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üyük kongreden n ler bek • 
• 

nıyor 
ünün meseleleri ve 'Büyük kongre intihap-' -Gazi Hz. 
azi Hz.nin seyahati tandan sonra mı ? 

eticeyi emniyetle bekleyebiliriz: Bütün 
dertlere, şikayetlere~ ihtiyaçlara 
karşılık tedbirler hükumet ve 

hrkaca aranacak ve alınacaktır .. 

nıumi ihtiyaçlara uygun esaslı bir program 
Yapılacak ve Gazi Hz.nin seyahatleri ile 
teşkilat hey' etlerinin tetkikleri C. H. F. 

ın bu programının ihzannda esas olacaktır .. 

Kongrenin halledeceği prensip
lerden birisi de şu olacaktır : 

Hükumet mi fırkanın, fırka mı hükumetin? 

Reisicümhur Hz.nin nutukları cümhuriyetçilere 
ve gençliğe yeni vazifeler verecektir 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Cümhuriyet Halk Fırkasının 
büyük kongresinin intihabattan. ev.vel veya sonra mı içtimaa da 
vet edileceği henüz ına!Um değıldır. Bu husus Gazi Hazretleri· 
nin avdetinden sonra tayin edilecektir. Kongrenin intihabattan 

Gazi Hazretlerinin tetkik se- hayetsiz zararlara uğramış v~- sonra toplanmasını daha faydalı görenler çoktur. 
.. atletinden çok ümitli, çok tandaşlarm sayısı ~ıaat~eessu~ Fırb.anın teşkilat hey'eti ne tabi program ve nizamname 
. ilet neticeler çıkacağı kana pek çoktur. İhracat ışler?1de ug encümeni yem programı~ ana h a~Jarmı hazıı:lamış bulunuyor. 

Umumidir. Son haftalar zar· radığımız mükiHitın bellı .haşl~ Büyük Gazi seyahatini ı.kı:naı edıp avdet edınce hu program 
. aki tetkiklerinden ve İzmir sebepleri arasında, bazı tacırlerı tesbit ve kongrenin tasvıbıne arzolunacaktır. 
ırat buyurdukları nutuklar- mizin işlerinde düıüst harek~t MÜHiM BiR NOKTA .. 
anlaşılıyor ki, büyük Reisi etmediklerini saymak mecburı· Kongrede ha//edilecek prensiplerden biri de §udur: Fırka 

ur; günün en mühim me- yetindeyiz. mı hükumetin, hükumet mi fırkanın? Fırka hükumetine riya-
i ve mevcut istı'rabın ene- Sayısı çok olmayan bu adam- • ı d set eden zatın ayni zamanda fırkanın umumı reis vekili olmama 

. 1 sebebi sayılan memleketin !arın memleket ihracatına ve 0 sı arzu edilmektedir. Bu esasın kabulü takdirinde Meclisteki 
ti~adi işlerıle de pek yakın- layısile memleket i~~~atma brka aza}all niıkumet1erini sıkı bir mürakabe altında bulundu· 

alakadar oluyor. Bu alaka yaptıkları fenalık buyuktur. rabilecektir. 
. ~he yok ki, o meselelerin en Harici piyasaların, Türk! em- Fırkanın muhterem banisi ve umumi reisi 

· • . · ka '( dı sarsı mış- Gazi Mustafa 
saı~.ve amelı şekillerde .halle tıasm~ .~şı ı ıma hilesiz Kemal tarafından kongrenin küşat edilmesi ve aziz reisin bu 
tc~gı kanaatını daha zıyade tır. Çunku mallar~değildir· münasebetle mühim bir nutuk irat etmesine intizar edilmekte· 

Ye ediyor. alacaklarından emın . f la dir. 
B ı · ı · ·· ı A rupa alıcılan-bıraz az t . e • • azan yapı anış erın az go- er. v . 'ht'yaçlan· zmırde fırka kongresındekı nutkunda: 
. esi, girişilen teşebbüslerin bir fi~tle olsa b~le k ı m'emleket " .... Bizi geriye götürecek olanların takip edecekleri isti 
, t verici olmaması; onların m emın olar~ :ş eği menfaat· kamete asla müsait davranmayız. Kanunlarımız müsait değil
tnık ve gayri muntazam ol- ler?en tedarı e :ı görmektedir se o kanuııuarı tadil ederiz. Yeni kanun yavarız. En nihayet lü
ın?an ileri geli~or. Muhak !erme d:r~e u~!~faati bilmeyen zum ve m.ec?uriy.~t _görürsek ~u yolda .. her şeyin fevkine çıka

. kı, muayyen hır çerçeve da l~r. Şerk. . . h'le ve hatası yü· rak hedeiımıze yuruqıekte asla tereddut etmeyiz.,, 
ınd .. .. "1 . l . a bır kaç ışının ı Di G . . b k 'h ' b' e yurutu en ış er, ınsan. .. d k 'yeti teşkil eden yen a7:ının u nut unun tan ı ır kıymeti haiz olacağı 
a büyük bir emniyet ve:~- zun eni, e .~e~ı larrrmz mütees- şüphesizdir. Tahmin olunabilir ki, Büyük halaskar bu nutkun· 

r h 1 d h bu namus u tuccar el .. h · · . . . . 1 • a k nazarında a a · . 1 a cum unyetın tarsım ıçın a ınan ve alınacak tedlıirleri ve 
it b' . d' Bu sır oluyor ar. k tli .. 1 ' b ·ı . . 
L 1ır kuvvet ıf~de e ıyb~kr. k Maatteı:ssiif ihracat i !erimiz ıym1~-· muta.earıı;ıfı 1 eJ:'a~. suretı e elim urıyetçile ve Türk 
':"lr a memleketın tat. ı . a- .. b' t k'lata bilhassa genç ıgıne yenı vazı e ennı ısaret buyuracaktır. 
ıyef . h . .. et bu;. ıktı· muntazam ır eş ı 
• ını aız musfk 

1 
aması iyi hesap ve tetkikata müstenit ı Mecdi SADRED!J/N 

'..programa ma ı o m bu değildir. Mesela; bu sene elimiz-
Wk bir noksandır. Acaba d b' k tütünler kaldı. Geçen 

--· -
Dün karşıyaka kız 

mektebini 
zivaret ettiler 
İzmir, 1 (A.A) - Reiıicümhu 

HllZfttleri bugün öğleden evvel f .. 
mir erkek ve kız liselerini ve öğl 
den ııoııra Kar!Jyakada kız mual
liın mektebini ziyaret etmitler 
derslere girerek takrirleri dini 
mitler ve talebeye ıualler ıormıı 
!ardır. Ayrıca mektebin müdür ve 
muallimerinden mektebin vaziyet' 
ihtiyaçları ve tekamülleri etr 
da malumat ve İzahat almışlardır 
Kız Jiseqinin hatıra defterine ı 
satrrları ya:Ldılar: " İzmir kız liı 
ıinde gördüğüm intİLamdan, hu 
ıuıile bil.,; ve milli terbiye verme 
te ve almaktaki büyük dikkat v 
heyecandan çok memnun oldum . 
Oğreticllere tetekkür ederim.,, 
Oğleden aonra Karııyakaya ot 

mobille gitmiıler ve motörl~ · d ' 
relerine avdet buyurmuflardır. Ka 
ııyakada kız muallim mektebinde 
dershanelerde dersleri dinledik! 
baıka bilhassa müdüriyet odasınd 
muallimlerle uzun müddet konuş· 
muşlardır. Ayrılırken melctebin ha 
!ıra defterine yazdıkları ıabrla 
ıunlardır: " Karşıyakada luz mu 
allim mektebini ikinci defa ziya
ret ediyorum. Çok memnun oldum . 
Bundan ıonraki ziyaretlerimde d 
ha çok memnun olacağıma kanaat 

veren yüksek tekamül eserleri gör 
düm.,,, 

Reiıicümhur Hazretleri mekte 
)erden ayrılırken talebe tara
fından fevkalide heyecanlı ve 
hararetli alkıtlarla ve " Yata 
Gazi, yaşa büyük kurtarıcı • • ava
zelerile teıyi olunmuşlardır. Kar
şıyakaya vapur iıkeleıinde binler 
ce halk büyük reiıi muhahbetka 
tezahürlerle selpm)amışlardır. 

Borçların 
taksimi 

reti şimdiye kadar duyma- e ır~o daha evvelki senele-
h.. .. senenın ve 

mı? Her halde teah urun . t k miktarı mühim bir ye-
eb'. d b' 'hmalden ve rın s o .. .. • 

ı, sa e.ce ır ı • kuna baliğ oluyor. Bu tutunlen 
cı zaruretı duymamaktan do~ h . tmakta müşkilata uğ-
ş değildir. Bunun muhtelıf adn~e sa d meydandadır. 
e l · d B b ler Ü· ra ıgımız a . . . P en var ır. u se ep • A b lecek senekı vazıyet 

Gazetemizde çıkan 
makale ve 

Hüsnü B. in raporu 
1~_de şimdilik durmayacagız. ~a ak~eTütün istihsalatımız 
gunkü vaziyete göre, memle ne .0 aca t ·mızı tanzim ve tevzin 
tte şimdiye kadar muayyen la ıhb~lacakı mı'yı'z? Bizim bildig"i 

. .. de ı ece .. 
muntazam bır program vu· e . .. tütün istihsal mınta· 

de getirilmesine mani olan se mıze godrebu cihet nazari dikka· 
Ple ·1 ı c H Fır kaların a 

Hüsnü B. tezini ispat 
ederse bundan en fazla 

Alman dayin-
ler zararlı çıkacak! 

Hiç bir memur açıkta 
kalmayacaktır .. 

Bütçedeki tasarruf nasıl ve 
nerelerden yapılabilecek? 

Memur adedini azaltmak elzem görülüyor, faka, 
bir tasfiye asla mevzuubahis değildir .. 

Ankara, 1 Şubat ( Milliyet ) -
Ankarada hümmalı bir faaliyet 

göze çarpıyor. Hükumet bir taraftan 
Millet Meclisine teklif edilecek yeni 
kanon layihalarının tanzimi ile meı· 
gul bulunuyor. Diğer taraftan 931 
bütçeainde yapılma11 zaruri bulunan 
yeni tasarrufun esasları hazırlanıyor. 
Zira bütçe encümeni kadar Maliye 
veki1eti- de yeni bütçenin varidat faı 
lı üzerinde ehemmiyetli bir tenzilat 
)apılmaaına şiddetle taraftardll'. Muı 
tafa Abdülhalilı: Bey samimi bir büt- ( 
çe ile çalıımağı çizdiği faaliyet prog
ramının batlıca umdeai ve prensibi 
olarak vazetrniıtir. 

içinde bulunduğumuz mali sene 
hazirana kadar ehemmiyetli bir büt
çe açığı ile nihayete erecektir. Bu 
güne kadar alınan malt'.imat ve teı· 
bit edilen rakamlar bu hakikati ifade 
etmektedir. Vergi kanunları da ta· 
dil edilmektedir. Bu vaziyet kar""" Mallyt vtkili M Abdll/hallk Bey 
da hükumetin 222 milyonla ve hatti . . . . · . 
Meclisin kütadı günü Mecliıe tevdi b~lmıı. ve. J'~ hil!çe 204 mılyona ten 
edilen yeni bütçede hükumetçe gÖı· ZJI e~ılmııu., <;i•:r•.~e. kalan ~7 ve ya 
terilen 204 milyonla yeni mali sene 17 mılyon gıbı muhim meblaiın han 
faaliyetine başlamak imkanı görüle- gi fasıllardan tuarruf eclilebileceji 
memiıtir. Yapılan ıalim bir tahmine de.bugüı:ıJer~e yapılmakta olan etüt· 
göre 931 senesinde devletin varidatı lerın netıcesınde anlatılacaktır. Kuv-
175 ila 185 milyonu geçemiyecektir vetli bir ihtimale göre Müdafaa, Na
Hayalden uzak olan bu rakama isti~ fıa, lktıoat, Maarif bütçeleri bu taaar 
naden bütçede tevazünü temin mak- rufa eaaı teıkı1 edeceklerdir. 
ıadile yeni bütçenin masraf lusmı da 
yeniden tanzim edilecektir. 

Diğer taraftan Öğrendiğime göre 
bütçe encümeni memur adedini azalt 

NERELERDEN TENKIHAT mak suretilc maaılar yekunundan 
y APILACAK ehen_ımiyetli bir taoarnıf tem.in etme 

. ğe tıddetle taraftardır. Hatta yeni 
Bu 47 veya 37 nulyon nokaanın bütçe layihuında bu esaı bir madd 

18 milyonu Saraç oğlu Şükrü Beyin h ı· d ·ı· d'I ı. • H"k" e 
Mal. k,, ti' d . b.. a ın e ı ave e ı ecrKtir. u umtt 

ıye ve aıe zamanın a yenı ut 
çenin masraf lnımında, tasarruf edile ( Devamı 2 inci sahifede ) 

FIKRA 
Falih RIFKI 

iHTiSAS /anışına çağırır; prensiplerini, 
Geçen seneler Maarif vekil- nazariyelerini, keşillerini uzun, 

lerimizden biri muhtelif i /eri- uzun söyler ve sonunda: 
çin konuşmak üzere Ankarada - Nasıl muhterem heyet 
bir heyet topladı. Heyet yavaş, ~~ fiJc!r!e;d,e b~nimle birlik e
yavaş Maarifin en derin ihtısas gıl mısınız. Dıye sorar, 
işlerine kadar bıitün meselele- - Hay, hay! Diye eller kal-
rini ele aldı. kacağı srrada bir zat: r zaı o muştur. . · 1 1 değildir. Hatta buse-

sının umumi. ihtiyaçlarımıza te ~ ı~i şat miktarının geçen 
gun esaslr bır program h?~r ne 1 d y daha çok olduğu da 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Gelenlerden birinin derdi de - Fakat sizin bahsettiğiniz 

ası takarrür etmiştir. Reısı - sene e: en 
"'L H 1 · · · C" huri söylenıyor . 
··uıur azret erıııın, um B h J' tevlit edeceği netice-
~ l-Ialk Fırkası teşkilat hey'; .~ ~ ı~ şimdiden tevakkuf 

Ahmet Şükrü Beyin gazetemiz mekteplerimizdeki hesap dersi şeyden içimizde anlayan bir 
de borçların taksimi namı altın imiş. Çok nazariye varmış; ço- tek adam yok ... Diye bu garip 
da yazdığı makale burada Him cuklarımız boş yere yoruluyor- kararı önlemeğe muvaffak o-
met Zade Hüsnü Beyin Maliye muş, ne yapmalı? Bu zata göre Iur. . . 

ın, hükumetin memlekettekı ler uze~..11 e d r Bizim ümit ve 
kik ve temaslarından çıkacak etmek azım ıd' r ki bütün dert 
ti ı · kanaatımız su u • ce er, programın esasını teş 'k' tİ re ihtiyaçlara kar 
edecektir. !ere, şı aye e .' ı ·. hükıimet 

S" . 'k k yacak tedbır erı, 
. Uphe yok ki, memleketın ı • sr 0 t tkik faaliyetleri 
adi işlerinin ıslah ve in~.şa~a ve ~ırk? son b:lacalctır. Bu neti· 
htaç cepheleri vardır. Muşkı· net~cesın?e ti bekliyebiliriz 

1n çog' u · usullerin fenalıg" ın- tevı emnıye e , 
' S .. rt mebusu 

n, tatbikattaki uygunsuzluk· 1;,,AHMUT 
. dan geliyor. Umumun kana· 

hu merkezdedir. Onun için 

Umumi meclisin dOnkfl içtimaı t.,nasında 

Şehir meclisinde dün 
ilk tenkit yapıldı 

Belediye memurlarının adedi işe 
nazaran yüzde elli fazla mı ? 

vekaletine takdim ettiği rıı. -:>· mekteplere pratik hesap dersi lhtısas ışlerınde öyle olur, 
run ruh ve manasının derin bir verilmeli ve nazari hesap kal- ki bütün bir devlet, meclisleri 
vukufla tahlili mahiyetinde gö- dırılmalrdrr. Hiç bir kalabalık- heyetleri, fırkaları ile bir t<'k 

rülmektedir. Filvaki Ahmet ra bir tek işin mütehassısları ek j kişinin dediğinden başka bir 
Şükrü Bey, tahlillerinin birinci seriyette olamaz. Netekim: şey yapamaz. Dil, san'at, kül • 
sinde isabet göstermiştir. Hüs - Reyiniz nedir? denir den- rür, ve bu çeşit işleri siyasi züm 
nü Beyin iddiası itilafnameye mez heyetin büyük bir kısmı rnlere nakletmek, ekseriyet 
mülhak (A) cetvelinde bazı is- teklif lehine el kaldırmıs ve kararlan İle fikir işlerini hal
tikrazların Osmanlı hükumeti nazari hesap dersi mektepler- le.tmeğe kalkı!jmak doğru degil 
hesabına yanlışlıkla geçirilmiş den kalkmıştır. Tekrar progra- dır. 
olmasıdır. Hüsnü Bey, tezin- ma nazari hesap dersi konunca Bir hükumet Maarif vekilli. 
de h,'.'k kazaı:ıa~ak olursa bu yan y~ kada; n_e zor!uklar çekildiği ğinden ~ir Jfigat istiyebilir. Fa 
lışlıgın tashıhınde en fazla mu- nı maarılçıler bılir. kat eserın nasıl yapılacağını an 

llahada yapılacak ıslahat ha· Polı"s kadrosu 
ketleri; bilhassa isticali emre- A d M B d-
o~. . Poliste münhal memurl~kla~ za an uammer ey un mecliste tenkitkar 

liukumetin bu zemindeki va- mevkuf tutuJması Emnıyetı beyanatta bulundu .• 
t:z~ir ?l~cak Alman kupon . T~rkiyede belki üç, beş kişi- cak lisan.cılar bilir . . ilmi haki-
hamıllerıdır. nın bile anlamadığı lisaniyat iş- katları hıç bir ekserıyetin karat 

:.~i açıktır, mutlaktır. Bir de ~;umiye müdiriyetinden Vila- Şehir mecliıi tatil devresini 
y Un ~atandaşlara ve bilhas~ yete bildirilmiş bitirmiş şubat daimi içtimaınm 
asa ıle alakadar olanlal'a du- li müdiri- birinci celsesini dün reis vekili 
Vazifeler vardır. Her şeyden ve po 5 

. • [Sadeddin Ferit B. in riyasetin-
. ti içinde yaşanılan şeraiti yetine teblıg o· de atkedmiştir • 
ı: Önünde bulundurmak, iş ha- lunımıştur. ~l- Geçenlerde vefat eden Emi· 
bııda hayallere kapılmamak, dığırnız .. malu· nönü kazasından Sadi B. in ye-
C>tnı.aı vaziyet ve §.erait için· mata g?re po- rine meclise dahil olan Reşat B. 

Kadın müritler 
Şeyh Esadın mürit

lerinden bazısı 
isticvap edildi .. ~tı;cn günleri normal zaman liste ellı kadar azaya takdim edi!ıniı. Ankara-

ıçinde mikyas olarak alma- münhal vardır. da bulunan Emin Alt B. ye tale- Dün Menemen divanı harp müdd<i 
l~ B d n mak umumiliğinden gelen bir ihzar celn. 
azımdır. un a . ~ hı· üzerine beş gu .. n mezuniyet · h r B tı nameaınde iki anımın ihzaren gön-

Ugünkü · vaziyetin bir ifade sat Emnıye verilmesi kabul olunmuştur . derilmesi bildirilmiştir. Bunların hak 
de ' b · e ya Şudur: Umumi hayat ve u umumıyec - Al' R Bey Bundan sonra ııhhiye encü- kında tevkif müzekkereıi olmadığı 
tyanda iktısadi hareketler bir pı~akt~ olan ~oli;z:üdiitü meninin hastaneler hakkında için gahadetlerine ve ya malfunatları 
norm l . - b t tkikatır na müracaat edilmek üzere celp olun 

dı . a e doğru gıtınege aş· e .. h' !'ta yeni seneye ka- bazı temennilerini ihtiva eden dufu tahmin edilmektedir. Bunlar 
. · liemen bir ?am~ede 5ok .. M~ a a ılmıyacağı söyle- bir müzekkeresi okunmuştur. T. Salim Paıa Muammer Bey meyanında merhum Saffeti Ziya Be-
l:ıe~ınanın, biribırlerıle ~una- d~r tayın yap Bunda mevcut hastanelerin adej selenin de tetkiki icap ettiğin· yin hemşireai Behict Hanımın ismi 
e,.,11 0 lmapan muhtelif ışlefr nıyoAr. . amanda şehrimizi po- mi kifayesinden, bimarhane de den bahsediliyordu. Bu iş maka pyFiilhdir.kika B h. H d.. lı: 
.. nde b' d muva - ynı z . • hald b .. ün h d .. 1 a e ıce anım un a • 

~ol ır an a . 1 r "d .. rlüğünce komiser muıı dahıl oldugu e ut asta mm a mutaleası a ınnıak sure- şam polise celp olunmuştur. 
du. manın artık ha~ bır hay~ 1~ .m~ u iser ve serkomiserlik nelerde 4500 hasta bulunduğun tile müzakere edilmek üzere te- Bundan başka şeyh Eıadın evine 
r 1unu düşünmek ıcap e?ı· ~1~1 • ~T?. t'h nlan da yapıla- dankanuni ve insani vezaifinifa hir olundu . müdavim olan müritler ve bunlar ara 
. thalat ve ihracat işlerın· ıçın te ı ın: ı ~h n1 .. yu·· z 'çin encümence iptidat vesai- Köprü ve diğer yerlerden a· sında ba21 kadınlann da ifadelerinin 
norrnaı d.. .. k f at caktır. Bu ımtı a ara uç Si ı . . - alınmış olduğu müstahh<!rdir. Behice 

Velltıi uşunm~m~ , ırs k d r zalıita memuru iştirak e· tin ihzar edılm~şoldugundan.sıı çıkta kalıp ta ~5 ~ene ye daha Hnnımın da şeyh Esadın müritlerin-
e· . Şken mutedıl hır kazan~ a a . 

1
vesüt meselelenieberabu bume (Devamı S mcı sahıfede) den oldu&u •övlenivor. 

/eri için konferans veren muİı- farı değiştiremez. Kürenin düz 
terem bir dostumuz, tanıdık ta olduğu fikri büyük bir kalaba-
nımadık, birçok kişiyi cuma top (Devamı 2 inci sahilede) 

ReisiclJmlııır Hazrttleri le/kik ziyarı·/trri tsna!ında binltıu /ın/~ 
tara/ırıdan htyecan va hararrl/e b'kltnl~or .. 



• T aşnaklar - Hoybun ! HARiCf HABERLER.~ 
Mübalağa ve yalan Amerika - Italya hadisesi 

Ağrı harekatı esnasında Kürt köylerini 
yaktığımız hakkındaki 

kayıtlar digerleri gibi asılsızdır •. 

Bir Amerikalı ceneral M-:-Mussolini aleyhinde çok 
şiddetli ve şayanı dikkat bir nutuk söyledi •. 

Tarzı.ye il Ecnebi matbuab -_,, Balkan Şeyh Sait vak'ası medeni! bir milyona yakın Kürt bulun- . 
Türkiycnin yenilik ve terakki 1 duğunu tesbit etmiştir. 1 f d w • ı 
hamlelerine karşı hainlere KÜRT LiSANI M. Mussolini sra egı ' 
Türk düşmanlarının bir tahri- tasarruf la ... Zlm 

D k kaA fi go·· rdu·· Alman başvekili Dr. Briı·ning d nden ibaretti.r. Son Efgan ve agru ve bütün mevcutları 
t ran vakaları da ayni kuvvetle· azami 1,600,000 mikdarına bile 
rin tahrikile olmuştur. Şu fark varmıyan Kürtlerden müstakil tarafından ahiren söylenen bir 
la ki bu iki vaka daha ziyade ha bir memleket, bir lisan ve bir nutuk neşredildi. Alman başve-
rıcı menfaatlerın çarpısması medeniyet yaratmak hülyasile kili mağlfip Almanyanın bu 
yüzünden çıkarıldığı halde ortalığ ı velveleye veren siyaset mağlubiyetine rağmen harpten 
Şeyh Sait vakası dahilde men- kuklalarına Türkiyenin münev- <.onra israf yoluna gittiği, çok 
fa atları bozulan bi.r takım dere ver Kürtleri şu cevabı verdiler: paralar sarfedildiğini söylerek 
öeylerin ve şeyh namını taşı- "Biz ırk ve nesil itibarile bundan sonra israf değil artık 
y n soyguncuların tahırikile ol- Türk ve Tiirkmenlerdeniz. Li- tasarruf vakti geldiğini anlat-
muştur. sanımız Türktedir. Yabancı ke· mıştır. 

Ecnebi servisleri bittabi bu limeler varsa da pek azdır ve • " Temps,, gazetesi Alman si 
vaziyetten derhal istifadeye ça- bu karışıklık her lisanda oldu- yasetini ~imdiye kadar düştüğü 
lışmış ve Ağrı dağında öteden ğ~. gibi muhtelif mahalle'.deki hatalardan bahsederek yazdığı 
beri eşkıyalıkla geçinen İran -:r:ur~çelerde. ~e va.rdır. Lısan.. baş mekalı:sinde Fransanın 187, 
asiretlerini ve affedildikleri hal- dm, adet · gıbı hafıf farklarla bı • mağlubiyeti üzerine pek başka 
rie eşkiyalık yapamayacaklarm zi !ürk!ükt~n .~yırmak isteyen türlü hareket ettiğini, Alman-
dan dolayı Türkiyeye döneme- len~ akı~etı hu~ran?ır... . yanın bu misali unutmaması la-
yen bir tki aşiret reisini tahrike ~~lhakıka K'.urt lısanı tetkık zım geldiği halde lüzumsuz ye-

Konferans Sela
nikte toplandı 

baslamışlardır. cdilınce şu hakıkate varılır; re bir çok israflarda bulunduğu 
· . . Kürtçenin terkibi: nu ya?.arak ezcümle diyor ki: Hasan tJry 
A~tmcalanı kitap lsdan~ tepeden 3,000 Halis Tüırk kelimesi. " Şu intiba hasrl olduki Al- SELANlK 31 (A.A.) - Bal-

tırnaga y o ugunıı gene 2 000 T .. k 1 . A .. • 1ı h · 
k d . . . t tmek . . . , ur çe eşmış rapça manya borçlarını odemege ça - kan konferansının bu ~ba gız 

en ısı 1spa e ıstıyor gı- k r l d . b' k l ·ık . . b. b. A • harek.tmdan balı d ~ ıme er. . . şacak yer e borçlarını ır at li surette yapı anı ıçtımaı ı-

kı ~Crı a fmd se kuer 1,240 Zınt Amerıkadakl llalya stfırı daha arttırmak ve nihayet taah ter bitmez bir tebliğ neşredil-
en evat paşa tara an 1 030 T .. k l · F · · 111. Marlino •. . . 'f .. k b. ha . . ·- f · 

manda edilen ıliva Beytelsebap • ur. çe eşmış arısı A .k .
1 

I 1 d hutlerını ı a odeme~·ece ır mıştır. Bu teblıgde kon eransa 
• 370 Eslu pehlevr merı 8 ı e ta ya arasın a ı 1 k k d tak · d. · t• k d h .. k. ti · dan Şemdinana giderken 120 .. b' h'd" ld A .k h .. k. e geme ma sa mı pı e ı- ış ıra e en u ume enn mu-

1 

'' T erkos ,, şirketi 
telaşa düştü 

Şirket müdürü M. Kastello, suyu 
tekrar tahlil edilmesini isteyor 

ANKARA, 1 (Telefonla) - malumat üzerine terkos su 
İstanbul Terkos şirketi müdiri nun bir tahkik heyeti vasıta 
M. Kastello bu sabah Nafıa ve- le tekrar tahlile tabi tutulm 
kili tarafından kabul edildi. Şir nı istemiştir: M. Kastello, b 
ket müdirinin bu mülakatr, ter- dan maada, şirketin 1stanb 
kos suyu hakkında Sıhhiye ve- şehrine isale ettiği suyun da 
kaletinin yaptığı tahlilin netice ma temizliğini muhafaza etti 
sile alakadardır. n! iddia etmiş ve tahlil mesele 

M. Kastello, yarın Dahiliye halledildikten sonra İstıınbu 
ve Sıhhiye ve ki ilerini de ziya- . . 

d kt. ö · d. - . .. fazla mıktarda su verebılme ret e ece ır. gren ıgıme go- . . . . . 
re şirket müdiri, Sıhhiyenin maksadıle şırketın yenı tesıs 
tahlil raporuna henüz resmen yapmağa amade olduğunu 
müttali olmamakla beraber husustaki teklifatm nazarı i 
kendisine bu hususta verilen hare alınmasını rica etmiştir. 

Hey' eti Vekile 
Dünkü içtimada mali layıhalar 
• tetkik edildi 

ANKARA, 1 (Telefonla) - !arının tetkik edildiği bildirilİ
Hey'eti vekile içtimaı, geç vak yor. Hey'eti vekile, hazır 
te kadar devam etmiştir. Bu iç mış olan ve projeler. Uzerind 
timada yeni mali kanun layiha bazı tadilat yapacaktır. 

köy Kemalettin Sami Paşa li- 300 Kıırtçe. ır . al ısle 0 u,. r;ıerı a u ku yordu. Almanyayı bugünkü ha-' rahhas heyetlerinin faaliyetle-
220 Eımenıce metı ta yaya tarzıye vetme l . . l .k d. . . hakk et 1 • d' l d. H .. k .. ı 1 M .. b d 1 

v .ı da Çaldıran ile Şeytan ara 108 Gildani mecburiyetinde kaldı. Hadise- ~ getnrn~ş o~~. ~~sa ı v~.sıra ı_:ı. '.n °".~· .. rapa.mir. ın en ı- u um er u a e e 
sında 83 köy harap etti" :Ciyor . h. . d d .k d 1 d sı usullen. busbutun degıştır- gı, Balkan ıttıhadı yolunda atı-
Ag" rı hareki.tı zamanında Ceva~ 200 Gürcl nGın mis ıyetı e 1 0

1 
u uk kur · mek lazımdır. Bruning kabinesi lan terakki adımlarından ve Bal 

60 Cerkes azete ere sermaye o aca a- . b. .. k.l l b .. k nl d k. 6 d 1 . k f J h""k"" l • d M Pş. hazretlerinin Ankarada as- • dar dedikodulu. Bilhassa doğru n~:1 ız_zarure muş ı o an ~ışı\ a ar a ~. e". etı~ ~n ~~aı~- dam U um en Ün Übade(e komis ()" 
kcri suradan ve İstanbulda ken d d • I 1 b k·ı· gormege cesaretle atlamak ıste- sa karşı gosterdıklerı husnu nı- Y 

, 8,528 an ogruya ta ya aşve ı ı d... . .. T. F k .dd tr tt ' k 1 d - b •• k 8 " 
di evlerinden bir yere çıkına- Bu tetkikin aslını Petresburg M. Mussolini'nin şahsını istih· ıgı gorbu lmuyokr.. ad~. ş~. · · ~·· 1 ye e ~.ı:~~un a ın ıgı e- encumence nu anca 8y SOnr" 
mıs olduklarını yalnız Türkler . . . .•. .. tal ed b h·a· , . l k çareler u a ıste ıgı goru u- yan e ı ıştır. tkik d"ldi • • • b" • ı, 
değil ecnebiler de bilir. Kema- akademısının.n~rettı~ı Kürt, tığı a:::ıufmaa-:s;er:ı;;ası çı yor. Fakat şiddetli çareler bul- SELANİK, 31 (~ .. A.)-Bal te e ı mesaısını ıtıreCel' 
!ettin Sami Paşa Hz. nin Ber- Rus, Alman ısmındeki kamu- A 'k d g gl B ti • mak lazım gelen şey yalnız da- kan konferansı meclısı, Balkan •• •. • ANKARA 1 (Telefonla) _,, 
!indeki sefarethaneden hiç bir sun~~ alıyoruz. A • .ıı:;e~. aka cen~ra b'u er ::k hildeki israfat değildir. Harici ittihadına doğru ilk merhaleyi Encumen bugun Dıva- Mübadele ko~syonuna 100 tıif 
yere ayrılmamış olduklamıa da za!°Ş:~e;d~:?'S:~':\~!apş/ra{ ~~t :ai;~r, '::Jı~7dtnte;;;hıı:;tan ikt~diytata da netaici. v~~i o- teşkil edec~~ olan ~alkan ~i~a nıharp müşaviri Münir liralık tahsisat münzame veril 
yetmiş milyon adam şahadet namesini xıı..... k . t edi bahsediyor. işte bu nutku Ame lan bır takım hatalar ırtıkap e- kMı ml~selHesını tBetk~k ~tmış~ır. B den bazı mesine dair dün Meclise tev6 

d b.1. - .,.e yazma ıs e . I . . dilmiştir ec ıs asan eyın rıyasetm- • d'l k 1A 'ha b .. ..., e e ı ır. ği halde kelime b 1 d - _ rıkalı ceneral talya başvekılı- .,, . • . • • k . e ı en anun ayı smm u .. r 
Kolordu kumandanlığı ve . . u ama ıg~ ni lakırdıya karıştırıyor ve di- Fransız gazetes. bundan son- de her mıllet~ men~up 12 m~- ızahat ısteyece tir encümeninde müzakeresi es.nS' 

mıifettişlik yapmış bir feriki li dtman .ve ldke~disdı lrFan~. taı· hsı~ yor ki: ra Almanya - Rusya iktısadl ra~hast~ı: bır k~ısyon teşkıl ANKARA 1 (Telefonla) - sında Hariciye '.vekili komiııycr 
kum d .. k . e ış o ugun an ansı ısanı .. " t ndan bahsetmekte edılmesını bu komısyonun Bal ' . . . · ı f da . va an anı gosterme ıse 1 k 1 lmı trr K. b - Dostlarımdan biri anlattı. munaseua r . k .11 İ . d k Gece yarısı- Adlıye encilmenı nun mesaııı etra m enciim 

İhsan Nuriyi paşa yapmak ve Te ürk! eme ta .. ş : . deıta ın Bir gün M. Massolini'nin oto- ve Almanyanm Rusyayı ıktısa- an hmı e1~. erı aras.ın la mu arle bugün öğleden sonra 14 de top azalarını tenvir etmiıt ve yeıli 
A - b k d .,eye ercumesını ya- . . . . . d b. mü~mleke haline koy net usu une manı o an enge - M k • ahk T .. k y . ''"f si gn aş u~~n an_ı naspet- pan Seref Hanın akraba d mobılıne bınmış gıderken Mus- en ır . • 1 . b 1 d k ld landı. enemen as erı m e ur - unan ıtiut name mil' 
mek kadar gulunç bır kanka- Bitli;li bir zattır K··rı 1~ın an solini otomobili saatte 100 kilo mak hayall'enne kapıldrgı, son- eakrı ve u

1
n .ar: ortk~kan a .ır: mesinin idam hükümlerini tet- cibince komiııyonun yeni vazif1 

.. d.. . u ısanın- - .. .. I ra Alınan milllcilerinin itilaf m çare erını tet ı etmesmı . .. . . l ald " 'h 8 ~ tur ur. da Kürtçe diye gösterilen .. 300,, metre suretle suruyormuş. şte k 1 t t B k . kıke basladı. Encumen mesaısı er ıgmı ve nı ayet ay s 
Sonra kitap bir zayiat hesa- k l' · 107 . d -

1 
bu sırada otomobil bir çocuğu devletlerine karşıRusyadan isti arar ~ş ı1rmış ':· u. omısyo- ne akşa~ 19 buçuğa kadar de- ra faaliyetine nihayet vercbilt 

bıyapmış, otuz kırk bin Tiiırk et ılmahelrun .tsıT .. akg vTe yay a çiğneyip öldürmüştür. Bunu gö fade edileceğini düşündükleri- nf un vası 01:'1~agı netıc~ler k~n vam etti. Ve yemekten sonra ceğini söylemiştir. 
f kabil k nd'l . ıs ı arına aı ur , atar ve · fak b ı f · k 1 erans meclısınce tasvıp edıl-

~ela ;~ına ;r1t 2800 e .:ı er~- Çerkes kelimelerinden alındığı ren dostum d~~şetle ~~ykırmış ~> a~rın.ne~cesızka~ - dikten sonra umumi-bir içtima- bir buçuk saatli~. bir içtima da Bulgar haiciye nazın 
en . . teHe vlbeuk. y~r dı gos görülmektedir. Bu hesapça fakat Mu~s.olı'?.ı k~nd~sıne te/~5 aki~ dy"l . şuntin. hyetal ar da müzakere mevkiine kona- ha aktetti. ~nc~~en ... divanı. • tı•f tti 

termıştır.. a . ı .aynı a am- Kürt e i t kil d 8500 k r- etmemesını, çunku nıhayet bır t P e ı en ~1Y8:se a arı ar k harp adli muşavın Munır Beyı ıs a e 
lar ecnebı muhıtlennde propa- m~ ~O~ş ke~m:~i Türk~; çocuğun öldüğünü, halbuki öte tik anlaşıldıgı bır zamanda Ber- ca :::a n· k l b. l ti yarın sabah saat 10 da encUme- Sofya 31 (A.A) H 'el natıl' 
gnda yaparken Ağnda "3000,, dir - taraf- devleti'n işleri kendini lin hUkfunetinin bu Alman Rus .1 . e 1 anı ~n.kia:ın. ırkeşf- ne davete lüzum gördü. Eneli- Ccneral,Bakarcicfistifa:r'tmi·Yı:eyd 
k. • · ··ıd·· ··ıd·· - ·· d bah · . . . · ri ·· b t ·· · d d I rı mesı mese esı ı ncı on e-ışının o uru ugun en s bekledıği ıçın durmadan yolu- tica munase a ı uzenn e e . k men Münir Beyden bazı nokta· ne ceneral Klsaiof tayin olunmn•tııl-

k d' ı . 1• .• d'' ·· · 1,,_ ld""" · ilA rans ruznamesıne onmasma .... etme te ır er. İngiliz ansiklopedis'ı eli na devam etmesı azım geldıgl uşunmesı ...,.,,. ge ıgını ave k .1 . ti' M 1. B 1 Iar hakkında malfimat ve iza-
Türk garnizon kuvvetleri yor . .. ' . / di arar verı mış r. ec ıs, a - h . . .. . H• d" t d "Jl" ·ı 

. . . . . - ki, "Kurmançe denilen kürt li- m soyıemış .. e yor. kan ittihadı fikrini a ma "a at ı eyecektic. Eıncumenın ın ıs an a mı ıcı er 
nın ve hudut mılıslennın tel&- • ald . . Amerikalı ceneralın bir tanı- . . Y P g yarın mesaisini ikmal edeceği 
fatı onların tahmininden çok Tsanı şımi ı· :ı~ııldanika vektırctmuDpt~ dığından duyduğunu söylerek FIKRA matuf bır takım tetbırler almış tahmin ediliyor. Bu takdirde ALLAıHABAT Sl (A.A.) _,, 

. dır Onl . 1 b. uran ısa a nşı . ag 1 • ak' d " tır. . . . Kongre Iid~ri siyasi me\* 
az . b. ·ı . alr d'(ank~ dır 'k~ey lılarda hususi lehçelere de tesa a~ attdıgı bmlu v al an ~l~nra $.O (B af 1 . . ahüed ) Bu akşam şehir namına mu karar! ya'.11;-ki M~~s heyetı u- kuflar hakkında ·-uml -c "A• 
yapa ı n:ıış er ır ı o a ı ı za d .. f dT M la "Z zune eva a §UD arı ı ave et- aş tar ı ıncı s e hh h 1 f . . mumıyesının tastıkine arzedile .. .,, ou ı..uv 
bitimizin gözlerini oymak ve .. ~ e ; ırİ ~· . K eza,, ve miş: Iıkta belki ekseriyet kazanabi- raf as ~re~ e~ ş~rel 1~~ bır ~1: cektir. Mecliste, örfi idarenin edildiği takxlirde sulh ınüzaicO" 
?irkaç neferimize işi~ilme~iş lar ı:~rın mı unnanço - Şimdi böyle bir adamla lirse de dünya gene döner. h:y:~~; ~~tır. ~k e ~:re1 reı~ı bir ay temdidi hakkında hüku- relerine başlanmasını iyi suret' 
ışkenceler yapmaktan ıbarettır. L" b. · .11 ti 1 .. tahdidi teslihattan bahsedilebi- b .. tün B 

1
;knu .~Y t~ı~ metin teklifi ve ölçüler kanunu te kat'§ılamağa karar 'VermiŞ' 

Esasen vatanlarından korkarak ısan .~r .~1 e .n as mı gos lir mi? .. Bu adam harbe atıl- KAVGA vb~. ':1 . a a~ mı_ et ennı lavihası müzakere edilecektir lcrdir. 
kaçmış ecnebi casuslugun" a cnr. teren en buyuk vesikadır. Mese mak . . .. "t b. f " t bek Gazetelerden biri lstanbulda ırıbırile hoş geçınmege davet ••••••••••••• .. - ıa k.. .. 1 A ıçın musaı ır ır .. a - . . B dan b ....ı- • ,. •• 
mi~ ve masun1 köyleri ateşe ata Urtçe ge" manasına .?l~n /iyorv,, nüfuzlu adamlar tarafından bir etmıştır. M } •k un a- liderler miir-
rak kaçmış adamlardan daha V::rra ~ado}.unun hemen ?,utun Bunun üzerine Washington çok apartıman alınmış olduğu- Is an ada intihabat emur ar açı ta kerat devresi esnasında tus lıl 
hafif bir vahşilik beklenemezdi ko~!eı:1nde var,, yahut varı- hükumeti nezdindeki ltalya se nu yazdı ve: "-Eğer bu apartc- p . Y k l k nununa mugayir surette vuk1I 
ki ! ! ! . . . ver dıye kullanıl~ varm?k ~s liri M. Martino teşebbüsatta manlarla satın alanların isimle- Mard~'. ?1 . (A.A) - Naz~r- a mayaca bulacak hareketlere memurla· 

!;'-nn~ ~~. b;r,, kelıme~ır. bulunarak ceneral Butler'in nut rini neşredersem, göreceksiniz, lar mecl~sı .~tihabat ~o~arısı~e . . . . rın göz yumma1amu ve ecne~ 
KÜRT NÜFUSU Here ~~rtçe .. !Pt demektir. ku hakkında nazarı dikkati cel bu adamlar şüpheli midir,değil çıkacak ihtılaf~rı t~tkik ıçın b~ (Başı binncı sahif~~~ mali satan dUkıkıllnlıanın. &ıun<l' 

Bu ~ ~ı:un .?'uru~ek mas~rm betmiştir. Amerika hükumeti midir?,, Dedi. Kendi hiç bir ge ~ahk~~e ~eşkılıne li:arar vermış de böyle bir ~ete t.eves~~u fayda gönüllu·· nöbe" .,,.ı"lerin -'•k"- da-
Kitap Kürt nüfusu diye bU- dan yuru,,nun daglıların agzın ceneral But/er hakkında tahki- liri olmavan orta bir müdürün tir. Bır ıntihap mıntakasmda ra h ve elzem ııo~ektedır. ı;>ıırer tara_!- .,.. Dw uu 

d k . d. J ki . la ak r -. . · ıan tan hatırlamak lazımdır ki, Saraç 0 1- iresinde nöbet bekleıMSine ~ cedvel ~e. retmişt~r. Buna bakı- an ~1 • an ~esı ır. .. kat yaptırmış ve nihayet kendi elli bin liralık bir .apartıman al- psız .0 ~ nıı:nz_et ıç-ıru 1 • lu Şükrü Beyin zamanında Maliye . . . 
lırsa Kurtler Belçıka nüfusun- .. Bızı~ lı~ mutehassısian sinin divanı harpte muhakeme masına akıl erdirılemez ve böy ed.en bır ~~ ınt~ıap ed~l- vekileti ayni dütüncenin tesirile ııe- uade edılmesını de şart k~' 
dan fazladır: kürtçeyı tetkik ederlerse her hal edilmesine karar verilmiştir le bir alım satım doğru ise her mış addedılecegıne daır olanın çen ıa1 Heyeti Vekileye bir liyiha mu:şa.lnlır. 

Kitabın nüf~~ c~dyeli: de Türklüğe doğ~ ecnebiler- ltalya sefiri M. Martino, ·M. kes bu adamdan şüphe edebilir. tihap kanunu ~a.ddesi kaldın!- aevk~ifti. f!u l_A!ihaya ııöre üç - !1!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! __ _.,, 

3,987,960 Turkıyede. den daha çok hakikatler bula- Mussoliniye isnat edilen vak'a- Fakat günler, haftalar geçti mıştır. Ayan ıntihabatı Şubatın ne mudde~e ~~ek olan. dev .• 
3 300 000 1 d klard - .. . · k "Ak ' 1 S inde ya ıl kt K rt let memunyetlerıne hariçten yem me yapdan taclilat hakkında çok ımıfal' 
1
'039'320 Sra~ a. I kt caAlt ır. k. T .. k' de K.. n~n a~Iı oldmadıgım soylemı!it lısted_en,, eser Y? : .şam,. ga m lisl . martmp aca ır. h of es mur alınmayacakb Bazı diitüncele ..ı izahat mevcutbır. 
, , urıye ve ra a. ıncı ıtap ur ıye ürt şımdıye ka ar otomobili ile hiç zetesı: -Ham lıstenız?., Diye ec en son atası rin sevkile hükumet 0 zaman bu !iyi 0 . . ;ıaJ 

60,000 Ennenistanda. lisa.:ımın yasak edildiğinden balı kimseyi çiğnememiş olduğu- sormuş. Ôbür gazete diyor ki: zarfın~a açılacaklardır. hayr meclise tevdi ebneyerek Maliye ~erli':,nde yapıla~- ta~ı ti 
. .. s:dı~or. E~n Türkçe ?lan nu, eğer böyle bir vak'a olmuş - Memleketin. bir köşesin- Pans, ~1 (A.A) -. Ceneral ye iade e~t.~i. Yeni vaziyet ~um :ezaiye "ve h~;:\':uı":: ıa;;::,._ 

8,387 ,280 Tekmil Kürtler. bır lisanın Turk memleketınde olsaydı I tal ya başvekilinin es. de irtica varken bır kavgayı bı- Berthelot nun cenazesı bu sa- d!' bu formulu ıu ve :r.,• bu tekılde tat n da peyderpey bükiımet tarafmdııl 
Her tarafta bu kadar kalaba- yasak edileceğine kim inanır ve nada uhtesine düşen vazifeyi i- raktık. Divanı harp bittikten hah kaldırılmıştır. bik ebnek arttı. zarun olmuıtur. Meclise aevkolunacııkbr. 

lık olan Kürtlerin nasıl olup ta kim ihtimal verir?. İstanbulda la edeceğini ilave etmiştir. sonra görüşürüz. ---- MEMURLA
1
R ARASINDA Bu dört eoaıh kanun Adliye tıl' 

Yaln A "r da- d . u·kl~' b' l h l b . . ş· d' .k. ' . B b" h MESAi BÜROSU TASF YE YOK.. . "d _ .. _..~ _,, ız g ı gın a ıs "'ara- ın erce amma , oyacı, ışçı ım ı ı ı tara arasındakı ha u memlekette ır ırsızlı- cümenınde cı di bir teuW.ıeıı ...,, 
d k Devlet memurları araaıncla bir taı 

ı lan düşünülecek blır mesele kürt vardır ve hepsi kendi mem disc artık kapanmış demektir. ğın, bir yolsuzluğun, bir kötü- CENEVRE, 31 (A.A.) fiye asla mcv:ıuu bahis değildir. Fa- cek ve ancıık martta heyeti um,,.,,, 
değil midir? leketlerinin lisaniyle konuşur- M. Mussolini Amerika hüku- lüğün tenkit edilmesine, açığa B 1 .1 1 , b.. kat tedricen arzu edilen ııayeye var- ~~:U~ü.:!'~:;;eparf=:~~ 

Lord Gür.zon'un kitabında u- lar. Ankarada bile boyacı ço- meti namına kendisine bu nu- vurulmasına müsait olma- . ~Y?e. m.ı e mesaı. urosu mec mak yollarını bulmak müıkül görül- •·• 
d .. ·· " d K" lısı ışsızlik me eles hakkmd kt eli 0 . 1 d tında adeta bir uıiıl halini almış ~1 m~m unya yuzun e urt na- cuklarımn kürtçe konuştuğunu tuk dolayısile teessür izhar edil yan hiç bir zaman olmadı- . .. s . 1 • a- :'eme e r .. aıre er en m'."'1~r çı- kanunlann heyeti umumiyeden "" 

mıle tanı!~ t:d~l:U-1!1 yekfuıu görıniyen yerli ve ecnebi var mı mesini kati gördüğünü söyle- ğını karşı gazeteye hatır· k.ı muzak.ereye nihayet ~eı:uış- n:'.:ıpta~v~:"'~tı';=~~~= ;:ı:!:~ •.:: balin~e çıkarı1 lmaı~1 ..... ., artık takrU: 
1,600,~ gost~rilmışt;r: . dır? Bunlar ancak kürtçe ifade miştir. !atmak isteriz. Eğer kavgadan tır, Meclıs, bu meseleyı nısan 1 d t f t . bn k · ııec;nuı addo unabı ır. Toptancılı 

. İngJlız ans.ıklopedısını~ son edemedikleri mevzuları Türkçe Washington'daki ita/ya seli- maksat bu ise, bunu geri bırak- içtimaında yeniden tetkike baş :!Y:r k:i'aC::::'etnu:r.:;. ~~ :u:~: ıulii mülgadır. 
nushasında ıse bu mıkdar söylerler ve Kürt olmayanlarla rinin bu teşebbüsü M. Mussoli- mak, vazife duygusundan mah layacaktır. hükılmet dairelerinde it sahipleri ve Ceza kanunundaki tadilit meY,. 
1,500,000 olarak k~yıtlıdır. daima saf Türkçe konu urlar.Şe ni'den aldığı emir üzerine mi, rum olmaktan başka bir şey de binnetice bükiımct aleyhinde olmak nmda birinci ve 240 ıncı madde afi 

Rus \'e ~~enı ka~l~ ~a hir ve kasabalarda yaşıyan kürt yoksa böyle bir emir bekleme- ğildir. Yok, kavgadan maksat, görüşürüz! üzere buııün mevcut ataleti izale her undaki tezat nazarı itibara :ılınnUlı~ 
tynı adet w;erın~e muttefı~ır. ler ve hatta bir çok köylüler yerek kendiliğinden mi yaptığı hücum, küfür, isnat, ortalrğc ka Bunu tekke müritleri söyle- ~~·!:!ii:!::' ııelen en doğru yol Kanunun birinci maddesinde "~· 
Son _7vve~~ı vesıka olmak .uze- kürtçe bilmezler. Kürtler bir ku ikinci derecede bir meseledir. rıştırmak ise, Divanı harpten se doğru olabilir: fakat fikir JCRA VE iFLAS KANUNU .. ~u!'~n ~rahat.;n cezaian.damad•ip. 
~ U.~ us m~tehassısı B~lçı.kalı sur yaptıkları zaman "Kusura Fakat her halde böyle bir nu- sonra, bunun önüne geçecek hiç tenkitçilerinin, fazilet kavgacr- Adliye vekaletinde çok kıymetli ~ ıç~n kım~ey::;za ~eril..:":.ezi.er ~ 
'mı. ~;arın ~en:ı:leke~ızd~ ba~ma,. biz ~~rdüz,, derler ve tuk söylenere~k~1!_1i~indede bu ~İr inz.'.b~t ku~ve~~ ~a!mıyaca- }arının böyle bir serzinişte bu- hukukçulardan mütqekkil bir komi• ,:;:t:e ~fu~:.c olıu': v~ifea~n~ 1ui i~~ 
Y?P~ı .,ı t~~rı nufus n~tıcesı daglıyız, cahılız demek isterler. tarzda bahsedıldıgını duyunca gını d!Ujunmek busbutün yan- Iunma/arıns akıl eıdiremiyo- yon tar~~ndıın bazır!_a~ muaddel mal eden memur dereceıine ıröre iil 
11_1 go.sterebılırız. O da mutefer- meseleye lakayt kalmadığı an /ıştır. ruz icra ve ifliı ~unu ~yiha11 .bu haf.ta aydan üç ıeneye kadar hapaoluısu'" 
rık btr ha ide memleketimizdı- (D d k) l l k d D. zamnda Mecliıe tak.dun edılecektır. .ı 

· evam e ece aşıma ta ır. - ıvanı harp kalksın da Falih RIFKI Uyilaaya meo-but esbabt mucibesinde Mecdi SADREDDf P 
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zabıta vukuatı art yor m ? • 
.... 

: J.-ilayette l 
Ziraat -·----

danlık için ltalya-
dan mütehassıs 
retirtilmektedir .. 
\li!ayet ziraat müdürlüğü 
ıfından eski Sarayiçindeki 
canlarda nümune fidanlıkları 
si umumi vilayet meclisin
gcçen sene tahsisat isten-
Ve verilmişti. 

2iraat müdfriyeti bu fidanlı
ınükemmel olması icin İta

lan mutahassıs celbine te
büt etmiştir. Cereyan eden 
habere neticesinde mutahas
ilc uyuşulmu§tur. Mutahas
bugünlerde gelecek ve işe 
lıyacaktır • 

erem hastanesi için 
Belediye tarafından yaptın
ak verem hastanesi için vila
hususi idare bütçesine 50 
lira konmuştur. 

Maaş verildi 
Subat umumi maaşı dün ve
iliştir. 

Bir vergi itirazı 
Dünkü vilayet idare hey'eti 
ıınaında Standart Oil şirketi
ı yirmi bin liralık vergiye o
' itirazı tetkik olunmuştur. 
.rar itası ba!)ka bir güne kal

:tıistir - . 

Hasar! 
Henüz tamamile 

tesbit edilmedi 
Dün Zonguldak ticaret '."'1asından 

İstanbul ticaret müdiriyetıne .. gelen 
rapora göre, son fırtınadan. mut~vel
lit hasarat o kadar çoktur ki. hala tes 
bit cdilememittir. 

Liman rıhtırnr tehlikeli bir halde
dir. Limanı dolduran gemi enkazı ve 
sairenin taraması daha 20 gün 4Ure
cek, ancak bir ay sonra liına.n ~ç~
bilecektir. Batan vapurlardakı kom"'.'r 
miktarının 3,582 ton olduğu tes~ıt. 
edilmittir. Kilimli, Kireçlik •. Kandilli 
maden yerlerinin kömlir ıskelele? 
harap olduğundan yalnız J:Cozlu tan· 
kinden istifade edilmelrtedır. 

Fırtınadan yalnız mavuna ve ka
yıkçıların zararı 17 ,170 liradır. 

Limanda sajlam kalan bi~. o~~kla, 
liman haricindeki gemilere komur ve 
rllebilmektedlr. 

Tevhit lnzıbat 
Güzel san' atler Şehrin asayişi bozu-

akademisi luyor, vukuat 
kalkıyor mu ? rt ? a ıyor mu ... 

Dünkü Akşam gazetelerinden biri Son günlerde şehrimizde za-
Darülfünun edebiyat fakülteıile Gü- • • 

ı san'atlar akademiıinin tevhit edi- bıta vukuatının çogaldıgı yazıl-
~:Ceğini yazıyordu. Bu hususta tahk~ maktadır. Bu hususta bir mu
kat yaptık. Edebiya.t .fa~ültesi :eı:u harririmiz şu tahkikatı yapmış
Fuat B. bir muharrırımıze demıştır tır . 

ki: . Şehrimizde zabıta vukuatı-
- Böyle bır şey yoktur. ve tasa\'- • l . . . . . 

l 
amaz. Dünyanın hiç bir ye- nın c;oga dıgı dogru degıldır. 

vur o un Ş hr' "f d' . .. rinde böyle bir şey olamaz. Bu haber e ın nu usu ye ı, sekız yuz 
yalan bir şayıadan ibarettir. . bin olduğu halde dünkü zabıta 

Akademi müdürü Namık 1smaıl vukuatı şudur: 

B. ~e :~m~::Oı~ ~akkında resmi hiç . ~ ~i:kat, 4 darp, 1 cerh, 2 teş 
b

. 1- t yoktur. Filvaki ben de hırı sılah, 4 kaza, 2 haneye ta-
ır ma uma . 1 d' k' . 
n beş yirmi gün evvel böyle bır şey arruz, a ı va a kı, cem'an 18 

~itmiştlm. Şayıa vuzuh ~eyda etme- dir . 
miştir. Vuzuh .Pey~a .~ttıkte". .~nra- Binaenaleyh nüfusun kesafe
dır ki, ancak fıkrını soyleyebılırım.,. ti ve vak'alann alelade olduğu 

lhracabmız Haşim Bey 
25 kanunu saniden tubat iptidası- · · 

nazarı dikkate alınır ise şehir 
inzıbat işlerinin iyi bir sek.ilde 
olduğu anlaşılmaktadır. · 

na kadar son bir haftada ecnebi mem Devlet demiryolları müdirı 
Belediyede 

lcketlere 1,160,000 kilo ~uğday, umumisi Haşım _B.eyin istifa .~i 
110,000 kilo arpa, 180,000 kilo ba- yetinden bahsed1lıyordu. J)un 
dem, 20,000 kilo ceviz, 4 ıı:andık af- İstanbulda bulunan Haşım Bey 
yon ve 190 çuval iç fındık ihraç olun gazetemize demiştir ki: 931 bütçesi 
muştur. .. , , , - Rahatsız bulunduğu~ içi~ 931 bütçesi tanzim edilerek dai-

Emlakın tesbıti Nafıa vekaletinden aldıg~ ı- mi encümene verilmiş ve dünden iti 
Müsakkafat sahibi ve Garbt Trak- zinle 1stanbulda, tah~te~avı~q. baren encümence tetkikine başlan

yalı gayri mübadillerin Yunanistan- bulunuyorum. Mezunıyetım yır mıştrr. 
da bulunan emvalinin takdiri kıyme.t mi gün daha t~mdi~. ediln_ıişt~r. Belediye bütçesi 
terine dair olan talimatname me~! İstifa etrnedım, böyle bır nı-
Gayri mübadiller cemiyetine . teblig k Belediyenin beş aylık muvakkat 
edilmistir. Talimatnamede, bilhassa. yetim de yo tur . ., bütçesi hakkındaki tetkikat dahiliye 
alakad-:ırların ve ya vekillerinin tak- f ırbna hasaratından.. vekaletince ikmal edilerek hey'eti ve 
diri kıymet esnasında mahalleri_nd~ Geçen fırtına ve yağmurlar mlina kileye sevkolunmuştur. Henüz bütçe 
mallarım irae etmeleri mecburıye sebetile Mersin Tuz inhisarının am- gelmediği için şubat maası diln a-
münderiçtir. . ib . barlarında bulunan tuzlardan 35,000 vans olarak verilmiştir. . 

Bu talimatname 11 madde!' tı".a kilosu hasara uğramış 33,600 kilosu Ek k h 
etmekte Ve gayri mübadille.rı.n ko~· me nar ı b t da sanayide kullanılabilecek bir bale 
yona müracaat şeraiti, tarıhı tes ı. gelmiştir. Ekmek ve francala narhları dün 
edilmektedir. Buna nazara~ . gayrı K d • d k yeniden tesbit edilmiş, fiatler ipka · 
mübadiller 11) şubat 1931 tarı~ıne k'I, ara enız e aza olunmuştur . 
dar komisyona müracaat etmış bulu- Son günlerde vuku bulan fırtina- 1 k 
nacaklardır . !ar dolayısile Zonguldak havalisinde mar OmİsyonU 

iarsonların hüviyyeti 
Mevcut nizamlara göre bilu
ıın gazino sahip ve garsonla
ın hiç bir sabıkaları olmama- evvelki bazı vapurların karayadüştüğü ve bat Dahiliye vekaleti, her belediyeden 
lazımdır . Harpten 
llu cihetin temin ve tatbik e- fiatler 

tığı yazılmıştı. Bu kazalar hakkında olduğu kibi, İstanbul belediyesinden 
henüz ticareti bahriye müdiriyetine -de şehrin imar programı ile şehir ha 
rapor gelmemiştir. Vapurların nere- ritasını istemiştir. Vekalet, bunların 
de kazaya uğradıkları anlaşıldıktan nihayet 5 gün içinde gönderilmesini Ilı.ediği vilayetin nazarı dikka Son yapılan istastiklere göre, top 

i celbetmiş, bu işin dikkatle tan eşya fiatlerinden umumi harpt~n 
cip edilmesi polis miidürlüğü- evvelki fiatlere nispetle ylizde hın 
b · bin beş yüz kadar tereffü vardır. 
ıldirilmiştir. . p k de fiatlere nispetle toptan 

Bilhassa, evvel~i gece Sırke· eşy:l:k~~ertffü noksan gorülmelrte-
le iki gazino sahıp ve Je~ gar- dir. .. •• 

sonra ya sahipleri tarafından çıkarıla bildirmiştir. 
cak ve yahut tahlisiye işi tirketine bı İstanbulun haritası, bir kaç sene-
rakılacaktır. dcnberi bir Alman şirketine yaptırılı 

Cemiyetler 
Esnaf cemiyetleri 

• • 
ıçın ne 

tavsiye ediliyor •. 
Esnaf cemiyetlerinin ıslahı hakkın 

dairi murakiplik raporuna na~aran 
ba§lıca yapılması teklif edilen ~eyler 
§unlardır: 

1 - Yekdiğerile münaaebeti olan 
işlere ait esnaf cemiyetleri birle~tiril 
melidir. Bu sureti~ mühim bir tasar
ruf temin edilecektir. 

2 - Cemiyetlerin tarzı teşkilinde 
hakiki ihtiyaçlar ihmale uğradığın 
dan esnafa faide verebilmek için ce
miyetlere bazı salahiyetler ve mes'u 
liyetler tevcihi zaruridir. 

3 - Murakabe talimatnamesinde 
tadilata lüzum v~rdır. Esnafın <;.cmi 
yellere kayt mecburiyeti için müeyyi 
oe temin edilmelidir. 

4 - İşçi ve patronların cemiyet
leri ayrı olmalıdır. 

Murakiplik 12 kadar cemiy~in 
dertlerini dinlemiş ve diğer cemiyet 
!erden de birer rapor istemiştir. 

Murakipliğin tasnif teklifi kabul 
edildiği takdırde cemiyetlerin mikta 
rı 44 ten 30 a kadar inecek, bu su
retle esaslı bir tasarruf ve tas fi ye ya 
pılacak. cemiyet kadroları küçültille
cektir. 

=-~~~~~~~ 

İşten elçektirildi 
Adliye tebligat 
müdürlüğü .. 

Bir ihbar üzerine İstanbul 
adliye tebligat müdürlüğü hak
kında tahkikat yapılıyordu. Bu 
ihbar bazı işlerin yolsuz gittiği 
hakkında idi. 

Tahkikatı yapan adliye mü
fettişi gördüğü lüzum üzerine 
tebligat müdürüne i~ten el çek
tirmiştir. 

Müfettiş işten el çektirme 
keyfiyetini Adliye vekaletine ve 
dün Vilayete bildirmiştir. Tah
kikatı yapılan mes'elenin mü
him olduğu tahmin ediliyor. 

İş kanunu 
Meclisin bu devresinde 

nlarının silahlı bir hadıse çı- Vekalete muracaat 
rınış olmaları mevcut nizama tt'l • . · e ı er 

Haber aldığımıza göre Amasrada yor. Bilyük bir kısmı bitmistir. An
karaya düşen "İnkişaf .. vapuru kur- cak, belediye İstanbulun im'ar gibi 
tarılmıştır. Zonguldakta batan vapur mühim bir mevzu hakkında derhal 
]ardan Amerika, Felemenk, Rus ve hazırlanamayacağından bir:lz müsa-
İngiliz kumpanyalarına ait_ va~.urla- ade istemiştir. çıkacak mı? 
rın kurtarılmasına başlandıgı soylen İstanbul belediyesi tam bir imar İ k d ki kik 'k ı tatbikına dikkat edılmemış kted'r . . b . I ş kanunu hak ın & tet at ı -
me ı . programı hazırlamak ıçın eledıye ka 1 d'I . t' Kanun B M. Meclisi 

Ç ı ld
• . . . . k . ma e ı mış ır. . orap a e ıven nununun emrettıgı .!mar omısyon_u- . nin bu içtima devresinde müzakere 

nun toplanarak katı kar~r vermesme dil kt" Yeni kanun i• verenle iş 
Beşiktafta köy içinde Mıgırdıç E

fendinin dükkiinına hırsız girmiş, ço 
rap ve eldiven çalarak kaçmıştır. 

lü .. .. B komıs bel d' e ece ır. • 
zu~ _g~~~d. u B . l'.0 n . ed 1 alan arasında bir ahenk tesis edecek, 

yDe rüleıfs.~ lidın . elyı~ drıyasetın e işçilerin çalışma şartları medeni mem 

Şikayet! 
Dün bir çok karar- 1 

lar verildi 
İstanbul Ticaret odası kongresin

de kunduracılar cemiyeti tarafından 
verilen rapor kin tetkil edilen encü
men dün odada toplanmııtır. 

Bu içtimada Rusumat tarife müdi
ri İsmail Hakkı, Sanayi ve maadin 
bankasına merbut Beykoz fabrikaııı 
müdiri Hayreddln, kunduracılar ce
miyeti mümessili Bahri Beyler de bu 
lunmuslardır. 

Geç vakte kadar müzakereler neti 
cesinde kunduracıların şikayetleri na 
zarı dikkate alınarak su kararlar itti 
haz edilmi~tir: · 

1 - Oda meclisinde esasen kun
duracılar mümessili mevcut olduğun 
dan ayrıca bir aza intihabı gayri va
rit görlilmüştür. 

2 - Toptan kundura satı§ usulü
nün bir kundura borsası tetkilini isti! 
zam etmediği, yalnız satış yeri tan
zimi muvafık olduğu tesbit edilmiş
tir. 

3 - Ayakkabıcıların aıhhl muaye 
neye tabi tutulması lüzumıuz bulun
duğu ve bazı müşkülatı mucipolduju 
için kaldırılması için t~ebblisat icra 
sı tasvip edilmiştir. 

4 - Hariçten gelen altı li•tık, üa 
tli kısmeJı mensucattan mamul ayak
kabıların ağır resme tabi deri ayakka 
bılar madMsine ithali suretile ağır 
gümrük resmi alınmalı mevcut tarife 
kanunu ile kabili telif görülmemiş ve 
ancak tefsiri kanuni ile halledilebile 
ceği teabit edimiştir. 

S - Dabagat sanayün de kösele
lcıi sertleştirmek ve ağırlaştırmak i
çin yapılan Ratanaj (tanenleştirme) 
ameliyesinde kunduracılar aleyhine 
yolıuzluk yapıldığı ileri sürülerek 
köselelerin mukavemetini azaltan ve 
lüzumsu~ bir ağırhk veren vaziyetin 
düzeltmek üzere yüzde ondan fazla 
kimyevi madde istimalinin menolun
ması tekarrür etmistir. Bu suretle kö 
sele fiatleri ucuzlayacaktır. 

6 - Devlete ait kundura fabrikala 
rının bin çiften aşağı ayakkabı mü • 
nakasalarına iştirak etmemesi muva .. 
fık görülmüştür. 

7 - Rogan ve vidala ve sair yüz de 
rilerinin satışlarında kunduracıları iz 
rar eden kesiklerin önüne geçmek ü
zere beher ayakkabı için salim esasa 
istinat eden bir ölçü kabul olunmut
tur. 

8 - El ve makine işçiliği meselesi 
de dünkü içtimada görütülmü9 ve el 
işçilerini himaye etmekle beraber 
kundura fabrikalarının inkişafına ma 
ni olacak bir vaziyet ihdas edilme
mesi muvafrk görülmcmi,tir. 

Bu kararları ihtiva eden rapor çar 
şamba günü toplanacak olan kongre 
de görüşülecektir . 

Benzin ve para 

tıasından ileri gelmiştir . Evvelce vazif~le~in'. su~sti
llütün gazino sahiplerile gar mal eyledikleri ıddı~sıle Agırce 

tı. ve şef garsonların hüviyet- za mahkemesine ~e"1:en ve son 
i polisçe tahkik edilecek ve mahkemeleri netıce~ın~e de be 
bıkası olanlar icten mes'ul e- raetlerine karar verılmış. olan 
lccektir . • Hapisane müdürü . Zıya ve 
Polisçe hüviyeti tahkik edil- Muhlis Beyler Adlıye ve • 

·:Yen bir garsonu istihdam e- kaletine ~~r~caat~a, ~ra · 
il. gazino sahipleri hakınc!a da rine iadelerını ıst~mışlerdır. Ve 

Şirketin tarifesi 
Deniz ticaret mildiri Zeki Beyin ri 

yaseti altında toplanan tarife komis
yonu Şirketi Hayriye tarifesini tet
kik ve aynen k•bul etmittir. 

ar unun m .. errıs crın en ve ma- l~ketlerde olduğu gibi tanzim edile
ru.r zevattan murekkep olacaktı~. Ko cektir. Bir işçiyi çıkarmak için on 
mısyon azasına hakkı huzur venlece- b ün evvel haber verilecek i!çi de 
ğinden bes aylık bütçe tasdikten gel eJ g • yni •ekilde 'harek t Beyazıt tramvay caddesinde ben-
meden ko.:ııisyon içtimaa davet edile çı acag~ zaman a < c zinci N urulah Efendinin düillnma 
miyccektir. edec~tct_ır. . . . . . . 1 ~ırsız girmiş, iki teneke benzin ile 12 

d
•l . Hukümet ııçı kıtlelerını daha zıya !ıra çalarak kaçmıştır. 

Kabul e 1 medı de himaye etmek için bir sigorta te~-
- --- • } • Maar/Ffe Sakalar cemiyeti İstanbul belediye kilini düşünüyor. Bu sigorta teşkili- Muayeneye gı' derken 

P t k 1 
·h T ·kota1· ış erı ıı tı memleketimizde mevcut olan ve ti 

Or a a 1 raci rl sine müracaat ederek sakaların paslı o"ldu""! 
H h 1 

caret kastile tesis edilen sigorta •ir-
arcıra 1 a mış tenekelerle su satmalarına mani ol- • 

Rusya teahh üdatını Düıı fabrikatörler bir mak için cemiyet tarafından yaptın- ketleri gibi olmayacaktır. Dün sabah s•at dörtte Galata yol 

l 
't • lan ve nümunesi gönderilen galvani- Yapılacak olan sıgorta teşkilitı iç cu salonunun yaya kaldırımı üzerin-

jf a etti mi ? içtima yaptı ar . gl meDllŞ.. ze tenekeleri cemiyetten tedarik et - timai sigorta olacaktır. de ölü bir adam bulunmuştur. Ceset 
, İhracat ofisine gelen malumata gö Trikotaj ve çorap fabrikatörlerı Avrupaya tahsile gönderilen lise melerini karar altına alınmasını rica İçrimai sigortalar işçi kitlelerinin muayene edilmiş, bu adamın, hırsız-
ı~· "Ftusyaya Mersin tarikile 55,821 dün Sanayi birliğinde topla~~~ştır.-. mezunlarından bir ef., harcırahını al- etmiştir. Belediye bu talebi bir inhi- kaza, malüliyet, ihtiyarlık. ölüm gi- Irk mahkumu olup hastalığı yüzün-
~~a kıymetinde 16.180 sandık porta- B . t'mada Almanya hukumetı- dığı halde henüz gitmemiştir. Maari[ sar mahiyetinde telakki etmiş ve ka- bi tehlikelerine karşı teminat verir. den ha!'isaneden on gün evYel çıkan 
· l ihraç olunmuştur. . u 1~ 1 ·m kanunu üzerine Alman emanctce kendisine yapılan müte- bul etmemiştir. Avrupa memleketlerinde olduğu gibi Gebzelı Tevfık olduğu anlaşılmıştır. 

%ibat kapılacaktır. kararını verecektır. 

1 Mahkenıelerde 

Sahte 
Tayyare bileti 
basanların 

muhakemesi .. 
Dün ağır cezada mühim bir saht<

kirlık davasının riiyetine başlanmıt
tır. 

Bundan bir müddet evvel Tayyare 
pangosu biletleri EbUuiya matba
ansında basılırken, matbaada mü.
tahdemlerden Kemal n Vortik iamin 
de iki lcjşi mükerrer numara vaz'ı ·u 
retile bir miktar bilet batarak aahte
karlık yaptıkları anlqıhyordu. Mu
hakeme aafahatı neticcainde Kema
lin meselede allkaaı ıtörillınllyordu. 
Mliddei umumf Kemalin beraetlni ve 
Vortiğin sahtekarlık maddeıinden 
tecziyesini talep etti. Kaznunların 
müdafaalarını yapmak için muhake
me batka bir ıüne bırakıldı. 

Muallimin ölümü 
Bu yaz, Kaamıpqada bir berber 

dükkirunda otururken kazaen atdaQ 
bir kuqun iaabctlle Oıunan B. iamin 
de zavallı bir muallim ölmti9tü. Dlin 
ikinci ceza mahkemesinde bu hidise
nin davasına batlanmııtır. Maznun 
olarak igkembeci çıratı Hamdi ile 
berber Moyiz mahkemede hazır bulu 
nuyordu. Hamdi mevkuftu. Hamdi 
diyordu ki: 

- SllA!ıı karıttırryordum. İçinde 
kurşun olduğunu bilmiyordum. Mo
yiz diyor ki: 

- Tabancayı Hamdiye ben verm 
dim. Kendisi istedi. İçinde bir kur 
şun varmq. Hamdi tabancayı karış
tırırken patladı. Ve orada oturm> •. 
ta olan muallime isabet etti. 

Yapılan tahkikata nazaran berbcı 
Moyizin Hamdiye igkembe borcu vaı 
mı9. O gün parayı iııemek ilzere Mo 
yizin dükkanına gelıni§. 

Moyiz: 

- Param yok.. Şimdi, demi§.. İs
tersen bende bir tabanca var .. Para
nın yerine bir müddet sende dursun. 

Bunları söylerken tabancayı Ham
diye uzatmış .. Hamdi de alını~ ve ':a 
rıştmrken batlamış. 

Dün bazı şahitler dinlendi. Diğer 
şahitlerin celbi için talik edildi. 

Dün başlandı ! 
Darıcada Hüııeyin, araların

da devam edip gitmekte olan bir 
husumet yüzünden arkadqlarm 
dan Al.iettin, Hüsnü ve Latif 
efendilere silah atmıitı. Gene 
bu meselede Cemil ve Hüsnü is
minde iki kişi de darptan maz
nun bulunuyordu. 

Dün bunların muhakemesine 
ağır cezada başlanmıştır. Mu 
hakeme safahatı Hüseynin kur 
şunu katil kastile attığını gös
teriyordu. Hey'eti hakime Hü
seynin tevkifine karar verdi ve 
iki jandarma celbolunarak mah
kemede tevkif edildi. 

Dava şahitlenin celbi için ta
lik edildi . 

Kim attı? d Ofis müdiri Cemal B. bu hususta ~;~J:ı~:r~a karşı rekabeti müşkdül addit iş'ara d• cevap vermemiştir. C h h t . bizde de fabrika, imalathane, atelye Tevfiğin ölümü şüpheli görülmüş , 
•ıtıiştir ki: • alınması tazım gelen te - Vaziyet vekalete bildirilmiştir erra paşa as aneSJ gibi müesseselerde çalışan kimseler, muayene edilmek için cesedi Morga 

d ._ Ruslar, bu sene memleketimiz ~::~:tg~;üşülmüştür. Mütekait muallinıler Cerrahpaşa hastahanesinin tevsii- her ay ictimai sigortİaya hir miktar götürülmüstür. Bundan bir müddet evvel 
,.en 80,000 sandık portakal almak b · et do ne karar verilerek civarındaki bina- para v roceklerdir. şçi ihtiyarladığı Bu hus~sta yaptıgımız tahkikat• Balatta, bir kahvenin önünde 
•< Bazı fabrikatörler. u vaz~y - 1929 dan sonra tekau"t edı'- b" h 1 ld. · • ,., ere bir komisyoncu ile mukavele L te ge lardan bir kısmınınistimlakinc baslan 1 ve çalışamaz ır a c ge ıgı zaman göre Tevfik. hapisan_ede.n çıktıktan münakasa edilirken sabıkalı gu" _ 
,,, ı ·ı b•zı fabrikaların, .,arı\ n I 'Ik k il' 1 · · d' b' 'k "k · h Pıtıışlardı. ayısı e . .. .. d kapan en ı me tep mııa ım ermin mıştır. Bu meyanda bir kısım meba ken ısine .. "mı ta.~ 1 ra~ıye ve er •o __ nra b_eledıye.. marıfetıle Gebzeye ru·'hundan Maksut ve Kenm· ı's-
~ k be lecek uı:uz mall;ır yuzun en - - 1 · · h 1 · · d 'k" k ı d b c et ıe kt d 1 k ' u avele mucibince Ruslar on b 1 ndugunu maaş arı ıçın azır anmış olan nının aha istimi• ı arar aşmış ve ay > ır u r ven ce ır. gon erı me uzerc polise teslim edil . d 'k" k' . b l kad ,e, . mak tehikesine maruz u u . . b . b 1 k nıi•tir T•vfı"k hast 1 " mın e ı ı ışı, eş a tı ar aşı-

•hh·gtin _fası~a ile mal sevkede~ek ~a- ileri süre<Pk muamel~ ver~ısının kal layiha Heyeti vekileye verilmiş· una "t muamele aş amıştır. Fabrika, m>den uyusu gibi bir .. , . • a ıgın arttıgmı k lm ded~tlerını ıfa etmek mecburıyetın- dmlmasını teklif etmışlerdır. Bu hu- tir. Hastahanenin yanında tamamile as yerde kaza olduğu zaman amele sa- ''."YI~~ m~ayene edilmesini istemiş nınktaaruzb~' marukz '!~hl ışlar 
t 
ıtler. susta teşebbu"s yapılmadan evvel mev h M 'f E ri t.sisatı havi bir nekahathane inşa kat olursa kendisine sigorta ikrami- tır. • at bır memurun refakatinde ve avga uyu yere sı a ar a-
lk d ·ıd·k Bu ususta aarı manetin d"l ı ı b d · d k ö ltn parti portakaller gön erı ı - zuu bahis kanun hakkında AJmanl'.a l 

1
• l e ı ece< o up unun a proıcsi tan - ye ve her ay a m.aş verece tir. 1 muayeneye ~ev.kedileceği esnada yol tılmağa başlamıştı. Bu esnada 

di;;· sonra yeni mal scv~edilip e~ilme dan mahimat alınması tekarrur etmış den a ınan ma umattan an aşıl- zim edilmeğe başlan~ışt:r, Park ha düğü zaman ailesine bir miktar para da vefat etmıştır. Kerimin attığı bir el silah kah-
•' hakkında henüz ofıse malumat dıg"ına göre, 1929 tarihinden !ine -konacak kısım içın de tetkiklt ve maaş verilecektir. gelın tir ılın k d Metres· · d ı venin karşısında bir evde pençe 
~•miştir. . Y. en·ı hıfzıssıhha kanunu mucibin- sonra tekaüt edilen ilk mektep yapw a ta ır. İçtimai sigorta tcşkila?nın bu ka-. ını vur U • rede bulunmakta olan Kaniye 

tı0.. ukaveleyi yapan komısr,onc~ hocaları maaşlarını Ziraat Ban- Eger yapamayacaksa d_ a_r te.hl_ıkelere karşı. temına_t v. ermesı B - 1 d 

1 
ttyoı portokal bahçeleri sahıplerı ce talep edilen sıhhi tesisatı _vücud_e k t .

1 
l kl d ••• ıçın, ıştırak edenlerın adedınm fazla eyog un a büyük Ziba so- hanıma isabet etmiş ve Kaniye 

,:keınas ederek Rusyaya gönderile getirmeğe fabrikaların vazıyetlerı ası vası ası e a aca ar ır. Şehrimizde yapılacak asrı inşaat olması lazımdır. Bunu temin etmek ka~mda arabacı Derviş dün met ölmüştü. 
ıtıalları toplamıstır... müsait olmadığı da tespit _edilerek izzet Beyin kitapları p~oje~erini. t~zfm etmek ü,ere bele- iize~e, her a~elenin b_u teşkilata me~ resı madam Huliki başkası ile 

T 
hükfımete müracaat edilmesı karar- dıye ıle bır ıtılafname akteden Al. burı olarak gırmesı duşünülüyor. Hu oknuşurken görmüş, bundan Dün ağır cezada bu hiidise-

ayyare içtimaı laştırılmıştır. Darülfünun, içtimaiyat mü- man grupla teminat akçesı yüzünden ki'ımet bu mecburiyeti temin için bir ı k · uhak · b ı ,.,~er sene olduğu _gibi bu_. sene de -- derrisi merhum İzzet Beyin kü- ihtilaf çıkmıştı.. kanun çıkaracaktır. <ıs anarak kadını bıçakla muh- nın m emesıne aş anmıstır 
"'•t h B ı d' b · etı' d' · · telif yerlerinden yaralamıstır. Maksutla Kerim maznun mevkı' 

l' Ye sadakai fıtre mun asıran w "I • • tüphanesini satın oı.lmaya karar e e ıye u vazıy n tema ısını •--•ıryare ce . t' teşkitatı vasıtasile Zaro aga aı esını . D lf muvafık gönncdiğinden, şirkete mü - 1 Kadın hastahaneye götürülmüş inde bulunuyordu. Maksut. . :~P,1.'.'nacakt:,ıy;o,planan para bilaha: unuttu f vermiştır. arü ünun kütüpha- racaat ederek meselenin bir an evvel dare amirlerinin tür. lfilıı Kerimin attıg-ıru, kendissı~~ 
le '~Yyare cemiyeti umumi merkezı . . . nesi müdürü Fehmi, tarih asista hallini, aksi takdirde mukavelenin ııı· liıtaliahmer ve Himayeietfal ce- Zaro Ağanın aılesının aç kal- nı Reşat Ekrem, Naci Fikret feshi cihetine gidileceğini bildirmis- se}ahİyeti Vak'ayı müteakip Dervişken- nin kabahati olmadığını söylü-
ti?•tleri arasında taksim edilecek- dıg"ından ve Amerikad.a ç?~ pa- Beylerle Nişanyan Efdiden mü tir. - ANKARA, 1 (Telefonla) di kendine karakola gitmiş: yordu. Muhakeme şahitlerin 

1 k
. b' h d" İ İhtilafın halline imkan hasıl olmaz celbi i"in dı' aer b' .. k ld ı , k zanan ihtiyarın aı esını u- teşek ıl ır eyet un zzet Be- İd . . . , . -''Ben metresimi yaraladım .. ,., ır gune a ı. 

•kat YC f't · e suretle topla- ra a 'k Al sa, mukavele feshedilerek, proı'elerin are amırlerının selahıyetleri- . • ,' ,... 
na. , 1 renın n .. • d bahsetıniştı . - yı'n evı'ne gı'dere1' eserlerı· tetkik ışte vurdugum bıçak ta bud ' ı,...•••----••••mı11ı 
C'a :•gı hakkında görüşülmek uzere nuttugun a'! b - ' tanzimi başka bir şırkete ihale oluna nin tevsii hakkında projeyi ve . ur. r tantloğıu?da Tayyare cemiy.eti İs- dığımız ma~um~ta naz.aran . ~- ve tasnif etmiştir. Heyet rapo- caktır killer yegan yegan tetkik et- deyerek teslım olmutşur. y • k -. 
b .. uı vııa.yet s.ubesi merkez.m.de .ka_-, ledı'ye keyfıyetı Am. erıka .sef.ırı runu verdikten sonra kitaplar Kadıköy hali k d" l p . enı ç h , • • d ~e te ır er... roJe, Hey'eti ve- Kim öldürdü? 
'•k·ıe nahı ye şubeleri reislerının ı~tı- miz vasıtasile ihtıyara bıl ıre- alınacaktır:...___. Kadıköyü hali ıdaiye garaji ittihaz kılede de muzakere edilecek ve 
uın 1 e bugün (pazartesi) saat 13 te , k • edilmiş, ah=p bir binada bulunan Ka h k Evvelki gece saat 4 raddele-uın; bir içtima aktedilecektir . ce tır. Noksanların tahsı'l: ..- er no tası üzerinde fikir müta G d 

D 
.. b l d ' dıköy itfaiyesi. buraya nakletmiştir. bakatı hasıl olduktan sonra fi:nde alata a rıhtım boyunda 

t un aş an ı Memurlara kurs İt•lyaya gönderilen paketlerden Halin diğer kısımları bazı dairelere Meclise tevdi edilecektir. bır c~set bul.u~utşur. Yapılan 
'l'it •tanbuJ ve Marmara havzasında (240) kuruş ücret alınmal'ı liizrm ge- tahssi edilecektir. t hkikat net ce d b ı.,,.••cti dahiliye bu'"mru'"k beyanname B A Gülhane gibi.. al b' · kaı tsı~ e .. undun ev-usı, r ANKARA 31- u sene n· lirken bir daktilo h~tası yüzünden N il h E B vece ır sır cunnun en mah 
tııatn " "in ilgası hakkında ki, ta ı karada Dahiliye memurları için (200) kuruş ücret alındığı yazılmış- uru a . sat . ey Ankara, 1 C!elefonla) - Di~en kfun olup hastalıvmdan dol •ı 
tır . arn llİ!l t3tbikine dün başlanmıs bı'r kurs açılacakır. Bu kurı;a sı- tı. Bankalar konsorsıyomu ıcra komi- sırtlarında yeru yapılacak asken ha• t 'l d~lm' ay 
, \'en; t 

1

. • Şimdiyekadar bu yanlışlıktan do- tesi reisi Nurullah Esat B. dün Anka taneni~ planları bitmiştir. Bu hasta cezası • ecı . e ı ~ş bulunan 
•ı~ı~ a ımatname mucibınce mı:- ra ile bütün mülkiye memurla~ı tayı (3.550) kuruş kadar para alındı- raya gitmiştir. Nurullah Esat B. bor ne, Gulbane ayarında olacaktır. Gül- Gerzeli Tevfik oldugu anlaşıl
ltıanu~ trı•nıurları küçük merakibh geleceklerdir. Kux:sun . tahs_ıl ı;ı anla~ılmış ve paketleri gönderen sa işleri hakbnda Maliye vekaletine hanedeki mütehassıslar davet edile- mıtşır. Cesedin üzerinde bazı 
eır. \'estolarile de meşğul olmakta- müddeti henüz tayın edılmemış tacirlerden bu noksanların tahsiline izahat _verecek ve yarın şehrimize döl cek. eğer gelmezlerse AYnıpadan bereler mevcut olduğundan ö-
~ttrıirı Pru t~lirnatnamc işlerin tesrHni b şlanmıstır kt h 1 .. etrnektedir. tir. a ' · ·nece ır. müte assıslar ıetirtilccektir. um şüpheli görülınliqür. • 

Anafartalar kumandanı 

MUSTAFA KEMAL 
ile milllikat 

Renkli haritalarla 

Yaza.: Ru,.nEfJl"ef 

Flatı : 1 lira 
D••l•t malbaaıı ıatıf tabealoecl 
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4 MiLLiYET PAZARTFSl ::>UBAT 1911 

Fikir,~ ~iz;cı.h, --EcıebiYc.t, 
..... a un ,._,. ruz ........... U7'CsziliWR......-..-."1~•u•u......,...~u&:wn....,..~'1..-ısz•ıs•.-.....• ~=uı«:;w1:w J? un n at e • • 

•
• ıı·<f "A·t bir hareket oldugundan, eline ı 

~~ '* ,~~ altını alır ve evirip çevirdikten 
, . ·~ ';J sonra: 
Asrın 11nıdesl "/,/illigel" fil' --Oğlum! der, bu altın eksik! 

2 ŞUBAT 1931 -- Zararı yok eksiğine boz! 
- İyi amma çok eksik! Son-

1 ")AREHANE - Anksra cad•ie•i ra ziyan edersin! , 
"-ı;: 100 TeJgrat adreıi: Milliyet, lı. - Canım para benim değil J 

an bul. mi? Senin nene lazım? Z ıyanı 
'!'elefon numaralan: Hyal, daima hakikatten iyidir ... lstanbol 24311 - 24312 - 24313 ben edeceğim! Sen boz! 

Hoca bu ısarrı görünce Mı-
ABON E .. Of?RJ?'!'LE~I- _ rasyedinin başına musallat e- Sabah olunca erkenden işine yalara mevzu teşkil ederdi. Son 

G Turkiye ıçm30H0ar~ç ıçuı dildiğini derhal anlamış ve altı- giden, akı;am da geç vakit döne- ra ikisi de gidip o kıymetli mü-
3 aybğr 400 kuruı Uru§ b'I b. k dı B.. ··k b" - ı 1 · ·· ·· 1 d 1 
6 7SU 1400 .. nr teraziLle tarttıktan sonra şu ı en ır ız . uyu ır maga cev 1er en gorur er, seyre er er 

12 ,; 1400 "., 2711~ .. cevabı vermiş: zatla çalışıyordu. Bu işten mem ve sanki almış gibi sevindikleri 
---. • - Oğlum! bu altın okadar ınun değildi, fakat ne yapacak- zamanlar olurdu . 

l\q~dledn .evrak 8'~~-~~r~~m.:,., eksik ki senin bana daha on ku- tı?.. Fakat değil pek kıymetli bir 
'" eti ııesea -- 1' t H ,. b k l · · alı ' · · tur. Gaz.ta •« -tbaaya ait ı.ı ... nış vermen azrın:. .. .. .. ! er gun ~ş a arı ı~ı~ . Ç - mücevher, hatta taklıt hır t~ 

ıç· ilcliri ete .,;ır....,t edili!'. Hata rakamı buyuye buyuye şıp yorulmak .~olay degıldı. Fa bile alıp getirmiyen bu genç a
·~-~ na..ıarın meo'uliyetiııi bu merte~ye varabilir mı? Aca-j kat yaşamak için bundan başk~ şıkı için ne düşünüyordu? .. 

lrabul etm.. ba. FELEK çare yoktu. Genç kızın kendı _ Bana şunu alsana ... __________ ___, M k ı·ı -;-;--;- k kendine bir takım tatir hayalle- . . . . ak 
Bugünkü hava e tep ı er musao~ re daldığı zamanlar yok değil- Gı~ı hır ıs:ekt~ . bulun~ -

G ·; -H • 1 • d. Me el' kend·s·n,.. oldukça tan daıma çekinmıştı. Belkı ala 
Diin en fazla huarct 8 eıı. aT 4 dı. azı Z. lllll Ztnlr ı. . sb. a k 

1 

1

1 
be .

1
. eli Ta maz, üzülür, sonra muhabbetle-

8 • ü alı .1 e hava zengın ır oca çı.rn ı ır . - . "ukl 1. d" B d" 
ugtiıı ru~g.r m ı &YVl ,. nutukları lihin böyle bir liltfu o kadar bü rıne sog . uk ge ır ı. u en ~-
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89 uncu a.ta ı ıcı ıgıııı a- N'l b. k k kt F Kendi kendine: 

1 rü alakadan 116 Arslan Tekin 11a!'et ır er_ 7 Ç~ • !· a- . 

.. 1:. B §Ş k y d kat bu hır koca degil, bır aşıktı. - Hem de, dıyordu, bunu 
.~ ey azanmıştır. azısı su ur: k b - ·· ı - ı·· ., B 
·-~ h f · ··h· Güzel olan bu gene ızı egenen soy emege ne uzum var.. e-

89 uncu atanın en mu un ..... • 1 d ~- 1 · d "d ~ ·· ·· ı d" '--berl h. ·· h k k. B .. "k sever gıbı gorimen er az egı - mm og ugum gunun yı o-
'"' ' ıç sup e yo ı, uyu . . a· d b l .. .. kl B b'li 
HaUska:r "<iazi Hz. nin C. H. F. dı. F~at. ~ı~ ıye ka ar unakar,numuKim!'a bail~ıyobr. 1kiunbu ok td: 

Ben mfiliyondan degı""liın tzm· ·ı· ti" k · · t ·r dan hıç bınrun beraber yasam yor, ır, e ana en ı · ır vı aye ongresını eşn • . . . · . -T k din h ı ? 

370 milyon! 

Bilmecemiz 

11145 

Mttgli•lt.i blbnt1u111i:ı 

Duyunu umumiye ve alel'umum 1 · d · t bu rdukları cok ı teklif mı kabul etmemıştı. esa- en e ne azır ıyor ... 
el'ın e ıra yu · d .. r·· · d' k ka d • B ki .. ld. F k borçlar meselesile de yaknı u- mühim ve tarihi nutuktur. u un ~ım ı arşısı?a 51 .. ~- ı~ı .... e .. enen ~un ge ı. . a ~t ı - Minarede yanan (6-) 

ııak hiç meşgul olmadım .. Yal- B" "k Halaskar Ja on Pren genç aoam çok samımı gonınu- gorunu~te delikanlının hiç hır 2 - Ona mahsus (3). 

Soldan sağa ve yukardan &!ağı 

nu: aklımın bana verdiği ölçü .. ukyı.ıb l tın k · '. AP k yordu. Fazla olarak yakışıklı hazırhgı yoktu. 3 - Koyun beslenen yer (6) Su 
sım a u e e 1çın n arayı b. . D h f 1 1 k • . .. .. .. .. , lam k ( ) 

ile şu son günlerde ortaya atI- "fl · d 1 'l bi ··dd t ır gençtı. a a aza o ara ta Lakın bu yıl donumunu tes - a 4 · te,n en o ayısı e r mu e . b d 4 G · h ı (5) t · (2) 
lan yanlışlık iddiasını ölçüyor hh" ğrayan tetkik seya- zengıne enzeyor u. it için kendi kendilerine tertip - ayeı aya · sun . · 
ve bir türlü ciddiyetine inana- ~e;le:~: u tekrar başladılar ve . Bir müddet sonra aralarında ettikleri ziyafette masanın başı:- 5 - Sakal kesmek (4). Musiki ya 

1 
mıyorum. H'Cle bu rakaoı 75 ilk merhale olarak milletin şah ki ra_~ı_ta. arttı. Bu gen~ adamı na otururken kız önünde~i peçe zısı (4). . .. sı 

3 
1 

milyondan 370 milyona çıkınca lanmış heyecanı ve tezahüratı sevdıgını anlayord..ı. Eger sev- tayı kaldırırken altında bır kutu ti - Kı_rı-nızı (~). ?z(um) tşa:"la ~-). 
artık bütün bütün aklmı ~- arasında İzmiri şereflendirdiler meseydi, . onu da ~erl~ri gibi buldu. Hayretle karşısındaki aşı f 1 (- Bır renk ısmı 2 . ımen ı-
yoı:. Hüsnü niyet erbabına diye- Reisicümhur Hz. İzmir Türko- reddecektı. Fakat şımdı buna kına bakarak: er
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K k b" . k k dind k t b 1 ordu - ar ım ar ,. ırıncı . ceğimiz yok... eş. e ın çı_ ~a cağında içtima akteden C. H. en . ~ uvve u amay ·• - Bu ne? .. Burada bir mah 9_ Cok doğru (S). Zaman (2). 
da şu borç meselesınde hızım F vilayet kongıresini teşrif et- Onun ıçın bu genç adamı kor- faza var!.. ıo - B" .. . (3) 
b l d "'l ala kl lduğumu- .' d d kutmaktan şekindi Ona kendi- . . . . - ır goz rengı · or~ u egı ca ı 0 

? tıler gece y~ılarma k_a a'._ ,;· . . ima. kl' f · d .. 1 buna Delı~'~nlı onu~ hayretmı art ı ı - Bir kokulu nebat ( 4). 
zu ıspat etse fena mı olur· vam eden muzakerelen buyuk sdı~ a f~t~. 1

. ;:1b!l b tımıak ıçın kendısi de buna şaş lagl -cedmbhıme r2 
Bu yanlışlık rakamının 7 5 d~n bir alaka ile dinlediler. Ve bir aır en 1l .• .•1~. ıma ~ e u- mış göründü. Nihayet kız mah 

370 milyona çıkarak ~deta. ~Ü- kısım vatandaşların zihninde lunmadı. Goru~~yordu ki, karı, !azayı açıkça içinde krymetli, fa Matbuat cemiyetinin 
tün borçları örtecek.hır ıttısa hasd olan teşevvüşleri kamilen koca ~l~r~k degıl, fak'.1~ pek çok kat sık sık gidip caoıekanını u- teşekkürü 
alması bana Nasrettin Hocanın izale edecek, kuvvetli ve kat'i lan gıbı aşık ve sevgılı olarak zun ı.ızadıya seyrettikleri ku-
su gu"zel fikrasını hatırlattı: bir müeyyı"deye malik olan "Ok yaşamak yolunu tutacaktı. O· d al d • bell. l Matbuat cemiyeti reislig"in-- · " ı ·· .. k r hül yumcu an mma ıgı ı o an 

Hoca her gün hır takım adam mühim bir nutuk irat buyurdu- nun ~11 'UYU em:. 1
• . Y~,sr bir yüzük buldu. Bunu beğenme den: Matbuat balosunun tcrti-

lar hakkında· lar zengın bır koca degıl nuydı... · ·· ·· k · • bindekıymetli vardımlanndan is 

, b' ·· 1 ·· ·· ·· ı b. k k - e a ar guze , e ı, enı 

••••••••••• ··········* 
ŞEKERiM •••• Mar~uerile Murt 
Saint- ~rilllier ŞEKERiM .. 
ŞEKERiM .... Mona Go 
l ler yerde olduğu gibi şehı:iınizde de çok bcyeııilerek, bır çı k tlc ;ı 
oynanan ·· Pıs ;ıır la bouche " ve ·• Ta bouche ~ Fransız operet! 

nevinde~. herkc·i kahkahalara gark edecek mükemmel hir ııpu·cı. 

Ünümüzdeki çarşamba akşamı 

<ta;~ MELEK ~ineL,ası ~ 
irae edilccckıir. Yerlerinizi ınnınuı. Tclcio;ı lleyoj';ı ı 868 

••••••••••••••••••o•·oo· .. ~ ••••••••••••••• Önümüzdeki çarşamba ak~31m 

AHTiSTiK SıNEMASINDA 
irat ~dilecek 

iSYA 

}<',·kılade gözcllili ile 
L L1 P E VELE Z 

&teli, sözlü ve farkılı rouaııaın J·bn;; 
lllmlnde genç bir kaptın olan .\LBER 
PERJEAl 'ı iıyan etmiş bir bahriye t 

ilesi ile mücadelesini ranir eden ınüc 

ıir sahneler göreceksiniz. 

Tüyleri yaldıılı bir mıntabi 

hırre kuıu gibi aşıkını çıldut· 

mık için önünden kaçıp uçuyor. 
4te; pek ) akında 

UPEA SINF.MASIN!l' 
irocsinc bıtlayacağı 

HATTI ÜSTÜVA 
GÜNEŞi .'\LTINDA 

><sil ve f&llcıh muazzam fil-
minden bir sahne • 

Bıı akşam 

ELHAMRA Sineması 
Fe~katade galı "' her nokıli nazar
d3n ınuhteşem ve ~onderece aıri 

bir ilim olaıı 

-Filan za~ zengindir .. 50 bin .Aziz kurtarıcı, ıbu nutku ile Fakat karşısına zengin, yahut mış goNrunkmdeme .. ıçıln:d d. b . tifade ettig· imi~ ve balonun umu 1 
lirası var .. Falan ağanın 40 m Türk milletine yaşamak ve ha- oy e gornnen guze ır er e h d .. ·· k · · · b mi memnuniyeti davet eden bu 

'b" IAfl · "d' · ff k 1 k rkıruştı ayrete uşurme ıcın mı u o- l 
~.tını .. va~ı ı a. ar ~şı ~rmış._. .. ?'at cidalind~ mu.va a oma ç B' ~ _ b lad j yunu tertip ettin? .. · muvaffakıyetini alakalarına şaheserinde or.larm '"'' "• seiahet-

ır glln zengın a aman zı- ımanmı telkın ettıler: ır te yaşamaga aş ı t- E k k b . d K din borclu bulundu<Tumuz Sadiye lerL Gönahları ... Zerafetlerii ... Saıni-

IMEBiKILI BJKiRELEB 
yaret ederek nasıl zengin olduk· "Memleketimlıı birkac sene tan sonra genç kız kendini çok d r e d unad ınaFan kı. ekn d · Müştak Mada~ Nemli zade mi hayatlarını gö:;terectktir. 
ı ı ak · t - se de bu - . ' - .. b k kl · • e gurur uy u. at a m . ' . . . . annı anam ıs emış degıl asırlarca devam eden mu seven u genç er e e şamımı al .. 

1 
· . Mıtat Nazıre Ismaıl Hannne· Hey'eti temsiliye:;i başında: • 

adamlar zenginliklerini itiraf et- terak~ bir ihmal yüzünden bir hayat sürmeğe başlamı§tı. Y an soy e'.111ş::. . fendil~le Muzaffer, Ahmet E- JOAN GHAWFOD ... ANITA 
medikleri için Hoca servetin yo- imar edilmemiştir.. Genç erkeğin en çok bahsettiği - Keş~ı, diyord~, hiç~~- ınin, Nazif, Haşim, Naim Ce- PAGE .• ROi! LA ROQUE 
lunu öğrenememiş ve nihayet Bütün noksanlar ise birden şey, ona yakışacak elbise, mü- saydı. Benım hayalımdekı m~- mil, Fehir, Ahmet Şükrü, Zekai, . 
bunu bir sarrafa sormuş. O da tamamlanamaz. Çünkü zaman cevherat mevzuu üzerinde dola cevh~rlerden o kadar uzak ki, Nurullah Esat Beyfendilerin re- Bugün ya~nız madnelerde bermoıa~ c~ıız'.laııı_, fiet!tl' 
Hocaya azızlik olsun diye şu mefhumllnu nazarı itibara al- şıyordu. Böyle bahisler açılınca keşkı ben o muhayyel taşlarla fikaları Hanımefendilerle, Sa- DEFiNi'. A~ARIEN ~c EBED! SER. f.H, ,...,_,.....,,..,_..., 
fikri vemıiş: mak lazımdır. ikisi de tatlı hülyalara dalar, ala baş başa ~alaydım... bur Sami, Şehremini muavini - :\ktro - GOLDWYN Mayer filmidir 

- Biııim se.rrnayemiz f~an Esasen mükemmel bir eserin mıyacakları mücevheratı düşü- Bu hediyed~n sonra o erkeği Hamit. Şirketler komiseri Mu- • • -
yok! Yalnız bir çekmece ?~ ~e ancak bir teşebbüsle vücuda gel nerek acı duyarlardı. Fakat daha az sevmege başlamıştı.. zaffer Nemli zade Mitat, Yd- -Bı}}ıe Dove -
terazi •.• Sen beş kuruş ~etı~sın mesi o kadar kolay değildir. g;ııç. a_şı~ o kad~r ümitsiz d.eği~ l•canbul 4 cö icra metaurluıtandın: maz Hilmi ve Mtıhlis, Sadettin 1 • 

1 
1 M!XiM bozarız, o~ Fa alırız, oteki __ ~- c. _H. ~·ve ona mensup olan d~. Bılakıs hayalatta daha tlen Ta.mamına on sekiz bin b~JÜE Ferit, İş bankası miidiri Muaın- Aşk olmez 

fa~ !?etınr •.. 017 ~ara .. eksı~ı- !ar, hıç bır zaman yapmadıkla- gıden o oluyordu. liu kıımer takdir edilen Fatihte mer, Bf. ler ve Baloya davetli-
ne biıti1!1 para vennz, boylelık- rı ve yapıı:ıyacaklarr_şeyler hak Mesela kuyumcunun cameka DillgerY.ade mahalle!i _Kuyulu nabi!- !erimizi hiç bir bedel mukabilin ":.••ıiııı•-------• 
le zengın oluruz. .. kında efkarı umumıyeye karşı nında gördüğü yeni bir yüzük, bentsokagımla salıık i'atlb !ulh ıtıa· de olmaksızın zarif hediyelerle tı'~ MlRK'ıZ -

Eh, bu şekil güç degıl.. Ho- iğfalkar bir vaitte bulunmama- bir kıymetli taş, daha bir çok hkenıc;inin 0ıurduğu atik ı, mü- izaz etmek fırsatım veren muh-
ca da zengin olmaya kara~ ver: ğı bir prensip olarak kabul et- şeyler vardı ki, bu saatlarca hül kerrer ı, ı, ı, 2.~ cedit .ö, ;-, 9. ı ı telif müessesatı ticariyeye aıenil••• 
miş ... Derhal bir çekmece ıle bir mişler. - -- numaralı aparumanla altınd•h üç dük olarak cemiyet namına tesekkür COLLE"N MO"R 
terazi tedarik ede~e~ köşe başı- Fırka~ın i~tisat sal;asıı;d~ !ık b?r~~ bili.ri_z ... ,, . • .. k4,n -~'.3' 9.3! tarihine mb•ad~ cumartesi etmeği vecibe addederiz. · fJ U 
na oturur .. Akşehırliler Hoca- takip ettıgı program, mılletımı Buyuk reısın bu tarıhi sozle gunuoğled~n _sonra saat 13,~ 15,5 ara -~ _ 

5 ~ubat peı ~L·m 1Jc 

Büyük suvare dansall 
) eni numcrolar kı ti\·onlar, sJr 
prizler. 

Sofraları tutunu 
~IJJ.J 

nın bu hareketini görünce ken· zin tabayii ile mutabıktır. ri, milletimizin haleti ruhiyesi- '1nda lı!rıncı. arurma~ı zapılacı_k ,.. İ R T İ H A L 
disine bir azizlik yapmak ister- Dünyaya mürebbilik ettiği,! ni ve fırkanın millet müvacehe- 24-2-931 mıhılııde şakrtnam,:~ı dıvan-

'! c!cfon : Ueyo~lu 

....... l.'<•'•y···.kı·ıı·d·--..... ~ ................. ... 
pertcrni yal ,. ak!ınd:rn: . · · · • , ,. - .. · k 1 · d k. · · · - haneye talık o un•ca tır. rızla ma- Soyriscfdn avukatı HU,.mettin 

ken ve hır ~s ye_dıyı musal~~t ziraa~ ~e san. at ogret~~.1 artı. sın e 1 ~a~ıyetım ve pr~g;_amı- tomar almak istiyenlerin 4 cil Jcra Ahmet Jleyln refikaları Hıııımfendi 
ederler. Mıras yedı Hocanın o- tarihı bır hakıkat olan urk,mıl nın esa~ ı .~atlar~nı c~.ı .ı: .~u dıireıiııc 9.30-446 dosya nunıarasıyle müptel~ olduğu basıılıkun rebayap 
nüne gelir çekmeceye bir altm letin~n, bundan ~on!a da layık rette te aruz. ettı~esı ıtı rı e müracurları ve aUb.,darlırında yeni olamayarak rahmeti rahmana h· 
atar ve: oldugu derecede ıktısat sahasın çok şayanı dıkkattır. icra ,~. iflts kanununun 119 uncü mad- \'ıt$muştor. 

- Hoca boz bakalım ~nu! da yükseleceğine kimsenin şüp Türk ~lleti. ne ~adar. ballti: deofoe ıörc ce,fiki hareket etmeleri Cenl1.e•i bugiin sut 10 da 
der. hesi olmamabdır. Frrkamızm yardır kı, hakıkatı keskın deha lilzomiyle bilcümle müterakim vergi, Cibongir 'ormıglrde 4 nonıerolıı ha-

Hoca bu nagih&ni: teklif kar- gayesi bu hedefe bir an evvel sile_ se~e1"!" bir _başa maliktir, bu valı:ıf, bı!ediye borçlarının ılıcıya ait nel~rinden kaldınlarak Tophane nh· 
şısında şaşırır, çünkü biçarede erişebilmek için millete Y?l g~s se~ış, ıstıkbalın a~na~ı~ır.. V_e olıcag,ı illn olunur. Mtizıyedeye nmından isıaıbotlı Eyöpsultın'a Hkll 
metelik yok ki altını bozabilııin, termek ve yardım etmektır. Bız mıllet, bu aynada ılenyı şımdı- girebilmek için yüzde yedi ıemi11at ile medleni aıabsu&unı eefnedlle-
reddetmek te itibarını kıracak bunu bir vicdan borcu, bir insan den vuzuhla örüyor. akçesi vermek l;izımdır. c•ktir. 

Mahkcmei a;.Jiye ikinci ticaret 
dairesi riyuetinden: 

8 mart 929 tarihinde nah-
kemece ılılnı iflisına karilr ve
rilmiş olan İbrahim zade Lüdii 
Beyle lbrahi m zade Lütfü ve 
Kemal Nasi ~irketlnln iflls ka
rarının refine 19· 1-93 ı tari• 

hinde k:ırar verılcliil:i illn olunur. 

Şişlide izzet Paşa 'okagıod~ ~ 
lidc aparıımanıı:ın 1, 2, 5, 8, 12 
daireleri kirı)·a 'crilınek iiııre yi 
gön müddetle mür.•yedc~e kon 
m11tıor. Taliplerin ,.rız~yede 

olarak tayin edilen ıubatın 2~ il 
salı günü ıut onbcfe kadar Ista' 
E•l<al müdtiriyetinde Perıevııl 
Vakfı !üresine 'cya idare eneli 
nine müracaat e~lemelcri. 

-· · --- -- - -- la kesmek beni tamamÜe avut- Bey-bu adam mı olmalıydı?. ki, bu doğrudan doğruya kendi - Pekey .. Kabul ediyorum.. - Om dafer .. 
Milliyetin ede6i romanı: 101 . D d' M·"th' se · di Aferistı 

muş olmayacak; Nüsretin kolla * * * isinin ortaya çıkardığı hır or- e ım. u ış vın · . . - ··· .. , 
rım arasından çekilip gönderi- - Bülbiilün çektiği dili bela l tak! .. Ben Rıdvan Beyi nereden - O halde, yarın akşam sızı Dey~ t:ınılaı1;1~: ne ~u;~, 
lişini ~ana unutturmayacak. sıdır . . 1 tanırdım, onun Dahiliye Nazı evden alacıı:ğım... . ne paY.e erme enşı e~. ıı . 
Ben onu daha alçalmış, yüzün- Derler Hayati Beyin çekece- rr olduğunu nereden bilirdim, Dedi. Hıc;; sormadım bıle: recıler olduklarını ogren 
deki bütün maskesi {}üşmş ola- ği de galiba kendi aptallığının onun da dört tarafımı çevrele· - Kim var?.. Hele, Şeyh zade Mitatın 
rak görmeyi tercih ettim. Ve .• belası olacak. yen hayranlarım, yahut da pe- - Kiminle yemek yi'Jece- lardan biri olabileceğini hi!j 
gene kendinle karşı da olsa bir * '~ * restişkarlanm arasına karışaca- ğiz?.. . -· lnna getinnezdiın. 
defa daha isbat etmek istedim Ona, kim dediki, ğını nereden aklıma getirirdim. - Nereden yıyecegız?.. Meğer, o da mükemmel, 
ki, fazilet izafi değil, şe'nl bir -Nusretin kuyus1U1u kaz! .. Maşallah, 0 beyim de adam akıl - Nereye gideceğiz?., tip bir dalavereci imiş. F,) 

- Çocuklarımdan ayrlla -ı - Karımı boşayayım... varlıktır. Böyle insanların yüz- Ona, ikim öğ,retti ki: lı sıraya kauldı. O gecenin saba Bu, tam kayıtsız ve pusla- ne oluyor?. 
ynn .. · - Çocuklarımı bırakayım! ... )erindeki sahte örtüyü tırnaklı - Dahiliye Nazrrını bu ise hından ,beri telefonu elinden bı sız: Mitata: 

- Ne istersen onu yapa- Demek, bunu ısrarla söylıı.- bir elle çekip almak ve altında alet et. . ' rakmıyor. hem de büyÜk bir cer - Pekey... - Beyefe. . 'I· 
yım. ·· mek, inanarak söylemek, inan- ki cılk suratı meydana çıka- Ona, kim söyledi ki: beze ve pişkinlikle. Deyiş oldu. Bakalım ne çıka- - Büyük sermaye sahıbl 

Derken, ne söylediğini ya bil dırmak üzere söylemek için in- rıp: - Daha senin bile tanıyama _Nasılsınız? cak?.. - Madenci, .. 
meyor, ya işitmeyordu. Bir in- sanda nasıl bir ruh, nasıl bir vic - İşte efendiled.. dığm kadına üstelik bir de sen _ Ne yapıyorsunuz?... Gene her şeyde ve .• Her yer - Tam iş adamı ... 
sanın, böyle bir insanın bu ka- dan, ne mütereddi bir seciye ol- Demek her halde çok tatlı, den çok haşarı, çok pişkin olan _ Bütün gün sizi düşünüyo- de olduğu gibi buna da içten gel Deniyor, sonra beri de elt!" 
dar alçalabileceğini, bu derece- malıdır?.. çok doyulmaz, vahşi ve ihtiras arıkadaşını tanıt! cr-unı!.. me bir: parasını çıkarmak için di 
Y~ kadar. d~şebileceğini hiç dü- .. İnsan, yaşadıkça çok şey gö- lı bir zevk!. Bunun içindir ki o- Biçare adam Nasreddin Ho- _Karşıma çıkan ilk ideal ka - Adam sende!... filan Efendiye: 
•;unm~ştım. Ben, sadece: ruyor!. . . na: ca hikayelerini bile hiç dinleme dm siz oldunuz. Sizi seviyo- * * * - Vay dalavereci vay!·· 

- Hıyane~··· . . .. .. İs~erdim kı, onu bu saniyeler - Düşüneceğim... miş olacak.Birinsan bindiği dair rum, size tapınıyorum . . . - Dalavere., - Maskara herif.. JıC 
Deye ta~sıf edile~ hır curm~, d~ tıır salaş ~lyaçosu kadar Dedim ve .. Gene son sözü ancak bu kadar körü körüne ke 1 Deye, hergün yarını saat tele- Deyince, bunu alelade, ôüş- - Gene ,, ...... .,i kafese 

hesabı venlemez bır vebal bı- maskara edeyıın; hiyanetini, mü söylememiş oldum. O da, seır. Benimle yasamak icin bü- 1 fon edi o ün e· · · · · 
lirken eloğlu karısına yalnız hi mücrimli"inin - - .. . . . .. .. e 
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Şehir meclisi . 1 
(Devamı beşinci sahifede) SADETTiN FERiT BEYiN 

fazla hizmeti olanlar hakkında CEVABI 
karar ittihazı bütçe encümenine Dedi, ve bir programın kat'-
havale olundu. Belediye memur iyetle vucübunu tekrar etti. Sa
larından askere alınanlar hak- dedclin Ferit B. buna cevap ver
kında yapılacak muamelenin ta- di. 
yini de bütçe ecnümenine bıra- Mu Bf 'uli 0· 

B 
.. aki 

929 
- ammer . mes ye 

cürümleri 

hapis cezalarına 
mahkumların 

birer birer teşrih 
k_ıldr. unu ~ute P ~?e- vicdaniyeden teberri edecek va-

ediliyor Si heı:abı kat. 1 rapo.runun muza- ziyeti teklif ediyorlar. Bunlann 
keresıne geçılecektı. Fakat ra- hepsı' bu"tçenı· .. ak · _ · · · d'ld'"' · n muz eresı sıra 

_MENEMEN, ı A.A. - Müd,rarlar ittihaz eylediklerı ve bun ~r azaya y~n~ tevzı e ı ıgı ı- sında mevzuu teşkil edecek şey 
deıumumiliğin iddianamesi ve !ardan Ali oğlu Hasan, Nalıncı çın gelecek ı~tımaa . brr~k~~dı. lerclir. Bahis buyurdukları ihti 

ı Q.l I 

münakasası 

evsafı dava serapa okunduktan Hasan, Mehmet Emin, çakır Ra Celse on dakıka tatıl edıl 1 
• yacatın cümlesi müsellem ve 

&o~ra icabı tezekkür olundukta mazan, di~er maktül üç arkadaş ikinci celse tahakkuku da gayeı emelimiz- --~=::;;;-=~=::--;:------;--------==-------------------
Turkiye Cümhurireti teşkilatı larile birlıkte harekete egçerek t . . 

1 
ldr" an dir. Bugün ayrıca karar ittihazı- Devredilecek ihtira boracı Tamı"rat 

Esa · K · b M h-di esini mey<lana kincı ce se açı gı zam b 1 • Şişe kaplarındakı isl:lhat • hak-
srye anununı. tagyıre ce - enemen a s Al' , ·ı takd'ri icar komisyonlarile mü- na se ep o acak bir sey oyktur." kındaki icat irin Sin&1 mu·du""n'vctl 

ren teşebbüs ettikleri ve bunlara getirdikleri bunlardan ı og u 
1 

.. k k . Dedi . · •· 
111

.. N 
1 

H Mehmet zayede ve muna asa omısyon- umumiyeslnden iıtihsal edilmif ~lan 
u:r:aherette bulundukları ve Hasan, a mcı asan.. 1 h'r meclisinden intiha- Tevfik Salim Paşa bu mev- 28 kllnuns ni 1929 carin •e iG8 

ltıehti Mehmedin mehtilik için Eminin vak'anın ~uretı. c.ereya- aı:na ş:ıı ı - . n 'ntihabı ya- zu•\ üzerine müzaker: açılıp a- numerolu ihtira btratt hakkında bu 
harekete geçtiğini bildikleri hal nnu hikare sadadındeki ıh?ara- b\;;:3'p en azam 

1 
çılmayacağını sordu.Nazmi J>Ju- ke.te başkS>ını fer•~ ve ,ahut icarı 

de zamanında hükUınete haber U ve diğer maznunl.ar~ bu ıhba- pı ı. . ri B. açılması fikrinde bulundu. verikccğinden aıezkiır ı't'ravı ~atın 
Y~ıtnedikleri ve tekkel~rin s~d- r:ıtı kıs.men ~üeyyıt ıfadatı de= MU~MM~R B.ınBEYANATI Sadeddin Ferim B. ortada mu- almak veya isticar etmek ar;us~nd. 
dınden sonra ayini tarıkat ıcra laletlerıle sabıt olmasına ve ~a Muteakıben İş bankası İstan- ayyen bir madde 1 d ·m te- bulunan zc1atın lmnbul Yeni ı os
c!tik:eri iddiasile maznunulaley şaköyünden K~~ya. A~m~t oglu bul şubesi müdürü Muammer B. krar etti. Mehmet oA~aB'.~e ~mü ta han~ •rkasında Aşır efendi kwap· 
hıın Erbilli Şeyh Esat, Şeyh E- İsınailin mehdY.k ıddıasıle. ha.- söz aldı. . zakere açılabı'lmek . . bı'r 'sual hanesı caddesinde Tıirki'e 1 lan No t d f nd bel d ıçın 18·22 de mukinı vekili H. W. J.~. 
sadrn oğlu Mehmet Ai, Laz b- rekete geçenleri evin e mısa ır - İki devre arası a e ı- takriri vermek l' ld ·unu TOK efendiye miıracaat eı·lemekrı. 
tahim, Mustafa, Süleyman, ma- etmek suretile fiile iştirak eyle- ye kanununu biraz okudum. 151 bu takdirde makazım od uhg _,..;_ 
n'f H · k" "k H led' r ·1 amın a uh....... C · kıt ı aturacı Osman, Ali oğlu a- diği, Mehmet Emır~ uçu a- inci madde, be ıye mec 151 e le münakaşa edil b'l g"in- söy ereyan ın aı 
san, Nalıncı Mustafa oğlu Ha- san ve Nalıncı Hasanm ifadele- meclisi viliyetin vazife ve sala- ledi. e 

1 

ece 
1 

Evvelki ak~am saat 17,40 da 
san, Mehmet Emin, Çakır Ra- rinden tezahür etmesine ve Bo- hiyetlerini umumi . meclise ver- MÜZAKE Silihdaraıt-<1 fabrikasında ka7.ıın· 
lnazan, kahveci çırağı Mustafa zalandan Koca M~sta!a, ~~cı miştir. Şu itibarla Istanbul.şeh: RE AÇILMALI MI !arı tağdiye eden tulumbalnrda 
terzi Tatat, tütüncü Hüseyin, İsmail, Hacı İsmaıl oglu ~~se- rinin gerek beledi, gerek_ ıdarı Cevdet Kerim B.: hasıl olan am::ıdan dolayı mah· 
tatlıcı Hil!:eyin eskiçi Hüseyin yin, Görüceli Abdulkerımın vazifeleri içinde bulundugumuz - Makamın gelecek sene büt dut lıa?.ı mahallerde elektlrik 
Ali, KeçiliköylU Himmet oğlu mehdilik davasile meyda~a çı- bu meclisin mes'uliyeti ~h~- çesini tanzim ile meşğul olduğu 
Süleyman, Şeyh Hakkı, Hafız kan derviş Mehmet ve rufe.~ı dadır. Şehrin işleri iyi gıtmı~or §~ ~rr:1~ hey'eti umumiye de 
Cemal, Hoca İlyas, hoca Hilmi, nın köylerine vürutlarında .1stı.k sa biz mes'ulüz. Gene belecliy~ fikrini bıldirmek isteoyr zannın 
ı\!i pasa zade Ragıp, La<1. Meh- bal ve ikametlerine müstakil hır kanununun 70 iru:i maddesı daynn .Bu da çok muvafıktır." 
illet AÜ hoca Şeyh Hafız Ah- ev tahsis ettikleri. v~ köyde. ~a~- "Her içtima devresi~ biday~- Mütaleasrnda bulundu. Muam
lllet, Şeyh Ahmet, muhtar Kah- dıklan 15 gün i~ınae kend~le_rı- tinde bütçe, imar ve saı~eye mu- ıner B.: 
~a Ahmet oğlu İsmail, Bozal~ ni iaşe ey~edikle? ~ mehdının teallik bir seı:~li~, mesaı progra- -. Cevdet Kerim B. çok esas 
dan hoca Mustafa, Hacı lsmaıl, emri üzerıne sakın hır ev olınak mı azaya verılır. Deyor. lr bır noktaya temas buyurdu
lsmail oğlıı Hüseyin, Görüceli üzere intihap olunan It;rr lll'.1hal- Geçen devrede ne yaptık. Öy- lar. Maruzatın hakikaten sırf 
ı\bdulkerim, Menemenden Ra- lind kulübe inşa eyl~dıklen. _;e le hatırlıyorum ki gçsen devre- bu hedefe gitmekti .. 
llıiz, Çrtaklı Süleyman, arabacı burada merkumları ıaşe et~k e- de işimizin en çok kısmını büt- Müzakere açılması için takrir 
liüseyin, Ali oğlu Acem Har- ri ve b~ suretle . merk~~: çe teşkil etti. Bütçe, şehrin va- vermek icap ediyorsa bunu da 
dar, Mehmet oğlu Çingene Alı, meh~ilık behanesıleta_ t~e ceb- ridat ve masrafını gösteren bir vereyim." Cevabını verdi. 
Ö~er o~lu Harput11;1 ~~hmet, Esasıye K~un~~ fifırne işti- tablodur. Bendeniz de b.ütçe en- Salah Cimcuz B. de, meclis
liaım oglu Jozef, Ş_ımbı~~I Meh ren teş~bbtı;ı etm Cumaiballili cümeni azasındannn- İtıraf ede- lerde karara iktiran edecek şey
tllet Ali, Mazl~m oglu gozbu~- rak ~t~ıkle~~e v~enemene du- yim ki sarih olarak varidatın lerin muayyen meseleler olduğu 
lu Mehmet Alı, kunduracı Ki-. ~1:?1:ın ~~~=~P kendilerine neden ibaret olduğunu masrafın nu, bununise bit- tezahürden iba 
ıtıil, Hoca Saffet, Menemenli h::u~~erek mlthallatı bir- nerelere tahsis edildiğini bilmi- ret bulunduğunu söyledi. . 
~asim, Menemenli Abbas İb~a- ~ ~olaştığı ve bu suretle altı yorum. Programsız yürümek CUMARTESi GÜNÜ 
hiın oğlu İsmail, t~s ogl~ asi:in teşkil.atı Esasiye Kanunu çok tehlikelidir. Bütün h~tala~~ . . lıiustafa, Süleyman oglu :Mus cebren ilgayateşebbüsfiiline mızı, kusurlamnrzr oldugu gıbı' Sa~~~ F~nt B.: . 
tafa, Mehmet oğlu Abdurrah- ~clrak eylediğine veÇıtaklı Mol görürsek tedavisi kolaydır. Te- .-. Butçe kUl halinde tabedil 
llıan, Mehmet oğlu Mehmet •. fı- ~ Süleymanın altı asinin M.ene- ~avi ede_!11iyorsak doktorunu ge mıştır. Muhasebeci B. de . bura
l'ıncı Ahmet, Mehme~ E?11':;_ mende icrayı faaliyet ettikleri tırmek l.~zmıdır. Memurlarımız dam:. Mak~m naıhma 12'.':h~t 
~nnesi Hasbiye, hemış_rlen J:l da d;tima yanlarında bulun- acaba gunde kaç saat çalışıyor. v.~rsın,,. dedı. Mul:\asebe mudu
lıde, Fatma. kansı Emme,~~- =hatta bir aralık asilerin rei Bugünkü kadromuz çok geniş- ru Nun Bey; 
lar katibi Mustafa, Posta s~u- si mehdi Mehmede sigara ikram tir .Bu işleri mevcut kadronun -Makam bu tcmenniyata sa
tüsü Ahmet, Osman karısı u- etmek ve arabacı Hüseyinin i- yetine geçerse daha iyi netice mimiyetle sarrlıru§, bütçeyi o:ıa 
kiye, coban Ali, Lülü Mehmet simleri malum asileri belediye Bununla, bu tıeşkilatm yüzde el- göre tanzim ederek encümene 
Oğlu Ali, Bozalanlr muhtaı:t _ meydanına bayrakları dikmek li~ hemen çrkaı:ılsın ~emek iste ve~~tir." Dedi. 
M:ustafa, aza Mus~afa _zade .. Is için lazım gelen çukuru kazmak mıyorum: Me~~ı sa~ti ne k?dar- Muzak~reye ~umartesi günü 
llıail keçeci Hüseyın oglu Sule- ç· gene Ali Harputlu Meh- sa o tesbıt edılır, yuzde elh bu devam edılmek uzre celseye ni-
Yına:ı, Aza İbrahim, Aza.Mus- :et,

1
Jozef. ş~billi Ali, mehdi z~an ~arfmda bihakkin çalısı~, hayet verildi. 

fa İsmail keçeci Hüseyın. Ha arkad lan belediye meyda- dıger yuzde ellı de kontrol vazı- ı111111111111uııu 11111111 

' İ h' g"lu ve aş l kla time geçerse dah · · t' ' T E s,· ~: K K l' R tı Hasan, Takcı bra ım o . nında zikirle meşgul e du n ye . a ıyı ne ıce 
tem u

0
ca Hasanın Hüseyın, d yanlarına "'elen jantlar- alınır zannedıyorum. Geçenler- Hemşlre<11in \'efatı münıı.<ehetile · •~ · ı sıra a "' d ı · d d k ·ı- lütfen gerek cenaze merasiminde 

Ramazan oğlu Bekir, Şerif og u ma yüzbaşı Fahri Efendinin a- .. e .~on or a, ma amı vı ayet; 
"1n, Osman o.,<Ylu Hasan .• Ah,- sı'len'n reisile konusup ayrılma- Butçe şu ~ada:dı~" Onun da bu hazır •• gerek tel~af •• mektupla , ~ - k dan tefrık ed ld kt taziyede bulunmak ıureııle kederle· 
et og"lu Mehmet Hüseyın og- zabıta amirinin ricata mec- a ı ı en sonra e-

lu İbrahı'm, Kurab,iyeci Hasan. bsmurı kaldıg" ı şeklinde kabul ede- limizde bu kadar kalıyor. "Di- rimize iştirak eden muhterem do,t-
1 d O k d d k 1 

lınmızı derin teşeklcürlerıml t.ıkdlm 

. i.iseyin oğlu Mehmet, Hacr _A- rek bu hareketi. alkı.ş~ama- yor a~ ı. a ar a a sa bunu ederim. Gui Evrenos Zade 
ı oğlu Mustafa, Lutfullah oglu !arı ve Arnavut Kamil~ Kubılay ~·- en '?ubC:C~ yerlere sarfetmek ~mHMET VASi" 
liaı·1 ş b ·ı Mehmet Ho- yin •ehadetini müteakip başıru dire- vazıfemızdır. Yapamamak pro-

ı a an O" u • • d'"' K · k d tozk .• . d t"b him :Mustafa ğe bağlamak için ip ver ıgı v~ . e;'?1 gramsrzlr tan ır. Programsız lstanbul ikinci ticaret aahke· 
og'l oSyund' eAnb'd:a g·iu Tahsin, oğlu lbrahiınin asilerin eldt~ğd.ıbı ıç~: hareket edilirse mesaimizdenbir meslndon: 

u a ı, ı ın o mahalli vak'aya asker g ı ı esna ld ed' l .. z E dl 'I ~en • 
1 

H Çolha Meh- k . halka hitaben bunlar semere e e ı emeyecegıne ,a>etyan fen ı e Mlşel n 
og u asan, kaçma ısteyen k k .. B' " 1 cli" · ak- lmanuel Zelllç Ef. !er beynindeki 

tllet cavuş, Horozköyünden Sa- evliyadır' kurşun işleıı_ıez. debemle dive anılı ~m. ır bşeyh sod~ ~n gı v ıt ~ •
1 

N ttin Arslan oğ- Selim oğlu Abbasın asılerın .e y~ ta sısattan a se ıliyor. Para- lhtilAftan dolayı 24 temmuz 929 ıa-
lu ~- og ~ 1ı:_re. eden Ömer ıneydarunda icrayı habaset ettilden sız da yapılacak işler vardır, Ge rihli senetle terhin edilen Hügo 

og·t'hanAhm, tu Manıusay og"lu Halil sırada mehdi M~bm~~hn si~~ çenlerde bankada saatleri düzel Koch Lltograf makiotal Beroıtu 
~~ ·1 e M' !ut Ragıp ogvl~ m Şefh Eııat, of gsl~ı:'y:,,:e Marrltatu teceklerdi. Hangi saatle düzel- Yoksek kaldınm Şahkulu coddesinde 

..... ıp og u ev • lbrahım muta • li d el'! H kik Rum mektebi çıkmaz sokıRındakl 
Oııtnan, Mümtaz oğlu Haşim, racı O~anın ~~şilik. teıkiliitmı ne- t~ .~ . e 1 er. a a!en ~atler 524 numerolu matbaada sanlıca· 

· oç H"seyin oğlu Ahmet, şir ve tamim ıçın faaliyete geçere~ bınbırıne uyma'Z. Dogru bır sa- tından talip olınlann 7-2·931 cu
•Al~ Salfilıattin og"lu Na- halifelik, müritlik naıı_ıı altınd.a ~fı at yoktur_ Bunu temin için de martesi .,;;n(ı saat 10 da nıeıkur 

. P ı, . bir teşkillt yaparak bır çok ~ e- mi tah~i~"t Jazım' " ~-· · t, Rahmanlıdan Alı Osman, - kilit& ithal ederek faaliyet · · ~,,ı,,p .• l···"r hnho1n•'"" ıl~n "'''"'"· 
y . ri bu teş d' . kad 

, oz~yünden Mustaf~ as.ın hududunu tevsi ve me! ~:~ı.:~en:~ g~ne .A.li, ~arputlu Mehıı:ıet, Jozef, lan anlaşıldığmdan haklarındaki i-
lu Osman, Menemenli Ra§ıt lanndan n~lıı:ıcı ~aııa rkumu :Me- Şımbillı Ali: c:>sman oğlu Mehmet, dam cezasının 66 yaşınr bitınit olduk 

Oğlu İbrahim Bozalandan Fat- intisap •!tı~dı~erı v;;n• "n evvel trna~ut K~~· Abba.•, Kerim oğlu !arı anlaşıldığından haklarındaki i-
p e~lr" Und Simavli Os· nemen hadıses"'.den 1 gu da 13 brahım, Gıntlı İbrahun oğlu İsmail dam cezasının 66 ıncı maddenin fık-

l'h._ a~oy en. ·ı. Ali Şeyh Eııadm evıne ce P ve ora . _ TDı:k ce:a ~nununun 114 üncü mad- rayı mahsuaası hükmünce 24 sene ha 
;-ooou;ı, bakkal Mazlum og U . ' gün alıyoduklan ve merkuma :e~ desı deliiletı.e 146 mcı maddesinin bi- pis cezasile tecziyelerine Süleyman 
~!ri'ı,, oğlu İbrahim, İbrahım Jik hakkında telkinat!" bulun u rı rinci fıkrasına ve Llz İbrahim, Mu- oğlu Murat Mustafa Kara Ah t 
ğlu İsmail, müezzin berber Ah ve hu suretle mehdtyı ve .~r~~~ taf Süeyman, Hüseyin oğlu Osman, oğlu Ali, H~san oğlu 'Ayan MeW:e~. 

Ahmet oğlu Ii alil saatçı nın nalıncı Hasan va~rtası e ~ Hafız Cemal, Tabur imamı İlyas, ha Paşaköyünden Mehmet oğlu Abdur-üs' . • - ~ oğlu eaasiye kanununu':' ce ren tagyıre az cı Ali, Paşazade Ragıp, şeyh hafız rahman, hoca Hüseyin, Ramazan 0~ 
eyın Mazl1;1m, M.1:1~. ~. _ m~ttikleri ve Manısadan şeyh ~e: Ahmet, şeyh Ahmet Muhtar, M•h- lu Bekir, Şerif Ahmet oğlu F.yüıı". 

thınet, Marusalı tut~CU Ha din mehdi M~et ve :Mehmet Emiru met Ali hoca, tcYh Eaat ve oğlu Meh Bozalanlı. Hasan. Muhtar Mustafa 
n haklarında alenen ıcra kılı- ın~bdiliğe tqnk ~e hatta mehd~y: mf't Alinin 64 üncü maddenin üçün- aza Mehmet oğlu İsmail, aza Meh'. 

an muhakeme neticesinde maz mehdilik harek~tınde muaven:tını cü fıkrası delaletile 146 mcı madde- met oğlu İbrahim, aza Halil oğlu Ha
Un!arda N lmcı Hasan Em- esirgemeyeceğinı beyan ı.;!"'e 'k' ve nin birinci fıkrasına tevfikan idamla san, bekçi Ahmet Hüseyinin ceza ka 
llah .n a Gir';!' kü şeyh Ahmet Muhtarın ı:ıa 1 tar~ :na rma, ancak Ali oğlu Hasanm fiilin nunun 151 inci maddesinin birinci 

İik oglu Mehmet 1 ı - intişap ettirdi~i ve yedme kendi ımb ikai esnasında 15 yaşını bitirerek 18 fıkrasına tevfikan birer sene müddet 
Hasan, çoban Ramazan.. zaamı mubtevı muska verer1~ ve me .. yaşını ikmal eylemediği anlaşıldığın- le hapiselerine ve Horosköyünden 

ahveci çırağı Mustafa, terzı dilik hakkında merkuma te .
1 

ntt h~~ dan 55 inci maddenin birinci fıkrası- Naşit Ali, Ali koç, Hasan oğlu Ah-
alat, topçu Hüseyin, tatlıcı temadiye':' bulunm~k surctı e \ 1

'. nıı tevfikan hakındaki idam cezasına' met, Nedım oğlu Mevlıit, Ragıp oğlu 
Ustafa H"seyin eskici Hüse- keza teşkıllitı es~sıyekk;~~nunu a; mukabil 15 sene ağır hapis cezasile Osman, Mümtaz oğlu Rasimin 56 ın-

in Al' K u J'k" '
1
.. Himmet yire teşebbüs :ttırme 1, ın~a~7-' İb tecziyesine ve nalıncı Hasanm cürüm cı maddenin fıkrayı mahsusası veçhi-

5\ ı, eçe ı oy U tidiği ve Manısa~~ mu~ııaı ~~~· işlediği sırada 18 yaşını bitırip 21 le altıda birinin bitteru:il 12 sene ahı 
,, U Süleyman nam şahısların rahim oğlu !smadın a~ile~e s .• : ve şnu itmam eylemediği anla ılmaJı= ay hapsine ve Manisadan şeyh Hilmi 
enemen hadisesinde tarihi vu ın~~a.t tedarık ve. ıta ~yled;g• :~ 65 inci maddenin fşkrayş .Jahsusu- Horoskö>"'.nden Ahmet oğlu İbrahim 

ııu ola 20 12 930 tarihine te- kendılerıle beraber gıtmeg< ta ıp na binaen hakkındaki idam cez Mustafa oglu Sadı, Zeno oğlu Hasan 
d .. n - - masma binaen bunlardan nalıncı Ha- • . . asına Şaban Müslim oğlu Halit, İbıahın: 

dum eden günlerde . çırak san, Giritli Ali oğlu <?sman, Emrul- b:del_ 24 sene agır hapıs cezasile tec oğlu Mustafa, Abidin oı;lu Tahsin 
Ustafanm kahvehanesınde ve Jah oğlu Mehmet Emin, Çoba':' lila zıyesıne v~ çakır Raınv~':11~. ke~alık Osman 677 numaralı kanunun hirin-

il.~lıcı Hüseyin'in hanesinde mazan. Tatlıcı Hüseyin, kahvec~ Mus 21 yaşını ıkmal eyle~edıgı ıçı~ ıdam ci maddesınc tevfikan birer sene ha-
Uteaddit . tim !ar apılarak tala, teui Talat, topçu _HUseyı~. es cezasına bedel 66 ın_cı m~ddenın fık- pisltrine ve Rahmanlı kö)'Ünden Ali 
hdilik . :ç a . Y T" ki e kici Hiıseyin Ali, Keçeliden Suley- rayı mahsusuna ~evf!ka'.n 24 sene ağır Osmanm ayni ef'ali irtikapla fazla 0_ 

İiınh . ıl~ı su~e:ııe ur . Y man çavuş, kahya İsmail. Ko~a .r.~us- cezaya .mahkumıretm~ v~ Mehmet iarak daha faal bulunması sebebile 
an Urıyetı ~e~kılatı Esasıye tafa. Hacı ts~ail, ~acı bm.aıl oglu ve İzmırde mukim Rizel.ı ~oca Meb 9iddet ad_~ile ayni m~dde ahkamına 

İi .ununu tagyıre cebren teşeb- Hlheyin. Abdulkerım, Ramız, molla met Ali ve şeyh Esadm cilrum vukuu tevfıkan u~ sene hapsıne karar veril
S •cin miizakcreler icra ve ka- Süleyman, Yahya oğlu Hilseyin, Çin zamanında 65 yaşını bitirmi§ oldl!!t- mİ!tİr 

cereyanı inkıtaa uğramı~tır. Bu 
inkıta 1 :ı dakika ill bir ~at 

kadar devam etmişcir. 

Elektlrik şirketi esbabı müc
birı.: t:ıhtında vaki olan bu in· 
kıtadan dolayı müşterilerine arıı 

itizar eder. 

Acele satılık k~gir bina 
Üsküdarda Toptaşı caddesinde 

At pazarında dört katlı. altında bir 
dükkanı havi kl~ir bina tuğlası ba
basına saDlılmr. Karşıtındaki sarraf 
!.mail Efendiye müracaat 

lstanbul ikinci iern memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve luruhtu mukarrer bulunan 
Erinan marka ve Arlnisman 
fotoğraf makinası ve kendisine 
mahsus ampul ve p~zleri F. 20 

vesaire 5-2-931 tari!ıine müsa
dif per.;embc güuil saat 14 de 
Çar~ı bedesteninde bilmüzayede 
satılaca~ıııôaıı talip olanlar gün 
ve saati mezkılrda mahallinde 
hazır bulunmaları llAn olunur. 

lstsnbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Cemil beyin mutev.ffa Ali Rıza 

efendi vRrlsl saadet hanımdaki ala
cığının tt:-rnini istifası zımnında \:c
fıen mefr•ıg bulunan llakırköyünde 
Topkapı \'e silivrl haricinde k!in 2 
mükerrer ı ·o.ıu arazının kırk dönüm 
itibarile dort hissede üç bl11es! otuz 
~On müddetle ihale! evveliyye miı
zay<desinc vazedilmiştir. 

Mezkur tarlanın hududu şarkın 

Kostaki zevce i Uenl bahçesi , e 
ve bazan Polkensi tarluı ve garben 
bazen Davutpoşa tarilcl ve bazen 
Mithat paşa tarlası fimalen ••rpıcı 
çayırı cenuben Yanko tarlaaılı mıh

duıtur. 

lllczkılr arııl kısmın me• ve 
kumen gsyri mezru olup dahilinde 
sakız dolaplı bir bo;csıı. kuyuııı met 
cımur. 

Derununda bit mekAn mahalli 
varsa da yılııı& etrıftnın dıvar ve 
temelleri mtvcut olup bır miktar dı 
ta~ vardır mezkur arazlDin luymeti 
tahminen beher donüm kırk llrı olup 
:alip olanlar kıymeti muhımmineoiıı 
hlıseye muslp miktannın yüzde onu 
nispetinde pey ıkçasını alarak 928-
2112 dosya ! 'o. )1 saat 14 den 16 
yı kadar 7 3-931 tarihinde I.tanbul 
dördQacil i"ra memurluğuna biZ?.at 
\'e yı bilvekAle müracaat eylem<
lerl !IAn olunur. 

D 1 vr"iilecek ihtira bcran 
•ttariralntın imallndeki is!Ahatı 

dit bir usul, hakkındaki icat için 
Sinıi müdüriyeti umumiı esinden 
istihsal edilmiş olan 3 şubat 1915 
tarlbve248· 527 numerolu lhtlraberan 
hakkında bu kere başkasına ferağ ve 
yahut icara verileceğinden mezkOr ih 

tirayı sahn almık veyahut isticar etmek 
arzusunda bulunan zevatın lstanbul 
Yeni postah•n• arkasında Aşir !!:fendi 
kütüphane 1 caddeılodo Tıirkiye llan 
No. 18-22 do mukim vekili H W. 
!STOK Efendiye müracaat ıylemeierl 

l LAN 
lnterkon tinental nımıaı ~ adet 

Grabam oıomoblllerl için depozit 
olarak lstanbul Giımriiğünı Yermlf 
olduğumuz 1750 il anın 192, 118 
aumara!ı, !28 klnanusanı 1931 tarih
li M.\KPUZU zayi oldu~ndH ye
nisinı çıkarıcağımızdın itbu &ayi 
m•lcpuzun hilkıııll .ımadıtı illa 
o.unur. 

Ali Ticaret mekt~bi mübayaat komisyonundan: 
~1~ktclıin orta \'C tht kat koridorlarının tamiri t şubat 9 ı 

tarıhındc \ e saat 14,5 ta ihale. t icra kılınmak uz re kapalı zari 
usıı!ile munakasaya vazolunmuşrur. Talip olanların yevmi ihaleden 
evvel depozito :ıkçalarını lstanbul Defterdarlığı binasında muc, c
satı ıktısadiye muhasebecillğinc tevdi edilerek alacakları makbuz
la yevmi mezk!\rda saat 14,5 ta mektepte müteşekkil komı , 0 •'1 

~dmc~eri. Şartnameyi görmek üzre taliplerin her gün mektep 
ıdaresıne mcırac;uıt edebilirler. 

Istanbul Vilayetinden: 
Bedeli k~li 10872 lira 65 kuruş olup Ellzit. villyeti idaııı:l 

hu;ıısiyesi n:ımına irat olarak Elaıiz'de yaptırılacak binanın bir 
kısım inşaatı ı S- l-9S 1 tarihinden l 4-S-931 cumartesi gtinlı ıut 

4 tc kadar iki ay müddetle ve kapalı zarf usulile miinakasaya 
konulmuştur. inşaya talip olanların olpaptaki şartname ve ke lf. 
name ve krokiyi görmek üzre vilayet , mektubt kalemine mü~a
caat eylemeleri ilAn olunur. 

Eczane, ecza depolarile ko
yun sahiplerine 

Koyun ve keçllerin kelebek hastalı~ için hü 
kumet tara~ndun imal ettirilen Dı. telaı.n bay· 
van sahlplerıne, ecza depoları na ve tc1.uneiere 
ucuz olarak satılmaktadır. On koyun ıç·n b.her 
kutusu 75 kuruştur. Selİmiyede Ytik~ ek Bay-

tar mektebinde Disto!ajin lmalil.thaneslne müracaatlarL 

•••••••••••••••••••••••• 
İstanbul belediyesi 

il anlan 

Eminönü Belediye şube mü
dürlüğünden: Şerefi ye caddesin· 
de btanbul belediyesi karşısında 
h~dmedilen duvardan çıkan ve 
bır kı mı ma halll mezkiirda ve 
bir kısmı dairede mevcut olan 
tuğlalara verilen bedel haddi 

kifayede görülemediğinden bunları 
~an n almak isteyenlerin yevmi 
ihale olan 3-2·93 I sslı günü 
,<aal 14 de d:ılre enciimeninde 
hazır bulunmaları ilAn olunur. 

• * • 
!staııhul belediyesinden: Be

her metro murabbaına 80 ku
ruş kıymet takdir olunan Ea
tih yanğın yerinde Molla gu
rani mahallesinde 3iıncu sokak
da 5135, 5093, 50Q2, 5139 
harita numaralı arsalar araııında 
~3. 52 metro murabbaı arsaya 
ihale giıniınde talip çıkmadığın

.dan ihale müddeti 9-2-931 pa· 
zartcsi gününe temdit edilmiştir. 

falipleriıı şartnameyi görmek 
için her p;ün levazım müdürlü
ltf;nüe, müzayedeye girmek için 
5 lira teminat akçclerile mcz
kCır günde saat ı 5 c kadar en
cümeni daiıniyc miıracudarL 

• • • 
Fatih belediye şubesi müdiir

lüği~nden: Hır~.•işerlf de Ak~em
settın mahallesınde Yamak SO· 

kağında 52 ve 54 No. Ju hane
ler tehlikeli olup mutasarrıfının 
ilrnınetgllhları bulunamamı~ oldu-

undan ebniyc kanunun 48 
maddesi mucibinçe 15 gün zar
fınd~ izalei nıahwr edilmediği 
takdırde hükmıı kanunun bele
diyece ifa edileceği tebligat ma
mına kaim olmak üzre ilılo o
lun ur. 

• • * 
fatih belediyı<Si ~ube müdur

lüğünden: Eyüpte Tahta mioare 
camisi çıkmazında 8 N0- lu nr
sanın cephe durnrı harap ve 
maili inhidam olduğundan eb
nlye kan unun 48 nci maddesi 
fıkra! ahircsine W\ fiktın 48saat 
zarfında izalci mahwr edilme
diği takdirde dairece hedlm olu. 
nacajtı sahibi meçhul bulunma
sından tebligat makamına kaim 
olmak üzre ilAn olun6r. 

Zatımı ait ulan askeri 1 zker;,; 
Ue nuhıı tezkeremi zayi cı ledım
Getlren memnun edileccktır. 
Adres: Tahtı kalede kundur3c,lar 

aokatıadı 1 Ol No. dük Hada 
kunduracı (_!or,.ı 

SEYRlSEF AlN .. - Meıbı acenta: il Galata ldlprO 
8qı B. 2362 Şube Acenteli : 
Sirkeci llWıUrdar ude hanı 1. 
2740 

"re -lsken~eriJe 
postası 

( lzınir) vapuru Salı 
3 Şubat 

saat 1 O da Galata rıhtımın· 
dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmlr'e perşembe Pire'ye cu
martesi sabahı lskenderiye'yc 
varacakur_ lskenderive'den Pa-

t<'!i J 5tıe kulkacak Çarşamba 
Pire'yede uğrayarak Perşembe 
lstanbul'a gelecektir. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) vapuru S ş.,Jıat 

sah gıinil 17 de Slrkeclden 
Gelibolu Çanakkale Kuçaıc
.lı:uyıı, ldr~mlt, Burhaniye, 
AJYalılt'a .lı:alkacak. dönüşte 
Altınolutıı da utrancaktır. -Yelkenci vapurları 

Karadeniz po3ta3ı 

VAT AN "l:b:ı' 
ÇARŞAMBA 

güllü ıktımı 18 do Sirlıect nbo. 
nııadan lıareked• ( ZoagulcWı, 
lnebolu, Samsun, Ordu, es-., 
Trabzon, Sürmene H Rize) latc
lelerine azimet vı ndet ede 
celıtiL 

Tafsllaı için Sirkecide Yelkıncı 
lıamııdı klla acente&lnı mllra· 

cut Tel lstanbal 1515 

lstaobul Hirinci lflt memurlu _ 
run<lan: 
. Müflis . Zarmnr 1 lımımcıyan 
~:fendiyc aıt olup, paraya ~·eı·rilme 
sıne karar verilen Pangaladı Hek• 
sokağında 13 No. natemam aparı ' 1 

mandakl kerestelere, blıinci arıırmıda 
300 lırı ve Galatadı Ceoerali ha 
nında No. 4 <•Jada me. cut maıısan
dılyc_ yazıhaneye ve re im masasına 
13 ltra flıı verilmiş olduğundan 
ikinci •rtırmaıa vaz'ı ıahtı karar~ 
alınrn! la kerestelerin .1-2-931 • I 
gün ti uaı ıo.;ıo da ma!ıallinde ~ 1 

y•zıhane ile .m anın •ynl tarlht~ 
oaat ı.> te yıne mahallinde ikin . 
arıırmsları icra kılıoaca~odan t 1 
olanl.rın mahalli mezK~rde' haz~ 
bulunacak rr.rmurunı müracaatları 
illa olun,r. 

Z AY 1 
125 ı ııuuııralı ıbac cuzdanımı 

byip ettim, Hnislni ~ıkarııcıgtmdan 
cskl•ının hiıkmü yoktur. 

Appas oğlu lslAnı Kurnıpafa, acı 
•ülük ntalııllesl No 8~ 
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~ek:ı~~J:~1b~~~ke;~d~~tik HASAN GLUTEN EKMEKLERİ ~!~~;:~ 
milel son etıbba kongresinin şeker hastalarına gıda olarak kabul eyledljil esas ve formUI Uzre yapılmıt oldutunu musaddak meşhu;r kimyakerlerin raporlarıııı hovidi 
Avrupanın terkibi meçhul Gluten mUstahzaratına her clhetçe faik bir nefaset ve mUkemmellyettedlr. Meeahlrl etlbba tarafından tavsiye edllmektedlr. Hasan ecl:a de pası 

• 

D • 

HER NEVi 

OYUN KACITLARI 
BULUNUR 

~ 

KARAHiSAR ... ~: 
MADENSUYU 
Böbrek, KaraciQer, 
lığına ve hazımsız 

nınmı' bir \ 

·~~ . 
,,,~ 

Mide rahatsız 
lığa kartı ta
sudur. 

HER YERDE BUL~ ~UR 
1 ·aşra siparişleri kabul edilir: Toptan ve perakende satılır. Deposu Yeni 

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

-
r•··~~~tr;:u:::it•r::ıt1•••t r-· Ramazan Ayına Mahsus .... ..._ 
~ Erzurum meb'aau ve ubık Maarif mııste,an Nafi Atuf Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde 
~ fseyio bu mGblm eseri buctıo çıktı. M.ualllm mekteplerine 
> ders kitabı, bGtDo mualllmlere ve maarif meosuplanoa iyi • 

bir rehber T;bı~ıklthİkA;;ıi;l~·OOkuruştur. 1 
i lngfllzce aıhndao açık bir lisanla tercllme edilml\I olan 

bu kitabın birinci kısmı çıktı. Bu kitap, çocuklara blltUo ta· 
biat ve •\IY• derslerini, mevaımıere, aylara göre hikaye ve Büyük Elbise Fabrikası 

O masal tarzında ötreten oeffs bir eserdir. M.ualllmlere birer 
• rehberdir. Hor çocuk babaaı almalıdır. Her ay bir kitap çıka· 

caktır. Her kitapta 12 blkılye vardır. Realmlidir, 25 kuru11tur. 

Yeni ilmihal 1 Halit takvimi 
Bu kitap, berkesin oka

yablleceğl bir sadelikte ya
> zılmıştır. Taassup ve eski 
4~ zlhalyetteo e&er yoktur. 

Tanesi 15 kuruştur. 

En doğru, en nefis tak· 
vlmdlr. Evkatı şer'lyoyl muh· 
tevldir, muhtırası vardır. 

Sonunda yeni kitapların listesi 
vardır. ciltsiz 10 ciltli 20 I{. 

Mektep temsllleri 
Reşat Nuri Beyin (Felaket karşısıoda, Göz dağı, Eski borç) 

isimli flç ıaoeıl bir arada piyesi ile ( Ümit mektebinde ) 
piyesi ve ( Bir kır eğlencesi ) komedisi çıktı. tanesi 20 I{. 

Garp cephesinde yeni bir şey yok! 

i Dlloyaoın eo meşhur eseri olup blltUn dUoya lisanlarına 
tercame edilerek 8,573,000 tane basılıp satılan bu kitap çıktı. 

Mevcudu bitmek üzeredir. Tanesi I~, ciltlisi 175 kuruştur. 

.. Muallim Ahmet Halit kitaphanesi .. 

· Kızıldizede seyyar jandarma pi-
yade alay komandanlığından: 

1 - 35000 kilodan 45000 kiloyA kadar saman ellibinden 65 
bin kiloya kadar ot 30000 den 40000 kiloya arpa 750 den 850 
kiloya kadar gaz 150000 den 200000 kiloya kadar kuru tezek 
alcnl usuli ile münakasaya konulmuştur. 2 - münakasa l 9· 1·931 
den ti gün miiddctle devam edecek ve 9-2-931 tarihine musa
dif pazartesi günü saat 14 Beyazıtta seyyar jandarma birinci ta
bur kumandanlığında müteşekkil komisyonca fiatlar haddi layık 
görüldüğü takdirde ihaleyi kat'iye icra olunacak. 3 - Talipler 
mecmuuna bir veya bir kaçına pey sürebilirler. 4 - Münakasaya 
iştirak edecekler bedeli muhammine göre saman için 135 ot için 
24~ arpa için 27 gaz için 30 ve tezek için 225 liralık teıninau 

mavakkate akçasını usulen kumisyona tevdi edecekler. 5 - erzak 
ve mııhrukann mahal ve tarih teslimi diger şeraiti anlamak için 
mczlı:iır komisyona müracaatları i!An olunur, 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları ........................ _. 

750 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Munakasa 16·2·93 I pazartesi gunu •Bat 16 da Ankarada 

Devlet Dcmiryo[lım idaresinde yapılacakur. 
Münakasava i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar mıinakasa ko
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler nııı:\akıısa şartn~melcrini 3 üç lira mukabilinde Anka
rada vı: J l:ıyd:ırp ı~ .. th lchre veıncler''ldcn tedarik edebilirler. 

En mükemmel kuma~lardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde 
imıl edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntahap elbi1eler muhterem müftC
rllcrinin enzarı isufadelerine ırz cdar: 

Erkeklere mahsus 1 Erkeklere. mahsus 
1

. t lngiliz biçimi 'POr \esaire Lira 
.ıra t --

25' / : Kostümler 141
/ 2 

2 : l .acivert siyııh v. s. renklerde 
Pardesüler 

: Kostümler 18' I 2 

Me,hur Mandelbcrg marka . 
Emptr:ııabilizc Gabardin • 291 

/ : Hanımlara mahsus 
2 t Muhtclıf enklerdc <:abardin 

Pardesüler 

37 ı / ! Trençkotlar 
2 • Duvetln 

Mnllon ile Maııdclberg 

Pardesüler 
lngiliz biçimi kumaşlardan 

itibaren 

: MANTOLARI 

22'/ t ÇOCUK 
2 : ELBiSELERi Pardesüler 6 Liradan 

Aynı zamanda erkeklere mahsus ~ayet şık pardesliler ve kostümler ile hanımlara mahsus 
mantolar ve ipekli muşambaların muntahap ve mütenevvi çeşitleri de vardır 

• .... Toptan Fiatına Perakende Satış - T ediyatta Büyük teshilat <111• 
HALiLr SEZAi 1 Eskişehir Bankası hissedarlarının !:a~ · 

1 
Eskişehir Bankası Turk Anonim şirketi hissedarlarının senelik 

BASUR MEMELER Elektrikle . .. . 
umumi toplam~ı 23 şubat 1931 pazartesı gunil saat on dörtte 

Ve cerrahi hastalıkları mütehassısı 
Divan yolu Doktor Eminpaşa sokak. 
No, 20 

Dr.HORHORUNi 
Cilt, zUhrevi ve bevliye 

Tedavlhane>i;Beyoğlı• Tokatlıyan yanın 

da Mckte? •okalı: No. 35 muayene 
her gün okşlOm l<adır Tel B.O. 3125 

Haliç iskelelerinde mazbut v• 
mahfuz 10 ıdct kayin sandal küreği 
ile 8 adet çam 2 adet kayın keres
ttai ve 2 kalemde 650 kilo mahlOt 
kOmtir ve 2 odet ça• sereni ve 90 
adet çım kercttesl 12-2·931 per· 
şcmbe günü ihale edilmeı. ilzere 
müzayideye konulmuttur. izahat al
mak isteye• ıaliplerin orman müdü· 

' riyetine ve yevmlmezkurdı da saat 
üçte Defterdarlık binasındaki ihale 
komiıyonuna müracaat eyle'Tleleri. 

Liseler Mübayaat komisyonu 
reisliğinden-

Ve!a Orta mekıeblnde berınu
cibl keşif yaptırılacak inşaat 25 
şubat 931 tarihine müsadll pazar 
günü 11at 16 da ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile mUnıkasaya kon· 
muştur. Bu bapta ma:omat almak 
isteytnlerın komisyon kitabctine 
müracaat.arı .. 

Banka bin~sında yapılacakur. 
Nizamnamenin (61) inci maddesi mucibince en 11 elli hissesi 

olan hisse sahi pi erinin aşağıdaki ruznamenin müzakeresinde hazır 
bulunmak üzae yevmi içtimadan bir hafta evveline kadar Banka· 
dan duhuliye kartlannı almalan ve dışanda bulunanların kimi 
vekil edeceklerini bildirmeleri iMn olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1930 senesi bilanço ve hesaplarının tutikile meclisi ida

re ve murakıbların ibrası. 

3 - 1930 senesi temettü hisselerinin tevzii 
4 - inhilal eden medisi idare azalığına meclisi idarece mu

nkkaten intihap olunan aza.tarın tastik memuriyetleri. 
5- Nizamnamenin (34) üncü maddesi mucibince Meclisi 

idare azalarının nısfı kura ile çıkarılarak yerlerine aza intihabı ve 
mecllsi idare hakkı huzurlannın tayini. 

6 - 1931 senesi için murakıplar tayını ve ücretlerinin takdirL 

Eskişehir Bankası 
-------------------------------------Jandarma imalathanesinden: 

ı - 6867 takım kısa kol ve bacaklı mamul camaşır kapalı zarfla 
munakasaya konulmuştur. 

2 - Çamaşırlık bez nümunesile ebat ve evsaff mevcuı ve flrtnamede 
münderiçtir. 

3 - ihale günü J 7·2-931 mihine müsadif salı günü saat 14 dür. 
4 Taliplerin teklif mektubu ve teminatı nıuvalckatelerilc bcr!ber 

(;tdikpaşada Jondarma imalithıne>iot,_ gtlmelcri il:ln olunur. • 

- Her nevi av derisi ve Avusturalia Hindiva 
ve Çin ham camuz gönleri · 

Ticaretile müştegll tUccar ve komisyoncuların nazarı dikkatine 
Pek çok >enelcnlcnlıcri devam cımektc ol:ın te:rulıelcrimiz ' sind 

Avusturılia Ilindlva ve Çin hom camuz gtinlerlnı en ı:cı.z 'ı kend 
mcnba ve merkez)erjndca ıedarik etmt:~c mu,·ı[fak oJdu~!ımuzd.ın, n1nivc 
ve ciddiyet Ü7.rc ticaret etmok arzusunda bulunan tücc.rlan, doimı men 
faatleri nazarı inbar .. alınarak, komisyonla mezkOr m31brJan ı<l< dikler 
mıkdırdı gönderebileceğimizi , .. e av derisile me~gui olan rüccarıı. ~nalları 
Londra piyasa.ında <llabileccğimlzl i!An eder ve zirde~' odrc<e mnucaaı· 
farını rica ederiz. 

Keljik et Co. 
2. Sandy's Row Blsbopsgate E. c. ı Londı>n 

Ticarethanomiz hakkında Londra'da Nadonai Provinciale Bank 1.imite 
e lstınburda Döyçe llank. Bankalanna müracaat oluna bil ece~ ve daha zirı 
ınaltlmll almak lsteycnlerin lst' Yakmakçılar'da Tarak ılar sobğındı No 7 

Kelcikli Zade Mehmet Naci Beye 
.. _______ müracaat etmeler! rica olunur. ______ __ 

•••••••••••••• 
Iktısat Vekaletinden: 
Ankara'da telsiz telgaraf cıvarında .1.iraat mektebi ara:tısı 

dahilinde inşa olunmakte bulunan (Tavukçuluk en,titiı 'ıi ha· 
riç) zirai ve baytari enstlttilerin bili istisna bütün mebaninin 
souk, <ıcak su ana tesisatı lavabolar ve bina dahlli lağım \'C pis 
su mecraları, yangın tesisatı, banyo du~ tesisatı tclerrüatı ka· 
palı zad usulile münakasaya vazolunmuştur. Müddeti müna· 
kua \! 1 kanunusani 1931 tarihinden 16 şubat 1931 tarihine 
kadar (25) gündür. Enakı ft>nniye ve şeraiti münakasa ve 
projeler Vekalet muhasebesine verilecek (25) lira mukabilinde 
telsiz telgraf cıvarında enstitüler hey'cti lenniycsi tarafından 

talijllere verilmektedir, 
Zarflar 14 şubat 1931 günü saat 16 da iknsat vekaleti zi· 

aat müsteşarlığı kısmında teşekkül edecek komisyonu mah· 
tarafından küşat olunacağı i!An olunur . 

• 
Emlak ve Eytam Bankası Ista bu 

şubesinden: 

Esas No. 
244 

Satılık emlak 
·Mevki ve nevi 

Yeşilköy ŞeTketiye mahallesi Salih Ef. 
sokağı 19 numaralı arsa 

260 Yeşilköy Şevketlye mahallesi Bulvar 

245 

251 
256 

sokağı 15 numaralı Arsa 
Yeşilköy Şevketiye mahalleıl Buh·ar 
sokağı 20-21! numaralı Arsa 
Beylerbeyi Çamlıca caddesi 7 5 No. lı a"a 
Büyüknda Cami mahallesi Çakır çıkma7.J 

16 ;'ii'o. Iı ar;a 
236 Rumelikıvağı dere cadde!! 5 1 No. Jı na 

tamam hane 
239 Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Nahit B. 

sokag1 13 No. lı arsa 

Teminat 
40 lira 

100 ., 

ıoıı ,, 

45 ·• 
52 " 
20 

.17 
" 

Balada muharrer em!Akten 244-1!60·245·25 I esas numaralı un· 
!Ak sekiz taksitle ye diğerleri pazarlık suretlle bifrnozayed~ ~arı• 
lacağından taliplerin ihaleye müsadif 5-2·931 per~embc giinli sa3t 
on aluda şubemize muracaatlarL (237) 

B~YuK TllllRE PiYlNG~~~ 
YENİ TERTiP BAŞLADI 

1. Cl KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 
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 k~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 
sablmasına haşlanmışbr. 

Kariyesi Sokağı Cinsi Numarası 

Pendik Arabacı Hane 93 

il 

Gayri mübadlllere alt yukarıda yazılı hane kiraya verilmek -;e 
ihalesi 9 şubat 931 pazartesi günü saat 2 de yapılmak üzre ıııv· 
·za-yedeye çıkarılmı~tır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akças~r 
ihale saatine kadar bankamıza müracaatları. ' 

Jandarma, imalathanesinden: 
Jandarma için kapalı ~uf usulile 8176 adet matra mubayaa olunac-a~ıı: 

Münakasa 7·2·931 cumartO!I günu saat 14 de Gedikpaıadaki Jandşrıı' 
imaldthanesiııdc yapılacaktır. Şarıname imaldthaneden verilir. TaUplt" 
rnarı.ak:ı. ... :ı ~liUündet•..:r-ıinı·l:ırilc 1'irlikte mJ:''ll' ·u rt n le·i L\ırnı·iıı. 

1.1e~ ıil ı.w.ıuı: _ ı.r1ıaııc·JIJl' 


