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HARiCl HABERLER •• 
1 Ecnebi matbuab 1 Amerlllada Galatasaraya hücum 

Amerika cumh ur reisi iflaslar.. C. H 
v e milşkilat • Fırka grupunda Maarif meselesi 

"Temps" gazetesi Amerika Amerika hankalan görüşüldü, bazı hatipler söz aldılar 
davayı kazandı C~ur re!sin~_.siyasetinden kapanıyor ! ANKARA 23 (Telefonla) - hücum edenler olmuştur. Galau . ı bahısle tahsis ettıgı başmakale- FlLADELFİY A 22 A.A. _ Halk .fırkası gUI";1pu~.d~ ~u ~ saraya hücum ~denin Bes!~ 
LONDRA, 22. A. A. - Bır sinde ezcümle diyor ki: • . d 1 Maanf meselesı goruşülınuş- Atalay Bey oldugu zannedilt 

ay devam eden bır muhakeme- B~k.ers Trust C:O de .~hila e - tür. Bu münasebetle bazı hatip yor. Gelecek içtimada Maario 

Portellizde 

Sahte para 
Portekiz Bankası 

den sonra Portekiz Bankası le- "La Hay adalet divanına A- phie ile 19 şubcsı bugun kapıla- ler söz almışlardır. Eoncbi mck vekili Esat Beyin izahatı dinlı 

Bunlar' J ol'J• namında birine araba koş- hine 531,851 İngiliz liralık bir meı:ikanm iştiraki hususundaki nnı kapamışlardır. Bu B~ tcplcrile Galatasaray lisesine ncccktir. 
iiam sadir olmuştur. Bu Banka kararı iyan hariciye encümeni- nm matlubatı yekfinu 11 mılyon 

masım öğrettiler; f anra kayh>ldular ı Londranm maruf tabilerinden ııin 9 reye karşı 10 heyle gele- İngiliz lirasından ve mevduatı Cevdet Beyin ölümü Fen fakültesindeki 
MM. Watcrlow and Sons Ltd. cek sene nihayetine ~~ talik da 9 milyon İngiliz lirasından ANKARA 23 (T 1 f la)-

' Arabacısı pşmanca, sarı bıyık 1 aleyhinde takibat icrasını talep etmesi Cumhur rcisinın sıyase- fazla idi. Banka müdürü mücs- B t d . f . de c 00.f b hadise 
lı açık renk kostümlü bir adam 

1 
• ka baz fi la . eahh" if ed b'l en eresı acıasm a vazı e a 

ı idi, bizim esnaftan olmadığm- 1 etmiş ve bu tabi müessesesinin tın~ ~~ . ı na z uns~ ~ ~n .~ ~d~tıru a c ı e şmda yaralanan belediye heki- ANKARA 23 (Telefonla) -
1 1925 senesinde Marang namın- vazıyetını hır kere daha goste cegını soylemıştir. Banka ve .şu mi Cevdet Bey bu sabah saat F fakü'l . d ile' f .. 

dım. Namazdan sonra avdeti şa a ır e eme tar m an me ""'.ır. a um. ur ı . ennın ap~tı sının sc ı, beşte Nümune hastanesinde ve- arasında zuhur eden hadisenir 
dan kim oldug"unu tanıyama- ·ı d b' F 1 nkli af d kt--" M l" d k' M Mo- bel . . k 1ma beb' en tesın e ı pro esoı 

gayri kanuni surette yapılan si- over ahıren Amenkanın La Hay, bankaya tevdıatta bulunmuş o- fat ctmi<>tir 'ulü · d'l k · hane sırasında askerlere seıam b lm'l 1 d l d' ·ı · .. . . .. ~ · mes teczıye e ı ece tır. 
dur kumandası verilmişti. Ku· pariş üzerine bir çok Portekiz eyne ı e a a. et ıvanına : t~- lan 13,500 muştermın mutema- Cnaq;esi belediye tarafından . . 

bankanotu taıbettig" ini ileri süre hakı ~aklandak.ı m. uaddel. layı. - diy.en paralarmı çekmesi dola- kaldırılarak büyük ve samimi ( Garp cephesınde ) filın manda sadasmı müteakip deh- 1 - li d 
şetli bir şey patladı artık ne ol- rek bir milyon ngiliz lirasından ~ayı ay:ın. mec sıne t~v ı cu:ıı~ yısile mevduat miktarının azal- merasimle toprağa tevdi olun- ANKARA 23 (Telefonla) _ 
duğumu bilemedim, kendimi fazla zarar ve ziyan istemiş idi. ti. ~? .ıa~ihada Aıncnkann~ ıştı mış olmasıdır. Mumaileyh, ban muştur. . . . _. İsmet PaŞa bu gün Garp cephe 
kaybetmişim ben Plevne muha Bu banknotlar, fesatçılar tara- r~ı ~ç~ ıca~ ~en şartlıı:r zı~e- kanın kapatılması hususunun Bcl~d~yc hekımlıgınden baş si filmini seyretti. Filinin göstf 
rebesinde bulunmuş, kaç kere a · fmdan bilhassa bu maksatla ih- dılmıştı. Bu ıştırak keyfıyetı be zaruri olmadığını beyan etmiş- im. Hancı ye ve Evkafın da he- rilip gösterilmemesi hakkında 

ı ğır surete şarapneller ile yara- Abdiilhamide sut- Bomba tecrübe- d.as ~dilmiş olan bir ba11ka ma- ~clmil~l sabata An:ıe~kanın . tir. Müdürler, bankanın işl r/.ai kimi <?l~ mc~h~1;ID cenıu:c bu günlerde bir karar verilecek 
lanmış eski bir askerim. Böyle kast a unlardan Itri a arken te- rifetıle Portekizde tedavül mcv dıger .millc~erle teşnki ı:ncsaı devlet memurlarına havale ede- merasım~e bu ıkı daıre ~ şe~ır tir. 
Patlayış ış. ı'tmedım' go··rmedim ~ p '/ y p kiine çıkarılmış idi M Water etmesınde ılk adımı teşkil et- kl d' namına bırer çelenk gonderıl- •u•ueuuuuu utu•u•• 

• demırcl Manol le olan Semoll · · · . ., ce er ır. · · y k b' · t d•l 
Diye macerayı meşhudünü . . . low bankanın "ihmal" ithamını mekteydı. mıştır.. . unan a ınesı a ı 

hikaye etmiş ve madamın etek- Be~.çilca konsolatosu ~~.etı- , reddetmişler. Fakat, hakim mc "Temps" gazetesi bundan M. Koliç'in beyanatı Eskı tıır.as~cr o~an Cc~det edildi 
lcri kabarnu<> vaziyette bulun- le uç sene ~dem An':'e~slı An selcde ihtimamsızlık görmüş ve B. e.ye askerı b.ır kıt a me~asu;ı~ 

" na N 11 il 1 tı 1904 sonra ayan meclisinin bu iştirak NEVYORK 2 AA B' k 1 f ATİNA (A ... masmdan bir şey anlıyamadığı· senes~ Tens . c. ev =
1
. d ş Br. _ 1 mezkur müessese müdürlerinin hakkında vereceg· i karardan ba- , 3 · · - ır ıştıra t suretı e son vazı esını 23 poo) - ın 

nı lcdcssual söylemiştir. 1 
1 eşrınıeve ın _e ey~g- l işin farkma varmamış oldukla- çok gazeteler, sabık cümhurrei- yapmış ır. Venizelos, kabinesini tadil ett 

ra acı ıgır ı - t B d k' es ı e mııı ır. arar enuz sı . o ı ge ın azı eyanatı- ld H . . . A b M - d ç ve Yervan !unda Akarca sokagında Hık- , mut b't t . t ' K h .. hisle d iyor ki: . M Co l'd' ,. b b ••••••••••••••••••0•1>••••••• ve yeni kabinenin resmi tahlif 
tın yanlarına sonradan iltihak ~~ - ey apdartmanın ~ "sAna ın resmi surette tescil edilmemis- "Eger ayan meclisi de harici- m neşretmektedir. M. Coolidge yapı ı. arıcıye nazırı mevkı 
eden Jorj isminde bir şahsa ara- No 

11
ugu tsır~liak zevcc·ı ld ~a 

1 
tir. Zira, müdafaa avukatı zar~ ye encümeninin ekseriyetini ta- Amerika da kapanan inde kaldı. 

b k ... ttikl · e ak e ens erzı etm o ugu . • b' . kip ederse M. Hoover büyu" k bir bu beyanatında Amerika hazne- -------
a oşmasını ogre erı v v .h ti tl Al 1 jve zıyanın, hatta ızzat bakı- . . . l'k al bankalar FIKR 

adan bir hafta evvel Mığırdıçın ~~çe ~ ~s d m~ııi --d v~ s- min iddiasına göre de ancak mağlilbiyete uğrayacak ve ken- sının ıstih a cşy arı zerinde , A 
mezkUr ahırı terkcdip avdet et ~. r1: e easm kan .. uluAnlugunu . 423 061 İngiliz lirasından iba- dine karşı muntazaman devam bir tesir yapmak hususundaki PHİLADELPHİA, 23 A.A. 
medi ·ı· ukarda ı'sını· eçen kim soy ıycn ve pe guze manca ' - .. · · d b' uh l fet ·· "1 ektir bb" .. .. 1 h' d bul r; Y ghalli konuşan Madam Ripis namında ret olacagını soylemıştır. c en ır m a e goru ec . teşe usunun a ey ın e un- - Merkezi burada olan Trust 
selerın vebahusus ma mez- . . A İşsizlik buhranını bazı mertebe b bb" .. mili' ile C k ·1 19 be · 
ku· r kurbundaki kahvecinin ifa- bır kad.m ıkametgahlarına gele - - -+ • uıı • • muş, u tcşc usun ı tısa- uompany ban ası e şu sı 

lm hır rck elbısc ısmarlamış ve zevce- hafifletmek için yapılacak Na- dry' atı karışıklıg"a ug"ratacag"mı kapanmıştır. 
desinden anlaşı ış ve a ta- .. d'k . • . lb' d k Çinde komünistlerin müt- fıa işleri için istenen tahsisat 

ı harri olunarak merkum Jorja ai sının ı tıgı e ıse en pe mcm hi b. h . . meselesinde ne kadar ihtilaf çık söylemiştir. Bu beyanatın huğ- NEVYORK, 23 A.A. - Dört 
diyeti icap eden iki şapka Rus- nun olma~la ~ekrar. bir kaç ta- § ır ezuneti tığı malfimdur." day fiatini düşürmemek için Ho küçük banka daha tatili faaliyet 
Ç ür kitap ismini havi bir vara ne daha sıpanş ctm.~ş ve bu su- NANKİN, 22 A.A. - İki gün over idaresi tarafından sarfolu- etıniştir. 
a " . · k' b' retle aralarında munascbet ve "Tcmps" gazetesi bundan 

ka ve bır Ermenıce ıtap ır d tluk h" tl 1m b 1 d devam eden ve 2000 komünis- . · 'h b · · nan gayret ve emekleri istihdaf İ h b } · l 
b falaka os as o uş u un ı..- sonra yem ıntı a atta, teşrını- ya an 

tÖrpÜ iki adet ara a Si ve " d .... t"kl . ' b' tİn telef olmasını intaç eden şid syan a er en 
1 d 1 . b b' k bu- gun an goruş u erını ve ır sanidc intihap edilen meb'uslar ettiği zannolunmaktadır. 

;na en en eyaz ır oşum gün mezbure Madam Ripise re- detli muharebelerden sonra, hü- ve ayan vazifeye başladıkları MOSKOV A, 23 A.A. - Pro 
unmEuştw:. k'tab t um" e fakat eden ve Almanca ve biraz \ kılmet kuvvetleri komünistlerin zaman Cumhur reisinin vaziyeti fintem kruvazöründe bir isyan 

rmenıcc ı m ere - F b' f d · t buld Lo · R .. ki b · · ransızca ılen genç ve zayı b' K' 'd k' · 'hk" ı daha müşkil olacag"ını, bu sivas! Cemiyeti Akvam ruznamesi çıktğma aır stan an n-sınden ve usça uç ta ın ısım 1 b' R M li . j cenu ı ıngsı e ı ıstı aman aks d · 
!erini havi varakadan bunların yapldı .ı_. ~ usb aktmazd~l ~ın ' olan Tungku'yu işgal etmişler- müşkilata bir de Amerikadaki CENEVRE 23 A. A. - Ak- dra gazetelerine e en şayıa-
Kafka - t Ermeni cemi- gc ıgını ve unu en ı erme , . mali buhran ilave edilirse müş- • ların temamen aslı yoktur. 

.. s anarşfkA 15 
• tı "f . takdim eylediğini ve arada ha- J dır. Bundan başka kızıl zimam- kilatın bir kat dara artacagı" fi- vam cemiyeti katibi umumisi 

ydetınınl ~ a~.~e ?"1YY1ad gu~ut~ız-a stl olan muarefe üzerine gelip 
1 
darlar tarafından işgal edilmek li · 62 · ' · tima ruzname Y f tak il anc erın m ...... cyın o u .,, . 'ki . . b' krindedir,. mec sın ıncı ıç a a por a arını 

h" . ti gıttı erını ve ır ay sonra mez te olan mevkileri tamamilc te- · sini Akvam Cemiyetine aza o- M l or 
u~=~ ~bitlerden arabacı burc Mkatmazelin ~rhansızca ö~- mizleyerek bütün esirleri kurtar ispanyadaki karışıklık lan devletlere göndermiştir. Bu ısır a mıy 

- 'f · b renme arzusunu ız ar ctmesı- .. . İ KUD"ts 23 A A Mısır Mehmet Aganın ı adcı maz u- 1 · ti k b 1 tt' - · · mışlardır. Komunıstlcr cenuba "Temps., gazetesi spanyada ruznameye göre meclis tahdidi u • · · -
tasında muharrer olduğu üzere ~. mlclll?utı_nıye e a u e ıgını dog"ru kaçmakta ve ıx'ımbardı- ki vaziye~e tahsis ettiği başına- teslihat komisyonunun hazırla- hükUmeti tarafından ecnebi me-
"R' · d · ı M k fl h soy emış r. k ı · d d' k' yvaları üzerine mevzu ithal.at 1 •
1 

ıpıs., .. em cbn tt os 0 bulşa ıs Ledelistizah Madam Ripisc man ta=areleri tarafından a esın c ıyor ı: mış olduğu mukavele layihasile 
ı a u unan J J ta- "1 d · h b · ·ı· hA 1 d rüsumunun tezyidi, Yafa porta-

1 e b''" mh unaMıse !" d 
1
• 'k t refakat ederek kendilerine gc- 'ı kip edilmektedir spanya a vazıyet tevazzu son maz ataya ıttı :ı ası e e-

ve ıı ... are gır ıçın astı e 1. 'd R M tın 1. . · ctmeğe doğru gidiyor. Hiç ol- cek, Litvanyaya, Lehistana ve kal tacirlerini büyük zararlara 
1 kl. b il y . d ıp gı en us a aze ının • t F'l' t' · t mu" • ker c ı ara a c cnıçarşı a va tr 1 ti t'I ,.,. 1 l. . . mazsa şu son günlerin hadisatı Memel'e ait meselelerle meşgul ugratmış ır. ı ıs ın zıraa -

ki sokak başında beklediği yin~ f:t;bul~~r~~ ~ic::~· u re~a~~ Sırbıstanda §İmendüfer na taalluk itibarile böyledir. Be olacaktır. dürü Mısıra giderek Mısır hükfi 
merkum ıa_rafından haber ver~- m temin ic;in kaldığıı.. esnayı kazası renguer hükumeti vaziyete ha- metini portakaldan alman res-
len rı;ahallı mezkfird~ Cczayır musahabede öğrenmiş ise de gö BELGRAT, 22 A.A. - Sa- kim olmuş ve asayiş iade edil- Kanada buğdayları mi indirmeğe iknaa çalışmış ise 

ı sokagında (~uradovı.ç) apart- rüştükleri müddetc;e böy le bir rajevo t reni bu sabah Lajkovaç miştir. Cümhurivet i lanı için de kendisine pamuuk malısulü-
':'anmda mukı~ v~ Sınger fa?- mesaide bulunmamasından ve istasyonu civarında yoldan çık- yapılan ihtilal tcşehbüsü kat'i OTTA VA, 23 A.A. - Baş- nün fazlalığından dolayı meyva 
nkas~~ Beyoglu ıdare~.~~sın masarifi azime ihtiyar etmesin- mıştır. Kondüktör ö:müş ve 6 surette akim kalmıştır. vekil M. Bennett, banka müdür cılığm teşvikına karar verilmiş 
de .mustahdem olan Edv'.1r den şüphelnmiş ise de bilahare sr ağır olmak üzre ıo yolcu ya- Bu garip teşebbüsün intaç e- leri lc uzun müddet görüştükten olduğu ve bunrlan dolayı kara-
J?ms"derdest olunarak tahtı ıs zengin bir petrol m_adeni hisse- r;ıl-nmı~trr . dilmemesi ar.kc~·. komünist gibi sonra neşrettiği bir tebliğde rm değiştirilemiyeceği cevabı 
tıçvaba almmı~tır. darlarmdan olacagını zan ve bi r takım unsurların mevcudiye b' I{ d 

193 
. ' verilmiştir. 

'k f' · b .. t hını' 1·ıc şu"phes· a·ı olmu• t"'o . \.. vıc ·a,u., .., u<:. vas ar, - . d .1 . 1 . . F k gar ı ana anın O senesıne Belçı a se ırı ve a§tercumam .a .• . ?- . ı .z ~ -' ·1 • -- r., ·. , ,. · ·: tm en ı erı ge mış tır. a at cc . _ .. .. 
. . . . ıdıgını ıfade e);'l~mıştır. . . ı da, tılrna ~:-a ... esmer ve orta boy neral Berenguer için en müşkül aıt bugday mahsulunu~ muntcı-

. Edvard Jomsın ıstıçvabında Edvard Jorrıs'ın derdestıle ıs lu, karagoz~u ".e . A~manak A- i~ asıl şimdi başlamıştır. Dikta zaman satılmasını temın için la-
bız~at hazır bulunma~ a~zusu- ti çvabına başlanılıp berveçhiba ramyanın yınnı yırmı beş y~sla törlük idaresine ne nam verilir zım gelen mukavelelerin yaprl
nu ızhar .ve ıs'.~'.. ettıklerınde~ ıa devam olunmakta iken Ru- l rmda, bıyıksız, beyaz renk!~ u- se verilsin phsi bir idare buh- dığını bildirmiştir. Bu mahsul-
0 zmankı kapıtulasyonlar belı- meli vilayatı müfettişi umumi- ' zunca boylu, ve yakışıklı bırer ram u~atrnaktan ve yeni ihtilaç . . . . 

Vintila Bratyano öldü 

BÜKREŞ, 23 A.A. - Libe
ral fırkası reisi M. Vintila Bra
tyano vefat etmiştir. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

tecileri cephede neler geçtiği11ı 
ne bilelim, ismini biz çıkarmı
şız, o da bize bakmış, Fatih 
Muharip, Muhasır, Gazi sıfat
ları ile bir kart bastcrmı§. Sotl' 
ra sigara kağıdına çıkarak tava 
na tutunmak isteyen çocuk gibı 
bu kartın sıfatlarına basarak ba 
şcmıza çıkmağa kalkı§tı. 

Şöhret ve kudret diye neyt 
derler bilir misiniz? lnsande: 
olan §eye!. Bir insan büyük as
ker olduğu zaman. Analartala
r1 da, Sakaryayı da, Dumlupına
cc da, inkılapları da, bu gün ya· 
rın bi'r harp olursa onu da yıı· 
par. 

Bir insan Lozan'ı yaptığı za· 
man (bütün son ascrların siyas; 
Türk tarihinde Lozan kadar de· 
ğil, ona bir derece uzalctan kı 
yas edilir bir muvallakiyet yok
tur.) Hükumet~nin. bütün giiı 
işlerini de yapar. Bu gün durııı 
zatı devletinize §U Düyunu V 
mumiyenin bir günlük müzake
resini bıraksa , yahut geçen sc 
ne topunuzu birden dü§en par< 
nın önüne katsaydı hafakandaı 
Amerikaya kaçardınız. 

Halk fırkası şöhretler fil 

küdretler uydurmadı; §Öhret/eı 
ve kudretler Halk fırlcasını kııf 
dul ar. . 

Ve iktidarsızlık/ar onu yık
mağa çalışıyor. 

GAZETE VE HALK 

Gazi Trakyaya hareket etti vesi de buna müsait bulundu- ı· - · d · 1 - d 1 sahıs oldukl arı ve Hirops:ma ~ b k b' den ıhracat ıçın ayrılan mıktar ._ . ,. . . . . ıgın en varıt o an ve aşagı a · . . . ' !ara Gcbep olmaktan aş a ır _. . 
gundan Joms ın bırıncı defaki sureti yazılan şifreli tel ,,.rafn :ı- namındkı kadının yırmı otuz 275,000,000 kıleyı bulmaktadır. 
· · ah d f b' t b 1 ' · · b • 1 1 d .. rf f şey yapamaz. d h"'-" · · · · 

Sanayin elektirikleştirilme Yarın gazetesi: -M uztarif 
ıs tıçv m a se ·~. ızza u un- me caltbı nazar olmuştur. Çıın- l yaş a:zn a, vucutç~. zay ve a Açıktan açığa yapılması icap Kana a u11.umetının zıraatle ış 
muş ve_ baştercuman da ha7ır kü telgrafnamede evsal ve eska k~t 1sı~a~a pek gu.z~l ve tıpkı eden şey tabii bir siyasi nizama tigal eden eyaletlerin hükOmct-
olmuş ıse de sonraları yalnrz li muharrer kadın Jorris'n tarif , bır ngılız karl ıııı gıbı sade ve tevessül etmektir Berenguer ka 1 ·ı 1 k b kal 
tercüman Müsyü Margenih kal ettiği şekle temas etmekte bu lkibar tuvaletli bulunduğu ve b' . 1 p . d R' ene an aşara an arm yapa 
mıştır. lunmu~tur - ·Rusça, Almanca, biraz da Fr:ın ınesıd, ~ke~~r~d r~o be kıv~- caklan ikrazmuamelelerini teke 

Ed d J 
. . ~ . 1 k - h .. .. .. ranın 1 tor ı aresının ıra tıgı ff"'l d -· h b Bu var orns 1876sencsın sızca ·onuştugu ve .,r rn;unun . k . tt meml k t' u e ecegı a er alınmıştır.Ka 

B l 'k d An hr' d İstanbula b' l'kt 'd k D" çı maz vazıye en e e ı d h"kU . kı . de e çı a a vers şe ın e Rumeli müfetti§i umumisi H ü- .. ır ı e gı er: , u_- kurtarmak için fırkalar arasın- na a u metı, .ş mevsimınde 
doğmuştur. 13,,yaşına kadar "E seyir; Hilmi Paşadan varit o_lan yuk?dad~.Yo:~olu ~emtıııc~e bır da esast a bir anlaşma hasıl ola- kazan.~ elde .ed~mıyen veya za-
kol Morayyan da okumuş, on- şıfreli telgrafname suretı otelı? bufe_cısı. ol. a ,ı A g:yanın maması yüzünden bu işte şimdi rar goren çıftçılere yardım et-
dan sonra hiç bir ml)ktebe gir- nezdınde mısafır ol:ı~ak::ın baş kad ff k l d B mek üzere mahalli hükumetlere 
ııemiştir. Mektepten çıkar çık Bermucibi emrü fermanı kaca haber ver ilrr.i~tir. !" lnı ma ye ı :r ~uv~ a. ?kama~· ·ı~ muavenette bulunacak ve ilk 
ınaz İft Kompani nam nakliyat hümayun cinayeti melunane KlmatI arz ile ic~p eden t 2::iba- ~~n ad .era ıler u ıbstıl ame ek bahar zeriyatı irin t ohumluk te-

b h · · k · d ' d tın müst~cel en ıcra<ıı hu 0 · ısu ır a ım at mış u unuyor. s ~ 
t ı a rıye şır etı n~z ın e ve lmütecasirleri hakkında viliiyatı • •· . ·:· : ld muhafazakar ahrar ve LS :a- darik etmeklerini temin maksa-
4.nvers't~. h:ş sene. hız~et e~ıp seliisece icap eden taharri yat ve nun lazı_m .ghe!enlerdr. '.:.1 t" buyruı- Iıatcı nazırlarda~ miirckkcp içti d]e bu hükOmetlere kafi miktar 
1,adchu Jıa Obelı., şırketıne tefahhusata devam olunmakta- masını ıstı r :ım e e. ırı . • d k' 1 b da para verecekrr 
int isap etmiş bu kumpanyanın dır. Müfettişlik polis müfett is- .. . 1~ !er.'l"l!!Z 321 ın~n s~n~ba l va ~-~e~t eya- . 
i leri iyi gitmediğinden çıkarak lig"inden alınan raporda "A>-~t Mufettışı Umttrni nb~ ~us~ e pal~~ lAhio?-un M koda b' bed 
"L'ı... · ~1A k' h . · . H- · H'/ · ır muessısan mec ısı sa a ye- ona ır ar e 

\L'rerı L.. anoz,, ıtap anesıne Çiviciyan ve Armenak Aram- useyın ı mı .. h . 1 d f k . 1 
azıcı olmuş ve bir sene de ora yan namında iki sahıs ile Hirop t~n~ aız o bmkaskın ldaıkılr a reıs e- MON ACO, 22 A.A. - Mo-

l "Le · - · H" · H'l · p h rının muta ı a arı zanfü- . L . il kl 
da ka ıp ~onrath vı~a,, tughla sima namında bir kadının mak- ubseytınl ıfmı a~a 1m1er1 • ıı- nı vermektedir. nbac?. prbensı ouıs1 .e

1
çodic? aİn 

cımento tı care anesıne mu a- tul Hiristcfor mikairyanın rüfe mun u e gra namesı e· e arz E" b . •ıAf • 1 h k' ugun uraya ge mış er r. s-
sip sıfatile dahil olarak orada kasından olup vilayatı selasedc manzuru ali buyrularak mukte-

1
• fer t ıtı.a sag am ve da • 1 tasyonda bulunan halk prensi 

da bir müddet istihdam edile- icrayı mefsedet cdcnkomite reis zasmın ehemmiyetle icra ve ta cı .. ok~ls,:ıt sphanll".anın çlııı:_ınb.ılgı alkışlamışlardır. Alkışlara bir 
,_ "F " akliyatı ... _.__. k'b' f ._ 1 kl z muş u a ın a ıne yo a~a ı e- kım re... asyo n . • Udiınyc !erinden birinin delaletile ıı .ı 1 erman '."uyru n:ıa ~ ap- cektir ta ıslıklar karışmış olduğun 

kumpanyasına ırsalat memuru Temmuzdan mukaddem İstan- tıye Nezaretine teblıgat ıcra kı "' dan bir arbede vuku bulmuş ve 
t ıfatile girip altı sene ~alınış, buldan Romanyaya ve oradan lınmış ve komis_Yo~u. mahsusa 4 kişi tevkif olunmuştur. 
nihayet "Doyçe Levantlıne., .~a da Selaniğe geldikleri ve Sela- '1a malfimat ~enlmıştı. Bunuıı İtalya hava nazırı 
!'ur <: irketi ajanı bulunan _Mu:ı- nikte üç dört gün kalarak herbi üzerine Zaptıyc Nezaretince şi- ROMA, 22 A.A. _ Ajans 
yü Ton~le kendisine mezkfi~ s!r ri müstear isimler ile birer pasa mendifer g'":. ve . den!z za~ıta 
ketin lstanbuldaki şubesın~ port ve nüfus tezkeresi elde c- memur ve mufcttışle.n ve gum- İstefani yazıyor: M. Balbo M. 
yazıcılığını teklif ettiğinden bıl derck tekTar İstanbula döndük- rük muhafaza hey'ctı tarafların Mussolini'ye bir telgraf çekerek 
kabul dört sene evvel İstanbula teri vAe ?un!ann herhalde yeni dan Iaznn gelen takayYUdat ya- motörlü?c arı~ olan saka.tl~tan 
gelmiştir. Bir sene kadar mez- bir hadı~e ıkaı maksadile hare- ptlm1ş ve Adala!a dahı memuru dolayı ~ır.~cnız_ tayyaresını~ ya 
kur vapur ktınıpanyasmda Uıtih ket etınıŞ bulundukları bildiril- mahsus gönderilmekle beraber nmdakı dıg~r bır tayyare ı~e 
dam olunduktan sonra Singcr miş ve merkum~ann eşkali b~t·- bizzat Adalar kaymakamı da Carthagene de kalmış oldugu
kıımpanyasma kabul edilmiş ve vcçhiati kaydedılmiştir. tcfahhus ve taharriye memure· nu bildirmiştir. İcap c<len tami
on iki lira aylıklıı orada istih- Polis sivil memurunıın zap- dilmiş. rat yaptldıktan sonra her iki tay 
,t'!:lt"n n1•,nmnr+11T" ıvr;1~,,;; Tnrric: _._.._:~: _.,..,.,,., 'VP e 

Almanyanm p ro t esto 
notası 

CENEVRE, Z2 A.A. - Al
man hükfunetinin Posnanic ve 
Pomorzc voyvodalıklan dahilin 
deki Alman ckalliyctleri hakkın 
ta Cemiyeti Akvama vermis ol
duğu son notanın metni bugün 
Bertin ve Cenevre'de neşredil-

si yıl dönümü Trakyalrlar Gaziye kavu§tu/a: 
MOSKOVA, 22 A.A. - Bu- Ajansın tebliği: Çiftçi, tiic· 

car ve köylüler toplandılar. or 
gün tekmil Sovyet Rusya' da tada esaslı. bir şikayet yoktıır 
1920 Sovyetler kongresinde ka- Mahsul fazla olduğu için liat/a· 
bul edilen sanayiin elektrikleşti rın düşmesi bazı tüccarın sıkı/!/ 
rilmesi planınm onuncu yıldönü tısını mucip olmuştur. Faktı• 
mü tes'it edilmektedir. Bu plan, bizzat sıkıntıya oğrayanlar, bıJ· 

nun memleketimize has bir hB 
1931 ile 1936 seneleri arasında olmadığını ve komşu memlekl'• 
ikmal edilecekti. Çarlık Rusya- !erdeki meslektaşlarından daJıt 
smda mevcut elektrik istasyon- iyi bir vaziyette bulunduklarııı 
larının takatı 250 bin kilovat i- söylemişlerdir. 

* * * di. Bu takat, 1930 nihayetinde 
Alpullu §eker fabrikası d~f 

Rayon istasyonlarında bir mil- terine Gazı"nin yazdıkları ılı 
yon 300 bine baliğ olmuştur. Ha Son Posta'mn bir kaç ay eve//: 
len inşa edilmekte olup 1931 de yazdıklarını kar§ıla§tırmak, hO· 
faaliyete geçecek olan istasyon- olacaktı. 
ların takatı bir milyon kilovat '-
tır. 

C emiveti akvam mecli-

s inin içtimaı 
CE N EVRE, 23 A.A. - Ce

miyeti Akvam meclisi 62 inci iç 
timaım Ccncvrede 19 kfuıunusa 
nidc akdedecck ve içtimaa Al
man murahhası riyaset edecek
tir. Avrupa tetkikat komisyonu 
da 16 kanunusanide M. Briand' 
ın riyasetinde toplanacaktır. 

Macar mebusan meclisi 

PEŞTE, 23 A. A. - Mcb'u
san meclisi kanunusaninin 14 

* * * 
A kuru kalem muhalifle: 

milletin reisi yola çıkmış, ı:ıtı· 
rap ve açlık arıyor; yanına fı~. 
kes geliyor; JıerkC's onunla go 
rüşüyor. l stanbul' da ifil uydıf 
racak yerde, seyahatin bütii11 dlı'. 
naklarını biliyorsunuz, ke11 1 

niz daha evel gitseniz, yalııJ· 
muhabirlerinizi yollasanız dt 
şu Aşık Kerem ahı çektiğij~ 
halk ıztı:aplarından ve ~çlı1'5e rından bır kaçını ona goster 
niz ne olıır? li 

Bundan .~onra yazılarırııztı ıJ.; 
kıp halka karar verdirm_ek et 
ğil, Fethi Beye takrir bıle 11 

diremi:1.eceksiııiz. 

ııt 

~f 
ııu 
~r. 
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lstanbu a grip ha alığı 
..... ~~~~~~~~~~--. 
....__ __ v_;ı_ay_eı_ıe _ __,I y alova için Grip salgını L B~ledi~ede 

Çamlar Seyrisefain y alova Şişli Terakki lisesi T eftışat ·-· 

r g;ıo 

Tevziat 
Erazi eshabına tevzi 

• 
at ne zaman bitiyor? 

Fen fakültesindeki 
hadisen~-m~hiyeti için vapur alacak tatil edildi Emjrlere riayet et-

Bu ge~i-;~g-;ri 20 mil meyen sinemalar 10 Kanunusaniden sonra Ortada hır saat ihtilafın· 
---}(esilmesi kat'iyen 

men' olundu 

3 

.------1 
Ekonomi 

Tahviller 

1
. Şimdilik başka mektep . 

süratinde olacak k Belediyece şiddetle musakkafat ~- dan başka bırşey yok 
Ç kapanmayaca ..,. ·--

2m satanların bir çoğu Öğrendiğımize göre, Seyri· cezalandırılacaklar sahipleri para alacaklar Fen fakültesinde jeoloji is· Borsa komiserliğirce 
Şehrimizde grip salgın bir tasyonu müdürü M. Havas ıle 

Hükumet namına 
alınan tahviller 

mahkemeye verildi sefainin büyük bir vapur satın haldedir. Bilhasa bu hastalık Son yapılan teftişat netice- Gayri mübadellere. tevz•ata Hayvanat ,71üderrıs. muav•ııi imha edilecek 
Noel ve yıl başı münasebeti- alacağı haberi doğru değildir. talebe arasında hüküm sürüyor. sinde bazı sinemalarin müker- devam olunuyor. Yarın ve per- Adem Nezıhi B. aras,nda Jır İstikrazı dal ilı tahvil erin-

~ sokaklarda bir çok çam dalla :'f ~lnız, idarenin Y_aıo~a hattı Şişli Terakki lisesi Maari~ rer ihtarlara rağmen geçit yer- şembe günü on bin liralıklardan ders vermek meselesi yuzu ıden den hükumet hesabına ınubaya 
satılmaktadır. ıçın bazı şartları. haız bır vapur idaresince görülen lüzum üzerı !erine iskemle koyarak• yolları olupta henüz müracaat etmeyen çıkan mesele hata kapanmamış a edilenlerı mıha icin alakadar 
B dallarının kes'lmesi almak düşUnc_esı va;dır. . . . ne grip salgını dolayısile dün kapattıkları bazılarının muay- lere hasredilmiştir. Tevziatın tır. · banka menıL rlar nıP h r bu-

aıa;ıs1~;1çamltldarda ta~ribat I .. Bu v~pur ı?arenın şımdıkı muvakkat~n .~ap~tılmıştır. yen saati geçirdikler.i v_e bir kıs ~aha sür'atle yapılması icin Ma 1 Bunun talı •• katile meşgul lunması düşünülmüstü. 
apılclığr için vilayet bunlar mutecavır sçhıller ~apurların.- Mamafıh uç gun sonra mek- mının da localara ıstıabından lıye vekaletince bir' memur ta 

1 
olan Darülfünu .:min vekili ve Malı ye Vekiilet. Borsa komi 

a~, unda şiddetli takbbat yapıl dan fazla yolcu alabılecek bır tebin açılacağı anlasılmıs,tır. fazla müşteri koydukları anla- yin edilmissede, bu zat he ıüz fen fakültesi r i · Mustafa hak- serliğine buna lüzum olmadıgı 
. ~-nı polise tebliğ etmiştir. genişlikte. olacaktı'.> ~lınacak Ma3:rif ~da resinin tetk!kat!- ~ılmıstır. Bunlardan yol üzeri,ne gelmemiştir. kı Bey diyor ki:' nı, devlet namına mü,~ayaa edi-
' ımlar umumi mahallerden vapurun b.'lhassa s~ratıne ehem nın net~cesınd~ ba~ka ~ıç bı.r ı~ke.m~e koyanlara tekrarşıclnet Cumartesinden itibaren 30 - Mesele izam ediliyor. Bu len istikrazı dahili tahvillerinin 

.lctu.,u gibi hususi bahçelerden mıyet veı,:ılmek~edı.~. . mek.tebm. tec~r~satrnm tatıl .. e~ıl lı bır ıh tar y~pıl~<::8ma; muay-1 bin liralıkların tevziatına başla- mesele hir sui tefehhümden cık Borsa komiserliği 'llemurların
e kesilmiyecektir. Vi!fıyetten Asgarı 20 mı! suratınde oI- ,mesıI?-e _şımdılık !uzum gorul- yen .. saat~ "'e. r~nıer .hakkın?a nacaktır. Talimat:ı nazaran bii· mıstır. dan biriniıı lı.uzurunda iptal ecli 
erilen emir üzerine dün çam sa ması istenilen bu vapurun bazı memıştıc. . encum~nı daımıce _ıttıh~ edıle tün tevziat gelecek ayın 10 un· Tedrisata memur iki zatın lebileceğini b'ldirm··tir. 

lar hakkında takibat yapıl- şartları haiz olması lazımdır ... Zaten .lıseler sen.~ başınd~'.1 cek. bır kararla şıddetlı cezai da bitecek ve ondan sonra mu- /ayni zamanda der, vermege gel ...-----------
ış, camlar müsadere 'edilmiş Teknenin sürat kazanması için. ıtılıaren ~~~ hafta 1;;fd~etle so- ~a.tbı~ olu~ı1ması~a ve lo~alar 1 sakkafat e~habma trvziata bas- meleri mi:n· kaşaya sebep ol- ı ]Jf a tken1e/erde J 

e ke;,,dileri sulh mahkemeleri- pervanelerin suya çok batması mestr tatı ı Y~~- ar ır. ıçı~l €'. t~ ıgat ıcrasına arar !anılacaktır. muştur. 'r . 
e verilmiştir. . icap eder. Halbuki suyu çok çe- A k • • ven mıştır. . . • _ _.__ Ortada bir saat ihtilfı ı var- Anadolu SİQ"orta 

K .. d 1 . ken yani sudaki kısmı fazla olan n ara sergısı Beledıyenın sıhhı Ahali Fırkası dır. Diin talebenin verdikle~i ~ 
arga muca e esı ıbir vapurun, nisbeten sığ bulu· b' kadrosu ifadelere nazaran bu husu•ta A şirketindek" ihtilas 

KargaI:ır. g.erek ci':'.arda ve 1 nan Ya~ova iskelesine yanaşma Sovyetler ayrı ır Belediye sıhhiye müdüriye- Ahali Fırkası erkanı d~ıı:. Nezihi ~ey ile M. ~ovas Defterler üzerinde tahrifat 
!~re.k şehır ıçınd~ çogalmış ve 5ı gayrı mümkündür. Bunun i- } . . . • . .. "r .. .. • goruşmekte ı~en talebe bır mu-
Uyuk mazarrat ıkaına başla- çin alınacak vapurun Yalova is- pavyon yapıyor ar tı.nın yen_ı ka~rosu bır hmudu , tagayyup mu ettı? naka~a olacagını zannederek ho yaparak zimmetine para geçir-

in. t . . . . . bır muavın, bır hıfzıssıh a mu- .. . 1 h" b .. 1 b. diği iddiasıile Anadolu ı;igorta 
'l!§ ır. kelesıne yanaşabılmesını temın Sovyet ticaret mümes>ili M. h b. ..f . 1 1 Adana 22 - Abdulkadır Ke ca arına urmeten oy e ır va-z. ··d·· · · k d . . . .,... ta assısı ve ır mu ettış o ara< . . . . . h · d b 1 şirketi memurlarından Haydar 

1 ıraat mu urıyetı ya ın a ıçın baska evsafı haız olmasf za- Hodorofski Sovyetlerin Ankara b. d'l . b. ..f ı· l'k malı Beyın Ahalı fırkası ıdare zıyet muvace esın e u unma- Bey aleyhı·ne mezku-r şı·rkct ta 
~ar ·· d ı · · eh · -· - . k' tes ıt e ı mış ır mu et ıs ı . k . . d 1 · d k ga muca e esının me un- ruridir Ziraat sergisine sureti iştıra ı 

1
, _ d'lm' . ' H f hh · .. · hey'eti kamilen tegayyüp etti- ma ıçın ers erın en çı mış- . . . 

!etini ilan edecektir. Şehir için İdar.e vapurun gelecek sene· hakkında şu beyanatta bulun- fag".e
1
. ':. · ıştı~- zı zkı:sBı at m~- g" i cihetle zabıta bu fırkanın !ardır. rafından açılan emniyetı suı ıs 

'ek· k ı d b. ' ettış ıgıne .v.ı. e ı . ayın . G k M H k A- timal davasına dün İkinci Ceza-
. ı aı:g.a ar a m~y~en ır ye kadar alınmasına çalışmakta muştur: olunmu tur merkez bınasını kapamıştır. ere . . . ovas, ge'.e - da devam edilmiştir. 

~Unde silil.h atılarak ıtlaf oluna dır "Sovyet Ticaret mümessilliği M ş. l:kl "f . l'k h İdare hey'eti azasının nere- dem Nezıhı B. ortada bır saat 
!:aktır. ·Sı'mdilı'k pı'yasada satılı " a k ·ı b .. u~vıhn 

1
1
d. e mu ettış 1 

e- ye gittikleri el'an anlaşılama- ihtilafından başka bir mesele Dünkü celsede Anadolu ~ir-- , g yakında, ziraat ongresı e era· nuz mun a ır. .. . 
1 

d - d t. 
çıkarılan bu kabil vapurları tet ber Ankarada küşat edilcek olan _ mış~rr. Yalnız Abdulkadır Ke- ~evcut .o ~a ıg~ı, ers saa ı- keti müdürü Rabbani Fehm · Il Muhtar intihabatı 
kik etmektedir. Aranılan evsafı Ziraat sergisine kemali hararet- malı Bey (İskenderon) da bu- nı kendılerıne aıt ~anarakdyka1n- ve diger bazı zevat ~ahit olaıa~ 

Muhtar intihabatı için hazır h . b. b l d - k le hazırlanmaktadır. K 1 lunduğu rivayet edilmektedir lışlıkla ders vermege gel ı e- dinlenilmiştir. 1
klar yapılmıştır. Bu ayın son d~ıdz ır vapburk kulunmakıbg.ı t.a upon ar Zabıta bu gün Apdülkadir rini, aralarında şu saat benim, Rabbnı' Bey maznun Haydar bar 1 d ilil. t b.t ır e muta ı amaca ır ın- Ticaret mümessilliği sergi i- K . . . . b _ . 

1 
d b .. , 

Dl ta arın a v yetçe es 
1 şaat ~ezgahına sipariş edecek- çin tahsis olunan mahalde ilk emalının evıne gıderek hak- u saat ;e:;.~~: yır~ın .. al a~ı ~oz Beyin, kendisine atfen vaki o-

~~nacak bir günde yapılacak- f defa olarak pavyon inşasına baş kında tevkif müzekkeresi kesil- ler sar e ı ıgını soy emış er- lan bazı iddialarını reddetmiş 
ır. lamıştır. Eeğer havalar müsait Borcun ancak üçte miş olan Mahmutlu aramış, fa- dir. .. . . ve tediye fişleri haricinde kim-

t- hl 'k l d T f'k K" "} B • ~~t ~ulamaıruş,. bu ara~_ık bir . ~~derns Ve~b; Bey_ de mua· seye ikramiye verilmesi adet ol 
C.ta İ VeSI a ar an ev ı amı eyın f~~=k~ı~ ~~~~~:ıç~;~~n~=~~ birini ödeyebiliriz tufe~e.rastgelmış ve musadere vını Aden: NezıhıdBey_ı 1ta ~o- madığını, söylemiş ve şirketin 
fransızca kaldırıldı Trakya seyahati 1 k d 'k 1 l - .. . H k ' etmıştır. vası~ aynı. ~~~t~e ~:sı o ~-~u: hesap muamelil.tına dair uzun 

e a arı ma o unacag uınıt o· ANKARA, 22 - ü umet Bu tüfeği Abdülkadir Kema nu bılmedıgı ıçın gonderdıgını izahat vermistir. Muhakeme 
Mübadele komisyonunda dün Mübadele komisyonunda lunmaktadır. 12 kanunuevvelde bazı hesaplara müsteniden Os- il B. meb"us iken hükumetten ifade etmiştir. - müdafaa için baska bir güne kaİ 

bir faaliyet olmamıştır. Yarın- Türk hey'eti murahhasası reisi gelen vapurla sergide teşhir edi manlı borçlarından son mukave hediye aldığı filinta olması ih- Şimdiye kadar yaptıgımız mıştır. . 
d Tevfik Kamil Bey, Ankaradan lecek olan malların bir kısmı le ile hissesine düşürülen muay- timali vardır. tahkikata ve alakadarlardan al- H . . 
an itibaren cumartesiye kadar avdet ettikten bir müddet sonra vurut etmiş ve bunlar derhal yen miktarın ancak üc;te birinin Mahmudun Suriyede bulu- <lığımız cevaplara göre, ortada ırsız mısafır 
){oeı münasebetile tatil vardır. Trakyaya hareket edecektir. Ankaraya sevkolunmuştur. Teş tediye edilebileceği kanaatında· nan kardeşi, oraya rivayet edil Darülfünun emanetine intikale Ahırkapıda, tenha bir ma-
YıJ başı içinde gelecek çarşam· Kendisile beraber 2 inci mu· hir edilecek malların mühim bir dır. diği veçhile bir cinayet netice- decek bir mesele yoktur. hallede, küçük bir kira evinde 
hadan cumartesiye kadar yine rahhasımız Nebil B. in gideceği kısmı da 24 kanunuevvelde ge- Dayinler vekillerinih cevap- si olarak değil, fakat vatana ha Şimdi bu mesele ile yalnız oturuyorlar: Karı, koca ve iki 
faaliyet olnuyacaktır. Geçen kesbı kat'iyet etmemiştir. lecektir. larında teklifimize karşı salahi- inlik ettiği için kaçmıştır. fakülte riyaseti meşguldür. Hat de çocuk! 
gun yapılan umumi içtimada e- Yeni bir vapur Sovyet Ticaret mümessilli- yetlerinin mahdut olduğundan İ l d tii fakült e meclisine havaleye Birgün bu mini ırini eve 
•- Ay başından itibaren ticareti ğinin teşhir edeceği makinele· bahsettikleri dog" rudur. Türk ta yanca ers bile henüz lüzum görülmüş de- G 1.k b' . f' . "'bli vesikalarındaki fransızca- b. k _ ·ıd· em ı ten ır mısa ır gelıyor. 
la bahriye filomuza yeni bir gemi rin ır ısmı da Anadolunun dayinler vekili Zekai B. hükfi· Türk Ocağında İtalyanca gı ır. . kik .k Bu misafir, yabancı değil: Ev-
rın kaldırılmasına karar veril- daha iltihak etmiştir. Bu gemi muhtelif mahallerindeki (İzmir metin noktai nazarını izah et- dersi başlamıştır. Bu derslere . Mamafıh tet ~~~ tamı sahibi hanımın arr.cazadesi .... 

l!ıiştir. Bundan sonra yalnız Pake kumpanyasının Souirah Adana, Eskişehir. İstanbul vs.) mek üzere yakında Parise hare- iştirak etmek isteyenlerin bir an edıyo~~·. Yarın !et 1 a\ tam:- Bir gece, iki gece, üç gece .. Mi-
{_Urkçe ve yalnız Rumca vesi- "Suira" vapurudur. 2800 ton- depolardan gönderilecektir. ket edecektir. evvel Ocağa müracaat etmeleri men bıtırılerek lazım ge en mu safirlik böyle uzayıp gidiyor. 
~!ar dağıtılacaktır. luk olan Suira vapurunu~· yel- Sovyet Rusyanın vasi mınta Bazı mütahassıslar mali va- rica olunur. :ımele yap~lacak. ve matbuata Aradan tahminen bir buçuk ay 
Cenup hududunda bir kencizadeler satın almışlar ve kalarrnda mevcut olan ıklim ve ziyetimizin tevlit ettiği zaruret H.. · C h t B · ızahat venlecektır. geçtikten sonra bir sabah, bakı-

vapura Erzurum ismini vermiş- toprak şeraiti Türkiye şeraitine !eri hiç nazarı itibara almadan useyın. a ! . eyın Alakadarlardan yalnız M.Ho yarlar ki misafirmeydanda yok. 
soygunculuk terdir. Vapur 19 yaşındadır. muadildir. Bu hususiyet Sovyet bile borcumuz olarak tesbit edi- yenı vazıfesı vas tahriri cevabını henüz bil- Belki gelir diye bekliyorlarsada 

URFA, 22 - Evvelki gün 15 mil sür'ati vardır. Kama-1 pavyonunda Türkiye ziraatına len miktarın yarı yarıya tenzili ANKARA, 22 - Hüseyin dirmemiştir. Mamaf!h kendisi misafir görünmüyor. Meğer, 
lırfa ile Suruç arasında bir oto- ra teşkilati itibarile çok zengin en ziyade elverişli makinelerin için haklı sebepler mevcut oldu- Cahit Beyin Sanayi ve Maadin ile görüşerek şifahen ızahatt al- misafir Efendi, yalnız gitme-
lııobil soyulmuş ve şoför ölümle olan bu vapurun ticareti bahri- teşhir olunabilmesine imkan ğunu beyan ediyorlar. Bankası idare meclisi reisliğine mıştım. mi~. ~anımıı:ı siy'.!~· kadife man 
~~hdi~ edildiğinde~ şaki~~~~ ma- ye f~lom~za iltihakı şayanı mem vermektedir. tayini ali tasdikten çıktı. Vehbi Bey hayvanat müder- tosıle ıskarpınlerını, hamam ta-
_ıne ile cenuba dogru goturme- nunıyettır. Erzurum Karadeniz İktisat vekaleti vazifesine risi M. Havas ise jeoloji istas- kımlarını, gelinlik telli elbisele 
~e mecbur olmuştur. Aradan iki. hattına tahsis edilecektir. Va- . Elaziz hey' eti başlamasını kendisine bildirıniş yo~u müdürüdür. Ve bu istas- rini de beraber götürmüş. 
~iin geçtiği halde henüz şoför pur henüz limanımıza gelme- Üç ay_lıklar .. . . Fevzipaşa _ Diyarıbekir hat- tir. yonda çalışmaktadır. İkinci Cez,'.l ~ahkemesinde, 

ne makine avdet etmemiştir. miştir. Ay başında gelecektir. Eytam, eramıl ve mırtekaıdı tının Elazizden geçmesini te- Ankarada asan atika İkisi de ders verebilirler. M. hırsız amca oglu ıle davacı am-

Peşkirci sokağı cina
yeti faili yakalandı 

l<atil, Mehmet namında bir tesviye
cidir. Cinayeti kıskançlık 

~üzünden yaptığı tahmin ediliyor. 
Evvelki gün akşam üzeri sa·/ Iemeden evden çıkmış. Mm Ura 

<t Yedide Beyoğlunda Tarlaba- nya namında birile buluşarak 
·1llda Peşkirci sokağının başın- bir terzihaneye gitmekteler i
'la 16 yaşlarında kadar bir gen- ken Peşkirci sokağının başında 
t~ıı. yerde yatarak kalbinin üze- seyrisefain tesviyecilerinden 
'inden kanlar akmakta olduğa Mehmetle karşılaşmış. Meh· 
~Örüluüş ve Zükur hastanesine metle Dimitri ötedenberi tanı-
~ şırlarmış G ·· ·· d aldırılmıştır. Tedavisine calı· . . . : eçen cuma gunu e 
•ıı.... . d 'f d . alın • k Dımıtnnın tanışmakta olduğu ... ış ıse e ı a esı ma Ab k • 
Ilı.. .. . anoz so agında oturan Mlle 
ti U~k~~ olma?an bıraz ~.onr~ Sivastinin kapısı önünde karşr
~ lınuş~~: Vak a der~al ~uddeı !aşarak ka".g~ e~mişler. O gün 
~umılıge haber venlınış, mua Mehmet Dıınıtrıye hitaben"Sen 

"ın Cemil B. tahkikata vaziyet bunun cezasını göreceksin" De
~.~tniştir. Evvel emirde maktu- miş. Bu sefer de karşılaşınca 
~n hüviyeti tesbit edilmiş ve tekrar kavgaya başlamışlar. 
dieYoğl~~da V~nedi~ sok~ğınd.a ~e~met bıçağını çekerek Dimi-
1.ş tabıbı Teınıstoklı Kıryakı- tnnın kalbi üzerine saplayarak 
tıs ef. n~ y~~nda b~ş senedir kaçmış. Dimitrinin Sevastiden 
~lışan Dımıtrı oldugu anlaşıl- başka Agapi isminde de tanıdı· 
,. 1ştı~. Bu suretle maktulün hü- ğı bir kız varmış. Cinayetin bu 
~etı anlaşıldıktan sonra tahki· kızlardan biri yüzünden mi? 
te t tamik olunmuş ve vak'anın yoksa katille maktul arasında e
d bep be tarzı cereyanı hakkın- peyi bir yaş farkı olmak itibarl-
a şu malumat elde edilmiştir: le başka bir sebepten mi? vukua 

l:'i b_irnitri dört gönd_ür .. ışıne geldi~i henüz anlaşılamamıştır. 
tınıyormuş. Evvelkı gun ak- Tahkıkat devam etmektedir. 

<lıtı üzeri kimseye bir şey söy- Katil Mehmet tevkif edilmiştir. 

nin kanunuevvel, kanunusani, menni için Ankaraya gitmiş o- ANKARA 22 _Yeni ista- Havas eskiden olduğu gibi haf ca kızı yanyana. oturmuşlardı. 
Şubat üç aylıklarının itasına de lan ve ıbinlahara İstanbula ge- b. · : im kt tada bır? saat der.; verecektir Amca kızına reıs sordu: syon ınası ıçın yapı a a o- .,. 
vam edilmektedir. Dün gerek len Elaziz heyeti, burada elek- lan tesviyei türabiye esnasında M f Hakk Be müder-

.. kl . 1 . h kk <lak' usta a ı Y merkezden ve gerekse şuabat- ~ırı e su ış en a ın ı tet- bir çok mezarlar zuhur etmiştir. ris muavininin M. Havasa aers 
tan erkeklere tevziat yapılmış, kikatına devam etmektedir. Bu mezarların her birinde bir saati hususunda ihtarda bulun-
ve bu .gün d~ kadmlara maaşla- Elaziz belediye reis~ vekili kandil ile küçük toprak tence- mağa hakkı olmadığını, bu .ci-
n verılecektır. Kadri Ticaret odası reisi Ah- reler bulunmaktadır. Bunlar a- het tahakkuk ederse teczıye 
Kabataş lisesine iyi su met, Türkocağı ıkatilıi umumisi şırı!mak isteı:ımişse de istasyon olunacağını ilave etmiştir. 

Eyüp Beylerden mürekkep bu polıs merkezı tarafından yaka· Al·ı Vehbi Beyin muavinine 
Kabataş lisesinde 800 talebe ı t 

heyet zaten Elazizde mevcut o anmış ır. . . ne maksatla emir verdiği de 
mevcut olduğu gibi 0 civarda lan elektirik tesisatını ikmal i- Bomontı f abrıkasından tahkik edilmektedir. 
iyi su da bulunmadığından bele- · h b · 
diye, mektebe Hamidiye suyu çın şe rimizden azı m~bayaat vekalete şikayet 

ta bulunacaktır. Başvekil İsmet 
vermeğe karar vermiştir. Paşanın şimendüferin Elaziz- . ANK~RA, 22. - Bomonti 

Sefaini ticariye eshabı den geçmesi için vaki olan te- bıra fabrıkasının bıra satışını 
· · · 'h b menniyatı isaf için çalışacağım Türk anasırından başkalarına 

cemıyetı ıntı a atı vadetmiş ve şark vilayetlerimi- inhisar ettirdiği ve Karadeniz 

Diger taraftan ayni günde 
fen fakültesi talebe cemiyeti iç 
timaı dolayısile sınıflarını ter
[,ederek profesör Şopü'nün der 
saneden dönmesine sebep olan 
13 talebenin tekdir suretile tec 
ziyesi tekarrür etmiştir. 

Fen fakültesinde falebenin 
devamı mecburidir. 

- Çalınan manto nasıldı? 
Cevap verdi: 
- İşte şu arkamda gördüğü 

nüz manto ... 
- Çalınan esyanı:ı: satıl;a kaç 

para ederdi? 

- Ayakkabın iyi cim;ti. 5 
liraya almıştım. Hamam takım 
!arım yepyeni idi. Sokağa atsan 
11 lira ederdi. 

- Demek ki hepsi on altı li-
ra .. 

- Evet .. 
Amca oğlu oturduğu yerden 

yaka silkerek anlattı: 
- İşin içinde başka sır var 

ama anlatmam. B;r sene ben bu 
nun evine misafir sıfatile git
medim. 

Sefaini ticariye eshap ve müs zin,inkişaf ve terakkisini tesri sevahilindeki acentalıkları Ga· 
tahdemini cemiyeti hey' eti ida· edecek olan şimendüferin bir an yri Türk anasır delaletile ikinci 
re intihabı evvelki gün yapılmış evvel o havaliye vardığını gör- elden Türklere verdiği hakkm
Niyazı, Rıdvan, Yakup, Şevki, mekle cidden bahtiyar olacağı- da İktısat vekaletine şikayetler 
Hasan, İsmail, Kazım, Tevfik nı da ilave etmiş bulunması E- yapılmştııı. Vekalet bu şikayet
Bey ve efendiler asli azalığa in- laziz halkı tarafından büyük bir !erin tahkiki için İstanbul Tica
tihap edilmişlerdir. Hakkı, Ru- memnuniyet ve şükranla karşı ret müdiriyetine emir vermiştir 
şen, Kemal, Mehmet Ali, İzzet, lanmışt_ır.~eyet be~ ?n gün son Klaude F arrere şubatta 

Dişçi mektebi talebesi - İstediğin sıfatla git.. Ha-
nımın eşyalarını çaldın mı çal-

Kadri, Kamil İsmail, Hayri Bey ra şehrımızden Elazıze hereket 1. edecektir. ge ıyor ve efendiler de yedek azalığa in 
tihap edilmişlerdir. Memleketimize karşı besle-

Kuduz bir köpek iki F k k l diği iyi hislerle temayüz eden Ir a ongre eri kıymetli Fransız ediplerinden 
kişiyi ısırmış Hallı: fırkası ocak kongreleri M. Claude Farrere şubat ayında 

Çengelköyünde bir sokak kö· etrafındaki faaliyet hararetle şehrimize gelecektir. 
peği kudurmus, ilk hamlede ö- devam etmektedir. Fatih, Emi- Resim şubesi kongresi 
nünden kaçan bir bahçıvanın nönü veBeykoz kazaları dahilin Güzel San'atler Birliği resim 
karısını ve Melahat isminde bir deki ocaklar kongrelerini bitir- şubesi dün saat 3,5 ta Birlik bi
kızcağızı ısırmıştır. mek üzeredir. Bakırköy kazası- nasında senelik kongrelerini ak

Bu iki vak'adan sonra köpek na merbut ocaklar da bu akşam detmiştir. 
halk tarafından atılan taşlarla toplanacaklardır. Diğer kazalar Kongrede, şubenin geçen se
ve bir kurşunla öldürülmüştür. da yarın toplanacak, bu suretle· ne zarfındaki faaliyeti görüştil
Kuduz köpcgin ısırdığı 2 kadın yakında her tarafta ocak kon- müş ve yeni idare hey'eti intiha 
Daülkelbe nakledilmiştir. releri bitmis olacaktır, bı a ılmı tır. 

cemiyeti madın mı? Onu söyle .. 
"İstanbul Darülfünunu tıp fa- - Çaldım Efendim. 

kültesi diş tababeti şubesi" un· - Hem çalmışın, hem de Ye 
vanile bir talebe cemiyeti tcşek- ..nicamide birine götürüp satmış 
kül etmiştir. sın .. 

Dün, cemiyetin heyeti müte
şebbisesi, Türkocağmda dişçi 
şubesi talebesini toplamış ve ka 
!abalık bir içtima yapılmıştır. 
Dünkü ilk içtimada cemiyetin 
hey'eti idare, haysiyet divanı, 
teftiş hey'eti azalan intihap e
dilmiştir. 

Gayrimübadiller kongresi 
Gayri mübadillerin senelik 

kongresi kanunusanmın ı 5 in
de akdolunacaktır. 

Mahkeme, şahit celbi için 
kaldı. 

Komünistlerin muha-

kemesi 
Mevkuf komünistlerin mu

hakemelerine dün Ağır Ceza 
muhakemesinde hafi olarak de 
vam edilmiştir. 

Muhakemenin iki veya üç 
celse sonra intaç edilecegi tah
min olunmaktadır. 
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iDAREHANE - Ankara cadde,; 
No: 100 TelaTat aclnoi: MiUiyet, la. 
tanbal. 

Telefon a.........ıanı 

lıtanbul 39U, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 
G 

3 aylıfı 
6 " 

12 H 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 

750 .. 1400 " 
1400 ., 27~ " 

Gelen evrak geri verilme:r. 
Müddeti ~ nüshalar 10 lınmat 

tur. Cuete ve matbaaya ait itleT 
~in müdiriyete müracaat edilir. 

Cuet-iz ilinJ.rm ma'uliyetini 
ubul etmez. 

Bugünkü hava 
1 fin hararet en çok 1 O en az 3 

dtrece idi. Bugün rıızgıl' poyraa 
< -ecek havı bulutlu olıcakrır. 

MlLLIYET 

Tercüme yolunun ehemmiyeti - Adaptasyon ve 
tercüme - Adaptasyon fikrinin sebep ve gaye
leri - Eski ve yeni tercümelerimiz -Tercümede 

tesadüf edilen güçlüklerin menşei .. 

ÇARŞA\18.\ 1930 ' 

Sinemasır.da 

Uzun söze kısa cevap '" şarkılı 

HAi TANG 

Bu akşam ünifornıa't lıbtlJn 1 

biletlerde ıenzi!M. 
~~~~~~~~~~~~__.... 

T. A. T. 

Şehzadeb•şı l lil~I ıh.ıro,und< 

Perfembe günü giin<lıi1. saat 15 ıe 
omuma ,.. talebeye: ( Kan. k.,eı. 

arkıdat ) piyes 3 perde ve r l'ra'" 
rtjlsöıl) grotesk 1 perde. 
~'-----'-~~~--''-~~~~_...,, 

Ferah sinemada hu 'kşaııı g«''~ 
ıene rıma:ta.nının hale re'·orul'lll 
kıran muhteşem MEZ~:)· A UAI _ı: 
ıorupu ıinemada iPEK <;o!C\l'J.~ 

Mllleı tiyatrornııd~ bııakı•"' 
aanııklr Nışlt bey Kırakaş efeııJ.ııı 1 

ı.ıı .. kile ( Gece km güzrl ~:nıcı 1 

Naşiı bey polis ha!iyc~i rolünıft 
Fantomı t.inat dır.ım ;, perJc _ ___... 

•H•OC Perd~nin tn miikcmmcl iki ~ıkı CCCOI, 
GRETA NISSEN va ÇARLS FAR ':L 

HACI FAZi· L ., - -· 
.~'\t•)> Harik, hayat, ka1.a ve otomobi l '''! ırtahr ''' ·' ~:ı· 
!T° Gal.ıada Cm·on hanında k!in ÜNVO'i S!GORTASl'iı\ 

J Y aptırıı111.. 
1 Türklyede blla fasıla icrayı muamele etmekt~ u!an 

! 
1 

ÜN YON 
\ kıınıran}·a~ 1 na hir kere n~rllma<l.ın -:i~ıırtJ. , ıpr· na. ı. ıı '· 

~ -=,... 1 elefon: Beyoglu • 2002 ~<ll(Iİll--•=·--

lBunun aksine inananlar budaia"I !ar İnı Prenses Hazretleri?.. 1 su ( ·--· - 1 Dedim ve .. Bütün bunları ka lçapkm gözlerini man;:lt '1'fıı1 11 

olan!ardır. Dediler. - Miskin, daha evvelden be- famın içinden atıp çıkardım! i gözlerimin içine dikti: 
Herhalde, şu Nedim Bey Naz - Hayır... ni sakınmalı değil miydi?... Artık rahattım!. 1 - İşte senin yatı:ığın... S' 

romanı: 62) 

mi gittikçe sinirime dokunuyor! Dedim. Osman Beyden açık Bütün bunları düsündü1<re sı Tabiidim! 1 Ve .. Boynunu hiikerek go 
Ne akıl, ne mantrk, ne his! Za- bir arabaya ıbindim. kılıyor, sıkıldıkça da, Neşem geliyordu!.. terdi: 
vallı beni galiba ortı:ı malr zan- - Doğru, Karaköye, çek.. - Aman .. Vız gelir!. Gözlerimi yalnız Nüsret t!ol- - Bu ela beniP1ki . .. . 11 
nedi yor. Yolda düşünüyordum: Diyordum. Hele, aklıma ~e· dı:ıruyordu !. - Aman Nüsret .. Daha ot 

Yahut ta niyeti büsbüt lin baş - Çok mu erken?.. . len şeylerden birisi de: Onun aşkı, onun hKsı, onun 1 va girer girmez ... 
· Gu .. l<lu·· .· 

ka: Paşa ölürse hem karısı- - Ya Nüsr~t ge~ı:ıe~nı~se?_.. -. H~:·· Ac~ba kaçtı mı? sevgisi. .. . . Jr' 

Bes hasta var! 
na, hem milyonlarına hazrrca- -Nereye gıdecegımı hıç kım Dıye bır şuphenın paşanın ak * "' * , _. - Yok s,ekenm onun ıcıo ~ 

Ben istemeyince, ben hoşlan-1 yerde ve her zaman kadın karşı cık sahip olmak sevdasında! seye haber vermeden evden çık ima gelmesi idi. Buç üne kadar Arabadan, Köprübaşında in- ! gıl... Hani, bir arzun, bir e,... 
mayınca ve .. Ben: ı sında böyle kalmaya mahkum- Fakat, nerede bu bolluk, ne- tını., · nereye gidersem gideyim emre- dim. !varsa filan .. Diye? .. 

EtemlZZET 

- OJur... dur. rede bu yağma, nerede aradığı - Bu kavg":run ~zerine bir derdim: Hızlı hızlı, görünmek~n, ta- - ~ele otur .. Hele otur .. · 
Demeyince, Nedim Bey Naz- Fakat, biraz güzel olmak, bi- kadın?. . gece de eve gıtmeyınce acaba - Araba hazır olsun... nmmaktan korka korka ıskele- 1 Dedım: . ~· 

mi böyle istiyormuş ... Diye, ona raz sözü sohbeti yerinde bulun- * * * paşa ile yeni bir kavgaya tutu- - Kapalı bir otomobil!.. ye saptım. - Hiç basıma ;::elenlcrı 
hemencecik: mak, hoşa gitmekte ne tehlikeli Rüyalı, mücadeleli, tatsız bir şur muyuz?... - Kupa da olabilir... Nüsret orada bekliyormuş. muyorsun ?. ~ 

_ Pekey . . . imiş. Bugüne kadar hiç bir er- gece geçirdim. - Adeta, beni kıskanmaya Ve .. Daima siyahlardan biri- Koştu, Tel1işlandı: 
Mi diyeceğir;ı? .. Bundan da.

1
keğe r~~ gelmedim ki, hırkika- Sık S1k uyanıyordum. Bir ara başladı! si arabamın önünde giderdi. İlk Geldi, - Ne oldu, hayır ola .. 

hı:ı münasebetsız, .?~~a aptalc~ ten ve ıçınden gelere~: . ~~di~ B: ~~z.~, bir ara. p.aşa -. ~.ir.iki ~y e.vvelisine ~adar defadır ki, konaktan hem ~u ka Elimi öptü: - Paı;a ile kavga ettik.·· 
bır şey olama~. Butu~ erk~kler 

1 
.- Nasılsınız? Desın, va:ı:ifeaı gozlerı~~ o?~de sankı birer ne ıyı ıdı. Hıç bır şeye sesı çık- d~r ".rken, ?em de ~a~sız ve - Bon~ur, canım.. - Ne? .. Deme!.. • 

de ne yazık kı, hodgam bır ruh nı, dostluğunu yaptığına inan- kibue gıbı dıkıhp duruyorlar- mıyordu. hıç bır şey ıstemekaı:ııın çıkıyor - Bon1ur. · · - Hayret mi ediyorsun-· .t1' 
ve benlik var.. : sın!. Her: dı. . Halbuki, şimdi k<><;~ğı tut dum. J;l!.ıe ~ir g~~e evvel de kav Motör h'!2ırmış. - Hayır, hayret etmiı•O(. 

Olmaz efendi .. Olmaz! .. İş- - Nas"damu:?.. Daha bır çok, karışık manza- tu. Bir homurtudur, gıdıyor!. ga ettıgımıze gore, paşanın o - Haydı! .. · amma. bu tuhafıma ı!itti! 
tc bu kadar, ötesi yok. ~adın . In arkasında rizlenen mutlak ralar, sahneler, ~ahatsı:ı:lıklar!.. - Nedim Bey Nazmi. de her hid~etle .·~~· bi~ ~- ~yler • • * _ Neden? .. 
ne isterse olan odur. Erkege ya- bır arzu, salgın bir şehvet sağ- Sabahı dar ettım. halde bundan sonra benı sıkı tıt getırmesı unut edilebılırdı. Fa- Otelin en güzel bir dairesini p k . 1 ı. ~,ı~ı1' - H • k d ıı· · · b ld . - a~a ,a\ ga e< ece .. 
k•saıı daima. minnet ve: nagı vmr. er erkek, muhakkak Konaktan çıktıgım zaman sa kıya kollayacak. at, onun • tese ısını u um. ayırtmış. , dea·ıd· d · · ı 

k
. h k dm .. d . h l - d •·. N dim B N . k B ,.ı ' e onun ıcın ... _ Teşekkür ederim... ı, er a IÇ1fl aıma raat at en vardı. - Paşanm koca ıgma a mç - e ey a:ımı menı ı ayram sabahını zor eclen co · ' . . 

ek budur, her ve yüz bekleyen bir \U\S\lrdur. - Araba. otomobil i~temeyor, tah11mmül edemiyorum doğnı- nı giderir.. . cuklann cali1ı:liRi ve !<evinci le B•tmcÖ' 
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Neşriyat Hayatı ) Fenni ahır rı...... __ ,,,_o_ıı._111 _ _.I 
K 1 S.. .. orum Dursun katil mi, ı ıcımı uruy 1 t b ld . ki . s an u aıne erın d ·ı ·? 

Reşat Enis Beyin kd I eğı mı · 
hikayeleri mı an aza mamış Şibinkarahisarmda tbrahim 

isminde bir tacir öldürülmüş ve 

Spor 

Spor kongresi 
Dünkü içtimada Anka

raya gidecek 
murahhaslar seçildi İnlalaptan sonra tekimill ve terak· Alakadar zevat bu 

ki hatveleri baf!adı. Yalruz bir mües- ? iki katili de cinayeti müteakip 2 kanunusani 1931 de Anka· 
ıese seııaia ve hareketsizdir: San'at. hususta ne diyor kaçmışlardır. radan fevkalade olarak inikat 
Sahte perdtdar kaqııındayız. Tema· Ziraat kongresinde süt me· İbrahim Ef. ~ üvey oğlu edecek spor kongresine !starı-
~· deko_rla_ &öz alıc~lık _h~e indi; selesinin görüşülmesi ve beledi- Mehmetle lazı Tür~~· İs~- buldan gidecek olan murahh~ 
şıır, v~zınııız ve ~afıye.~~- bır dmltı yenin ıslahatı tenkit edilmesi bulda ~ulunduldan ıçın, . Şıbı~ lan tesbit etmek üzere heyeti 
veya bır nara tekline doküldü; roman gene sütçüleri harekete getirdi. Karahısannda olan enıştelen merkeziye kulüp murahhasları-

1 
ve hikAye, ekseriya üa!Qptan mahrum Belediıye baytarlık işleri müdü- Halil Ef. şehrimizde bulunan ru bir içtimaa davet etmişti. Ku 
bir ruzname oldu. Binbir kere tek· rü Esat B ahırların islahmı is- gençlere mektup ya.zıp gönder- lüp mümessilleri dün akşam 
rarla~ mevsularm ~~P . =! tihdaf ede~ takyidat dolayısile ıniş ve babalarmm katillerinin geç vekit Rıhtım ~daki 
gazete aütunlanna _ıeçınlm~ Ma ineklerin azaldığ doğru olmadı de Dursun ve ömer namlarmda merkezde toplanarak gıdecek 
re usanç, tabllere fütur &etir . · • • .. . 1 iki şahıs olduklannr İstanbula zevatı seçmişlerdir. 
amafih hakiki bir aan'at aşkile çalı- gmı soylemış ve şu malumatı ka k1 . • .. 0 .. t k l"b·· ,_,.,_.;"· ha 

Bilmecemiz 

lllmecemlzln hallrdilmlı 

ı•lıll 

1 t 8 + 1 

Nazarı 
Dört seneden beri muvaffakıyetle ve mUa
takllen idare etmlt olduQumuz Şavrole Oto
mobll AcentalıQını 931 senesi iptidasından 
~tlbaren ketlyyen terkedlyoruz. Flmabeat 

.. 1nkı vechlle 
(Kendi mağaza ve garajımızda müstakilen) 
bilumum otomobil malzemesi, garaj, Va
lantin boyalan ve bilhassa resmi ve hususi 

her nevi taahhüdat 
l91erlle l9tlgal edeceglmlzl ve esasen da
lma pe9ln olarek çalıttıfiımız •evrole kum
panyasına hiç bir bOrcumuz bulunmadılını 

muhterem mU9terllerlmlze •rz ederiz. 
taahUdat itleri için: 

Ankara posta kutusu 331 Telefon 1066-2829 

, ... Ankara' da A.Avni müessesesi 
' . . · · ve · · . çtı arını, polise muracaat e- or u u un veL<CU~ ........ ı -

tan herban&i bır ıııtıdadın hazan orta nnıştır · d k babal k till · · jg; murahhaslar şu şekilde tayin 
ya attığı küçük bir cilt, etraftaki bu "- İstanbulda inek miktarı be~~ ' 1 anı:dirm~ . e;;ıh olunmuştur Beşiktaş Fener-
edebiyat bezir&iinhğı içinde i.ııaana son zamanlarda artmıştır. 6,500 u t unnEf ~l armT.~ km Hıştır. e bahçe Beyko" Eyüp kulüpleri 

· ekt d hail .... ,__ t- k · me . ı e, ur en . enışte· • "'' 
ttselli veruı en e ~Jor . ..., adar ınek mevcuttur. 1 · d aldılda b ktu 1 reylerini istimal edilmek üzere 
t b. hikayecimiz olan Reıat enn en rı u me P a .. . An dol 
e ~enç . ır" .. .. Ahırların yüzde kırla islah e- polis ikinci sube müdürlüğüne Eyupten Kemal Beyı; a u, 
Enııı B. ın Kıhctm1 Suruyor~,, .na- dilmi tir .. " . . . . Haliç, Kasnnpaşa, Boğaziçi ku-
mındaki ufak fakat özlü eeen böyle ~- • . . • muracaat etmişler ve bınncı kı- r· 1 ri An d 1 d B han Be 
b. t ili lı:a a"' dır Mutebakisı yaza kadar asn· sun cinayet memurları da tah· l!P e . a o~ an u_r K 
ır eee yn "1 

• ı · il k:f .. • yı · Beşıktaş Suleymanıye mn 
Bu hiklyelerin en büyük meziyeti eştır. _ece ır. . kik ve takibe koyulmuşlardır. k 'pı Topkap' kulüpleri T~pka-

k d b. r n1a yazıl- Diger taraftan belediye erka . . a • ı . . 
gayet açı ve sa e . ır ısa ruh nmdan bir zat ta şunları söyle- Şıbınkarahisar zabıtasından pıdan Necmettın Beyı; Galata-
mış olmasıdır. Edebıyatııqızın ve . . vaki olan istilam üzerine bura· saray, Beylerbeyi, İstanbul 
mana itibarile bugün durgun vke relank mıştırt: . . . m da Kuruçeşme kömür depoların Spor, Hilal kulüpleri Hilalden ı • • siz olmasına rağmen muhakka 0 n - nşaat mevsımının geç e- dan b' · d 1 D Fethi Tahsin Beyi ayırdılar ıı 
şu ki artık güzel ve samimi Türkçe si dolayısile henüz ahırlarını ıs- k 

1 
ınn e ç? IŞ~ . ~rs~n ya- lilmtaka da kendi arasından L.J......l-..!.....!.....!!:!!:....!...J...J.....!.. 

yolunu atmıştır, onu hiç bir muhalif lah etmiyenlerden de katibi a- .a.:~ra_k polıs mudınyetıne ge Saim Turgut Beyi intihap etti.! JJugiiRhii bilmec~ı:.lz 
cereyan bu yoldan bir daha geri çe- dillik vasrtasile taahhüt senedi tırı ıştır. . . Ve masraf kendilerine ait ol- Soldan sağa ve yukardan af'liiı: 
viremez Nitekim Reşat Enis B. in ki· almmaktadır Maznunen ıstıcvap olunan .. d kul"' 1 · ı _ Ekilmit arsa (5). Şekerli 

· · · · b d f"lh kik b.. ı b. k mak uzere arzu e en up enn 
tabı da bu hakikati teyit eden bır mı- Bunlar yazın ahırlarını asri· u a arn ı a a oy e ır a· hh .. d k çörek (5). 

tı·ı 1 . d h be d ld mura asını gon erme te ser- 2 Be (2) Duman lekeııı'(2) 
saldir. . leştirmiş bulunacaklardır. - mese esın en . a r _ar o u- best olduklarına dair bir kararı - yaz . 

Genç hikiyecinin üs!Qbu bıraz mer İ .. gunu, fakat bu cınayetın Ömer k 
1 
.. 

1 
t fh' d'ld. Köpek <2>· Beygir (2). 

hum Ömer Seyfettin'i düşündürü- sta~?ula gunde 3o,OOO 0~~ tarafından yapıldığını söylemiş u up ere e. ıın e 1 1
' ! = ~~ ~!)>: ~~~ g~: 

ul d d .b. h lk kadar sut çıkarılmakta ve sut· tir Kongrenın çok heyecanlı o-
yor, mevz ann a a onun gı ı a ül b ikt k~f ( 1 ) . lacağı anlaqlmaktadır Galata- 5 - Bostan (3). Kale (3). Sada 
masallanna karşı bir temayill seziJi. ç er una m an a 1 

....... su Polis ikinci şubesi bu şekilde d K 
1 

R f t ·B Klü- (3). 
yor: Mese!A harpten dönüşte bir ge- katarak sarfıyata tekabul ettır- bir tahkikat evrakı tanzim ede- s~ray an e_ma ı. a . . 6 - Bir kuş (5). 

' . m kt di bu namına bızzat gıdecektır. 7 - İhtiyar (3). Çoban (3). Ye-
ce yansı köyüne gıren ve karanlıkta e e r. . rek, Dursımu evrakile birlikte C .. k.. f b \ meğe tat veren şey (3.) 
gizlice daldığı kulübesinde anasını , , Ahırların .ıslahına karşı vaki Müdeiumumlliğe teslim etmiş· uma gun U ut O s - Küstah (4). Dört köşedir, 
uyandrrmağa kıyamıyarak sofada uy- ıtırazlara venlecek cevap şudur: tir l içine şeker de konur ( 4). 
kuya varan ve nihayet sabahleyin Birkaç kişinin beş on kuruş . Müddeiumumilik tahkikat maç an , , 9 - Demir lekesi (3). Uzunluk 
hırsız zannile anası tarafından tüfek· fazla kazanması için ahırlar pis icrasın .. .. .. . .' t ~•-•-- lıtanbul Futbol Hey etınden: (3). 

b' hald b k la k h a uçuncu mus anuıuı.gt 26 12 930 t rihinde icra edi 10 - Uzak nidası (2). Nota (2). 
le öldürülen neferin hikayesi gibi.·· ır e ıra 1 ra alkm U· memur etmiş müstantiklik t" •. - a • Bir çalgı (2). Genişlik (2). 

Bu giln sut 17 de ve akfamı sut 21.SO te 

ASRi SiNEMADA 
CANLI KUKLALAR! 

PICCOLl TIY A TR OSUNUN 

• c c 
• • • teınsllleriıt • devam edileceltıir. Yann Noel mllnasebetllc ve cuma t 

günü iki madne verilccektlr. f 
Birincisi saac 15 te re digeri SIOC 18 ıe suvareler saat 21,30 te 

MMl.OOCCtaCIDM•e 

lstannul ithalat gfinırll~ü nıü~ürlü~ün~en: 
Adet nevi 

2 Kutu 
1 Sandık 

.. 
9.1 o 

4 o 

Sandık 

1 Çuval 

kilo 
6 

22 
140 
700 Gr 
29 Ki 

1
57,600 
'l 1 
10 

Ll 

cinsi eşya 
Portakal reçeli 
Demir kesti 
Demir makine aksamı 
ipek muhafazalı cep aynası 
Kopya defteri (Transit) 
ipek mensucat 
ipekli, pamuklu mensucat 
l\lukavva kutu 

Yün örme çoraı> 
Yün potur 
Pamuk havlu 
Kuru fas u 1 ya .. Sofada Uzanan Karaltı,, hikayesin- mwni sıhhati feda edilemez.Hiç Dursunu istic~ap etmiştir. · lecek !ık maçlan şunlardır: 11 _ Bir nevi kumaş (5). Dü-

den bunu anlıyoruz. Fakat lisan~~- bir aklt selim sahibi ahırların ıs- Dursun polisteki ifadesini İkinci küme Fenerbahçe sa· dük (5). 49 
daı: ~~Türkçe ki ~m_e~ Seyfettın'.ın !~hını memleket iktısadiyatına tekrar etınlş, cinayetin Ömer hasında: 1 O 

Tehi dt mir fıçı 
., teneke 

adet 1120 
.. 37 

tesır_ını ıenç m~ar~r ıç~ ~aşlangıç- bzr darbe olarak kabul edemez. tarafından yapıldıg"ını kendisi- Altinordu. Kurtuluş saat 11 Yeni nef.ıriyat 29 
u bır kuıur değil, bılakıs bır kazanç İ . • .. . . ~ E · H'rl t 12 40 v 7 . htıkarı yapan mustahsıller nın methaldar olmadıgını anlat- yıp - ı a saa • 

2 

• 925 
Sandık 809 
Fıçı 205 
Tambur 431 

,, Ağaç fıçı 

Ha.5sas kartı postal 
Maden ya~ olarak görüyoruz. Sü deg"il perakende satıcrlardır mrştrr Pera · Totonya saat 14•30 REFIKSPQR 

Kitaba ismini veren "Kılıcımı - ' · ' ~ · • B 2 
rüyorum., hiklyeıi, ifadenin berrak- Sü~ler~ su katan bunlardır. Süt· -~üs~ntıkl~k.'_~ibinka~ahisar hake~er~ Refık Osman ey. İstanbul lik maçları, AV'rupa 2 

Mazot yağı 
Transit 
olarak 

h"ile daha ilk satırlarında sizi kavn- len mıkrop yuvası olmaktan muddeıumumılıgınden ıcap e- Bınncı kfu:ne Stadyomda: haberlerile renkli ve güzel bir 58 
Yogr. Bu pencere arkasındaki ıantın kurtarmak ve su katılmasının den istizahta bulunmağa karar İstanbulspor - Beykoz saat 11 8 

" Kap 
Sandık 

1 1 
575 
304 

Benzin motorin 
Benzin 
Sigara tablası şeklinde 
zift mamulatı 1 • şekilde intişar etmiştir. 

başlara kartı pencereden veya sokak- önüne geçmek için bir fabrika vererek _Dursunu serbest bırak- hakem Sedat Rıza Bey. 
•~n aş.İt olunduğu devrin hikayesi- açmaktan başka bir çare yoktur. mr.ştır. öm.er, şiddetle taharri Beşiktaş - Vefa saat 13 hakem Lisanımız 
dir. Hen~ toy bir nbiti~ bu .ilk ma- Bu işi etibba muhadenet ve edılmek.tedır. Sedat Rıza B. 
ceraaı ve ille ıulnıtuha~li biııe g_eç- baytarlar cemiyetleri azaları gi- Bır halı çalınmış G. S~ray .- F. Bahçe 14,45 ha 
miş bir zamanın plitonık ve eksenya bi halkın sıhhatile alakadar te- kem Nıyazı Bey. 

• iz ·· t h mı ne Çarşı içinde halıcı Mustafa K 1d b M d ll 
böyle netıcea aerguzeş avas . . şekküllere dahil olanlar bir ano- efendinin du··kka~nından 250 lı'ra arşıyaka Ü Ü i i iye 
derin ihsas ediyor! Hatti ınuharrmn . . k . . 
buna fazla romantik bir şekil ve bü- ~m şırh et teşkıl ed~rek yapa~ı- kıymetinde bir halı çalınmıştır. gidiyor 
tün bir ömrü huırana uğratan bir rler, alk memnunıyetle aksı· Tahkikat yapılmaktadır. · 
vüs'at veruıeıini bile, mevzuun ideal yoner olur ve ihtikardan kurtu· tz~.ı~, , .22 .- Karşıyaka 
hususiyet! itibarile, pek tabi! buluyo- lur. Kazaen denize düşmüş spor klubbu ?.''2nMcı.fdi~llt1;><>1hta~ı 

Bu nam ile Namık Kemal 
zade Ali Ekrem Bey tarafından 
yazılan risale intişar etmiştir. 
Ali Ekrem Bey bu eserinde lisa 
nnnızın bu gün vasıl olduğu te
kamül derecesini izahetmekteve 
kendisine varit olan bazı itiraz
lara cevap vermektedir. 

nıı:. Eunun için 100,000 liralık ip çarşam _a gunu ı ıe ar~.~ 
Retat Enis B. in bir kıaım hlkıtye- tidal sermaye kafidir. Sirkecide Antalya ambarın· e?ecektır, Takım cuma gunu c • •b d'JJ 

!erinde anne ve evlat şefkatinin ilha- Balkan memleketlerinde ya- da katip Bürhanettin Ef. gece bır maç yapacktır. ayr 1 mu auı er 
ma esaı teşkil ettiğini de söyliyelim. pılan teşebbüsler iyi netice ver- Köprüde, Haydarpaşa iskelesin T kd" k k 
Bu mevzu, onun bilhassa hoşlandığı miştir." de dolaşırken muvazenesını Derviş Vahdetinin a iri ıymet omis-
bir zemindir. Sonra "Zeynep Onbaşı,, Diğer taraftan şehrimizin ba- kaybederek denize düşmüş ise yonundan: 
··sarı Zeybek şu dağlara >:a~anır,: gi- ZI mmtakalannda .25 kuruşa sa- de kurtarılmıştır, hortlağı mı ? l ) Esas istihkakları on bin lira-
bi harp ve kahramanlık hıkayelcn de tılan sütün bazı semtlerde 30 Kadın dayağı 
var. Yalnız.bu Sa~'. ~ey~~k efsane· kuruştan aşağı verilmemesi de . (Başı birinci sahifede) d<ın a~ıı>ı olan ve karar nı nıe-
sinde, Reşat Nun nın Çalık~ş~,, nazarı dikkati celbetmi ve ihti· Beyazıtta Emın Bey mahal- icraat yapılacaktır. Müsademe roları ilan cdildi~i halde ~im· 
ndan bir intiba ile Ömer Seyfettın'ın kA ld - t b't 1 ş tu j lesinde oturan Atıfet Hanım esnasında firar eden iki şerir diye kadar mürac·ıa t etmemiş . · h · 1 ar o ugu es ı o unmuş r. . , 
"Yalnız Efe,, aınden hır atı~a ~ız. en- .. .. . . komşusu Melıha Hanımla kav- hakkında vilayetler tarafından bulunan gayri mübadillerin yüz-
miş gibi ... Genç ve kıymetlı .. hik~ye- Sutçuler dıyorlar kı: ga ederek hastalığına sebebiyet yapılan müşterek takibat şid- de iki istibkak.larını almak üzre 
dmizin daha gahsi ~evz~lar uzerınde - Geçen sene 35 kuruş olan verecek derecede döğdüğünden detle devam etmektedir. Müsa- kAııunuevyelin 24 üncü çarşam-
ça•l•ışmasını tem .. e.n. ru edenz. . süt şimdi yemlerin ucuzlug"u do- tahkikat yapılmaktadır. demede s.ehit düşn fedakar kü-

ıh s d ki ba ve 25 inci perşembe gün-K cıını uruyorum,, a parça· layısile 30 kuruşa inmiştir çükzabit ve mahalle bekçisinin 
Jar içinde bilhassa "Bir kirli bohça . . .. ' . V d j !eri komisyona müracaat etme· 
gibi,. ve "Kaybolmıyan insanlık,, na- Zaten müstahsıller sutlen apur şan a a çarpmış cenazeleri büyük bir ihtifalle !eri. 
mındaki hiklyeler bütün fecaatile ha- toptan 20-21 kuruşa sattıkları Evvelki akşam İtalya havu-ı kaldırılacak ve şehrimi~de bulu 2) btanbul'dan başka yer 
yatın makesidir. Istırap çeken insan· ve perakende işler ekseriyetle zuna girmekte olan Hüseyin n~~ meb~uslar .ve valı _Beyle 
!ık bu iki hikayede çok kuvvetli re- veresiye olduğu için halis sütün kaptanın idaresindeki Haço va Turkocagı, maanf ve şehır na· !erde mukim olan Gayri mü
alist bir kalemle tasvir edilmiştir. Bi- kış mevsiminde 30 kuruş olma· puru önündeki kılavuz sandala mma birer hey'et Menemene gi- badillerdl'n istihkaklarını mahal 
rinde köpek gibi sokakta aürilnen ve sı tabiidir. Zaten veresiye yü- çarparak içinde bulunan Hulki derek ihtifale iştirak edecekler- leri Zirııat Bank şubelerinden 
süprüntü tenekelerinde aıyıracak ke- zünden birçok sütçüler zararda ve Mahmut Efendiler denized .,_ir_.___________ almak isteyenlerin keyfiyeti 
mik anyan beşer düşkününde bile dır. Köylerde sütlerin ucuzla- düşmüşler ise de kurtarılmış· Beşiktaş birinci sulh hukuk adreslerile karar numerolarını 
yüksek bir jest görüyoruz. Muharrir ması, 9 kuruşa kadar düşmesi lardır. hakimliğinden: muhtevi pulhı birer mektupla 
bu faciada tamamen iyiyi arıyor, de- peynir fiatlerinin düşkünlüğün- Sekteden öldü Müddei Hediye Hanım vekili komisyona bildirmeleri i!An 
mck ki .nikb~ndir ve bir der~eye ~- den ve sütlerin geçen seneye Dün öğleden sonra Sirkecide Osman Nuri Beyin Boyacıkö- olunur. 
dar da ıdealist. Fakat sefalctın tasvı- nazaran bir misli fazla olmasrn- Trabzon oteli altında kahvede yünde Reşit Paşa mahallesinde -----------
rinde ne muvaf_f~kıye.t! _Diğer hika· dan ileri gelmiştir. Bunlar ko- oturan ve henüz kim olduğu an Mazhar Paşa sokağında 16 nu
yedeki ana katil• fahışenın elem ve yun sütü olduğu icin İstanbulda laşılmıyan kırk beş yaşlarında maralı hanede merhum Tatat 
dehşet macerası da kuvv:_tli. Pelı!~eti sarfiyatı azdrr. D.iha ziyade pe· biri birdenbire oturduğu yer- Beyin zevcesi Hanife Hanım 
ne sebep olan anasını bogan bu bıça- , . l' d k 11 1 " d d.. k ··ı .. .. K l k H 

b .• b. .. ynır ıma ın e u anı ıyor. en uşere o muştur. a p se nezdinde Semiha aıurn. aley-
r<'nin hayatı ne canlı ve ta ıı ır go- · d d • lm 
rüşle çizilmiş. Yalnız bu eser bile çok Mütehassısların tetkikatına resın en öl ügü anlaşı ıştır. hine ikame eylediği izalei şuyu 
kuvvetli bir istidat karşısında olduğu göre, sütü pastörize masrafı da Hüvviyeti tahkik edilmektedir. davasının cari muhakemesinde 
muzu bize anlatıyor. Reşat Enis B. dahil olduğu halde 4 kuruş kar- Kadın yüzünden cerh müdde~'.'-1eyh_ Semiha 1:1~.na 

bl 1 28 k d' .. . mına gonderilen davetıye zınne 
in istikbaldeki eserlerini büyilk r a uruşa satmak kabil ır. Dun ge~e Dol~pde~de C:~ı mübaşir ve hey'eti ihtiyariyesi 
itimat ve arzu ile bekliyebilirlz. M~stahsiller seyyar s:-t:cıla l~ H. ın evıne evıne gıden Huse tarafından verilen meşrubatta 

___ ... ___!!allt_! AHRI mı elınde esir olmuştur. İşin a. yınle arka~~~~ Abdullah arasın 1 mahalli mezkQru terkederek ne 
Yalova ka plıcalan hasılatı sıl feci tarafı bazı semtlerde süt da k'1:ı yuzunden kavga ç~k- rede bulunduğu meçhul olduğu 

Yalovarun geçen sene yaptı- !erin kaymaklan alınarak ayrı- m~~· . . ullah sustalı çakı ıle nu mübeyin olduğu anlaşılmış 
ğı hasılatın istatistiki hazırlan- ca su da kanştınldıktan so:ıra Huse~t;ı yaralamıştırb · ve on beş gün müddetle ilanen 
maktadır. Bu istatistikin müs- piyasaya çıkanlmasıdır. Z~br· ı,.oır mavna ath tebligat ifası karargir olmuş ve 
bet olacağı tahmin ediliyor. tayı belediyeye bu ihtikan · d· Kamil kaptanın idaresinde- icrayı m~akeme 24 - 1 - 931 

Kalaycılar kurşun detle takip için tebligatta b~lu- ki tuğla yüklü mav~a dün Sir Cumartesı. sa~t l~ de talik . ve 

k 11 kl nulmu t k:ı:ci açıklarında Selamet vepu- bu suretle imla edilen davetıye 
u anmayaca ar ş ur. nınun önüne düşmüş ve vapu- mahkeme divanhanesine ilsak 

Belediyece kalaycılar hak- run çarpması yüzünden hamule edildiği ve vakti mezkftrda ve 
kında yapılan teftiş neticesinde 1 R T 1 H A L sile beraber batmıştır. muayyen olan saatte Beşik:taı 
bazı kalaycıların kurşunla karı- Kurıı kahveci Mehmet efendi M h k l k . Birinci Sulh Hukuk mahkeme-
şık kalay kullandıkları görül- dUnkiJ salı gOnU irtihal etmiştir. a ru atçı ar ongresı sinde hazır bulunulması H: u: 
müş ve bu gayri sıhhi olduğu i- Cenazesi Erenköydekl köşkünden Geçen çarşamba günü ekse- M: Kanununun 141 ve 142 'lllcİ 

DEVLET MATBAASI 
Yeni Neşriyatı 

Umurnt Coğrafya 

( Tabll, Beşer! ) 
Maclt ve İbrahim Hakla Beyler 

Fian 130 kuruş 

• • • 
Fizik Manipiillsyonu 

Defteri 
Kemal Zaim Bey 
Fiatı 6 5 Kuruş 

• • * 
Terbiye Mccmuaı 

Numara 28 

Fiatı 25 Senelik Abonetl 250 
• * • 

Beyaz Zambaklar 
Memleketinde 

Mütercimi Ali Haydar Bey 
Flatı 55 kunıt 

• • * çin zabıtai bc!ediye talim"ltna- kaldırılarak Eylipsulcandakl aile kab· riyet olmadığı için tehir edilen maddelerine tevfikan tebliğ ma 
mesine bir ın:ıdde ilave edilmek rlsıanına defnedilmiştir, mahrukatçılar cemiyeti intihap kamına kaim olmak üzere ilaıı SATIŞ YERİ 

·ı · · Cenabıhak arlki rahmet eyle e. ve kongresi bugün yapılacaktır. olunur. Catatollu Maarif ltmıned lltllldı 

Yukarda cins ve envaı yazılı on altı kalem eşyanın 27-12·930 

ve 29· 12· 930 tarihli günlerinde lstanbul itlıa!At gümrüğü miidl
rlyetl satış ambarında bllmüzayede satıl~caıtı ilAn olunur. 

lstan~ul fAaaril Enıanetin~en: 
Muhtelif Vekaletler hesabına Av

rupaya gönderilecek talel e 1 · n biran 
evvel Istanbul maarif emanetine mü
racaat etmeleri. ' 

ra a u 
-3 üncü ve son cildi 

Nizameddin Nazif Beyin 
daima aranan ve sabırsızlıkla beklenen 

bu meraklı romanı 

ÇIKT 
Eski harflerle enelcc basılmış olan 1 inci ve 2 inci 

ciltleri de bitmek [izeredir. 
S üncü cildin fiatı 150, müccllet 200 ve her üç cilt kitap 

müccllet olarak 7 liradır. J>ost:ı [ic·eti yüzde 20 d r 

ee• Naşiri: KANAAT KÜTÜPHANESİ ~ 

fili~~a Muba~enet ~eıniJetin~en: 
Bu Cuma günil IO buçukta Türk Ocağında içe. T•a \ardır. 

Ecler tiyatrosunda Beyoğlu orman ida· 
Yonan artisler şirketi resinden: . 

Yurtular münasebetile bu Müs:ıdercli emvaltlen Fın<lık- ' 
hafta mutena piyesleri vaz'ı sahne 

edecektir. Bu akşam Fıdancı 
Yarın 1 inci matine 14,SO Gor-
gona 
Yann 2 ncl matine 18 Pacavra 

., akşam Hayali Hasta sefil· 
ler. 

Kars vilayeti Sıhhat 
müdiriyetinden: 

Kıra Memleket haıtaotıl için 
ISIOO Ura bedel ve mubammcnll 20 
lı:alım mualece 16·12-SO urihlııdcn 
5-1-81 gilnttne lı:ad&r münakasaya 
vuedilııılş oldutunun ve talip ola· 
caldarm listeyi görmek tızer~ lstaıı· 
bul vc umlr Sı!ıbar Müdürlerine 
ıaUrae11ılan. 

lıda mahlut elli sekiz çeki yıız 
kilo kayın odunu ile Kab t:ı-ta 

yüz sekiz buçuk çeki mc~e 'c 
kırk iki çeki kayın ki cem'an yt 

elli buçuk çeki odun ve her iki 
odunun beher çekisi iki yüz on 
bir kuruş bedel ile talibi uhde· 
sinde takarrur etmi~ ve fiatı 

mezktır haddı layık görülmedi
ğinden bir hafta miiddetle nılı· 

zayede temdit o'.unduğundan 
taliplerin Be~ikıaş orman idare· 
sine ve 30-12-930 şah J!iinü 
saat 16 da ihale olunac.ıjtından 
ialiplerin Beyoğlu Kaymakamlı 

ğında ihale komisyonuna m(ira· 
caatlan. 



• 
• 1 
1 

ı\ıJLLIY[T 24 l9JO -
Şeker hastalarına müjde 
Yerli mamulatı halis ve Taze Hasan Gluten Ekmeği 25 Kuruş 

HAS:\..· ECZA 
DEPOSU:'-< DA 

Avrupanın terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet netts ve bilhassa her gün taze olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gün muhafaza 
dayanacak ve cevherini muhafaza edecek CLUTEN ekmekleri ve gevrekleri kutu paketler içerslnde 50 kuruştur. Toptancılara tenziUt. 

eden Hasan Gluten ekmekleri büyük rağbet görmektedir . Bir kaç se11~ bozulmadan 

- ___J_ ----

3••••••••••••n=•••••••••••• I' O A R ü T T A L i M i' 
H.!.~}"!.~!~!hl !!i ~!.1 ! ",. ~~L 1 
•••• glınlerl müsamerelerine başlayacaktır. • •••• 

~eniz tevazıın satınalıııa toınisyonnn~an: 
1000 ıon rckompou kömürü kapalı zarf usulile ihalesi 8-1-931 tari

hine mösadif perşembe gUnll ıaat 11 de 
Yubcda yuılı 1000 ton rokompozı kömürü mUnıkısıya konulmuştur. 

8 Uııunuunl 931 tarihine müsıdif perşembe günü sıaı 11 de kapılı ~arı
lı teklif edilecek fiıtlu muvafık görUldUğil takdirde lbale edllcceıındeıı 

tarmımc almak latlyanlerln bergUn ve vermek ist•yenlerin ihale gün TC 
ı .. ıtnde Kasımpışada Deniz levazım utınalmı komisyonuna müracıatlan. ' 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

250 ton döküm koku 
Yukarda yazılı döküm koku kapalı zarf usulile J 8· 1-931 tari

hinde saat J 4 te ihalesi yapılacaknr taliplerin ~armameyi almak 
için 20 kuruşluk pul ilsak etmek suretile- lstanbulda Tophanede 
Askeri Sanatlar mektebine, Ankarada şann alma komisyonuna 
müracaat eylemeleri ve vakd muayyenden evvel zarflannı komi
syona tevdi eylcmel~ri. 

$ •••••••••••••••••••••••••• • i En iyi senebaşı hediyes~ 

ı 200,000 Llralık büyük lkra
ı mlyeyl kazandırabilecek 

i Bir tayyare piyango biletidir 

ı • 
o•••••••••••••••••••••••••• 
lstan~uı ~aroımnnn nıo~a1aat konıisJonundan: 

DuillfUnun binası lttiAaz lnlınmış olan Beyazıtta ktin mülga 
Harbiye nezareti binasında muktazl tamiratın olbaptaki evrakı 

keşliye Te fennlyesl mucibince kapalı urf usulil• tamirleri mü
naka11ya Tazedilıniştlr. 

Münakasw Si kAnunaeTnl 1930 tarihine müsadU Ç&r1.&mba 
günü saat 15 te yapılaca.kur. Taliplerin evrak ve şartnamesini 
görmek üzre her gün öğled~n &0nra Darülfünun mübayaat komi
ıyon kitabetine müracaatları v~ teminat akçelerin! münakasa gü
nünden nvel Darülfünun muhasebe veznesine teTdl etmeleri ilAD 
olunur. 

ISTANBUL V YET 

DEFTERDARLIK ILANLARI 
SATILIK ANKAZ 

Alemdaktnda kariye derununda bir bap harap 

otel ankazının sablması müzayedeye çıkanlmışbr. 
Tahmin bedeli (800) liradır. Bedeli müzayede 

ihaleyi müteakip def aten tahsil olunacaktır. Ta

liplerin yüzde yedi buçuk dipozitolariyle 7-1-931 

tarihine müsadif Çarşamba günll saat 14ten16 ya 

kadar Kartal malmüdürlnğünde satış komisyo

nuna müracaatlan. 

• • • . . .. 
ldalar nıalnıOdirli~inden: ~ 

Sanlık ev No. 14 Doğramacı sokağı hamam yanında Cami 
mahallesi Büyükadil iki kat hsrap bir beldedir. Tahmin edilen 
kıymeti defaten ve peşinen alınmak şartile ~88 liradır. Satış mu
amelesi 4-1-931 pazar günü saat 14 te Adalar malmüdürlüğünd;" 
yapılacaktır. 

razarbkla a~aç pnlanJa ve tahnlıt 
tez~anı ıııü~aJaası 

An deniz dcareti mektebi mübayaat komisyonundan: 
Mektep marangozhanesine lüzumu olan bir adet al(aç pulanya 

ve lcal·nlık tezgAbı mabı hllin yirmi beşinci perşembe günü saat 
on üçte pazarlıkla mübayaa edilecektir. Şarmamesini görmek iste
yenlerin Ortaköy'de Hin mektep idaresine ve pazarlıga iştirak 

edeceklerin de Dciterdarlık binası dahilindeki lktisa<ll Müessesder 
muhasebeciliğine yatıracaklan temlnan muvakkat& m .. J...buıunu 
hAmilcn mektepte müteşekkil komisyon riyasetine müraca.ıtları. 
.............. ~~--ııııı.....ı.-... ılıı!ı!!iıls&..:.:.Umi! 
Devlet Demiryolları 

·daresi ilanatı 
·----------------~~-.ıı~-----Pcn<lik l ta yon Büfesi bir ~ene müddetle ve akı>! müzayede 

ile icara verilecektir. lsticara talip olanların 27-12-930 cumartesi 
günu ıt ıt 15 tc Haydarpaşa i~letme müfettişliğinde hazır bulun

maları J;lıımdır. 
Bu hususa ait şartnameler işletme Kaleminden alınabilir. 
Taliplerin ıniı:ı:ayedcyc iştirak için 200 lira teminat tevdi etmesi 

" An od T ansyonu ,, ve 

" Akümülatör bekçisi ,, ile 

Bütün R A D Y O ahizeleri 

doğrudan doğruya elektrik cere-

yanile mükemmel 

' 

TÜRK PHJLJPS LIMITED ŞiRKETi 

Hiç beklenllmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
T•yyare piyango blle 
ti almakla kablldlr. 

Onun için= 

TlIYlBE rlilNGO~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANUNU
SANİ 1931 DEDİR 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Aynca 

" 50,000 ,, " 40,000 ,, " 25,000 " 
"10,000,, liralık ikramiye ve 

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

A<!iRIVAN 
MAHALLE 
TATBiK 

EDINIZI 

AA'rının izalesl husu-. ~!:-~-'!:7 
sunda seri ve kat'i tesiri -:::::::::-.:.. 
ile ( Allcocks Porous Plas- • 
ters) bütün dünyada, haricen ist1mal edilen 
en mükemmel ilaç olarak tanı"mıştır. 

ALLa>CKS 
PORO~S PLASTERS 
. ... Her Kzanede bulunur . 
Actıntalıitı J. BERT ve Ş•t. Poet. kutueu 23S Oa'-ta. fetanbul 

Senelerin ika ettiği 
hasarın en güzel 

vasıtai tamiridir. 

ON Alman Kitaphanesi 

Trabzon ikinci 
postası 

( KARADENiZ) vapuru 25 
kAııunuevvel perşembe akşamı 

Galata rıhtımından lnebolu, 
Sams;ın, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize Ho
pa'ya kalkacak ve dönüşte 
pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Samsun, lneboiu'ya uğ
rayacaktır. 

Mersin postası 
( KONYA ) vapuru 26 k;\

nunuevvel cuma 1 Oda Galata 
nhtımından Çanakkale, lzmir, 
Kulliik, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalya, Alalye, 
Mersin'e kalkacak dönüşte 

Taşucu Anamora da uğraya· 
caktır. 

Andifll, Dalyan, Marmaris 1 
Fethiyc'd~ aktarmHdır. 

TA VIL ZADE VAPURLAR! 
Muntazam Ayvalık Postası 

-------
ooeo··-----------------· wwwwwwwwwwwwwwwwwww~ 

~ f;(~ ..... Ona en mükemmel mukavvi olan 

~1 
:. ' .• _ô_.. EMULSiYON SKOT 

içiniz. Balıkyığı o deroce mile,slr olmadı,;ından 

çocuklarınıza her halde yilksek derecede uLi! 
olon Emulslyon Skot kuvvet şurubunu vermeğe 

itina ediniz. Biltiln dünyada Doktorlar tarafından 

yapılan tecrübelerle ( Emulsiyon Skor )un balık

yağındaıı ilç dala daha kuvvetli olduğu ~nla· 

fı1mış :ır. 

Emulsiyon Scot, vücutları sağlamla~tırı r, 

• kemikleri kuvvetlendirir ve kanı zenp;in lcş
tirir. Öksürüğü, romatiıma ve sari hastalıkları 
def ve izale eder. 

Kuvvet ve sıhhat için 

EMULSİYON 
SKOT 

---------------------·-----------------------
Ml~K H~J 

.• , 
1 

TAVZİH 

il 
MASQUE ROUG! 

r Selamet 
vapuru her Per- ı Latif ve lüks parföm 
şembe akşamı saar ---••lllııiıiıiııim-ııılll..ı .. llii 

iki hafta evvel l>t ınbul\lan lıır 
çuval derununda kilıüphnemiıe 
günderilen (Yeni muhtı'ılı Ragıp 

takvimi ) unvanlı cep ıakviminin 

Uzerlnde ( Merkeze Tralızon' da Ki· 
tabi Hamdi ve Mahtumhrı) ibaresi 
mevcut olup ne takvimi l> ısan mat· 
baanın ve ne d~ neşredm küıüpha· 
nenin Jsmi mukayyet bulunm111s!1 
şüpheyi calip görülmekle bu bir 
çuval takvim müessesemiz ta.,fın· 
dan lsranbul posraha·ıesine ayoen 
iade cdi1mişrir. Kütüphanemizin met. 
kur tıkvimlo kac·iyyen alakası b, ... 
lunmadıj!;ı görülen lilzum üzerin< 
tavzihi iltr1 0lunur. 

Tral'zon'da KJtabl il ımdi 
ve :vlahduınları ı ?de Sirkeciden hareketle Gelibolu 

Çanakkale , Küçükkuyu, Altın

oluk, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvalığı azimet ve avdet edecektir 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade 

biraderler telefon l.~tanbul 221 O .................. ~ 
Yelkenci vapurlan 

Karadeniz po3tası 

V t nparu 24 a an K. evvel 

ÇARŞAMBA 
gUııU ıkt1ım 18 de Sirkeci nbu
mıııdan hareketle ( Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve RJze lske
klerlne azimet ve 1Ydet ede-
ceku. 

Tabilit için Slrlcecldt Yelkenci 
hanında kllıı ıcentesloa müra

caat Tel. lstanbul 151~ 

Lüks-İzmir Mersin postası 

TürkiJek::~~::;:l~er,enı~e 
günü saat 18 de Sirkeci rıhtı
mından hareketle Gelibolu, Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Fethiye, 
Antalya, AlAiye, Mersine azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsi!At için: Sirkeci, Yalı 

köşk caddesi l\1izanoğlu han 
No. 4 acentalığına müracaat. 

Telefon lst 1902 

Trabzon lüks postası 

~DLH 2;ııı::eı perşembe 
günü saat 20 de Sirkeci rıhtımın

dan hareketle ( Zonguldak, lnebo-
lu, Samsun, Ordu, Giresun, Gö
rele, Vahlıkebir~ Trabzon, Rize 
ve Mapavrlye azimet ve ayni is
kelelerle Görele Fatsa ve Ünye)
ye uğrayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karşı 

sında Mizan Oğlu Han Na. 2 
T defon lstanbul 354 

Devredilecek lhtlrı beratı 

Yüksek kberll bımzı havi olan 
mevadı lptidaiyenln muamele usuıo. 
hakkında onbeş sene müddetle 3 
Ununsani 1925 tarih ve 241 • 245 
ııumero tahtında slnal mOdUrlyetlndcn 
bir lrıt'a ihtira beratı istihsal edil-
mlştır. Bu kere mezkur ihtira frubt 
veya lcıre nrileceğinden iştlrasını 
ve ya isdcanna talip olan zevaun 
lsıaııbul yeni postahane arkasında Aşır 
efendi kürtıphanesl caddesinde Tür
kiye Han No J 8 22 de mukim velcill 
Hanri Valter !stok efeııdlyo müracaat 
etmeleri. 

ikinci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz YC 

saıılmuı mukarrer olııı 9 adet çini 
soba 1 adet demir ~oba 1 adet emaye 

banyo kazan ve düş tıkımı ile be
raber 1 adet gardırop ve karyola 
25-12-930 tarihine milsadlf perşembe 
gUııil saat 12 den itibaren taksim
de Kroker pansiyonu önünde satı

lıcaıtındın talip olanlann 3272 dos
ya ııumarasını hamilen mahallinde 
bızır bulunacak memura mUracaat
lın lüzumu ilin olunur. 

Dördüncü icradan: 
Kırıaldı soğanlık yolunda müte

vefla eczacı Serkls Ef. varisleri ve 
balen ikımetgAhlan meçhul zevccıl 

Madam Mannik ve çocukları Madik 
ve Armanuhi ve Arşınus ve Zabel 
ve Aııjel Ef. ve hanımlara: 

Yorgi Et.ye borcunuzdan dolayı 
merhun Kartaldı kasaba derununda 
Rom maşatlığındıki 3024-46 No.lu 
üç kıta arsanın 30· 12-930 tarihinde 
öğleden evvel mahallen haciz ve 
takdiri kıymeti yapılacağından tebliğ 

mıkaınına kaim olmak üzere ildn 
olunur. 

Yüksek mektepler mü

bayaat komisyonundan: 
Giitel Sanatlar Akademisinin 

Mlmarl bürosu lçia 1763 lira bedeli 
keılfli masa ve sandılyı gibi levı
zımı tcılsiyenln 29-12-930 pazartesi 
gUl\il ıaat 14 te aleni münakasa ile 
ihalesi tekarrür etmiştir. Talip olan
lar 1/ 1 yedi buçuk depozito ak
çesini hamilen Fındıklıda yilksek 

1 
b 1 1 ...,1 mektepler muhulpllğinda miln -

lstan u be ediyesi akıt milbayaat komısyonuna mura-
ilanları caaılın ilin olunur. Keşifnamesl ko-_______________ , misyon kAtiblndedlr. 

_ _:_..,.IJ_e_vr-e""di7l<-,-:ek--,,lh-ti-rı-:-be-r-ııı-

Telsl• telgrafta kısa tul! mevce 
Beyoğlu dairesinden: Tanzifat 

ve tenvirat borcunu ödememe
sinden dolayı haczedilen muh
telif markada dört adet man
yoto bu ayın 25 inci perşembe 
günü saat onda Beyoğlu bele
diye şubesinde açık arttırma 

usulile satılacai(ı ilan olunur. 

Dr. A. Kutiel 
Cil~ Frengi. Belaoğııklutıı ve 

ademi iktidar muayene ve elekırik 

tedavlbuıesL Karaköy Börekçi fınnı 

mahsus tnclhl antenlerdekl lsllhat 
hakkında icat ırtn Sınai Müdüriyeti 
umumiyesinden istihsal <'ilmiş olan 
2S Ununevvel 1929 tarih ve l 182 
numerolu ihtira berm hakkında bu 
kere ba,kuına ferağ ve yahut tcua 
verileceğinden mezkOr lbtlrayı sarın 
almak ve yahut isticar ıtmek arzu
sunda bulunan zevatın lırınbol yeni 
postahuıe arkasında Aşır efendi kU
tilpbanesl caddeslnda Türkiye hon 
JS-22 de mukim veklll Hnrl Vılter 
1 .. ,.. f 

Gılatada A 'JKUKASYO.'<I J~: 
NERALI hanında 29,43 numerolıı 
dairelerde mukim iken halen ika· 
metgtbı meçhul bulunan emh\1< , .• 
lkrazat şirketıne. 

lsatnbnl ikinci icra memurlu~und,o: 
Asikurasyon Jcnerali Tirye<: 

sigorta şirketinin bir kıta rn ·kavclc
name mucibince alacap;ı ul.ın Al :rı 

YOZ SEKiZ liranın ma~ mıs ırif t: · 

mini istifası için mukaddemı il:lne:. 
tebliğ lrılınnn ödeme emri müddcıi 

kanunlyeılnin mururuna rağmen lir 
itlraıJ kanuni ile berahtr milddealih 
deyninizi tesviye etınern:1it h·ıs,:bil: 

Galatada Voyvodı caddesinde A•i• 
kurasyon Jcnerali hınınd•ld yazı:ı:ı· 

Denizde meycut e:-ııvıl ve şvanızdaıı 

deyne klfl mikdannın ber.,,ucilıl 
talep haczi tekarrür etmiş ve icrı 

lflb lranununun 69 uncu madde;! 
mucibince t•rafınıza telıliği icap 
eden haciz lhbım•me v.ral;ası ik · 
metgihınızın meçhuliyeti l'>lan>.I . . 
ilinen tebliği karargir olmakla ıarıhi 

haciz ulan 25-12·930 tarihine mir 

udi! perşembe günü .. at 9 d ı m. 
bılllnde hazır bulunmanız lıizumu 

beyan ve haciz ihbarname i mık•· 

mına kaim olmak iiz "~ keyrt\'ct 
llAn olunur. ---

Piy ·.s.ıcı ı 111 ı l• 
10 büyük ınlı:...ı~Jr kazanan \' •,e:.lt1C 
saattir. Umun 1 acentaları: Na>IP 
Cezvcciyan ve ınJhdumn, Çar~u\·0 
kebir. lstınbul 

Beyoğlu 

2 iNCi NOTER 
Galata Tünel mertebanl sokak 

ehvence emlllk bakımı Boıı~ 
protesto ve saire ... Tel: B. o. 1 ~ 

Radyo amatörleri ..• 
Yarın perşembe glinıi sat 2(1, ı(I 

da Yunan ve Türk Artistlerinin bit 
k19m1 tarafından verilen Rumcı tlf 
komedi lsunbul Raclvosıı ur,fınd' 
neşredilecektlr. / 

Dr.HORHORU~I 
"'I" Cilt , zührevi ve bevıı ,ıı 

Tcdsvlhanesi; Beyo61• TokaıJıf,. 
yanında !\le~te1 sokılc No. 35 ,..o .J 

yene her giln okşama kadar. zff':'~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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