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5 ncl snhiiede 
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Geçen sene ticaret muvazenesi 
lehimize kapandı 

1930 senesinde 147,534,361 liralık ithalata 
mukabil ihracabmız 151.480.382 lirayı buldu 
Rüsumat idaresi tarafından 

memleketimizin 1930 senesi ha
rici ticaret vaziyeti hakkında ha 
zırlanan istatistikler çok dikka· 
te şayan bir hakikati meydana 
çıkardı. 

Bu istatistiklerden alın~ ne
tice 20 seneden beri görülmemi~ 
bir yenilik teşkil etmektedir. 
Yani bu kadar zamandan beri 
ilk defa olarak ticaret müvaze
nesi lehimizdedir. Geçen sene 
ihracatımızın kıymeti, ithalatı
mıza nispetle 3,946,021 lira ka
dar fazladıL 

1930 senesinde ithalatın kıy
meti 147,534,361 lira olmasına 
mukabil ihracatımızın kıymeti 

151,480,382 liraya baliğ olmuş
tur. Halbuki evvelki sene ihra
cat 155,214,071 liradan ibaret 
olduğu halde ıthalat 256,296, 
379 liraya çıkmış, ticaret mqva
zenesinde aleyhimizde olarak 
101 milyon liralık bir açık hu
sule gelmişti. Daha evvelki se
nelerde de vasati olarak senevi 
50 milyonluk bir açık kaydedil: 

1929 1930 

yordu. 1929 ve 1930 seneleri icartt 
Geçen sene, harici ticaretteki muvazenemizi gösterir rrafik 

sıkıntılara rağmeiı, bu açık dev- hararelendiği teşrinievvel ayın
ri kapanmış ve ithalat ehemmi- da ithalatımızın kıymeti 12 kü
yetli surette tahdit olunmuştur. sür milyon olmasına mukabil 
Geçen sene ihracatın en ziyade Devamı altmcı sahifede 

Atinaya tıareKtr tdtn talebeden bir grup 

Yüksek Ticaret met>.tebi talebesinden 35 kişilik bir kafile 
dün şehrimiz<len Yunanistana hareket etmişlerdir. Talebeler 
Yunanistanda tetkikatta bulunacaklar, oıı gün sonra avde 
edeceklerdir. 
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l'-1 T aşnaklar - Hoybun ! 1 A.H. I Anlaşma~!~. barışmak 
·~~!..-~~~~~~~~~~~~~~~----

.. t} • d• ı· Muhaliflerin aldığı vaziyet hasabile La
Ur erın In, ısan val hükümeti buna muvaffak olamıyacak 

ve adetleri Yeni Fransız kabinesi teşek- Başvekalet müsteşarı ve mil
kü/ etti evvelki gün parlamen- li iktısat: M. François Poııcet 
toda programını da okuyarak (meb'usandan, demokrat ve 

Znvallı Kürtler; size vade- Ecnebiler Kürtleri kamilen itimat reyi aldı. Yeni hükumet sosyalist birliği), Dahiliye: M. 
dilen istiklal, } ;ılnız Ağrı da- yağmact zannederler. Ovalarda siyasi fırkalar atasında bir an- Cathala ( meb'usandan, sol ce
ğımn karlı tepeleri, ışıksız ma- namusile çiftçilik, çobanlık ve /aşma ve uzlaşma tertibi olarak nah sosyal ve radikal), Beden 
_;araları ve yuvarlanıp dağrlan ticaretle yaşayan Kürtler de iş başına gelecekti. Fakat aşa- terbiyesi: M. Marinand (meb'-
~ığlan için midir?. İran, kendi çokt1;1r. 

1 
ğiki listeden anlaşılacağı üzere usandan sol cenah sosyalist ve 

toprağmdaki unsutıları, İranlı- Cıhan harbinden evvel bir Lava! kabinesine radikal sos- radikal), Ticaret: M. Charles 
ıa~trrmak için neler yapmayor: Kürt mevcudiyeti olduğunu, yalistler iştirak etmemişlerdir. Frey (meb'usandan, demokrat 
Ve neler yapacağım da Afşar, &arki karip haricinde hemen Parlamentonun bu kuvvetli fer ve sosyalist birliği), Güzel san 
gibi daha yüzlerce ağız ve ka· kimse bilmeyordu. 1919 da sulh , atlar: M. Petsche (meb'usan-

Gazi, ikhsat hareketinin başııı--"" 
Büyük reis, Akdeniz mıntakasının istihsal vaziyeti hak· 
kındaki tetkikatlarına dair mühim bir nutuk söylediler 

" Bu memleketin içinden v.e bu memleketin evladından - bil!i.ıeyoruı:ıı 
evladından mıdır? - bazı ınsanlann bütün hakikatlere göz yumaralı 

efkarı umumiye ye. yanlış fikirler ve istikametler göstermesi 
hakıkaten şayanı teessürdür ! ,. 

ti 

lemden bağınyor. konferansında bir Kürt murah· , dan, sol cenah cümhuriyet), lzmir, ~ı (~.A) - Reisicumhur jve ~~feı:ruatmda bazı hatalar o-ınin yük~ek efkir1 umumiyet' 
lrak, size verilen lisan ser- hasmın .,aörünmesi hayreti mu- ı Fenni tedrisat: M. Pomaret H~l:n bugun saat 14 . ~uçuk~ labıhr. Zamanla bunların zail karşısında hiç olmazsa hiC81' 

dairelennden ayrılarak lznurın malı ! 1 - k · d · G 
bestisini bile çok gyriiyor; İrak cip oldu. lırakta, Musul hariç ( meb'usandan, cümhuriyetçi ve ticari müesseaelerini ziyaret etmiı o aca1 gı anaa~ın eyız. ene za duymalıdırlar. 
İngiliz ani.aşmasında sizi tama olmak üzere, ~mal mıntakası sosyalist), Hava : M. Etienne terdir. Ziraat bankasını tetrif ederek mao a ve tatbikattaki tecrübe- Kooperatifçilik sureti u ı 
men !raklı yapıyor. kfunilen Kürttür. Fakat orada liche (meb'usandan, sol cenah müdiriyet odasında baııkamn mustah lerle noksan veya fahiş cihetler miyede iktısadi sahada biri 

Suriyeden bahsetmiyelim. hakim olan şey petrol kokusu sosyalist ve radikal), Deniz ti- ıil~ere yapt~ y~rdım~ derecesi, ~- sabit oluyor. Bütün bu görütler siyaseti hakkında lehte ve a:e 

B Çıin1.-ü köylerinize kadar yer- ve petrol kuvvetidir.. lcareti: M. Pierre Dignac (meblraı k~peratıfl~mn vazıyet ve f~alı~ o kanunların tashihine müncer te bau mütalealar dermeyan' 
_ .. h . yetlerı ve Ege ıktıoat mıntakası ısmı· 1 kt d H"'-"'- t" •· h 1 d T f · -"' 

~ !eştirilen Ermeni muhacirleri, Ayni makalede " lyi ve fena 

1 

usandan, sol cenalı cum urıyet ni verdikleri adalar denizi ikbsadi o. ma .. ahır.. uı<.ume ı cum U· un u. e errüata gırmıy"";: 
lı sizin için neler düşünüldüğünü Kürtler,, başlığı altında dün çi), Mesai: M. Maurice Foulon mmtakasındaki banka şubele.-inin ser r•ye şup esız bunlarla yakından ğim. Fakat kanaatim odur• 
il' göstermeğe kafidir. dercettiğimiz ıresimi basmıştır. (meb'usandan, müstakil), Zira- mayeleri ve faaliyet istikametlerinde· alakadardır, meşguldür. Emin muhal..Jcak surette birleşrnedı 
r Esasen bu tehlikeyi Suriye BİZE GÖRE KÜRTLER ~' . . - I at: M. Achild Fon/d (mebusan ki irtibatları üzerinde ".•aslı tetlcik."t ı olabilirsiniz ki bunların cümle- kuvvet vardıı-. Kooperatif yal' 
i'. O'azeteleri her gün feryatlarla 1 . dan, demokrat', cümhuriyet bir ta _bulm~mufl'.'1-, m~htdıf koope:atıf- 1· si yapı!acaktrr. Ticaret ve sana- mak maddi ve manevi kuvvetlt e 

"' B" K "" tl t • . ı·-·) M"" l k' M D" lerın mumesstl ve ıdare heyeUerı aza . b b l .. k.. b"" • k' lı l . b" I .:. 
:l haykırryor. Bu sesler, canı yan- ızce ur er amamen an.- ıgı , ustem e at: . ıag- la il k 1 d Ven"I malu" yı er a ı yapı ması mum un u n, ze a ve ma aret en ır eş"' · 

d. y k . r e ı:>nusmuş ar ll'. en .. h I .. . . , 
mıs bir milletıln yüreğinden çr- ır. ani ır an bızden oldukla- ne (müstakil), Nafıa ve seya- mata ve bi;z.xt köylülerin izahatı ko- tün tes i atın gosterıleceğıne meldir. Yoksa bir zayıf ile b~ 
kıy,or. Sizin için bundan daha ırr gibi din, yurt, lisan ve adet hat: M. Gaston Gerard (meb'u operatiflerin ..,..,ı derin bir ihtiyaca J!Üphe etmemelidirler. kuvvetlinin birleşmesinden b~ '· 

:i kuvvetli ibret ve ders olamaz. itibarile de Türktürler. Bulun- · sandan, sol cen;ı.h radikal). cevap teşkil .. etti~ini v~ hu köylerde~• Liman işlerine ait söylenen sebniyoruz. Bir!eşmenin hayle' ili 
KÜRTLERDE DiN LiSAN duk!lan mıntaka onların yaşa- Par~•·. 30 (A.A) - Ka~ine b~y~n d~a ~ekl;<~ll~r~ devnnde mustahsal I sözlere dikkat ettim. Esasa mü- si zayıf olanın kuvvetliye esir J r< 

1 it 

v 
i 

VE A• DET' yış tarzını bizden aytnnıştır. namesım kat't surette tesbı~ etmışttr. ~enn ~çtetermikiektsınıedi-;traf~ar~: to~dı- ' teallik bir itiraz yoktur. Vergi- ma.sı demektir. Ege iktısat m"; 
Y k d k . . l'I d .. . Beyannamede, Fransanm cihan sul- gına gos r. arıç e . an l d ld _ "b" bu l d L: • .• .. • ,.. 

L d G.. d" ki u ar a ı mısa er e gosterı- h t "ki . d b""t"' hük" Q uç·· te bir oisbetindeki mustalısiller er e o ugu gı ı n ar ana takasındakı butun ınsanların ,,. ı or urzon ıyor : . unun ensı emnn e u un · . . . .. . f .. . . , . 
"K"" 1 h"l f k t "'t _ yor kı bu yaşayış tarzından do- metlerle teşriki mesai arzusunda bu- kendilernn yuksek faızlerle muraba- te erruat ve tatbıkata aıt ve ka- sılalarım, zekalarını ve gayrel 

ürt er ca 1 
• a a mu e l k d"l · G rd • · · ha ı · k t b" b"l" t hih 1 d" B" k ·· l · · • 1 · · h 1' ~ .. .1 d" İ d ş·• b" ayı genıe en ı eı;ıne u ve lundugundan bahsedilmektedır. Fran . cı arın pençesıne ap ı~Tiuş ~r v~·ı ı ı as şey er ır. ır aç gun ennı bır eştırmeaı mu akk .... 

;ı assıp sunnı er ır. ran a ;1 ır bizim şivemizce Kürt denmiş- sa, kendi emnü selametini düşünmek zıyette bulu~anl~rdan ıbarettir kı, zarfında bana değil, fakat bazı feyizli neticeler verecektir. Tat 
le halk ve şahlıkla temasta oma- tir. Laz gibi, zeybek gibi, Aze- .'rf. Pierre Lavaı ve bunu temin etmeğe çalışmakla bunla~!' da ımkan .buldukç_~ ortak ol insanlara betbinlik telkin ede>- kiyenin sayi hayat ve mevcudj. L 

!arı nefret ve teassuplarrnı tah· • T"" km "b" . . l beraber milletleri yekdiğerine yak- mak açın kooperatiflere muracaat et b"I k ah" .. I I , •ı 
:r . k kt d" D" 11 . K rı, ur en gı ı ısım er nasıl kası yeni kabineye i•tirakten l •k . . . . d melde oldukları anl••·'-··br Rei•İ· ı ece m ıyette muta ea ar ve yetıni mütalea edince birle•uı"' ' n etme e ır. ı erı, unnan h 1. T .. ki . k " aştırma gayesırun temınıne e ça- -.~·~ · l .. .. s· 1 d > " 

d Y - d'" k"" "d _ a ıs ur enn mınta a ve ya- imtina etmi•tir. Demek ki La- lısacaktır. Maarif siyasetinde Fran- cümhur Hazretleri mustahsil vatan· yazı ar goruyorum. ız,er en ve den mütevellit fayda ve menfi' 
11• co ur agma ya us un ve 1 a ·· "' .., - d · k tulabilm l · b' · d ld -· · . k ' .. ff" şayış tarzına gore taammum et val hükı'"imetinin arasım açan sa. servet ve mevki farkı olmaksızın aşlartn bu vazayetten ur e- zmır mu ılın en a ıgım ma· atlerin çok büyük olacağı kaıı' 

re altına gırme ten mutene ır- · ·· anl · K"" b" · d • , · · , ı · · · k dil · d ._._. 1 I' ı d - · · , ti 
i: 
li 

. mış unv ar ıse urt ta ın e esaslı bir ihtililf var mıdır .. ? her çocugun tahsıl derecclerımn elim erı ıçın e!' erıne yar nn uıuı.a.n a umattan an a ıgım vazıyetı ve atina varacağımzda süphe etııı' l 
dırlSer. h Abd 11 h ., 1 h bundan başka "bir şey değildir. Ladika/ sosyalistler tli tah- lesine e~işebil,mesi hu~usunu ;emine rımiflda .tetdkiftk bul Y';'~u.~lar vke koope- hakikati başka türlü izah eden- yorum. Böyle bir teşd,büa olııt h~ 

, ey u a Şll o an şa • 2000 ed b . T "" k d • . . , çalısacagı gibı amelenın maddı ve ma rat enn e er erını gorere memnu 1 . d" . 1 l • • • . • 
1 h .. .. · · "lk h 1 ,_ ol- sen en en ur yur un sılın her derecesı meccanı ol- : h ı· · slah t d k- niyetlerini izhar ve bütün Ege iktı- erm mevcu ıyetı an aşı ıyor. ken bırtakım şıkayetçıler olabr l ıga ucum ıçın ı aZIT r... d T"" k k il b "' .. .. b" ki nevı a va ını ı a gayre e ece K "b" _ B yf d .. 1 k .. ıh" Kürt "stiklali ta- a ur an e uyumuş ır t- masını istiyorlardı. Kaç zaman tk Beyannamede bütçenin süratle sat mantakasanda bitlik teıkil edecek atı ı umumı e en ının ve lir. Mnstahsıllerin birleşmesİJI' 

r ma uzere . 'r. Abdı ilah Türk le de artık başka bir kan aranır dan beri bu mesele münakaşa reye konularak kabul edilmesi husu- kredi ve sataı k~peratifl_eri~ çoğal diğer arkadaşların buyurdukla- den fahsi menfaatleri maleldJI 1 ~ı sav~ ~tnud §~dı.. u mı? ediliyordu. Lava/ hükumeti bu- sunda tSrar edilmektedir. ma11 arzusunu ifade et1n1Jlerdır. . rı gibi bu mıntakanın ihracab olacağını dütünenler tabii tik; h ' 
tabııyetıın e 1 ı. K"" l · :ı. d " y ·· k . • Paris 30 (A A) Meb"usan mec- Bundan sonra iş bankaamı teşrif ·ı "ke 92S d 99 . 1 <ı 

~ı Pederi Şeyh Tahir idi Kürt- urt erın vazan ıger ur na muvafakat etmış hatta prog li . 
258

• k. 312 1 
h"'kO.m ederek bankanın mustahsillere .,,. u 923 te 38 mı yon ı n e yet edeceklerldır. Fakat mem t 

l< • viliyetleri gibi yan müstakil . d k F k sı. reye arşı reye u e 1 ·ı kını b Y . "k" .. k · • baki b. h d c·· -~ !er Rumyayı muhasara ettiler. . . ı- ramma a oymuştur. a at ra te itimat beyan etmiştir. caret erbabına yapbğı yardım t"e ih- mı yona çı f r. anı ı ı uç etımız r ır sa a ır. or> ~ 
Fakat Amerikalı misyoner dok- dare oldukları vakidir. Osman- dikal sosyalist fırkası M. Tar- HttCUMLAR BAŞLADI racat ticaretile ~adar faaliyetlerde misli artmııtır .Hem bu farki al- lecek çok it vardır. Onları da t,I ~ 
t r Nu ran Abdullahın dostu lı sultanlarının. bunl.ar~ ayır~- dieu'nin girdiği bir kabineye iş- Paris, 30 (A.A) _ Meb'usan mec bankanın l'.:'Pabilece~i ıeyler hakkın mak için de zeminin ne kadar min edecek birçok meşguliyet li 

11 
o~duğ~d~ İranltlar hesabına ca alaylar teşkıl.ettık!lerı henuz t~rak etmeyeceğini ev~eldenb;- !isinde hüldlmet beı;.annamesi hakkın :1:r:~n muddet tetkikatta bulunmuı !fayri m~s.ait oldu~u g~ne .. siz ler b~l~ab.ili~. Hakiki ticaret tJ 

.. k . . k, R hatrrlardadrr. Kurt vakalan on rı anlatmıştır H albukı parla- da cereyan eden muzakere esnasın- R . . .. h H 1 . l L.~'-- ızab ettınız Namutenahı mut· babı ıçm bıçbır zarar tasavvııl 
1 ıl muza ereye gırışere umya· 1 d - h alı l · da M H riot rt tahsil" · emcum ur uret en t ............ · . ı 

yi kurtardı. Kürtler yağma ve arın ag aya~ına şıruş o. - mentonun en kuvvetli bir teşek 1 · e 1 ' ~da hlikQ ın ~ece::. nr müteakıp ticaret ve sanayi odaoı· külat ve baştan başa harap bir etmiyorum. Burada geçirdiğiıJI 
~ garete başladıklaırından, kuv- ınala:mdan ve ıd'.1'1"e alt~na. gır k~lü ~!an cüm~~riyet b!.rl~~i- ~e:~~t ~";;t::e:iğini ~ö~~=miştir'. na gi~ılerdir. Burada l~ ~er memle~.b~tün bunlara rağ- saatlerden çok müstefit ve nıiY 

vetleri dağıldı Abdullah ta İs- mek ıst~memelennden ılerı gel nırr ınuzaheretını başka turlu el M. Laval, ve diği cevapta; orta tah •m~ ti~t erbab?'da.n yuzu .mu.te- men bu buyuk fark şayam mem tehassis olduğumu tekrar ede: d 

tanbula nakl.1 v' e sonra Mekke- mektedır. Bu hal başka memle de etmek kabil olamıyacakıı. silin meccani olmasını kendisinin de cavaz munbuevverl bır 
1
kitlde ~Gaen~ileHnne nuniyettir. Vaziyet böyle iken rim. Konu&ulan şeyleri ehemııı' 

ı.• k tle d de el' Y . H-ı• d"k 1 l" I . d" "" i f k t b h h . b" muntazır unuyor ar L za az- 1 ket ... d b ~ ,. d ·ıru e r e ve mes a unanıs u asa ra ı a sosya ıst er ıste •gın • ~ a unun er angı ır ret! . . . __ , da b h . bu mem e ın ıçın en ve u yelle nazarı dikkate alacağıııı u ye gon en .,, d d l d . • . . . f k t f d ., t b · 1 · k en ıçtitba ..... onun u eyetin . ~ 

'U A "kl d" B "t n"kte • tan a a asrr arca evam etmış yeni hükumete ıştırak etmemış ır ~ a~~ ın. an mun a ı~ er~e . ar- hararetli -"····-''e kar-·ı---ııbr o.. memleketin evladından- bılmiyo ve hükllmet ricalimiz de bunlııt· 
nsı ope ı rı a ı n · · Ki f 1 p l"k 1 R . , şı bır gostet'I§ olarak telakki edılme --.qa<u .,........ • • 

"Kürtler umumiyet itibarile tır. e et. er, . a ı ary_a ar, .. o tır. Bunu ~nut~amak lazımdır. sini arzu etmediğini beyan etmis ve da k!<tibi umumisi T_urıı:ut Bey bir nu rum evladından mıdır?- Bazı ın la zaten ali.kadardırlar. (Süre1' h 
layıktırlar." n;ıada ~aıribal~ıler şehırl~7 uze Lav~t kabınesı ka:şısında he~ demiştir ki: - ~~ arat ederek lzmır ticaret ve ~ sanlann bütün hakikatlere göz li alkışlar). i 

•L M . V . d . ' rıne mutemadıyen tecavuz et- vakıt bu kuvvetlı muhalefetı "- Ben, hükQmetle birlikte çalış Y!' erbab'?'n ...._,.d ~·.ıh.kar':"~ !1tih yumarak efki.n umumiyeye yan Reı"ıı"cu··mhur Hazretlen· •··t 20 dt 
31 OI11S agner en· · h""kA k tl · k . k . · fırk • . listan ben gayn musaıt ıeraıt ıçınde -

"Y b h dut mış, u umet uvve erıne ar bulacaktır. ma!arını ısteme ıçın alara değil, . • t• • ha ., d·kı . lıK fikirler ve istikametler gös- dairelerine avdet buyurama•lar, uğı' t 
1 

j • 
11 

arı ço an, yarı ay O· l . 1 d" B d · ır . . f kat b"'tü mili t vekili · hita zıraı ve ıcan yatta goster ı en ~ , 
lan Kürtler yüksek tepelerde şı f?e mış e~ ~r. un a mı ıyet Yeni kabıneyi teşkıl eden na a. u n e enn~ P kabiliyeti anlatıruş, gayri Türk ana- termesi hakikaten şayanı tees- dıldarı yerlerde, meydanlarda topla· 
vasarlar. K~rtlar gibi yolculara ve ıdare tesırı aranmaz, buna eş :ırlarfa bunların_ mensup ol~u- ed'fu:o~~~~~e bittikten sonra, bir çok ııruu. ve ecnebilerin bitm~ıine, mem sürdür. Bunu yapanlar ya mu- nan halk tarafından muhabbetkar t .. : 

~t ~e ka•rvanlara saldırırlar. Sıkış: k~yahk derler ve her yerde ha- gu fırkaları aşagıya kaydedıyo takrirler verilmiştir. leketin .Yanmıt ve har~p bıı:_ halde ele bitlerini görmiyecek k~dar ca- zahuratla karşdanmı,lardar. h 
i: tıklan zaman Ağrı dağından la mev~uttur. ruz : Sosyalistler tarafından verilen ilk geçmeı"?-e ve ~raklıga ragme~ 923 hil ve ebleh yahut hakikate te. lzmir, 31 (A.A) - Reioicümhıd 
lG ı · - h d tl ' k r lar İzmır mıntakasrnda seneler Başvekil ve Dahiliye nazırr: takrirde irtica kuvvetlerini sinesin- dbe 38 mil928yon lıra~nd ba9ş9lamily~n ihrabaca mas etmeden korkacak kadar al- Hazretleri bu akşam yemekten ıont' ~ 

c ı g er U u ara aça · "'h" k - p· L l (' d .. d to 1 la yeni hükii t "ti mızın senesın e yona Elhamra ıinema•ına giderek halk aıf 
·Kürtlerde her ş;y muhtelif ce yaşamış ve mu ım va aıar M. ıerre ava ayan a, mus e P ~mış 0 n, , b me e 1 

• liğ olduğunu söylemittir Turgut B çak ruhlu kimse!erdir. Her iki sında bazı filimleri tema•a buyurmo' 
3ı ihdas etmis olan Cakırcalı cete k "!) mat edılemeyecegı eyan olunmuş- l . . : : h ld d b "b"l T"· k ·ıı . • milletlerin kanlaırile kuvvetli . . ~ , . , , ta ı , . . . . . tur. M . Heriot tarafından verilen di ~ır tacare~ ~babmı.!' ıktısadi vazı· a e e u gı ı er ur mı etı !ardır. 

bir surette ihtilat ettiklerini sı de hır mısaldı r. Başvekıl mevkıını ve A_,dlıye ğer bir takrirde hükumete itimat re- yett.!' ıslahı ~çın za~n görd~kleri .te-
ıi .. t . K .. ti . k A (Devam edecek) nazırı M. Leon Berard (ayan- yi verilmesi içın" orta tahsilin mecca dabıre, vergılere aıt temennıyata ifa-
• o gos erır. ur enn ısını aza· --·-- - . . .•. de eıam·ı v 9 e ı·ı halik ı 
< •• • • • • cümuhrıyet bırlıgı) ni olması şart koşulmuştur. M La- e Y u ını ara ann-

la mı şafudir. Bunlar hınstıyanlar E k H . . M A . tid va' sol cenah radikalleri taraf~d da görmekten mütevellit şükranlan-
dan ziyade şıiilere düşmandır- ş ıya B . ardıc(ıye bn~zın d · .:ısh ~ te~di edilen ve hükll.ınete kayıtsız~~ m ve sarsılmaz irtibatlarmı arzede-

ıt 1 K"" 1 k bilind rıan me usan an, cum urı . rek nutkunu bitinnittir 
j ar. urt er para mu ·a e r ) şartsız ıtinıat beyanını mutazammın . 
ı:ı de harbederler.,, yet so~ya ı~t ' , . olan takriri kabul etmiştir. Reiıicümhur Hazretleri odanın 
İıı Vaşington milli coğrafiya Amerikada nasıl Malıye nazırı M. Flandın Meclis, 40 reylik bir ekseriyetle takdim ettiği rapor üzerinde izahat 

cemi eti neşriyatından: (l) (meb'usandan, sol cümhuri- hüldlmete itimat beyan etmiştir. aldıktan sonnı ~ccar~ara ~ve~ hi· 

370 milyon lira ! 
Hüsnü Bey dün tahriri raporunu 

Vekalete vermiştir 
a "Y_ .. yaşayabiliyor? yet),. SOSYALİSTLERE CEVAP tap ederek vergıler, laman ıılen, ih-

1'e' Agnda ~am ede~ Ku;.tler • Bütçe naz•rı M. Francois Pi- Paria, 30 (A.A) - Meb'usan mec ra~t ticareti, _koo!'~ faaliyetleri Ankara, 31 ( Telefonla ) - hüliseten dedi ki: 
'•e asırlardan berı muhtehf huku- BOSTON, 30 A.A. - $ika- t . ( b' d 1 · ı. lisindeki müzakerede M. Franklin ve ihracat taarlennın bırletmeıi im- Himmet Zade Hüsnü Bey bu sa _Bende 150-200 senelik ın~ 

etl 1 h b tın . 1 d" . . e rı me usan an, so cena,~ B •11 kab 1 . kl"f dil kanları traf d ··tat--• · 
ıy m « e mu are e e ış er ır. go emruyetı u .. h . ) ow on, u li te ı e en muhte e •n a ayn ayrı mu ..... bah Maliye müsteşarı Alı Rıza kavele vesikalarının kopyeleı1 

{ Tarihi bir yağmacıdırlar. mumiye komite cumHarubrı~yyeetn,azırı M Magı"not lif takrirler bakkrndalibetyanatta bu- rmTı tormuıtur, Beye tezini isbat eden tahriri vaır İddiam şudur ki Pans ırıı 
ı 8

1 
Milattan evvel 600 ve 1000 ta· sine mensu · lunduğu sırada sos ya st ere doğru üccardan Şerif Pqa zade Remzi, . . • . . . ' .. .. . , 

. • P ( meb'usandan, demokrfl,t ve dönerek demiştir ki: , Şerif zade Sadullah lzmirli Talat, raporunu takdım etnuş ve bura kavelesı aktedihrken butün ıs 
rıhlen~de mın~_akalarına g_elen M. Al?ert Brun sosyaliıst birliği), "-Alman arkada§iannızrn Al· Demir tüccan Tireli lmıail Hakkı ve porun istinat ettiği vesikalan- tikt-azlar, Türkiye için birci' 
Ennenılerle mucadele etmışler ker, hır nutuk B h · M Ch ı . manyada vaziyetin vahiml ... tiğin- Mustafa Muharrem Be•ler mütalea- da tevdi eylemiştir. borç olarak kabul edilmiştir 
1. . d k a rıye nazın . ar es . • . f :-" 1 .. . . ı , 
< M". ırat e ere ına- D t (. d 1 h den, dahilı bır harp are esmde bu arını: 10yleamılerdır. Bu mütale.Jar. Hüsnü Bey Alı Rıza Beye Halbuki iyi tetkikat yapıımıt 

T .. k" . ş k d - . umon ayan an, so cena 1 d - d b _, __ b. . . .. , __ ._ .. • 
urı ıyerun ar a ogru u- ruf şakı Al Ca- demokrat) un ~gun an ve za ~ta rap~rları- ....,. '"" .~uıteıı~ o"""" ~ere he- raporu hakkında şifahi izahat olsaydı, Paris mukavelesi 370 

zanan Cenup kısmına yanlış o- pone'nin maiye- . • . na gore Leh hududu ile Berlın ara men hep11 ildıaadi sahada birletme- . • M 1. M"" mil 1. "b" f 1 ,_. ,__ 
.. · · · il" • . Maarıf nazırı Marıs Boustan sında toplu bir halde bulunan Hit nin faydalannda müttef"ak idiler ta vermıştır. a ıye usteşan, yon ıra gı ı aza uır metr 

la'.ak .Kur?ıstan 1= ~er h ıyor. tinde 6 bın me- (ayandan, solcenah demokrat), le; taraf~arl:rın~an 4.~o .. bin_ kifi· Nihayet Gazi Hazretleri atideki bu hus':1sta ~ugün demiştir ki: lağ ile aleyhimiz_e imzalanmaı 
~ıtek?TI bır zama . u a~~ muru bulundu- Nafıa nazırı 1.1. Maurice De- nın Berlın uzenne Y';'~ege ha- kısa ve kJ:rmettar nutku irat buyur. - Bır müracaat vaırdır. Bu- dı. Bunun 200 milyonu hakkııt' 
Şımalıne de Ermenıstan denılır ğunu ve Şikago ı· ( b' d I h zır bulunduklanndan sızı haberdar mutlardır: gun·· dinledim. Bir noktai nazar daki iddiamı tevsik ettim. 
d. Kürt.. l b kı d d · _ haki . ıgne me usan an, so cena "ki • . 1 , .. . . " . . • 

1• er u sım a aım_ nun mlerın· d.k 1) etti enmn as' var mı.. drr Tebellur etımış bır mesele Mutebaki kısmı ilzennde de 
iyi ıbir halde idiler ve şimdi de de ""zd 'r !'a 1 a • M. Laval bir temerküz kabinesi GAZİ HZ. NIN NUTKU · . dili "ka d · . 
.. . .n. ~ e. yı - Ticaret nazın M. Louis Rol- teşkiline teşebbüs etmiş olduğun h yoktur. Tetkık e yor. tetkı tımı evam ettınyorurıı 
oyledırler. .._ mısının .hır ta- Jin ( meb'usandan, sol cenah tırlatmış, tayiklik meselesi haıra:'nd: M~t~rem arkadatl~; Öğrendiğime .göre Hüsnü E, -~u .hususta Ma}iyeden de batı 

t ~ustaf.a Ke~al P~şarun gu kıın canılerden cümhuriyet) bir anlaşma teminine çalışbğanı söy- lzmınn çok kıymetlı ve mu- Raporunda Pans mukavelesı :esıkalar alacagıın. O kanaatt< 
' liı zel ıdaresınde _hile Kürtler 924, ibaret bulundu- Al Capone Ziraat naz;rı M. Andre Tardi !emiş ve demiştir ki: teber tüccarları ve tüccarlarının nin devleti 370 milyon Türk li- yım ki, Paris mukavelesinin ~ 

ve 925 senelennde muvaffakı- g· unu beyan etmis"tir ( b' d ı h " - Mevzuu bahsolan asıl me mümessilleri huzurunda bulun rası ziyana sokdugun~ u iddia et tı sırasında daha esaslı tetltl . . 1 d ib 1 d 1 • . eu me usan an, so cena 1 d 1 ti devlet kt 1 • 1 
'l yetsız ısyan ar a ' u un u ar. _.. "k d ·· h · ) s~ ~ ey~ ~--ve . me epe- makla fevkalade memnun ve mü miştir kat yapılmış olsaydı 107 mi 
· Kürdistan havalisinde dola- • ..,,merı a a yangın cum urıyet • nnın layıklıgı meselesı hakkında . • . • · . . . . • 

:>ı . Müstemlekat nazırı M. Paul münakaşa etmek değil fakat hiç tebasııı oldum. Katıbi umumi Rapor, ıcap ederse bir korms yon altın lıralık borcumuz b~ 
f:'• ş~n seyahlar, kilom~~el~~le NEVYORK, 30 A.A. ~Dün Reynaud (mebusandan, demok bir_fırk~ın.miras ola..;.k_"."hip .oı- Beyfendinin Ege iktıs~di mmta yon ~a~.eti~~ tetlci'k -~irile- ~i~a:ın nısfma- indirilmiş ola 
·~ ,esafeleır geçe~'.er d~ koy.~ore akşam ki müsamereden sonra rat ve sosyalist birliği), dugunu ıd~ı~ ed~meyecegı bu ali- kası hakkında umumı olarak, cektır. Husnu Bey, bugun bana bıhrdı. 
51 t.ıezler. Tes~düf e~len k~yler "Square Mincoln" tiyatrosunu Mesai nazırı M Landr (m b canabane ftkirl_erın ~e . sur:t~e. ve İzmir ve civarı baklanda huıusl 
m dP ~arp mevkılerdedır Koyler• . . . · Y e ne tarzda tatbık edilebılecegım an l k . ld - . b 

- . t · d · tahnp etmLŞ olan yangında bır- usandan, sol cenah radikal), lamaktan ibarettir. Ben mücadele o ara vermıt o ugu ıza attan 
ve gayrı muntazam aş ve ca ır- k k" ·1 . 1 f 1 l .. M L . C , .. t f"t ld B d d 1 ·1 1 b" k d d • "b ço ışı erın te e o muş o masın Tekaut nazırı . onıs ha edecek bir kabine değil, fakat ça- muı e ı o um. un an o ayı 
Alanveever ıırte oaanıa-d di d"lmk d" B" k . R" 1 k" b" h""kQ ·· ı · t kkü d • S 

,1 rettir. Odanın bir tarafında ai- . anf . en şe e ı _ e te ır. ırço mpetıer de ıbes f meb'usan- ~~a ı:r•ı:Je~ t ·~ ~"'k~et teşkil cu~ enıze .eıed r
1
de _ erımb.. u-

' . -
1 

ıt aıye efradı agır surette yara- dan, demokrat ehalı), e ın. . e e e • u u met etra retı umumıye e a ıgım ıs ve 
.e ve dıger tarafında hayvan ar 1 f f . . . fmda bu programla çalısmak için 1 · "b im tu ki 1ı·· .. 

M . f" 1 . d kal anmış gazete otogra çıların- Denız trcaretı nazırı M. Char t 1 - f ka · d ıntı a tu o uş r : ulun ar. 
oturur. ısa ır ev enn e • . . . . , op anmaga muva a t c ecek o- k d I ik d" b 

.. . . 1 la İ . dan bır kaçı da yanıklar ıçınde les de Chappedelaıne ( meb ıı- !anlara minnettar kalacaktır a at anmız tısa ı ayatımı-
onnazsa, muteessır o ur r. stı- . .., t k ··ı·· · · t kk" · 
1 h · · b"l "d"l k kalmıştır. sandan sol cenah radıkal) Bu beyanattan sonra bazı meb'us zın e emmu u ıçın ve era ısı 
, : ra at ıçın ı e gı ı se yeme ' ' . .' . · · · ed ı · ı 

Mali kanunlar 
Bugün Hey' eti vekilede ba~ı mali 

layihalar tetkik edilecek 
f ı M" f ~ a·· M k "k d I I Posta, telgraf nazırı M. Gu- !ar noktaı nazarlarını ızah etmıtler- ıçın ıcap en 'ey enn yapıma-

.; çı. ;arı.r ar: ısa_ ıT ayagını ıger e Si a a ze ze e ernier (meb'usandan sol ce- dir. smı çok samimi olarak derme- Ankara, 31 ( Telefonla ) - lar üzerin.de müzakeratta bul~ 
'bır mısafıre dogru uzatrr, yeme · . ' ed" ı T b urd d ' ,. 1 n 1 .b. . MEKSIKO, 31 A.A. - Mek nah radıkal), S h I yan ıyor ar. emas uy u- Maliye vekileti mali kanunlar nacak ve layihalar hafta için 

l ~~- so •. e .' ekyer ve e~ sa 11
. ının sika'nın 12 eyaletinde iki şiddet Sıhhiye nazrrı M. Camille ıvas ath açı dı ğunuz vergilerdeki tadil ve talı üzerinde yapdmast lazım ge- meclise takdim olunacaktır. 

n •' 
1 
°~~~ını 0 şarsa, muteessır o- li zelzele olmuştur.Bu zelzeleler Blaisot (meb'usandan, demok- Ankara, 31 (A.A) - Sıvas- fifler hakikaten hepimizin batı· len tadilitı ikmal etmiş ve ka- Bütçe ,encümeni, yeni ·bütÇ' 

·~~ w a.. ehali arasında panik husule ge· rat cümhuriyet birliği) . , Sarıkışla şimendifer hattmı rına gelen 9eylerdir. Sizin de nun ~ayihalarmı heyeti veki1e- yi müzakereye bu layihalaeıı' 
930 tarihli tirmiş ve mühim hasarata ıı.ebe· Lava/ kabhıesine dahil olan kaplayan kar bugün kaldırıl sö ledi"iniz ib' :ore · · · 
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- ahkemelerde 1 yeni bütçe Bir hata Dahili Verem T.kongresi 1 Villlyette 1 

açakçılık Bele_ ~iye y~ni bü~çe Posla idaresinin ticaret Cağ~l~ğ)u -dispan- Çarşa..;b~elsesin- Doktorlar 
· t ttı uğradığı zararlar · serının faaliyeti de nıühim bir K - --·· .- . . . 

. - --;-· -- k sın~ an~ım ~ .. t 'ni Beyannameleri Cağaloglunda inşa edilen vi- r k k azanç vergısı ıçın 
ıp Ef .nın muha e ~ıedıye_ y~nı sene.. u çes1 

_ tazmin ettirilecek b .. ıayet verem dispanseri asrı bir . apor o unaca .. defterdarlıknediyor 
Ilı.esine başlandı tanzım etm~ştır. B;t butçey; . :n Bundan bir ı_nüdd~t evvel ugunden şekle ifrağ edilmiş, hastaların . ~s~an.bul ti~r~t odası kongre· .. . 
il . .. zaran belediye vanda~ı 6 mı Y Posta ve telgraf ıdaresı İtalya- .. istirahatlaırını temin için kane- sı ıkıncı celsesını <;arııamba gü- Cum~ gunku Etıbba odası 

.. Undan bır muddet evvel İs- liradır. Bunun beş mılyonu m~- .. derilecek paketlerden240 ı·ti"baren mulga 1 le merdiven baslarına va- nü saat 2 de aktedecektir. Bu kongresınde doktorlar kazan. 
•huJd .. h. b' '!'"'- k k "tfaı ya gon •• pe er · · · · · 1 d. . a ~u ım ır sı "-" aça . murin ınaaşile, hastanı:, ı - lruruş ücret alınacağını posta ve zolar konulmuş ve odalar, sa- celsede ihracat emtianuzın kıy- vergısıne ıtıraz etmış er ı. 

~gı meyaana çıkarılmıştı. O /ye ve diger tesisatla _saır umu· telgraf idaresi baş müdürlüğüne İsta~bul v~ Ma:~ara ~:av~~- lon ve kütüphane mükemmel metlendirilmesi vekıymetlerinin Bu hAususta ~e~tc:darlıktan 
la 1~11 gazetelerde mevzuu bahs 

1
mi masrafla~·dır_. Gerıy~ ~alan_ bildirilmiş, başmüd~rlükte key- sında tıcaretı .d'.11u~ye gumru~ bir surette tefriş edilmiştir. 1 ~uhafazası tedbirleri hakkında- şu .. malumat venlmış.tır:. 

'<! n bu ~açak~.tlık c~av~sının mı. bir milyon !ıra ıse. şehnn ıman fi eti tamim etmiştır. beyann.ame~ennın ılg~sı ha~- Dün dispansere yüzden fazla 1 kı Oda raporu okunacaktır. Bu M~l~kette hıç bır ferde 
, keınesıne dun İkıneı cezada 1 na tahsis edilmiştir. Fı~Jrnt . bu- y Fakat tamim yazılırken dak- k~dakı ~~lımat~~enın tatbı- hasta mü·acaat etmiştir. 1 rapor çok şayanı dikkat madde- kanun hancı muan,.ıele yapıla-

lanınıştır. .. nun da yedi yüz ~l~i bın !ırası tiloo-raf hanımı 240 rakamının kine bugunden ıtıbarcn başla- Dispanseri!l ilk tesisi olan\leri ihtiva etmektedir. Raporda ~az: Doktorlar safı kazan_çları 
Maznun mevkıınde Mehmet kanalizasyon taksıtı olarak te~- anİışlıkla 200 kuruş olarak yaz nac~.Irtn:: . . _ ,340 senesi zarfında 2279, 341 bilhassa ticaretimizin inkişafı i- uzennden bey~nar_ne ı;erırler, 
ıp ef. isminde bir zat bulun- rik edilmiş bulunduğundan bır y bu tamimin yapıldığı tarih Gu~u~ Aıdare_sı, alakadar!~- senesinde 2108 926 senesinde çin bir asırdan beri ayni tedbir- bu sure~le vergılerı tahakkuk 
kta ·d· Ok k e . · "ki yüz mış, . 7 nn muşkılata ugramamaları ı- '. .. . • .. ve tahsıl olunur. E: . ı ı. .unan aramam · senede şehrın ımarına 1 ten itibaren de yanı tam ay- ·n dün bir tav 'hn 1 4210, 927 senesınde 5964, 928 ler u.z.ennde dunıldugu, bugun Doktorlarda k . . 
dıp ef. nın kanunen mem- elli bin lira kalmaktadır. dan beri de İtalyaya gidecek pa çı zı ame hazıra senesinde 7753 929 senesinde içiıı söylenilen tedbirlerin eski- 1ınma n ;:anç vergı:ı 

·.~lan silahlarda~ 75 av tüfe- Seyrüsefer merkezinde kederden 240 kuruş yerine 200 mı:f~r. tavz"h . . 9674, 93Ô senesinde 14,088 ki§i lerin lisanından daha kuvvetli :· B ';:t~ fe. dce bun~b~-
1;.1394 ı;ıu~telıf ~abanc~n~ t tkikat kurus a]ırunı~trr. Bu yanlışlık Havza dahiı:~~e linazaıdan, dispansere müracaat etmişler- olarak işitildiği, ihracat madde- k:ıu~ ,.ıkma:c ı:- en ~?11 ır 

ı·i •u. Vckaletıne aıt makınelı e . . ~!arda anlaşılnuş, ve d' . .d e ır man an dir. Bunlardan 930 senesi zar- !erimizi tanmıadığımız, istilıaal " 1 ~.ge rr.,, 
ti~ı.ek imiş gibi gösterilerek güm Mülkiye müfettişlen ahıren 50

20
n
0 

k nış alınmaktan mütevel- ıghen~e. gı en kvap~Tlara,._hav- fında yalnız 385 kişinin verem- vaziyeti ve şeraiti tağşişin nere- Maaş bugun 
. "ltt k 1 k ·1 k k · d ""ni ve u 1 za ancıne sev edılmek uzere . ha ' la en açınma suretı e a- seyrüsefer mer ezın e J" lit zararın tespitine başlanı mış tahm"l ed'l . 1 leri tahakkuk etmış, 5369 sta de başladığı, kimler tarafından Şubat umumi maaşı bugün 
;,k olarak ithal edildiği mülki esaslı te.tkikat ?'~pmışlardır. tır Zarar daktilograf hanımla duğuıgibi ıti:~r:~~:~den :e· şüpheli gönilmüştür. 726 eski- ve niçin yapıldığı, nakliye tari- verilecelrtK-. Ücretli memurla
" ask;:ri makamlar tarahndan Seyrüsefer merkezının ıslah ve · lan tamimi imzalayan ka- yannamesı· tab~ 1 ıye • veremli tedavilerine devam et- feleri, istandardizasyon, mallan rın Kanunusani ma"'° dün ve-
''Pıb hk"k il d .. ·ı . tir yazı "h'' ı· ne ı tutulacaktır.. . d' 78 k .. d . . . . ..,,.. ı_ • ·an ta ı at e mey ana çı tevsııne karar ven mış · 1 amirinden ve mu ur ıyen D" be . mışl~r ır. 78 ışı e emrazı mızın Avrupaya kımler tarafın- nlmıştir. 
'ilfıJ • - b' dil' b 1• · em .. 1 kt" ıger eşya, yauname yerme . d 1 .. 
lıa <'l',;ı tes ıt e ıyor ve,. u Şehir mec ısı müdürden tazmin ettın ece ır. sadece gümrük pusulasile gide adıyeden o ayı muracaat et- dan ve nasıl satıldığı ve saire ldar h , ti t J d 
~eketin kaçakçılığın men ıne B .. şeh. celisi toplana- T~ k t 'h' cektir mişlerdir. gibi birçok mühim maddeler var e eye op an ı 
lıa ~ olan kanun ahkamına mu- ugun ır m ur arı 1 B ·h ta d •. 

1 
Bunlardan fukaTa .olanlara i- dır. İdare heyeti dün vali muavi-

lıf olduğu kaydedil~:-ek maz- caktır. -- . Ankara, 31 - Gazi Hz. nin u us':1~ - .vapurlann egı' la<;ları ve balgam hokkaları H'I! Bu raporun kıraati kondgre- ni Fazlı Beyin riyasetinde top 
~Un Edip ef. nin muhakemesi Gazi Hz.nin resimlerı fahri .ı.iyasetleri altında 12 aza- de~kkyanatm g; gı kyerler nazarı radiyoskopi, radiyografi mua- de bir hayli miinakaşayı mucip lanmıştır. Memurlara ait daire 
"'le edil' d · · kk ·· k ·h· · t t 1 e a maca tır erile 1 · 1 ·ı d f. ıyor u:l. d h"b' Reisicümhur Hz. n~ ş_ehır d?n miı.ı:e e.p.Jtku.r t~rı. mı ~ İcabında gecele~i de güm· y~lne! o travıY_O e ı ed.tledi~: olacağı ~in.ei~ektedir. Ra- le~en gelen bıuı evrak· ~etkik 
~ı •uaznun vekı ı, ava sa ı ı r .. teşrif ettiklerı vakit a- kık enc~nı ı esennı proje riik muameles' 1 k vı erı meccanen ıa-a e ı . gı por tabettırıhnışbr. ve ıcap eden kararlar verılmi,. 
L aıı ~ümrük idaresinin bu işten mec ısfıntı rafileri meclis salo· halinde 209 nüsha olarak bas: ehhur·· e meyd 

1 yapı ma kv~ ~e gibi muhtelif raporlar tanzım tir. 
•ıaL . dı- .. 1 d" Jman o og fik' 1 . d 'stif d d b an vermeme ıçın l"bo d Al\I\ ak B df d T' d uen olma ~ını so~ e ı. nuna talik edilmiştir. mı&, - . ır erın ~ ı a e e e ı tertibat alınmıştır. ve a ratuv;ı:r a ~ e. Y. ın ra or ıcaret O ası- Ü küd di . 

Maznun Edip ef. ıse: se ahları Iecegı zevata dagıtmıştır. Ancak, mem 1 balgam muayene edılmıştır. , •• 5 ar spansen 
t -- Ben beyannamesini vere- Fran~ı~. YY tin vapu- Defterdar Şefik Beyin mesai saatleri ~.:,nı: :;1~~Yfee~ Hiliili ahmerde veremi tabak nın hır muracaatı Sıhhiye bütçesine Uııküdar 
;: gümrükten mal çıkarttım. Evveli<~ g~n La;11ar40 Fran· h k • kalade mesai ·· 1cı~ e 

1 
t ~ kuk eden bir kaç muhtaça iki Bradfort ticaret odası tiftik dispanseri için yirmi bin lira 

§ka !'}CY bilmiyorum, dedi. ru ile şehn~~ze ge ent hareket mu a emesı mil edilen va;~ret en eşyada ay müddetle yevmiye ikişer yu istihsal mahallerimizi gezmek konmuştu. Daiınl encümen bu. 
Müteakiben tahkikat evrakı: sız seyyah dun Be~~. ad Ho- BURSA, 31 (Milliyet) - alınacaktır Tu·· r acbentkasınl alnk murta ile 100 derhem et vece- ve tiftik müstahsillerimizle gö- nu kabul etmemiştir. Bu sene 

f4tu d b . tir Ayın on ucun e 1 b l d f d Ş fik B . . ccara ıı o ay ı b .. k h . . ~~ k""d d. . .. , n u. Bunda kaçak ta an_ca e~Ş · .1 350• yalı ge- stan u e ter arı e · m lar gösterimekl b b .. . rek yardnnda ulunmuştur . ruşme arzusunu ız ar etrnıştı. us u ar ıspansen ıçuı kiralık 
'e ··f · · d z enk vapuru 1 e sey b'l da k kınd e era er gum · · 25 B' · ·· ·ı· · b' b' uI cakt 
1. av tu eklerının onlar an gı · m . otomo ı vasına ço ya a rük memurları 1.. .. d"k ~ Mezkiir dıspansere ycvmıye - ır tıcaret mumessı uruz tara- ır ına tut a ır. 
1~e ka~ıı·ıldığı, s?nra Yeni ca- lece'.:tır. Ir l'kl Bursa mahkemeyi asliyesincle eşyayı muayeneu:~:'::a~kı~; ıoo hasta müracaat etmekte- fmdan ti.caret odas!,'1a _bildirilen B" k b 
ııı:ae b~r. yerde. gızı_e~erek ::a~~-

1 
Munhal m~ a ım. ı er başlanacaktır. haiz bulunmaktadır. dir. b~ a:z~ iktısa! vekiiletın~ arz~- . 

1~ azanç orcu 
~·ılar ı<;ınde bırer ıkişer gotu- Anadoluda bır çok_lise, orta Gümrük idarelerine - - ___._ ... __ dilmıştır. Vekaletçe tetkik edıl· Bır şıMetin mümessilliğini 
liildüğü, tesbit ediliyordu. ve muallim mekteplerı?de_.muh Fi K RA lsveç sefiri Sof yadan · m.ckteclir. Ziyarete muvaafkat e yapan bir zat, kazancına ait be 
d Edip ef. nin arkadaş~a~ı ma- telif ders muallimliklerı .1:11~~a1 bayraklar dileceği tahmin edilmektedir. yanname vermediği için kendi-
eni esya fabrikası sahıbı N:c· olduğundan yakında <larulfunun Bütün gümrük idareleri ıçın (Bs tarail birinci :;a'hilede) geldi Bozuk ve vezni eksik sine on iki bin lira vergi tarho-

llıeddin ve Kasımpaşa<la komıs· da bir imtihan açılacak ır. G~- yeniden ihzar olunan baY'rak miyetin yaratıcı kudretlerini Yeni İsveç sefiri Mr. Fon He k ki lunmuştur. Yazıhanesindeki 
~0ncu Remzi ef. !erin bunlar~~ çen seneki imtiha~da pe az.~'- dün tevzi olunmuştur. uyandıramaz! idenstom dünkü Semplon eks- .. e .~e ~r . .. . . e~y:ıya haciz konmuş, fakat 
~bardan kaçırılmalarında mu· i muvaffak oldugundan mun- Bir tayı·n Buğday ve musiki, ekmek \'e presile ş~hrimize g~Jmiştir. . Karagumrük nahıyesı mudırı kafı gelmemiııtir . 
. ıın rolleri oldu<Yu anlaşılmakta şhal muallimlikler kapatılama- r . . t 'Ik 'h . Fon Heidestom bır muharrı- Ahmet Numan Bey bazı fırın- Bunun üzerine bankalardal-i •tl· ., . "h esım, su ve tıya ro, ı ı tıyaç- 1 fti . MuhteJ"f f • 

ı. . mıştır. Bu sene de geı_ıe ımt~ a- Yolcu. salonu güı:nrük memu /arımızı acaba ne zaman bö le rimize demiştir ki: an te ş ~ . ı _ınn- p~as~a ~ac_iz vu'ma teşeb-
Gümrük idaresinin tahkika- r mezunları dahıl olabıle· ru Tahsın Ef. manıfesto me- ikizleştireceğiz? Y _ Memleketimin Bulgaris- !ardan bozuk ve veznı eksık 33 bus edılmıs.tır. 

lı neticesi anlaşılmak ve. Edip ~:kl~re ve muvaffak .olanlar, bir murluğuna tayin edilmiştir. tan mümessili de olduğum için okka ekmek m~d.eTe edile- Tifo ehri . d •A 

ef .. nin şerikleri aleyhinde ıkaıne sene stajdan sonr~ Jıse ~e orta· Maliyenin belediyeden ANADOLU ve TÜRKLER Sofyaya giderek itimatname- rek 6 kuruş mukabılınde fıkara ş b" mhız e mevzu 
h~ı!miş buna ait davalarla tev· kteplere muallım tayın oluna ll . mi takdim ettim. ya satılmıştır. ır alde 
s ıt edilmek üzre mu~ak~e _2 ~~eceklerdir. • • . su~ e_rı " ... Anadolu Avrupa beyaJt.- İstanbulda bir kaç gü1?' kal- Mardine kar yağıyor Şehrimizde tifo hastalığı ol-
Ubat paz~rtesiye talı.k e~ıldı. ihracat ofısı ~alıy~ vekiiletı tarafından ıa.rının ana vatanlarından biri- dıkt~~ sonra -~~a .gıdcrek Mardin 31 _Bir müddetten duğunu .yazmış~. . .... 

Katil lbrahımın f' . 'd re komitesi tetkık edilmekte olan İstanbul dır. Hancıye vekili Beyı zıyaret c- be . .. 1• . k 1 h Bu hususta Sıhhiye muduriı A-
İhracat o ısı ı a d" · · be 1 k k .. b . d - · n ı<UZe gıtme te o an ava- 1• R .. . 

hkA • ti" d. B . riyasetinde bele ıyesırun Ş ayı muva • ... Anadolu eyaz msanlık ecegım. 1 b'? d b' bo ld Ü .. ı ı:aı Bey dun bır muharriri-
ma umıye dün Ham 1 edyıln. t dardizas- kat bütçesi hakkında belediye- için mukaddes bir toprak, bü- Türk - İsveç münasebatı çok dar bır ~n hır~ . zu ıı. . ç gun mize dem istir ki: 

ır .. .. k p d goz toplanarak fın ı cıs an · b 11 1 rak b' - . . . b" .. b. h ld d"r en en şe rımıze ve cıvarrna G · . 
ı, "'Uçu azar a maran _. . if .k il acatımızın art- den azı s~a ~r so~u a ~ ır t'!n. medemler ıçın ır tavaf ye- ıyı . ır • a .. e ı · .. h' f 1 k r • • - ala ta da bır kaç vak'a 
ehınet ef. yi kasap bıçagıle yonu "et tı. ır f d müzakc kaç nokta uzennde ızahat ısten- rıdır. Tıcarı munasebatımızda bu- ıçk a~ asız surette a yag zuhur etmistir. Bunun üzeı-ine 

~tup öldüren İbrahim hakkın· masr meselesı etra rn a miştir. Belediye bu suallere la- "... Yunanlılar medeniyeti yük bir inkişaf vardır. maMtad~·. f .
1 1 

o civarda ~saslı mücadeleye 
"a " - . d.. k tta bulunmustur. 1 lan h l k A d d 1 . T .. ki de İsveçe baş•ıca ih ar mm etra ı e muvasa a- b . "gırceza mahkemesı un a- ra • • · kt 1 n znn ge en cevap azır ıyara na oludan al ı ar. ur ye n .. ~.. k .1 . .. .d. aşlanmış, miıcadele heyetle i 
!'arını vermiştir. Beledıyenın me. u~ a Ankaraya göndermiştir. " ... Anadolu kelimesini bir raç olunan_ maddeler tutun ve 61 e:ı mış gıoı ır. teşkil olunmuştur. 
e İb~~himin 20 !aşını ikmal Posta ve telgraf ıl~aresı .Be- Raşit Rıza trupu konferans ism_i ola:ak aldığ!m mad.~nleır~ 1:.· • 

1 
Zıraat Bankasında _ M~kteplerde talebeye ve dı-

l:ınedıgi nazarı dıkkate alına- tediye tarafından tevdı edılen zaman, bu ke/ımenın ne oldugu- :rurk tutunlen sveçte çok tasarruf ger ıcap eden yerlerde tifo aşı-
tak 15 sene hapis cezası 12,5 teahhütlü mektuplarla telgraf- Ankarada nu çok çok yüz kişinin anladı- rağbet bu~aıı;tadır. . .. . sı tatbik edilmektedir. Tifo ş 
eneye tenz·ı ed"lmiştir 1 buz pulu alrnmayaca A k 1 (T 1 f ) R ğını bana sövlediler. Maden ışlenle meşgul mu· Ankara, 31 - Zıratıt bankası birde umumi değil m .. d. 
J ..... • dı ı kı. d !ardan ~a < sta ve telgraf mer . ; ara, k de el on ~ a- " Avrupa bugünkü Türki him bir İsveç gnıpunun Türki- mas;·af bütçesinde tasarnıfo ka Şehrin umumi va:i eı·evztıh.ır. 
• •ışa avası ya n a ğını b~tun pc·nı etmistir. şıt a·fa ~··a~·a ~§ ~;ı U:-aya ye;/ daha iyi tanımalrclır . ye mallenleri hakkında müraca- rar vermiş olduğıından meınnr- si iyidir .ıy ı sı ı ıye 

bac:layor kezlenne tamı. d poları gelb~ er. 1 ur ocagkı ıbe ladra ayrın .. Tiirkler zalim de.;;i/dir atta bulunduğundan malilmat- !arından 500 ünii açığiı çıkara- A . 
Y f"l e gaz e - da ır an aşma vu u u u. a- · · · o • • "" . d d 

~arut inhisanndaki irtisa me J ın V • • ndan itibaren bütün mevsim /er. Avrupa milletlerinin tarih- tar degılım.,, caktır. ygır eposun a 
cı · · tefhşı rı ı · T .. ki · ı -·- S · k ) t tkik . esi evralu Ankaradan şehn· nın imtidadınca burada müntazam erı u~ ere ısnat o unandıın K ı .. d ı anayı urs an e at 

llıı2e gönderilmisti. Şimdi vila S Agopyan yangınından temsiller verecekler. daha agır lekelerle doludur. umar a muca e e k . Yüksek b t ekt b" 1 
;><ltı !)'.lrl:iye adliye müfettişi bu on belediye film depolarını, - ' • "" •, " ... Türkler tahrip etmemi:;- Son günlerde ramazan müna omısyonu bele . d.. ay arallimlm ~ ·ı' tab_e· 
luıı İ ııonra d 1 ınıve U kt ı•ı l d. N'. R t .h.. . . İ rı un mu enıe ır. b an Nı.ızrın B. evvelce. stan· mevadı mii§teile . ep~ ar . ır.ıe en f er _er ır. ıçın oma arı ı:zr ya- sebetile ötedebende bır. takır_n ~t~nbul ti~t odaSJ kon- Jikte vilayet aygır deposuna gi 
ııı yedi • i müstantıkı ıken bu sinemaları ehemmıyetli şekıld~ I' z~rken. ~o:-na_~n her şeyı tah • kahvehanelerde muhtelif şekıl- gresının Sanayı kurstan ve te- derek at rrklarını tetkik etmi . 
~CSele etrafını~a tahkikata baş teftiş etmc:ğe ba~Iam:rş.?1°:. ~u 1.ş m üsa bakası rıp, ettıgını soylemeyoruz? Et- !erde kumar oynatılmak~a ol~ drisatı raporu ile balıkçılık rapo !erdir . § 

"nı!ştı. . i in hey'eti fennı~.e .~uduru Zı- - - r~s un, K~rtaca, D~çya, <?ol ve duğ~ndan bu h~susta şıddetlı runu tetkik etmek üzere teşkil 
~ Şınıdi 7 nci müstantik Rıfat ç itfaiye müduru İhsan Bey 

89 
h ,# dıger es~! n:edenıretlerı mah- takyıdat ve takibatta bulunul- ettiği komisyonlar dün toplana- Yalova baytarı 

rıı' evrak üzerinde tet>kik~~ yap : ~:vzif edilmişl~!dir. Zıya v~ UnCll Bl'ıanın veden krmdır'._ B12anstan. ne m~sı. alakadarlara tebliğ edil- rak tet~ka~a başlamışlar ve .ra· Şimdiye kadar İatanbul Bay 
a.ktadır, Bu hususta muddeı İh Beyler hergun muntaza blrlncillklerl kalmışsa, Turkler. sayesınd.e m•~tır. porlar iızerınde esaslı tadılat tar müdiriyetince idare edil 

lıt:ıııımiliğin de mütaleasr alın- 5:1teftişatta bulunmaktadır- 89 uncu hafta birinciliklerini ka!mıştı:. H~lbuki bu şelı?r . . . yapmıslardır. Yalova kaza&ı baytarlı-ma : 
~<ık üzere evrak bir kaç güne ına Kanuni şeraiti haiz olma· sıra sile yazıyoruz: Turklerın lethındez: evvel Salıp rınden bınlcr~'!. develık karvan- M .. · . l , . bık merkez baytarı Me~et A: 
ildar makamı iddiaya verile, lar. 1 kapatılacaktır. 1 _Galatasaray lisesinden orduları tarafına hına olunmuş- /arın gelmedıgı sene yoktu.,, urettıp er cemıyetı 1. Be t . d'I . . 

Cek . - yan depo ar Ak r L d El . 'd • "h b ı y ayın e ı mu;tır. 
tir, Mütaleadan sonra karar- M"' ere 271 Fethi Bey tur. ropo u or gın en ınti a ı Es · 

tıaıne tanzim edilerek hakların· usam . 2 Darüşşefakadan ı 16 Ars fazla Türklere borçluyuz. im- Size bir alimin, profesör Lu- _ . 931 .hin naf cemiyetleri 
(la tak-ba 1 müsaa- M a]1imler birliğınde perşem - . B peratorluğun her tarafrnda gör- gene Pi.ttard'ın yeni çıkan kita 30 Kfuıunusanı 1 tan, : h kk d k• 
de Cdi:en \Y~:'1ı:11:~~1:nurunun ; danslı bir toplantı ya lan Tekin o ~ru musevi lisesin- düğünüz abideleri, eğer eski sa- bmdan bu hiilasaları naklettim. ?e ak:edile:ı kon~re ~e. hey ~tı a ın a ı rapor 
llıı11ıakemel ri~ey baslanacak . ":ıaca~üçük bir nıüsanıere ve- d 3 M ~:r ~ait Bey hiplerinin elinde kalmış olsa- Bu kitap Anadolu, eski ve yeni ı?are a~ıg~na a~~ekı zevat 111

• ~sı_ıaf cemiyetleri m~rakab_e 
t-ır. e · ~l kt'ir Baderna her ay başı en uG la 1. . d lardı, bugün yen'nde bulamaz- Anadolu eski ve yeni Türk mil tthap edılmışlerdır · hey etı tarafından cemıyetlena 
'> nece · ılacak 4 - a tasaray ısesın en dk · • H yri B Resimli Ay matba- f d d"I . . <..e" k A ., d b. d f bu toplantılar yap t · B ı . Jeti, ve Bursa için olduğu gibi a . · e ere e ı me~ı ve mzamname-

J re vaızı agırce__za ~ ır 1~-~er biribirlerile tanıştı- 118 Ih~ ı:Y d 69 Sc- " ... Anadolu yolları üstiiııde hemen bütün Anadolu şehtrleri ası Kadrı Os~?n B. Son Post.<:, !erinde tadiı:lt ve ıslahat yapıl 
lı l'efevvıihatta bulundugu cı- m~a ~tır 5 M da h ~ay an insanın sığırıacağı, her biri abi- için kıymetli ve esaslı bahisler- Cema~ B. Fnıkis, Murat ~· Mil- ması lüzumuna ait olarak ihzar 
k~:le ikinci müstantik1ikçe tev- q ca '__ .·. erk-k Imakif.- daMt .. e:ku key 1 v' de kadar kıymetli hanlar var. le doludur. 309 sahifelik koca liyet, lzze~ B. Akş_anı, Ali~· İn- edilmekte olan rapor bu hafta 
Aı olunan Zeyrek camii vfuzı biri kadın, bın e 0 ·ı us~ _ ayı azanan ar, ıı:e O devirde Avrupanırı hiç bir ta- bir kitap.. kılap, Şahın Hayrı B. Vakit, İs- ikmal edilecektir. Rapor iktıs.ıt 
"'bri ·· 11ı . ı.ı.~d ·•-· cli"çi mahkemeye ven - ut mükafatlarını gazetemıze . · • .. .. . . . · 1 B Devlet ba m.. ttı•b· A . . rıı · · u ay Efendı ha"""• a zere l'<l " •. 1 aldı bil' 1 rafında bu ınsam ve medenı mu Anadoluda Turk mılletım11 maı : ure ı, vekaletine takdım olunncakt•r. 
ı Ustantiklikce yapılmakta o· ıniştir. . . . b ' esi muracaat e ra ır er. esseseler yoktu. tahmin bile edilmiyecek kadar Nasuhı B. Son Posta, Osman B. p t k tl • 
,~ tahkikat tamamile ikmal ,,,_ Bunlardan bınnın ~a 1.n in 90 nıncı hafta " ... Biitün modern ve Ame- eski olduğunu, bugünkii ha/km Aksam basmiirettibi, Faik B. OS a pa e .erı 
~ 11 nı·ş ve evrak ağır ceza mah- yüksek kal~.-ımda, dıgenn 90 uıncı hafta başladı. Bir rikalrlaşmış şehirlerimizi, Bur. Anadolunun her zaman otantik Akşam matbaası. . . Post<\ ~da:esi posta paketlen 
emesine verilmiştir. de T~el cı~~~~~~ce bun· hafta zarfında gazetemizde çı- sanın herhangi bir mahallesine halkı olduğunu söyleyen alim· Na~~tler: . ıcm renklı 7tıketl~r ba~nnak-
lki d• • hk eye Sıhhıye .müdurl~gu 

1 
' t h kan haberlerin en mühimmini feda ederim. /er bugün yaşamaktadırlar. Haydar B. Mıllıyet, Emım·. B. tadır.Bu 'Ctıketlenn rengı paket 

.•şçı ~a . eın tar hakkında t~zı~ 0 :ıı::ıl~k seçip cumartesi akşamına " ... Piere Be/on (1517-1564) Avrupa.münkir/iği iflas gün-' Devlet, ~t B. Ak~m kitap ~erin muhtev~yatını gösterecek 
. verıldı kikat evr_:ıkı muddeı u mahke- kadar müsabaka m

7
.mur ~ Bursa'nın /s!anbuldsn daha k~ !erine g_elıyor. _ . kısmı, Suleyman Safı B. ~vka~ ır. _Kırmızı etık~t mekt':1p ııak~t· 

r Dış tabiplerinin " Diş Dokto te, Beyoglu _sulh ~e~ B di i luğuınuz adresine gonderı- /abalık o!dU.i!,?1!u ~~zar. ~u~sa - Bu kıtabı. Tur~ g_enclerıne o· İ~san B. ~n Posta _başmurettı- ~erıne •. beyaz etıket kolılere, dı-
ıı, · · tevdı etmıştır. .u şç . eticeler zar günü ilan nın zengınlıgı ıpegınden ıdı. Su kutmak vazılemızdır. bı, Bahaatm B. Denııryollar mat ger etıketlerde muayyen eşyay, 

· ha\'İ ıaketlere yapıstırılaeaktır. 
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Fikir, Eclebiyat9 Sıt.•ı'at 
............ , ... u ...... w u ... ··wrt:aır~--..................... -·~----- .......,,,,._._ ......................... ._ ................... -....... -•• ·-==··· ... ··-···-··--·-·--.. --.-= .. _ ............................. _ .. . 
• illiy~t 
Asrın umdesl "Milliyet" lir 

1ŞUBAT1931 
l:>AREHANE - Ankara cadde.t 

No: 100 Tel~raf adresi: Milliyet, ı .. 
ten bul. 

Telefon numaralan: 
latanb;,ıl 24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
(, Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruı 800 kurut 
15 • 750 .. 1400 " 

1 Askeri bahisler 1 

Kara deniz' de Romanya 
donanması 

!arının macerasını 

imkan görmüyoruz. 
anlatmağa 

1 Neşriyat Hayatı --------· Eserin asıl mühim kısmı üç 
lngilterede neşredilen kahramanın seciyeleri ıhakkın-

mühim eserler da verilen malumattır. Her üçü 

1 ·ı d d·ı de ilmi tetkikata aşık olan bu 
ng~ tere e neşre ı en son . 

Yedi sekiz yıldanberi, Yakın meti bu donanmayı birdenbire mühim eserler arasında bir ta- adamlar şımal kutb':111u~ meç· 
Şarkta her yıl ortaya atılınası değil, tedricı bir surette vücude nesi bilhassa şayanı kayıttrr. hu! esrarını medenıyetın kula-

H A k h · ğına getirmek için hayatlarını adet edilıniş mühim havadisler getirme~e çalışacaktır. ikaye O Umak heY,ecanı epı· 
den birisi de budur: "Roman- Köstence civarında (Taş A- miz için ne büyük bir ihtiyaç- tehlikeye atmı~lar ve ölmüşler- Pek kıymetli bir yadigar 

- Fransızcadan -ya, Karadenizde deniz kuvvet- ğıl) mevkiinde vücude getirile, tır değil mi? •. Hepimizin seve dir. Andree nin bailonu kutbun 
leri yapıyor, müstahkem bir de ccği bahsedilen deniz müstah- seve okuduğumuz muharrirler. karma soğuğuna dayanamamış 
niz üssü vücude getirecek!,, kem üssü dahi Romanya ;dn vardır Bu hikaAyecilerin bize tı. Fakat acaba İsveçli kahran- Kdimiskinkin me1 r_'.lkını, bihr ~koğu'.hasis kadını gördükçe ne yapa-

"" · nu ıs anç ıgm ta rı e 1 cag" mr bu bogu" cu havanın için-
Bu haber Karadenizde kıyı ... ek azım masrafı mucip olacak verdiği zevki unutamayız. Fa- man 1897 de kabil olsaydı da d n b.a h b " d ı " d - d hA l k • b·ı . ' • - . · , b günk' •• ·b· b. b" en ır a er agız an agıza u- en ası çı acagını ı emıyor-

I' 12 " 1400 ,, 270~ " 

Gelen evrak geri verilmez. sı ve alakası olan bütün hükil- mış. . k_at ~akı~t bır vak a'. hem de f~- ~ . u gı. ı . ır ~a?'yareye ı- yuldu: du. Hiç bir genç ve güzel kadın 
metleri alil.kalandırmakla bera-1 Tuna nehrı, Romen donan- cı bır akıbetle netıcelenen bır nıp gıtseydı kımbılır ne kadar G f k h" _ b. 1 1 k "mkA ktu 

i 

Mı.iddeti geçen nüshalar 10 kurut . . b"' f k , , A . enç, a at ıc ır parası o .
1 

a onuşmasma ı an yo . 
tuı·, Gazete ,~ matbaaya ait itler ber bilhassa bolşevik Rusyayı mb. asbarını ıçın ta 11 v._e enk muBva 1 

• vak an~ _Yanın~a sa~ .'.'.tkar bı~ mühim neticelerle avdet edecek mayan ressam ~engin ve yaşlı Hiç bir dostunu görerek lakırdı 

\ 

~E: irin n üdiriyete müracaat edilir. kuskulandırıyor. Çünkü bolşe- ~ . . tı ve sıgma tır. u ne muharrırın tertıp ettıgı vekayı ti. diye düşüntilebilir. b" k d 1 vlenmişti. etme :c dedikodu yapmak fırsa-
~ ' • · hır ıçınde Romen donanması k d k trd· ' ır a m a e • Gazetemiz ilanların mes'uli:retini vikler diyorlar, kı: "Yapılacak R d b .. k.. 

1
: ne a ar uvve 1 ır... Bu üç kahraman ö!.ünceye ka Genç ressamı herkes tanırdı. tına malik olamıyordu. İhtiyar 

k .. hk d · ·· ·· R omen or usunun ugun u e ı . . . . . . k 
•~t.I etmez. musta em emz ussu omen 1 d b 1 h. Bunu münakaşa etmiyellim. dar biribirlerine karşı fedakar· Parasızlıkan neler çektıgıru de karısı onu sıkı sıkıya ıstınta e-

.--------------:: d · · d ··ı b 1 ·k atın a u unan ımaye vasrta-onanması ıçın egı ' o şevı 1 .1 d hi . tr 1 k k Yalnız bahsedeceğimiz mevzua lık hislerinden ayrılmamışlar. onu tanıyan herkes biliyordu. diyordu. O da sokağa çıkıp bir 

1
•
1 

Bugünkü hava Rusyaya saldırmak için hazır- 1arb~l~ Ba embnıyte ıb~ ~~ka a- gelelim: Otuz s.u kadar sene ev Kadına gelince· genç, güzel de- az sonra bu istintaklara maruz • 1 .1. 1 a 1 ır u se ep en uyu mas- B"lh A d • k d ı · ' Dün en fazla hararet 10 enaz 3 dı. !anmakta olan ngı ız er ve f · ·h · · · K ve! bir balona binerek şimal kut ı assa n ree ar a aş arr- g"i\di. Fakat zengin bir duldu. kalmaktansa evde oturup resim 
F 1 ·b· b.. ..k k · ra !ar ı tıyarıle yemden ara- . .. f . 1 . . . • . . 

[ Bugün ruzkAr mütahavvil ve hava ransız ar gı 1 uyu apıta- d "zd b. d · .. .. .. d buna gıtmeğe teşebbus eden nın azla uyuyabı'lme en ıçm Buna gıpta edenler çoktu· yapmagı tercıh edıyordu Fakat 
r t d 1 tl rin hesabına hazır em e ır enız ussu vucu e . . .. ' . . . . . . b b • . lı k . O 

1 kap ılı olacaktır. ıs ev e e • getirmeğe lüzum yok ise de fakat bu cesaretlerını ölümle o- kendı ıstırahat saatlennı feda _ Ne olur ... ? Kadın yaşh i· . ~ me.c u:ı bır ça şma tr. nun 
:l lan~aktad~r .. " . . mutasavver Romen inşaat pla- deyen lsveÇ.li kahraman An- ediyormuş. Bn büyük, küçük miş ihtiyarmış diyorlardı bun· ıçın hiç bır heves duymamağa 
ı . . . .. nında tonajları zrkredilen sınıf ree 1 e 1 ar a aşı rın erg herhangi bir işin başında olur- dan ne çıkar' Zengin bir kadın ş ış · arısı onu ev e ap 

1 ~ 
Bız bu fıkırlerı bıraz kurcah- d ' ·ı 'ki k d St · db • ' ' ba lam tı K d h 

t .. -L• yalım: Tasdık etmelı, kı bugun . . . .. ve Fraenkel'in akibetleri o za- .. •. . · k settikçe: : .._ p lkü Romanya cihan harbinden gemılerının seyru sefer husu- da A. k d sa olsun emretmek mevkıınde degıl mı? .. Onun parasına a- S d' d b .... k bi 
evvelki kuç·· uk Romanya değil- sunda maruz kalacak:ları güç- manh lnkag~cd_en Ogust~sa a l~kr olanların digerlerinden daha fe vuştuktan sonra genç bir erkek -, tk~n, 1 ıyaksor u, uFyuka b ~ • Ki w luk f tükler ·mkA 1 kl b ık· meç u - ı. tuz uç sene ı . •st d... .b. . "lenemez sana ar o ac ın... a t e 

~ aguz • dir arazisi iki kat artını" nüfu ve 1 ansız 1 ar, e 1 b. h li ş· al k tb dakarlık göstermiş alması la- 1 e ıgı gı 1 gezıp eg · ·b· b. kad ·h · 
~ . . ' . . . '" Romen donanmasını Karadeni- ır meç u yet... ım u u- . . . .. . m·' . rum gı ı ır ına ı tıyacm 
y Her hangi bir adam bızım su yırmı altı mılyona çıkmış . tam k d. k d b. nun ıssızlığı içinde dünyaya ve zım geldiğını gostermez mı?.. ı.F .. ak k k nanla .. vardı. İşte şimdi vaktini ötekile 
j S . f . .d . . merdi- bu··yük· bir Romanyadır. zın en ı ıyısm a ır yu- d d b .. kahr at ıs a rın, o:ıe- berikil' . •. l 

eyrıse aın ı aresının va aramağa mecbur kılınalcta- a e en u uç amanın ma- Eserin adı şudur: "The An- nenlerin ah t gen ressama a- e geçırecegıne ça ışıyor-
< venli kapıs~dan. içeri gi~c~ Petrolünü, kerestesini, hubu- dır cerası kadar heyecanlı, acıklı, dree Diaries,,. cıyanlar~ f"ul .. t'·rl· düşünme· sun ... Seni serserilikten kurtar-
> sol kolda bır klaguzluk daıresı batını satmak için göndereceği · . • .. aynı zamanda insan azmü irade 1 . • uru u uda h. d dım. 
!ı vardır. Bunun kapıya yakın ~lu yol Karadenizden ve boğazlar- Her memleketın ,Yaptıgı .g~~ tinin kuvvetini gösteren başka Bilmecemiz e™!e r~g':1.~~·genç a m ıç e Genç ressamın git gide ta-
ı şunu görenler sahile ve gemıle dan geçiyor. Binaenaleyh Kara R<?.many~ı;n dahı kendısı~ı hangi vak'a vardır. me~ ut eg.'. ı. . . hammülü tükendi. Bir gün bir 

re yakın olsun diye oraya ko- denizde bir donanma vücude mudafaa ıçın .alınakta o1dugu G . 1 b. k d Bır tesaduf netıcesı olarak yaş resim götürüp satmak behane· 
t db · ı · bol ·k R t eşmış asır ann ıze a ar ge- ı ! S 4. 5 6 7 I! 9 ı O il k dınl ·· ·· ·· ·· R l 1ulduğunu zannederler, bu fa. getirmeği arzu edeceği tabii- e ır erın şevı us ma • 1 k h ııl k f 1 · · d.. 1ı dul a a goruşmuştu. es- sile sokağa çıktığı zaman bir 

c ıis bir hatadJır. Klağozluk dai- dir Donanmayı yapmazdan ev- buatında telaşlar uyandırması ~~ .. ak ra~ ı : ~ne enru u ı R A.M Az A /I N 'll' 1 ıs sam çok yakışıklı bir gençti. İh- dostuna başına gelen felaketi u-
1 -e~inin orada bulunuşu giren- vel de donanmanın barınacak sebeplerini başka sahada ara- t:ur en 1 ~ ~·~ e?{yet as~~ın A 8 • K A 1 G f T .. • A ti yar dul kadın mutlaka ona zun uzadıya anlattı Dostu· 
i erin aradıkları kalemi bulabil- yerini yani deniz kalelerini kur malıdır. Bu da Romanyanın h. r<ını:a~ \ ı ~ ~rı e m~zı ~n M il K ' f\ R A 1 G Ö Z '= 1 varmak kararını vermiş oldu- - Sabretmekten. başka . çare 
l neleri için mutlaka bir klağuza mak laAzınıdır Fransa ve İngiltere ile sıkı ra- ~<;_ ~erı a ma ıgına emın o a- ' • g" undan buna muvaffak oldu. k d d. ..b.. .. ··ı l 

. • .. . · b a'l d d R d bılırız. • "' K A R • D A fW M .. . . . yo , e ı, yarın o ur gun o ece c 
ı htıyaç oldugunu gostermek ı- Neşredilen haberlere göre Ro ıt arın a U:· . omen .onan- İ İ r k hr l Z IA\ R :•il R\ E F A H. Genç adam boyle bır ızdıvaca tir. Bütün serveti sana kalacak .. 
~ ·i.,d"r. Bn incel.iği benim gibi manyalılar Karadenizde 5,000- masını ısla~ ı~m •.. ve .. seçt!ecek mac;~:sı s~=Qb~ h:kika~~i:r~~ A.G A\0. R A UF AK razt olurken her halde şöyle dü- O zaman her arzunu yapabilir-

·vvelden kestırl!meyenler de 6 000 tonluk hızlı gider üç adet Romen denız ussu ıçın her yıl • A . . şünmüştü · · 
l ınlarlar amma yarım saat dolaş h'afif zırhlı kruvazo .. r ile beheri bir İngiliz amiralinin Romanya re daha a~latmaga kafıdır. . N 1 G D E F A 8 L 1 · · sın ... 

·tın · b. 1 ·ı· f·ı Geçen Agustosta kutup havali .-- T Ö c. tJ A T m • - Hiç olmazsa sıcak bir oda, Bir gün geldi, ihtiyar kadın 
.ktan sonra.. 2 000 tonluk 12 adet torpedd ya gı esı, ır ngı ız 1 osu- . . · · · · · · ı· lliöllj F _ K B h ı d ·h ··ıd" V 

D .. S . f . . M h b ' . . . nun Romen kıyılarını ziyaret S<ne tetkıkat ıcm gıden bır ılım •• Z A\A F, ., .. R hazır bir sofra bulabilirim.. u asta an ı ve nı ayet o u. a-
un eyrıse aının u ase e muhrıbı, 12 adet denız altı ge- . . . .. h • · A d , ·ı k d ı ., refah sayesinde san'at ve mes- 1 siyetnamesi açıldığı zaman iki 

ni ararken maruz kaldığını mı'sı· 2 adet deniz altı torpil eylemesı gıbı tezahuı'!er Rusla- ey ~t~. ~ ~ee 1 e ar a aş. arı~ 1 t 
1
19·· •. H ı A L K R E 

.. . • • r bu fkri d' kt d. B nın olulerını ve bunlara daır bır ı ı !eğim için çalışmak imkanı da milyon franklık servetini hayır 
;ı nuckılat bana bu satırları yaz- dökme gemisi ve deniz hava a 1 ver ırme e ır. u . ıı S A ı -f M•ı K f RI E ıl; 1 •• ı · b 
, ırdı. Bu dairede işi olanların 'kuvvetleri vücude getirmek ni- tesirat iledirki Rus gazeteleri takı~ eşya ve hepsınden kıy- mevcut olur... muessese enne, şuraya urııya 
e öer bir klağuz tedarikine ikti- yetinde imişler de: "Taş Ağıl mevkiinde yapı- metlı ollarak se:l'.ahat n.~tl~rını tlımec•n.i:ıln haıı•dilmlı ! Dostları kendisini tebrik e- !bıraktığı anla.şıl?r· Genç kocası-
l· ~rı yoksa her halde bir harita K .... k .... · ki lacak Romen deniz üssü yalnız bulmuştur. u bır tesaduftu. rdr/I diyorlardı. O da ilk zamanlarda nı çok se~e~ ıhtıyar lrlıdın. res· 

e hareket etmesini ehemmi- b duçu gorunkme ek beraber bugünkü ve gelecekteki Ro- O zaman b,undan uzun uzadı- dostlarına ziyafetler çekti. On- sa~_a yadıgar o~arak kendı res· 
• u onanma pe ço paraya f'l 1 " ki k b h d·ıd· A d , .1 k ı 2 s 4 S 6 7 I! 9 ı o ı l 1 k · · h f mıru bırakmı"tı ı etle tavsiye ederim. b "J d T b"' R h .. k. men ı o arına sıgına ı yap- ya a se ı ı. n ree ı e ar a- an memnun etme ıçın er e-. ., · ·· 
1 Kanuni zayıflama r ag 1 ır. a 11 omanya u U· makla .kalmayıp ecnebi hükfi· daşların~n v_aktile çıkmış old~k 1 1 1 dak3.rlığa katlanmış görünüyor- 1

,-. 

ı . . haberini mürtecilerin mukadder metlerın donanmalarına da mes lan tehlıkel seyahatte takıp du. Sinema - Tiyatro 
.za~ıflama usu~len m~htelıf. akıbetlerinin Divanı harpta te- net olacaktır.,. diyorlar. ettikleri yol ve başlarına gelen ı Lakin bir gün yaşlı karısı: L...__,.-----------

11 laç ıle zayıfla.' 1ımnastıkle za- cellisidir. CINOÖLU felil.ket hakkında bir çok talı- - Artık bu dostlara bir niha İs. B. Darillbedayi 
1 ıflaı:na, perhız~e zayıflama . Mel'un hadisenin iki tesiri ol- minlerde bulunu\du. Halbuki a yet vermeli, dedi, düşün ki bi- temslllerl 
i u bır d~ _kanunı v.a~ı_talarla za muştur: sıl mühim olan şey Andree nirt zim öyle herkese her gün ziya- Bu akşam 
ıflama ılave edebılırız. Mösyö Pyos b kt • 1 d k. k f fet verecek paramız yoktur. ISTIJIBUL IBDlmlsuı 21,30 da ıı B . B "l . d b. 1 - Dahili, azim bir teessür. ıra ıgı not ar ı ı utup a-

enım eyog u torasın a ır Unyon sigorta kumpanyaları· . . Delikanlı bir cevap bulup ve- ~ ~ ~ 
•
1 

im var .. İlama merbut -bir ala 2 - Harici, yanı hariçte, ga- c.ıas. ının nasıl başlan~~ nasıl bıt 
· b. f ı aı·· · nın Türkiyedcki umumi müdiri - b til t f d remedi. Ne diyecekti? .. Sarfedi-lk .. Bunu icraya başladım.. np ır tega u aımı. tıgı u no arın ~snı ın en son . 

1. D h 0 \d h t d hAd• mösyö Pyos, dün ö"leden sonra ı ı ku J t so 1 len para kadının parası değil mı-•aha merast'lliı ıc. ~·ır.: .ı oldu- a ı e er va an aş a ıse- ı; ra an aşı aca. . ş e n :1Y ar.-. ı•· · · K b•lA ' Sc ·ıo O t k· es t e ile d t b lh t kil d ıdi? .. Kadın isterse verir, iste-•• Jm halde kesel geldi. Hem de yı te ın etmış ve azız u ı ayın mpı n rycn c -,pr r n a s.veçte, ı as~a eş e .~- 1 1 

TOPAZ 

4 perde 
Y•zıa 

E. l'agnel ·adaki memurların bana karşı şehadetini kalbinde saklamıştır. F(ansaya müteveccihen hareket le? bır hey et bu ışl~ me~g~ldu. mezse vermezdi değil mi? ... 

1 
ssolunacak kadar itina ve «Hala ayni zihniyet» başlıklı, etmiştir. Nıh~yet no~ılar ~as~ı~.:dıld~. Ev bı.ıı İİllir.. bilmec•tnlz. Fakat yaşlı kadın bu kadar· 1111 TcrcUme eden: 

1. Galip ve 
H. Ramiz 
beyler. 

ir'at göstermelerine rağmen! Mahmut Beyin, gazetenizde- Mumaileyh Fransada mezu· velkı tal~mınlerı çuru en bır ta la kalmadı. 
• una bir de icra dairesine tam ki, başmakalesi hariçteki te· nen bir kaç hafta kaldıktan kım hakı~~tler me:ı:d~na çıkU. Soldan sağa ve yukardan aşağı _ Artık, dedi, hayatına da 11111111 
1 i yüz iki ayak merdivenle çı- gafül ve sui tefsiri de gösteri- sonra Martın on beşine doğru Şunu da .~ı~ve etmelı kı •bu not- 1 - Kahvenin arkadaşı (3). bir intizam vermelisin .. Eskiden 
ı ldığını ilave edersem .. Bir iş yor.... tekrar lstanhuldakl vazi!esine !arda~ ~utun b':1 ,:ı~~klı m:cera- Hisse (3). Tren yolu (3). serseriliğe alı~mışın. Fakat ben Gişe her gün sut 13 ten itiba· 

in insanın farkına varmadan Fakat Yeni Türkiye ne mür- yı butun tafııılatt e an amak 2 - Bostan (3) Cet (3). Çin- bir nihayet vereceğim. Sen evde ren açıktır. 
: ılaylıkla bir kac. kilo kaybede tecilerin zannettiği gibi, ne de avdet edecektir. müm. kün olamamıştır. Çünkü gene evi (3). oturmalısın. Pek büyük lüzum Altı yaşındaa ışığı çocuklar ıi· 
ı k k l k 1 vıtroya kabul ed!lmez. 
,leceğini bulmak pek güç de- «gazette de Lausanne» nın bil- irtihal e sı 0 an, o unamıyan not ar 3-Kenar (3). Trabı;onlu (3) olmadıkça ötekini, berikini ara-
•ıdir. Meraklıları bilse zayıfla diği gibi bir devlet değildir. da vardır. 5 _ Nakit ( 4). Şişe kapa- manda mana yo!üur. lstanbul birincı ticaret dairesinden: 
<ak için orada iş takip eder- Büyiik Gazi de, İzmir'de, bü- Tıp Fakültesi viladiye veni- Maamafih Andreenin bırak- ğı (4). İhtiyar kadın o kadar kıs- Mahkemece satılmasına karar ve· 
:r. yük nutuklarında: saiye seriryatı müderris muavi- tığı ııotların ehemmiyeti bu 6 _ Beygir (2). Kulp (3). kançtı ki genç kocasına biraz rilmiş olan Bafra · Alaçam civarını 
,. H <l f 0 

• •• •• kt 1 · · D kt T f"k R · B · k l d l h ait i 80denk işlenmemiş zürra dengi ; FELEK « e e ımıze yurume e asa nı o or ev ı emzı eyın no sandan dolayı aza mış e- Yuva (2). fazla para verecek o sa emen 
' · d. b d · d R halinde vasat derecedeki tütünler • •. tereddüt etmiyeceğız» ıye un- pe en oktor Osman emzi B. g'ildir. Bugu··n o notların netice- 7 - Kolalı boyuluk (4). Si- hesabım sorardt. Genç ressam E[ kt l J b k 7·2·931 tarihine müsadi! cumartesi e ep 1 er musa a ası \arı izah etmemişler midir? : son giinlerde duçar olduğu has- si olarak ortaya mühim bir eser yah (4). çalışarak yaptıg"ı resimleri sat-

ı gu'"nü ve kabil olmadı~ı takdirde anı 
""'"'""""'~~· .. ·---·· ..... -....... Cümhuriyetimiz teceddütten 1 ta ıktan kurtulamayarak irtihal çrkmr. tır ki İngiliz neşriyat a- 9 - Aktörün yapttg" I (3). A- tıkça eline geçen parav. l da geti- • 

F K h ft takip eden gilnlerde saat 10,:ıo don arar a ası geri kalmıyacak ve önüne \:ıkan eylcmi~tir. 1 !eminin bahset ek istediğimiz rı reçeli (3). rip karısına veriyordu. Ressam 12 ıe kadar açıkarttırma suretile 
.~ 89 uncu haftanın birincil.iği- her mürteciye ağır kararlar itti- Cenö.lZesi bug~n saat ı.o da en mül'.im kit~plaı:ından .biri~i 10 - Kalın kumaş (3). İlıti- bu sıkıntılı hayat içinde bütün satılacağından talip olanların Gala· 

1 Ga\atasaraydan 271 Fethı B. haz edecektır. Topanr<le Bogazıcesendem ha-ı bu eserın tercbmesı teskıl edı- yar (3). Lakin (3). çalışmak hevesinin söndüğünü ta'd• Loyt hanında 112· ı 13 numa· 
r zanmı tır. Yazısı şudur: Divanı harbin adilane venli-1 tir.Kırmızı etiket mekup paket yor. 11 - Bir mevsim (3). VaHdc hissediyordu. Gözünün önünde rolu depoda hazır bulanmabrı il:\n 

89 uncu haftanın en mühim ği karar buna bir misaldir. 1 makberesine defnedilecektir. 1 Burada Andree ile arkadaş- (3). Göl (3) . gece, gündüz hep bu ihtiyar, olunur. 

Milliı rfin citli rcmıını: 100 1 ~i. ~!am~yo;~~?1· HCın, ona kc I e:'.°1ind!ıtl ki, hatta- bi~ aralık j rum ! .. 

J 
F Dedi .. Akşamdan beri işin a
' vında idim. Onu böyle karşını 
s ezilir, büzülür gördükçe, 
nyanın en büyük zevkini ken 

vnde boluyor: 
- Aptal. .. 
Oeyor ve .. Boyuna kahkaha
la gülüyordum. Hele, Lale-

ı - Al şu yüzük ve küpeyi, gö 
> ''sat .. 

Demeden telefonda kendisin 
ıı bir yardım istemek için, 
ıtana uymadığuna pek mem 
ııdum. Gururumun kurtulu-

n t>daki bütün neşeyi bu suret
buluyordum. 
Ben, hiç bir şey istemeden, 

dılıgın, sınsılıgın, bana: 
1 
goz~~rınden yaş sızıyo:du ve. . Ben •sadece dile yor 

- Vah .. Vah... Üstustc: - Olur ... 
Deyip tc Nüsreti Bağdada a- - Bunun için ne isteyorsun Yahut ta: 

1 ~.ı:ınıanu~.nasıl olduğunu iyice canım?.. - Olmaz ... 
· ogretecegıme pek memnun- - Sana ne yapabilirim?.. Deye tek kelime söylemeyor 
dum. Ben de ona: - Canrnıa tamamile esir ol- dum. O, karısını niçin sevmedi-

- Vah .. Vah... mak, bağlanmak isteyorum!. ğini, 
Deyecek, fakat, - Emret.. Ne dersen o ol- - Nikahta keramet varoıır ... 

hıem JZZE1' 
vel'Illeğe razı olmadan, o, bütün - Ah. . . sun!. . Lafının boşluzunu kendi nef-
izzeti nefsini, gururunu topuk- Dedirtmesini belletecektim !. Deyor, gözlerimin içine bakı sinde tecrübe ettiğini, karısının 
lanmın altına atıp, istemeği gö Fakat, son teklifini: yordu.. . da bunu gayet iyi bildiğini anla 
ze aldırmıştı, ben kaybettiğim - Müsaade edin Belkiys, de - Fakat, siz evlisiniz?.. tıyor, ihtimal içinden de: 
hissimden, bedenimden, etim- yeyim.. Dedim. Sert bi•r bakışla ne - Nasıl olsa bunu kandrrı-
den en küçük bir fedakarlık bi- - Canan olun. deyeceğini bekledim. Şaşaladı, rını ... 
le yapmadan, kazanmıştım; o, - Can olayım... durakladı, kızardı. Belli idi ki, Deyordu. Ben de, dinledim 
belki bütün hüviyetini şüphe· Demek ve onların müsaadesi I bu sorgum ıkafasının içinde bir- dinledim, tam onun: 
ye koyarak, bütün kazancını 

1 

ni, vermek kadar kolay ve basit den bire 1bir sarsıntı yaptı, hiç - Eh.. . Gördün ya, sakını-
tehlikeye koyarak getirmeği bulmadığım için daha söyler düşünmediği, beklemediği bir lacak hiç bir şey yok ... 
kendisi için bir mecburiyet bil- söylemez: darbe oldu. Belki, bir iki dakika Der gibi olduğu saniyede: 
mişti .. Hele, vaziyet bu safha- - Nasr! olur?.. onun düşünmesi, benim bekle- - Ya, çocuklarınız? ... 
ya girdikten sonra, emindim Dedim. mem ile geçti. Sonra, Dedim. Bu, ikinci soruşum 
ki, ondan en iyi, en mükemmel - Çok kolay. . . - Bunun için, ne mahzur gö büsbütün fena kaçtı. Bunun, ar 
tarzda Nüsretin benden ayırt Der gibi bir hal aldı ve. . U- rüyorsunuz?. .. tık ne nikahtaki kerametle, ne 
edilişinin hıncını çıka'fabilece- zun uzun tezini müdafaa etme- Deye söze başladı. Ve .. En kan koca hoşlanması ile alaka-
ğim. ye, yalvarmaya, yakarmaya baş son söyleyeceğini en önce söy- sı olamazdı. Bu defa, 

Bunun için çok ne§eliydim, !adı. ledi: 

1 zi.i buruştu, • 1 başladı. Dili tutuldu, rengi ki-
- Şimdi, bu pirincin taşını reç gibi beyazlandı, gözleri u-

nasıl ayıklayacağını... faldı, yaşardı; en son: 
Deye düşünmeye başladı. Fa- - Belkiys Hanım, bana mer-

kat, bu sefer de ben onun uzun hamet edin .... 
uzun düşünmesine meydan bı- Deye ellerime sarılıp yalvar
rakmadım, üstüste tekrarla- maya başladı. Ve .. Bu adamdan 
dını: bu gece iğrendim. O toy, bir 

- Bunları hiç hesaba katma Sultan Ahmet Efendisi gibi his 
mıştınız değil mi?.. ve şehvet oyunlarına acemi gö-

- Beraber yaşamak için ser- rünen kalpte ne iğrenç bir kan, 
l!est olmalı idiniz. . . o Osmanlı imperatorluğunun 

- Çocuklarınıza, karınıza hi- koca bir nezaret koltuğuna o-
yanet, bu nasıl olur?. . turtulan vücutte ne murdar bir 

- Karınız ne der?.. his, devlet siyasetine giren bu 
- Çocuklarınız hakkınızda başta ne hoyrat ve sefil fikirler 

neler düşünmezler?. .. varmış. İnsanların oruhl varlık-
- Bu büyük günahın mes'u- !arını rakı masasında ölçmeyi 

liyetini ben · nasıl boynuma ah· söyleyen Ziya Paşa bir de şeh
nm? .. · vet kucağında tecrübe etmeyi 

Onu tamamile sersemletmek, tavsiye etseydi.. .. 
söyleyeceğini şaşırtmak, kendi- - Bana merhamet ... 
sini müdafaadan alıkoymak is- Deye yalvarırken titreyordıı. 
teyordum. Netekim de öyle ol- Sesi kısılmış gibi idi, daha son
du! Konuşmamız bu şekle girin ıra: 
ce her sözüm ona bir kurşun gi - İstersen karımı b 



Taksim abidesinin önü adeta bir 
mesire oldu. 

1 

• 1 
Cumhuriyet abidesi, Taksim nü, hava adeta bir son baha.r ht 

ltıeydanmın şerefini büsbütün vasını andıracak kadar gu.ze.
'1-tırdı. Bilh;ıssa abidenin etra- di. Bundan istifade etmek ıs.tı
fı, zarif bir paırk haline geldik- yen bir çok kimse·ler, Taksı~ 
ten sonra, halk akın akın bura- meydanına dolmuşlardı .. Resmı 
Va koşuyor. Bilhassa tatil gün- miz, abide etrafında teı:ıtz hava 
1~i. abidenin etrafı pek kalaba- alrnağa gelenlerden bır grupu 
hk olmaktadır. Geçen Cuma gü gösteriyor. 

Yeni caminin merdivenleri temizlenmeli! 

d f elen ecnebilerin derhal 
Y enicami meydanı yazıla çı- e a g . . 

lile bir deceye kadar temizlen- nazarı dikkatlerını ce.l~eden 
di. Fakat camiin merdivenleri "Yenicami,. nin avlusu gıbı mer 
bir türlü temizlenemiyor. İstan divenleri de bir takım ayak es
bu1un başlıca mabetlerinden bi fının tasailütünden kurtarıl-. .h. ı na 
rı olan ve bilhassa tan ı ve s -
!lal kıyme~i itibarile şehre ilk malıdır. 

S·ı· . ·? Acaba ı ıvn mı. 

• . _. ah ut Silivrinin yoğurt 
. Son günlerde yoğurt birden- dıgı ve Y afından yapıldığı 

bıre bollastı ve ucuzlaştı. O ka- çu ustaları tar . 
d k. ' · d b 1 nevsımde ~r ı, mahalle aralarında şım- söyleniyorsa a 1 

• 

dıden okkası, kırk beş, elli kuru b k dar ucuz satılması bıraz 
Şa kadar yoğt::rt satılmaktadır. ~ a . lb :liyor. 
~u yoğurtların Silivriden gel- şupheyı ce ec 

Peynir fiatleri çok düştü! 

• 

SNAF 
• 

Ayasofya avlusundaki sıra 
kahvelere rağbet var ! 

Seyyar leblebiciler vekurşun boru 
hırsızlığı 

İstanbulun gedikli esnafı ara aşmnaktır. Bu kurşunlar, çol 
sında bir de leblebicileri vardır. defa biırer avuç leblebi mukabi 
B.unların dükkan, tezgah sahi- linde işte ıbu.gördüğünüz küçül 
bı olanla!1ndan bahsetmeyoruz. leblebicilere gizlice satılıyor 
\'.' alnız bır lç.ı.~nn seyya~ leblebi- Vakıa, zabıta işin bir dereceyı 
cı çırakları, oteden ben mahal- kadar ·· ·· ·· ı d k . onunu a mıpa a enac 

. . 1 . . . . leler arasında, ufak tefek sirkat d kı.:~....ı 
Ayasofya camiı avlusundakı ru eı>c:yc~. ıkalabalık 0Jınakta- lennden hırını daha ~aybede- vak'alarına, isteyerek ~ya ia- a ":e ~lmmış kurşunlar 

kahveler, Ramazan münasebe- dır. Bır gun geliır de Evkaf, Be- cek, fakat buna mukabıl Aya- temeyerek amil olmaktadırlar. leblebı ile mubadele eden açııl
tile çok rağbet görmektedir. Bu lediye ile uyu§up bu sıra kahve sofya mabedi geniş bi nefes Sokakta serseri dolaşan bazı gözlece tesadüf olunuyor. Res 
kahveler, bilhassa ikindiye doğ leri kaldırırsa, şehir hususiyet- alacaktır. çocukların işi gücü evlerdeki mimizde bir leblebici, çocukla 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • terkos musluklarını camilerin ra leblebi dağıtırken görillmelr 

Parkta kış ortasında güneş 
banyosu alanlar ... 

Gülhane parkı, geçen Cuma meden geçirmek istiyenler Gül turarak ertesi günkü derslerir ı 
günü çok kal~balı~ı. Böyle yaz h.ane parkını diğer yerlere' ter- çalışan mekteplilere parkta sııc 
dan kalma gunlerı para sarfet- cıh ediyorlar. Sıralar üzerine o- sık tesadüf edilmektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her hafta muayyen güiıde şahit 
olduğumuz bir manzara .. 

kubbesindeki kurşunları söküp tedir. 

Kadınlar her sahada muvaffak oluyor! 

Harbi }lmumiden sonra it ha- çok erke~er, kahvelerde yaı. 

yat~~ giren ve çalışma bölümü gelip tavla atmakla gününü ge 
ne ıştırak eden kadın, artık her ~irirken, kadın üçe beşe kanaa 
sahada erkeklere ırakip olmağa ederek alnının terile hayatın 
başladı. Boşta gezen kadın ve kazanıyor. 
erkekler arasında bir mukayese _Resmimiz, bi: örgü tezgahı 
yapılsa, sanırız ıki, işsizlik re- nm başında çalışan kadın işçi 
korunu erkekler kazanır. Bir !eri göstermektedir. 

Çocuğuna kumbara almak her annenin 
vazifesidir. 

TÜCCARLAR! 
LO. "DRA ve BIRMINGHAl\l'da 

16 ill 27 Şubat 1931 de devam edecek olrn 

1-1931 lngiliz Sanayi Sergisini 
ile •The llriıish Coıton Texılle lndusıry" ta· 
rafından White Ciıy Shepherd's Bush, Lo;ıdra'da 

tertip edilen ve 16·28 Şubat 931 de devam edecek 

2- PAMUKLULAR SERGİSİNİ 
ve • Albert Hail, Kenslagıon Londrı. da "Tbe Draper>, Organiser 
ıarafındaa ttrtlp edilen ve 16·~1 şobat 931 de devam edecek ola~ 

3- Sun'i İpek Mahsulab Sergisini 

ZiYARET EDiNiZ 
. BOtün tüccarlarla müesse11n ticariye pek mühim olan bu sergileri 

zıyareıe davcı olunurlar. Her türlü taf>ilAt ve davetiye kartlarını •!mık 
için Galata' da .Medrese sokı.~nda (Sen Jorj ?astan esi karşısında) lngiliz 
Konsoloshanesındt kAlo lngılız Sefareıhanesı ılcaret kit•betıne nya c 0 

yakın lagill• Konsolosluğuna mürıc11ıe olun•ısL Marularz ateşe ko· 
merslyal tarafından vukubulacak talep Uzerine sergiyi ziyaret edecek
lere Uoyd Triestino vapur acentuı ilt Şark şimendiferleri ldoresl 
bller ll•,uraıında "f.30 vo ' /,25 ıcnzilAt yapmağa karar vermişlerdir. 
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İdam hükmü salı günü sabahı infaz edilecektir Arif Oruç Bey mahkum oldu Himayeietfal ve Hilali- Şarapta zehir! 
ahmer kongreleri ROMA, 30 A.A. - "S 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) BlRER SENEYE MAHKÜM TAHLİYE EDlLEN KÖY- (Baş tarafı birinci sayfada) efkarı umumiyeyi tehyiç eder . . . . Bartholomeo İn Galdo., dan~ 
EDiLENLER LÜLER . · · Hilalıahmer ve Himayeı et- zetelere gönderilen bir habC 

~ inin birinci ve ikinci fıkralar! muciıbince takdir edilen bır ay mahıyette bulunmasına mebnı fal cemiyetlerinin nahiye kon- ·· -
1 1 

· ~ 
· H H'J İZMI'R 30 Muhakeme e • A 'f 0 B hakkınd ki tahl. gore, og unun ev enmesıne " delaletile 146 -ncı maddesme Manisadan Şeyh acı ı - ' - - hapis ve yirmi beş lira agır ce rı ruç · a ıye greleri devam etmektedi<r. Bu · 1 b' k dm · ·ı a 

· ·d l k · H k.. ·· d o·· - dilmek üzere divanı harbe gön- . . dd tal b' · edd' ' . . . nı o arnıyan ır a mu < tefvıkan ı am arma ve anca mı, oros oyun en mer og- zayı naktımn 69 uncu ma e e ının r ıne ve zararıma- meyanda Beyazıt nahiyesı Hı- aıına· ka · d '"" , 
içlerinden altısmrn yaşlarr dola lu Ahmet, Ahmet oğlu İbra- de~len .Kemal paşanın. Armutl~ mucibince msıflan olan on beş nevi olmak üzre vali Eşref B. mayei etfal kongresi bu akşam . gaf rar ;ermış, ar uıun j 
yesile mezkur kanunun 55 ve him, Mustafa oğlu Sadi, Zeno. karıyesınden Hacı Emın efendi- gün hapis ve on iki lira ağıır ce- için 2500 lira ve polis İlyas ef. Beyazrt Hilali ahmer cemiyeti cesı s~. r~~ o~an ŞD a 1~. 1 
56 ncı maddeleri mucibince oğlu Hasan, Arslan oğlu Şaban n!n oğulları ~.acr ~üleyma_n Şa- zayı naktinin dahi ilavesile ba- için 200 liranın matbuat kanu- binasında aktedilecelrtir. Ge- ~e z;0

1~ da ~ş ır . . h~~e 1~ haklarındaki id~m ce~alannm ~usallah oğJu H~l~t, ~brahim kır Ahmet H~seyın efendıl~rl.e. Hğ ol~uğu b!r seı:ıe. ik_~ ay on nunun 11 inci maddesi mucibin- , re~ ~h.imayei. etfal~ ve gerekse ti:~ a ar ımse ze ır en 
15 ve 24 sene agır hapıs cezası- oglu Mustafa, Abıdın oglu Tah Parsadaı: ~ hoca, D~ınırc~ı beş giın hapıs ve ıkı yuz kırk se ce maznunun aleyhlerle gaz~~e Hılaliahmerın nahıye kong;re- ıııiııı•••amıımm•m~ılllll 
na tahviline. sin, Osman, Paşa köyünden hacı ı:ekır oglu __ Ha~z Alı ve bı- kiz lira ağır cezayı naktiye, sahib~den tahsiline ve kendisı- leri 15 şubata kadar devam ede MAR C'ELLE CH.\YL\1 . 

2 - 41 şahsın mılttali olduk- Mehmet oğlu Ahmet, Salih oğ- rader~ Haf~z Huse;-,. Ha~ Ankara asliye mahkemeleri ce ne itasına müttefikan karar ve- / cek bilahare viiayet kongrele- Bu halt• 
Jan isyan hareketini suiniyetle_ l~ Osman. Bozalandan ~hmet oğ~u ~brahim: tene~ecı kulalı za dairesi heyeti hakim~sini rildi. . \ ri başlayacaktır. MELEK. sinemasında 
hükumete ihbar etmemek ve ~ı oglu Mehmet, Osman oglu Ha- Alı oglu Halil, .mus~tı~l~ça tahkirden dolayı hareketinın te ETEM RUHi BEYDEN I~- O f l b I Herkesin rnkdir erıil;ı 
ni alet ittihaz ile halkı devletm san, Sait oğlu İbrahinı, Ak- bu akşam tahlıye edilmıştır. vafuk ettiği 480 inci maddesi- TANBUJ:., BAROSUNA ŞI- . a ga 1 orç ar 0111•• H t 
emniyetini ihlfı! edebilecek ha- Mehmet oğlu, Mehmet, Simsar Bunlar hapishane önün?e °:3- nin d&düncü bendi mucibince KAY ET Dalgalı borçlar muhasibi mes u un aya 1 
rekete teşvik eylemek ve tek- katibi Mustafa, Molla Mehmet maz kılmış kurban kesmışlerdır. takdir edilen altı ay hapis ve Müddei umumi muavini Ba- ullüğünde şimdiye ikadar kabul 
kelerin seddine dair olan kanu- oğlu Ali, Tarakçı Hasan oğlu MENEMEN, 31 A.A. - Di- yilz lira ağır cezayı nakônin ve ha Beyden doktor Nuri Beyin edilmiyen müracaatların bun
ııun mer'i yetinden sonra. ay!ni İbrahim Etem, kurabiyeci Ha- vanı Harbi Örfi mahkemesi bu- \ polis efendiyi maddei mahsusa Cürnhuriyet gazetesinde çıkmış dan sonra nazıın-ı dikkate alına
tarikat icra ve nakşi tarıkatına cı Hüseyin. gün saat 14 te Mustafa Paşanın ile tahkirden dolayı hareketine olan mektupları hakkında malu- rak borçların tediyesine karar 
ait hizmetleri ifa etmek suçla- ŞEYH ESAT _SABAHA KAR riyasetinde toplanarak, Manisa- '. temas eden 480 inci maddesi- mat istedim. Baha Bey bana şu , verildiği tamim edilmiştir. 
rrm işlemiş olmalarından dola- ŞI ÖLDÜ nın Rahmanlar köyünden bak- 1nin ikinci bendi mucibm- malUınti verdi: 
yı Türk ceza kanununun 151 MENEMEN, 31 - Divanı kal Hasan usta ile Eskişehirden ce kezalik taıkdiır edilen - Filhakika doktor Nuri B. 
inci maddesinin birinci fıkrası harp heyetinin kararının tefhi- tatar manifaturacı Abdurrah- bir sene hapis ve iki yilz bana bir mektup yazdı. Ayni za Dayak faslı 

Büyilk Fransızcı sözlü fil mi r.i 
temsil ediyor. 

baveten: FOX MOVIE'fOı\E:: 

1 
Mösyö MUSOLINI niıı Slll fi 

hakkında irat ttıiği nutuk 

• Par•mount filmidir ..... 
:;.. 

• ? Şubat cumartesi akşamı ı 

Münir Nurettin 
ı: 

1 :l 

ve 163 üncü maddesinin birinci mi üzerine hastalığı ağırlaşan man ve Hacı Hamit ve hazır el- lira cezayı naktinilı 69 uncıı manda Şerafettin Beyde geldi. Nişantaşı kağıthanesinde mu 
hkrasr ve 677 numaialı kanun Şeyh Esat geoe vefat etmiştir. biseci Yakubun ve tzmirde ame madde mucibince msıfları olan Kendisine hitaben yazılmış bir kim Mahmut ile Galatada Kara • 
hüküml.~rine tev_likan ~erecati Esat ölürken y~.~~ _ .?~~n lelik eden aslen Bulgaristanlı dokuz ~y .hapis ve. yüz li~a ceza mektupla doktor Nuri Beyden IV!ustafa Paşa sokağında mu
m_uhtelıled~ halı! ve agır ha- hasta b~c~a ol~u~u İs Mustafa oğlu İsmaili muhake- yı nakti1?;ın ~ıle .~ıır sene Etem Ruhi Beye verilmek üzere kını ç~lak .. A~et araların~. 
pıs cezaları~e "!ucaz.atlarına. tanbuldaki aıleme bıldınnız, ~a- me etmiştir. Neticede: 1 _Eski- on beş ~.hapı~ ve yuz dok: bir mektup verdi. Bana gelen hamalıye ucretınden dolayım~ 

3 - Ve yırmı yedı şahsın be- na yasin okusunlar, onlara oglu şehirliler hakkında tahkikat ev- san sekız lıra agır cezayı naktı mektup Cümhuriyet gazetesin- nazaa ı;rkmış Mahmut Ahmedı 

konıeri 

JMe;ut Cemil • Ruşen 
ve arkıd~lırı refakaıilc 

~; raet/erine dair Menemen diva- mu emanet bırakıyorum" demiş rakı arasında daha bazı maznun nin mumaileyhin hiyni ikayı de cıkan mektubun aynıdır. Bu darbetmiştir. 
;ı n~. h~rbi ö;iisin_den sadır ol!ln. tir. A ların bulunduğu anlaşıldığro- cünnünd~ aJotmış beş yaşını .ik mektuplarm münderecati gaze- . Bir e almamı 
rı Jıııkümlerı havı 25-1-931 tarıhlı Esadın üzerinde altın ve ka- dan bunlar hakkında da ilk tab- mal etmı§ bulunması hasebil~ tede aynen intişar eden şekilde Ş Y Ç Ş 
t< ve 4 numaralı karar v~ telerru- ğıt paralar zuhur etmiştir. Cena kikatm açılması için evrakın altı da ibiri olan üç ay ve yi~ ve kendisinin bu mesele de şa- Beşik·taşta MısR"lı oğlu soka 
'f atı, Jel/en arz ve takdım kılın- zeai bugün defnedilecektir-. Oğ- müstantikliğe iadesi müddeiu- s~kiz gün ~J?is v~ altmış yed~ hit gösterilmesinin ve şehadete ğ~nda ~9 numaralı Hanede mu-

l ı ;l !: mıştır. .. _ . lu Ali, babasının cenazesınde mumilik tarafından beyan edil- lıranm teı:ız~~le bır. sene .. ye.~ı deceğinin sureti katiyede yalan kı~ ~ıkmet Hanımın bulunma 
.c v ldsm hrı_k~Ierı1!d_en. ma~da_- bulunmak üzere Mustafa paşa- miş ve keyfiyet hey'etçe kabul j ay on ?'e~ı ~ hapıs ve uç yuz olduğunu mübeyyindir. d~gı ?ır :ıırada hanesine . hırsılf 
, 1 5 sının tasdıki idareı orlıye amı- ya bir mektup yazmış müsaade edilerek maznunlara tefhim edil otuz bır lıra agır cezanın meka Ben bu mektupları mahkeme gırmış bıır şey almadan fırar et I • 
[( v ıinin ~airei s~la!_ıiyeti.n~ daJıi! istemiştir. ' mıştir. ' mı iddiadan v~ müddei vekili yi tenvir için mahkemenin naza- miştir. 

olup! ~dam h~umlerımn dahi Esadın ölmesi bazı mevkuf- 2 _ Müddeiumumilikçe bera- ta'!'afm?a~-~1 ~.lep ve derme rı ittibaına vazetmekle beraber --.--·----
ı ı T ~. teşkılatı es~sıye ~~nununun .2? larm, bilhassa Laz İbrahimin eti istenilen Hasan usta nakşi y~n edıldıgı_ ve S~eyman . .Be- münderecatını avul.vıtlık haysi- lngıltere ve sulh 

lı ı. ~c; madd~sı. mucıbınce M~ı;lısı fazla teessürünü mucip olmuş- tarikının inkişafı hususunda fa- Y~~.mazb1;1'İ ıfadesın~e de .. soyle yeti mesleki}'l!si ile kabili telif LONDRA, 30 A.A. - Lort-
tı, alıce rasdıkı esbabmrn rstıkmal tur. aliyet gösteren eşhasla temas dıgı veçhile gazete~ mundı;_- göremediğim için tetkikat ve lar kamarasında muhafazakar-

Biletler bugünden itiboron :\.lek~ 

sineması gişelerinde satılmalnadı .-. 

MAXiM 
•· !ı ., buyur~Jması .ma~u~dur. . . MENEM~! 3 ~. A.A. - .Me- etmesi ve bu ~şhas vası~a~ile ir- recatmdan kablelneşır ih:a~~= tah~ika~ yapılarnk, muktezasi-1 !ardan Lort Bridgeman, sulh yo 

lı ı Mudafaaı Mıllıye Vekıl~ nemene geldigı gunden ben ra- tica şebekesinın merkezını teş- mat~r ol~ayıp ~_:ıhza Y nin ıfası ve netıceden de malu- lunda bir imtisal nümunesi ol- Yeni numerolar kotlyoalıt, sür 
lı 1 ZEKA! hatsız bulunan ve askeri revirin- kil eden Seyh Esadin köşküne lık .gunlennde ev_ atl'.11'mr yaşa- mat itasi talebile İstanbul baro- mak üzre donanmasını müthiş prizler. 

.) Şubat perfenıbe 

Büyük suvare dansant 

d eda . altı d b lundurulan . ~ nl .. b tt b tabılmek mecbunyetile gazete- .. d d' Ge k b•tn S f } İ İ ! 
r l JDAMA MAHKÜM EDiLEN et vı n a u . . .. gitmesı onu a ~unase a a u- . lira .bi cüz'i bir mebia' suna gon er ım. re za ı ~- surette küçültmüş olan İngilte- 0 ra arı U UDU~ 
~ · LER Şeyh Esat, son hafta ıçınde bu- lunması dolayısıle kanunu mah nı~4~T dgı .. d. . •uır-~ melerden ve gerek mahkemeyı renin bu fedakarlığına mukabil 
~ı :• M . d k h . - Mu tün bütün hastalanmış, yapılan susun 67 7 inci maddesine tev- ~- a ı ın. e mu ~rı. ~e:wıt ug~ dinlemiş olanlardan anlaşilaca- ecnebi donanınalardan hiç biri- Telefon : Bcyogı,. : 263,l 
bu f ~sa ~ Ta l'~ec~ çrragı H" 

5 
tedaviye rağmen dün saat 16 da fikan bir sene hapse. n~ zaıruretıne me nı e . e ~ ğı üzere vali Beyin vekilleri ta- nin tenkise uğraUlmadığını ve ::::::::::::::;11 

ı t~ a, ~rzı H.~ at'. ftç~· . 1t;~ vefat etmiştir. 3 -Türklüğü ve Türk tarihini ;:11şA~lmıı':~ v~·f:.~ı:ıe ne~;·Y~. rafından aleyhlerine isnat olu- hatta bazı memleketlerde inşaa- Bo güıı saaı 14.30 da 
Y'ln'. taA;~ı Çeuse~~n, k .. s .~c~ !.\ İdam maznunlarından Göri- kurtaran Büyük devlet reisine a a e se ~ ı~ı veç ~ e d ız nan hususatnı ispatına müsaade tı bahriyeye germi verildiğini Fr•nsız tiyatrosunda 

ı ~?'m ı, •1 §~
1 

oyu; en celi Mustafa Abdülkerim de karşı tefevvühatta bulunan ve zat k baş.d mu ':f.7r :~ra: ~d edildiği zaman maznun vekili söyleyerek bundan İngiltere i- Samardji Yunan operet trupu ı•· 
11 o k.~~~det ogk!lh eAymhmant, oag~lau- kalp hastalığından, yapılan te- selameti vatan namına icraata senlv vlme 1 areh e ebı :11

1 
e e 0 hualg Etem Ruhi Bey bir çok şahitler rin tehlikeii bir vaziyetin tahad- rafından birinci m11lne olauk 

1 ı oyun en a ya e d . - f ım· 0· . • . b ... f' . a aşı . ası as ı e şu , .. . b d d k " ı d lfimo K r ı;: 
' .ı İb hi K S"l . avıye ragmen ve at e ış r. gırışen divanı har ı arının tev- h kkınd sbab h ff f . gostennış ve u meyan a o - düsü muhtemel olduğunu ilave • c u a ı ~o 
e [ .fra m, Oasap u ~an, ~a DlVANI HARP RElS~NlN kifine lüzum gösterdiği eşhasın akd .. eda ddı d:Ol u ak :a:~ı tor Nuri Beyin ismini de söyle- eylemiştir Lort Parmoor su- saat 18 de ikinci matine olarak 
li. m aturacı sman, a ız - MÜHiM BEY AN ATI ak f'-"' t h . ecı· . ta ıny ı:n a e ı ere - . . . be ·1 1 . . , • 1 lkori Tiı ICatcyidos 

, mal, Tabur imamı İlyas hoca, . . . le~ine olar e IUln e yıç ıcı nunu mezk\ırun 59 uncu madde mişt•: Istına . suretı e a ı~an ı- batta toplanacak olan terki tes- ıuvuede saat 21.00 d~ bti ; u'' 
' Aı· p d R şe h ha İZMİR, 30 Dıvanı harp reısı sozler sarfeden amele Mustafa . .b. ta . d'l c . a fadesınde Nun Bey ademı ma- lihat konferansından müspet bir ı aşa za e agıp, Y - M taf • 'd k. be . . .. . • sı muc~ ınce yın e ı en ez - . . . be gala olarak 1 ı f Ahmet Giritli İbrahim og' - us a paşa atı e 1 yanatta oğlu İsmaılı de muddeıumumı- ı .. ,... ireri olan yedi ay lUmat beyan ettı. Bu ıstına netice çıkmadığı takdirde devlet Erotik• Gymnasi• 

u ız ' b 1 du al b' h'l .. hapse arın u,...e hk d ku d - aman 
1: lu İsmail, Menemenden Boza- u un . : nin t • e 1 veç. 1 ~ uç sene bir gün hapis ve yüz on bir lira ma eme e. ~ n ugu ~ ler arasında teslihat hususunda pazartesi ıktımı 

1' landan koca Mustafa, Hacı İs- . - Divanı harp ~7 mevkufun mahkum etmışttr · ağır cezayı naktinin tenzili ile maznun vekili Etem Ruh~ B.ay- tekrar bir takaddüm ve tefevvuk Cbiflon Chllfonette 
•t l mail, Hacı İsmail oğlu Hüse- ıdamına k~ra:. ,;ıerdı. Bu 37 malı Yarın muhakeme yok:W-. bir sene on altı gün hapsine ve nen: «~aymakam . Nurı Bey rekabetinin başgöstermesi ve -•.liiiiİİiii•ıiiliiiiiiıiiiiiıı•-' 
3 ı yin, Göriceli Abdülkerim, Me- k~u ~ugun ogleden .. sonra umu ı /DAM MAHKÜMU ÖLDÜ kendisinden iki yüz yirmi lira a "!arın . ıdareh~n~sıne. geler~k bundan nihayet yeni bir harp Ekler tiyatrosu 
i t nemenden Cumaibalalı Kamil, ~ı .k.oguştan alara~ uçe~ beşe.r İzmiır, 31 (Hususi) - Mene- ğrr cezanın alınmasına karaT ve bızz~.t bır.~ı;>k bildıkler~_oldugu- çıkması melhuz olduğundan tah Yunan Operet - Revüsü 
· ı Molla Süleyman, kahya oğlu kışılık odalara ~ecrıt ettık. Dı- men divanı ha:lbince idama rilmiştir. nu soyledıgı halde b~gun .~ah.- didi teslihat konferansının aka- Olympia - Kantioti Riçiardi 

11 
Hüseyin Çinuene Mehmet og· vanı harpce verılen kararın ken- mahkim edilen Göriceli Musta M h Mahi f · h k keme huzurunda bılmedıgımız mete ugr-amasına mani olmak i- Bugu .. n 14,30 ta "İlk işk" 

'I , <> dil· · k · · h d utar re.nın aree- dl 1 .. 1 ~ i lu Ali Hamnı og'lu Jozef Sum erıne aıt ısmını ıstınsa e e- fa A,bdülkerim hastanede ve- . . ·•· k sebeplerden o ayı ya an soy e- cin bütün devletlerce azami hüs 17,30 ta "Hepsi Di~~.,..'. Bu al<' 
ı ' J _.. ' • k h · b.ld' dik b .. l likl tının temas ettıgı anunu ceza- . . . . • !l"'' 

1: t !ulu Ali, Osman oğlu Mehmet, re . epsıne ı . 1'. ' oy e ~ fat etmiştir. 480 . . maddesinin birinci mıştır.» demı~tır. . .. . nü niyet gösterilmesi lazım gel- şaın "Terezina", yarın aksaı:ıt . 
< •· Arnavut Yusuf oğlu Kamil Ke vasıyetnamelennı yazmak ve gu - nın . ın~~. .. h · Etem Ruhi Beyın Cumhun- diğini söylemiştir. "Revü"'. 
• ~ rim oğlu İbrahim, Selim ~ğlu nahlarına istig-far etmek imka- lkt d" •• d l bendı rı:ucı :0ce uç ay aı:s~ne yet gazetesinde çıkan tekzibini . .. . . . . ~ 
'-· B k At•b AI' h. d ru onlara verdik. lSa 1 muca e e ve 50 lira agır cezayı nakdi ile de okudum. Bu tekzip ile mahke _ __ _ lkı guzcl saat geçırmek ıstersenız ••••• 

. aşna as, aşe ı:r en . . . . tecziyesine, Kaymakam Şerafed .• . .. '!I ASRi s·N EMADA 
ti'.: şeyh ~hmet Muhtar'. Şeyh E'.sa 37 k!şı?ın anca~ be~ı yaşl~- (Başı birinci sahifede) din B. ile zevcesi Bahriye H. ta- n:e huzuru~da soyl~dık!erını te - 1 1 
. ı dm og lu Mehmet Alı, Manısa nndan ıstıfade ettıklennclen ı- ihracatımız 20 milyon lirayı mü ı f d ddei mahsusa tayini lıf edemedım. Bu cıheti de ayrı-' 
;~~ ha~tan;si.iman:ıığından mü~e- damd~ kurtulmuşlar 24 seneye tecavi:ı:dir. , :~rı:ti:i:~e edilen hakaret :a İstanbul barosuna yazaca- LİL y DAMITA~ VİVİAN GİBSQN,• 
11 ı kaıt Laz Ibrahım hoca, Manısa mahkUm olmuşlardır. Şeyh E- Gecen sene ithalat miktarı 1 d el' ce bunların (Milel gım. ı W GAİDARQFF . 

1 E h 1 M h . - 1 . . d lcl el - •. avasına g ın - ve tardından teın!ll edıleıı dan mrulla og u e met. 1 ~a.dı~ og u 65 ını o u:m~ 1.gı 548,919,041 kiloya, ihracatımız clei vekilinin maznunlara ispat 1 l k 1 • 
':ıı 2"- SENEYE MAHKÜM ıçın ıclama ına?k~ı.? e~ılmsıştır. 618,143,741 kiloya baliğ olmuş salahiyeti vermesi ve hakarete \ Hama avgası KADIN ı•zy•ı RABi 
·iı;ı EDiLENLER Ka.rarın tef~mı u~erıne _eyh tur. ! maruz kalanın kim olduğunun Topanede oturan hamal Ha- ı 
'a 1

1 
Sinleri icabı idama bedel 24 E~a,din hasta~ı. agır~aşmıştı. Evvelki sene ise ithalat 965, I tasrihi teklif olunması üzerine di ile hamal Mehmet ~a~vede . . . . . .. . 

'e. ··ene hapse mahkfım edilenler Hılafet komıtesıle alakasına 899 622 kilo ihracat 669,436, "d f d d'nde bu isimler sandalyede oturmak yuzunden il filmınl ıeruışay• gıdınız. C,oıı: memnun olacaksınız. Bugun sıat iti 1 2 
~ d · b' . . f h 1 d ' ' mu a aa sa e 1 

· • 'b' 1 . . d d ZENGiN VARYETE l •ı' sunlardır: aır ır ıtıra name azır ıyor Au, 675 kilo idi. 1930 ticaret müva- i verilmis o'mak itibarile cürüm kavga etmışler ve hırı ır e:rın:. seansın a ve ıuvare e. ' numeıo ın: 
,.r Maııı·sadaıı Nalnıcı Hasan, 20 bu münasebetle Lavrensle ala- · 1 h' · d olmal·la bera- · kil ·d . •. b' A varalaınıslarclır 5 PLENTF.RS cambazları ıle ASSO ve 'i.\~A muaf çingeneler 
., , zenesı e ıını:ı e • tes e emıyecegıne ınaen - . • · · )............ ,. 
{ _ yaşında, Coban Ramazan 20 ya ~sı da me~dana çıkıyordu; la- ber umumiyetle harici ticarette 1 rif Oruç ve Süleyman Tevfik B. Sarkınhlık yapanlar - • 

1 •[ ~mda, Giritli küçük Hasan 17 k~~ h~stalıgında~ yazısıı:ıı . he- bir durgunluk ve düşkünlük var lerin bu cihetten beraetlerine ve Sultan Ahmette san'atlar •••••••• Du .. n akşam ••••••••• 1 

, ,. yaşında, Menemenden Harput- nuz ı;m~yete. erdırememıştır. dır. berber İsmail, İbrahim Hafız • • 
'fl Ju Ömer oğlu Mehmet 65 yaşı- Laz ~.brabım hoca ban~ !11ek İhracat, ithalattan fazla ol- Hasan ef_ !erin ifşaaları usulen mektebi sokağında oturan Hafıi• •TARAKANOVAntn'' 
il nı mütecaviz, Lil.7, Mehmet Ali ~pla. muracaat ederek mul~at maltla beraber evvelki seneye sabit olamadığından bilkülliye ~ Hanım fl:ro~rde~ :S:clıı'~e_ I: • 1, t 

,lı hoca 65 yaşını mütecaviz, Erdi ıs~~şse. de ~vvelce tahriren nispetle 3,733,689 lira noksan- bera-etlerine ve 200 lira kefalet anım ~.,r; a pa a .,e e .1, ~ • , • 
~·. billi Şeyh Esat 90 yaşını miite- mu_teaddit m~da~~ala~d~ ~.ulun~ dır. gösterdiği takdirde Süleyman ye çıkm' . . H I• • muzafferane muvaffakıyeti .• 

, caviz. dugu ve tekmıl sozlennı soyledı Bazı bankaların tetkikatına Tevfik B in muvakkaten tahli- Fakat o srr~da. F~, ay- • G L o R y A • t 
ıı • HA p 1 S CEZALA Rl NA M AH- ği için kendisini kabul lüzumu- göre g..,.en sene ithalatın azal- ' . - azetede müntesir o- dar ve Asaf ıamınde uç gen~ ı' - - • ••• 
ı: - I E .. d. ' -" . yesme ve g • yanlarına yaklaşmış bu hanım ~ • • 

1 KUM ED LENL R nu g~rme un. . . . masında en mühim amil evvelki lup zaptnıda tafsilen gösterildi- lar evv la lakırdı a~k sure-
1 tj 15 s~ne ağ. ır hapse mah- b M~et Mec~1:.?eJ: . 1~~ın sene, yeni gümrük tarifesi dola- ği veçhile isnadatın şekil ve ma- ti!: sark~ntılık yapmaya başla- ••••••••••••••••••••••••••• 

•
1 

kum edılenler ~unlardır: a~ı samını .. gıt r.' e m yısile vaki olan fazla ithalattır. hiyetine ve gazeteye.sürüm te- 1' d · I• t ŞEKERİM Marguerite Moreno • 
' Horos köyünden Salahaddin edilen karar bizıın endi kararı- lthalit ve ihracatta geçen . mini kastile ihtiyar edilmiş bu- m~i b 

1 
k · I • • ••••• • • 

t,. oğlu Naşit, Yakup oğlu Ali, Mu mrzdzr. seneki durgunlnk umumi buh-/ 1unmasına ve neşriyatı vakıanın 
1 

.hta ~bu, ıare ttı ya~!• • ŞEKERİM ..... SAINT GRANıER ~ 
ı :,li hi<ldin oğlu Ali, hacı Hasan oğ İkinci grupun muhakemesi i- ran yüzünden fiatlerin tenezzül · ara ıh .~ u.~~makaardma.1 ~I• • ŞEKERl.M MONA GOYA ~ 
ı ı: ' Abd N . ·ı M 1,... . . h bi Bal ke . k . . k b'l 'h men u uç gene ışı o ar ı er ..... ı ı lu ul, ecıp og u ev ..--ı;, cın dıvanı ar n ı sıre na etmesinden ileri gelmiştır. 6cl5 lira olmasına mu a ı ı ra- .. .. .. 

1 
k.· ı..: 

1 
k el il , . • . . 

1 
. ı. 

' ,-, R · ·ı O M" - '. . - d 'ild' .. . . goturrnuç er ı, u.ır Ma ı e ''" elhasıl hansız opereılerın en tın ~e en sevim lıı o ı 
. .atıp ~g tı s~, umtaz og lı haberlerı dogru _eg ı~.. . Emtia fiatlerinin duşmesı cat 6,211,992 !ıra.dır. . . : de sarkıntılık yapmaya kalkış-' • ş E K E R • M 

' lu Haşım, Ha§ım 65 yaşından - Paşa hazretlen 37 kışının büyük bir kısım halk tabakasın- Geçen sene ınıktar ıtıbarıle 
1 1 . da k 1 la dı- · ı. • ~ 

1, ı;' fa~la olduğundan ce~ası tahfif ismini lOtfedeınez misiniz? da iştira kabiliyetini azaltmış- en fazla ihra~t eyifılde olmuş, tn aı m n ya a anmış r ı. ı ~ J ~ 
1, ''\ ediler~k 12,~ se.ne. agır hapse _ Şimdilik hayır •.. Bunların tır. Bu iştira kabiliyetinin nok- 72,626,668 kıloyu b~muştur. Dünkü kazalar • t .. . . . ~ 

s mahkum edılınıştır. listesini kararın Millet Meclisin sanlığı tesirile~ir ki alıcılar. ~- Fakat bu?un kıy~etı ancak 14, ı - Şoför Nasuhinin idare- • ~ onumilzctcld çarşamba u~amı ~~ 
ı. rr,.. ÜÇER. SENE HAPSE MAH- ce tasdikinden sonra vereceğim. zalmış, bu da ıthalatın tab~ıdinj 461,233 !ıra old~gu ha~de mart- sindeki 1970 numaralı otoma- • ~ MELEK Sı'NEMASINDA -4~ 
' ·.,~ KUM EDlLENLER Yarın kararın tasdikten gelme- de bir amil olmuştur. Yerli mal 1 ta 39,982,965 kılodan ıbaret o- bil T."ph::nede Ali isminde bir ~ ~ ~' 

rl İ. Süleyman oğlu Murat Musta aini bekliyorum. Karar gelince la'.a gös.:erile~ rağbet te lehi- l'.111 ihracatın kı}:metı. 13,~84 , 494 :-asana çarparak yaralamıştır. ı ., 
fa, Kara Ahmet oğlu Ali, Ha- hüküm derhal infaz olunacaktır. mızde yuzde uç kadar fark hu- ~ıra~ır: En çok ıthalat, 1?racat 2 - Tophanede oturan fırın .... ........... . dil ki' ••••••••• ~ 

·, 
1
san oğlu Mehmet, Paşa köyün Müddei umumi elli küsür ki- sule getirmiştir. ışlennın en ~urgun .. ol~~~ ve amelesinden Durmuşa 502 nu- ,... v ,... ırae e ece ır. _;......:--'~-'--'--'--'---

1' ""0den Mehmet oğlu Abdurrah- şinin idamını istediği halde biz Umumi ve.hususi .ş~~rlu ta- 29,716,253 kıloya duştugu tem- ıııaralı tramvay ~arparal: yara- K ' K ' 
~i 'inan, Hoca Hasan oğlu Hüse- bazı iftiralar meydana çıkarmak sarruflar tedncen tesırını arttır- °:1uz ayın~a vukub.ı.:lmuş ve 55, lann~tır. .. oşun llZ. oşun uz .... 
~( yin, Ramazan oğlu Bekir, Fe- suretile bunlardan U kadannm maktadır. 924,572 kı~oya .ba~g olm~ış~ur. Kontrol memurunu i 4t 

\ rit Ahmet oğlu Eyüp Bozalan cezalarım hafiflettik. İdamı is- Salahiyettar zevat, artık faz- En az ıthalat ıse teşrını ev- d"" .. Tayyara Piyangoaunda kazanmak : 
' 1

1 

dan Hacı İsmail oğlu' Hasan, tenilenler arasında beraet ettir- la ~thaiat tehlikesi ~al~dığ~ . . veldedi.r ki 38,75l,951 kilodan ovmuş lateraeniz yalnız • 
•1;<Duhtar Ahmet oğ~u Musta~a, diklerimiz de vardır. Şahı~l~r ~~ ihrac;at kıymetlen yuks~ltıl?ı ıbare~~.ır.: . . . . . Galata sakinlerinden İbra- ı 6 I yw __ r!" • ;ı. 

~ ,; Azadan Mehmet oglu İsmail, üzerinde ayrı ayrı durduk, ıttı- gı takdırde bu sene vazıyetın Huıcumetımızın esas}r ~edbır him Üsküdardan biletsiz ola- I• 
• 'ıAza Mehmet oğlu İbrahim, aza fakla rey verdik. Müddei umu- daha ivi olacai'ını sövl .. me1""- 1--•- -· • • • 

. 
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HER NEVi 

OYUN KACITLARI 
BULUNUR 

• 

KARAHiSAR 
MADENSUYU 
Böbrek, Karaciğer, 
lıijına ve hazımsız 

nınmış bir \ .. 
, __ f ~ ., ~ 
,,,~1 

Mide rahatsız 
lığa karşı ta
sudur. 

HER YERDE BULUNURçt10ı~ı 
Taşra siparişleri kabul -edilir: Toptan ve perakende satılır. Deposu Yeni postane 

karşısındaki caddede No. 20telefon Is. 62 telgraf: Depo Istanbul 

- • 
oiiiiiiii11ııo.. Harik hayat kaza ve otomobil sigortalannııı • =- ' ' I TASlNA , 1 Galatad• Ünyon hanında k!!n ONYON S GOR 

Yaptırınız. 
ııa ~ il 
1 ER L 1 >ı Z1 

HATİPLER 
MUGA~NİLER 

SPORCULAR / TQrkıyede ollA fasıla icrayı muamele etmekte otan 

! ON YON 
lumpanyuını bit kere upınadı111 ılgorta yaptırmayınız. =• 1elefon: Beyoglu - 2002 4 

TA VlLZAlJE VAPURLARI SEVRJSEF AJN 
lzmlr postası 

Saadet Merkez acenu:sı Galara küprü 
ll B•şı B. 2361! Şube Accnteıl : 

vap•1ru Her pa- Sirkeci Mühürdar zade honı 1. 
zartesl akşamı saat ~27~40::_ _______ _ 

I 7 de Slrtedden hareketle Gell- r· J lr d ' 
~;:~et ~n~~=~~a!~!r~ğ:;:: 1 ıre · Sııenuerıye 
rak avdet edecektir. nostası 

Yolcu bileti vapurda da verilir J' 
Adres: Yemişte Tavllzade ( lzmlr ) vaparu S )I 

biraderler telefon lstanbul !210 3 Şubat a 

1,Jmanımıza muvıısalatı beklenen 
Vapurlar 

ABAZlA vapuru 1 Şubat pazar 
( ltalya ve Yunanistan) dan 

STELLA DlTALYA vapuru 1 
ŞUbat pazar ( 1talza ve Yuna
nistan ) dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
ı\BAZlA vapuru 2 şubat pazar 

tesi ( Burgaz, Varna, Köstence 
Ve Odasa)ya 

STELLA D1TALYA vapuru 
S şubat perşembe sabahı tam 
l O da ( Loyd ekspres olarak) 

(Plre, Brendizi. Venedik ve 
'l'riesre )ye 

GAŞTAYN vapuru 5 şubat 
Perşembe ( SelAnik, Volos, Pire, 
l>atras, Ayıısaranda, Brendizi, 
.\ııkona, Fiume, Vened ik ve 
1'rieste}yc 

[COSULICH Llne] kumpan· 
Yasının lüks vapurlarına aktarma 
~dilerek Şlmall ve Cenubi Ame· 
ila limanlarına gitmek için ten 
lililı doğru bller vrrlllr. 

saat 10 da Galata nhumın

dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir'e perşembe Pire'ye cu
martesi sabahı lskenderiye'ye 
varacakıır. lskenderiye'den Pa

zartesi l 5te kalkacak Çarşamba 
Pire'yede uğrayarak Perşembe 
İstanbul' a gelecektir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 3 Şubat 1 
salı günü ı 7 de Slrlı:eclden 
Gelibolu Çanakkale KU~iik· 
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalıg'ı kalkacat, dönüşte 
Altınolu'a da uJtrayacaktır. 
-Bugün yapılmamış olan 

Bozcaada poatası 8 şubat pa

zar günü yapılacakar. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

mahkemesinden: 
Beşlktaşda Muradiye mahallesinde 

ikinci yeni sokakta 58 numoralı ha
nede sakin iken müptell olduğu ~k•l 
hısıalığından dolayı emrazı akliye 

b·ye hasıahancslne sevkedilen 
veısaı . 
F Hanımın hacrine ve lcendısine 

atma d . N 
kflr hanede sakin bira erı ureı· 

:nezefendlnin vasi tayinine 27-1·93.l 
ıarih!nde karar ver!ldlğln~e ı lı:eyfı· 
yet ılelt\•ul ilnn olunu . 

TE YENi AÇILAN LİSAN KURSLARI 
Türkçe, Fransızca, lngillzce, lralyanca, lspanyolca 

Almanca ye saire ... 

KA YiT MUAMELESİ BAŞLAMIŞTIR 
TECRÜBE DERSİ MECCANENPIR 

Ankara MERKEZ HAN, Bacı Bayram caddesi. 
fSTANRUL - nev,,~l ·ı !löli, l sri ~l\1 CRrl ~e<i ~- 4 ) 

Har~iJe ınette~i nıD~iriJelin~en: 
1931 Şubat bidayetinden nisanın birinci hafta

sına kadar Harbiye mektebine talebe kayıt edi
lecektir. Şeraiti anlamak üzere Istanbulda bulu
nan gençlerin Askerlik şubelerile Hrb. mektebi 
birinci şubesine taşradaki gençlerin de en yakın 
askerlik şubesi ve kalem reisliklerine lüzumu 
müracaatı. 

Afyon Nafia Başmühendisliğinden: 
Afvon merkezine 48 kilometre muntazam şose mesafesindeki 

Başağ;ç köyü civarındaki Karakaya ocaklarından (200) bin kadar 
(f ı-22) ebadında muntazam kaldırım taşı yapurılacak ve bunlar 
Afyon merkezine nakıl edilecektir. Gerek yalnız ihzar ve gerekse 
nakıl ile beraber tallp olacakların her iki surette de bir taş için 
fiat vermeleri vt bunların içinden muvafık fiaı verene 16-2-93 ı 
rurihinde ihale edileceği ve taliplerin o günde 900 vı:ya 1500 
liralık dlpozito akçe veya malllm şeraitteki itlbar mektublle en· 
cümen rlyasetıne müracaatları llı\n olunur. 

lstanbul Deniz Ticareti Müdür
lüğünden: 

Bundan evvelki münakasasında beher kilosuna verilen 29 ku
ruş 75 santin bedel, haddi ]ayılı: göriilmediğinden dolayı yeniden 
münakasaya konular. 20, 25 ton benzini itaya talip olanların tek· 
lifnamesini havi ve üzerinde ismi yazılmış ve mühürlenmiş bir 
zarf ile 562,5 lira ıeminaa mu vakkatcyc ait malıandığı makbu
zunu veya hiikiımetçe muteber banka kefaletnamesinl muhtevi 
diğer bir zarfı birincisi ikincisinin içinde olduğu halde 931 senesi 
şubatının ikinci pazartesi günü saat 15 e kadar müdiriyete verme
leri veher gün mlidiriyet idare şubesine miiracaade şartnamesinin 
sureti musaddakasıııı almaları dördüncü defa olarak ilfin olunur. 

YALDA 
Pnllllerlal Tecrfibe tdillz 
fnbıide memnu 

talacatsınıs 

Bütün eczane •• ec:ıa 
depolan ada 

oaıilır. 

VALDA 
lımlnl UflJH lıatıılar 
clennıliade taltıp edlalı 

Liseler Mübayaat Ko
misyonundan: 

Kabataş Erkek, Erenlcöy kız lise
leri ile Kandilli kız orta mektebi 
talebesi için lüzumu olan 250 çifı 
ayakkabı fubatın 8 inci pazar günü 
ihale edilmek üzere lc•palı zar[ ile 
aıiln akasaya lconulmuşıur. Talip olaa
lann komisyon kitabetine müracaatları . 

1

- İstanbul belediyesi 
ilanları .............. ~ .... ~~--------. ..... 

İstanbul btlediyesinden: Sebze 
halinde 1,3,4,5 numaralı baraka
lar pazarlıkla kiraya verilecek
tir. Taliplerin şartnameyi gör· 
mek için her gün pazarlık için 
de 7-2-93 l cumartesi giln!! saat 
on beşe kadar levazım müdür· 
lüğüne miiracaatlarL 

* * * 
lstanbul belediyesinden: Be

her arşın murabbaına 60 lira 
kıymet takdir olunan Hatapka
pıda Yumurtacılar caddesinde 

eski 363 - 371 ve yeni 71 .77 
numaralı dükkll.nlarla arka ta· 
rafından ipcller caddesinde 
eski 50-60 numaralı dükkinlıır 

arasında bulunan 84 arşın mu
rabbaı mahal pa7.arlıkla satıla· 
cakur. Taliplerin şartnameyi 

görmek için her gün pazarlık 
için 9-2-93 ı pazartesi gün il 
saat on beşe kndar Levazım 

müdürlüğüne müracaıtları. 

* * • 
Her nnl tabllat için Galatada 

tnuıııhane ( Lloyd Triestlno ') 
5er acanrcsıne. Telefon Beyoğlu 
~ 127 vaya Galata saraJU!d& 
1•bık Selinlk bonmarşası blna-
5ındakı yazıhanelerine. Telefon 
lleyoğiu: 2499 ve yahut Sirkecid 
~tzade hanındaki yaııhanesin• 
Lnüracaaı tdllmesi. Telefon 
lstanbuJ; 235. 

lsıanbul Tramvay Şirketi işçileri IX:>C<)ıôcC<X:-O<>OıcX >< X>C<'.><>ıC<X~<)ıCııcC.: lstanbul Belediyesinden: Sebze 
, tesanüt ve ıeavün cemiyetinden: halinde 2 ve 6 numaralı bııra-

Nizımoamenlo 23üncil maddesi lstan~uı 'ı'ınan (!ı'rketı'nden•, kalar kiraya verilmek için ayn 
icabı senelik kongre u -2-9SI tari- U IJ V U ayrı açık müzayedeye kon-

dholnkeuzıııdilsa aBdıe·ışlckuıamşaıagünpoQlı·a.kşamıııerıkı:: k h 1 .htl muştur. Taliplerin şartnameyi 
Şirkeitimizin muhtelif burgadı 35 ıon a ata ı yacı vıır-

civırındı vaki beşikıaş ~ubesi Bina- dır. Teklifte bulunmak isteyen müesseselerin şirketimizin gürmek için her gün Levazım 
Sl

nda akdi içtima edeceğinden azayı d ki . h k b müdürlüğüne müzayedeye glr-
1 !il . Ya,.kapanında Haydar hanın a vesaıt ve are et şu esine 

mukayyedenin hazır bulunma arı · " mek için 29 lira ınuvakktt te-
l müracaatla •artname almalın ve 22 şubat 931 pazar günü 

zuruu beyan o unur. • minat akçelerile bereber ihale 
ak•amın& kadar teminat akçesile teklif mektuplanru umumi 

ZAYi- NUfus teskerelerimlzl v günü olan 26-2-931 perşembe 
k » z müdiirHi .. e re''di eylemeleri il!ln olunur. b k 

tJoJı~l.l..ll:ıJ-i!!.l\·L.5.!ct.IJ!tlk~ . .2Y'.,:en~i~le~rin~iJç::!' :!"'.:ta'.:c'~·~•m:1:,:··~)l..,::::;:.:::=":...;::.;.:~:;:,:.:=..:.....ı.c1_~~-"n.dlfu.UıJ,._____...__.__j~_Jg~iı~·nu saat on eşe adar encii-

G R 1 P 
Her gün munrJzaman 

Maliye vekaleti teftiş hey'eti riyasetinden: 

MaliJe oıoletti~ muavinliği inıti~anı 
28 şubat 1931 de yapılacak müfettiş muavinliği 

musabaka imtihanına girmek istiyenlerin, memu
rin kanununun dördüncü maddesindeki evsafı 
haiz olduktan maada, yirmi dörtten aşağı ve 
otuzdan yukarı yaşta bulunmamaları ve yüksek 
mekteplerin birinden mezun olmaları şarttır. 

İmtihana talip olanlar, 10 şubat 1931 tarihine 
kadar Ankarada Maliye T efliş Hey' eti Reisliğine 
istida ile müracaat edeceklerdir. lstidaya şu vesi
kaların raptı lazımdır. 

1) Nüfus tezkeresi ve ikametgah adresi, 2) 
Kendi imzalarile tercümeihal hulasası, 3) Asker
liklerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair 
askerlik şubesinden verilmiş bir vesika, 4) Mektep 
şehadetnamesi ve ya mezuniyeti mutazammın tas
dikname.(Bütiln bu evrakın Noterlikten musaddak 
suretleri de verilebilir.), 5) Hastalığı bulunmadığına 
ve yolculuk yorgunluklarına dayanabileceğine 
dai.r hükumet doktorundan verilmiş rapor. 

istenilen evsfı haiz bulunanlar tahriri ve şifahi 
iki imtihana gireceklerdir. Tahriri imtihan Ankara 
da ve İstanbulda, ve bunda muvaffak olanların 
şifahi imtihanı da Ankarada yapılacaktır. İstan
buldaki imtihan Maliye Teftiş Hey' etinde ıcra 
edilecektir. 

iMTiHAN PROGRAMI 
1 . İKTISA T : Servetin istihsal, tedavül 

inkısam ve istihlaki bahisleri. 
2 . MALİYE : Maliye ilminin nazari kısımları, 

devlet masrafları, bütçe bahisleri, umumi kredi 
ve istikraz, Türkiye düyunu umumiyesi, vergiler 
ve tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri, muh~-;ebei 
umumiye kanununun esasları, Türkiyedeki vası
talı vasıtasız vergiler ve tarh ve tahakkuk ve 
hasil şekilleri, muhasebe ve varidat teşkilatı, 
Umumi malumat) 

3 . HESAP ve HENDESE : Kesirler 
tenasüp, faiz ve iskonto, yeni mikyaslar, satıh 
ve hacim mesahaları. 

4. TiCARET USULÜ DEFTERISI: 
Esaslı ve pratik malumat. 

5. HUKUKU İDARE; CDZA MU
HAKEMELERi USULU ve TEFER
RÜA Ti, KANUNU MEDENİNiN GA Y

RI MENKUL TASARRUFUNA MÜ
TEALLİK HÜKÜMLERi. 

6. FRANSIZCA. 
7. TÜRKIYENIN TABU, iKTiSADI 

COGRAFY ASI ve MALI T ARIHI. 
Hakkında umumi malumat. 

Bu imtihanlarda muvaffak olanlar azami üç 
sene nihayetinde ehliyet imtihanı geçirdikten 
sonra müfettişliğe tavin edilerek bir sene staj 
görmek için Fransava gönderilirler. 

Müfettiş muavinliği imtihanına iki defa ğirip 
kazanamamış olanlar üçüncü imtihana iştirak ede 
mezler. 

Deylet Demiryolları 
idaresi ilanları 

Muhtelif fırçalar kapalı zarfla münaka!aya konmuştur. 
Münakua 2.3-931 pazartesi günü saa~ 15 de Ankar;ıda dHlct 

demiryOllarr idaresinde yapılacakar. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupla!ını ve mu vak kat 

teminatlarını aynı günde saat 14,SO ı kadar miinakasa korniwoııu 
kAtipllğlne vermeleri !Azımdır. · · 

Talipler münakasa şarınamelerinl üçer lira mukabilinde Anka· 
rada ve Haydarpaşıda idart veznelerinden tedarik edebilirler. 

* • * 
Kütahya - Balıkesir hattı üzerinde Degirıııbaz istasyonu cı rn 

rında87-88Kın. araıında vakı taş ocağından çıkarılucak 80UO \]., 
balast kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 2f> ~nbat 

931 Perşembe günü saat ı ~,!lO da An k:ırada de det dcmirvollan 
idaresinde yapılacakur. -

Münakasaya iştirak edc..:eklcrin teklif mektuplarını ve nıU\ akk.ıt 
teminatlannı aynı gliııde saat 1 ~ c kadHr mlinııkasa krımi>vonu 
kAtipliginc vermeleri lazımdır. · 

Talipler münllka;:ı şamı~ınelcıi ıı i iki lira nnıkalıiliııdc A ıı knrnda 
• • · - 1 • 1 _• • • 1 • • • . JA p: ı •• ' ! •••• 



BlN SÔZ 
BiR RESiM 

Londrada Olimpiya perukar salonları sergisinde te,ıılr edilen yent 
saç kurutma aled ve sureti istimali - ===~ 

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

Nakliye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
29,2 ci Kanun 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 

22 - I! el Ktnun 1931 tarihinde mncut evelkl bakıyt J\. 1.148.000 -
Tahsil tdtlen yahut halta zarhnda tahsll edilecek olan 
Dovlzler 
Halta za r fında çıka n Dövizler 1! ~ /J 11981 
'29 1/1 93 1 tarihin e kadar ' !. 74.000 

fark L 7 4.000 -
29-~ n cı Kbun 1931 tarlblnde Oımaalı bankası vedindeki • 
lıovizl cr y<k Onu !.. 1.074.000.-

20 - İhtiyat Evrakı Nakliye Giriş ve Çıkışları 
ı:. kan Evrakı :\aktiyeniıı 22 · -2 el Kiııun 1931 tarlhlndekl 
:·akıy«i T. L. 11.825.909.~3 
lialta 7.arf• ncfa çıkan Evrakı Nakdye 
llalta zarfında giren Evrakı Nakdye 
22 1 19,'1 29.r l / 1931 tarihine kadar T.L. 762.533 -

Fark 762.533.-
<.,ıkan ihtiyat Evrakı Naktiyınln 19- 2 el Kanun 1931 

urihindeki yekQııu T. L. 11.063.376.93 

Osmanlı Bankası 

İstanbul menkul kıymetler ye kambiyo borsası n Osmanlı 
Bankası Komiserliğinden: 

27 Eylül 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfikan !stan· 
bulda Bank~lar konsorsiyomu tarafından Oımanlı Bank11ına çek 
olarak. teslim ve bankadan istirdat olunan isterlinlerle bunlann 
mukabilinde mevkii tedaville çıkanlan ve bankaya iade olunan 
ihtiyat evrakı nakdiy~ mıkdanru mübeyyin on sekizinci tebliğ. 

1 - Döviz vaziyeti 
1 - 22· l· 1931 tarihine lı:adar Konsorıiyoıaca 
Oımulı bankasına çalı ol.ralı: teallm edilmiş olan &. 1148000 -
2 - 1!2-1· 1931 den 29-1-1981 tarlblne kıdu 
olan hafta zarfında lsıirdaı olunan 

S - Farlı 

4- 29-1-1931 tarihine kadu tulimaı yclıhu 

!, 74000 

!. 74000 -

!. 1074000 -

2 - ihtiyat evrakı nakdiye 
vaziyeti 

Yukardakl birinci madde muclbinca !sterlin 
tuiimau mukabilinde mctlıli tedavüle çılıı

nlmış olan ihtiyat evrakı nalıtiye 

Yukırdakl ikinci madde muclbincı hafta 
a.ufında istirdat olunan isterlinlere mukabil 

T. L. 11825909.93 

lsde olunan evrakı nakdiye 

~'ark 

T. L. 762533 

Yukardakl dordıincıi madde mucibince 29-1· 1931 
tarihine kadar mevkii teewüle çıkanlmış olan 
ihtiyat evrakı nakdiye yekQnu 

T. L 762533-

T. l~ l 1063376.93 

27 eyltil 1930 tarih ve 1726 nuıneroiıı kanuııa tevfikan ke)llyet Mı· 
!iye ve\llletl namıns tebliğ •• llln olunur. 

Afyon memleket hastanesi baş tabipli-
ğinden: • 

1 lastanemizin ihtiyacı 61! kalem eczayı ubbiye münakasaya 
konulmuştur. Tarihi ihale- 8 şubat 931 gilnil saat 15 de Afyon 
encümeni daimisince icra edilecektir Liste ve şartnameyi görmek 
lsteycnler İstanbul sıhhat müdiriyetine müracaatları ilAn olunur. 

Bunlar, TGrklJ•d•n Mısıra eerar kaÇJrmek için Mıerın kaçalı:çıla
nnıa moracaat etdklerl veealttlr. Mea,ıa ırl:ı:ocatı, detlrmen 

t .. ı vesaire &ibl •• 
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lstanbul Tramvay Şirketi 

EVKA T T ARiFESi 
l930 ,encsi KAnunusaninin 20 inci 'giiniinden itlbıreı 

Ramazan tarifesi 

No Hutut 

10 şı,ıı-Tünel 

Hareket 

J Slşl!den · Tıinele 
1 Tünelden-Şişliy~ 

Birinci 
Fasıls hareket 

Saat 
6,36 

3' 6' 9' 7,01 

il Kurtuluş-Tüne~ { 
Kunuluştan-Tünel! 
Tünelden-Kurtuluı ı 30' 

12 H b F h { 
Hırblyeden - r'ıtfac 

ar iye• ati t"atihten-Harbiyey• 5' 12' 

15 Taksim-Sirkeci { Taksimden-Slrke~ly• 4' 5' 
Sirkeciden· Taksima 7' 

{ 
Maçkadan·B~yızıtı 6' 14' 

16 Maçka-Beyazıt Beyazınan-;\hçloıı 2-1' 

a hutıen· Taksımo 
15' 
30' 

1!1.12 
l!l.JO 
6,09 
6,21 
7,10 
7,35 
6,40 
6,3.3 
7,30 
8,16 

18 T kslm-Fatlh { Tık_simden-Fa.ıfa~ 

1 8 { 
Kurıulu~tan·Be,Y;i'ı.ııt S' 10' 6,40 

19 Kurtu UŞ· ey azıt Beyazman-Kurıı.ıı~o ı ıf 7,30 

22 Bebek-Eminönü .. 
lle~ik taştan· Bebeğe. 
Beşiktaşun-Emlnlüne 
Bebektcn·EmlnCSn' e ır 16' 
Emlnöntinden-Be ~e 
Bebek '. cn-Karaköye 45' 

. Krsköyden-Bebele 
Btbekten • Beılktışa 

fı,01 
6,26 
6,30 
6,45 

22,25 
23,10 

•k { Onaköyden-Aksaraya 10' 16' 6,06 
23 Ortaköy-,. saray Akıaraydan-Onaköy• 19' 6,45 

F ıh { 
Ortaköyden·Fatihe. 

24 Ortaköy· at Fadhten-Onalıöy> 50' 

34 Be"lkta•·Fatlh { lleşiktaftan-Fadhe 
v T l''ıdhten-Beşllııqı 

i' il' 
15' 30' 

ı 
Akaaraydan. Topkapıyı 
Topkapıdan-Slrkcclye 6' 10 

32 Topkapı-Slrkecl Sirkeciden· Topkapıya 17' ~4' 
Topkapıdan·Aksaraya 

1 Topkapdan·Bey11ıta 
1 Beyızıttan-Topkapıya 

f 
Akıuaydan· Y cdikuley• 
Yedllruleden-Slrkeciye 6' 11' 

33 Yedlkule·blrkecli Sirk~clıien·Yedlkuleye 14' 27' 
Y edikuledcn· Ak saraya 
Y edikulcdcn ·Beyazıt:ı 
Bey1Z1ttan-Y edlkuley~ 
Aksaray dan-Edimtkapıy• 
Edlmckapıdan-Sirkeclye 7' l:t 
Sirkeclden-Edimekapıya 17' 

37Edlrnekapıslrkecl Edimekapıdan-Aksaraya 33' 
Edlmelı:apıdan-Beyazıta 
Beyızıttan-Edimekapıya 

tl,03 
21,SJ 

71» 
7,46 

6,12 
6,33 
7,09 

6,oa 
6,33 
7,13 

6,04 
6,30 
7,03 

!oıı 
iare ket 

Saat 
24,14 
24,38 
23;30 
24,-

1,10 
1,30 

20,05 
20,30 

1,36 
l,35 

18,30 
19,16 
il.03 
l!l,53 

-. 
il 1,59 
22,42 
24,40 

1,30 
2,05 

l!0,44 
21,JO 
'.ı!4,1 l 

J,OJ 

i4,3() 
1,14 

-.-
24,9 

1.33 
1,4 

-.-
24,20 
1.00 
1,40 

-.-
24,5 
24 
1 ,37 

~~-----------------------------------------~ Istanbul jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
18000-20000 takım serpuş ve ıozlağu ile beraber yazlık elbisenin biçki 

Te imahyesi kapalı zarfla münakaşaya konulmuştur. !halci katlyesi 16·2·931 
tarihine müsadlf pazartesi günU 11at 14 de yapılacakur. Şartnamesi •• evulı 
imaltthınedcn verilir. Taliplerin teklif mektubu n teminatı muvakkaıelerile 

beraber Gedikpaşada jandarma imalathanesine mUracaıtlan llln olunur. 

labtesir vilaJeti encoıneni ~aiınisin~en:-
Firengi mücadelesi için şartnamesi mucibince mubayaa edilecek 

olan 2 f 00 liralık ( liiçyüs mayi ster) markalı neosalversaıı 9 şubat 
931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte ihale edil
mek üzre yirmi gün müddetle alent münakasaya vazedilmiştir. 
Bu hususta malOmat alm.;k isteyenlerin daha evvel ve taliplerin
de yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozito akçalarını vezneye tes
lim ile yevmi mezkOrda encümeni vilAyeıe m!lracaatları i!Arı 
olunur. 

Amerikan Vaflnl[ton semalarında perende atan bir tayyare. Resimde &GrllldlltG gibi bu tayyare 
plotu tehllkell uçuf tecrObelerlle şayanı hayret meharetler ibraz etmektedir. 

8~1 u K T 111l8 E P i·I l N ~ ~ S ~ 
YENi TERTİP BAŞLADI 

1. et KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

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

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

100,000 Liradır 
. Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 

KARON 

satılmasına haşlanmışhr. 

Alman Kitaphanesi 
Beyoğ~u Tünel meydan.nda· 523 

K•lak, Boğaz, Burun mOtah 

IDr· ~!!~,~: ~~~ ~ öıtlcden ıoara 
Dr.A. Kutle 
Cilr, Frengi, Belaofukhıtu 

ademi ikddar -y•ne ve el 
tcdavlhanell. Karaköy Börekçi 
11rasında · No. 34 ' 

Dcnedllccck ihtira berıb 
• Madenlerin ve Maden m 

kebatının Ollgodlnamik banko! 
faaliyetinden lıtlfadıye badim 
ameliye • hakiındalıi icat için ,ı 
müdüriyeti umumlycılnden isdb 
edilmiş olan 19 şubat 1929 
766 numcrolu ihtira beratı hak 
bu kere başkasını ftral veya 
icara verilcceıındea mezkllr lbtlr 
satın almak veyahut isticar el 
ırausunda bulunan zevatın lstal' 
merkez poııanc arkaıında Aşır ef• 
dl kUtiiphanesi caddıllndc Türk 
Han No 18-22 de mukim vekili 
W. ISTOK efendiye mllracut ef 
melen. 

Liseler Mübayaat K 
misyonundan: 

IJtanbul Erkek ve 1'.ız U 
ıalebeaine yaptınlacak elbiH . _J 
lıomlsyonda mevcut numune v•Ç"ı 
kumaş ve lmaliyesinln lhılcıl ın~.; 
rer olduğundan talip olan ze.:,ı 
8 subat 931 tarihlae rııilsadlf P"1 
ciinil sut 16 ela komlıyonı ıııü 
caatları. 

Şek~ı:~:~ıabr~ny~kemdu~Yj.dabe·.etik HASAN . GLUTEN EKMEKLERİ :!~::~::~-; 
tadır. B•1"r 

milel son etıbba kongresinin 9eker hastalarına gıda olarak kabul ayledljl esas ve formUI Uzra yapılmı9 olduAunu mUsaddak me9hur kimyakerlerln raporlarını ha,,ıd 
Avrupanın terkibi meçhul Gluten müstahzaratına her clhatçe talk bir nefaset ve mUkemmellyettedlr. Me9ahlrl etlbba tatafrndan tavsiye edilmektedir. Hasan ecza depof 

ip Bey • 
IS. • 

• • 

acunu 
ile parlaıılmış inci dişlerdir. Diş insanların 
güzelliklerine h:ıdim olan uzuvdur. NeclP 
Bey diş ma<"unu di~lerin çürümesine, b~: 
tün hastalıklarına m ;\rıi olan hassayı rn~b 
tevidir. Sıhhatini d Jşuneolcr l:ıu macıı 
istimal ederler. 


