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NUSHAsı-s-KÜRUŞTUR ,... e r..a"tUA n su z•uı • nı.oru n ,., ....._. 

_ ..... ., ........... , 
• G·· 1 · • : oz erın sırrı .. : 
t Yeı•/ t t • romanımız.. : • • 
: Etem izzet Beyin 1 
: "Bf., htısta ııar !,, ismin- : 
• deki edebi romanı yakında t 
: bitiyor. Milliyet, muhterem 1 
: okurlarının büyük bir alaka • 
: ve zevhle okudukları lıu : 

Dariilfıinu.1 divanının içtim~ halinde çtkiltn resmi 

Divan dün kararınJ 
verememiştir .. 

: romandan sonra : 

• Th. • k l : Nur a sın • Mahut kitap meselesi evra ge me-
• lianımın "Gözlerin sırrı,, : .. •• d k d i isnı:Ji romanını tefrika!a ! diği için gene SUfUnC~ID~ e a ~ 
e ~aşayac~ktır. t Darülfünun divanı dün saat rak henuz fakulteden gelmedı
: . Cırılı bir üs~i'ıp ile ya- : bir buçukta içtimaını akdet· ğinden kitap meselesinin tetk.i 
: ~ı a;ı l::u aşk, heyecan ~o- f miştir. ki divanın gelecek celsesine bı 
e ltıanı?ı ş'm:!i.ien tavsıye : Tıp iakültesi müderrislerin- rakılmıştır. 
: ederız : t den Rasim Ali Beyin yazdığı Divan rlıznamedeki diger 20 

:Gözlerı·n sırrı: nizan kjtap meselesi gö~şüle- maddeyi müzakere etmiş ve sa-
••• t cekti. f'akat bu husustakı ev- at 18 de dağılmıştır. 

•••••e••e•••••• .. 

Suriyede açılacak 
fabrika için 

mukavele imzalandı 
Türkiye tütün inhisar idaresile 

Suriyeli st.rmaycd~r grupn nr~sr.1ı.l::ı 

cereyan etmekte o~ 1 

lan müzakerat dün f 
neticelenmiş ve ye 
ni mukavele imza 
lanmıştır. 

Tiitün inhisar U· 

mumi müdiri Bch 
çet Bey bu hu· 
~usta demiştir ki: 

0 
- Suriyeli 

grupla imzaladı • ı 
ğımız mukavele mu 
cibince Türk tü • 
tünlerini işletmek 
üzere altı ay z~r • 
fında Suriyedc bir 
cigara fabrikası a .. .Uc.tç<a "' 
çılacaktır. 

Grup ilk sene memleketimizden 
tı0,000 kilo tütün mübayaa edecektir. 
Bu miktar her sene yavaş yavaş arttı 
ıılarak asgari 100,000 kiloya çıkarıla 
caktır. Grup hem aldıgı tütünler ve 
hem de fabrika hasılatı umumiyesin
den bize kar verecek ve imal edeceği 
cigaralar ü2erine bizim firmamızı 
vazedecektir. 

Bu suretle tütünlerimize yeni bir 
mahreç temin olunmuştur. 

Yalanda Mısır, Belçika, Hollanda 
ve 1rakta da böyle cigara fabrikaları 
açmak üzere müracaat eden gruplar
la temas ve müzakerelere başlayaca-

ğız.,. 

16 Mart 
- -·----

16 Mart ... Bu unuıulmay.1n bir ta· 
ribtir. 920 ~tnt!>i mttrt.ının 16 ncr 
salı günU Istanbul tcııtbi İfgalinin 

aczlıjını gördü. Bır takım vatandaş
lar gtCt tvltrındtn alınarak sür
güne ıOtürU/dü. 16 Mart :ı!Ababı 
Türk ask.erlf'ri uykuda şehit t'dildi. 
Şehrin münakale ve muhabere va

•otaları kesilerelt hallun korku ve 
dehşet içinde bırakılması ister.irken 
z.ırhlılarıa toplarını da şehre tevcih 
ermegi unutmamışlardı. Fakat Türk 
vatanptt\'trliği böyle $lylerle kor
kup sinmekten pek uı"ak o/dulunu 
göstermiştir. 

O kadar Jcı so,. :clarda .ı;Ungiı ile 
gezen t>C:ıf'bi nefc•!eri lstanbul hal
kının milli davanın mutlaka zafer 
kaz.anaca ı b;ılckındaii imanını sars· 
mağ.a elbette.~ rnuı·.ıffak olamıy11calr· 

tı. Anadoluda mil'i mucadrle b.:ı~Ja-

ZJıışlr.en Ist:ın:,uld:ı ~ ı pılan VI" ne ile 
tav.tıil eddme.~r la mı ırlecegi bi-
linmeyt>n bu h:ırt:ket1t rın Turk i~tik.-
ıaı davası üz••riııd ne tesiri olabilir
di. Bunlar: yapa.n/ .• m~b'u.çan mec .. 
/isini dagıı.1nl;ır 1.starıbuldan A11ado-
lu miı.cahcd('>ını akım bırRkabilecelıc 

/erini lar.ıcder.ll'r hf'saplarında çok 
yanildılar. lstsn:ll.~lun işgali Türle 
milletinin yüksek gaytsine varmak 
içın mevcut iman \'«!' a~mini bir Aıt 
daha lıuvvetlendirmış oldu. 

Bugün 16 mart şehıtlerinin hat1ra. 
.~ını tebcil t'derktın Büyük Gı7.i'nin 
.açtıtı yolda ilerıleyen ınilletimizin 

1 kahramanlliını yadedelim ...• 

--~···· 

Haydar Rifat B. 
aleyhine dava 

:t •el 4bile4e . 
J - "t~ve Mefruti\.';i 
2- Son Te llarlct t1aberler 

l ıaca sahifede: 
ı- Talebe ve mealllmler 

hakkında.ki emir ~eldf, 
·ı VcrPrnl# mUc-ıde-le knmhı· 

vottunun raporunda 11e

İer var? 
3- \ı'apurcular ıümritk bor.;

larınıa atirnı 1 -oyortar. 

4 UacU sahif.:tlc: 
r- f'elek: 
2- Temaşa hayah. 
::t Rnmnn 

l'ltanbuldahi' bütün milfet
tişler Balıkesire gittiler 

1 ıtanbul vilayeti mülkiye müfetti~leri mıntaluısında meıııul olan mÜ
lettiıler Gazi Hazretlerinin Trakyadaki vilayetlerdeki tetkik aeyalıatlerİn· 
den sonra, ı:österilen lüzum üzerine Trakyada muhtelif mıntakalara ıide· 
rck teftişatta bulunmutlardı. 

lıtanbula avdet eden müfettiıler burada tahkikat fezelkelerini tan<in 
tderek Dahiliye heyeti teftiıiye riyaıetine göndermitlerdir. Mülkiye müfef 
litleri bu defa da Balılreaire gitmiıleı· dir.Burada yalnız bir müfettiı lralmı. 
lır. Miifettisler kazalar ve nahiyelere kadar giderek ırama teftiıat yapa~ 
caldardır. 

Karadan ayrılan Yemiş iskelesinde yolt"Ular kalaslar nurlnlien gtfiyorıc:r 

Yemiş sokakları 
altında kaldı ! 

su 

Denizin suları sokaklara taştı; bu 
işin sonu neye varacak ? 

Şehirdeki ticaretin en çok 
kesafet gösterdiği Yemiş, Ha-

Mahkfım Sacit Efendi tara- sır iskelesi civarının zaman za
fından Hapisanede kendisine man denizin istilasına uğradığı, 
taı;allihta bulunduğu iddiasile v~ tica:etin b!1 yüzden sekteye 
avukat Haydar Rifat Bey aley- ugradıgı malumdur. Son günler 

. . . de rıhtunsız ve desteksiz sahil 

Sular daha ziyade lodos ha 
valarda kabarmakta ve o civar. 
da dükkanları mağazaları bulu 
nan esnafı mutazarrır etmekte· 
dir. 

Halen Yemiş iskelesi, Hasn 
iskelesi, Yağ iskelesi sular al
tındadır. 

hıne hır dava açılmıştır. Tahkı- b" b"t" 1 k .. . • . . us u un aşınmış, su ar araya 
kata Muddeıumumı muavını taşarak o civardaki sokakları, 
~ecmeddin Bev vazivet etmiş- dükkanları, ma~azaları istiliya 
tır. lıaşlamıştır. 

"Peynirciler" <le, bu yüzdeıı 
on beş yirmi kadar dükkan bir· 

Devamı 5 inci sahifede) 
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Yıldız ve Meşrutiyet .. Tahsin Paşanın Hatıratı 

/ 
Tefrika t.o . 

Meşrutiyetin ilanında 
Sultanın rolü l 

MIUJYET PAZM'l'lst M.11..l'f ıtt! 

HARiCf.. HABERLER •• 
ltalya-Fransa itilafı ve Almanya -
Italya siyaseti bundan sonra da Alman-

yaya milzaheret edecek mi ? 

Türk-Rus 
Tevfik Rüştü Beyin M. Litvinof' 

gönderdiği telgraf 

~4. 

1 1 ANKARA 15 (A.A) - Türk dileriııe mukadder olan saı Muahede 1 Hı· ndı· stan spanya Sovyet dostluk muahedesinin v~ ı:ıefa~a nai~. ol~alarını t 
.. onuncu yrldönümü münasebeti- ~ ederım. '!urlci~~ ıle .s bd ıh • Ah t M"th t Ef • le Hariciye Vekili Doktor Tev- ~ıs~ Sosyalıst .. c~mhurı~ A Ü amıt, me ~ a . . yı Tadil edilmek is- Gandi, her taraf- Kral arbk seya- fik Riiştü Beyfendi, Moskova- ıttıhad1?r. bırıbırıne . ~agl 1 
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'"' t it f d Of da Sovyet Hariciye Komiseri ve her ıkı memleket ıçın Saraya çagırıyor Ve a 1 e ıy •• t d• .... • t t k ••yleyor hata çıktı M. Litivinof Cenahlarına şu tel re~i neticeler vermiş olan 

ı . . . . h . t' en ıgı zaman... a nu u so d . l d' 1 muhafaza ve tak Nuri Pa-anın başmabeyincilik- kendısıne bır daıre ta sıs et ı'. . .. . grafnameyi gön ermış er ır: .u~un . • . 
te aözü ~ldugur>~ ve günün bi- dim, rütbesini tedricen terfı NAVSARI, 14 A.A .. -. Gu- PARİ.~, ~~ A.A. -;spanya "16 mart 1921 tarihinde Mos- ıçın pek samımı temennıl 
· ~ ;:. ı.,. dıracağım dü ettim Dresset paşa alim ve mü- cerat'm muhtelif nevahısınde kralı 13 uncu Alphon .. o ~aat kovada aktedilen Türk - Sovyet arzeylerim." tı1 r~~c.e ~~ım p~~ayı daima te- tefekkir bir Fransız idi, bilhe.s- bir seyahat yapmakta olan Gruı- 19,25 te Parise dostluk muahedesinin onuncu ANKARA 15 (Telefon şunc.'.ehte udrıu"su"~·ıneg··,. calışır- sa iyi tarhi bilirdi. Parlamento di buraya vasıl olduğu zaman gelmiştir. Kral, \ yıldönümü münasebetile zatı il.- Tlirk - Rus .dostluk misalıl veccu n •. - • • f , d' . .- 1 .. M k d 10 d 

dr. Hünkar ne.zdindeki delaleti ve kanunu esasi ilmine d~ vakı kendisine beyanı h~şarn~ ı zıı:n Y.arın og e uz~- !ilerine sadıkane dostluğumu os ova a ımzasırun 
· H Alı' Pasa tarafından a idi. Kendisile müsait vakitlerde nmda irat edilm~k ıstenılen bır n Londraya gıt teyit etmekle bahtiyarım. Dost senei devriy.esi ş.erefine. ının acı . , Q • j . . k'f k .. p . R f d b 

kamete 1,,;.ratrlacağmı bilmekle •dünya hükfunetlerinin eşkalı hıtabeyi dinlemekıten ıstın a me uzre arıs- milletlerin Sovyet hükfuneti- us se aretın e ır resmı 
b,. b, .. ,'",. e sefaatte bulun- hakkında görüşürdüm. Bana etmek ve mahalli mensucat ta- ten hareket ede· nin mütemadi gayretlerile ken- yapılacaktır. d~ı:~. 'f~~;;nsem~re vermedi. An karşı kırallık ta~aftarı .. ve h~- cirlerinin ~en~isi~e hedi.ye et- cektir. ' 

cak Nuri Pasa yalvarıp duru- kümdarlık idaresıne mut~mayıl mek istedıklerı bır ke~~yı kabul Bordeaux, 14 .; İran sefiri Türk - Macar 
yor, ail:: vas;tasile de niyazını gibi _görünürdise .. de hakikatte husm~und.~ ~~tiğ~a 6 gostermek A. A. - Paris ) mukavelesi 
tekit ediyordu. Hünkarın ade- parlamento usulune .~araft~~ o~- suretıle buyuk bı.r h-..yecan uya~ 

1 

tarikile Lond- A k d 
1 mi muvafakati üzerine tekrar duğunu an~~-mak . g_uç degıldi. dırrnıştır. Mu~aıle_Yh, ~u kesey'. raya gitmekte n ara a ANKARA, ıs (Telefon!• 

şe.faatte: bulunmak doğru olma- Bu z~~ten ogr~ndığ~~ ve 1~.3 !ancak ~avsan tacırlen ecnebı l olan İspanya ANKARA, ıs A.A. - Yeni Türkiye - Macaristan iadei 
makla beraber mütemadiyen .. şa meclisı~den hasıl e!tıg~ tecru- mamulatından olan mensucatı kralı on üçüncü 

1 

İran sefiri Mirza Ak~y. . Sadık rimin mukavelesinin müzııll 
hit olduğum azap ve tazallum beye gor~ M. Meclısle~ i~?'dalr s'.l:maktan ve satın almaktan f~ Aiphonse saat j Han Sadik! bugün şc;h~ımıze g:t si bitınistir. Mukavele bu 
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rrıanzarasına .dayana~ayaırak bir ş~l'.d~r .. Fakat P~~ ı:nuca~e Von Ste~k:. . r~g ol~~~la'.,1 za~aı:: kabul e~e 12,30 da cenup ":aı A lfonso . miş, istasyonda Han~~y~ veka- lerde prıi:feedilecektir. 
bir daha arzettım. Nun. ~aşa- lelerı ıy'. hır şey degıldır. Bır !talya - Fransa ıtılalı k'ı: ~ .11 b~lec~gını ~oylemıştir. ?~dı, ekspresile Bordeı.ux dan geçmı2 Jeti teşrifat umum mudur mua- Kont Bethlen Y 

ı rıın sadakatini, nedametını, ıs- meseleyı akıl, mantık, edep ve Ji tefsirlere yol açtı. Bu ıtıla tın bır hıtabe ıı-at ederek k~y~~ere tir. vini Kadri Bey ve İran sefareti 
tırabını, merhameti şahaneye terbiye, ilim ve fen noktasından yalrıız iki devleıfo bahri kuv- t-0p:aklarına avdet etmeıerını. v~ MADRİD, 14 A.A. - İspatı erkanı tarafından karşılanmış- kında sofyaya il 
dahalet ettiğini söyledim, niha müzakere ~e müşa~ere etmek ve~leri arasmda k~rşılıklı bi: te vergilerini t:~ye :ylemel~r~~ yada ihtilal çıkarmak ma~~adi- trr. Sefir cenaplarını saat ıs te gı·decek 

• .l yet affetinncğe muvaffak ol- başka şeydır. Şa.hsı husumet ve vazün vücude getırmekle .1 :al~ tavs!ye etmıştır, Z1ra Del~ı ıtı- le neşredilen beyannıımeyı ımza Hariciye Vekili Tevfik ''Rüştü 
~ı' ;; dum. Meşnıtiyetten sonra bir emellerle .~art.ız.a~lık alet~~k mayarak daha vasi ve şamı / hır lafı bu noktada gayet sanlı ve etmiş olanların divanı harpte Beyefendi kabul etmiştir. ' PEŞTE, ıs A. A. - ~ 1 1 e •ı gün Boğaziçinde Şirketi Hayri başkadır. Bırıncısı ayd ı, ı ın mahiyet alacağmı söyley :nler kat'idir. . . . muhakemesine 17 martta başla- T•• k • e-Norveç sene Bulgar Başvekili M. :Lif 
;l c ye vapurile bir tenezzüh yapı- cisi fen~ v~ zararlıdır. !3ahusus de vardır. ltalya ile Fra~sa ara Gücrat rı:~taka~~ ehalısı. sı- nacağı söylerın1ektedir. ur ıy • çerin Budapeşteye yaptığı ~ 
:c .i yordum. Nuri Paşa da o vapur muhtelıf amal _ve.dkar ~esle: smdki ihtilaf ylnız de~~z !'uv- lil.hsız itaatsızli~ ~ucadel~sı?e JakamUhakemesi muahedest yareti iade etmek için ~ 

da imiş. Beni görünce yanıma yen unsurların ~~tıma ettıklerı vetlerine münhasır degıld~. Af- faal bic surette ıştırak etmıştır . JAKA, 14 A.A. - Jaka asi- ARA AA _ T" _ Bethlen yakında Sofyaya 
geleli bir cok hasbihalden son- yerlerde fırka munazaalarından ırikaya ait mesai/ vardır kı, da- DELHİ, 14 A. A. - Geçen !erinin muhakemesi esnasında . A~KN ' 15 · ·d .kur cektir Seyahat tarihi henü• 

. ı ~] 
• 

- • : l l 
• lili"' ı k d · ~a a g l'r 1· J k t t d "f t hririn · kiye ıle orveç arasın a ı a- · 1 ; 

1 ıl ra bu Kastamonu va gJ mese- mem e ete aım~ ~ r r e 
1 

· ha geçenlerde ta yan r a~ ı- şubatta yap an nu us ~ . - 1 müdd:'!i umumi bir yüzbaşr ıle 3 . . f . h _ bit edilmemiştir. 
·F 

1 
e lesine nakli kelam etti. Ben Nu Bizim ilk Meclıste bunun acı· nın ileri hareka~ı dolayısile ıle- den alınan neticede ~m~.ıst~ mülazimi saninin idamını, 10 me~, tıc~r~t? sey~ıs_e ~1~ mua e_ Yugoslavya Atina ~ 

•11 . 
1 

'C ri Paşadan o münasebetle geçir tecrübeleri olmuştur. Bereket ride Fransa ve 1 tlalya arasında imperatorluğunun bugiınku nu- yüzbaşı 
6 

mülazimi sani, 4 kü- desı ak~ı ıçın şe ~ızl e ~aI?ı • • ' , 'I 
ı diği ıstırabı ve berrim kendisi- versin Ahmet ~e~i~ ve H~san bir takım meseleler çıkmaması fusumm 355,5 milyona yakın ol elik zabit 

3 
tüfekci ustası ve 31 lan muzakerat .netıce enrnıştır. sefırıni azletti s. 

t 1 ~. ;~ ne ettiğim hizmeti dinleyeceği- Fehmi Pa§alar ıyı ıda~e ett~.le~: için şimdiden Paris ve Roma duğunu göstermiştir, 1921. ~ ~sker ile 'cavuşun-müebbet ağır Muahede yann ımzalanacaktır. BELGRAT, ıs A.A. -
: . a: mi zannederken paşa: Ahmet Vefik Paşa d?gru s~zlu arasında münasebatın düzel~~- yapılan nüfus tahririnde Hın~s hapse mahkumiyetini, vazifele- Maarif VekHi İstan- goslavyanm Atina sefiri .. ~ 

.ıı - Sarayda yaşamak bir azap ve muhataplaı: üze~n~e nufuz si lazım geldiğinden bahsedıl,._ tanın nüfusu takriben 319 mil-ırini yapmak hususunda ihmal Vouskoviç azledilmiştir. Yeır;; 
·, ı oluyordu, çıkıp kurtulmak için lu, ağır 'başlı bır zat ı~1ı. Hasan yordu. iki devlet arasmda. bah- yondan ibaret bulunm.uştu. Şu göstermekle maznun olanların bula gelmeyor Lahey sefiri M. Hristie ta#;,ı 
i : ıs Kastamonu valili~~ne b.ile razı Feh~i.Paşa. ~ukuk ulemasrn~ r1 tahdi~i tes!ihat meselesınden hesab.a.göre, :1:1üfus mıkt~n ~O !muhtelif hapis ceza!arına malı- ANKARA, 15 A.A. _ Maa· dilmiştir. Lahey sefaret~."~ 
,r , n oldum, fakat Abdulhaımt buna dan. ıdı. B~ .ıkı zat Osman~ a ba§ka dıger ışJer hakkmd~ da. sene ıçınde"yuzde 10,2 nısbetıa kılmiyetini istemiştır. Bundan rif Vekili Beyefendinin bugün- enos Ayreıı sefııi M. Staj~ 
ıl da müsaade ~medi. . k'.'-"ıy~lennın oynamak ıste- bir itilafa varıldı mı?. ~1~~1 de artmıştrr,. ' _ başka, isyan esnasınd~ telef .. o- terde İstanbula gideceğine dair ve onun yerine de sab~k se~ırll'\ i 

ıd Dem~~:n mı, o dakika ne h~- d~kle;,ı oyunlara meydan venne rr:,evzuu bahsolan şey denız ıfi- • '• !anların ailelerine verılmek. uz- gazetelerde çıkan havadisler a- den Baron Svegel tayın edı~ 
!~ geldıgım tasavvur olunabı- diler. lafıdır. . . , Ame..J!;ıkada bir re bir milyon peçetalrk tazmınat sılsızdır. tir. 
Jır. (Bitmedi) ftalya - Fransa ıtılafmın Al- 1.1 talebinde bulunmuştur. 
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Sakızda menfi bulunduğum • • -~ manyada nasI/ karşılandığını, h • h d 
sırada benimle beraber ayni va M T ki görmek merak edilmeyece~ bi~ apıs ane e 
ziyette olan Abdülhamidin na- • fOÇ şey değildir. Almanyanm ılen_ JOLİET' "İllinois" 14 A.A. isyan bastırıldı 
zırlarmdan biri kendini o dev- Hasta degıv ·ı, yeni eserini gelen, salahiyettar bir cenera!ı - Hükumet hapishan~~i~~e KABİL, _Basmacı İbrahim 
rin saibelerinden münezzeh gös bu hususta ne düşündüğünü söy mevkuf huluı~an 1500 kışı ~gle B. isminde Buharalı bir zengin, 
terrnek maksadile bana karşı hazırlamakla meşgul Jüyor. Frnnsa ve İtalya arasm- yemeğini yedikten sonra, hucre- bık Efgan kralı Amanullah _ 
b;Je celadetkarane bir lisan kul- Bazı ecnebi gazeteleri M. daki ihtili'tfıl<ın Almanyanın i~ti lerine dönm_'.'k ıstememısler ve j ~~al iken_ müracaat ederek Bu-
lan,rdı. Trockinin Rüyük adadaki evi iade ettiğinden çok balısedıl- kapılara dognı koş.uşmuşlard~: haradan Efganistana hicretine 

Maahaza bu nazır paşa ken- ' yandıktan sonra miş ve Almanyayı bağlayan Bunun üzerine hapıshanede mu .. d 
1 

t 
• , 1 , 1 musaa e a mıs ı. :"isi.ıin her halini bildiğimden 1 ağr: surette has sulh mııahedesinin tadili nusu- him bir karg~şa.ı.< o. muş~r. Amanullah. hükumeti kendi-

ern;n olduğu için b::.ı a karşı o talandığıru yaz - sunda !talyamn Fraıısaya kar- Çarçabuk valı: a malıallıne ça~ı- sine emlak ve arazi tahsis etmiş 
sahte celftdeti kullandıktan son ~aktadır. şı kendisine mü.zai~cret etı!iği rılan muhafız kııvvetler hapıs- müreffehen yaşarken Beçe Saki 
ra gene Sakızda bulunan men- M. Troçkinin çok söyleıımİ!!tir. lşte c.eneuıl haneyi kordon altına almışlar . , .. · Amanullaha mu-1 d d. • b' · 1 ı d ·a · ı h ttt " .. 1 · · .1, h b 1 ıs yan. uzerıne ', 1 ':I• fa arkadaş arın an ıger ır katibi bu neşrı- Von Seeckt ta ı ı ı tes r a .an ve mıtralyoz ennı sı a sız u u j ı l'f b' h

6 

t şlül etmiştir 
' ' f F · · ·ı 1aı ırcep~e- . !r ·~~ ı zat ile görüşürken benim kendi yatı tekzip et- ' bahsederken b '. r tara tan · carı- nan asilerin üzerıne Ç~~ın:nış .~r Nadir Şah Efga:ıistanda hüku-

1 t ,. e si tarafından verilmiş olan ju:- miştir. Troçki sa ile dİf$er müttefikleri, öbür dir. Mevkuflardan 3 kışı hır yuz ı met kurunca basmacı İbrahim 
;3 ıe~ nal lar hakında bir şey söyleyip I son eserini vaz- taraftan da Almanya arasrnda- başının etrafını sa:mışlar v~ k~n ı Bey d.'! kuvvetlerile beraber esir 
. , I söylemediğimi sorarmış. ·nağa ve balık ki teslihat farkmdan İtalyanrn disini haylı hı:rpalanuşlardır. 60 edilmiş, kurşuna dizileceği za-
r pl * *" * :vlarına devam istifade etmesi için bir sebep kadar asi me~kuf ta mutbakta man Nadir Şah hükumetine sa- ;;.. 

1
1 : 1- Meşrutiyetin ilanında Abdül etmektedir. bulamamaktadrr. Alman cene- ve yeme)c koguşunda . bulun~n dık kalacağına söz verdiği için 

;_ ı m hamidin oynadığı rolü tenvire " T<o~ki Diğer taraftan ra/ı !ta/yanın tahdidi te~lih:t eşyayi yüan ya~ıya ta;ırıp etmı.~- affedilmiştir. 
ı ılll hizmet eder fikri le atideki ha- M. Troçki~in e~ mühim v~saiki 

1 
davasmda. Af manyaya. :;.ıu.za .. e- !erdir. zerlcrır_ıe açı an ateş u- Bir ay evvel İbrahim Bey ba

a • ltırayı kaydediyorum: Meşruti- nin yandıgr §ayı'.lsı da dogı:u ol• ret etm.esı la_zıı:ı geldıgını soy- zerine bunlar bıraz sonra rahat şına topladığı kalabalık kabile'~ z:; !yetin ilfuıından hayli zaman ev matlığı, Troçkinın eserlerınde !emek ıstemıştır. General V~m durrnağa mecbur .. o.l.muşl:U-~rr. !erle Nadir Şaha isyan etmiştir. 
1 !ış 've! bir gün Ahmet Mithat E- bahsettiği bu vesaikin asıllarını Seeck~ ~ta/ya ~~ Alma.nya. sıya Mevkuflardan 43 unun elıerıne Hükfimet asiler üzerine La.sar Yunt1n gazetecisinin konferansı, 

1 
·. a ı lfendi Amerika parlementosun- bazı ecnebi bankalarda muhfuz set'lerının teşrıkı mesaı edılme- kelepçe vurulmuştur. Bu karga Mehmet Hanın kumandası al-

-~~ - ıda cereyan etmiş olan gürültü- bulundurduğu anıaşılıruştıır. si yalnız mühim deği!· heJ:? _de şalık esnasında muha:r~lardan tında bir fırka asker göndermiş Tu·· rk -Yunan dostlug'"' una dairdir .. 
- ı,ge :Jü ve rezaletli bir müzakereyi f . , pek şaya~r arzu oldugunu ılave bir kişi yaralanmış ve asılerden . e 

M. Psalty'nin konferansı~: 

d 'r •tasvir ederek (Tercümanı Haki- smaıl Besım Paşa etmektedır. ikisi ağır olmak üzre 4 kişi yara tır. Hükılmet kuvvetleri asilerle lk latt 
., ık; kat) gazetesinde bir makale vefat etti lr cfüşmüştür. Ylaralılardan biri ı mı bir ok maktul verdir "iki milletin biribirine yaklaşmasile Ba an ;l 
. lım. y.ızımştı. Bu makalenin sebebi ANKARA, ıs (Telefonla)- Bu da ne? ölmüştür. . ~ı:ie~ s~~ taıanıarr da esir ve Akdenizde kat'i sulh teessüs edecektir,, l:ı 
.: İıte tahriri parlamento denilen mü. Eskişehfr meb'usu İsmail Be- lkı f~satçı etmişlerdir. Fakat İbrahim Bey lti 

~
1 

es ıeseyi gözden düşürmek ve sim Paşa dün gece 1stanbulda Makedonya' da sarı kar CANSAS CITY, ~~ A.A. - yalnız başına meçhul bir semte Memleketimizin misafiri olan !er aldıklarını, T?rkçede müs~~hı. r
!_ ı Abdülhamidin siyasetine uy- . · M h Tecas hükumeti dahılınde Dal- k t Yunan gazetecı'sı' M. François m_el. Rumca kelimeler o. Jdu~ı" , , vefat etmıştır. er wnun cena ... d r · k ık açmış ı:r. . il' ı"•ya gurr gitmek olduğu zannedile- .:esi merasimle kaldınlması ve ya.Sf 1 ı las şehrinde eh~ ıyı . arg~şa ı Rus toprağına iltica ettiği Psalty tarafından dün akşam gıbı Y~ancad~ ~a. bır ç·ı 

ı.<Jl< bilir. Ahmet Mithat Efendi 
0 

kolordunun merasime iştiraki zelzele devam ediyor. çıkannağa teşvık ettıklerınderı tahmin edilmektedir. saat on sekizde Galatasaray lı Türkçe kelımelerın ıstıı:ı:aı ec?ııi 
·;giı devrin iyi yazı yazan ve üslftbi- . . 1. 'd ~ · ı··· d dolayı tevkif edilen amele fırka sesın· de (Tu"rk _Yun~) dostlu- di~".ini, Yunanlrlarm elbı.s.eleıf1ilrı. ıçın mec ıs •. ı are amır ıgın en Atina 14 Belgrattan gelen · · f b -

1: d le mevzuları canlandırabilen İstanbula tebligat yapılmış- sına mensup ıkı esatçc ser est Amerikada Rus g"u mevzuu üzerinde d.ıkka. te. şa- ~urklerden aldıklarını soyle _,. '.mı muharrirlerinden oldug"u için M 1. · · h · yeni telgrafnamelere göre Sırp bırakılarak hapishaneden çıktık lm M p lty bundan soıv-
c tır. ec ıs ı:ıeısı, mer umun aı- M k d ·ı A tl kt k . yan bir konkrans ven ış.tır.. tır... . .sa . -• • G bahsettı'g"im makalesini de cali 1 f k a e onyası e rnavu u a !arı sırada "Kuklux Klan" is- erestesı k ı T k di ı d bu me""' 

lesine bir taziyet te gra ı çe - 1 1 'dd ı d d' Saat on yedi bucu ta ısenın ur e p erın en ve , 'ak bi clı'kat bir şe·kilde kaleme al- · zelze e er şı ete evam e ı- mindeki gizli teşkilata mensup · TON 14 A A • f d N dd' h d d balr 
miştır. f d d VAŞING , . . - büyük konferans salonu martı a ~sre ın oca an .a ali 

,. ·ıv< mıştı. Abdülhamit hu makale- kk 1 1 yor. bir takım aza tara ın an yol a Amerikan kereste imalat fahri- Yunanlı gazeteciui dinlemeg· e setm•~ ve bu zevatın eski Yun. t· ı • Çana a e maznun arı Bilhassa Görice şehri zelze- al dıkl k ·1 "! , ..., e 
';Si( y' okndu ve bittabi pek mem- 0 yak an arını ve amçı ı e 0 kalan sahipl:<!ri gümriik tarifesi gelen zevatla dolmuştu. kültürile alil.kalarını tahlıl rB nun oldu. Kendisini saraya da- ÇANAKKALE 14 - Bura- leden harap olmuş 20 ev tama- düresiye dövüldülderini iddia et · d k lf · · 

· 'k · d b 1 . men yıkılmış 2,000 ev de hasa- . 1 d' komisyonuna müracaat e ere Bunlar ıneyanmda Darü ü- mıtşır. 
(u vet ettı, ı ·ram ve ızaz a u un- da keşfedilen gizlı cemiyete men · mış er ır. Rus kerestesi ithalil.tının men'e- nun ınu"derrisleri, Muhtelit mü:-

1 

•tıı· 
•ata ug"ramrs.tır. Hasarat mı!- B' · b 'l · f t ıy H"ku'met erkanrı;nız a • t eı,, du. sup bulunmakla maznun Mene- - ır zencı u 1 u esa ç 1 ya- dilmesı·nı· 1'stemı'şlerdir. · T" k Y u 11 1 a balı'g"·dı'r Zelzele mınta . badele komısyonu ur ve u- nan hu"ku'met erkanının' temaS"' ı ter O esnada Mithat Efendiye mene gönderilmiş olan Şeyh İs- yon ar · rı ölü bir halde bulmuş ve evıne f 

·ı · d'I k ·· ·· ı · kasında şiddetli kasırgalar kop .. .. k k d'l · bal·mış Amerı·kada zenciler nan murahhasları, Yunan se a- rından, Ankara ı'tı'la'fından balı' a o"v teı nn e ı me uzere şu soz en maı'l og"lu Hacı Asım, ag· tr ceza- goturere en ı erme ' - · d k h ·ı 
f d - ı reti erkanı, orto o s nı anı e- •ı l K söyledi: da muhakeme edilmek üzre bu- muş, tu anı an ıran yagmur ar tır. İ seden M. Psalty: Konuşma·~ 

başlamıştır. Hatta bazı yeder- EAST Saint Louis " llinois" 1 rinden bazıları, şehrin güzide anla~mak ve hakikati görtıl .. e e c mı "Amcam Abdülaziz merhum raya getirilmiştir. - · AA ı·k. · d" ak bak b' k ha ~ 
de sarı kar yağmı§tır. Amer.ikada idam 14 . . - ı zencı un şam ta asma mensup ır ço - sayesinde iki milletin birbırııtl 

!re la Parise gittiğimiz zaman Bir idam mahkumu birbiri arkasına 3 eve kapılarını nrmlar ve gençler de bulunuyor- kl ·ıru b suretle sıı · <:ıv; Fransa hükumeti Fransa ordu- J ·1· ı· hb cezası ·ı · · 1 b d ya aşacag , u 
. ANKARA, 15 - Meclisin ngı iZ ve ıa kırmak suretı e gınnış er u ev_:- lar ı. . . kanlar ve Bahrisefitte bu arılııŞ' 1 

ol! su binba'7ılarından "Dresset" is TOPEKA, "Kansas" 14 A. terde bulunanların kollarını bag M. Psalty ıkı saat devam e- . d !hu" mu"saı......,e· c · ı a· ti' b' b't' b yarınki içtimaında Kütahyanm BUENOSAYRES, 14 A.A. 
1 

. . . h ma sayesın e su "'"" ıne mınc e ıraye ı ır za ı 
1 

ana · · A. _ Kansas hu"kum' etı' reı'si i- lamp ag"ızlarıru tıkamış ar, ıkı den ve cok hararetlı teza urat . . ki f _, •.. so"vleyere• O · k" .. d Ah et · 1 - Prens de Galles Arjantın reı- ,. - t n şa e .. ecegını 
T üımihmandar ta ·in etmişti. Bu rtegır oyun en m og u d · d · kadınla 16 yasında bir genç kı- ve sürekli alkışlarla karşılanan ~~ 11 • lk · 1 ın.da ru·ı..ıı· ' B' b 'kt'd k b'I' H" 'n mahku'm oldug·u ı'dam sicümhuru M. Uriburu'ya İngil dam cezasının ia esme aır o- - .. y · soz erme a ıs ar aras '' 
•ma ın aşının 

1 1 

ar ve a 
1 ıyc· useynı • k b ı d'l za tecavu"zde bulunmuşlar ve el- konferansında Turk ve unan . . · • b - h tere kralı tarafından verilen Ha- lan ve parlam~ntoca a u e 1 • • t ermıstır 

ret tin: daha 
0 z~man anladığını- cezası on eş sene agJr apse · mı·s bulunan k~".un layihası hak !erine e-eı;irdikleri paralar ile harslerinin bir mukayesesini ye v · C • p · h ' k h ·ı· h kk d ı · Adi' n .. marn nişanının birinci rütbesıni ~· ~ _ 

bu ;ıan adışa o·du tan sonra ta vı ı a ın a u ıye e cu- kıri'da veto hak'. anı istimal et- kıymetli taşları alı kacmı lar-ıis, kendisini İstanbula davet et- meni mazbatası müzakere edile- müşarünileyhe kral namına tev 
d' tın' f m· tir. 1 :Ntim, hizmetime aldım, Yıldızda cektir. ı e ış ır. 
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__ alebe e muallimler hakkında • 
ır 1 

~ Yeni Türkiye 
, tdın gazeteci 400 ga

f a zetelik ajan-

[ 1 
Maarlfı_le • 

_ Beledt11ede _ 
~H~iz-m-et-çi:";""le-r __, Emir geldi ~ 

VarJrcular [ Viliigt1lle f . __ ___.ı 
- . ·--. 

Hükumetl.!n gümrük Hıfzıssıhha 

ıa tnektuplar yazacak 

l 

ın gani«/ Kotılfs lrM R• bilan 
Jılıhrimbe ııclen ltachn pııeteoi 

tos İren Robilan din Tllrk kıdm. 
r. .; hakkında tetkikatta buluııaut • 
ıı -~ 

on~s İMn bir muhat'ri.tılliu ıh 
. iri: 

- lılüttehidei Amerikada bir ıtin 
ıı' tqkil eden 35 ıı:as~e ,.ni Tür 
. ı . :. dair mekaleler yuank tok 
~ltgım Türkleri tanı-k ieteyo-

11 ' .. h ~ü Ankarayı ıı:idMek 
gı ıı:ıet erkinını ıiyarot edeeelim .. 

:ıır...s. lıK hafta kaldıktan aonra 
~rl de zyant cdeccğ~. Ttirk mil 

8'ıın inkılibını ve yeni Tlirk kacha 
Ilı tetkiki ile nıetıı11l olmaktayım. 
: ._ evvel göt'miif oldutu .. lı
ıılu bu defa c;ok delifn!İf btff-

n. Amerikalılar Galli Hı. ne çok 
alikadar oluyorlar ve Avrupa-

• on bliyük adamı telakki edtyor
ı. 

~~velce Tikkiyeyi tanımayan A
i'kaı.ı.r büyük Guinin yaptılı iR 
· ır . Gaai Hz. nin tarihi nutukları 

1!'~an sonN çok sevmeıtc başlaınıt 
zccye tercüme cdilmis ve Ame 

•da çok altka uyandırmİftır. 
ltanbul eskisinden daha güzel ve 

! .. 
'iycr Lotinin"Nasat kızlar,, oserin 
eaşattıcı crıki Türkiyenin yerine 

n yeni medeni varlık. ı."" harf 
vücude ı:etirilen yoni alfabenin 

lü, fes yerine şapkanın kullanıl
vc taaddüdü zcvocatın kaldırıl

g dolayıeile Amerlllada Tlirkiye-
•r,, çok takdir ve muhabbet var 

İl1tt 'k . erı '" buhrana rağmen çok zen 
ır. 

razı yazdığımız gazeteler meya
a okuyucuou 400,000 kadar olan 
Ork Vorld Telegram gazetesi 

"••dır i . 
ri~rarctli sultı taraftarı olan A

a bu yolda elı.eınmiyetli bir ha-
t teşkil eden Balkanlılar federas 

~u teıebbiisünü alaka il• takip et
«tedir r· . 
i~rkiyenin ciddi ve samimi sulh 
•kası her tarafta menıRuniyetle 
•la :Co n1ttaktadrr ... 
ntes İren memleketimizde tet

tını bitirdikt~n sonra Yunanis
ıe"~k İtalyayıda ziyaret edecek ve 

rı •ya dönecektir. 

'!!..caret od•sında --
Bir müracaat 

Li~gaporda bir J1stik müessesesi 
ke ekefonizd~ lastik imal için bir 
nı: . t'!'sıs etmekü zl?'re Ticaret odası 

Utacaat etmistir. 

1-1. Nez.ihi Bey 
ti~ret d .... 

itı o ası Ticaret raportoru 
1 Nezihi Bey odaya ait bazı iş
takıp için dün Ankaraya gitmiş-

1' erk~~~elesi 
l\NKARA 15 - Terkos . . 
etı müdürü burada bulunu-

r. Nafıa vekaletile temaslan
dcvanı ediyor. Sirket imtiyaz 
lı?it edildiği takdirde hükii
~ın bütün arzularını kabul ve 
~e getireceğini söylemekte-

Belediye, talimat
nameyi hazırladı 
Belediye ilıtısat miidüriyeti tara

frndıın yapılmakta olan talimatna
ıee ikıwnıl cdilmif ve tabedilmek üze
re matbaaya Yorilmittir. Hizmetçi, 
rnicelJbi ve ııaire halı:kında tanzim e
dtlett bu ~li-- ancak altı ay 
kader ~ra mevldi tatbike konahile 
ocbir. O vıılıite Ddar müstahdemin 
idarehanelerinin skilleri yeniden tes
bit edilecek ve müstıohdenılerc verile 
celt htiorviyet cüzdanları baS1lacak
tır. 

Şehrimi%de ıı., loıdıil itler<k çalı
tan mliıtaltdmn adedi ı o biıı kadar 
olduğu tahmin edilmektedir. Şimdi
lik bu miktarda hüYviyet cüzdanı ba
srlaaaktır. Cüzdanlara ilaveten birer 
de fit imal edilccok bunlar bele.tiye 
de lcalacalrtır. 

Dert tazeleniyor! 
Yaz mevsiminin yalda1ma1ı1 müna 

acbetlle sokakların yıkanması ve su
lanma•• ııene mevzuu bahıcoım..fa. 
baflamııtır. Halbuki Terkos meııeleıı 
henüz halledilmediğinden sokakların 
ıulannıasında bu yaz da bir çok müt 
kiJata moruz kalmacaktır. Terko
sıın sokakları 9uJaırıak üzere su vere
ceği hakkında taahhlidünde bir nıad
de olmadığından terkos sokak sulan 
masr için su vermemektedir. 

Beledtye bu yaz da gene mümkiltt 
olduiıı kadar deniz suyundan iıtila
de etnıeğe çalıtacaktır. Bu şerait al
tıııda sokaklann yıkanmasına imkAn 
ıı:lkülmemelrte4k. Büyük caıldeler 
günde bir kere sulanabilecelHir. 

Ekmek narhı 
Nahrh komisyonu dün toplanml§ 

ve ekıtıek narhı 8 kuruıta ipka edil
ıniftir. 

~~~-----~~~-

Liman şirketi 
Şirketin şekli ve idal'e 
tarzı değişecek mi ? 
İMa<ıbul liman inhisarı şil'kotinHı 

de~s•irileceği ve şirketin hükUmete 
uıerbut bir inhiııar 
şekline sokula.ağı 
yazılınıttır. 

Dün bu husuıta 
kendisile konuşan 

bir muharririmizc 
şirket müdürü 
Hamdi Bey demiş
tir ki: 

• - Bizim böyle bir 
meıeleden haberi
miz yoktur. Şirke-

Hamdi Bey timizin şeklinin 
değişmesi için bir taaavvur veya ta
karrür etmiş bir !ey olmadığı gibi bil 
mem şeklin değişmesi i ·in bir lüzum 
ve zaruret varmıdır? 

3irketlmizi~. müstakbel şokli ~ta
rak ortaya siirulen ~ekıl es.asen §ım
diki şeklidir. 

~--~~~-~ 

Hububat istihsali 

ANKARA, 15 - İhracatı
mızın azalmasında buhranla be
raber bilhassa hububatımızın es 
ki nefasetini kaybettôği nazarı 
dikkate alınarak, İktısat Veka
leti tohumlarımızın ıslahı iç.in 
bu ~e Ziraat Bankasnın da yar 
dımile vasi bir faaliyete atılacak 
tır. 

Türk memur! 

ANKARA, 15 - Osmanlı 
bankası, Ankara ~ube~ini '.<iimi
len Tiirk memurları ıle ıda ·e 
etmeğ;e karar vermiştir. 
Askeri temyiz reisliği 

ANKARA, 14 - Vazife 
müddeti hitam bulan A~::erl 
temyiz birinci reisliğine Ferik 
Nihat ve ikinci reisliğine de a
çıkta bulunan Galip P>ı. !ar ta
yin edilmişlerdir. 

__ ... -

~Yazıtta Belediye Kütüphanesi 
~a.Ya<"ıtt . d n tesis edilecek kütüphane için 
~t~ olan ~·~eleldıye bt~rat:m~ Mısı~dan getirilmiştir. Bu eser
't "'Sa. ı aparın ır ı k'k d'lmek üzere da
{;;~ ""ufa aittir Getirilen eserler tet ı e 1 

""ıı.ın d . ·1 .. 
e ebiyat fakültesine ven mışır 

Talebe ve muallimler 

i\izelHk müsaba

kalarına giremiyecekler 

A 1 • d f borçlarının ya in en memnun• affını isteyorlar Veremle mücadele 

, • '"' • ı Vapurcular birliği hıcy'eti u- komisyonunun 

Maarif vetrıleti, maarif eminliti 
va11tas1 ile mekteplere güzellik mü
aabakabrı hakkında bic tamim gön
dermiJtir. Bizzat .Maarif vekili _Esat 
Beyin imzasını tqıyan bu tamımde 
ezcümle deniyor ki 

Anası yüzünden beni boşadı amma, mumiyesi bu hafta içinde bir iç- raporunda neler var ? 
tiına yapacaktır. Bu içtimada ben l d k• vapurculan ötedenberi meşgul Vilayet hıfzıssıhha mecliıi ı:,. 

ayrı ama im 1... eden_ hariç~n gelen gemilerin hafta toplanacaktır. Bu içtima-

Nl"ka"hı altı d çıkmadım k" resmi - meselesi görüşülecektir. da veremle mücadele komisyo-n an J... Y'Cni gümrük tarifesinin tat- nunun r_aporu okunacaktı~: 
- Olmaz efeRdim, vekilim sel· . -:-- Güleyim bari. Babam lokantacı bi.kinden evvel hariçten alınıp Aldıgu:ıız malu~~ta gore ra " Mekteplerimize devam eden tale 

be öe onların talim ve terbiyesini uh 
delerine almış olan muallimlerimizin 
her nevi glizellik müsabakalarına iş
tirak etmelerini prensip itibari ile mu 
vafık bubrıuyorum. Her ferdin yap
ınağa kendisini serbest bula
bileceği hareketler vardır iri, 
gayri ahlikı olmamakla beraber 
muallimlik ve bilhassa mürebbi
lik mesleğinin k•ndi mensupla· 
rmdan istediği ciddi)'et 'le vekar ile 
telif edilemez. 

oln!.. ımıf.. Ttirk bayrağt altında Türk li- porda magşuş mekulat ve net 
Genç ~~m bö_yle söylüyordu. Ni- - Ya ne ittedir. roanlarına ka dedilen emiler- rubat.işi, süt, tedavihaneler, ve-

hayet ve'?!'. seldı ve duruıtular: - Çorbacıdır. Sokak sokak sezip d .. ..k y . al g rem hastanesi meseleleri vardrr 
- Ne ıstiy?"~un Hanım?. . çorba Htar... ~n .~u~.ru r~sm! mırdı. Ye- • • • • • 
- Nafaka ıatıyeceiim amnıa, on· ı - Sen bir yerde çalıımıyor mu· nı gumruk tanfesı bu resmi kal ÇıçekçıJık Sergısı 

dan eYVel. sö,.leyeceğim var.. sun?.. dınnıştır. Fakat evvelce vapur Mayısta açılacak ol n · k· 
- Nedır o?. - Hayrr.. retirten annatörlerden bir çofu '!ile · · · · a çıçe · 
-Anneıinin zorile botamağa kalk - Tütünde çalıttığını söylüyorlar. h .. . . . çı ~rgısı ıçın basılan davetı• 

m•t· Amma benim kendiıinden bir ta - Oda çalıımak mı? .. Haftade bir enuz bu ~esmı ':'erme~~şler~ır. yeler ıcap edenlere gönderilmelr 
ı:isliğim yok! gün gideraem geri kalan altı cünü ev Yapılan hır tahkık.ata gore gum tedir. 

- Botanına, nı~hkeme kararile ol- de otururum. rüğün armatörlerden istediği 
Kat'i tasfiye madı mı?. Neticede m .. hkeme boıanmanrn resim 45,000 lira kadardır. 

İskan işlerinin kat'i şekilde 
tasfiyesi için yeni tasfiy~ kanu
nu beklıcnmektedir. 

Bu suale hanımm avukatı cevap vaki olduğunu teyit ederek nalaka 
vennek iotedi İ•e de hi.kim mini ol- talebini tetkike karar verdi. 
du: M. Salihaddin 

- icap ettiği zaman sizde IÖY· B' k 
leroiniz. Şimdi h•nonı dinleyeceğiz.. ır maznun mah eme-

- ~ey efendim, mahkemeye filan de tevkif edildi 

Vapurcular birliği bu resmin 
affı için Ankaraya bir hey'et 
gönderilmesini hey'eti umumi
yeye teklif edecektir. 

Binaonaleyh gerek talebemizin, ıı:e 
rek mu~lliml•rimilin bu hareketle
tlnden kat'i surrttr sakınmaları la
zımdır. Akııi harekette bulunan tale
beniıı mekteple alakası kesilecektir. 
Ve muallimler hakkında icap eden in 
ıtibat ve idari tedbirlere tevessül olu 
nacaktır.,. 

gelmedım ben .. 

- Kağıt da ııöndermecli mi bu zat gözünün patlamasına sebebiyet ve- Küçuk haberler 
Bahriye isminde birinn bir tokatla L. . •• 1 

Ecnebi mekteplerin saaa?. ren Kocaeli vapuru hamallarındaıı ·~-----------1-

Deniz hazaları 

Kefken'e iltica 
edenler .. teftl'şi Kek~:t:Z!~.ti.. İbrahimin muhakemesine dün Ağır Milyoner kadın geziyor! 

--. cezada başlanmıştır. 
Maarif idaresi mület~likleri va- - Kağulın altında kocaman bir Dünkü celsede İbrahimin muhake 

sıtaaı ile huıu.ı, ecnebi mekteplerde milhür var IDllfdı?.. me•inin mevkuf olarak devam etmesi 
Yll,{'tll'ılan ~tişat neticesinde bazı - Vardı.. ne karar verildi ve İbrahim tevkil c-
ıneı.teplerde tasdik ettirilmemiş ki- Hikim ııen.İf bir nefes aldı: dildi. 
taplar bulunduğu anlatılmışır. Buse- - Hele yarabbi tükür, ~zından 1 sene 2 ay ceza 
beple maarif eıninliıl;i mekteplere bir bir laf alabildik! Şu lı;ılde ıen bun-
tamim yapllllJbr. Her mektep kitap dan ne nafakası iıtiyoraun .. Çocuğun Galalada, Tophane caddesinde 
!ardan müsaddak birer adedini mek- var mı?. bundan bir müddet evvol CelAI ismin 
tebill kütüphanesinde bulunduracak- - Yok... de bir genç, Mehmet adında birini 
tlT. - Nafakayı kendin için mi iıtiyor tabanca ve kamasını kullanarak yara 

Halen tasdik ettirilmiş kitap varsa sun?.. lamı~tı. Dün Ağır ecza mahkemesin-
bunlarm da isimleri, müellifin ismi - Kemlin, için iıtiyorum. Nikihı de yapılan muhakeme netkeıinde ka 
ve okutturuldukları sınıfları mubte- altm.ı.n çıkmaclmı ki.. til kasdi sabit olamadığından Celllin 
..ı: cetvel yapılarak tasdiki için ma- - Şimdi yoniden lllİ i'e batlaya- bir sene iki ay hapsine karar veril-
arif idaresine gönderilecektir. catıs. Han-, bu efendi oeni coktan m~ir. 

Melrtepler ve Aıkeri müze boıamıt... - Taharriyat yapılmadı 
Askeri müae müdiirlüi\inden ma- - Boşuaa bo§asın! •. Benim ko- Tevkifaneıle ikinci defa taharriyat 

arl'f "d · kt Jer'n zı'yaret camdan bir tacizli ~im yo'- k"ı .. ı aresıne me cp ı • "' yapıldığını bazı gazeteler yazmıılar-
!fİinlcrini bildirilmiştir. Erkeğin vekili, botanma karannın dı. Bu haber doğru değildir. 

Askeri müz•lrr pazartesi giinlerin teınyizçe de tasdik edilmit olıluğunu Ne tevkifhanede, ne de hapisane
dtn maada mektep talebesi için a- ileri sür,,rek, nafaka talebinin evvel- de yeniden taharriyat yapılmamıştır. 
sıktır. Talebenin toplu ziyaret saat- ce vaki olmuı bulunması icap ettiği- Baroda maıuA mat yok ı 
leri 10 - 16 dır. Talebe birer mual- ni söyled;. ve bu arada dedi jıi: 
timin refakatinde v: mektep teskere- - Esaıea hali v•kti de yerinde- Devlet hizmetinde kullanılmaya-
si ile gelecektir. dir. B-..ha"ı Aksarayda lokittWt itle.- cak avukatların meslrkten çıkarıla· 

ilk kt 1 lir. Kendisi de l>ir lira yevmiye ile caklarına dair Adliye encümeninin 
me ep yapı ıyor tütünde çahıır.. tasvibinden geçen layihadan Baro he 

Şehir dahilinde vi1.dyctin yaµtır- Kadın, hiddetlendi: nüz haberdar edilmemiştir. 

makta olduğu 23 ilk m•ktepten biri- .---===========:::-:---:::---~-=~=~~ 
nin inşaatına Firuzagada başla;.mı·- ı lnhlsarlard.. JI Tu··rk kadını 
tır. Yakında tl'!mel e:ı.tma merasimi a 

yapılacaktır. '--------------'! 
ikinci yoklamalar 

Lise, ortR v·: .nuallim mekteplerin
e)~ ikin~i t~hriri yoklam..ı.Jara ba~ktn
mıştır. 

Müderric; oldu 

Likör fabrikası Kendinden ilk operatö-

ru yetiştirdi •• 

Hollandanın m~rııf milyonerlerin
den Madam Elizabet dün kendi io- Bir kısmı dün getirildi, 

~ni taııy~n .husuıi vapuru ile telııri yolda 50 yolcu var 
mıze selrnıttir. 

Kefken adası kayalıklarına 
Mühim bir ticaret filoounun sahit.i t H "l ' l 

1 b 
·ı , __ _,_ h 

1 
• o uran ı a vapurunun yolcu-

o an u mı yoner AMllD ra atıız 'I'' l .. . 
dolayıoile yürü,.emediğinden vapur- arından ve murettebatından hır 
dan ioke...Jcsile <>loraobile nakledil- kısmı dün yürüyerek gCslınişler 
".'it ve bu •uretle tebrimizi gezmit- dir. Diğer taraftan vapurun sa
tır. hibi de Cide ismindelci vapuru 
Ma~am i'lizabet lıta~lda bir yolcuları almak üzere Adaya 

kaç sün kaldıktan senra lımanımız- .. . . 
dan hareket edecek ve bütün dünya- gonrlermısttr. 
Y.• dolaıacaktır. Madam Elizabet kö- Diin gelen yolcular kazayı 
IUT~ olmakla 1-al>e. devri alem se müteakip her han.,..i bir imdat 
yabatı yapmak aırauaundadır. Kendi .,. 
ıinın aerveti 211 milyon ı ıterlinden vasrtası belclemeden kayıklarla 
fazla olduğu Miylenlyor. Anadolu yakasına geçmişlerdir. 

Yolcular oradan Ağva yolu ile 
İtalyan a..nri . otobiis ve otomobillerle Haydar 

paşaya gelmişlerdir. 
~n~aradan ıeb~i'."iu !relen !~alyan Maamafih dün gelen ·oicu-

;efirı Baron Aloızı Pompeo n• kaç } 
aiine kadar m~nen memleketine ııi l,'(I dan maada Kefkende daha 50 
clecektir. yolcu vardır. Bunlar da Cide va 

purile gelecektir. 
Bir Hintli doktor 

Hintli dolrtor lılimullah han diin Sanayi birliği içtimaı 
Toroı ekıpreoile plırimize ııelmif- Sanayi birliği idare heyeti dün biı 

. tir. lolamullah han Hi11diıtanda va- içtima yapmıştır. Bu içtimada birli
ziyetin düzelmelot~ olduğunu aö,.le- ğin son bir aylık faaliyeti tetkik edil · 
mittir. 1 mi,tlr. 

LfiitlOOll# )1\j 
Tıp fakültesi emrA.zı memaliki har 

rı· mu•llimi Sı<it Cemil Bey müder
rislife terfi edilmiıtir. 

Umumi kütüphane 

Müskirat idaresinin 

fabrikaı;ı 
çalışmaya başladı 

Memleketimizde natürel li
kör ve konyak imal etmek üzre 
Müskirat umumi müdürlüğü 
tarafından Şişli - Mecidiye kö
yünde inşa ettirilen fenni likör 
fabrikasımn inşaatı bitmiştir. 

! . Bir meydan kavgası 
Bir müdd,ttrn beri tamirden do

layı kapalı bulunan Beyazıt umumi 
kütüphane'i t~l:r~r açılmıştır. ................ 

Giimriiklt1rrf .q 

Parayı kim 
ödeyecek? 

Çalınan q:>UO lira 

nerede çalınmış? 
Geçen hafta Trablustan İstanbul 

gümrüğüne posta vasıtasile gelen bir 
koli paketin içinde 4500 lira eksik 
çıkmı9tı. Gümrük idaresi postaya 
lıu paranın postada kaybolmuş oldu
~u anlaşıldığına binaenaleyh çalınan 
paranın tesviyesi tazım geldiğini yaz 
mıştır. Buna Posta baş müdürlüğü 
verdiği cevapta gümrük tarafından 
paket tesellü".' edildiğ_i esnad~ t:_öyle 
bir itiraz vikı olmadı~ını ılerı sure
rek postanın tazminat vcı n1eycceğini 
bildirmiştr. 

• 

Vali konağı 
Konakta hırsızlık 

mı oldu? 

Fabrika dünden itibaren fa
aliyete geçmiş ve imalata baş
lanmıştır. Umumi müdür Asrın 
Bey fabrikaya giderek tetkikat
ta bulunmuştur. İmalat için ge
çen sene piyasadan mühim ınik 
tarda çilek ve sair meyva alın
mıştı. Bn ~ene de mühim mik
tarda mubayaa yapılarak meyya 
cılar da faide göreceklerdir. 

Fabrika son sistemdir. İma
lat her hangi harici memlı:ket 
imalati ile rekabet edecek dere
cede nefr; olac:ık ve harice de 
ihracat yapılaca!ctır. 

İmalat yakında piyasaya çı
karılacaktır. Fabrikanın önüne 
güzel bir bahçe yapılmaktadır. 
İdare bu fabrika ile hazineye mü 
him varidat temin edecektir. 

Miiskirat kadrosu 

Sııal Rasim H"" 
Bir müddetten beri Haseki 

kadın hastahanesinde asistan o
larak çalışan Dr. Suat Rasim 
hanım, bir hey'eti mümeyyize 
huzurunda operatörlük imtiha
nı vermiş ve operatör sertifika
sı almağa muvaffak olmuştur. 

Suat hanım, doktorluğun cerra
hi kısmına intisap eden ilk ka
dın doktorumuzdur. 

Suat hanım mesleğin bu sarp 
ve müşkil kısmında miıvaffa1c 
olabilecek mi? 

Müskirat idaresinin yc:ıi sene Kendisi pek emindir ... Mem-
kadroct• yapılmış ve , -ekalete nuniyetle anlatıyor: 
gönderilmişt i r. Aldığımız malü, - Operatörlük, bizde, ancak 
mata göre ka<lrorfa bir <leğiş:h:-, erkeklerin yapabilecekleri bir iş 
lik yoktur. Yalnız yeniden me-, telakki edilir .. . Bir kadının kan 

Dünkü akşam gazetelerinden mur alınmıyacafctır ve bu su- . görmege talımnmül edemeyece-
hiri evvelki gece v:ıli Muhiddiiı retle ta, arruf yapılacaktır. ği kanaati umumidir.. Ben bu 
Beyin Nişantaşmdaki konağı- -- kanaatin yanlış olduğunu bilfi-
na hırnrz girerek bazı eşya çal- Şakir F. İn davası il isbat etmiş oluyorum. Hem 
dıktan sonra kaçtığını yazmak- ANKARA, 15 - Sabık İk- mesleğimi çok seviyorum." 
tadır. Bu hususta polis istihba- tısat Veki'i Şakir Beyin Son İlk kadın operatörümüzü teb
rat daıresinde lıi~ rapor ınev- Posta aleyhindeki davası istan- rik ederken, yeni mesleğinde 
cut değildir. Kendisine müra- buldan lazım gelen cevap gel- muvaffak olmasını temenni ede
caat ettiğimiz polis müdürü mediği için 30 marta kalmıştır. nz. 

Ali Rıza Bey: Maliye müsteşarlıgw ı İk • t :-;-t k
0 f' 

" _ Bu neşriyat biraz mül·a- ı ~aze ecının ev ı ı 
lağalıdır. Vali Beyin nezdinde- Maliye mus~eşarlığ~na ~ordu_r ADANA, 14 - Yeni Mer-
ki bir hizmetçi bir kol saati ça- meb'usu Salih Va?ı1~ :eyıdn, 1dı- sin gazetesi medisiıı manevi 

1 k k t 
· Maamafih vanı muhasebat reıs ııaıne e s- şahsiyetini tahkir ettiği için sa-

ara açmış ır. · F B · k · 
0 

da akalanarak saat müsade- tanbul mebusu .ua.t eyın t.e. - hıbi Vasfi~. m.~s'ul .müdürü diş 
d

yl · t' H' metçı· Adliye- rar getirileceklerı rıvayet P.d,lı- doktoru Humu Reşıt Beyler tev 
e 1 mış ır. tz . 1 ı 'f d'l . 1 d' · d · · " e ı mıs er ır 

ye verilecektır.,, emıştır. yor. 

•••••••• 
Biribirlerine girmiş ve bıçaklamış

lar. Carihlerden birisi yakalandı 
Şehrimi~inde Oda batında ot.ıran kağında oturan Emine H. polise mü

arabacı Mukerrem evvclkı g;ece ıvıne racaat ederek kiracısı Ali Hocanın 
giderken önüne çıkan meyhaneci Yu bıçakla üzerine yürüyerek kendisini 
sulla, arkada§ları Osman ve İrfanın tehdit eylediğinden şikayet etmiştir. 
taarruzuna m•ruz kalmıştır. Evvela Bu hususta tahkikat yapılmaktadrr. 

Niçin intihar etti? 
hafiften baılayan kavga gittıkçe şid
detlenmiş ve afır küfürler teati edil
nıeğe başlamıştır. Nihayet bıçakları-
nı aıyıran üç arkadaş arabacı Müker Galatada _otura~ 17 yaşları_nda 
remin üzerine hücum ederek ağır su . Alı Rız_~ ısm.'nde b~r .. gen_ç evvelkı ge 
rette muhtelif yerlerinden yarala:nış 1 ce Os~udar ıskelesı uzerındcn kendı· 
ve kaçmıtlardır. Gürültüyü işiden 1 nı d~~ıze a!m~k surotilr intihara te
zabıta memurları yetişerek bu•lar- ı ~ebbuı etmış ısrde o sırada oradan 
dan yalnız İdam yakalamış ve yara- geçen sandalcılar tarafından görüle 
lıyı da hastahaneye götürmüşler- • 1 r~k kurt~rılmıştır. Tahkikat .netice~ 
dir. Digerleri de takip edilmektedir . sınde Alı Rıza ~~~u_ret. saıkası~c ıntı 

Meyhanede kardeş har etmN•k ısteldıgını solylemdıştır . 
k ası yara an ı 

avgası Üsküdarda otur>n Hasan Ef. nin 
Kumkapıda ayrı ayrı evlerde otu- zevcesi 25 yaşlarında Şaziye H. dün 

ran ve ailevi mesailden dolayı bir sabah Haydarpaşaya gitmiş ve 'Öğle 
müddetten beri yekdigerile dargın bu üzeri t•k atlı bir araba ile avc!•ti ts
lunan Şapo ve Kir kor isminde iki kar· naBinda Doğancılardan geçerken m" 
deş evvelki akşam Langada bir mey- 1 kabil cihetten gelen şoför Faikin ida 
hanede karşılaşmışlardır. Biribirine 1 resindeki otomobil arabaya çarpmış· 
oldukça uzak masalarda oturan bu lır . 
iki kardeş bir müddet içtikten sonra 
burada da kavgaya tutuşmu,ıardır. 
Bir aralık kavga ilerlemiş ve bu sıra 
da masa üzerindeki bardagı kaptığı 
gibi fırlatan Şapo. kardeşi Kirkoru 
başından yaralamıştır. 

Müsademe neticesinde otomobili" 
camlan. kırılmış ve bu sırada Ş.1Ziye 
H. elanı dıtarı çıkardığı için el. ıdeı 
yaralanmış, derhal hastahneyc ıö
türülmüştür. Şoför yakalanmı~tt.c. 

Bir hasta kendisini Hırsız çetesi 

öldürdü.. Beyazıt, Gedikpaşa ve Sultanah. 
• .. .. .. met civarındaki hırsızlıkların faili ol 

Beyo~.unda :::askopbcrus~nde otu 

1 

mak üzere baloncu Remzi, Yekvart 
ran v• ır ~ etten rı ~alıklı ve Salimden mürekkep olarak yakal• 
Rum haatancsınde tahtı tedavıde bu nan çete hakkında polis iki · b• 
lunan 72 yaşlarında F~ip, _haıtalığı-j müdüriyetince yapılmakta ~~~ ::h_
nın uzun _zama~dan berı lyı olmama- kikat ikmal edilerek çete efradı bu 
sından m~teessır olarak intihara ka· babtaki evrakla berahCr müddei uınu~ 
rar .vcrmıı ve .•vvellı:i gc~c. hastaha- 1 miliğe tevdi olunmuşlardır. Zabıta
~~n~~ J?ençeresınden kendını atarak l ca icra edilen tahkikat neticesinde çe 
0 muştur. 1 tenin bu civarda on se-kiı evden hır· 

Üzerine yürümüş! sızlık yaptıkları tesbit edilmiş.~• çal-
• chkları eşyanın kısmı a:ramr musade· 

Kumkapıda Nisancada Hamam soJ ıo cdilmişti,ı;.,.. 
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M k 1 
sinemaları 

as ara ar 1 ŞjA•R D Ailı~YIAl:ı; ''iYi l\lc,sımm en mu•nam eseri olan CEC'lL B. de MiLLE' in 
Auınmdesl"Mllllget"tlr --iiiiir.'i f 18' 

16 MART 1931 : oıD A -~ıiilA L. />. uıAı 1 H A y A T 1 s A 1 ~ Sineması 
No~:~~R~~::ı::aclre~i;".!'7: Tezli piyeslerin en mühim mahzuru, müdafaa Ü ~l!·~,M =!~ ~l;t;j~ filmini giırımk ü1.rc de~ahn~cü~d~~(~.~~l~a~r.lhı~llal<IKDe~ri~çle"'ilrm!CetğCeMl.COI.. M~ ANDW 
tar.bul. ettiX..i tezi teyit için şahısları ve hadiseleri indi • c 1 E IK 'El"'. y,t T ~N e... A~ E' Telefoıı nuınara1-: 5 --.- - - -.;- - -ıı::. •111111111111111111111111111111111111ı.. .,., 1111111111111111111111111111111111111 . R BAUG 

bir surette tağyir eder gibi görünmesidir. A l.I.! A • A N 1 N ~ - ~!!! :: ""'"""'"""""""'""ı"""" """'"""'"""''"'"""""'"":: 
24311-24312-24313 N/f!ıi·AIALll~ ! .. Tf ~M Zİ ~I:· =.=-=== ANA· H »ö>DU :: 
ABONE ÜCRETLERi Darülbedayi, bu hafta "Mas- yirci artık herşeyi ters gö·rebi.. • 1 "'"' ,... L..:*I ~ 16 T • 

C Tlkkiye için Hariç içlıl karalar,, isının· de yenı' bı·- t-cu" ı· M ı~ 'ht. · k' d'" ..,.1-E K •'-S A -;;- - ... ~ C :: FRANSJZ( g ayiıt• 400 kurut IOO kurut • ~· ır. ese .. ı ıyar, ıç ıye uş- r ı ı"' .• ~- •• 
6 ' 750 .. 1400 N me~!sıııı_hneGyekoydud.BButhe~cü- kündayıyıadetamuahezeeder, 1 AINllliiSJTfNIAN=IFA §§ SiGORTA ŞIRKETI su··yu··K ~ 

12 " 1400 .. 2700 .. me Bınt eorge e ou lıer,, onun bu kız kardeşine neden SIEIT 11\Zi/\ M KIAJN ES ç 
' Gden evrak.geri vetİllDH dendir. Müellif Alexandre Du böyle merbut kaldığınr kendi - Ei: Tllrj(lye lf Bankası ıarahndan teşkil edllml~t!r 

Müddeti sqen niithalar 10 kurut mas fils ve Octave Feuillet tar kendine sor<l!r. Hele annenin kı tll••c•111l:ıln httllatlll•lı EE Yangııı • Hayal _ Nak.llye _ l{aza _ Otomt>l>ll _ ınea'ullyıti A DRAMA 
tur. Cnı:ele H matbaaya ait iti• zında muharriırlerden sayılabi - 2ı ile muallim arasındaki sevgi ~•kil S:S .,aliye Sigortaiıırını kabul eller. 
ir.in o üdiriyete müracao.t edilir. lir.Ekseriya temas ettiği mevzu den öyle habersiz kalabilmesi-ı SE •. R ~ ESER Ü 

• Adres: 4 Oncll Vakı/ lıaıı lstanlJ1l Gazetemiz ilinlamı nıe•uliyetini günahkar kadına karşı merha - ne hiç inanama?. Velhasıl tez- 1 1 J ~ 1 6 7 1 t 1 o ! E: ( 
k•'"'' etmez. met duygusudur. On dokuzun- tersine döner ve eser kendi da- 1 ::: Telefon: ıstaııbııl - ~3( Telıırra': mtlyaı : : Ş ~ 

f d b l l ı • P.! •••••••••••••• ,.1 •••••••••••••• 1 ....... ~ •••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• 91 ... E Bugünkü hava cu alH'ın ikinci rus ın a u mev vasmı kendi tekzip etmek teh- ı -ı--~ . !!!lı-ı I !ii1111uı11111111111111utt11ıı111111111r "'1•1111111111111111111111111111111111- ~f""KAD 
zu çok moda olmuş, bir hayli likesine düşer. 1-__ ~1 · _ i- , .......................... . 

Dun <n ııl" hararet 12 eTiaz ~ eser vücuda gelmesine sebebi - Tezli eserlerin bir ~oğunda illi i ı 
~· B .. , · ••""'''! ,.c :-_ .• ~----9 -_1.ı=:ı:_ ~ M.,,_x.azan•.zır.ı camekanlarını iyi tenvir ediniz "'· up"' rnz~"r m' · ' yet ve-rmişti. Cemiyetin hayat tesadüf edilen bu mah7uru • "'X 
h:l\ a hHl11tlu. ·· ·· d h _ tarzı yuzun en güna asürüklen " Maskaralar ,, da örten ı· 

~;;;;;========~:;;:'\~;.m;:::;IJ=::; miş kadın meselesi insan cemi bir şey varsa o da dekorun : :,:t: _ i_:i:~ -1- + . B ~ 
l lLı _ (~ yetinin çıbanlarından biridir. göz alıcı güz~lliği ile oyu - flll r;. ı 

n- El ;.;.,.. Bu günah sahiplerine ve güna· nun müessir sahneleridir. Hat- ı _i_t_..Jıu __ ,;'.'. 
5

!- A 
hın mahsullerine kar~ı cemi ye ta bu noktai nazardan karanlık ,' ~.- ii.'i §1!fi:_

1

_ ~ !!!!\- i 
filn1inde 

TAKDİ~ 
ED1Y01< Mart ve intihar tin göster~igi merhamc;tsiz~i~ sahneıerin bir az t1aha aycıın1a. __ ı::!,! ____ ,__ 

1
_ 

roman ve tıyatro muharrırlerı ı- tılması ve sev. 'r, ;,,e ço'. ince ıı: li 1111 ı 
Yapılan istatistiklere göre çin "n kuv ·etli mevzulardan bi- düşünme zamam bırakılmama- ııji·-,r- -ij- - · ı- t 

iehrimizdeki intihar vı;ık'aları ri olmuştur. sı tavsiye edilebilir. "" 
nal"t ayı zarfında artmıstır. "!naskara!ar,, bu mevzuu ala "JVJaskaralar,, ın tercümesi Bı.·!;ilt:k.i bılaı.c-llll:ı <., 
. il<;n in.~ilıarın .''.psi~o_loji" si-

1
rak cemiyet içinde riya ile yala Ertugnıl Muhsin Bey in kendi • 

-ıı ıyı kesnremedigı:U ıçı~ bunun ı mn-şiddetli bir mühacimi ol - kaleminden çıkını>. Tiyat~omu SOLDAN SAGA: j -O-
neden !11artta arttıgım bılmey~- 1 mak üzere yazılmıştır. zun bu tecrübeli ve bilgili reji- l - hmctli (5). ıt ~ 
nım. "\'alnı~, mart ayı m~telıf J Ese:in kahramanı olan kadın, sörü sahne üslfıbunu en iyi kul 2 - Ben (3). üstüne fiyat ve mar • 

''ayvankr ;zerıne muhtelıf t:- .daha pek genç ve iki çirkin hem lanan kalem sahiplerinden biri ka;• konB~ı!:!.~t> için sözle~me (7). İ Ziya halkı ve müşteriyı" celbeder. • 
sırler paym;;ıktadır.. Demek bı- ı şiresi ile tam bir tezat olarak <lir. Tercümede de anlaşıl•11a- 4 _ Hicap (2) Bir erkek ismi (5) i • 
zc .1e intihar <>rzusu veriyor. Za pek güzel bir kızken, annesir..i" yan veya yabancı ko.kan ciimle 5 _Usta deiil (5). Çok değil (2) • s A T ı• E ~ 
ten "Mart ayr, dert ayı" demez- ölüm dö§eğinde hıra karak bir ı ye rastgelinmeyor. !kinci per· 6 - Nota (2). Kendi yaşındaki ı ~ 
l'!r r.ıi? işıga kaçmış, ondan umdugu. dedeki Anne - büyük kız muha •ı·l;adaşG<,,5l;ı:0~~/2~is (3 ). oedav~ olarak ıize icap eden iıahatı •erir, müben<lisler ~ 

• ..\şk pazarı vefayı bıılamıımış, daima sev. veresinin iptidasında Annenin 8- Ufak (3 ). Hamam yalaiı (5). ••• ••••• keşifnııııe ıınıim eder. • ••••••• 
Amcrikadd, Polis müthi§ bir giye ve vefaya susamış bir hal- genç muallim için "nişalısı,, sö 9 _ Ba§ (4). Tahmin (3). •~- İ - l d .1 rd ' " " " '! 

FY keşfetmi-;. A!ik Pazarı. de birkaç tecrübeye daha atıl - zünü sarfetmesi bir yanlı;; ola- 10 - Bir gün ;,mi (5). f-·~..._..._.!.tanbuJ be e İyesi 1 a an 
Genç ve ,~ü;el kular, balo, mıştır. Fakat bütün bu macera cak. Çükü müteakıp muhavere ı1"uKA~i,"A~)A~~~I(~)- Beyoğlu belediy" şubesinden: Cab! caddesi kanalizasyon iııtutı 

müsamere gibi vesilelerle en lardan iki aşığın yadiğarı olan gösteriyor ki, nişanlılık şöyle ı _Acımak (8). kapalı ;:e.rl u;ulilc münakasaya vaıolunmu,tur. 6 Nban 93 l pa· 
,,e11~11 mı·l.··,"rde.·1.ere takdı··,~ ... ea'e iki krz ile c,ıkmı~. çirkin, miite- dursun, Annenin henüz seviş- 2 V l"d (3 ) c· ti- (lO) d b1I . 
~ 5' "' - - • • e · ınaye ~· • zartesi günü saat J 4 de ilıalei btiyesi yapılacağın ın e yen 
rek bunları müzayedeye koyan a.ssıp v~ zegin hemşirelerinin meden bile haberi yoktur. Bu- 3 _ Ne ben ne 0 (3). 

llefretı"ne u~ a t nu ve bir ikj yerde cu"mlelerı'n 4 _ vu··~.utte kanın dot~,1 ,.,, bo· fenniyesi miispet taliplerin evrakı ke~fiye llt fennt ve hu'!ıst bir müesı;ese keşfedilmiştir. Bu ,,,r mış ır. ,. ~ ,, 
B l k ·· .. ·· kekeleme seklı"ne cıu··şmesı'nı· ya ru (5). •artnameleri görmek üıre ı.laire fen !ıeyeune ve lhıı.leye i•tirak harıkt•ff,dc "Pazar" ın Amerika ıınc an sonra artı omrunu . ' • 

kl · · 1 - zrştan ziyade oynauışa ait gör 5 - Bir meyve (4). Siyah (4). kin de me/.kur gün ve saatte ~,.' 7,5 teınınat alı:çeledni retliml gibi cüny;;ya alı lak hoc~lıgr et- çocu arı ıçın ça ıı:maga has- - , - 6 - H~ne (2). Allah (4). T , 

mt:k is •. .-,..,11 i:ıir nıemlekc;tte ku- retmek kararı ile bir çamasırcı mek daha dogru olacak.. 7-Bir.kus ismi (5). Yaradan (3) Yeme ettirdikten sonra daire encümenine mürttcaatları iln olunur. 
rd:>su ne kuvvetli bir istihıadir. dükkanı açan b•J eski u'J~ah- Oyunun dekoru çok güzel... s _ Nota (2). * * • 
E;.er lıöyle bir sey Şarkta olsay- kar ve hala - ölüm döş~ğinde Yalnız karanlık sahneleı· bir 9 - Gözün ü•tündeki (3). Çapa Ttmizlik i~lcri kamyonlsrı için lüzumu ol~n ll~tiklerin kapalı 
clı lıemen:- Hala odalık ve ha- bile - güzel kadın ile iki kızr parça daha az karanltk ve daha < 5~0 _ fi•tan (G). zarlla mtinaka,aya konulduğuna. ve ihalesinin 19-8-931 tarihinde 
layık sa-;;, arlar. Vahşiler, Bar- piyesin ukdesini teşkil ediyor. azl~~~nd olsa, halk dekorun gü- 11-Lahim (2). Altında değil (8) icra kılııı:ı~ağına dair 27-2-93 l tarihli v,ıkıt, 28·2·931 Yenigiin 
harlar, diye bag·ırırl<ırdı .. La·kı"ıı Müellif, günahkar kadını bi- ze ıgı.n en ve oyucu_ların hare 1 l l' d 13""'895 b' d d ,., . d l'" 

k tl d el h 1 k gazetelerilc ııe,,rt( i en i .. n a ., " • e :ı ll1 a"-1 ıç ve ış ..s· 
11~..ıem ki Amen·kacladır ... Ola- ze ömrünün son giinlerinde e-ös e :nn en a a zıyac e zev 

~ l b J k D ·· f katlan 827 Asım Veh ıı"klerı·n atlrtıı· 30 olacak iken sehven 10 olarak gösterilmiş Ol· - te·:·iyor. Bo'"y] 6_ce cu··nahın yapıl a a ı· ece.·.·· .aruşşa a ['an seylerden a<Moluııabilir. 1 ' ,., · · 
d_ığı zamanlara ait olan ve ese- Temsılın .~ahram_am, da?a b• B. kazaımnştır. Y~.zı~ı şudur. makla mezku! eh' addaki ıç ve dı~ lhtiklcrin mikdarı 30 olduğu 

Ü da mı sarardı? rın kahramanı aleyhinde olmak bu sene Darulbedayı sahnesın·ı Bu haftanın en muhım habe-ı t<hhihtn ııan olunur. 

SA\IARDJl Yl 'A 
HEYETi 

Fransız TiJatrosu 
flu ak;am <tat 2 ı..ıo te 

defa .. ıarol 

1 DEMONISME 
Y ınnki sol.ı pnli ıaar 16.JO 

ıaatint olıırak 

POS PERNUN 
İ PANDREME.N~ 
Akşam suvare s .. t ~ 1,30 te 
m .. eı Lıuııti ferafiııe büyil~ 

mlisaıaıereıl olarak 

YİA N' ARESSl T 
ANDRATiS -Yerlerin fladannı dllıkat 

IColıulı:lar 100, Ralkoıı 75 ve l 
lerl 50 kuru~mr. Localar: 4oO 

600 kUl'Ufıllt. 

Pek yakında: 

MiRINDI -Prota~ri 
BEDUiNi - CHAS 

SUZANNE _J 

~ 
~-----•~"l'• Balkanlarda ve bilhassa Bel- Hi.zım ge.en müşahedelenlen de kendini göste ·en genç bir 1 ri "Türk - Rus,, bahri itilafıdır. 

grattaraflarındazelzeleleroldu. seyirciyi koruyor, 'Kezalik tesi hammdı: Şayeste .Hanım kü·ı Müteaddit dostluk tezahu:a- Ala" t ve eczayı kimyevi FRANSIZ 
Bir haylı ev harap, bir çok can ri arttırmak icin iti hc:ıısi··l:yi cük kız rolünü hakikaten çok tından ve yekdiğerine karşı Ik- - TİY ATROSUND} 
telef oldu. Zelzele tafsilatrnı ve- de pek cadalo~. pek m~ .. -ı;amet canlı bir surette ifa etti. Şimdi· 1 tısadl müsamahalardan sonra k 

21 
Mart 

931 
Cum•r 

ren gazetderclc orala.a sarı ~iz. ananın ölüm döseı;~ yanm-ıYe kadar oynadığı oyunlarda bu son akdolunan bahri itilaf ye ve sebze fil una asası ak~ttaıı s••t 21,30 dJ 
kar yağdığı yazılı. Bunu okuyan da dokuz yaşında masum kızı 

1

. bu kudreti ihsas bile etmemiş- Türk - Rus milletini sulh yolun 
bir arkad~ş ded' kı: bile hırpalyarak a<>-latacak ka· ti. Umarız ki bu güzel başlangı da yasatmağa en büyük m~dar Yül-ısek Deniz Ticaret mek- ceklerin İstanbul İktısadl Mües MÜN•ı 

tcbi Müdürlüğün en: seseler muhasebecilig·ine tevdi 
- O d;, mı yii/ü.nfr·. akını <iar insafsız göst~~iyor. Tezli cı.n ilerisi de bununla mütena-ı· olacaktır. Taı-ihte uzun müddet d 

muhafaza edemedi? es~r!c:-i ekseriya mahkum e- sıp çıkar. sırf p~ılişuhların ve Çarların · 
H t · N · b · ı 187 kalem eczayı kiınyevıye edeceklerı· temı"natı muvakkata 

FELEK den kusu:lardan en başlısı da .. k a: a ann~yı eyyırc ve ii. şahı garezlerınc en dolayı vuku- ve 54 kalem kimya alatı ve mek N ~ B ~TT ı•N 
Beıu~ u dıir<'ünc:-::uıı;- huk.;'k bö~le esası alırken onu keneli yu r.zı Bedıa H_amm!ar n:ıu~ 1 bıılan muhare~elerde birçok va· tebin 931 mayıs gayesine kadar makbuzunu hamilen yevm ve 

mahkemc•ind n: tezıne en uygun şekilde tersim vaffakıyetle te~sıl ~ttıle<. Ikı I tandaş kanı bıhude yere dö- ihtiyacı olan 
18 

kalem yaş seb- saatı mezkurda mektepte müte-
lleıo~I ı:ıd1 1-tı• 1 .l' codd<-inde etmek ve aksi ihtimali göz ö- ca. daloz teyzeyı Şaz•ye ve Ha-· küldüg·ü ve bu yüzden milyon- sekkı'l komı'syonu mahsusuna 

,. 1 j 1 ze 2-4-931 tarihine müsadif _ "a~'cr il':ın aım '". ııınd:ı mukim nünden uzak tut'111aktı<. lıde lI anımlar pek canlı ve ti-, Jarl;ı lira sarfedildiği, görülür. müracaatları. • 
iken beraıi tic" ·t ~ini~i l<kende- Bu eserde c\P ayni zayıf nok pik !::ir §ekilde oynadılar. Er- Fakat umumi harpten sonra va Perşembe günü saat 13 te ihale- KQNSERJ 
riv•de Jfı re,rinic\'\d 9.10 tarib'nde ı - 1 M h · B d r· Ieri icra edilmek üzere ayrı ayrı Tashih: 9 mart 931 tarihli 
,daı eden hailterc devleti tclıoı,ın· ta kendini gösteriyor: Eğerse- ugnı ıı sın ey ayı ro un- ki. inkilaplarda; karar, hükum .. h d . . d Bll•ll•r "'••n•ı• lig•t 

• . . l .. . . ... d de asau Cl • 1 ·11 . ı· mu··nakasaı aleniyeye vazolun- nus amız a ıntışar e en yukar " ~ r • • a • d•n "'"''" c"rdu.ı jJııı , IJılscnin yırcı ya nız goziı onun eki . ,,,ı. an uc;maga. mec Jur V.S. yalnız mı etlerın e ıne geç gişesinde satılmalıta 
mir·ımlannd.111 ı •lide,i elveım Af· manzarayı görmekle kanmaz kalın ıs bır kartal, Talat Bey de tiüi icin artık harpten usanmış muştur. Taliplerin şartnameleri daki ilanın ihale tarihi 2-4·93 l :=====::::::;:::?ı' 
ri~•Y• cenıılıitle '•kin ın ıda•n \mi da. bıt halin evvelini tahayyüle 1 aşık vazifesinde yükselmek için ol~n iki millet dost geçinmeği görmek üzere Ortaköy cadde- olacak iken sehven 2-5-931 ola-
Floren« haklın.fa 1"r'""'" 815 koyulursa netice değişebilir.' başı dönr:n bir serçe gibi idiler .. ve binaenaleyh muahedeler ak- sinde kain mektep Müclürlüg"ü- rak tertip edilmiş olduğundan Berlitz Mektebinde 
nornarası11d;t mııkav,et :f\ tı~at l•"c:rit H ! N ECM 

' 
• 1 atta daima maskara elbisesi- · 1 detmeg·i tecviz etmiştir. Her iki ne ve mu··_,ı~k'a<ava ı'şt."rak ede- tashih olunur. 30 ,.,,cnı.1.i eeadi ha~~um t&)'in Q.o: -

edilmi;ıir kt'Yliı-et ihın olunur. le gezen komsu efendinin askı M ~ı ı ·ı u ~ t memleket Karadenizde sulhü ı' 
da bu değişme'de mühim bir ;ol BA ep her nııı.sıı a 'Si müsalemetin istikrarını iltizam hT. ~ inci ıc ····n,lan; IOlhOo,İ Lr .;.merı bulırıadığıııdsn dorsuk bir 11.urs ecııebl mtmle> 

S atllık Ucllz Otomob·ı bil" il U ikinci •• kıt'i arıtıraıa ve saus,ı bir müddet bulımma•a muadil I oynaya· ır. ettiğinden bu son muahedeyi de Lııl•burg•>-ın sarııııulrh ,-iftliıı;in· ~ 
\.ltı ki:ilik Benı tLik< marka Tıpkı bunun gibi eğer teyze T•• k R B h " akte muvaffak olmuşlar ve hüs- de iken yorlerl ıııeclıul kalan Buli· 6·4·9JI mihine milsadif puuıesi ve fiatça daha ehvendir. u• 

1 · Ur U S a rı cıınü snt 12·14 de mezkur garajda >\nk•ra Merkez Haı lr '~ık bir ııtonıolıil Sındalbedestt· enn kıyasiya zalimliklerine i- nii niyetleri neticesidir ki he- 'ebeto 'e Kerkesbela efendiler<: • - · • 
. icra oiunac•gından ı C\Dl ,.e ı·ı1'ti llı•ram cıddc5i. 

oinde teşl<ir edilınckıtdir. l 9 nıırt çınd_ en inanma e-elmezse gene 1•tı•la" fıdır nu·· z diö-erlerine nasip olmayan Borcuııu~dan dolaı.'ı ıakaimde fi· ' • cıdcl" _ ., mczkiırda hazır hulunmım'i' ve mlş· lsıaııbııl - ;l~b lııild.ı 
P rşembe ~ünıi sur lıirdc ıııii>.ıyııle t~sırini kaybeder. Böyle ruhi bir şerefi aralarında paylaşmış- yaı garajında nııhcuı blr adet ırak· ıcri!cri" de mahallindeki m•mıırnna ;156 lleyo&lu . 
ile ~•)et ucuz Hatla suılacıkıır. bır muhakeme içine düşen se- 95 inti haftanın ikinciliğini !ardır. tör makinuıııın hirinci arttırmada ınürıcutl.,ı llıiR oluımt. 

Mi/Ii_ı din tı!df 101110111: 140 

EtemiZZET 
- Halbuki, ne yanlış düşün-j - Çocuklarınu, karımı hepsi 

mü§süniiz, degil mi?.. ni derhal terkedebilirim, emre

Sustu. Bu anda Taksimdeki 
apartımamncla Nüsret ile bera
ber oturan İstanbulun en güzel 
Kadını Belkiys gözlerimden geç 
ti. Nüsreti iyice hatırladım. Ha
yati Beyi iyice hatırladım. O
nun kompilimanlarını düşün

düm, onun: 
- Belkiys Hanrmefe11di si-

zin için h'•r şeyi feclava hazı-

diniz ... 

Deyişini gözlerimin önüne 
getirdim. Aklımda şimşek hrzı 
ile bir sorgu parladı: 

- Bu adam bana acaba paşa, 
Nedim Bey Nazmi, Rıdvan ka
dar fenalrk yaptı mı? .. 

Ve .. Bu sualler çoğaldı: 
- Buna da ötekile.r kadar za 

lim davranmalı mı ım?. 

Işık olmaktai1:başka ne yaptı? .. lmuhakkak ki,yavaştım,durguıll- Rıdvan bana: ltahassürlü, sar'alr bekleyişin1 - Sizi çok sevmiştiw ~, 
- Sevmeseydi, İll'llemeseydi, dtım, kararlanmda ve hareketJe _ Belkiyı;... yanıklığı vardı.! İhtimal ki, ben kiyı Hanımefendi. Fakat, 

yani kendisine karı etmek iste- rimde daha yumuşaktım. Paşa Derken kollarımdan erkekli- onun o günlerini bir sinema şe- der buymuş! .. 
meseydi çocuklarını bile feda ya yaptığım gi.bi, Nedim Bey ğinin bütün hıncı ve zoru ile ridi gibi gözle.rimin önünden Dedi. Belki iıttemiyerelı. 
edecek kadar ileriye - gidebilir Nazmi gibi, Rıdvan gibi onun tutup çekmesini, ve dudakları- geçi_rirkeno da kaf~~ının _içinde nına so~ulduı;1. Bir an ıelıl' 
mi idi?.. da boynuna atılma~. onun ~fa 111 zor.la dudaklarıma getirip ya aynı hatıraların _clınlmesın_e ve ben de ıçlendım, 

Ve .. Gene ayni ıeniyenin için suratınd_an _ısırmak ısteyor, ta- pııtumas.mı ve ısıra ısıra öpme ayakl~asına ıınkan verıyor- Ben de: 
de suallerime içi bomboş kalan kat, b~sıt bı7. ma_ı:ıtıık b~ devam sini bilirdi. Belimi kollarnm a- du. ;eetk.ı de dudaklarının ucun -. O~~- . ı ıl' 
dimağım cevaplar bulup verdi: lı ve adet hukmuııe gıren ~u- rasına alıp sıktığı zaman ke- dakı kelımeler şunlardı: Dıye yurekt.en , bıor ac r 

- O seni sadece sevdi.. duz arz;ı ve heyecanımla muca miklerimi birbirine geçirecek - O zam~ ne güzeldi, on;ı cl~m ! ... B~~ ~anı yede ka~~ } 
- Nüsreti Bağdada gönder- dele edıyordu. ve beni bayıltacak kadar kuvvet ne kadar sevıyordum. Onun ı- hukmumu bır tarafa hıra 

melde Hayatını yeni bk istika- Ve .. Biz gene konuşmamıza ve heyecanı vardı. Hayati için çin çıldırdm1 Ve .. O daima ben sadece: . 
mete sürükledi. devam ediyorduk. En çok beni bu sıkış ve öpüş daima bükük den kaçtı. Bu yüreğimde ebedi -: Zavallı hır a~~m ... ııJııl 

- Seni Kılburnunun yolu ü- yumuşatan onun hala şehvet boyunla düşünülen bir tasavvıı~ !eşen ·bir sızı olacaktır. Dıyordum. ~u gezle ~ıi< 
zerine o çıkardı! yerine bir az da dolgun şefkat lavhası oldu. O beni öpemedi, Bu akhma gelir gelmez sö- dum. ~uu~ ve ırademde V 

ve muhabbet tasan. gözleri idi. sıkamadı, bir gu·· n bir gece bile zu·· nu" kestt'm ·. k~st _hıç bır fenalık arıusll• - Nüsret senden ayrılmasay b k d d 
dı bugün bir frengili olmayacak Hayati bana ilk gününde de, son benim yastığımabaş koyamadı! - Beni hala eski bakışları- ır ın uyı:nuyor um'. ·ıı ~ 
tın! günde de daima bu gözlerle bak İstedi ki onu daima ben te~vik mzla görebiliyor musunuz Ha-· Tenha ~ır .. s?.kakta ıch O~ 

mıştı. İsteyişinde bu his vardı, edeyim, ona ancak ben: yati Bey?... vaş yavaş yuruyor?u~. 
1 
~ 

Ve son hükmü verdim: kolundaydın, <::.ankı bır aı . 
- Hayati Bey bugünün Bel- - Karım ol... - Gel... Dedim ve ilave ettim: tün genı:ii ;imi. o-i.iıe!lig 1 

kiysine şekil veren adam ol- Deyişinde bu his vardı 
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c-= Muhabir mektuplar;:--,· Blriılci sahifeden geçen yaZllar!ı~~~.~~~~:~~"~' ıf ,_ -;ı:--~-in_; __ mo_a a-~ü-~~;_:~-~y-~ 
!91?1 MlLLIYET 

Ana mekteplerine Tütün işleri ve Yemiş sokakları sulGazi Hazretlerinin ~::!:cet· ~~~~rJa~u!~cAc~~~~;I: temslllerl 

ihtiyaç muhakkakhr. · i~.~:~:J~:; rs~1~~~~~-"~~~:,,<J ~~~~!.":.~~~~ı "~vvahk sür'at :~f~:? 
2 - İnhisar İdaresi tütün ta- den kapanmıştır. cek beyannameye merbut ikinci bir t !im ve 111 

O d 
• · f l • . cirlerine yardım edeceği yerde Yemişte de tüccar Körepe e- zeı;ilde, fırka meb'uslarının hangi iş- püS aSl hcıe rnah us 

rdu Kara enızın en aa ve şırın onlara rekabet ediyor. Hatta bu fendiye, Niyazi Beye, Moiz e- lerı yapıp yapamıyacaklarım izah ede (Mersin ) vapuru 17 Mart ili~. iKi, üç: 
şehirl~rinden birisi hükmünü almıştır.. rekabet yalnız memleket dahi- fendiye ait mağazalar da sula- ceklerdir. Fırkamn faaliyet yollarını sah günü 17 de Slrkeclden komedi 3 p. 

k
'l' k ak · t'lA l d f 1. l .. gösterecek olan bu beyannameye bü- G lib Ç K ._ \'a,.,n: 

1 
!inde tüccara müş ı atçı arm rın ıs ı ası a tın a aa ıyet ennı yu"k ehemmı'yet atfedı"lmektedı'r. e olu anaklı:ale üçü1.- f'ranç ''lonl•r 

~· ' la kalmıyor, bazen memleket ha tatıl etmişlerdir. Fırka umumi kongresinde, fırkanın kuyu, Edremit, Bllrhaniye, Tcrcil~~cdco 
ı. ricinde bile tütün satışlarımızın Sular, vapur iskelesinden beş program esasları daha ziyade tavzih Apalıjfa kalkacal- dönüşte ve A. Gazanler ı:. 

üzerinde fena tesir yapacak de- metre kadar ileriye yayılmıştır. ve takyit edilecek, bu huıusta mü- Al ve 

H 1
. · k · k kl him müzakereler cereyan edecektı"r. tınoluğa da uğrapcaktır. APTAL 

recelere varıyor. a ıç şır etı, aradan uza a- -=---'---....C::.~----
İ Yeni meclis, toplandığı ıiin, ismet M 1 ~ ~ ı Yazan· Pirandello 

3 - İnhisar daresi mevcut şan vapur iskelesile yemişin ir- Paşa hiikumeti, iıtifanam~ı·m· Reı"sı'- re -s en erıJe 1· · l 'b · · ~· erçüme eden: M. Fuat Bev_ 
stoklardan bır krsmını satın a · tı atını temın ıçin büyük kalas- cü"'!huı· Hz. ne takdim edecek, yeni ınamakla tütün işlerindeki mü lar, iskeleler kullanmak mecbu- kabtne tekrar ismet Patanın riyaıc- Gl~e her gün "at 13te nitibuen 
kilatm devamına sebep oluyor. riyetiııde kalmıştır. tinde teşekkül eyliyecektir.Vek.iller a ( lZ!\UR) va· SaJl !Oda açıktır. 
Halbuki bunu yapmakla çok Bütiin bu civarda çalışan es- rasında tebeddiil olup olmayacağı 0 puru 17 Mart Ga - Altı yaşından aşap;ı çocuklar ti-

f b il. ı k lata'd k lk k b Y•troya kabul edilmez. 
mustarip olan ve sayısı çok aza- na , bu h<.>.lden acı acı şikayet ve zaman e ı o aca br. an a ara çarşam a 
lan tütün tacirlerimize biraz ne- önüne geçilmedig-i takdirde, s,eh Yeni hükumet, teşekkiiliinden bir abahı Izmir'e per~emhe l'ire'ye 

lıafta sonra mecliste programını oku 
fes aldırabilir. rin en mühim ticaret muhitle- yacaktır. Bu yeni programın daha ev cumartesi sabahı lskenderiye'ye 

4 - İnhisar idaresi, gerek da- rindeı:ı biri olan bu semfn ç:ok vel fırka '!<upunda uzun uzadıya mü varacaktır. lskenderiye"den Pa-
hil ve gerek hariçteki muamele- geçmeden bir yangın yeri gibi zak"" e-lilme•i muhtemeldir. zartcsi 15te kalkocnk Çat~ambal 
!erinde tüccarımızın candan ~r bomboş kalacağını idr~ia etmek Fwka kongresi ve mali işler. Pire'vedc uj);nn·arak l'er<cmlıe 
hamisi olarak değil, onların can tedirler. A<'K.ARA, 15 -- Fn·ka kongresi- - · ' 

1 
d 

· k'b' 1 k l nin içtima günü belli deO.ildir. Yal- J,t ınhtıi':l ı h:cİ;ti•. 
an bır ra ı ı o ara ç:a ışıyor. Esnaf müteaddit istidalarla ~ :~-:::::::::::::: 

d b d be
l d' nız malUm olC'ln cihet nisan nihayetin 

1 Şüphesiz, şura a ura a or- e ıyeye müracaat ederek, şi- de toplanacağıdır. Kongrede bilhassa Mm -

Ordu vilayeti kesafeti nüfus! mel bir yatı mektebı ve Y2 der- taya atılan tarizlere inhisar ida- kayet etmişler, zarar gördükle- ıua!i işlerimizin ehemmiyetli miiza- Yelkenci vapurları 
Ana mektebi talebesi hocalar/le bir arada .. 

ttibarile İstanbuldan sonra ıikin sane açılmıştır. Bu mektepler- resinin de vereceği cevaplar var rinden bahsetmişl'!r ve blr an keı·dere mevzu olacağı anlasılmakta- K d 
:idi•r. Reisicümhur Hazretleri de 3000 çocuk ilim ve irfandan dır. Ancak bugün mes'uliyetleri evvel bu halin önüne geçilrr.esi dır. - · ara eniz ı;o,;;ta::;ı 

ıapuru 18 
Mart Orduyu pek beğenmişler ve va- nasiplerini almaktadırlar. Ge- birbirimize yükletmek, yalnız için icap eden tedabirin ittihaLı- . Mali k;munu."larımızda €•aslı tadi- J Samsun 

ki·tleri müsait olup ta bir kaç çen sene 800 talebe ilk mektep- nefislerimizi ve mevkilerimizi nı istemişlerdir lat yapılarak bır takım mali prensip-
1 

1 1 d B d 
"'l Rıh l~rin .v•.7'1 ve maliye teşkilitırun tııth:- ı' Ç A R Ş A M B A 

gün kalamadıklarına müteessif lel'den mezun o muş ar ır. u mıidafaa etmek zamanı egı - tım şirketi, mukavclena- vıyeaı !uzumu umumi bir kanaat ha- · · 
olmU§lardır. Hakikaten Kara- sene köylerde 14 mektep daha dir. Sırası gelince bütün bu ten- mesinde, buraya rrlıtun yapmak !indedir. günü ık~amı 18 de Sirkeci rı'ıtr-
deniz sahillerinde Orduyu gö- açılacaktır. Bütçeye de bir ma- kitlerin üzerinde durmak daima mecburiyetinde olduğuna dair -~=--===;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;; mındrn hareketi· C %ongulJ,k. 
rüp te sevmemek mümkün de- arif mimarı ve bir doktor için mümkündür. Şimdt1ter şeyden olan maddenin Abdülhamit za- lsc,,,lı"I ·hıııc.ı icra ,l:ıir< sındc-;;: lneholu, Samsun, Ordu, C:irnsun, 

g
- ildir. 225000 den ziyade nüfu- tahsisat konmuştur. Köy mek- evvel mevcut ıstıraba çare bul- manmda bir ferınanla affedildi- Tıım:ıınınu !8.500 lirn kııınct Trıbzon, Sürmene ve Riıe) isk:e-takdir edilen l<"ntihtc Dülger ıade ı ı · · ı d 
su, 456 köyü, iki kaza ve beş tepleri ıı:ittikçe inkişaf eylemek mak icap ediyor. ği ~ddiasında israr etmekte, ve mahallesinde Kııı ulu Nallıat soka· t erıne azımeı 'c av," e e 
nahiyesile Ordu vilayeti büyük t~dir Kanaatimizçe bu çareyi bul- bu işi vazifesi dahilinde görme- ğrnda eski 1. ı, ı, 1 mükencr veni cektir. 
bir mevcudiyet göstermektedir. malt ve yarayı sarmak yüzünden mektedİI. ~. '· 9. 11 numaralarla mürak.karn TafsiUt için S!rkecklo Yelkenci 

V ·ı- · f 'ki rfın A kt / ı · l · k h l · s· k · bu . h'k liç bap dükkftnı rn.·1· 0 teın1·1 apartım• hanında klı'n acentc·ı·n_ ınu··ra· ı ayetın nü usu ı sene za na me ep er 1 bazı tacır erın ısmm e e ın- ,ır, etın ıdc!iasında mu ı ' ·- • . rıın tamamı O·.+ 9 1 tarihine mii>a- cıa~ Tel. lstınbut 1515 
da 25,000 artmıştır. Merkezı vi- hisar idaresinin biraz daha za- veya gayri muhik olması, alaka dif pazartesi günü >aaı ı,ıJen Hııa 
!ayette 10,000 nüfus vardır. Ordunun ana mektebini !tT?'.a- 'rar görmeleri, kararlarımız üze- dar makamın düşüneceği bir bd:ır lst:rnbul 4üncü icra clairesin:le 

ret eyledim. Çocuklarım_ız u~t rinde hiç bir tesir yapmamalı- keyfiyettir. Yalnız her şeyden açık arttırma ile >atılacaktır. Birinci 

Memleket hasıtımesi 
b l k 1 k kıy f tl le bır Ah 1 d" ·· arttırmad:ı en ziyade 9000 lirava aş arı ve ı ı a e erı dı.r. Her hangi bir müla azanın evve uşunülmesi laznn gelen kadar talip çıkmış ıs,de faıln bcdeİle 

_ çiçek bahçes~ _manzaras~~~ ar~ tesirile tereddüt ve kararsızlığı bir mesele varsa, o da ne şekilde talip çıkmadıgındun işbu gayri ıııen-
Ordu ahalisi. memleketlen- zeyieme:kte ıdıler. Gezdıgım vı idame etmek, ileride içinden çı- ve ne suretle olursa olsun bu va- kulat ikinci arttırmaya konrnustur. 

ııin her türlü ihtiyaçların~ kar- taye~r~n bazılarmd_a ana mek- kılamıyacak müşkilata yol aça- ziyetin biran evvel önüne g·eçil- Arttırmaya iştirak için yüzde ~·edi 
şı büyük fed:akarlılklar goster- rteplennın kaldrnldıgmı esefle bilir. mesidir. teminat akçesi alınır şartname 2.1-.l-d"' B kt l · k ld 931 ıarihinde diı·anhancıc talik olu-
mel.dedirler. Ordu devairi res- gör um. u me ep erı a tr- Tüti.in vaziyetimizin hülasa- ----- ----- nacaktır. i\lütcrakim ver~i belediye 
miyesinin k§.ffesini kendileri ~ak değil adetlerini çoğaltmak sı şudur: Memlekette resimk-i ı·e eıkar icarcsi miiştcriıe 
yapmışlar, me~tepl_er ve Y'?-~r lazım~ır. Çoc~~~rımı~ ana~ek Memleketi; İzmir, Marmara - - - aittir. H kları cıpu sicilleriyle sabit 
açmışlardır. Şımdi de Keçıkoy teplerınde buyuk bır terbıye ha zası ve Karadeniz havalisi Seyhan taşacak mı? olm•yan ipotek •l-ıcal:lılnr ile diger 

· d k h da .. d""kl • "bl h b'l ·ı · v Adanada dağlardaki karlar erime- ali~~darltrın w tifak hakkı sahip• 
mahallesm e ve ÇO . ava r gor u erı gı ayat ı gı erın itibarile üc; tütün mıntakasrna ye başlamıttır. Seyhan nehrinin tat- lerrnın bu hakim ı·c hususiyle fai7. 
bir mahalde mükemmel bir has den de bir çok şeyler öğrenmek ayırabiliri~. İzmir ve havalisi mak ihtimali vardır. ı·e masarife dair olan iddialarını ilan 
tane inşa eylemişlerdir. Bu has tedirler. Bu mek<tepler sayesin- mahsulatı 1930 senesi içinde Şikayet ediliyor t rohinden itiraren ı irmi ~ün içinde 
ta.ne yazın ikmal edilecek ve de Türk yavruları ancak neza- oldukça iyi satılmıştır. Marma- Müdanya ile htanbul ara11nda i~- • k müspitJeriyle bildirmeleri 
şehir dahilindeki muvakka1: has hetlerini muhafaza edebiliyor~ ra havzası tütünleri de _ eski leyen Marmara, Nllüfh va Asya va- ,;l 

1 ıdır. llakhln tapu sicil!eri\·le ktır la Sokakta h r 1>urları. aralarında anlat•P birlestik- '" it olıııavanlor •atış bedelinin p:iy-
tane oraya naıklolunaca · r. A oynayan ve ay ~ senelerden kalan kısmı hariç ol- ten sonra J.tanbula mal sevkeden lq " ıd rn hariç kslrrlar. AHlcodar· 

Operatör Sıdkı Bey 

h~y~:<: dola~ 
1

çocuklardan u- mak üzere _ gene müsait fiat- tiiccarlar şik&yete başladtlar. lumı e ıi icra ve iflAs kınuııunun 
mıdı kesmelıdır. Buı:1~.r yaka- tarla satılmış sayılır. Memleke- Tiicacarlar, eılciden yekdiğ 'ı-.ne il 9u; c maJdcsinin hii 1.nıiine tevfi -

lm d
_._ k f l k L- • • k ı ık .. kan honkct cımdcrı 'c dııha foılc 

sı açı a '" en.vaı . u ur er v_ e b'ıı lıaAla' satılamıyan tütünleri, ra a.,.,t ıçın o ayı gostermekte " 
1 

. malömıc ~lınak isteyeıılcdn 'l:0-4-10 

Has•~- başhekimi Operatör sokaklarda çeşıt çeşıt edepsız- Karadenı'z havalisinindir. Bu yarış eden vapur arın şımdi pek naz 1 ·' ....,.,. l'kl d b k .. • . h davrandıklarını söylemektedirler. dosya nuınarnsiy e ... aiıcınizc müra 
Sıdkı Bey ba·" başına bir mev- ı er en aş a ne ?gr~ıyor- tütünlerin elde kalmasına sebep B d . k 1 caatlnrı ilan olunur. 

~ lar? Çocuklanmızdakı vefıyatın olaral< cı'nslerinin fena olduö-u ursa a yenı nıe tep er Cudiyettir. 3 1 - 2 seneden beri b' ._ d "' Bursada bu sene yeni bir kaç mek Operatör Do>ttor 

1 
, t .ba. şlıca sebe ı de ı..,u_ ur! Bun.tar ileri sürülüyor. Bundan başka tep inşa edilecektir. HALı• L SEZAı• 

'astaneyi iıdare eden bu sana - k kl d kr ı pıs so a ar a mı op u vıra- Rus tütünlerinin rekabeti yiizün Beheri için 47 bin lir,. tahsisat ay-
BASUR MEMELERİ Elektrikle ltar 350 ameliyat yapınış.tır ~ neler ve arsalarda bile taş ve den Alınanya'daki, Mıs;r'daki rılan bu mekteplerden biri Selimive 

2.30 u mühimdir. 3 tane aınelı- kaydırak oyn~m_ak ve uz~n e- müşterilerimizi elden kaçırma- mahallesinde emvali metrükeden r~m 
"et' k b"b k anıelt"yeleri k 1 k b h h kabrİstanrn buJuudLığu yerde, digerİ ı , ısrıye, o re .' şe - aot ama gı ı _em ~a~rı sı mazı da bir sebep olarak göste- ı d 
1''es·---'en taş ihracı, apandı- • h d hl~k- birinci lisenin <aı·şısın aki Mısu·lı. """"" hı ve e~ e !?'.ayn a a 1 0~~ renler oluyor. tekkesinin bahçesinde inşa edi!ecck-
sitler, mideden iğne çıkarmak, larla vakıt geçırırler ve bu yuz- Yukarıda söyledi.Timiz ~'CC- tir. 
?atın ameliyeleri, müteaddit do den de hastalanıp ölürler! Hal- hile bugiinkü vaziyeti' ihdas ~- Yeni mektep bi.1alarının biiyük ve 

gum _ameliyeleri ya~ış ve Tc:_h- buki bu çocu~lar ana. mek~eple den sebep ve amiller üzerinde ye asri şekilde o acağı anla,ılmaktadır. 
lıkelı hastaları tedavı eylem_ış- rinde muktedır muallımlerın ne niden uzun müddet durmak za- Bunlardan başka Karacabey ve Yeni ti R ıehirde muazzarn birer mekteı:> bina-

\"e cerrahi hastolıklm ınuteh0>.•ıst 
Dil':ın yolu Doktor Fmınpa'> cı ·ak. 
. ro o.~ 

%Jıı' 117.l nuırıcrulu ehliı·et 
Yt:sika. ını z:t~ i crri~unden hUkrnli 
yokwr. Golar:ı'd• Kafc,çi lformn 
soka~1nda arıb:ıcı "ita .eain. 

lstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Tamamı 1~00 lira ki~,.et ıak:dlr 
edilen Ort.1köyde ka\'ıkçİ sokağında 
aak 14 ccdıt 12 numcrolu hanenin 
tamamı 16 nisan 931 tarihine mü
sadil perşembe glinü sant 1.1 bLı
çukcan itibaren 16 ~·a kadar lıtan
bul dördüncü icrn memurluğundan 
satılilcaktır: satış şartnamesi 2 nisan 
931 tarihinde dil·aııh ane.,·c talik edi-
lecektir. · 

Birinci arttırınada en zly:ıde yedi 
yilz liraya talip çıkmı~tır arttırma 
iıc..incisidir en ziyade ırtttranın üze
rine bırakılacaktır arttırmaya iştirak 

için !Üzdc ) cdi teminat 14?.ııııdır 
lukları tıpu sicillile sabit olmarnn 
ipotek alıcaklrlarile di~er altkada
ranın ve irtifak hakkı ı;ahiplerlnin bu 
haklannı \e hususile faiz ve 
masarif• ,ı.,ır 0!:111 iddalırını f!An 
tnrUıinden itilıarcn yirmi ı;ün içinde 

evrakı ırıiislıiıel "rile bildirmeleri IAzım

ılır. Aksi halde hakları rnpu sicil
li!c sabit olrnay~nlar s:ıtış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar ala
kadarların icrı \·c iflas kanununun 
1 l 9. uncLı :na.ddesinc ıtörc tevfiki 
hareket etmeleri !uzumu ve mütera
kim vergi beledi\ c ,·akıf lcarc>i 
müşteriye aitt'r d.Jıa fazla malômaı 

almak istc)erler 929-~7 dosya nu 
nılı asilı.: ıneonuı i' ctimi1.c 
l.ırı 1 ln C'ıltır•ır .. 

mUraC3.lf· 

Piırang·o mlıdiriyctinden: 
Nıımunc;cri vcçihk .J,000.000 

kd!(ıt rozet ile .l,040.000 adet 
iğne tap ve nıubayn;ı ed;lece
j(inden taba ı·e itaya talip ola
cakların 18· J-9 :ı 1 '':ır~amba 
giinli aleni pazarlık stırctile mı
nakasaları icr:ı cdilccc1tindcn 
ycYmi mezkurda p('Y nkçaları 

ile birlikte Piy~ııgn rnüdürlü
günde müte<cklJI taY) are mu· 
bayaa komisyonuna mllracaatlarL 

Piyango m tidiri yctı11<lcn: 
Tab ettirilecek olan 6 000 , 

:ıdet l!.'i wraklı defterlerin pıı
zarlıkla icra edilen münakasa
sında beher adedi için verilen 
füıt haddi layıkında Görülmc
di!(inden 18-:l ·931 çarşamba 

günü saat 1 .'i te münakasaya 
devam olunacağından talip ola
cakların yevmi me1.körda pi
yango mlidürlüğiıııdc müteştk· 

kil tayyare mübayaıt komisyo
nuna g·elmeleri il!n olunur. 

lngi!Lı nıaınulıltı 

"NtıY~NJt,, M~T~H~ 
l\luzot ve mangal kömürü ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve fiatı her türli.ı rekabetten 
aridir. Tedi}'atta teshilat 1 Ter z:ı

maıı teslime amadedir. TafsilM 
için Gnlatıı.d:ı. perşembe pazarıııd, 
Ar,;lan Hanında f-5 n111naral:ırd1 

IZAKINO ARDITI 
nıt.c>Scseşine rnıiracaat olunm ,;ı. 

Dr. HORHORUNI 
Belsoğnkluğu - Frengi •demi 'ktıdaı 

tedıvibanesi. lleyoğlc 'I ok~tlıyan 'a
nı ıd1 \leke ' a • 'i Tel ,ll s. 

r. Hopadan itibaren ıze. zareti altında tel!temiz ve mım manı değildir. Vakit kaybetmi- sının temelleri de bu seHe atılacak-
T rabzon Giı:ıeson ve Sams~- tazarıı bir hayat geçirirler ve yerek tedbir almağa mecburuz. tır. Mudanyada yapılınaktao lan 12 
dan v~ Karahisarla Mes'u~ye- bir çok faydalr bilgilerde öğre- Bu işte en büyük vazife, tabia- dersaneli büyük mektep binası bit
den agır ve muhtacı aınelıyat e ek ilk mektebe hazırlanır- tile İnhisar idaresine teveccüh mek üzeredir. 
hastalar Srtkı Beye gelmekte n r kt b' . 1 t ediyor İdarenin Karadeniz ve 6 

ay hapis 

Çocuğunu Seven Anne, Onun 
·. ·r d l k lar Ordu ana me e ını ıayre · BURSA, 15 - İnegöl hukuk hii-
•e ı. akat bulup av et ey_ eme - ·. . 1 ._ havalisindeki tütünlerden bir tedırler, Bu .havalidekı halkın ler ıçinde tema~a eyledım_ . Mı_ kısmını satın almakla beraber kimi Halit Beye, vazife esnasında ha-karet eden salııka1ılardan Ahıskalı 

Sı~. Beye karşı olan emniy~t ni mini yavrula~ terbıyelen tfili bazı tedbirler daha almak- keresteci hafız A.bdullahın Yenişehir 
ve ıtımatları şayanı hayrettır, ve bir ağızdan mıllf manzume- ta olduğundan bahsediliyor. Bu asliye mahkemesınde ~ekiz aydır de- j

1 

Srtkı Beyin eline düşen hasta- ler okumaları ve ellerile, vücut nu memnuniyetle kaydetmek ıa vam eden muhakemesı dün bitmiş, 
la~ mutlaka iyi olacakl~n ~a: !erile jestler yaparak baş mu- zımdır. Ancak; idarenin bu ted- A~~lah altı ay hapse mahkum edili 
naatı h~ümfe~~dır. Ş~dıki allimleri Güzide Hantmm çal- bir ve kararı bugüı:ıkü vaziyete mış · _ .- . __ --· 
hastanenın vesaıble ameliyatha d ğ . ya seslerini uydur- çare bulmak no~<taı nazarından deki seneler ıçınde gerek istih-1 
n~si'. Etfal, Cerrıı1;1P~~ ve Ha~ 1 ı pıyano k'k .. "t cek kafi geleceğini sanmıyoruz. İ- sal sahasında ve gerek ihracat 
kı nısa hastanelen gıbı. zannedil maları ha 1 aten ııoru e dare, yalnız bu seneye mahsu~ işlerinde tütünlerimizi daima 
memelidir, burası belki o~ların manzaralardandır... olmak üzere tütün tacirlerimize yüksek bir kıymet halinde tuta-
pansnnan odaları kadar milkem karşı yardımda biraz daha ge- cak tedbirleri almak hükümetin 
ınel değildir. Fakat yeni hasta- Orta mektep · ı, biraz daha sem:h davranma ve dolayısile İnhisar idaresinin 
nenin asri vesaitle techiz o~u- ' . lrdır. Bu müşkül seneyi atlattık- elindedir. 
'ıacağınr vali Bey sureti kat'ıy- Ordunun ~rta _m~ktebı aenı-ı tan sonra gelecek seneler için e- Siirt Meb'usu 
yede vadetmiştir. ·~ ze nazır m.urt~fı b~r ~a~alde sash tedbirier almak. önümüz - MAHMUT 

250 talebeyı sınesınde ;Iım v_e .. .. 
Ordııda Ermeniler irfanla yetiştiren mühım bır te.ı:en m_uesses~1 ert~e;1 ~ırı del !Ik gostermekte v_e u.:a.dılar ;ı , 

müessesedir! Bu talebelerin 40 Tu:kocagıdrr. Bına ıtıbanle em ra.smda şayanı .ı:tıha.~ ?,ir sami 
Merkezi vilayette 70 hane Er · kızdır. Geçen sene mek- salı heryerde bulunamayan bu mı yet ve t~sanıı. gorulmekte-ı 

tanesı • k" d O d a· B .. 
meni vardır. Bunlar vatandaş- tepten 35 talebe mezun olmuş oc.~g~n ı;ı_ev ıı . e . r unun _en ır. _ u s.~ne yaz tatılınde Türk 
lık sıfatından istifade ederek ve her biri diğer mekteplere ve muhım ~ır .yermdedır. _oc.agın ?cagı_ ~oyler~e halkı tenvir ve. 
sonradan gelip yerleşmişlerdir. ticaret müesseselerine girmiş- altın~.akı kıtaı:ıha~enm ıntızam ırşat ıçın t~rtıbRat al~caktrr. 1 

E 1 b raktıkları emlak ve 1 d' Talebenin ekserisi köy- ve mukemmelıyetı şayanı tak- Mebus ecaı Bey 
vve ce ı er ır. · · M k kl 1 O d b' 1 •arazi kamilen kendilerine iade lü olup bımlardan bir kısmı han ~ırdır.. . e tep ço~ud arrbnma - ·ıA r u. me usu Recai Bey 

d
.
1 

. · B nlar ticaretle meş la d bire_ meısken tutarak tah lımlerının nezaretın e uraya vı ayetın umran ve terakki-
e ı mıştır. u . . . r a 1 • 1 k .. L ·1 1 ı · · · e r .. d" .. guldürler Ve Türk caınıası ıçın sillerine devam eylemekte, bır ge ere muta ea ı ~ meşgu. o - sı ıçın _g ce ı gun uzlu sar-
de huzu~ ile aşarnaktadırlar. kısmı da hergün ı 1-2 saatlik maktadırlar. ~eb us Recaı. ve fı_ mesaı ede.n vatanpe~ver 
ç d y mekteplerimize mesafeden gelip gitmektedir- Şevket Beyle~ kıtapla _dolu_bı~eı: bır. zattır. R~ca.~ Bey vıla-
a::ukları a ·tedirler. !er. Mekteı;ı binası müsait olma camekaı; he:Iıye ettı~lerı _gıbı ye~ı~ ~~r~ezı .huk~m~tteki iş-

\ am eyleme!. ,• dığrndan yakında ismet Paşa b~yük lıı_; Laros .ta getırtmışler J~rını buyuk bı_r cıd~ıl:'etle ta
mektebine nakledileceğini işit- dır. Ocagrn taksımatı, saloı:ı, o- ~ıp ederek netıcelendırır ve ta
tim. Mektep müdürü İbrahim daları ve mefru~atı çok ~ennde tıl za'.11an!~rım Or<lu?a. geçire-

} b" B çok kıymetli bir şahsiyet- ve muntazam bır haldedır. Kuv rek koylerı dola~rr. ıhtıyaçları 
r·?rdu<la dokuz sene evve .. ır . ey ve~i elektriklerle tenvir edil- tetkik eder ve Ankara ya av<le-
. Urk mektebi var iken bu~n 4 tır. mekte olan bu ocağın bir de tinde aldığı notların peşinden 
;~.k mektep bir ana mektebı ve h 1 radyosu vardır .. Reisleri orta koşar v_e bu suretle o .. •_duya _ve 
•I d tt Türkocağı ve kütüp ane er lJ r e oı:a mektep .mevcu ur. mektep müdürü lbrahim Beyin ~layıs~le vatana muhım hız-
" llltım vılavette 75 ılk metkep, ~ , ...... · oc ü ük bir var- ır~tler ıfa eyler. R.. K. 

Maarif 

istikbalini Düşünen 
-..... 

~/li 

/Jir Kumbara alarak 
Çocuğunuzu 

J Türkiye 

Annedir! 

Sevindiriniz 

Bankası 1 iş 
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Tokat vilayeti jandarma ku111andanlığ·ından: 

::: .. e 

Lır:ı 1 . ı.;, u 1 •. 1\. ı\deı l. K. 
ı7oo 

()1)0 

!0000 17 Lç milimetre hutrunı1a çıltt l(al\'eni~li t~ı. 
:ıooo '20 Sekiz 'an tim .rrıfa ınd:ı porselen fincaP ı c <1emir1. 

ıuo 200 1 
Yük-ek amparııılı laklan~~ pili (cHm ka' anıız kı,nııır w zcnk oli11ak 
ıızerc tekmil takım. 

2uıı 

'200 
•.!S 

" 

'UO 4U 

hı O 
ıoo 

4 

99 derece hafü nı~adıc 

)kili paretoner. 

ili Kuru pil: Telefon makinııları için. 
Volto metre 

:!S 100 '2S Tuz kükürt: l'i ııcanhırın Jemirlerin~ te>hiıi için. 
l) 4 1 !l5 Karnçuklu kısanç 

.ı 4 7 5 llurku: Sekizli filcan <leıniri için 
:rn ıı 5 50 Palakkıı ttıltımı: Kurbacıkl:ırı çift oıa.::ık. 

80 40 :t Mıkrofon levha,ı : l\lııhtclif lııi~ ukliikte. 
5110 4 l ~S llc~li sııııtıral: Siman'i marka 
>.il) ı O 45 ( l\!asa telefonu) " ., dürr nıaııyatohı 

~:; Scyyıır telefon: ,, ~ Vızıltılı ve many,ıtoiu . 
•llJ .)0 gram Gıra fit: nO graıııi muhtı>Jif hri:·iikhif,w lıil:ı ve (.'iO) ıı;rıımı 

4 r .'i.5 Yı.:kön o<ii~eli. 

Yclnı:~ dört hin yuz elli fıeş lirndır. 

II:ln ıııinıı pcr,emlıc '26·2·9.31 

(Şartname) 

ihale l.(ünii Çır~amba 
18 3·!1.31 qat: 14 

1 'lııt>a"aa,ı takarrur eduı cins \C miktarı yukanln ya1.ılı (16) knkm tckfq·ı ve malzcme,i 
1 ~ ,1631 tarihine tc,adu! eden çarşamba giinü zevali saat ( 14 ) de ihald kat'iye'İ icra 
lılı· mat ..:crL 2o 2 - •ı3 l t .•. ·hinden ıt lı:ırcn 20 ) c;un müddetle ."mi tıl'in.ık.ı~an 
\at:ecl 1 ,,·~tır 

2 - Tesbit c Hlen markad11n ınııbayRa cdılccck i;bıı ( l 1>) kalem telefon ve m.ıl1.er:ıc,i tcl;;raı 

v~ td' 'oıı fen ıııcmıırları tar:ıflarıı'daıı lıilmııa,·enc tc,lm etli len markadaki tc!d1Jn wnıtli-

1.ı.:mf.'nin t.:ıkJiLlt.:ri <Jlın;ıd ı:t;ı.ıa dair ınu l h\h : ın t.tru.tnda:-- \tTilı:<:t.•k ıLıpo: uzcrınc t~slinı 

;ıiınJcck ve lıadchıı lw le ı def'.ıteıı T.,! ~t mal-aııd•!';ı•ıdan ediyL •lııP ı.:.ıl !ı 
.ı J\Iünaka><l)a i~tirak edecek talipler mal1.cmcnin bedeli nııılıanımcn ıol;,,ı (41;ı5) liranın 

% yedi buçulc. nisl:ıetinde pc) akçe,; itav:ı mccbur<lu rla · tel lif cıiilt•q "iatlar hattı !ayık 

gciri:!<L~ü ve ıhalei kat'lyesi ıcra kılındıktan sonrn % ndı hıçı k f'C) .ıkçcsi ti laren 
azami % ı 5 ~dblağ edilecektir. 

Trld0n ve malzemesi tarihi ıhalcdcn ve mukavden'rı akdi tarihinde!' lıir ay zarfında 

Tokat \llılyeti J. kumandanlığının ı;u~tercccği mahalle tı:slinı etmeye mc..:burduı. 
5 \J,ınak"Jdan mutcvellit hiliımum il An ma•rafları. tcll:\liyı: ,.c '.ıir riirnm , c tdıı\li f kamilen 

mutcalıhıdc aııcir. 

Devlet Demir yolları idaresi ilanları il 
- JOOO r0n yerli çimento kapalı zarll:t. :ıakasaya konm= 1 

\hınaka•a J(l · S · 931 paıartesi günü saat 15 de \nkarada 
1 Jcvkt Drmiryolları idaresinde yapılacaktır. 

\lünakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve murnkkdt 
eminatlarım ayni günde saat 14,30 a kadar mliıı ak:ısa konıisyonu 
kııtipli~inc \ermeleri IJzınıdır. 

Talipler mtınaka5a ~artnamelerlni 5 he~ lira mııkabilindc ı\n· 

~ar:.da ve l laydarpa~acla idare \l'Znderinden tedarik edebilirler. 

Devi el Demir yollan· ~~um MO~ürloıon~en: 1 

DiNTiN 
Nasuh; 

Di~ macununu 
ve !'-t:fa !"t.irme'5l 
ile I,ıı prıdra~ını 
her yerde arayı· 
nız 

İŞÇİ ARANIYOR • 
llıı kere lstanlı• "dı açılacak yeni 
bir çorop fohriİ<a,.nda çalıfmak 
ilzrı: "'Koton m:ı~in .. t.:ıbir tdi1t•n 
mal.inelcri k.ıllanmaga muktedir 
Türk işçilerine ihti\·•ç vordır Ta
liplerin · muvaızoh adreslerile ve 
( M.\1. ) rumuzilc l<tan lıul Yeni 
Posrnhıııe 17tı ııumcrolu kutu ad· 

Devlet Demiryolları Umumi İdaresi ve buna 
merbut işletme ve inşaat aksamının kadroları 
kamilen doludur. Yeniden memur alınmasına 
ihtiyaç ve imkan yoktur, Lüzum görülünce ve 
münhal olunca o vazife için aranılan evsaf yazıla
kar gazetelerle ilan edilecek ve müsabaka imtihanı 
açılacakbr. Gerek ldarei umumiyeye ve şubatına, 
gerek diğer makamata müracaat suretile iş ara-

- resine tahriren ınüracaadan -

' 
nılmaması ve bu yolda vaki olacak müracaatların 
nazarı dikkate alınamayacağı sureti kat'iyede ilan 
--lunur. 

• • • 
\luhtel' lıo,a "' boya yağlan: 

!\ulak, Boğaz, Burun mutahassıs 

~~;al!~,~~: ~:,s~I 
öğleden sonra •••ıııi 

l\ömllrclyan Beyin asarondan 
lhti~•' muhasebdtri şirket k"mı JOO 
Ticari maliımat ıe Bankacılı!< JSO 
iktisat ilmi 125 
Amell lıe53bı ııcari 120 

150 Ameli ıı•nlü defteri 4 kı;ıın 
Amerikuı usulü: Ycvm. D. l\cbir 75 
\'eni muh1:\ehc u JlJ 17.'i 

"'~rovan yerinize b~r 

ALLCOCK'S PLA•TER 

tatbik ediniz. 

Romatiırrıa . Lumbago Sıya,iit Arka aArı~ 1 
~ ırı, SoOu\ almo.ı .. ,,aırorıın ırıdavi:;İ lçln 
'" lııafl ~ova oıar.J<;,; tanılnHştır. 

~ 

G!;vtnt°z~0 -J!aha tyt tenv/r su1·c·ı1t/c 
-..: ~ - Oıü '] /l!ı:r " - 'li 1 C)O / / /o o o / 
• = - - --~ ı· *' . guxetle.)tL IL77ı~::;o 
:;:-~ (!Ji : -:::: ... · _ (;:: ~: . · ı I Odalarınu .zıyay,1 m~sfea:,..~ ı 
~G1ı1 ~l -i::- ,)7,) ;ı . · olmalıdlf iyi bir nys kD/picrB 

~ [!t}_ ·ı;J,;'f~-~' ' \ ınşırah, smırlem kuvvet verir fe.-ı 
.f),__:~Jq-Pf ,.-:i.;;;~( ' lfJ.. odada iyi zıya11n bulunmasıv 
Vı_:u-,, ·;~ f/;::;:(t'\!. '/ıJ .: _ rahatlık ve sıhhat lemın eder , 

.l~OSRAN IANBAIAR!' ~4~~-;;;;r 
ı_ıu\.'I, -~\J.~_,:.~l-::-__....~l· "\... o;ş~:J, \\'Elektrik ~ıyası uc ~ oltu9und<1n 
Jl ~ i·~ .·~ ' ~~ı rıı·ad11 t aşaırul doc. 'I deg ltJır. 

AAr ı, Aııc;cck:. Pl:o:•9r yal-ııının bı'.lyOk 
1 

lıU\l\l&t vı ıısır:nf kar1• mukavemet ıde · 

mer M014':t·m harvrıtı, ltC:avi, her nesi l 
ağl' :)lı serı•n •ı 1le ve ta1bı\t c!'I Al!'ll: anda ~ 
te~ollı eder AU-:ock s Plast!r )'tlhısı l:on· -
duğu )'erde bır lııDç ha:ta dit b•ra%ılablllr. F • • 1 Ve muıayım teı;ırl 'lQrrnın İ liJİ05inekadır abrıka 
dtvam eder 

• 
ınşası münakasası 

ALLCOCKS 
POROUS PUST~RS 

Her «M:"Zan&c>e 11atıtır • 

Acentalar• t J, eeıtT & Co. 

İspirto ve İspirtolu 
Müdürlüğünden: 

. 
içkiler İnhisarı Umuıni 

Poeta kutu•u~ 23.J Oaıata, l•ta.nbul 

1-~ Diyarıbekir Dağkapısında park civarında tadi!en ve i'ihl 
suretile yaptırılacak soma ve rakı fabrikası binasının inşası kap 'ı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2- Zarflar 1931 senesi martının otuzuncu pazartesi gün .i saat 
tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 

Dr. A. Kutiel 

3- Münakasaya ait evrak takım halinde idarei merkeziye muha· 
sebesinden (25) liraya mukabil taliplere verilecektir. 

4- İzahat aln1ak isteyenler umumi müdürlük Fen hey' eti reisliği ne 
müracaat edebilirler. ( ı • f"rcnA"ı. Hrl~o1t1 .. k.h., ı \t: 

:!l~ı.:n11 ıkndar 111 .1"'-=n ·.,~ k 
ı~i \lı -;i 1\ rak 11 

,,,.,.,, • 

' ,. 1 1 ~ır.-ı '"" "' ·'· 

Et, EKıne~, ~az, ~enzi~ı ve saire nıilnakasası 
İstanbul 

den: 
Ziraat mektebi müdürlüğün-

Tüccar ve memuru 
olmak için: 

11.ızartc!'ıi v•· pC'r~en1hc ;:; .nlcri .;;ıar Jh dan IR Yt J(tCt• 19-21 c t 
dar iki ,mı! a~ılmıştır. \lahlmatı tıcariyc. ılmı hc<alıı ticari, ~· 

derteri; Basita, mÜzaara, P;ıkrıdomar, Amerik an usulu ve Ban. ;n.-ı 
4 ay zarfında muvaffak olanlara m•ıhascbeci ~ehadeıname>i 'er.lir 
iş tedarikinde muavenet edilir. Dersler 16 !'\fart Paıarıeıi günü b . 

19.J J !'!Cnt·('i gaye~irıc kadar mektcbr nıukt•ııt 12 kalemden yacakur. Programı meccanen almak ve kayır olmak için lstanbul 
ibaret ekmek. et vı: Mtıhrcliı erzakla gaz, hcmiıı ve saire 2.'i Memdır Park caddesinde No. 23 Amerikan l.l~ın '°Ticaret dcrsan 
.i\lart g;JJ tarihine m sadıi çar~amba gi.ınü saat 14 tc ihaleleri ı l sine ımiracaat llu<ıı•l ders dahi kabul olunur . 

1 

Agop Pıkradoni icra kL•nrııRk ı ırı.: kapalı zarf usulilc ayrı •) rı münakasaya ~ 

koııulnıu~t r. Taliplcrın ;cnııtı mun;ıkasayı anlamak için her gün - Mu·· fettı·ş namzetıı·gv ı' 
'e m ,nak:ısaı a ır:;urak ıçin d.ıhi yn mi ıha lede Defterdarlık hına- J 
rnıd.ı nwe»r<:on iktısadiyc nıubnaat konıı,yoııuna murnc.ıatları. 

i tanbul ziraat mü
dürlüğünden~ 

lktısat ckıllcti ceJiJc,ınce tap ettirilecek olan 150-200 formalık 
Buroşiır e mrcmuaların kapalı zari usıılik tapları 6 mart t<11ihin· 
den itibaren 20 j.\'Un müddetle nıLinakas3ya konulmu~tur. 

YeYnıi ihııla olan ~tl mart p~r~em!Y.? gün Defterdarlıkta ınahalli 

mah~ıu;unda saat 15 tc ihalesi icra kılınaca~ndıın talip olanların 
şartnameyi görm,:k uzre lstanbul vilAycri ziraat müdltiyeıinc mü
racaatları llll.n olunur. 

müsabakası. 
.. rürkiye Ziraat Bankasından: . 
S/ nisan/ 931 pazargünü sabalu Ankara ve1stanbul Zil' 

bankalarında saat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettiş nıııf 
di alınacaktır. Muvaffak olaulara başlangıçta 120 lira aylık i11 

yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmi)" 
rilir. 

İştirak için evvel emirde lktısat veya Hukuk fakülte!~ 
den ve yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mekteplerı 
birinin mezunu veyahut son sınıf müdavimi olmak lazımdır. 
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müesses 
de en az iki sene hizmet görmüş bulunanları" da müsaba~ 
dahil olabilirler. 

M tb k•t •• k Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalanndal a u ı ap muna asası lacakları şartnamede yazılı vesikal~rla birli~te .~~a:l:'.e_t .. 31 tf 
931 akşamına kadar Ankarada teftış hey'etı Mudurlugune 

Tahlilatı ticariye laboratuvarı mübayaat 1 zaK• ,,.,,. m<k<•pl• müu=t <'miş b:';"'=!"k~. J 

komisyonundan: 
1 amyone muna asası 

L:ıboratuvarımız için takriben 190 ciltten ibaret Alman·ca ve ı t b 1 z· t kt b" .. d .. ı.. . .. d( 
Fransız·ca olmak iizert· matbu kitapların 23 . 3 _ 93 ı tari- S an U ıraa me e l mu Ur Ugun 
hine mlisatlif pazartesi giinü saat ı 4 te ihalesi yapılmak Mübayaası takarrür eden l1i ·kişilik bir adet kamyonet 25 ı1İ 
ıizcre münakasaya kuııulmuştur. Taliplerin şartnamesini gör· 931 tarihine müşadif çarşamba giinil ~at 14 te ihale edilfll 
mek üzre her gün ve miinaka~nya iştirak için de De!t~rdarlık üzre kapalı zarf usulilc münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin ~e 
binasında müessesalı lktı>acli ye muhasebeciliği veznesine yauracak· münakasayı anlamak için her gün, münakasaya · iştirak için de ) 
lan teminatı mııvakkaıa makbuzu ile birlikte Sultanahmct"te tica- mi ihalede Defterdarlık binasında ıııüessesan iknsadiye muhal 
ret mektebi ftlisint!c miıte~ekkil komisyonumuza nniracaatları ilan komisyonuna mi,racaatları. / 
olunur. =< Mes'ul MHdilı': BürJıaned 

• ~ ' -~:: ~' . _-:_ , . . . ..- . ., .. ~ K.ıpalı z:ır'la ,\lıınaKasaya konmu~tur. ,\lünaka<a IJ-.J..9JJ pa· 
'ilrtc,i gl•nıi >:tat l .'i te Ankara'da devlet demiryolları idaresinde 
yapılac l;t r. :lliinakasaya iştirak edeceklerin tek i[ mckt•ıplarını 

ve muv.ıkkat temıııatlannı aynı ~iindc saat l4,3ı :ı kadar mlına
ka>J ko.,ıisyO''J k;\tipliginc vermeleri lazımdır. Talipler ııııınak:ısa 

art"a"•,J.-rinı heş lira mukabilinde Ankara' da ve 1 lnydarpa~a·cıa TÜRKİfE ~ÖMH~RİfETİ MERKEZ BANKASI 
t ıuarc hzndcrinılcn ıeJarik edebilirler. . .. . 

:llıı htL1ıf dı"atta duble, ad! bina ve vap;on c:ımları kal';ı'ı 

t.arrıa ın ,ııak;h:ıyıı kunrnu~ıur. Mu na kasa b i\''<ln <ı:l ı pazartc.<i 
gunu a:ıt ı.'i •. 3Uıl1ı ı\nkarada davlet dem <ry olları id::resindc qpı-
1.ıcaktır· 

Nurıai-a'<l\«ı ı;tirak edeceklerin teklif mektupiarını ve muvak
kat tl'minadarını ayni ı;ündc saat (l 5) kadar miiııak .-1<.1 komisyonu 
lcJtipliğin~ vermdcri !Allmlhr. 

Talipler mıinakasıı ~arnamcsini :ı üç lira muhbilinde An~arad~ 
ıc 1 laydarpaşada idare nznekrinden tedarik cd-.hirler. • 

• • • 
Devlet dcıniryoliarı ve limanları umumi idarcfindtn: 
Bilccik-1\mıkııy arasındaki Bcydcmir ki•prüslinün tamiri dola· 

yısile 111-.l IJ;} 1 tarihine mll>adil perşembe gunu 4 ve 5 No. Jı 

'ıatarlar1>nız yal nız 1 laydarp.ı~a-.\rifiye-Hııydarpa~a :ırasın da styru
scl T cdtceklcri ve ArHiyc t:~kijchir·Ariliyc ara,ında seyrü~efcr 

etnıcycccklcri muhterem dıaliyc ilan olunur. 

Devletimizin En Büyük Milli 
Mali Müessesesı 

ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KlRLI YER. 

!.iseler mulıa,·ı-ıt komisyoııur :faıı : Saadet istihbarat odası 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Üzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umuın 

Hisse Kaydi MuamelesiAçılmıştır. IstifadeEdiniz. 

Çamlıca kil orta mektebinin 
1nşa •dilecek dıvarları 5-4-9.31 ıari· 
hine müsadıf pazar günü <aat 16da 
'hale edilmek üzre kapılı zarf usu 
lile n1ı.ı•1a 1~1;;ay1 kor.ı..lmuştur l\c.,if 
nam.esı..1 gôrrn ... k ,~ t:'lf-;ilü~ alınJ.k 

isteyen tılıplcriı kom isı-on Ut ·he 
tine münu~•:Jri.ıı· 

l~vlı ~neceklerle ere varacal:1ırtn 
saadetine çalışır ve her günkü ihti· 
yacaıını ehven tedarik eder ve her 
nevi muamelt\t ve tahriri mi..irucaıtını 
deruhte' ve kabul eder. !leyler 8·9,1/2 
l!anıır:cr: l ~ - J Sulton Alınıette 
tril'n\:ı~· tevakkuf rt" 0 h:ılli kar.ı01sınd• 
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