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1 Tatnak • Hoybun 
• .. Son ve harh.-t haberler 

a üncıı sahifede. 
1 - Adi fıll:An bor~lannuı afh 

mutaıavverdlr 

Musakkafat 1ahrlrl veni 
usullere eiir• ,·.ıpıla ·;a~ 

3 iki klL el blrllgile intihara 
kal kıttı 

4 Klmltrc on ıenclll maat· 
ları verll<:cek 

4 üncU sa!ıil.:de: 
ı t·cıck 
'l Roman 

~::~~",:a~~:: .. _1S8hpadan firareden-lnahkOm 
~ nıuhim hır tenakus vardır. · · 

1 • 
ıda 

ıdc 
Uıü 
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U tenakus kısmen gümrük ve 
:- Olıa tabi bilavasıta alman ver
J · ~ilenn ve kısmen de inhisar va 

l'ldatının azalmasındandır. 

Gürnrük rüsumunun azalma
a karşı alınacak bic tedbir 

l'oktur. Esasen bu rüsumun a
~lnıası, bir noktadan memle
ct icin faydalıdır: Ticaret mu 

"taıenemize ve birınetice para-
1'ıııın istikrarına yardım ede
tği cihetle bundan hasıl ola-

'-lı fayda, varidat noksanı gibi 
~arı telafi edec. 

• / 

1nhisar varidatına gelince; 
b' Un tenakusuna karşı teda
d~ alrnak lazımdır ve mümkün 
~· İnhisar varidatının en mü
ıın kıamını tütün teşkil edi

tor. Tütün varidatının dahili 
l' Bını azalmamış olsa gerektir. 
iı ~rübe göstermiştir ki tütün 
li tıhJaki buhranlardan mütees
tı~-olmaz. Fakat tütün varid.a
ı;:1 dünya piyasasına tabi o
~·harici ticaret kısmı tehlike

lJOZolorıfı hüseyln'ill sthpJyo geliri/işi muhabirler tarafından Maarif kıraathanesinden styrtdlfiyordu. Bir 
si//ih patladı ve bir karışıklık oldu. Kaçışıyor vt koşuşuyor/ardı. Bu koçan HDseytndi ve dll'anıharbt tahsis 

o/u?aa Kııbl/tly mektebi istikamtlint do/fu koşuyordu. bu kroki muhoblrltrı~ ltlgraflarıno gl!re idam 
mahkrımu lıaydııdun nereden ve nasıl kaçı14ını gllslerıyor 

ır. Buhran dolayısile bir 
1ltt . memleketler mükeyyifat 
~._-rıne çok ağır gümrük resmi 
~uşlardır. Tütünlerimizin 

Asılacağı sırada firar eden idam 
mahkômu Hüseyinin izi bulundu 

büyiiık müşterisi olan Alman 
)~ pek az satın alıyor. Bu 

~ait altında Türk tütünleri 

~piyasalar aramak lazımdır. 

Divanıharp bir beyanname neşretti .. İdam kaçağını 
saklayanlar şiddetle cezalandırılacak 

un için de çok kuvvetli sa

~ teşkilatı viicude getirilme-
1dir. 

\'unanistanı bir nümune ola

almak mümkündür. Bugün 
'tanbulda Yunan tütünü satıl
~ııu karilerimize haber vere

lı: olursak, hayret ederlec. Na 
olduğunu izah edelim: Yu
. standa tütün bandrola ta
İr. :Fakat nuKuuıc:• ... 

Sabahın alaca karanlığında memlekete ve 
cümhuriyete ihanetlerini canlarile ödeyen 
mürteciler sehpa önünde neler söylediler? 

IWIQti";·nünün hariçte sürülmesini 

1'nıin için hükumet iroalatha-

•nde yapılacak ve harice sev 
~dilecek mamul sigaradan re

~ almamaktadır. Bu suretle 
~çok Yunanlı satıcılar bu iş
it llıeşguldürler. Bunlar bilhas

ll transit ticarete ehemmiyet 
~l'lnektedirler. Yunan tüccar- ' 

1-rının dört merkezleri vardır: · · 1 "-· Piri Hoca Fudın yının• gömülme11n. 
~litarık, Portsait, İstanbul . 'J"iirklyede irticaın Ltvren11 
•· l b 11teı en ' Köstence. Yunanlı ar u /brahim hoca 

llıtrkezle<re transit olarak tütün IZMIR 4 (Son dakika, saat 
1
tlini götürmekte ve gelen: ge- 4,5. huıuıi muhabiriın~den) -
~ vapurlara ucuz bir fıatle idam edileceği ıırada fırar ~ 
'-trnaktadırlar. Bu suretle hem Bozalanh Hacı lımail oğlu Hu
\t k'b' devam olunu· 

Unan tütünü sarfedilmiş, hem ıeyinin ta 1 ıne •. bu-
d . .. .. 1 idam mahkUmunUD ızı 
.t dıger memleketler tutun e- yor. Anla&ıldığına göre, 

li~: dilini. )unınu,tur. --. , __ _ 
·"'4lll istihlak hakkı neze ş .. . "rfi idare mmta...-m-
oıUr Huıeyın °. ffak olmut-

. dan çıkmaga muva kalanmaıma 
İ§te 1stanbulda da Türk tü- tur. MahkUnıun ya 0 . anıharp 

fü.. • • • lunuyor. ıv , 
'"illeri aleyhine bu tıcaret ya- ıntızar. -~ bir beyannamede, 
llılrnaktadır. Boğazlardan ge- netretkatıgı • evlerinde ıakla-

' dam çagmı 
Çen vapurlar Yunan sigaraları 1 ani · ddetle tecziye oluna-,,_ . . y ann tı 
"'na'ktadırlar. Mahsull~rın~ cak)annr ilin etti. 

hariçte '!'evacı için sarfettıklen Menemen. 4 (Milliyet) .- Gece 
1.. · y 1 1 kt sünbüli bır bava· 
"il gayretten dolayı unan ı- saat ıo orta' a . d 'd' 
1 d K Gece pek sakın ... Dışarı a gı ıp 
trı takdir etmek lazım ır. en varı· !is asker ve jandarmalar 
d, h' lan ge en po ' - . 

ı tütünlerimiz aley ıne 0 hummalı bir faahl'.eı.ıe:. 
ı.. k bük' umet Sa t onda idare• örfıye kararname 
"il muamelelere arşı a 
St tedabir alınmak ne dereceye 

lta<lar mümkün olup olmadığı 
aYrı bir meselediır. Fakat Yu

llanlıJann bu teşebbüsleri 9i

zj_rn için de bir ibret dersi olma 
lıdır. 

ve Cellat Ali geldi. Cellat Ali iri yarı 
değil, mavi gözlü, sarışın bir gen_;; .. 
Yanında muavini var. Cellatin astığı 
bir adam için 5 lira alması kanun ileti 
zasıdır. Bu hesapta Ali ve muavini 2S 
kişi idam edilecegine göre 140 lira 
alacaklar .. . 

SEHPALAR NERELRDE KU
:.aat "'•~~v RlI}JlU? 

başlandı. Yedi daneei iataayon cıvull• 
na 2 tanesi Zafer sineması önüne, 3 . . 
tanesi Bergama caddesine 6 tane11 
hükumet civarına, 5 tanesi tuz ÇAl'§I'.· 
sına 4 tanesi vak'a mahalline, 1 tane· 
si merhum Kubilayin başının kesildi-
'i taııın yanına kuruldu. Tertibat I&· [ 
~t birde hitam buldu. Ben ve diğer 
ı; azeteciler belediye meydanındaki \ · 
Maarif kahvesindeyiz. Bu kahve yu
karıda kaydettiğim veçhile bizim için 1 

;abaha kadar açık. bırakılmış. Hepi
mizde birheyecan var. Bu Birada met-
hur cellat Ali yanımıza geldi, muavi- . 
ni Hüseyin çavuş ta beraberdi. Biraz lubillyın başını• lı:eılldlti yerde bqını 
b 1 · imdiye kadar astılılan kim- ıpe veren ve gllnılıı9ı~ buyükllllfi 
.:ı~r3:fuda verdiği malumatı din karşısında hiç bir şey ıoyleyemeven 
!edik. Mthmtl Emin 

iNFAZ SAATi YAKLAŞIYOR İLK KAFİLE ASILIYOR 
İnfaz eaati yaklaşıyordu. 10,30 da Saat 1,45 hüldlaiet önllnden bir oto 

hükOmettelri kaymakamlık odasmda. mobil kışlaya hareket etti. İstaayon 
örfi mıntaka kumandanı İhııan, kay· civannda a11lacalı olan yedi kiti bu· 
makam Baha, müddei umumi Hida· rada idi. Mahkumlar . b~ . da~ikaya 
yet ve hükumet doktorları bulunu· kadar idam cdilecelderını bılıniyorlar 
yorlar. (Devamı S inci sahifede ) 

Musakkafat ve muame 
le vergisi layihalan •• 

-
Gazi Hz. 

--·-
Türk ocaklarının 
vazife ve vaziyetle
rini bir defa daha 
işaret buyurdular 
Ay<!ın, 3 (A.A) - Reiıici.i.'1'1· 

hur Hazretleri saat 16 da Bele
diyeyi n C. H. F ll'kaaını te,rif 
ederek azalar ve halk mümeuil
lerile konu,mu,lard1r. Belediye-

stebir itleri hakkında izahat al 
lar, fırkada ihracat maddeleri 
ıtiren muhtelif mıntakaların 
mi vaziyeti, ihtiyaçları ve İs· 

tihaal kooperatiflerinin faaliyet 
ve inkitaflan üzerinde uzun müd 
det tetkiı...tta bulunmutlardır. 
Verilen maliımata nazaran, kredi 
ve sabı kooperatiflerinin ortakla
rına temin ettiği menfaatler ve 
vasıl oldukları inkitaf dereceai 
bu müeueaeleri liıyıl< buluadukla
n itibara mazhar kılnuıbr. incir 
ve pamuk müıtahsilleri gibi IÜ· 
tün,afyon ve üzüm müstahıilJeri
nin de bunevi birlefmelere muhtaç 
olduklan ve bu ihtiyacı temine ha 
zll'landıldarı anlaşılmaktadır . 

Reisicümhur Hazretleri, bun
dan sonra Türkocağını teşrif edt..
rek ocaldılarla hasbibalde bulun· 
mutlar, programıızlıktan şikayet 
edenleri ifaret buyurarak demi,. 
tir ki: 

- Türkocakları Cümhuri
yet Halk Fırkasının hars şu
beleridir. Fikri hayatta mil
lete mücebbilik yapacak 
ilim, iktısat, siyaset ve gü
zel san'atlar gibi bütün hars 
sahalarında vatandaşları ye
tiştirmek için pişvalık ede
cektir. Ocaklılar C. H. Fır
kasının programını vatan
daşlara izah etmekle asıl 
•:••il ... ı,.oni vaamı§, melktJ
ıfa etmış oıurı;u. ~ - . 

·üçüncü maddesinde bu cihet 
sarahaten ifade «lilmiştir. 
ayemiz çok faydalı olduğu

na kat'i kanaatimiz bulunan 
bu yol üzerinde bütün mil
leti hemahenk olarak bera
ber yürütmekten ibarettir. 

Gui Hazretleri, ... ıdaıızlıktan 
lııöyt.e sidip halk ile teaıu ede
.-dilderini aöyıe,.., ocakhya ce
vap weoes ek Şeyh ye milritı.n.. 
lııöye pı.ı.... otomolıil munlnu 
clütür=uE'"l.ını habrlatmq we 
lıir meflnjreye Yaİlfl ...,,ııede..ı.ia 
pyeleri ufrunda her türlü ııaJı. 
met we feclakirbktaa :oewk alacak 
larmı ilbe lıuyunauıtur. 

Avrupa birliği 

Meclis işe vazıyet etti! 
.. Dün sekiz müderristen bir 
komisyon teşkil edllmlştlr 

Nihai ka~ar bu komisyonun raporuna göre 
verılecek ve çirkin dedikodunun 

1 per~~si ancak böylelikle kapanabilecektir .. 
1 

Darullünu n Tıp fakült•i mediıi • 
diin o.ıbab Allat on buçukta, Tevfik 
Recep Beyin riyaıetiacle toplaıımıı-
tır. Alclığımız malümata göre, içtima 
da Dariilfünun manetinden gelen 
bir tezkere okunmuttur. Tezkerede, 
aon eünlerde münakaıa menuu olan 
~üda;'iı Tal~ ve Ra•im Ali Beyle
rı~ mufterek fizyoloji eıerine temıııı 
~ılerek ilmi meoailin yevmi gazeteı 

j •u~nlannda bu tarzda mÜnakaf&ll 1 
doaı:u olmadığı ve Darülfünunun yük 
ıek ılmi fttefile mütenaıip bir ıurct· 
te münakaşau İcap ettiği luıkkındnki 
divan karan bildiriliyordu. 

Bunu müteakip eser meıeleıini or 
taya çıkaran müderris Kemal Cenap 
Beyin takriri okunmuştur. 

K. CENAP B. iN T AKRIRI 
Kemal Cenap B. Talha ve Raıim 

Bey!"':in vüc~?e g~~irdikleri fizyoloji ~·erı•tr Kı1m I ilamdı Suat lit) ı 
e~ennın ta~e~ı~en uç forı~ıasının tel· 7.ıya Nıırı !'aşa , Alrll Muf.l'lr f 
kık edılmesını 11temekte ıdi ı 

Tabed'I f 1 R . · B . • Komisyon uuından 
ı en onna ar aıım . tara~ 

fından yazılan k11ma ait olduğu ioin 1 l~n karışbnldığı anlatılmıt ve kendı· 
Talha B. in ismi bu meseleye zc' sıle Kemal Cenap B. araundaki me

f?rJ sim Ali ı•c Xemol Cenap BtJ fır 

sele kapanmııtı. 
1 Son münak~adaki hücumlara ve 
Kemal Cenap Beyin tetkik takririne 
eseri hedef olan Raıim Ali B. takrir 
okunduktan sonra ııöz almı!tll'. 

R. ALI BEYiN iZAHATI 
R~i.m B. bir gazete ıütuiıl,.-ında 

kendiı:.ııı, kartı yapılan hücumlara 
mukabele ebnek darülliinun hocalıft 

• teref ve hayaiyetile kabili telif olma 
d~ğı~, bunun için cnap ..ermediği 

ı nı, bıttabi fakülte mecliıinde aöz IÖ) 
lemek hakkını muhafaza ettiiini be-

l yan etmittir. 

(Devamı 2 İnci sahii«le) 

FIKRA 
iKi AVRUPA _ 

F•lih R.IF1l1 
Son zamanlarda 1.-· A u;;1o· . •. 

pa,, diye mühim bir eser ç~kii: nımısu_1m..!>)f not~ Amerı.f!Mllo 
iki Avrupadan maksat, bir! 15~ mJ/yondur. lktıut hal'eAet
garp ve· şimal öteki şark ve ce- lenne göre bu nüfusların laJ.
nup Avrupasıdır: A Avrupası, met~ ne .olur bilir mlslnlsl A· 
lJ Avrupası! Bu iki Avrupayı merıkanın ıene 120 milyon .b
biribirinden ayıran şey, beygir lır: Rusyanın nüfusu in (IJ) 
kuvvetidir. Birine za11Batler Av mılyondur. 
rupası, ötekine çift Avrupası da A Avrupasının tıtmell: Bey. 
denebilir. ikinci Avrupa heniiz gir kuvveti= demir vıt kil· 
hayvan devrindedir. mür +sermaye+ Uim. B Av· 

Zenginlik, ilim, demokrasi, rupa~ı,. demir ve kömltr ol?1a· 
bugünkü medeniyetiın bütün üs dığı ıçın garp medenlyetınlıı 
tünlük/eri hep birinci Avrupa - son lnkişallarına uza.I: ve ya . 
nın malıdır. ikinci Avrupa ma- bancı kalmıştır. "liri Avrupa,, 
kinesiz olduğu için ve familya müellifi, bugünkü malclneleştiı 
ekonomiyasından kurtulmadığı mek programında sonra Rusya 
için fakir ve geridir. nın bir nesile kadar A Avrupa. 

Garip bir misal: ltalyanın sı!'1a katılacağını söylemelıtt
üst taralı birinci Avrupada, alt drr. 
taralı ikinci Avrupadadır. Üst A Avrupasının tezgjhJarım 
tarafta halktan okuma yazma işletebilmek için B Avrupasım 
bilmiyenler tıpkı A Avrupası- ilerletmek lazımdır. Nasıl? Yal 
nın öteki memleketlerinde ol- nız para vermek ve alım lmkin 
duğu kadar azdır; Fakat cenup lann~ arttırma~ muvakkat bir 
ta halkın yüzde elJis~ okuma tedbır olur. Komilrsllz B Avru
yazma bilmez. Çünkü A A vru- pası elektrikten kuvvet alabl· 
pasında okuma yazma bilmi- lir. Çünkü beygir kuvveti artık 
yen bir köylü biie çalışamaz, tüccarın ~lint!e ~s_ir.delN~ir. 
kazanamaz ve işliyemez. A Av . ~lektn~ çıftçılığı ma.l:ıneleı
nıpasında kimse kendi istihsal tırır ;çlltçıl!k zana~tlerlnl .l:'?lay 
ettiği şeyi yemez ve kullan- l~ştırır: koy_ makı1Htleri11I ışle
nıaz: Satar ve iılıtiyaçlarını sa- tır ve to~raga giiJNe verir. 
tın alır. B A vrupasında ise köy Elektrikte başlıc~ ~rt paba
fü ektiğini yer, üstünü başını lı olmamakt~r._ [l_stıtra! -. ~n-

1 kendi dokur, biraz satış yapar- kata ele.l:tnğı bır sefıhlıktrr.] 
sa hülı{imete vergi vermek, u- (Devamı 3 üncü uhifede) 

Kabzıaı111/ar dQn ıeaelllı umumi lçllmatnnı gaptılar 
• Yuıaı kısmı mıbıuaumudıdıı 
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Taşnaklar-Hoybun! A.& HARiC( HABERLER •• 
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10 

lhsan Nuri kim? ispanyada vaziyet kanşık Gazi H~: .. P.enizlide 
Hangi ırktan olduğunu bile Muhalif fırkalar intihabata iştirak etmeyecekler Denizlililer büyük reislerini coşgu 

bilmeyen bu adam Türk J d bir sürurla karşıladılar 
d d 1 k b ? Buhran 1 Italya mektupları J lngı· tere e DENİZLİ4 (A.A.)-Reisi-lsillerilcmünevverlerikabul Or USUn an nası açmış • •• - .. 1 

• ,. _ cümhur Hazretleri saat 13 te rck memleket işleri hakkın 
şeyhler gibi Türklüklerini anla 
mıstar ve mezhep farkı gözet
meksizin hepsi birlikte hudut 
garni.zonlaruruzm yanında hari 
ci düşmanlara karşı çarpışmış
lardır. 

Bahsi bitirmez.den evvel al
tım:ı kitabın bir ecnebi servisi 
tarafından aynen dikte ettiril· 
mis olduğunu i.$pat cd~dn bir 
pa;<;asınr daha nakledelim: 

Kitaptan: Hoybun kongresi 
nin kararlan: 

1 - Muhtelif Kürt teşekkül
lerini dağıtarak yeni ve mütte
hit bir teşekkül kunnak. 

- B "d" 1 J•b Turk • ltalya tican J •h b t k Denizliyi teğrifleri saat 13 te konuşmuşlardır. ğamn <biraderi Mecit Ağanın U gt iŞ e ga ı a .. b b DÜ a a anUDU İatas·~Aan misafir kalacaklanl Nazillililer, yanmış olarak e 
hanesine nüzul ile bir müddet k munase a d w • • cütnh;;"ri;et halk fırkasına ka- geçen şehrin ihyası için istird 
istirahatten sonra, espsüvar o- Uza yaca Rornadan Y8;Zd1!°r: .. - egışıyor dar caddeler iki taraflı halkla do tan beri iki üç milyon liralık 'Y 

lar: ::;:~~.!:~~;·merke- Gene ispanyadan bahsetmek Türkiy!e ·.İtalya. tıcan muna- LONDRA, 3 A.A. - Avam lu idi. Sü";11" içinde olan ~lk, 1ni iıı:~t ya~~· ~?1uk. 
zine muvasaletle gcoe istira- zarureti var. Onümüzdeki ay ba sebatı ınkışaf edı);'or· ltalyanm kamarasında intihabatta ıyapr- Büyük Reuıi COfjgun tezahürat, raabrun vazıyeü ve ıstıkbal 

S h . d" iirnda umumi intihabat yapıl- Türkiyeye olan ıhracatı, son lacak ıslihata müteallik kanun alkış ve yaşa avazelerilc karşr-1 anlatmışlar ve yap~ta o. 
hattan sonra er engın ver ı- ması hakkrnda evvelce verilen iki senedir .?ilhaııaa artmışt~r. liyı'hasmın müzakeresine bu ak lamıştır. . . \ Mend~r~s kanallarının . 
~~:= ::~v:c ::~;1;;!~ karar değişmediğine göre yedi ~eza bır muddet zarf~da ~ur- şam devam edilmiştir. Muhafa- NAZİLLİ 4 (A.A) ~~cısı- ve teaı.aı m~r olu~ araz. 
vandız deresini .geçerek, şafak- seneden /azla bir zamandanbe- kiyeden İtalyaya go;:!;ı:?C: karlar şiddetle layiha aleyhin- cüınhur Hazretleri Dcnizlıde _ge,mubayaa e?ılen pam~ ıslah 1 

la beraber Ravandıza muvasa- ri kapalı duran parlamentonun :;ıevat ta b ~rt~6tır~t gö:de de bulurunu,lardır. Hatiplerd~ ç_erken yarım saat kadar Nazıl- ~yontı~ ~ran evv~l vu~u;ı- .g 
""t, n.,ı- yemeg-ini yedikten kapıları yeniden açılacak de- _en.~~ u u an 1 ra m d İ birisi M. Lloyd Gcorge'un Şı· lide tevakkuf buyurmuşlardır. tırilmesıru teme~ etmış en 
... -J""" kt' nldıgı memleketi.er arasın a - k l .eı..""AI Capole Bu müddet zarfında Türkoca-1 İstasyon ve cıvarıru dold ııonra Ahmet Beyin ihzar eyle- me ır. tal "h' b' mevki tutmak ogu u meşsur .,....ı ,. ı . halle G . H t 

il!h ı 1 k Dün gelen telgraf haberleri ya mu 
1~ ır nin usullerini tatbik mevkiine ğında, belediye, Cüınhuriyct · ran binlerce azı azre diği atlar ve s şor ara . a- ispanyada muhalif fırkaların in ta~ır. r·· . d k koymakta oldugu-nu beyan et- halle frrkası hey'etlerini, çifçi lerini heyecanla selimetlem 

rargah olan hudut üzerin.de Italyanuı urkiye en vu u- . la tü ualli lerin mümeıı- ı rdir 
"Mercremir,, e hareket.. tihabat.a iştirak etmemek husu- b 1 . h l~·t b'lh asa au mad- mistir. Bir kaç derebeyı arzu - ccar ve m m e • 

..., "ki . k d d" u an ıt a 11. ı ı a ~ · f .
1 

t 
20 _ Mergcınir yaylasına suednd_ak1ve~dı 1

en
1 

ararC~? hon: delcrdir: Yumurta, tütün, ham- rmı amele ırkash n,ıın tembsı eka• 
2 - Ermeni milleti ile mcv- muvasalıa:t ve çadırlarda istira" m ı erftı an

1 
aşı ıyor. 1 • u

1
m u6rı deri, kuru yemiş. mekte olduğu ~Y eMte ceM ren

0 cut sıri tefehhümlcri kaldıra- ha fet. tara ar ~r_ı, A SOSY_a ıs:_ er u Bittabi bu meyanda Türkiye bul ettinnektedıt. . . ac 0-ı. cak vesileleri temin etmek. ~i ~ S.emdinan üzerine k- ıntıhabatın hukumetın nufuz ve. . mu<Yunu unutmamak la- nald, liyihanın gayesı muhafa-
. · ı d l y d nın pa · b d f 'ktt'da 3 - İran hükUınet ve mille- ra edilen akın, tesırı a trn a yapı 'llcagrn an d Pamuk yün gibi mevat zakar fırkanın son e a ı r 

Barolar resmi müesse· 
sattan addolunuyor [ ti ile en mükemmel bir dost- 27 _ Gc1en emir üzerine av- bahsederek buna iştirak etme- zT~·' r:· ; l. ta,lyaya yolladıgy 

1
1
1 
mevkiinde bulunduğu zaman-

-. Ik b I ·' d uı;nyen.n 'b' 1 luk müna-sebeti tesis etmek. det ve yolda hudut kumandanı megı muva ı u muş-ıar tr. ehemmiyetli ihracatındandır . ı !arda olduğu _gı '. rey v;ren er-
4 - Irak ve Süriyc manda- olan Kapiten Lildit ile müla- Bugün ispanyanın geçirdiği İtalyanın Türkiyeye yolladı-j den bir ~kal~yctın pari~mcnt?"' 

51 altında bulunan mahallerde kat. sabahı Ravandıza muvasa- buhranın en mühim amilleri a- ğı mevada gelince; İtalyanın da eksenyet ı~raz etmesıne ma
mahali idareden mcmnuniyyct lıit.,. . . ranırken düşünülecek şey /iU- gönderdiği malların kısmı aza- ni olmaktan ıbaret bu~_uı:mak~ 

Devlet memurluğunda istihdam edilem 
yen avukatlar barodan çıkanlacaklar getirmek, siyasi ihilaflara mey Doktor &ir Güh Efendının dur: Eskiden mevcut olan fırka mi mensucat mevadıdır. Fakat dır. M. Mac Donald, hukumetın 

dan vermemek ve yerli hükil.- 'bu vesikaya verecei!;i cevap ve /ar bugün iş başrna gelecek hal son iki senedenberi, daha ev- ekalliyetlerin riyazi bir su.r~tt~ 
D metlerle samimi münasebette ya sükut p~k meraklı bir 5ey de değil~ir. Primo de R_ivera- velki senelere ni~petle mensu-j t~msilini te~n ed~n te~sıli rus 
1U bulunmak. olacakt1~ mn yedı seneve yakın bır :ıa- cat ihracatında bK tenakus kay bıye muhalıf oldugunu il_ave ey 
bi 5 - Türlderle sonuna kaclar İffSAN NURf man devam eden diktatörlüğü dedilmektedit. !emiştir. Hükiimet, ekallı~etle· 

ANKARA 4 (Telefonla) - rında kaırar verilmiş olupta de 
Adliye encümeni bugünkü içti- let memurluğunda istihdam 
mamda baroların resmi müesse dilemeyenler avukatlık ta ed 
sattan olduğuna dair bir tefsir meyeceklerdir. Bu gibilerde 
kararı vermiştir. Bu karara bi- barolara mukayyet olanla 
ııaen heyeti mahsusaca hakla- kayıtları terkin olunacaktır. 

dı mücadele etmek.,. (HOYBUNA GÖRE) esnasında siyasi fırkalar her İtalyadan Türkiyeye gönde- rin temsilini değil: .ekseı:ıyetle· 
bi Bu program hakkında tek Altıncı kitap İhsan Nuriyi türlü faaliyetten mahrum bıra- rilen ihracattan yeneccl< şey- rin vücude gelmesır.ı teınıne ça-
nı bir kelime ilavesi bile faıda sövle tarif ediy-0r: kılmı:jlar, bu fırkalar kendileri- !ere gelince; bunlaruı en mü- lışmaktadrr. Bugünkü Meclis 

olur.Fakat daha garibi var:Gc 1 • ·"Türk ordusunda erkanı ni hazırlıksız bulmuşlardır. himlcri portakal, limon teşkil LA YIH A KABUL ED! LD! 
bi ne kitap di:vor ki " ... Ankara j harp binbaşısı idi. 1925 ten so.n Kralın mevkiinde kalmasrna ı ediyor. Maamafih son iki sene- LONDRA 

4 
A.A. _Avam mÜzakeratı ANKARA, 4 (Telefonla) 

zı hiik1'meti Kürt harekatını ba- ra Beytüşşebap dağlarşnda hır taraftar olanların da arasrnda denberi •bu ihracatta tenakuz k as ın· tihap kanununda Yunanistanla aktedilen muah 1 t ·ı· · b h'l"f S H İ l d T"" k' amar ı ANKARA 4 (Telefonla) -. k I t d'k' h k tı zan ngı ızlerın, azan ı a et- ihtilal tertip etti. onra oy- ihtilal vardır. vardır. ta ya an ur. ıyey_e ılan tadilat hakkındaki lil.yi- Yarın meclis hey'eti umumiye- delerle proto o un as ı ı a 

Türk-Yunan 

ol cilerin VP. ıbazan da kemalistle- bunun mukavemet merkezi o- . . gönderilen princ de de hıssedı- yap. . . . kı · d 
230 

kındaki iliyi.ha meclis ruzmım h ki d - Prımo de Rıvera memlekette 1 b" 1 k -d İtal hayı ıkıncı raatın e mu- sinde, Konya meb'usu Tevfik bı re muhalif zümrelerin ta ri' - tarak intihap cttij!;i Ağn agı- k • . .1 eti' 1• en ır azı var ır. yanın halif k 
295 

ey ı'lc ka k sine alrnmı§tır. 1 1 ·ı anunu esascyı tatı ıp par a- 1. k 1 ih tının reye arşı, r - Fikret B. in ticaret anununun I be ne atfediyor. Fakat bu ya an a na ·gönderilerek "Pa~'.I,. namı e k - k ımon ve porta a raca , . . d'lin d Ku"'tahya Tavıan ı 
· mentoyu apattıgı zaman ra- T"' k' 'ki cnedir ru·ç·ın bul etmıştır. 386 ıncı meddcsinin ta ı · e a- -g• ra ka""ı son defa ilan ederız ....,.,kı'la'ta memur edildi. ld -

/ 
ur ıyeye son ı s kan • 

ki KU~ hareketlerini yalnız "'"1927 senesinde müteferrik lı~-~una ser.i~~i ka ıgı söy en- azaldığının sebebi ·suriycnin iŞSiZLERiN MiKTARI ir takrirlc,_t~viki sana~i. ~- hatb bitiyor 
ru "Hovbun .. cemiyeti yapını5tır; Kürtlcı- thsan Nuri "Paşa., ku- dıgcnden hukumda_rlık makamı- bu ticarette İtalya ya rakip ol- LONDRA, 3 A.A. - 26 K. nunun yedincı .. maddesının. bır ANKARA 4 (Telefon) K"' 
n; ne 150 .. li1dcrdcn ve ne de ha- mandasında toplandılar. 1928 na sadık ola~lar bıle kra/~n bun sındadır. Stuli c malları da- s i tarihinde işsizlerin miktarı fıkrasının tefsırı hakkında 1:ic~- . ' '-·ttındaki. · 
et riçten hiç bir vasıta ile birlt1!- de bu kuvvetler mükemmel hit k 1• d". - elet ha ucuza mal olmaktadır. 2 milyon 592 bın 650 kışıye - ret v<;_.~,"! ~ .. };,.__ .. ~~~ ... - ,,_. uuıayet bır hattaya kadar dan sonra nuluzunu tahdıt et- ma Y an . · · ha b"t ncümenlennınl tahya Tavşanlı '"" 

me uzumunu uşunm en · ,. - • . b' · 
1 

cak H · S mf'<ITIİ'Stir.,, halP. gelmisti. kendilerini alamıyorlar. Kralın İtalyadan T'"-klyeyc vuku· 1ül:.hı:1~~~kt naıtaya nısbeten tir. ıtmış o a ttr. attın uıpa 
~u son ibareye '150 .. tikler- İbrahim Pasa "Haski Tel- k d 'k b' . .._ , h .. •-- -···.,VK!ijegıldır. İtalya-ı 15 756 kısı noksandır. Bu tefsire göre mezkiir mad-!son yağan karlar dolayısile te-. ·cı ne a ar nazı ır vaz11u•f~fl - b' · ' ' · ı 

den birinin not defterile cevap ıo .. rivasetinde bir d-: sivıl ı a- ,,,,._ ~.,urıcu Allonsonun bü- nın otomo ıl ıhraca~ı da aza[.l BiR iNFiLAK OLMUŞ dede gösterilen muaddel sınai ehhür etm~ştir. Diger hatlard 
g vereFm.(l) re tesi oluruh• .. 19211 le""~-- tün fırka reislerini toplayarak ~ıştır. Buna mukabıl tuluın~a LONNDRA 3 A.A. - Bir müesseselerle bunların bulun- da kardan ınpat bazı şubelerd 
d: 150 liklerden birinin not Aa+ •• ıatlU<1nı taytn ettı. l bir hattı hareket tayin edeceği ~hracatı artmka~tır. l~hlyanm ka- İıwiliz tahtelbahrindc vukua dukları arazi ve bu arazi dahilin çok ağır ilerlemekte, bazı şu 
)c +a•:n,1-u.,a.sıw 'ilS" alessabah fHŞ1fGÖ~~) bekleniy rd 8 .. 1 b" 1 gıt ve mu vva ı racatındaj "·-· . . . . . • . deke kaffci müştemilata mün- lerde de dunnuş bulunmakta-h / 

.• _'Effi"'"'"- .,,....._,._ ı oıZ1 d Moh u1;11 oJ,: e1 ır ~ey_ o - deg-işı'klik yoktur. geldı~ı btldınlen ınfılak ~akıka d K'" ah T "~"ı h 
areKet l:i te ııe muvasal~t Türk ocdusunda piyade yüz ma ı. u a ı ır,.a arın ı.ştırak .. . ten pek az eheınmiyetlidır. İn- hasır bulunduğu cihetle bu mü- ır. ut ya - av!i""'~ı attı· 

ve ~ıınna~sızm Beh~rke _karı- basısı iken Nasturi harekatın- etmemesi yüzünden intihabatın İt:ılyadan Türkıyeye yapı- fi!ak makine dairelerinde vukua essesclcr tarafından kanun mad- nm açılmasr bir martta olacak 
ve._ n~ azın:ı.:tıe Cemıl Aganın da ·vıırulmaktan korkarak kıta- hakiki bir kıymeti olmayacak- lan ıhracat ~rası~da. erkek şap- gelmis ve bir motörü kısmen delerinin, satışları için kanunun tır. 

·ı h_;ınesınde or;le t~~;nını ten~- sını bırırkmıs ve Nas urilere il- tır. . I kası ehcmmıy&tlı bir yer tutu-. tahrip etmiştir. Resmi bir teb- tayin eylediği nisbet haricinde Z 
v_ulden sonra verdıgı a_tlar ve sı- tica etmisti.· Halbuki <> tarih- Madnt, 3 (A.A) ~-~ili! komite- yor... . ,, u- altı ki inin a-ır ve altı ki~i- açılacak mağaza, depo ve idare- yeni eland 

v lahsolarla hareket e<iıp akşama !erle amele umuıni bırlıgı ve sosya- Turkıye ve İtalya arasındakı· ~· ş_ g ~ h l d k' 1 d ·· 
. . • !erde Kürtlerle birlikte Nastu- list fırkası 4 reye karşı 50 eyi 1 t" • .. b t , 'd . nın dı: hafıf snrctte yaralanmıs ane er e va ı satış ar an mu- J } • 

' sı :·trr~ har~~e.: erlın. ak~ama rilerlc carpısıyorclu. Hatta martta icra edilecek intihaba:a işeti- kı.ca~ı r;;una:.c b\td·gıtg\ e ın- olduğunu bildirmektedir. tevellit kazançların kazanç ver- ze ze esı 
dogru Dere koyunde Cemıl A- Tiirk valisini yaralayan Nastu- rakten istinkU cylemeğc karar ver· ı~a el ecegıd e 'l~ ılar. ta ?'anın INGILIZ KABiNESi gisi muafiyetinden istifade ede- VELLİNGTON, 3 A. A. -

( ) V · rileri tepeliverek intikam alan- miştir. mamu meva 1• 1 aç rı, kımye- meyeceği ve bu itibarla tefsire . 
l estkanın aslı mahfuz- • d d LONDRA AA M Napıyer'de ahiren vukua gel. ç İ lar Hakari Kürtleri idi. Barcelone, 3 (A.A) - Hükumet, vı meva ı var ır. • 3 · · - · ihtiyaç olmadığı encümenlerce 

' dur. cap ederse fotografını da (Bitmedi) b~tün Cümhuriyetçi merkezlerin ye- Milislerin yıldönümü Mac Donaldın amelefırkası gru anlasılmıstır. zelzele neticesinde kaç kişin: 
s 

n nesredebiliriz. nıden açılmasına mezuniyet verınis- · punun içtimaında söylediği nu- M · )", .
1 

• telef olmuş olduğu henüz lT 
tir Darülfünun pazartesi gününe k~- Roma şehri bir takını teza- ec ISe Veri CD yeni liim değildir. Çünkü, 19 bin s dar kapalr kalacaktır. h la f . 'li ki tuktan anlaşıldığına göre libe-

Mecıı•S • • urat asıst mı s tcş !atının raller tredünyonlar hakkındaki la" yı"halar halisi bulunan bu küçük !imar ışe vazıyet ettı.. sekizinci yıl dönümünü tesit k ıA 'h d "h' eli etraf ile alakası kesilmiştir, ı 
Al · F · 'lisl · anun ayı asın a mu ım ta -

man tayyaresi etti. aşıst mı en 923 sene- lit icra ettinneğe muvaffak ol· ANKARA 4 (Telefonla) - nüz teeyyüt etmeyen bazı hal 

c 

sinde gönüllü gençler tarafın- salar bile hükil.met istifa etmek Askeri memnu mmtakalar ka- lere nazaran telefolanlarm rru 
r ( Haş taralı birinci . ..ahi/ede ) l kendisile görü,en bir muharririmize R LAS~~·~ı!~·. 3 

A ... A. - ~a.ı:1. t~şki!. edilmişti~-. ~·. Musso- niyetinde değildir. Hatta hükQ- nununun bazı maddelerinin ta- tarı yüzlerce kişiye baliğ bulw 
Rasim B mevzuu bahis uerin çok kıaacaF:,~'.!, 7' itik d'ltta. bi X e::;~r~;i~ t 'lfu:.g?re, .?t- l~~ nın vucudc gctird~gı bu ~~- metin bu projeyi tcrketmcsi ih- dili ve hazineden taksitle gayri maktadır. Şehir, biribirini mt 

uman evYel bir heyeti ilmiye tara- ___ ,_ h ~-~·-da etbe e 
1 

L_.. r f h e ının us kilit o zamandan ben ve gun· timali de vardır. Hükilmct an- menkul mal satın almış olanla- teakip bir taknn felilı:etleri Fından t~k:tnn; bizzaı arzu ettiiini, ......_, a....... yanaıta ..... u,.. tara ı asara uğramıştır. Hasa- d .. bi h bo la edi d 1 k hrib' ı..aı~- ı 
iakat VPk'.t ,,azetesinde Kemal Ce- matı muvafık cönniyorum. ra dalgalar sebebiyet venniştir en gune ~ r e cnuniyet-. cak sarih bir ademi itimat reyi ra rç nru t ye e kolayı ta ıne maruz ~·"9tır: .ze. 

c nap B. ,.c arka .. -·lan ta_._ .. _n -· Bir buçuk oeneden beri eserin çık- Fn"edn"ch f 'd . t .1 · le devam cdıyor. kar ... sında· kalırsa istifa edecek gösterilmesi hakkında iki liyiha zele, met dalgası, heyetin \1\ 
-. ._.._ ,_ ebep - forma L_.ı_ sa en en ıs enı en par F · il' -ı..:ı~ .,.. ' ·ı '"had ı · ı · h'da la ze1z 1 · · d ı pdan aqriyatın Kemal Cwp Be- mamasma • .. ~ç . ~-r_ ~- calar gelinci kadar ta are- aşıst m ıs t~.,.. ....... tı o za- tir. Zannolunduğuna göre bu ı e mu c c ve tevzı muamc c- ın ı m r, e e netıcesın e 

· yin töl>reti ,ayiasını takviyeye " tac:ılc olan hucrenın fizik büny'11trun •. . . ~ YY man komünistliğe karşı teaiaı e- ha h ketin beb' 'd sinin intacı hakkında bir Iiyiha zuhur eden yangınlar. Tahlisi-
! Szyoloji e-i do!ayrsile Darülfünaa Koloidolo.iiie t<mas eden t.lıwcri- n~ ~meti ıki hafta tehir edil- dilmişti Sonra faşist inkilab · ~tı are. ~ · - ~ yenı ·en meclise verilmiştir. ye hey' etleri yangının tevessll· 

nu baltab:nağa ....> af olduğu lama- ııi yumak için icap eden mebazla. mıştır. · . . . mı ıntıhabat ıcra c<lıldıgı takdırde üne meydan vermemek için el-
. ~- bul d -. · · ibn" rm tedarik edilınemesinclear ileri ııd muhafaza etmek ıçın bir tctek- muhafazaklrların kazanacağına atın..., un ngunu, e•ennın ı . . A • . - Afyon m ( • k'"l h li . ld Dah b ' vardak· binaları dinamitle bel" kıymetini müdafaaya lüznm gÖrmedj IDlflir. raya !firecek . olan uç for- ese esı u . ~ ru a ı. . a ~nra u gerek ameıe fırkasının ve gerek H Cel .... I B 

1 
tini. tetkik ile bu cihetin meydana maclan sonraki kısım ıse bazırdır. CENEVRE 3 A A Af teşkilat memleket ışlennde bü- liberallerin kail bulunmalarıdır. • a ey hava etmek mecburiyetinde kal· ı çıluıcaiını ilive etıni4tir. ~oluan k"ım tamamlanınca nq- . ' . • • """":' - yük bir rol almağa başladı. Ni- - - ~ - • - - mışlardır. Hastahane yıkıl.mq 
IC. CENAP B. iN TEESSORLER1 reclilecektir. Eaaoen etrafında 0 

ka- yon komısyonu, bır muhalıf re- h t imdi f · t mir l · · ltalya krahnın Menemene gönderildi ve doktorlarla hasta bakıcıtar Kemal Cenap B. mukabele ederek dar gürültü koparılan formalar sade- ye karşı ittifakı ara ile bir ka- ~ye ~ . aşı:'. .. ıs enmn h k {"ğ' 
teessürlerini ifade etmiştir. ce tabedilmiı •. me".1?i intifara,,kon- rar sureti kabul etmis.tir. Bu ka- bır vazıfesı de butun m~eket- a em J ı Menemen divanı harbinden gelen enkaz altında kalmış olduğun· 

mamr•b z-L'-· 1 te halkı oku~-1-tır Bır harp bir ihzar te' .. keresi üzerine Milli Sİ· dan yaralıların tedavisi miie.kül-Eoer tetkik edilmeden münaka"' ' r. uuren 1 
un namına yan rar suretinde u tu d uı""" • PARİS, A A.A. - Fransa ile --,.. 

yapıJa.ar muvafık görülmemi, oldu· grn .var!,. ~i.ye bağıran Kemal Cenap d. eler! m" takkayuşt ruc~ ma1. . - vukuunda faşist milislerinin bir gor_!-3 şırketı .. memurlarından Hafız leşmistir. Altında birçok kimse-
Be hakik f ~- d " Tah e UŞ ınm ıma ının Meksika arasında Clipperton Celal Bey dun akşam Menemene · • iu için eser hakkında müzilire açd . ':''n 

1 

eryaw !_u ur:. tı ,. , .. çok vazifeleri olacaktır. Ordu gönderilmiştir. Celal Beyin bazr me-. ler kalmış olan enka~ın ort~dan 
mayara.k lazım gelen tetkikatı icnı inhisarında bulunan fıxyoloıiye ya- men 

1 
hususunu alakadar hüku hizmetlerinin mühim bir krsm adası dolayısile çıkan ihtilafın seleler hakkmda sorguya çekileceği kaldırılması uzun süreccktır. etmek ü~c•e 8 kişilik bir komisyon bancı eli~ u~orl., E1cri~de hata metlere tavsiye etmesi Cemiyeti b t kil" f dan .. de 1 haUi hususunda hikcın sıfatile 

tqkil edilml!tir. olarak gosterilen '"'y~er t~trp ••na- Akvam meclisinden rica cdil-j u . ~ .. t ~ra ~.. .. vuc_u reyine müracaat edilen İtalya anlaşdmaktadrr. WELLİNGTON, 4 A.A. -
KOMiSYON TOPLANIYOR.. sında yapılan ve ~hibte ~ozden ka- mektedir. ı::etırıl~cktı!. Göruluyor kı fa- kralının verdi-i karar İtalyanın Türk-Yunanmahkemesi Napier'de vuku bulan zelzeleler 

. .. . . . çan yanlıthldardan ibarettir. Halbu- R • "k şıst mılıslerı sulh ve harp 2a- . . . g . d k l rd a Komııyon muderru Kadri Ra,ıt, ki Kemal Cenap B. in eserlerinde ııay omanya ISti razı l . lmak •. h Pans scfın M. Manzonı tarafın- Bugün muhtelit Türk · Yunan en ve çı an yangına an z -
Ziya f'.'uri Pa,alarla Akil Muhtar, ri kalıili al ilim hataları vardır.,. PARİS 3 A A R tmli~nf arn_ıfa 1aıt. o 

1 
b~e::~~:, - dan M. Briand'a tebliğ edilmiş- mahkemesi toplanarak mürafaası bit rar görenlere yardım edenlerin 

Hamdi Suat, Huan Reıat, Hidi, YA 50 . , . . - omanya e vazı e en o an ır t~'l'""" .. t- . mis olan dört davanın kararını tebliğ faaliyetinin sekteye uğramasına 
)en.er Kamil ve Hayrullah Beyler- Z MESTRI maliye nazırının Romanya'nm dür. Bundan anla.,ılabilir ki oe- tıİr. edecektir. maAru· olmak 

1
·çin zabıta hususi 

:len - kk · T fak"ilt · ele ·· ec1 'Y talya kralı bu kararında, mez-
mure epfü. . ıp ' esın yaz -.tr t - Fransadan aktedeceği istikraza hemmiyctini arttırıyor M V • 1 'k müsaade almamış olanlarınDao· K;omisyon b;.ırünlerde ~Planar. ak ruabna 11 tubat ça11amba SÜDÜ haf ait müzakerata devam ve netı'. ' kur ada Üzerinde hakimiyet hak , eI:ıJZe OSa SUJ ast 

iedıkodu mevzuu olan 9Mn tetkike- lanacakbr. . .. k F 't iması ·~ d k nevirk şehrinden dışan çıkına-
celend k b b lngı"lı'z velı'ahtı ının ra .. llsa.. Ya 81 0 • . .... şayıası ogr"' u çı madı tecck ve neticcaini bir rapor halinde ınnc uzre u gece ura- ldi- be sm1 kat'i surette menetmiştir. F d k 1 1 · ld . zım ge gını yan ctını,tır. 

akülte medi İne bildirecektir. ransa a me tep er yad~e mBış oh uğu teeyyüt etmek KINGSTON, 3 A.A. - (Ja- Irak petrollen· ~ .şehrimiz~e Yu,nanistan Yeni Zeland umumi valisi 
DERS SAATLERi İ . te ır. azı aberlere rağmen İs- rnaiquc) Prenr. de Gal buraya başvekıli M. Vcnızelos a karşı Lort Bledisloc halk araSJnda 

Dünkü açt_imada fakülte yaz .c;.. ~AR S, 
3 

A.A.- Maarıf na- tikrazm miktarile tediye şeraiti gelmiştir. KUDÜS, 4 A.A. - Filistin- bir suikast yapıldığı şayi olmuş toplanan ianeye 100 ingiliz lira· 
cstr ders saatleri tesbit e.ıi!miıtir. zırı ıle bedeni terbiye müsteşarı, hep.üz tesbit edilmiş değildir ien gececek Musul petrollerine tu. Bu hususta Yunan sefaretin- sı vermiştir. Palmerston beledi-Umumiyetlc müderrisler ( Kemal gençliğin bedeni inkipfm1 tes- . Jkbsadi konferans 

:;enap · P.~.i~ ~) Beyler mesele- hil ınaksadile bütün mektepler- Fransada nüfus tahriri ıit transit muamelesinin mura- de tahkikatta bulunduk. Kendi- yesi 5,000 mülteciye yer hazır· 
iaden ve tah•ı bır takım ııetriyata de mer'i lan ka 11 • . İ CENEV~E,_3 A. A. - 16 kabeai hakkında İrak petrolleri lerine hiç resmi bir haber gel- lamakla meşguldür. Kruger ir ...ı ar.rnaaından müteeuir olmudar-

0 

ev t cetvc enrun PAR S, 4 A.A. - 5 senede Martta Ccmıyetı Akvam mcrkc- ilumpanyaaı ile hiikllmet ara- mediğini M. Venizclos gripten mile tanınmış Wairakei kaynar 1ır. • · 1 T. Evvel 931 tarihinde itiba- bir yapılması mutat olan nüfus zinde iktısadi' faaliyet üçüncü a:nda akdedilen 5 kiııunuaani hasta ol u-
R. AU IJ, NEDIYOR7 ren tadil edilmesi hu&wıuııda tahririne bu sene il Martta ha§- konferansınuı da - • 

Rultrı Ali 8. İçtione• itc.ı.ip. mutabdı: ka~lar 



"l H.\T 1 <ı,l 1 

Adi iskan borçlarının affı mutasavverdır 
c Poliste 1 T.kongresi Seyyahlar 1 vı:llgette 110 senelik Muhacirler1ı-_Be_led_ly_ed_e -!il 

n Ne tuhaf Dünkü içtima pek Daha ziyade suhu- y enı tahrir Kimlerin 10 senelik iskanı adi borçlan -Mecralar 
ı . . . .. . hararetli oldu lete tabi tutulacak Müsakkafat tahriri maaşları ve~ilecek ? affedilecek.. . . I ·-
kı kız elbırlıgıle 1 . dası kon- Şehrimize gelen ecnebi sey- • Eytam ve eramılden olup ta . ~~KAR~. ~ - Muhacı~ kmal edilP-n tesis 

• . .h k Ik ~ta~uı tıcaret 0
. . . 1_ ahların nhtımda hamaııarın yenı usullere (4o> kuruşa kadar maaşlarının ·ışıennıı: tasfıyesı hakkındaın • l l akt 

ıntı ara a ıştı.. gre.sı. dun saa~ 1~ te ıkıncı ce 
9 

~tilasına uğradığını ve ecnebi- .. (10) seneliklerinin itası için e- kanun layihası Meclise sevke- ış emeye açı ac 1 
ıe Dolap derede kıl bumunda ikam~t s~~n~ akdetmış.tır. Kongre ~ ~erin bu halden ted~hhüş ede- gore yapılacaktır mir geldiğini dün yazmıştık. Bu dildi.Bu layiha, muhacir ve mü- Kanalizasiyonun biten kıa,. 
t· td~n bal~kç~ Art!n kın Mat~aze~ F~- kişı~ıı:ı ~uzuru ı!.e ~çı~mıştrr, u k e ·er va ur akşamdan .. . . . hususta yaptığnnız tahkikata badiller lehine çok mühim esa- mına ait yerlerin işletilmeaı 

~tı tentırdiyot ıçmek suretıle ıntı- 19 kişının de 13unu tıcaret oda- re g 1 . p h Musakkafat tahnnnde yenı göre simdilik (40) kuruşa ka- satı ihtiva etmektedir. Bu saye- hakkındaki talimatname ikına c- ·ıar t k · · h t kaldı .. 1 · ·1 sonra ge mışse n :tıma o gece 11 .. h . lrn • 
. ,_eme ıstemış ve as aneye sı memur ve raportor en ı e b h beki d'kl · · usu ere gore ta nr yapı ası dar alanlar tasfiyeye tabi tutu- de muhacirlerin tamamen müs- edilmiş ve daimi encümence 

zı· 1•ıuıtır .. d.. çıkmayıp sa a ı e ı enııı t ka ·· tm · ti 
• · Ilu h~susta Matmazel Filotinin ar gü'.1'1rük ta~fe'..ve t!-c.ar~t :nu ur azmıştık. e B.~ur e ış _r. . . lacaktır. Gerek pederlerinden, t~il .o~ı temin edilmekte- de tetkikatı biterek tasdik oltu· 

~~aşı Matmazel Harisola bir muhar len, sanayı mufet~ışı gıbı zevat y Turing klüp bu işle esaslı su- . . 1 :ssa e~a~ı ta.hrınnde era~ \'e gerekse zevcelerinden maaşa dır. Layihanın başlıca esasları muştur. Talimatnameye naza 
• lrırııize demiştir ki: teşkil ediyordu. Rıyaset maka- 1 olmağa karar ver- zının ıymetı uzennden vergı lan bilUınum Eytam ve eramile şunlardır: ran biten kısım geçen kanunu 

.~.Matmazel F'ılo ile üç seneden~r~ mını Kara Mustafapaşa zade re~te. m~l~ bu hususta alaka- alınıy~rdu. .. . tediyat yapılacaktır. 1 - 20 sene ve 20 taksitte ö- saninin birinden itibaren işle 
"ildaşlık yapıyorum. Fakat kendısı Ah B . . . K mıştır. up, . Yenı usule gore yalnız erazı- den ek ·· · k' d' · b"l k · d" 
. ı~ gündenberi görmemişti.m: Ev- m_et ey ışı;-aı etmıştı: . on- dar ma_kamatı h~rekete .. get~r- nin kıymeti değil kuvvei inbati Erkek çocukla~dan 19 ve kız- ın. uzere ıs anı a ı suretı- ye ı ece vazıyette ır. 
lltı gün bana geldi ve dedikı •n· grenınbucelf· sıne az azaıştırak mek irın teo.ebbusata gınşmıs- . d d''-k 

1 
k !ardan 25 yaşını ıkına! edenlere le verılen mallar, tamamen ve Evlerinde umumi mecraya ka 

. ' uJ • • d h h r ~ " , yesı e nazarı ı~ ate a ınaca - me h . 1 k d' nalla 1 f . k d' tıı ıle kavga ettiın. Bundan kurt etmesıne ragmen a a araret ı t'r E l'k .. . . de (10) senelikleri verilecektir ccanen mu acır ere ter e ı- r a rap ı ıcap etme te ır 
ı1t için ölmek isteyorum. Ben olmuş zabtı sabık hülasası o-

1 ·600 h l' tır. , ~ a uzerınde de tahr~r 0 • liyor. Fakat yapılan hesaba nazaraı 
bunun.üzeri~e: bcn.~e pederi";ı_Hc trnndu,ktan sonra reis bu hülasa seyya ge ~~or eml~.kın kam~rkeze ~wklıgı • d ~5dyaşından lyukakrılolup pel- 2 - Muhacirlere verilen em- bütün mebaniye bu suretle ka 
rga ettım Bırlıkte olelım de ım . Şubatın 13 ünde dunyanın mev ı so gın şerefı nazarı enn en maaşa an ız ar evve - l'k" t la h . t k nal yapılması çok bu··yu''k b;~ b dik hakkında söz söylemek ısteyen • . . d'kk 1 . f' . a ın apu rı arçsız ve ıpo e - ~ 
1 r~ı ~er · . . _ i en büyük vapurlarından hırı ı ate a ınarak vergi takdır ce tas ıyeye tabı tutulmuş oldu- siz derhal icra edilecektir masrafa ihtiyaç göstermekte-
o bır fıncan aldı. Ben de bır §l§e olup olmadıgını sormuş, Gal P H .k -1 şehri- edilecektir. ğundan bunlar maaş alamıya- İ , . · d" H • d d . 
ın. Eczaneye gittik. Eczacıya : Bah . B k n renin buhra· .olan omerı vapuru 1 e . 3- skanı adıden fazla mala- ır. atta o erece e kı kana 
lcuruıluk tentirdiyot bir insaaı . tıyar • ~y 0 

g 1 olması i- mize 600 seyyah. g~lecek~ır. .. Örfi idare caktır. . . , lan muhacirlerin malları istir- masrafının umumi inşaat ma 
lrür mil,. diye sordum. Eczacı nı ıktıs~-~ı ~le .. meş~ . Sey;rahlar şehrımızde bır gun Ö f 'd . . Bu gıbı maaşlarla alakadar dat edilmiyecek, fazla aldıkları rafını bile geçeceği zannolun-

cap ettıgını soylemıştır. kalacaklardır r ı ı arenın bır ay daha tem olanlara zat maaşları muhase· ı 11 20 en d t k .t t b" maktadır Binaenaleyh kana 
d . dit olundug-u ·1· h"ld" ·ı be T-· d k .. l d ma ar s e e a sı e a ı tu- . 

Bu mütaleaya kongre müd e- l mi tir vı ayete 1 ırı - cı ıg~n en aç.~ g~n er. e- cu-, tulacak; yalnız fazla mallar için inşaatı da tedrici yapılacak v. 
tinin bu azametli işi müzakeı:e- Jandarma maaş arı ş · • . martesı, salı- ,?"unlerı-tedıyat yal ipotekli senet verilecektir. bu suretle işleme ameliyesi dt 
ye kafi gelmediği cevabı veni- ANKARA, 4 - ~ahili ye Muallımlerın kazanç ~ıla.~aktır .. Al.~kadarlar "!ahalle 4 - İstihkakları olup ta hiç dah~ bir müddet teehhür ede. 
miştir. Bundan sonra kon~reye Vekiiletince hazırla?an Ja?dar· vergisi ıl~uhaberı, cuz~an, :e~mı se~.et mal almayan muhacirlere, istih- cektır. • 
Gazi Hazretlerinden, Meclıs re- ma kanununun tetkıkatı ?ıtme.k İlk tedrisat muallimlerinin nufuz teskerelenle bırlıkte mu- kakları nisbetinde hazine bono Daımi encümen 
isi ve Başvekil Paşalarla iktısat üzeredir. Yakında .Heyetı Vekı- racaata mecburdurlar. su verilecektı'r. Bunlar, bu bono- ş k J d maaşlarından yüzde beş kazanç M I 1 d ehir mtdisi d~imi encümenı ge 
vekilinden gelen cevaplar oku~- leye sevkedilece tır. an arma- vergisi gesilmekte olduğundan a lal e en alınan ilmühab~r !arla emlaki milliye müzayede- çen haftaya kadar her gün toplam 
muş, şükranla karşılanmış, Mı~- !arın dolguı;ı maaş al~~larr. ve muallimier şikayet etmişlerdi. !er men~up ol~u~ları_kaza vey~- !erine iştirak ederek malalacak yordu. Badtma haftada dört gün içt 
1• İkt t cemiyetinin gönderdı- bu paranın ıandarma butçesınde hut nahıye mudurlerıne tasdık !ardır. ma yapılmasına karar verilmiştir. 
ı ısa k f d' . :\ldığımız malfunata göre i- . ·ı k . 
- · b 'k ffakıyet te- yapılaca tasarru at ve ıger ettın ece tır. Mübadil muhacirler için de Pazar isteyorlar gı te rı ve muva db" 1 1 . d"l . darei hususiyenin kat'! barem 

· · t kk"' le mukabele bazı te ır ere temın e 1 mesı d ._. •- ayni esasat kabul edilmiştir mennısıne eşe ur . cetveli ve bütçe gelmediğin en · 
d ·1m · ka r erı"lmiştir nazarı dıkkate alınmıştır. ·1 k FIKRA Bu layiha ile memlekette 400 e ı esme ra v · • • • • ven en maaş avans olara ve- • 

.. b kk bıcılar ta· Valılerın becayışı rilmektedir. Esas bütçe gelin- küsur bin muhacirin muallakta 
Muteakı en aya a d.k k . k 1 . 1 . 1 h d"l . 

rafından kongreye verilip . in ti- tas ı ten ÇI tı ce kesilen para iade olunacak- ( Başı bı-inci sahifede ) o~::k;ı~zıyet en ıs a e ı mış 
·hap edilen encümende tadı! e- ANKARA, 4 - Münhal bu- tır. Lenin Rusyada elektrik ve -·------
dilen rapor okunmuş ve etrafın- lunan Samsun valiliğine Baya- Ohanes getiriliyor makineyi yeni ilahlar gibi orta- Hususi idarelere ait 

'aşilt intihara kalkışan f· k t da çok hararetli müı~akaşalar zıt valisi Etem, Bayazıt valili- Babaeskidc yak ı firari ya atlı. Bizde de bir vakitler k J" 'h 
'iird yo'ıı içerken IJ/mekteıı yapılmıştır. Bilha~s~ ko.~eleler- ğine mülkiye müfettişi Ahmet mahkum Ohanes :u a1!-_ı:; cretiri- Anadolu sularından elektrik al an un ayı ası 

cay;ıı Hamoıa 1 de rotenaj istimalınıı;ı yuzde ?- Muhtar, Eliiziz valiliğine Diya-1 liyor. gu b mak meselesinin hükumet tara ANKARA, 4 - Dahiliye ve-
r cevabını verdi. Şişeye ilac, nu tecavüz etmemesı, totenaılı nbekir valisi Nizamettin, Diya- T'f t i:b"k. ftndan tetkik edildiğini biliyo- kiiletince vilayetlerin hususi i-
'· yola çıktık. Filo Firuzağa- köselelere damga vurulması tek nbekir valiliğine Antalya valisi 1 O aşısı a 1 1 ruz. idareleri hakkında yapılan ka-
aesini sö-!'ledi. Bende: "Bu lifi bir çok münakaşalara vesile Faiz, Antalya valiliğine Muş Şehrimizin bazı semtlerinde Fakat en doğrusu, Anadolu- nun projesi vekaletlerde tetkik 
~iro:~~:n!;~e~~':~ ~::zaı ~=: ol~~.ş nihayet encümenin tek~~~ ~~isi Zeynelab~d.in, Muş valili- ve mekteplerde talebe arasında yu büyük bir medeniyete götü- edilmektedir. Proje mühim ye
abul etti. Tentirdiyotu pay ettıgı damga vurulması şe 1 gıne Meraş valısı Feruh, Meraş tifo v;.kuatı görülmekte de- rece'< yolları ilim, yüksek ve nilikleri ihtiva etmektedir. Ye
~ilo validesine hitaben bir kabul edilmiştir. Kunduracı es- valiliğine, Van valisi Bekir Sa- vamD .. e ıyor. • . mü-~et ilimle arayacak bir mü- ni layihada vilayet meclisi u-
• yazd<. Hamal ba§ına geldik nafı~m mu:ayPnPö «rhhiv~den ~; v;,.,, .'lı'.alilii!:ine Elaziz vali un, de !3~yoı:;l~da bır mek essese, bizim için bunca para muınilerinin saliihiyetleri art-' Filo a'-'·. Bende şışeyı 4

,,,. .... mua tutulması nakt<ındakı ka- muavını Mıtat·l>cy•~·-· - · •0 .,.+. PhPı;ı oımusıtur 
·ııruza J; biı şeker aldık. 1~ ıt muayeneye esasen tabi tu- tayinleri ali tastikten çıkmıştır. nu çocuı;uıt ,,.,._;_ sar/ettiğimiz müesseseler ka-ı tırılmıştır. Bilhassa vilayet büt-
;,aşladığı~~ . zamd~n çoF~k:~· ı ytulmadıkları cihetle rapordan Adalar elektriği tiği söyleniyor. . da~t .tek~rlek ;~·ha;,;;; a~l':!d~\ çelerinde he~ masraf faslının, o 
<>en hepsını ıçme ım.. . . . f b "k . Bazı mekteplerde tıfo aşısı ·ı d 1 m 1 ra:.•d ... il varıdat miktarı ile mü· 
ıepsini içti. Ben f;lzla içm:~~ı tayyedılmışttr.Be~koz .. a rı ası ANKARA, 4 - Ele~tr~ tatbikatı yapılıyor ve bu mek-/d~ bı .e olmayan A!'a o~· ma- tevazın o"""~· ·'" ı..aınrrıl-
:lini tuttuğum ı:aman hepsını .'çllnın bin çiftten aşagı '.1'1unakasa- şirketi müdürü Nafıa vekaletı tep talebesine birer gün izin ve k!nes_ız. kal~lıkça Tu~k ~dumllhu~ mıştır. 
.>ulunuyordu. Bir kaç adım gıt· l iştirak etmemesı hakkınd~- ile temaslarına devam etmekte· riliyor. Aşının bütün mekteple- rıretının ası ve temız. '. ~a en B~ s':1re~l: vi~ayet meclisi u-
n sonra .. Ciğerl~rim . yanıy5'r., ~a .. leaya Sanayi ve Maadın d" Ad !ar elektriği hakkında- re teşmili muvafık olacag-ı be- nm nasıl sahnesi olabıltr. mumılen_.vılayetın umumi vari-
. Onu çeşmeye gotllrdiim. Agz>- kı muta .. S d ttin Bey· ır. a • . d h f 
ıkad·ıın. Ve yola çıktık. Filonun Bankası müdüru a e . · ki mukavelename heniı~ ı~a- yan ed~mektedir. TÜRK HAV ASI atına gore er masra faslını 
ııi Bey isminde biı dostu vardır .. - . .. sesei tüccanye !anmamıştır. Nafıa vekaletı ta- p I' t ·· d ğı tesbitteki kanunun kayıtlann-
~ kap .. , önünden geçerken~~ .. - Bır mues t;bi tutulamaz rafından bu hususta İstanbul vi- O li eavun san 1 

8
. b uJc 'k" d . dan kurtulacak, masraf fasılları 

ga başladı. Nihaye!. kenW.•.'.nı J>?yle_t~kyıdata. Nazmi Nuri layetine sorulan bir noktaya ce- Poli: teavün sandığmın ser- tr uç ı '.sene en berı için serbest kalacaktır. 
nn eczahaneler~en _bırıne gotur- dıye ıtıraz etm.ı.ş'.. .. hi- beklenilmektedir. mayesi 170 ~in liraya baliğ ol- T_~r".. hava~ma hır durgun~k Bunun için artık parasrzlık-

Evvelce Uluköyde haftanın muay 
yen günlerinde kurul•n Sarıyer ka 
makamlığı belediyeden müsaade ist 
miştir. Bu hususta şehir meclisindeı 
lı;r karar alınacaktır. 

Simide narh 
Simide kon•n narh bugünden iti. 

baren tatbik edilecektir. Buna naza 
ran simitler Pkstra undan yapılacak 
2Z tanesi bir kilo ve beheri 45 gra 
gelecektir. Badema francala ve ek 
mek narhı trsbit edildiği zaman si 
mit fiatleri de tetkik olunacaktır. 

Hizmetçiler için 

talimatname 
Mü•tahdimin şubesi miıdiriyetin 

ait talimatnamenin tetkikatı dairnı 
encümence ikmal edilmiş ve dün d 
bu hususta ikttS!lt müdürü Kema 
Ömer ve müstahdimin şubesi müdu 
ril Muhsin B. !erden bu hususta iza 
hat almıştır. Şoförlelıe arabacılar .,. 
---- " u-:-".·· """'rke.zinden vesi 
ita a~dı~ları ıçı~ bunlara ayrıca mua 
~hdımın şubesınden vesika verilme 
sıne lllzum görülmemektedir, Şube 
bilhaııııa aile yanlarında bulunan ıa. 
sımla meşgul olacağından garsonlar 
hakkında da henüz bir karar veri!rnr.: 
ıniştir. 

Şehir istatistikleri ııı. Polisler geldı. Filoyu hastane- B devletin küçuk sanayıı vap .. l b • • muştm Polıslerin taahh'"da çoktu Eskı bayramların dor- t d 1 11 . .. 0··tu''rdUl' er. Ben u içmô• oldulh·- ey k vazı"yetı'nde oldu- Kız koleji ta e esının . u tı - .: ·· - - an o ayı mua ım maaşları ver Şehir istatistiklerinin sureti tanı&, 
• ......,, r.- etme şehriysınden üç bin ve temet- duncu gununu hatırlar mısımz? mem k 11 b k k . h kk d bel d 

1\ bana bir şey olmadı. 1?aye .. . a ılan birçok A seyahati H h - .. - . b .. e yo an yarım ıra ına , mı a ın a e iyece bir talimat 
l'.tatmazel Filonun intiharından ev- gunu soyl~:nı~· y p .. teakıp vrupa .. tüdenie iki bin liraya yakın e1!1en ~r gunumuz ışte . oy- idarei hususiye binalarını ihmal me yapılmıştır. H•li hatırda dört 
1 valideıine hitaben yazdığı mek- ve uzun muna,caşaları mu 1 Amerikan kız koleıı talebe- bir p~a. her ay ana sennayeye IUe, ısteb~sız .. vbe dalgmk geçı>'.o:. etmek mevzuu bahs olamaya- madde üzerine tutulmakta olan ista, 
ıı ıudur: bin çiftten aşağı münaka~a ara. . den o "u Türk olmak üzere inziwın etmektedir. zun ır no etten çı mış gıbı- kt ti~~klerin tezyidile 34 maddeye te 
" Sevgili anneciğim. İki gözlerin- iştirak edilmemesi şeklındekı sın . ·ı~kgbı"r kafile bu sene de :slayeti tesisinde, polisler yiz. Kafamız boş._dilimiz tutuk, ca ır. mıli kararlaşmıştı. Bütün istatistikler 

!n öperim. Artık ben öldüm. Artık .. k . azan kabul e- 50 kışı ı ka ver- . . aric ıl lb' damarımızda eskı sıcak kanın Her vilayet, bütçesinin mas- bu talimatname dairesinde tanzim 0 
•lıamı ve ablamı almayınız. Beni ge- encumen no taı n Avrupaya seyahate rar . ıçın e yaptır an e ıse, kun . ' - . .. _ raf kısmını meclisi umurnllerin lunacaktır. 
1 ettiniz. Ben arkadşım Haıisola dilmiştir. . tir Bunun için beledıy~~e dur kaput, kasket ve saire ile !'r donrr;uşlugu var. :ır turlu gördüğü lüzum üzerine ihzar e- S.:----------
! birlikte öldüm. ~iz~ . bi~ibirimiz- Bwldan sonra gene _evvelce m~~raca. at ederek ta_lebe . ıçın evr<ı matbuanın bırakacağı kedyecan anm.~1yoruz1• b.1?ş kalp decektir. por 
~n ayırmayınız. lkımızı bır tabuta .. havale edilrnış olan mu t ko!lektif" ıstemışler· ka•an da müstefit olabilmesi .a ar ISSIZ ço ne o a l ıri'. o· t b' ı . Yarınki maçlar 
lyunuz. En son ricam budur. Dos encu~ene drisatı hak- "pasapo~ . d" Be bu ta- içi sandığın kendi nam ve he- Kımıldayışımızda, bağrtşıp iŞ a ıp en ne unvan l 
'l\ı olan Fethi Beyi çağırınız benim sanayı kursları ve te 1 r dir. Valı Muhıd ın.. X• H '- sana kundura ve elbise ima- çağırışımızda, gülüp oynayışı- kullanacaklar? ıtanbul Futbol Heyetinden: 
:nazemi görsün ve eFthiye söyleyi kındaki raporun muaddel şed< 1 lebi muvafık görmuştur. . 1~Y 1 . zd . 6-2-931 cuma günü icra edi· 
ıı. 40 gün sakalını traş etmesin ve okunmuş bu rapor etrafında a eyahatini mektep tatı ıne laane erı, küçük bir matbaa I mı a, hır türlü zorakilikten Diş tabibi yerine diş dokto- lecek lik maçları. 
tte etmesine eğer korte yapacak o-J . cok ~ünakaşalar yapılmış, et, s .. f ettirecektir. Talebe, se- il.~li~~ere .ucuz eşya temini i- kurtu!amıyoruz .. ~'..çir;? Ne ya- ru ünvanının kullanmak ınese- İkinci küme, Kadıköyünde: 
•aa Eleni ile yapmasın... bır • . d . t" maarif tarafın- tesadu . . erkezl Avrupa ve çıbır Polıs kooperatifi" tesi- pacagımızı mı duşunuyoruz, va lesi mahkemeye intikal etmiş- E . B 

1 
be . 

11 
h 

sanayı te rısa ı ahatlerını m ... ·· .. 1 . b .. - · 1 . d yıp - ey er yı saat a· 
Zabıta Filoyu intihara teşvik eden 1 İkt t vekaleti tarafın- Y k dar temdit edecek- sıuşunu mektedır. tanın utun ış erı a am aramak tir. Beyoğlu sulh ceza mahke- ke N . B • 
•tmazel Harisolanın ifadesine mü-· dan mı, ısa muvafık ola· Fransaya a srafı için 330 li- ., k •• d.. •• • tadtr. Nt olacağımıu mı düşü- mesinde cereyan eden ilk celse- m urı :. 
•aat etmiş v~ lıdkkında tahkikata dan mı yapılması . . tir Seyahat ma 1 .r OS mu uru geldı nüyoruz ne yakın ne uzak h" d d' tab. 1 . . k·ı· . Topkapı - Totonya saat 12,45, 

· • ..l'h ı uzamış gıtmıs, · b" d'Jmistir • • ıç e ış ıp ennın ve ı ı, ıcrayı hak S . T t B 
!lanmışur. c~gı mu a azas , ra tes •. ıt e 1 

• • " ası r kaç gün evvel Ankaraya bir tehlikeye karşı değiliz. tababet kanununda doktor ün- em aım ~rg? . · 
Mühim bir sirkat nihay~: . . ılsın· Bugun sulu kar yagm 1 gi~ Terk?.s şirketi müdürü M. , Ha~p, inkır~z, i.htilaf. inkı- vanı mevcut olmadığını, mem- Kasımpaş~ - Bogazıçı saat 14,40 

' . d . 'ki'! dd . d 413 - lstenılen tedrısat yap. muhtemel ~elno dun sahah Ankara- lap, hır başka ınkılap, bır üçün- leketimizde doktor kelimesi he- h_a.k~m .~aım Tur!511t B. 
·~~;;,ı~ur':x::ıtıM~s;:.~a ;s;;rie Be- da, isterse hariciye vekaletı t;- E lki gu .. n başlayan soğuk- dtlönmüştür. cü inkılap daha, Latin alfabesi- kim manasına olarak taammum GlınScı kıımet Takbsılm Stadında: 

h f d lsın mütaleası 1 e vve · K d"ll" b ne kadar sinirle · · k . aray - stan u spor saat l 1 ·it kumaş ~ağazasın~ an.• tar uy- ra ın an yapı .. . de edil dün de devanı ettı. an ~. ~ J zımallar cemiyet. . .: . rımız uya'?' , ettiği için doktora imtihanı ver- hak Arif B , 
ı:ıak suretile hırsız gırmış. 70 top rapor tekrar encumene ıa . lar . nin haber verdıgı . . 1 keskın, urpermış, kaç seneyı a- me en tabi !erin bu ünvaru kul- em '.. . 
arında krepdüşen ve gümüş bi- miş. Galip Bahtiyar• ve Nız~- r~s~t~~esı re sulu kar yağmış- a~z1?1allar cemıyetı dünse- yakta ve gözümüz açık geçir- lan~ıkların~ kanunen a i ün· F. Bahçe - Suler_manıye saat 

tütün tabakasile ağızlık çalmış ttin Ali Beylerin de encu- gıbı dun şeh . .. t eli .. n: ıçtımalannı akdetmişler- dik. Artık hepimize gündelik .
1 

•d. b" 
1 

.~ d 12,45 hakem Basrı B. 
:şyanın tefrik edilmesine ve oto me . . . ·rakleri karar- ur. Termometr~n'.? gos er • gı d i fer kita defter bi k .. v~ ven e?. ış ta ıp en~ın . ~ Beşiktaş - Beykos saat 14,30, 

ile nakledilmesine ve mevcut men mesaısıne ıştı b' hafta hararet derecesı dun azamı 4, tiınada bir senezarfınd ;ş ' b. p, • r 7a anız- tabıpler gıbi doktor kelımesını hakem Niyazi B. 
e göre sirkatin mağazının dahi- lastınlmıs ve kongre ır e i 2 olmuştur. . 1 .. a ya- manın ır parçasına ay ar ve se kullanabileceklerini söylemiştir. 
i müstahtemininden birinin de- te~dit edilerek 9 şubat paza~ e: asg~r ' ün riizgar şimalden, mü- f- •.ş. ~r muhzake~~ ~lunm~ş neler haps;t.'!1ek, norm~/ za- Mahkeme, diş tabiplerinin 
yapıldığı tahmin edilmekte· . gun·· üne talik oıunrnuş, ce s ug "dd tt esecek hava ~nı ı are eyetı ıntıhap edıl- manlarda butun normal ınsan- diş d ktoru ··nvanını kullanma-
hkika ılı sı · · tevassıt sı e e ' tır / ··ı- "b • • 0 u t yap yor. "h t verilmıştır. · k H ff 1 ka · arın yaşayışı o um gı ı gelı- lan d • 1 1m dıgını" E-

A 
• h ye nı aye u kapalı olaca tır. a ı su u r Bı·r tavzı'h yor Tehlike/" l b ogru o up o a 

cem1 ırsız Balıkçılık komisyonu rapork_t- uhtemeldir. a- ·d- .... h 1 sı1çrayış1 ar, ~ş- tibba odasile Darülfünundan 
. . d dün va ı m • kl Ef d" on urucu ava anma ar bıze • . . k çeşme yokuşunda mukim nu ikmal etmlŞ ıse e Rasathane, sogu arm yarın en ım, . . . h t 1 • . '. sormaga karar vermıştır. 

, h · · k b' · · okunama· ·n •. . .. j 11 931 tarih' d B sıntr as a ıgımızı ve sınır yor-
' ~n~~on a;;;~~e ed~:ı'°~:ıatad~ geçmiş olduğu ıçın aJ1arırnız ve bir az daha hafı eyecegını soy Wı- . T'" ~ e b bealıklı gunluğunu unutturur hamleler Tevfik Kamil Bey 

•drinin kahvesinde sabıkalı mıştır. İhraca! . rn hakkındaki Jemektedir. • 
5
k· anesı7e. ?r ah~-: tinin bekleyoruz. Muhtelit mübadele koınis-

bin Bekir cümii meşhut ha- sanayi siyasetırnı_zde müteakip Suriç Yoldaş geldı 1
k ırd~lese ~sdını tT 1 etme~ Bir vuruşta yıktığımız mazi yonunda Türk bas murahhası 

d edil · · 1 ın kıraatı . d'' a sa ı e gı en ıp talebesı · t t .. - k k -
r est mıştır. rapol rl ar kalmıştır. Rus sefiri M. Sunç un s~elce bu mesele hakkında hiç yerınle akş . at~kubstlune odnabrak Tevfik Kamil Bey Ankarada 
(uduz manda ce se ere bah ekspresle Ankaradan şehr rd . . d".. . . yapı aca ıs ı a arasın a e munzam tahsisat meselesi ile 

• • 1• . . r ye e ıçtıma etme ıgı gıbı /eşip duruyoruz 1m k d . 
kuduz bir manda Galata ba- M'll" anayı sergıs mize gelmıştır. •n dahi o gün hususi i 1 . . . . . meşgul o a ta ır. Komısyo-
rı civarını allak bullak etmiş- 1 1 S . B h B • . .. . ş erım Fakat ınsanlar hıç bır zaman nun bir sene de vazifesin" b' . 
likenin biiyilkliiğii karşısında ·ır Sanayi sergisi nısanın e çet ey o~ayısıle Fa~u~tey~ gıtmış ol- bir vazife makinesi iycat etme- remiyeceği tahmin edil 1 ıtı-
:fik Ef•ndi 7 el silah atarak Mı 1 d Ankarada açılacak- Tütün inhisarı umum müCUgumdan hadısenın ancak vu- ğe muvaffak olamıyacaklardır. d" mekte-
ı öldürmüştür. dokuzun. :yın yirmi altısına ka- rü Behçet B. in bugün Anka·uundan soı;ıra ha~rdar oldu~. Ergeç küçük çiçeğin kokusunu ır. T k • ti • . 
;ekteden ölüm tır. Se:f kalacaktır. Sergıde sa- dan gelmesi muhtemeldir. lu me_:ıelenın ceınıyet!e kat'ıy- ve küçük meyvanın tadını duy- a Si saa ennın 

.. b" de dar aç l b"lecektir. İştirak eden Karaköy saati ren alakası yoktur. Lutfen tav- mağa yeniden alışacağız. Sabır konturolu 
Redoslu olup otede ıre tıŞ yapı a ı • l ih b y n · ed · 1 ·· .. h · · 

ta olan 66 yaşlarında Mehmet i al edeceklen yer er mec- . . tal nan (')fı .u urma ızı nca erım e- ve h<ıves e, uzun gunler ve u- Dün fe nmızin muhtelif yer-
ıba yüksek kaldırımda Şark lere şg rilecektir Seı gi Anka· lkıde bırde has lh a · endım. zun seneler çaltşmak sırrım tek !erinde Seyrüsefer memurları 
giderek oturmakta iken vefat canenBve nelmilel ~iraat teknik raköyde~. saat n ayet !am T•p T•l•b• Cem•y•t; R.;,; rar bulacağız. tarafından taksi saatler· 
elediye tabibi tarafından yapı· rada. . ey . ılacak- dilerek dun akşam yenne . . 

Ankara mekteplerinin 

teftişi 
Maarif vekaleti müfettişi u 

mumilerinden Ekrem B. Anka· 
raya davet edilmiştir. Ekrem B 
görülen lüzum üzerine bütün 
Ankara mekteplerini teftiş ede· 
cektir. 

MEVLÜT 
Gelenbevi ve San'at Mektep 

!eri muallimlerinden M. Sait 
Beyin validesi merhume Adi.~ 
Hannnın ruhuna ithaf edilme~ 
üzre yarınki cuma günü öğlt 
namazını müteakip Sultan Ah· 
mette Firuzağa camiinde mev
liit ve hatim duası kıraat ettiri 
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MlWYl'.T SUBA'f 1981 

.illiy~t 
A snn uaıdtsl "Mllllget" tir 

4ŞUBAT 1931 
l::>AREHANE - Anlıara cadde.! 

No: 100 Telpaf adresi: Milliyet, lı. 
tanbııl. 

Telefon nınmralan: 
lstanbul 24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 ayiığı 400 kurut 800 kuru§ 
6 750 " 1400 .. 

12 ,: 1400 ,, 270~ •• - -Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti reçen nüıbalar 10 kunıı 

tur. Gazete u -t1ıaaya ait itler 
için n. üdiriyete müracaat edilir. 

C.Uetemiz llblann ma'uliyetiııl 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 

Bilmecemiz 
10 il 

Mektepliler müsabakası 

Mürteciler .. 
Mektepliler müsabakası 89 

uncu hafta 5 inciliğini Galata
saray lisesinden 69 Sedat Mem
duh Bey kazanmıştır. Yazısı şu
dur: 

SEYRISEF AIN 
Merkez aconta:sı Galata köprü 

Başı B. 2362 Şube Acenteıl : 
Sirkeci llühürdgr zade hanı 1. 
2740 

Trabzon ikinci 
Haftanın en mühim haberini postası 

mürteciler hakkındaki karar 
teşkil ediyor. ( KARADENlZ) vapuru 5 
Bulanık suda balık avlamaya Şubat perşembe akşamı 

çıkan bazı şaşkınların müsebbi- Galata'dan İnebolu, Samsun, 
bi bulunduktan ve her Türkün Ünye, Fac,;a, Ordu, Giresun, 

!.;;:;~..:.:.;:.:..:~~.;.:.;~~~.o.:ııgııkalbinde gizli bir yara halinde Trabzon, Rize, llopa'ya k.alka-
kalan Menemen faciası maliim cak, dönüşte pazar, Rize, Of, 
dur. Sürmene Trabzon, Polathane 

1 11 Hükumetimizin aldığı kıy- Tirebolu, Giresun, Ordu, F at· 
l ! 1 

4 3 6 7 1 9 
O metli tedabirler arasında bil- sa, flnye, Samsun, Sinop, 

ıl 1 ıg IBlll! 1 il 1 hassa örfi idare ilanile divanı Jnebolu Zonıı;uldağa uğraya-

- - - di. •-..:..::.-=-----------

•tımec•mizln h•ll'1dil•tı 
ı•llll 

•! -~ harp teşkili ehemmiyeti haiz- caktır. 

- .ı Son gelen haberlerden anlıyo Mersin postası 
Dün en fazla hararet 4 en az .ı dı. • - •lıE 1 ruz ki zaman zaman çok şaya- ( KONYA ) vapuru 6 
Bugün ruzgiir şimalden ve ha ' a - ı · __ . - nı dikkat safhalar arzeden ve Şubat cııma 10 da Gıılata-
sulu kar '" ka alı olacak ııı 1 ·~.· \ 1 bunun Türklük ve inkılap aley dan (~anakkale, Jzmı· r, Ku"llü'·, 

~,======:i;;:Üll::::r;;:;~~:j 1 ··=ı · - iil!.• 1 il• hine mürettep bir hadise oldu- Bodn;m,Rndo,,Fethiye, Anta~a, 
E '• 1 ·ı gtında şüphe bırakmıyan tarihi Al~iye, l\lcrsin'e kalkacak .-1:1 -1- •i- - 1 - - 1 ' rı:uhakeme adil kararını vermiş döııü~te Taşucu Aııamor, Fi· 

b k t j ı•jD tır. nikc, Andilli, Kaiknn, Kuşa-Kemafissa l • .. _ ,_ . iB - -i- Bu kararda 105 maznundan dası •. ÇJn:.ıkkale , (;eJibolu'ya da 1 
d bir kısmının beraet ettiği ve di 

Az okur yaıar bir tanı ığım •ııt1lalı..:i bllmec'11lİ.l gerlerinin muhtelif eezalara vu ;.."11·~·.·ı.· •w•~'.1"•t•ır•. ••••••,.. 
geçende. bana sordu: Soldan Mi• ve yukardan aııai• rulduğu bildiriliyor . 

- Ragm" en, ne demek? R ( ) va--(3) , 
1 - emil 3 . -- · Bu suretle mukaddes inkıla- TAViL ZADE VAPlJRLARı 

Drdum .•• Evirdim çevirdim, 2 - Baaton(3).FOalarta (l). k _,_ bımız aleyhine kalkan basların M A ık P t 
bir türlü bu sözün tam ve sırf 3 _ Nota (2). nın ar a .... şı h .

1 
h, ,_,, untaıam yva ı os uı 

Türkçe mukabilıni bu ama ırn. mit günler manaema gelir (2). oldugu ııı:bat edilmıştır. -, 

Bu ak~ıım MAJIK Sincma .;ında 

2 MEŞHUR YILDIZ 2 Mükemmel Filmde 
Dünyanın en güzel kadım: B 1 L L 1 E D O V E 

A Ş K Ö L M E Z filminde 
ve neşe prensesi: C O L L E E N M O O R E 

CiCi MARKiZ filminde 
Bu zengin program her halde herkes tarafından lı"j\'"ııilecektir 

(Comedie Fransaise) den 

MARCELLE 
ROMEE 

Aslı Çinli olan Prenses Ho
ang • Thi . Thc ile beraber 

tarafındın temsil edilen 

Doktorun Sırrı 
Fransızca sOzlü müessir film inin csrınru 

1 

BlR AŞK 
MEKTUBU Pet Jatın~a ~lHAMRi ~a ö~reneceksiniz. 
Fra1sızca sözlü rnua,zam IC~18 9 •OOO 

!!d!• !oy!n!av!or!!. !!!''!!!!!!!!!'!!!!'-~ ••••• Bu ak,am ASRI 

filmin· 

- __..] ijÜYCK (:ALA oluak sinemanın iki :işı k ı 
-İstanbul belediyesi Pek mile><ir ve heyacanbah; bir mevzııdo nl•n 

ıscan1>uı :ı~~:sinden: Yeni Sokak Meleği 
cami ciYarında lloca Alkddin Filminde arzı endam edecekler.lir. 
mahallesinde l.eblebici )Janında ,\fo•iki parçalm .\ heıtro P, ıliaıısky tarafın den mhik editmiı tir. 

17 numaralı oda kimya veril· FOX filmdir. 
mek için açık mi.izny-:deye ko- Jlcr nk~am ASSO ve YANA ile S PLANTRE'"lerln 

ıımuştur. Taliplerin şartnameyi hliyük muvııffakıyeti -------
görmek için her giin Levazım 

müdürlüğüne müzayedeye gir
mek için 5 Um muvakkat te· 

Toınn in~isarı uınunıi mu~irlitin~en: 
. 1 d (5). Başına bir (A) gelirse g~- er :am.an ezı ı:ıey_e .ma ırnm ~ ,.~IC'u:ı}~\cr~~r-İ 

Adamcaiıza "zıddına inadına" 4 _ Gjdi i§ (3). Bu münasebetJ.e şu hakikati 
filan gibi cevaplar verdim am- s - Duman lelıai (2). Nota (2). bir kere daha izhar etmeden ge ~emhe ıltşanıı saat l 
ına ben kendim kanrnadım, bil- li - Bir gün ismi <4>· Bir meyve çemiyoruz: ı 7deSirktclden hareketle Gclibolıı I 

minat akçeleıile beraber ihale 3000 • 5000 kilo: ~igara kAğdı '.>alyalarından t;ılrnn çul parç:ı! 
giinli olan 26-2· •)3 ı per;ıen!bc 2818 .-\det: Yagh kaneveçeden mamul köhne lıurclır. 
günil saat on beşe kadar J',n• 13u iki kalem köhne e'1ıı p111arlıkla ~atılacaktır. Talip olan.I 

m~oğ;:y:dısoy·~~ek Jizım ge- ~42:. Hicap (2). Sonuna (K,l) Mütareke senelerinin Mmağ- Çanakkale, Kiiçiikltuyıı, .\lun-
Konunra bir i~lri olur (2). rur kumandanı Fransız are-

li-- b1%' ı'm· lisanın bö"yle "hal" ~ t 1 1• J"<l amit, "urh• · y' ve ..... s - Ba§ (3). şali ve ngiltere'nin meşhur ca o u,;, ~ Tu ., ulll c 
kelimeleri, edatlar gibi cihetle- 9 _ Uu.Jı: nidası (3). Bir meyve susu Lavrens ile bu kuklaları l\yvalığa a;ı:imrr ve avdet edecek.tir 
ri zengin değildir, buna mukabil (5). Bey&ir oynatanlar bilhassa bilmelidir- Yolcu bileti vapurda ıta verllir. 
meeel!: Aile ve hısım akraba ıo-- Geri <3>· Kalın kumaş <3). ler ki Cümhuriyetimize uzana- Adres _ Yemişte T~\ilt.ade 
isimleri pek boldur.. Ağabey, 11 - ÇalıJ3n (a). Ufuk (l). cak bar menfur elın" akı"betı" ol-

~ lıiradcrler telefon '5tınbııl '2210 
abla, teyze, hala dayı amca, yen Yeni n~ırtyat duğu yerde ezilmektir. !!!!11111!111111!1•••-••--
ge, kayın enişte, bacanak, bal- Adil mahkemenin tarihi kara Vell zade vapurları 
du:, dümış, dünür, yeğen, torun Ç I F T E MECMUA rile vatandaşlar, aziz Cümhu- K d • t 
nine, dede, ata.. Tllrbpor bu1iln çıkan IQuncu riyet şehidi kahraman Kubilay- ara enız pos &Si 

Tamdıklamndan birine bu sayıeile beraber okuyucularına ın kanını içenlerden öçlerini al iktisat "1~~~~t 5 

" rağmen" meselesini anlattı- birde sekiz sahifelik slaeıııa ill· mış oluyorlar. p b 
ğnn zaman bana §U hakiki vak' Ve81 veriyor. Bu 28 aalıifellk Mutfak ın,ası erşem e 
ayı anlattı: çifte ıaecmuanın spor k111mıoda :\lün:ıka!'a ihlnı günü akşamı Sirkeci nhumıııdan 

- Beş on sene evvel Boğaz i- en son ve hususi haberler, haf- hareketle Zonguldak, lncbolu, 
A Daru~şafaka Mödüri)"1'.inden: G s c· •ı· b rinin filin iskelesinde hmet tanın faaliyeti mektep ma~ı:ırı, .erzr,. am<ıın, .ıresıın, n zon, 

~ T Daruş~afıkaya k-ıpalı zarf 111ünı· • l" p 
Ef. ı'smı'nde bir memur vardı. il b ı b bl ( >f, !:iiiruıene, "1.e, ve aıara ive q ı atına r mecmua• ka,a usnli ile bir mmlak \lptırıla· 
Bu adam okur amma yazmaz dır. Resimler, sinema haberleri a1.imeı va avdrne ayni 16kelelorlc 

cüur. Zorfiar *ubattn 23) üncü Sürmene, Vakfıkebir ı•e C.iü·al··· 
birisi idi. Günün birinde şirket- GTete Garbonun hayatı ve ilı:- pazartesi günıl sa:ıt l'.i,ı 9ı: .• ~J . \lik ve yolcu için Sirkeci 
ten gelen bir tamimde "53 nu- ramiyeli masabaka gibi caıip n..---· · 

1 
k ·r 1. vu··m·u-·k •aloııu karşı,ıod. a Mıliye 

l•ltmlye ıutrkezindc aı;ı ıca ur . . • ıp , ' • maralı seferin Kemafissabık ic- yazılar. han•nm !:>irinci kauodakı a~enıı-
olanJarın ;-arcnamc ve keşifJı:ımc f 1 

ra edı'leceğı"" yazılı ı·m,ı·,s. Ah ..... ~· cpoR 'Ll;'ll .. tı•• mnrac .. ı. Tele on sL 980 
cC. llu "Kemansııabık kelıme- ·' "' ,,. >uretlerini almak ilurc mez<tlr mer· -· 

sinin manaııım anlamaın:t§, te- 4üncü saym huıı;lin çıktı. ~on teze müracaatları 
. .. .. boks maçına ait resim ve ka· Iaşa düşmüş ve iskelerun onun-

deki boyacı Avram'ı çagrrıp so- rikııtürler, sinema ıııldızlan spor 
rar: ile ali\lı:ıdar mıdırlar? Yirmiden 

_ Ulan Avram, Kemafissa- fazla resim. 

bık ne demek? Kıılalr, Boğaz, Burun 1111ltahassısı 
_ Ben ne bileyim Ahmet e· ~ 

fen_diUlan şunu bir sor bakalnn 1 C~;.!~~~:.n ~~11 
Avram koşmuş iskele civa- ö~lodeıı sonra 

rındaki mahallebici ve tütüncü
ye sormuş, bilememişler, m~c
bur olmuş köyün çarşısına gıt
me~. Orada bunun eskisi gibi 
demek olduğunu anlamış ve U· 

nutmamak il;in muttasıl hem. 
- Kemafissabık eskisi gibi .. 

diye söyler hem de iskeleye doğ 
nı kosarmış .. 

- Bu da kim? 
Gecen gün Fransada çıkan 

bir sin~ma mecmuasında bir 
kadın resmi gördüm, altında 
"Türk aktrisi Benica Fırhy" 
yazılı idi. Bu isimde bir Türk 
aktrisi tanımadığım için garibi
me gitti. Burada da mı sahte-
kirlık? FELEK 

Beyenname ve Defter 
Tayyare cemiyeti tarafından 

ıabctıirilen ih1'ır, hüviyet ".rakıları, 
btyannaıncler ve <lcfterltr, Tayyarı 

ctmiycti \'iltyeı ve ka;.:a şubelerinde 
ye plysnco gı,eıtrinde satıl111akıadır. 

Perukar esnafına 
!srınbul 1'ic1ret Miidürlü~ündcn: 
l<ıanbul peruklrlar c 'mi~etinio 

istif• eden idare ht!cılnin yerine ı-•
nlden intihap yıpılacııındın şubatın 
J•dln ci cıınıarttll ~nü Slrkeci'dc 
Sucu ıokı&ında 'fllrklye ilanındaki 
cemiyet mtrke!lnde saat !O dan 16 
c l<&dar rey kabul edileceği allkı
daraııa iı.n olunur. 

• 
l!;tem 1ZZET 

LYON BEYNELMiLEL SERGiSi 
2 na ıs Mart 1931 

TECHIZA Ti SlllAIYE : 
Meklnele•. eıaıu ed•••'· ın .. ot, ı..hlnat. 
olotıtrik to 'hl• odonlorin o dedi . 1200 
MODA •• lıılf:LBUSAT SANAYii : 
Kuıın•9lar, h•zır etMaet•r. tuh•flye, tı:Ortder 
t .. hl• odııntorf" oılerll . 800 
TEFRIŞA 1 vo ASAltl NEFiSE : 
Çtrdclllk, p6rSeleB iman, ıocacar•• mılcww· 
horat ıo,hlr oıı...ı.rın adedi -"'\ 1100 
,ANTAZ 1 EŞYA. : 
VezıhaM lıwaıuaata, ıt"'at. aehtlpn ma· 
mulltı t•9hlr ıufenlıt"~n adedi 700 
MEVAOOI OIOAIYE. ŞARAP•• LİK0RLER 
teahlr ıdenfaftn mık•rt • IOO 
OToMOBlt •• llSIKLETLER ; 
tathlr adınl ... in ıd ecU SOO 

ZiRAAT MAKiNESi HAnASI : 
' (10 lla 1& M.rt t9SI) 

tefhlr oıı.nı ... ın adedi 400 
S.yatıafta "• orada ııı...m.ı .. na111•d• twl· 
hllll. Mallarını ~lılr oıleıılerln kııtaıoiu 
12 Fronlıt•" (Şubat ptldaoında lnllpr ._, 

Telsilll içi" Hrgl ldo,.lno mlnCllt. 
FOIRE DE LYON • 

Rue Men .. trler. &.YON, Franoe 

j hafil., Yüksek zevat.. Dediği-\ 
miz efendilerin kazancı hep bu! 
Hepsi bu yüzden servet sahihi 
olsunlar da ben ne deye yüzü
ğümü, küpe mi satıp faturaları 
ödeyeyim?. 

- Ben de alırım! . 

,. k" ı ı • - eme ı ış a amr.. a yor, degıl ı, a ınan paranın <arşı:ı • 

Dr. Süleyman Sırrı 
Dahili hamlıklar. \lcmlor Sıh· 

hat \urdu. Cumıdan ıııudı hergün 
2 den so~r .. 

. -~-·.·--

G R • p 
Her ,;iln mı 1ncazanıın 

istimali ile nıündcfi oluı 

Pertevnlyal Vekfındn: 
J(öprüba~ında Velde Hını <\ı

nunda Q :-/o edalar 11 No maıı la 
mıt;azo, ı (!. 15 No nıu oda mı. 
zı, 17. Hl, 21 :-<o ııuJ;aza ve o
!ıt ıçık arurma suretl!c ve Jİi 
gün ıııilddetle ı•lı&!edeye vu'e< 
mlş ve ve,·ml ıııılzaJedc olarak 
banı> 14 iincü cunurte<i tayio kıl 

llllf oldnğund•Jl kira ile tutıHI. 

ıeyenlerin 1evmi mcıkiırda saat : 
lıtıdar fst•ııbul Evkd mldUrlytti 
penevniyal nkh idaresine veya li 

encümclllne milucut eylemeleri 

ciimeni daimiyc mtir11caatları. rııı nüıııuneleri Cibali levazım anbarında .~ördiiktcn sonra 14· 
* * * 931 cumartesi gün ii teminat akçalarile lıcrnber <aat Hl,.30 

lstımbııl Belediyesinden: Zu- Galatııda mubayaat komisyonuna müracaatları. 
~~~~~~--~~~ 

baııi Belcdiy~ ralimatnamrslnin - Emval"ı metruke mu'' du'· rıu·· g"' u" ndeJ 
424 üncü maddesine atideki hk· 

ra tezyil edilmi!jtir. ( Balıkçılar s hl k h 
dahi Balıkların isim ve liatla- a } an e 
11111 mü~ir etiket koyacaklar
dır. l':tiket hilafında yeni bir 
dns balığın i~ıııllc diger cins 
balık satmak ıntnın udıır. ) 

,. * * 
Yağkııpanı iskelesine men· 

sup ve Mustafa oğlu Mehmet 
efendinin tahtı rnsarrufıında bu
Jıınan 15-550 numaralı ma-vna-

nm •u.src-on?Jra~'"§~'·ıiralıın ~e
mini istifası ıımnınds munıa
ilcyhe ait bir adet miistamel 
yelken ve he~ parçadan ibaret 
ve keza müstamel tahminen 
yirmi metre uznnluğunda ha
lat ve 14 metro uımnluğunda 
ipin 7-2-931 tarihine miisadif 
cumıı.rtesi giinli saac oıı<la mcz
kür iskele me-ydaııımla hilmü- ı 

-ıayede satılaca~ı ilan olunur. 

* * * 116? numaralı araban uı >ahi-
bi Madam .~na•tasyanm Yesaiti 
·nakliye resminden lıorcu olan 
26 lira 25 kuruşun talı~ili için 
haczedilen bir adet halının 
9·2·931 paza;-ıe,i günii öğle

den sonra mezat idarc>inde sa
tılacağı ilan oluııur. 

* * * 
lsranbul Belediyesinden: Kam-

yonlarda kullanılmak üzere 

Kızıltoprakra Zühtii pa~a mabıı.llesinde Bağdat caddesinde t 

50 yeni J 90 numaralı :ıhşap hane, bedeli RekLr. tak,itrc öden 
iiıre 2200 lira bedeli muhammen ile Y·2-93 l tarihine mu'a 
pazartesi günü saat 14 de bilmüzayede satıJacal.:rır. Taliplerin 
7,50 reminııt makbuzlarile f,tanhul emvali metrııkc ,atış lı:onı 
yonuna müracaat eylemeleri. 

TOMn inhisarı uınnını ınü~ürlüğüo~en: 
Cibali fabrikasında yapılacak alektrikli yük asansörün 

vaz'iyesiyl~ ba~ı nevakısının ikmali pazarlıkla ihale olun~ 
cakbr. Talıplenn raporu görmek ve pey sürmek için ıd 
lira teminat akçalannı hamilen 9 ,ubat 931 pazartesi gü 
saat 10,30 da Galata'da mubayaat komisyonuna müracaatla 

hunu "C tiı:an:t odasına kayırlı 
olduğuna dair vcsıl,:ıyı mühür

lü zarfa kovarak ihale günii 

olan 26-2-93 l Per>jCmbe µ;ül)ü 

saat 15 c !;adar l~ncliıneni dai
ıniye \ermeleri • 

* * * 
htan bul Helediyesinden: Ha-

ıel,i, Ccmıhpaşa, Beyoğlu, fan
razı zühre\'iyc hascanı:Jeri ıçın 
lüzumu olan ekmek n zerıe-

vat kapalı r.arf!a münakasaya 

konmıışttır. Taliplerin ~arıname 

almak için her gün !nazım 

mtldürlliğünc ~clmclcri teklif 

mektuplarımda ihale giimi olan 

26· 2-931 perşembe giini.I saat 

15 e kadar eııciimeııi daim1ye 
vermeh:ri. 

* .... * 

olan lI>l<udarda '.\'eni c:ınıi a 
liısu dahilindeki yangın lıAv 

zunun tamiri açık mıınıkasa il 
konmu~ur. Taliplerin şartnı 

meyi ve keşif evrakını görnı d 
. . b .. 1 . . h 
ıçın er gun ~evılım miıdiı ttı 

lii~ne münakasaya girmek i~ 
87 lira muvakkaiı reminat al tı 
çelerile beraber ihale gö~ 

olan 26-ll-931 ı~r~cnılıc g[in 
saat on lıeşe kadar Eııdimeı 

daimiye müracaatları. 

l.üıumu olan 50.000 kilo benzin 
hapalı :.-A1rfla münakasaya ko
ıınlmu~tur. Taliplerin ~artname 
almak için her giin Je;;ızım 
ınlldiirliiğüne mürıcaatlıırı, I 125 
liralık muvakkat teoıinaı mak
buzile ~artnaıne, teklif mektu-

lstanbul Belediyesindt: Be
deli keşfi 48 ı lira 39 kuruş 

~sküdu 1 luku'' Htkimliğidc 
Üıküdorda Selami lı li cf. mıh d" 

lesinde 12 ııum.rıh hanede u~ lif 
Kosli oğlu Yanko efendi tardınJ~ tiy 
aynı ıör•, t•cakin ıasiloğlıı \ınJıı f{i 
elendi •leyine ikame eui~i caabiJ lıe 
kayıt dansı üt.cıin: miiddeiale• ~ .. 
Yanko el.ye gönJerılcn davetiyeni 
aidııde mevcut m•şnıhattın ilııııct ltıt· 
tlhınm meçhul uldutu anf•,ı!m•' QJ ı 
olmakla illneu ıebliğine karar ,c lı 
rilmit ve :revmii muh•keme l 7·.l-9:l dr:ı 
11lı CiiJtO. sut ıo. .ıo. ıali~ ctlilm ıt. 
oldutu ıeblill olunur, l 



l\tll .! .IYt;r 

Musakkefat ve mu- idam eclilenler neler söylediler? 
• • . f d ) 1 Asılma nöbeti b.act İsmail oğlu Hü· 

amele vergısı (Başı. bi~incı say :m:b- seyinin ... . 
<lı. Bumda kendilerıne bazı~ k 1 Kıraathanenin penceresınden bakı-

- • - n ve otomobille lzmire nak ece - yordum. Tam bu sırada bir tüfek 
( Ba.51 birinci sayfada) f leri söylendi Fakat ~u~r: o~::e: patladı, kalabalık karıştı, artık 

. . . . • • bU.le İzmire gideceğimiz•. zaı;unlar vak'anın sonraki ~ı gözlerimizın, 
gıbı uzerınde bına olmadıgı hal yız ! cevabını verrnı~l~rdır._ ona önWade çercyan ettı. Bağrrar, o~ 
de ticaret ve sanatta kullanılan hapiahaned<p . otomobU,le ~ le • dU. kaçtı sadaları, düduk seslen 
. 1 1 d musakkafat ver getirimişler, bır şey soyleyıp Y dört bir yana kotuşmalar baıladı. 
ır.at 1 arsa ar a 

1 
k • meyecekleri kendilerine sorulmuş ~ MAHlCOM NASIL KAÇTI? 

gısı mevzuundan çıkarı ara e dini merasim yaetırılm' :ır. ~ Mahküm HW;eyini hamil otomobil 
razi vergisi mevzuuna bırakıl- asılanlar Lliz İbrah.im. Ç'.taklı ~le~: muhafaza altı .:da siyasetgi.ha geldi. 
m1şur. man ve çingene Ah ve diger do Hüseyin muh .. fızların nezareti altm-

3 _ İstisnalardan bir kısn:ıı şi id!. . . set aha gc- da oto~obild~ıı i':'.dir_il~i ve sehpaya 
fi h .. k ·· ·· kaybetmiş ve bır Llz İbrahım h~ sıya th g Be doğru yurüdu Hueyının başı bcy~z 

1 en u munu !arla tirildiği esnada Mıralay ııan t ~ bir bezle sanlı idi. Sırtında haki bir 
ktEmı da muvahhar ~un . hükumet konağında bul~n~n zeva_a: ceket vardı. Ell•ri biribirine yakın 
tadile uğrı:.mış veya ılg~ . edil- - Bu adam Türkiyede ırtıcaın Lav bir surette duruyor, kclep<;eli olduğu 
miş bulunuyordu. Bu ıtıbarla reıuidir .. dedi. . hissini vermek istediği görülüyordu. 
bugünkü ihtiyaca göre vergi· Kumandan bey de telefona enur Jandarma kumandanından maada 
1 • - ıazım '""len bina· verdi. . herkes mahkfimun ellerinin kelepçe· 
aen ıst.ısnası . oı:- , . B _ En görünen yerdeki sehpaya o- siz oldu~unu söylüyor. 

İliç ismi 
maıııol şerinıt 
prcsipit~ joıı 
fcno~alil 
kap;ül fuJ<:rıua 
hcher kaps'ıl U,50 
ıı•it borik 
c:;ans dü jirofi 
ıcrpin 

kodein pıir 

sulfot dil sut 
:ınti pirin 
piramiJoıı 
haınızı klornıa 
hintyaıtı 
santoniıı 

bom dö pno 
sıılfot dü l.iıdr 
çliscrin 
asit fenik p .. r 

rıa.t ı 

:\lınacak ınıluar 

ı ııtı G. lık kutu yirmi kutc 
2fi " 

şi~c 25 ~işe 
l!~O tt ~ 25 
.ıı;u adetlik 25 kunıi 

ı kfü, paket ~:; k:lo 
1 O t:. lıl.. şi~ 25 ~işe 

1!50 tt ~ 25 , 
5 ~ ~, 25 " 

.. 

:; kiloluk naket l!:i palet 
~50 G. lık ~ı,c 25 ~işe 

10(1 
1 
5 
:ı 

" 
•• 

,. ., 1!5 kutu 
kil·Jluk ~i~c 25 ~i~ 

., teneke '!5 teneke 
G. lık şişe 25 şişt 

kil okul ~i~ı.: ~5 
" .. tt -· 

" .. ... 
.. .. .. .. 

~ '-'-'"' ....... ~· . .:..· -----·---

••••••••••••••••••••••• * .. 
i Erz!,u~~~.~~-: !:!~!~~· n!:~İ~!i Atuf 

!leyin bu mühim eseri bugun çıktı. Muallim melıtcplcrine 
ders kitabı, bltOn ımıeWmlere ve maarif mensupları~a iyi 
lılr rehber olacaktır. Ba kitabin tanesi 75 dillisi 100 kuruştur. 

Tabiat hlklyeleri 1 
, ~~ lngflizce aslından açık bir lisanla ıercllme edilmi~ olan • 

ı ba kitabın birinci kısmı çıktı. Bu kitap, çocuklara bl!tlln ta· • 
biat ve Cfya derslerini, mevılmlerc, aylara ıtörc hlkAyc ve • 

• masal ıarzıada Otrotea nefis bir eMrdlr. Muammıcrc birer 4 

rehberdir. Her çocuk babuı aımabdır. Her ay bir kitap çıka- c 
caktır. Her kltapı.. 12 hlktye vardır. Reslmlidir. 25 kuruştur. ~ 

Yeni ilmihal 1 Halit takvimi : 
811 khap, herkesin ota• ED dOğru, en ncf.s tak• ~ 

yabllecetf bir ıadeHkte ya• vlmdir. Evlı:atı şer'iyr); mulı- • 
• zdmlftır. Taassup ve ctılıl teYldlr, muhtıra111 vardır. • 
• zlh•lyetıen eser yoktur. Sonunda yeni kitapların list~ 

z. 
!ar tayın v~ tı:.s?ıt. edılı~ııştır. u nu aaıo, sarığının başında kalmasına Hüseyin ıehpara doğru yürürken 
meyanda zıraı ıstıhsaliitta kul- kanunen cevaz yoktur. Ö LERİ bir an i~inde mu!ufızl:ınnın arası~· 
!anılan bilumum binaların ver- LAZ İBRAHİMİN SON S ~. .. dan fırladı .. Bir kargaşalık oldu, bır 
giden muafiyeti cihetine gidil· Ll.ı İbrahim h~ .sehpayı ı:orue~~~ silih patlldı, "kaçıyor .. •esleri yükse 

i yodıı pota,y. ını 500 
v:v:clin y:.ı;ı krar. f 
iirotropiıı 1 l · SOO 

G. lı ı.. .. 
kiJı,Juk J. Utll 
c. lık ~i~c 

Tanesi 15 kuruşlar. vardır. ciltsiz 10 cildi 2U 1(. 

· Mektep temsilleri 
.. .• 
~ " 

r. 

. . , r kadar ye kadar metanctuu muhal•~ liyordu . 
mıştır. İratları 20 ıraya l'akat sehpayı görünce kelttl~ı. ~". Bir ara bir t?kım düdüklerde öttü. 
olan binaların tamamen ve 6•0 veti kesildi, aıulıaiızlardan ıki ~ Firarinin div•nı harp binasına doğ
liraya kadar olanların da 20 li- kollarına girdi. İlmik boğaz'.na ~fı· ru kaçtığı görülüyordu. 
rasının vergiden muafiyeti ka- rildiği z~man ~i~ şey söylcyıp soy e- JANDARMALAR VE POLİSLER 
, ul edı·•-ö~•lr miye~ı kendısıne soruldu. .,1 d. FİRARİYi TAKİP EDİYORLAR 
J _... . .. h mEaat .... ır k y · · saat teşvik için - Bcnım pırım oca . d' Firariyi bin;onın arkasından sı ış-

4 - enı ~n, 1 •. ". Asıldığmıa cocflcnmiyo~~· ~ım ı;:i urmak için muhafız jandarma ve po 
mevcut muafıyet muddetlcn kadar on bin mürit yetı.~~ım.d d' !isler iki ayrı Jmımd•n arkasına dil§-
tevsi edilmiştir. şeyh Eeadm yanına gom:;· b ~ 1

' tlller. 
5 _ Verginin safi iradı istih- sonra aileılne Nt vasiyetle e u un- Fakat bln•n~n. arkas:na. ~~nldığı 

daf edecek şekilde alınmasını du. ene Şc ·h Esa- zaman bur1'd~ ıkı kol. bınbırıl~ J<;ır~ 
. . . . Af' • boş Fakat en son~da g . Y. . . şrlqtı. Hüseyin bir kaç n'letre ılend. 

tcmın ıçın ~ayrı :ıa 1 ırattan dm yanına gorı:uI:ncsı vasıyetını alabildiğine koşuyordu. . 
kalma, tamır ve ıdame masraf· Uç defa tekrar rttt. Arka~ndan d.urm•sı için yapılan 
lan mukabili olarak, diger mem DlGER MASLUPLAR NE DE- ihtarlar, atılan sil.ihlar semere ver-
lekctlerde olduğu gibi muayyen ·MİŞLER? . , medi. .. 

. . T d b Hafız Cemal .,sılırken, 500 lır •. m 0 ıu bic acs duymuyor, mutema-

., .. 
sal ol .. .. " " 
t:ınallıin 1 f ı uo " kutu 
t:ılıti ~7.0iiyui b:zmııt ı kiloluk ~i~~ 
[MUll dö l! ,fu " ,, 

100 
25 
.. 

kutu 
~i; 

.. 
arcnııl 

kinin konıpiriınc ' 
pcrtt\ hdıı:ri o.2s 
hanwat dö >Ut 

horal-s 
liikop!aster 
i )'c.t form 
l•:ı fır.,::ısı 

~:lO <.~ hk ŞtŞt: ,. ~ 
kiloluk kıııu :10 K!llı 

.. .. 
santim gen!~lıl..te f 50 ade. 

50 C :. lık ~i;c 25 şişı; 
25 aı.lct 

Direkli kiiçük il~\· tı>r;ızl"' ve dirhem! 
Sıilfat dı i zen k 

aşarui !" ... 
\!50 C:. lık şi~e '25 ~işe 

4 ııdeı 

· i{Cfat Nuri Beyla (Fellket ta'l'11•da, OOz değı, Eski borç) 
lsimH tlç tanesi bir arada f117nl He ( Omıt mektebinde ) 
piyesi ve ( Bir kır cıtcncesi ) k-ıdlsl çıktı. tııııeal 20 K. 

Garp cephesinde yeni bir şey yok! 

i 
Dünyanın en mcfhDr eseri olup bütan dllnya lisanlarına 

terı:Gme edilerek 8,873,000 tane bamlıp sablan bu kiblp çıktı. 
Mevcudu bilmek heredir. Taaul l.50, clldlıl 175 kuruştur. 

"Muallim Ahmet Halit kitaphanesi M r--
1 k tı sat-Vekaletinden: 

~··' 
b~r mı~tar te~ı ın en son.ra_h a~ var. Bu parayı Horosköy camiine v"- diye~ J!ç,yordu. İdamlara nez~ret 
kıyyenın vergıye matrah ıttı a riniz demiştir. . etmek mecburi}•etindc bulunan Jan
zı usulü vazolunmuştur. Heyet ..,~at 3,30 da Zafer sınema'1 .ıarmalardan firariyi takibe çıkanlar 

'\likro<kop '"Y' 
im mersi yon! ıı 
ınuhte,-i yyati:.: 

nııırkJ u~ okulcr ııç ohlcktif 'c l · 12 

ku!ıı-tı YC içil'drl,i ıı[ıık kutu 

Ankarada telsiz telgraf civarın
da inşa olunmaktaki zirai ve bay
tari enstitülerinin kalorifer tesisah 
bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya vazolunduğu 
12-16-20-24kanunusani1931 ta
rihlerinde Cumhuriyet, Milliyet-, 
Akşam ve Hakimiyeti Milliye ga
zetelerile neşrettirilen ve bir ay 
müddetle kabul olunan bu mü
nakasanın bu kerre Vekaleti Ce
lilece görülen lüzuma binaen 
müddeti münakasanın bir ay daha 
temdidi suretile 12 mart 931 tari
hine talik olunduğu alakadaranın 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

6 _ Vergi nisbetinin tayinin· yanına geldi. Bu,.da iki kişi. Tuz pa elleri boş olarak geri döndüler. Fira-

14· , emlekctirnizde muhtelif is- zarında 5 kişi asıldı. Bunlardan talı~r riyi takip için ayrıca bir jandarma 
~e m .. · n e- imamı İlyas hiç bir şey soylem~~ müfrezesi, derhal yola çıkarıldı. 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: o t~mallcre gore _sermay~nı g . z ve dini mrr~simini yapt!"1°!f'..e::;:::;. Kasabanın mahreç karakollarına fi 

tınnekte oldugu hasılat V~ faı. çekmecesinde bulunan bır yuz~ğlemis rariyi yakalamak için emirler, Fah-
l - C'in:;i 11c, 'i merbut Ji<tcde y.ızı!ı .l~ kalem il:\ç kap3lı nazan itibara alınarak hına 1· kansı tarafından abıun:osını 80~ d··i reddin v• Mustafa Paşalar, İzmir 

ratlan vergisi nisbeti o/o 12 ola· tir. Bu civarda idam edilenlcc çıın ;.. jandarma kumandanına haberler.. . 1 e k t b't olunmuştur den Divanı harp nesa~etha:.~ın:lına İzmir valisi "Böyle bir hadiseyı 
ra esMı ah'-~~ öre ah· tirilmişlerdi: B?rada.bırer ı.er tar~ kaydetmemiştir!,. diye cevap 

zarf ıısulik ınıiıı:ıkasaı1 knnulmu~tur. 
\! - i\luııal,:ı a gumı 21!-2 <ı~H çar~:ıınlı:ı ı;iiııiı >.-ı~t 14 tlıır. 

7 - evcut IUl g k idam edılmiflerdir. verıyor 
~ap ikametgahlarla fabrika, de- ra Saat 4 heyet hükıimet ci~ar~nad~el FAHREDDİN PŞ. NIN EMİRLERİ 
ğinnen ve imalathaneler için, di. burada idem edilecckl~n g ~irir Fahreddin Paşa kat'i emirler veri-

.. .. . . lard ksan d Adliye nezaretbaneaıne ge . 
e burun dıger bına an no 

1 
~nlerdir Bunlar da birer birer ge • yo~ · Gediz k.. .. Ü k • Emi 

vergi nisbeti tayin edilmiş O • ~~!erek ·hazırlanan yerlere asılmış-
1 

-. opruaİ . ayıg1ını, b . .' 
- .. .. ed' ~ndell ..,ı a cm ıatasyonunu. zmır yo unu, u-

ması dogru gorulem 1
&• • tır. EMİN VE Dİ tün tchri, askeri kuvvetle çevirin. 

fark kaldınlmıştır. Ahşap ~- DERV!Ş MEif M::ıLIRKEN Bozalanda tahkikat yapın. Menemen 
atın men'i veya himaye edihne- ÖERLER ___ ,_, faili tinden de alakası olan Bozalanlıların evini 

ııı • b' rnevzu Bunlardan ve vaa a e 
ınesi belediyelere aıt ır E · Kubiliym başının ke- arayın .. 
olarak tdikki edilmiştir. ~·~~et r~daaı cdilmlttir. Meh- Hacı İsmail oğ)u ~~seyin.in bir 

t la tahminini icra aildıgı ~ adı ken: " Bir şey söyle- ~rafa uzaklaşmaması ıçın butun ge-
8 - rat nn fi . met Emin a r ~ki k çıt yollan tutuldu. 

Wcelle enn - · diye bağırıyor, va t azan 
edecek Ualarm. nı 'l • Y~· y h d' Jozef metin Gediz çayının geçit noktası, civar 
hukukunu temin maksadı e ın- mak ıstiyordu. a u 1alt eım;•. caddeler, istasyonlar muhafua altına 

d •· tı'n'lıni• adımlarla scbpayanm ına g ..,. ı dı " 
tihap mercileri egış .,., T" ki e Cümhuriyeti a m · 

•. . · · adedi aı't· - Ya_şaıın ur Y - e sö lem~ ı O suretle ki, bugün Menemen ve 
halk mumessıllennın . l deye bagırmış başka bır ş Y Y. civarından kuş uçmuyo.r dense yeri 
tırılmıştır. İstinaf komısyo~ ~- miştir Esadm oğ.luu Mehm~t Alı çok vardrr. 

.1 Şartnamesi imal~thanetlcn verilir. 

.ı -- itasına tnllp olanlar trminatı mııvakkııtc parnlıırı ve 
teklif ıııcktuplarilc tıerabcr (;e<löl rıa~dıı Jcnd:ırnm imalAthıınesine 
gelmeleri il.in okıııur. ------------ ----------· 

24 'Muhtelif MEMLEKETTEN gelen 

1800 EMTIAI TiCARiYE 6RUPUNUN 

MALLARINI teşhir eden 9600 rrnın viliyet merkezlerinde ıçb- metin idi. Hiç bır. ş~y. "°X~em~dc~ Ayni zamanda Hüseyinin Menen 
nıaı maksadı temin edemediğin· sehpanın altına gıt~~ı:;d. ·:?~ 1~8 de oturan Bozalan\ılann nezdinde 

. mahallin· Ahmet Muhtar çok 1~ • 
1 1 

•• 
0 saklanma&ı ihtimalide düşünüldü, 24 1 i k il< 

den bu .komısyo~~n - rından iki jandarma ı:ıı:mış getırıyor: kadar ıvde taharriyat yapıldı. TOccarın şt ra ettlıı' 
de teşkıl ederek ıtırazların tet du Sehpanın atma gelince oraya yı Firarinin sağ ve yahut ölü olarak 
ltikinde, mahallen tetkikata im· inl;,,ıstır. Cellat Ali bunu ka1ldırmıMş behemehal yakalanması iı·in Mene- 1931 İLKBAHAR 
ı. • Bundan sonra ası an • a d h'l h · · d · · ' 1 1 R G · S 1 "an h;ızırlanmışır. ve asmıştır. . . . h run al men a ı ve arıcın e, cıvar viliyct- L E p z G 5 E 1 

H'l "f k - muamelattan niııaru Ragıp ta bıtkındı, se pa d . ler ve kazalarda şiddetli tedabiri in-
ı a 1 a?un .. tına gelince üç defa "Alla~.. emış zibatiye alınmıştır. her durendiş tOccarın menbaını bulup 

dolayı şurayı devlete muracaa.t 'lesinin çocuklarına ıyı baknı~sı- Sokaklarda devriyeler dolaşıyor. 
~c·'.ckı kafi görülerek temyız ~: :~ylcmiş ve asılmıttır. BU amelı)'~ Saklayan olursa 269 uncu madde ile Gğrenmek ve en mOkemmel MOBA· 
tıı.ercii kaldırılmıştır. saat beste bitmiştır. cezalandırılacaktır. YAATTA bulunmak için YEGANE FIRSATTI". 

9 - On senede bir yapılacak BİR .. MAHKÜM .KAÇI:<?~ k MES'ULLER HAKKINDA TAH-
Uın • d'lA d husu Mahk(\mlar birer bırer g.tır ere KİKAT 1 MARTTA BAŞLAR. 

, U~l ta 1 a~t~n n_ı:aa a hi= as•hrken bunlatdan Bozalanlı .H.~cı Bazı kimselerin iddiasın'! nazaran 
•ı tadilit şeraıtı, mükellef le ! ait oğlu Hüseyin sehpanın önun- otomobilden inen Hilseyinin elleri 8IUln tefsil6t fahri mGmeııalli bulllllM, 
ile c;ılarak ~htiyaca müvafık ve d: kaçmağa m.uva.ffak olmuştur. .• kelepçeli değildi. . . . Gıılate'da A!lott,an hanında 4 cO kaua: 
ltabili tatbık bir şekle konul· Bu huauıtaki m~hedat ve tahki B~ a~m~n kelepçeaız mı otomobı- MUHENDIS H. ZECKSER ~ 
ltıuştur katrm ıu merkezdedır: . . le bındirildıği, yahut yolda mı kelep 

lO • V . kan la d bu· Bis Maarif kıraathaneunden Kub~ çesini açtığı tahkik ediliyor. Jandar- !!ll!!!!ll~mıİ..,.mımfı.~ml~ldİİİıı•İİ•iiıriiiill!r.!T~llliiiil. Bİİ.İİOİl.İııılİİ6İİ3İli!ı~ıİıoataiiiıl•k•utu•IU~7ll~Glı--ll•tl;.•'lf - • ergı un ~n a li mektebinin önünde asılan azı ma kumandaru, firarinin kelepçeli ol 

'11nması ıcap eden tertıp nazarı ~ı.rin idamını görmCğe hazırlanı· dağunu ııöylemekte mııamlu. Devlet De mı· ryo ları ~te a1marak mükellef, tek- ':rdulı:. Mmtaka ~ Fabrettin Pa-
lif maham, itiraz mercileri ka· Y Heyet burada au'·~~ ~ p, firar bldi-nden mee'ul olanlar 

tiYetJetayin ve musaklcafat ver- !arın idamın& ııeıraret iÇi~ ~ilah hakkında~ tahldbt yapdmaernı ı·darest ı·ıını . rı ...:_, d •--- lan • d' ıııeydanDIA kadar ıe nnb- cmretmlttir. 
~~ kanunun a no ....... o CI- ıye bir birer o-obiDe getiri- FiRARi HAKKINDA YOROTO-

:"'tler ikmal ve lüannsıız hU- kQmlar =-• LBN TAHMfNLER Ilı---------• lıutt;ıer ilga edilmiftir. !erek aaılıy Firarinla papuçlan bulunm!J§tur. Küıahyı - Balıkesir haıa üzerinde Degirmisaz i.~ıasyonu cıva· 
Muamele vergisi makamma j . · kirnilen İlk iln6e kuatı.da uklandığı ~ nnda87-88Km. ara11nda vab ıaş ocagtndan çıkarılacak 8000 M3 

~-· --· lmak uz" ere h·--'·--- na ait olan büküm]eri • diliyonlu. Sonra Kubllly mektebi ar· k M" aka 2fi bat 
~ 0 • • '"""UO:deki..._ 1ra1.ı-ı--ır Yeni liyibaya ı· kumdan lı:açfıtaıa dair bir zan hasıl balast kapalı zarflı münakasaya onmuştur. un sa ŞU 
-- kanun llyihaaı ıae atı A .... ~._-Ükümler de tunlar- olma,. tı.tl•dt 931 Perşembe günü saat ı S,SO da An karada devlet dcmlryollan 

• 
~zuntö,rO ~elediJe nyasetin~en: 

1 - Uzunköprü belediyesi için kırk beygir 
kuvvetinde bir adet yangın söndürme ve sulama 
arazözü mnbayaası kapalı zarf usuliyle ve 1 şu
bat 931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya vazedilmiştir. 

2 - 21 şubat 931 cumartesi günü saat on 
albda ihalesi icra kıhoacaA"ından talip olanlann 
yüzde 7,5 nispetinde teminat akçeleriyle imza
lan tahbnda teklif varakalan veya muteber ban
ka mektubu ile Uzunköprü Belediye encümeni
ne milracaatlan ilin olunur· 

~ eeasları ihtiva etmekte- live edileıı h M11ma6h Hllscyinin tehir içinde idaresinde yapılacaktır. 
ılit. dır:. - t1erile bankala- her hangi bir viran~e gizle~iı ol- Mitnakasaya iştirak edeceklerin ıeklif mekıuplannı ve muvakkat Eczane, ecza depolarlle ko-

l - Muamele vergisi kanu- Sıgoru ~ -----ıeJerini, maaı muhtemel görillmekt~. ~u teminıulrını aynı günde saıı 15 e kadar münakaııa kumisyonu 
"ıı bi . . dd • d er mı ._..,.;ye tabi m1lilPI<" itibarla evlerden baflıa vıranelenn yun sahlplerlna • Ull nncı rna esın e, v - j •w•.,- uarnele defterine d taharriaiııe devam edilmektedi. kAtipliginc vermeleri IAzımdır. 

e tabi tutulacak sinai ~Ü~ ~~dak m üfredat üzerine e MASLOPLARIN CESETLERi Talipler münakasa fllrlnamelerini iki lira mukabilinde Anbrada Koyun ve keçilerin kelebek hastalığı için hU 
.. ler kuvvayi muhamke ılc yovmıye ve m m,ilkellef oldukta· Sabahleyin yata~lanndan .kalkan ve Haydarpa~ada idare veınelerlnden ıedırlk edebilirler. Jı:Qmet ıarahndun imal cttlrileıı Ui-ıefajln har 
:Uteharrik sinai müesseseler, kaydetmekle . • 1canwıunun halk iataafO?• Kabili! mektebı ve .J?I • ,.. * van aalılplerlne. ecza depolarına \'e rczanelare 
ltiinde a~ı--ur Yenı· proı·e- n muamele vergıaı ___ ,,,ı.,. vanı harp cıvannda ıdarn edilenlerın 'I b lif f 1 ka ıal fla ünakasaya konm11•tur ocoz olarak sanlmakıadır. On ko•·uıı için bebe. 
1t· ~-~"'9 • b' · - 13 u··ncü maddesinde Y----:: bulundu1darı yerleri doldurmU§tur. "u tc . ırça ar 1 1 7.ar m -. • , 

• 
1 sınaı muesseae ta ın t~~- _ bilhas&ll büyük mu- eactıcr saDah g .da kaldınlınıştır. Jo '.\1ünakasa 2-:ı-931 pa7.artesi günü saat 15 de Ankarada devlet kurusu 711 kuruştur. Selimi yede Yiiksek Bay-

lanayi kanununda sınai mues Tatbıkat!8 lelerini rnüf- sef için bir haham getirilmiıti. demiryolları idaresinde yapılacaknr. ıar mektebinde Distofajln imalithaneslne müracaatlarL 
olarak kabul edilen mües- essese~~n~, muarncddak rnuame Münakasaya i~rlrak edeceklerin ıeklil mektupla!ını ve muvakkat -·------------------------

•. leri ifade etmektedir. Keza redat uze~ne mu&a;rmelcrindeki tRTIHAL teminatlarını aynı gunde saat 14,80 ı kadar münakasa komisyonu 
tıci maddede bankacılık ve le defterıne geçd'kkı atte alma· 'cali ilıai' -~-- mül 

t A nazarı ı K dema n ycumı ve • kltipliğinc vermeleri IAzımdır. 0rtacılık edenlerden bahsedil rnüşkilit . muaıneleye ait müf Şan,.~ üahimdan müteka· Talipler münakasa arrnaıııelerini üçer lira mukabilinde Anka-
. te idi. Bankacılık tabiri çok rak her ncvı 1 günlük ye- ~·Hadimi Hacı HalUI Sabri Er..d.i ratla ,.c 1 laydarpaşada !darc veznelerinden tedarik edebUlrler. 
ş olması dolayısile tatbikat- redatlı bonh'? 3": temde def- :..,. 1..,. bululü eaıli meY'adile irti· • • • 

ilarraflarm dahi muamele ver kQnlannin bin:r ~ kin bahşc- hali elan locb ~,tir. Cenazesi ba· Cuma riinleri lfaydarpaşa'dan Adana'ya hareket eden yolca ka· 
• b' ld - .. t geçiriJnıesıne ım .. öile aamumdaa evvel Yenipot· "" 
• e ta ı tutulmuş o ugu go- ~re . • . ıayihaya ona göre ıun cadd...U.cleki baaesinden kaldı- ıarile salı günleri Adana'dan Haydarpaşa'ya hareket eden yolcu 
l'~rdu. Buna mahal kalma·. d~~ ıçın ımu ve bu husu· :::... ve Mmuı Yem aımii terifte kaıarlanmızdaki yataklı ve yemekli vagon Rmsl 6 şubat 1981 

• Uı:ere bankacılık kelirnesı hilk:um k:::ıe ş in kıJmacağı- eda olunduktan _..,. nıetfeni ebe- tarihin den itibaren IAğvedilmiştlr. 
e bankalar ve bangerler i- sun ne s cak ~ tııaıneYe bı- dilİM terk Ye teYcli lnhMc:almr. Mn Muhterem Yolculara ilAn olunur. 
kılınmıştır. Muamele ver- da yapıla ta ~ ıa~n=•=ı~t ;~~eye.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!o"!'~~~~~~~Tİİİİİı'!ıııi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!~ 

kanununun ihracat mevadı· rakı! tır. . ·- - -- - - W eci____ e a sız 

••••HAFTALIK••••••• 
RESiMLiAY 

Ç 1KT1 
Fiab 10 kunqtur. : 

•ılM~ Türklyenln yeglne düşllnen ve diiJindüren gazetesi .. )> 
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:\JlLLI \'.ET PfRŞEMliE 5 ŞCHA'f 19JI 

1r-.. BEYOCLUNDA MACAZALARINDA 

BUyUk Satış: istifade Ediniz 
Şayanı istifade bazı eşyamızın fiatlerini müşterilerimizin en zarı takdirine arzediyoruz. 

Tweed 
Gayet iyi cinı 
ropluk metrolll 

L. K. 
3,25 

Jileler L. K. J Şapkalar L. K. , Mendiller L. K. ! Masa örtüleri L. K· 
Hanımlar için triko 7 25 : Hanımlar için velur 5 50 Hanımlar için markalı. 75 •. 3 25 
Yunu .. nden modern ' ~ Saçaklı ve ··içekli adedi , 

suıdan son moda " J ı yırım düzinesi e ' 
renklerde adedi ! _ . .: 

Tweed 
Gayet enli, 
mantoluk 

T rikote yün kostümleri İ Çoraplar .. Guı ,, 1 Şemsiyeler Pantuflalar 

" 4 50 15 00 • ipek çoraplar yeni 4 50 l lclanımlar için 2,75 i Fötrden ıabanlan 1 50 
, Tenzllatlı liat ,, , : renkler JJ ,. iyi cin~ adedi t _d_e_rı_d_en ______ çı_ırı_· --'--

----0-ra---- =Triko yününden roplar! Çoraplar : Şemsiyeler j El havluları 
55 Sıli ylün,I lnŞık 5 50: Tweed deseninde 17,00 i Merserize fildekö;, 85: llanımlar için nim 4,501 ;:J~~a~enkli adedi 

mınto at ç " ı 

1
• " t ajur bagetll çifti • ipekli • : -------------

Krep Azur Hakiki Japon kimono i Çoraplar i Gömlekler • 
Tamamen ipekli, 4 25 • Hanımlar için 22 50 : Saj!;lam cins ipekten 1 25 : Erkekler için, fantazi 2,251 Her vakı"t bulunmaz 
miıntıhap renklerde u ı e ipekli u ı t ve ajur bagetli ,, ' • kretondan ikı yaka-
------------• • • sile beraber 

Tafta : Mantolar . : Çoraplar :---Ji-le-le_r.._. ---, Okazionlar: 
Tamamen ipeklı 4201 Avusturalya lutr- 98 OQ: ( Hcmbcrg ) ipekli 2 25 : 

, ~an ipek as~arlı 17 5 ., ı i son dctece sağla?1 cins " J t Erkekler içln triko yün 5 50 
_g_ay_e_t_yu_m_u_şıı_k_c_ın_s_"_____ Jıra kıymetınde iken ve ajur bagetlı : den gayet iyi cins ,, ' 

Velur şifon sua i Mantolar : İpekli çoraplar 1 Rop döşambr ı El çantaları 
Şık. gece ropları 5 00 Chapal Juıurdc~ 148 00 : "Bemberg,, gayet ağır 2,85 il Frkckler için )·ıinlü - 17,00 Hanıml1r için deri 1 25 
. . 675 , t 200 lira kıymetın· ıı ' t cı·n, ~e aı·ur baıretli çiiıi • akJ d 

• ıçın ve ı ı : de ik~n • • • " _t __ ı _i _____ ad_c_d_i ___ '--ı:. 

\/ e.lur sua emprime 1 Kürkler ı Eldivenler i Kısa ropdöşambr 1 
Gundu:ı: .. ve gece 5 80 i Garnlt!lr için 11 O Sued taklidi her renkte , 9 5 : Ytinlü, erkeklere " 12,50 •: 
ropları ıçın " ı : " ı : : 

Önlükler 
Çocuklar için el işleme 
lerile müzeyyen 

Boyun atkıları 

39 
Penuarlar İ Muşambalar i Eldivenler : Şapkalar 

Pirene kumaşıed1an 7,7 5 '• Hanımlar için iki 14,00 ,: ~~trö~:::c;la;~~~~n- 3,50 !, Erkekler için \Ierinos' 3 75 
fa nr" , ; el işleme e- taraftan iliklenebilir ,, tan ( ltalyan marka) .., ' 
ri 1.eyyrn adedi t 1 teminatlı 

9 • 

( Eşarplu ) Sua emp- 2 50 
rlme jerseyden ,. ı 

Gündüz ropları i Mantolar i Külotlar !--,Y~at-a-=--k-ö_rt_ü-=-le_r_i --
Krep döşinden 30,00 ! Hanımlar için de- 80,00 t Pamuklu her renkte adedi 85 l, Safi yün 6,50 

Snowboots 
Hanmlar için 550 ku- 2 85 
ruş kıymetinde iken ,. ı sc>n moda H • riden ekstra cins H t 

Puloverler ! T rikoyünden kostümler ı--M-e_n_d-il-le_r ___ :--Y-a-ta_k_ö_rt_ü-le_r_i __ 
Ilanımlar için fan- 4 75 t Çocuklar için,şapka 5 00 t t Külotlar 
tazi trikodan miitc · ı ! boyun atkısı ve ge- J> ı • Beyaz Lviçrc ,,ı i~lemeli 12 50: Yumuşak pamuktan 2 95 I Sağlam cins ve ipekten 
ncvvi desenlerde adedi t erlerle beraber : iyi cins 17,50 veadcdi kuruş ı t ~iizel desenlerde ,, • ı yalnız siyah renkte ., 1,10 

Çocuklar için baştan ayağa kadar muktezi her tllrlll levazımatı 11 ~[:: , · 1
1
;· ıiı ı Gayet iyi cins kumaşlardan en sen modaya muvafık her nevi 

lksaiye, elbiseler, paltolar, pardeslller, muşambalar, ıımnn hazır &'blseler. mantolar, fistanlar, muşambalar ve modern 
şnpkRl"r v. ~... zarif şapkalann mUntehap çeşitleri v. s ... 

Afyon Nafia Başmühendisliğinden:! 
Afyon merkezine 48 kilometre muntalam şose mesa[eı;indeki 

Ba\ağaç köyü civarındaki Karakaya ocaklarından (200) bin kadar 
(11-22) ebadında muntazam kaldırım taşı yaptırılacak ve bunlar 
Afyon merkezine nakıl edilecektir. Gerek yalnız ihzar ve gerekse 
nakıl ile beraber talip olacakların her iki surette de bir taş için 
fiat vermeleri ve bunların içinden muvahk liat verene 16-2-931 ~ 
tarihinde ihale edileceği ve taliplerin o günde 900 veya 1 SOO 
liralık dipozito akçe veya malôm şeraittelr.i itibar mektııbile en
cümen riyasetine müracaatları ilAn olunur. 

llJul TlJJlBE PillNGO~~ 
YENi TERTİP BAŞLADI 

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

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

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

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

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
satılmasına başlanmıştır. 

••BAYRAMLIK~ 
Koııümler 

Pılınlar 

Pardesiller 
Çocuk elbiseleri 

ıo liı:' 

il • 
13 • 
5 • 

KAZMiRCi 
ALİ RIZA MÜESSESA 11 

ıııı- htanbııl ~:r.ıiııiinll ~--

-

• Bugünlerde sızın için • 

Ekmek Kadar Lüzumu Olan 
Bir tayyare piyango biletini almaktır. 

lliletinizide Eminiinünde Valide Hanı ittisalinde 4 No. 

KADER 
Ventura Gişesind.en 
almanızı tavsiye ederiz. Zira mezkCır gişeden bilet alanların 

ekserisi zengin ve bahtiyar olmuşnır. Sizde taliinizi tecrübe 
için biletinizi emin ve şayanı itimat KADER VENTURA 

gişesinden alınız 

Gayri mübadiller takdiri 
kıymet komisyonundan: 

tllüsakkafat cshabı gayri mübadillerden isimleri aşağıda yazılı 

olanların yiizde iki istihkaklarını almak üzre 5 şubat 93 ı perşem

be günii saat ondan itibaren Galatada Daniip r"nında takdiri 
kıymet komisyonuna müracaatları. 
~o. # 

273 - Ahmet Şükrü B. bin Mehmet Hamdi B 
274 - Fatma Musa H. 
275 - Veliyettin B. veresesi: Ekrem Senih, Sedat Meclt, Fe

ridun B. lerle Safiye, Münife ve Vicdan hanımlar. 

276 - Salih Ef. ve Aliye H. 
277 - Hüseyin Şevket ve Musa Kllzım B. !erle Ayşe ve Fat· 

ma H. lar. 
278 - Hüseyin 1 lilmi paşa kain validesi Rukiye H 
279 - Hacı Arif Ef. bin Ahmet Ef. 
280 - Hayriye H. binti Mehmet Sadık -· 
281 - Hafız Mehmet Ef. bin Bekir Et 
282 - Raif .El. kızı Hikmet H. 
283 - Aliye H. Rahatoplu. 
284 - Mehmet Naci B. bin Sabri R. 
285 - Ali Remzi Ef. bin Hilsryln Et 
286 - Hasan Tahsin B. bln Hasan B. 
287 - Şefika H. ve oğlu Faruk Ef. 
l!88 - Zehra H. ile Fahrettin ve Hayrettin 1. Jer. 
289 - Safiye ve Dil&ra H. lar. 
290 - Hürmüz ve kızı Müzeyyen H. 
291 - Nefise H. bintl hafız Ahmet FJ. 
292 - Ali Molla Hasanakl ve Penbe H 
293 - RukJye Mehmet hanım. 
294 - Muhittin B- bin Abdillkadir Et 
295 - Hayriye H. bintl Ömer Fl. 
297 ·- Nasiha H binti Sait B. 
298 - Halil Cevdet B. bin Vecihi 
299 - Ali Rıza Ef. ve Feride H. 
300 - lsmall Hakkı B. 

1 
1 
1 

SESiNiN TEMIZLl<:il 
fL.E sızı HA YAA N BIRAK A _OA K 

·YENi MODEL 

r E L E F u N K E N1 

RADYOSU 
•~nı zalftanda Saıonunuzun 9ilzelllginl de •rttırır 

'teni Model 
1EIEIUlllCl!ll 33 W/1 de~altf-.. 
ze ve oparlör Qnl m•ltl•U 
ıcindadir. H.,,.,i mecmu•• 
9aJret zar# °'""'"'• ber•tıw - -R•fr d• ellwendir. 

\ 

1 

GELiP GOADllD2 VEYA-ARZUNUZU 81ZI 811.DIAİlllZ 

TELEFUNKEN1 

BOURLA BİRADERLER VEı Ş511 

Uuler Mübayaat lı:omlsyonondan: 

Vefa orta melı:ıeblnde bennuclbl 
lı:t~lf yaptırılacak lnıaat 25 ıub.lı 931 
tarihine ıatıudll pazar gönil uıı 

16 da ihale edllmelr Uzere lı:apa!ı 

zarf usullle mllnakasayı lconulmuşıur. 
Bu bapta malıımat almak isteyenlerin 
lı:ominon kitabeılae müra•·ıaıl•" 

ı_. Tesviyeci aranıyor 
lngilizceye bihakkın v4kıf bir Türk teniyecisl veya ma'ıclO: 

veya moıörcüsü aranıyor. Talip olmak isteyenlorin vesaikile b<'~, 
derhal Galata'dı Karnköy Hında Kibrit ve Çakmak inhisar ldırt 

... müracaatları 


