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-t f ransızlar hudutlanmıza 
vüzler hazırlıyorlar! 

teca-
[ER .• 

lngı·ltere -Fransa arasında ihtilaf Devlet Bankası 

---

lzm1r n · n 
in·· diri teşkil komitesi 

Sezar'ın kötü bir taklitçiliğini yapan Alacak meselesinden aralarında çıkan ihtilaf ANKARA, 1 <Telefonla) - : i zMtR, 7 <Hususi) -

nareşal Çerkes Etemıe neler go··ru00 ştu .. ?. •• h il d•t d•.., • d mu··zakereler Uzadı.. J:?evlet Bankası t~ş~il komite- p is miidiri Ömer B.in em-ıiy a e ı eme ıgın en sı, gelecek hafta ıçtıma edecek mumiye baş mürettişli '"' 
Kc.rkarak Nasturil~e sıg ı- şe Despere "De}"rizor,, dan ~e~ t i.r. Komite. azaı:u-1 •. H.ey'eti Ve·ı· ni ile inhiJal eyleyen mlı·'i r 

nan ihsan Nuriye Türk veya çerken Çerkes Ethemle gızlı Hakem I[ I' Al kılede tesbıt edılmıstır. Başmüfettiş Feyzi B. derec 
Kürt demek doğru olmadığı gi- bir mülakatta bul unmuştur. Ecnebi matbuah manya Meclis perşembeye tayin edildi, vazifeye başlatl 

i A ap demekte caiz değildir. Diğer bir Fransız cenerali- tat•l b l Yeni kazanç layiha 
. Kendisi bile hangi ırktan oldu- nin de Suriyede seyyahate çı- Teklı.finı· Fransa Ankaranın imar M il M l 1 e aş ayor 
1 

gunu tayin edememiştir. Mai· kacağı bildiriliyor. f ı· t• t f d i et eC isi işe ANKARA, 7 (Telefonla) _ A~KARA, 7 ( T~l~fo:11~ 
~ yeti üzerinde bir tesir yapabil· Yunanistandan çıkarılan 150· reddetti• aa iye l e ra in a b l d M'll M r . .. .. .. d k. Yenı kazanç vergısı lii.yı 
i mek için. Hoybun tarafından likler Suriyeye kabul edilme- " Timeı., ııazeteıioin memleketi- aş a ı 1 ~ ec ıs.ı, onumuz e 1 per Maliye vekaleti tarafrnda·n 
1 kendisine "Paşa,, lık takılmış mişler ite de, Şarki Erden hü- mizdeki muhabiri ırazeteıine yolla. ş.~ . cel~esmde on beş ~n- yeti vekileye takdim edil. 

lan dığı bir mektupta Ankaraclaki imar Beırlin, 6 (A.A) - Reihcstag luk bır tatıle karar verecektır. u··z-edı'r . • ve Ag·rı mağaralarına top an kumeti tarafından kabul edile- v• 
. faaliyetinden bahaebnektedir. meclisinde M. Burning, mü· Ça k h lk • • • 

• erserilere baş kumandan tayın cekleri bildirilmektedir.,, Anla- Muhabir son on sene zarfında bü- him bir nutuk irat etmiştir Mu n ırı a ı sevınç Mualbmlenn meske 
edilmittir. V aktile ecnebi ser- şılan orada maruf feylesof ta- yük mütkilitla karıılatdarak devam- . · • • b d il · 
visleri, en çok Kürt öldüren Er- rafından iskanları temin edil- lı surette teTakki edildiğini ve Anka- ~aı~eyh :.B~. ~ut~nda, her ne· lÇlndedir e e erı 
meni ,...te reislerine de "Paşa,, miş olacak.. rada yol yapmak, bina inıa etmek, vı dıktatorluge duşman old;ı· ANKARA 6 (Milliyet)-

r- elektrik ve su teaisatı için ıimdiye ğunu beyan etmiş ve blitçenm ÇANKIRI, 7 A.A. - Sene- . , . 
unvanı vermişlerdi. "Ceneral Gene verilen malumata gö· kadar 13,000,000 dan fazla lnııili .. kabulüne meclisi tesvik etmiş· lerden beri beklenen şimendife· r~mın tatbıkından sonra 11: 
Antranik., , "Ceneral Torkum., re; bunlar Şaı-ki "Erden,, de liraaı ıarfedildiğini ya:ıarak: tir · rin ilk lok b.f. h . . . lımlere aynca mesken bedelı 

'b" yerle tikten sonra oradakilerle " E bu t akki d · ·ı1am • omo 1 şe nmıze gır- . . . - . . 
gı L. . . lr"" .. . er erece~ bir•. .~ Tamirat meselesinden bah- miş ve istasyonda biriken binler nlıp verılmeyecegı meselesı 

Hiillııa: birleşip, "Sincar,, a gidecek ve edılıne Türkiye yakında aarı hu- . k d M ·f ·· M h 
Y · kümet merkezine malik olacaktır." seden Başvekıl, Almanyamn ce şehirli ve köylü tarafından ın. a aa.n mu.st.eşan e Agn~ tecrübesinin malUın o- Fransızların yardımı ile ezı- E B fik d 

· 1 diyor. kendi ziraat ve sanayiini tarsi- meserretle karşılanmıştır. Her ımn . e~n rını sor um. 
lan ikibeti ve propağanda ile u- dilerle de birleşip, Türkiye a ey l~~z '?uhabiri aakeri ~.•babın ve ne çalışmakla beıraber girmiş taraf donatılmış, şenlikler yapıl na dedi kı: 
yutuhnuş Kürt kardeşlerimizin hine hareket hazırlıkları yapa- ~ il~ ~.~_kaY'c:":rneı.H ~uzumA-~_ıı_nl olduğu taahhüdatı kendi vesa- mış, belediye önünde kurbanlar Eğer bir muallimin bare 
uyanması üurine İhsan-Nuri te caklarmış. notic:eaı ....... .ı. z. mn ..._... . .. 1 . . k b · i . . . . 
şekkülatı. tamamen dağılmış- Fransız cenerallerinin d..., ıüp yı hükumet merkezi olarak intihap i ıtı ~ ~en~~ ~etınne .. 1m~ ~- kes lmıştır. Halk sürur ve heye- tatbıkından sonra aldığı m 
tır. dolaşıp Sıiriyeden geçmeleri, ettiğini evvelce Aakaranuı 20,000 ki-1 yetm e o ugunu soy emıştir. can içinde büyük Gaziye ve me- evvelce mesken bedeli ile biri 

"Simiko nun İranda öldü- ve 150 tikleırle, Ermeni teşek- §ilik bir Anadolu tehri olduğunu, o- BERLİN, 6 (A. A.) - Ga- ııai arkadaşlarına. yaşa varol. te aldığı maaştan az ise ma 
" k''ll ı ı b' · ·· nun içi~ plan. yapmaiı .ı.eı.ı .. em .• ec1 .. e_n .. ~il zeteler Fransız Orbson'm Eu- avazelerile şükranını ilan edi- eski derecesine iblag" edilecek rülmesi üzerine İran ve İrak hü- u. e~ e temas an, ızıım şuph.e 1 ta ıriri.-1< reti ldü 

kumetleri ile Hoybuncular aley· lerımıze ne kadar kuvvet ven- !ı:':.e ediyar. zaru goru ırunu , rope ~ouv.!.!.e. gaz.et.esinde yordu. Tlirkocağ~, mühendisl~r ~ğer a.~i. derecede veya fa 
hine dönen lişiretlerden bir ka· yor. . lngiliz muhabiri M. YaDMnin bi- Young planı t.~ıtlennın mu- şerefine bir çay zıyafeti, beledi- ıse tabu bır şey yapmıya !üz 
çının ismini kaydedelim. İstanbulda meşhur kır atı ıle inf!ille~enin ~aris ' e/iri S.r 7 yre// lihare getirilerek plin yaptırıldıiuıı vakkaten_ tenzılı hakkı~d~. y~z- ye de şimendifer müstahdemini- yoktur. Mesken bedeli kanu 

· Sezar alayı yaptırmış olan ma- .Ing'..ltere rle Fr~nsa. ara~rnda yaza~ak bu plin.hakkında !nalıl~t mış oldugu. makaleyı.musaıt ne muhtelif hediyeler vermiştir. iki sene daha tecil edilmistir. 
Barzan şeyhi Ahmet. reşal cenapları, acaba Şark vi- bır muddettenberı çctın bır mc "~rdık~cn ıonra ınşaatta takıp ed_ilen

1 
surette tefsır etmektedır. 

Süleymaniyeli ""Yh Mehmet. ı~ 1 · · d hl' ı· ı 1 sele mevzuu bahsoluyor Umu- mımarı tarzlanntn anbtarak dıyor Berlin 6 (AA) - Kendisi-.,... ayet erımız e e ısa ıp a ay a- • · ki: . • . · . .. 
Ravandızlı şeyh Reşit. n mı, yaptırmak isteyorlar? Fa- m_ı harp esnasında Fransa in- ı .. Ankarada mimari tarzları seri ne tahsıs edılmış olan tekaut 
Savm;bulakta Karayan. kat oraya geçmek için ellerin- gıltereden borç para ~ldı. ~~ bir ıurette değişti. ilk temayül eski maaşının azlığından. ~ola~ 
Halikanlr Halit,, maiyeti ile de Mondros pasaportu yoktur. borç ~ran.k o/ara~ t;dıy~ edıl~- Türk "'1Jlatını. tAklit etme~ti. ikinci 1 mem~un olmayan. e~kı bır. şı- Hu·· snu .. B. ı·ddı·asını 

birlikte daha Ağn harekatı baş- İskenderon ve Antakya havali- yor. Ingıltere hukumetı de bır hoş o!~aya~ ?ı~ tar .. da Turk ve A~- mendıfer amelesı şımendıfer 
tarken bize iltica etmiştir. sinde Türk propag· andasımn zamanlar frankın düşmüş olma 1r~~d.mŞunaimdn.•ki•~ı karış~ırmal . k 1~Y?· kumpanyası direktörlerinden u··ç noktaya 

" h b'J · .. dülc' l • u ı ı. ı temayu ıse asnnm b' . . d . k 
El' d. . . 1 . h seferber halde olduğunu söyle- sı ase ı e z~yan gor erın- fevkinde olarak k . A d ırının o asma gırere muma-

an uşman servıs erı e- . . d b h' ·l I '·ı· h' 'il . .. mer ezı. vrupa a ·ı h' ;;. 1 • • tt• • b 1 1 d unl d . yen Fransız gazetelerı kendı- en a ıs e n,, ı ız am, erıne son •oz olarak kabul edıhı tarzda ı ey ı a;,ır surette yara amış ıstınat e ırıyor 
sa ına ça 

1~ ar ~ .' ~r ır · 1 !erinin bu aleni tahrikl~rine kar bir tavizat verilmesni istiyor. olup umumi binalar ve mektepler bu ve intihar etmiştir. . 
. Şeyh Abdulkadınn oglu Se- şı bizi kör, alemi sersem mi sa- Halbuki Fransa hiikumeti böy- tarzı ~?ıtermekt~~ir.,. . \ Berlin, 6 (A.A) _ Prusya A~K~RA, . .7 -. Hımmet ~a-

Borç itilafı ı Kazanç! 
Memurlardan tekrar 

kazanç 

yıt Abdüllah. 1 , le bir tavizde bulunmag· a ken- . lngılız mu)la'1ırı Anknranın tabıat diyeti 25 şubata tehir edilmis- de Huseyın Husnli Bey, Maliye 
nıyor ar ·ı ba ·ı ·· · bi d ld • · · · f d kr da Sevit Taha adamlarından BiZE G.Ö. ·RE ERMENiLER dini mecbur görmemektedir. '' karı eda ... !"usaıt .' Y"" e 0 • u".u: tir. müfetbşı tara ın an te ar - lardan kazanç vergisi alının 

. . nu Y ettı .. tcn ve ımar faaliyetim İ d'l k k di ' de · A k · Şeyh Abdiıllah. p . .. Fazla olarak Fransız noktaı na anlattıkta Ga • H . • Berlin 6 (A.A) - mpera- vet e ı ere en suı n yem- ve n ara me:nurlarına ven 

vergisi alınacak mı? 
ANKARA, 7 - Bütçede y 

pılacak tasarrufun yekfuıunu 
kabartması için bütün mem 

Ü ek yakın tarıhler de gostc n sonra zı z. nın aan • d . h l . . 
Zibın- aşireti reisi kör bey- . k' R • f · zarı şudur: Frankın düşmesin- bir çiftlik tesh etmek ouretile Türk torluk meclisi tabiiyet hakkın- en bazı ıza ata ınmıştlr. mekte olan mesken bedelin 

lüllah. ~~ ~· ~s.~a·~~f~ ta.ra ı~dan de Amerika ve lngiltere kuvvet köylüıünü asri ziraat uıullerine alı.;- da yeni bir nizamname kabul Hüsnü Bey, iddialarmda üç kaldınlması şeklinde bir fik 
150 Uk Nemrut Mustafa. ~·ı ~en~ı tı a omıt~sı .teş- li birer amil olmuştur. Fakat tırmak istediğini ilave etmektedir. etmiştir. Bu nizamnameye na- esasa istinat ediyor: izhar edilmişti. Bu fikir bu 
150 lik Çcrkes Ethem. • ı e. ~ ~~ :k mem~ek~t~m~fde Fransa hükumeti bu meseleyi 1 TÜRKiYE VE AFYON zararı tabiiyetin iktısabi için 1 _ Düyunu umumiye ve kikda kabul edilmiş değildi 
Mahut Şerif "Paşa,,. a~.ayışkızdı ıEama .

1 
as aT1 

•. akı;-ı hukuki ve mali noktalardan tet j " Timeı,,in Cenevre muhabiri Ce· 20 sene ik;ımet şarttır. masarifi Fakat Maliye mahafilinde mü 
gune a ar rmenı er ur 1• k'k tt' l 'lt h-k· · · ~: k _.__ · BERLİN 7 AA H lk ' "' · ··rül· d'' •·· d ·1·"rd Son aldığımız haberlerde bir ede en sakin ··' ·ı 1 e, ı. ngı ere u umetı me mıy~ • v".?"'. m~ .. -ru~ .konııs- • ·. · -. a çı- 2 - Bağdat Şimendifer hattı ... yım go ugu e aşı..., ııı 

arllrk İstanbula da uğradıktan y .. f h b: en m~terı ~-ve seleyı nihayet hakeme hava/6 yon'.'...ı.. Turkiye mume .. ilı .Fu~t lar fırkasının reıslennden M. 3 _ Soma _ Bandırma hattı Ankara memurlarına mesken 
sonra Suriyeye geçmiş olan ens~hu ~ 'd~~ vata aş zum- etmeği tek/il etti. '~f';::ı·~uya Mısı~a kaçak auZt~e ~t- 1 Dilgendey, söylediği mühim bir H.. .. B d.. ' bedeli olarak verilen para b' 

~ meşh~r ,... ~nsız Mare•"lı Fran- re 
1 

a ın e(ıDı er. d k) Fakat Fransa hükumeti hu-' T:rki;.:ı:n ~~~;r~in::":ıair :~:." 1 nutukta: Almanyanın harici si- usn~ eye na~f~radn, b~~- buçuk milyon tutmaktadır. B .. 
• ,,.. evam e ece kuk' ı k b ·· 1 b · b · • • n . . . . 1• 1 nu umumıye masan ın e utun .. tarda ,___ . - ı o ara ov <' ır mPc ıır ı- iddilara cevap veı·diğini bild:rmek- yasetının gıtmesı azım ge en . ' . tün memur n """anç vergı 

l ta b ld b kif yeti olmadığını ileri sürdü. in- tedir. Mısırdaki zabıta kumandanı / başlıca gayenin bütün milletle- mukaveleler, cı~~yet ve tahs~l si alındığı takdirde ise bu yeku 
S n U a az tev ah giliz hamiller:J vaktile iı :ınkırı olan lngiliz Ru,.d P~. "' .; · . : rin hukuk itibarile müsavi va- masrafı olarak duyunu umumı- nun bir hayli kabaracağı muh 

. . . . dü~meside zara ·· ·· ı d' akvama yolladığı rapora cevap veren . .. ye yüzde beş masraf kabul et- k k 
(Baş taralı bırıncı sahılede) hemşiresi Behice Hanımın Se- ., . :1 r gor_muş er ı- Fuat Bey bu iddiaları cerhetmittır zıyette bulunmaları esasına mus t·• · h ld d.. . e a tır. 

' - ye bır tavızat vermege Fransız · 'd b. ·b· · ·· le · ıgı a e, uyunu umumıy , T f 1 · d b ı · · M f p b yh Esatla olan aliikasmın dere- • . Russel Pt. nın raporunda gayri ""'l· tem en ırı ırıne govenme n k dT .. nd b f .. de asarru mese esın en a 1-
~5\ usta a ş. şu eyanatta cesi hakkında su ma!Umatı ver- parlament:'su'lun katıyen ra 7ı ru surette Mısıra ithal edilen uyuştu ve bir arada çalı malan esbabı- ~n ~ ~1 enk u masra ~ yuz k ' sederken bütün \ekaletlerde m 

u utımuştur. . 1 miştir. - olmayacagı anld~ılmıştır. nıcu maddelerin heme~ h emen mün . nı hazırlamaktan ibaret olması Y~~ı eşe çı arınış ve u, es 1 diri yeti umumiyelerden, miidiri 
BU "ID,(J,N SON~AKI MU HA j _ Behic H ·r h .1 .. _ . l:jte bu. ilı.~il~f devam edip gi- h~sı.an .Türkiy~den geldiıi~. ve Tiır icap ettiğini beyan eylemiştir. hu.kumet.le~ zamanında kabul umumi muavinlerinden ve dalı 

KEM ELER .. . e. · a 1 ta sı gor dıyor. lkı lıukumet arasında bir kıyedekı mnruıbı hertaraf edılır ...,uyu~ .. • o. - edılmemıştı. b 
1 1 ale lerden telefonların 

- Divanı harbin bundan 50n muş kıbaı;-. ~ır h.anımd.ır.. Ş~yh hayli notalar teati edildi. Umu- tu~ucu ".'evat .k~çı>kçılıiının da .a~!a J·apon millet meclisinde Paris itilafnamesinin müza- 1 k::dır:lm;n olamsını <la zikret-
raki mesaisi esnasında görecegi Esadm murıtlennden ınış . 1 ah mi harp esrıasında 915 916 917 cagtn~ soylemıştı. F;;at Bey bu ıc!dıa· I .. keresinde bu cihetin mevzuu . . ş 

üh. uhak 'ki ·· t kikat hakimi tarafından ifadesi · . · ' • nın bızzat Russel P§. taraftndan zik- ı TOKİO, 6 (A. A.) - Hu- b h 1 d. 1 1 B 11m11e11111ıv11ı11n111.!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
en m ım m eme ı uç a-

1 
k d ve 918 senelN mde yapI/an ve redilen rakkamlarla da tevafuk etın• . . h .. t . edilmemiş 

0
_ a so Ll'la ıgı an aşı ıyor. u 

nedir. Bunlar Manisa ve hava- a ınma ta .ır. yekunu 50 milyon İngiliz lira.sı .Jiğini söylemiştir. Afyon komiteıin: ı vıyet~ enuz a?"ın . h esas takip edildiği takdirde, beş tutacaktır. 
lisini ifsada memur Yeşil hoca Bu tahkikat esnasm~a İstan- raddesinde olan bu istikrazdan de lngiliz ve sair bazı nıürahhaıııır! lan bır ~ıs elınde bır . an~er milyon altın lira kıymetinde 3 - Soma - Bandırma hattı 
ile Akhisar ve havaliııini ifsada bul~ d~ bazı. ata~adarlar çıkan \'e Ji:i hiikiimet arasında d~. sö~ ~~~· ni~~yet reiı bu ~pta 1 b~lu~dugu ~alde Japon diyetı~~ borçlarımızda tenzilit icrası ka hükumetçe satın alındığından 
memur k&nürcü hoca gruplari- tevkif ettınlecektır. Bılahare halledilmeyen bu ihtil ·ı • _ '.fürkı~e h~~ırun .nazarı dıkkati gırmış ve diyet azasından ıki bildir mesele kalmamıştır. 

kan ·· - · afh ·· a ın şa celbedileeeğinı so1le11u9tir ı.:e · d hil ld - hald birçok · le Balıkıesire ait olan Kasını ve unun gosterecegı 5 aya go yanı dikkat olan bir tarafı var- · · ~ı a . 0 ugu e Bağdat hattına gelince: Kilo- Zühtü Beyin ihbarı ise, Ab-
Şcyh Esadm halifeler halifesi re muamele ya~rlacaktır." . dır ki, o da hu para işi yüzün- • .. kımselen yara~anmıştır. . metre teminatı olarak verilecek düliziz zamanına aittir. Halbu· 
olan İstaııbulda Nuruomwıiye Badehu, Reıs ~aşa. Behıce den lngiliz efkarının Fransaya M. Venızelos mu- ! Lo~d~ bahrı muahed~esı 15,500 frangı hükumet, peşin ki ondan sonra harçlar, iki üç 
camii imanu Hhıı Sadık efendi- Hannnın kışladakı ~vkuflar karşı hassas olması ve Fransız h• b dolayıs~le v1;1~ua gelen hldıse- vermiştir. Halbuki bu hattan defa tasfiye edilmiş, icap eden 
ye ve mensuplarına ait muhake me~~a hııl1:'nmadıgmı, Me- far taralmdan verilen teminata 1 im eyanatta d~ beri hancı ye nazın baron~ 635 kilometresi Fnuwzlardadır. tenzillt yapılmıştı. Binaenaleyh 
medir. nemen ıcı~ b~r evde nezaret rağmen bir krsrm lngiliz gaze-I bul nd hidehara muh~ftzta: refaka~: HükOmet, bu hattm iradına va- bu ikinci ihbarm kıymeti olma-

Maznunlann çokluğu, birin- ~tında tutul~ugunu ve ~rabe- telerinin Fransrz hükumeti hak 1 U U ~ gezmek~ır. Çünkü kendiai t etmiyor ki hattm tahvil drğı anlaşrlnuştır. 
ci cnıp derecainde değil ise de nnde kardeşi ~asan Be~ın. ~~-. Jrmda ağır ke!imeler kulanmala , . AT~N~.' 7 A.A. - A~ a-1 bır çok tehditlere maruz bulan- :::plerine borcunu ödesin. HiMMET ZADENiN RAPO-
yapdacak muhakemeleri mille- lunmaııına. ~üsaade edıldıgını rrdır. Yalnız ıki tarafın da dik- ıanaı bildiriyor: M. Venızelos maktadır. Bu hususta üç ihtimal der- RUNDAN BiR ŞEY BEK-
ti ifat hW1USundaki faaliyetleri beyan etmiştir. kat .etti~leri bir şe.~ var ki, o da Seli!11kte büyük bir siyasi nu- Hindistanda milliciler pİf ediliyor: LENMIYOR. 
noktasıııdan 0 derecede ehem- ŞEYH ESADIN MUHABE - bu ıhtilifm balledılmemiş ol- tuk ırat ederek bqmda bulun- Bomba 

6 
(AA.) _ Twı 1 _ y bu kamı hatlarda ANKARA. 7 (Telefonla) -

miyetlidir. Bir de en ziyade p- ERSiNi iDARE EDEN KiM masına rağmen Londra ve Pa- duğu hükOmetin otwı ay sarfm Ü d 
1 

~ 'd 1 mecaınmahtUdlmete geçer Himmet zade Hüsnü Beyin 
yanı dikkat olan Manisalı Şeyh Mustafa Pt- Esadm halife- ris hükfımetleri arasında cere- da dahili ve harici ve malt saha- m ca e em yenı en bq lllllf- ... ' tetkik edilmekte olan raporun· 
Sami Ef. ile onım müritleri bazı terinden muhaberesini idare e- Y4,,n eder:, müzakeratın sami- lardaki icraatmı saydıktan son- tır. 2 - Yahut~ vazıulyet 0 - dan Maliye mahafili fazla bir 
dervitlere ve genç kadmlara ait ~ şahl9 hakkında da demiştir m_ı oldugunun tekrar edilmesi- ra demiştir ki :"Bu vasi program Yunan-Bulgar . ~ar •. bu kısma 81~ bor~ ve. şey beklememektedir. Bugüne 
olan aafbadtr. ki: dır, . ehaliden birdrahmibile alınmak Atina 6 (A.A.) - Yunams- faızle~, hattın tahvıl sahipleri- kadar yapılan tetkikat, ve Hii 

FESAT ŞEBEKESiNiN - İstanbulda bozacılık ve sa- F PAR~S. 
1
7 (A.A) .- M. Brıand, sızın tatbik edilmigtir. Buna tan ile Bıilgaristan arasında ne venrler. nii Beyden alınan ifadeler, bu 

RK I ERENKÔY l 'l'k . H · . d ranaa ıle ngıltereyı alakadar eden uk . ,_ __ . • . kt lan .:..~rı V ah D . . . . · ME EZ epçı ı yapan asan ısmın e ve gil .. .1 1 . m tazı paralar ""''ıcı sıyasette cereyan etme e o ...... 3 - ey ut o zaman oy- kanaatr tevlıt etmışttr. Dıge 
Ô Ü b. . . B dam nun meso e en sırasına geçen , . . .. . kı • 

K ŞK ınsı varmış. .u ~ şeyh E- işler hakkında İngiltere sefiri Sir Ty- kı muvaffakıyetlenmız sayesin. mu~eratın. m ı:aa u~ramış çe banktan istikraz edilen para· taraftan bugün bir zat, Maliye 
Divanı harpte muhakemele- sadın yanma gırdikten sonra ren ile görü~müştür. de elde edilmiştir. Bu muvaffa. oldugu ha.ben tekzıp edılme4t· lan onlar venrler. vekaletine müracaat ederek bu 

ri icra edilecek olan bütiiB bu tarikate de intisap etmiş ve on • . • kryetler neticesi olarak tamirat tedir. Bu üç ihtimalden birinin ta-. iddiaya müşabih bir noktai na· 
fesat şebekesi mensuplarınm sene dolaşarak Şeyh Esadın en ltalyada ışsızlık hesabından Yunanistana 262' ATİNA, 7 A.A. - Yunan· hakkuku 10-12 milyon altın lira zar serdetmiştir. 
merkez~ ~yh ~dm Erenkö- mutemet ve ?1~him adamları sı- Roma, 6 ~A.A) _ Gazetele- j milyo~ drahmi tefrik .. olunmuş- Bulgar, h.ududu .. üze~nde ~ıkan 
yündeki koşküdur. Şeyh Esat rasına geçmıştır. . ıe nazaran Italyada işsizlerin tur. Diğer taraftan butçcde 150 bazı hadıseler uz~rın~ İ~gıltere \MEMLEMETT[ 
bunların ~erkezi halifeleri idi. Şe_yh Esat say~sınde .. Hasan miktarı 500.00C' !-iş idir. i milyon drahmilik bir asarruf ve İ~alya orta elçıl~rı huku.ı_ııet , ~Ç , 

Balıkesırde tutulanlar ve ev- efendı Hz. payesıne yukselen . . . · yapılmıştır.,, nezdınde dostane ~ır ~bb~s~e i j ı..-. ~. 
terinde mühim bazr eşya ve sai- bozacı Hasanın Şeyh Esadm orada ıkma.ı e~ecekt~r: Az~l • • ,. • • bulunarak Bulganstan ıle h~la - - --.._ 
re bulunan maznunların vaziye- tayin ettiği halife!ere muhabere ~~yret sarfıle bır ay ıçınde ~u: Hınt mıllıcısı muallak bulunan meselelenn ANKARA FIRKA KONGRE- çuluğuna Filorinalı Nazım, Erzuruıı: 
ti mühim görünüyor. Fevkalade vasıtalığı ettiği sabit olmu~tur. ~un mevkuf~~rm mu?a~emesını LONDRA, 7 A.A. _ M. Mo- hakem usulüne müracaat sure- Si mektupçu.luiuna. sabık Ünye. ka~· 
mühim olup olmadığı Divanı DiVANIHARP MENE!r!EN - ıntaç edecegız,, demıştır. tilal Nehru 70 yaşında olduğu tile halli lüzumunu beyan et- Ankara, 7 - Ankara viliyet fırka ~mı B~aım Nun Beyler tayın edıl 
harp huzurunda anlaşılacaktrr. DE MU H AKEMELERI BITt MUSTFA PŞ. RAH.4 TSIZ halde vefat etmiştir, mislerdir. k.~ .idare heyetine .. Diyanet i,Ie- mıılerdir. 

Yarın Ataşehirden getirilmiş RECEK İZMİR 6 _Divanı harp rei- ltalyan tayyareleri rı rem ~t, avukat Mumta;z. dok.~ HAKEM MAHKEMELERi -
· · · · f · ' ispanyada mevkuflar Yuouf Hıkmet, Mes'ut, Halım, Şuk- NIN KARARI lan 25 kışılık grupun muhake- , Reıs Musta a Pş. Hz. bade- sı Mustafa Pş. nın, soğuktan R' d J 6 (AA) rü ve fırka batlcatibi Ziya Beyler 

nelerine başlanacaktır. Bu mu-ı· hu beyanatlarına devamla~ bog' azındaki bademcikler şis- Madrid 6 (A.A.) - 15.'kanu- . Brez'ııloya,eAantlaesro, Okyan.usu' n-u ,...-ildiler . Ankara, 1 - Ha.~e~ ma.hkeme!e-
- · · · · • · · Ü ·· ·· ' -, · rınden •adır olan hukümlerın teofıs 

akeme safhasında verecegım: - Menemen Dıvanı harbınm mıştır. ç dert gun Menemen- nuevvebl 1
1
930 ay~?dahn ~erı ~ahf · ·

1 

geçmiş olan İtalyan deniz tay- /Ki K!ŞIYI KURTLAR PAR hakkındaki bnunun IAtbiki ıeklinı 
:rrektif dair~sinde divanı har? i B_alıke-~ir veya Mani_saya nakle- d.e istirah~t ve tedavi edil~ek· pusta. u ~nan cum .urıyetçı. ır . yarelerini satın alma.k için lbir ÇALAMIŞ dair bi_r talimat""?'e .hazırlanıyordu 
::asından mıralay Ata Bey dı· ı dılecegı ve oralara aıt davaların tır. Bu muddet zarfında Dıvanı ka reıslerıl~ Marcelmo Domın- mukavelename ·İmza etmiştir. Trabzon 6 _Bir kaç gün evvel B~ ~alıma tname bıtmıt ve neşredil 
anı harp reisliği vazifesini ifa mahallinde görüleceği söylen- harp reisliği, Mustafa Pş. tara· guo serbest bırakflmıştır. .. : I k I Dvranoz y~lu üzerinde bir çocukla mıttır. 

edecektir." ; mekteiseldebuhaberlerasılsız fmdan verilecek direktif daire- MADRİD, 7 A. A. - Orfi· sveç ra l birsıencibirku<tpar~alamı~vecerıa- ANKARA HUKUK TALEB· 
EHICE H. IN VAZIYET! ldır. sinde, Divanı harp azasından,idarenin ka1 dırılması Uzerinc: Nis 6 (A.A.) - İsveç kıralı zalcri defıiedilmi,tir. S!NlN SEYAHAT/ 

Reis Pş. İstanbuldan mevkll-ı Örfi Divanı harp, Menemen· diğer bir ?~t tarafından ifa edi- Madrid'de 80 siyasi mevkuf ser-' buraya geLmi~tir, 6 hafta ka'la- MÜ LKIYE TAY/ N LER! Ankara, 7 - Hukuk talebeıin~ 
en <>etirilen Saffeti Zıya Beyin de işe baslamıştır. Vazifesini lecektir. · hıcakılmıştır. : caktır. Anl<ara, 7 - Gı.iınüthane mektup· Roma ıeyaluıti geri kalmıttır. 
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Bayram münasebetile 
trende tenzilat 

Kanalizasyon lfl .. 

Lağım projesini yapan 
mimar seldi .. 

M. Wild "ProjeJi y~~ar~~n. bilhas.1a 
Halicin temızlıgını 

nazan dikkate aldım " diyor 
. . . . on pro -lııtanbul tarihi bir şehir ol-

. .~unızın ~l~zasy emi- duğu için inşa projesini yapmak 
Je&_nı ~~pan Berlin b:::t c Wrld bir az güçtü, çünkü şehrin mü
yetı reısı Mr. Ober ru zamanla asla yerleri degı-·., 
b · imi ve esbabı seya- ru ~ 
u~un gc ş . h rrirlmize rniyecek tarihi abidatı vardrr. 

hatı hakkında bı.r ~u a Ve asırlardan beri "ehrin piılig- i 
· ah rmıştır · .. şu ız att ve · . Halice dokülmektedir. Halbuki 

MILUYET 

- İstanb~lun kanal~zanyonu Haliç tehrin bir sıhhat terazisi
için bir proje yapmıştı_m ~e •. bu dir. Bu güzel limanın suyu ne
tatbik edildi. 500 senel~k hır za- kadar pis olursa sehrin de ha
ınan düşünerek yaptıgun bu vası o nisbette bozulur. Ben 
projenin inşa edilen ana hatla· planımda en çok bu noktalara İstanbul merkezi ilmi mesai! 
rınr ve 10 seneden beri de Al- dikkat ettim. Şirketle yapılan ve mühim netriyatla meıtgul er 
'.1anyada tecrübe edilen tasfiY:c kontrat şehrin merkezlerine ait- lacaktır . 
. echizatınm İstanbuldaki tesı- tir ki bunlarda ikmal edilmek Ü- Demek üçüncü Anadolu tet-
.atını tetkike geldim. zeredir." kik seyahatini bu yaz yapacak-

Kanalizasyonun şehrimizin İstanbulda bir haf~a ~adar tır. Samsun, Sıv~ ve Malatya 
'lmumi sıhhatı hakkında yapa- kalacak belediye fen ıs!enle de taraflarında tetkikat yapılacak-
'lğı tesire ait ıua · tabii temasta bulunacıl!'ım. tır. .!\."' 

P,\/.AR 8 
·~ == ŞliBAT 
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!. lWıı·,~·t Cümlesini, -" ~ 1 Tiyatro hayatı "Ben kendi işleriniz sizi çatı-
• rıyor da gitmek için ftrsattan 

Sezar'Mtlltget" tir Tiyatroda Tercüme meslelesı istifade ediyorsunuz derim,. (6) 
AT 1931 Diye tercüme etmek, 

n B 4 "Ben işleriniz var da fırsat-ı\NE - Ankara caddew 1 • • • kı t · d' 
ııraf adttıi: Milliyet, ı.. Tercümede şive mese esı - şıvenın yme ve tan Mtifade edıyorsunuz ıye-

1 ehemmiyeti-Bazı şivesizlik nümuneleri-Şive ve cet:ny~· ~:/cüme etmekten da-K.ıtfon numaraları ı 
A 1 - 24312 - 24313 lisanın istiklali - Lisanda ecnebi şive ha az şiveye muvafıktır. 

!'en. 'lcRETLERl kokusunun zararları-Hülasa ve netice. ~akat: 
/ 1 1 

. 
ri · · . . _. . . . . . " 'La nature orme que que oıs 

unu t ··;e ifiln Ha ç ıç.. Şimdiye kadar zıkrcttıgımız çın- şıvesızdır. Ona nasıl ya- d · s d'etranges . . .. .... 
eti üzeı. . ~o dlr

00 
kurut misaller ve verdiğimiz izahat, kalandım demek icap ederdi. ans ses caLprıce . 

1 
Aralarındaki münasebet uzun ' saklayan bu yer nıçm busbutun 

Satılık sayfiyeyi aİmadılar .. 
-Fransızcadan-

Bilmecemiz 
ı t 3 4 5 6 7 11 9 ıo ı ı 

ı 1 K AiZ AN A D•E -~JEi 
A•llNAII.f8~S 

k . . H t\-00 ,, " • • .. _ personnages. es uns, quı, es d b . d diyor bizim olmasın? .. me ıçm, oy 70\! .. piyes tercümelerinde kelimde- .. 3 - •. "B .. unu hala . ogrenece- yeux a demi-lermes, vont se zaman anA e.n eva~. e -
kendisine "Paşı; .1 re noktalara virgüllere bağlan ğlm sozu de şıvemıze uymı- , . d \ du. Evvela bır tesaduf, sonra Kadın düşündü. Söylemek ı 

A - - ıfı mez • ' " . . d mettre a rıre comme es perro- b' ·b· 1 ·1 ı kt do- istediğini söylemeğe cesaret e- ı ve gn magara , 10 kuru, mıyarak, fikri, manayı ifade et- yor. Bwıun bizim şıvemı~ e .mu uets a la vue d'un joueur de ' _ın ır. en e an aşma an 
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1
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1
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NAN., MA AD 1 
•iDAM.NANE 
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D ııs••A ôLO 
E ··ıA S A N S ô R M 
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rserilere baş kuait iti• mek lüzumunu göstermiştir. kabili "Bunu ben de bılmtyo- q (B) gan bır muhabbet uzun zaman demiyordu. Nihayet: 
c\.lm. · Vak · ·· ._,.. cornemuse,. d t 'şt' Genç erkek he - O hatıraları sakladığı için e ı ıştır. tı ilir. Bu esasa ilavesi 19.zım diğer ı u..,,. -;o. · .. ı.: c·· 

1 
. • cvaın e mı ı. · . . . . _. 

•llm•c•mlzln h•ll•dilrn/f 
ı•k/; k K .. · · · l d h um esını, .. 1 · t' ıstemıyorum Demek ıstedıgı-\isleri, en ço llluJiyetiııi bir nokta da (•ive) meselesı- Başka bir mısa a a: "T b' . · h/"kl .. nuz ev enmemış ı. . . . · . . 

1 • . . ' ~ . .. mi xl a ıtın garıp ma u ar vu . mı ıyı anla .. Farzet kı semn ar 
11 9 10 

ı 
11eni çete reis cnn dır. Her lısanın kendme gore · eu cude getirdiği bir zamandayız. Kadın genç bır duldu. Fakat l . 

1 
k ladım G't- 1 t 11 1""4'"T"l-ı--ı--r--unvanı vermişleıc b' .f d b' . . d ı ı- - . . . .. b .. b t b l d kt son- zunu sevınç e aı.ı;şı . ı -ır ı a e tarzı, · ır şıvesı var ır. p~ Bazıları gayda çalan bırını go· u munase e aş a ı an 'k b 

1 
k f · ld k ı 

An:gu n?. , "Cenefl Bu şive bir lisandan· aynen ter- se des voeux, et Diey veuille rünce papağanlar gibi müte- ra gene adam zevcesine son de- t0ı • d u ~atı 1 k~ay hıyey\ a 1 • 

gilazıa ha aret 9 en aı: 4 dı. elline edilirse ifade anlasılmaz leur accorder un prnn.pt et Do.< madiy,en gülerler ( 9)' , rec.e sıi'r!ık bir koca gibi olmuş- rka a dep eks 1 ~dtıra arımdıztı 
· ( ) "' - d · te rar e ere yem en saa e uzg4r poyraz ve hava olur. . voyage.''.' 3 . - Diye terçüme etmekten i~e, ~u. Genç olmasına rag~en . ı~ duyduk. . Bu saadet ne kadar 

~c:•:k:ıı:r·:;=::;;;;::=:;" Hikaye ederler kı (Mısır) a Bu cumle de kelımelere bag- "Tabiatin bazan acip mahluk ger arkadaşlarının yaptıgı gıbı .. "'k~ B pek 1 (B ~ · ') k .. l .. d'lmi b .. ·· surec., . . . en o zaman aıı (Egypte) ve ogazıçı ne lanara , şoy e tercume e ı ş: /ar meydana getirmiştir: Bazı- ugun şu macera, yarın o sergu b. k d d LAk' _ 

i~ 
· d·-· · .. - "f ı · d b' · k k" T 'ba b' ı·k h genç ır a ın ım. a ın o za (BosP_hore) d.enıl ıgmı ogre- ç erın en ırı yo . '. an- sı, gözleri yarı açık olduğu .hal- zeştten ı ret ır gen~ ı aya- mandanberi kaç sene geçtiğini 

L nen bır Ermem, Fransızca pa- rıya yalvararak, kendısıne ha- de (10) gayda kar<ısındakı pa- tına çoktan veda etmış bulunu- b'l' ? 
·-· · b ı iki · · ' ~ ııyormusun ... - ralıyarak mısır yedıgını ve ~ yırlı yo cu u ar temennı etmış pağanlar gibi, gülmeğe baş- yordu. _ Bunu hesap etmeğe lü-

Y em borusu ğ.az~?~ ~aldığ~ı anlatmak ~- olmıyaym~ ... (~) . .. . lar.,. (11) Genç kadın sevdiği erkeği ta zum görmedim. Sen daima o 
çın J ~ı mange un egypte, ıl ~albukı bu. ı.barenın Turk şı- Diye te,rcüme etmek elbette mamile tesir ve nüfuzu altında genç kadınsın! .. 

rk,j içinizde bilenler çok- est reste dans mon bosphore,. vesıle mukabı.lı şudur: şiveye daha uygundur. bulunduruyordu. Onu cok sev- _Bunlar tatlı sözlerdir fa-
kf\t yeni nesil yem borusu demiş imiş. . ·-· "içlerinden hiç biri yok ki bir İşte tercüme bahsinde en zi- mekten doğan hakla ona hakimi kat artık beni inandırmağa kafi 
hiye alışık olmadıkların- İ~e ~m h~ka~e. şivesızlıgın en aya~ evvel gitmes~ne dua etmi yade ehemmiyetle telakki ~dil~ oluyordu. gelmeyecek sözler .. Evet farzet 
cı'.1.borusu hikay.~ini b~l- basıt bırA ~ı-~alıdır... .. yeyım, Allah hepsıne ~abuk. ve ıı:ıek laz~m gelen me~e~elerın bı Yaş itibarile aralarındaki ki istediğin gibi bu sayfiyeyi al 

il~rler. Onun ıçın sıze . Mes~l~ on,, ve duşmek,. ~e hayırlı ~eyahatler nasıp etsı?,,. n d~ ( ~ıve) meselesı~ı:: . . fark az değildi. Fakat ilk seviş- dık ve orada yazın güzel ayları 
:J:'ım:. . . Jı~e~erının Fr~~ızca 1?ukabı!- B~ mısaller, maksadımızı ıza Şımdıye kadar verdigımız ız~ tikleri zaman kadın 

0 
kadar nı yaşamağa başladık ... 

·kıbılıne~ hangı Padı~ lennı alarak ( onume d~ş) yen- ha ~ıfayet. ed~r z~nnındayı~. hatı hülasa edec~k olu~sak tı· gençti ki böyle bir farkın ileri- Bir gün gelecek ki sen kendi 
.s:ı.de Gınd~ asker. se~k~ n~ (tombe. devant moı) deı;ek T.urkçenın şı~esı meseles.ı_, hu yatro tercümelennde b.~ı~~ssa de ikisinin arasında vücude ge- ni benden genç göreceksin. Be
elmiş. Padışah~ .•smını bır Fra.nsız bunda~ ne an~~r: s~sıle bu dev~~?e, her m~t~.r- şu üç şartın daima göz ~nın:de tireceği mesafeyi 

0 
zaman dü- nim yaşlandığımı farkedecek-

bi umun ?,~ .~ebebını ~~a- . Bu şıve .mesel.~sı çc:'k muhım- cım .v~ muharnrın en ço.k duşun tutulması 13.zım geleceğı netıce sünemezlerdi. sin. Buna mukabil kendinin 
, 'üçüklugumden ben uç dır. Eksenya mutercımler ese- mesı ıcap eden esaslı bır mese- sine varmış oluruz: · İlk 

1 
k d . genç oldug·unu daha bir çok şe 

,;ı · akl · d k k im k ga re ı d' Ç" k.. 1. b.. "k .. . . zaman ar a ın ona. , :iır ki :m.a gırmez; rin a~lına sa ı. a. ~ Y .. - ~ ı~. uAn u ı~anırı:ız .~yu 1 - Ter~ume edılen e~erınj _ _ 
1 

ye hakkın olduğunu düşünecek-
.iuası, Abbası ve Emevı tile bır takım şıvesızlıklere du- bır ınkılap dewındedır. Turkçe kelimelerim, noktalarını, vırgul Çoc~gum ·· · · 

1 
. 

!\erin ismi ... Tarihteki se- şerler. kendi bünye ve tabiatinden do- !erini değil, fakat ifade ettiği Deye ~ı:ap etmekten bhodş a- sı~ zaman bahsettiğin 
0 

eski 
•- B'l · d (V d.k - 'h t k A k · d' - · h. · nırdı Lakın sonralan un an :Kamları. ı mem sız e Misal olarak gene ene ı gan yazıya nı aye a~uşmu~- manayı, verme ıste ıgı ıssı · k d •. 

1 
d b" 

1 
h' kıymetli hatıralar ne olacak?. 

J-nisiniz? Şimdi gelelim Taciri) tercümesine bakalım. tur. Bu inkılabın en tabıi ne~ı- takip ederek tercüme yapmak. vazgeçme •. egı sekle ?Ye_ 1· Artık onlardan bahsetmez ola-

•ıı•ii•k,i bll .. •um/:6 
Soldan sağa ve yukardan af&iı 
1 - Nota (2). Adanada bir dağ 
ismi (5). Kırmızı (2). 
2 - Hemşire ( 4). Kendi adını yar 
mak (4) . 
4 - Uzak nidası (2). Ayın yaşta 
(5). Nota(2). 
5 - Bir semt iami (7). 
6 - Ba;ına bir (a) celince orta 
manasına gelir (2). Çok değil (2) 
7 - Kapının önüne konan ma· 
nia (7). 
8 - Nota (2). Nazlı (5). Zaman 
10 - Takdir (4). Gelir (4). 
11 - Nota (2). Geç değil (S). 
Nota (2). :: Eserin ilk cümlelerinin Fran- celerinden biri de, Türkçenın il - Sahnede yazı dilinden tap etmeg.~ ~~yre eştırmk ege caksın 

k d . ı· • · 'klAı· · d 'h · • d'l· başladı Çunku genç artı ço-j · · c;. ie asker sevketmişler. sızcası şöyledir: en ı ısanı ıstı a mı e ı raz ziyade hakıkı konuşma ı ıne ~- . k . K d d Bu arzundan vazgeç Za- [ 
A • • • 1 'd' k .. 1 . cuk degıl bır erke tı. a ın a . . . s· Tı'yatro ue süvari kıt'ası ve tabiı "De bonne loı ıe ne saıs ey emesı ır. kıymet verme ve tercume en .. ' 

1 
- man yürüyen dinlenmeyen bır ıpema -

· · · .' ' · A A k' ı · · d.l d k (l2) henuz gene o masına ragmen • ._ __ .;,.. ____ ...;. ___ _ ıayvanlan varmış ... Ge- pourquoı ıe suıs trıste. j en suıs rap ve cem ter ıp en, şı- bu ı e uy urma . k' , f k d" .. şeydir 
. 1 . h A T" k d d'l' il T .. 1 .r l' arada ı yaş a<r ını usunme- . ls. B D ülbedayı· irden açılmıs, bir de mu- fatigue; vous dıtes que vous en ve en, atta ur c;e e mua ı ı 1 - ercume yazı arua ı- -'ld' , İlk aşkımıza ait hatıraları • ar 

'a çıkmış başlamış çal- et~s aussi. M_ais .~o?1m1,e?t ;'ai bulukn
1

abilken kelbime
1
1eri lisandınan sansın şiye1sini mkuhbafa~ta etmt eb~.1. yo~ı~~~le~ine ilk tesadüf et- mutlaka biır ~ere çivi ile mı~la- tem•lllerl 

. Askerlerin ihtiyat prıs ce chagrın, ou ıe aı trou- uza a~ır en, un ar~ y~r .1 u şart ar ço ası ve a ~ . . . mak emellennden vaz geçelım. _ Bu ıkt•• ıut 
~rı varmış amma atla- ve cencontre, ;e suis encore a başka bir lisanın terkıplerı, şı- görünür. Fakat -aldıgımız mı- tıkl~~ı zam~u. genç. kadın şehrın 1 En iyisi eski hatıralara kendi- ISTllll llDl1al 21,30 da 

ı.·trm· ö l'a,pprendre., (1) veleri ve lüzumsuz kelimelerile sallerden de anlaşıIA..;l veçhi- hanemde bır sa:l'.fıy~d~. oturu- mı'zı' bag-lı tutmak mecburiyeti ~ ~ ılı>..~ samanı1.1ı ş. n- ' d ld k b k d .. b'k k ."':"t> .. yordu Oraya aıt ıkısınde de ~ BALAYI 
<daha iki gün var ... İlk 24 Darülbedayide oynanan ter- h? urb. ma htl~k u nod ta

0
adn mb~- 1

1
e- ~a~ ldı .. a_t.~a ~ . sınd.e k~umun_e unutuimaz hatııralar vardı değil, biribirimizi severek her 

r havvanlar ses etmemiş- cümede bu cümleler şöyle yazıl ım ır te 1 e var ır. a ır er goru ugu ıçın ır 1 yem- . -·· gün yeni bir hatıraya hayat ver Komedl 
.. ikinci 24 saat başla- mış: esaretten kurtulup diğerine düş den bahsetmeğe mecbur olduk. Aradan kaç sene geçtıgı hal- kt' 

8 
pırde 

, arda bir tepınme ır "Doğrusu niye böy e eder ı B. 1. d.; 1. 1 d . , k 'h' d' Genç adam bunları tazelemek- a p enmız soguyuncaya a · b. 1 k ı· mek tehlikesidir Çünkü bu.noktalar ne kadar ba- de bu hatıralar unutulmayordu. tneK 1

1
r.l · · - k 1 1 

r b şlamış Fakat ne /d - b de bilmiyorum ır ısan, ıger ısan ar an sıt ıse o adr da mü ım ır. . . .. . . dar 
(rır~ cı··rı be,. saat ge- ~ uf um~ ~n hem de dediği~ kelime alabili.r. O kelimeler, iş- Bunlara riayet edilmedikçe mil ten vakıt vakı~ oyle denn bır __ ·_· ·---------- 1111 

. ~· "'"' 

0 

<-··lci- .u ~:: ~~Uzü or Bu hüzün tikak, terkip, cümle teşkilatı iti li dille ecnebi şivesi tekellüm zevk duyardı kı. · · . 

1 
b k Nakleden: 

' 1 N u :-ı:ata Pş. u beya. !il~ gı ı, sdızı yld' . s 1 barile lisanın kendi kaidelerine etmek gibi teceddüdün aleyhi- Genç adam ufak bır servete Meklep lı' er mu"sa a ası 11111111 
b l tu •a ııere en ge 1

' onu na 1 
• ld k b d h' b. 'lA 'k · B. .. k. h 1 G U B. u unmuş r. . d b b · ne nasıl şey tabı tutu u ça un a ıç ır ne daima en kuvvetli sı ah ola- malı' tı. ır gun gene es ı . ~: . a p 

Hu i/D/IN SONRAKi MUH)'nh'!.111: ~~ e ı ~. (2) • mahzur yoktur. rak ikullanılabilmiş olan gülünç tıralaırdan bahsederken sevdıgı Mukadder netı"ce Glte hır gflıı IHt 13 den IUba-

Yazan: M. 
Hennegila 

KEMELER nu a a ogrenecegım . ., . . . . b k k 
. .. . . l'k Fakat bır lısanın ıçme aş a bir vaziyete düşülür. Bu da yal- kadına: ren 11Ç1 11r. 

- Divanı harbin bundan srJ.şte bu ıbarede uç şıvesız 1 
bir lisanın iştikak, terkip, cüm- nız bir eseri değil, esaslı bir fik- - İlk biribirimizi sevdiğimiz Ala yaşındu lf&lı çocuklar 11· 

raKı mesaisi esnasında. g?receırdır: • le teş,kili kaideleri ve şivesi it- ri yarahyabilir. zamana ait pek çok hatıralar 90 mcı hafta ıbirinciliğini Ga- vıtcoyı kabul edilmez. 
n mühım muhakeme ıki U'" • ~ .-. "B.u .he.m_ ?.e?.1• hem ~.ede hal olunursa lisanın istiklali . . l. N ECM/ saklayan ufak sayfiye satılık- latasaraydan 1312 No. Cihat 

nedir. Bunlar Manisa v~ . d.ıgı.n~z gı~ı sı~ı uzuyor . ., C~l.e sarsılır. (6) Has.n Sırrı Beyin tercümesi mış ... Zaten bunu ne vakitten Kemal Bey kazanmıştır. Yazı-
lisini ifsada memur y ... ~ıl sı bızım şıvemı~e m~va.~ık degıl İşte bu esaslı lisan kaidesin- s. 14. beri takip ediyordum. Satın ala sı şudur; 
ıle AJth.•·· ı\)Orusu d<i ı- dir. Bunun duzcesı Bundan den dolayıdır ki yazılarımızda, (7) M. Şükrü Beyin tercümesi cağım. MUKADDER NETiCE 
n- · \)İ.t -y~t'Clı Böyleli\tl·.ıe ben de üzülüyorum, dediğiniz bahusus tercümelerimizde ecne s Kadın derhal kat'i bir vazi- Mukadder netice bu haftanın 

Sabık Süreyya opereti ve 

Cemal Sahir 

! -'tat s~'{..ut· s gibi siz de üzülüyorsunuz,, de- bı' şı·ve kokusu bırakmamak, · 
6
. Le ı en mu"hı'm haberidir. KbilaAyın •·rat .. \Ü ya _ k . (8) Traduction de tourneur yet a mıştı: 

<;.- r\at .. · pi.t tur ~ me tır. her muharrir ve mütercimin en p s - Olmaz, dedi, böyle bir şey sahsında genç cümhuriyete ta-:.ıarı \ nen "''.acak ·. (K d ) .. .. !' · 1 . . , M Hıliç iskelelerinde mazbut 30 o •. "C~ e . . -ya..,' " 2 - azan 1m sozu - ısa başlı hedeflerinden bin olma ı- (9) M. Şükrü Beyin Tercümesi yapma.. arruza kalkışanlar, enemen 
&\ " \ef\t\ kk d ( k b · k adet kayın kerestesile 60 adeı lı:ayın c. at\ "ıe)I 1 nımızda keder ha m a azan dır. s. 6. Genç adam bu arzusunun sev divanı harbınm meha etlı ara dolabı 

360 
kilo ıhlamur çiçcfti 

4 

Pazartesi günü akşamı Kadıköy 

Süreyya sinemasında (Ramona) 
3 perde. Ayrıca fantaziler. 

Yc-Y '·•t\c.ıı." ı (\eer' mak) tabiri kullanılmadığı i- Faraza: (10) Gariptir ki bu tavsif M. Şük dı'g·ı· kadın tarafından büyük b:r rile son nefeslerini idam sehpa-lı O'v s\l · l St adet köknar gönderi ve 120 adet 
m '"""' '\;)otU: \stll'u 1 ak- (1) Traduction- de Leteurneur "/e suppose quc vos alfaires rü Beyin tercümesinde tamamen ih- sevinçle karşılanacağını oka- sında verdiler.. kc.iknar 

11 
adet çam kerestesi 5 çelı:I 

M. :,,et&e .. .,.,'ete>dru .. aca - P. 5. vous appe!/ent, et que vous sai- mal edilmi•tir. dar bekliyor dıı ki şimdi onun Bütün memlekette, derin bir 
. .,, ·ı!' ' kayın odunu 90 adet ıhlamur kore~-

ci gru 'i.t\.~\~a'oet.' u~ :.e. '~) M. Sükrü füyin tercüme; ı.issez l'occa.sion de nous quit- (11) H'5'n Sırrı Beyin tercüme- böyle kat'i bir muhalefeti kar- aliika tevlit eden muhakeme sa te•i 
500 

kilo meşe kömürü ve 15 
yapıla(r \)\t ~w.: ~.ô!h mılle- ter,, ( 5) si. . 13 şısında evvela hayret etti, son- fahatı, canilı-,rin gizil niyetleri- adet karaağaç kerestesi ıs . i. 931 
ti ifsat ,ıotu~~n\e~{lr faaliyetlen (3) Troduction de Lctourneur. (12) B>zan sahne diline uydurul- ra içinde bir ıstırap duydu. Bu ni, hiç bir noktasını eksik bırak pazar günü ihale edilmek Ülcr• 
noktaSiı:>,u ı\). ..;erecede chen.nıyormuş .. Bence en güzel P. 21 masma imkiln görülmiyen cümleler ıstırabın sevkile sordu: mayarak meydana çıkardı. müzayedeye çıkanlmıfor. izahat al-
miyetlidlı . .o>ir de en ziyade .'es altın sesidir? .. Hepimiz onu (4) M. Şükrü Beyin tercümesi (ıc) işareti içine alınarak, temsilde - Niçin, dedi, bunu neden is Verilen hüküm Türk adli ta- mak iste\en taliplerin orman b~mü· 
yanı dikkat olan Manisalı Sişitıneye uğraşırız amma çok S. 12. hazfedildiği gösterilir ki bunun se- temeyorsun ? .. Kafi paramız mı rihine gelecek nesillerin daima dtriyeılne ve yevmi ihalede de 
Sami Ef. ile onun mi: ·-ı~r defa teneke sesi dinleriz.. (5) Treduction de Lctourneur. bebi de ekseriya konuşma tabiiliği yok? .. Biribirimizle ilk sevişti-! h~rmetle baş eğeceğ~ bir hü- Odıerdarlılı: binasındaki ıhale ko· 
dervişlere ve gtzel ses a- FELEK P. 9. Lari,.inde kolmasıdır. ğimiz zamanların hatırasını kum olarak geçecektır. mlsvı•nuna müracaat evlemeleri. 

olan safhadır. -- -\ züp t~ şöyle bir ferah oturdu-! let gelsin de devlet adamlarını 1 hat bende mi? .. Bir insan yapa-j rahhası olarak. iştirakimi Sad~a j manım çok azdır. -
Fe,,:::KEJJ ehi romanı: /07 1 ğunu, kahkaha i1e güldüğünü görsün ... Biz, işte böyle göbek bileceğinden daha ilerisine göz zam kabul ettı. Ko~fcrans yır- Hiç hesapta yokken Avrupa-

ô- görmedim. Rıdvan ikide bir kal atmas<,nı da biliriz.. . lerini kaydırmamaya dikkat et- mi beş gün kadar sürecek. On- ya gitmek, hem de Rıdvanla 
K,.,;,. 1 kıp kalkıp, De dut F k t bütün bun- melidirler. dan sonrada Avrupa "payıtaht" beraber gitmek .. Bu, ne doyul-Divanı ha:.~n ~dliyey~ 1 - Vur patlasın.. Çal oyna- 1 d yorb ·· ~ aB, . Hayatı' bu dikkati göstereme lannda tetkikat yapacağım. Bu maz, ne keyifli bir seyahattir! n icra edilec~l· ~m. bazı sın!. . ar an ana ne... en· d .. d _ 

1 fesat sebekesı- h 
1 

f J Yemeli.. di !. . Şimdi o ıstırap çekiyor, a uç ay an aşagı o maz ya. Bari, hemen hazırlansam ! 
merke~i Şeyh s as a ••ar ! Deye göb~k atar, yahut ta İçmeli... biz Rıdvanla: - Pekey amma, ben de kon- Düşünüyorum, tekra>r Paris 
yündeki köşkt W' • boyuna saza. Gezmeli... _Gel keyfim gel.. feransa gidecek değilim ya... gecelerim, Venedik eğlencele-
bunlarm merk ı - Zeybek!.. Düşünmemeli!.. Deyip yaşayoruz. - Canım konferans ta, tet- rim, Napoli hatıralarım, 

Balıkesirde Etem lZZb'T 1

1 

Deyip dizlerini döverken mü Aldırmamalıyıı:ı .. : . Çapkın, bana da çıldırırcası- kikat ta laftır. İşte, şöyle üç a- sefahete hız verdiğim baş dön-
lerinde mi;ı-· dür beyin bu el kavuşturup dur c;ısmanlı devletının, onun ıd.a na aşık!.. yımızı Avrupada, canımızın is- dürücü günlerim olacak!.. Ooh .. 
re buluna ) M f ı ması az gülünç değildir. .resınden mes'ul olan ben mı- • ·~ * tediği yerlerde geçireceğiz de- Bütün bunlar ne iyi? ... 

h . ır.·pzda bu fark ta 1 (Kastamonu , usta a (Ada- yı'm? Mı'llet go"zu"nı'ı' açsm da Bı'r ay sonra d h · d'd b k tı mu ım Fakat, Arif (Bitlis) in bir a- · · · ' mektiır. Ben şimdi senin pasa- Ben, a a şım ı en u ız-"h' . na) az mı sen, az mı nekre a- görsün' M"k 11 1 
1. h ti' • l .. 

mu ımh o * .., damlar. , ralık farkında olmayarak söy- ... * ._ * u emme ... portlarını hazırlatıyorum. Ya- gın, a ev ı, şeb ve 1ı, sar ~b'. gu
1
n 

harp U2. ·1 M f 'k'd b. k !ediği bir söz pek Hoşuma gitti. Bundan daha mükemmel, da- nn konvansiyonelle sen, ar- leri yaşamaya aş ar gı 1 o -Y _ -Üç ay sonra- Arif ı e usta a ı ı e ır ar Yirmi gün sonra d 
1 şı karşıya geçip çifte telli oy- Rıdvan bir aralık, ha nefis hiç bir şey olamaz. kandan ekspresle de ben hare- um .... 

nl ler akBşaır:ı.~er ~k.ş~m nayıp kırrttıkça gülmekten ka- -Aman Adanalı, canım Ada Rıdvanla artık öyle senli ben Rıdvan şimdi telefon etti: ket edeceğiz. Sofya istasyo- Yaşasın şehvet!..· 
1e oruz. aş ~nmesı ıçın- sıklarım çatlayordu!. nalı... li, öyle yüz göz olduk ki, - Haydi hazırlan!... nunda birleşeceğiz. Neyse ak- Yaşasın Vis!.. 
:ıl~1 bir haya .. ·· Al t kk k"lAh N ? şam daha fazla konuşuruz... Yaşasın yalnız kendısi için ··k ı Emniyeti umumiye müdürü- Şak 'le s"zu"m abana kan - a e, ver u a ... - e var... _ 

. r getif daıru-. mu emme r ısı 0
. . Y - Dedim. ' Ben şimdi sana haberin olsun, yaşayan Belkiys ! .. 

·,,.oından miralaptık !. nün mürailiği, J t~u kızlar gıbı sa:h~ sarhoş Deye, sanki bizim için söy- biraz, sevin .. Deye telefon et- Demek, yarın tam saat bir bu 
anr harp reislib;;i ~n Adli- - Evet efendim... gobek atarken, Arıf bır taraf- lenmiş!. Öyle de çapkın şey ki. - Avrupaya gidiyorm . 

F k d 1 H · B · N , tım .. • çukta bu Belkiys, Prenses Bel-0.ecektir." ika- Ciliği de ömür şey!. Bütün tan: a at, ne e o sa ayatı eyı - e zaman ... 

1 
O h O h ı u utamayor ona· H - Çok mersi canım!.. kiys Sirkeci istasyonunda ve .. EHlCE H. IN V AZııl- bu kalabalık laubaliliğin içinde - oo · · oo ·· · n , · - emen, yarın ..• 

Reis Pş. İstanbuldan m- ı yüzer, türlü türlü maskaralık Deye el çırpıyor, bir taraftan - Zavallı... -. Niçin?.. Telefonu kapattıktan sonra Vagonun penceresinde ola-
en ~etiri!en Saffeti Zıra Bevapıhrken onun bir kere bile da: Demekten kendimi alamayo- - İsviçredeki "Sulhu umu- öyle sevindim, öyle sevindim cak ! .. 

llerini göbeğinin üzerinde çö- - Aman ckndim aman .. Mil rum. Fakat. ne vaoavı:m k~h~- mi.. konferansına Osmanlı mu- ki, bu kadar neşe bulduğum za- (Bitmedi) 
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,HAL SNAF 
Kime derdim; anı atayım 1 

Eskişehirde odı.ın pazarında 
bakkal Kemal Efendiye borçlu 
olduğum 20 lira altınış dört ku
ruşu mahalline göndennek üze
re 8 Eylı11 929 da İzmit İcra da
iresine teslim ettim ve (2108) 
numaraya kaydı yapılmıştı. A
radan bir sene goçti pua Eski
şehire gönderilmedi. Aynı pa
ra için ikinci defa maaşım hac
zedilerek Beyoğlu ikinci icra 
dairesinden tahsil edildi. Bir 
borç için iki defa parayı aldı
lar. İlk teıılimatım için İzmit 
icrasına ba istida müracaat et
tim. 26 Haziral'l 930 tarih ve 
1732 numaralı derkenarda "20 
lira 64 kuruş tahsil edilıni1 ise 
de Eskiıehi,re gönderilip gön
derilmediği malum değildir,, 
Cevabile istidam iade edildi. 
Bu derkenar ile paranın teslim 
edlldiği tevsik edildiği halde 
ikinciyi geri almak mümkün o
lamadı. Teşrinievvel 930 da İs
tanbul başmüfetti,liğine bir is
tida verdim on gün zarfında pa 
ranuı getirtiriz dediler. İkinci 
para Eskişehir yerine sehven 
İzmire gittiğini Beyoğlu ikinci 
icrasından haber aldnn. Bu de
fa paranın İzınirden Eskişehire 
ve Eskişehirdcm bana iade o
lunmak üzere 12 Kllnunusani 
931 tarih ve 1041 numaralı hava 
lename il~ İstanbul İkinci icra 

Y em!ş iskelesinin hali hakikaten ~rürekler acısıdır ! l Y eşildireğin hali ,ı 
1 Yeşil direk caddesi, son y 
murlarda geçilmez -_ bir hal 
dı. Buraya yolu düşenleır, c, 
deyi mutlaka adam sırtrnd 

g~çmeık ar1r;;,.~ n~Uıdedirler 

dairesine gönderildiğini Eski- . . . . . k 1 İstanbu 
h . d k' ki . d • Şu mını mını ıs e e, 

şe ır e ı ve lım en aldıgnn 1 k • ktası olan Ka un en mer ezı no .. 
mektuptan anlayar·ak bugün k.. k'" ··su··nün bir kaç yuz .. . ra oy opru . . 1 tekrar muracat ettun paranın adım ilerisindeki Yemış ıske e 
gelmediğini söylediler. Adliye sidir. 

Vekfiletine İstanbul başmüfet- Halicin bu kısmı, asırlarca ev 
tişliğine vukubulan maruzatnn- ve1ki halini tamamile ınuhafa
dan da ibir faide görmedim. Hat za ettiği için yağmurll\ havalark 
ta icra memuru "işiniz Allaha da sulaır sokaklara yaf~llıra 
k ld b

. .. 
1 

. . b her tarafı göl haline getınrler. 
a ı ır gun o ur para sızı u- B artık 0 kadar 

, üml' • 1 b kib b' u manzaraya . 
• ur,, c esı e uta ' attan . ır alışıltnıştır ki şik!yet etm~k bı-
semere haatl olamıyacağmı ıh- .ıe hatıra gelmez. Halbukı seb
sas ettirdi. ze hali, tütiln gümrüğü gibi ti-

Çok rica ederim kime derdi- cari faaliyete sahne olan yec-
mi anlatayım? !er, bu iskelenin hemen yanı ba 

. otsun 
Tütün idarei inhi911.riyeai şındadır. Halk, kestırme . 
Galata deposu mutem.edij deye, ekseriya Tahtakale, Kü-

V ECIHI çükpazar gibi semtlere gider 

; ·ı Köylü çorapları 
1 

r 
1 

Mekteplerimiz tatbikat görüyor 
i 

:,s .. :..,., ... 

1 Son senelerde, mektepleri- ri, müzeleri ve sair tarihi kıy- leden sonra yapılmaktadır. Res 
~ınizde ~atbikat . dersleriı;ı.e çok meti_ haiz _as;ı,r ha~krnda ta~ebe mimiz, mek~epler~iz?en biri- ı 
ehemmıyet verıhnektedır. Pay tenvır eaılmektedir. Tatbıkat nin asarı atıka muzesınden av-ı 

k 
.. 

1
.. . . .. . . h . ·şıek mahallerinde dos saatlerinde ~ehrin iibidele- en ziyade Pazartesi günleri öğ- detini göstermektedir. 

Son günlerde oy u ışı yun tırtıp şe rın 1 
1 Örgüleri ==============~===========,,,;;~==~========= 

çoraplara rağbet vardır. Bazı halka satmakta~;r arberaber bu y k k d k ' 
kimseler, yalnız Anadolu kasa- biraz kaba 

01':~ ~abakasmdan umuşa ya a mo ası ÇJ ınca • 
çoraplar, esn . k 

ba ve köylerinde giyilen bu el kimselerin çok işıne yarama · 

Örgüsü kalın çoraplardan ge- tadır. 

Kenar semtlerde pazarlar 

Cıivarda'bı. N:-1 ~40 
lesi her.fildi - . . 
larına Jıııa gını 

.. hm l' • .N ~o-
mu enııbt . 

110 

ha le lQ ·li· eJı 
ı r IJ .. 

nahtıtdde ·. il. alın 1000 
Y 11ııin ~~.ta elverişlidir,, 
~ ~ /faı1/ılece_ğinden taliple
Jıltri :e ınuracaııtla 

Biır kaÇ ~b ..rruen be. , ikiı 
namazlarını Beyazıt camiin 
kılıyorum. Fakat dilencileı 
camiye gelenlere karşı aldık! 
n sırnaşık vaziyetleri size iza 
edemem. Cemaatten adeta cel , 
ren denilecek derecede, üzerir. 1 
asılarak biır kaç kuruş koparn; 
dıkça yakalarını bırakmaya , 
lar. Haniya, dilenciler toplatt ' 
nlacaktı. 0 

RIZ. e 

Açıkta sahlan mail 
Tablalar içinde peynir, z. 

tin, hurma gibi şeyler satılıyro 
Bunların açık.ta satılmamala. 
için verilmiş emirler vardı. E! 
naf gene bildiği gibi hareket < 
diyor. Halk ta bunları alıp y 
yor. 

Bir çok hastalıkların siray, 
vasıtası olan toz ve toprakla, 

ken bu yolu tercih eder. Hal- bulanmış bir halde satılan b 
buıki, bu o kadar berbat biır ge- kabl! Y:iyecekleri~ hiç olmazs 
çittir ki, yağmurlu havalarda etrafı kapalı temı~ camekanları 
insan yarı beline kadar çamura dıı: sattırılması lazım gelme 
batmadan buradan geçemez. illi? 

Halicin temizlenmesi, asırlık Çemberlitaştan 
bir iş olduğuna artık kani ol- Kazım NURi 
duk. Fakat hiç olmazsa, şu is- Narh kalktı mı ?. ; 
keleye çıkan yol ile Yemişin . . . ' 
arkasına düşen dar sokaklara .. Sı~ıt~er ~arha tabı oldu. 
bir kaç bin tane arnavut kaldın luk s~mıtlerın altmış paraya 
mr da dö:ııeınek imkanı yok mu- tı!ması lazım geleceği ilan cı~ 
dur? &. ~ 

İş giiç sahiplerinin, toplu bir Fakat küçük satıcıla~, bL tan 
halde bulundukları bu dar so- ha kulak asmayorlar. Sımiı:ncl 
kaklar, adeta birer mezbeleden kiden olduğu gibi yüz par[la 
farksızdır. satmakta dev;.m ediyorla,-..ıp-

İBkelenin önü, geçen yağmur caba, narh teRt'.'r k"''Jır<:. ·a-
lard . .. d'' -.. .. -~ .çın herı, lin reva 

a ııte şu gor ugunuz manu zım müc.!Lirlü~üne müracaattan 
rayı almış bulunuyordu. 99 liralık muvakkat teminat 

•• .makbıızlarile şartname ve teklif 
Bu soba borulan boy mektubunu muhurıu zarfa ko

rnk ihale günü olan 8 şubat 
J ı pazar günü saat on beşe 

ar Encümeni Daimlye ver-
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•·n Haliç 
boşluk 

eti satı~ 
ve ahiren 

Uye malı 

, •-•di~r°"'~ll!N. .. , tz lira kıy ıııı sanlmak 
kunmuş 

,,,...,,.,.-".~,.meyi gör-
_, -., azım mü .. 

.,..,....., dürlüğüne ı e girmek 
l~in üç llrt ır temlnar 
ı:çelerile berabt.. ale günii 
'an ı 2 ~ııbat 931 perşembe 

1 ü saat on beş ka<br encü-

,)3 

Ka 
ndaki 

, kira
! ·~ye. 

amayi görmek 
m müdürlü
girmek için 
şubat 193 ı 

15 e kadar 
teminat ak

Belediyenin muhtelif tarih- Halbuki, bugüne k/eni 
!erde verilmiş emirleri var; So- az ev sahibinin bu em 

dat 

ba borularını caddeye doğru uza ettiği görülmektedir. G, ~ 
tan ev sahipleri, bu boruların ze gelen şikayet mektu '3 ku. 
üzerine zemine kadar inen ince bazı sokakların. t,,.r1--. 1:ıelediyl! 
b~rer damlalık yaptıracak 1 Ta firlerile sim siyah ş ~~ı. so?a l 
kı, sokaktan geçenler, damla- gelip geçenlerin .. s~ldıkler1 
yan zifirlerden kendilerini mu- olduğu bildirir ustıerı berb· 
hafaza edebilsinler. nin naza"I dikk ıy?r: Beledi} 

atını celbeder 
ZAYi: 1686 numaralı Fiat otomo- lstanbul & • .• 

istanbulda bundan yirmi, yi.T Halbuki soı: ·c ları kolalı göm dası, kolacıları müşkül vaziye- b~!n ar~ plakasını zayi ettim. Ye Bir deyn ;:cı •~rasında...._ 
mi beş sene ;vvel en fazla re- lek modası değişti. Son seneler te düşürmüştür. nısıiln! aladcaı;ımdan hükmii olmadığı- tahtıhacze nına~k~rnubıhtel\ 

n zanaatlardan biri de de sert yakaya ya 1 nız resmi zi- nı an e erım. batan caıtıii ·1 . . Yasofyada ı 
Mezkur oto sahibi Mehmet Efendi hanede rnuki~tı~alınde 38 "IUJe 

. - .. - sinde •·2 şubat ~eher hanı .. ~e 
ZAY : 13406 numaralı maa~ cuzda- saat d~ d ~.:j3 1 Pero, murıı-
nımla ber~t ve nüfus tezkereıni ve aaa .. ~n "ada• 
mühürümü 25 kanunuevvel kQru 
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1 ._ - i\.l1LLIYIT PAZAa 8 ŞUBAT 6 - 1'31 

GLORYA !., mecıisind~ dü;kü müzaker~' Menemene bazı 0~evkuflar getirildi 
1. Batı brinci sahif~} "ı':ad;en bunlar mev.zuu baheol- (B•fl birinoi _,-l-1a) ner kıınıt istintak barcınm ken madıklsım ııöylemişlerdir. Ye.l 

~- aldı: maaın buyurmll§lar. Ruz~e- ili. SüJeyman Mehmet Nuri, oc- dilerinden .ımması yazılıyordu. mz bunlardan tabak . Kaz~ B MILTOM _. BEDAVACILAR ŞAHI 
,terinin sureti ted- yi, mecliaten istizan mecburiy. ·man ımıhafan memuru Ali Rı- Maznunlarm her biri ayn ay- Ef. ha~ı Mustafı~ Ef. nın e".ın: v ~: 

l:RIC YON 11 RO HEIH.. B C Y C K II O K K \ il A 7. 

\fi 
Sezar_!'~zı endişeler tinde oldutumuz geyler hakkın za, Mehmet Raaih hakkmda ya- n isticvap edildi. Ayni zamanda d~~i zıyaf~te ~n mer~~~ 
e!B'dilıniş, hey'eti muh- da tan.zim ederis. Bu ceıwe tet pılan tahkikatta lrticala alaka- kendi ifadeleri de bu isticvaplar n;ı_unas~e_hle ışttra~ ~tttgını 

m Aizin tenvirini istilzam kilri hesap vardır. Bu da her şo- lan görülmemit ve takibatin sırasında okundu. Keresteci soylemış;ır. ~ sonf ıs~~v~ e: 
tekrar tekrar göreceğiniz iki büyük filmdir. 

m ~uiyet hasıl ohnuş. Ge- yi ihtiva eder. Aradıklan fCYle- trWıalll mahkemeler marifetile Mustafa Ef. ifadesinde evvelce dilen Ba ralı . u~ta ba İd ~~ GLORYA~ nı 

nı sede yoktum. Hey'cti ri orada bulacUlardır. icrası zimninda kendileri ser- nakşibendi tarikına mensup o~- salıfHkakkhıytiak"ıntıs_a 1 0 etu~~ ~d :ı<.ı't• · · ı~:~ E d" hal olı K.. - faka · d" bi nu a at umetın menn " ).ı A:emeyı el~denZgbe ""'51• C dn ıtcKYe_ma Bfyde .,-: baıt bırakılarak ev~ı .. u- du~unıı ve d ! şım ı md.:nsubı.r.- g" i 'tarihten itibaren bir alakası ırı 

tenvir edeyım. a ıt arı ev et enın · _.. tabya miiddeiumuıniJiiine gon- yetı bulunma ıgını ve ıger dığ "lerd iki ••••••••••••••c ld 
Kerm. Çıkardığım hülasala- bütçenin ele almdıiı IU ııı:ralar· ..1-:ı-:-:r. Bunlar dokuz kişi- aı.ale cevaben de Manisalı Şeyh kdila~mad·-· ~1•. ~ f ket z .,.

0 
.. rr-l ı 

U[ • da ·· 1r ~~"-· olduiu- _. .... ..,.. . · dı- nla e ıgını ışıttıgını a a .. 
g 411' ·~ddvjoi&.ı- ver~f~· ~11na !l'"m :--· w dir. Saffet Ziya Beyin hemşıre- Hakkıyı tem . gını_ v~ - · ~nu .. medi-. . Şe h Hakkı ile Ala-

\"ınn akıam E 1. H A 1.1 R ,\ sinenıa.ında 

.ze 
yetı ............ . ~ ... -ı:Jı:ıoııpmı.z But nu soylemışler. Bu saten~ ai Behice Hemm mevkuf bulun beraber İnegole gıttigıru, mu- bit-gını,ld. )' görüşme MARCELLE CHANT AL ile 

eı 

mek için, HoyTir.relere neyi tanzim ederbn dairelerden mamaktadır Jleneml!Dde bir ritleri olmadığını söylemiştir. şdi~-- ~ g~ 1ıgı_za~an tt 
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k d" . '"Paş; · · · l"- üte aıt · . "f desinde ta gını soy emıştır. en ':.sıne • ril bilmiyo- aldı~ımız ~ wı_at ve m. v . evde ikmnet ediyor. Yalım ne- Dülger. ~ıt Ef. ı a _ • T:undan sonra şahit Ahmet 
ve Ag_rı magaral ldelOınu a- tetkıkler netıcesinde tanzım ede zaret aJtmdadır. Tahkikata de- rikate mbsabı olmadıgmı v_e B ·ı Şükrü Efendilerin ifade
- :seı:ılc.re baş kllai1f eaaalara riz. Binaenaleyh endişeye ma- vam ediliyor. Şeyh Haklnnm Alaşchire geldı- 1 . ~ ek s ve müteakiben 
edı~br. Vak~ilütçeyi ~ hal yoktur." Dedi. Divanı hup bugün yirmi bq ği zaman keresteci Hacı M~- .:_~ıd~e:ı:::~i muavini Fuat 
\ ısl~n, en ç~k K?'ult.ıkumakı. Muhiddin B. beyanatına d!" Abıfebirli haklnndeki davayı fa Ef. nin evinde verilen ~ya- Bey bu şahitlerin muhakemeye 
menı çete reı~leru~ oluruz. vam ederken bir kısmı. a.za SOll gönniiftiir. Bazı phitlerin cel- fette bulunduğunu söylemiş ~ celplerini istemiştir. Heyeti Iıa 
unv~ı fem;:şle tft Jrten alı- almıştı. Sadeddin Fent B. bu bi için mubakenR talik edilnıit- ilk ifadesinde tarikate mensu~ı- kime müzakere odasına çekil-
~ag •. "• Cen müfre- noktaya temas ~erek: tir. Divanı harp reisi M_usta{~ yeti hakkındaki sözleri_?i inkir miş ve ikinci toplanışta bu şa-
gıl,,.ı .ıatf:i'ir. Tabıı · yiılru.z va- Müsakere açd.ac:ak -? Pap basta olduğundan nyaseti etmiştir. Hacı Hasmı oglu Hacı bitlerin celbine ve viirütlarını 

-uı görülmesi kifi değil. -Söz isteyen arka~ ~ar. Miralay Ata B. ifa etti. Foça Ahmet Ef. ifadesinde 15 ~e müteakip muhakemeye devam 
ıqıf kısmına gelince; O~-• ~alnız •.. ~~~ereyi usulu daire- kaymakamı LUtfi ve jan~ evvel nakşibendi tarika~ edileceğine karar ~erildiğini ıaç hmııından başlayarak bü- ııınde yurutebilmek v& geçen cel kumandanı Tabir B. ler bugun 1 Gümüşhane kolundan oldugunu 'tefhim etmiştir. Aynı umanda 
udlwn ihtiva eder. Hepsi aede müttehaz karara ~t tct- ih.zaren Menemene celp ve ka- şimdi zikir yapmadığını söyle- Vehbi ve Raşit Efendilere hita 

yek6na bağlanmıştır. Bu kil etmemek üzre hey'e~ '!iYe- rar hikimliğinde iıticvap edil- . miştir. Tayyare katibi Kamil ef: ben bu şebekeyi resmen idare 
'"'""ınJan aıuderek vaktinizi ni:ıin fikrini i.zhar etmesı 1izmı diler. Façahlar birer istida ha- 20 sene evvel derviş iken şimdi ettiklerine dair bir çok v~ r f sebebiyet veı nıekten mak dır. Geçen celsede ?rtada mad- zırlamakta ve kaymakamdan bir alika11 olmadığını, Hac:ı bulunduğunu kuvvetli delil~ 

n, hepsinin bir rakamda de tasrih edilmiş bir mesele ol- davacı bulunmaktadırlar. Mustafa Efendinin evinde ven- olduğunu, hatti bu şebekenm 
~ lebileceğini ~~taıı:ıe~ için madığı için müzak~e ~ol ŞEYH ESADIN SAKAL- len ziyafette bul~d~ ~J'. Erenk_?>'ti k~kii i~ ~81.~ k~t ~duğum butçe tatbik et- madığma karar venlmıştı. B'!- LARI lcmiştir. Pazarcamu mue.zzmı lunduğunu soylemi.Jbr. ~~r 
hıye olduğumuz bütçedir, Ge- gün de mev.zuu m~e~ teşkil İZMİR, 7 (Hususi - gec~ Hafız Mustafa Efendi ifadesin- ma~nnh- hitaben " her ~-
c~ı _ l:ııeneki bütçede bu esaaa edecek bir tcY gormuyo~. yar18I) _Şeyh F.ııadın nakş1 de dervi§likle alikası ~- nizıı_ı: suç~ ".e al~ı ~· doğ-
ilı~ittir. Gene Muammer B. Reis Bf. hakkı kelamlannı ısb- halif-: tayı"n ettigı-· Nuruosma- dıg"mı müezzini olduğu camıde ru soyleyınız" demıştır. 

. · B · be _.. ' • • 1111 • • ·--~ apnı.z, kanunen belediye mal ederek M~ · m . - niye camii imamı Hafız Sadık, zikir yapıldığından haberdar ol Ü kü•d tr 
·'.ı;tn her devreden evvel mec yanatma cev•p verdiler. Tevfik Manisa havaliaini ifsada memur madığmı söylemiş, evinde bulu S ar amvayı 
-bir senelik ır.esai programı s.Jim Paşaya verdikleri cevap Yeşil hoca Akhisan ifsada ~ nan nalqiliğe ait levhalar için Evkaf, şirketin eshamını 

eıe_ai lüzumundan bahsetti- ta kendilerince k~na!tbah~ ol- mur kömürcü hocanın üzer1erın "onları ~la almışlar getir- almak isteyor 
b"'lli!~set makamı, muhterem muştur zanned~- Dedı de Esadm sakalları bulun~u. rnişler'' demiş ve bu levhala~ Dahiliye vekaleti İatanbul 
ıa'Keti~e 1ta:~ kanunun tal_ı_- Söz söyleme* isteyenler Bunlarm anlattık~ gore şeyhinden kaldığı h~ki evkaf idaresinden Oaküdar :lettiğı vezaıfı ve taşıdığı hur Tevfik Salim Paşa: Esat tıraş olurken halifeler ve ilk ifadesini inkir etmışbr. . k ti heııabatma ait 
ı~i&da aala ihmal e_!D1C~· _ Olmadı. Cevabını v_erdi. müritler saç ve s~a~I~ ka- Müftü. Meh~e: Ali ef. ifade- :~~~~ip~=li'ımat istemiştir. 

lerus bu sa~te kanunı bir Avni B. geçen celsede veı:_ıen pışır ve muskalar ıçerısı?de sak sinde tarıkate ıntıs~bı ol.madı- Lazım gelen malumat gönderil ~ :uzedeyım. kararın musip olduğunu soyle- Jarlarmış. Muhakemelenne _ya- ~ını, Aı:mutlu şeyhı_ ~ın • ef. miştir. 
::ııt~ h~kı yok mu? . di. Muammer B.: I kında basl~~acaktrr. Manı~ ile kendı k~y~e~ delile- Haber aldığımıza göre tr~
.. 'enı belediye kanun~•. bİ;'" _Geçen celsenin zaptı çok Şeyh Samininde muhakemesıı: tile ~ış~ aoylemış v_e ev- vay şirketi vaziyeti maliyeainın 
~var. Kan~, meclıse ıs?- hülasa geçmiştir. İstirhamatım yakında başlanacaktır.-~~ Yri- vc~ı ~fadesmd~ ~yh-~ Ef. fena olduğunu söyliyerek evka-
~ vennıt, fakat beledı- benim tarafından iyi anlatıJan:ıa baz, genç kadmlann göğüsle. ye ın~ -~ ~ır ~ ~ fa olan borcuna mukabil esham\ 

~lisi manaup olan yerlerde mıştrr Müsaade ederseniz tav zıh 1 ne ayetler yazıp, yala>'.°r ve din da ııöyledigı sozlen ınkir etmı§ vermek iııtemektedir. Evkaf ida 
ır~kı istisna etmiştir. Kanu edey~." Dedi. Tevfik Salim I kisvesi altın~ gen :ıen ahlaksıs tir. Digcr bir sııal;e .cev_aben _H~ resi ise bunu kabul etmemekte-

a Ç'maddesini ~~maktan paşa da: bğa teşvik ediyordu. cı Mus~a Ef. nm_ ~kı zı- dir. İstanbul belediyesi şirketin 
. .ıım, her hangı bir suale - Hukukşinas değilim. Mec K.. yafete ıuşan mer~ diye ~- haklı olduğunu iddia ederek o ~r~crmcmck için değildir. 1i . ·ıınirin ışlerine vakıf eski MENEMEN! 7 ~-A. -d ı: ğınldığmı ve gittiğjnı soylemış tarafı tutmaktadır. Hali hazırda 

arAn gidi bir ~i.z >:oktur. bf; :za da değilim. Fakat man- tahyadan.cel~ olan_ ? e tir. tramvay şirketinin mubayaasın
daha itin altından bır fena- tıkan ·unu buluyorum ki ma- ıru halvetı, ~ Alevı ~- Hacı Himm_et Ef._ C~vdet Ef. dan dolayı belediye evkafa 480 
'1.ı!~~ma kani olanlarda- dem kf reis B cevap verdiler, mensup on kişi~~ 1 ifadesinde tankate ıntısabı ol- bin lira borçlu bulunmaktadır. 

ı , ,ıai programını hazırla- .. k a~ılmış demektir." caı ile al•btarı ı;_o şı o: madığmı söylemiş ve_ kuşçu_ Eş l~azhar Osman Beyin 
' •1J Fakat kanunu aldıktan 1 muza ere . 1 d Nazmi duğıındn mahalh mahkeme a refi tanıyıp tanımadıgı sualıne • - l 
(lir .ı. Amak lüzuı"\µ hasıl ol- ı:u~a~les~~~~~~n~ ~~vamını lce takibatlnm ikmali mnnEm: de tanımadığım söyl~miştir. yenı hucum~- B 
-.Cçın ısı,-t.:h h-l!gi mesele- ur~ · ı:ıuz · b·- ~ serbest bırakılmışlardır. vr. Bu esnada kuşçu Eşcefın Yuna Doktor Mazhar v.,.._n • 

isi pi mfa Pş. şu bey-.. ııe.?l- t~klı~ etti. Ce~det Ken: !'..~ . lan posta ile Kütah~a ~~dei- nistandan kendi adresine __ hita- "Darülfünunun .ba_şına gelC:O· 
bulunmuştur. •a ı muzakerenın açı~ .'iri ~- · umumiliğine gönderılmıştır. ben yazdığı ve bu sene gonder- !er" unvanlı yem bır yazısı ~e 
BUNDAN SONRAKİ MUH ;ançıhnaması 0

!m•k uzre 
1 ır diği bir mektup çıkarılınış ve darülfünuna hücum etmektedir. 

KEMEL ER nu ı1evcut oldu.~unu~ bunun reye MENEMEN, 7 A.A. - Di· "buna ne dersin,, sualine karşı Bu hususta darülfünun muhi-
- Divanı harbin bundan ı: .lf~onmasını soyledı. Tevfik Sa- van harbi örfi mahkemesi ~ .ı- " bu bir iftiradır. Ben bunu tanı tinde deniyor ki: . 

raki mesaisi esnasında görectlr j lim paşa: · · ~saat ı 4 te azadan Miralay marn,, demiştir. "- Biz artık sükutu tercıh 
en mühim muhakeme iki ·· 1 - -Bütçe, program dem~k de- !~ Beyin riyasetinde toplan- Hasan oğlu Hacı Mustafa Ef ediyoruz. Hücum eden do~ 
nedir Bunlar Manisa ve d' ğildir. Mesela su ~lem na~~l • a e Alaşehirlilerin muhake- ifadesinde dervişlikle alakası run bu atakları vakit vakit bat 
lisini 

0

ifsada memur Y~si•· ~ halledildi. Bunu bilm~seın büt mış ·v '--ı ...... -. İddia mev- olmadığını, hacı M~tafa Ef. gösterdiği için bizim için artık 
.U.u'- -oır · " Dedi 1 mesıne ~-- · · · · d k" · f te m""'n me "f d " ıle ~\;~·-~""°-_., 'd _ çeyı ne yapayım. · k"" d müddeiumumi muavım nın evın e ı zıya~ . :- - bir kıymet ı a e etmez. 

rr ~i.r 'i ~ . ~:~r, 'm: Nakiye H. ~yor ki ;~:t eBey bulunuyordu. ~.s ~ ~~i ~üna~betı~e iştirak ~~- Hilaliahmer Beyazıt 1~ &'i)ll.\i. ar__. me~'m- Nakiye H. muzakereye de- nun arasında Alaşehir Muftüsü, tigını soylemış, e~de nakşılı- kongresi 
~ ~t-·· sarluıat't ~ vam edilmemesi fikrini müda- ı ve telgraf müdürü ve mu- ğe ait bulunan kitaplarm ne . 

arkadaşlan MAXUDIAN ve Jean Bradın 

DOITORDN SIHRi 
Ü...,..,,.. HA\ ATJ lllm1 tamamen Frın.r.ııca sözlt fllnılııdı. 8 1 uı' 

parlak yı Jdızımn bir mıınffalılyed 

••• 
llllgUn MAJIK SINEMASINDA elte41t. 

2 BÜYÜK FiLM 
.l..Ş~ OLlll.Z: Jl!LLIE DOVE 

COLLEEN MOORE 
o 

ARIE BELL' den son 
COı\IOIE T'RANSAISE'ln '!!f!' BiR AZASI OLAN 

Matmazel MARC~LLE ROMEE 

MEtEI liNElllllBl 
Bir aşk mektubu 

ı.·ranSISCI oözlü falıcserinde alluflıoaclktıı. •• e•••••••••••• 
S : 13 T altelbahir 
Süper filmi görerek 

titreyecek ve 

!!!!!!!•• alkı ~lnı •cak<ın ı ı. 
Bugünkü matinelerden itibaren 

Etual sineması 
l Comedie Fıansaise , az••ından 

olup cçen sene Madam Pierrat 
ile Mraber alkışlıdıjim11 : 

Andre Luguet'i 
jac<}Ues i'eydcr tarahndan Ytlcuda 

~len: 

Yeşil Hayal 
ıaııuımen Fr1n.ııca sözlü muk cm-
mel filmde 1 

takdim ediyor. -' 

İ jı\M;1:- GA YNOX % .. ......... ·~-.-,......; 

(Ç!~~H:'.F~!l~1 
f !sılt 'sıNEMı\ôi. ·: 

Bugıin -t 4 ';. nıatiııe&iııde ve 
h<r •şam 7.CDgln varyete 

.numerolan 

ASSO ve JANA 
\C 

bir lllm olacak 

.. --• Pclı: yakında---· 
İdamdan Kurtulmuş 

Sôzl il ve şarkılı muazzam birfllm 

lstanbul Aali,.e .....W.emesİ üçünciı 
hukuk daireıinden: 

O~~e~tİ.I ,~~;· g~ren ~ ~tti. ~U sırada ~=er :ıi ra~:~ m~uru, iki cami imamı ==~:l~:ı:ı~~!::ı~:ı:.= li ~:'!ceıe:;ı:,~=I';: 
e-- _ 'ije'i ,.-~-: ıısız hare- IOZ ıstedi. Fakat e I ve miJezzını vardı. _ . . . 

1 
tmed""" • ...,.. clokı- Biiıl ıılılia Be,. kupt 

y~~,,_t\ca~ 'Ol.f~e bunda B.in teklifile celse on dakika ta- İlk evvel mustantik karama- ~gını ~e ~ç iatıma e Ik" 1;ım etmit'"' ııeae111r fMliyet ~ • -==--:-=--:.--;--7";--·--:--=-:=::::;==:-::;; m~l-~ w.>tlls #e • ku til edildi . kunmuş mütea-loben is- soylemıştır. Bu da evve ı ı a- kwıtur. Rapar h•ldnada aoz alan lLuik, lı.ayat, kaza ve olomobil sisoıtelıınam ~· ~ ~e t'l'evı vvet- . İki . 1 e ı mesı o .;~:~ . Miistan- desini inkar etmiştir. .._ wlWi A,,,.; Be,. ı.;m;., ocnkla- Gal___._ Üın'Clll_ hznındı ktin O'NYON lllooRTA9A ın \;:\et ~· Medeni bir ncı ce :.... ticvaplara geçı~...,.tır. 
1 

Pazarcamii imamı Ahmet Ef nn doılıa lliyade faaliyet ııöslenıJde.. • ._ 

5 PLENTto:KS 

Madam Marya.um Nikolaki E fen
di aleyhine ilıame eyl~diği boyan?'a 
davası üzerine gönderilen davctıye 
anuhali bil& tebliğ iade olwımuş v r. 
iJlııerı telıılii•t ~ ve nımnailcyh 
lf"ılıolilıi Efendinin bir ay zarimd.: 
evlilik birliğine döaerek Jıoca1dı: •. a
z:ifeoini ill etme8i m.-ı•nnn ihta=ı 
na karar vcrilmit ve hop._. cı..~ası 
nm uıhlıjbtı 15-3-9'1 pazar saat 
14 tayin olmımut olıkıimıdan ihtar
name ft ••etiye me' •kaim o~· 
a.k iizett yevmi -k6nlıı celmedi
ii talııctirde ~ ....,..ta de
- oım.-t- ilin olanur. 

ci ıru "t\ ~ _am şehrin İkinci celse açılu-ı;• zaman tik kararnamesinde maznuna- . . . olmadı-mı rini ve..._ mlıi,e heyetinin müza- 'l'aptınm.ı. 
yapıla ~i.t \' y;,.....Jıille· jz Muammer Beyin~i. . rm cümlesinnin tekkelerin~- ı~a~esıııde ~~::~ vazifes~in· bir°'- lim ır~cliii ~,.~'"' Tlrkiyede 11111 faslla icrayı m •adı• ht .... 
ti ifaat . .,.,(illi .il' .... aaliyetler- - Muhiddin Bf. bir endışe- 1 dine müteallik kanunun mer'ı- l zikiralruzy~ma lk g ı,ldu~"nu soy·· le llihayet çekh ...... net--:.,.!:_~ u·· N y ON 

....- . ..,.. - . Endi etti - im lif tarih y ırnam ı o 5 u ı..k ~ idoıredea dokt« ......,.. ~il jat.ıCCde eherm bahııettıler. şe . g . yetinden sonra muhte - . ti Be,. reialiie. Edip Be,. kitip --

miyetlidl. • de en ~Yade.es kendi. ~fen;ıdir. Hiç ~ır vak'.t !erde camil.e~de v_e evt_er<k top- mı~~ak Süleyman Ef. ifade nedarbğa, tüccardan Şevki Be";, kim 
yanı. ~t olan M~ı Fışit- belediye ~~ endışe etmı- !anarak ayını tar~t ıcra ettık- sinde ev~tce Annutlu nakşi ,....,.. Suphi Bey .,,., :Ziihti Beylerde I I 
Sam! Ef. ile onUTl 11'1" •

1

- ı- yorum. Bu~~ ~.mlar İ l~ri, hazırlık tahkikatı sır~suı- se hi Emin Efendiye intisabı azahğa !"~ ~m~lerolir. . .iiiiiiiiiiili~~ 
denn•l B -_ı_urların yok demedım. Filin filin ışler 'daki ikrarlarile arılaşılclıgı ve ' ıdy - nu fakat v~fatından son Emınonu Hililiahmer nahi- !!:ii-Z~~~~;.,..;.;;.~;,;,;.;~~;.;.;---~-•• .,.. 1111111Cr • nıau • . sarf . bun . . ı da . . o ugn , ~ . . d b .. oWı sa.ıatindeo, .abah vazifeye ıçın ne ediyornz, un ıçuı 1 ilk tahkikat 51r~ ıstıma ~- ra t~rkettiğini, hacı: Mustafa ye şubesı kongresı e ugun sa- • • • 

FES11-::-; r.amm kahve içtikle- kat~ ~!ar ~lamıyorum, dilirken meıdıuk ıkrarla~ı ~- Ef. nin evindeki ziyafete nişan at 2,3~ da toplanacaktır. Ingiliz tayyarelerı Ceıruyeti akvamda 
MEi! · . demıştı?1. Evet. Fılan Y~ bu kar etmişler ise de bu cıhetın merasimi münuebetile iştirak Avustralyada buhran (A.A) _O e- Cenevre 6 (A.A) _ Cemi-

~ f kadar fiWıa §il kadar tahais e- d · delmuhakeme nazara alına ·-· . ada zikir yapıbnadr- Londra, 6 5 Y . . : •. •. Di ...,,..,,..c" aaa ı he , dilnu"ş Bir takmı müfredat var. 1 ~ ın k ttan görüldüoni ve ~ttıgını, O!"M fa •1 H"l . Canberra, 6 (A.A) - Nazır ni İngı"liz askeri tayyaresı 3,500 yetı Akvam kitibi UllllllJll1ıgı 
• • ~llİlltö y- · bılece meva .. - gınr keza usta og u ı mı Başv kil . • .. lıklar: -

ri icra ediıo;ee"i bit tdjhnjştır. Bu esaııat dahilinde münakaşa hareketleri, 677 numarah kanu- Ef. de ifadesinde kendisinin lar kanf~ran~ açan~ mil mesafe katetmek ~~etile umıunı ~ :ı_nm ıp-
fesat şebek1~" meıımu- edelim. Söz 11Öylemeğe bakkı- ınun birinci maddesiıY muvafık 'musikiye merakı oldufmıu, der M. Sculli~ ~ı- ta_kım . ve Marsilya, Malta, Gırıt: !• kası _v~ya ~·. tezyı~ veya 
merkezi Şey - . Ona mü- mu: yoksa diyeceğim yok. Ben , ef'ali ciinniyeden addedilerek . likle alikaşı bulunmadığını, sıslarm mıll_ı vaındat~ .tena- kenderon ve Bağdat tanlrile tenkisı ~eseletımı t~e me-yu 

.. ndeki kX..k, kendimi şehir' . halkı huırurun- ı um·· •-=-=- divanı harbı örfi vışba M"•tafa Ef nin evindeki kusu 100 mily°!1 İngı~z !ırasın Basraya gitmek üzere bu sabah mar .!oomısyao bu müsteprlık-
-., . . . .. . .. c ~._..., cı - · da fazla tahmin et:Dll§ olduk- • ··f rakat et •- :ı- _.._.,___. !.&.a.:.L..•- i\e bunların n;ıer~-ncmurlanrı ve da iki va~f~ ıle mükeUef0go~- mahkemesinde duruşmaları ya- ziyafete davet m~e~tile iş- n . . . il. Scııl- F~le~tonu den mu a - .uuın ._a ~ıne ·~ 

Balıkesırdı uğundan ııene- yorum. Bın, halk sorar. V'.1n- 1 pılmak üzere haklarmda son~~ tirak ettiğini söylemıştir. Ker.a ~nm ~y~ tl . ten- mıştır. karar venmştir. 
lerinde m;;•. ·,Kayet edilir. Eğer datınızı en iyi şekilde sarfedıyor 1 kikatın açılması ve cürmün hını bu da evvelki ifadesini inkar et ~~·. T?8 ~k ın:re en~ ktan Bu deniz tayyarelerine fev- CENEVRE, 7 A. A. - Ce-
re bulun~ l. bu hususta kanaat musunuz?" Diğeri, clstan?~ 1 

; ikaında altmış beş yaşını ikmal mi tir. ıs~nı ?'1 °etm-81tır~ı K~nfe- kalade itimat edilmektedir. miyeti Akvam maliye komitesi 
· iih" ım ·· l b" h" di İman ıcın ' lba t Hacı ·· ·· · ·· · açıga ışrap ış · Bord ile L" · · 

• 
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tı ~h. ım. österirlerııe memnun en guzd . .' ~- .. ır ı;c ır ~- B" ~o-ı ettiği anlaşılan na n . "nde Kuçuk nııSna1~eh carnEf dıı tariılll~mı rans,ameli surette inkitaa uğra Tayy~eler da keaud ıon1 tarafından zirai kredi meııelesı-
mu ım < * ne uşunuyorsunu.~: ». ır P. Ahmedin ceza_smm . tay~ ve Nalbant a ı . e .. Ka- mıstır. körfezı arasın ara a uçaca t ni tetkike memur edilen murah 
harp hu~_ nra, parasız da yapı- g~m~~ızı?. oldugunu ve ~ır 56 ıncı maddeı -~anunıyenın na-ı te. mensup olmadı~larmı_ soy le- ,CAMBERRA, 

7 
A.A. _ A- Jardrr. • bas hey' et şubatta Cenevrede İizerin 

Y ·ışler olduğunu, saatlerin ~ fı!a~ ışın d~ yapılacagmı zara alınması luzumu ve sek.c;e- mısler _v,. me~u~ıyetler_ı . h~k- vusturalya hükfimetleri başve- Amerikanın siyaseti toplanacaktır. ki ve 
ol<ır.tlrine ı.ıymadığınr söyledi- bilmelıyız». Dedı. kındakı evvelkı ıfadelerını ın- . . r . 

1 
n fede • oıünde 

tltr uymu •or. Maalesef lıtizah hakkı var! zahatın ~~c~is~ . kafi derec~de kar etmişlerdir. ~ağhane ~imii ki~l~:a:=t~e b:~~: a müstah~ NEVYORK, 7 A.A. - Ha- Yeni Zeland zelzelesı r en k 
Mehmet Ali B. de: tenvir ettıgını soyleyerek ıı;ıuza imamı Hacı Emın Ef. eskıden r'.1 . . ~ ı! . tik riciye nazın M. Stimson, Aıne- . _ <ında 

Vakit küreai «- Reis Bf. meclisimize her kerenin kifayetini teklif ettı, ve nakşi olduğunu, şimdi terketti- sıllenne yardım ı~ınk. rtı~r/a~ rikanm Amerika kıt'asmda bu- W~ıngton! 6, (~) 
1 

rin •k :haı 
un için de bir vakit küre- zaman izahat vereceklerini be- bu teklif kabul olunarak ruzna- 1 ğini. camide zikir edildiğinden yapılması _h~k~ı_n ~ 1 ı: ~ ı:ı j lunan hükfimetlere karşı takip (l~esmı) ~~!s te 0 en e M <l 

anı 'hdık, sekiz bin lira sar- yan buyurdular. Hüsnüniyet ve ı• meye gecildi. Ve Rana Sani ya- , haberi olmadığını söylemiştir ... ~a?ul etmış er ır. ap~ . ca .. u ettiği siyaset hakkında izahat mıktan 12 ~r. luıa ak 
edecek.Daha 28 bin li~a sarfı nezaketlerine teşekkür ederiz. ver H. ~ nikah memurlarına ' Bundan sonra isticvap edilen ıstı~az, meı:?lek~ harı~e ~~ verdiği sırada Amerikanın Li- WELLİNGTON, 7 A.A. - "•r ' .. 
'EH~~er: halde parasız yapıla Ancak meclisimizin bir hakkı- remıi bir elbise yaptırılması bakkal Hasan Hüsnü, imam d~nlecek b':1gd~yın ~er l;sı ı tin Amerikaya değil fakat Av- Son günlerdeki zelzelekr ve ~e;~~., 
Reıs Pş_. ..,.il na ıaaıiuk ettiğinden bunu kanu . hakkındaki teklifi kabul edile- Mustafa, Halil oğlu Ali, tab~ak ~ 6 pe~sl.ık bı~ ~m v:~ me- rupaya karşı bir ~yamıameııi yangmlar yüzünden harap olan hrr;~. 

en -retirilen t pf. ya cevap aı ni sckilden görmek isteriz».De-lrek vaktin ademi mi.isaadesine Kazım, kunduracı Hasan oglu sıne ve ~htiyaç ıç e u unan büküm ve mahiyetinde bulunan yerlerin ehalisj hiJi açıkta ' 
- .it. eli - mebni hesabı kat'i raporunun Ahmet, posta müdürü Vehbi, müstahsillere mu~v.cnet rn»;ksa- M oe u!R1lünden tasvipkir bir rumıakı.dır. Yerrideıı birko ., 

,< • Müz.akere kili müzakeresi yarına talik edile- muhabere memuru Rılfit Ef. ler dile sermaye temınıne tahtsıs o- 1i onrla bahaetmiftir. sannntt daha hillolunmuş 
Cevdet Kerim B., verilerı i- , rrk cebeye nihayet verildi. ifadelerinde tarikate mensup ot lmıecaktır. .... san 



'1 1 .. 1. '. •. \ ,_ \ ı{ .~ ~Lll\ 1 ı •ı.ı 1 . . . . . .. 
-

Musakkafat vergisi 
tadilatı 

l ---·----.. :~1111111-~---~ yelkenci vapurları SEYRISEF Af N _Karaca~ey ~ele~iJe riyasetf n~en: 

• 

(Diin'~ci nü~ha."lıızın devanu) senenin nihayetine kadar l>ir beyan-

Madde 22 __ itiraz komisyonları name ile ihbar etmeğe mecburdurlar. 
v :dat idarelerinden tevdi edilecek Bu suretle haber veremedikleri tak· 
ıl .arnameleı·i tevdileri tarihinden iti dirde 0 mahalde bu kanunun tatbik& 
ba~en on dokuzuncu maddede tayin tında mektumiyetin meydana çıkard
cdılon eşkal d:>ircıinde üç ay zarfın· d • 1 ·h· mu··sadif oldug· u taksı"t 
d t t• ,._ b" k il . ıgı arı ın 

a e ·"" ve ır arara rapt e »arı· .. . . kad t h kk k 
dat idaresine iade eder. Gerek tah· muddetı hıtamına ar ~ a u e-
ınin \"C gerek tetkiki itiraz komisyon decek vergi• % 25 fazlaıde alınır. 
la"' mal memurları tarafından vaki Mektum olarak tahakkuk ettirilen 
ıtira.lann muhtasar esbabı mucibesi· ·ergilerle zamları üç senede ve ud 
1. birlikte mi.ıkollefe tebliğ edilmi§ ol :ergiye iJaveten tahsil olunur . 
c1ugu'?.u tetk;' mecburdur. Bu cih~t Madde 35 _ 14 Haziran 326 tarih 

AGIZ YE BOGAZIN ~ 
BinlSSIHHASf İÇİN 

VALDA 
' . . 

PASTILLERINl 
istimal edlnlı 

BÜtÜD ecıane ve ~cıı 
depol•noda 

ıat\Ur. 

YALDA 
.-ini tı1111D kutular 
ürınıiııde ti lep ıdlııb 

'":'~yun etmedıkçe karar veremezler. . .b. t · kılınmış ve ---
ltıra:r; koıniıyonlarının aalibiyeti iti- lı kanun muca ınce ayın . . r·· k u " r· 
ıa, edilen naktaların tetkikine mün- mu...ıd<afııt verıisine matrah ·~iha~ ur mumı ıyatro 
ham ve komisyon kararlan kat'idir. edilmekte bulıınmuf olan P'!'". safi A · ş· k f. 

Madde 23 - işbu kanun mucibin· iratlar bu kanun ahkimı daıre11nde .. nonım ır e 1. 
ce y~ni~en tahrir ya'!ılan ~hallerde olarak kabul olunur. Ancak üçüncü ;:iırketımız hbscd3rının . 10. Mart 
veı·gı bınaların tahnr ve ıratlannın dd . 6 7 ; nci fıkralarında 1951 tarihine musadlf salı gunu saat 
tahmini muamelesinin hitamını takip ma enın ..:;; ette iıtifade eden 14,SO da Beyoğlunda Yetil solcaku 
eden mali seneden itibaren tahakkuk muharrer ın y rln taraf ,__ Uia 15 numaralı şirket merkezi 
tf T B 1· h" b"--•-- mal memu arı ın ...... 

' 

1 
' 

Karadeniz po,,;ta:;ı 

S npuıu il amsun Şubat 

ÇARŞAMBA 
giinll akş•mı 18 de .;rkeci nbtı· 

mındın hnrcketle ( Zon,;uldak, 
lnebolu, Sım sun. Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürınen: \C Rııe isk::e· 
!derine azimet ve avdrc ede 
cektir. 

Bu kerre idaremize~ satın alın· 
I mış olan Fransız hke Kumpın· 
ı yasının stıi postt v>purla randan 

15300 tonluk lüks ,.. birinci. ikin· 
el, ıiçlncü sınıf kam>ralan vo 
mliee,ddic salonları havi 

ER% U R l" M 
vapuru .Karadcnh hattını ilk ıefe· 
rini 25 ~ubac 931 çarşamba günü 
icra • ylev ccelrtir. 

Tıfsillt için Slrkccidı Y elkencl 
lwuııda klla ıcenteslne ınilıı· 

cut Tel. lstınbul 1515 

M ıkcı aceoc· ı Cslat• küpıü 
Başı l\. 2Jo·ı Şuho Ateneesı : 
Sirkeci MühilrJsr ıade ham 1 
2740 , •• __c_;_ __ -

Pire -ls~en~eriJe 
postası 

(Ankara ) v:ıpuru S J 
10 Şubat a ı 

~aat 10 da Calatadan ça~amlıa 
~abahı İzmlr'c pcr~cmbe Pıre"yc 
<:umartesl sabahı lskcnderiye'ye 

varacaktır. lskeııderiye'den Pa· 

zartesi 1 Ste kalkacak Çarşamba 

Pire·yede uğrayarak Perşembe 
lstanbul'a gelecektir. 

1\ racabey he1cdin~sin~ ait sııo ın~trrı t.tluııılL' de oı·ii rayı 
be~ ':ıgoıı kapılı zarf u•u1ıle muz:ıycdeyc ~tkarı!Jı ı·ı h;ıldc ut 
>tkmadığt1da'1 pazarıık ·uretıı satılacaktır. Paı.ırlık g ''IU 12 ,ı 
b~t 93 l pcr~~nıh·• ı:~ı:ıu t.ıı ı'l c !ilmi~ o!Juıtundan talipieriı ye• 
mt nıczkıirda ıı•t 1 ,, ~ be' ,•ıye cncu,~cn·ıne · ı . - , • murac .ıı ey .:m 
.erı · l:\rı olur ·. 

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

Emlak ve Eytam Bankası Istanb 
şubesinden: 

I': .ı, .. u. 
• ı. 

2 1 '{ 

1 l (j 

Kiralık Emlak 
:\1e'\ kit \"C , 'e'\ i 

il.:} oğlu Aynalcçc~me A~ıkıar mevdaııı 
·o. diıkkıln . 

2- l 

ile, ikta. :>inanpa~a nı:ıhaltesi Taş iskele o
ka~ı 2.ı • o.lı arsa 

Beı.leli !can 
!40 

1 hl 

• ırı ır. u muame atın ıtaın buldu ı........- id•resinde ~ureıı adiyede akdedl· 
ğu r.!aliye Vekaletince ilan olunur. resen tesbit olunW'. , . • Jecek heyeti umumiye içılmaında 

Madde 24 - Tekalif cedvetlleri Madde 36 _ 1302 tanblı emlak nl b 
hel' o;ene Nisan ayından evvel tahıi- ~le ona mütelerri hükümle ~ır bulunmaları rica o.!un.ur. 
1~! idareıine verilir. zam . leni bu kanun flcaret kanununun 371 ıncı mad· 'il~?iMt~ 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersln) vapuru 1 O Şubat 
salı günü 17 de Sirlteclden 

Gelibolu Çanakkale Kiiçük· 

kuyu, Ji'.dremlt, Burha•ıiye , 
Aynlı~'a \alkaca~-, dönüşte 
.'\.Jtınolu~a da uğraya<.: ıldır. 

lloc.ıpıı,ada lltidavcndikı\r caddesi Kalın ıooo 
\lu,t;ıra ıı~a medrc~esi ~depo ittihdzına elverişlidir., 

ll~l~da razılc cmlı~k bilmüza) ede kiraya verileceğinden uıllpl 
_riıı ,.2 '13 l "alı ı:unu saat on altıda şubemize ıntir.ıcaarlan. 

razarlı~la i~nıan al elleri ve fabrika lef azıMadde ?.S _ Bu kanun mucibince rin can olduğu. yer e kad desi ve nizamnımemizin mucibince 
yapılan umumi tahrirler her on sene- mucibince tahrir yapılıncaya ar lhkal yıımi bef buse ıaııedlne maUk 
de bir tekrar olunur. ahkamı sabıka cereyan eder. . . ve içtimaı 111oıkOıda bızır bulunmak 

Madde 2!i - Bir şehir kabesa nya Madde 37 - Bu kanun mucıbince erzu eden hissedaranın yevmi içıimu 
koyün tamamına veyahut bir mahalle • ~Lrir!er kaza itibarile tatbik ıskaddüm eden ha!tısındı hbse se 
ıne da ,__. d bul . umumı ...,, ah .. 

Y n ve ao""'gıa a unan bina- azala da uınumi t nr ıcra netlerinin şirket mcrkrzi idaresine 
tevdi etmeleri lüzumu beyan olunur. 

Limanımıza mu vasalatı beklenen 

Vapurlar 
(Sfu\11RAMIS) vapuru 8 Şu

bat pa;r.ıır ( ltalya ve Yunanis· 
tan) dan 8~ubat Pazar Rozcııatl:ı po> 

tası yapılmayac;ıf,tır.: 

ma~ mö~ayaası 
!arın iratları en az üç seoe devam e- olunW'. K _,_~ 1 • ..._...,. verilir 
d •· •-L-' Mal" .,ü.etınce.., • ~'<egı ....,,un ~lunan her hangi bir 11na •Y v • tahrire müteallik 

Şehrimiz veya memıliki •cneblye 
Bınkılmna tevdi edilen hisse sene• 
datt şehadetnameleri de hlsse senc
datı makamını kabul olunur. 

Ruzname! mUzakerat: 

( KAJ.D/~A) rnplıru 9 şubat 
pay.artesi ( ltalnı ve Yunanis-

'.!tJoo Kilo 
ı~oo 

" ·-----·--
T}~mir çubuk, koil'lNnt, pctrel, lama 
~aç levha 

•ebople bette bır dereceıinde artar Kanunun umumı • • bu k 
veya ck<ili<Je on senede bir yapda- hükümleri Maliye V~e~ a· 
cak u.mumi tndilatta:s maada mükel- rarın verildiii tarihten ıtıbaren o kıı

tan ) elan · 

Yakında limaııımııdan hareket 

edecek vıpurlıır 
(MERA, 'O) vapuru 8 şubat 

pazar (Burgaz, \'ama ve Kö!'· 
tence) ye 

Satılık fabrika 
mahalli 

:-o 
!.!fıUO 

l 

.. 
\det 

<:ı vata . :J.t; den f -2 pusa kadar 
Cı\'ata • 1-<ı den 7.;I) pusa kadar 

leflerın veya varidat memurlannm ta zada meriyete girer. 
lepleri. Üz"':i~ h'!ıuıi tadilat yapılır. Madde 38 _ 14 Haziran 1326 ~a
Hususı tadılatın ıcrasına mezuniyet . . kkaf t verıiıi kanunu ile 
1·erilmesi ..tahiyeti meydan ve sokak ribh musa .~ .. ·· maddeıinin bi 

q 
•• lk-mir •;ift kasnaklı ve paraçullu avara tertihu1 

\ğ·aç kasnak 

larc!a bulunan binalar için viliyet bu kanunun dorduncu tadil 
· d h ı __ ,_,_,....; fıkralıırım .,.. 
ı are eyet erine ve digerleri için rinci ve oe-~· . 

334 
7 Şubat 

l - Mecliıl idare raporu. 
2 - !\lurıkıp ve müfettiş raporu. 
3 l 930 senesi muımılltına 

~ 1 
" Cakso:ı 

!O ~ 1'.ırıtçul maa l ntak 
99 ,, Bonı edevatı 

ı 50 l\letro Boru Maliye Vek51etine aittir den 10 Kinunusanı 1 -~ıe .... 
. 1927 .hl. 973 n-~ı ve uçun 

Madde 27 - Hu•usı tadilat talep. tan 1 "" M 1927 
1 . - dd . . adde! 23 ayıs 

aft hcsabat ve billnçonun kabulii ve 
meclisi idare ızalınnıa tebrlyei 

(KALDl·:A) vapuru IO ~ubat 
salı (Samsun, Trabzon, Banım 
ve Novorosisk)c 

Tıiıkiyc >Cyrisdain idare· 

sine ait Haliç fenerin le sa
hilde kai'l ~92~ arşın mu

rabbalık fener fabrika \"e 

keza'• m~hall! ve mu~temilA

tmın he} eti umıımirr,i bedeli 

23 ~ \luhtelif ende kayış 

erı salüıiyeltar mercilerin mezunı" cu ına esım mu k 1 . . . .. . umaralı anun ar ve 
yetme ıktir~ eylediği. takditde BfBiı tarih ve l040 n tarihli ,,e 1301 numa 

zimmeti. 
4 - MecU..J idare ızalınnın 

intihabı. 

\elet idman ntlama heygıi 
2 idman atlama kuzu.,u 

da yazılı tadılat komııyonlarınca U· 24 Mayıs 1~ .. ddesi ve 18 
umumi tahrirı için mevzukaideleretev ralı kanunun uçundi ına araI ka u 
f'k k"k 1 . 1 "hl. 1454 num ı n • 

5 - Mecllsl idare ıularının 
1931 sen.,! için bakla huzurlınnın 
tayini. 

Sfi:MfRAl\llS vapuru 12 şu· 
bat per~embe sabah tam 1 O da 

Lloyd Ekspres olarak ( Pire , 
Brindizi, Venedik ve Triesteye) 

üç senede mii·avi taksitle 

ödenmek iızcrc JllÜZayedcsı 
ilAn edilmi~ti. Buırun nıeıkür 

mahıılle l!QOOO lira fiat \"C· 

rilmcktc olduğundan kat'i 

ihalesi görülen lüzum iı7.crinc 

\ıı deniz tiı:.ıret mektebi mlıdtirlüğiinden: 
ilen <\:he lıal.~ on bir kalemc.Ie'l ibaret fabrika levazımatı ve ı 

kalem( en ibaret idman aletleri 8-2-9;) J pazar günü saat ı 8 t 

pazarlıkla mubayaa euileccktir. Taliplerin şartnamelerini görme 

üzere . Ortaktı\" ı.:addc,ınde kAin mektebe ve pazarlığa iştirak ede 

cekler'.ıı İltanbul lktısadl müesseseler muhasebecillğlne tevdi ede 

ccklerı teminatı mu vakkatıı makbuzunu hamilen yevm ve 511 
mezkılrda mektepte mıitc~ekkil komisyonu mah~usuna mClrıcaaı 
larL 

• a:ı tel ı o unur. Bu kocuıyonlar 929 tarı ı ve . -ı ..ıır. 
mahallin en büyük mal memunı .__ nuıı ikinci maddelen ınu 1 hükü' •• 

·~• B kanunun m· 
fın<lan varidat tahakkuk memuru ün Madde 39 - 11 

• "'teall"-
ha• 1 • ı __ . • tahrıre mu .. o-

vanını ız o mayan dııer varidat ..,..ınden umumı d ahk. _,,_ · mad e amı 
memurları meclisine kendi azası ara. lanları otuz y_...cı k d. 

d . • . • . • ete ,;rme ve ıger 
sın an dııen bınanın bulunduja ma- clairesınde merıY • __ ı.L f t .,. 
h ıı "h . --" seneli mıı..,...a a v a. e ı tıyar heyetince müntahap iir leri 1931 mau .. 1 H · 
k · "d ·· kk . .. .. . • .1 olmak uzere azı· 
ışı en mure epbr. Koylerde yapı. aıııne de fAlll' teberd' 

lftcak tadilatta komiıyonun h• iki raa 1931' taribind• ınu ır. ti. 
. 8 kanunwı sure 
oza11 o küyün ihtiyar he,.'eti tarafm Madde 40 - u t 

6 - Murakıp tayini ve ücretinin 
tayini ve tesbld. 

Türk Umumi Tiyatro 
Anonim tlrketlnhı 

;\Jlzaınnamel dahilisinln birinci 

[COSULICH L.lne] kumpan· 

yasının IUkıı vapurlarını aktarma 

edilerek Şimali ve Cenubi Ame· 

ika limanlarını gitmek için ten 

ziltlı doğru 'bilet verilir. 

17 şubat QJ 1 salı gunu saat 

ı.; nizamname an
d~'.' itihap olunur: icap edeıa yerferlf. bıtt.ilıi ba(dnnda r 
muteadclit komiıyon tetkiJ edilebilir • .ı.n olunacaktır· 

Madde 28 - Tadilat komiıyonlar1 ==:::;.. ... .-......--;-; 

maddesinin tadili ıımnındı aynı 
nizamnamenin 23 üncil maddesi 
mucibince suretl fevkalldede içtima 
edilmek llzere 10·3· 1931 tarihine 
müıadil 11lı günu sut 15 te fİrketin 
merkezi idaresi olan Beyojtlo'nda 
Y eşU ıolı:ak l 5 numarayı teşrif· 
leri blsseda.rına ilan olunur. 

Her ne\'! tafslltı için Gılatada 
mumhane { Lloyd Triesılno :) 
ıer acarıtesın<'. Telefon Beyoğlu 

2127 "'Y' Galata sarayında 
sabık Se!tnlk bonmarşısı bina· 

ııındakı yazıhanelerine. Telefon 

Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrkecld 

Kırzade hanındaki yuıhanesine 
müracaat tdllmeıi. Telefon 

lstanbul: 2SS. 

on ~e talik edilmiştir. Faz 
!asma talip olanların fabrika 

mahallini gezerek % on te· 

minat akçalannı alarak yevmi 

mezkürda levazım müzayede 

komisyonuna muracaatl.trı. 

lstanbul ve Trakya 

Şeker fabrikaları İstanbul belediyesi 
ilanları 

ı.omİ•yona verilen ıaruıat taıepaame A keri unıuıni af 
!erini verildiği tarihten itibaren iki S t ·ı 
ay .zarfında neticelendirir. .ıca.-arıa, y e e CI UBESIN-
varıdat tahakkuk memuruna i- HASKÖY ASKERLiK Ş 
mukabilinde verilir. Bu kararlar ib- oEN' . 
b ·ı al''·- . • ha• tarafından ışle· arname ı e a...,darlara teblığ olu- 1 -Asken eş ·· t 

Tıcaaet kanununun 371 lııcl SAOIKZADE BfRADfi:RL~:R ··ı 
\'APURLAR/ 1 

KARAOE~fz MUNTAZA.\l 
\:~; LÜKS l'OST.~SI 

ı ahkemelerce ruye ve 
•ıuı-. hbarnaıne tahmin edilen iradı nip, askeri m. e a henüz görül
ve• · · bet "kda 'h · h'"km raptedılen v y ·ı· B"" • gı nıı ve mı rmı 1 ti.va eder u e 1 af ve tecı ı u-

• 1 suç arın 
Madde 29 - Tadilat komiıyonla mekte o an ., ı1•81·ııce kabul olunup, 

maddesi ve nizamnameınizin mocı .. 
blnce !hilal yirmi beş hisse senedine 
malik ve lçılmaı mezkılrda hazır 
bulunmnlt . arzu eden hlssedaranın 
yevmi içtimaa takaddüm eden hal· 
tasında hisse senetlerini şirket mer· 
kezi idaresine tevdi etmeleri lüzumu 
beyan olunur. 

Taksim Sırı :iervilcrde lıtınbul
ikinci icra memurlu~und•n: 

Sadık zade 
vırııı u p gılnil 

8 Şubat azar okşamı 

Türk Anonim Şirketiııdeır. 
lstanbul ne Trıkyı şeker Fıb· 

rikalaıı T. A. Şirketi lıi•~edar.tnı 
heyeti umumlycslnin 26 şubat 9.ll 
tarihine milsıdil perşembe (finü öğ· 
leden sonra .;aac 15 te Utanbul"da 
Bahçekapı'da l'ördUncil Vakıf Ha
nında kA!n şlıkeı merkızindc ışığı· 
dakl ıuznamodc yazılı ınevıdı mu· 
zakere eemek üzre suretı adlyede 
lçtimaa daveti m clısı idarenin 29 
kAnunu ani 931 mihl! içılınaındı 

kara'Ç:· oldujl;urdan es1> mukavele· 
namenin 28 \"e 30 uncu maddeleri 
mucibince akaUı ıiıı hkeye mılik 
hiuedaranın yc\"m 'e suti mezkılr
d• teşrifleri ve mılık oJdııkloıı his· 
se ~enedatını yeYml i~timu ııkıd· 
düın eden bir hafta zırfiııdı şirket 
merkezine tevdi !le dühuliye varı• 

b<ı ahzetmeleri rica olunur. 

İstanbul Belediyesinden: Keşi 
bedel( 1311 lira S3 kuruşta 
ibaret olan lstanbul 7 ne 
mektebin tamiri kapalı ur! 
m~nakasaya konmuştur. Talip
lerın şartname ve ke lf evra
kını görmek için hcrgün leva 
zım müdürlüğüne müracaatlart 
99 liralık muvakkat reminat 
makbuzlarile artname ve teklif 
mektubunu muhürlü zarfa ko
yarak ihale gunü olan 8 şubaı 
93 1 pazar günü saat on bese 
kadar Encumenl Daimlye ve~· 
meler i. 

• .. k M"Uet ,.,.ec ı 
rı kararlanna alakadarlar tebliğ lari- yu . 1 "binden ınute~er . 0 an 
h · d · 'bar • neşrı tan · mi cerıde ıle ncş 
ın en ıtı en ve varıdat tahakkuk 13•1_931 tarihlı re• "kiı . 

rnarah kanunun ı n 
Şehrimiz veya memaliki ecnebiye 

bankalarına tevdi edilen his;e sene· 
datı şehademameleri de hisse sene· 
dacı makamına kabul olunur. 

c;ayrl mcnkulun t·\·:.ıfı • Sekiz 
yıiı kırk arşın tcrbllnde olup bundan 
l 5J arş:oı asıl hane ve 292 ar~ını 
garaı mütebaki kaim 395 ariındır. 
Hanenin bodrum katında iki güz 
kömürlük ıemiJıi çini ve kısmen 
tugladıı. Çjlm•ıııhıne kazandi, mut
fak zemini mermer ı·e sumak! cıı· 
lıktır. Şömineli bir uloa bir adet 
oda ve bir bal! ilse kate merdiven 
başı üzerinde bir musluk üç 
oda, bir merdiven altı tavanda camc· 
lcln aydınlık vardır. Bina yarım 
klrgfı \"e tamire muhtaçtır. Zemini 
çimentola üstünde bahçeden çıkılır 
ahşap yekpare bir oda vardır. Altı 
kat boru bundan demir parmaklık 
ve pancur ün katı Jlfım demir par· 
nılllık ve en ilet kat yalnuı pancur

emurları kararların kendilerine tev ıolunan J 74 nu. 1 r of olunmus· 
ti'" ·h· d d · deki suça · u tarı ın en itibaren resmi tatil gün ci mad esın 

leri hariç olmak üzere on beş giin zar tur. askerlik milkellefiyeti 
fında itiraz edebilirler. Bu müddet 2 - K•~66, 98, 90, 89, 86 ~CI 
ı:arfmda itiraz edilmediği takdi d kanunun~nde zj)crOlunan cezalı hız. 
karart kat'" k bed r e maddelerın 1 anların failleri dahi 

Tadili teklif dunan maddenin 
telr.k 

Madde 1 - Beyoğlu'nda cadde! 
kebirde Serkl Doıyan nımile maruf 
bina ve müştemilAtına tasarruf ve 
bunların tizerlnde miic~sea sinema 
ve ulr mebanlyi ıhare adiyen kira· 
lımak ve yalnız bunlınn lcanndın 
intifa etmek ve bundıııı maada. mu
ım<laı ile lttlgal edememek üzere 
zirde ... 

ar ıyet es er. mete tabı bu un 
Madde 30 - Tadilat komi.yanlan tecile tabidir. hali 

ı. ... unun her ma e ve 
aı-arlarıoa vaki itirazlar Yİrıııi ikin 3 - iıbu .,.n ·ıın olunduğu 
· dded · · • ı d netr ve 1 

cı ma e yazılı ıtiraz komiıyonla- kıı:~ye er .e 
0 

maJıalle idare heyetin-
rı tarafından tetkik edilerek karar al mutezeınınb. ıneıneketlerde bulunan• 

- ecneı bul d -lınn alınır. Bu kararlarda varidat ta ce ".". mmtalcatarmda un ugu 
lı '-ku • lar 1çın ıarm yerine kaim 
a.. k memuruna tevdi ve tabaldnık ko eolo& veya tıun tula ak 

lllemunı tarafından alikad • . n • eınurlar tarafından tu c 
arlara ih· sıyası m ·ı tesbit olunduğu ta· 

ı..r-.e ile tebliğ oluıınır. zabıt varaka•• e üç •Y zarfında deha
. Madde 31 - Taclilea teabit ohınaıı ribtcn ~~baı;:' · için müracaat eden· 
lratlar tadilit taleplerinin miiaait ol· Jet ::~cild: istifade ederle;. Bu 
dun ..,..y; takip eden n>ali h 1u d rfrnda dehalet ve müraca-
ltilıarerı · . . ua:o ...., müd et ıa müddetin inkizasrn-

.,.,.,ıye matnılı ıttihaz ve ... at etmeyenler, ._ iidd- . • ah 
takdirde · el . .., .... _,, geçece,. m ~· ıçın • 
. verıı evv ce fazla a1_.. dan 1--i e e tabi tutulacakları 
•ıe fazla11 ret, ve nokoan .ı._ İle lriın1 ı.anun Y Y 
llolı:- bıltail oluftllr. f ilin olun:::UJ';...·--~-:--~. 

Madde 3Z - Ba kaaııada yazıl• Fabrikatörlerin hükô.-
ı......,..,...., mölrettep adedin elueri- • ted0 x.: d 
Yetile içtima eder. Kararı. _..... ınetten ıs ı~~ yar _ı~ 
tlıin ekseriyetile verilir. ~ mii- Atınaııyanın rem yaptıgı hır 
&aı .. i olursa reiıia bulıındufu tani kanunla aç~takı an_ıele:ı:'e ver
olueriyet addolunur. K.ımiı,...ıamı melcte oldugu yevmıyeyı bade
"'iataıa.p azaaından •ıra ile lıet içti· ına fabrikalara prim olarak ver
'tııaa ırelınıi,,...ı., miiatahı addolımur· meye karar vermesi, Fransa ve 
a .. kanunda yazılı komisyonlara iati tngilterenin d~ ayni usulü tat
lıap eclilec:elr azayı salahiyettar daire bike mütemayil bulunması fab
•" .. ınecliıler mahallinin en büyük rikatörlerimizi endişeye düşür
ıtııılkiye memuru tarafından tebliğ müştür. 
·~kuu tarihinden itibaren reami tatil Dün içtima eden fabrikatör
lr~nleri huç olmak üzere nihayet ~n !erimiz Alınan, İngiliz, Fransız 
t~n içinde intihap ile isimlerini bil- fabrikalarının rekabeti bu suret 
ı;;w;,ğc mecbur ve t.,.hhürden ıne•'· le daha ziyade artacağı için bu 

Madde 33 - Tevdi edilen evrak vaziyete gene reka~tl~ muka-
İizerindc tetk·k t kanunun yirmi bele etmek zaruretını hıssetmek 
. ı a ını, l • . d h··kA . . 
ki ve yirmi •ekizinci maddeleriı::r! ıunun ıçın e u umetın bıl 
nıünderiç müddetlerde intaç etme • -ı ve biliivasıta yardım yap 

ORIENTMARE 

AGENZIA lT ALIANA MARITIMA dur. Bahçe iki kısımdır. Bahçede 

Elyevm limınımııda bulunan garaj tarafından bir ıahrlnç ve iki 
ltalyan bandıralı • t.:.\1ILIO MORA- zemin çlmenıtı ve iki zenlt •ltıcı 
Not • vapuru ( Maroıtya ) ve vc lki tarafından parmaklık ve nmumt 

elel<trik, teıtos suyu ilt tertibatı 
( Genes ) için emtia lı:abul ediyor. vardır. 
Galatı'da. l<'rengiyan Hanı, 3 eli Gıyı! menkol•n hududu ve ma-
katta Dabcovitch ve Şürekl<Jı vapur holU: Feriköyünde katolik Gilrci 
acentalılJna müracul kilisesi cedit ermeni kllfsa ve Ffrın 

sokağındı atı1t 4i cediı 16· J:1 nu-
Telefon. Beyojtlu 2274 • 2271> merolu bir earafı hail mu ı•raj hıne 

y etilköyde Şevketiye mahallesin- ırıa diger tarafı ltılyın mekceb~ iki 
de lksidi sokatrnda 66-68 numaralı taraf yol ile mahdutdur. 
lı.uıede mukim iken elyevm ikamet- Takdir olunan luymec: 9190 lira· 
ci.hı için meçhul bulunan Eteni Daır· dır. Artırmanın ••pılacııtı yer: lstan· 
lidia Hanıma bul ikinci icra mcmurluı(unda 9-3·931 

lıtanbul 4 üncü icrasından: tarihinde ıaat 14 den 6 ya kad3r. 
Madam Olgadan istikraz eylediği ı - işbu gyrl menkulun artırma 

niz mebaliğe mukabil vefaen ferağ et ftrınımesi: 9·2·931 tarihinde• Jtlbı· 
tiğiniz Ayastafanosta Şevketiye ma- ren 930-1048 nunıcro ile lscanbul 
hallesinde İksidi sokağında 66-68 nu ikinci icrasının muayyen numeromndıı 
maralı Gayri menküledeki hisseleri- herkeıin gürehllm•sl için açıktır. 
nin paraya çevrilmesine dair ikamet- lltmda yazılı olan ve fula nıalılmıc 
gahınıza gönderilen ödeme emrine almak istiyenler işbu ~artnameyo 
mübaşirin verdiği musaddakıneşrubat 930. 1048 numerosile meıııurizeti· 
ta ikametgAhınızın balen meçhuliyeti mize milrıcaat etmelidirler. 
bildirilmiş olmakla işbu ödeme emri . 
ni tarafınıza ilanen tebliğatına karar 2 - Artırma ya ışıiıık için yuka-

saat 18 de Sirkeci rıhtımın
dan harelı:etle doğru Zongul
dak, İnebolu, Ayancık, Sam 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize lskelerlne 
azimet veaynı iskelelere uğra 
yarak avdet edecektir. 

1 
Yllk, yolcu fçla Slrlı:ecldı 

Meymenet hanındaki acenta
haneslne mOracaat. 

T. lst : 2134 
HiS5o senedıtını it ve Ziraat 

TAV JL"l.ADE VAPURLA.l:U Bankılın merkez vı ~uabatın• tes· 
lzmlr postası llm edilerek almaca~ makbuzların 

Sııad ı şirket merkezine revdii de caizdir. 
U U8 Ruznamci müıakerıt: 

1 - Mecli~i l~e ve murakıp-
vap•;ru 1 fer pa- 1 ar ıaporlsrının ltıruıl 

zarteJi akşamı s:.ııt 2 QJO seneıl b!ltnço ve U· 
17 de Siriedden hareketle Celi- ru zarar hesıplırının iudlkl vı ıe-
bolu, Çanakkale, dojtru lzmire mettü tevzii halrlundı karar ittibuı 
uimcc ve Çaıı.ıkkaleye ug'rıyıra ile Mecllsi idarenin ibruı 
rak uvdet edecektir. 8 - Sene zarfında Mectı.I ida· 

rece münhal bulunan aıalıtı ind· 
Yolcu bileti vapurda da l'Crillr hap olanaa Şakir Beyefendinin lı:ıy· 

Adres: Yeınlşte Tıvllzade flyed ln!lhıbuıın tasdiki ve mUıbal 
blraderleı telefon lstanbul 121 o bulunan Mccllıl idare azılıklannı 

ı eıeıe ı•ı aı• ı •ı• ıe ı ıı • • •• yeniden ıu intlbabt ve lcred 
halele baldan tapa sicilli1e sabit oı.... huıurlannıı taltdiri. 
yanlar~ aabı bedelinin payla,....,..,. 
ele bariç ltalırlar. 4 - Muraklplerin ln!lbıp ve 

.; _ Gösteril.,. ıriio.t. ücrederln!n cosbitf. 
· tinıJı: d n1er lll'tbnnayıı ~ Meclisi lda il ı ıı e e arttırma ~iai • - • re ıza e m • 
okımwt n lüzumlu malUınııtı almıt ıssiılerin şirketle her nevi muımo. 
bunlan tamamen kabul ebnİf ad ve !Atı tlcariyede bulunabilmeleri bık· 
ib'bar olunnrlar. Oıtünde bıralabuı kında geçen >eneki beyeıi umuıni· 
ı•J'ri menkulün bedeli zamanında ,... yece müttehsz karann devamı meı· 
rilmesse pyri -n1nıı İkinci Iıir art I) eti. 
tırma ile aatılır ve bedel farla ~ mah --,,,......,--:-:--:~-:--:----:-:--"""" 
nıuı kalınan yüzde bej faiz •e diı,.. Fatih sulh birinci hukuk mahkemesin 
zararlar ııyn~ ~ü1?- hacet kalmak- den: 

Yen komisyonlar reis ve azalan hak.' .• .:ısını lüzumlu görmektedirler. 
<ında ihmal ve terahi maddesinden Fabrikatörlerin bilvasıta is
•lri!Jat yapılıı·. 1 tedikleri yardım primdir. Bila-

Maclde 34 - Umumı tahrirde unu vasıta yardım da tarifelerin hi
' 111lar k yazılmamış olan binalann ınayekar bir şekilde tadili ola

~crg!S:ni tediye ile mükellef olanlar caktır. Fabrikatörler bugünden 
eyfıycti ı.Lr:ren h)ıririn lıitamile I itibaren tesebbüslerine ba lıya

verilmis olduğundan tarih ilandan i· nda yazılı kıymeti mubammeneniıı 
tibaren.15 gün içinde borcunuzu bir yüzde yedi buçujtu veya fayını kabul 
kısmına ve ya ait bir itiraziniz varsa teminat gösterilecektir. 
bizzat ve ya vekinizi e-öndererek 3 _Haldan tapu aicilile sabit olmı 
dermeyanızı ve bu müddette 45 gün yan ipotekli alacakldarla di•er alika
sonrada borcunuzun tesviyesine su· darlano ve irtifak hakin sahiplerinin 
reti tesviye göetermediğiniz taktirde bu haklarım ve huıuıile faiz ve maa
tarih ilıi.ndan 61 gün sonra dahi taki r..Ea dair olan iddialaruu İflıa illıo ı. 
batı icraiyc de ba§layacağr ödeme rihinden itibaren yirmi ırün içinde..., 
emri makamına kavım olmak üzere rala müıbitelerile birlikte ..._uriy• 
il.inen teblig olunur timize bildirmeleri İcap eder, alrai 

ırzın ınemı>nyetiJnİ%ce alıcıdao talı- Milli Müdafaa vekıileti deniz müa 
ıil olunur. Beı numaralı fılıradald teşarlrtınm Seher Hanım aleyhine i
fllrt tahakkuk ebnelı: kaydile it defa kame eyledigi alacak davasının cari 
bain!dılrtan sonra pyri menkul en mubakemeıinde milddei vekili bir 
çok artbraıun üıtünde bırakılır. Şart kıt"a teabhilt senedi ve masarifatı ha 
tahakkuk etmezı~ ıeri bırala vi evrak ibrar ile gelmeyen müddei 
lıp ~cı taahb5tlerindea kurtalur ._ aleyhe gıyap kararının ilanen tebliği 
temınat ta kalkar. ni talep ve talep veçhile usulün 
. 5 - Al'ttırmaıııın birinci ..,... ikin 402,405 inci maddeleri mucibince gı-

cı olmaıma ve ır•Yl'i menkule taallük yap kararının 20 gUn müddetle iJA
..ı.,.. kanuni balduı •• Ubfm tarzına nen tebliğine karar verilmiş ve mu
gore diger fartlar : mülerılı.im hakemesi 7-3-931 tarihine müsadif 
vergiler ve saire müştarlyı aittir. cumartesi günü saat 10 a talik kdın-
6 Yaıılın mulnlr hane )"Ukaııdıı mıt olduğundan yevmi ve vakti mer-

göıterllen tarlbde lsısnbul ikinci kurde defini serdetmek üzere mahke 
icra memurluıtu Jltn ve gOsterilen mede ispati vileut etmesi ve yahut 
artırma şaınımealne tevfikan utllıcılJ tarafm~an m~ddak bir vekil ı;ön· 
Jlln olunur. denneaı ve abı takdirde giyabcn hü 

"'er · · fl•nın ahnma!;a b;:ı~landığı ıııa!i caklarclır. 
kUm verileco&i ilinen tebliı!" olunur. 

. . . 

.... 
Karaköy köprusiinun Haliç 

vapurları iskelesindeki boşluk 
üzerinde tayyare bileti satı
mahalli ittlha;ı: edilen ve ahire~ 
tahllye olunan belediye ıııaU 
baraka enkazına oııız lira lcıy 
met takdir olunarak satılmak 
için açık müzayedeye kunmuş. 
tur. T allplertn flrtnameyi gör
mek için her gün levv.ım mü· 
dürlüğüne müzayedeye girmek 
için iiç llrt muvakkat teminat 
akçelerile beraber ihale gilniJ 
olan 12 ,ubat 981 peqembe 
günü saat on beş kadar enca., 

meni dalmlye mücıcaatlar" 

• • • 
lstanbul belediyesinden: ICa 

ragüınriikte ltiliae sokağındaki 
bostan btr sene müddetle kira. 
ya verilmek için açık müzaye
deye ltonulmustur. 

Taliplerin şartnaIDAyi görmek 
için her gün levazım müdurlü 
ğiine, müzayedeye <rİrmek için 
ihale gıinü olan 8 şubat ı 93 1 
pazar günü 'aat 15 e kadar 
beş lira muvakkat teminat ak
çelerile beraber encilmeni dai 
mlye müracaatlart 

• * * 
Bedeli keşfi ~58 lira ?J ku. 

ruştan ih~rec bulıınan belediye 
merkez bınast he!Alarmın tamırı 

açık miinakasaya konulmu~tur. ·ı a 1 

tiplerin ~artnamey! ve ~eşif ~\. 
rakını görmek ıçin 'J. 'ir gtin 
levazım müdilrlüğüne, münaka

saya girmek için 3S lira mu
vakkat teminat akçelerilı: bera

ber ihale gunü olan 26·2·93 ı 
per~embe günü saat on beşe 
kadar encümeni daimlye müra-
caatları . 
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ero u eyru arı ı 

tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 
Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 

5 Şubat 1931 tarihindeki vaziyet 

B 
18 

- Döviz Giriş ve Çıkışları 

''l - l! ll l\Anun 19.ll mıhıııde mevcu( evelki bakıyı !.. ı.074.000 -
ı •hsii et! len ı ahut halı• zarhndo uh11l ıdllecelc olan 
ııo,izler 29· 1 den 5-2 ıııı. kodar .t. J.000 
l l.Jtı zarfında çık•n IJoı,iz.:e· • • 74.000 

7 S.000 

::-<ıh•t 1931 t11\h!nde O•mınlı bınkı•ı yedindeki n fi !i 
d ı< 1. 1.001.000 

İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
l ıı\ ılc .. ,.r~ Unu 

20 -
1 ı ı,ıkan ı•:,nıı ~•iti\enın :.lll-2 el KAnıın 1931 tarihlndıki 
Zf y ~aknr T. L. 1 l.Otı3.J7o.93 

.eı n ll•fta zarlınılı çokan ~:.,akı Nakliye !19/1-5/2 tıd lrad 'f. 1. 10.303 
ti k J falta z.ar!ındı ınrrn Evnkı l"•ktlyı • ~ 7(>2 533 

te. V 

ü; 
l'ui. 
(,ıkın lhııyıt J.vrıkı Nıktiycnin 5 - Şubat 

.. 75\1230. -
19,11 

,ir {. 
le \ 

urihıodr.k ,·tkôıu T. L. 10.31 J.146.93 

e r Osmanlı Bankası 
t, 1. ---------------------------

? ! ),ıunlml menkul kıJmetler ve kambiyo borsası ve O~manlı 
1< g ilanlı.ası Kombcrliğinden; 

27 Ey Jul l !130 tarihli ve l 726 numaralı kanuna tevfikan !stıınıu 

bulda Hanhlar komorsiyomu tarafından Q,manlı Bankasına çek 

ı 
5 1 olarak teslim ve bankadan istirdat olunun isterlinlerle bunların 
~ 11 mukalıılinde mevkii tedavüle çıkarılan \C bankaya iade olunan 

15 t ıhııyat cvraJ..ı nakdiye mıkdanru mübeyyln on dokuzuncu tebliğ. 
J 1 - Döviz vaziyeti 
hı ~ ı - 29· 1- 1 !ı,11 ıarilıin• lı:adu Konsoniyomea 

1 
il O•m•nlı banka~ına ~·k oJ.,ak teslla:ı eıfllml~ olan 
k 1 - 29-1-1931 den 5-2·1931 ıaribine ltadar 

!. 1074000 

konsor.lyomca Oıman!ı Bankasına çek olarak 
n I" teslin rdilcn 
' 

!. 1000 
f, 74000 e c .l - J !aha nrfında istirdat ohıRan 

l( 

e, 
ıl. 

• 
4 - Fark 

!! 'i-2·19.11 

78000 -

ıarihıoc !tadar teslimat yektlH 1001000 

11 ı 

ıl Vukatdıki birinci 

2 - ihtiyat evrakı nakdiye 
vaziyeti 

madde mueiblncı latcrlln 
lr t ıeı!imıu mukabilinde we•kli tedavüle çokl-
u : rılınış ulan ihtiyat evrakı naktiyr T. t. 11063376.93 
6 Yukardakl ikinci madde mucibince ba~ı 
U b z.rfındaki isferlin teslioıau mukabUinde 
n , mevkii teda öle çokanlan evrakı nıkdlye T. L 10308 

Yukardakl üçüncü madde •uclblnee hafı. 

C '! zufıodı iaıirdat olunan lııerllnllfe mıkabU 
~ı ladc oluna evrakı nakdiye T, L. 762538 
il ' 

' Fark T. L.:_._.;.;75:..:2..:.23:..;0;..._ e 

a 
iU 

e 

• 

r 

Yukırdıkl betinci madde mucibince 5-2-1931 
ıarıhine kadar nıevkıi te4ıvüle çıbnlmıf olan 
ihtiyat evrakı nakdiye yıkOnu ... ı. 10311146.93 

t7 eylül 1930 tarih ve 1726 numerolu lı:a1uH tevfikan keyfiyet Ma-
1iye nklletl aamına tebliğ n ilin olunur. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydan . .nda523 

lıtanhul haltınıfl eı çolı blldJR! ve ratbıı etdlı bh plyınıo 

vana • da ıncalt 

ZAN 
Glşeınlzden blleı alan zevah •ıhtereme meyanında ıııühım ikramiyeler 

ılnuf klmıeler pek çoktur. Ayni umanda umam gazeteler bayU olan 
r Borazan her ııün muhterem mllfterllerlnln .-..lırlnin önünden geçtiği bir 
l &amanda arzu ettlıJnlz nklt biletlerinizi tebdil edeblllniniz. Ve müşterile· 
' rlnln lrer •uretlc hukuk ve mcnfutlrrini muhafaza •e bilbısu ktıum 
~ olm•lt• pelı: Y.lyad• itina e:tler vı lkramlyelırl, ımortileri keıdllerine ihbar 
~ edip d•rhal t•sviye eyler,; Tılilcriıı.i ııcrllbe etmek isteyen zevatı muhte-

remenin bir defa Borazan glşest.den bilet almaları ı.vsiye olanur. Tanare 
< piyanıo bilet bayii KtıçUlıpa:ur No. il Borazan gişesi sahihi Rilat 
ı ls taobul: Telefon 2631!. 

eeeeeee AY AliINIZA GELEN eo•eeee 
KISMETİ TEPMEYINİZ 

Çünkü hayatta tali gözükür gözükmez heman 
istifade etmesini bilmeli. Bunun için hemen 
Eminönü'nde Valde Hanı ittisalinde No 4 

KADER 
Ventura .ai,esine 

kOJup tayyare piyangosunu öılmllzdelı:i kefideslne m•h•uı bir bilet 
ılımı. Vı büyük ikramiyeyi kuanmalı ıalilne mazhar olacaksınız. 

Zirı mezktır gife, bir çok mlfterllerine senet ve saadet 
temin etmiştir. 

Sekisind icra memutlugundao: 

Bir borcıın temini zımnında 

•aheuz bir adet Zeyis foıoıraf 
maklnul ve iki adet asma saat ve 

''- ;•ı ıdtı lıolıuk aandallye Ye bir adet 
elbise aslım lşbo şubaon onunca 
11lı günü btınbul Sındalbedeıtenlnde 
11at 13 te biimttzayede fih11ht olıına
cajl ilin olunur. 

DırQJ'ıceae mUdiriyeıinden: 

Müuseseye bir sene için iktıza 

eden bin kilo pirinç ununun 1 Mart 
931 pazar günü saat on üçte kapalı 
zarf usullle münıkasası icra edile· 
celı:tir. Şartnamesine tevfikan talip
lerin yüzde yedi buçuk teminat ak· 
~clerile müracaatları ilıln oluııur. 

-· 

Parasız Şapka Tamiri 
ııso kurnş!ıık 

tık ve modem 
şapkalarımızdan 

alınlar, esltl tıp· 
kası parasız ta
mir edlUr. Top· 
ıaı düzinesi 22 
lira Tarklye ilk 
fapka fabrikası. 

Galata Hava •okak No. 10 

lsıanbul yedinci icrısınd""' 

Bir deynl mabkômublbten r o 1 yı 

mahcuz maroken koltuk takımı iıbu 
Şubaıın onuncu •ılı günü lstınbul 
Sandal bedesteninde saat 13 te 
bllmUzayede füruht olunacağı ildn 
olunur. 

~ "'Y~ 

Yeni İNGİLİZCE - TÜRKÇE Lfıgati 
\ a'ıit heyin c\ velcı.: iııtişsr cd~n ve ~lıarif \'ekAl,.timiz i'ie l)XJ"«JRIJ 

Dartil!ünuııu tua!ındın kabul •İ! miilıaı aa edilen büyük lu~ıtlııden 

bilha«a Turk ralcbo ve gcııçli~inin istifadc'i içııı, pek hinılı olarak 
ihri-;ır ;e rasbih cJilerc< tertip edılmljtİr. Jla,ılışı, k;li\'ıdı ve cildi çok 
'"'.lir ı~IO sahifeye yakın olın mnhtt\·iyatı teksli edıinıiı uldujl;undan 
kitabın h'cmiee niıpetle, hemen iki mMine ımuadildir ve boyle oldu~u 
halde, fiatı ,.fııır. ~ liradır. 

\'•hit He> hu }tnİ IOgatin aynı h•rimde bir Türkçe - ln~i111.ce 
IOgat dahi 1. :ıırl•nıak.t•dır. Tevzi merkez' \10:'\Ul) \L k iıüphan si 
Beyrı~lu l>ıiklil caddrn 469. Her kitapçıda bulunur. 

-'-"-~"-""""""-'~'"""'""";.._j.,,...,_,...___,_,..__ ....... .....,..._,... ......... 
lstanbul Jandarma imalathane müdürlüğünden: 

.1000-7()1)(} ~·atak ve !0000~ 13000 ~a>Ok J..ılıfı mamul olarak <atın 

ılınmak üzre kapalı t.ır!la münakasaya konulınııttıır. 
2- Münalıosanın iMleıl 23 fUbaı 931 pa?arte~i günü '••t l.J tr \ ırı

lıcaktır. 

;] Kıhflık Jıcı mimune~i ebat ~ evsaf ve şartn~mcsi inııl:lthancdcn 
verilir. 

4- :'>lczkôr mıktardı ıııımul kılıfların ituını talip olanlar tekli! mek
tupları ', tcmin•tı muvaklı:atelerile beraber imalMhıncdc mütcş~k1ril komi•· 
yona müracaatları IJAn olunur. A 

Edirne 4. co jandarma elrat mette~i 
müdiriJetinden: 

Kilo 

97000 Da.kık (61;; Rnndumanlı yumuşak buğday dakiki on bir 

gıloten) 

20000 Sıp;ır eti 

~:dirnede bulunan 4 Nolu jandarma metcbinin mıktan yuka
rıda yaıılı dakik ve et ihtiyacı kapalı zarfla mlinaka~aya çıkarıl

mı~tır. Münaka>a giinü 211 şubat 931 çar~mba . Zarflar saat on 

üçte kabul ve on dörtte mulmültirinin odasında komisyon huıu

runda açılacak Taliplerin şeraiti anlamak üzr•e her p;iin müı.liri~·e
te müracatları. 

lstan~ul P. T. T. Baf Müdürlilinden: 
:\fuhtelif ebatta J056 adet kestane cinsinden olmak ii<ere telgraf direği 

kapılı zarf uıullle mönılcasaya -.v.edllmişıir. Münakasa 2:1 şubat 931 pa
zartesi saat 14 te J'apılıcakbr. htiyenlerin şartnameyi gÇirmek için her gün 
ba~ müdürlük kalemine ve münakasaya iştirak için de kapalı ve mem
hur teklifname ve teklif edecekleri bedelin yüzde )'edi buçuğu ni>betinde 
temınatı mll•&kkate nkçc veya banka mektubu ile yuk•da ya.tılı güıı ve ;aaıe 

kadar Baş müdürlükte mii • şekk!I komisyona möracaatlan ilan olunur. 

Kullanıcıjl;ınız yegAne ııraş hıçajtı 

· m11Şhur 

" KlRTlttl NiE~~ ,, 
braş bıçakJandır. J"i iti pek UCU?.dur. 
Lütfen bir t.crilbc ve takl'.ılcrinden 

kLişedelıi kutu şekline 

Türklv: ıçiıı umu, 

mi tekili: l>tanbuJ 

!'ine Ocılar A r 81 an 

Vrc~ko hın J 6 - 17 

No. da \' I T A L I 
1. SALT) Tel. lst 3933 po>ta kutusu htanbul 70J. 

ın, ekmek ve ıa; se~ze oıonakasası 
Nafıa fen mektebi mübayaat komis
yon undan: 

\1cktebin 931 sene;i mayısı gayeoinc kadar iaşeyc ihtiyacı olan 

et, ekmek ve yaş sebzesine yevmi ihalede talip çıkmadı~ından 
kapalı 1,arf usıılile yen iden · münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin mlinakaS.'.1 günü olan ı6 şubat 931 pazartesi . gbnü 
saat 14 ~e teminat akçalarını iktısadi müesseseler muhasipliği vez. 

nesine yatırdıklarını bildiren makbuzlarile birlikte mektepte top
lanan komisyonumuza gelmeleri. 

Gayri mübadiller takdiri 
kıymet komisyonundan: 

Müsakkafat cshabı Gayri mübadillerden isimleri aşağıda yazılı 
olanların yüzde iki tstihkaklarını almak üzre 8 şubat 93 1 pazar 
günü saat ondan itibaren Galatada Danüb hanında takdiri kıymet 
komisyonuna miiracaatları. 

No. 
301 
302 
304 
305 
306 

308 

309 
310 
311 
312 
311 
314 
315 
316 
317 
318 

319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
J26 
327 

- Fitnat H. binli Mustafa B. 
- Hacı Ahmet Hulusi Ef. 
- Suphi ve Azmi B. !erle İkbal fi. 

Fatma Şahvcr Il. 
Makbule H. veresesi: Se!Ami Gıyaseddin B. le ı ıatıce, 
Haslet ve Bedia H. !ar. 
Suphiyc H. \'Presesi: Oglu Mustala E.f. ve kı:a Hatice 
Samiye H. 
Tayyip Ef. kerimesi Fatma H. 

- Yeynep H. binti Mustafa Ef. 
Yüzbaşı Ali Şclik B. 

- Ali Rıza Ef. mütekaidini askeriyeden 
Sc:ı:ai ve Ruşen Ef. !er. 
Sadiye H. ve Mehrnet Elhan R. 
Ayşe H. ve İsmail Hakkı B. 
Hatice H. '.ıinıi Ali MuJJa. 
Saki B. bin İbrahim B. ve oğlu Hüsni! B. 
Şeyh Tahsin Ef. veresesi: Zehra Hamiyet ve Umiı 
H. !ar. 
Mehmet Vasıl B. ve refikau Naile H. 
Muallim Abdülkadir Ef. 
Mahmut Kemal ve Talat B. !er. 
Mehmet Necdet, lbrahim Hilmi B. !er ve Ayşe R 
Suphiye H. binti lbrahim pata. 
Ce!Ateııin bin Mefahi B. 
Suphiye H. Yanyalı. 
Hayriye Yusuf H. 
Hacı Ali Şefik B. veresesi: Fatma H. çocukları Ruşen 
ve Ali Sait B. ler. 

( -
' SESİNİN TEMIZLİÖİ 

tlE PAat.AICl.ldl il.E IİZJ ' . ' 

JIAYllAN 8111AICACAK oıAN 

VENi MODEi 

Tl~~LEFUNKEN 40 

RADYOSU 
Salonunuzun 9üaelli9ini arturır 

TELEFUNKEN 
IJOURLA BiRADERLER ve Ş• 

............ TÜRK MAARiF CEMiYETi +4~ .. ~~ ..... ~ 
Büyük Eşya Piyankosu 

lM tt lleJiydrr; Doç otomobili, 'cmrl odası •e •alon takımlın,Gınmo- ç k"}" ar a: fon, bisiklet, fotoJıraf, dikiş makl~cleri, •••tkr, battaniyeler ve e 1 ıyor • 
diger kıymetli eşyalardır. • 

Bikes \'C fakir çocuklınn okunıal•rıııa yardım için hır lira vererek bır bilet ılııuı. 

··~········ Ankara cadde~L ,Qrhaıı hey han 3 üncü kat •••••••••• 

Eczane, ecza depo_larll! ko- j Dr. Taşçiyan 
yun S8hlplerln8 llclsoğu~~lu "'. Frengi ıedavi: 

J\oyun ve keçilerin kelebek hastalı&ı için hü ~:~·~0~.';:~~~\;~~ı~uyan eczane" 
kOnıct taralıııdun imal .ettirilen Oistdaıin hay- =--=-:::-::::,.....,,=-'.__.....,,,..----..--J 
van sahiplerine, ecza depolarına ve tczanelere Dr.HQRHQRUN• 
ucta olarak satılmaktadır. On koyun için beher Cilt , zUhrevr ve bevliye 
kut~su 75 kurıı~tıır. ı;cıimiyede Yüksek Ray-

Tedavibınes~Beyoğ'lı• Tokaılıyın y•nı 
Distrofıqin imalathanesine müracaatları. tar mek tclıind~ 

1 ~ 1 u 1 Ti Y Y l H E Pi Y l N G O S O 
YENi TERTİP BAŞLADI 

l. Çİ KEŞİDE ll Şl BAT 1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve ayrıca 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 
Biletlerin satılmasına başlanmıştır. 

il • 
llJon Nafia ~a~ mo~en~islilin~en: 

Alyon - Dinar - Isparta yolunun ( 20581i ) lira bedeli keşifli 
112 t-ooo - ı 18 + 115 ki "arası ta mira ti,, 29- 1-931 den ltlb.ıren 
20 gün miıddetle ve 17-2-931 tarihinde ~ılat l 5 de ihale edilmek 

üzre kapalı zarf osulile münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikasi almak veya kaydedilmek için münakasa 

şeraiti umumiyesinin 1 inci ve ikinci maddelerinde -yazılı vesaikın 

münakasa gününden IAakal 8 gün evvel vilAyet Baş mühendisli
ğine iraesi. 

2 Münakasa tafsi!Atile şartnameler sureti musaddakalarının 

vilılyet Nafia Baş mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaye iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanıı

nile . şartnameler ve teferrüatı daire6inde hazırlayacakları reldif 

mekıuplarını 17-2-93 ı T. de saat 15 den evvel vilayet encümeni 

riyasetine vermeleri ve ihalenin vil&yet i:laiınt encümeninde icra 
kılınacağı. 

4 - Müteahhit fen memuru iş hususunda m teahhir derece

sinde mes'ul olacağından mukavelenameyt müteahhitle beraber 

imza etmesi !Azım geldiği i!An olunur. 

lino~ ~eHer~arlııın~an: . 
Sinop rüsumat idareıi deposunda mahfuz (100) ton leva.,.ulıı 

maden kömürü berveçbl ad şerait dahilinde sanlacaknr. 

1 -Depoda mudehhar (300) ton levamarin maden kömürıı 
beher yüzer tonluk (3) parça va ifraz ve 27 k&nunusanl 931 aalı 
gününden !tibarer. 1 S 'ubat 931 pazar gönüne kadar 20 ıün 
müddetle ve açık artnrma suretile müzayedeye konulmuştur. 

ll - Vaz olunacak peyler haddi !Ayık görüldüğil takdirde ma

dye vekAletinden istizana tallkan 1 S şubat 931 pazar gün il saat 

on bette dtfterdarlık dairesinde müteşekkil ihale komisyonu tara

hndan karan verilecektir. Talipler müzayedeye iştirak edebilmek 

üzre beher parti için bedeli mubammenin % 7 buçuğu itiba
rile dipozito olarak (130) liralık ıandık makbuzunu ibraz etme
leri şarmr. 

4 - Şartname muhreviyatını anlamak ve daha fıızla malômat 

almak lsteyenl~rin defterdarlığa müracaat etmeleri ilan olunur. 

da Mektep aolı:ak No. 35 oııaayer. 

her gün ıkflam kadar. Tel R.O. :ıı c 

Dr. A. Kutiel 
Cil~ Frengi. llelıoğulclu&ıı '" 

ademi iktidar muayene •·c elektrik 
tedavlhanesl Karaköy Börekçi lınm 
sınsında No. 34 

Aydın demir yolları 
müdiriyeti umumiyesin· 
den: 

lzmir Aydın demir)olu hisse· 

daran ılelMe altı ayda yüz kırJ.. 

altıncı i~timaı umum!sini martın 
otuz birine müsadif salı günii 

saat l 4,30 Londra'da Old Bro

ad Streeııc 100 numarada kain 

Winchescer Hou!'C te inikat ede

ceği ilAn olunur. 

Ru~namei müzakerat bervcc

hi atidir: 

1 - Hry' eti idare raporu, 2-
1930 senesi klnunuevvel ga

yesi ne kadar olan heı;abatın 

tetkiki, 3 - Şirket nlzamname.<i 
mucibince isdfı edip tekrar in

tihapları ı~ın namzetllklerini 
vazeden heyeti idare azasından 
Viscont St. Daviı ve Mr. Fu

derick Slnglc intibabi, 4 - bir 

murakıp intihabi, 5 - Şirket 

muamel&tı umumiyetinin tezek

kürii. 

lşbu içtimaa iştirak etm 

arzu eden 'hiuedaran tarihi iç 

!imadan lAakal on dört gün 

ak.dem hine senerlannı Londra' 

da Old Broad Ştreen'te ı Ot 
numarada Vinchhester House 
katibi umumtliıe, lzmirde Şirke 
idare!<inı, lstanbul'da Osman! 
Bankasına tevdi etmelldirlet. 

Tevdi edilecek hiase senedac 

için alınacak makbuzlar hiı 

içtimada ibraz edilecektir. 

Heyeti idare emrile kiti 

umumi: Houard Of Glossof 

Devrcdileeık llıtira berah 
"Huitılann lmıllndekl lsllhatl 

.ıt bit usul. haltltııdaki icat içli 
Siaal •Gtltlriyttl amamiye inde 
1 111 ıdihııif 0111 3 şubat 19J1 

•arlhvt248·527 numrrola lhtlraberar 
halıkıııda bu lıere ba,lı:anna ferağ ' 
yıbut icara ... rııeceğindeı meslıOr 

drayı uon almak veyahot isticar et 
arzusunda bulunan zevahn lstan 
Yeni posıahan• arkaıındı Aşir Efen 
kütllpbıneıl caddeıindı TUrklye H 
No. 18·22 dı mukim vekili H 
!STOK Efendiye müracaat ıylemei 
-------- ---·--1 

pertevniyal Vakfından: 
Şişlide izzet Paşa sokajtında \ 

ilde ıpartııı:ıanının 1, 2, 5, 8, 12 
dalrelıri kiraya verilmek üzre yir 
gl1n möddıtle müzayedeye kon 
maftur. Taliplerin ml\zıyede gü 
olarak tayin edilen tubıtın 24 lln 
salı 'ünü Hat onbeşe kadar lstan 
Rvkal müdüriyetinde Pertnni 
Vakfı idaresine \'eyı idare e"cürıt 

n•u•ı mürcaat evlemcleri. ,,) 

-Mes'ül rnüclül': Bürlıani!ddiP 
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