beye; dirler. Riyakar, y11ısı1' 

- Kuzum bu da kim? vuk ve bası önde!.. 
dedim. rfl; 

ıq· 

tıır 
~a 
"c 
tq 
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( Başı brinci sahifede ) 
da yürüyerek halk fırkası 

ezini tcsrif buyurdubr. Fır 
apısını;ı-;;.;,;ıünde Demirtaş 

den Dramalı İbrahim is
le 13 y:>rında bir çocuk Ga

" ı. ne "D~r !" Dedi. Ve ilave 

ikisini de vurdu ! 
ttı.· Ocakçılık yapan Andon is
,.;::de bir Rus evvelki gün Ka
~J?a~ada Bahriye caddesinde 
\le ıdın. ~ahvesinde Abdurrauf 
~~nııc.ı Ali ile kavga etı;niş, 
ır~: ... •ca ıle ikisini de yaralayıp 
~ı t. 
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Mektep ve medrese Matbuat balosu Mevkuf kadınlar 

Tarla f·reLrinin ytgAne imha çareıl 
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Her zaman için !stok bulunur. 

1914 ten beri Fran ~ilca ı c 
lngilizce öğrenmekteki 

imrahor llyas Bey maballcsindc Kuyulubakkal sokağında c,kı 
41 yeni 45 numaralı hanenin bedeli dört taksitte ödenmek üzre 
1635 lira bedeli muhammen ve 20 1 O lira bedeli Jhale ile 8· ı .93 I 
tarihine müsadi! perşembe gilnü saat 14 de temdidi müzayedesi 
mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarlle lstanbul 
emvali metrOke satış komisyon una müracaat eyternclerL 

Ticaret İşleri Umum Mndnrlüğünden: 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabcsl hakkındaki 25 Haziran 9e7 

tarihli kanun hUkömlerine göre yangın sigorta muımel4ıile iıtigal eylemek 
lizere tescil edilmiş olan yerli ıigorta şirketlerinden Mili! Sigorta Türk 
Anonim şirketi bu kere müracaatla hissedarlar heyeti umumiyesinio 13. ı 1-9.lO 
tarihli içtimaındı şirKetiıı tasfiyesine kırar verildiğini bildirmlf olmakla 
mezk6r şirketle ıllknsı bulunanların şfrkete \'e icabiııda İstanbul mıntakası 
Ticaret mOdürlüğüne müracaat eylemeleri llln olunur. 

lslaobul J~liJe levazımın~an: 
Açık bulunan Liıleburgaz Noter muavinliğine imtihansız tayin 

şartlarını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye Veklletin~ müracaatlarL 

Müstamel ~aınyon ınuza1e~esi 
lstanbul Ziraat mektebi müdürlü

ğünden: 
Halkalı'da k&in lstanbul Ziraat mektebinde mevcut müstamel 

bir adet Alviyon marka kamyon 23·1·931 tarihine mUsad!f çar· 
şamba günü saat on dörtte ihale edilmek üzre alcnt müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin kamyonu görmek için mezkur mektebe 
ve şeraiti müzayedeyi anlamak ve müzayedeye iştirak için de 
yeymi ihnlede Defterdarlık binıwrtda Mücssesab Lktlilldiye milba· 
yaat komisyonuna müracaatları. 

ICudreı we 'aası11111 fem#:ılltl ltlbarlla 
~ 

YENİ MODEL TELEFUNKEN 33 

HEPSİNİN FEVKİNDEOİI\ . .. 
• S_,. tlllJll olaralı ,..,...men iadesi lcln lazım 

• ol.,. 111111111 INlvası camldk. Bu sureti• en ma-
lfentmeı blı cıltaı_9"en..,altle lemln edUeblllı. 

TELEFUNKEN 
BOURLA BiRADERLER vE şsı 

aranıyor 

Maadin Bankası 

Mütercim 
Tnrkiye Sanayi ve 

Mildürlüğünden: 
Umum 

lmtihilnia llank•mızo Almanca Ye Fran11zcadın Tttrl<çeya ve Türkçede ı 
mezkQr lisanlara tercümeye muktedir bir mütercim alınacaktır. Maaşı 15) 
lıradır. imtihan I0-1 -931 tarihinde icra edilecektir. Talip olanların vulkıları,ı 
ve nilfuı l',zkerclerlnl yanlanno alarak 8-1-1931 ak<amına lr.adaı mcmuril\ 
mildürlügiımüze m<ıtacaat etmeleri. ' 

~~I~K TIYYIHE PillNG~~n 
YENl TERTlP BAŞLIYOR 
1. Cl KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

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

3. çü keşidcde 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip 
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 

talep ediniz 
satılmasına başlanmıştır. 

Sebırsızlıkla bcklcdip,-iniz MÜSAMEREİ FEVKALADE 
'ebıad9qı'ıdı MiLLET t~alm11da "'. 

BU AKŞAM 

San'atkı\rNaşİİ Beyin 

25 inci senei devriyesi 
şerefine 

DarUttaliml musiki 
heyeti ile 

Artist FAHRi Beyin 
ve. us.tadı ianıraın baoıı müftehir~n 

!jehıre ? lştlraklerıle 

Yaban Gülleri 1 

Taklitli vodvil S perde 

Çelik T abye ı ~~::~e ım-----=-====== 
iı __ _-Su, ııgann~ dueıo. Çin baleti, ıııorıolo6 •• ••lre 

Program pek büyüktür. Tafsilli el llhlanndadır. ---· 

..... Ortaköy'de deniz kenarında ••••• 
Genlt ve mükemmel rlhtımı havi 

Kiralık Büyük Bina 
Ortalı:öyde DiYanyolu cıddeslıldı deniz kenarmdı Mayer tütün 

şirketinin ~gal etmekte oldutu l 16 No. it Urglr bilyUk: bina tOtün 

deposu, mükemmel hlitanc, fabrika ve sair her türlü teslsetı dcarl• 

yeye elverişli olarak klraltktır, Gormek için mezkur binada bekçi 

Hacı AU ataya, görllfmek için de Bebekte Yalı caddesinde 50 No. 

sahllhınede mUlgı &yaodan Faik Bere müracaat cdU!r. 

... • •••••• Tel. Bebek 32 ........ .. 
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AC!iRIVAN 
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He• eczanede &ıul&lnur. 
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~~ .... ı .. , .. ~ ..................... 1111.!1!,.. ... -e 

I
Devlet Demiryolları 

t 

idaresi ilanları 
........................ :mıı ................... . 

Ü~ alimanıasyon buhar kazanı kapall zarfla münakasaya kon-
muştur. 

l\Iünakasıı 16·11-931 pazartesi günü uat 15,30 da Ankarada 
Devlet D~ miryolları idaresinde yapılacaktır. 

:\liinakasaya i~tirak edeceklarin teklif mektuplarını n muvakkat 

teminatlarını aynı giinde saat 15 e kadar münakasa komlıyonu 

kltipliğinc vermeleri l~zımdır. 

Talipler miiııakusa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ank• 
rada, llaydarp:. şada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Muhtelif cins m1tbaa kılğıtlan kapalı zarfla ıııünakasaya kon

m u~tur. 

~lünakasa 16 şubat 931 pazarteıi günü saat 1 il de Ankarada 
devlet demiryolları idaresinde yapılacaknr. 

:\llinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
kat teminatlarını aynı gündı saat 14,30 a bdar münakaA komi
syonıı Htipliğinc vermeleri lbımdır. 

T lipler münakasa şartnamelerlnJ üç lira mukabilinde Anbrada 

'c 1 laydarpaşadn idare veznelerinden tedarik edebilirler. . . • .. 
7 5,000 adet kayın travers kapalı zartla yeniden münakasaya 

konımıstur. 

:\Iünaka>a 19-1-931 pzartesi günü saat 1 :1,30 da Ankarada devlet 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

,\ll.;ıakıısaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

k:ıt teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon kAtipllgi
nc vermeleri l~ıımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mııkabillnde Ankarada 
ve 1 laydarpaşada idare veımelerinden tedarik edebilirler. 

Kırtlareli vilaJeti encümeni ~aiınisin~en; 
Ka '.ıalı zarf usulile münakasada olup 24-12-930 tarihinde iha

lesi mukarrer 5834 Jira 13 kuruş bedeli keşifli Pınarhisar-Burgaz 

yolund:ı inşa edilecek dört metrelik bir köprü ile 0,60 lık dört 

menfeze verilen bedel hadClı!Ayık görülmediğinden ve aynı yo

lun 15 +oo-ı 7+330 kilometreleri arasında yapılacak 10020 
lira hcdeli ke;ifü şo.e ve blokaj ameliyatına talip çıkmadığından 

cumhuriyet gazetesinin 10, l~ 18, 22 k&nunueV"Vel 980 n Mil
liyet gazetesinin 8, 1 ı, 14, 17 li evvel 930 ve Kırklareli gaze

tcsinh 8, 11, 15, !8 KA. nvel 930 tarlbll nushalarındald şerait 

daire'<indc ve i~bu gazetelerdeki i!An ücretleri de müteahhide ait 

olmak iiue köprü ve menfezlerin 14-1-931 çarşamba saat 1 :ı ve 
7olur, tarih ve mezkl\r günde saat 16 da ihaleleri yapılmak şar

ıilc ka 1ıalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin Kırklar
eli d1imt encümenine mtirııcaatlarL 

Hiç beklenllmedlAI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olm•k ancak 
Tayyare piyango blle 
ti alm•kla kabildir. 

Onun lçlnı 

·TllllBE PlllNG~I~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞiDE 11 KANUNU· 
SANI 1931 DEDİR 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca 

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

"100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

MiLLiYET PAZARTI>SI 5 K,\l\uNUSANI 1 (),) I 

-------- ~ - -

Şehzade başında 
( Fer ah tiyatrosunda ) 
Yarın akşam ilk defa olHrak 

~I BEVLL"J ( ASiT URlK ) KURBA.'NLARJ 
Tıp akademisi reisi sabıkı profes~ 

Ç Lansero )tarafından tavsiye edilmiştir 

Paris hastahaneleri müıaahhitleri Timurlenk 

r 

damla (inme) 
fartl semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

• 

Şatelen müessesatı ~ 

15 büyük mükafat Tuihf piyes sahnede At üzerinde 

BüJük yeni 

HIGIP TIKYiMi 

1 lıaııım lte.vl (asit urik) ile zehirlenmi•, a,llim ve ıztırabatın 

iki yüz altmış dört sahifelik bil- . 
yiik takvimdir. Muhteviyatı çok 
zengindir. üze! bir muhnra 
defterini havidir. Yanlış takvim

leri almamak için Mehmet Ra

gıp Beyin fotoğr1fına ve Türk 
Neşriyat yurdu imzasına dikkat 
buyurmalıdır. Fian 25, bez 
ciltli 35 kuruştur. 

tabb tehdidinde bulunm~ olanlar ancak 

URODONAL 
AJUİllde balla olabilirler. Zira orodonal; bamızı beTlt 

lıalleden yepııe maddedir. bü6aıum eczabaııelerde satılar. lst. 4 ~ü icra memurlutundan: 

'iHeler lJ~r ~eposn ınO~irli~in~en: 
Bedeli keşli 8609 lira 75 kuruştan ibaret olan Çiftelerln Mah

mudiye mevkiinde tadilcn in~ ve ikmal edllecek bir inek ahırı 
kapalı zarf ıısulilc 10-12-930 tırllainden itibaren bir ay müddetle 
münakasaya çıkarıl mı~ ve 1O-1-931 tarih cumartesi günü saat on 
dörtte ihalesi ıaklrrür ettiğinden taliplerin şeraiti anlamak üzre 
Eskişehir baytar miidiirlü~ne ve Mahmudiyede depo mUdürlü
~üııe müracaatlan lüzumu i!An olunur. 

~ 
Nevralji 

~spirin 
. komprimeleri 

sayesinde sür'eılc tedevi olunur. 
Yelnıa kırmızı bendırollu hakiki .. ~• 

eaıbelAjıno dildıot YC bil .aıerlıı•YI mıuUTd" 
t&&cp edlnlı · · 

• 

Urfa Vilayeti 
encümeninden: 

Daimi 

Miktar Mikyas 

9000 Kilo 

2500 adet 
ıoo 

" 1000 " 
180 ICllo 

6 Adec 

40 " 2 " 
il .. 

Cinsi eb'adı, markası 

Telefon teli Üç milimetre kutrunda 
Maa demir Fincan ( 1 O santim irtifaında) 

Pil takımı (A.D) marka (13 SirlJ]lında) 

Avrupa zen gi 
Nışadır 

Mikrafon zarft 
Grafik levhuı 

(lngillz) 

(Siınensi) 

Onluk santral maklnetl (Simend) 

Beşlik 
" " " 

14 ,. Telefon makinesi (Tarto) 

Yulıında cins vı mıkdan ya.zıh Telefon makine ·ye ıııılzeme

slnln mübayaaıı ve lhalei katiyeıslnin icrasını müteakıp nilıayeı 
bir •r zarfında Urfa ViJAyetl Husus! Muhaaebe dalreline teslimi 
ll7 kAnunuevvel 930 tarihinden l 5 kanunusani 931 tarihine kadar 

yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip olanların bo 
miiddet zarfında şartname ve münakasa kaimeıılni görmek ve daha 

fazla izahat almak üzere VllAyet daim! encliınenine müracaat eyle

meleri il4n olunur. 

Tütü!·~~t~~!. h~~!~~r~üdürlü-
ğünden: 

Mevcut nümunesl veçhile 3,000 adet hasır sUpürge idaremizce 
pazarlıklı sann alıııaeakur. Talip olanların 50 Ura teminat akçe

lerile beraber 10 kAnunusanl 981 cumartesi &ünü saat ı O da G• 
!atada Mlibayaat komisyonuna müracaatlaq. 

Açık artırma ile parayı çevril .. 
cek gayrı menlrolun ne oldugıı: Kadı-

1 
lıtanbul 4 üncü Jcnı memurluiuıı- köy Tuğlacıbışı m. Yanrağr 1. ce-

dan: dit 32, 14. 1. 6,7,8 No. bıg mu .. 

Açık ımrma ile paraya çenlle- tekli harem 'ft sel!mblr ve saire. 
cel< gıyn menlrultın nı oldolo: Takdır olunan kıymet: 63710 L 
Mıbmutpıpda Servidayahaıon m. 61 K. 

Amrmanın yapılıcı&ı, yer, gln, 
Aşır elendi tUtüpbınesl ve Hoca saat lstanbul 4 cd icra dairesinde 
Hani! cedit 69., 71, 71, 1 •e 
78, 73, ı, 7S ili 83, 32 ill 36, 38, 9-ll-!131 L ı. 13 Ilı 15,30 kadar. 
.W, 42 No. lı'ldurum ve d!ll<lrlrılan 1 - ltbu gayrı menkuluo arurma 

f&nnımeal ~9-1·931 tarihinden ltlbı-
mUf!emll nısıf çuvaldız tatb ıuyu ren 93o-45 No. ile JsL 4 cU icra da-
hıvl tı111ımı 300000 lir• kıymeti !resinin muayyen numarHında ber 
muhammcnell Kıtırcıoğlu hının dörtte kesin görebilmesi için ıçıkur. hAıı-
bir hisseıi. da yazılı olanlardan fazlı ma!Omıt 

Antırmanın yapılacağı yer, gün, almak isteyenler, işbu ıarınımeye ve 
ıut: lsL 4 cU icra dalresindo S-2·931 930 _ 45 dosya numarasıyle memu-
L s. 13 ili 15,30 kadar. rlyetimln müracaat cımelidlr. 

1 - işbu gayrı menlıulUn artır- ~ - Artırmaya iıtlrak için yu-
ma şartnamesi 22·1·!131 tarihinden kırla yııılı Jı:ıymeıln yüzde bef 
itibaren 930-45 No ile liL 4 üncü teminat göııerilecekıir. 
icra dalre•inln mu•ı·yen numaras1J1da 3 - Hakları ıapJ slc!llile ıablt 
herkesin görebilmesi için açıktır. olmayan ipotekli alacaklılarla diğer 
ll!nda yazılı olanlardın fazla maJQ- alAkadarlann ve irılfak hakkı sıhip-
mat almak isteyenler, işbu tarını· !erinin bu haklarını ve hususile fal& 
meye ve 930-45 dosya numarıslle vı masrafa dair olan iddialarını işbu 
memurlyeılmiıo müracaat oımelldir. llAn tarihinden itibaren yirmi gUn 

2 - Arttırmaya iştirak için yu- içinde evrakı mtisbiıelerlle birlikte 
kardı yazılı kıymetin yUzde b•f memurlyetlmize bildirmeleri icap 
teminat gösterilecektir. ıder aksi halde haklın upu slcillle 

ubit olmayanlar sııış bedelinin pay-
.; - Göaterilen elinde arttmna:ra lafmasında harlç kalırlar. 

iıtirak edenler arttırma flll1nalnnİnİ 4 - Göıterilın günde aııırmı-
okumuı ve liizumlu malı'.imab almıt 
bunlan tem•ınen kabul etmit ad ve ya lttirak edenler ımrmı fDnDame-
itibar olunurlar. Oıtünde bmdolan sini okumuş ve lüzumlu mı!Omau 
ıayrİ menkulün bedeli :raman"'cla .,., aloıış bunları tamamen kabul eımlş 
rilmene ıayri menkul ikinci bir art• ed ve lclbar olunurlar. Üstlinde bıra 
tıınna ile oatılır ve bedel farla ..,. mab lıılın gıyn mcnlrulün bedeli ı:ımı
ruuı kalınan yüzde bet faiz H diıier oında verilmezse gayrı menkul ikinci 
zarerlar cynca hükme hacet ı...ı-ı,. bir artırma lle Httiır ve bedel farkı 
aızın memuriyetimizce alıcıdan tah- ve mahrum 'ı:ılınan yüzde beş falıı 
sil olunur. Beı nuınanlı fıllradaki ve diğer zararlar aynca ~ükme bacıt 
tart tahakkuk etmek kayclile üç dehı . kalmık11zın memuriyııimlıce alıcı• 
bain!dıktan ıonra ıayri menkul ., dan tahsil olunur. Beş numurılı fıt
çok arttıranm üıtünde baalalır. Şart radıki f&rl tıhıtlıuk etmek kaydile 
tahakkuk etme:zıeartbnna geri bıralo 
lıp alıcı taahhütlerinden kurtulur vı Uç defa bığınldıkıan ıonra gayn 
teminat ta kalkar. menkul en çok artıranın astUnde 

5 - Arttırmanın birinci veya ikin ~mkılır. Ş"rı ubakkuk etmezse ar
ci olmasına ve gayri menkule taalluk urma geri bırakılıp alıcı ıaabhüılerln
eden kanuni hakka ve oabşın tarzına den kurtulur ve ıeminıt ta kalkar. 
göre diger ıartlar. 5 - Artıranın birinci ve ya 

Müterakim vergi belediye vakıf ikinci olmasına ve gayri menkule 
lcaresi müşteriye aittir. MezkOr hisse ıaal~k eden kanuni hakka ve ıa~şın 

7850 liraya arttırılmış ls , de bedeli tarzına göre diğer farılar: müterakim 
verilmediğinden 124 eti madde mu- vergi belediye vılul icıre1i müf-
clbince yeniden arııırmaya konulmu~- terlye aittir. 
tur. en ziyade artnranın üzerinde Y ızılan gıyn menlrol yakanda 
bırakılacalr, pefln para ile saulacalı:tır. gösterilen 9-2·951 tulblııde laL 4 eti 

icra mtmurlu&u oduında ltbu illa 
Yazılan rubu hisse y~kanda 

göıterllen S-2·931 tarlhlırdı ı.ı. .,. göıterilen arurmı fattnımul 
4 Uncll icra mımurlat- odwnda dairesinde aaulıcagı llln oloaur. 
işbu ılan .,. p!ııerilen anırma fUtna-· 
mesl dalnalnde uulacağı llln olunur. 

lstanbul belediyesi 
il anlan 

ı ......... __. ........ ...-~~-------..... 
lstınbul belediyesinden: Fadh 

yangın yerinde Mullıgilranl ma

hallesinde ll20 numaralı adada 

3 üncü sokakta 5 13:1, :5093, 

5092, 5039 harita numaralı 

arsalar arasında 73, 52 metro 
murabbaı arsanın metro murab
baına 80 kuruş kıymet takdir 

olunarak satılmak için açık mü
zayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her gün 
müzayedeye girmek için ihale 

günü olan 22-1-931 perşembe 

günü levazım müdürlü&üne gel 
oıeleri 

Dl&BO TllYiM 
IYkan şer'lyeyi, büıün ay

ları, her sahifenin arkasında hl
Uye ve IAtifeleri, faideli malO
matı havi en doğru takvim. 
BabıAlidc Şark ve Maarlf kitap

hanelerinde 20 kuruş. 

Kolonyacılara: 
lstanbul Ticaret müdürlüğün

den: 

Türkiye mtistıhzaran ıtrlyaı tlcı

reı birliğinin ldaro heyeti intihabı 

6-1-931 salı günü ıaat 10 dan 14dc 

kadar Slrkeclde H;ırrasanciyan hanın

da 4 No. da kAln cemiyet merkezin

de yıpılıcağı ıl~kadıraoı i!An olu-

aor. 

A.yın < <inden itibaren 
opereı heyetinin ıemsllleri~ 
nacaktır. ilk oyun olarak 
de la dans • temsil edilecek' 

Bu ımplı bera b~r bir 
heyeti gelecektir. 

SEYRISEF' 
~-:-:-~ ..... ----.... ~-""~ 

.Mtrk ;z acenta: Galatı t 
Başında; Beyo~lo 2362 
ıcentesl; Sirkeci'do MJ 
zade hanı alanda. Tek 
2740 

Pire -lsken~e 
postası 

( İzmir ) vapuru S 
6 kanunusani 

saat 1 O da Galata rıh' 

dan kalkarak çarşamba fa 
lzmlr'e perşembe sabai 

re'ye cumartesi sabahı 
deriye'ye varacaknr. 

deriye'den Pazartesi l~ 
kalkacak Çarşamba Pire\ 
uğrayarak Perşembe lsuıt 
gelecektir. 1 

Ayvalık sür'aı 
J 

postası r 
(Menin) npuru 6 

nusani salı 17 de Sirk 
Gelibolu Çanakble ICJ' 
kuyu , Edremit , Borhaıl 
Ayvalığ'a lıı:allcacak, döl 
AJtınolu~ da u~rayacak 

COMPAGNlA GE.~OV~. 
NA VIGAZIONEA VAI'" 

Capo Vado J:~.°'1 
tenceden muvasaleıle 8 klnıılr' 
de (Kaıan, Palermo, Napoll, 1\1> 
Cenova, Livım ve Savona ) 1 
reket edecektir. 

Fazla tafsiUı almak .,. yı/1 
hamule için Galıtı'dı Çlnill ~t 
hanında ıcentuı huludaıı lnı.ı!'. 
nentale A. firketine müracaat 
Beyoğlu 1294-1295. 

~AIM VAPURLARI :e 
Izmir-Mersirı t 

Lüks ye sür'at posta' e 

ADANA u:::~~u 
il p . gillı· 

ınct azartesı a 
1 

Sirkeci nhnmından hac4 
(Çanakkale, İzmir, Sakız, I( 
Bodrum , Fethiye , .v'ıı 
Al!iye ve Mersine az1ııiıl 
avdet edecekılr. a 

Tafsilat için Galata güıııt 
karşısında, Site Franşe:ı: bı!IU 
J 2 numarada umumi ace 
ğına miiracaat Telefon Be~ 
1041 

Compagnı• Geno'I~ 
Dl NA VIGAZIONE A V Af") 
"KAPO FARO,, ,,.la 

.uılO 
1 klnnııusanl çarşamba K<F ıİ1 
llurgaz .,., varna'ya h• 
edecektir. 1 lncl ve 8 cil 
1olculara tenzilat TafsJIAt 
yük ve yolcu için ~1 ' 
Çini Rıhtım hanında lNTE~ 1 
NTINENT AL Anonia şirlc 
müracaat, Tel B. O. 1294 . 

Gayri Mübadiller .T• s 
kıymet komisyonundan: 

Esas istibkaldarı l oo,ooUı 
radan fazla olan ara.zi ~ 
gayri mübadillerin yüzde · 

rini almak üzre :ı kanurı /. 
pa7..artesi gıinü saat ondan ı~: 
ren komisyona milracaat ı 

!eri __)it 
Operator Doktor ~ 

HALiL SEZ~.ti 
BASUR MEMELf 

1~ 
Ve cerrahi hastalıkları müıelı" 

Divan yolu Doktor f.:minpaş• tı. 
No, 20 


