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DAHiL lçlN 1 HARiÇ iÇiN 
~'ntlifi : 1«>0 kU1'11f Sme1fii : m'O lnlnıt 
Altı Ayhfa: 800 c Aiti Ayllft: 1500 c 
Üç Aylıfı ; 450 c Oç Aylıfl : 850 c 

Nüshası her yerde 5 kuru BGlmalaarriri: ARİF ORUÇ 

fst. Ankara caddesinde Tel. Santral lst: 500-501 
dairei mahsusa DahiliNo. 1 Bqmuharrfr 

Telgraf lst: (VARIN) > No. 2 Müdiriyet 
Posta kutusu lst: 395 > No. 3 Tahrir M. 

> No. 4 Muhasebe 

Oönderilen evrak iade olunmaz. 

BAŞMUHARRİRİMİZİN DAVASINA DEVAM EDİLECEKTİR. 
Hayret etmeyiniz! •• 

Milletin açlığını, 
sefaletini itirafa 

Ankara, 14 (Arkadaşımızdan) - (Milliyet) gazetesinin Büyük Gazi hakkında 
yazdığı haberler burada derin bir teess'iir uyandırmışhr. Verilen haberin ertesi g'iin 
mesleki namus ve şeref nazarı dikkate alınmıyarak tekzip edilmesi de bu teessürleri 

başladılar. 
Bu •idiıle l•met Pı::Jlta· 

aarlarını birer birer 
•ilyliyecelttirl .. 

teşdit etmiştir. Haberi veren gafiller derin bir uykudadırlar!. ERTUÖRUL ŞEMSETTIN 

Hare ıem~eri siya•:!en ."'hlıyor :u?. Cemil Bey . Son dakika: . 
Akdenız muhım hadı- fi ırka hakkında o· h • b 1 

seler arifesindedir. 1 izahat veriyor ıvanı arp ışe aş ıyor 
~'Kubilayın,, mektebinde hazırlık 

İngiltere • Romanya münasebatı 
gün geçtikçe ilerliyor! •• 

Dtıldl ıaseteler 't'e te)iraf· 
lar haber Yerdiler kl Romanya 
kuT't'el bahriyesinde asim bir 
tahkim ve f aallyet Tar. Ro
manya ku.&vel bahriyesi ma• 
fe•kalmemul kuvvetler hazır• 
lamaktadır. 

Bahri ıtparftler yapmıflll'. 
Şu bale 16re Karadeniz de 
Ruı donanmaıına karıı Kara· 
denlsln hlkimlyetfai tutacak 
bir ku•T•tln lıtihzan ehem• 
miyetle ikmal edilmektedir: 

Biz bunu bir ay e•vel, ga· 
zetemizln bir bapaakal..U.de 
dibaya y ntn tddalacle 

bihllr•lftlk. Geçen aiuıtoıun 
athayetleriDde Köateaceye mlıa· 
flr pt.n ln,tlfz ftloıunun aılıa· 
ftrlill uamııtır. Demiıtlk • 
Bu aabrları yazarken bazı ıi· 

yall hidlıeleri lıtihdaf tle hü· 
k6metiafzln de nazan dtkka· 
tini celp eylemlt idik. Görülü· 
yor ki bu ı~rüıümiiz boı de
illdtr. Eler buıtn yarın Köı· 
tencecl• misafir lnıiliz harp 
ıemllerinln Romanya hük(i. 

metine aablmıı olchıiu te1ıraf· 
laruaı ı&rlnek hiç te lı•Jret .... .,. .... 

' ; 5 ... t • 

, Edebiyat talebesi 
Türk ocağında senelik kongre
lerini aktettiler. İdare heyeti 
başka bir gün seçilecektir. 

Cemil Bey 
f1rlra- k-.re1-lnde ba;ı;.I' 

....... ak Gzere Ankaraya ıft· ' 
mit olan Cemil ·a. dan ~hrl· 
•••• a•tlet etmifUr. Ve Fırka I 
iwpsreel baklanda sazetemlze 
a~I IMyanatta ltulua .. ,tur: f 

- Ankara tefldllt heyeti, ı 

ikmal edildi 
Menemen, 14 (Sureti mabıuıade sfden muha&lrtmı.clen) -

Dl•anı harp buınn ite baıbyor. Kubllly mektebinde bnılacak 
olan adalet mahkemesinde hazırlık ikmal edllmlttfr. Bamün 
için y,erler ikmal edllmııur. 

Yapılan taharrlyatta yüz mavzer, elli tabanca hnluadu ve 
hükiimete teıllm t-dlldl. 

Foça Kaymakamına suikast yapıl
dığı tahakkuk etmedi 

Menemen, 14 (Sureti mahıuaada giden muhablrlmfsclen)
F oça Kaymakamına auikaıt yapılmakla tevkif edilen Tdccar
Haıan Baırl, Mehmet Tevfik, Etraftan Rept, Beledı,.. muha• ' 
ıtbl Necmi, baımualllm Cemal, muallim Ahıen, bhvMI Hasan 
mektep hademesi Yuıuf, Ali oilu Hüıf'yln efendilerin .. aul· 
kut nede irtica ile alakaları görülmedifinden Dtvam harpçe 

eerbett bırakıldı. 

Ruhsatsız sarık saran bir hoca 
yakalandı 

Menemen, 14 (Sureti mahıuaada .. den muhahtrlmr.ı-) -
Menemen h&dı..u,ıe alikadar olanlardan 150 kftlmn eyrakı 
taazfm edlJerek Divanı harbi 6rfiye vertlmlftlr. lfle1 illllren he1etleria hazır. 

la~rı raporlan tetkik ede-
r.Is lhtı,.açları tetltlt etmlftlr. 
Hmb faallyetlerlnl bttirme
•lf olan heyetler iM ra,.rla· 
nnı bamrlamak tız .... taWlcllr 
ld kudt vazifeleri ltaflll& a .,.. •et ebaiftlerdlr. 

Menemen'dekl Harmandala imamı rubıatıız ıank lal'lll&kw 

ı ta idi. imam ahiren nazaret altına alınmıı Ye k•cllılae utçfn 
Hnk 1ardıfı ıorulmuıtur. 

---
Sl7amettln 

F alırettin Paşa Menemene gitti 
lzmtr, 14 ( Huıuıi) - Fahrettln Pata bu sGn Menemene 

ıeldi •• Divanı harbi örfinin vazlrettnl tetkik etU. 
Poliı müdGra Ômer 8. de Menemene pderek nli ve 

mGddeiumumlle ıörn,tü. 
Bu giln Menemene yeniden 14 mevkuf göndertlmı,ur. 
Muhakemeleri takip etmek iıtiyenler dGhulf1e yarakaılle 

sfrebtleceklerdlr. 

Şaki Selim Divanı harpte 
lzmır, ( Huıuıı ) - Arkadapnı 61düren ve bir d6'üll 

evinde atbfı bir bomba ile beı ktılnln 6lümüne aebeblye& 
veren takl Selim Divana harbe verllmlıtfr. Abklla 

- Muherebe mi olaoakmıt1 
- Bize ne kaP1011tm, biz senini• 

aktettlk. 
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l~J'ı'U~8or:ıll ~9'\ YunusNadiBeyin telaşınasebepne? 

1111 flllC Anlaıılmaz muamma! "C6m- Yok eler Teıkfah esasiye 
Tek dereceli intihap huriyet,. Baımuharrirl Yunuı kanunu, Yunuı Nadi Bey n 

Eski rejimden yeni idare· Nadi Bey son zamanlarda tefsiri veçhile ( içtimai niza• 

ye g~rdtifmfz zaman istinat Yeni Et fiatı nicin Komisyoncular memleketin ikbıadtyatını ve ma muhatap bulmak için itti· 
eyledii miz esbabı mücibe hiç- , bilhassa teırii hayatin muha· haz olunmuı usulden ibret!) 
ıüpbesfz milletin sevfyet lr· Sene fırladı ? Neler faza11m çok düıünmeğe baı- bir nazariye ise o zaman an· 

fanı ve kabiliyeti medeniye- Bütcesi Bu ıuale cevap verecek istiyorlar? ladılar. Bılhaaaa Teıkilatı e1&· la§mamıza lmkln yoktur. Biz· 
ıinln müıaadestdlr. ' bir makam var mıdır, yok mu- ılye kanununun lncelJklerlne ce, Teıkllatı eaaıiye kanunu• 

Eıki ~e Asyai kıyafetleri Vilayet yeni sene bütçesi- Gümrük komisyoncular ve ehemmiyetine fazla temaı muz herhalde lafzı mıırat dur bilemiyoruz!.. Çünkü böy- d d b k 
terkederek aui ve medeni nt ihzar ve irıalinl devalre cemiyetin e ün ir lçt'ma a • etmeğe baıladılar. bir nazariye değil, bir esastır. 

le hayati ınir ıılerile vazife- d ı B ı t d 
kisvelere bilründüğümüz za· bildirmiıtlr. te i ml§tir. u top an ı a Dünkü "Cümhuriyet,, ga· Türk milletinin belkemiği ıa· 

d b b k. 1 H i h b 931 dar bir malkam mevcut olsay- karne meseleıtle Gümrük ta· man a izi u le amü e le· usus mu ase e se- zeteıl ba•makalesinde mü•a- yılan bayat damarıdır. 
dı ıehir halkını daha evvelden f b k d 1 il t ... ... 

bar eden hi.dlıe de yine aynı nesi bütçesini hazırlamaktadır. ri esinin tat i i 0 ayıa e a· rünileyhin yine bu bahse te- Gazi Hazretleri yarın mil• 
haberdar ve tenvir etmesi dd d h ı fi ti cıaalara, yine milletin ıevi- Sıhhiye ve Nafıa müdfrJ· ba üı e en i ti ıi arın sure mas için bir hareketi kısrlye- lelin emrü iradesinde de b'lfiil 
lazım gelirdi... Halbuki aair h 11 ı " K ı yel fikriye ve rnedeniyesinin yelleri bütçelerini gondermiı· a 1 görüşü müıtur. om • lerl meıhut oldu. me:'ul bir mevkle geçip, bu 
zaruri havayJç gibi bunlarla ı " t hd ı 

müsaadesine latinat eder. lene de Maarif bütçesi bek· ıyoncu ar tüccar mus a em· Bu hareketi kısrlye "Gazi hususta da mil.ete bir dersi 
, f I 1 1 k d uğra§aniarın alakasızlığına bu • ni gibi namlar altında evvelce b k I 

Babl ananeler ve ert eri eni me te ir. Hazretlerinin vaziyeti hakkın- i rıd vermek feda ir ifınıda 
vaziyet kafi bir delil demek- I T d k d 

dalalete sevkcden kötü itiyat- Nafıa programı geçen ıe- nası sa fcaret 0 asına Y e· da,. ki "Milliyet,. in huıuat göstermek iıterlerae, o büyük 
lan. bir ande ve bir hamlede neninkinin ayni olmakla be- tir. dilme,erlnden bilistifade ken- istihbarıdır. insan kendi anlayıp tle bu 

Acaba; koyun sevkeden k 
yıkmaktaki muvaffak yetin raber üç senelik bir yol prog- dilertne tacir ıüsil veren im· Nimresmt olan "Mtllfyet" fedakarlıiı da yapmak zaru• 

k mıntakalarda hastalık mı var, selerln muamele yapmak 
ıırrı ve mil'et·n bu hususta i ra.mı mevcuttur. in Gazi Hazret~erl hakkındaki retini hi11ede.ne, Türk ıuillell 

Yoksa oralarda •iddetli soğuk· - G- ·"' ğ tıl 
hazım ve yükrek idraki de Vilayet yol vergiıini bu ıe· ... uzere umruge u ra maıra- haberinde biı: ne bir blffet için yine tarihi mefahirden 
. k b 1 d 10 lf d 1 ak lar mı hükilmaürüyör .• Yollar sını iatemlılerdir. ha k b da ? T k 1 nep aynı a 1 iyet ve aynı ne e ra an a ac ve ve ne de bir garabet görme· f a un ne var. eı i ab 

kapalı mıdır, ve uire ve ıalre .• 
eıaılara dayanır. paranın bir miktu·ım umumi Komisyoncular tarife me- dik. BHhaaaa Gazi Hazretle· esaılye kanununu ihlal edeıı 

Asıl hatıra gelen nokta; 
~ yo!lara sarf edilmesi f çfn Na· selesi itilaflarmın tehrimizde rlnln gayri mes'ul Rellt hükfl- bunda ne var? mevsimin fcabatını ileri süre· 

Bu yüksek kabiliyeti ib· fıa vekaleti emrine "Yerecektir. halledilmesini ve bunun için met mevkifnden b!zzat ft Koca Franaada yakın 
rek hiç yoktan - iht kar 1 

raz eden bir milletin kabul Bu ıuretle programı fatbik Hakem komisyonunun slan· bacına geçmesi m~htemel bu· tarihlere kadar Reblclh11hur-. 
alııkmhiı teıirile - flatlann ... 

eyledill Cümhuriyet refmi· edecektir· bula naklini istemektedirler. lunuyor haberinde, hiç bir Juktan Baıvekilete geçip bil-bi:i ıebep artmaıı mıdır •.. 
nl ber türlü nokıanlardan Nafıa vekaletince ehem· , Bu ihttla~ flar en ziyade fevkaladelik veya Te•kilatı fiil memlekette emrü idareyi En çetin riyazi mes eleleri ... 
kurtararak onu ideal bir hadde miyelli olan Çatalca ve Floryı hariçten oelen malların bazı eıasiye kanununu muhil bir ele almak mecburiyetini his-halletmek kabildir, mümkün- ~ 
hal etmek ve hu rejimi en asfalt yoludur. kayıtlcrle Gümrük resmine tabi nokta görmedik. Oha'de Yu· 'etmiı Cümhur t"elsleri az m~ d-ar. Lakin bunu halletmek · 
müterakki ve en asri bir tarzda Sıhhiye müdiriyeU bu &Pne tutulmatından·. ileri gelmekte- nus Nadi Beyin te~icı sebebi dır? MQıyü Puvankare kaç t.ok lmkinıızdır. ... 
çerçevelendlrmek zaruretinde- kadrosunu tevsi edecek ve dır. nedir? kere Relıfcümhur ve yine Baı 
yfz. bu suretle yeni bakım ev?eri, D •• k Faraza yüzde 10 ntsbetln· lıtn garfp ciheti, makale- vekil olmadı mı? Elverlrld 86-

Bu lüzum milletin göster- bir iki yerdede dispanserler un a şam de ipekli olan mensucattan nln ruhunda ckunan muarız yük rehber bu ihtiyacı hi11et• 
diil bilyük kabfJiyetin bir mu- vücude getirecektir. muayyen ve mutedil bir reslm vaziyettir?! Mesela makale- ıin. Zaten ır.emleket·n derdini 
kabelet ıükranı ve hükume· Ayr:ca bütçeye tabıiaat EminÖnÜnde bir alınmaktadır. ipekli nisbeti nin en sonlRrındaki 1u fıkrayı, ondan yüksek bir nazar'a gö-
tfn en ıerefll bir vazifesidir. konularak çok çocuklu aile- daha fazla olan menıucattan bir defa daha dikkatle oku- rüp çare arayacak kim var? 

* lere yardım edilecektir. cinayet oldu ise bunun 2. 6 miıll resim yalım; Yunus Nadi Bey aynen Bize kalına Gazi bu m~m 
Mütaleamızı teyit eden Maarifin de yeni mektep alınır. fU satırları yazıyor: leket ve mtliet için her feda· 

hidfte Serbeıt fırkanın bi- fnıaatı btiyeceği tahmin edil- Dün akıam ıaat 9 da Eminö- kar'ıit icabında yapar, •e ya• 
.J kk-tü d rt mektedı'r. nünde bir cinayet o!muı ·ve Bu müasebetle ipek'l nl•- (Hem bi%im Reisicümhu· 
uayeU te,e u n e o aya betJ ve bı·nnelı'ce r··ı·m mlk· pacağını ne Yunuı Nadi Beye 

L- f"- ı d cfgercl Mehmet isminde bır """ rumuz nic ·n gayri mes'ul va· 
atılan D&ZI aa!r er fr. lan h"kkında ltı·IaA fl•r h!nl • ne de ahare sorar! Onun de· 

.. .L L li d d ı·kt d' h h J manaY tatar Hakkı ilminde .... .. ziyetten 'irkıp ta fiilen iı ba-
S.yuetl uaul yemiz e el - IS8 J 3 8f 8f." -im· '-tadır. Bu gibi lhtilifia· ' D l hasının nüfuz eylediği bir 

b k 1 dı.ğer b·r manavı o-'du-rmu·ııu·r " .. a -•r:ıa gec, ecekmi,. ev et reisi dl ve a1rl ir te 8.mü gör- • • • k Y kuvvei kut&iye vardır ki, o, 
b led Cinayete sebep cokak or- rın Anka.rada Hakem ~m!a- o!arak Gazi lfz. leri fiilen iş 

mek ldi7enler u -.ell e Fındık pivasası f _J h ır Türk milletinin kendini kur· 
• J tasında portakal ıatmak me· yonu tara U)oan • i lae za- b:ışınJa bulunmuyorlar mı ki 

millete lek dereceli meh us taran adama merbut muhab• 
Bu sene fındık satı~ları ol- selesidir. İki erkeğin biribJrinln mana tevafuk etmektedir. rıe dense ikide bir bu:ıu, da· 

intihabının lüzum ve f aidesi· bet ve merbutfyettJr. 
dukça müstekar ve iyi bir kanına girecek kadar büyü- Bu ise tüccar ve komia· ~a fa:r.la•ını İ•temek hevesle· 

ni izah ettiler. b ' ı B ı d Türk mi'lett, evet buıüa 
k il vaz:yette idJ. Bütün 930 ıe· yen u mes e eye e e iye rne· ı m t zarrır ..... mu" ri aö•terebiliyoruz? Teık:la'ı 

Yeni fır anın mi ete ar- murlarının idareılzlP't ıebep yoncu ann u a .... ,. 0 bir çok 11tıraplar duyduğunu 
b 11 ._ , neıl zarfında Tilrkiyeden 14 15 t kJ im 11 ı olmaları .. & • ...._ e•a•ivedeki mes'ul ve aavri 

-ıettill proıramın e 1 a,ıaııı olmuıtur. e 0 a n ... ....- "' 0 "' büyüklerine anlatmıftır. 
rr.i!yon ~31 bin 760 ki o iç fın- b b k dl ' l ıo··ı ,· · ı· A • noktau bir dereceli intihap- Cigercl Mehmet, her za- '" iyet verme le r. mea u .. er 'f ımaı nızama Bunun teıiriledir ki Uk ham-
dık ibrt.ç edilmttUr, Kabuklu h t b l k • • "tt• 

tır. ~ man portakal ıattığı yerin ~ ..... -- mu a ap u ma ıpn ı ı- lede memurinin halka karp 
I k k ihracatımızm miktarı c!a 80 ne lıaz olunmuı yüknk rı•uller-

Bu ır anın slyaıi ra Jp- tatar Hakkı tarafın~an iıgal J p • vazifei medeniyeıinl if ... da ıon 
kilo!uk çuvallarla 121 bin 239 apon rensesı d 'b tt" ) 

lerl aym fikri kendilerine edildiğini aörünce kızmıı, kav- en ' are ır. derece itina etmesi lüzumunu 
çuvaldır. Bu da 240 bin çuval 

mal ettiler. gaya baılamıı. hasta Yunus Nadi Beyin ıu ifa- dünkü ve evvelki aünkü hü-fındığa tekabül eder. K · ·k b- " • 
Hükiimet gazete!erl bir avga aıttı çe uyumut desinin her satırı, her harfı kamet ıazetelerinln ilanından 

Şubatta iç olarak ihraç et· h M h k 1 n_ k ı ld dereceli intihabın bu sene ve nl avet e met amaıını p l 1. J altındaki maı.munu biraz tel· an ıyoruz. ..-me o uyor 
ğimiz fındık miktarı 426 bin H kk ı bö"ğ - 1 erapa as ote ınae 'd k" 1 d b " kanunt7et keıbedeceğini ilin a ının ıo rune asp a· kik ve tab!il f aideden hali ı are ma mes n e u ıu· 
772 çuyaldır. mı•tır. Mehmet kaçmııtır. Hak· ı·stı·rahat edı~vor nan meı'uliytlerlnl Jbzar eden ıuretile mlllete tnıtrab ve te- I ... J değildir. Çünkü mesele Gazi 

.... 111 y--..1 ~ıer. Dfğer taraftan, ıpanya 20 kı da hastahaneye giderken I k 1 d Ç sebepleri bizzat huk6met ken· 
.... csnu ~ bin, ltalya 25 bin, Kafkasya ö?müıtür. İki pndenberJ ıehrimfzde ve mem e et meae.eıi lr. ün· diıl keıfü idrake baılamııtır. 

2,500 çu-.al ıatmıılardır. m!ıaffr bulunan Japon Pren· ka Gazi, TCirkün baya· Bu hadise, elbette f ali ha-
Serbe.t fırkanın kapanma- Sabıa amade miktar ise Müteferrik tesl Takamotao cenap'an ha- tıdır, onun hayatı ve vaziye- yırdır. Ancak millet her der-

ıile Halk fırkası rakipsiz kal- Türkiyede 80 bin, ispanyada fi!çe rabataız bu:unma!arı tı, teırii ve tarJbi bütün hayatı, dinin devavnnı kendi bala .. 
mıı n bu ftkfr de ıuya düı· 12,500, 1talyada 5 bin, Kafkas- Cemiyetleri teftiş haıeb!le dün de PerapaJasta- mea'uliyeU veya gayrJ meı'u· karından bekllyorıa bunda 
mü,ı6r. yada 7500 çuvaldır. Eanaf cemiyetleri murak•p· ki bu t:sl dairelerinde tıtlra· liyeti, Tiirk mllletfnln hayatı da esaslı bir hak vardır; bu, 

Bugünkü gazeteler, intiha- Cihan fındık sarfiyatı ise leri muhtelif cem!yetlerJ teftiı hat etm'ılerdir. meaeleıJdir. Mesele herhalde layemut bir hak ve imandır. 
batta birer namzet yerine b:r etmektedirler. Dnn de Lokan· Yunuı Nadi Beyin kısa Gazı, milleti için yeni bir 350-380 bin çuvaldır. Fakat, bı: Ankara, 14 (A.A)- Prens 
kaç namRl l~llerileceğinl yaz- tacılar ve ıoförler cemiyetlerini mütalealan kadar basit olma- fedakarlık daha tarihe kay· ihtiyaca karııhk olarak ancak Takamatl4) terefine bu cün 
maktadırlar. tefttı etmlılerdir. dıfı gibi bunun mevzuu babı- detmeğl dnıtınmtiııe, bizim 370 bin çu,.al fındık fsdhıal 13,30 da Ankarapalaıta Baı· 

Bundan anlaıılıyor ki mec· Esham komı·serı· t. olmaaında da bir biffet veya f""'n bunda .... cak ve tarih edilmektedir. Yani aene-.t 10 vekil met Pap tarafından ,... ...-..-
illin bu devresinde Tek dereceli ecanlp nazannda memleket ilminin ıaıacatı bir garabet 
intihap kanunu kabul edJlmi· bin çu•al veya 800 bin kilo Geçenlerde Ankaraya al· ziyafet k ttde edilmiıUr. için muzır bir cihet biç yok- atll mevcut olmadıfı halde, 

daha fındığa ihtiyaç vardır. d E-L T h ilAt Bor Zt f tt bft. nk mili t y N dl Be 1 t ıı. yecek ve miDet yine müntehibi en uıam ve a v a • va e e uy e tur. Her medeni memlekette unuı a Y n e •ıına 
aani uıullle meclise aza ıeçe- Ziraat odası proje sası komileri Aptütkadir Bey Meclisi Rebi Kazım Paıa mevzuu bahsolabilecek bir sebep ne? 
cektfr. hazırlıyor ıebrimize gelmiıtir. Aptülka- Hz. lerlle Heyeti vekile aza- mevzu, teırii, ilmt, bir mevzu 

dir Bey, Ank&Tada bütçe ve ları, Cümhurivet Halk Fır· 
Bir a.y eYvel daha beı ıene lıtanbul Ziraat odası teıkt· kan grupu relı veki i memleketimiz lçCn neden muzı 

iktidar meyk.Unde kalacakları- idari bazı meı'elelerl lntaç et· olsun? 
latını btr kaç gtine kadar miıtlr. Ali ve fırka kltibl umu-

m iliD edenlerin neye güven- tevıl edecektir. Ve ıehrimtz Yüzde iki veriliyor miıl Saffet Trapzon meb'· Evvel& ıunu anlıyalım; ay 
diklerini fiacll daha yakından ziraat m6diriyeti bir pro•e nı günde ve ıu dakikada ka· 

ol ~ Gayri mübadfll.,re dün de uıu Hasan beyler, kara müı- 1 öjrenmlt uyoruz. hazırlad·"ı gibi bir rn)ı ıube- bine ve hü tümel erkanı için 
.._ _. yüzde iki nllbetinde tevzfata teıarı Seyfi Paıa, Deniz müa- b • I * lerl açılacaji aynı zamanda mucl i m~ı u iyet bazı hadJaat 

-'-•L. devam edllmlflir. Gerek mü- t-n Mehmet Alt, hariciye, b a- 1 R h k t MüDleoaua lalli uıultJe meb- da hayvan yetlftlrme, ıslah -r- te a ur ey.erse eiıl ü üme 
L.. .a. 1&kkefat ve serek arazi ıa· millte§Arı Numan Rıfat, birinci b d • 1 d .. l._' uı intlbaua AYl'Upanm biç bir tılerlle meıgul bir kıatm da un an mea u mü ür r aı a.. 

hlplerlne tt:vzlat yapılmakta daire müdürü Eıat, pretokol T k ı k yerinde )'oktur •. Demokrall Lu bulunacafı bıldlrllmektedir. eı i itı eıaıiye · anunu· 
gün ba~Je bir teJ kabul el· Aynca arıcılık ve aebzed· oldulundan kalabalak fevka- U. müdfrl Fuat Beyl~r ve Ja· muzun heyeti umumfyeıl de 

lide tdı. poo serarell erkanı:. Prenı b d ı m 1 1 ,_ mlyor, t&DllDIJ'OI'. IJk için de birer tube açdacap 6tün me en m et er n aa· 
(G ·· ıcemal) ve (Re~tPc ) Hazretlerinin maiyetleri ve b Bizim pbt güzel bir de- tahmin edilmektedir. U y• y• vanlnl eıaslyesl art 1 rüesayı 

Se f d U milımandarlan hazır bulun· h"k(i i ı ddt mokrad ve 1epyenl bir rejim yrlse aln mü üriyetl • u met ç n ne ma ve 
kabul (etmlt olan ve büUbı mesafe kat'ına baıladıktan mlyeıl tarafından (Giilcemal) mutlardır. ne de manevi hiç bir meı'u1f-
millt trade -.e kudreti bir mec· sonra hu aaldm ılltemde israr ve (Reıltpaıa) vapurlan ih· Ankara 14 (A.A.) - P yet kaydü kabul etmemlttir. 
liste teklif etmlı olan bir mil· milletin rejim kapaıltelfne tiyat postalara ayrı!arak ıefe· renı Takamatao bu eabah Yani efer bugünkn hük<imet 
lele ikt dereceli intihabı naııl tecavüzdir. re kalkmı"Yacallları haber alın Ankara kalesini ve etnografi dahili Teya harici siyasetinin 
yakııtırdıklanna akıl erdire- * mııtır. müzesini gezmiılerdlr. Prenı bazı hldisa.tından mel'ullyet 
mlyoruz. Medeniyet bize g&ıterlyor: (Reıttpaıa) dün ıon aefe- Hazretleri yann Ankaradakl duyarsa Reiafcümhurun bu mes'· 

Her tllrlG yeniliği kabul et- Bir adam bir rey! rint yapmak lizere hareket mekteplerin bazılarını geze- uliyette hiç bir bluel lttiraki 
tikten \'e tekamül yolunpa Cevat Rlfet etmitlfr. ceklerdir. olamaz. 

Mtruf 

~~------·-·------~~-
Be~diyede: 
intizamsızlık var 
Şehrimizin ıeyrü sefer iı

leri bugünlerde intizamını kay
betmlıUr. Eskisi .ribi otorno
bı:ler kontrol edilmemekte 
ve memurlar yanlız IJ&ret yer· 
!erine dikkat etmektedir. Bu 
aayrı muntazam itlerden teb
like!er zuhur edeceği için Be· 
lediyenln nazan dikkatini 
celp ederiz. 

Fahrettin Paşa hasta 
1-zmir 14 (Yıı.nn) - D vana 

harp reisi FahreHfn paf!l gıribe 

tutulmuı ve dok torlar ialirA• 
hat tavsiye el:niıle!cllt. 

Bu giın s~rvct ilmt:ıde biri 
levkıt edi!ml~U:. 



, 

----------

,ı iMustaf a Pş. 
diyor ki: 

. Millet 1 

irticaı tel'in ediyor 
Zı ı·aat kongresi devam ediyor 
Ankara 14 (A.A.) - Ziraat kongreıl bugün öileden evYel 

•ktettiği içtimada ıarapçılık, sirkecilik, IEpitoculuk hakktndald 
. en -CUIJM:n raporlarını müzakere etm'ıtlr. 
• Şarapçılık raporunda umumi haı'pte Avrupa piyasalarında 
lllevki ı.. . mlf olan ıarapçı!ığın ıerek har:çte Te gerek dahilde· 
ki nıevkiinl kaybetrn : ı olmasının rebeplerl izah edilerek bu 
aan'atin lnkiıafını temin için ıarapçılık üzerind,kt inhisarın fer'i 

' fle imal ve aatı§ln serbest bı rakılması, iıtihsal m ntakalarında mü• 
abıilier kooperatifl-erı tqkil ve ıuap lmalathane:ert ve mahzenler 
ı &eald, inhiear idareli tarafından Tekirdağında yaptırılmakta olaı 
farap ima. athanesl ve mahzenlerinin kooperatifleıtirihnelf, 
hariçten ithal edilecek ıarap ·arm aflr remıe tabi tutulması, 

1 
tarap imalatında kullanılan (;züm nevilerlnin ıslah ve teksiri· 
D:n temini temenni olunmakta leli. Ba temenaiyat üzerinde 
Lır takım hatip 'er söz alarak inhisar idaresinin vazetmlı olGu-

t lıı takyitle mihtahuUeri ızrar ve mutavauıtları kazandırdr 

1 

tına ve kiçük ıarap &millerinin birkaç büyük ıarap tüccarı· 
llUa elinde kaldıklal'llH aöylemiıler ve f&rapçılıfıDllZI• iaklıafı 

l lçin esasen ıarap '.an ahnan ve talılear idaresi varldahnın 
Jilzde bir buçuğunu te,kil etmekte bulunan lnhiaar rellllhı'n 

( kaldırılma11ın lstemi,IEnlir. 
Sirkecilik raporunda iptıdd bir vaziyette bulunmakta olan 

{ flrkecilifin inkiıa i'ını temin makıadiJe llalen biyük tehirlerin 
airke iht.iyacını k&l'fılaya.D ve sirke rahıından vapı"mıkta til'

\fceterin imalinin men'i, ılrke:,.ııhunun memlekete ithalinde yalı 

1
111& ... ayıde kullam'.abtlmfti için mahiyetinin tağyiri ve alrke 
hnalatında lnhiru idaresince mevzu takyldatın kaldırıman 
teklif QlllllEkta fdl. 

Ba teınwwwtyat taıvfp edıl•ıkten ıonro hplrtocuhık bak
fh !.kf raperaa müzakereıfne geçilmiftir. Hararet!! bir mü
aakereye mevzu teıkil eden ba raporda hplrto tma'itı için 
•..tttaıd her tUr:ı lp\idaf mevaddın memleket •ahrllwıle te
•ia etwteaı '" ba makeatla aıemleketfa 12 mahtelff ıntnta
kaıında iap'rto fabrtka ve ln:alithane!erl teslıl, benzin, gazo· 
·lln Ye muttakkatma ugarf yüzde 10 niıbetındc bpirto kant• 
"tlrtlınaıı, ispirtonun kuHanıhnaıının t~mlnl fçln irpirto yakan 
ocak, soba Yesafreye aft ıer,ıler vücude eeUrilmesl iatenil· 
•ekte idi. 

· Söz alan lıatitler ba meı' elenin yalnız t:caret l§I değil 
llflli zamanda bir mt:ıt mü:!afaa mes' elesin! teıkil ettiğini 

l 'lıeyan ve bu hususa nazari ı:!ikkatl • celbederek inbinr 
idaresinin ispirto lma:;nı rayet ucuzca mır~etmealnf, benz:n 
't'e muıtakkatına bplrto karqtırmak lçla lilzım olan eterin 
de istihsal edilmesini söylemlt!e:Wıir. 

Kongre bu temenniyab kabul etm!Jtlr. 
. Ankara, 14 (A.A) - Ziraat korıııreıi buriln öjleden sonra 

1 
a1rtettlği fç~lrnada tavukçuluk raporu üzerinde müzakerede bu· 
lunmuıtur. Encümen raporunda hAlen ta.ukçu"uktan alınmakta 

' olan altı mi'. yon liraya yakın b.uıılabll kua bir zamanda art· 
'lınlmaıını temin için ittihazı ;uı•gelEa te«:Mrlft' fzah edilmelrte 

Meb'uslar nasıl 
intihap edilecek 

Ankarr, 14 (Yann) - Ye
ni yapılacak intihapta Halk 
Fırkı.sı meb'uaları namHtleri 
şimdikinden farklı olmakla 
beraber tatil zamanlarında 

faal:yette bu:unacak:ardır. 

Bu tatilden hı:ifade eden 
meb'uslar daire! lntihabıy .. le
rindeki köy'.ere giderek, lnkı· 

llp nıhunu bertarafta apla· 
r1 kararlaıtırılmııtır. 

Türk- Çekoslaoa~a 
ticareti 

Ankara 14 (A.A.) - Tür
kiye ı:e Çekoslankya ara· 
aında ticaret muahedesi ak· 
:ı için cereyan eden müzake
rat itilafla neticelenmiıtir. 
Mukavelenin cumarteli günü 
imzalanması muhtemeldir. - -.~indistan konferans. 

Londr11 14 ( A.A. ) - ·Hın

dlatan konferansında Brehmen 
ve Müslüman aza ar aras.ndaJ.. 
htilifı bertaraf etmek için 
şimdiye kadar ıarfo:unan me· 
raJ net!cedz ka'mlfhr. tlüs
lümaıı azalar, kanunu esasiye 
Müı:üraan aka liyet'erln hu· 
kukuna emniyet altına alan sa· f 
rih ve kat'ı maddtler itha 
~dilmedikçe bu kanunu kabul 
edemiyeceklerini bildirmiş· er· 
dır. 

Diğer taraftan Mthract· 
likleri temsil eden aıurahhu
lar, H'·,d:atanın doğ : udan doğ· 
ruya 1 giiiz idaretine tabi 
iuımına alt mes'e"e'.e~ etrafın
daki müaakaıalara ffürak 
uzııauada o'.madiklar•ı <Öy· 
·emı,!erdir. M•MN• muralıı· 
lıaalenndaa IVıebmet Safi Hını 
MiiWüman '.armm hukuk ..-e 
-fiHııl kat"t sı."ft:te temin 
etmfyea bir H:at kaın:aa eta· 
•ilain ~ .... ı itile •utebet
olannyacağ1nı bt yan eylemi}• 

(Bt11 taralı 1 inci aahifeJe) 

Anadolu Ajansı muhabirine 
111 beyanatta bulunmnı·ur: 

Muhakemelere yarın baı· 
lanacakbr. Bazı noksanlar lk· 
mal edildiği takdirde bebeme· 
bal saat 14 te ite baılanmıı 
olacaktır. 

Lüzumu muhakeme kararı 
alan 165 klıtdir. Muhakeme 
fil suretle baılıyacaktır: Ma· 
nlsada icap eden ihzarab 
yap ~ıktan ıonra Paıaköyüne 
ve oradr.n ıonra Bozalana 
uğnyarak ve bıırada iki haf· 
ta kadar ka!arak ahaliyi fe· 
Jada davet ettikten aonra 
Menemene gelen ve Me. 
nemen l'acla11nı meydana re· 
tiren ıerirler .:ien saf kalanla. 
na ve bıınları müteakıp fesat 
teıkllatile a 'lkadar o'.an C!fha· 
un is :içvap~an yapılacaktır. 

Muhakeme icap ettiği takdir
de gece de devam edecektir. 

D!ııi sırf kendi DHıksatla· 
rının husülü ve geae nrf ken
di refah ve ıaad , tlerinin temin 
makıadile tarikat perdesi al
tında giz'.! teıkt ilt meydana 
getirmeğe çalqan ip DC\.' 

temamile elde edilm!t ve iz 
Jzerinde esaılı takibat ve tet· 
kikata devam edilmekte bu-
lıınmuıtur. 

ıı a it 

Ali Hikmet Pş. 
İzmirde 

fzmir 14 (Hususi) - Vesi· 
ke.ı :z sank ı<.ran hoca Adli· 
yeye verilmittir. idarel örf:. 
ye mınt&ka kumandam Ali 
H knıet PJ. lznıtre geldi. P,. 
mera,:mle ht11dıal edf dı. 

Akh:nr"nı hanfbfnde UJ· 
ıaki tar:1catı tahkikatı tamik 
edfmektedir. Bazı k6yiftde 
köyJiferin l:a lan1uıte intisap 
: tmcleri için iğfal edtldılrler: 
aıılap!dı. 

MelMllleft Wi-.i mGııa
•ebetıle memleketin her tara. 
fından ReiBlcümhwr u_ 

n&. ne 
gelen tolgrafları dercediyoru 
IUUicümhar Gtui Mu.tol: 

kemal Hazretlerine 

Büyik eeertnfz olan cllm. 
hurlyetl korumak yolunda 
can veren ıehıt Kubilly Beyi 
taztz için toplanan bütün f. 
negöl gençliğinin irticaı t ld
detle tel'in ettiklerini ve cünı· 
huriyete yapılı.cak bu aıb; 
suikastlara kartı bir çelik 
kalp o' duklarını arzeylerm. 

İnegöl Türk ocağı R. 
Sabri 

llaiaicümhur Gtui Mustaf111 
Kemal HtUretlerine 

Aziz Cümhurlydimfze hat. 
nane kB!teden mel'un mür
teciler eline merdane ruhunu 
lEalim eden ff'hit Kublllyın 
tobcili namı lhtif.lı dolaynile 
kaplanan Akıehirlilerln tees
sürlerini lazin::ıtımıza terdJen 
arzeyleriz Efendim. 

H. Fırkası R: Agah, Türk 
ocafı R: N:yazl, Akıchir:Bele
diye R: H,.Jil, Muallimler bir· 
l;fi N. Mahir 

Reiricümlınr Cazi Mustafa 
lıerrıal Haı:retlwine 

Mem'eket nıOnevveran ve 
gençliğ i bugün Ocakta toplandı. 
Su irtica hldiıelint kalpten 
celen ıaır.lml bW isyanla tel'in 
ve ıebit Kubl'.iyıa ruhu mü· 
hıırekinl tız'z etti. Teesair
·erim 'z namütenah.idir, ef-· 
dim haz"etlerl· 

Nevıekir Muallimler birllfi 
ve TürkocE ğı re si · 

Reiaicümhur Gazi Mustafa Kı 
mal Hazretlni11e 

Menepıen lıAdiııesl irtical· 
yesinl !Anetlerle karplar, bu 
u&urda kanı.ıı ak.tmaktan ~e· 
kinmiyeceğlmizi arz, ıehit edi· 
len Talan do>tlan lç'n teusür 
-" taziyetlıet':mrzin kalııulihıG 
1*:a edelıım F.ienıl:m. 

B.IN111ad ... 
Fehmi 

llaiaİCitlll'-r Gazi M..tal• 
X-al He.,.,,,leriııe 

,,. 
8ıı daha çok yazıla 

fakat zfü :ilyare dokunmaııua. 
iç4n kesiyerum, 

Bılrhenettin Al: 

?rens Takı:1mu 
şerefine ziyafei 

Ankara, 14 ( .A.A.) - • 
aktam saa~ 20,30 ela Anka a 
palaı ' a J •!*1 ıeflrf ceııaplaa 
tarafından Prenı Takaaat• 
terdim! !.ir ztyar.t 't'et'ilmlftQ. 
Ziyafette Büyak Millet Mec'W 
Reiıl Kazım ve Bqvekd 
ismet Paıalar Heyeti vekil. 
aRları, tdııilnizde butumaalto 
ı:a olan ıfifera Ye Hfarct'Jıeyet 
:ert lııuhıumupard&r. Te bu meyanda yumurta ve tavuk hası"a!ımızı az bir zama.o 

ıtarfında yükseltmek için yap:l ·n tıeLık'k•t 'f'e tecril:elerle -
hitlmlzde alınae neticeler Erem Lagoy ve Roc!aylar ıı:lnı!ntn 

, tekıirl, icap eden• yerlenle bu 111:.ksıı.tla ta\'uk yetiftirme ve 
tekılr latınyon:arı tesisi tıı. vuk hastahklan ve clnskrinln ıs'.ıı.h 
için enstitüler , ücude getiri:mesl, mütehaasıalar y.U,Urmek 
.... e yfizden faz'a tavuk yetııtlren~e&"e •rad venlmeui 
Ya kredi açılması, yumurta ve kömeı hayvaaanı koopratifler: 
t~kllı, serum ve aıı?arın e! ve baMc ta:..- ırGar6k re.illin
den muafiyeti temenni ed11mekte tılt. 

Kongre, ırftmı1lk muafiyeti talebhrln ret "" dtfer temennlter 

ta .. ;p eylemiftir. 

~----..,,..,.--------~-

Teşkilatçılar gençleri 
kandırınağa başladılar 

tir. W.ıa·ütııan Ye Brchment 
murahhaslar araandaki dıU-
'af Hint kanunu eaaalainln ana 
hat:annın karar!etlırılmaaına 
bir mani te,Iul etm~yecektır. 

.... 
lmıdra, 14 (A. A.) - Hin· 

d!stan konferanı:nın Mftı'.Q. 

man azaları dün Baıvckil M. 
Mac Dcna"d le uzun t·zadıya 
gö ü;mü,Zerdlr. Murahhae:ar 
Ko.binenln nokta! nazarını 
:Zah için M. Mac Doaald ta

·afından btr kaç gilne kadar 
'.: onf~ ro.nsta ıöylenecek olan 
nulukta Hint Müslümanlarını 
tablıüa edecek bazı aarlb ıiz· 
!er buluınna•ı lüzumu üftrinde 
tiddetle ısrar etm'ılerdir, 

Y aılan 18 • 28 anımda 
o'.eıı müritler rehre relerde 
,eylı'.erl l<&maıca Sadda zt. 
yaret eyff~ar, tawk, yumur. 
ta ~t:ri:rorlanmt. 

Abk!ir. 

Avusturya sefiri 
Hastalıgı •yrini ta

kip etmektedir. 
Ankara 14 (A.A.) - Avus

turya ıefirl M. Auguat Kırai 

cenaplar.nuı sıhhati eünden 
giine iyleımektedlr. Bir mlld· 
det e~vel sıhhat1 hakkında 
bir lht!mal o!arak izhar ec1ılen 
end!ıe ha1en bertaraf o·muı 
addedilmektedtr. Haııtalık tabıt 
reyrini takik etmektedlr.Bueün 
ba iyi vaziyete rafmen basta 
henüz ziyaretçi kabnl etme
mektedir. 

Den akpm p!en pzete. 
er b:z~ Menemen hld:weal , e 
ııWIRI&y beytıı teltadetı faduı 
•ara haberimi geürdlier. Mem. 
.ekette ve bilhaa1& \Jaye haUu 
~zerinde çok derin akiıler 
ı apan bu ka:a ba'.:er üzerine 
bı:gün Ha'.k fırkası bina11nda 
cp andak. Cümlturlyd, lukılip 

v" mc d€ nly,.t kurbanı olan 
Şehit K-ı:bilay beyin hatıraeını 
alııdiı ve taa'z ederken vatatıı 

ö'.iiae ,,. f-elaket uçuruaum 
.Wükle•l!!k iltiyftı lrara lan
•ete de nefret ve llnet eyfe. 
ria. Onye seaçl'it " O.:reıt-
1er Cümhurlyt te ve lnkı'.Aba 
sadakat için ant ederler. 

Ilgında zelzel• 
Konya 14 (A.A.) - U,. 

havalisinde vukua ge'en IClll 
ıiddet!i :relzelelerde (:aTUffll' 
köyQ klmtlen harap o!maftur. 
~lll kııiaa ı,hil ........... 
Niaketllllde cıvar k.,ıeM ft

lnuoadan f6nUrileo ........ 
ilıkan eilli!•lrltırdtr. Ze ...... 
dea Arwathaaıacla • lılr .llııf: 
ev rdraha'ftlr. Zelaela ·-
-tııka'.ar:!a bafd ..,. ... 

~. 13 ( Yal'w) - AF· sm•'"' cıil bwl,.t e &tııe· 
, dında teıkilat için gelım me- ıine merbut o!&a aümre-'n 
lnıalar meuuh SeıOes fırka· bu teıkılat har:cı_nde k•kWr· 
.iao bazı ırençleri ba'l'ZM fa· WlllA ve f'.llltlllik t:)'all nha· 
aliJ'etlerlne alarak 111ahalll dan uzakl..ııt.tda,_. n-an 
kaııareler ve mubıar intihal"' cüıiıhvriyet blMflannra lıah· 
lanaa c!eva111 etmektedir. Eaki ııeıi9c: fi Jywnf&ra ve haklara 
Ha~ da ayn bir lüılid M!aale• defaeak tktncl b1r 
Mlhtele lıu Nıfrldh!p muans • • mllrakıp cümburiyet fı~kasma 
elarak bnclt arala"'"'• pek tabii •e nıulıteırıe dır. 
lnınımah bir faaftyet ıar· ş·mdfye kadar ıaukW 
'"1yorlar. Etlı:lhır ye· müı:.adeleıindeki ö~ü'-z eser 
nller arasmda dtmınr -n !erile Terk a.ıltırri,.etlne 
Lu zıddı~tın ue ,ekılc1e netice- bajla kaır.. 11 ıl ' ı dırial t-
leneceğlnl tahmin etmek biZe veıile ile izhar edea bu semç-
lllımeıı:. leırlD bqllıdıa lıftaraf vazl· 

Yalna& bltiırl be hatlı.a- )"Stlerini temi& bir mellr6re 
-• BeJ'l'illl ıdlp ..len A.,..ı.. ,Mliıade lcalııul et-k llzım· 
elUrı uilRiUılyed dGnktlerill dlr. Menfaat 116,&celertndeıt 
L-~ k" · tt ri.... b'taraf çok uzak mert ve müstakil 
....,.:ı ıı vıu: ı ye ~· . 

1 
Lir Dazar!a takip ettdderine btr cttmhurlyet ııüA nedıılnln nu

1 
r· 

f(iphe )"Olctn:r. Jı.ydra m6ıteY• taı1le •es1enen Y n renç e• 
....ıer.ı ar...a .... w ,,. rlnlD 111ibla bir kıınıını 

temail edea ba hemıehrilerm 
memleket lı'crlnde sdı ile
rin bir alikau .....4rr. 

* Yol.uzhıldıa tıettcelenen 
Jı.,.lm Beledtyw .tatihr.bmclald 
ı:klyet1erla ŞA·a:rt De~ 
nuan itiwa aluanar.aı tnU· 
babm fetlalnl ve Belediyenin 
it gör<cek daha faal ellere 
teslimini hekliyorlar?jl ... 

Şehrin çamwdan geçtlmi
yecek kadar pis olan ıokalcla· 
nnı ve açık mecra dahilinde 
aıllyonl11rca mikrop yuvıwıı 
halini alan ve lçilemlyecek 
kadar muzır olan aolannm aıh· 

hi bir bale ifratına intizar 
ed!yorlar. Hu'ba Aydın senç· 
lıfi çok mütefekkir ve çok 
eamlml hislerlle miti! alaka· 
lannın lnkı~ ,.fı için samimi 
miızaheretlv11 muhtacbr. 

On bin lirahk ihhlas 
Ankara, 14 (Yann)- Bur

durun Tefenni kazasında 10 
irin lirahk ltir thtt'lıb yapıl4/I· 
a~fdmıftır. 

Bu ihtillsm sabık 111uha· 
seltet lnmııiye medürl Htıse
yhı B. Te tiri tabnldar tara
fmnn yapıldığı taMcrkat ne• 
lfcestnde meydana •çıkmııbr. 

Rusya' Ja intihabat 
Meskeva 14 (A.A.) - Bü· 

tibı Sovyet Russ-fa Sovyet 
intihabatı faaliyetle devam 
etmektedir. lntıloabata asearl 
83 milyon müntehip iftirak 
etmektedir. 1929 da ltlirak e
denlerin miktarı 76 mJl7en 
tdL 

Ticaret Odası. Rebi Namı. 
~eledl!e rein Hali1D, M11&1-
er b!r.fii reı.ı Naf'z Türko
r'tfı reisi Nafiz, Avukat Haıfp 
Ouve C.H.F. fırkaa reiN Bedi 
N.t, 7.i~aat o~ MeJa. 
medlef• 
Rei.ft:üııJ.ın. Gaai M-tafa 

Kemal Hazretlerine 
Menemende lıablı ruhlu 

•efil mürtecilerin vatan ve 
Cümhuriyet aleyhlae yaptık· 
'an hlpanet ve cinayetlerlnder 
ve ICubtli.yın feci ,ehadeflııden 
yürekleri elem ve ııbrap hisle
rde dolaıı Bellff haflu 21athamfl 
riyasetpenahile· lne o kahraınan 

ordularımıza tazlyftlerinl arz Vf 

lbliit ederken mukaddu cllm· 
hurlyeıttmlz Ye omın · ytıkıel.: 
"' ilk prenlle'erlne c:ım ..e 
baıla -betıyetlerW fıfr · 
"- aha anı 'l'ettytt ~ler. 

Benşi Belee.lye reW Re. 
ı•t, C.H F. reisi Süleyma 
Kaymakam Eaat, Muallim 
yurdu namına ICorlnaia. 

'J3 1 lt> 

•ılalarla devam --~ 

Cemiyeti 
verilen 

alıoa,,..
mulıtırt1 

Bertin 14 (A.A.) - Y• 
a.ıa- sa'üı,enar ... 
dm •lcLla ID&l'm• 
,.. Lehı.tanın cemiyeti 
vam kattbi umumi:...,.. 
.. eUttt DRılıı&ır.,.. 
vekaylln tarifini latih J 
uttnt ,,. Lefıll 
Aıa...ya'da h~ Mr .. , ............ ... 

's-ckt. 



l Ecnebi memleketlerde 1 ~~il?• !"jl 
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Cemiyeti akvam Hakaret mi 
Parlı 14 ( A.A. ) - M. 

Beriand, yarın ıabah Cenevre· 
ye hareket edecek ve orada 
Cem:yell akvam meclisinin 
Avrupa ittihadı projesini tel 
kik ettiği kcmfsyonda Fransayı 
temsil edecektir. 

Cevap verildi 
Cenevre, 14 (A.A) - Ce· 

mlyeli akvam, Lehistan hü· 
~1'.imetinin, S.lezyada intiha· 
bat mÜcadelesl esnaunda zu· 
hur eden bidiıelere dair Al
mımya 'tarafından verilen no· 
taya verdiği cevabı almrf'ır. 

Lehistan notası A!man hü
kumetinin iddialarını reddet· 
tikten sonra Berlin hükume· 
tinin ittihaz elliği tavrı hare· 
ketin bir maksadı ıiyulyeye 

mQstenit o!duğunu ve akal i· 
yeller hakkında mevcut mu· 
ahedeier çerçevesini ıcçtiğint 

bevan etmektedir. 

Henderson Cenevrede 
Londra, 14 (A.A.) -Hari· 

clye nazırı M. Henderrnn, bu 
aabah Cenevreye hare;ket et· 
miıtir. 

ZeJzelemi o!muş? 
Buenos-Ayres, 14 \A.A.)

Arjanun;n timali garbisinde 
fa ı Antonio Lcısc :l b.e'da b r 
zelzele hissedi:mittir. Bazı ev· 
ler yıkılmııtır. Birçok olü ve 
7arab vard•r. 

Hint kanunu 
Londra, 14 ( A.A.) - Mür

)Clman murahhularla lngilb 

murahhas bayetfnipı muhafa

zaka" azası Hindistan ittlhad 
•e Hint kanunu esas·dnin ıı· 

lihı hakkında Lord Sankey 

tarafından ver.len raporu tel· 
kik ve münı.ka,a etm·ılerdir. 

Do - " yola çıkıyor 
Lfzbon 14 (A.A.) - Do-x 

tayyaresi ayın 25 inde Yetil· 
burnu adaları ile Nata!, Rio 
ıehirlerin~ ve Amı:irleri do· 
laımak üzere hareket edecek· 
tir. 

Müthiş kasırga 
Tra lus, 14 (A.A) - Ga· 

zeteler, mülhit bir kasırganın 
ıehri tahrip ettiğini yazmak· 
tadır. Bir ev yıkılmıı ve bir 
çok ağaçlar köklerinden sö
külmüıtür. Birçok gemiler ha· 
M ·ata uğramııtır. Birkaç ölü 
ve yaralı vardır. 

B i1anın mülakatları 
Pariı; 14 (A.A.) - Briand, 

Alm n u firi M. Von Noesch 
• 

H/J.LİDE NUJR.Cr. 

Bir müstantik 
hakkında tah
kikat yapılıyor 
İfayı vrz"fe esnasında 

müddeiye hakardle bulunou· 
fundan dolayı yedinci müıtan· 
tik Rif al Bey hakkında lttan
bul Ad.iyesi Bıaımüfettioi Şük· 
rü 8. tahk 'kala vazıyet ctmit· 
tir. 

Şükrü B. dün bu mesele 
etrafında bazı katiplerin ma
lumatlar na müraccat etmlıtir. 
Mesele çc.k ehemmiyetli tdak· 
ki ediliyor. Tahk kat henüz 
b.tmemitlir. 

Kaç davaya bakıldı 
Şehr}mlz Ceza mahkemeleri 

Kanunuevvel ayında 920 da· 
vaya bakmıf'ır. Diğer mal 
kemelerde rü'yet edi:en dava
ların miktarı gii.Ukçe tezayüt 
etmekted"r. 

Bu rü'yet edilen dava!ar 
meyanında ekseriyeti ,hırs.:ı: ı' 

~rh dayak hakaret ve emniye. 
u 'ist:mal te;,kil etmektedir. 

Geçen ay zarfında Ağırceza 

mahkemesi cin•yet, ihtaa. ve 
arruz g:bi davalara bakmıı· 
ır. Bu dav~Iarın yekunu yü

ze balij o:muıtur. 

le Rus sefiri M. Dovga'evski
yi kabul elmit ve kendilerlle 
görü~müıtür. 

Kökünden kaldırır.ak 
istiyorlar 

Baltfmor, 14 (A.A.) - Ha· 
riciye nazırı M. Stimrnn, era· 
eti kckünden kaldarmağı le· 

mln için Liberya'ya muhteli\ 
bir komisyon göndermek hu· 
ıuıunca Cemiyeti akvam ile 
teıriki mesai edilmeli ihtima· 
ini tetkık etmektedir. Zira 

hariciye nezareti Amerikan 
mümessillerin arzu edilen ne· 
ticeleri elde edllmemlı olduk· 
!arını ve bunun sebebi de 
Libcrya Cümhurlyell rüe!Uı· 

nın servetlerini eıarelin mev· 
cudiyetine medyun bulunduk· 
farını habu veriyorlar. 

Tecavüzmü olmuş? 
Roma, 14 (A.A.) - Gaze· 

teler, Chiggitda ıpor heyecan 
ve ihtiraz yü~ünden b"r takım 
tecavüzler vuku bulmuı ve 
bir futbol maçının niyetinde 
halkın me ğ!(in takıma hücüm 
etmit olduklarını yazmakta
dır. Bir \-Ok yaralı Vl'lrdır. 

(l'arın)ı-ı Tefrikası: 32 

lı (izel ,,e ıevgili yurduma ba· J Bende lstar .. bula gidiyorum. 
kıyorum; yuaı yavaı "Sultan 1 Fakat ben, kocamdan kaçı· 
Selim,. in o kadar çok ıevdi· yorum ••• 

Kocam! o da bir zaman· ftm narin minareleı ide ıaba· 
lar benim nııanlımdı. Ben de 

Küstah bir viız dün 
tevkif edildi 

Halka Cümhuriyet aleyhinde telki
rıatta bulunduğu için Menemen'e 

sevki muhtemeldir. 
Zeyrek camU imamı Ab

dulhay Efendi camide [halka 
vazcdcrken ıapka aleyhinde 
tefevvühatta bululunmuı ve 
halkı 1-.ükumet aleyhine sevk· 
edici sözler söylemittir. 

Abdülhay Efendi vazı din· 
liyenlHe karıı kendisini dtnln 
bir hamisi sıfatlle göıtermft 

ve dinin Cün:hurfyet hükO.roe
ll tarafından kaldırıldığını 

ıöylemlf, ıözü Gazi hazretleri· 
ne intikal ettirerek " Bütun 
bunların müıebb bi tt o'arak 
gösterip tefevvühatta bulun· 
muttur. 

Abdulhay Efendi dün tev-

Buda mı 
inhisar? 

1 

Esnaf beyanna
meleri kimin ta
rafından satılıyor? 

lstanbuldaki bütün mües
sesatın ve m&ğazaiarın yan· 
·arın da htilıtam ettikleri kim· 
seferin birer beyanname ile 
polhe müracaat etmeleri bil
dirilmf f tf. 

Bu beyanname1er yalnız otel
ciler tirketlnde bulunduğun· 

dan herkes oradan almak 
mecbl.'riyetinde kalmııtır. 

O.elciler cemiyeti de bu 
l:eyannamelerl faz' a para 
le ıatmııtır. Bunun üzedne 
bazı kimseler istida ile Vi'a· 
yete müracaat elmlılerdfr 

Dün bu husus hakkında tek· 
rar muavin Fazlı Beye müract.· 
at ettik : Mumai1eyh demi§lir· 
ki: Bu beyannameler polis 
tarafından monopol ıck'indc 

Ot"!lciler cemiyetine veriTmit 
birıey dei'ldir. Şayet böyle 
olsaydı kanunen müracaat 
ederdik. Y atnız er asa muva
fık olan ıekilde Otelciler ce
miyeti beyanname hazırlamıı 
ve salmıı. Bugün bana hep 
matbaalar telefon elttiler, bu 
beyaunamelert tabedip ede· 
miyeceklerini &ordular. Ben de 
pek tabi o'arak tapedeblle· 
ceklerini söy'ed·m. Yann her
halde iıtiyenler bu beyanna
meleri alabilcceklerd'r. 

Deniz göründü, azgın, çıl 

gın yemyeıll b:r deniz. 

klf edilmlıtlr. Menemene ne 
vakit sevkedilecefl henüz belli 
değildir. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Bir kişi daha nezarette 
Menemen hadiıeıHe ala· 

kadar bir kiti daha dün ne· 
zaret altına alınmııtır. 

Ômer Hamdi ilmini taııyan 
bu adam Şeyh Eıat ve arka· 
daılarile de temasla bulundu· 
fu anlaıılmııtır. 

İsticvabı ikmal edildikten 
ıoura Menemen divanıharbine 
ıevked.lect ktir. 

!Danimarka 
sefiri geldi 

.. 
1ki memleket ara-

sında hiç bir 
ihtilaf yok 

Bir aydanberl memleke. 
tinde m~zunen bulunan Da
nimarka sefiri M. Mohr dün· 
kü ekspresle lstanbula avdet 
etmiştir. Sefiri istasyonda ıefa
ret erkanı ve muhtelif mü
badele komisyonu bitaraf aza
sından M. Herderson bt.kbal 
elm"ıtir. M. Mohr kendiı;ni 
ziyaret eden bir muharr:rimi· 
ze fU beyana\ta bulunmuıtur. 

- M~mleketimde mezu· 
nen bulunuyordum. Bu fırcat· 
tan ls~f ade ederek hüküme· 
t"mle temae ettim. Türkiye ve 
Danimarka küküm«:tleri ara
sındaki münıtıebet çok dosta· 
ned!r. Tarafeyn arasında lh
U'aflı hiç bir meı'ele yoktur. 
lıtanbulda bir müddet kaldık· 
tan sonra Ankara ya gidecejim. 

- •• o~·· 
Erzak fia tlan 

Son zamanlarda erzak ff. 
atlarında bir tenezzül o?muı· 
tur. Fakat loptan peynir fia
tına göre parakende fiat ara· 
sında çok fark vardır. 

Toplan satılan bir okka 
peynir 20 kuruı olduğuna göre 
Asmaaltı p'yasasında 60-70 
kuruıa satılmaktadır. 

Buna sebep le aradaki 
mı.tavassıtlardır. Eğer ucuz 
mal temin etmek istenilirse 
bu gibi mutava11ıtian kal· 
rlırmak f az1mdır. 

ısyanını bu denizin miskin 
fırtınasından bin kat daha 
kudretli duyuyorum .•• 

Bir istasyonda durduk ama 
neresi bilmiyorum. Bakmak 
istedim, göremedim. Ortalık 
kararıyor. Görmeden y~zıyo· 
rum. Buğazımda bir yumru ••. 
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hı ı altun sisleri içinde eriyor.. telli bu ıımarık güzel taze 
Edirne arbk gayp oldu. gibi, gözler:mde güneıln ya· 

Ben onu ne kadar ö•Ye· 
miıtim! Hasretle kıvrandığım 

günler olurdu. O z&man ekse· 
riya peçemi yüzüme örter· 
dim de ikinci köprüyü yavaı 
ya\aı geçerdim. Akıam ıis· 
leri içinde nehirle ufuklar 
birbirine kanıır, mavileıir, 

denfz!eıirdi. Bu hulyanm ver
diği teselli ile kaç gün içim 
serin ve memnun kalırdım! .•• 

Yukcırıdakl kelimeyi yazar· 
ken bayılmııım. Gözümü &y• 
dıfım vakit yabancı erkeklerle 
muhat gördüm. Genç bir adam 
alnımı, göksümü kolanya i!e 
ıslatıyordu. Bir ıece evv!!l 
baı:ma boıalttıgım kolanytyı 

hatırladım, kahkahalarla iÜI· 
düm. Sonra aklımı baııma 

topladım, dogruldum; elra· 
fımdakilere teıekkür ettfm, 
gökıümü kapadım, baıımı dü· 

Fakat bu en sevgili memle. narak, bütün emellerimi, hü'-
ket, benim içimde, o ıankl yalarımı götCrmü~, onun elle-
lralbime bir çakının ucu ile rfne teılim etmiılim! .•• 
kazıldı ı,Iendi... Bütün bu kıymetli ıeylerl 

Karıımda kara göz'ü, be- o, hoyrat •e kirli ellerile 
J&z, toplu bir taze var. Bana kırdı, harap etll, bilirdi ••• 
pftliklerlnden, otomobillerin· Şimdi ondan llaçıyorum ... 
den, bllhaaea lıtanbuldakt Onu ha vesiyle suyu ile besle· 
al1anl111ndan bahsediyor. in· yen bu çok güzel mem'eket-
sanlar ne tuhaf! O, l.tanbuJa ten de artık nefret ediyorum ... 
afıaniuına ıldlyormuı. Bunu Tren çok fena ıarıılıyor. 
.,.16yleı ken kara ıöalerbade J deYam etmek .mklm Jok. 

l\neıler 1a•IJordul • • • • • • • • • 
ıu. 

• 

Bunları düıünürken, içimde 
bir buz kitlesi aibi afırlaıan 
yeaim çözülüyor, ağlamak iı· 

tiyorum... Allamak, af lamak, 
ağlamak... Fakat aözlerimde 
henüz yaı yok. 

Deniz, hem de köptıren; 

çıldıran, tıpkı benim ıevdliim 
ıfbl fıyan eden bir deniz, ru· 
humu yeni bir heyecanla sar
ıamıyor. Ben. didik dld· k 
olan lneU nefatmln içimdeki 

zelttim. 
Hafızamı topll\ ... dıkca ı •• ı:m. 

den fena haldt: utanıy"r, ne· 
167ll1ecellml ıaıın7ordum.Al-

Bir kamarot 
kendi kendini 

öldürdü 
Brılkftşta oturarıS t:yriıdan lrl

marotlıırınc.an Hf : nıı efendi > lr '111 gün 
evvel gaip o mı:ı, al1eılr.ln mjracaııt 

Gıerlne her tarafta aranc!ıiı balde 
bulunamamıştır. 

Hilmi efenC:in!n ce•edl e\·velkl gQn 
Be)oblunda Kıızarcıda Mezarlık sc.ka
LlnC:a valdesine alt n <.t. uk kulubcdı: 

bir ~ple aaılm ıı olduğu halde bulun
muştur. 

Hilmi efendinin son zamanlarda boşta 
kaldığından ıefaletı: düşerek 1 tiha 
dtl'ı y~pılan tahldkattan anı. ı: ımıştır. 

Otellerdeki sirkaUei' 
ı - Sirk elde Kavala otelin~«' 

d6n gece 3 atan Di) ar tekirli D<.kto 
Rıfat beyin l at lôının alt nda bulunaı 
a tın sa: t ko:donla 70 lirasını bir ıah 
meçhul çalmı~t r. 

Zabıtı:ca meçhul hırsızın taharri
sine laşhmılmıştır. 

2 - Sirkecide EbQssuı:t cad(ealndc 
Samsun Çorum c.tellnde n iEaflr Çorun:
lu Sa im efen<!lnin c:izdenınC:a bulunaı 

~7J l'r s ı meçhul bir h .rs.z tarafınc. nı 

çalınml}tır. 

Me;hul hırs.zın taharrlslne ba§· 
Janılmıştır. 

Yc:kacıkta ytngın 
Dün Yakacıkta tüccardan Muh'ttlr 

beyin köşkünden )angın çık mıştır. Köşl 
kamı.en )'andığı halde etrafa ıirayc..1 
ettirilmeksizin söndürülmüştür. 

Mutecaviz sarhoşlar 
Dün akşam Kadıı öyünde Tahsin in 

meyhanlsinde sa. hoş o.an saLıkalı BE· 
kir, Seyr.st:faln maklr. i • tlerfıı(en Nur , 
koltukçu Hllm.nln ç ı rıı~ı Musta~a lst r:
bula g t u ek için KadıköJ iıl.:e es.n. 
gelmifltr vapıra l eti,cmenılılcrd !r. 

Snr hoşlar otomobile bin~ rek Hal -
darpr şala gelmişler şoföre ıl .ah çeke
rek t he.ide be şlan:ıştsrdır. 

Dö t sarhoı rcza·eu ı:lyadelrş

tfrdiklerlnden l etışen o ls:er tarı fı -
dan ellerir.den si . Ahları alınarak mat.
kemeye hslim edllmlııerdfr. 

Bir hırsızhk 
Şehzadebaşında Fevzi) e aı:artıma

nında oturan Ş l vket h ıının ın odasını 

hırsız girnı ·ş elbise \'e saire çnlm.ıtır. 
Şuphe üzerine H ~sniiy<' : hanım hak

kında takl. ata be ı anılmışt.r. 

Zabıteya hakaret 
Çarşıkapıda Lckrcllcr ıokağındr 

esrar kı hvecid MLstr.fanın knhve1fnt 
1 cşfe giden ı;oliı·n LZerfnc t"asan Nur 
hücum ederek hakaret etml) c ceııar< t 
etmlt parmaiından yaralanmuına ae ... 
bep olmuştur. 

.<alp sektesi 
Erenk6y i6t&1yonunda eVYeltl giin 

Ma<!am Ana birdenbire düşüp kalp ıek
teslnden vefat etmıştir. 

Otomobıl kezc:sı 
Ciala teda Torçulıır ca( deslnder. 

geçen Mevlevihane k pıs nda oturan 
Cemale meçhul bir otomob ı l çarpm ış 

tını >erlerinden yaralanmas.na ı. bcp 
otmu,tur. 

Kaza) a ı;ebep olan ıoför firar et
tiğinden hüviyeti anlaşılamamıftır. 

Şüpheli bir cfo~um 
Be) oı;ıunda Amerikan hastahane

neılnde tahtı tedal·lde bulunan Mac'.am 
Lora ölii olarak bir çocuk do~ ı: rmı.:ftur. 

H&1ta.hane C:oktorları doğan ço
cutun ö:ümü şüphelerini celp ettlğln
t.en tahkikata br.f anılmıştır. 

mmı, bileklerimi ovan genç 
adam: . 

- Tren ıfzl fzl a aaraııyor 
kaliba, efendim? 

Dedı ya vaıça : 
- :!:vet 1 Dedim. Ve oza· 

man dikkat etUuı: Sirkecide 
idik ... 

- Eıyalarınız 1 
Küçüciık Lr vulu"11& elimi 

uzatt.r.ı : 
- Efyam yele, efendim. 
- Sız galiba biraz rahat· 

ıızıınız. U!!afamı gldecckılolz, 
hanım etendt? 

- Rahatsız de§lllm. Yol· 
culuk daima beni tArsar. e· 
hemmiyetli bir l"Y dcği:, ıe· 
çec<.Ltfr. Heybeli aclc.ya &ide· 
ce~lm. 

- Adr:yann? ••• Kabil de-

• 
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Geçen gtın Alman Krup 
fabrikası müdürü Ankaraya 
gitm!ttir. 

Ald ğ ımız malömata göre, 
bu ıeyahat Almanlar'a yapılan 
malzeme mukavele sile e.lika· 
dardır. 

D:ğer bazı Alman fabri
kalannın vaki o'an müracaat· 
larında yapılan mukavele da· 
bilinde konrenlyomdan ıatın 
a'ıncı cak malzemeyi aynı ıart· 
larla daha ucuza temin ede
ceklerini bildfrmlılerd'r. 

Bu müracaatlar kar111ın

da mu kil velenin feshi mem 
bahis olduğundan Krop fab
rikaları müdürü bn meı'ele 
için Anka.raya tür'at:a gitmlr 
Ur. 

• p 4# •ıe.,,, --

Faaliyet 
Belediye bu sene 
neler yapa~ak? 

Şehrimiz belediyeıi Şubat· 
ta meclise verilmen üzere ye
ıi bütçesini ihzar elme~e bq· 
lamıstır. 

Belediye bu seneki pro-
gramında atideki esaalara rl· 
ayet edecektir. 

1-Bir verem hıutahanetl, 
amele çocuk~arı için bir kat 
çocuk evi açılacaktır. 

2 - İstanbul cahl'indekl 
· fr k1111m yollar parke ve a1-
f alt olarak yapılacaktır. 

3 - Haıta ve ölü nakli 
:çin Avrupadan mo-:lern oto
mobiller getirflecek ~ tadyom, 
nal, tiyat.o ve t.ıı. heli.lar 
yaptırılactır. 

4 - Çubukludaki gaz de-
poları tevsi edilecek ve 5-10 
~ank inf& edilecektir. 

5 - Bir ıehir bakteriyo-
ojihanesi aç1!acak ve Taksim, 
KJrkçeıme suları bentleri la· 
mir edılerek liÜzroe bonliuı 

ilave olunacaktır. __ .....,... 
Borsa f =1aliyeti 

Dün Borıada lnglliz 1030, 
20 Fransız frangı 1C8, Do!ar 
212,5 kuruılur. Borsa ha•l
cinde altın 922, mecHt;ye 
52,5 kuruıa ıatı!mı~tır. 

-·-Camilerde hazırlık 
Ramazan yak~aıtığı c hetle 

ciheile Müftü ük camileri ııkı 

bir surette kontrol etmele 
baılamııtır. Ramazanda carel· 
lerde vazedecek hocaları kon
trol için 12 müfetUı intihap 
cdl'mtıttr • 

O sarı§ın kibar gençle ko· 
nuıuyorduk. lstanbulaa kal
malt? Nerede?.. Burada bir 
kaç akrabam var ammL .• 
Onlar benim kadar o ıerserl
nln de h11ımları. Beı.inı lstan
bulda oldu~uı!.u bilmelerlnJ 
bile istemiyorum. Mehlikadu 
baıka kimseye iUmadım yok. 

- lstanbulda ka!amam 
efendim, dedim, burada kim· 
aeyl tanınııyorum ... 

~il... Bu baldo btr buçuk ıa· 
at deniz yol• ulu(aı 7apamaa-
11nız. W.iithı1 f•:llna Tar. Bu 
akıam Ltant.u!d' blaana... I 
Kal~&cı&llDIZ 7 

53ntın genç cevap verm• 
dl; etrafına balmıdı, zanne
derin. bana göıte-rdl~I alnluıJI 
fazla bule.nlar v..rdı. Etrafa
mı~da erkc.klerile beraber e,. 
yalarını toplayen kadı •• l~ır hl· 
ze tuhsf tuhaf hllluyorlarcb. 
Be:ıde vazfyett b!ra:ı: gayri 
tabii bu!du.n. Ôyleya, bu gene 
nec!e:ı buraya ıelr:ai,ti 7 Ve 
neden bent bukad.ır dütCn
dür ~yordu 7 

{.uilt11:1; BaYulumu almak 
( d .. ıamı uar) 
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Meraklı Dünya şeyleri 

On üc dakikada : İzdivaç 
Altı dahikadada : Çocuk 

Nevyork'ta 2000 tiyatro ve sine
ma 1500 kilise vardır· Şehre elli 
iki ~aniyede birtren gelmektedir. 

Buttin lstatist klere en zi
yade mevki ve ehemmiyet 
verilen memleket hiç ıöpheılz 
garibeler dJ)rarı denmekle ma 
ruf Amerikndrr. Her hareke· 
tin Amer.!kalılar daima top
rakları dı-.hilinde bel' ,eyin, 
faatiyet hu18sa'arını muhak· 
kak öğrenmek bilmek ve ayni 
zamanda takip etmek ihtiya· 
cını his eder er. 

İ&tatisti.k!er, b.azen insana 
.çok tuhaf 'Ye ga.rip §eyi.er 
öğretiyor. Re.ami bir utatiıtib 
naza.ran Nevyork ıehrindeki 
nüfu• baeen hq milyDD alb 

1 

Yüz b'a 'kiıtJi bu m&ktadır. ş~- Galin kaim ananın ayağma 
birdeki ~a.'tancıların .adedi ise işte bôyle kepa:-:ır 

iki mt'7onu müteca,.izdur. kadar odanın dıvarında a.sılı 
N~vyOl'.ktakt lta1y.anlann ade- durur-
di Rcmadakilerdeo Alam&ıılar Nasıl bu Adet hoıunuza 
11'e Beremen ıeh"rindekiterden gider mi?. 

fazladır. Rütün c?ünyadaki Ya· Milyarlar memleke
hudi?erin onıle biri Nevyork· 
tadır. tinde sefalet 

Newyorktakl telefon!arm Bütün dQnyanın en zengin 
adedini ue kadar tahmin edl- ye refah içinde ya~ayan bir 
}'ouwıuz1 mem.ekeU o1 makla mr.ruf 

Hiç lıayr.et etmeyin, Lon· Amerika da nihaye', Avrupa· 
dr.a~ Par.fa. Bertin, Roma ve nın kıskanç fözlerinin tesiri 
Ru&yarusı bugünkü merkezi altında ayni ihtiyaç ve ıstırap 
icle.Teü olen Lentngrat· Petrl• çekmekten kendini kurtara-

tburt ıeh.rlertndeki bütin te- madı. 
l k Hu-k'\met, ••siz ameleye 

lefonları 'bir araya getlrirııe "" ~ 
)'ine bu yekfına yetiımek resmen mua venete karar ver-

rnGmka.n delildir. 
mit 'Ye ilk adım olarak 15000 

k k o. kit tık bir m~rce bazarlamqtır. 
Dünyanın en bnyü öpr . Burada iısiz ame1e yemek 

ledndea bet taneji Nevyork· d 1 tadır. yemekte Ye ıece1e.-i e ya· 
maktadır. Beher niifusun mas• 

2000 tlyatro -ve· ıtnema rafı hükumete bfr dolara mal 
IE'OO kıliıe ıayılmııtır. olmaktadır. Gazeteler hükuma-

Bir ıiinde Nevyorka gelen tın ıktıııadl buhranın temadisi 
Yolcuların vaıaU miktarı 300 karıısında bu ,ekildeki muave· 
bin kiıtdir. Memleketin muh· netlerin tepntllne mecbur ka-
telif noktalarından Nevyorka lacagını kaydıllıtiyatla yaz· 
elll iki •&niyede bir tren ,eı. maktadırlar. 
nıektedb'.. Var evi kerem evi •·· Bir 

0 0 r.. ... dakikada bir izdivaç k ·tıer dilııyanıo bütün altun 
~ d va ı _ .. 1 teı'it edildiği aihl bir gün e külçeleri yeni dünyaya ıuzu -

\rıuatt olarak altı dakikada mliıUl. Vann biraz erfttinler .. 
btr çocak dofmaktadı1'. V emt· Ya yok eYI verem eyL •• De-
nelgaratp. c:UklerJ •lbi •• Aç oldup halde 

ıarfedecek paruıda bulunmı· 
Damatlarınclan mem yaalar ne yapmı.·-

nun olmıyan kaim Deniz kızları varmı-
valdelere miıjde dır varsa nası(dır? 
B.u.a mem!.eketlerde öyle Eıkl Yunan efsane masal· 

IArlp ve bllaaf .adetler var-
1 

d bl'husa Honıruswa 
dır kt iman bunlardan bazı· ~~:y:!~r~ onlardan, •ık, 
J aruıı 1e:vki tuad.üfle .okuyup sık bah•eıdilen deniz kızları 
ftitiııce pyd ilaUyart hayret hakikate• mevcut mahIUklar-
edf yor. 1 mıdır •• 

itte .ıu IMntun eaala bir Bu 1Uale bu ıilnkl fea ve 
lllisalı ı • ıUm adamlan cevap •ermiyor. 

Fm1andtyada izdivaç me- Ha vana tın her ctıı.tnden babı 
rastmlnde, krtteeden çıkıldık· d 

1 
büyük kitaplarda bu 

e en fak btr kayt 
lan ıonra geltn doğruca kain· mıLh1ılk1ara alt 11 

w-&lidawaüa edu plU ve oda· bile yoktur. 
dan fçerl gtre.r girmez onun B unla beraber deniz kız. 
a yakianaa kapanarak 91lunun ;kkında bet' 111il!ett• an-
k h bl k lan a - ülmilt •ak'· e.ndW için hay.ır r oca ı özl• ıor 
olmaıını 6--•rınl eder. latı an gd ok ki 1 • banın ........... alar oka ar ç •. il 

ıyacait ge yor. 
Kalnvalide de buna mu• adeta tnaaalD aaıl mahlük• 

kahil kendt.lne •u,.tl mah· Deniz kızlan n 

ıuaada yapalm11 üç tan• ev lardıBr.1 k babrlyelllerln ayni 
ekmeli hediye eder. rço tıkla ma bakı· 

Bwılardan biri kazın, diğeri tf ade ile anlat r k 
brsa deniz kızlanıım :ru an 

kocaıı.am, üçüncüsü de doğa• iDiie ınaana -ve alt 
ı _ ı... kııımı tem• kt 

cak çocuiadır. kisi o ...,am b bklara benzeme e-
l kııımı ise a 

YARIN 

1 Tayyare piyanğosuna · 
~~&.L--.t.~.w.ı.P_...d~·ğ-=--". ~b h 1. ~.J. dün de devam edildi 

Bir temennı en ı rn u a ı neaır 

mnı~~~;:ı:::~;:pla~~tı:ı·.~ ~:n~~~~nk!~!:::ıı:~eıa 5332706843nu4m6a3r7ay3a811050800 lira, 149 57, 
kule tramvayının sabahlan. bir verem salgını gibi halkı ' ' numaralara 
lııtanbuJ·ıar.a.fmdan muntazam kıvrandırıp durmakta.dır. Ya· 4000 ı· • b t • 
b:r ıuretl~ tahrik edilmedi- VAI JaVaf hepimiz paramız ıra ısa e ettı 
finden bahsile tikayet edil· olmadıjı zamanlar çamaıırla· 3000 lira kazanan 14022 57439 36254 
mektedir. nmızı Denizde yıkayacağız 48578 11370 9994 

Filbal, muharrirlerinden bf· galiba... 20037 50220 19106 44536 
rlsi!ıin me-1hudatıda bunu t~ Bir de burada ekmek me- 2000 lira kazananlar 30541 23480 
yit etmektedir... ıelesi bir nevi inhtaar altın• 27821 23087 ~: 

Sirkec·den; Yedikule tıram· dadır. Ş ki.yet edll~ek ma· 3241 25073 46422 39198 2818l 21717 
vay arabalarının yedi dakika· kam neresidir.? 3 • 4 bin 1000 lira kazananlar 37620 14147 58946 
da tahriki resmi mukavele kit ilk bir kütlenin mukadde· 58778 19532 19484 13867 11949 
ahkiınından iken, ıirkettn ae- ratile oynamak dolru mudur? 15382 23105 32264 
nelerdenberi bu hayati .ahka· Anhyamadık. 500 lira kazananlar 8957 44818 51014 
ma karşı daima lakayt kalışı Haklı bir şikayet 8691 37001 5783 38615 19003 20046 17237 
Nafıa V~kaletinin nazarı dik· 42725 51710 41736 25623 18062 11506 64722 
katini davet edecek bir ma• İki arkadaı Bakırköyüne 34490 45014 3063 22900 17049 22687 20602 

gitm k üzere bır otomobilt pa· 
9691 39647 20919 

hiyet almıthr. • zarlıkla tuttuk. Fakat sokak 8458 8216 33388 32777 
Tramvay fİrketi iş· içinden çıkması lazım gı~len 28847 44674 28032 42233 50099 47258 41727 

letme Müdürldğüne bu arabaya bir ıoför müsaade 6;~ Lira kazananlar ~~~: 4!~:~ 3~~~: 
k k etmedi. 6662 9073 11664 

açı me tup Polise ;fikiret ettik. İkinci J 7919 47S82 1153 14846 58405 .. n592 
17803 1018 27639 45406 'iV 16414 

Diva.nyoluııda oturuyorum, ıoförü haklı hul::lu. Ve israr 
30215 20175 34057 8729 19459 19449 9681 

vazifeJ resm·yemin icabı her edince Eminönü karakolu-
53919 982 l(023 29929 13946 59640 3135 

gün Y edikule tramvayile va· O d d 5 
na götürdü. ra a a mer- 35470 59761 4130 25599 43 27 41066 43062 

zifcme gitmek mecl:urlyetin· kez memuru bizi hak11z gör· 49993 49042 40442 58925 55934 47108 28188 
de}·f m. lkı •~nedir her gün 
sabah ak,am dikkat ediyorum düve .ert blT muam~le i!e 3519~ 51817 25788 45481 2149 35550 40238 
bu hattın bilhaaaa ıabah se- adeta kovdu. 44449 54363 43227 9192 17210 38862 44163 
ferleri çok lntlzamsızdır. Bu Bu ne demektir? Bir insan 32343 2€463 369ô2 57642 ;

9
0

2
3
9
97

6 18412 2110 
vaziyet son g(in!erd~ daha 11erede ucuz birşey buluna lOO Lira kazananlar 56736 59798 14577 
berbat bir bal aldı. Bu hatta onu alır. Bu toför de bizi 18265 6SOS 41557 3386() 43750 

28~:16 26
1987

61! işleyen arabalar.o Sirkec'd~ n li 5 ıs 8003 
7 dakika fasıla i!e tabr:kl ucuz götürecekti. .,una po s 54547 52717 5 7 3071 36840 3567 
nizamname ahkamından oldu- ne karı~ır, merkez memuru 57180 312 43666 27714 

31766 56384 16073 
ğu halde aabah!r.rı Şehrema~ ne karııır. 59912 23763 35327 12015 

19931 39857 39928 
d 20 d k 'k ld ğu 19298 15770 53021 16129 6045 28nl'78 11606 neti önün e a i a yag· Size bunu ait o u ma· 

20418 87013 59661 53052 vı 
1591 mıırda ıoğukta araba bekler:z! karodan sormanızı riça edi- 55A03 6345 51053 32648 29948 35202 20629 

Be.zen yar m saat (!) bekledi· "' 50798 16034 
"im·z vardır •.. Bu bekleyenler yorum. [İmza mrhfuzdur) 19455 6'303 54260 15633 

56244 50103 12374 
a ~ 8655 24072 129EO 51364 
de benim gibi aabah!arı ıekfz 33 29423 281€8 11199 
buçukta vazifeleri batında bu· T bı·r 25736 13735 53968 423 

1..7477 1981 31326 
lunmağa mecbur olan devlet arsusta 34112 59541 38271 

12881 

memurudur. 33476 40;52 34013 21044 Z0770 37069 35548 
Buadaa Lfr hafta eyTel cinayet 36501 486"6 51481 23400 

57751 41687 44684 

~ ?8169 39257 12919 26485 15971 25281 21110 
~DJ 40 dakika yajmurun al· Tarauıta pamuk .-e zahire .. 3 8283 53990 1084 30718 
bnda aene Yed.ikule arabsa:m 905 10796 1780 
bek'~ik! O gün Ser müfettiı tüccaılarmdan Antakyalı zade 34285 390,.0 48073 13925 44855 47767 46877 
o!dufunu sonradan haber •I· Ahmet efendinin kainbiradr 1363 577~8 31367 50183 33665 55876 2911 
dıi mız (TeTfık) efendi namı... rl A"t maktul ve kunduracı 37314 28658 16685 10369 3303? 45351 48510 
dakf zata bir mualUm ar~ Halil alır mecruh olarak çar· 40948 39719 32230 32611 56359 
datun pek haklı olarak ıikl· 11 ortaaında hulunmufhır. A· 80 Lira kazananlar 3c 789 32298 18056 
yette bulundu. Bu çok muhik linin 6!ümilne sebep olan 3657 30743 3760 54308 21316 38379 51159 
kiyet dinlemek mecburiyetinde •ara11 Loğuınd.a.dır. Halinin I· ss~g 11057 11016 5822 3102894877 421757555 3681179761 
olan ıer kontrol efendi, dü· .1 " 

rüıt bir ifade ve mlıtehzi bir •e yara!an ıeklz dokuz yerin· 44541 12276 16162 10122 51764 6306 47362 
t&vurla: dendir. Yaralı Haltltn Taal· 4976 45253 22353 13227 51988 48826 16140 

•eti tenTir edecek ifadede bu• 2357 33633 36H9 54013 
- S:z devlet aıemuru " 1662 11072 56705 t23t0 23300 50611 13411 

b d k lunmamıt ancak ben çok 842 isenfz, en e tir et memw- 19489 41152 38116 58782 24784 14558 22 
ruyum!! ı sarhottuırı beni VW'&nı bilmi· 2879 47251 55607 51998 39290 1413 23189 

Diyerek omuzlarını lilkU?!!... yorum demftUr• Tarsuslu'arın 42554 26189 44537 46762 57452 11911 2040 
Hu Asa bu yolııuz!uk iki sene• ifadedne nazaran bir karı 37914 47851 24846 16\.149 4760 42269 58047 
dır devam ed•yor. Arabaların yGzfinden ~kan bu cinayeU 3278 27967 36372 13250 5690 2S026 14312 
7 dakikada tahrikini amir olan tenvir edecek Halildir. Ş•m· 17529 25070 S9930 41032 11044 45433 5993 
nizamnamenin ftlt bir ıekl.de dilik eflcirı umumiye yekdige- 22536 57562 42516 34231 31787 59-ı03 8494 
tatbikine ne ıermüfetti1in, ne rinl vurdukları ,eklindedir. 31361 40312 2.0993 57709 ~822 48434 11059 
de Mir alikadarlann b&kblı 13135 25157 43446 413 13931 52692 56 O 
yok!.. Bu yazdıklarımı, bu Emniyeti umumiye 10095 15281 52174 56553 12911 45591 11806 
hattın bıtfzamuzlıluu pekçok M ld 35216 41353 29658 9444 58040 12794 2989 
phlt1erle iıpat etmek münı- • ge i 41606 5 011 31726 37814 47644 38579 38322 
kündür. Son olarak •iz;n de Em9 i:ret1 umumiye M. 9589 59334 40677 14935 3729 20&56 35857 
nazan dikkatfnfzf celbederhn. Tevfik Hldl B. ıehrlmtze gel- 11311 25558 51450 18364 58i94 36916 17151 

imza mahfuzdur mittir. 10800 36502 9219 17651 .39449 ~034 47981 

ıaçlı, dik memeli, ıeff af bir yat profeıörlerinden miJter 49324 4383 59820 48844 7822 27575 19vC6 
tene malik güzel mablG.klar- (Baykraft} a geçenlerde bir 17073 24485 34868 8002 148w8 57925 51733 

13324 55211 49846 5936 33301 16540 4906 
mııl. kadın müracaat ederek deniz 34221 5206 29704 54257 24243 54305 s:oı 

Bundan yGz sene evv•l kenannda olan Villasının aJ. 45475 15524 22861 50016 8503 8136 25388 
lngilterede deniz kenarında tında bir deniz kızı g6rd6ğll· 51645 771 50639 37488 47408 4838~ 22294 
bulunan bir çiftlik aahlbleri nG kemali ciddiyetle an1at- 27423 44883 39965 17579 19349 37865 26947 
tarafından görülen bu deniz mııtı 44812 21591 564:0 44665 95265 58967 32591 
kızlan htklyeııi o .zamanlarda Mister (Baykraft) ıtmdiye 46524 5 .. 862 5141 14828 43197 31386 33515 
herkesin ağzında dolapyordlJo kadar yaptılı tetkikata göre; 32707 25738 47120 55798 19553 14170 10364 

Bununla beraber (ıl914) bu gibi hayvanların hakikat• 36126 50538 27680 14739 17901 14367 37378 
1enesinde Kalidoayon Merkart mevcut olduiu, fakat fnıan- , 217frl ~92.99 2413 t s3799 13282 59217 J3357 

53589 18564 62516 24605 55356 118!2 12633 
ilminde lrlbcla da nep-edle dan ziyade orangotanlara ben- 15977 21252 58672 46642 42827 41854 44554 
J bir t _ ..J_ bu ma'-IAL. ••mekte ye a1-lekıer manab- -ıo en gazeeu. ........ .... 1e 41322 2898 9312 52389 17062 21696 417~J 
ların erkefine ıe..clüf eden lı hanede bulanea denizlerde 40423 28903 47491 25203 39881 7972 123 9 
hır muallfmln uzaa makaJe.. yaıamaktadırlar. 5254 58722 14744 33145 628 27911 26168 
ılnl neıredilmlttl• Ayni zamanda mumaile7b 47141 23469 49630 55320 42626 50495 58271 

Fakat muallimin görüp an• profeı&r bir deniz kızı yaka- 30644 281 2672E 39559 2113 55286 28910 
lattıfı mahl6kun v6cudü 6ıt b7arak kendisine getirene b&· 32620 45881 50071 50876 17470 861 ı 23289 
kısmı tamamlle Oranıotan yük mükafatlar verecejlnl 18303 48902 41043 43244 1940 2.783 248117 
maymunlarına bem:emektedir. ilAn etmittf. 60 lira kazananlar 53617 1881-0 s14 JO 
Alt kı•mı ı .. balık tdı. Bakalım, bir zamanlar mu· 39758 11690 27528 1759 4302 35347 3 OS ~ 

Bu mahluklarla pek fazla hayyel bir hayvan diye telakki 21218 36752 36107 41613 12819 59 6 5 8 

alakadar olan -.e tetebbnat etttlfn;ıfz bu deniz, kızların 45940 16109 8385 3~466 16915 43 38 
yapan methur lnıtiter• taba mevcudlveU ablt olacak mı?. 24763 49153 15035 10927 33937 57805 

40924 
48800 
45721 
33684 
20384 

9742 
55963 
18972 
39167 
26343 
22507 
11055 
28095 
37370 
14227 
5780 
42419 
31920 
34210 
27199 
21312 
34351 
19446 

1349 
3C020 
38104 
41473 
14484 
29563 
50935 
39039 

351 
51304 
57350 

395 
19%18 
11510 
59751 
14254 
42649 
56891 
49727 
19279 
15837 
55637 
34955 
59398 
tZ453 
56311 
14361 
46621 
18881 
52849 
53553 
6899 

13711 
11• 

17608 
32.37 

393()1 
~osı 
34930 
845f 

48841 
51.UI 
301d 

-~ 52 
~ 
2 
J1 
3 

sofrada yenir. Üçüncüıii ge e- dlr· Bukızlar, iri ı&dtl, uzun 
--1- L- _ 1- -··- -~nuırıa__ı_ =.:...---------------------....;._-----------------------'------------"-- --".-..:..;_a._ 
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Vapurlar 
SADIV~DE BiRADERLER 

VAPURLARI 
KARADENiZ MUNTAZAM 

ve LÜKS POSTASI 

Sadık zade 
vapuru 18 
Kanunusani Pazar 
akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zonı•ıldak, İne
bolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize ) ye azi
met ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymcanet hanı altında acen • 
talıfına müracaat. 

Telefon lst. 2134 

TAViL ZADE VAPURLARI 

Muntazam AYVALIK Postası 

lDı.._ v~~~a~.e! .. 
~ ıembc akıa11u saat 

17 de Sirkeciden hareketle 
• Gelibolu, Çanakkale Küçük· 

kuyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye Te Ay-..alığa azimet 
Ye a"Ydet uecektlr. 

Yolcu bileti vapurda da 
Yerilir. 

Adres : Y emfıte Ta vilzade 
biraderler.Telefon lstanbul 221( 

ALEMDAR ZADE YAPURLARI 

Millet vapuru 
18 p 

K. Sani azar 
günü akıam a.at 18 de Sirkeci 
nhtımından hareketle (Zongul 
dak, lnebolu,Ayancık,Sinop 
Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, SOrmeae Rize, Ma· 
pavri.ve Hopa) ya azimet ve 
avdetle ayni lıkelelerle(Vak
fıkeblr, Görele "Ye Ünye) 
iakelelerlne ufrıyaraktır. 

Müracaat mahalli: lstan· 
bul Meymenet hanı altındaki 
yazıhane. Telefon: İstanbul 

1154 

Sultad Ahmet Üç6ncü sulh 
hukuk mahkemeılnden : Süt· 
Ulcede Mıurlının yalısında 

mukim ilien bugGn oturduiu 
yer belli olmıyan paçaçı Lu
man aiaya: 

aleksi efendinin aleyhinizde 
açtığı 159 lira 60 kuruı ala

cak davumdan dolayı muay· 

yen olan günde gelmediilnlz
lçln hakkınızda ittihaz olunan 

glyap karan namınıza gönde
rilmlt lıe de gösterilen ikamet· 

ıahınızdan çıkıp elyevm ne· 
rede olduğunuz da bilinemediği 

ıerhiyle iade kıhnmıı ve tla
oen tebligat icrasına karar 

Yerilmiı olduğundan 17-1-931 
tarihine müsadif Cumartesi 
pnu ıaat ; 11 de muhakeme
de hazır: bulunmanız l6zumu 
hukuk uıulü muhakemeleri 
kanununun 401 ve 123 ve 
141 inci maddelerine tevfikan 
ilin olunur. 

TiYATRO VE SiNEMA 

Pangaltı Uyatroıında bu ıece 

Şevki B. 
Cemal Sahi~ B. 

birlikte iki kompanya iki piyes 
bir ( Şoförin cinayeti] Facia 3 
perde [Perili köık] taklit!! pi· 
yes 3 perde. Varyete danalar. 
Elllinlarını okoyunuz. 

Doktor 
lsmail Saip 

Dahili hastalıklar mQteha11111 

Beyazıt, tramvay mevkıflnde 
' 

Gayrimenkul mallann ı 
açık artbnna ilanı 

lstanbui 4 üncü icra memurluğundan: 
Açık arttınna ile paraya çevrile-

cek gayrimenkulfın ne olduğu: 
Kadıköyünde Hasan paşa M. Kız· 

larağası elyevm Şem'i Ef. S. 
cedit 13 .. No. arsa 908 ziri ve 
15 No. arsa 975 ziradır. 

Takdir olunan kıymet: Beher zira 
murabbaı elli kuruştan 13 No. ar
sa dört yüz elli dört lira 15 l'oıo. 

arsa dört yüz seksen yedi buçuk li
ra. 

Arttırmanın yapılacağı, yer, gün 
saat: f st. 4. üncü icra dairesinde 
~6-2-931 T. S. 13 ila 15,30 a kadar. 

1 - işbu gayrimenkulün arttırma 
şartnamesi 12-2-931 tarihinden itibar
en 930-346 No ile İst. 4 üncü 
icra dairesinin muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için açık

tır. iı:uıda yazılı olanlardan fazla 
malfımat almak istiyenler, işbu şart

nameye ve 930-346 dosya numara
siyle memuriyetimiıe müracaat etme
lidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin yüzde yedi 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit 
olmı}•an ipotekli alacaklılarla diğer 

alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddilarını işbu 

tlan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
ınemuri} etimize bildirmeleri icap 
eder, aksi halde haklan tapu sicillik 
sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasıııda hariç kalırlar. 

4 - Göstcriien günde arttırmaya 
iştirak edenltr arttırma şartnamesıni 

okumuş \ e lüzumlu mallımatı almış, 
bunları tamamen kabul elmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayrimenkulün bedeli za.mahında ve
rılınezse gayrimenkul ikinci bir art
tırma ile satılır ve bedel farkı \C 

mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca Hükme hacet 
kalmaksızın nıemuriyetimizce alıcı

dan tahsil olunur. Beş numaralı fık
radaki şart tahakkuk etmek keydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri
menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılır. Sart tahakkuk etmezse art
tınna geri bırakılıp alıcı taahhütle; 
rindcn kurlulur ve teminat ta kalkar. 

5 - Arttınnanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayrimenkule ta
a11uk eden kanuni hakka ve satı

şın tarzına göre diğer şartlar: Müte
rakim vergi, beledi}e, vakıf icaresi 
müıteriye aittir. 

Yazılan iki kıt'a arsa yukarıda 

gösterilen 26 - 2- 931 tarihinde ıst. 4 
üncü icra memurluiu odasında işbu 
ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacaiı ilan olunur. 

• bôktor • 

1 ~~:"~ç ~~::.!~~. 
hastalıklar teda vihanesl 

Cumadan maada her gün 
eaat 10 dan 6 ya kadar haıta 
kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanbul 3899 ................. ~ 
Zayi: 3-10-928 larih ve 

11690 numaralı beyanname 
ile muamelel lthaliyeıl icra 
kılınan 74 fıçı balıkyafına 
alt htanbul lthallt gümrüğün• 
den mehuz 14886 numaralı 
"Ye 14-10·928 tarihli Gümrük 
makbuzu zayi olduğu ilin 
olunur. lıtef anidlı 

Zayi: 28-9- 1929 tarih ve 
19506 numaralı beyanname 
ile muamelesi icra kılınan 30 
fıçı balıkyalına eit lstanbul 
ithalat gümrüğünden mehuz 
23039 n'1maralı ve 30 · 9 • 929 
tarihlı G.iımrük makbuzu zayi 
olduiu ilan c,lunur. 

Ostradyades Biraderler 

Zayi: 16-10-928 tarihli ve 
12960 numaralı beyanname 
ile muamelel lthallyeıl icra 
kıhnan 100 fıçı balıkyafına 
alt ithalat gömrüfünden me
huz 16004 numaralı ve 17-10· 
928 tarihli Gümrük makbuzu 
zayi oldufu ilan olunur. 

Hasan Ecza depoıu 

YARIN 

ayyare piyangosunun yeni pilanı 
931 senesinde tatbik edilecek Piyango planı hakkında 

Tayyare Pfyangoıu müdürü Fikri Bey bir ınuharrirlmtze 
berveçhl ltl beyanatta bulunmuıtur: 

Yeni kabul edilen plan tabedilerek te"Yzlye baılanmıı· 
tır. Yeni tertip malum olduğu (lzere Klnunuıanlde bat· 
lıyarak ve ilk keıldeal 11 Şubatta yapılacaktır. 

Biletler ıtmdiden tevzle baılanmııtır. 
Tayyare Piyangosunun aatııı çok iyidir. Plyangomuz 

her zaman oldufu gibi büyük bir rağbet görmektedir. 
Yeni planın ihtiva ettiği eıasat lae ıunlardır: 

Piyangoya ittir ak edenler için bazı müıküllt tevlf t 
ettiffnden 930 ıeneeinde tatbik ettlflmtz çıkan numarala· 
rın lmhaıı uıulü kaldırılmııtır. Bunun yerine numara ade-
di "50,000,, yapılarak ita bet ihtimali tezyit edflmfıtlr. Bu· 
na göre bir bilet e"Y"Yelce olduiu gibi her keıtdede tkra· 
mlye kazanabilecektir. 

ikramiyeler tezyit edildlil gibi 3 ündl keııdeye de 
100,000 lira gibi büyük ikramiye ve ayrıca "1,000,, adet 
amorti tla vesi suretlle tertibin ortasını teıkil eden 3 üncü 
kepde çok zenglnleıtirllmlıtlr. 

Biletlerin ffatı : Yalnız 3 üncQ ve 6 ıncı keıtdeler ikiıer 

lira olmak üzere ceman 10 liradır. 
Bundan evvelki planlarda 1 lll 5 inci keıidelerde mü

kif atlar 10,000 lira iken ve ceman bir tertip zarfında 
• 150,000,, lira mükafat verilirken, bu tertipte mükifat 
20,000 den baılıyarak 25,000, 30,000' 35,000 40,000 ve 
6 ıncı keıtdede 100,000 liradan ceman 250,000 lira mü· 
kifat verilecektir. 

Keıtdeler yine her ayın 11 inci günn yapılacaktır. 

lzmitte 

İstasyon Oteli 

/z;mitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 

Piyango Mürürü 

ÇOCUKLARDAN 
ihtiyarlara varıncaya kadar kola· 
ylıkla işletilebilir. 

Şu suretle, evınizde herkesin mem
nuniyetini mucip olen bu ahizeye ıahip olmıt ına 
artık beklemeyiniz. 

15 IO.nunuan\. 

İSABET GİŞESİ 

Avusturya fabrikaları hezaren sandalyaları umumi satış deposu fstanbul'da
Katırcıoğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz. Aciınan Telefon f c; 
tanbul 2309. Hamiş: Ayni depoda envai çeşit perde ve döşer.ıelik kadef e 

hare ve fantazi kumaşlar mütenevvi .istor perde mister, tül, keten perdeler, 
örtüler pirinç komeş halis lngiliz kesme lake karyolalar ve saire fabrika 
fiatına toptan ve perakende satılmaktadır.fiat maktudur. 

Gebze Sulh hukuk mah
kemesinden: Gebzenln Güzel· 
ler mahallesinde ıakln iken 
1-1-931 tarihinde vefat eden 
Faika hanımın terekesi vere· 
aeden Muazzez hanımın da 
lıtlf a ta le bile yazılmakta ve 
defteri tutulmakta oldufun· 
dan mfitevefflyede alacağı 

olanlarla borçlu bulunanlann 
tarihi Hindan itibaren bir ay 
zarfında mahkemeye bllmü
racaa alacaklarını ve borçla
nnı tasfiye memuru tayin edi· 
len Avukat Vedat beye kayıt 
ettirmeleri ve müddetin mü
rurundan sonra hiç bir müra· 
caat kabul edilmiyeceğl all
kadarane tlln olunur. 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

Erkek, kadın ve çocuk
ların dahili (iç) hastalık
larını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 
yolunda 118 numaralı hu· 

l usi kabinesinde teda vl 
der. 

Telefon flfatılıul: 2398 

En iyi Rakı 

Makbuz 
numarası tarihi 

46 18 Niıan 928 
189 23 Teırfnfe•vel 928 
323 3 Eyhil 929 

Zayi - Numara ve tarih· 
leri balaya münderiç beheri 
bet lira kıymeti itibarfyesfnde 
Adapazarı Türk Ticaret Ban-
kasının on yedi adet hisse 
senedi makbuzunu zavl eyle
dim. Yenisin! alacağımdan 

hükmQ olmadıiı ilan olunur. 

Doktor .. 
Hayri Omer 

Dr. A. KUJlEL 
Cilt, frenği, Belsoğukluğu we adem 
iktidar muayene elektirik tednihanesi 
Karaköy Börekçi fırını sırasında No 34. 

Doktor 

A. Emanüelidi 
Frengi, belsoğulduğıa tedAvi lı1-

nesi. Hergün aabahtaa at~ma 
kadar hastaların kabul eda-• 

Sirkecide Trabzon öleli ittiaalınde 
fotoğrafhanenin birinci kabnda. 

Mudurnu Beledlyelim 
)andırdığı lddia11adan ıuçlu 

lstanbul ticaret komiıyoncusu 
Hacı Salt efendi oflu Salt 
efendiye tebll1rab kanuniye 
yapılamadıfı gibi yapılmaıı da. 
imkansız kalmıı oldufundan 
C.M.U. K. 37 inci maddeıl mu-

cibince gazete ile ilanen teıhliıat 
icraıına karar verilmJı mahake· 
menin muallak bulunduiu 
20·1·Ş31 Salı a«nil ıaat 10 da 
Mudurnu Ceza nıahkemealnde 
lıbatı vücut etmediğiniz tak· 
dirde hakkınızda muamelel 
kanuniye ifa olunacalı ilin 
olunur. 

Üsküdar lıtanbul Albncı 
icra memurluğundan : 

Bir deyinden dola71 mah· 
cuz ve paraya çenllmeıine 

karar verilen Amerikan ma· 
mulitından bir adet otomobil 
ıehrl halin 17 inci cumartesi 
gunu ıaat on üç buçukta 
Çarııyıkebirde Sandal bedeı· 
t ninde:açık arttırma ile para· 
ya çenlleceğinden talfp olan· 
ların mahalll mezkdrda bulun· 
maları ilan olunur. 

İstanbul 8 inci icra daire
sinden: 

Bir borcun ödemeıl için 
haczedilen bir adet ceviz kar
yola 25 kanunuaanl 1931 ta· 
rıhine müsadif pazar günQ ıaat 
11 de fıtanbulda Çarıı içinde 
Gelincik sokağında 19 numa
ralı dükkinın önünde ıatı!a

caktır. Talip olanların yevmi 
mezkürda hazır bulunan me· 
muruna 
olunur. 

müracaatlan ti an 

~ ................ ... 
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KISARNA ~1 karıı sırasında 133. No öğ- t 
-~, leden sonra müracaat. ~ 

Bu nefiı maden suyunu sofralarında bulunduranlar, böbrek, 11 Telefon: 3586 J • M. Mu''d:"ı· .• B · •r!ı8ne ın Aıı' 
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