
PAZARTESİ -9 ŞUBAT 1931 -
5 fııcl .... , 110 t 797 -

PlUSHASI a KURUŞTUR 

r ,. 
2 nci uhlftde : 

1 • Ta..,ak • Jloybun 
2 • Son ve harici haberler 

2 

1 Qacl sahifede: 
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Yunan - Bulgar 
Hadisesi ıtekkeierve Onlarırlbedbahl mensupları 

, llalkan bir~i-~i_k~ngresi S~la Reı·sı·cu··hur Hazretleri tekkeler vel ~kte akdettıgı ıçtunada bır-
lık teşkilatının reisliğini Türk 

1 
• h kk d k Teftiş.. 

1

1 Kazanç vergisi , 
~:~:ğ:ı. Bir~:ett;~:?ği mürit en a ın a ço şayanı 
::~~;~~~~:de~i~e~ea;~. ~~ dı.kkat bir nutuk irat buyurdular!. 

Adil Bey dün An- Yüz liraya kadar maaş alanlardan 
kara' dan geldi vergi alınmamalıdır .. 

at hadısaun ganp ıstıhzası- --
~ır ki, Seliinik kongresinde 
k~alkan Balkanlılarındır,, mcf
J Uresi şerefine kadehler boşa
ır1reıı, Yunanistan- Bulgaristan 
~lldudunda bir hadise oldu. ~ir 

Gazi Hazretlerinin 
ve inkişaflar 

seyahatleri çok mühim safhalar 
arzederek devam ediyor .. 

Borsa'daki teftişin 
mahiyeti nedir? 

Maliye hey'eti teftişiye reisi 
Adil B. dün Ankaradan şehri
mize gelmiştir. Adil B. bir mu
harririmize demiştir ki: 

Ticaret Odası Dün Kazanç Vergisi Kanu 
nunda İstediği Tadilatı T esbit Etti .. 
Dün Odada 
mühim bir 

içtima yapıldı 

Vİ· 
es;i 

tınan neferi öldü ve Yunanıs
~la Bulgaristanın münasebe_t
~ Üzerinde hafif bir gerginlık 
Usule getirdi. 

liadisenin mahiyeti henüz malGm 
. iildir. Katledilen Yunan neferi· 

'liıı cesedi Bulgar topraklarında bu· 
~tııuştur. Yunanlılann iddia ettikle 
~ıııe göre, nefer Bulgarlar tarafından 

Gazi Hz. 
Reisicilmhur Hz. 
Eg~ ile Antalgaga 
har~ket ettiler 

BDgDk Relıl, bütiln lzmır 
s•hlle kadar 

hararetle leşgl etti 

Utıan toprağında katledilmiı ve ce
ltt Bulgaristana götürülmüştür. Bul
larJar bunu inHr ediyorlar. Daha ga
lip istihzardır ki, Balkan milletleri 
~~di ihtilaflarını kendi aralannda 

e "'1ledeceklerini ilan ederken, buhran 
lııtak bazı büyük devletlerin müda
lııeıerile sükun bulabilmiştir. nı 

er. 
ı 

0 
llu Yunan - Bulgar hadisesi, ağ· 

b; ihtimal, ehemmiyetsiz bir hudut 
•<lisesinden ibarettir. Balkanlarda 
ılıiına vaki olan bu hadiselere ehem-

·e ~'Yet atfedilemez. Balkanların sulhi· 
·k • alakadar olanlan, Bulgaristanın 
ıı ~ttlerile meşgul olmağa sevkederse, 

lıı:lki de bu hadise faydalı olacaktır. 
t,ıinkü memnuniyetle haber alıyoruz· 

1 ~· bu hadise üzerine Yunanistan _ve 
Ulgaristan, aralarındaki bütün ıh· 

~afları halletmek için yeni bir teşet; 
~U•e giri~miş bulunuyorlar. Filhakı
~ Bulgaristan bu Balkan ittihaID, 

·· ~cirinin en zaif halkasıdır. Çünkü 
J,, ~~iyetinden en gayri memnun olan 

"<ikan devleti Bulgaristandır. Bul-
11 l~stanla Yunanistan arasındaki en 
'i llıtınmiyetli ihtilU, Adalar denizi!e 

llıabreç meselesidir. Gerçi Makedon· 
>ldaki Bulgarların mübadeleleri ile 
lııııak kıymetine ait bazı ihtilaflar 
~raa da bunlar ehemmiyetli değild!r· 1ZM1R g (Hususi) - Gazi 
•. a!ıreç meselesi halledildiği takdır· H · h~susi treni on bir bu
"" Yunan • Bulgar münasebatırun ta- z. nın · onunda 
btı ve hatta samimi bir mecraya gir- çukta Mene~ ıstasy . 
lııeırıesi için hiç bir sebep yoktur. dunnadan geçtı. Menemen ı~~a-

la nda Divanı harp reısı Adalar denizine mahreç, B~gar syonu k m Baha 
it Neuilly muahedesinin 48 incı mad· Mustafa Pş., kaymAa a 
•ts~e vadedilmişti. M. Ve_n~elos Bey tarafından selamlandı. Ga
~•uılly muahedesi imza edilirken, zi Hz. pencereden mukabele et
d avaıada sonra Lausanne konferan~ı tiler Tren on ikide Çiğli istas· 
~'<Vam ederkon de Dedeağaç ta b!r · eldi Burada vali Ka-

ı tıaadi mahreç vermeği vadetml§ti .. yonuna g · 
1 

k d·ı 
11 ~•kat Neuilly'deki vait tahakkuk et- zmı, Fahrettin .paşa ar en 1 e

lııedi. Lausanne'daki teklifi de Bul· riiıi istikbal ettıler. ~ren saat 
hrlar kabul etmemişlerdi. 13,30 ta Basmahane ıs~asyon.u: 

r Yunanlılar timdi Selinikte bir na g~ldi. .. Burada beled~~ r~ 
t lııaiıreç vermeğe meyyaldirler.Bunun Sezaı, Mustahkem ~e . 

cı_ •ehebi aşilrardır. Esasen Selanik· mandam Hüseyin H4snU Pa~~
:• Yunanlılar Yuğoslavya'ya bir mab lar askeri mülki erkan kendısı
:~. vermiı bulunuyorlar. Bu iktısadi • ! tikbal' etti Asker polis res
""'1recin yalmz Yuğoslavyablara nı ıs A . ' '!er' 
lııhsisinde Yunanistan mahzur gördü mi selamı ıfa ettı · 

Büyük Reisimizin 
mühim nutukları 

Milletin maneviyatına tasallQt 
edenlerin mevcudiyetine mO· 
samahalle bakanlar KubilAy'ın 
şehadetini alkışlayanlardan 
daha az mücrim olamazlar. 
BALIKESİR, 7 A.A, - Reisicümhur Hazretleri, Türkoca

ğında, Ocaklılarla yaptıkları hasbıhalde, milli duygu ve milli 
ahlik telakkilerini izah buyurmuşlar, Cümhuriyet Halk Fırka
sınııı prensipleri üzerinde yürüyen Ocakların fikri, siyasi ve ik· 
tısadi hayatta milletimize mev'ut ve mukadder olan tekamül yo
lunda nasıl çalışmalan lazım geldiğini anlatmışlardır. Ocaklılar
dan birisiBalıkesirde tarikateri temsil etmiş kimselerin bir takım 
cahiller olduğunu, tekkeler kapandıktan sonra bunların da izi 
kalmadığım, münevver ve aklı başında hiçbir ferdin bunlann ar
kasından gitmediğini, söylemiştir. 

Gazi Hazretleri, hülasatan cevap vermişler ve demişlerdir ki: 
"- Halkın saffetinden istifade ederek milletin maneviyatı

na tasallut eden kimseler ve onların muakkip ve müritleri elbet
teki bir takım cahillerden ibarettir. Bunlar Türk milleti için itin 
teşkil edecek vaziyetlerin hudusunda daima amil olmutlardır. 
Milletimizin önünde açılan reha ufuklarında faıılaaız yol alma· 
sına mani olmağa çalışanlar hep bu müesseseler ve bu müeaaese
lerin mensupları olmuıtur. Türk milletinin bunlardan daha bü
yük düımanı olmamııtır. Millete anlatmalıdır ki, bunların mil
let bünyesinde yaptıkları tahribah hissetmek lizwıdır. Bunlarm 
mevcudiyetini müsamaha ile telakki edenler Menemende Kubili
yın batı kesilirken lakaydane aeyretmeğe tahammül ve batta al~ 
kıtlamağa cesaret edenlerle birdir." 

runu teşrif ettiler. Bu sırada li- 46 sahifelik bir rapor takdim 
mandaki vapurlar düdüklerini etti. Bunda 1zmirin iktıaadi va
çalıyor, toplar atılıyordu. Kor- ziyeti ihtiyaçları gösterilmiştir. 
don baştan başa halkla dolmuş İZMlR, 8 A. A. _ Gazi Hz. 
alkış tufanı Ko~d~nu çınlatıyor leri refakatlerindeki zevat ile 
du. Ege bu ~ı tezahurat ve birlikte Ege vapuru ile saat 
düdük seslen arasında on altı 16 25 te limandan Antal 

d h k tti. K .. rf ' yaya 
otuz a are ~t .e · ? ez. va- müteveccihen hareket buyur
purlanndan bın, Egeyı takıp e- muşlardır 
diyordu. Şirket vapurunda de- ReisicÜınhur Hazretlerinin 
vair müdiranı, askeri mülki er- bahren vaki olan bu kısım seya
kan ve meb'uslar, Gaziyi teııyi hatlerine bir müddetten beri li
için bulunuyordu. Gazi Hz. Ye- marumı d bulunmakta olan 
~k~e açıklarına kadar teşyi e- Mecidiy: ~vazörü de iltihak 
dıldı. etmiştir Kruvazör limandan 

Aldığını malfunata göre hareket ·ederken top atmak sure 
Gazi Hz. evvela Antalyayı teş- tile şehri sel§mlamıştır. 
rif edeceklerdir. GaziY.e mutat . . .• . . 
zevat, müfettişler Vasıf B. (İz- R~sıcümhur Hazretlerının 
mir), Fahrettin paşa refakat e- ~erasım yapıl.~ası hak~ında 
di la 

1 

k1 ar.zu ve emırlenne ragmen yor r. 

- Borsa komiserliğine tayin 

Maliye heyeti ıcfıişiy• reııi 

Adil bey 

edildiğim doğru değildir. Sade
ce borsada tefti!ijat icra etmek 
üzere geldim. Bir haftaya kadar 
Ankaraya avdet ederek bu hu
sustaki raporumu Vekil Beye 
arzedeceğim. 

Teftişat muayyen bir mesele 
için olmayıp umumiyetle bor
sanın vaziyeti hakkındadır. Bit· 
tabı borsa ile alakadar bütün 
meseleleri tetkik edeceğim. Bu
rada bulunduğum müddet zar
fında lüzum hasıl o14rsa diğer 
devairdc de tetkiklerde buluna
cağnn. Seyahatimin Devlet Baıı 
kasının teşkili meselcsile a11lka
sı yoktur." Adil B. bu sabah 
borsaya gelerek teftişatına baş
layacaktır. 

Devlet Bankasının pek yakın
da tesisi için hazırlıklar yapıl· 
maktadır. 

Esnaf 
cemiyetleri nasıl bir 

veçhe alacaklar ? 
Halk fırkasında dün mühim 

bir içtima ıyapılarak esnaf cemi
yetleri meselesi görüşülmüştür. 
İçtimada ticaret müdiriyeti, ti
caret odası, belediye ve vilayet 
mümessilleri hazır bulunmuılar 
dır. Bundan başka içtimaa fırka 
teşkilat hey'eti ve vilayet ida
re hcy'eti iştirak etmiştir. 

Tüccar, işçi, memurlar 
lehine ne gibi 

tadiJat isteniyor? 
Dün İstanbul ticaret odasında iki 

mühim içtima aktolunmuştur: 
1 - Odanın vergiler komi•yonu 

Ticaret bor&aaı reisi Fortun zade 
Murat Beyin riyasetinde toplanmış 
ve kazanç vergisinin tadili meıelosi 
ni görüşmüştür. Kazanç vergisi için 
beyanname vermeğc mecbur müessr. 
selerin listesi, tetkik tdilmiş ve tadi
lat yapıll'lllJtır. 

• 
Oda içtımoına rıyıı,tt •arı 4 Beygir kuvvetinden daha az iş-

letme vcsaitilc çah'j3n sanayi erbabı Mııra f Bt}' 
na mahsus olan beyannameden müs makta olan İş kanunu İl• aliıkadar 
tesna tutulmak hakkının, teşviki sa- görmüş ve İ_ş kanununda nazarı iti -
nayi kanunu ile temin edilen muafi- bara alınması temennisini izhar et 
yctle ahenktar olmak üzere 10 bey- miştir. 
gir kuvvetine kadar işletmesi olan Komisyon, müesseselerde aylık 
müesseselere de teşmili muvafık gö- şeklinde maktu ve muayyen llcretler 
rülmüştür. Bundan baska sınai mü- le çalıııanların kazanç vergisi hakkın 
esseselerdeki mesai erbabının kazanç dairi şikayetlerini de muhik görmüs 
vergileri bakkınd;ı her ay liste veril- ve bu ücretlerin ilk yüz lirası zaru - 1 

mesi ve her defa çıkan amelenin ih- ri maişet masarifi sayılarak kazanç 
barı mecburiyeti müşkül o1duğun~ vergis~den istisnasını teklife karap 
dan bunlar yerine karne usulü ile ihti vermştır. 
yacın temini kararlaştırılmıştır. Komisyonun teklifi kabul edildi 

Komisyonun kararına göre, her iş- ği takdirde 100 liraya kadar ücreti• 
çiye verilecek karnelerde kazanç ver çalışanlardan biç kazanç vergisi nim 
gisi hanesi bulundurularak vergi mik ınayacak, daha yüksek ücretlilerinde 
tarma tekabül edecek kadar pul il- ayhklanrun ilk yüz liras! vergiden 
sakı teklif edilmektedir. hariç tutulacaktır. 

Komisyon bu ciheti, yeni çıkarıl- ( Devamı 2 inci sahifede ) 

Maktul Osmanın tv/ ve tvln 6nfJndt duran arallaıı lunden SeJanik hakkında iktısadi Gazi Hz. istasyon.dan çıka
~~ne~ıı;,:, siyasetini takip ediyo_r. rak otomobiline bindı. Halk ta
. Uınkün olduğu kadar çok devletın · ddetle alkışlandı. 
ıq,ıadr alikalarmı Se!Aniğe celbet· ~dan şt katindeki zevatla 
ııı,ı, istiyor. Yuğoslavya ve Bulgariı· Gazı Hz. r~fa ki rına azimet 
~ndan maada, Yunanistan, Macaris· kordondakı kona ~ . rah t et 
"'n, Çekoslovakya, Avusturya ve ve burada bir saat ıstı a -
bltti Lehistanın da Selaniği iktı· tiler. Saat on altıda Ege vapu-

:~~;!r. olarak kullanmalarını idam ... k=a=ç=k=ı=n=ı =Ş=İd:::=d~e=t=Je=/ =P=ol=is=va===k===aı=an= 
l\f. Venizelos'un son Varşova ve 

VıYana seyahetleri de bu mesle ile k. d · ı · Eskisine nazaran 

Ticaret Odanuz Gazi Hz. ne ( Devamı 2 inci sahifede ) 

Evvelce esnaf cemiyetleri 
hakkında ihzar edilen raporlar 
tetkik ve müzakere ıedilerck ba
zı esaslar hanrlanmıştır. 

Hey'et salı günü tekrar içti
ma ederek esnaf işlerile ehem
miyetli şekilde meşgul olacak
tır. 

Bir esrarkeşin cinnet 
.nöbeti ve cinayeti ! 

Bu öldürüşün tevili de 
endaht tecrübesidir .. 

'1akadardı. Yunanistan bir taşla iki ta ıp e 1 ıyor .., 1 d w•ıd• 
L. b ·· •• çoga mış egı ır 'Q§ vurmak iıteyor: Hem ütun or-
l;ı A.vrupanın ticaretini Selaniğe çe
Viterek, iktısaden memleketi ihya et· 
ltıeı., hem de Selaniği beynelmilel ik· 
lı-..dı bir mahreç haline koyarak, bu 
l•hir üzerinde beslenecek ıiyasi emel 
ı.,, set çekmek. Bunun içindir ki, 
11ulgaristana'cla Selanikte mahreç ver 

Bugünkü Millet Siirtli Osman sokak ortasında nasıl öldürüldü? 
Son aylar zarfında poliı vukatmm M ı· • d Evvelki gece Vefada ıene bir cina 

D•ıvanıharp dün de dört celse akdetti Ve çoğalmıı olmasından tikayet edilme- eC ısın e yet oldu. Orta yaşlı bir aile babasr, 
ıi üzerine bu hu· ANKARA, 8 ( Telefonla) _ esrarke~ bir gencin p!ıel husumet 

ltıeği tercih etmektedir. 

Filhakika Bulgaristana verilecek 
lt•ahreç meselesi 1919 senesinde Ne· 
Ui!Jy muahedesi imzalandığı zaman· 
~•n beri hayli istihaleler geçirmiş, 

Unan ve Bulgar siyasetlerinin za· 
~an zaman aldığı istikametlere göre 
bor Çok safhalara girip çıkınıştır. Bir 
''alık Yunanlıların vermek istedik· 
ler· · · d ını Bulgarlar kabul etmıyor u. 
Sonra Bulgarlar kabul etmeğe razı 
~lu · d -·. •• !' nca, Yunanlıların siyaseti egı,· 
l İki devletin siyaseti şimdiye kadar 

•J>ııi nokta üzerinde birleımemiştir ... 
Şurası muhakkaktırki, Bu ihtilafın 
daha fazla tehire tahammülü yok
tur B· l b 'hu· ~ · ınaeııalcyh biran evve u ı -

1 fın halledilmesi bütün Balkan millet 
<ti . ı· nı alakadar eden bir mesele ha ı-
>ıc . 

gırıniştir . 

Alıınct ŞÜKRÜ 

\ 

( 

Aklıisorlı "''"' Hil~eyirı 

Aydınlı Ali Amcayı beraet ettirdi. =~:.~::~::: Mecliste yann Türk. Yunan ~~c':ı'::~~.t~~~~~iği tabancanın kur· 
İZMİR, 8 (Hususi) - İdam ticeıinde evvelce be muhadelerile mübadele komis- Maktul Siirtli Osman, Vefanın kll· 

· A mahkfunu Hüseyin yakalanma- zı poliı merkezleri· yonuna verilecek tahsisata ait çükkova sokağında oturmaktadır. 
dı. Takibine devam ediliyor. nin ufak telek ....,. kanun layihaları müzakere edi I>a Ll!t ıekiz on harap evin omuz· 
Mersinden irtica ile alakadar kayü ihmal ederek lecektir. Bu münasebetle Hari- omuza vererek toslaştığı çamurlu bir 

ı ciye vekilinin izahatı.ıı dinlene- çıkmaz sokaktı ... ve sokak çiıeleyen bazı kimseler bekleniyor. liateye idbal eye- hafif yağmurun altında: 
Divanharbo sev'kedilecekler - medilderi, halbuki ce1ı:tir. 

tevbittcn aonra kay· A • k Seke ıeke ben reldim. 
dir. makam ve nahiye razı anunu Çıng11'Bfmı hoı ıelclin! 

MENEMEN 8 A. A. - Di- müdürlerinin poliı ANKARA, 8 ( Telefonla) _ Diye oynayan çocuklarla doludur. 
vanı harbı örfi mahkemesi bu- itlerini daimi b;.- Dünkü Heyeti vekile i timam- Maktuliln evi aokafrn hemen lröıe 
gün saat 14,30 ta Miralay Ata kontrol altında bu· Ali Riza Bev d · k . ~ .. ıinde kaplamaları uçmuı, kapısı pen-
Beyı·n riyasetinde toplanmış ve lundurarak bütün POLiS MODORO a arazı. anunu. pr?Jesı muz~- ceresi çarpılmıt simsiyah yüzlü bir Katil HOsnO 

vak'alan teabit ettirdikleri ve bu yüz kere ve ıntaç edılmış ve proje evdir. 
dört celse aktetmek suretile den yekllnun ziyade röründüğü, üzerinde esaslı tadil~t yapılmış . Soyyar ııatıcılık yapan SHrtli Oe-ı - Eeee ... Bırak tırqı ~ artık! .. 
muhakemelere devam etmiştir. haddi zatinde iıe eakiıine niıbetle bir tır. man burada oturu:p:ormuı.. Tır~§ mr? Hakla öyle bır horozlan 

B. · · 1 d A dm K" k fazlalık olmadıiı anlaıılmııtır A k d t•f HattS evin ilk katının bir çok yer- mış iri .. • ırın~ı _ce se e Y ın . oş . n ara a 1 O !eri de çökmüıtür. Derhal iki adam kavıaya tutuşınut 
nahiıyesının Şeyh karyesındenl,. --, A . !ar .. Osman bir arahk ellne ıeçirditf 
Ali oğlu Ali Amcanın muha- vaka}an . Hadııe n~reden çıktı? mangal mapaile Hakkının muhtelif 
kemesi yapılmıştır Okunan Yarın ANKARA, 8 ( Telefonla) - d Osman Ji'.fenkdı, halim, sakin bira- yerlerini dağlamıf .. Fakat araya ıir· 

.. . · . ammış .. Bır arı11, bir de yedi yaş- mi!jler. Moeele 5rt baa edilm!.. hıt 
mustantik karamamesıne naza- Milli /'t Ankarada tifo vak'alan çoğal- lannda kızı varmıı.. adamı banştmnışlar .. 
ran merkum, Şeyh Esadın adam - ge e - maktadır. Sıhhiye müdiiriyeti İki üç gece evvel, arapların kahve lft d 

ahkAml E k• 1 h 1 . d f k h. k ı ... ıı· ar an sonra. .. larından bulunan m u ar- S 1 S tan U ve Belediye lazım gelen tcdabi- •ın e u a ır avga 0 muı.. Sur ı Nihayet evvelki akpm, Oaman E-
dan Bolulu Hacı Muhiddine duvarları ri almıştır. Umumi bir aşı tat- ~~:.:'ia ~a~r:;:: ~"!ı.'::;ais~~ı; ~~~: fendi, karısile çoçuğile beraber eviıı.-

(Devamı 5 ind sahifede) biki muhtemeldir. ne haykınnı7: (Devamı 5 inci sahifede ) 
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T aşnaklar - Hoybun ! HARiCi HABERLER •• 
B n büyük düşmanımız: 

TAŞNAKLAR 
Amerikada hararetli bir mesele lnhisarlarda Harem 

M. Mussolini aleyhinde nutuk söyleyen ceneral mahkemede.. T··ı·· · h. d h. b' :~ 1 Taşnaklar bütün TJarlıklarını seferber u un ın ısarın a ıç ır memur 
:: ederek aleyhimize çalışıyorlar.. Takibat 1 Ecnebi matbuatı l Fransa açıkta kalmayacak ! 
c T Calıskaıı, zeki ve müstait bir "Rus Çeka azasından Agabe I 1 p ANKARA, 8 ( Telefonla) -J da Meclise tevdi ettiği yeni bili 

: ; millet ~lan bu vatandaşlar mem gofun ifşaatından anlıyoruz ki A "k d l sme ş. nın y . h ·ı . Tütün inhisan "Barem" inin çe projesinde 25 milyon lira 01' 
zı leketin her tarafında yerli sa-,sablik taşnak merkez komitasın- merı a a ga eyan beyanatı enı arp gemı erı dü~ gece f1:1a~iyede ~üz~keres~ rak tesbit edilen tütün inhisar! 
eı r nayi vücude getirmişler ve zen- dan bulunan ve muktedir biır ko d d Pari e ıkan "Journal azetesi- yapacak J ~et~ç~lenmıştır. İnh_ısar ıdaresı varidatının bütçe encümenindf 
ti g in olmuşlardı. Fakat Rus çar- mitacı olan doktor Arşak gazar uyan ır 1 . ıt ç . . · "b ~- · ı.ı.· ınhılal eden memunyetlere ye- . . . ~ 

, nın memleketımızdeki mu a ırı •· PARİS 7 AA _ M,.b'usan 1 . 
1 

d • d .• B 25 mılyona tenzılı muhteme lrğı herkesten ziyade bu mille- yarı son zamanlarda hem taş- ren B&1vckil ismet Pa§a ile icra et- . . •. · · - . 1 nı memur ama ıı;ın an a- . . . . 
te ' tin başına bela olmuş, bu sakin nak komitesinde ve hem de tiği bir mülakatı gazetesine bildir- ıneclısı kondorlanrıda temın o· rcm"in tatbiki dolayısile hic bir dır. Behçet Bey, ıdarenın Y 
ü. ve mes'ut adamlan felakete dolar kuvveti ile bolşevikler he mektedir. Batvekil Paşa Menemen lunduğuna göre, hukilmetin bu 'ı memur açıkta kalmayacal;tır. bes milyon safi varidatı temin 
ıi: : sevketmiştir. sabma çalışmakta imiş. Hatta hidisesi hakkındaki su~~ uvahe:;.. r sene meclise tevdi ettiği bahri- Anc:ık . l:->~~umetin sen<' basın- edilebileceğini söylemiştiı. 

Tu .. rkiY.e ekalliyetleri icinde "Husaper" gazetesine nazaran - Meneme1':de ~!.g~ıteren v a ye bütçesi hususi bir ehemmi- ' t 
e • haldmıda ne hınettıgunı sonıyorsu· ı . h . b l k d B G H E l 

,, Turk ahl~kma, Türk adetleri- halis bir casus olarak işliyor- nuz. Bu his hüzün ve teessürden mü-
1 

yeti aız u unma ta .r:· . u azİ z. ge Vapuru İle hareket etti er 
ı ne ve Tiirk sanayiine en çok u- muş. Yalnız bu doktor değil; tevellit olup bütün mesaimize rağ- bütçeye, Alman kruvazorlerın- ------_ 

ı~ ya..ıilmiş olanlar, Enneniler- icabında bütün taşnaklar bolşe me~ biz d~. b~ takım muhiti.erin ~~- i den daha büyük ve daha mü- 1 (Başı ı inci sahifede) Gazi Hazretlerine arzetmiştiı 
• ·k l bil' H lb k. la b hunyet, humyet ve medenıyet film· kemmel müteaddit zırhlı kruva . . .. .. .. 1 ıu dir. Şark vilayetlerimizde Er- vı o a ır. a u 1 on r u lerine muhalif kalmış olduğunu gör- .. 

1 
. . . h . k 

1 
şehn temsıl eden buyuk ve mu- Reisicümhur Hazretleri mua • 

i meni kadınlaırı, Türkler gibi zafı bize isnat ediyorlardı. mekten ileri ıeliyor. Nakıibendi gibi ! zo: er .~şası ıç~n ~~. sısat ona- nevver bir zümre teşyie gelmiş !imlerle konuşmuşlar, yeni net' 
s· çarşaf giyerlerdi. İstanbulda Taşnaklar niçin bolşevi:klerle dini tarikatler, memlekette tahakkuk cagı soylenme te ıı · ve Ege vapurunda Gazi Hazret li yetiştirmek ve halkı tenvir et• 

biled aima Türkçe konuşan ve müzakere etmek üzere "Riga,. etmekte tekamülü durdurn>_ak. içi~\ Bu seneki bahri programın leri tarafından kabui edilmişler- mek hususunda muallimlere tC' ~\ 1 
hatta Ermenice bilmeyen aile- ya gittiler? Niçin bizi bolşevik ::'t.~~~~t !ı::t;:.n bkririnci .~.mına dahahalb h~üçük 2 dir. Reisiciimhur Hazretleri he- vecctih eden vazifelerden b 

15 !er coktur. gösteriyorlar? Agabegof Taş- . . . • . ..,,__.. uvazor ıle 2 t te a ır ve ı · . · 11 · · kmak setmişlerdir. Muallimler bir b. • - kl .f 1 . . l . d.k ği bir tarzı ıclareyı tesu etmegı Y ... U· ahd'd 'b. im - ·ruf! pısının ayn ayrı e ennı Sl 
Musikimizde, edebiyatımız- na arın şı re erını e e geçıı:- 1 nüyorlar. Nakıibendi tarikati, bildi- t 1 e t3; 1 0 aya_n. 5 ' .daaral suretile taltif bııyurmuşlar ve lik yapmakta olduklamu ve ko 1~ ~ da ve tiyatro gibi güzel san'at- lerini ve bu komitenin meluna- ğinlz tekilde, lzmir hanlisinde U,.an mensup birkaç gemı ın~sı • seyahatlerinden mütehassis in- feranslara başlamak üzere bin 

lenmiıde bir Türk kadar iler- ne maksatlarını meydana çıkar çıkarmağa teıebbüı etmiı ve Mene- hil bulunmaktadır. Meclıste ya .b · ti · d ı'stı'carettı.kleru· 
11

• so"ylemış· lerdı't 
l 1 y nak -'-' •--·- br Suikast . d'l k I tı a ve memnunıve erın en lemış, pek çok Ermeni ustaları . dıklarını. yazryo_ r.. ani taş - men v.a uını çııuuu.rı • pılacak müzakere ınsa e ı ece . d. · 
ı l 'la T b k ı ta k çabuk bastırılmııtır. Şimdi bütün h kr .. .. b.lh· · u· 1 bahsetmışler ır. Gazi Hazretleri muallimle u 1 vddtr. Mesela merhum Terzi- r e nz tarı ı e ve şna cümhuriyet toprağmda sükiln ve asa-, zrr lı ~vazorun ı assa ıs - Büyük Haliiskarlarına doy- ayrı ayn teşkilat yapmaktan 
e c B~ iyan Efendinin Türk şairi döküntülerile bolşevik Erme- yiı hüküm sürmektedir.,. . • ap h~cmı etrafmd~ ~reyan ed~- 1 mıyan İzm irlilerin teşyi ve ihti- vazgeçerek aynı maksatlar iç' 
:c Fuzuli hak.kında yazdığı iki nistanın sükfinunu ihlal etmek Ceneral Butler Muhabir bundan so~ teıkilitı .,.. cektir. Bu kruvazoruıı 23 bın 

1 
ra he , f Körfez Şirketinin 

muazzam ciltlik kitap, Türk e- niyetinde imişler, bunun için . . ııa1iye kanunuoda t<ıdilat yapdarak fton hacminde olması kararlaştI- /' D ~ yEel~l k.b çalışan Türkocağı ile birleşme-
e, 
ı\. 

deblyat tarı.hın· de unutulmaz de Kürt ihtilaline dört ell.e Geçenlerde.A~er.ıka ıle ita/- reiıicümhurun salaJıiyeti teni edile- 1 o uz Y u vapuruna ra ı en !erini ve mektep haricindeki b" 
• ceğinden, Amerikada olduğu gibi icra t n mıştxr. l Reisicümhur Hazretlerini Yeni- tün faaliyetlerini Ocakta teksif bir şahserıiir. Hayat mecmuası sarılmışlar. Bu taşnaklar lehlı- ya ar~ında hır ha~ıse old~. Da- kuvvetinin mes'ul' reisi olacağmclan --. ' • •:u • •- - - . kale yakınlam1a kadar büyük 

hır ara1ık bundan bahsetmiş ve lerin arabasına bağlanarak di- ha dogrusu Amerıkada bır ku7 bahııedildiğinl aöylem.i.ı. _ve bu r_iva· M. Tıttonı vefat etti bir ""taretle takip ve te«yi et- dretmr elerini tavsiye buyurmuş! 1
' zannedersem Maarif Vakaleti- ger Kafkas fırkalarile beraber mandan tarafından M. Muso.Jı- ti hakkınd d ek liz .,- ,. 
1 • ! · h kk d .. J d·~· · t yeetdi~. . a tune uıunm un PARİS, 7 A. A. - İtalyan mişlerdir. Pek mütehassis kalan B. ALIKESİR 

7 
AA _Re·-ı l mızce de tercume ve nesrine ka stanbuldan Kafkasyayı kurta- nı. a '~ a s~y e? ıgı rıvare ı gını sonnuı r. • . . b k .. M T't G · . H . , . . 

tr rar ~erilmiştir: • racaklarmış. Diger taraftan taş edılen ~ozler uzerıı;~ Washı'!g- Baıvekil Pı. cevaben demıf·!~- kid·: aya.n mfeclısı s~ ı_ reısı, . ı • _azıd azretlen 
00
yardnm sad attben sicümhur Hazretleri bugün ög 

u Lozan muahedesinden son- naklar kilit maceraperestleri- ton~a_kı ita/ya s~f~n Amerı~; - '!ıariç~ lü_zumu;da•b. ";'""" e- toru ve at etmışı·- zıya e vapuı:un ~ .a b~- leden sonra Belediyeyi ve C. 11 
s t"a ekalliyetler hukukundan vaz nin içine girerek çalrşmağa baş har~c'fe nezar~tıı;ın nazarı .~ıK = 8::ı.:; ~t":f:ur":te ·~e;::": [M. Tittoni lunar~ t;ş~ eden ~[ı e~ı • ~- Fırkasını teşrif ederek Belediye ı 
u ~ geçerek Türk vatandaşlarile ladıkları zaman herkesten ve k.atını cel~etmı~tır. Bu?un uze- debilininiz.. Tetkilitı esasiye kanu· İtalya'nm pek zat ve e ea. e meı;ı ennı ş - ve fırka azalarile uzun müddet ~ 
:ıı miisavi hukukta bulunmalannı hatta her ermeniden evvel bü- rıne Am~rıka h~k~metı tarafın- nuna iliımek kat'iyen tneYZUu bahis maruf devlet a- lamak sure~ıl~ tıı1;tıf buyurmuş- konuşmuşlardır. Belediye inci- v 

en evvel istiyen ve layik idare tün dünya hadiseden haberdar ~a'! tarzıye ve~ıldı ve.M: Mus": değildir. Ga~ ~n'! dü~ünmem'.f'damlanndan bi lardrr. S~~ımıyetın can~ ge- habaUnda vatandaşlardan pekt s 
c , sistemi kabul edenler Ermeni olmuştu. Bu komitacılar başka lım de bu ~ar~ıl'.'e ~e ıktıfa ettı. olup me~ek~~n • hukUıno~tile es!'!: 1 ridir Fa ist hü len bu mustesna çoşkunlugu İz- zmm reye iştirak etmiş olmas i 
~ katolikleri olmuştur. Propagan yerlerde niçin muhbir arayor- Meselenın ıkı hukO.met ara- den ~uı~~~bı alakadar makta lk' .. ~ .da mirlilerin Büy.ük Haliskirlaı:~- şayanı dikkat bulmuşlar, intiha I 
il l da ve siyaset tesirinden uzak lar? Hakiki muhbir kendileri- sında cereyan eden ~a~hası bu- vam-:- F:kat her ~"."!li bir t:efkilitı ~:1~~ne tıgel~ na o!an ze.v~sız rabıtasının yuk bm tarzı cereyanı hakkında taf t 
e kalml'i! veya bu tesirlerin mahi- dir. dur. ~ak~t M. Musolın~ aleyhin esa11ye kanunun ılııılm ... bir teY d 

1 
M sek ıfadesıdır. . siHit alarak bu vaziyetin tahad 

a 
Ü 
a 

yetini anlamış olan her E~ni Bu muhterem komitacıları de !oz soyleyen Amerıka ~ene- delildir Ye-. me en cvve t.ş Banka. sının ve Zıraat ~an- düsündeki amilleri inceden in· • 
d k . R nil · calı But/er muhakeme edılmek - Muhakkak. Fakat ıimdiki hal Tittoni İtalya k ı dasmın ktı Türk idaresinden daha müsait, ma em ı usya erme erile . . . ası e tıcaret o ı - ceye araştınnışlardrr. Ger 

d:ıha mes'ut ve daha şefkatli muhalif olduklarını ilan ediyor ü~ere dıvanı harbe sevkedılmış deil bu mevb~lu hka~ındakt';dz~t benim Hariciye nazrrlı sat.ınıntaka_sı ve. um. um koope.- C'"--huriyet Halk Fırkası m.. a 
l · · ı · tır I ~te mesele bundan sonra b' diğimi 'me sızce ır.,. gı· etmış· , mü- f 1 h "'" bir idare olmayacağını söyler ar, nı~ınermeni mese esıni Pa- · ,. . . ratı !er vazıyetı e ı racat va~ı- messillerinin, gerek intihap sı si 

!; ı aleyhimizde ecnebi siyasetleri- riste, Istanbulda ve hatta Bey- daha zıyade Ehemmıyet aldı. B ] • Y • hinı sefaretler- yetine dair büyük bir itina .ı~e ralarmda serbest fırkanın .. " 
'· nin bir aleti olarak çalışanlar- rutta başkalarının krrıkarabası- . Çünkü ceneral B?tler. Ame- U garıstan- unanıstan de bulun_muştuı !hazırlanmış olan raporlar Reısı- saflarında çalısmış olan zeva ~ 
~

1 

dan bahsederken bütün Ermeni na bağlamak istiyorlar ve niçin nkad! P.'!k mat~~ hır _sımadır • ATİNA, 7 A. A. - Yunan Bu eskı devlet T. . cümhur Hazretlerine takdime- e d·kleri izahat bu haleti ruhi 1 ruımı altındakilerden bahsetti- vatan kapısının kendileri gibi Hatta soylend gıne g~re gel~-· hükfunetinin, İ~giliz sefiri tara- adamı 1886 da M. ıtt,?nı dilmiştir. v r. 1 t k .. .. d b . 1i 
~ g"imı·ze hii'kmetmelı·d•- Hat mikropların yuzun·· •• e ·Ka.palı oldu cek sene yapılacak cumhur rı- fından vaki olan t"""bbüse vere- meb'us olmuş, 1906 da ayan İZMİR 8 AA - Reisicüm- ye~ e evvunlun e azılkingız b 

~. - t• · ·h b d t .. ·,.- · · · · p · Lo ' · · tankatmensuparmn te at b e ta gene yukardaki izahattan an- ğuna hayret ediyorlar? yas_e 1 ırı_tı .a ın ~ namze. g~~- ceği cevapta, ı Bulgaristan ile meclisıne. g~rmış, .anste, .. n- hur Hazretleri bugün öğleden ve tahrikatı imi! olmu bulun· 
'' 1 ıaşıldıki bu hususta taşnaklann Agabegof son ifşaatiyle bize terılmes; bıle .m~.~~m_'!ld~r. ı- Yunanistan arasında hala mual drada sefırlık e~ış, ha~cıye ) sonra saat 13,50 de refakatlerin du"unu göstermektedi: ir. 3 bıle hepsini ayni gözle muhake büyük bir hizmette bulunmuş ı lf~r tara tan şım 1 1 cum ur re- !file bulunan. bütün meselelerin n_azırr ~!muş ve. n~ayet al'.an . deki zevat ile birlikte treni mah g ' Y 

;; • e etmek doğru olmaz. Bura- oldu. Kendi ıbüyük düşmanım(- 1 151 1;1r.bHoov7 ~:eydhi~de J~1•1• hakeme miiracaat suretile ~alli r~yasetıı:e ge~mıştı. _Beynelmilel susla Balıkesirden şehrimize av- Reisicümhur Hazretleri, Fır 
j da son sözü Ermenilere bıraka- zı dahili muzur kurdwnuzu bir şan ;.f u ;e~ e ı e e. ~n 

1 
ısı- teklifini esas olarak kabul ede- sıyaset alemınde meşhur olan det buyurmuşlardır. İstasyonda kada kaza ocaklarının mümes- t 

' ' ı~k bu bahse nihayet verece- d~fa daha parlak bir ziya altın- ı ne 1
1 
cu; ar .znı ıger~. t/ mı: ceği zannolunınaktadır. Yunan- bir devlet adamıydı.] kesif bir halk lş:ütlesi tarafından silleri ile de konuşmuşlar, ma Y 

gız. da görebildik Dahili büyük Yb?r ar.h mbe.rı a r arı· u er glı- Bulgar hududurıda son günler- • · •• l .. ] · hararetli bir surette karşrlanmış halli ihtiyaçlar ve faaliyetler ı 
• . .. ·• . ı meş ur rr cenera ın mese e · • . ı:.. 1 akk d tah Hınt mus uman arı h kk d ı· ı ı rd Kahırede çıkan Arev gazete duşmanımı?.ı yanı Tasnaklan 1• ·k· ;1 t hk.k d·ı d d. de çıkap. hadıse""r 1 ın a !ar ve şiddetle alkı~lanmışlardrr. a ın a ma umat a mış a ıı c J ı • ' · . ., ayı ı e il ı e ı me en ı- . • y . . • 

sı .30 kanunuevvel 930 t .... vanı harbe sevki suretile hak- kıkat yapmaga µıem~r .unan YEN1 DELHİ, ? ':'-· A. - Bir müddet ıstırah~tten sonra Gazi Hazretleri, Edremit 
~ ı nüshasında yazıyor: BiTTi kında yapılan muameleyi agır ve Bulgar askeri hey etlerı Yu- Hint müslümanları ıttılıadı kon saat 16 da otomobıllerle Kor- murahhasınm zeytin yağlarlll.( 

buluycnlar . . Cenernl But/erin nani~tanda karşılaşaca.klar ve feransının hususi komitesi ka- donda Ege vapurunun bulundu dair izahatı üzerine, bu madd< ş 

c 1 

' 1 

c \ 
( Mum söndü alemi ! 

M. Musolini ;ı.leyhinde söyledi- tahkıkata ba~!:J?.~klardır. 
1 
bul ettiği bir karar suretinde, ğu mahall~ g~le:ek kar~ ile ş_a~- üzerinde istihsalit ve. ihracattı 

ği rivayet edilen sözlerden ge- K vergi i Yuvarlak masa konferansınm lar vasıtasile ırtıbat tesıs ettırı- bulunanların kooperatıfler tefi gı 
çenlerde bahsetmiştik. azaDÇ . S 1 son celsesinde M. Mac Donald len vapura rakip olmuşlardır. kil ederek ve diğer ınıntakalar· 

Amerikalı Ceneral tahdidi (Baş taralı birinci sahifede ) tarafından vaki olan beyanatı Gazi Haz.retleri İzmirde bu~ daki meslektaşları ile birlikler 

1 • 

Kızılbaşlar bir hadise çıkardılar .. 

tes~iha~tan bahsederken M. l!'f u Komisyon cumattesi g_ünil tekrar tasvip etmem~ş v_e bu konfe~ ! l~~ meb'~slar ~e halk mümes- y_aparak tam bir tesanüt. ~aire 
solıninın harp taraftarlığını ıle- toplanarak umumiyetle ticari mües- tarafından Hındıstan teşkilatı 1 sıllen ve guzergahta toplanan sınde çalışmalar.ı zaruretını me) 
ti sürmüş ve ita/yan başveki- •~ıelere müte•llik. ~azanç ver\:~cri- esasiyesi hakkında hazırlanan halk kütleleri tarafından gayet dana çıkarml§tır. Gazi Hazret 
linin bu gün son süratle giden nın ne kadar tenzil• ~!J;•m geldıgı ve 1 planı kabule muvafakat eyleme· samimi tezahüratla selamlan- leri irsadatlan sırasında bilhat 

b •1. . b. _ .ğ hakla takdir meselesını müzakere e- l . . K . H' d. 1 .. ki' !kışlar smda b ' kt il be be v • 0~~1:1'? ı ının ır çocugu çı ne- decektlr. mıştır. omıte, ~ ~stana ~e-. 1 mış ve s~re . ı a . ara sa'. u n~ a e ra r tagşıı 

Ölenler var! 
dıgını, bu acıklı vak'a karşısın- içtimada bulunan mütehasaıslar, rilecck kanunu esasının tanzımıı vapura gırmışlerdır. edılmemış nefıs mal çıkannal 
da M. Musolininin otomobili verginin tarhında hakkı takdirin kı1- esnasında müslümanların nok- ı BALIKESİR, 8 A.A. - Re- lüzumunu tebarüz ettirerek teş 
durdurmak ~öyle dursun bila- çille me.murlara bıra~ılınaması ve t~c tai nazarını kabul ettirebilmek isicümhur Hazretleri dün gece vikatta bulunmuşlardır. Mütea 

Edirneden alınan malİİlruıta söre bu huraata ki, mesaiye rehber olacalc kis: car 1~~ ~lı .ıa:il! yapılması 1
• için ittihaz edilecek hareket tar- 1 askeri mahfelde Balıkesir mual- kıben, Tiirkocağına gitmişler 

weçen ?Jl8Dlba ırünü Edinte mer- trr. - Devlet işleri bir kişinin cak et~gı ':~~ı':..~an ·hazırlanmak zı hakkında müzakeratta bulun 
1 
limleri namına bir hey' eti kabul askeri mahfilde akşam yeıneğ ınu 

k~ ~sma merbut Hmraia kö- LiMANIN iNKiŞAFI 1 ha_yatından daha mühimdir! .. ta 0~~·%;r, bilyilk millet ıneclisi- ı mak üzre hususi bir içtima yap- buyurmuşlardır. Hey'et mual- ni yemişler ve saat 3 te Manisa ı:cı 

' 

r.n~ k~:~':İ!tubati8 "-~~~- s. - !~tanhul ve lzmirı· Dıyerek yoluna devam ettiğini nin bu defaki içtimaına yetiştirilecek ' mağa karar vermiştir. limlerin hürmet ve tazimatını ya hareket buyurmuşlardır. dot 
doyM ~~ enMurt~u Ali ded Ali: l""'!"'.""'~h11labı ıçın l~tuat. vekil- söylemiıstlr. ita/ya sefiri böyle tir. Bunun için sık sık toplanarak ra- 1 Jngı'ıterede mensucat h 

~ e, us-.., --. e etinın mute a1111larclan utedigı". mu" . • . . . . • ilci' hafta k dar bitı· ·ı k ka ·•n Abd il h Kad. Al' · aH "· tal . bır ıddıayı tekzıp etmıştır. A- por ya 8 nece . · u " ve 1~ ının ..., o,. eanameler peyderpey gclmektedır.J . • • . .. • • zan ver isi tadı!Jitında nazanitıbara 
lu Must&fanm evıncle toplanrak kı- Bu mütaleanemaler tamam olunca merıka hukumetı de teessucunu lı ç g . dilecektir MANÇESTER, 7 A. A. -

4 zılb:' ayini yapmıtlardır. vekalet esaslı tetkikat yaparak hazrr- bildirmiş, meselenin yukarıda a ~:~d!~~~~a:ç vergi~i kanunu Dokumacılar birliğinin umumi 
4 Kızılbatlaı;ın t~p!"nıtı kö~ halkı- layacağı ulah P~iesini Heyeti veki- dediğimu gibi iki hükO.met ara- bu sene hazirandan itibaren tatbik i meclisi bugün toplarunışur. Fa-
C nın n:-zan dıkkatı~ ~l~tmiı ve ge- leye ııevkedecektır · sındaki sal hası kapanmıştır . edileceği anlaşılmaktadır. j kat, pamuk sanayii fileminde çı· 
4 ete aKöy

1
.? 1Y~~~~"._'.:vıd kotu tılkud~'~ıt- iCRA VE iFLAS KANUNU Fakat meselenin şimdi Ameri- İkinci içtima kan ihtilaf hakkında bir tesviye 

C ır. y u UlrlUill an auta ........ mı Oda k · · · d · 
hhıaden kızdbatlar tel&Ja dütmüt- . ANKARA, 8 - Dün HeJ'eti vekile kada devam eden bir safhası Z - 0~.gresıru~. sınaı te rı · sureti elde edilememiştir. 

~ ler ve içlerinden Mustafa çifte ile köy •kcra Ye j~ kanu?a. taclilitını müza. var ki, ehemmiyeti kaybetmi- ut kkursları encu~l enlkdrun toplanmh ış Bu da bı'r rezalet 
l ·ı ·· · d·-'-al · ere Ye ınta~ ~'•tir D• h b• h k ve ongreye ven ece aporunu a-' u er uzerıne cru ateı ebnif n • ç ....... , • yor. ıvanı ar ın mu a eme 
·~ b• k• · · ·ı- ·· iki ı-' zırlamıstır . 

n.~~ e ... , •tının °_~une,ohn ,.._ ZiRAAT KONFERANSLARI evrakı neşredileceğl haber ve - Bu rapora nazaran, aıvacılık, sana- PARİS, 7 A. A. - Fransa-
ıın:n yara anmaoına ..,.,..p uıtur. ·ı · d B ti 1 · · .. · bo ılı· ili.k ku da 5 d f l H"di .:. ..dd. • ANVADA 8 _ Gazi 0 iftJ• rı ıyo11 u. u er mese esının yu neacıye yac gı, eepetç . n nın orta kısmın ı o en aza 

a seye ye~en mu eı wnwnı ~"" unan Ç ı- • t• k d·ı d ılık ·b· teketin • t 'h 
iıe vaziyet etmiı ve on bqi kadm ol- ğinde staj gören yüksek ziraat ınek. varacagı ne ıce mera e ı me- .urac g_~ 1 mem .. ~an_a '. · şubesi bulunan bir bankanın 2 
mak .. 31 ı-:.· d d .ı:ı-:. . teb· tal be . haft da 'ki def An ğe deg" er tıyaçları muteahassıs Turk ışçı yetiş Di, • k .... t k'f edilmi tı. B uzere ...... • er .~t e......,..tır. • .e .~•ne a. ı . a • · tirmek üzere kalfa ve çırak mektep- ı re toru ev ı ş r. u 
KızdbaJlar ıstıcvap edilirken kadm kardaki muteba1111 zıraatçiler tara- -- - 1 · _, t san'at kt bankanın 500 bin frank alacag·ı • • k k b. da ınJ lak fı d k nf la erilm • Af k • erı açuınası, mevcu me ep-
er. e ·kti ara da ç 1 ~'P. 0~~1 °'." bik_';" .... ;te;:'"- r.,: 1 nı:e;: tat yon omısyonu !eri ihtiyaç ve ders programlarını tetl ve 20 milyon frank borcu var-
.ayı~ 1 

_ Z:~~ n ~ ugunu d";Y :;;'' .-. ege 1 a ıı · CENEVRE 7 A A -Afyon kik ~tmek için odada bir komisyon dır ' Cıu 
~i: r. ıa ata evam e ı m te- . ÇEKiRGE MÜCADELESi meselesini tetkik ed ~ . ti • teşkil olunması od.anın bu müesses.•- . 1 Hilaliahmerin varidatını çogw altmak içiı iSO 

· lktı kil · ·· .. .. . . . . e . ıs şarı tere yardım ctmesı kongreye teklif ~· alt 
ADAN ADA BiR TEVKiF ne çe.=!ev':nü.::.~:i:ı;7;::"..."1:n::: komı~y~n mesaısıne nıhayet edilecektir. . .. Balıkesir Belediye heye 1 ESNAF HALKA ŞEFKAT PULU VERECEK -ıını., 

Yeni Adana gazetesinde Millet zam bir program dahilinde hazırlık- vennıştır. Oda kongresı bugun toplanacak- ti' • t"f tti" ç· 
1. · ı h" d ki · t d d ı ba 1 c ki . c b .. A 'k d tır. ~ ıs ı a e •• . • . . . . ıç. mec ısı a ey ın e neşrıya m an O• ara 'anmıttır. eçen sene çelrir enu ı men a an K d b d b k .. Hilalıahmer cemıyetı Emın- bahsolmuş ve bunu arttırmak 1 · f ed'I M 7.8lf B t ·· d ı · d .. eril ongre e un an aş a raportor k~yıf 
1

d"·ı'°~·tir~ 
1 

en u er ey ev fııı.e muca ekeb·~~ _ek~~stH ~ muvaf- RİO de JANEYRO 7 A.A. Hakkı Nezihi Beyin ihracat emtiala- BALIKESİR, 8 A.A. - Ba- önü nahiyesi şubesi senelik kon çin esnafın ünvan tezkereleriı 
ı e ı mıı . ıyet ço uyu tur. arıçten uça· ' la 1 · · h f lık · b l di h • · · li · d'. 1 b' ku l k f • rak gelen ~ekil' ı · eml k tt - Ceneral Balbo ile İtalyan tay rıınızın ymet erının mu a azaaı ra- esır e e ye ey etının as gresı un top anmıştır. ırer ruş u şe kat pulu ıls: 

BÜTÇE MÜZAKERESi bıraktıkları yum:ı:r::;tes"t sen: ~çi:. yareciler 1talyaya dönmek üzre poru ile balıkçılığımızı~ inkişafı i~in ve yedek azaları müntehiplerin 1 Şubenin bir senelik mesai kı, tramvaylarda ufaklık olm: 
ANKARA, 8 Mccli bii, .. d b. t hl"- kil . • . d . . . hazırlanan rapor da mutakere edıle- 1 · · b. k re dah · h t · d' lm. 'd h d - · · k · 

1 
I · - s tçe encu e ır e ""e teı ettiğin en bu- vapura bınmışlerdır kt' rey ennı ır e a ız ar e - raporu tasvıp e ı ış, ı are e- ıgı ıçın e serıya yo cu ar~•~ 

~eni, Y_eni ~ütçenin müzakeresine na mani ol~ ~ere .hükumetimiz ~.-- -- ' ce B~~kçılık raporunda, hükumet ta- melerine imkan vermek üzere yeti azalıklarma Hüseyin Rüş- edilmeyen on paralar yeri•: 
.usan bıdayetınde batlaycaktır. Bütçe ~~ından. tıddetlı tedbir almmıı Ye kalan çekirgelerin taıruunen imhau rafından kredi temini idn "balıkrtlar istifa etmişlerdir. Yeni belediye tü Süleyman Tevfik Halit Bey ar paralık şefkat pulları ·· - k • • rgelenn hudutlarımızdan ti"" • • L._ tedb• t ·"' .1!1-!. " s s ' ' n-
muza eresı esnasında Gazı Hz. oeya ~·-and •tı·L-- b .. gdeçel gı 1M~ ....,,d 1

1 .~:;, e~e.s ..... e~ür .. kooperatifi .. teşkiline müzaheret olun intihabatı örfi idare kaldrrrldrk- !erle Kara Eftim og~lu Petro ve mesinin temini vesaiti r 
1 bati • d · bul -·· an ı .....-en u muca eye uca e e tet ...... b ıçın yenı iliçlar b l k ih k . · • ı a-erın co avdet etmıt unacak- muntazam&ıı dev eclilmi tir !Urba tiri1mi · B eki - ma~ı, a 1 racatını a.rttı~. ·~.n tan sonra icra edilecek ve o tari- Maryo Salmona Efendiler in ti- den cemiyete daha ziya •• lannd .. k t da büyük am 1 • ge ıtır. u sene ç rge muca- resım alınmaması tuz fıatlnın ındınl-

rei • "~ mu~a era esna.sın . . h~ yakl~'mı' .olduğun~. mücadele- dele teıkilitı ayni zamancla bütün zi· mesi, fri~orifik tesisat temin olun- he kadar eski hey'et vazifesine hap oluıunu5lardır. Hilaliahme- dat temini i~in teşebbüsatta 
sunzın ınuta!ea ve direktillen de nın ve fıddeth kıtın tesırıle pek az raat haterelerile mücadele edecektir. j ması teklif edilmektedir. 'devam edecektir. rin varidatının azlığı mevzuu luntılması kararlaştırılmıştır. 



MILLl\'ET PAZARTt:SI 9 ŞUBAT 1931 

Muamele vergisi kalksın deniyor~ 
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Saııayi birli/finde dün top/a11an jabrlkaflJrltr/11 µvka/Me içtimaındıı. 

Muamele vergisinin 
kalkmasını isteyorlar 

Hükumeti merkeziye nezdinde teşeb~ü: 
satta bulunmak için bir komisyon ıeçıldı 

B~ledigede 

Yeni 
bütçe 

Dlin daimi enclim~n 
tahlıilıata başladı 

~ 
Kopuk Mustafa çetesi 
Kartalda soygunculuk yapan çetenin 

muhakemesine ağırcezada başlandı 
Ağırceza mahkeı:ı:ıesi Kartal ve f çe son tahltikatm icrası kararile da -

havalisinde çete halinde dolaşa- vanın mahkemeye sevkedildiğini ve 
rak bir çok soygunculuklar ya- usulün 2033 üncü maddesi mucibin

Şehir meclisi daimi encümeni pan kopuk Mustafa çetctinin muha- ce bu karara suçluların itiraza salahi 
dün toplanarak 931 bütçesi et- kemesine başlamıştır. Çete kopuk yetleri olmadığını ve mukaddema u
rafmdaki tetkikatma devam et- Musta ile diger Mustafa ve Osman- _sule müteallik diğer vekilleri tarafın 

dan mürekkep olan bu çete Kartal dan dermeyan edilen itirazat kabul 
miştir. Dünkü içtimada beledi- Hüseyin Ef. nin önüne çıkarak 86 edilmeyerek iddia makamı ile müddei 
ye reisi Muhiddin B. de hazır lira parasile tabancasını, aaatini gas- şahsi sıfatile iddialarının istima olu
bulunmuş, bütçe hakkında en· petmek. polis Ali Rıza Ef. ye silah nup tahkikatın hitamı tefhim oluna
cümene izahat vermiştir. atmak, Yalovadan Halil İbrahimin rak suçlular müdafaaya davet edilmiş 

Muhiddin Beyin 
izah ah 

.. encumene 

hayvanlarını çalmak, Emirler köyün- bulunmalarına nazaran bu talebin 
Hayvan borsası eden Mustafanın 22 lirasını cebren al- artık kabulüne imkanı kanuni bulun-

Hayvan borsasının beledi~- mak, Ömerli köyünden Talip ve Ne- madığıru, ,izah eylediler. 
binin paralarını gaspetmek ve Talibi Muhakeme bu noktayı müzakere 

ye devri hakkındaki talimatna- yaralamak ve daha buna benzer bir etmek üzere yevmi muhakemeyi 15-
k menin ıurayı devletçe tetkikau çok soygunculuklar yapmakla maz- şubat- 931 pazar günü öğleden sonra Komisyon derhal bir rapor hazırlayaca ve ikmal edilmek üzeredir. nundurtar. ya talik eytedı. 

Ankaraya hey' et gönderecek.. . Talimatname gelir gelmez Dünkü celsede.' kopuk ~u~tafa ve TEKIRDAÖI DEFTERDARI 
bir arkadaıtarı tahkıkat hikımı huzu-İstanbul fabrikatörleri dün sanayi birliğinde fevkaUl.de devir muamelesi yapılacaktır. rundalti ifadelerini inkar etmeğe kalk BERAET ETTi 

içtima aktetmişlerdir. Bu içtimada, 1931 den itibaren. k~sı Berberlere cezai mıılardır. Bazı mühim ihtilaslarda bulunmak 
beklenı n muamele vergisinin dahili sanayi üzerinde. ıpka .. °" Zabıtaı" belediye memurları Muhakeme şahit celbi için kalmış- la maznun Tekirdağı defterdarı Per-

- · d · kan · l k h l h retli surette go- tır · tev B. dün ikinci cezada cereyan e-cegıne aır çı şayıa ar ço eyeean ı ve ara geçen cuma günü bütün berber· I den muhakeme neticesinde beraet et-
rüşülmüştür. . - leri ani bir teftite tabi tutmuş- HAYR BEY - SON POSTA miştir. 

Verginin ipkaaı hakkındaki kanun liyihasm~ ın~ç .edece_ !ardır Bu teftiı neticesinde ta- l~tanb.ul ve Trakya şeker fab_rikala KOMÜNiSTLER HAKKIN • 
ği vazivet dünkü içtimada tetkik edilmiştir. Birlık katıbı .umu ~ hal"{ h k . rı ıırlı:eu murahhas azası Hayn Bey DA KA 
misi N~zmi Nul."i B. içtimaı müteakip şu maUlmaU verıniştır: .. .. eye mu . 1 are ~tı t~rafı~dan Son Posta gazetesi aley- RAR 

goıulen 87 berbenn muhtelif hıne ıkam• edilen davanın mubakc- Geçen celsede müdafaalarını yap-

B• • ,. ,. • • • • surette cezalandtnlması için ~~sin~ dün öğleden sonra İstanbul mış olan mevkuf komuniıtlerin bakırlık umumı katibı ızahat venyor haklarında zabıt varakası tan- u~u~cu ceza mahkemesinde devam e- kında ağırceza mahkemesi bugün ka-
. d"l · · dıldı. rarını verecektir. 
zım e ı mıştır. Maznun vekili '"Müddei umumiliğe 

Simidi fazla paraya ver!len arzuhalin davayı ihbar mahi- YALANCI AVUKAT ARA-

Valilerin 
salahiyeti 

Bütçe Üzerinde umu
mi meclislerin haki
miyeti baki kalacak 
İdare amirlerinin aalibiyet

lerini tevsi projesinin vekiller 
bey' etinde müzakeresine baı
lanmııtır. 

Verilen malumata aöre da. 
biliye vekaletinin teklif etti
ii eaaalar araaında ilk mek
tep muallimlerinin tayini, ta
mamen valilere ait bu'.. •ımaaı 
esası mevcuttur. Bu yeni pro 
jeye göre idarei huıuıiye 
bütçelerinin sarfında valilere 
büyük salihiy~ verilmekte
dir. 

Bu fikre itiraz edenler de 
vardır. Bir valinin bütçeyi di
lediği gibi sarfetmeai maarif 
ve yol itlerini, biribirine ter
cih etmesinin kabil olamaya• 
eatı ileri ıürülmektedir. Bu
na cevap olarak umumi mec. 
liılerin bütçe üzerindeki tet
kik salihiyeti olduğu ıöylen. 
mektedir. 

Kanun projesi tetkik edil
mektedir. 

Avukatlar .. 
Gerek ihracat mevaddı, gerek da- sclerini tevsi için teşe.bbüsler~tı~: 

bili sanayi ve ithallt eşyasından alı- mişler ve Avrupa makine fa~ . ·n 
nan muamele vergisi senede le mukaveleler yapmışlardı. ;r!i:~;1 e 19,068,896 lirodır. Bunun ancak bir ipkasına müteallik kanun. Y'. tir 

y buçuk milyonu fertlerin teşkil ettik- fabrikatörleri çok müteessır etmış · 

yetınde olduğunu ve müddei umuınl- NIYOR 
salıyorlar !iğin bu ihbarı k•buJ il• dava ikame 

etmiş olduğunu. davayı şahsi olma
masına nazaran Hayri Beyin müddei 
şahsi sıfatilr mahkem~de bulunması 
ve vekillerinin t•msi! edilmesi kanu
na mu~afık olmadığını, usulüne mu. 
vafık bır su,.tte bir taleple ancak da 
val'.a müdahe!e tuikile girebilecekle
~ını ve halen böyle bir talep olmadı
gına nazaran bu davada Hayri Beyin 
ne söz söylemeye ve ne de müddei 
mevkiindc bulunmasına kanunen ce
vaz bulunmadığını .. söyledi. Ve bu 
nokta hakkında bir karar ittihazını ta 

İzmirde bir t>kım papasların size 
ferman alacağım diyerek 9000 lirası
nı dolandıran sahtr avukat hakkında 
tevkif kararı verildiğini yazmıştık. 

Barolar resmt 
mil~saese 

aagılacahlar mı? 
e teri sınai müesseselere aittir. Ve bu B'nl f k- Türk işçisine iş bu-ti- - k " • .. 1 . ı erce a ır . irôn 

vergı . mcz ur srnaı rnuessese enn te- b .. Jerin biınayesı :.-

Simide altmış para narh kon
duğu halde bazı esnafın hala 
mahalle aralarında yüz paraya 
satmakta devam eyledikleri an
laşrlmıştır. Ani bir teftiş yapıla
rak bu kabil esnafın tesbit ve 
tecziyeleri için alakadarlara e
mir verilmiştir. 

i 
li 

r 

. k ' k b"'J 1ct di an u muessese . eril sısatı ye ununa te a u etme e r. 1 . mukabil pnm v -
1 . d 1 . - . Tü k evve ce vergıye . ki' f "çin ~tıma a, muame e vcrgısının r m kt d. F brikaların ın şa 1 1 

fabrikalarından tekrar alınması cihe e e~ 1
• a. "nin kaldırılması zaru 

tine gidilmesi sınai inkişafuruzda ~~:ı:ne e vergısı 
mühim bir tevakkufu ve belki de in- n . ., • 
hitatı mucip olacağı heyecanlı bir ti- Vaşington kongresi 
sanla izah edilmiştir. la 

V · gtonda top nma-
Bundan başka iktıııadl müşltilll.tın 4 Mayısta aşın ·tel ticar~t oda- Bira fiatleri artması, bankaların kredileri kesme- 81 mukarrer_ beynelm~ul ticaret oda-

sı dolayısilt muamee vergisinin de- la(' kongresıne İstan Bira fiatlerinin yüksek oldu-
vamı, fabrikaları eskisinden çok faz. 81 da iştirak edecektir · ğu ve belediyenin buna manı 
la müşkül bir vaziyet!: dü~üreceği tes K d adeti satışlar. mülkiye- tedbir almadıg-ından şikayet e-
b. d"I · - . onıı-re ebev elmilel rekabet, zi-ıt e 

1 mıştır. tı sınaıye, yn • · , diliyordu. Belediyenin salahiyet 
B h 1 1 b . . raiti smaı muamelat 

u ususta evve o: yapı an teşe - raat vazıyetı şe .. ..k t .f tar muhafili bira havayici zaru-
büslerden alınan netceler de mevzuu d kabet gumru arı e-

ve bunlar a re ' . . riyeden olmadıg-ı cihetle narh bahsedilmiş ve vaziyeti gerek millet 
1 

. b nl n beynelmılel tıcarete 
meclisi ve gerek hüklmet nezdinde erı ve u ~rı havai nakliyat mese konamıyacağı gibi yapılacak 
irah etmek için on <itilik bir komis- olan tesirlerı ve başka tedbir de olmadığını söy-
yon intihap olunmıştur . leleri görüşülecektir. !emişlerdir. 

Bu heyet çarşanba günü (yarın) Mevaddı gıdaiye sergisi Kadıköyüne tramvay 
toplanarak vaziyeı hakkında yüksek 
rnakamata arzedilcek raporu hazırla Breslavda 30 may~sta .aç.ılacak kT<?,e- Evkafla Üsküdar tramvay 

a k A k 
" 

bu · · · .. d . d ·ye sergialne ıttıra e ur-
y ca ve n ara ış ıçın gon erı vaddı gı aı ti şirketi arasında tanzim edilen 
lecek heyeti aralrından intihap ede- kiye de davet edilın1' r · 'l'f Ş 
cektir . .d memleketimizin ihracat son itı a name urayı Devletçe 

Sergı e . . tetkik edilmeğe başlannuştır. 
Heyet, fabriklardan muamele ver ddelerinden olan zeytın, peynır, H ttın b h hald K d 

ma .. ü incir ve sair gı- a u yaz er e a ı-
gisinin kaldırılıası için Ankarada te- bal, yumu~, uzh·m~dileceğinden Ti- köyüne temdidi mukarrer oldu-
şebbüsatta bulnacaktır. da maddelerı tef ar .ır d b h taki h J ki 

likadarların nazarı dik- &un an U usus azır ı ar Fa.brikatörlc, verginin kaldırılaca caret od•sı a ·ı j kt d" 
• lb t e<Te karar vermiştir. ı er eme e ır. 
gı hakkındakikı>rM üzerine, müesse katlerini ce e m b r--------------

Sahte avukat zabıtaca aranmakta~ 
dır. 

.Paraları alarak savuşması ihtima
line karşı ;cap eden tedbirler ahnmı§
tır. 

lep etti. İdam 
Müddei umumi be iae davanın u

sule muvafık bir şekilde ikame edil
miş davayı şahsi olduğunu ve binaen 
aleyh bu itirazın varit olmadığını be

Kardeş 

Katilleri 
talebile Ağırce -

zaya verildiler .. 

yan eyledi. 
Hayri Beyin vekilleri de "arzuhal

lerin vnunun tarifi dairesinde iddia 
yı şalısiyi ihtiva ettiğini ve bu davaya 
hukuku amme noktasından da müd
dei umumilik ittirak etmiş bulundu
ğunu, ve ıaule tevfikan tebligat ve 
merasim yapıldıktan sonra suçlula
rın müddeti kanuniyeoi zarfında iti
raz etmtmeai üzerine müstantiklik-

inhisarlar 

Kardeıleri Muıtafayı eıki bir bu
ıumet yüzünden elbirlifile boğarak 
öldüren Çatalcalı Hüıeyin ile Ali ia- Jtusta/a Fevzi Bty 
minde iki kardeıin evra.ki Ağırceza - Adli ye ~:ncümenl Relli -
n;ahkem~ine tevdi edilmittir. H~"'; ANKARA, 8 (Telefon) -
YID ve Ah ceza kanununun 480 ınca . . . .. 
maddetine tevfikan idam talebilo mab B. M. Meclısı Adlıye Encume· 
k-.ye nrilmitlerdir. Ancak bunlar- ninin baroların resmi müesse
~. ':fü~yi~. hen~z 17 Y•tn~da oldu- sattan olacağına dair bir karar 
ıru ıçm cunnu aabıt olaa daha baldan- verdiğini bildirmiştim 
da idam cezaaının tatbikine imkin B 1 M ı· · · ınki 
yolı:tur. u mese e ec ısın yar 

içtimamda müzakere edilec~:
tir. 

Eczaneler 
Tahdidin kaldınlması 
mevzuu bahis olamaz! 

Kazanç 
Müessesat, şirketl7' 

mütekaitlere rı.. 
nasıl maaş verecek 

Şirketler ve emsali mÜC( 
satın memurlarına verdiklerio
kaüt maaşlarından kazanç veı 
gisi kesilip kesilmeyeceği hus 
sunda tereddüt hasıl olarak i 
tizan edilmiş ve bu kabil kiL 
selerden kazanç vergisi alının; 
ması alakadarlara tebliğ oluı 

muştur. Buna mukabil ...Ri'laıı 
namei dahilileri hükfimnu ' 
saddak olan ve metine 

1 müstahdimine tekaüt nıca-
sı keyfiyeti musarrah iJ 
şirket ve müessesatm un rJ 
vergileri tekaüt maaşı: ııı ) 
-dan teı:.zil olunmak suretile"ıstı 
fa olunacaktır. Nizamnamei da 
hiilleri hükfunetçe musaddak ol 
mayan, yahut musaddak nİzalı 
namelerinde şimdiye kadar te
kaüt maaşı itası tasrih edilme 
rniş olan şirketler ve m~ 
tm kazanç vergileri ise müatNı 
dimine verdikleri tekaüt ı o' 

\ -lan karlarından tettzil ol~ 
mak suretile istifa olunacak(' 

Tahlisiye işleri 
Karadenizde kazazede· 

leri kim kurtardı? 
Aldığımız malumata göre Karack 

nizdeki fırtına diger ııünlere nazaraı 
dün daha bafiflemi,tir. Karadeniz ti 
kazalar olduğuna dair liman idaresi 
ne henüz ma!Umat gelmerniftir. 

Karadenizdeki son fırtınalar dola 
yısile tahlisiye teşkilabna merlıu 

Ereğli tahlisiye idaresinin çalqtığ• 
o civarda 11 deniz kazasının vW 
bulduğundan, fakat kima~nin j...
masına meydan bırakıla maa 
bahsedilmi ;9ti. f g- W-

Liman idareıile tahlis!'.·,:\ '° 
nin aarları açıldığı, Ereglideki ı 
tün tahlisiye itlerinin liman idar? 
tarafından temin edildiği ve tahJi. 
idaresinin vesaiti noksan olduğu 
leni yordu. a-

Bu huıuaıa tahliaiye müdiri ~ 
mi vekili Osman Bey bir m_ubar.r 
mize demiıtir ki : 

- Karadeniz Ereğlisindelti tah 
ye vesaiti o limana göre bugünal 
son ıistemdeki veoaittir. Şu kr 
varlri, menim dolayısile fevlııa~ 
bir fırtına zuhur etmiı, tekmil t~ 
tar kullanılmıt ve bunların tebdil; 
zım gelecek bir vaziyet haıı.ıl 01-
tur. Fakat bu hal hiç bir vakit ~ 
.; •.• itlerine selı:te verrnemiıtir. !jU 
,. e kadar Ereğli limanında böy 
tiddetli fırtınalar oldufu zaman tek 
fat vukua ·gelmemesi hiç görülm...., 
ti, Eretli liman reisinin mercüne ,,.. 
dlği malfunata bakılırsa 11 vak'a f 

nasında kazazedeleri hep orası ıtu 
tarrnıştır. Bunun doğru olmaaına ir. l 

• 
Bütçelerinde tasar

ruf yapılacak 
• M k l · . . 1 Tahkikat yapılıyor L Maarifte f e hp erın tatılı . Ulukö ilk mektep mu- r 

S k b .. Bır gazete y . al b . d" Q ••' lf •• .- e e~ ~ramı munasebetile şehri- allimlerinden birinin bı~ t e eyı., .0 : aru unun 
l rtıızdekı ~ıl•ın~n_ı resm~ mektepler verek hastalığına sebebıl'.et. ver~g~nı li 

tumartesınden ıtıb•ren bır hafta müd d Maarif idaresı fılvll.kı böy I 

Eczahanelerin tahdidi kanu
nunun tatbikından sonra bazı 
şikayetler vaki olmuştu. 

Meb'uslar arasmda bu karara 
itiraz edenler vardır. Bu itibarla 
müzakeratm hararetli olacağı 
anlaşılıyor. Bu karar tasdik e· 
dildiği takdirde barolarda mu
kayyet avukatlar arasında tas
fiye yapılacaktır. 

Yeni hatlar 

kin yoktur, eğer bu böyle olaa W.. 
bu iti yapar ve tahliaiye idaresine ı 
zum kalmazdı. Halbuki yukarıda aö) • 
!ediğim gibi şimdiye kadar görülen 
zayıata sebep olmazdı. 

de~e t"b·t.il edilkeclel_ktir. r:L~r.0~ .. ~·ise olup olmadığını tahkik Bir çok eksikler rapor 1 
' ~.ne ı __ ve e a ıyet mekteplerı yal- etmektedir. . .. 

nız uç gu• bayramda kapalı olacak- Bu hususta bir ilk tedrısat mufet- halinde tesbit edildi 

Yeniden vilayete bazı ecza
cclar daha müracaat etmişler
dir. Ancak tahdit işi kanunun 
gösterdiği şekilde yapılmış ol
duğu için vilayetçe yeniden ya
pılacak bir muamele yoktur. 

ANKARA, 8 - Devlet De
miryollan idaresi bütün hatlar
da inşaatın tesrii için faaliyete 
geçti. Bu ay nihayetinde Bahkc 
sir - Kütahya ve Çankırı hatları 
küşad:o hazır olacaktır. 

Liman idareıile aramız açılmış d 
ğildir. Oradaki grupumuza esasen 
~a~ ~ei~e~nin e~rindc çalqnıat 
bıldırilmıştır. Bu bır ihtıaas mesele. 
olduğu için tahlisiye işleri memurlaı 
mızm mes'uliyeti altındadır. 

lır. tişi tetkikat yapmaktadır. 

Mektep kütüphaneleri Tifo aşısı tatbikatı 
Mekteplerde tifo aşısı tatbikatına 

devam ediliyor. Dün de Beyoğ~u mu
sevi lisesinde talebeye aşı tatbık edil 
miştir. Geçen hafta bu _mekte!' talebe 
sinden birisi vr-f~t etmış ve tıfo oldu 

Maarif vekaleti kütüphaneler u
tııurn mü fettişi Vahit B. şehrimize 
!(elınış: ir . Mumaileyh burada bir müd 
d•t k 1 k k "" .. - a ::ı:r~ umumi ve mektep utüp-
ha11eler ini teftis edecektir. 

Küçük san'atler 
l<üçü}' san'atlerin Türklere haın 

· •&.ı,.,,- aki talimatname Heyeti veki 
~e ıev~edilmiştir. 

Rus sefiri 
Şebrimiı-le bulunan M. Suriçin 

ıı~Pten hafiçe rahataız olduğu haber 
a •ntnrfti:r. 

Seyyah bekleniyor 

i Cuma günü H0ttterik vapuru ile 
lS-0 seyyah gelecektir. Mart içinde 
ı.• altr büyük seyyah vapuru bek· 
-nnıelıtedir. 

Çiçekçilik_ tavukculuk sergisi 
7..;ml" : , . . • • . 
'Lı.raat oda'ı faahyetını te\ıı ebnıt 

ğu söyJenmişti. 

Ohanes bulunmadı 
Geçenlerde Eminönünde jandarma 

nın elinden kaçan Ohanea el'an yaka 
lanmamıfhr. Babaeski ve Kayaeride 
yakalanan Obaneı iımindeki adam
lann aranmakta olan Ohaneı olma
dıktan anlaı•lmıtbr. Aııl Obaneoin 
lıtanbulda aaklanmıt olmaaı tahmin 
edilmekte ve aranmalctadır. 

frakın Londra sefiri 

Bir müddetten beri tehrimizde bu 
lunan Irak hükumetinin Londra ıefi 
ri Cafer Pı. dün memuriyeti batına 
hareket etmİftir. 

, M. Klod Faror 
Büyük Türlı doıtu M. K.lod Fa

rer bugün Semiramiı Yllpuru ile telı· 
rİmİze ırelecek ve Franıız tiyatrosun 
da iki konferanı verecektir. 

İktııaçdar Birliği 

Diğer taraftan salahiyettar
lar kanunun tatbikatından mü
him neticeler elde edildiğini ve 

/
Türk eczacılığının kişafa doğ
ru gittiğini söylemektedirler. 

Darülfünunda yeniden tesis edile
cek enstitü ve laboratuvarlar hakkın 
da lazım gelen malzeme ve bütçe fas
lına dair emanet bir rapor hazırlamış 
tır. Bu hususa son derece ehem.rrii
yet verilmektedir. Enstitüler açıldı
ğı v21kit bir çok müderris muavinine 
ve asistana ihtiyaç olduğu anlaşılmış 
tır. Bu hususlar raporda zikredilmek Behret ve Asım Beyler 
tedir. Darülfünun emaneti bu mesele T'"t" müskirat ·nh· Eczahanelerin teftiti 

hakkında H. fırkası teşkilat heyeti i- .. .~ un. v_e 1 ısarı Eczahaneler daimi surette 
le de temasa gelerek şifahen izahat mudurlerırun bu haf~a sonunda teftiş edilmektedir. K<1panan ec-
vermiştir. Ankaradan gelmelerı muhtemel ah 

1 
d · · 

u enstıtu erın onumuz e ı ers ır. . . B · - -ı · .. .. .. d k' d d" 

1 

z ane er en gızlı surette reçe-
senesi başında tesisi muhtemeldir 1- h" ·-d·· 1 · A k d te yapanlar hakkında şıddetlı · n ısar mu ur en n ara a . 

ilim heyeti içitimaı inhisarların yeni sene bütçeleri / takıbat yapılmaktadır. 
Muallimler birliği ilim heyeti bu 

akşam içtima ederek toplu tedrisat 
hakkında verilen raporları müzakere 
edecektir. 

Ana mektebi 

ile meşgul olmaktadır. İnhisar- ı Meccani kinin tevzii 
!ar bütçesinde tasarruf maksa- . .. . . . 
dile yeniden memur alınmamak Sıhhıye mudırıyetı tarafın, 
tadır. dan hükumet tabipleri vasıta

sile sıtmalı köylere kinin gönde 
rilerek meccanen dağıtılmakta
dır. 

Dürrüzade öldü 1 
Milli hareket aleyhinde ilk 

fetvayı veren ve Irakta ayan re
isliği yapan Dürri zade İbrahim 
Ef. Bağdatta vefat etmiştir. 

o;;u htıauıta ticareti bahriye mü
dürü Zeki Beyin fikrini almak iıte
d,:-. Bu hususta müdir Zeki Bey de. 
mi§tir ki: 
-" Ortada izam edilecek bir mc. 

sele yoktur. Erefli liman reiıi orada 
ki tahlisiye teşkilatının natemam ot. 
duğunu bildirdi. Biz de tahlisiye ida
resine yazdık mesele bundan ibaret. 
tir.,. 

Ticaret mektebinin ismi dere
celerine göre değiştirilecek .. 

Kız muallim mektebine ilaveten 
hu sene açılmış olan ana muallim 
mektebi birinci sınıfında ı 7 talebe 
bulunmaktadır. Bu talebe gelecek se
ne mezun olacak ve İstanbulda tesis 
edilecek büyük bir ana mektebine 

Poliste 
Bebekte bir 

cinayeti 
tayin edileceklerdir. . . . Bir polis te sinir buhranı 

V eki!ct ana mektepten ıçın eaaılı • • . . . . •. 

da. yatak odasında tabancasını ağzı-

na sıkarak intihar etmiştir. Ticaret mektebi alisi mu··der 1 k · AI' k ·ı k · 
. . • ce tır. ı ısma verı ece ısim 

~':'hıdınd Efen?i harbı umumide risler encümeni dün toplanarak başında mektebin iktıs d' h"· 
İngilız tayyarelerınden atılan bom- k b" ·· k k • I' k . . ' . . a 1 U-

tetkikat yapmaktadır. ıçınde kendısını öldurdil ! bala t düf-1 ç k d f me te ın yu se ve a ı ısımla- vıyetı nazarı ıtıbara alınarak ge 
eden ~ile ve_ çocukl~.rı.~ın ölümün- n ~r~sın .. ~. ı~~ın_.ıltıbası ı:ıese- ne ticar~t kelimesi bulunacak

rın esa ı c arşı apı a ve at d ki . . . . 1 · 
Muallim mektebi 

talebesi 
Evvelki gece Bebekte bir cinayet ?e~ mutev~lli.t teessurunden dolayı ~e~ını goruş~uşrur .. Encumen tır, Encumen bugün tekrar top-

olmuı Nuri isminde biri Hacı Arifi ıntihar etmıştır. alı kısma verılecek bır kaç isim l ak l · l"h" . 

amı o b n cer Muhiddin Efendi, elli elli be§ yaş- tesbıt etmişır. Mektebin yu .. ksek 
1 

·ı ··d . 
1 

_... 

tiı·. Bu cümleden olarak mtyı,ıa o~ 
heşinde ciçekçilik, tavuk•duk, fı
.ı...,cıtk kı;unlarını ihtiva •imek iae 
'" · · . sergi a~ılacakbr. Segi içiı 
ansfi, ·ip hir yer aranıyor. 
a "d . 
9 tı a '1 telit mahkeme aJ'ıı 

lktısatçdar birliği dün alctam ille 
kongrelerini Türkocafında akdebniı 
lerdir. Konırrede birliğin ıebebi tefek 
külü, ırayeai izah ve ~~~ere olun
rnuı, yeni idare heyeti ıntihap olun· 
ln<ıftur. 

h• ·ı lduau bıçakla kasığında . . . 

1 

anar mese eyı sa a t .. "1:1 do-
hederek öldürmüştür. . . . •

1
• k 

1 
ayısı e mu errıs er -..;;ıne İzmir erkek. mu•llim mektebi tale Katil yakalanmıştır. larında, ~•ndı halinde .. bır .adammış. ve a •. ısım arından çıkacak ta- h . .,,i' .• 

besinden yirmı kışılık bır kafıle bay- BiR POLiS iNTiHAR ETTi _Umumı harpte o muessıf felake.te febenın hukuku nazan dikkata avale .ec:tecektir. 1' ~~\. tcw· 
ram tatilinde şehrimize gelerek tet- _ ugradıktan sonra zavallı adamın zıh- alın k -· b" . . , i(\ •1 ısımlerder ·it .->:.10Q t.-

e •Cl?<> r 1 n~iliz muhtelit malemesi 
~/,j;;, ~;anla•·· M.-.. Hill .ve Velles 
n ıehr~mize ıehnışlerd1r · 

lrikatta bulunacaklar, şayanı temasa Fatih polis merkezı Ahmediye nine fenalık gelmiş .• Zaman zaman ara. , ona gore ır ısım ve· <{1! _ • • 0t.'-:-Mrııcıe mahalleri ziyaret edeceklerdir. mevkii mürettebatında~ ~!is memu: bu ha~~alığı~ tesiri altında kalırmış, le~k, a~ı .k·s.n. ,_, mezunları~;,. ;ılıJ.{ ,-;.11.:Ji. bır ma . .'·"' mUtehıssııı 
Miıafir talebe erkek muallim mek- ru 598 num•olı Muhıddın Efendı gene boyle bır buhran adamcafıs· h;ı.rırte ısı 1' . - ., ıio!;' - Divan yolu ..,..r_.,.ır ~.mlno~şa sokak 

tebinde ibate edilecektir. cumartesi günü saat 13 tc ;. •••• • , •·, ".etmittir .• eı<. .. , 1 vıırt1 ..aoul edılaıız. No. 20 
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millfONE .. ÜCRETLER] 
lek€'- TUrlriye için Hariç için 

Aradaki samimiyete deyecek yok! 
- Fransızcadan -

nay·i• 400 l<urııt 800 kurut 
. 750 .. 1400 ~ Amca olmak kolay iş değil- memi§ıtİ. Nihayet on beş gün 

gı!1 1400 .. 2700 .. dir. Bir amcanın bir baba kadar sonra delikanlının geldiği gi:ı-
l~gı n evrak geri verilmez nüfuzu yoktur. Babadan korku- rüldü. Fakat amcası: 
tm._,,deti seçen niiıhalar 10 kunıt )ur da amcadan korkulmaz. Bu - Buradan gitmeyiniz. de-
ve ucte u matbaaya ait itler bqlangıca liizum var mı? .. Fa- di, benimle kalınız ... 
sevn".'.jı'et• 111iincaat edilR. kat yeni öğrendiğim bir mace- Yaşlı adam sevgili yeğenini •lı••c•111l:lln h•ll•dllotlf 

. ,.kil 

e r ı t ıo ı 

.. Tur~ ilinların mtt'uliyetiıııi ra bende böyle bir kanaat uyan bir türlü bırakmak istemiyor-
Turk ~µ. dll'dr. Hiç evlenmemiş yaşlı, ve du. 
ne. ~e .. •. oldukça zengin bir amca tasav- - Amca, dedi, bu samimiye 
y~ı.nıııugunku hava vur ediniz .. Bir de yirmi üç yaş te teşekkür ederim. Fakat .. 
dır .. Ş fazl• hararet 9 en az ti dı larmda, yakışıklı bir delikanlı Amcası fada bir şey dinle-
mem l n.vırar poyra/. "' hıo;a ki, bu amcanın yeğeni olsun .. mek istemiyordu. 
ç~r• ;-~. m11r muhtemeldir. Delikanlıya hep bu amca bakı- Diğer taraftan genç kadın 
bı i~ yor, onun bazen pek delice sar- da: 
haj fettiği paraları bu amca veri- - Bu kadar ısrar ve nezaket 
leı 1:! . •- yor.. karşısında kabul etmeli .. diyar-
da •• • .. • Bic zamanclanberi delikanlı du. Delikanlı kalınağa razı o~- 1 

Munır ın sesı bir kadın aevmi§ onunla yaşa- du. Fakat çok geçmeden deh-
ler ma"'a ba,.lamı.a'.' kanlı amcaııile genç kadın ara-
leıfünir Nucettin'i tarursını:ı:, 15 " .. - • f · 

f da Amca, yeaen ve bir de bu ka sındaki ııamimıye.ti arkettı .. 
vaıd.ğilse sesini gramo on • Am d d f k d 1 
Ba~,ıı;inizdir. İki gece evvel dın toplanarak yemek yerler, -- ca, e ı, ~r. m a 0 

- ı ._.._ _ _.__ 
· tiyatroya giderler adam iki gen madıgı;"111 • ~an~etm~ymız.... •uflı 11k.ı tıll11u~c•ml:ı 

Fu"1.•ı san'atkarin Melek sı- ci müsamahalı tebessümleri ve . Ben.n, mkara !uzum gonne-
m ıa ıda gu" zcl bir konserini d Soldan ıaöa ve yukardan a~aaı: 

ı: nazarlarile ecyredc;rdi. 1 : " 
7 

• deo Münir B. senede ancak ı - Ördeğin büyüğü (3). 
bir ya iki konser veriyor. Di- ... O'~ kişinin arasındaki ~ay~t - Yoksa kıskanıyor musun, Bir at (7), 
bıı,irim ki Münir'in ağzile se· uçünün de memnun olacagı bır dedi, hangimizi tercih ettiğini 2 - Cet (3). Leke (3). 

za: bir veya iki gonçe açan ~kilde d~~am cdiyor~u. .. . sor=~t delikanlı buna lüzum 3 -Tahmin (3). Beyaz (2). 
ınnelya gibi bazı nazlı çiçekler Bu tabn cereyanı bır gun bır .. · K Sonuna bir (N) ilivesile 

· 'ba ·ı .. denbire bozan bir hadise oldu gormedi. adınla beraber am- . 
raında mı.drct ıtı ne muna- · · · b k B' "d ekmek manasına gelir (2) 

d B nad'r artistin Delikanlı amcasına gelmiş çok casmın evını ıra tıla.r. ır mu • - Bı'r ycmı'ş ı'smı' (6). 
't ~ar ır .. u ı. .. . . ' det böyle geçti. .,. 

ratlkı geçeki konserınde hep tan olen annesının akrabasın- B' .. b' 5 - Killin (4). Bir maç ismi 
gc; parc;alar yani ondan din- dan ihtiyar bir kadının pek ağır dmlır gun amc_asının genç. .ır ) 

' . h t ı h b'l ka a taıuştıgını, onun ıcın (2 · 
menıi11 olduğumuz seyler din- as a oması ase ı e- oraya ça- f . -· ... - . . - 6 - Yuva (2). 
en. · ğmldığını haber vermişti. Fa- para sar ~tıgını o~renınce .. . 
;:-· .. . kat delikanlı endişeliydi: - İntıkam, dedı, artık ıntı- 7 - Beygir (2). Rabıt edatı 

s ~onser gormeden _ tahmın .. e- . • kamımı almak zamanı geleli. ( 2) · 
ka~wecek kadar ragbet gor- - Gıtmekten başka çare S b • B' .. 8-Kıyafet (5). Uzak nidası 
da •~ "-lat~rka musikinin en yok; fakat onu kime bırakaca- • . a. rettı. k ırd gun amcadsı Y~~ 
kalml'6 vr fl d T ğım gerıını genç a mm yanın a go (2). 

. . . tara arın an yenı ı- " • . . . rünce, yavasça: 9 - Fiil (2). Rabıt edatı(2) 
yetınıcıTbe yaklaşmaya taraf- - Evet oglum gıtınehsın.. • Ko"pek (2) Nota (2) 
T .. .,., b' jD" " k' b k d · d" - Farkında olmaC:ıg"·ımı zan · · • anlarına kadar bütün ır uşun ı, u a m zengın ır. ıo _On tane yüz (3). Rabıt 
d_"" :-'kafilesi salonu doldur- IÖlür:u'. .mirası sana ~alacak •• netıne!. edatr (2). Hicap (2). 
bır ı-t Alaturka musiki, mey- ı s.evgılını nasıl bırakacaıpna g~- Beriki serin kanlı cevap ver- 11 _ Anlar ( 4). İstifham ( 2) 
aleyhalzemesi olmaktan kur- lınce; Her halde kalbın emın di: Lahim (~. 
nin ~· medeni kılrğa girmi§ ı olarak .. gitmek istediği!l anla.şılı - Benimkinden kavga ede- -Spor ----- ----
da~ .. içın musikinin ruhi asa- YOi'. Soyle, buraya gelıp mısa- rek aynldım. Şimdi yalnızım. 
_ ~~ •· 1şıyordu. fir olsun. Sen. gelinciye ~ada~.. Bunun reyine müracaat edelim. Güreş müsabakaları 
ın. · ir nasıl okudu arkadas- Bu en emın çare degıl mıy- Hangimizi tercih edecek .. 
a ' · d'? D l'k 1 - Giireı heyetinden: , 

ı n' çaldılar, bunu ben ta- ı · e 1 .anı: . Kadın ı'htiıa·fın bu"yu"mesı'ne 1 p k 13/2/931 tarihinde C. H. F. Beyoğ-
~ŞI .ı.<ınem, fakat bize öyle par - e ı amca, dedı, buıada mani oldu. Amca ile yeğen kav lu kaza lllel'kezindeki mıntaka idman 
ıle 'nlettiler ki tesiri ruhi kalsın.. . . . ga edemediler. Genç kadın ken salonunda tecriiheli göreşçiler arasın-
e ff..:n çıkarak, hazzım fazla- G~nı,; k~?ın geldı: ~enkanlı di kendine şöyle düşünmüştü: da bir mü .. haka yapılacaktır: 
a~dan ~arpmtı vermek gibi da ~ıdecegı yere gıttı •. Fakat _Biri gene .. , biri zengin! 1 - kulüpler; rniiaabıkların isim 
a " d 1 k 1 b b tı Ye sicil numaralarını havi cetvelleri 

olojik tezahürata kadar var .~ ı .an ı~ın.. ~~?' ~ e uzun müıabakadaıı evvel hey'ete tndi e-
'Zrrada rasgeldiğim bir çok ~ur?u. Çünku olumu . bc~le.n~~l M ki ı·ı .. abaka deceklerdir. 
. daşlardan birile görüşürken ıhtıyar hasta kadın bır turlu ol e ep 1 er nıus Si 2 - Tartı 12 den 2 ye kadar. Mii-

de 2059-2051 harita numaralı 

arsalar arasında 5,70 metro yü
zünde 91,69 metro murabbaı 

sahasındaki ar~ınııı metro mu
rnbbaına ı, ı lir& kıymet takdir 
olunarak satılmak için açık mü
zayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her gün 
Levazım müdürlüğüne müzaye
deye girmek için 11 lira mu
vakkat temiııııt akçalarile ihale 
günii olan 5-3-93 ı perşembe 

güniı saat on beşe k~dar eneli-
meni daimiye ıniiracııatlnrı. 

* * * 
lstanbul Beledi! e,inden: J-las

köyde Kirernitci Ahmet Çelebi 
mahılleılnin Hbköy caddetılnd~ 
Belediyeye ait sinama ankau 
satıl n1ali için kapalı r.arfla mli· 
zay~deye konmuştur. Taliplerin 
şartname almsk için her gün 
levazım müdürlüğüne müraca
arlan, 90 liralık reminat akça
larile ~rtnanıe ,.e teklif mektıı
bıınu mühürlü ıarfa koyarak 
ihale günü olan 5-3-931 per
şembe giinli saat on be~e kadar 
Encliıneni dKimlye vermeleri 

* * * 
lstanbul BPlediyeslnden' Sarı

yer yangın yeıinık 6 ncı adada 
Mesarburunu caddesinde 3-26 
metro yüzünde S0-63 metto 
murabbaı 3rsanın metro mu
rabbnğına 12" lira kıymet tak
tir olunarak satılmak için açık 

miinaka~aya konmu~tur. Talip
lerin şartname almak için her 
glin Leva/.1111 miidiirlüğiine mii
zaycdeyc girmek için 27 lira 
nıuvakkııt teminat akçalarilc 
ihale güni.ı olan 5-3-931 per
şembe gi: nii saııt on be~e kadar 
l•:ndimeni daimiye ınıırıcaatları. 

* * :~ 

lstanbtıl Belediyesinden: Cer· 
rahpa~a hastanesi için liizııınu 
olan alet ve edevatı tıbhij'e, 

cerrahiye 'c tahlili.ye kupalı 

ımrfla ınlinaka;;aya konmuştur. 

Taliplerin şartname almak ve 
aletin listesini görmek için her 
giin Levazım miidlirl üi\iine mü· 
ra~aatları, 91 liralık temln~rı 

1 • • k lk 1 b H" d" f -1 Jd' - sabaka tam oaat 2 de ba!layacaktsr . • ınn ço a ış anan u u- sa u en yan arına ge ım. Ka- , . Alıme mıı,akkata makbuzilc s,·artnamc 
~.i koşması çok hoşuma gı'tti ragöz oynarken kürük ve zeki İdam ! 3 - Hakem hey eti: t Fet-.. " keri, 1.mail Hakkı, Sadullah, Seyfi, teklH mektubunu ,.c tic~ret 
oıYJyledim ve umdum ki bu torun büyük babaya muttasrl Şaip Kemal Ra,it Kadri Beyler. 
ltilş er a . bir şeyler soruyor. Verdiği ce- 90 nrcı hafta ı'kı··~c1'Jı'g-ı'nı' Ga- f<t. 3 ünçii il. Holimli~indcn, rl 

Sı t•ı'Elt: 
Bu akf&m ELHAMRA sinemasında 

• BCTÜN HA) ATI • filminin 
unutulmaz mübdia"ı 

MARCELLE 
CHANTAL 

Ilı ;\I A X U D 1 A N 'e 
JEA 'BRAl1IN 

tarafından temsil edılen 

BOITORON 
SIRRI 
tamamen Fıınılzc:.ı. ıüılü 
muazzam filmin ilk iraesı 

llılveıen: ( • ŞERf:lllM • ellenceli lllminill ııııım.-silı ) S A l N T 
C: !{ .l, \l I I': R, ıon lbdıı ola• Fran~ızcı sözlü ve şarkılı bir 

SKeçte '.VIJ\RIE ANNE ,_..,...,....,....,...,...,,....,.....,.....;-v...,.... CC0 ,,..,,....,.........,_,. ......... rv....,....~"'I 

··············= Pek •üıel l'ran<ızca ,özlii bir 
film olan 

BiR A'K MEKT~BI 
Önümüzdeki çar;amba akşamı 

MELEK SJKEMASINDA 
• Comedlc l<'ransalte " de~ 
MARCELLE ROMEE •• 

ÇNLI PERENSES HOANG - 11-II - THE, PAUL CAPEU..ANI, 
GABRIEL G.~BRIO "' A N D R E R O A N N F. 

Tarııhndan temsil edilecektir. 

Öniiıniizdeki Çar:ıamba aılı.~amı ..,... __ ""' ....... -"-' 
OPERA alNEMASINDA 

ViYANA .... ŞA.RKlLAR MEl\11.Etı:~:TI 
( Wten.. l.>ic Stadı Der Ueder ) 

Me~bur rejisör RICHARD OSWAUJ'ın ıö:ı:lü 
ırv-..... ..,....,,....,........,_ ve şarkılı büyük komedisi. ,...,...,... ...... ...., ............ n 

Önürntizıkki Çarşamba akşamı 
ARTiSTiK SiNEMASINDA 

J E A 11. N E T T ı:; M A C - D O N A L D' ıft 
L\llTED ARTISTS mamıılanndan ıoıı çevirdl&t ve büvök mnema 

anlatinin hıklld kıymetini ıösıeroı: 
P l Y .\ N G O D A lf l R K A D 1 N 

filmini gör1M&e lıasırlınınıı. 
_........,..........~11 g '11'11 I• •• 11 11 11 11 11 aı IJ 11 1 tC 811 QI U' U• a ALBERT PREJEAN' in ISY AN lilml 3 gün daha devııı:ı edecektir. ·······=•:::::: 

,.. ............................... 1 •••• ..... .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

119J11ıııııııııı1111111ııııııııııııııııı,,. ~····································!!' 

~~ ANADOLU ~~ -· ... -· -· 
~~ SiGORTA ŞiRKETi ~~ ·- .. -- .. 5S Türkiye lo Bankası· tarafından te~kll •tllmlftlr §5 
:: Yaıı.,n • Hayat • NaldlJ• - Kan • Ot >mobll - mu'ı.ıllyetl :: -- ~ --:: maliye Sigortalarını kabul eder. SS 
-- .. 1 •• :: A dree: • u neli V akıl haıı lstan .. ~ :: -- .. :: Telefon: latanbııl - Ml Telgraf: ıııdyaı :: -- --• - 1111111111111111111111111111111 il t wftııı. .................. , ................... ... 
~ •••••••••••••••••••••••• 111111111111,.- "111111111111111111111111111111111111111111111 

!!il•-• Lzun müddet ---il! 1----------mll!! Fıçılard& diıılenınlş fc,.kaltde S: 13 Tahttlbahir 
Bil~Kllll Rakısını 

lA\"Sİ)"C ederiz. c:alıtA .. Beymt 

Süper filmi girerek 
titreyecek ve 

al~ışlıyıc&l«ını. 

MA
2

j
0

İK8e l 
d h ı odasında kayırları bulun du~una 

\ı K ki'"" k ı b" 'k b b .. ~ dair vesikayı mühürlü za u OıJmayı sevme ıgın pe vap ara göre uyu a a küçük latasaraydan 1371 Neı'at Bey 1 T ı ,, 
~t.ir. Atletizm reisi olduğu- torununun gevezeliğine içerli- 1 liisniyc llııımın eme dendi koyarak ihale ıı;linli olan 5-3- kfırdan ı· \'\ d •'ncuıııt·~I.' tl'nlii 

;.~ottun mu? yor. Adamcag"ızın istedig"i rahat kazanmıştrr. Yazısı !fudur: aleyhine ika"le eylediği hoıınm:t 981 per~emhe glinli saat onbeşe şartname \C zarfların sureti tev-
Menemen Divanr harbinin dı"" üztrinc müddcaltyhe lıcrayi 

Lakin demedi. ça bir karagöz seyretmektir. yarü ağyara karşı elini vicdanı- teliğ &öndrnlc:ı da" ~mıhalı ika- kadar l~nciimcnl daimiye ver- diini anlaıııak ü1.rc her ~ün 
""inir'in bu defaki konserin- Lakin. küçük şeytan dedesinin nın üzerine koyarak verdiği ka- mcıv,abının mıçhııl olJugıı şcrhile ınclcri. ötlcıkn ~onra dair~ fen 1 lcy' 
~-Iduğum yeğine kusur bi- bu düşuncesinin farkında değil rar haftanın en mühim haberi lıila ttbliğ i•de kılınmış ~t bitc•lep '' ':' * etine· miira<.:::ıatlan İlan olunur. 
~1.~iden okudug-u """leri tek- d N'h t ı l' "ı ı •·ı J' d · ' • r ,,..., sorup uruyor. ı aye şu sua- olsa gerektir. Divant ha'l'p bu i ~ncr- ıc ,,;~, tensip•' """" o lnb a Bcı u.~lu 'ckdiyc aircsindeıı: '·' '· " 
·programa koymayış.ıdır. li sordu: kararile ·ümhuriyete karsı bir 1 ' zarlı:ıda en >Jl 'ermedl~i Yiiksd kahlınırnn pJrke tamir inan bul Bclediyc>inden: He-
ya'nm bütün konsercileri -. Büyiik b.aba, Karagözle fena niyetle uzanacak her ha~· ttkdirdc l'"P kar•n inihaı. crlllecc~i , e in~:ısi bedeli ke~li ıılan ,1109 deli keşfi 60 lira 7\! kuru~tan 

iDAMDA.'\ KURTUIMUŞ 
•ö~lü ve tarlılı 111••• munzam bir film 

S ~ \l.\RDJI YUNAN 01'tRET 
Ul~Vl~TININ Tt:MS1LLtR1 

Bu aqam sut 21,SO ıe 
1 il.ANSIZ Ti\ ATROSCNl>A 

ıkııı sevdiği ve aradığı parça- H. acıvadın ellen neden çcnele-
1 
gi bir elin mutlaka kırılacag-ına ilan olunur. · t• h 11 1 h f 1 di 1 . - lira ııs kuruş üzeriııdrıı kapalı iiıarct o_ lan ·ati t~ .ıy,an ıas-

1 er ırsatta on ara n etır. rınde? . . . _ .. _ i kat'i surette işaret etmek iste- NESTLE Kumpanyası 
nir'in cok sevilen ne parçala- _ Bıze çenemız·ı tutmagı og-

1 
mis.tir. Menemen canavar Meh zarf ttMılilc iha:c tdikı:eıtiııdcıı tıneoiııe paıartılda t!emir kapu 

ır ki programda yoktu. retmek için. di ~e avenesine hem beıı:ı'k henl Nl(STLE, DOLCA "" l\OHLEH tıliplrriıı ye' mi ihale ulan 2-3- yaptırılacaktır. Taliplerin J.e.~if 1 

:;.kclarldiıin en (ttzıl 

opereti olan 
BIBA lllR:\ i!ll!A 

,. etiketleri bii~lik müsıbala>ınuı keşi- 1 aragöz ve Hacivat Güzel cevaptı. Küçük me- me~ar o!dıı. Doğduğu yerde gö desi 10 fub•t ,arınlü s.lı günü ö(- 931 p:ızartesi günli ,o;ıat ı 5 de evrakını görmek için 1cr giiıı 
raklı bu cevaptan sonra elini mülen irtica hortlağı biz sağ- leden 0,.,.cı ıuı 9,.ıo ta 111rnu;f. ınezJ,ür bedeli keşfin yii:ule ye- pazarlık için 1l-2-0~1 .;arş;ıın-

Bir torun ile bir büyük baba çenesine yapıştırdı ve sustu. ken bir daha bıı memlekette ;inenıa<ını:i• icu cdlleeeğini mu! ıe- eli lıuçugunu t' ın"ı:~t akç~siııi ha giinii ,ant 15 e kadar Lcva-
ra öze gelmi ler. Ben de te- FELEK baş kaldıramayacaktır. ren· elıii\e ilin ılc kesbi •ref n lcr ~ve teklif zarFlarını saarı ıııcz- ıım ıniidiirlliltiinc· ıuuracaatları. 

\ annkl ulı ıkpmı son defa olaralı: 

HOZlTA 
Perecmtıe ıılı:tııaı 
llALIMA 

Pek yakında: EXOP'RFNIKO SPJ'n 

- Siz misini-;;?.. T"ı:iiye: fdi? .. Bv kadııı neydi, ne istiyor-Tfialay etmek,- benim yaptıkıa:T On bir senelik çılgın, kayrt-
Demeden, yabancı, hiç tanı- - Niçin?.. dtı, niçin gelmişti, kime gelmi'i • rınu yapmak salahiyetini ona sız, pervasız, baş döndürücü bir 

madığı, ömrunde bir kere bile - Kimini in?.. ti?. Dibindeki son katreyi çe- kim vermişti?.. Beni ne, kim yaşayıştan sonra tekrar kendisi ~ 
yüzünü görıncdigi birisine söy Diye düşündüm. Bu istifham ken ve parlıyan bir kandil fitili zannediyordu?.. ni bulan, tanıyan, düşünen, ya-
leyormuş gıbi: bir ikaz nisteri gibi zihnime gibi ikide bir açtığı ve: Ona, huşunetle: §anıak için ekmek isti yen bir 

~ - Maalesef göreıniyeceksi- saplandı, kendimi topladım. Se - Sen!.. - Beni tanımadınız galiba? .. Belkis!. 
niz. Bu saatte kimseyi kabul et sim sertti, sinirlerim gerilidi. Dediği ölgün gözler'le ni- Dedim. Ben söylerken onun Aç Belkis!.. ' 

EtemlZZE1' 

4 üncü kısım 

mezler... Bir kaplan bile bu saniyede pen çin gözlerimin içine bakıyordu? 1 da dudakları kımıldıyordu. Ben Morfinoman Belkis ... 
Dedi. Ve .. Gene hiç kımılda- çeleırinde benden daha çok km .• Neden benim her yaptığım şe-, susarken o da susuyordu. Ve.. Konağa dönen Belkis! .. 

madan, sesinin tonunu değiştir vet bulamazdı. 1 yi bana tekrar ediyordu. ı Ben onun ne diyeceğini bekler- Paşaya görünmek i.tıyen 
meden ilave etti: - Siz Nedim Bey Nazmi de Ben Belkiys. Prenses Belkiys ken Nedim Bey Nazminin sesi- Belkis!. 

-Acaba .. Acaba?.. - Bi-r arzunuz mu vardı? .. ğil misiniz?.. Kendisi için yaşıyan pren-İni i~idiyordum: O kadını tanıyıncay• _kadar 
Deye hafızasını seferber edi- Bana söyliyebilirsiniz.. Dedim. Gene, o put yapılı, ses; yaşamak için yaşıyan - Tanıdım efendim tanı- benim bu olduğumu, tıenım var 

On bir sene sonra yordu. Sesimi alınca durdu, hay Kızdım. Onun bana göster- kımıldanmıyan, istihfafla ha- prenses, herkesin: dım !.. olduğumu, konağa kadar ge-
retle kanşık bir çığlık kopar- diği kabul tarzından çok benim kan adam cevap verdi: - Güzel... Nedimin söylediğini dinle- len, Nedim Bey Nazminin karşı 

oguk, mermerden bir hey- mak için ağzım açtı. Bağırıyor bu vaziyete düşiişüme kızd1m. - Evet Nedim Bey Nazın'!. - En giizel.. mek için başımı çevirirken o- smda bir kararld duran, ondan 
gibi idi. Yanına ilk çıkışta clu. Fakat, gururu bir yumruk Bu saniyede, sanki kafamın Bir adım attım. Yazı masa- - Yer yüzünün en oriiinal · nun da cevirdiğini e·ördüm. o paşayı görmek isteyen kadının 
· tanımadı. Daha çok şiş- olup boğazını tıkadı; hayret ve kemikleri biribirinden ayırt edil sının tam kar§ısındaki aynada giizeli... • 'zaman, bütün vücud~ına bir ür- ben olduğumu bilmiyordum. 
lrumş, suratı biraz por- çığlığın, miş beynim tırnaklı bir elle ye- bir hayal gördüm. Zoihnimdeki Dediği kadın bu san benizli, perme yayıldı, Ben, olabil!""'ı;'iinı; ıjrensei,'1~B_cl 
u~. saçlarında beyazlar var.j - Sen bu oldtm ha?!.. rinden sökülüp almıyormuş gibi bütiin hatıralar bu anda canlan ölü yiizlü, çelimsiz ve sıska ka- - Heyyy ... Kendine gel. o, kisin, n.ıızrlırmd?n milyonerle-·· 
asının başında ayakta duru .

1 
J?iye_ y?züne dağıttığı.~~tl-~r bana .. ıztı~ap veriyorcl~. İlk ön- mıştı. Aynadaki ha~al yap . .Y~- <l'.na beni taklit etmek ce~~reli- s~msin ... Şimdi~i Belkis ! Ne- rine, _ll'ı~'.11erlerınden .. ~.eb'us-

hı. yerme ıstıhfaf ve hor goruşun ce gozlenm doldu. Bır tek ke- bancı, luç tanımadıgım, yuzu- nı ııereden ve nasıl verıyor- dım Bey Nazmı on beş, on altı larm,, tu.-arl.~rrna, buyuk a-
esimi çıkarıp ta: zali~ çizgileri belirdi. Tekrarla ~i~.e da?,a söyleseydi, masanın ~~ göı:mediğim, sesini işitmedi d.uı:n ? .. Od~da ben ve beııiı:n ka-

1 
~e~e evvel senil'1;, kiitibindi. Ne vuk1.tl~rı~, Yuk~ek sahsiyetleri 

p .. • . dım. onune dusecek ve onun topukla gım bı,r kadındı! tıbım Nedım Bey Nazmı var- ıstıyorsun onu soyle? .. ne, edıplnne, kıbarlarrna, gü7 , 

-4,,.::~:ı gorecegı.m... Paşayı göreceğim!. n dibine alı;alınış~m gibi göz Bu soluk, san benizli, c;ökük dı? .. Aynadan gördüğlim bu ka ı· Diyen bir sayha kulaklarımı d~le~ine ş ~damlarına. made-
erinden ~ .. ~adar kım oldu-! Artık beni iyice tanımıştı. yaşlarımı akıta akıta parmakla- şakaklı, gözleri derinden, mor dm ııc zaman gelmi!itİ, ne hak- doldurdu!. Titredim, korktunı, cılerıne.ınt~y~z ~omis-yoncLl-
dan müzaker~t'e1!1.~-~:~·'bij;fb'"'"• k.ımıld:u• "1_~1'~ y'.?,~ime nmı boğazıma götü~ecek. gırt- halkalı bir çukurdan hakan, za la gelmişti, niçin gelmişti, ne ! utandım, ba§ımI önüme eğdim. rına kaır bırıncı pl~nda gcle;ı 

• zin mütalea ve d'-..._tifl !ud nı~· yv&kle .~d·d t'1.~;~•gun1~1• -~. "'~ ,~··e the.,.ıı ''\~I '·ın. Fakat .. ,!''r salyıf, çelimsiz, sıska kadın kim- yapmak için ~elmisti? .. Benim-; Evet, o ),adın ben idim. (Bıtrncdi) 
~ en e n Tı e ı •ışın esırı e pes: az raat aşerelerı e m-.. ~- ~ .!Kur.ı ması ·ı. "" 

1 

• 
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idam kaçkını şiddetle takip ediliyor 

(Başı 1 inci sahifede) İkinci toplanışta her iki~in-

~- -
\llLLIYl!.'T Q SU KAT 

.. hablr mektupları.. 1 

19JI 

Komisyoncuların 
kefaleti 

salılfcdc : 
-

ne halde? 
4 Uncu aahif.ıdc: 
t·eıek, 2· Sıhhi bablıler, 
3- Ne,rlyat hayatı, 4- Hl
lıı:lye, 5- Roman 

•ervet hazinelerinin 
.zerinde oturuyoruz •. 
er gezilen şehrin en başta ihtiyacı 

mektep ve hekimdir .. 

Aydınlı Hacı Rifat ile birlikte dende üçer ay hapsile ellişer li
müştereken mektup yazmış ve ra cezayı nakti alınmasına ekse- . G~rük komisyoncularından 
bu itibarla tarikatla alakadar ol- riyetie karar verildiği tebliğ e- ~~n !ıra kefalet akçesi istendi
duğu görülmüş olmakla tekke- ı dilmiştir. gınden ve komisyoncuların ise 
!er ve zaviyelerin seddine mü- Üçüncü celse: Urlanın Deniz bun1;1n 20? li~ya indirilmesini 
teallik kanun hilafına hareketle li köyünden Hasan oğlu Bursalı teklıf ettıklerınden bahsedili
maznun bulunuyordu. İfadesin- Hüseyinin muhakemesi yapıl- yord~. Bu ~:ususta yaptı~ınıız 
de derviş olmadığını, Bolulu ıruştır. Bu da müstantik karar- tahkıkata ı;ore .mevc1;1t talımat
Hacı Muhiddini ve Aydınlı Ha- namesine nazaran tekkeler ve name te~~l edıln_ı~dıkçe kefa
fız Rıfatı tanıdığını ve evinde zaviyelerin seddine müteallik !et a~çesını~ tenzılıne imkan ol 
bulunan tarikate ait kitapları kanuna muhalif hareketlerin- radıgı k_oı:ıısyonc~ların kefa- oeD4-.ıMIMla 

--- kendisine bilahare almak üzere dendolayı maznun bulunuyordu ttk~kçesı~ı vennege mecbur ol •••0•941MM~, 
Hacı Muhiddinin bıraktığını İfadesinde hakkındaki bütün ih- 'u L .an.:ı aşrl:::ştır. • 
söylemiş ve Hacı Muhiddine baratın doğru olmadığını söyle- .. ~ ~ya • abısından . az Bursa, in 
yazdan mektupta Hafız Rıfatın miıı ve bu isnada tın bir garez:= f ınd.~mdan .bahısle ı Şubattan itibaren !)irkecide Hüdıve~ ~ 
· a mda kendi imzasının neticesi olarak ld - "y j' uracı ar şı yet edıyorlar- açılmı•nr. 'femlz, Sıhhi •e ucu-•UL Mu. ımzası ydn _ 

1
. "b k 

1 
. t' M "dd :ı:apı ı~ını so : dı. Gümrük idaresi bunlara las- v • "" • 

·ım b d · F B . ı eme e, ay ıcı ar ıse- eeees 1 1 " da bulun ugu sua ıne en o u- emış ır. u eıumumı muavı-,t'k d kt akkah 1 . leı o~llrrı~ık~U~ır~e~3!0~·4-0~-~.50~lı:~uru~şl~u~lı:~ya~•~.ılı::.::.~~~'...::l~~~~,· 
mak yazmak bı em, un an nı uat ey maznunun beraetı- bunlar "k 1 b' ku d - urso, noP;ö Oteli musıecln 

" d · · M" · · · · H . ın mu emme ır n u-
haberim yoktur emıştır. u- rn ıstemıştır. ey'eti hakime ıra oldu- .. 1 k .. _,.....,""'...,, U B -teakıben müddeiumumi ınuavi- ikinci toplamşta da Emralem• r• gümrü' g~nku soy ~;:ere !ona go- CUZ ayram Şekeri .-. ...... -..-

• -
1 

d b . • ~ resmının a ınınası 
ıu. Fuat Bey a!'aga ka ~.ve en azı tahkıkat yaprlacaguu fikrindedir. Halbuki buna kar ı llt'H jQMET 1 maznunu.?' tankat ı:ıensubının- bu~an ~?~ra .. hakkında karar bir şey yapılamayacağı anlasıt ŞEKERCi 1 _ e bulacaksınız. 
den oldugunu ve evınde Şeyh verilecegını soylemistir. mıştır İdhal•t 1 d · · · ı 

4
.. .. 

1 
· • a memnu o ma t-

Esadm tarikatıne aıt ~ısa e. ve uı;ıcn c: se: Kırklarelinden ğı cihetle herkes mal getirebil- SA11Ş MA~:\Z:\Sl: Ka••lı:öy Havyar Hını tcapı ı tar ıııdı 
Kenzülirfan nam esen çıktıgını İbrahım oglu Musa Çavuşun mektedir. ı j 
ve mektupta imzası bulunduğu- mu~akemesi yapılmı<ıtır. Müs- i''\""-'°"'m .. •l.,.At...,,bancsi: • llıırekçl fırını itti.ielinde 
nu söylemiş ve bu del8.ile naza- t~~ık. k~rarnamer.ine nazaran SEYRISEF AfN 1 ~~~~~~ı:;ı~·~va~n~,eker 120 - 140 kuruştur. 

,ilda f:rlınalı bir havada kamyon yük[(J bir nıınnanın karaya çtkilmesl ran tarikata mensup olduğu t~ ~~~~~~ı:~~ ~~ehtl:derek dehvle- - - Eınuı·yet ~an~ı~wı Eınla"k u"zaJe~esı· . . . • . . . . mamen anlaşılan maznunun te 1 1} e mı ı al edecek a- Merkes acenıa:.;ı Galatı kUpıil 
.'loJ?a.~alisı .. hilkaten asabı delı ıcannı ve bır de -?ademen~n keler ve.zaviyelerin seddine mü- rekete halkı teşvik etmekle , • .., B. 2362 Şube Acenteli: 
ıedidutteessur olmakla bera maaşını ancak verebılmektedır. ıt'k kanunun birinci madde- maznun bulunuyordu. İfadesin- S kecl Milhilrdar zade hanı 1 K '" k ·ı" 
namus ve iffeti mücessem- B.~ ~spanser. I;Io.~ın .emektar !~!e 'tevfikan cezalandırılmasını ?e ~ir gü~ köyde ~olla Has~~ 27

40 at 1 arar l anı 
er. Şeref ve gururları pek hukı1met tabıbının ıhtımamına . . tı' ısmınde hır tanıdıcrınm teklıfı Pir 1 ~ ~ M~ d H 
sek o~n btlau sevakhilk halkı~ tevdi olunmuştur. Her ne

1
dza- ıste~:~.;~i hakime ikinci bir ~e d~e;a.bekrce rakı içtiklerini e ,. s en erı'ye ' b::i'e~ı 0 

~~·P 
manevıya nço uvvetlı man uğradnnsa kapalı bu u-

1 
k .1 1 ız olarak Ha- en ısını aybedecek derecede 115 1897 

\1tı~•ınatın cins ve nev'il< me•·ki o Bor~lun ın 

moşıemll&n is111i 
B.atat~a ~arabaş m~allesinde eski Karabaş ve ye
m, Kopı ubaşr sokagında eski, 15 ve yenı, 33 nu
~aralı kırk üç arşın arsa üzerinde bir katı kargır 

ıahs b h d' d' " b ·· · · ce se a tı e ya n sarh ld • · . en cesur ve a a ıı: ır. gum u muesseseyı zıyarete R f !betmiş ve mektup · oş 0 ugunu söylemış ve ı 
Hükfunete karşı şayanı tak muvaffak olamadnn ! Hudut bo fız 

1
1 a~lı ceAI' Amcanın tarika- bazı şahitlerin ~fadeleri okun- pos ~sı 

b' d k · l d ki hi b 1 d mese esı e 1 m "t k'b U ~ sa ~ at vekıtaa~1e . mder- Y~'.1 ah şe r ve kasa a adr _a te mensup olup olmadığını sor- ~ş, mu. e~ Fı en müddei umu-
.? up sı tnen endı erın en mute assıs bir doktor olma ıgı r Hafız Rrfat, Hacı Mu- ~.1 mu~~.ını. uat Bey maznuna (Ankara) vapuru SaJı 
uk olanlara karşı da çok gibi Hopada da yoktur. M-evcut ~~~u · k d'sinin mektup yaz- soyledıgı scizler hakkında irti- JO Şubat 
metkirdırlar. Yabancılara hekimler ise çaaırıldıkları yer-1 hı. ne en ! t rken ya- bat bulunmasına ve sah itlerin ·aaı ıo da Galata'dan çarşamba 

· f . . "' . d' 1 dıgını ve me•c up yaza 'f d · • ~dr. mlıs~ ırpkerverdlı~erı ve !ere pek naz ile gıtmihe~te ır er. nında bulunmadığını ve onun tı. a esıne esalslı bir mübayane- ·abahı lzmir'e perşembe Pire'ye 
· ıger erme arşr a ızzct ve Hele bir takını tıyar ve . h"H ın mevcut o masına ve netice 
ınl k drr 1mzasını onun rızası ııa.ına 'tı'b ·1 cumarte<l sabahı '-kend ı • 

l arı ço meşhurdur. ma!Ul doktorlar da var .
1
.•. d • k Ali 1 arı e esasen hareketinde ka- · " er ye ye 

H 
ki aktaki k" 1 gi- kendı ıgın en atugını, eza nuni bir suç h" · .. ··lm varacaktır. lskenderiye'den Pa-

ayat ve mua§eret uz oy er~ . . 1 Amcanın tarikatten olmadığını . . ma ıyetı goru e-
:[ h . . . dememekte ve sinlen ıktıza- · .. . . .. . H _ m~sıne bmaen beraetini iste- zartesl 15te kalkacak Çarşamba 
opa a alısı çok temız ve 

1 
k . d . faaliyetten soylemıştır. Bunun uzerıne a mıştir Heyeti hak' 'k' · Pire'yede u..,.ayarak Percembe 

daya muvafık giyinmesini 51 ohara zıbnl egdıukveları cihetle fız Rıfat drşan çıkarılmış ve Ali topl~"ında kar ıme 1 tınb-cı .,. ·• 
er ve .. t b 

1 
. d . ma rum u un lb d'l k Haf R f ., arın yarın e lstanbul'a gelecektir. 

. us aş arma zıya esı- hast 
1 

k makta ve elle- Amca ce e ı ere ız ı a- !iğ edileceg"ini b"id'. · t' ı--...,.--.....::.:~------1 
tina ederi H ti k a ara oşama k di . .. l . ken 1 ı ıımış ır. A 1 k ' 

.. e~: aya arnıt a- ri titredi"' den dolayı da en ba· tın en sı~e soy eıımış ve - marnlar g" d ·ı d0 VYa 1 sür at ımak ıçın dunyarun her tara . . g_ın . a amamak disinin tarikatle alakası olnıa- on en me 1 

ı giderler ve her hangi mes· :~ bı[ ~ıe~sıyo~u ~li~de mü- dığt tahakkuk ettiği cihetle be- hid~~ıu Kava~ı imamı Mu- postası 
te olursa olsun büyük kabili- . rr ar ~a a hta has- raet ettiği tefhim edilmiştir. '. yasofya ımamı Sadık (M 
ler gösterirler. Hayat ve mu ~ıf v~.amelıyata::1~aç veya İkinci celse: Seydi köyünden ~f. le~ M.e~emene sevkleri i-ı ersin) npuru IO Şubat l 
ret hususunda her yeniliği Ta arb ızza~r kt adlrler Hopa J Cemal og-lu Mustafa ve Bayram ç~ h~nuz bır ış'ar yoktur. İkin- salı gilnii ı '/ de Sirkeciden 
"ük' b' · · . ra zona gıtnıe e · cı ıstıntak dair · · Gellbol Ç ı.ı.._ı K "L 1 ır arzu ve ıştiyak ile ka ka h mnıiyetine binaen oğlu Murtazarun muhakemeleri . . esı bunlara aıt u ana~ e üçü..· 
·ederler. Hopa ahalisi karni- b za~ınii ehe tane tesisi ve dol yapıldı. Müstantiklik karama- ılk tahkikat evrakını birkaç gün kuyu, Edremit, Burhaniye, 
: okur yazar ve çok m~evver :: r:aa~~ !,5uktedir bir opera- mesine nazaran bu iki şahıs da evvel ~-el!emene. göpdenniştir. 1 AyYalığ'a kalkıcı~ dönüşte 
~daşlardn:-,_Yenl ?-'~k harf tör gönderilmesi Sıhhiye Ve.ki tekkeler ve zaviyelerin seddine Şehnmızde ısticvaplar Altınoluıta da u~avacaktır. 
ım herkes ogrenmıştir. !etinin icraatı şefkatkaranesın- müteallik kanuna muhalif hare- Şeyh Esadm müritleri 01ma-Jiıı•••1!111•llıİİııııi--İıİİıı•m 

Maarll den istirham oiunur. kederinden maznun bulunuyor- snıdan şüphe edilerek şehrimiz- NİAIM VAPURLARI 

Hopa halkı maarifin aşıklısı Ormanlar ve şilaleler lardı .. BayrŞamhl~ğI1u M_unaza i- ~~klba~ı ~mseleıinkisBticvap edil· zmir-Mersin 
!anlardır. Hopada evvelce H anlan çok vasi fadesınde ey ık e alakası ol- 1 

• erını yazmıştı · u husus- Lüks ve sür'at postası 
ıvcut yatı mektebi lağvedile- opanm 0~~· Bu ormanla ınadığııu altı sene evvel Mersi- takı tahkikata dün de devam e- ADANA vapuru 

'Ik mektebe tahsis olunmuş ve çok kıymeti 1 ırC. fuka Sul- neyaptığr seyahatten maksadı dilmiştir. Bunlar arasında, Me- ;ub•tın 
nn en meşhur arı er • .. · · • · o· h b' d uh 9 p • ü U • Mektebin mevcudü 311 o- . Balıklı, onnanlarile murıtlen ıçın para toplamak de- nemen. tv.:mı ar .. ı~ e m a- azarteSI g n 

~ bunun 48 i kızdır. Muallim- tan ~elı~,hl ur ormank:ıdır. ğil ancak oradaki akrabalarını kemesıne !uzum .?orul.ecek olan uncu · ak~amı 
üç aydanberi maaş alama- ~=~~~;ı ~=nlarda 1,000,0?0 görmek olduğu_nu söyle~miş ve l~ Menemene gonderılecekler- Sirkeci rıhtımından hareketle 
!arından dolayı vaziyetleri "k ag"aç mevcut oldugu Hasan çavuş oglu Sadıgm hak- dır. ( Çanakkule, İzmir, Kıillilk , 

L ' al Çoc traversu . . kmd .. 1 d' ". .. 1 . b' k Bodru F thl A tal "' ıen . aşmıştır.. uklarnnr- ke folunmuştur. Ormanla~ ıçın a S?Y e ıgı so: enn. A ır ga- Bir esrar eşin m • e ye • n ya 
l tahsıl ve terbıyelerile gece d şB Jıklı namile maruf bır şe- rezden ıbaret oldugunu ılave et- AlAiye ve :\1ersine azimet ve 
ndüz meşgul bulunan bu ı:ı :ardır ki oldukça uzaklar- miştir. Cemal oğlu Mustafa ifa cinayeti avdet edecektir. 
~hterem ve fe.dakar muallim- da: bu şelalenin yük~~k ~ir m~- d~de hasta ~lan çocuğu için ( Başı brinci sahifede ) Tafsilat için Galata glimrüğü 
e s~~tı çe'ktırme~ doğru bir halden sukutu g~uş. bır ş.erıt bır ~~~ yaptıgını ve kur~an de iftamu ettikten sonra mahalle kah karşısında, Site Fran~e:ı hanında 
degıldır ! ... Muallimlerin ta- 'bi görünmektedır! Eger kı bu kestıgı gece komşularını evıne vesine çıkmış .. Kahvede bir müddet 12 numarada umumi acentaJı. 
kuk eden kıdem zamlarile ;~da bir elektrik tesisatı ve bir topladığını bunların meyanında oturmll§. arkadaşlarile lif atmış.. ğınıı müracaat Telefon Beyoğlu 

~lk ders~ane ücretleri ve mes de hızarfabrikasr yapı~aca.k olur ka~ da bulunduğunu söy- Yatsıya doğru da: 1041 
11 bedelı farkları da ven'leme sa asırlardan beri bakır bır hal- leınış ve fakat Sadıg"ın bu ton.. - Bir Şehzadeyi dolagayun! diye ;--:--:---:---------~ı. r dı§an çıkmış lstınbul selı:lzlncl lcrı daire.sinden: 
... te olduğnnu işittim. İrfan de bulunan bu hazinei servetten Ianmağa ait verdiği ifadeleri Bir iki dakika ya geçınif ya geç· Luıfik KQyumcuyın EfendJye 

dusunun pişdarlan mesabe- milyonlarca lira istifade tc:mini kabul etmemiştir. Müddeiumu- meınj1 .. Birdenbire üıt üate patlayan ezgıyn mcsarif 300 Ura borçlu Kuz-
:t~e olan mualliınlerimizin bu kabil olacaktır. Parasını ışlet- rni muavini Fuat Bey ayağa üç el siWı sesi işitilmiş.. gııncukıa Dero furunu sokağındı 

lrni.ıiyetine kat'i bir nihayet ve- mek istiyen m_ühim. s.ernıayedar kaim"' ve maznun Murtazanm Halk sokafa dölriilüyOT lbrabim Bey aparnmanındı 27 nu· 

k 
'"--'- k b .... Kah balkı ~ı .. n fırlarlar'-- Otı marada Niılm Behır Efendi namına 

bff katı ahşap olmak üzere iki katta üç oda, bir an
tre, bir matb:ıh, bir merdivenbaşı iki balkon ve se
ned,n yirmi bir arşın mahalli havi bir hanenin ta
=-.. . Ahmet Ağa 

600 3709 E:,enkoyunde mu~dd a Sahrayıcedit elye\on 
Goztepe mahallesınde eski, Göztepe ve yeni, İhla
~ur sokağında es~~ 3 mükerrer, 3 mükerrer ve ye
nı, 9, 9 numaralı yuz arşın arsa üzerinde bir katı 
karglr iki katr ahşapolmak üzere üç katta altı oda 
üç sofa, bir balkon, bir tulumbalı kuyu ve yirmi ar~ 
şm üzerinde bir matbah ve iki dönüm bin dört yüz 
seksen arşıa bahçeyi havi eski bir hanenin tama-
mı. Emine Saime Hanım 

335 4218 Kanlıcada Mührüabat sokağında eski,22 ve yeni, 
64 numaralı yetmi9 sekiz arşın arsa üzerinde ya
rım katı ahşap ve iki katı ki\rgir olmak üzere maa 

~atı arası iki buçuk katta odanın birinde yük ve do-
lap ve birinde gusulhane olmak üzere dört oda, iki 
sofa ve on arşın araa üzerinde bir matbah ve bah
çed~ har.ap bi.r ~ ve ~ yüz doksan iki arşm hah 
çeyı havı yenı bır hanerun tamamı. Hafize H. 

2385 4428 Erenköyünde elyevm Göztepe mahallesinde Baha
?ye ~kağmda y~, l~, 18 16, 18 numaralı iki yüz 
yetmış arşın arsa uzennde ahşap iki buçuk katta 
doku~ od~, iki sofa, bir çatı katını ve doksan arşın 
~rsa.uze~:ıde yem.ek salonu ve yüz kırk arşın arsa 
uze_nnde ı:ç ~a'. bır salonu ve elli altı arşnı arsa ü
z~rınde kargır hır matbah ve altmrş arşın arsa üze 
nnde ahşap ahır ve odayı ve harap bir kuyuyu ve 
altı. buç~k dönüm dokuz yüz seksen dört arşın balı 
çeyı havı muhtacı tamir bir kô kün tamanu. 

. Ahmet Bey. 
l!i5 4720 Anadolu Hısarında Göksu mahallesinde Göksu 

caddesinde eski, 7 mükerrer ve yeni, 5' numaralı 
altmış beş ar~ arsa üzerinde ah ap iki katta uç 
oda, odanın bınnde ocak mahalli ve yanında gu
sulha~eyi ve yüz otuz beş arşın bahçeyi havi bir 
h~enın tam.aıru. Hüseyin Ağa 

321 2970 EyıP!e Cezrik~sun mahailesinde Arpacıhayrettip, 
sokagm~a es.ki. 12 ve yeni, 14 numaralı doksan ar
şın arsa ilzennde ahşap iki katta dört oda iki sofa 
bir nıatbm, bir ç.imen~o .taşlık, bir bodrıı:n ve alt~ 
mış a~ ~ı;eyı .havı bır hanenin tamamı. Ali B. 

SO- 16464 Çarşuyıkebır?e Dıvriki sokağında eski ve yeni 72 
n~ sekiz arşın arsa üzerinde tonoz ken:erli 

e uu:unuıı-. tarın naz. 'lrI dık atını. u orman Alevi şeyhlerinden ve Alevi ta- ve .,........ &"" 1bed nıan1a ka1'§11ajllllşlar.. Zavallı Os- gönderilen ödeme emri şerhine na· 
Tayyar~ §U~si lar ilzenne ce erun. rikatınm tanıiınine çalışan bir ınan, kalbini tutarak, ııendeleye aen- auen aıumalleyhin lkametglhı hazın 230 

lfopa tayyare şubesi senevi Madenler ve soğuk sular adam olduğunu kendisinin bu deleye yilrilyor hem de: mechol oldutu anlaşıldığından, med-

bır dukkinııı tamamı. Kad · B 
3833 Galatada Kemankeş mahallesinde Modam"· eyka. 

-da ki 1880-
gm es , 10 ve yeni 12 numaralı otuz beş ._ 7 mak lda K Adana Antal -Beni Hliaeyin •urdu.. Beni HaJo. yuao momaileyhln fu talebe btfı 

bin lira hasıı.t yap . : Hopada Kivaherhı da bakır yo ?~ya, . ve - kının U..ey oflu ..urdu ı.. bir itirazı ••na müddeti lı:anunlyosl arsa üze~~e klrgir Uç buçuk katta -üstünde :': 
dayı havı b~ rı:afazarun nısrf hissesi. Fatma Ri
ayet, fahrünnıaa Hanımlarla Hasan Hayrettin ve 

• . Mehmet Necmettin B. ler 

ıdn-. Sabık şube mu~ası?ı madeni, Bucakta çimento made ya havalisınde faalıyette bulun· Diye kesik kc.til< söyleniyonııUf.. zırfındı serdJ itiraz etmediği takdirde 
kıo _lirayı zimmetine geçırnıış ni, (Peronit) te işlenmiş çinko 

1 

duğun~ bun~an üç ay evvelde Zavallı adam, .ııastahaneye bldınhr- mesmu olmıyıcatı tebllf mıkamuıa 

1d~gundan bu paraların ken- ve manganez madenleri, Orta bu tankatın ıcabatından olarak ken vefat etmıt· . lı:altıı olmak Uzre lltn olunur. 
sırı.den tahsiline başlanmış- Hopada gomuşkada boya ve da arkadaşı maznun Mustafanm Yatağm bafıııdaki levha Osman Ferruh VE 

it- ~. . her tarafında kireç madenleri J evine kadın erkek toplanarak Bir .. :r~rkC: :,;ı;~~ı:," ~ cin-
bir lr Kadm t~r~ıhane ve Arhoyda da bakır madenleri 

1 

kurban kestiğini ve ayinler yap ~f~~il~;:.ı b~rada bitiyor. ~ Senaı· Kazmı·rcı• 

. Yuli~a cına ve nevile mevki ve müştemilitı muharer em 
vatı gayrım.~nku~enin icra kılman alem müzayede neticsinde hi: 
za!aı;nda gosterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür et 
mış ıse de mezkik bedeller haddi Iayikmda görülmediğ' d -
tekrar (31) ~~ müd~etle ilan edilmelerine karar verilmiş: ~: isi , , opanm ~~rlı~ınden ~sınan mevcuttur. tığını, Sadığm şehadeti ve her haf bir hadise dir ki. 

a- ,L~a zad~ H~seyı~ Efendı mer- Ciknogali ve Toliuça mevki- ikisinin itiraflarile teeyyüt etti- ~amanın yatapwl Nfl u~un~ (Sabık Steln) 
ir rnud n ~ılesı Hatıce J:lanmı.bu lerinde de şifalı soğuk sular ğini söylemişvetekkeleri vezavi ldaimab' kıshkançlı:."'lı hıraktıgı şoy Btyoğlu lstiklll Cıddeıl 303 

a asn ve modem bır terzıha ı · dd' .. ll'k kan e ır le• a var · ~ a 
1 

• vardır ki halk buralara senenin ye erın se. ıne mutea 1 • u- çe,mi ibreti• nuar ~·I dün7• bn- kuruştan 
ekı:Z ş~. Orta. Hopad~ı muayyen günlerinde gidip is- na muhalıf har~ket . e?;lelen_n- . m• .. firbane.Hr. Çocuk ebiseleri 375 itibaren 
·ın il' zıyarete .. gıderken go- tihmam Ve kesbi afiyet ederler. den dolayı teczıyelerını ıstenuŞ- Bir mukun ad•m buluam~ ne acep Çocuk paltoları 695 

e ~şen bu guzcl atelyeyi ti . U.anedlr. M b l gezdım. Kendisine oldukça Hopahlarm istedikleri r. _ Bir kefendir ,.....,.7 .. , tala .. seda uşam a ar 695 
n Ühim kazançlar temin eden Merkez kaza son senelerde zına pek elverişli bulunduğun- Pe• buna mıiru• ola",. m-.ua deri! EErkkekk kpalt~lan . 1095 

~ sa • t' d d 1 . .. . , Ik bu d' • 7• nedir r e ostümlerı 1395 
r na ın en o ayı Hatıce oldukça tevessu eylemış ve Ho dan ,,.a ın şe ıt arzusunu S'l"h t "be · ., T k ti 1 
r anımı tebrik ve tesvik eyle- pa - Burcka yolunun ikmalin is'afa müsaade ederek ilk mekte p 1. 

1
. a t~:'kik:~mını. Erkenkç 

0 
akrka 1 7

69
5 ın K P 'h H- b' f dah ·1· .. M o ıs emaye ı yapmış- r e aya p arı 00 

. · ızı erı an anım ve ye den sonra da pek ziyade teves- be ır smı ın a 1 avesını a- tır. Hakkının üvey oğlu Hüseyı'n 'd . ki) 
1 "ır - 'l k bul 'f V k'l' d · t k · ' ' ııını 

1 

1 
> ag.ı ı e azanm ihtiyacatı- sü eylemesi memul unmuş an . e tın e~ ıs eme y~nR· cerh ve ıir~atten müt~addit aabıb- Kadın iskarpinleri 550 
tatmtn eylemektedir. Hatice tur. de bır teme~ı olacaktın . ları ~lan. hır es~rkqtır. . . (Modern bi imde) ın aıum İstanbulda Ertuğrul ma. Hopada bir orta mek- Hopada bır hastane ve bır ha ~useyın, polıste verdlğı 1fadede Çocuk ayıtliaplll11 200 

in 2as d k . . . .. b 1 • h • h b tevıl yoluna sapmakta ve o esnada ( - ın a çalışara şehadetna- · tebın t'~sısıne musaade uyuru marn ınşası ve· ususı mu ase e h ld .10~ t "b . • Mğlam) p . e al ı . f d 'd l . k 1 oma a e aı"" ecru esı yapmakta M~ tah Tuhafi r_ .. ~! .. tnış ve iki seneden beri me masını umum ahali iııtırham ey tara m an 1 are o unan ıs ~ e- olduğunu söylemektedir. un ap ye 'r9itleri 
I~ ısıne devam eylemekte bulun lemektedirler. Filhakika ilim nin belediyeye <!_evri, kışla cıva- Diger taraftan Hakkı da, üvey oğ- Rekabetsiz fiaılınmız: p,,ın 

\tştur. ve irf~a çok tesne olan Hopa nnda ot _kormaga mahs_us ah- !unu ~.end~si teıvik etmediğini, za- satmak prenıipimize ,-. fehrimiı 
Dispanser halkı ılk.mektepten sonra ço- şaptan çırkın salaşlarm ınşası- :en H.u•e.yınle arala~ının açık oldu- merkezi ile Anadolunun moıeaddiı 

liopada mtivazenei umumiye cuklarını okutamamakta olduk- na müsaade edilmemesi, ve ma- gu~~ ıddıa e~~~<;dir. şubelerinde dılmı bızır mal bulun-

ıı aftndan idare olunan bir dis- !arından dolayı p k mustarip- vanacdar cemiyeti tarafından az'ıneatyettme ~tı"r Ü ~muümi Cüemil B. durmasını medyundur ans • . . . 
1 

. . . . b h kil " ıy e ıy . çunc ın stantik- I 
va . er vardır! Kazanın senevı tırler. Halkın bu ıhtiyacı evve - havayıcı zarunyenın e er. ~ lik tahkikatla metgul olmaktadır. J K t ·· J ~g tı.datı 52 000 ve sarfiyatı ce takdir olunarak Hopada ce- sundan alınmakta olan yırnıı .. sınar ama OS Uffi er 
ıc •°?<> radde~inde olduğu cihet- sim bir yatr mektebi inşa olun· paranın on paraya tenzili Hopa .Tev,eI1lu~ d-k y alcova sıtn:ıa F.rnsalslz ffaılırlı yapılır. 

dısp • . .
1
• 

1 
· k 11 k k · mucaue esı o toru evdet 8.ın y . k hı. ansere mühim fedakar- muş ve cıvar vı ayet enn çocu ı arı ço memnun ve ço mın- b' ,.1 d" 1 1 - N em ma astarımız ""ta bul lb d'l · · b aka kt ır o,, u unyaya gc m ştır. ev-

li . ~amama~tadır. Hopa ları da ?uraya ce e 1 ~ıştı, nettar tr ca tr. ?.ada tuliimiir temenni olıınıır mükemm ld' Yesı dıspanserın yalnız be- mezkQr bına orta mektep ıtdh~ R. K. e ır, 

.. .. .. .. .. .. 
• 
.. 

Mart 1931 tanhine musadif Cumartesi günü kat'i kararın n k'l 
mes· tak ·· 1 · ı çe ı -ı arrıır ey emış olduğundan yevmi mezkurda saat on dört 
ten ?~ altıya kadar Sandrk İdaresine müracaat eylemeleri füzu. 
mu ılan olunur. 
--::".~~--,=-~~.::;~~-::-~~~~~-

Sinema • r· at f Ekler tiyatrosu 
ıy ro - Yunan Operet - Revüsü 

lt. B. Darülbedayi Olympia - Kantioti - Riciardi 
temelllerl Bu akşam 21,30 ta "LOVİ-

- Bu ak,a• Mat TURA" Revülerin Şahı. 
ISTUllJl ID.fJlnsJ 21,30 da Pek yakmda: Cambazhane 

ij ~~ ~ 
Prensi, Bayadera. 

BALAYI ı· 
Komedi gün ti saat 18 de 

ÔnlimüıJeld 14 şubat cumır•e ı 1 
a perde 1 FRA~SIZ TIY TROSl.i, iDA 

1 1 
Yazan: M. Mö,y1i CLALT>E FAHt;RRE 

1111 Henne güm tarafın lnn lıirıncı konferaosı 
veri ı ecektir 

Nılı:leden: 

11111111 1. Galtp a 
Gişe her gilıı •ut 18 den ltlbı· 

ren açıknr. 
Altı yafındaa &f•lt ÇO<:ulı:lır ıi

vııroyı kabul edilmez. 

Operatör l>o~tor 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELERi Elektrikle 
Ve cerrahi hasıılık!Hı müıeht<sıaı 

Divan yolu Doktor ~:mıno.,şa sokak 
No, 20 

.. 1 --- • 
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6 ,... 
Her Nevi Oyun 
Kağıdı Bulunur 

O+ • •••• • "(• sıt. •. ~? 
Taşra siparişleri 
kabul edilir. Top
tan ve perakende 

satılır. 
DEPOSU: Yeni Postane kar

şısındaki caddede No. 20 Tel
graf adresi Depo lstanbul 

Telef on lst. 62 

Ankara Ziraat mektebi arazi
sinde çubuk köprüsü saş sahi
linde inşa edilecek olan29,751,60 
lira bedeli keşfi bulunan tohum 
ıslahı binası inşası bir talibine 
ihale edilmek Üzere kapalı zarf 
usulile 1-3-931 tarihine kadar 
yirmi bir gün müddetle müna
kasaya çıkarılmıştır.Evrakı fen
niyesi ve projesi vekalet muha
sebesine verilecek 5 lira mu ka
bilinde telsiz telgraf civarında 
enstitüler inşaatındaki hey' eti 
fenniye tarafından verilmekte
dir. Zarflar 1 mart 931 tarihinde 
pazar günü saat 15te Iktısat .. ve
kaleti Ziraat müsteşarlığı kıs
mında komisyon tarafından kü
şat olunacağı ilan olunur. -

81 Y u 1 Tl Y J 18 E Pi Y 1 N G O S O 
YENİ TERTİP BAŞLADI 

1. et KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

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

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

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
satılmasına başlanmıştır. 

:\llLLIYJo:T l'.\ZARTE::ıl • ı 

······~··················· · Tıy Orke Maarif Tarihi 
Erzurum meb'ueu ve aabılı: MaMif mastetarı Nafi Atuf 

Beyin bu mOhlm eseri buglln çıktı. Mııalllm mekteplerine 
ders lı:ltabı, bQttln muallimlere ve ınaarlf mensuplanna iyi 
bir rehber olacaktır. Bu kitabın tanesi 75 dltllsl 100 kuruştur. 

Tabiat hlkiyeleri 
lngillzce aslından açık bir lisanla tercüme edllml\I olan ı 

bu kitabın birinci kısmı çıktı. Bu kitap, çocuklara bQtUn ta
biat ve eşya derslerini, mevıimlero, aylara göre bikAye ve ı 
masal tarzında öğreten neftı bir eserdir. Muallimlere birer 
rehberdir. Her çocuk baba11 almalıdır. Her ay bir kitap çıka
caktır. Her kitapta 12 bfkAye vardır. Resimlidir. 25 kuruştur. 

Yeni İlmihal 1 Halit takvimi 
Bu kitap, herkesin oka· 

yablleceği bir sadelikte ya
zılmıttır. TaaHup ve eski 

• zihniyetten eser yoktur. 

Taneai 15 kuru,tur • 

En doğru, en nefis tak
vimdir. Evkatı şer'lyeyl muh-
tevidir, muhtırası vardır • ı 
Sonunda yeni lı:ltapların listesi 
vardır. ciltsiz 10 ciltli 20 K. 

Mektep tamsllleri 
RefAt Nuri Beyin (Felaket karf!eında, Göz dağı, Eslı:I borç) 

isimli aç taneıi bir arada piyesi ile ( Ümit mektebinde ) 
piyesi ve ( Bir kır eğlencesi ) komedisi çıktı. tanesi 20 K. 

Garp cephesinde yeni bir şey yok! 

i 
Oll.nyanın en meşhur eseri olup botun dünya lisanlarına i 

terclme edilerek e.&73,000 tane basılıp satılan bu kitap çıktı. 
Mevcudu bitmek Uzuedlr. Tanesi l!IO, dltllıl 175 kuruştur, 

.. Muallim Ahmet Halit kitaphanesi .. 
Her nevi av derisi ve Avusturalia Hindiya-

ve Çin ham camuz gönleri 1 
Tlcaretlle müştegıı taccar ve komisyoncuların nazarı dikkatine: 

Pek çok unelerdenberi devam etmekte olan tecrübelerimiz sayesinde 
Avusıuralla HindJya ve Çin ham cımuz gönlerin! en ucuz flıtla kendi 
menbı ve merkezlerinden tedarik etmeğe muvaffak olduğumuzdan, emniyet 
ve ciddiyet Ü1.re tlcareı etmek arzusunda bulunan tüccarlara, daima m•n· 
faatlerl nazın ltibare alınarak, komisyonla mezlı:ılr ııııllardan istedikleri 
mıkdırda gönderebileceğimizi ve av dcrisile mefgul olan ıüccarın mallarını 
Londra plyısuındt satabileceğimiz! illn eder ve zirdıki adrese mUrıctaı· 
lannı rlcı cdcrlz. · 

Keljik et Co. 
2. Sandy's Row Blshopsgate E. C. 2 London 

Ticaretbanemlz hakkında Londra'dt Natlonıl Provlnciale Bank Limited 
e lstanbol'dt Döyçe Bank. Banhlanna mürıcaaı olunabileceği ve daha ziyade 
mı!Omat almalı: isteyenlerin lst· Yılı:makçılır'da Tara.kçılar solrağında No 7. 

Kelcikli Zade Mehmet Naci Beye 
~·------ müracaat etmeleri rica olunur .. ______ ,. 

1931 

... Ramazan Ayına Mahsus 
Galatada Karaköyde börekçi fınnı ittisalinde büyük maballebicinin üstünd 

• 
1 

Büyük Elblse Fabrikası 
En mükemmel lı:umaşlardan en ton modayı muvafık ve kusurauz biçimde 

imal edilmiş zengin ve mütenevvi ÇCtiıltrde müntahap elblıeler muhterem müfte
rllerinin enun iıtifıdelerine ırz edtr; 

Erkeklere mahsus Erkeklere mahsus 

Pardesüler 
Meşhur Maodelberg marka 

Emptrmabilize Gabardin 

Pardesüler 
MOflon ile !llandelberg 

Pardesüler 
lngillz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 

Lira 
l•gllls biçimi spor veoalre Lira 

251/ Kostümler 141
/ 2 

2 Ucivert siyah v. ı. renklerde 

• Kostümler 181I2 
29' / 1 Hanımlara mahsus 

2 : Muhtelif renklerde Gıbardln 

371/ : Trençkotlar 171
/ 2 21 Duvatln 161 / 

MANTOLARI 2 

221 
/ 2 ELi~scE':.~RI 6u~:~~~n 

Aynı zamanda erkeklere mahsus gayet şık pardesüler ve kostümler ile hanımlara mahsus 
mantolar ve ipekli muşambaların muntahap ve mütenevvi çeşitleri de vardır 

•• Toptan Fiatına Perakende Sabş - T ediyatta Büyük teshilat 
ıç =il 111. il ıa •• 1 ••••••• 1 1 •• 1 ••• 1. ·-· ı:ı il ill ı:ı il :ıı il::. il il ı:ı •• ııım il •• !••••••••••• Son yangın felaketi münasebetile herkesin ehemmiyetle nazarı dikkatine: 

L t'.b! w~ !~. !! .!m~~.qw~,~.'"~!i!!~~.r!!!!~~~1~!0~~~~ 
-411 11 11 aı 11 C: m il 11 1 11 11 11 E T C: ı:ı 11 11 E 11 11 11 11 ı: 11 C1 • 11 11 111 a - ıı: t l :=Nil • il il il il 

"'Kulak, ı;Joğıµ, Burun mntahassısı ·-· 

lktısat V ekaletlnden: f.!;.!~~~: ~!:"I lktısa~ V: ekal~tinden: 
Ankarada telsiz telgraf civarın

da inşa olunmaktaki zirai ve bay
tari enstitülerinin kalorifer tesisatı 
bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya vazolunduğu 
12-16-20-24 kanunusani 1931 ta
rihlerinde Cumhuriyet, Milliyet, 
Akşam ve Hakimiyeti Milliye ga
zetelerile neşrettirilen ve bir ay 
müddetle kabul olunan bu mü
nakasanın bu kerre Vekaleti Ce
lilece görülen lüzuma binaen 
müddeti münakasanın bir ay daha 
temdidi suretile 12 mart 931 tari
hine talik olunduğu alakadaranın 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası Umum 
müdürlüğünden: 

Satılık Emlak 
Büytikadada Maden mahallesinde Türk Yılmaz sokağında 62 

yeni Em!Ak numaralı takriben 34970 metro murabbaı bostan 
müştemiJAtile beraber ve sekiz aenelik taksitle ıanlıkcır. 

ihale 28 şubat 193 l pazartesi günii Ankara da Banka idare 
meclisi huzurlle yapılacakt!r. Teminat 700 liradır. Bu hususta 
cafsilAt almak isteyenler lstanbul, lzmir şubelerimize veya Umum 
Müdürlük Emllk idaresine müracaat edebilirler. -

Istarıbul Gümrükleri 
baş müdürlüğünden: 

Gümrükler için 23-2-931 tarihinde mllnakasaı aleniye 
suretiyle otomatik hassas terazi alınaca~dan taliplerin bu 
baptaki şeraite ittili husuliyle beraber yemıi mezkurda 

saat on dörtte evrakı lizimeyi müstashiben bat müdürlükteki 
kom1syona müracaatları.. 

o R ı E N T M A R E 1 Ankara da ınşa edılmekte olan 
AGENzıA nAı.ıANA MARınMA Ziraat ve Baytari enstitüleri 
ıı •• :;~e::dır~~m~~':~tıo ~~~;:: 62,201,30 lira bedeli keşfi bulu· 
NDI • vapuru ( Mıullya ) ve 1 ktr•k • l•b• •h 1 
( Genes ) için emtia kabul ediyor. nan e e 1 tesısatı ta ı ıne 1 a e 
Galıtı'da. Frengiyın Hını, 3 cü 

katta Dıbcovltch ve ŞürekA~ı vapur 

ıccntılığına müracaat. 

Telefon: Beyoğlu 2274 - 2275 

Devredilecek ihtira beratı 
"Meşbu yahut mıb!ilt maddelerin 

Yeya başka malzemenin •leminyum 
ıılısıM alı ıehmmül etmiş ameliye" 
hakkındaki icat lçiu slHI müdüriye· 
ti umıımlyeşinden istihsal edi'miş 

olan 7 Mart 1927 ıarih Ye 574 nu-
maralı ihtira beran hakkında bu 
kere başkasına fera& vı yahur icara 
verileceğinden mezlr.Or ihtirıyı sann 
almak ve yahut isıicer etmek arzu· 
ıundı bulunan zevatın lsıanbul Yeni 
Postane arkasında Aşı r Efendi IW· 
topbanc!i caddesinde Türkiye Han 
No 18·22 de mukim Vekili H. w. 
ISTOK Efendi ye müracaat etmeleri. 

Devredilecek lhıira beraıı 

"inşaat ve diğer maksatlar ug
nmda kullanılan ve su ile haHedile· 
rek doldurulan çimento yahut alçı 

ve bitumlu mevaı yahut ya~lı barç
lanıı lh '-arma dair" lsl4hat ha~kındaki 
icat Jçin Sinai müdüriyeti umuml
yesinden lstib5al edilmiş olan 4 mart 
1929 tarih ve 2705 numerolıı ihtira 
beratı iıCkkındı bu kere başkasını 
ferağ veyahut icarı verileceğinden 

mezk6r ihtlrayı satın almak veya 
isticar etmek arzusunda bulunan 
zevatın Istanbul Yeni posıahane ar· 
kasında Aşir Efendi kütüphanesi 
caddesinde Türklye H. No. 18· 22de 
mulı:im vekili H. W. ISTOK Efen· 
diye müracuı etmeleri. 

Perfavnlyal Vakfından: 
KöprUbqında Valde Hanı deru

nunda 9 No odalar il No maa oda 
mağaza, 16. 15 No mıa oda mağı· 
za, 17, 18, 21 No mağaza ve oda
lar · açık arurmı suretlle ve yirmi 
gön müddetle mbıyedeye vız' edil· 

mlş ve yevmi müzayede olarak şu· 

baun 14 üncil cumartesi tayin kılın· 
mıf olduğundın kira ile tutmak is
teyenlerin yevmi mezkilrdı saat 15 e 

kadar lstınbul Evkaf madürlyetinde 
pertevniyıl vakfı idaresine vey3 idare 

encümenine mUracaaı eylemeleri. 

edilmek ü~ere kapalı zarf usulile 
_münakasaya çıkarılmıştır. Müd-
deti münakasa 2 mart 931 tari- 1 

hine kadar yirmir bir gündür. Ev
rakı f enniyesi ve projesi Vekalet 

1 

muhasebesine verilecek 25 lire 
mukabilinde telsiz telgraf cıva
rında enstitüler inşaahndaki hey' -
eti fenniye tarafından verilmek
tedir. Zarflar 2 mart 931 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 te lktısat ı 
Vekaleti Ziraat müsteşarlığı kıs- r 

mında komisyon tarafından küşat 11 

olunacağı ilan olunur. ·-••••• 8 llA 15 marr 931 de devam edecek 

Viyana Beynelmilel ilkbahar sergisini 
ziyaret edlni:ı. Avrupının en mühim alım merkezidir. Avunuryanın btıtil 
ıınıyi merkezleri ye Avrupı'nın en mühim devletler! çok faydalı y 
ucuz mallar teşhir edecekltrdlr. iyi ve ucuz mal tedariki için kaçırıl- s 
mıyıcık bir lıuıınr. Ziyaretçilere tC1hilitı ltzlme gösterllecekdr. Taf• h~ 
&!Ilı Anknra ve l1taııbul Avusturya sefaretinden alınabilir. Iıtınbul • 
Viyana (Sofyı tırlklle) seyahat için tenzilAtlı f13tla bilet Ycrilmektedlı. bı 
Hüviyet varıkılın, fahri mümessiller! Gılıtuaray'dı ve Perıpala.! tiı 
karşısında (NA TT A) seyahat ıcentasındın ve lstınbul'da Kaıırcıoğ!U bi 
hanında Sami Sperer ~:fendiden tedarik edilebilir. 

••••••••••••••••••••••• 64MI. 

lstan~uı it~alat gnnırugn nıO~irlilin~e 
Markası 

Bila 
No: Top Kilosu * Cinsi eşya 

• 
BllA 31 7 l ipek mensucat k 

·1' " 3 4,650 ., " 
Balı\da muharrer iki kalem eşya l 1·2·931 tarihinde I,ca 

itha!At gümrüğü müdüriyeti satış komisyonu tarafından hilm' 
yede satılacağı ilan olunur. 

Mes'Üi-mildür: Bürhaned 


