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Su ve-Süt 1Menemende muhakemelere başlanıyor 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Gazi Hz. Konya askeri mahfi - 1 T. ~;J.mil !Jey ı __,.......,... ........ 
linde mühim bir nutuk söyledi .• Son vaziyet hakkın

da izahat veriyor 

' f Bu ceset kimin? 
Dalgalar arasında kaynayan 

zavallı 3 kadın ! 

Evvelki gün Feriköyünde Civelek sokag-mda bir damat/· 
• < 

bil' kayın peder arasmda kavga çıkmış ve dört kişi yaralanmıs' 
tı. Resmimiz yaralıları göstermektedir. 
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Şehrin umumi sıhhati meselesi Tahdidi teslihat Deniz <il • ' grıpı .. 
Cemiyeti akvam tarafından bütün devletlere tamim .• ~: Yerinde ve yolundadır. Veba 

11 ve kolera tehlikesi yok ... 
ıil Zeyrekte şüpheli bir vak'a görüldü Cemil Bey Ankaraya gitti Amerika il ltalya rnektubu J 
lil :ü ve bunun kolera ve ya veba olmak Halk fırkası htanbul t"§kilat be- ı :...--- --------

• 

Rüstemiye vapuru tayfasının 
tutulduğu hastalık Davet 

ıa htiınali olduğu yazılmıt. yapdan tet yetinden Tekirdağ meb'usu Cemil 8. Afrika içerilerinde 
;ika t tan hiç bir şüpheli vaziyet görül Ankaraya gitmiıtir. H h k 

e nediği nnıa,ı1mışt1. 1 fşsı"zlere kısmen ı·ler·ı ha"·eka"t er Ü fımet Hastalıgwın zehirlenmeden miitevellit: ~r S:hhiye müdürü Ali Riza 8. bu bu- Yok ama itleri , _ 
İj usta diyo" ki: Eytam, eramil •e mütekaidinin • b ı d ROMA, şubat - Son zan:Qolarda k olmadığı anlaşıldı 
aı "-ihtiyaten bu mahal kordon al- mart maaş yoklamalarına devam e- ış U Ull U ltalyan kıtuatının bütün Tı·ah1 lus ve cevap Verece İZMİR, 22 (A.A) _ Rüste- rrn kan ve idrar tahlillerinden 
~l ına ahrumı olabilir. Fakat bunu teh dibnektedir. Yoklama dört gün daha Bingazi erazisinde tamamile talyan . , ' ·ı in umumi selameti namına izam e- ıubelerde devam edecektir. Zat maaı VAŞİNGTON, 21 A.A. - hakimiyetini tesis ettikleri ve şimdi- Tahdidi teslifıat bahsi gene ~1~~ .~apurunda vuku bulan ani alman neticeye nazaıran hadise 
1 ' !erek veba ve oaire ihtimali olduğun lan muhasibi mee'ulu Süleyman Sır- Reisicüınhur M. Hoover, hükfi- ye kadar muh~snn bir vaziyette olan tazeleniyor. Daha doğrusu Ce- bı•r olum ve umumi hastalık ha- nin zehiı1lenmeden mütevellit 
flI lan balısetmemelidir. Çünkü bu gi. rı Bey bazı ıubeleri.n yoklama muame metin 350,000 işsize 30 güne yerlerin artık ihınt altma almdılıla,..l nevre ictimalarmda verilen ka- <lisesinin ilk ande zihirlenme- olmadığı, deniz gripi denilen ve 
.e ıi şayıalar esasen ecnebileri ürküt- li.tmı teftiı etmiıtir. kadar iş bulacağrnı bildirmiştir. bildirilmekted~r. !-i~ra kıt'ası n~·ı rarlar cereyanını takip ederek den mütevellit olduğıı zannedil yakalananları ani bir surette ö-
!r· nekte seyah celbi huıusuna da mA· Şimdiye kadar lOO,OOO ış· siz hü- altındu umumı bır unvanla bah•edı-lb' · d - 'd' ş· mişti Fakat merhum vapur ·· lü k d b' · h talk 
r- ıi te•kil etmektedir. Kim bilir bu ... Serseri torpil len trablus ve Bingazi de eııkidenberiı ır netıceye ogı:u gı ıyor. ım . : T vfk B . . su me ~~v ': en ır_ ınevı as· ı 

c er d;, bu veba ihtimalinden bahsedin Karadenizde Kefken adası önünde kumet tarafından münasip yer- meşhur bir teşekkül olan Senusilere diki halde meselenin y eni bir vansı e 1 
• eym oesedıııde tan munbaıs oldugu anlaşılmış

~· e kaç seyyah gemisi limanımıza gel- bir aeraeri torpil görülmüı imhası i- lere ve vazifelere yerleştirilmiş ait malhı·, binalar ltalyan hülcfuneti- safhasmdan bahsetmek lazım yapılan otopsıden ve hastala- tır. 
gı nekte iken yolunu deği,tirmiştir.,, çin tedbir almmqtır. tir. Bu hal hükQmet tarafından ~" e.lin~ geçmiş, s'.'."u~.ll~rin o hava- gelirse bunu, Cemiyeti akvam ------------------
tk 4 saat teahhur T d birkaç ay evvel tertip edilmiş o- lıdeki nufuzlarını busbutun kaldıra· müessesesinin bütün devletlere Ed• d J 

1 ahliıiye mü ürü k b d L' b' k t ırne e su ar gene ıy· Edirne ile Bulgariıtan arasında lan "iş ve vazife programının" hra kun. ~n ~~IU'a .':"ç ır ~u ave~e. bir tamim göndermiş olması 
in eylapta llar harap olduğu cihet Tahlisiye müdürü umumisi Nec- are etmm ""ş gostermesıne manı . . , . , .. , .. · ı n Y<> - faydalı neticeler vermeğe baş- olmak istenmiştir. te.~kıl ettıgını soyleyebılırız. 
hr e ekapres yolculannm aktarma ıu· meddin Bey idareye ait bütçe ve ~- 1 d C •• k l . b l d ~ etile alınmasına .devam edilmekte- ,., meseleler hakkında Ankaraya gıt· a ığrnı göstermektedir. Çün- Omer Muhtar namındaki ı·eisi ku- enevrede toplanmış olan ihza yu se meye aş a 1 
!y lir. Dün de bu yüzden ekspreı, dört mit •e avdet etmiıti. Necmeddin Bey kil bugüne kadar- 450,000 işsi- manda11 altındaki yerli mukavemet ri tahdiditeslihat komisyonu ta . -
illı aat ıeahhürle altıda ırdebilmqtir. gelecek pazar günü tekrar Ankaraya zin muhtelif işlerde kullanılma- kuvvetlerine iltihak etmelerine mani rafmdan verilen karal'lal' Cemi-
F Gayri mübadiller cidecelı:tir. sına · imkan hasıl olmuştur. ol~ak üzere 80•000. Ye_~~n içeri ha- yeti akvl'.m meclisince görül-
bi validen almarak goz onunde bulun· d "k , . , , 

: Bir maddctten beri lzmirde bulu- Posta müdürü • on • ' durulmak üzere'· sabile getirilmesi mu U ~en sonra umumı tahdrdı 
ııp 'an gayri mübadiller cemiyeti reiıi Geçenİercle ıelırimize gelen Posta Meksika' da açlıktan vakıf görülmii§tür. ltalyan kıtaatına teslıhat konferansmm gelecek 
ı bi e lstanlıu! mPb'usu Hüıeyin B. dün ve telgraf müdürü umumiıi Fahri B. kumanda eden ceneral Graziani bu sene nihayetinde toplanmasına 

, ı)Şt e!tdmhe avdet etmittit. Gayri mü· dün Ankaraya gitmittir. Ölenler suretle dahilde hala mukavemet eclcn tekrar karar verildi. Fakat u-
G adiller cemiyetinin senelik kongre- B MEKSİKO, 2 l A.A. _ Aşa- yerli kuvvetleri büsbütün tecrit ede-

. b .. .. t la caktı Sadullah ey 
1 
B ' Garşam a gunu op na r. ceğini düşünmliştür. Ku&a namında 
k. Bayram hasılatı Seyrisefain müdürü umumisi Sa· ğı Kalifomiya yarrmıı.dasmda ki mühim vaha halyan kıtaatının eJi. 

l ı: 1 Bayram münasebetile tevzi edilen duUah Bey bütçe İ§lerini takip etmek bulunan "Meksikali" hükfimet ne geçmiştiı-. Kuf.l'a şimdiye kadar 

1 

I. 1 [ırı:1 lilaJı.._hıner· ro~etlerinin has ılatı ti. ü~ere bi!· kaç gün sonra Ankaraya merkezinden gelen bir habere Senurilerin en emin ve kuvvetli bir 
~fı at edilm~ktedıı·. fl'&decekbr. 1 g_öre, 3000 ~adar köy~ü kendile- merkezi addediliyordu. Oradaki Se-

ı ~çr - rıne derhal ış veya yıyecek bu- nusilerin şimdi d<iğer vahalara dağıl-

EDİRNE, 22 (A.A) - Tabii dan endişe edilmemektedir. Ma
mecrallarına çekilmiş olan ne- ha~eler arasında teşekkül et
hirler yeniden yükselmeğe baş miş büyücek göller ve su i.te iha 
lamışsa da havaların çok güzel ta ~dilmiş evl~t hala mevcut 
olması sebebile bıı fazlalaşma- tur .. 

' .. 
Uç mahkumun idam 
cezası tahvil edildi 

; ır_u s •• 1 • ı .,.. d• ı lunmadıg"ı takdirde yarın şehri dıklan •Öylenrnektedir. Daha evvel - oy emıyor a ıyen e Cerbub vahasını terketmek mecburi-, ~ı .1. oe yağma edeceklerini söyliyerek yetinde kalan Senusiler Kufraya çe-
, 1 k tehdidatta bulunmuşlardır. As- kilmişlerdi. Şimdi buraum da kaybet 

' • ıBı ,.ı•n kulaklar ç lasın' kerlerle polislere müteyakkız mişlerdir. Afriüamo bu vahaları dai-
. ılcı . } ID ••• bulunmaları lüzumu bildirilmiş ına esrarengiz görülen ve içlerine nil 

' na • B fuz edilmeyen yerler sayılır. Hakika-

· 1· ANKARA, 22 (Telefonla) - kum edilmiş üç mahkumun ce
Adliye encümeni, Memleketin zalarını dellaili kafi görmediğin 

1 muhtelif yerlerinde ağır oeza den 24 sene hapse tahvH etme
mahkemelerinde idama mah- ğe karar vermiştir. 

\ r. tır. u havalide, büyük bir se- ten de buraların uzaklığı, kum der-
\ ~? ( Ba.~ taralt birinci sahifede ) Talimatnamesi ne diri. falet J:ıüküm sürmektedir. Bir- yalımnı aşıp gitmekteki müşkilitı 

' • 1 ildir. Fen müdürü izahat verdi. İşleyince çok kimseler açlıktan ölmüş- göz önüne getirilirse villıalarm meç-
d; Cümlesi ile bitirmiştir. isteyen evlerin sulan m kanalizasyo- tür. Daha pek yakınlarda açlığa hul ve esrarengiz kalmaamdaki sebep 

ı r ç Belediye muh.as.ebecisi izahat ver- na raptedecekleri söyledi. maruz kalmış kadın ve çocuk- anlaphr. Maamafih ıon senelerde 
1 k t ta b ld ki k fi da Tevfik Salim Pa•• - Demek ki, .. eti' bl b 1 üfu d , : 1 : s n u a ı '. . arşı tar~ . ar ..- !ardan mürekkep bil .. k b' k _ cur ı seyya ar ura ara n z e e-
1 ' r. ;. cenaze otomobılı vardır. Luks o- istiyen raptedecek! O halde lüks bir . yu .. ır A a bilmişlerdir. Bununla beraber Afri. 

Cemiyeti akvam umumi klıibl 

Sir Erle Drumand 
ı' •mobil yoktur. Bütçe itibari ile lüks şey. Parası olmayanlar ne yapacak?. !abalı~ J:'.ıyece~ .satan dukkan- kanın bu derinlikleri hala esrarını 
.11 'il mak imkansızdır. Ancak mevcutlar Paşa uzun uzadıya tenkidatta bulun- lann onune bırikerek buraları muhafaza ediyor denebilir. Oralara 
ı J c ın birini lüks şekle koymak kabll du. yağma edeceklerini tehdit ma- gidilip istendiği gibi tetkikat yapıla-

1 1 .ar abilir. Reis - Bu eski sarfiyat hesabıdır. kamında bildirmişlerdir. Mahal- manuıhr. Dünyaıun en az malum 0 • mumi konferansa gidildiği za-
. ıyı Bu sthhıye faslının müzakeresine Sözleriniz daha fazla bütçeye taallOk ti ticaret od k lanla . lan kısmı buralandır. ,. .. I 

1 
.• gö ıvam olunurken bazı alitı tıbbiye- eder· • ası aç a . ra yı- ltalyada ilmi te.J:kik ve taharriyat man butun esas ann hazırlan

' • . k· n kambiyo meselesinden dolayı a· Paşa - Söz söylemeğe lüzum yok- yeoek dagıtmak surctıle karışık için teıis edilmiı bit' heyet vardor. mrş olması, zeminin bir takım 

Bu günkü meeliste 
ANKARA, 22 (Telefonla) - müzakereleri yapılacaktır. Ruz 

Yarınki Meclis içtimaında ba- namede başka bir madde yok
zr kanun ITayihalarının ikinci 'tur. 

Morfin fabrikaları 
mamulab 1 t.ıalı' unayarak tasarruf yapıldı,.. anla•ılı sa tasdik ederim. Irk çıkmasının önünü almag~a M-hur Markoni btı heyetin reı'ıı'dı'r. • ı;• • B led. · · Mub'dd' ., pürüzlü meselelerden temızlen-

• Jrdu. e ıye reısı 1 ın Bey kana muvaffak olmuştur. Bu heyetin aon bir sene zarfındaki 
ı U Tevfik Salim Pş. _ Kambiyo me- lizasyon işleri ve talimatname hak- f d Q t . mesaisi hakkında ahiren tanzim edi- mesi lazım geliyor. Cemiyeti ANKARA, 22 (Telefonla) - tir. Bu suretle imal&tm ibracm-
dı ıesınin aıatı tıbbiye ile ati.kası yok kında izahat verdi. ransa a us ne len ıtapor şayanı dikkattir. ilmi tet- akvam tarafından şimdi bütün 1st.anbuldaki morfin fabrikaları da ciddi bir kontrol tatbik edile 

1'ı i ır r. Elzem olan bunlar için fazla tah- Tevfik Salim Paşa noktai nazarın- ) • kik ve taharri için genç ltalyan alim hükumetlere gönderildiğini öğ- mamulat~ i~~aç olwıurken Li- k 
f' at< •at konmuştur. Halbuki alınmıyor, da israr ederek masrafın beyhude ol- mese esı !erinin her tarafa gönderildikleri bu . • . . . sans yam musaade esasının tat bilece ve bu sayede huduttan 
I·• 1 ist sarruf yapılryor. Bu doğru değil- duğunu söyledi. Muhiddin Bey, bil- PARİS, 21 A.A. - Oustric raporda verilen izahattan anlaşdıyor. rendıgımız tamım bu maksatla bi.ki ehemmiyetle emredilmiş- dahiline morfin itha.1.ini men'e-

' · r. · tün tesisatın on senede biteceğini, meselesi hakkında tahkikat yap ş· d' k d b' oluyor. Cemiyeti akvama dahil t'ır. den hükfimetlerin hukuku 
yo tecrübeler yapılarak talimatnamenin un ıye a ar ecne ı memleketlere 

1 
iler M=becid-;- ~ridat ~ibi masraf hükfımet vasıtası ile meclise gönderi- mağa memur komisyon lüzum- bir çok genç ltalyan ilim adamları olsun, olmasın, bütün dünya yü Fabrikalarda mevcut stok, 

, . m men ır. amamı tamamına !erek kanun halini alacağını söyledi. suz ve faydasız bir seyahata çık yollanmıtbr. Mçsela Almanyaya zi- zündeki devletlerden İstenen tesbit edinmiş ve mühürlenmiş-
·,·, ı ıeş, rfolunmaz. Bu fasıl da muvafık go"ru"ldu". Bı' rı'ncı' mtş olmamak ı·c.ı'n İtalyan şehir- ' t k.k · · bi" 1 -

daha ziyade sıyanet edillmiş ola 
caktrr. 

cı M - r~ı et ı at ıçın r, svıçre ve gene malumat daha ziyade fenni ma-
' .' uammer Bey - Kambiyo mesele celseye nihayet verildi. !erinden birine göndereceg· i ba-

.. .- tığ 930 senesinde ortaya çıkmıştır. Bu Becayi• olamıyor Almanyaya tabii i,limler ve kimya tet hiyettedir. Tamimi alan hüku-
' 192 · · · ~ zı murahhaslarınrn soracakları k'katı · · · · d' ki ~ ne~ sap 9 senesıne aıttır. Bu müta- İkinci celaede Muammer ve For- ' • rıyazıyat ıçın ye 1 se z genç metler peyderpey cevaplarım 
· ı nerden ile · sil uı· .. ' suallere İtalyan maliyecilerden ·· d · · B' d ! il an rı r uyor. . tun zade Murat Beylerin mü•terek . , .. gon ennııtir. ır e ng tereye d. T hd 'd. · ı M h • G al - gönderecekler ır. a ı ı tes-
r u asebeci - Mali sene ile eııas takriri okundu. Muammer Bey btitçe u mo nun cevap vermege mu gönderilmiıtir. Şayanı dikkat olan 

'. · ne arasında fark vardır. encümeninden ilctısada, Murat Bey vafakat edip etmiyeceğini dip- ıey Fransaya hiç kimıe yollanma- Jihat meselesinin öyle kolay 

) 

Bulgar hariciye nazı· 
teşekkürü rının 

~ a g Sıhhiye faslı tasvip edildi. de iktısattan bütçe encümenine be- lomatik tarik ve vasıtalarla İta! mı§ olmaaıdır. kolay neticelenecek işlerden ol 
11 ı~~ İtfaiye işleri cayiıleri~i. istiyorla~dı. . ya hükumetinden sordunnağa madığmı söylemeğe hacet yok SOFYA, 21 (A.A) - Harici- edilen hakem prelllipini kabul 

Becayışın memurıyete aıt olduğu k . . . K . ye nazırı M. Buroff öğleden son ettiğini beyan eden M. Buroft 
11 da İtfaiye faslına geçildli. Mehmet A- söylendi ve kabul edilmedi. arar vennıştır. .. onıısy~~un, ispanyada kar fırtı nası tur. Böyle mühim bir meselenin ra İngilter-e sefiri M. Water- memleket menafiinden ve bazı 

•r an Bey, Agopyan hanı faciası hakkın- murahhaslarını gonderecegı şe- d h ı · t ed 'l ı'n · b kle 
1 

izahat istedi. Tramvaylarda kadınlar h' .. · · · . . MADRİD 21 A.A. - İs - er a ın aç 1 mes. ı e - low'u kabul ederek M. Hender- hukuki prensipll.erden mülhe!T ır henuz ıntıhap edılmemıştir. . . • . . . pan mek te tahaf olur. Bılhassa tah ıB 1 · · · 
iha :.~:~n~~:~Y;:,:~:a~~dir. t~:f[.~ Safiye Hüseyin Hanıın..n tramvay- Komisyon, sabık zabrtai ad- yanın şımalmde şıddetlı bır kar didi teslihat gayesi ne kadar sonun u ~:~stan ı~~unanıt" ba~~ihtirazi k'.:ruıut ~emıey:ın 
eyi ıu edilen •ekli verebilmek para ve !arda kadınların yerlerine erkeklerin !iye müdürü M. Benoist'ya ait fırtınası hüküm sütmektedir. yüksek olursa olsun buna vasıl tla~ athaslıl~ dl ~ual nıese e yettı te~ sonra mdganııtan ıle 

b
. . • Ü oturarak talimatnameye riayet edil·- dosye . .1 h h kk d . Valan . S d erın a ıne aır o an notasına unanıstan aras a tavassu-

t -alr ın ıyo ışidir. ç senedir yeni ma- mediğinden bahis takriri okundu. Mu • ~ mumaı e~ a .. rn a ı- cıa ve antan er eyaletle- olmak isterke1? çıkan manileri Bulgar hükumetinin cevabını tundan dolayı İngiltere harici-
gcl le alamıyoruz. Mevcutlar da yıpra- vafrk görillerek makama havale olun dahi~ hır karar _venlme~ uzr~ d:ı-- rile her türlü münakalat kesil- uzun uzadıya tz~h e~m~ğe ha- tevdi etmiştir. Bu cevapta, M. ye nazırına minnettarhğınr ib-
a~~ ~::· .::d~r:ı~;ı;:;,n yangınlar vak- du. liy~ nezaretıne tev?i etmıştir. miştir. Karm irtifaı bazı yerler- cet görmeden dıyebılirız ki, bu Henderson tarafından tavsiye lağ etmektedir 
goı Avni Bey_ İtfaiyeyi bugünkü va Ağaçlar ve budanma Komısyon, M. Benoıst hakkın- de 2 metreyi bulmuştur. günkü Avrupa sulhü bir takım ' 
mıı retinden kurtarmak lazımdır. Bü- Hesabı kat'inin eşçar faslı okundu. da yapılması muhtemel cezai muahedelere istinat ettirilmiş-
ka n ihtişamı ile yangın yerine gelen Refika Hulusi Beh~ct Hanım nereler- ~akib~t .. hak~ında. adliye nazırı PARİS, 21 A.A. - Catalo- tir. Fakat bu muahedeler de u- Birmanyada kargaşalık 

•nn: aiyenin temaşager vaziyetinde kal de ağaç dikildiğini sordu ve budan- ıle goruşme_ge_ reıs M. Marin'i nia iftirakçılarından miralay mumi harbin neticesinde ki, RANGOON 21 A.A _ 

lır ZS< 111 çok hazindir . maların gayri fenni yapıldığını söyle memur etmıştır Macia bu akşam Barcelone'a J'b · "lfib · t " ' ' 
• Fen müdürü _ Agopyan hanında di . f · . . . . . , h ga ı _ıyet v~ m_ag. ıye ~ gore Tharrawaddy'dan 20 kilometre 

v !rdiven tnüsait değildi. Yirmi daki Latife Bekir Hanım ıhlamur ağaç ransada da ışsızlık gıtmek üzre Pans ten arekct t~n_,zım edılmıştıı_. M_ag~uplar kadar uzakta bulunan Zaingth-
t et da on sekiz kişi kurtarıldı. Yanan !arının caddelere dikilmesinin muva- PARİS, 21 A.A. _ Nazırlar etmiştir. Mumaileyh, istasyon- sılahlar~ndan t~c.rıt edılmış, fa- me'da 400 köylü 19 şubatta 40 
det boğulanlar merdivene muhtaç ot- fık olduğunu söyledi. Tevfik Salim li ... "led M L da, vatandaş1arile taraftarları kat galıplere sılahlarını azalt- kadar asker ve polise taarru da 
~n . ıyan yerlerdeki ölülerdir . Paşa ağaçlar büyüdükçe kaldırımları ~al.e~ins~iyo!seti:ı:~:Pr~anmış. 1.~: tarafrndan alkışlanmıştır. "!8,k

1 
için. hi9 bi

8
r kayt Aka

1
bul et- bulunmuşlardır. Bu yüzden :u-

Galip Bahtiyar Bey, denizle muhat attığını anlattı. . . • " tırı memıştır . aşta manya k b 1 d 

• 
.,

1 
• ., , ~ehrin itfaiye teşkili.tının ba•ka Bu fasıl da tasvip olundu. sızlik buhranından mütevellit N' ld - h ld k. •1,,, 1 u u an çarpışma esnasrn a 25 ,,. • , . ıcargua ısyanı o ugu a e es ı mag up arın kad k.. 1.. ..1 .. b' 1. 

kilde olması !Azım geldiğini söyle- Şehir suları vazıyet hakkında tetkikatta bu- k · t d 'kl . 1• ar oy u o muş ve ır po ıs 

r g• Fen müdürü - Cuma günü Darül 
mıa nunda ve Samatyada iki yangın ol 
rla . Terkos suyu yoktu. Buna rağmen 
bai aiye yetişti, yangını söndürdü. De
yin l~rdan su tanklarımızdan istifade 
. tık. 

ıra: T f'k S ' .. ev ı alım Pa!a - Yangın me 

Şehir suları faslına geçildi. Bentler 
ve civarının hüsnil muhafazası ve te
miz tutulması konuşuldu. 

Şehrin pisliği 

NEVYORK 21 A A varma ıs e ı erı gaye ma um f · ı M 
lunmuştur , · . d y [' 1 . d "l"hl ne erı yara anmıştır. utaarrız 

· Meksiko'dan gelen bir habere ur: . a ıra_ ıp erın e 5~ ~ arı larrn geçen iki hafta zarfında 

b 1 d go .. re, Nı·caragua aAsı'len'nı·n reı·sı' tahdıt edılır, vahut magluplara bi t k k l ki salın nım e c iyenin •iddetıı· davranması- · r a ırn argaşa ı ara e 
y S d' , .. ili D Z da serbestçe silahlanmak imka 1 . k.. d'k . nı istedi. an ıno nun mumess r. a- '[' H lb k' /' 1 o an cıvar oylerden gel ı len 

Nezafeti fenniye faslında 
pisliği münakaşa edildi. 

Refik Ahmet - Yere tükürmeyen peda geçen halta Eltule havali- bnı verkı ırb. 
1 

a. uk} ga ıp ~drce> zannolunnıaktadır. Bundan baş 
şehrin ler cebinde mendili olanlardır. Men- · d k b 1 d unu a u e ım an var mı ır. k H mda L' 

dili olmayanlar ne yapsın? Tramvay sın e vu u u an musa emeler Bunun gib' daha pek çok .. a, enzada mıntakas ı-
la esnasında hükumet kuvvetleri- k'l' d ı F k b .. mk.u1!- mandan köyünde 50 kada'r ko"·-

Yunanlatanda 
Memurlann protestosu 

ATINA, 21 ·-Memurlar dün aı.. 
dettikleri mitine netice.inde tanıtim 
ettiii yeni memurin llyibaundan do 
layı hüki\m.ete bir proteotoname gör 
dennitlerdir. Diger taraftan amele 
birliği memurlarla mütesanit olduğu 
nu göttermek için bütün amele cemi 
yetlerine bir tamim göndet'el'tık he 
bir ihtimale kartı umumi bir crev ili 
ıuna baz1r bulunmalarıru bilclirmiftir 

Hükiimet her ihtimale kartı gayet 
tiddetli tedbirler alRllflır. Kabine az• 
11 bükiimetin memurlann tehditlerin 
den korkmayacağını ve memurlar m 
teleıini sureti katiyede halledeceiin 
ııöylemektedir. 

ıucı lesi konuşulurken terkoa i§ine gir-
et 'mek kabil değildir. Bir haftadır 

ek tanbulda su yoktur. 
cb Mehmet Ali Bey, mütehassıs itini 
ka rdu. 

airr Fen müdürü - Viyana itfaiye mil 
Irl( r muavinini getirtecektik. Amcri-
1'. da bir yere angaje olmuş başkasını 
dr .yoruz. İtfaiye faslı da tasvip edil-

Refika Hu!Qsi Behçet Hanım bu
gün ilk defa söz almakla beraber ten 
kit ve suallerine hararetle devam edi
yordu. 

Sokaklara bırakılan süprüntüler
den ve pislikten şikayet etti. 

Tevfik Salim Paşa ve Cevdet Ke
rim Bey söz aldılar. Cevdet Kerim B. 
şehrin geçen senelerden pis olduğu
nu, temizlikte halkın mühim vazifesi 
olduğunu ve matbuatın halkı temiz
lik hususatr için ikaz etmesini, matbu 
attan istirham etti. 

Cenubi Amerikada 
BUENOS A YRES. 21 A. A 

- Assomption'dan bildirildiği 
ne göre, hükumet kıtaatı Villa· 

teknik malftmatı bildirmelerini Encamacion şehrini istirdat et-

rT!~f~~es~?:U:a:'a°kka~J~1:'~pa- nin oğradığı zayiatrn 40 mak- t 
1 
:J.;?rt ırİ'h a at ~ ";uş 1 at lü bir polis müfrezesine hüc~:n 

da bile yoktur. Herkes tükrliğtinü tul ve 10 mecruhtan ibaret oldu at 
1 1f e

1
s. 1 talt ~tra ~dnd!l g~y: etmiştir. Müsademe netlcesin-

muhafaz ·ı "k ıı ft' T"k "k • .. 1 . . y 1 1 re ve aa ıye erın cı ıyetını a ı e mu e e ır. u ru hok gunu soy emıştır. ara ı ardan it k d .. 1 tt k de köylülerden 3 kisi ölmüştür 

istemiştir. mişlerdir. Komünistler banka 

kası konulursa daha başka şeyler de üçü Amerikan 'bahriye silah en- ;::ı t~c~. egı ar ıraca ma- • • 
korunalıdı~.. dazlarrndandır. Dr. Zapeda, aA - ıye e ır. 

Nezafet işleri hakkında mak<1mdan 
izahat istenmesi muvafık görüldü. silerden de 7 kişinin telef ve 13 

,ec 
o•u Kanalizasyon 
e İnşaat ve istimlakat faslına geçil
•rı Bu fasılda şimdiye kadar altı bu
'r< k milyon lira sarfo!unduğu zikrolu 

yordu. 
g~ Tevfik Salim Paşa - Bu tesisat 
• 1 tün suları götürebilecek vaziyette 

dir?. 

Refika Hu!Osl Behçet Hanım-=Be 
lcdiye yere tükürenlerden ceza alı
yor mu?. 

Yağ fabrikaları ve oktruva kişinin mecruh olduğunu beyan 
etmiştir. 

Müteakiben azadan Nazmi Nuri B. 
iki takrir vermiştir. Takrirlerden 
birisi dahildeki yağ fabrikalarının ok 
turva resminin tenzili hakkındadır .. 
Diğeri de bazı mümasil fabrikalarııı 
okturuvadan istisna edildiği halde ba 
zılarının istifade etmediğinden hepsi
nin ayni şekilde olması istenmekte
dir. 

Tıp talebesi Atinada 

Diğer taraftan bu tamimde, !ardaki mevduatı ve gilmrükleı 
hava tarikile posta nakliyatı me- hasılatrnı alıp kaçmışlardır. 
selesini tetkik etmek üzre tali 
bir komite teşkil edildiği de ha- Fransız - lngiliz 
ber verilmektedir. Bu komite- mÜzakeratı 
nin ilk içtimaını ilkbaharda yap PARİS, 21 A. A. _ tngil· 

ıı 

1 

t 

İşlem•ye basladığı vakit ne olacak. 

Fen müdürü görülenlerin cezalan
dırıldığını söyledi Utife Bekir Ha
nım tramvaylarda da tükürüldüaünü 
söyiedi. Refika Hu!Usi Behçet bHa-

Bu takrirler iktısat encümenine ha 
vale edilmiştir 

ATINA, 21 - Mmra gitmekte o
lan Türk talebesi Atinaya uğramıtlar 
ve milli kütüphaneyi ziyaret etmitler 
dir. Talebe bundan sonra Aprokol ile 
diger aıari atikayı ziyaret ettiler. 
Türlı. talebesi Yunan tale!ıeti ve halk 
tarafından ss.rninliyetle kar,dıınm1s
lardır. · 

CENEVRE, 21 A.A. - Ce· 
miyeti Akvam tarafından bütün 
hükfimetlere gönderilen bir ta
mimde, Cemiyeti Akvam mec
lisinin son içtima devresinde 
tahdidi teslihat konferansına 
ait teknik hazırlıklarda bulunul 
masına karar verildiği hatırla
tılmıştır. Binaenaleyh, Cemiye
ti Akvam bu hükumetlerden 
tahdidi teslihat konferansrna 
ait haz.ırlıkları kolaylaştıracak 

masr derpiş edilmektedir. Hü- tere hazine nezareti mümessil
kfimetler, bu tamime raptedilen !erile Fransa maliye nezareti a 
varakadaki suallere bir Nisan- rasrnda başlanılan müzakerele
dan evvel cevap vermeie davet re dün ve bugün Paris'te devan' 
edilmişlerdir. --""-'-•'- _ _...__ 
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eSabımızı çok sıkı tutmak mec • 

Y ekônlar çıkarıldı ! 
Bu ayın ihracah, ithalata nisbetle 

2 milyon lira noksan ! 

Ekonomi 

Muamele 
... _ veı·gisi 

Ya kaldırılmalı, ya 
prim verilmeli .. 

m~ 
Yankesici kadın 

ıy 
Maarif!! 
Orta tedrisat 

ihtiyacın önüne geçmek 
için muhtelit tedri -

sah teşmile luzfım var .. 

Sabıkalı yankesici •115 senelik sana- Ora tedrisat mekteplerinde 
Japonya ve Çinden yüz binlerce liralık ithalabmız fı•brikatlJrler son temenni- tedrisatın muhtelit mi yoksa 

var fakat on paralık bile ihracatımız yok.. terini tesblt ettiler tınıdır, iftihar ederim!" diyor ayrı mı olması 
' . l k 'th Dün sanayi birliğinde fabrikatörler .. .. daha müsmir o-

Rüsumat idaresi, memleketi- Brezilyadan 216,547 lira 1 1 a fevkalade bir içtima akdetıni§lerdlr. Üçuncu ceza mahkemesi, meş leyh bu yeni tefsirin İstanbul lacağı hakkında 
ll\İ.zin geçen kanunue~l ayı lata mukabil 5 liralık ihracat Bu içtimada, muamele vergisi hak hur kadın yankesiciler<len Mu- barosunu aliikadar etrnedigi, ortaya yeniden 
~arfındaki harici ticaretine ait yaprlmıştır. . . kında 10 kişilik komi~yon tarafından zafferin muhakemesint: başla- baroda devlet hizmetinde kulla- bazı fikirler a-
ıstatistikleri bitirmiştir. Japonyaya hıç ihracat yap- hazıı:lan.aı:ı r~P'.'r tetkık olu.!'~~ş ve mıştır. Muzaffer, baska bir sir- nılmaması karar altına alınmış tılmıstır. Bir 

· 'kl ·· 930 ı dığımız h ld ithatatımız gayrı kafı gorulerek bazı tadılat ya- k l . - . k , Bu istatıstı ere gore, ma . a ~- lmak üzere komisyona havalesi te- at mese esınden (5). ay hapis kimse bulunmadığı söylenmek- ısını ma"'rifcı-
•Cnesinin son ayında ithalatımı 426,349 lıraya balig olmuştur'. ~~rrilr etmiştir. Fabrikatörler, mua- ~ezasına mahkum olduğundan tedir. !erimiz - ki b~n 
lln kıyıneti 15,399,771 lira, bu- çinden ittıalatunız ıo,465 ıı- meıe vergisi ilga edilmediği takdird~ ıandarma muhafazasında mah- Pasa t .. ti r ıar ekseriyeti 
na ınukabil ihracatımız ise 13, radrr. İhracatımız ise sıfırdır. sın~i milessesa!1n kapanm~k ~ecbun keme salonuna getirilmişti. Bu p~r SU! ıs ma 

1 teşkil etmekte-
'185,SO ı liradır. İthalat, ihraca- Dig" er devletlerle iktısadi muna yebtınkde kalatcat_g

1
.'ruf' dı~hat şımtt'ıdğı'dn~ınso~yş seferki kabahati, Mandelam is- agırcezada dir - muhtelit 

t . . . . 
1
. .. .. 1 fa rı anın a ı ı aa ıye e ı · d b · Al . d · a nıspetle 2 mılyon lıra kadar sebatımız ehemmıyet ı goru me !emişlerdir. mm e ır man Madamın çan Bır pasaport sui istimalinden te rısatın lehin-

ıtoksandır. mektedir. Muaddel raporda, şimdiye kadar tasından 50 liralık bir banknot dolayı uzun müddetten beri tah dedirler. Bu hu-
En çok münasebatta bulun- Temas ettiğimiz bütün mem y~~ıl~n teş~b~~atla mua?'ele v_er- aşırmış olması idi. Vak'a tram- kikat icra edilmekte olan ko- susta en salahi-

duğumuz memleketlerden olan leketlerin yekilnu kırk üçtür. gısını~ geçırdığı s~fahat :-~ah edıle- vayda cereyan etmişti. Muzaf- miser muavini Cemal, polis sa- yettar zat olan -. __ _ 
~~nyadan 3,377 ,478 liralık it Menşeleri ıneç~ul kalan i~a re~~~:~~e ~:~~~t~1,:·edilmene ~er'. ~lise v~rdiği ifadede sir- bık 4 üncü şube müdürü Şükrü, ve 6 senedir Cevat Hey 
~!it yapılmış olmasına muka- lat eşyası kıyınetı 30,528 !ıra, hükumetçe millt fabrikalara ayni mik atı ıtıraf ediyor: Defterdarlık memurlarından Ankarada orta tedrisat müdürü 

Belediyede 1 

Hamidiye suyu --·----İçilemez olduğu hak· 
kındaki iddialar 
doğru değil.. 

Dr. Celil Muhtar Bey dün bir ak
şam gazetesine verdiği beyanatta Ab 
dülhamit devrinde yaptığı bir tahlile 
istinaden Hamidiye suyunun da di
ğ~~ s~lar ı::ibi mülevves ve gayri ka
bılı şurp bır halde olduğunu söyle
mekte idi. 

Dün bu hususta fikrini soran bir 
muharririrnize belediye sıhhiye müdü 
ru Neşet Osman Bey demiştir ki: 

- Hamidiye suyu yakın zamanda 
tahlil edilmiştir. '!ı'ahlil raporlarına 

n~~ar.an Hamidiye suyu temi& ve ka 
bili şilrp bir sudur. 

Esasen Hamidiye ıuyunun membaı
nın üstü kapalı olduğu gibi su da 
membarndan itibaren kapah ve mun. 
lazam borularla çcımelere gelir. 

Viliigette 

Vekaletin projesine 
bil ihracatımızın kıymeti 1,624, nereye gittiği tesbit edilmiyen tarda prim verilmesi zaruridir. Bu ---;- Yankesiciyim, 15 senelik Fuat, Faiz, Eyip Bey ve Ef. le- umumiliği yapan Cevat Bey bi-
629 liradan ibarettir. ihracat eşyası kıymeti ise ( 106, mesele fabrikalarımızda, ,ça~ış.makta san ~tınıdır. İftihar ederim." rin evrakı Ağırceza mahkeme- ze diyor ki: 

Ayni zamanda en ziyade ti- 844) liradır. olan ıoo:ooo) den faııla ışçının mu- Dedıkten sonra tehdite saparak: sine tevdi edilmiştir. Maznun- - Şimdiye kadar 74 ' orta cevap 
carı .. l di" .. . 'h kadderatıle de alll.kadardır. Mahk b l h k . mekte 3 r · b" . munasebatıınız o an ger En mühım ı racatımız şun- Fabrikaları ve bu itçileri himaye -. . . e~e ana ne yapar? ann mu a emesıne 19 Mart P v_e. ıseyı muhtelit yap Dahiliye vekaleti tarafından 

Uyük devletlere gelince, !ardır: için muamele verı:isini ilga etmek li ~e~:nız.e ıftıra edeyim de gö- perşembe günü başlanacaktır. ~1.1:11· Bu 
1.~ın ta:':11amen yürüdü- hazırlanan hususi ebniye kanu-

. F~ansadan ithalat 1,919,?93 Tütün 3,203,069 liralık, pa- zımdır. Bilhassa Alm.anya ~illril.meti run • dıyo:.du. Mahkeme huzu· Ohannes tut ld ~une ~aıuım; ~unkü fikrimi fii'l-lnu projesi mütaleasıru ilave et-
lıra'. ihracatımız 1,201,430 lira, muk 696,384 liralık, halı (381, işsizleri ku_r~rmak ıçın fabrıkalarınn r~nda bu sozlerin hiç birini üze- .. . U ~--· ımle ıspat ettım. Avrupa şimalımek üzere İstanbul Beled' · ~ngıltıereden ithalat 1,611,825, 630) liralık, ağaç ve kereste yardım ~ttıgı.~~ ucuz eşya. çıka~ma rın~ ~~ad~. Müddeiumumi, yan A~kara Muddeıuı;ıu~ılıgın- ı:ıeınleketlerinde bütün orta ted ne gelmişti. ıyesı-
ihracatımız 1 375 082 lira !tal- 293 694 liralık meyvalar( 4 171 sını temı~ ettıgı ş.u sıralarda fabrıka- kesıcılık cıirmü sabit olmadı- den dun İstanbul Adlıyesıne ge- nsat veren mektepler muhtelit- . 

Y d 
, , • ih • • • !arımız hımaye gormezlerse rekabet - d M ff len bir telgrafta K be -ı t' H h ld Beledıyece bu kanun proJ' · 

a an ithalat 2,374,328 lira, - 502) liralık ihracat yapıldığı an cdemiyerek çok müşkül bir vadyetc gın an ~z~ erin bu nokta- Oh . . ~~a. t . og. u ır. er a e bu usul bizim için ' .. . esı-racatımız 2,455,628 lira, Rus- laşılmıştrr. düşeceklerdir. dan beraetıru, ancak polise ha- a~e-s ısmındc hır~ bır sır- en iyi bir şekildir." :~eıa~.~len k~lutalea .~!ive~-
Yadan ithalat 

84
8 284 lira ibra- Ge k' . rfınd Komisyon bugün toplanarak rapo· karet maddesinden hakkında kat ışmden dolayı tevkif edildi- Maarif emaneti erkanından . ~ un ve a ete gondenl-

c 
' ' ren anunusanı za a k .. ki' . 'k 1 d k k'b . _. b'ld' ·1 1 ı· B O b' mıştır at 352 60

4 
lira lrandan (300 . ~ .k.l 

454 033 
r k runun atı şe ını ı ma e ece ve ta ı at ıcrasını tale tt' gı ı ın me 'tec ır. u hanne- ır zat da diyor ki: · a

97
) r ' 

1 
. •, b ka' Mersın tarı ı e • ıra ı- •ür'atle tabettirecektir. Muhak b P e ı: . sin, jandarmanın elinden k - Şimdiye kadar bunun faı·- Bel~diy. e mütaleanamesinde 

b. ıra ık ~thalat, una mu - ymetinde 5 692 balya pamuk Bu hafta sonunda birlik katibi u- eme, una daır hır k · · · k b - aça- bu he · 'hı! ancak 13,777 liralık ihraç olunn'ıuştur. mumisi Nazmi Nuri, fabrikatörlerden ~arar ~e:ınek üzre 28 şubata ta- ral ızOınhı ay etme?e muv~_ffak <lelerini gördük. Hiç bir hadise . P'.OJe~. r .şehir için kabi-
l racat, Amerikadan 430,792 li- . . İbrahim Ziya, Tevfik, Mehmet Ali lık edıldı. 0 ~ annes.olduguna şuphe çıkmış değildir. Muhtelit mek- lıyetı tatbıkıyesı olmadığını, 
:alık ithalat, 1,817 ,138 liralık Halbuki ge~en sene aynı ~y- ve Atıf Beylerden mürekkep bir_ he- Barod t f' .h . e~ılmem~kt~tlır. ~erkumun bu tep ayni zamanda bir bütçe me- her ~ehre ayn bir proje tazım 
ıhracat H'ndistandan 

266 148 
da 1,407,000 lıralık pamuk ıh- yet Ankaraya giderek raporu mıllet a as ıyeye ı tı- gun şehrımıze getırilınesi bek- selesidir. Meseli Anadolunun oldugunu kaydetmiştir. 

liralık itha~at 1643 liralık lhra- raç edilmişti. ~celisi ıiyasctine ve ~ıükümete tak- yaç Var mı? !eniyor. bir kasabasında mevcut bir orta Vekil memurlara harcırah 
C • • • İ . . . . dım edecek ve tesebbusatta buluna- y k b . at~ Mısırdan 25~, 703 ıı:alık ıt- h:rac~t mevsımı ıptıdası~- caktır . · · Baroların resmi müessesat- arın aleyhindeki dava me te e ı!iveten bir de erkek Başka bir mem~ra vekalet edecek 
halat, 555,165 lıralık ıhracat, dan şımdıye kadar 4,326,732 h- Borsadan soruldu tan addile mensupları arasında. Yarın . . .. . orta mektebi açmak imkanı he- ınem_urların harcirablarını hangi esa• 
Rornanyadan 178,688 liralık it- ra kıymetinde 69,110 balya pa- devlet hizmetind 1 1 . gaz.etes.ının .uç mılyon men yoktur. Çünkü on kız t ı . uzerınden .aı~caklarına dair bir ta-
halat, 94,287 liralık ihracat, muk ihraç olunmuştur. İstanbul Ticaret odası, Va- ması karar altın e kul aıu ma- lıralık ?~.ı suı ıstımalı hakkında be için ayrı bir ortamektep aa~- mıi' geım_ıştır. 
\'unanistandan 51,269 lirahk it- şingtonda 9 mayısta toplanma· varsa bunların a alınını~ kımse n.eşrettıgı .mev~um haber üze- mak s . • u tamıme nazaran başka bir me-
hala'ta mukabı'l 992 469 Jı'ralık Ofisin istatı'stı'klerı' sı mukarrer beynelmilel Tica- h kkınd Adi' baroda .. n ıha_ racı rıne aleyhıne hır dava arıldıg"ı ' ~~ra oray~ muallım, ala- ~ura vekalet etmek iizere bir mahale ' a a ka ~ tı t.ednsıy.e tedank etmek mes" g.ıden memur harcirahını eski memu-

ihracat Macaristandan 91 860 İhracat ofisi tarafından yapı- ret odaları kongresine gönderi- nun' b'r t f ~y: enbcu;nenı - yazılmıştı. ledır. Halı hazırda bile bir çok r~ye~ ve vekalet maaşlarından hangi-
lirahk ithalata mukabil 30' 901 lecek raporları hazırlamağa baş Tef•. ı b ~. sılr ed Mu uMnmul~t~. Davanın muhakemesine dün Anadolu ortamekteplerı'nde sı yuksekse o esas üzerinden alacak-
li , lan bir istatistiğe göre, 1930 

1 
ha 1 1 h kk sır, ugun er e ec ısın Üçüncü hk · d b t ralık ihracat Hollandadan it- senesi zarfında umumi ticareti amış ve zı mese e er a ın- de müzake d·ı kti cezama emesın e aş münhal muallimlikler vardır." ır · 

halat 262 2S6 lira ihracat hariciye vaziyeti 269 930 141 I'- da Ticaret borsasının mütalea- Aldı- re e ı ~~e r. .. lan?lıştır. Dünkü celsede gaze- Tayyare cemiyeti için 
816 4

87 
1. ' B d• (71·2 ı ' ' ' sını sormuştur grmız ma umata gore tenın mes'ul müdürü istic 1. Erkek lisesi mezunları K , ıra, elçika an , ra o arak tesbit edilmiştir. Bu- · şehrimiz barosunda 340 senesin d'l : . vap _azaların mal müdürlerinin ma-

9i4) liral~k ith~Iata muk?bil n~~ 137 •. 9~~,850, lirası ihracat, Hayvan borsası de yapılmış olan umumi tasfiye :rı~ı:İi~~e haberı_ veren Anka:a İstanbul erkek lisesi mezun- haJ_li Tayyare cemiyeti idare hey'et-
520,178 lıralık ıhracat, Sunye- mutebakısı ıthalattır. İhracat, Hayvan borsasına gelen ma- neticesinde (200) kadar avukat 1 , . Ert.u~'.ul Ş. Beyın !arı bir cemiyet teşkil etmişler- lerınin tabü azaları olacağı dlln vila 

den 362,089 liralık ithalata mu- ithalattan 6,007,559 lira fazla- lilmata göre, borsanın yeni büt- barodan çıkarılmıştı. Binaen • ~~r a getınlmesı ıçın muhakeme dir. yete bildirilmiştir. • 
kabil 672,281 liralık ihracat, dır. çe ve kadrosu iktısat vekaletin a şubata brrakılmıştır. Yalova yolları 

ce tasdik olunmuştur. D OlfÜ d G • H Yalova yollarını teftif için CVYel 

iş sarpa mı sarıyor? 
Gümrük komisyoncularının çoğu 
çalışamayacak vaziyete girdi ! 

Bu işleri Ankarada takip e- ar. nun a ·/Sözde kalıyor azı z. sabah Yalovaya giden Vali Mhidd' 
den borsa katibi umumisi Vahit k 1 Bey ~eh_rimize avdet etmiştir. V~ll 
B b 

.. h . . l k. 1 mese e.. D ·•ıA - (Baş t f b' . . sahil Muhıddın Bey Yalovada kaaabada 
. ugun şe rımıze ge ece tır. _ aru aceze müdürünün ara r ırıncı · ada) hamamlara kadar yapılmakta 1 

Borsada söylendiğine göre, büt- Muammer R •t h• ) or.du. o k.ad·a· r yekdig" erile b'ırleş- yolu teftit etmiştir. Bu yolun t 
0 

•. 

k d 
· aŞl şe ır mec isi k"rarları ye· tii b' · eın çe ve a ro ge~en senenın aynı- "' mıştır kı dunyada ve tarihte bu- .~ ~· ıyeaı tamamen yapılınqtır. 

dır. Beyin izahatı.. hakkındaki telakkisi bu! nun misali enderdir. Bu milli te- ~oprüler. v~ ~enfezlerin inpatı 
Hayvan borsasının lağvı ve- Fen fakültesinde bir derse elt' ·ı "f ·~~ edılml!tır .. Bu yolun intaaı d Şehir meclisinde Darülace- c 1 1 e mu tehir olabiliriz. (Şid n ~terek az zamanda bitirilecektir 

ya belc!diyeye devri İktısat ve- girmek yüzünden çıkan hadise zenin geçen seneki hesabı kat'i detli alkışlar). Dıger taraftan Yalovada bir kay. 
kfiletince tetkik edilmiş, fakat dolayısile müderris muavini A- raporu müzakere edilirken bir Arkadaşlar! ordudan bahse- mBalra.mlık binaaı da yapılmalı:tadı 
muvafık görülmiyerek şimdı'kı' dem Nezı'h. B ı'stı'fay b • d k b u bınada yakında bl...,;• la ..... ı · a mec ur kısmı aza geçeq sene Darülace- ~r. en u memleketin hakiki sa • ~ 0 

ca .. ur. 
vaziyetin muhafazası tekarrür edilmişti. Bir gazete guya Nezi- ze civarında bir inek ahın ve hıbıol~ Türk milletinin münev B1r metre kar 
etmiştir. hi Beyin darülfünun emanetine süthane yapılması Iazım gelir- ver evlatlarından bahsediyorum. ANKARA BACLuu 21 • 

Gümrük komisyoncuları birliği ida mayacaklardır. Eskiden Ticaret odası Ad•l B • t tk•k h müracaat ederek meseled ı k !'' Bu e !'ti · · d · ı nah ' •• ., - Ba ı eyın e ı a e ya · en e an yapılmamış olmasın- v a ar ıçın e şıiphe yok ki um iy_eıino bir .metro lı:al-'·"-n 
re heyeti dün toplanmıştır. Bu içti- şirketlerin kefakt yapmak hakkını nız kend's'nın· deg"ı'l "d · kah d k · ·-· • ı • mu errıs dan bahsetmişlerdi. yarının.. .ram. anlarını yetiştı'- a ar yagmıt ve bır merlı:- ,,;;k 

rnada, Rüsumat idMesi tarafından ko kabul ettiği halde şimdi müşkülat çı Maliye teftiş heyeti reisi M H • d • d 100 150 lı: -.. • -

Gümrük, komisyoncular, Ticaret odası bu iş 
etrafındaki vaziyeti izah ediyorlar .. 

· ı dil 1000 l. k - · ovasse 111 a mes uliyeti ol Dün bu hususta Daru"la·ceze ren murebbılerımiz dahildı'r. tca ~-~n .. · . uruta fırlamııtır. Bi 
nıısyonculardan ta ep e en ı- armıştır,., Adil B. Borsanın vaziyeti hak- d - b' 1 - ıru de be h J r~1 k,_ke~.alet mektubu meksele.si görü- kDig.er taraft~ndodka fer1kanı ise an- kındaki tetkikatını b:tirmiştir i ~1unut v~ . ın~_ena eyh onun da müdürü Cemil Bey malumat is- bnk!d_a derhal kisvesini değiştire- karlar :,;.,Y~ ..:;1::;;:;11~ri1 

i · şu muştur. Mevcut 168 omısyoncu- ca nızamnamsın e e a et yapmak A . , , · 5 ı a e dmesNı ~hz~mB geleceğini teyen bir muharririmize demiş- re ıcap eden yere başını veren ler havadan memnundur ~e · nç~ 
dan ancak otuzunun bu kefalet mek· hakkı tasrih edilen şirketlerın kefil dıl B. Ve,rnlete raporunu ver- yazıyor u. ezı ı . derse gir- tir ki: ve ordu ile beraber yürüyen mu- yapılmı~tır. ' rıyat 

1 

tubunu verebildiği. digerlcrinin Tica vaziyetini iktisap edebileceklerini, di- mek üzere bugünlerde Ankara- mek emrini fakülte reisinden D "!' . allim arkad ı d 
ret odasınra şirketlerin kefaletten bu ger şirketlerin kefalet evrakını oda- ya a-idecektir t h · ld - b ~ - aru aceze cıvarında bir . . aş arımız ahildir !iği temsil etti· i i i 
lunmak h>kkı t.sdik edilmemesi dola nın k.,bul etmesine imkanı kanuni "' · - a rıren a ıgını eyan etmiş ve ınekhane v~ süthane yapılması (şıddetlı alkışlar). Ben yüksek mütehas · 1ğ - ç n nekada yısile kefalet mPktubu bulamayarak mevcut olmadığını söylemektedir Tef ti c:t d ·· d ·· ı derse: kendi.~inin ?'irmegc hakkı evvelce temenni şeklinde izhar ordumuzun zabitlerinden ve on- nız Kalbs~s do tahugumu anlarsı 

·· k··ı · k Jd ki t b.t T" ı r d ·ı k f ·s: en on u er j oldugunu soylemış M H !arla b be ı · ıın e assul ede muş u vazıyette a ı arı es ı e • uccar ara m an verı en e alet · . ovas- e~ilmiş bir arzudur. Fakat gö- era .r o an Türkün mü- adeti ve dü ün .. 1 . . n sa dilmiş ve şu kararlar ittihaz olun- ~ektupları kabul edılmekte, ancak Trakyada bir teftiş seyahati- se reisin sözünü dinlememiş. ruyorsunuz ki temennilerin ha nevver evlatlarından bahsetti larnn . . ş 1 duk enmı nazar 
muştur: • hıssedarlarının haberdar edilmediği ne çıkmış olan mülkiye müfet- Darülfünun emini Muamm kikate inkılap etrnesı· mu··şku"l - ğim zaman, fikren, vicdanen ı'l~ le . sızihe ısa etme~tedir. Söz 

ı - Kefaled.mu1··ıe_selsık·ıef~lle k
1

omkis k~~aletd muaı;ı1 elelerikiçdin şirketlere tişleri dün şehrimize avdet et- Raşit B. bu hususta demiştire~ı·. . · me ·ıı· kah • rıme n ayet verırken 
yoncular yckdıger erıne e ı o ara musaa e verı meme te ır i 

1 
rdi B .. . · ~ır ke.re. ~arülaceze civarın- .. 

11 mı ı ... :am~_nlığa iştirake sarih olarak sö !emek . şu?' 
bir bankadan kefalet mektubu almak Bugünlerde yapılacak olan yokla- m ş e.. ~· .. . . Ad- Noyl~hi?ıBr şey yoktur. daki arazı bızım değildir ki ahır md uheyya butun Turk gençlerin- ki Türk m .11 f y d ıstc i~in teşebbüsatta bulunulacaktır. ma neticesinde yeni kefalet mektubu Mulkıye mufettışlerı Trak- em ezı eye derse gir- yapalım. Sonra böyle bir ar . en bah,,ediyorum. Bugecek' ıke 

1 

. 

0

.r us~~u ço 
Komisyoncular namına bankaya olmayan koınisyoncubr gümrükte yada. bütün vilayet ve kazalar- m~sini . fakülte. reisi deg-il, 1 . , azı manz r b b .. ı sever, onu cndt ıdealının h 

bin lira tevdi edilmesi ve bir komi•.· çalısnıaktan "'"''e<lilrrekl-.,Jir da teftisııtta bulunmuşlardır. d v hb B a rnası, temamıle asrı bir ahır a a ana u yuksek genç- misi telakki eder mu errıs e ı . söylemiş- yapılsa bil .. t.. k'l · 
yoncu_nun tazminat almağı icap ettı· tir." e su un ı osu bugün-
ren hır ~aziyet olunca digerlerinin - künün iki misline mal olabilir. L\i[ 
bu tazmınatı aralarında temin etme- Adem Nezihi Beyin istifası 1 ~ llO o 1 • # m 
si bankaya teklif edilecektir Bu te- üzerine inhilal eden hayvanat M h k' ' ~ • şebbüs dün pa.~ar o~duğu için yapıla müderris muavinliğine, hayva- eş •Uf Jtap ~ - - _ ~ 
rnamıştır. Bugun milli bankalara mü nat · t T h' h O h b k racaat edilecektir. asıs anı a ıre anım tayin a a ır aç içtima Hem 

B k il 
edilmiştir. t tk•k 

2 - an a e mutabık kalınmadı e l at sürecekmiş 
içmişler, hem para 

ermemek istemişler ! ğL takdird~ kefal~! akç~!~ eskiden R • k olduğu gıbı 200 !ıraya ındırılmesi i _ esmı ahul Tıp fakültesinde münakaşa 
çin hükumete milracaat edilmesi te- Amerika reisicümhuru müte mevzuu olan kitap meselesini 
karrür etmiştir. veffa Vaşington'un dog"umunun h.a!letmek Üzere toplanan 7 ki-

3 _ Mesele hallolunun~a!a ka .. dar şılık komisy d" · · K k şi d'ki vaziyetin devamı ıçın hukü- • yıl dönümü olmak münasebeti- on un ıçtıma ede- adı Öy iskele aazı·nosunda 
m:.' müracaat edilmesi muvafık gö- le dün şehrimiz Amerika konso rekAte~kikatına devam etmiştir. h 6 biı rülmüştür. ' latosunda bir resmi kabul yapıl dahan a~ıldı?.ına gö~ tet;kikat adise ve yaralananlar 

Bu müddet bittiğinden yemden mrş ve buna bütün Amerikalı- .. .ç? surecektır. Kıtabın . 
rnühlet istenilmiştir. , . . • lıır iştirak etmiştir. muellıfı müderris Rasim Ali B. .~v~elkı gece. saat 

2
3 te Ka- Kemer altıııda Şeftali ka ~ 

Fakat Rüsumat birliğın talebını 11\.T f" f k b } b , B .1 .1 A bu hususta diyor ki. dıkoy ıskele gazınosuna gelen d so gr 
g . k ... düğü için artık ke- r .. a ıa en me te İ .;:a e esi De ıstiyor? u ~esı.e ı e merikan mü- - üç formalık es.erı'n . di Besim ve Osman Ef.ler irtiklerı· a nara at~ ve cam kıran A ayrı anunı gor k is . • essesatıle lımanımızdaki Amcri şım • x met Hamd ·ı K 
falet mektubu ibraz edemiyen .om · Cumartesı günü Nafıa Fen mektebi mezunları ile talebesi ·an gemileri de bav kl 1 d de ~adar hada 10 sayfası ancak müskiratın ~deli olan 800 ku- . .ı ~g u, emal de yoncuların gümrük idaresinde ış ya· ha~bilıal şeklinde umumi bir içtima yapmışlardır. Bu içtimada 1 n:ınmışlardır. . ra ar a o- teltkık edilebilmiştir. Neticenin druşa ~uka~ıl 3 lira verdiklerin- dest edılmıştır. 
pamayacaklarını bildirmiştir. . . - · a · · b. en muste C · 

B
. d b rı L'en mektebi mezunlarına Mühendis ve Yüksek mu"hendı's mek Bı· k b ınrnası ıçın ır kaç ictima da cır avıt ve büfeci s·ı"'h ırlik id'fe heyeti azasın an 1 ,. • .. • • r umar azın intiharı ha akti lazımdır " , · Ali Ef. !erle aralarında k ı a atmış! demiştir ki: tebi mezunlarına da dıplomalı muhendıs denılmesi hakkında ve' ANKARA 21 K .. . I . . · çıkmış ve o Ef . avg~ "- Komisyoncuların ı. r~v yapma 1 r 'h b · l .• f' • - ulup •ıncması kı ~akı Ö 'dü ··•d.. · sınan · Alı ef. yı Dün Galatada Arkadi soka sı mevzuu bahis değildir. Fal:at bu- kaletçe hazır anan ayı anın ıran evvP mevkıı ıle çıkarılma- kapıcısı Fev~i, kendisini kablo teline O . l'd• k ru U mütekabilen Ali Ef. de Osman' ğında topal Şükrünün kahve 

!tünlerde kefalet mektubu meselesi İ ·in teşebbüsatta bulunulması tekarrür ettirilmiştir. Resmi- ı a;mak ıure~rle intilı.~r etmi1ıir. lnti- e_nız 1 
e ~' :ıvct yapan Berile 0 1

• ef. yi cerhetmislerdir. nail d·ı Sl 
1
: l . .. 

1
. lıarın sebebı kumarda 700 lir k b m:ın ılc arka ·,an Sakızlı Mu&taf · B' , önünde bilisebep dört el sila 

e ı cr.ıediği t'kdirdr komisyon· miz bu içtimada toplanan mezun arı ve talebeyı gostermektediı.,nıesidir. a ay et darrr~ ile m. ;: ~J-:ııe ncticcsind:·i:P~ ır sarhoş... endaht ettı'g·ı· anlaşılan araba 
c.uların e-k;.:1,.risi gi.imrl!!drr<lc çalış- · ..,.Aıhnı .... t ... rC'·r "' D.. h · - · · un ser O' ltl h ld y 0 ugu a e Ahmet derdest <'ıiilmistir. 
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A uın umdeıi "Milliyet" tir 

23 ŞUBAT 1931 
l:>AREHANE - Ankara eadde•l 

No: 100 T.ı.rat aclreai: Milliyet, fo. 
tan but. 

Telefoa aumaralans 
Jıtanblll 24.111 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Tllrlı:lye lçin Hariç için 

3 ayiıiı 400 kuruş aoo kurut 
G , ?50 ,, 1400 n 

ı:.ı .. 1400 " 270\l .. 

e •İ ..,__ 
:raı Gelen evrak geri verilme& 
r·Ü Mtiddtti ıeçen niiıbalar 10 'lnmı4 
'eı tuı. Gazete u matbaaya alt iti• 

1~ f." için rr~tidiriycte müracaat edilir. 
g nı G · ·ı· nl ' ı· '""nl ek uetemız ı a arın aıcs n ıy.,. 

I< bul etmez. 
ıy 

Bugünkü hava 
en 1 ret ? .! e "':\!! J 1• 

r uıe~"' ul 'e ha.o 
1 •le. 

Mektep· iler ınllsa~akası 
Şaheser nutuklar: 

92 inci haftanın ikinciliğini 
Galatasaraydan Muzaffer Cev
det Bey kazanmıştır. Yazısı şu
dur: Kuş meraklısı bir adam .. 

Bilmecemiz 
t •• 1 6 7 191011 

S \A KIA 8 MI~ R A\Z 
AlsT•ıT.A F AıR E 
KT• PIA R\E --p v 
A PIA N IA M A - E K 

Haftanın en şayanı dikkat 
hadisesi Gazi Hz. nin memleket 
dahilinde icra ettikleri tetkik 
seyahati neti<:elenirken irat bu 
yurdukları iki mühim ve şahe
ser hitabedir. 

TA\~...... F Al -
' lUA R,A- ll A K 1 T 
ıMllEıM•m•K•L A 
ıA\F A\FAK PAS 

Kuşları sever misiniz? Bazıla muş olacak ki nihayet can sıkın- R :Aj~ _-'.A:.K. p _-, il 
rı kuşu sever de köpeği sevmez. tısınr gi:ı:lemeğ çalışır bir ta- -
Kimisi köpeği sever de kediden vurla: ıc ,; t~. ~ • 111 L A __ , -
nefret eder. Hiç bir çe~it hay- _ Siz, dedi, ku§ları ı;ok ~ev!-l 11 Z 1 E V K il T A S t • ,llJ 

1 - Reısicümhur Hz. Malat van sevmeyen ve fazla olarak yorsunuz .. ! ili111•ci'111i:ıln h•lt•dll•lı 
yadaki nutkunda İsmet Paşa hü sevenleri de istihfaf edenlere Fakat bunu o kadar tabii ı•ltli 
kumetinin canla başla takip et- ne dersiniz? Onun için .. ben hatta benim merakımı pek be~ 
tiği milli şümendifer siyasetine kuş merakıı;ıı h~.r~(ese soyle- ğeniyor gibi söylemek istemişti 
temas edetek memlekete feyiz- mem. Bu zafnnı ogrenen bazı ki onun ne demek istediğini an
ler getiren demiryollarını.ı e- dostlarımın: Iayabilmek belki de zordu. Be-
hemmiyetinden lıahsetmi<:ler- - Sevecek şey bulmadın da reket versin bunu anladım! 

"Türk milletinin servet. re- kuş merakına mı kapıldın .. ? Evet, dedim, fakat bu mera-
fah, medeniyet yollarında yürü Diyerek gülmeğ!! ba:;ladıkla- kını beni daha baska güzellikle-

lluı1t11ıl:.ı biıwece:ı:lz 

Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

mesi ancak demiryollarında ola rını görmüştüm. İr;te o zaman- ri sevmekten menedebilir mi .. ? ı 
caktır,, diyen biiyük dal1i Türki dan beri ben kimseye kusları sev Gözüme dikkatle baktı. Ben 
ye Cümhuriyetinin tesbit ettiği diğimden bahsetmez olmu~tum. de ona sabit bir nazarla baktım. 
projeler dahilinde vatanın bü- Bir kaç tane kafesim var. Bunla Ogünden sonra kendisini gör
tün köselerinin celik raylarla rın içinde güzel öten, yahut gü- düğüm zamanlar aramızda kuş 
birbirine bağlandığını tekmil zel renkli kuşlarım var. Fakat bahsinin gitgide kısaldığını far
vatanm bir demir kütle haFne ben bunları pek sevmekle b«a- ketmeğe başladım. O kuşlardan 
geleceğini buyurmuşlardır. ber hürriyetlerinden mahnım et bahsetmedikçe ben de bu sözü 

Gazi Hz. Cümhuriyet hükfı- tiğim hayvancıklar arasında açmıyordum. Size de tavsiye e

~~ôı6ôet6t)Ôı(~·X>=:>:C:=C<>Oô<>C:<Xl 
Sinemanın yeni yıldızı VERA FLORY 

Üntlmtlzdeki çarşamba alı ·an.ı 

lRTiSTIK liNEMl~IND1 
ÜÇ KIRMIZI GÜL 

oe~ll ve ~ariıılı a bu güzel artllt ıle arkaJaşı JAMESU Tllü
;\l:\S'ın hakiki hizmetini &~>teren pek mue> lr mevzulu lilmınde 
akdim edil.c•tktir. 

Elırvm: GRISCH.\ ÇA\UŞ filmi ile her aktım >Ut !1,1 2 ta 
8 ki~ideıı mürekkep ve en gbel tangoları oı nayan meşhur (tipik 
ı\LM ~ ESPA. "OLA orlı:e11Ia11. 

' Telefon Beyogiu 285 t C><'ı<><>ô-Oıı::>! 
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KUYRUKLU YILDIZ 
\lukemmel l"fa ) opereıinde gôrdnccı•kıir. 

DOLLY HANS 
tarafından teımil cdılecek bu film onumuzdekı 

akşamından ıribarcn 

• 
1 E 

muvaff.ıkiyet tc~kil edecektir. 

metinin bu yüksek gaye uğrun kendimi pek te mes'ut bulamı- derim: 
' 1 ,~ı Ben bu senekı kadar İstan- da büyük bir enerji sarfederek yorum. Cünkü pek sevdiğim ba- - Yalnıı< kendi merak ve ar
ı i fi ab 1' M k .. ed"m De gösterdiği .. idealist,, hareketi, zı kus,lanmın şimdiye kadar öl- zularınızla herkesı· ı'şgal etmeyi 

u ua as ara gorm ı · - ve Tu··rk mı·ııetinin kendi inki-çı · · ·b· k - k 1 - düklerini gördüm. Onlarırı ufa- · 

ı - Keyf (4). 1..... ~I 
2 - S.inirler ( 4). Fukaraya lstanbul belediyesi ı 

verıl:n para ( 6 ~: ilanları 
3 - Layemut degıl (4). İs- ......... _ .. _ .. _ _....._... .... _ •• -n 

Bn~Un 

M!JiK Sineınasın~a 
r ı ı dığım gı ı va ıa mas ara ıgın şafmın bu demir yollarında o- b' k"' nız .. 

ın. "r.1 vsimi 'oktur amma bu sene cık ölülerim bahçemin ır oşe- Yalnız kendi merak ettii!:iniz 
, lacağı hakikatini bütün müşkü · ·· d" • ·· a la göz -r. 1 

, Iiba bayramla karnavalın el lata rag-men idrak etmesini tak sıne gom ugum zam n r .- şeylere dair değil başka mevzu-
' k 1 · · · · ··mbü.,ünü arttır !erimin yaşardığını hisseder- lar u'"zerı"nde de fı'kı'r ve malu"mat , L e c vensı ısın cu ' - dir etmişi erdir. . . . b 1 h 
• 81 b · ·· b "nk" dım. Onun ıçın un arın atıra-"11. Vlaskaralığın iıtiın u ı ı- sahibi olduğunuzu ispat edebil-

k ~afınn ragmen Avrupa karnaval 2 - Gazi Hz. nin Adanada lannı düşünür, kuşlarımın en ... 
c. şen i.lerine azıcık olsun benzer Türkocağında kadın, erkek bir neseli bir sabah ötüşlerini dinler mcl~:ı7b~kar bir adamım. Ev

ın. bı· r e' yaııamayışımızdan anlı- çok münevver ve güzide bir küt ken kendi kendime ölen bir ku-
, 1 h d · b d kl vela kuş sevmekten başlayarak kı 

1
.y rıım .,,·, ı11~•.,karalıkta da "ye- e uzurun a ırat uyur u arı şun daha iyi öttüğünü düşünür 

' " k ·ı 1 1 k k anlastıg"ım bu güzel dulun baş-d ditfıô" sahibi olamıyoruz .. En nutu ı 1ma o unmıyaca a- mahzun o urdum. 
dar mühimdir. kaşeylerde de benimle mutabık 

ır ~ oarlak fikri •cat olarak süpürğe Fakat artık hikayem'•1 başka bir kadın olduğunu görüyor-
\ t k .Ie sokaga çıkmayı gösterdiler. Büyük reisin Adana nutku safhasına gelmeliyim: Şimdiye dum. Nihayet kendisine izdivaç 

1. · r. :? a da Belediye içeı-liyormu_ş ... son zamanlarda iktisadi mese- kadar benim kuş merakıma işti- teklif ettim. Bunu kabul eder-
1 1ı 1' ehır de fazla süprüntü var" lelerden dolayı fenli ız~ır~pl~r rak eden b'.r dostuma rastgelme ken: 

v ı"leın, çıkar diye! Bizim mem- karşısında, yahut her _turlu h'.- dim. Bu bir mahrumiyet değil 
i ~ 1 .aı -e· et simdilik bu kabil Maska- leye baş vuı:arak kem~ı na 21ı;_ş- midir? - Bir şartla, dedi, nikah gü-

l Y 1 f h d fi n b t n nü bu kusları; da koyvereceksi-' ı • ·a alısmıs olmadıiıı halde· ru ve men 1 e e erı e ıı u Sevdiklerimizin de merakla- · 1 . 1ı ı g_ c ·l'a•karaıarın haiz oıdukİarı ser-ı m_ illeti_ alet yapmak isteyenıe- . . k 1 . . .. nız .. · 
k 1 d t k rımıza ıştıra etme erını gor- B b"'-Je · d N 

ı ı ;estı ayanı hayrettir. Evet, bir ı:n tesır?tı a tın. ava an aygu k . . unu ,... mıyor um. e 
ı tal d k 1 , d · f · kl sıle endıseye dıışen hassas va- ıne ıstenz. cevap vereceğimi bilemedim.Fa 
~ .ı l J ahının 1-ı ıgr nı. egıkş ırıfptal a tandaşla;ı tamamen müsterih Ben nihayet bu merakıma iş- kat o: 

1 _, e aya e ~e mıyen ıya e e ve ed k h' d' tirka eden birine tesadüf edebil- B b 
1 

kı k 

yan eden (3). 
4 - Mısrın mukaddes öküzü 

(4). Demir lekesi (3). 
5 - Cins (3). 
6 - Bir renk (4). 

Ben ve siz (3). 
7 - Asırlar ( 4 ). 1 yi (3). 
8 - Gülle (4). renalik (3). 
9 - Ser (3). 
10- Rabit edatı (3). Kırmı

zı (2). 
11 - Tavla tası (3). Nota 

Nota (2). 

Bursa Cer, T ~nvir ve 
Kuvvei muharrike 
l'ıırk :\ ıı Qnim ~· kctindcn: 
1 li->tdaran. 19.1 ( c-nc~i :Vbrhnın 

18 inci çıırş1mba g-ti ü !":l&t lf) da 
Bur 3:ı"da şir;.; ctin mcr;r;ezl idaresindt'. 
•uretl divcdc iııiku edecek olan t " · .. k · · ·· ·· d ece ma ıyette ır. · ı en un arı s anırım 

1•ı an•u~~·~a - ıcın yuzune e . H . b 1 dim. Hem de derhal ilave ede- -. . , 
i ' n 1;ı 5ke kovarak s~kaga çıkması- G~zı z. mn eyana'. arın- . k" b b' 1 d dı G declı, hem de hız mesut olurken heyeıi umumiye ıı-.imaını davet 

1 at. ı ' dan bır daha anlasılıyor kı mem yım 1 u ır <a ın · enç ve ı k f k ı · olunurlar a Ses rı ·arılmaz Amma gece • .. 1 b' k 1 B' t d"fl on arın a este a ması nı-rl' ist 1 - ' ... • • leket hakiki ve ciddi iktisadi guze ır acın. ır esa u e c;in ? Ruzııanıd \liiz.ıktrat: 

1 faliç iskelelerinde mazbut 

müıayedeyc mevzu JO adet ka· 
yın hrc-ıcsile 'iO adet kayın 

dol~r .; adet köknar gônder 

120 adet köknar 1 1 adet çam 

kerestesi w heş çeki kayın 

oduııu <ıO adet ıhlamur keres-

te>i ~00 kilo mc~e kömüru 15 

adet knra 1ğaç kere tcsindcn 

murckkcp 9 kalem orman cm-

valin.: ait müzayede müddeti 
26-2· 9;:ı ı pcr~emlıe gunıtne kn· 
dar temdit ~dilmi~tlr. Taliple

r!n yevmi mezk tlrda ,aat :l de 
Defterdarlık binasındaki ihale 

komisynnuna gclrnı;leri. 

* * -ı-
lstanlınl Belcdlyı:sinden: Ba· 

!atta Hızır ~avuş mahallesinin t ıarısı halkın uyku saatınde bir b' b ı k ,, d - 'ld" kendisini tanıdım. Dul bir kadın ··· ı IJ. -, mecli<I raporunun 
yo 1 . d' b 'b'l ır u ıran arşısınr:.a egı ır. - Doğru, dedim, ben seni 

h ı ılt" paze ~y ~~~n ıye u gı 1 e- Adi ve ferdi menfaatleri bütiin dı. Nasıl oldu bilmiyorum, bana kıruri. Kör oğlu soka~ındıı 2 •ıdadaıı 
ı .' iş, n envaı turlu rezalet ve sa~a- millete şamil gibi göstererek kuşları, cok sevdiğinden bahset k~slardan çok sevdiğimi anla- 'l \lurakıp rnporunun kınacı ibAret bulunan 2 numaralı hane 
t \e~ '! apmasına, caddelerde nara- cümhuriyet hükumetini iğfale ti. Kendisile anlaşmamız çok ko 1 dm... 3 - BilAnço ve k~rıı ••rar he- 1 sene miirldetlc kiraya veril· 

t •• 'tıo r .ıtmasına_.' ka~ıılarr çalmasına ug-ra ·anlar daima ve muhakkak lay oldu. Kuşlcrımı görmek is- [ sabıııın kahul ve usdiki ve idare 
\. .neı e n layet a eının uy.. unu ve aldanacaklardır. tedi. Gördüğü zaman uzun müd 1 İnema - iyatro mec sının ı rrn. Q- 1 J kus S T 1 ıı · · b mek için açık müzayedeye kon-

matını bozmasına musaade e- M'll t ... d kenıirmeg- e 1 det bunlarla mesgul oldu. Kuş _ 4 19:31 hesap devresi için muştur. Taliplerin ~urtnamcyi 
• .' ~n. ılir ıni? ~!cevap edilir ... c. ün~ü çalışaın ~~ ·~:~a~l~ hain yaradı- sevmek merakı ~caba kadın sev- Jm, B. Daru"!"bedayı· murskıp intihabı ve iicreıinin ıubllf. gormek ıçin her µ,tin Levazım 
' l ·· f d 1 1 b 1 d ., 5 Ticarcı i<Jnununun 323 ve 1 1 1 · ıı;: a gıey?g u twra ,n a 1a oy e ır lışların vergilerin azalılacağın- mek arzm.ıına galip gelir mi .. ? J:M ıincü maddeluindc musarrah miic ıır ıı!ıtine, mliıayece)e gır-
11 uy• bu: kaç kepaze hesabı~a ra- dan, yeni rejimin kaldırdığı şe Herhalde beni kıı~larımla pek temstllerl miısaad;ıcın i.bre m cllsi azalarına mck için il lira mırvakkat te-

• eni H~ız ol_at ı;ı~ı~ :anunı hakkı raitin ( !) iade olunacağından çok meşgul bulan genç ve güzel j ISTlftlUL IELfDl'ftSJ Salı ~ümı itası hu•u<nnd:ı idare meclisin• <ahi· minat ak~derile hcraber ihale 
da eyoN u 0 ısı onımamak- v.s. gibi propagandaları millet kadm kendis'ne karsı I§kavt bul ~ ~~ ~ij· akşamı saaı hiyeı itası. günü olan 22-.3-93 ı pazar günü 
'a dır. Acaba M:ıGkaralarda ke- ve devlete karsı en büyük bir ) ?ı~;~O ~~u- ld .c mecli'i ıı•mın• muuhha< ~aat ı:; c kadar ı:ncumcni da-

r n ~elvac~lar gibi geceni~ her cinayettir. Ga~zi Hz. vatanla, edecek hiç bir kuvvet kalmaz. , , alllm >< ta """' C:. llANS imi c ımiracaatları. 
{ hamgı saatınde1 b~gı~ıp çagırma milletle, vicdanla alakaları ol- Gazi Hz. kendilerini samimi Jeheı·c n·ah- Sultanıhmcı :; ind Sulh llukıık * * "' 

eyı l me~u~ ı_n ~'ur.ar . mı yan bu adamların dayandıkla bir muhabhetle saran genç o- ı '11 '· llıkimliıJ:iıı<.icn: 
~ alı Hep_ımızın ba~ına gelmış şey- rı .. fikir ve vicdan,, hürriyeti cakiılara ve muallimlere hita- rı 1\ 1 ::- 1 Sultanahmet ci\arınd:ı \khıyık fscanlJL.I lklcdiyl·'ind~ıı· l\a

pa:ı ~ar~ıda 1 li\ riki ,cıkagınd:ı 

21 ııunıar:ılı dıikk<in 1 scııı: 

c'°"\ ger: Bır muharrır arkadaşı ga- mefhumu hakkında şu sözleri ben ifaya mecbur oldukları ulvi llllı mahallesinde Cankıırıarrn catlıle-incle 
tele 1 l h 1 1 · - ı · · · ı \ atvil JO uumaralı hanede mukim ıe Ava-•' af,.. ne . >•raz ırpa a_mıs ar. söylemişlerdir: . vazııe en ışaret etmış er, mem- 3 ller,ıc 

'I k d b J 11111111 <..>fy.ıda ııramvaz tevakkuf mahallinde go .... uhn den .bıs_ıne 11 nesnyattan "Vatandaşlar bilmelidır ki ekette Türk dilinin her şeyden akı·ıı: muddctk kiraya verilrıek iı;ın 
kAin düı k:,nda şekercilik etmekte 

mı sr en ır arkada. ı dedi ki: vicdani ve fikri hürriyet pek mu üstün tutulması lazım geldiğini \.ıbı Zckı 1 ikeil 28 . .; ,,28 tarihinde olen Salih açık miız ,,cdc}C koıııııu~tıır. 
. ka - Yahu. maskara olmuşun, kaddestir. Fakat ferdi hüviyet-, beyan ederek bu "en büyük Tür Cı,c tı.:r un ,;ıat ı.ı ten 1111 :.~. efendinin t rcke,inc mah~cmemizce Talipkriı ~rtnanıcyi µ;iirmck 
~ nn lir o yazdıkları... !er karsısında fertlerin heyeti kün,, arkasından daima ve da- rvı açı~ıır. vaz'iyct C>lunmuşııır. \lüre"ffovi için her ;;tin k\azını. m[ıdtırh.-:,.s; Hic fütursuz cevap verdi: umumiyesinin kurduğu, dayan- ima yi\rümeği tarihi bir horç bi- Altı •ınıdfü şa~ı çul'llklar ın11maılc,1ı111 al:ıcak '' bnrı;lularının 

tr M k 1 k k dd · 'd I " d D J • l f d k' .. 1 · J r•rı'lıl il.in·lan itilıaren nilrn<t bir ~iilh, miizaycdcyı: girmek iı;in • v- as ara oma· mu a er- dığı bır ' ev et var ır. ev etın en e a ar cum ıurıyet genç e- ıiı •trrıy·ı kah ıl cJilmeL. • 
[ı • · · b · 1 · · · ff k' J · aı· , •rfında .'ultanalımct bcıind ,ulh .j. lira muvakkat teminat :ıkçe-

t e1 en ıyı zaman u giın erdır, de iradesi, hakimiyeti vardır. rıne muva a ıyet er temennı e ~J suhaı pazırt<>i •iinu , kş,mı 1 1 ı d. k . r. 1 . 'h ~ hukuk mahkeme,inc miirocaat a a c • krile bı:rnlıcr ihale !!iıını olan det:labalık ;:ırasmd2 gö?.e carp- Devlet idaresi mefluç olursa ıp _ıyme:Jı soz erme nı ayet mev·ıınioı en IJ[ıyük Koragn7. •ıaio50 11 , 111 knYıt muomele<ini i<'"' tetir- ,. 
! an am ! FELEK fertlerin hürri re tini muhafaza vermışlerdır. 1 mıskcli ınHk~•iT.. meleri il~n olunur. 22 •. ı.9.3 l pazar ıı;ümi <aat 1 Sc 

. u·h' Milliı din < ltli rcmtrnı: 119 mış bir insan gibi. Nereye gide Ve .. Akşamdı. Hav~ kara-r~ rim Cahidin gözleri içiıl'de ·eri--,- - Cahit.. Cahit!.. . 
~ 1 cegimi, ne yapacağımı bilme- yordu. Gene o zarı:ankı ve o gu sin, bitsin, sönsün!. Diye avuçladım. O yerlerde dı-

ı yordum. Adımlarımı atarken a rup vardı. püneş Istinye sırtla Gö~lerimin son ışıgı değil,· dindim, haykırdrm, yuvarlan-
! yaklarım dolaşıyordu. Yürüme rından çekılıyor ve son ışıkları- .. .. .1 .. 1 V Ben bahtım dım, saçlarımı yoldum!. 

b. "! ı · h al k h·lı . 1 1 - guneş sonuu. e .. 
1 yor, ır go ge, · ıır ay et, can nı arşı sa ı enn oş ugund~ gibi gene karanlıkla haşhaşa * * * 
sız bir iskelet gibi sürükleni- y~r yer pırıldatıyordı~.'. San~ı kaldını. Bu boşluk, bu yalnız- Onbe'i gün sonra. 
yordum!. d~nyada ne ben, ne d_egışe? hış !ık boğazımda yumaklanan bir İki gündür bütün vücu-

* * * bır şey yoktu! Sankı ~ahıt ve ıztırap çıbanı oldu ve ilk hıckı- dum kırmızı lekeler döktü. Du-
Bes hasta var 1 

Ü şüdüm. ben gene ba~haşa vermış bura- k d t' 1 daklarımda da var. Fakat, da-E't•m JZZET l d . 1 .. 1 d"'" k'· n onu eş ı. nüc ~ liklerimin soğuduğunu du- an, mı agaç arın sus e ıgı o- . ha beyaz. Lavha Lavha. Hiç 
ıyet . 1 d 1 k d . 11 yuyorum! şeJen gurubu seyrediyor, tali- Anladım k~~ b~n •burada, bu iştiham yok. Yemek yiyemiyo-

k 'ate mC'ylettıgı zaman ar a şırınga etsem, en ımı a <ata- imizi, ilerimizi, cocukbrımızı koruda, bu bulbul .. yuv_as.ınd __ a 
e b"I" · · ? ı Bu üşüyüş bu sog·ukluk bu ı d - k rum. Kırıklığım var. Her tara-, b 1 de başımı alır, gene çıkar, ı ır mıyım... • •. düsünüyorduk !. · ve.: ~tı gaçların sus e ıgı ·o-

' ec . f .. dondurucu durgunluk benı a- şe ıçınde tek haşımayım. Artık fımı bir agrı kaplamıs gibi. An-
ı k 1adan, dusünmecle':1, kayıt- __ Deye hı~ cok ele atar duşun- 1 yılttı. Gözlerimi actığım zaman Uz,ın saniyeler böylece !,al- ne hen 

0 
Belkiysim, ne de Ca~ nem: 

::ıin ve pusu'asız g derım !. En dum. Belkı de, sırıngam ol say- kendı'mı· koruda bu. lclum. rlııTI B"t·· ı T la ı1ey k b' k · u un var ıg m • ccan hitle beraberim. Dirilen ve çok - Meraklanaca ır şey yo · 
enen·e ligim ve galibiyeti dı, bunu Y.apac~k, gene z imim I Uyumus muyduM, donup kal ve idrakimle o gihlcrimi yaşı- geriye giden hüviyetimle yapa : Havayı tebdil e?iyorsun. On-

'-du duguw ihtiyac morfin o- de tereddude hır yer ayırmıs o- mıs mıydım, beynım kurumuş. yordum. İstemeyor ve sakını- yalnız kalmış ve derin bir ta- dand_ır. He~ vakıt olur. . 
e o lacaktım ı K k'l . . . ı· d" d b" k ·r . l D B l ? Sah ·'en r ••· amm çe ı mış ını ıt ı, n~y ı yor um ki, en küç,il: ır ımıl- has üriin ı adelı, ztırap ı, en- ıyor. ı mem ne.. ıu 

et Al m ,..,ntif,ram bile ol Muhakkak ki, istememek az- hic bilmeyordum. danış bile daldığım ha} ald 11 gin tahayyıilüne dalmışım!. havayı mı tepti! ediyorum. 
• minde ısrar edebilmek benim i- Ayakları dolasa dolaşa bir beni ayırmasm. Bu o kadar tat-, Hakikat bu ılegil ve.. Ben Yoksa hasta mıyım?. 

,. . 
>ıvvn 1. R·c'at, itiyatlara çin daha çok gun!'"lu, daha çok gölge gibi Emirgan sokakları-, lı, o kadar ca"ip ve camlan bir ruyadayım' .. İşte o zaman. Göz <i< * * 

t ı , cleri ruhumu kap- faziletli oluyor.. na çıkan ve şaskın bir hayalet' tahayyül sahnesi idi. Ve .. Razı !erim birdenbire doldu, ellerim Dün Halim geldi. 

't: b ni sa rrtmak cin 
r ızlar nı aptıldarı ?arun, 

- A.:ab:! morfın ycrı ıc "' 

·· ~ gibi sürüklenen Belkiys Cahi- I idim ki giıneşin Kandilli sırtla-! birdenbire yiizümii kapadı ve Kapıdan girer girmez: 
DLiıı a am ilk defa sokaga din kolları arasında son geceyi rıntla solan son ışıgını seyrede ı hen ömrümün ilk kaynar göz - Ben hastayım!. 

cık tını. oı>c sc n gıbi cliın. Bum-· gecinligi kösede ve ağacın al- etle damarlarımdaki son. kan yaslarını akıttım akıttım ve ıs- Dedim. İlk önı·e latiie ediyo 
'ı" t mı. l~i ve bc:yııi bosaltıl- 1 tında idi. sa~tım!. cbınlası dn kurusun ve gözle- i latıgım her toprak parçasını, rum zaııneti, 

DÜZTABAN ve 
BASTIBACAK 
BAGDAITA 

kahkaha lı:ırallarının bu gaytt 
gulrinçlii filmini htr halde gi
dip göriintlz. 

·9 E ~ E L E 8 D i f l 81 
( LAND DE L..\ECHELNS ) 

RICBlBDTA~BEBJ 
................... 

Bu akşam saaı 21,30 ıe 

FRANSIZ TIY A TROSUNDA 
SA:vtARDJl YUNA'.'< OPERET 

HEYETi ıarafındıın 
son defa olarak 

KXOFRONIKO SPITI 
Yarınki salı akşamı 

PAJ.l.A,TSO 
ç•rşamba akşamı Matmazel 

Dılınas ftrtflne 
MARITZA 

pek yakında: 

Zozo 

GINEKA Tül DROMOU ---------
lı:ıda; ıınciimeni daiıniyıı miirıı· 

caaıları. 

... * "' 
l<tan bul Hrlediyc,ımıcn: ı~mlr• 

ı;~mla koru caıldeslnde kılin J 7 
numaralı dükkan kiraya veril

mek için açık mıizaycdeye kon

mu~tıır. Taliplerin ~artnameyi 

görmek için her ıı;un l.cvuzım 

miidiirlıığıine_ muz.ı i rdeye gir· 

mck için + lira mu\akht te

minat ak~·clcrile beraber ihıle 

gumı olan 22-J-931 pazar günü 

saat ı se kadar cnclimen! dal· 

miye mıırncaatlorı. 

- .Demir gibisin- masallah . 
Vehim ... 

Dedi. Dudaklarrmı cevirdim 
gosterdim, kolumu sıyırdmı, 

- Bak bunlar ne? .. 
De<lim. Kırmızı kırmızı le

keleri görünce, durdu, dikkati& 
hatta hayretle baktı baktı: 

-Sahi .• 
Dedi. Sordum: 
- Ne dersin' ... 
Dudaklarını büktü: 
- Bilmem ki?. 

- Annem hava tcpclılindcn- • 
dir, diyor. Böyle şey olur mn?. 

Di.isündü: 
- Ne desem bo !. 

İçimde bir korku, sebepsız meı; 
hul, ne olduğunu, nereden geldi 
gini tayin edemediğim bir en
dise vardı: 

·_Acaba çabuk geçer mı' .. 
Ba"fka bir şey olmasın?. 

Dedim. O her vakitki gibi mü 
tevekkil, ı?Ut ve te&elli verici i· 
<li: 

(Ritmcdi) 



1 Muhabir mektupları.. 1 

Mahkeme salonu rüz
gardan sallanıyor! 

Reis fırtına çıkınca celseyi tatile 
mecbur oldu .. 

MILLIYr.T 

tedirler. Mektebin resim mual
limi İbrahim GUl'tekin Bey san 
atında mahir bir gençtir. Yap
tığı resimleri herkes takdir e
diyor. 

ismet Paşa mektebi 

Bu mektep .güzel bir bahçe 
içinde ve bina itCbarile de kıy
meti rnimariyeyi haiz bir şekil 
dedir. 220 talebesinden 97si kız 
dır. Geçen sene 16 çocuk şaha
detname almışlar ve hepsi de 
mekteplere gitmişlerdir. Müta
reke devresinde şımaran Rum
lar en evvela Pontos bayrağını 
bu rnelktıebe çekmişlerdir! Mek 
tep muhtacı tamire tadildir. 

Y e!!il Gireson mektebi 

Talebe mevcudu 107 si kız 
olmak üzere 190 dır. Geçense
ne 13 talelbe çrkmış ve orta 
mektebe gitmişlerdir. Fakiı'ler 
yüzde 60 nisbetindedir. Hima
yei etfalin bu sene fakir çocuk 
}ara muavenet edemediğini işit 

tim. 

l'AlARTF.SI ~llll\T 

kisinde çok müessir olmuştur. 
Sabık jandarma kumandanların 
dan olup kuvvetli bir seciye sa 
hibi bulunan binbası Yusuf Bey 
bu mektebi idare -eylemekte i
ken Erzincanda açılan mekte
bin teşkilatını yapmak için ora 
:>'.a gö~derilmiş olduğundan ye
rme bınbaşı Abdürrahim Bey 
tayin olunmuştur. Mumaileyh 
şimdi Maltepe atıs mektebinde 
olup bu kurstan s~nra staja ve
rilmezse Giresona gelip mek
tep müdüriyetini deruhte ede
cektir. 

Mektebin mevcudu 500 rad
desinde olup müddeti tahsil 6 
aydrr. Şimdiye kadar 18 devre
de efrat çıkarılmıştır. Yeni ef
rat bir ~ey bilmedikleri halde 
kıymetli zabitanımızın gayıret
lerile altı ay zarfından adam a
k:lh vazifelerini öğrenmekte
dırler. Müdi.ir vekili yüzbaşı 
Must~fa Refik Bey çok asil ve 
çok kıbar ruhlu kahraman bir 
askerdir. ·Beni büyük bir neza -
ketle kabul ederek son derece
lerde izaz ve ikramlarda bulun
muştur. 

Geçen yaz Çanakkale mek-
Olreıun btltdiye dairesi Necati Bey mektebi tepleırini de ziyaret etmiştim. 

B ı · tı" zira • Bu mekteplerin müdürleri RüQ 
ugün Meclisi umumii Vili- halka isti~ ge ~. '1", • Bu mektep, merhum Necatı- tü ve Zeki B 1 . .. " 

:~ açılmuı .günü olduğun- herkes yenı yazıları ogrenmış nin ismine izafeten 150 talebe- larile "ffh eyler cıdden vu~~t 
an. bükamete gittim ve bura- gibidir. Geçen sene 755 kadın yi nimeti maariften hisseyap ey ~esi ~ ı ba~ ~~nur mukt~ır 

IUn pek me§hur olan adlıiycer- ve 2700 erkek ok.umuşlardır. !emektedir. Mektebin orta kat e er a ı ır ar. R. . 
lı:inınıgönndc için ağır ceza Vilayette 152 muallım .varsa da salonu muallimler birliği itti- SEYRiSEF ·'fN 
~aılıkcmesini dinlemek iste- bunlard~n .106 s~ ~ua~m unv~- haz olunmuştur. Her perşembe ·'°' 
dıın. Hey'etıi h.ikime lbir katili nını h~z~r. Dige~lerı. muavı~ akşamı muallimler burada içti- Merkez a:enta:sı Galat0üprü 
ınf uihakeme ederken şiddetli bir ve vekildırler. Ve'kıllerın adedı 1 ektedirler Muallim- Başı R. 2362 Sub•. Acentesi: 
ırt-~ ı_ h · · k ' k b ? 6 ma ey em · · ..... ;ı..-Optu ve epımzı · or- geçen sene 88 ı en u sene ~ 1 d Semiha Hanım kendi sı- Sirkeci MühürJır r.ade hanı 1 

kuttu! muhakeme salonunun a- ya inmiştir. n~~ı::a. :bi.ı- inzibat heyeti teşkil 2740 çık ve yüksek bir yerde ve ta- ı---=.:....---------I 
ına""'yle .,;;zgaAra maruz bıtlun• edere.k yaramazlık yapanları rı· 1 t ~ . 

"" •u Maarif Vekaletinin nazarı k · k d" re s en erıJe llıası dolayisile fırtınadan ziya- dikkatine sorguya çe tırme te ır. .. 

1 
de kasmgaya benzeyen bu müt-
iıış fırtına JL..ı"nayı sarsıyordu ve Orta mektep post v Mekteplere devam meselesi ası 
Pencereleri kırarak içeri gir- h" d' y In kt ... k . çok mü ım ır. a ız me ep Bu mektep 16 sene evvel a-
.. ,e ıstidadını gösterdiğinden ,f' d ""Jd' A k b 
Reis Bey muhakemeyi tatile açmak ka ı egı ır. nca . u çılmıstır. Bina emvali metruke (Ankara) va· S J saat 
IIledJur kaldı! mekteplere h~lkı devam ettır- den o'lup maarife mal edilmiş- punt 24 Şubat a 11 o.ia 

mek ve etmıyenler hakkm~a tir. 200 talebesinden 29 u kız-. ı ı a mak la Galata'ılan kalkarak çarşamba 
cezrı muame e er Y P - dır. Geçen sene 22 talebe şaha- 1 

d 
Her yerde az çok ade sabahı zmir'e per•embe Pire'ye Meclisi umumi 

zım ır. . . - detname alaraka liseye gitmiş- ' 
Öğleden sonra V>ali Rami n:1i de".atı? v~rı:lırk sebebı ıs~ ted lerdir. Fakir çocuklar yüzde 10 cumartesi sabahı lskenderiye'ye 

:B7yin riyasetine meclisi umu- rı.sa~ ıp~aıy~ 
1
':1unu ?~ ~~- kadardır. Hilali Ahmer müfet- varacaktır. lskenderive'den Pa-

llıı açı'liruş ve bir sene zaııfmda yıftır ! ese saat 1 ır tişi Mazlum Bey bir köylü ço- :ı;artesi l Ste kalkacak Çarşamba 
\tit~yet"'" 'Y""'ılan ıc· raat bilan- köydeki çocuğun devamsızlığr • . "b . . . Pi • d ,,.. -... 'b' "ki d f . cugunun ıaşe ve ı atesırıı temın re ye uğrayarak Perşembe 
Çosu okunarak müttefikan ka- dkanun r;ı1 ucı 

1

1~~e 
1 'h e aolJan· eylemiştir ki MazlQm Beyin bu lstanbul'a gelecektir. 

b. Ul olurunuştue: Badehu bir re- arma ı e ve ısıne ı tar una- , kd' d' B' . k .. .. "d . d'l aJ.a'kası şayanı ta ır ır. ına-
ıaı sani seçilerek ve azal~ da ca -;'e uçuncu e teczıye e 1 •• e- nm alt katı harap olduğundan A vv·alık sür' at 
Cncümecı.lere ayrılarak \çtımaa ~~~~ B_u m~b~~leb'l~k ~uş- gayri meskQndur. Mektebin üs-
nihayet verilmiştir. b'ki 0 ~gdu gı 1 

1 
a ıfıyetıkttat- tü çimento ile kaplanmış oldu- postası 

ı yesı e ~ ese yo ur. • dan vakit vakit çatlayıp ak 
~u~~ ~ ~~stı?Tie yol? mu:ıl- !::ırtadır! Aşağıdan fırtına, (Menin) vapuru 1!4 Şubat 
lımın ış arı uzerıne tedrısatı ıp- rüz i k dan yagm-ur mek salı güniı 17 de Sirkeciden 
. d . r . d h 1 . g r, yu arı 

"Belediye dairesi sahile ya- tı aıye. n:ıec ısı er a cezayı tep heyetini feci bir hale koy- Gellbolu Çanakkale Kiıçülı:· 

Belediye 

kın biır mahalde ve oldukça mu- vemıelıdır! maktadır! Mektebin bir dersha kuyu, F..dremlt, Blırhaniyı, 
V~frtc ve güzel bir bina ~çind.e- nesinde 72 talebe vardır ki ter- Ayvalılfa blk:ıcalr, dönüşte 
dı~-. Şehir elektrikle tenvır e~ıl- Nafia işleri biye ve talim sistemile taban Alrınoluğı da uğrayacaktır. 
llıış ve iki sene evvel fabrık~ . ll ka b tabana zrtm! Bn dershaneyi 2 •-------------1 
Yapillnıftır, Belediye bu elektrı Gire~~da ~~e er sa a- şubeye ayrrlmalıdır. (ANKARA) vapuru 94 şu-
ği borç para ile (140,000) lira- run haneme gıdılemezken Or- Muallimler maaşlarının az- bat salı 1 O da Galata Rıh· 
~a yapunnış olduğundan 60000 d? ve Trabzon hudutıru:na ye- lığından müştekidirler. Hakika 
lıra eınlik bankasına ve 73,000 nıde~. yolla~ aç~lmıştır ~ bun- ten bu fedakar ve feragati nefis tımından lzmir, Pire ve !<!· 
lira da Brağmaıı şirketine öde- lar _cum;11urıye~ın tecel~ eden sahibi gençleri düşünmek ve kcııdcrh·c'yc kal',:ı.:aktır. 
tnektedir. (150) şer bcrgİT kuv: fey!zl~~ndendır. Kara.hısa~ ş~ maişetlerini tevsi eylemek la- •••••••••••-
Vetind 'ki ı~~dan bir unesı sesı mukemmelen tamır edılmış d S nr da ll"mle · Bartın-lnebolu Postası . e ı mo ~ k'" .. 1 1 Ord zım rr.. o a mua ı rırı 
(tcede 20 teneke mazut yak- ve opru er yapı mı~tır. u bir kısmı muvazenei umumiye- HiLAL 
lllakta v<~ 14 kilo da kalıı;ı ya~ yolu 3 seneden ber~ . Trabzon den bir krsmı da hususiyeden 
18.rfeylemektedir! Elektnk kı- Y?lu da 14 ayden ben ışlemekte maaş aldıkları için bi:r ikilik ha
lovatı 20 kurup olup herk~s dır .. Ordu hududundan V_~k.~ı- sıl oluyor. Muvazenei umumiye 
saatini kendisi tedarik cyledı-. kebıır ~~?ud~a .~adar 3ô buyuk den muntazaman maaş alındığı 
tinden İstanbulda olduğu gibı 118 kuç~k kopru ;e ~ 14 me~- halde diğerinde kabil olamıyor. 
halktan mütemadiyen ~at P;3-· fez yapı ~ıştır. an:ı~atı .. m - Binaenaleyh hepsinin de umu
rası kesilmesine tenezzul edıl- temadıye ıle yolların .. usnu hal mi muvazeneden maaş almala
nıemektedir. Belediye 150 lira de muhafazalarm~ • ıtına olun- rı temin olunmalıdır. Bundan 
.maaşla bir kablo memuru ara- makta ve taraf~ ':'1 1a~etten ::;,1- başka da muallimlerin barem 
lllaktadır. ların inşaatı tc tış 0 unma - cet~elleri hUa tebliğ olunmadı 

Belediyenin vM'idatı senevi- dır. .. . . ğmdan muallimler sekiz aydan 
•i: 70,000 lira ve maaş kısmı ise Sabık başmuhen~ısın t~hak- beri avans suretile para almak
~l ooo liradır. mecra ve lağım kuk eden yolsuz~uguna bın~en tadrrlar! Bu cetvellerin bir an 
esİci sistemdir mezbahası yok- tekaüde sev~edilerek yenne evvel mahallerine gönderilmesi 
tur doktoru d~ istifa eylemiş- Naci Bey tayın olunmuştur. lazımdtr. Muallimler, maaşlan-
tir.' Belediyenin mühendisi ol· nm azlığınd.an d~l~yı başka 
rnadığmdan 98 Iiıra ücretle muk Gazi Paşa mektebi mesleklere gırmek ıçın fırsat 
tedir bir mühendis aranmakta- . .. . .. .. . beklediklerini işitiyorum. Bu 

gUnU akşamı Sirkeci nhtıınından 
hareketle Ereğli , Zonguldak , 
Barnn, Cide,lnebolu, Evrenye ve 
tlişe iskelelerine azimet ve ıvdeı 
ı:decelı:tlr Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni han~ı 1 numa 
rolu acencuını müracaat. Tele· 
fon İstanbul !i ı 05 
~1111!1_.......... 

Vell zade vapurları 
Karadeniz postası 

Sami va~~~ıi6 

Perşembe 
dU", Giresonun itfaiyesi mü- Harıçten gorlinuşu ~~k. gii- muhterem muallimleri meyus 
kemıneldir. Bu sene memleket zel. o~~n. bu mektep henuz ınşa eylemek doğru değildir. günü a~~amı Sirkeci rıhtımından 

d ld - h Id ha çt n ve da hareketle Zonguldak, lnebolu, 
hastahanesine be1ediye tara- e. 1 ıgı .. a .. e "n e - Orta mekteplerde müdürler~ Gerze, Samsun, Giresun, Trabzon, 
fmdan 3000 lira yardım oluna- h.ıld~ d~külmege başlamış ve le muavinler idare işlerile mü- ve Rizeye a1.imet ve ıvdette ayni 
.caktır. Kabristanlardan birisi çırkın . bır manzara almış~~· kellef tutuldukları cihetle asıl !skeleler:e Of.Sürmene, Vakfıkebir 
park yapılacak ve bir kabristan Mektebırı çatısı da şayanı ıtı- vazifeleri olan talim ve terbiye Gorele, Fıts., l'nye ve H<ıpeı·c 
mahalli istimlak edilecektir. mat olmadığından kar yağdığı ie pek o kadar meşgul olma- uğrayara~ avdeı edecektir. 
Şehir haritası. yapılmak için zamanlar inhid~dan korkula- maktadırlar. Kırkelli liralrk bir YUk ve yolcu için Sirkeci Al&iy 
bütçeye 2000 lıra tahsisat kon- rak mektep tahlıye olunmakta katip idare işlerile meşgul ol- hanının Vel! 1.1dt vapurları •~en-
mustur. imiş! Mektebin inşasına 927 ı de sa onlar vazifelerini ifada ser- tasımı müracnst Telefon: lst 980 

, başlanmış ve müteahhit vefat best kalmış olurlar. Şu şekil --::::::::::::::: 
Maarif eylediğinden ikinci ?1üteahhit idare heyetinin mühim uıİ.sur- -y" . 

Espiyeli Esat Efendı tarafın- !arını öldürmektedir! elkencı vapurları 
Vilayet dahilinde 79 mektep dan. ikmal olunm~ş~ur. ~sbak Karadeniz postası 

vardır. Merkezde bir mu?telit Nafıa başmühendısıle muhen- Efrat Jandarma mektebi vapuru 25 
orta mektep. 4 ilk ve hır de dis Cevdet Beyler müteahhit Erzurum Şubıı 
ana mektebi vardır. Bu mektep lehine hilafı h'.1ltikat istih~ak Rumlar tarafından muhay- Ç A R Ş A M B A 
1 3641 erkek ta- raporları vermışlerse de mute- vel po:ıtos hükumetine mahsus . . 
erde 2862 kız ve . ahhı"dı'n lbakı' eı' ı'stı",hkakı olan gunU akıamı 18 de Sirkeci rıhtı· 

1 b d Ve tahsıl ça- Y ·olarak yapılmıs.. olan ve Helen 
t e okumakta ır. . b b" r . . . mınd•n harcketlt ( Zonguldılc 
ğ k mevcut- eş ın ıra verılmemıştır ve asarı mimariyesinden bulunan 1 . o d • • 

lllda da 16,~8 çocu • 'bi iş mahkemeye intikal eylemiş- muhteşem bir bina J'andarmala nebolo, Samsun, r u, (,ireiun, 
tur. Her vilayette oldugu gı . 

1 
- Trabzon, Sürmene ve Rize) isk~-

Ciresonda da maarif makinesi tır · . ra tahsis olunmuştur. Şimdi Ça lelerine azımeı ve ıvd.; ede 
ttıunt . 

1 
kt dir Şim Mektebın mevcudu 289 olup r.akkalede efırat jandarma mek cektır 

d
. azaman ıs eme e · k d Geçe sen 28 ta b' ··d·· ·· b' b Z k" B . ıye kadar ica~ı verilmekte o- ı 16 sı ız ır. n e . • te ı mu uru ın aşı e ı ey Tafılltı için Sirkeci do Yelkenci 

l~n 3 mektep bu sene satın alı- !ebe nıeZU~ ol~uştur. Faki~ler bu mektepte mütemadiyen altı hanında ktia •centesinc ınıira· 
'laı::aktır yüzde zo nısbetınde olup ,;ttıma sene müdürlük yapmış ve mel<- rut Tel. ı,ıaııbul ısı; 

M
. · . f \den mwıvenet gormek tebin bu hali intizam ve terak- iıaıma••nı•••---ı 
ıllet mekteplerinde artık veı et a 

19tlf 

M A j t K 
Sinema ve film 

fürk Anonim Şirketinden: 
Hissedaran heyeti umumlyeıi 15 

mart 1931 tarihine müsadlf pazar 
gUnU sıat 15 te Tnksim'de vaki idare 
mrrkezinde sureti adiyede toplana· 
calctır. En az yirmi lıisaeye mnllk 
olan •c esalcten veya veklleten 
iştirak etmek arzusunda bulunan 
hls,;edırlırın içtima gününe takaddüm 
eden IO gün zarfında JQ dan 12 ye 
kadar hi&se ~•netlerini Hanka Korner· 
çiyalc ltalyına'nın lstonbul, c.ıata 
ye Beyoğlı• şubelerine tc\"diile mak
puı almalın llzımdır. Bil&nço, lı:tru 

zarar lıcsıbile muralııpler raporu 
ıirketin merke.i idaresinde salifüz· 
zikir saatlerde hissedarlarca tetkik 
edilebilir. 

RUZNA'.\lE: 
İdare meclisi raporu; bir zıtın 

muvakkat idare •zalıj\"ının wdlki; 
930 ıenesi bllAnçosile lclruzarar he
sabının tasdiki; murıkıpler raporu: 
idare mecll 1 azasının ibrası: idare 
meclisi aza>!le murakıplerin intibahı 
ve 930 sene ·tne alt hıkkı huzur ile 
ücretlerinin tesbiıi. 

Gayri mübadiller tak
diri kıymet komisyo
nundan: 

l\Jusakkafat ashabı ( ; .. ·riıııuba
dlllerden esomi~I oşağıda yazılmış 
olanların yüzde iki nispeııııdc istih· 
kaklannı almak üzere 2.l şubat 931 
pazartesi günü saat ondan itibaren 
Galıtadıı Dantib hanında takdiri 
kıymet lıomlsyonuna milracaatl:ırı 

542 Ayşe H. doktor Avni B. 
zevcesi 

543 Baki B. Ardiye ve Saffet H. lar 
544 Emine H. ile Hüseyin ef. vı· 

riı;leri Zeliha ,.e Nadire H. lar 
ve Vikc..ı B. 

545 
546 

:147 
.548 

549 

550 
551 

552 
553 

5S4 
556 

Ş57 

558 
559 
560 
561 
562 

563 

564 

56b 

567 

508 
569 

570 
571 
572 
573 

Halfa! ilacı Hü;cyin ef. 
Kenan, Sürey~ a. Celal vı 
Hikmet B. ferle Scrve~ iffet, 
\'O llacer, Melek ve Hayriln 
nisa il. lır vı Mehmet Şev
ket 13. 
Y usul ef. bin Hı••n Hoca. 
CeHiye, Nuriıc, Enlıiye, Ha
nife H. lsrla Ahmet Cevdet B. 
Mütel'effa Hasan ağ• lıırimo· 

si Aliye H. 

Enver LAtif B. 
Hayriye, Belklz. Cahlde H. farlı 
H. Necati 1. Nrvıaı ve A. lhsaıı 
B. ler 
Sadık Ef. bin llasaıı Hafız 
Osman ve Ahmet B. !er Emin•, 
Pakize ve Remziye H. larla 
Nuri B. · 
Ali ve Emin B. ler 
Hayri B. bin Hacı AU Ef. 
Blduhın 

Kasım Ziya 8. TC Şıdlyı ve 
Fatma H. lu 
Hayriye H. ve Yusuf Ziya fi 
irfan B. lıcrlmeal F;mıne H. 
Fatma ve Rünyda H lar 
Refia H. Mehmet B. kızı 
Rami B Mustafa Nuri ve Arif 
8. !er ve lh11n H. Ue Mehınet 
B. veresesi 
Nuh oğlu Emin aga •ere.esi 
ve Faniye H. 
Nalbant Ahmet ıga lıızı Gül· 
silm Mahmure H. 
Ahmet Lelılp Ef. Molla Mah
mut zade 
Lütfiye H. '' merhum Failı B. 
veresesi 
Mehmet oğlu Tabıln B. mute
lııit Binbaşı 

Ayşe H. bintl Alı B. 
Ahmet Kdmll ve Mehmet ~·adıl 
B. !er 
lsmail Kemal .El. bin ltıuhim 
'J'nbsln Ef. bin AH Rln 
Sudet H. blntl Ali 
Mehmet Sami F.f. bin lbrahlm 

DlNTiN 
Nasuhi 

rn, macununu. 
ve M:fa sürme,! 
ile kıl podrasın 
her yı:rde arayı· 

1111. 
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Istanbul sılıhi ıııüesseseler mü-
bayaat komisyonu riyasetinden: 

r 
Heybeliada verem sanatoryomunda yen! yapılacak pavyonda 

ya~tırılacak 5429 lira bedeli keşifli kalorifer tesisatı oibaptaki 
keşıfname ve tanzim edilen şartnamesi vtçhile , c l 7-mart-1931 
salı güniı saat 1 5 tc hpalı zarf usulile ihalı: edilmek üzre miı
nakasaya konulmu;tur. Bu baptaki ke~ifnamevl''artnamcyi görmek 
isti yenlerin komisyona vefazla malOmat alm;ık , c mahallen tctki 
kat yapmak istiycnlerin mezkOr muc<seseyc müracaatları i!An 
olunur. • 

Pazartesi, Sah, Çar. Dltlerlnlz 
Tcbıssam ediyor mu? Birbirinden beyaz Uç lcvla 

Ttbtsıüaı ettllinız nkit dlılerlala dar ••rlın ve suhuletle temizler vı 

sararmış, çUrümüı, ve ldrlt bir ta- gilzellejtirir. • 
bakı ile kaplınmıı ise bütün ıevlm· Bu Kollnos köpüf;u, yemek artık-
JiUk, bütUn güzellik mUndefl olur. !arının tıbammUrünQ meneder ve ağ· 

Sağlam, beyaz ve parlak dişlere mı· zın hamızııını te<irslz bırakır. Ayni 
lllı olmalı: için Kollnoı kullanınız. Zira samandı dişleri çlrltinleştiren üzerin· 
ICoünos dişleri ve dişetlerlnl matlup delıl san tabakayı izale eder ve ağız· 
<urttte temizler. Yüksek derecede tek· da temizlik ve serinlik bırakır. Stz-
slf edilmiş bu ıııuzadı taaffün Kollnos de dişlerinizin daha beyaz vı çürü-
diş macnnu ağıo alınır alınmaz hemen meslnd'a mahfuz kalmasını ,.1 diş 
rayihalı bir kiıpuk hallne inkılap ve etlerinizin daha pembe ve daha sıhhi 
ağzın her tarafına ve hıttl en ıö· olmuını arzu ediyorsanız her halde 
rilnme& delik l't boşluklarına hulOI Kolinos diş macununu lıullanınız. Oç 
eder ve dişlerl btyaz m!neıinı ka· günde ıemereslni görecelıslniz. 

Umumi deposu; R. FARAGGI lst. Yeni Volto han 

Emlak ve Eytam Bankası lstanbul 
şubesinden: 

Esas No. 
266 

265 

261 

Satılık Emlak 
Mevkll ve nevi 

Tophane Çukurcuma Cemi sokağı 
hanının nısıf hissesi 

oumaralı 

Teminat 
15 

Bahçekapı Hoca AIAeddin mahallesi Yenlcami 113 

caddesi 56 No. lı dUkk!nın nısıf hiısesl 
Üsküdar o~maniye mahlllesi artlı: koşuyolu 
cedit Fuat B. sokağı 4-6 numaralı hane 

125 

Ballda yazılı emllk bedeli peşinen tesviye edilmek şartlle bil· 
müzayede satılacağından taliplerin 26·2·931 perşembe giınU saat 
on altıda şubemize müracatlarL 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
Şubesinden: 

Kiralık emlak 
Es&.> No. 

28 
87· IO 

169 
252- ı 1 

Mev kli vı nevi 
Bebek Nisbetiye kasrı 

Çırpıcıda 6 dıinüm carla 
Büyükdere Hacı Ooman Bayırı Gazino 
Beykoz Tokat çlfclifinde Ortaçeşme kır 

Bedeli !can 
700 Lıra 
3fi 

200 
.. 

kahveciliği ı o .. 
llnl:\da yazılı emlAk birer •ene mudderle bilınuzaı ede kıraya 

Ycrilccc~lnden ıaliplerin ihaleye miısadif fO. 3·931 salı ı?Ün u saat 
on altıda ~ulıemit.e mur:tl'&atlPrı. 12~6), · ' 
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····~······ .. ············~ T rklye Maar ifTarihl • 
Erzurum meb'uıu ve aabık Maarif milstctarı Nafi Atuf • 

Beyin bu mOhim eseri bugOn çılı:tı. Muallim ıııelı:teplerine ~ 
ders kitabı, btttOn muallimlere ve maarif mensuplanna lyi 
bir rehber olacaktır. Bu kitabın taneai 75 ciltlisi 100 koru~tıır. ~ 

Tabiat hlklyelerl ı 
lngillzce aslından ac;ık bir lisanla tercüme edllml(> olan ~· 

bu kitabın birinci kısmı çıktı. Bu kitap, çocuklara bOtlln ta• • 
biat ve e~ya denılerinl, mevalmlore, aylara gllre hikaye ve ~ 
masal tarzında llğreten neftı bir eserdir. Muallimlere birer 
rehberdir. Her çocıık babaaı almalıdır. Her ay bir kitap çıka
caktır. Her kitapta 12 hlkAye yardır. Resimlldlr. 25 kuruttur. 

Yeni ilmihal Halit takvimi 
Bu kitap, herlı:eııla oku

yablleceti bir sadelikte yA
zılmıştır. Taae1op ve eski 
zihniyetten eaer yoktur . 

En doğr~, en nefis tak
vimdir. Ev katı fer'lyeyi muh· 
tevldlr, muhtırası vardır • 
Sonunda yeni lı:ltapların listesi 
vardır. ciltsiz 10 clltli 20 1(. Taneıi 15 kunıştor. 

Mektep _temsilleri 
Re~at Nuri Beyin (Felaket karşısında, Gllz dağı, Eııki borç) 

simli Uç tan eıl bir arada piyesi ile ( Omit mektebinde ) + piyesi n ( Bir kır etlenceıl ) komedisi çıktı. tanesi 20 K. 

1 Garp cephesinde yeni bir şey yok! 

i Dllnyaoın en meşbur eseri olup bOtttn dOnya llsaolanna 
tercüme edilerek 6,573,000 tane basılıp satılan bu kitap çıktı. 
h\evcudu bitmek Dzeredir. Tanesi 150, ciltlisi 175 kuruştur. 

"Muallim Ahmet Halit kitaphanesi .. 
s *1 .. ~. ... ... . , 

Şıın •.:ı ye kadar emsali piyasada görülmemiı 

İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 

i.'!W 

~ 

FEVKALADE 

8111 B~MONTI 
Lezztt vt raylhaoı gayet neli-. terkibi 

frvkaladl' ~af 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kafidir. Her yerde ara) ınıı. 

Iktısat Vekaletinden: 
Ankara Meteoroloji Enstitüsü 

için mübayaa olunacak 2 7 kalem 
rasat alatı 10/2/931 tarihinden 
3/3/931 tarihine kadar 21 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya çıkarılmıştır. 
Ihalei kat'iyesi 3 mart 931 tarihi
ne müsadif salı günü saat 15 te 
icra kılınacaktır. Şartname Anka- ı 
rada Iktısat Vekaleti mübayaa 
komisyonu riyasetinde ve Istan
buldan talip olacakların da lstan
bul Ziraat Başmüdürlüğünden 
almaları. 

Taliplerin ihale günü muayyen sa
atten evvel şartnamede yazılı olan 
teminatı muvakkateleri ile birlikte 
lktısat ekaleti mübayaa komisyo
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

_jiiiiiiiiiıiıı--·==~=-=~ı Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları il•--·- -.\luhtclif yerli masa, Dosya dolabı, yazıhane ve sandalyeler 

kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 

;\lünaka.;a 9-3-931 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Dev· 
jet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

;\lıinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Ankarada münakasa 
konıisyunu katipliğine vermeleri !Aztmdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 iiç lira mukabilinde An 

karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
* * .. 

9 Mart 931 tarihinde yapılacağı i1'\n olunan font boru ve 

teferruatı münakasası, şartnamedeki li ·te ve fenni şartlar deyişti
rilmiş olduğundan 6 Nisan 931 pazartesi gunüne talik edilmişttir. 

Şartnameleri almış olanların yeni liste ve fcnnl şartları almak 

ıizere Ankara ve Haydarpa~ada idare veznelerine müracaatları ilan 
olunur. 

• • • 
Devlet demiryolları umum müdürlüğunden: 

Sdmsıın atclyesi i~in bilimtihan bir susuct usta. ı alınacak ve 

buna göstereceği iktidara göre yevmiye verilecektir.Taliplerin İstan, 

bulda kinlerin i~tidanamelerine rapedccekleai vesikalarile Hnyc!ar

paşa işletme mLifctti~liğİne. Anknradakilerin de xat işleri müdürlü· 
Jtüne müracaatları ilan olıır:ur. 

Columbia 
GRAM FONU 
Bnlun~urnıa büJük b:r Saauetlir. 
En meşhur artistlerin en ınü

~.!,,~ kemmel ve müntahap şarkılarını 
• 

COLUMBIA 
PLAKLARINDA 
dinlemek de 

B~YuK TllJlRE 
PİYANGOSU 

2. ci keşide 11 NJart 
1931 dedir. 

bir zevktir. 

Reisicüınhur Hazretlerinin ikaınctine n1ah
sus olmak üzere in~ası nuıkarrer bina, şeraiti 
atiye dairesinde kapalı zarf usulile münaka· 
saya vazedi)n1iştir: 

1 - Münakasaya iştirak edebilacek zatlcrin 
Ankarada heşyüzbin liralık bir binayı mimarı 
san'at noktai nazarından takdiri mucip bir 
surette inşa etimş bulunmaları n1eşrutlur. 

ibraz olunacak vesaikin kabulü konıisyo
nun takdirine vabestedir. 

2-lhale 15 nıart 931 tarihli pazar günü saat 
onbeşte Türkiye Büyük Millet n:ıeclisi d~hilin
de hususi komisyon huzurunda ıcra edılectk
tir. 

3- Sartname ve planlar ve sair evrak ve 
maltlınat ~1eclis daire Müdürhigünden alınır. -

Her Nevi Oyun 
Kağıdı Bulunur 

Haliç iskelcltrlnde maıbuı 404 
ader kayın varil ıahtası ile 48 adet 
gürg.-n 10 adet meşe kereste>i 160 
!ı:ilo kekik otu ve 160 adet kayın 
araba dingili '..!00 kllo meşe kömürü 
5-3·93 I perşembe günü ihale edil
mek üzere müzayedeye çıkanlmı~tır. 
lıabat almak lstcyen taliplerin orman 

1 mlidiriyetine ve ycvmü mezkOrda . • • •• • • ···~-· 

saat üç buçukta defterdarlık bina· 
sondaki ihale komı<yonuna müracut
laro. 

Ağrıyan yerinize bir 

ALL.COCK'S PLASTER 

vakı•ını t.tblk edlnia ~ 

Muhakkak ıurıttı hıraret "' tııelll tevlit 
edın fa)lro harret eımıt' yakıdır. Kuwvet 
vı tııtrl o derıca bGyQkdOr ki derhal tedavi 
"' ın t•dlt zıQrıyı ıırlın toskln ıdtr. 
AIJcock'ı Plııtar yıkısı nlr mOmıııH ilaç .. 
laro tılktir . Zira tatbik edlldlOI bOtao U• 
man zarfında teılrlnl lfı ıdır. Lumbıgo, 

Siyattk 1 Romatizma, Arka ı6rılaf't, Otıı(h 
rOk va Nezle onun tnlrtnı kırtı klı· 
l'iyyın mukıvımıt edtmıt. 

ALLCO(KS 
POROUS PLASTERi 

He,. eezanede aatılıt. 

Acentaıan: J. BHRT & Co. 

Poıta k'Utuau 233 Oatata, fatanbul 

SAK 1 N 
TÜRK ÇiFTÇiSi 

Aldanma, inanma, kanma 
--- ---- Tarla fa· 

re5i küs· 
tehek ye· 
ıı;Ane ım

h• çaresi 
HORA 
fişekleri
dir. lktı
sat veka
leıl res
men ka
bul et
miş ve 

~~~ yüzbin · 
Jercc fişenk v .,ccı en ufak 

köylere kadar da~ıalmıştır. Türkiye 
v.kili : Yeni postahane : 

PEHLiVAN ZADE SAl'l' 

Operatör Doııtor 

HALiL SEZAi 
BASUR J\\EMELERİ Elektrikle 
Ve cerrahi hastalıkları mütehassısı 
Divan yolu Doktor Eminpaşa sokak. 
No O,.'! 

!i• .. . -'· 
' 

Taşra siparişleri 
kabul edilir. Top
tan ve perakende 

satılır. 
DEPOSU: Yeni Postane kar

şısındaki caddede No. 20 Tel
graf adresi Depo Istanbul 

~ Telef on lst. 62 -· ustaınel Kanı1on Müzaye~esi 
lstanbul Ziraat mektebi müdür

lüğünden: 
Halka!ı'da küin Istanlıul Ziraat mdktebinde mevcut ve müs

tamel bir adet Kamyon 25 ~ubat 931 tarihine müsadif çarşamba 

günü saat 14 re ihale edilmek üzere aleni mıizayedeyc konulmuş

tur. Taliplerin kamyonu görmek için mezktlr mektebe ve şeraiti 
müzayedeyi anlDmak ve münakasaya iştirak için de yevmi ihalede 

Defterdarlık binasında ?l llies,esatı iktisadiye mübayaat komisyo-

nuna mürccaatları. 
--::-~:=-~:--~~~~~::-.-~~-

Et, etme~, Gaz, lenzin ve saire nıünatasası 
Istanbul Ziraat mektebi müdür

lüğünden: 
1931 senesi gayesine kadar mektebe muktezi 12 kalemden 

ibaret ekmek, et ve muhtelif erzakla ııaz, benzin ve saire 25 

şubat 93f tarihine mi.isadif çarşamba günü saat 14 te ihaleleri 
cra kılınmak uzcre kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya 

konulmuştur. Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak için her glin 

ve miinakasaya i~tirak için dahi yevmi ihalede Ddterdarlık bina. 

sında mlies~esatı lktbadive Mul,ayaat komi<yonuna müracaacl•n 

' 

' 1 

Pek 
YAKINDA~ 

Yeni daha geniş, daha uzun 

'' Maruf Sınıf 

CHEVROI.ET" 

Ucuz Fiyaııa 
Fazla Kıymet 

Iktısat Vekaletinden: 
Ankarada inşa edilmekte olan 

Zirai ve Baytari enstitülerinin ka
lorifer tesisatı hakkında ve 5-9-
13-17 şubat 931 tarihlerindeCüm
huriyet, Milliyet, Akşam ve Ha
kimiyetimilliye gazetelerile neş
rettirilen ilanda beyan olunan bu 
tesisata ait muhammen bedeli o
lan (170,000) yüz yetmiş bin lira
nın dercedilmemiş olmasına bi
naen alakadarların bu mikdar 
üzerinden 0/0 

7,5 teminatlarile bir
likte ve yevmi ihale olan 12 mart 
931 tarihinde saat 16 da lktısat 
Vekaleti Ziraat Müsteşarlığı kıs
mında müteşekkil inşaat komis
yonuna müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

• .... 8 iJA J 5 marr 931 de devam edecek 

Viyana Beynelmilel ilkbahar sergisini 
ziyaret ediniz. Avrupının en mühim ılım merkezidir. Avuıturyanın btldlo 
s•nayi merkezleri Ye Avrupa'nın en mUhim devletleri çok faydalı n 
ucuz mallar teşhir edeceklerdir. iyi ve ucuz mal tedariki için kaçınl· 
mıyıcık bir fu5atnr. Ziyaretçilere teıhilln ltzimc gösıerilecakdr. Taf
silit \nkara ve Istanbul Avusturya >efıretlnden alınabilir. l~t•~bul • 
Viyana (Sofyı tarikile) seyahat için tenzilitlı fiatla bilet vtrilmcktedlr. 
Hüviyet varakılan, fahri mümessilleri Galatuıray'da ve Perıpalıs 

karşısında (NA TT A) seyahat acentasından ve Istanbul'da Katırcıoğlu 
hanında Sami Sperer r:fendiden tedarik edilebilir 

·······················~" Galatasaray lisesi müdiriyetinden: 
1 - '(alebemizin 1930 - 1931 ders yıh üçüncil 

taksit tedris ücretinin şubabn yirmi beşinci gü· 
nünden itibaren tahsiline başlanılacak ve bu mu· 
amele martın onuncu günü nihayetine kadar de· 
vam edecek ve tayin olunan bu müddet zarfında 
taksitini vermiyen talebe hakkında talimatname 
ahkamına tevfikan muamele yapılacakbr. 

2 - Yüzde yirmi tenzilata tabi olan talebe 
pederlerinin m'emur veya mütekait ve yahut ken· 
dilerinin eytam maaşı almakta olduklannı teyit 
eder vesaiki ibraza mecburdurlar. 

lzınir Maarif Mü~Orlo~nn~en: · 
Menemende istasyon caddesinde kdin natamam mektebin ikmab 

inşası 16-2-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kap~lı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. ln~asına talip olanların J..eşıf 
name Proje, fenni şartname ve münakasa kaimesini görmek_ üzer~ 
hergü~ lzroir, Ankara, lstanbul l\laarif mücllırlüklcrine ve mıinak:ı 
saya iştirak etmek üzere de 8· 3·Cl3 I pazar günü lzmir 'il&yerl 

daimi eııcllmcninc nılirac:ıatları. 

ı.-ıes ul M·~dur: ~urııaned' 


