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Gazi Hz. 
Edirne mektepleri

ni ziyaret ve 
talebeyi irşat elliler· 

Bugüız A11karadan 
hAreketi muhtemel 

MİLLİYET 
Anadoluya bir muhabir 

arkadaş 
daha gönderiyor .. 

Milliyet, Anadolunun her ta
rafında tetkik seyahati yapmak 

ve müşahedele
rini bildirmek ü , 

Fen fakültesi hadisesi 
dün kapanabildi.~ 

iki müderris barıştılar; · maamafi 
mesele bugün 

fakülte riyasetine arzedilecektir 
Fen fakültesinde Jeoloji is

tasyonu müdürü M. Hovas ile 
Hayvanat müderris muavini A
dem Nezihi B. arasında ayni sa
atte bir dersaneye girmek yü
zünden cereyan eden ve Darül
fünunda teessürle karşılanan 
hadise tahkikatı dün ilanaı edil 
di. Hayvanat müderrisi Ali 
Vehbi B. ve M. Hovas dün sa
bah müştereken fakülte reisi ve 
Darülfünun emin vekili Musta
fa Hakkı Beye müracaat ederek 
günlerden beri bir ders saatinin 
tedahulu meselesinden çıkan 
dedikodulardan çok müteessir ·-
olduklarını, ortada bir sui tefeh Ftn fakOltesindekl hfidıseyi tetkik 
hümden başka bir mesele mev- tdtn fakfllte reisi Mustafa Bey 
cut bulunmadığını, bu ders sa- meclisine aittir. Meclis lüzum 
ati meselesini de kendi araların görürse tecziye karan verebilir. 
da hallettiklerini so'ylemişler- Ankarada bulunmakta. olan 
dir. Darülfünun emini B. de telefon 

Halbuki bu temastan biraz la meseleyi sordu. Kendilerine, 
evvel M. Hovas kendisile görü- işin izam edildiği şekilde olma 
şen gazetecilere, hadiseye A- clığmı, ciddi surette takip edil
dem Nezihi Beyin sebep oldu- diğini bildirdik. M. Hovas ile 
ğunu, binaenaleyh kabahatlı ad 1 Ali Vehbi Beyin muvacehe edil 
dedilmesi lazım geldiğini ifade dikleri ve meselenin kapatılma· 
etmiştir. Anlaşıldığına göre, i- sı için çalıştığım doğru değil
ki tarafta, bazı müderris arka- dir. Mesele kendi kendine ka
daşlarının tavassutlarile mese- panclı. Bütün alakadarların tah
lenin kaparunasrru muvafık gör riri cevaplan bunu teyit et-
müşlerdir. mektedir. 

Mustafa Hakkı B. dün ak- . Ders~erine. girmiyen talebe
şam bir muharririmize demiştir nın teczıyelen mevzuu bahs de-
l ki. ğildir. 

·_ Tahkikatı bitirdik Bu tah Ylapılan şey sadece ademi de-
kikat neticesine nazara~ ortada vamlarınm tesbit edilmesidir ki 
alakadarlardan hiç birinin teczi- bittabı bunun imtihanlar için e
yesini icap ettirecek bir hareket hemrniyeti vardır. M. Hovas ta 

müderris muavini B. de ders yoktur. Zaten M. Hovas ve Ali 
1 Vehbi B. bu sabah hiç bir davet vermekte devam edeceklerdir. 
vaki olmadığı halde fakülte ri- Hatta M. Hovas'a mümkün o
yasetine geldiler, meselenin ba- lursa haftada iki saat ders ver-

mesi rica edilecektir." 
zı gazetelerde gösterildiği şekil Fen fakültesi meclisinin bu-
de olmadığım, ihtilıifın ders 
saatlerinin ayni zamana tesadüf günkü içtimaında iki tarafta 
etmesinden çıktığını, bu pro- kendilerini müdafaaya hazırlan 

1 1 - d'" lt'lm . mışlardır. 
gı ram ya,n ı? ıghıallnınd.ulmiz~ ıl es~- Darülfünun da ilk defa vu-
e mese en ın e ı so acagı . . 

m söylediler ve dedikod~lardan kua gelen bır. a.ersı paylaşama-
ok müteessir olduklanru, ara- mak meselesının ~apanmış ad-

ç ah ' b' dolunmasına ragmen bu 
larında ş sı ır mesele mevcut . . d k h 1. .. .. 

1 b 1 clı - d 1 · · ıçtıma a ço araret ı ve guru -u unma gınr, ers saat ennın "!'' ünak 1 · 1 tedahülü meselesini tashih ede- tü ~ m . aşa arı~ n:ıucıp o a
bileceklerini :ııı.ve ettiler. ı::ıgı ve bılhassa hadıseye se~e-

tiıyet veren program yanlışlıgı
run muahaze ve tenkit edileceği 
söyleniyor. 

Bu suretle bence mesele ka
panmıştır. 

Yaptığnnız tahkikatın neti
cesini, tavazzu;ı eden vaziyeti 
yarın (bugün) toplanacak olan 
fakülte meclisine izah edeceğiz. 

Ortada tecziye edilecek kim
se olmadığı kanaatindeyim. Fa
kat son kararı vermek fakülte 

Ali Vehbi B. M. Hovas'ın 
Jeoloji istasyonundaki meşguli
yeti dolayrsile hayvanat dersine 
gidemiyeceği zannile muavini 
ni gönderdiğini söylemekte ha
disenin mes'uliyetini hiçbir kim 
se üzerine almamaktadır. 

Fener - Galatasaray 
yarın k~rşıla.~ıyor 

zere umumi 
muhabir olarak 
yeni bir ardaka· 931 senesi şampiyonasının bu en mühim 
daş daha izamı- k k ? 
nr kararlaştrr- ~ maçını hangi takım azanaca . 
mıştrr. Mevcut Bu sene lik maçlaı mutat hi-muhabirlerimi __ ,..,,.....,.--
ze ve istihbar lafına çok geç başladı. Bunun 

esbabını sporla bir az alakadar 
teşkilatımıza ;rı olan herkes bilir. y a1ruz ge-

. zrmamenAnadG 
luya gidecek olaıı bu arkadaşı:- çen haf~ olduğu ~b~ bu hafta 
mız sabık valilerden Fuat B.dir. da Taksım stadı mühim maçla-

İlk seyahatini Balıkesir ra sahne olacaktı~. Beykoz - İ~
ve havalisine yapmak üze- tanbulsporla, Beşiktaş - Vefa ı
re bir kaç güne kadar hareket le, Fenerbahçe de Galatasarayla 
l ~d~cektir. Fuat B.ey o havalinin karşılaşacaktır. I 
ıhtıyaclannı tetkık edecek, halk Tuhaf bir tesadüf eseri ola
ile ~aslar yapcak ve müşa?e rak lik maçlarının ilk haftaki 
~el~ı~ı mekt~p ':'e tel~flanle galipleri bu hafta karşrlaşıyor-
Mıllıy~t,!e bıl~~recektır. Bu su lar. Ne zaman, birinci sınıf b· 

retle Mıl~yet s~tunlannın hal- iki takımımız çarpTşsa memıe.. 
kımızın dıleklerıne daha yakın- k k b" "k d · b' 
dan ve daha esasiı bir tarzda _ette pe uyu ve enn ır a-
makes olacağını ümit ve tah- laka ve merak uyanır. Maçtan 

rnin cdi oruz. Devamı 5 inci 5ahifede) 
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MlL!]Yt:T l!tRŞE!\l f\1·: 1930 

HARiC1 HABERLER •• 
Amerikada iflaslar çoğalıyor! 

No: 121 <1:~c:.m:.::~:::.; Fakat "banka,, namı verilen yerler oraya göre küçük 
Askeri af ve tecil layi· 

halan müzakeresi 
d ? bir takım müesseselerden ibaret sayılabilir ... Bu yolcular nere e . Adliye encümeni, layihada ancak 

S ... "k k t" d".... .. l Mücadele ıı Atina mektuplan ıı. ihtilaf ne? bazı kelime tadilleri yapmıştır 
elanı atarının ge ır ıgı uç yo cu y B 1 ar ANKARA, 24 (Telefon)-ımaddelerinde zikrolunduğu Vf 

'd k b 1 l M. H f ı· t unan- u g Fransa ile ltalya Bugün adliye encümeni içtima- hile cezalı hizmete tabi bııh Çekmece e ay o uyor ar.. oove~ aa ıye e mUnasebatı ındaaskeıiafvetecittayıhası:nın nanıarm fiilleri dahi bu tecv 
geçıyor anlaşamadı! müzakeresini intaç etmiştir.En- dahildir. Kanunun her mahaU 

kiıba 1--'-- M k fl · etti-· Ame · le ATİNA, 19 (Milliyet)- PARİS,2'4A.A.-PetitPa- cüınennamınamazbatasıdaya- veköydeneşirveilanolunduğ Neticei tahkikat ve ta t ......... ını os o uya ıcar gı- rikadan her gün ge n Tu""rkiye hariciye vekili Tevfik 
1 

· ·da h • · 
vetaharriyatta yukarki eşkil ve ni ve Moskoflunun hasta bulu- haberlerde bir iki bankanın te- risien gazetesi, bahri inşaatın nn hazırlanarak taba verilecek o maha lin ı re ey etınce Vt 

evsafta kimse bulunamayıp an- nan kızma karşı ze".c~si ~adam diyatıru tatil ettiği anlaşılıyor. Rüştü B. in geçenlerde Sofyayı Fransa ve İtalyada muvakkaten ve layiha gelecek hafta hey'eti ecnebi memleketlerde bulunan 
cak Rumeli şimendiferile Sela- Anna Nellens Joms'ın bır mu- Fakat Amerikada bankalar if. ziyareti _münasebetile ortay~ bir tatili müddetinin uzatılması hiç umumiyetle müzakere edilecek- 1ar için, mıntakalarında bulu
nikten gelen iki erkek ve bir habbeti mahsusa hastl olduğu- las ediyor; gibi heyecanlı bir çok şaralar _çıkmış, ec!1ebı ga- bir veçhile mevzuu bahsolmadı- tir. Encümen içtimamda müda- nan konsolos veya bunların ye 
kadın üç yolcunun Çekmecede nu ve birlikte ikametleri esna- tarzda verilen haberlere büyük zetelennde hır çok dedıkodular ğını, Fransa bahriye nezareti- faai milliye encümeni namına rine kaim siyasi memurlarca t 
vagondan inip gaybubet ettikte smda merku!-11 MoSkoflunun bir ehemmiet atfetmemek icap yer.bulmuştu. Ortaya çıkan ha- nin meclislerden geçen inşaat muhakemat şubesi müdürü kay tulacak zabıt varakasile tesbi~ 
ri ve halbuki bilet kontrolünde "Samoel Fayın., namında ve tt·-· · d ·· 1 li Ban1ca · vadisler arasında Yunan başve- programını tatbı"ke karar venn·.·ş makam Nafız B. hazır bulun- olunduğu tarihten itibaren ii 

t · h b" d R t e ıgını e soy eme · ıs- kili" M V · 1 ' d Sof d · k hamil oldukları biletlerin stan musevı mez e ın e ve us e- · b"" .. k .. F k . d.. . enıze osun a yayı olduğunu temin edebilecek bir muştur. Encümen, layiha üze- ay zarfın a dehalet ve sicıle E 
bula kadar kesilmiş bulunduğu beasmdan ve pasaportlarında :;ı• bu~.~- .. a a~.?'~~ b~:- ziyaret edeceği söylendi. Filha- vaziyette bulunduğunu yazmak rinde ancak bazı kelime tadille- ıyrt için müracaat edenler dat 
mahalli ı·andarma binbaşılığı- da Samoil Fayin ve familyası kıma u .. uyu ı1sım duçu .1 ır kt- kika bu rivayet tekzip edildi. ri yapmıştır. tecı"lden ı"stı"fade ederler. Bu 

lı ı k ·· d .. - ·· ·· muessese ere e ven me e tadır. Yine bu gazeteye nazaran 
nın iş'arından anlaşılmıştır. diye yazı o ara gor ugunu d. S .. 1 eli" . .. b" ka Lakin bu tekzip bu rivayetin ta- Fransanın Londra deniz itilafı- Layihanın birinci maddesi- m""ddet zarfında dehalet ve ın 
Keyfiyetin tarzı cereyanı ve ve Verosun kızı ile ~endi karısı ır. oy en gıne g~re şu ır ç zelenmesine mani olmamıştır. d nin askeri mükellefler hakkın- u nl .. dd tİll 
memurini aidesi taraflarından nm birlikte ev işlerıle meşgul s~ne zarfında Amenka~a .. bu k~- Bulgar hariciye nazırı M. Burof na iştiraki artık erpiş edilme- daki son kısmı aynen şöyledir: ~caat etmey~ . ere, mu e '· 
yapılan takibat ve taharriyatı ola~k ço~ vakit~er merkum Sa bıl adı banka o~~ b? kuçuk .~u- Yunan Bulgar muhtelit komis- mektedir. Firar cürümleri meyanında ınkızasından ıtıbaren geçece• 

. h""" . b" d" Hünka moıl Fayıne harıçten dostları esseselerden dort hın tanesı ıf- .. M R . ,. y n YENi KABiNEDE askerlik mu""kellefı·yetı" kanunu- müddet için ahkamı kanuni"" senanın UldSa1 ısu ı - . h. ıa . . 1 yonu reısı . eynıyer ı una I r 
ra arzolunduktan sonra Hünkar g~lıp Rus.ça_konuştuklarım ı- s e~ışt;ır ·· hükumetine bazı tekliflerde bu- PARİS, 24 A.A.- M. Steeg. nun 86, 89, 90, 98 ve 106 .ncı tatbik olunur." 
da memleketimizde polisin nok kaye etmıştır. Bıttabı buralara paralarını - · t" İki kabinesindeki boşlukları doldur 

l . . la b" k ki lunmaga memur etmış ır. 
sanma bundan büyük bürhan (Bitmedi\ yer eştınnış o n ır ço mse- d k" "h ·1·n muştur y • h fi • k 
olamazdiyerekizharıteessüfet J lerzararaoğrayorlar.Fakatbun ::7~~f:~:rı:~~m~r:ıi~ti~.aŞ=- FRANSA -iSPANYA enı ar en o uyup 
miş ve_ her ~e~den ev~el _bu nok Dün çiğnenenler • di bu haberle beraber gene M. PARİS, 24 A.A. - Fransa 
sanın ızalesını ve polis şıfre teş , .. . d Ab- j V · 1 • S f · d - · ile İspanya arasında gümrük • ' k f 
kilatırun ikmalini irade eylemiş .. As~erı mutekaıtlcr en .~nız~ osun °.y~ya gı ece~~ meseleleri hakkında cereyan e- yazmayana iŞ yo • 
tir ki bilahare yapılan polis ni- dülhakim Ef., Galatadan geçeF sozlerı tazelenmı~t~r. Bunun u- den müzakere İspanya murah-
7amnmesi bunun semeresidir ken şoför Zihninin idaresinde- zerine Yunan harıcıy.e_rıazırı M. 

1 k d has hey'etinin itilafa yanaşma-ayni gaye ve maksat için Fran ki 2013 numaralı otomobilin al Mihalakopu os en ısıne. soru-. 
lan ll be b et ması ve peçeta kıymetinin düş-sanın en meşhur polis erkanm- tında kalarak ağır surette y ara- ~ua er~ c~va n , u n"'.a:r ı 

dan Paris saıbık polis müdürü lannmış ve Sen Jorj hastanesi· tekzıp etm~ştır. ~atta hancıye mesi yüzünden müşkül bir saf-
ı b t lııız asıl haya girmiştir. sanisi Müsyü (Bonin)e evve e- ne kaldırılmıştır. nazırı u rıvaye ın ya .. - -~__,,____ ANKARA, 24 (Telefonla) - derek maksadı temin etmeği 1111 

mirde sefaret vasıtasile mütale Abdülhakim Ef. nin yarası sız olmakla da kalmıyarak bus- Okuma yazma bilmeyenlerin vafık görmektedir. Bu cümle 

Millet mektepleri talimatnamesine 
bazı kayıtlar ilave olunacak 

ası alınarak polis tensi~atı hak çok ağır olduğundan hayatın- bütün vaziyet ?i~afında ~lduğu- ltalyan tayyareleri halk dersanelerine iştirakini te den olarak alınacak tedbirle 
kında bir layihai hususıye tan- dan iimit yoktur. Şoför Zihni nu tekrar etmıştır.M. Mıhalako min için millet mektepleri tali-lmeyanında gelecek sene okuırı 
ziın ettirilmiş ve bir müddet tevkif edilmiştir. pulos demiştir ki: RABAT, 24 A.A. - M. Bal- matnamesinde mevcut ceza yazma bilmeyenlerin köy bek• 
geçtikten sonra tahsisatı kifi- 2 _ Şoför Alişin idaresinde- - Bu kabil ziyaretler alaka- bo'nun kumandası altındaki de- maddesini~ ~ğırlaşt~lrnası ,!De~ si muhtar, odacı ve amele olırı 
ye ile İstanbula celbolunmuş· ki 7 numaralı otomobil Beykoz dar memleketler arasında halle- niz tayyareleri filosu Kenitra- zuu ıbahs ıdı. Maanf vekiletı 

1 
h kk d kQr t ti 

tu. da s yaşında Muazzez isminde dilmemiş bir takım meseleler dan hareket etmiştir. halkın gözünü ceza ile korkuta ma arı a ın a mez a 
8 Recep 132S ve 4 Ağustos bir kıza çarparak yaralamıştır. mevcut olduk~a v~ki. ~ olaT?a:ı· K~NİTRA, 23 A.A_. - B~- rak ?eğil bilakis halkı t~rgip ve matnameye kayıtlar konacak 

1323 tarihli olup 167 maddeden Şoför yakalanmıştır. Çünkü velev~ bu ıhtılaflar ı~ bo fılos~ mensup bır denız teşvik ederek, onlara faıde vade tır. 
müteşekkil bulunan polis nizam Ça tasını ka mı ci derecede bır takım mesaıle tayyaresı h~ekete m~va~f~ o-
rıamesi salifülbeyan teşebbüsün 1:1 .. .. p Ş taalluk etsin, eğer halledilmez- lamıyarak limana çekılmıştır. 

. .d. Taksımde Gumuşsuyunda o- . , · · h · eti· netıcesı ır. M d z h" K b se sıyası zıyaretın e emmıy 
"M"" .. B . ., İ tanb la turan a am aru ı, a ataş- azalmış olur 

usyu orun s u ge ta Peştemalcı yokuşundan ge- · · •· · 
tirildiğinde Zaptiye Nazırı bu- k lind b 1 ta M. Hoovl'l M. Reynıer ın Sofyadan Atı-
lunan mahkemei temyiz reisi çer henleb. ed u unanf dçan sı · ed naya gelirken getirdiği teklifler 

. .1 meç u ıra am tara ın an gas dan bütün Amerikayı istıla en . li b t kl"fl 
sabıkı Şefik Paşa merhum ı e b d"l . . bir iflas buhranı çıkarmaktan meselesıne ge nce; u e ı e-
Hamdi ve Şurayı Devlet azasın eMı mı~tır. k bA\• d bilhassa içtinap etmek lazımge- rin ameli olmadığını zannediyo 
dan Yanko Vitinos ve Nazif ucıze a ı ın en... rom. Pürüzlü bir taknn mesai-liyor. 
Süruri Beylerin iştirakile teşek Yüksekkaldırnnda 60 numa- Aşağıda bir telgraf bu kabil !in üzerinde müzakereye giriş-
kül eden hey'et marifetile mez- ralı dükkanda ahçı Koçonun bankalardan birinin daha kapan memiz isteniyor. İhtilaf halledil 
kur polis nizamnamsinin layi- zevcesi 40 yaşlarında Mm Ele· dığını haber veriyor. Daha iki mediği taktirde hakeme müra
h:ısı tanzim olunmuştur. ni, uzun müddettenberi mübte- caata kabul edilmezse ihtilaf "banka" da kapılarını kapamış .. 

Polis pirive de la Kartiye la olduğu sinir hastalığının te- Amerikadan fasılasızca bu halledilmiş olmıyacaktır." 
Mahalle polisi sirile 9 metre yüksekliğindeki kabil haberler gelmekte devam İşte Yunan hariciye nazırı-

Müsyü Bonin: Polis teşkila- pençereden .. ken?.isôni soka~a at edebilir. Amerikada bir buhran nın beyanatı bu merkezdedir. 
tında bir de "Mahalle polisi,. na mışsa d? vucuduı:e ,ufak hır .z~- vardır. Hem de kendinden çok Muhaceret eden g~rek Bu!gar 
mile bir şekil tavsiye etmiş ise rar dahı gelmemışt.r:. ~u hadı-1 bahsedilen bir buhran vardır. ve gerek Yunanlı hır çok .alaka
de İstanbul, Beyoğlu, Üskü<lar s7 şayanı hayret goıulmekte- Fiatler çok düsüyor. Kuraklık- darlar vardır. Bunların bı~çok 
mahallatmm çokluğu hasebile dır. tan, fiatlerin dü~mesinden müte meseleleri v~r.dır. Muht~lıt ko-
fazla masarifi mucip olacağın- Bir kömürcünün işi zarrır olan cifcilere hükumet misyonun reısı M. Reynıer ~~f-
dan icraatı tehir edilmişti. Gal d Kl' . . d b. yardlT!l mecİıur:vetinde kalmıs· yada Bulgar b<>ş\•ekil ve _harıc.1-

. .. ata a ara ısının e ır 1 . . f - A "k d e nazırı tarafından vakı teklıf-Fransalı polıs mutehassısının kadına harfendazlık ve tehditte tır. Dıger tara tan men a a Y . · · . . . F k 
1 d d . -- ·· " hail r · ı d · · l"k ı · d .. ·· ··ı k lerı bnraya bıldırdı. a at ana-

Tuna devletleri birliği 
VİYANA, 24 A.A. - Ro

manya sabık başvekili M. Ma
niu, Avusturyada çıkan gazete
lerin birine vaki beyanatında, 
M. Briand'ın Avrupa ittihadı 
projesine taraftar olduğunu sö
ylemiştir. M. Maniu, Avrupa it 
tihadından evvel Tuna boyun
daki hükUmetler arasında bir 
birlik vücude getirilmesini tel
kin etmiştir. 

Tahdidi teslihat 
VİYANA, 24 A.A. - Viya

na şehremaneti tahdidi teslihat 
komisyonunu gelecek sene Vi
yanada toplanmağa davet etme 
ğe karar vermiştir. 

Londrada sis e ıgıne gore ma e po ısı,. bulunan kömürcü Ali polisce ya a ıssız ı me~e esı uşunu ece · . .. • . .. 
her mahallede hey' eti ihtiyari- kalanarak tahkikata ba la~ı _ I bir hal almıstrr. ~ılıvor kı Sofya. h_ukumetı pu- LONDRA, 23 A.A. - Kesif 
yeye dahil olacak, daima o ma- § ş 1 Kücük b:mkalara parn yer- rüzlü meseleler ıkı taraf aras~- bir sis Londrayayı ihata etmiş-

b 1 k b .. ·· tır. d d • d n dog-ruya halledıl- · B ·· K d t k hallede u unaca ve utun ma • d ı le•tirenler mevdl.'atını almak a ogru a .. tır. uguu, r?y ?n ayyare a 
halle sekenesinin hüviyyet ve Ihsan Hanım nere e? mecburiyetinde kalınca bu mü- mediği .takd'.rde hakem~ mura- rargahındaı:~ıç _bı_r tayyare ha. 
meşguliyet ve ahval ve hareket Halıcı oğlunda Şehbaz soka- esseselerin tediyat yapamadıkla caat edılmesı hakkındakıYunan reket etmedigı gıbı, gelen de ol
lerini tetkik edecek, mutasar- ğında Cevat Efendinin kızı İh-ı rı göriilüyor. Fakat son zaman- noktai nazarın kabul etmemek- mamıştır. 
rıf, müstecir, misafir ola~?k b~ san Hanımın gaip olduğu yazıl- ı larda vuktıbulan iflaslann en te devam ediyor. lngilterede işsizler 
lunanları tanıyacak ve ş~phelı mıştı. Bu hususta zabıtadan yapı mühimmi "Bank of United Sta- LONDRA 23 AA ıs kA 
gördüklerini meııbut oldugu po tığnnız tahkiata göre İhsan Ha .. . . b · 1 b" b K l •• • • '. . · · - a-
l . ··d· · ıın· b'ld" ecekti ki f.. M hm d b. ı tes gıbı S9 şu esı o an ır an- Monte ar o numayışı nunuevvelde ışsızlerin adedi bir ıs mu ırıye e ı ır . nım, şo or e et namın a ı- kanın 40 500 000 İmrir lirası h f · 
umuru inzibatiye de faidesı me- rinin yanma kaçtığı söylenmiş lb 1 t d.. t' tı·"ı ız .d. MONTEKARLO 23 A.A.- akta e~1 elkıne nazaran 7,370 

b. db" d" . f.. b . . 1 orc a e ıya mı ta etmesı ır. • no sanı e 2 299 S92 olarak tes-mul ır te ır ır. ıse de şo or za ıtaca ıstıçvap ı:- F k t h t•· 1.. 1 1 kl p ensı·n muvasaleti esnasında . dilm" '. ' . . ld - . a a er ur u yan rs ı ara r bıt e ıştır 
Mezkur nizamnameye göre ~~lmış "'.e yanında o ugunu ,1,n- mani olmak için bu bankanın vuku bulan nümayişlerden dola • . 

Zaptiye Nezareti maiyetine 35 ·Kar etmış ve İhsan Hanım ~l ~~ Amerika hükfunetile bir alakası yı tevkif edilenlerden 7 Mona- Macarıstanda intihap 
sivil 15 müfettiş ve Beyoğlu meydanda yo~ur. Zabıta ızını l d - ·ı· d"ld" k lu ekserisi tecile tabi olmıya- PEŞTE, 23 A. A. - Cemi· - · · .. taki etmektedir o ma ıgı ı an e ı ı. o . 

Alpullu - Edime 
hattı .. 

ANKARA, 24 (Telefon) -
Bir müddet evvel düşünülmüş 
olan Alpullu - Edirne şimendi
fer hattmm inşası meselesi Ga
zi Hazretlerinin bu havalideki 
seyahatleri üzerine yeniden ta
zelenmişti. Bu hatta ait proje
deki keşifler hükfunetçe kami
len ihzar edilmiş bulunmakta
dır. Hattın inşası ise yalııız büt 
çe meselesidir. Maamafih hüku 
met bu hattı en yakın bir zaman 
da inşa edebilmek için bazı ted
birler almaktadır. 

Yunan kabinesinde 
ATİNA, 24 A.A. - M. Ve

nizelos, yeni kabinesini teşkil 

Su:arımızda batan 
vapurların enkazı 

Ankarada sebze 
hali tekllfi 

ANKARA 24 (Telefon) -
Adliye encümeni, Malatya rne 
b'usu Mahmut Nedim B. in An 
kara sebze hali hakkında verdi 
ği takriri reddetmiştir. 

Şükrü Beyi ziyaret 
ANKARA 24 (Telefon) -

Cümhuriyet halk fırkası katibi 
umumisi Saffet B., Saracoğh 
Şükrü Beyi evinde ziyaret ede
rek rahatsızlığından dolayı fır
kanın teessürlerini beyan etmi! 
tir. Saracoğlu Şükrü B. fırka 

nın bu alakasından çok müte 
hassis olmuş ve arkadaşlarına 

te~ekkür etmiştir. 

Tiı::aret odasının ismi 
değişecek mi? 

Kara sularımız dahilinde ha- İzmir ticaret odası son kon• 
tan vapurları çıkarmıya talip o- gresinde ticaret ve sanayi od:ılr 
lan Boksir Bedrav keşif için ik- rmın ziraat, ticaret, sanayi diye 
tısat vekaletinden para istemiş- · üç mühim kısmı ihtiva etmesin 
· ve isimlerinin de "İktısat odalr tı. 

Evvelce mukavelesi feshedi
len İtalyan şirketi tarafından 
tesbit edilen vapurların tekrar 
keşfi için İktısat vekaleti tara
fından para verilmiyecek, şirket 
kendi masrafı ile keşif yampayı 
kabul ederse ancak o zaman mü 
zakereye devam edilecektir. 

rı" na çevrilmesini temenni h:ı 
linde iktısat vekaletine bildir· 
miştir. 

Vekalet bu mesele hakkınd~ 
tetkikat yapmaktadır. 

mu~asanfl.~gına. ~O sıvı!!. 4 ı:ı:u- p Ç f İı . Amerikada bııgün hissedilen rak muhtelif hapıs cezalarına yeti belediye intihabatında bur-
fettı~ :Oskudar ıçın ~ muf~t~~ş arşa ırsızı buhran karşı cümhur reisi Mr. mahkum edilmişlerdir. Celce es juva fırkaları kat'ı bir zafer ka- Fena ve hileli çıkolata 
ıs sıvıl, İstanbul polıs mud.~- Fatihte İslam Bey caddesin- Hoover'in elinden gelen bütün nasında hiç bir hadise vuku bul zanmışlar ve lSO azalıktan 112 
lüğü için d~ 2 .m~fettiş, lO sıvıl de 1 numaralı hanede sakine kuvvetile mücadele edeceği söy marmştır. sini elde tmişlerdir. Sosyalde- Piyasada son zamanlarda 

Vekil Mustafa Şere • . ticı:ı 
ret ve sanayi odaları üzerinde e 
saslı bir surette meşgul olmak 
tadır. Şimdiye kadar müsbet fo 
ydaları görülmiyen bazı bors~ 
ve ticaret odalarının lağvi n• 
zubahs olmaktac' 

mile_:nur. v~n~ış :.::ıe de ~sta?bul Hatice Hanımın. aç~ ~~aktığı iniyor. M. Hoover önümüzdeki mokratlar ancak 37 azalık ka- gayet ucuz çukulatalar satıl-
vk ayetınınll vusa b~' ve .~nız dve kapıdan hırsız gınnış, dort adet aylarda bu mücadele programı- Yafa portakaHan zanmışlardır. maktadır. Bunların bir kısmının 

ara yo arının ta ıı musaa a· çarşaf sırkat ederek firar etmiş- b"k ed k d .1 H f B 1 "ka - k k ah t kaka n Sirkeci garındaki sirka( 
trna nazaran kafi değildi. t" ru tat ı . ece ~ı yor. ~r KUDÜS 23 A. A. - Mısır ransa - e çı yagsız a ao ve Y u o e 

ır. • d "ld" halde vazıyet çok ugraşUrıcı bır ' K d"" . kazı ile yapılmış ve içlerine şe-
Netekim sonradan sureti mü- Bır araba evrı ı hald dir hükfuneti tarafından u us ı~- BRUKSEL, 23 A.A. - Res- ker yerine glikoz ve hatta saka- Şark demiryolları Sir' 

e · h ·~ dil · olan resmın ' ahaf"l" ka kemmele~e ısla~ ye ikmal o!u7 Beyoğlunda Kumbaracı yoku r:OK iNDiRDi ald~a ".aze mış . , mı m ı ın naatına nazaran rin karıştırılmış olduğu tahmin tasiyonu bilet kişesinden 

tahkikab 

narak polıs teşkilatımız ınucıbı şundan aşağı doğru inmekte, eş · tezyıdi, bılhassa ve cıddı. sur~t: hükfunet Belçika - Fransa itila- edilmektedir. Belediye, çocuk gün evvel 930 lira kadar bir par: 
iftihar olacak hale gelmiştir. ya yüklü Remzinin idaresinde- NEVYORK, 24 A.A. - Fe- te._Yafa _portakalla~ tacı;~e~nı fı hakkındaki yerli ve ecnebi ga gıdası olduğu için çukulatalara nın sirkat edildiğini yazmıştı" 

Edvar Jonis kendilerile mua ki yaylı yük arabsı oradan geç- deral Reserve Bank iskonto fai- ~uteessı.: ~~ektedır .. Fılıstin zetelerin neşriyatına karşı beya ehemmiyet evrmekte ve nümu- Bu hususta yaptığımız tahkik3 
refe hasıl edip Fransızca oku- mekte ol~ 13 yaşl?~da bir ço zini yüzde ikiye indirmiştir. zı~aat muduru.~:sın ~ı~aret et- natta bulunmıyacaktır. Kanunu neleri tahlil ettirmektedir. Ka- ta göre kişenin kapısı açıldık 
ma' ı"steyen Rus Matmezelinin cuğun üzerıne devrilmış ve muh NEVYORK, 23 A.A.- Mev mış ve Mısır hukumetını _~ese- sanide hariciye bütçesinin mec- f b "kal tan sonra •kasada mevcut 930 • 

.c 1 b" - d · "d tk"k tmege ilaıa li ·· ak · d hari nşık çukulata yapan a n ara ra çalınmıştır. Sark demı·ryollıı. 0 tarihte Beyog-lunda Yemenici telif yerlerinden yara am~ştU:. duattan ır çogunun ün istir- leyı yem en te ı e .. ste muz eresı sırasın a - . _ 
ı - d Madam Devonun Maznun Remzi derdest edılmış dat edilmesi üzerine City Bank etmeğe çalışmıştır. Mısır hukQ- ciye nazırı bu noktayi tavzih e- ağır cezalar kesilecektır. rı idaresince lazım gelen tahlt1 

so cagm a tir f M" · b ·· lm ti k b h anı dolayrsile decektir. • • kat icra edildikten sonra mesel: me.• ·.teb;·:ıe yakın bir hanede o- . K"" ük" h l o ıaınıe ugun açı amıştır. me • pamu_ u r . - B l "k d •• • al lsveç sefın abıtaya aksetm· abıt•C• ~ - z ış ve z ~ turan Rips ve Madam Ripsin uç ırsız ar Diğer 2 banka dahi kapılarını meyve zen:ratıru t~şcı e~ege e çı a a sunstim 1J 
yanıııda ikamet eylediğini ve Galatada Bostan başında kö- kapamışlardır. k3:ra; vennış oldugunu soyle- BRUKSEL, 23 A.A. _ 1928 İsveç sefiri M. Heindestam a da tahkikata başlanmıştır. 1 

1. . b . .. Ş k" Ef I mo<;tır 2 sinde Sofyaya hareket ede mesele hakkmda bazı memurla mezbure Rus Matmaze ının te murcu ev ı endinin meşğu- AŞK MESELES · · borsa komisyonuna dahil bulu- ym . . . rın malUmatlarma müraca:ıt e 
dili hava için İstanbula gelerek liyetinden bilistifade dükkanın- BALTİMOR 23 AA M geldı"g·ı· zannolunuyor. Hamble- nan ve bir memurla biliştirak cektir. M. Heındestam aynı za-1

0 
•. 

1 
. t" H .. b . ten rıı:ıt· 

bir kaç ay kalacaklarını ve bi- daki •kantarı, Yani, Jozef, Keti- Ed d H bl• t b · -bah ton and Company bankasının gayri kanuni hareketlerle her manda İsveç hükumetini Bulga n~~1~;~k :::e ~~tf edilıl'lr. raz müddet Kroker otelinde kal no rıamlarmdaki çocuklar tara- war . aın e on, u sa . k d 
1 . d - . . beg-en- f d aırkat edilmiştir. Küçük başında bır kurşun yarası oldu- meclisi idare reisi olan münta- biri en aşağı S0,000 franklık bır ristandada temsil etme tedir . miştir. Maamafih bu sırkatiıt · 

mış ar rse e yemegını m an ·~ - hald ··ı·· b 1 İ · hi · · bo k ·· bu menfaat temin eden 2 kişi tev- Mumaı"leyhı"n gaybubetı· uzun ol hı"lden ı"ka edı'ldı·g-ı· so··ylenrııelt· mediklerinden Muradoviç apart hırsızlar zabıtaca derdest edil- gu e o ~ u unmuştur. .ntı: r zevcesını şama uzre -
h h - be 1 rd il 1 nuyordu kif olunmuştur. kt tedı"r maııında bir daire isticar ve iki, miştir. arın ususı se P e en · en u · ma aca ır. . 
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olis memurları arasında yapılan becayişler 
-

Vilayette 1 Nezle imiş 1 Maarifte l H. Fırkası 1 Ekonomi 1 Polis tayini 1 Jtahkemelerde J 
Bir içtima Sıhhiye müdürüne Mükafat Amele, esnaf, genç- Kambiyo Muhtelif vilayetl~r- Karı katili 

göre grip yok Darülfünun talebesi lik teşkilatile Dün isterlin 10 para de yapılan becayış .. Hikmet-12 se~e ağır ~aymakam, nahiye 
büdürleri toplandı .. 

Kaymakam ve nahiye m~
Ürleri dı.in akşam saat on yedi

le Vilayette, muavin Fazlı Be
~n riyasetinde toplanmışlardır. 

Bu içtimada yeni müllci teş
tilat ve son polis tebeddülatı ü-
1e~nde görüşülmüştür. 

Raymakam ve nahiye müdür 
lcri idari ve halka ait işler hak
lıııda izahat vermişler ve nok
!anları tesbit etmişlerdir. 

idare hey' eti 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. ı·çı·n 3000 lı·ra ·' meşgul olunacak k d f l d Kırklareli serkomiserliğine h hk A ld 
aşa önünde Amerikan bandıralı o a ar ır a ı lan polis tebeddüiatı şunlardır. apse ma um o u 

d · ·aı km b' cak kongreleri devam Uzun zamandanberi hiç bir Kırklareli serkomiserlig-ine Ce- D" _ ·-·-· - . na aır sayı ar çı ası ve ır · d hk 
h Yeni Darülfünun bütçesm e edı"yor temevvür arzetrniyen ve daima İzmir serkomiserlig-inden Musa un ag_ırce~.a ma emesınde, 

çok ailelerin rocuklanm mu a- b h "k"f 1 · " bunda b r m dd t 1 k ~ tale eye ma sus mu a at ar ı- 1030 .. · d ı .. Kazım, l_zmir se_rkomi.serlig" ine A ~ 1. u e ~vve ar;:sı faza için mektebe g·öndermeme- h . d H "- F k 1 ta bul teşki- uzerın en muame e goren b k d çin 3000 lira ta sısat var ır. a..... ır ası s n İ .1. 1. d" k" .. k b' t Kıııklaelı sekomıserlerınden Ce 
1 

yşeyı'.. ı~. ço yenn en _yara-
leri üzerine dün bu mesele ile Bundan her fakülteye 600 ,er !atına memur heyet dün fırka ngı ~ ırası ~n uçu ırf 

1
e- vat, Yozgat serkomiserliğine tıyarak olduren ~alık_ç~ _Hı~me

mşgul olmuş ve tetkikat icra et- lira ayrılarak imtihanlarda birin merkezinde meşgul olm_uş'. bazı mevvuç arze~ş, ıO ~~r-~ ıra- İstanbul 35 numaralı serkomi- ın muhakemesı ·?ıtırılmıs v_e 
tirmiştir. cilikle sınıf geçen talebe ile h- m~racaatlar~ tetkik c:tmıştır. Al mıştır. Fakat bırkaç kuçu~ mu- ser Kaşif, İsparta serkomiser- n;aznun hakkındakı karar teı

Ali Rıza B. geç vakit bir mu- kültelerden ayni derecede ehli- dıgımız malumata gore h~ye_t amelede~ ~on~a bu fark zaıl ol- · ıiğine İstanbul 5 numaralı serko hım olunmuştur. 
harririrnize demiştir ki: yetle mezun olan efendilere ve daha yirmi gü". kadar sehrımız muş, İngılız lırası gene 1030 da ı · İ .1 H kk M Balıkçı Hikmet bu karara 

"- İstanbulda salgın halin- okuduklarına dair etüt ve tra- de kalarak tetkıkat ve ı;alkla te kapanmıstır. . ~ıse_r sr~ı İ a \ 1 ~aş ser- göre 12 sene on bes gün agır 
l 1 d d kt" Bu m~vakkat tereffü borsa olmkıser.ıgınMe staııKu hı:ıuma hapse konulacak v-e mu"ebbedeı1 de grip. yoktur ve şehrin sıhha- vay yapan talebeye tevzi o una- mas arma evam e ece ır. h f'l' d h . ra ı omıser urat, ırşe ır ser h'd _ 

ti iyi bir haldedir. caktır. Heyet azasından Ali ve Ce- ~ .. a ı ın _e ~ayanı e emmıy~~ komiserliğine İstanbul 11 numa ı ematı ammeden memnu bıı 
Hastanelerden ve hastaları Bu mükafatların miktanru ve mil Beyler cuma ve cumartesı gorulmemıştır. Borsa mahafılı ralı serkomiser Muhsi Efendi Iunacaktır. 

çok hekimlerden sorduk; grip kimlere verileceğini tesbit V günleri beyoğlu nahiye ve ocak İngiliz lirasının 1035 e kadar te ler naklen tayin edilmi~lerdir. Mahkeme, verdiği kararda bil 
vak'alarına tek tük tesaduf edil her fakültede birPr · kongrelerinde hazır bulunarak reffüünde hiç bir fevkaiadelik · hassa şöyle demektedir: 

Vilayet idare hey' eti dün mu diğini, bunların da ihtilat yap- teşkil edilecek ve talebenin eser ~ırka faaliyeti.le yakından alaka görmemektedir. Çünkü İsterli- lKlNCİ KOMiSERLER " Ger9i balıkçı Hikmetin karı 
l\lin Fazlı Beyin riyasetinde top madan bir kac_ günde tehlikesiz yazmaları te&vik oluııac i dar olacaklardır. nin azami haddi 1035, asgari İ . . . . . sını katılde, karısının gayri meş 
anmı~tır. Devaire ait bazı ida- A .. d • Kongreleri müteakıp esnaf ve h dd" d 1030 1 k k b 1 _ zmır 13 numaralı ıkıncı komı ru ahvalinden tahaddüs eden , surette g,.,.tı"g-ı·nı· bı'ldı'rdı'ler Bi vrupaya gon erJ a ı e o ara a u e 1-- D · ı· 'ki · k · · ti davalar tetkik edilmiştir. --, · - • amele teşekküllerile ehemmiyet d'lm' · ser ıge enız ı 1 ncı omıserı gazap saik olmuşsada böyle bir 

naenaleyh umumi bir tedbir it- ı ıştır. Fa'k D · ı· · k' · k · ı· - · ' 
1 lecek talebe li sur~tte meş~ul _olunacaktır. H d• k 1 ı ' enız ı 1 ıncı · omıser ıgı meselenin açılacak bir talak da-

Koparılan çam ar tihazım ve mekteplerin kapatıl- . Gençlık teşkkullerı de bu me- e ıye ura arı ne İzmir 130 numaralı ikinci ko vasile halli mümkün iken bu su 
Noel ve yıl başı münasebeti ~mast ınıkıtu"cap ettirecek bir vazi- Avrupaya gönderilecek lise yandadır. Fırka, esnaf cemiyet- Yerli mallar haftası zarfında ~iseri !'feh.~~t Ali, Ankara ikin retle hareket etmeyip işi' cerh 

ıle cam kesenler hakkındaki ye Y~ r. . mezunlarından henüz muamele- !erinin tarzı idareleri hakkında yapılan vitrin müsabakası neti- cı komı~e~Iııpne İ~tanbul ~03 nu ve katle götürmek hiç bir za-
lak.-b t d" d d olunmuş Gnp zannedılen şeyler nezle }erini ikmal içinmaarif idaresine bazı esaslar tasavvur etmekte- cesinde birincilik ve ikincilik a- maralı ıkı~c_ı k_omıser. Hık. m. et, man tecviz edilemez. Mahkeme, ı a a un e evam d "b . k" . . b E k k 1 -lu en ı arettır ı mevsım ıca ı- müracat etmemişlerdir. Kendı- dir. Bu şekil tatbik edilirse ce- lan mağazalara rey verenlerden rzurum ı ıncı omıser ıg.ın_e kansının gayri meşru münase-
\ı 1 hakkında vilayet drr. Maamafih halk her ihtima- leri cumartesi ~nüne k~dar l~- rniyetler daha müfit bir tarzı 500 kişiye hediye verileceği ya- İ~tanb1;1l 8~ numaralı sab_ı~ ıkın bette bulunmuş olmasını ufak 

bınu::ı ı;:~~':l.iye müdürünün d~ le k~r_şı kend~lerini muhafaza et zım gelen vesaıkle maanfe mu- mesaiye sevkolunmuş olacaklar zılmıştır. cı ko_mısen ~e~et. Hulu~ı E- bir sebebi muhaffef addetmekte 
llıütaleasını sormuştur. mtuelıdir. Endışeye mahal yok- racaate davet edilmişlerdir. . dır. Ticaret ve Sanayi odası ser- fendıler tayın edılmışlerdır. ve, maznun vekilinin tahrik ·e, 

r. Avrupaya 34 lise mezunu gı- Teşkilat heyeti şimdiye ka- r:H~r daimi hey'eti paz~ gün~ KOMlSER MUAViNLER! beraat iddiasını ~e~de~ektedir 
Belediye müfettişi Grip ihbarı mecburi bir has- decektir. dar yalnız fırka teşkilatı ile ıçtıma edecek ve reylen tasnıf Kararın kıraetını muteakıp 
Silivri kaymakamı Memduh talık olmamakla beraber salgın Talebe hariçte meşgİıl oln;uştur .. ~eyetiı_l ?un- ile kuranın çekileceği gün ve ~ar~zıt vilayeti komiser mu~ Reis m~znuna ~v~~ye etti: . 

, ~ey, İstanbul belediye müfettiş olsa nazarı dikkatimizi celbe- dan sonrakı mesaısı bu gıbı ce- mahalli tesbit edecektir. Kura avınlıgıne Trabzon sabık komı- - Tovbe ve ıstigfar et, bır 
Qğine tayin edilmiştir. derdi. Esbabı sıhhiye dolayrsile uygunsuzluk miyet ve teşekküllerin ıslahına ya Galatasaray veya Dariilfü- seri Ferit, Manisa komiser mu- daha böyle bir muamelede bu-

'• ıın • • - mektep kapatım•k hakkı sıhhiye k masruf olacıı:ktır. .. nun konferans salonunda çeki- ayi?l!ğine Elaziz komis~r mua- luruna! .. 

Ne Yazık miıdiriyeti.- __ ir. Biz hiç bir yapama yaca .. Fırkaya ~ırmek uzere soı:ı: za lecektir. ~ı Omer Faruk Efendıler ta- Kasap Hamdi 10 sene 
mektebin kapanmasına lüzum T lebenin mektep haricinde- manlarda bır çok gençler mur~~ 1 .. · h ı f . t k . tı' yın kılınmışlardır. h • t cak 

. a . t tmektedir Fırkaca bu mu un ey e ının e rar ıç ma apıs ya a 
ı. görmedik. Şişli Terakki mek- ki hayatı hakkında Maarıf ve- caa e h' 1 ."h kkınd t hki etmesine lüzum göriilmemiştir. ANKARA POL1STABABET1 s 

7 b b d tebinde bir kısım talebenin grip kaletinden şehrimizdeki aiaka- rkacaat sa ı1p e~~ıt a a af k Beynelmilel ticaret odası va- araçhane başında Azizin 1

' in ton Uğ ay olduğu bildirilmesi üzerine mek b' · l ·şı· at yaptın ma"' a ve muva 1 Ankara polis müdüriyeti taba ~~yhanesinde, arap_ K~ril_'.i öl-
darlarlara .. ır emır 1 ge mıd ı; . görülenler fırkaya kaydolun- deli satışlar komitesi vadeli sa- betine 25 lira maaşla İstanbul duren Kasap Hamdı.dun. agırce denize atılıyor tepte tathiratı fenniye icra ettir Bu emre gore evve ce yaz ıgı- k d V . f - . 1 . tışlar hakkında yeni bazı ahkam 

dik. Bittabi bu tathirat dolayısi mız gibi ille ve orta mektep tale 1Tl'.': t'.l 1~'. .. tzıye 1 ~~y~ıyçer:~ı tesbit etmiştir Polis müdüriyeti tabiplerinden zada ~uhakeme edilmış ve 10 
Pazar günü akşamı Haydar- le bir gün tedrisat yapılmamış- helerinin mektep haricindeki ha musaıt go~_meyen ır a - ; Mehmet Ali Bey naklen tayin sene agır hapse mahkum olmuş 

Paşa önündeAmerikan bandıralı trr. Mesele bundan ibarettir." yatları sıkı bir kontrol altında rad~almat sa_hı~ı bu meyanda kabul Vadelı sabşlar edilmiştir. turM. 
1 

hA 
hllantat vapuruna çarparak ha- Şişli Terakki lisesi bugün a- tutulacaktır. Bir de talimatna- e ı emıştır. Beynelmilel ticarette tatbiki aıktu ün adise esnasında 
tara uğrıyaıı ve karaya oturan çılacaktır. _ me gönderilmistir. Mektep mü- y Ih tasavvur edilen bu yeni hüküm- ISTANBUL POLlS MEK- maznunun başına bira şişesi at-
lngiliz bandıralı Rio Azul vapu- Şehzade başındaki Anadolu dür ·ve muallimleri bir eneli- 1 aşı ler odamızı alakadar ettiği için TEBl MUALLiMLERi ması katilde esbabı muhaffefe-
tu el'an kurtulam1:mstır. Hu- orta mektebi de dün Maarif ida- men teşkil edecek, hariçte tale bunlar odamıza da bildirilmiş İstanbul polis mektebi dakti- dEen göriilmükştür.. • 
•usi tahlisiye şirketlerinden bi- resine müracaat ederek grip vu- benin haytmı kontrol için alma ve odanın bu baptaki mütaleası loskopi ve fotograf muallimliği srarı as erıyeyı ifşa.. 
tine ait Lanina isimli tahlisiye kuatı fazla olduğunu bildirmiş- cak tedbirler hakkında karar Kadın birliği israfla sorulmuştur. Bu meseleye ada- ikinci komiser Derviş Efendi- Dün ikinci ceza mahkemesin 
temisi vapuru yüzdürmeğe uğ- setle yapılan tetkikatr sıhhiye vereceklerdir.Zabıta,taharrl jan ca fazla ehemmiyet atfedilmek- nin uhdesine ilaveten teffiz o- de (yarın) gazetesinde intisar 
taşmaktadır. f . d k b" k lm darına kuvvet ve teşkilatı bu hu mücadele edecek tedir. Oda meseleyı· etrafı'Ie tet- lunmuştur. eden Kürt isyanı yazıları mu"na-

b 1 ne ıcesın eme te ın apatı a susta alakadar olacaktır. Umu- .. _. . . 
Geminin bas ambarında u u sına lüzum görülmemiştir. mi mahallerde kumar oymyan Kadın bırlıgı ıdare . heyetı kik edecek, bildireceği mutalea- EMNlYETl UMUMiYE sebeti ile askeri' esrarı ifı-adan 

l!an 7 bin ton kadar buğday ıs- Sıhhiye müdiriyeti ayda bir ve yollarda sarkıntılık yapan dün toplan~rak, yıl~~ş,ı: ı~rafları yı oda meclisine de arzettikten maznun olarak umumt müfettiş 
!andığı cihetle denize atılmak- defa mekteplerde fenni tathirat 1:9.lebe şiddetle cezalandırılacak na karşı mucadele ıçın bır prog sonra beynelmilel ticaret odası- Emniyet işleri umum müdür- lik umuru tahririye mUdiirlil
ladır. Vapurun acentası gümriik icrasını muvafık görmektedir. tır ayni zamanda mektepten tar ram hazırlamıştır. na gönderecektir. Bilhassa Gi- lüğü maiyet kadrosu komiser ğunden müstafi Muzaffer Mu-
ten altı ve ticareti bahriyeden - do'ıunacaktır. Bu programa nazran şunlar reson fındıklarının vadeli satış- muavinliğine İstanbul polis i- hiddin Beyin muhakemesi icra 
de bir memur istemiştir. Buğ- Gaziayıntabın kur- Bu suretle tardedilen talebe- yaprlacaktı;: . . la fazla muamele görmesi bu kinci şube 15 numaralı taharri- edilmiştir . 

• daylar bu memurlar huzurunda .. •• •• !er bir daha hiç bir mektebe ka- . 1- ~8 kanune_vvel gecesı bır- meseleye ehemmiyet atfetmemi komiser muavini Mahir Efendi Müddeiumumi evveli. Yamı 
denize atılmakta ve zabıt tutul- tuluş yıldonumu bul edilmeyecektir. İlk mektep lık erkanından bır _hanım tara- zin başlıca sebeplerindendir. neklen tayin edilmiştir. gazetesi mes'ul ~üdiri hakkm-
lnaktadır. B ·· G · tab k Ier talebesinden uygunsuz hare fından, yılbaşında ısraf Y'.'-pılma - da ikamei dava icap edeceği id-

K h kkr d · · b h ugun azıayın m urtu- be- sı ve tasarrufa ehemmıyet ve TEKAÜT EDiLENLER aza a n a tıcaretı a - l .. "d" M'll" .. d l ıketleri görülecek olanların e ma z· k • d D diasile evrakın tekemmül ettiril 
tiye müdiriyeti diyor ki: · n~~e~u:;e ~~ın:a_ \~uca e __ e ~e- veynlerinin nazarı dikkatleri rilmesi i;«in radyoda bir konfe- ıra at ongresın e a- Tokat 4 numaralı polis memu mek üzere müddeiumumiliğe ia-

:•, - Bize vak'a hakkında bir rmı müdafaa et p k a~'. y~~ha- celbedilecektir. Kontrol vazife- rans verılecektir. ld b'" .. rülfünun müderrisleri ru Hasan Hulusi, İstanbul 319 desini istemiş ve mahkeme ik-
rapor geldi. Yalnız meseleye 1 1 d me _ ıçın ~1 a a sile aiakadar olamıyan müdür 2 - 29 •ka?u~uevve e utun. - . numaralı sabık komiser muavi- mali muamele zımnında evrakın 

1/lluttali olduk. Kaza iki vapur sar~ rı:ış ~ ~b_Hatahta bu _ugurda ve muallimler hakkında Maarif gazetlerde bı_rlıdk ak~larmkml ay~ı 
1 

5 ka~un~san~de ~~karada .top ni Mustafa, İstanbul 427 numa- iadesine karar vermiştir 
arasında vr. bizim dahili tesiri- aç a ma gı 1 m ru~ıyet ere vekaleti tarafından takibat icra mevzu üzenn e 1 ma a elen ana_~a .. 0 an zı~~ ~gı:esıne ralı polis memuru Mustafa ve - • 
tniz olmadan vukua geldiği için de katlanmışlardı. 25 kanunuev olunacaktır ile halkı tsarrufa ve şampanya- D~~fun~ mİuder~ıslerınden polis Mehmet Faruk Adana 86 A. Orucun muhakemesı 
bız' t hkik t B kim: vel 1337 de düşman istilası refe . • dan vaz geçirmeğe davet edile- H~m~t Naf~z, brahım H;ı.kkı, numaralı polis Osma'n Nuri E - Arif Oruç Beyin İzm'tt 

a a yapmayız. u dilmi t' k · Hamıt Sadı Beylerle M Movas . . . .. . ı e mu 
• seye alakadar etmez. Bizim yap ş;hı~. . . Cemil B.in müfettiş- ce tır. kA ld . b" ve M Şapü'nun iş,tirakl . t fendıler taleplerı uzenne teka- hakemesi cumartesi günü başlı-
" tığımız hususi tahkikata naza- t lrlımızkde bul! unan "nlGa~ı~- lı•kten haberı· yok lik3 - 30 ahnaunzıruleavvnane b~yı!~~~ karrür etmişlerdir. 3 kan=~sa~- üt edilmişlerdir. yacaktı_r_. _____ _ 

r · · h"'l"' k t 1 yın ap ı ar, urtu uş gu erını namına . .. 
'
1
• an geınının a a . _ur aı::ı am~- tes'it için, Beyazıtta Cümhuri- meler halka tevzi olunacaktır. nıde. Ankaraya hareket edecek- TASFlYE EDlLENLER Rokfeller müesseseleri-
~as~~a sebet> tahlısıye şırketalı- yet gençler mahfilinde bir içti- yeniden ihdas edilecek ?c;ş u Dün binlerce beyanname ta- lerdır. - - S b k R' Pol" la • tk•k 
nın ışı uzatarak fazla para - ma akdedecekl d' B · · mumi müfettişliklerden bırıne bedi1miştir y · • 1 a ı ıze ıs memur - nı te 1 
tnak istemesidir. Alakadar bir da Gaziayıntape~ ırb. ? ıçt:a- Tekiııdağı meb'usu Cemil Beyin Beyanna~ede de halk yıl ha- en1 maıyety memur arı rm~an İsmail Hakkı, ~ırşehir Rokfeller müesseseleri hakkın 
ıat diyor ki_: si yapılacaktır. B~~a~~~ ~iir '::. getirileceğini gazeteler yazını?- şmda tasarrufa davet edilecek- Balıke~ir vilayeti maiyyet ~~lıs merurlar~~:u1 Sa{t E;en da tahkikattabulurunak üzeresa 

'· - Amenkan vapuru Sovyet kunacak mahalli m "ki . .. !ardı. Dün kendisile göriişen bır tir. memurluguna hukuk mektebi ı er tas ıyeye ta ı tutu muş ar rü muavini Kudsi B Avrupaya 
acentasına Vf': İngiliz vapuru da t ese'rıer Gaz' usı yılglos- muharririmize Cemil B. demiş- mezunlarından Cevdet, Trab- dır. hareket etmiştir. T~tkikatta bu 
..,. . . K eren ıaymtap ı ar- . . Hu·· 1·n Cahit Bey ·1- · · ""azas acentasına aıttır. azas d .. kk b" h , . tır kı: sey zon vı ayetı maıyyet memurlu- lurunak üzere Kudsi Beye iki 
a hl' . d 'k" . an mure ep ır saz ey etı " .. 1 b' d l" ) d - H k k f k"l . unla F h" ) d t d • d~enEtası tla ısı ye en. şı. al'._etçı- tarafından çalınacaktır. - Boy eB ırhş';; ~n {fa uma işe baş a ı gu~a ı';, ~k t u ~esı.~ez . - a ışe er en e avı de hasta bakıcı hemşire refakat 
ır. vve ce yapılan ıptıdaı keş- M" tını yoktur. u a enn ır şayıa rın an a ı, zmır vı ayetı ma u""cret•ı alınmayacak etmektedir r .. . . usamereye saat on beşte - d' B .. s · Maadin ·bankası · 1 - h kuk · e gore vapurun şımdıye kadar k . . oldugunu zanne ıyorum. umu anayı ve . . . . ıyyet memur uguna u mek Kudsi B. Avrupanın muhtelif 

Yüzdürülmesi lazımdı. Halbuki başlanaca~ !}er es gelebılır. fettişliklerin de lüzumlu olup ol m~clisi i?.are~ı rıya~etıne tar.ın tebi me~~rmdan Arif Beyler Hıfzıssıhh~. kanun~ ~uc!bin- şehirlerindeki Rokfeller sihhi 
onlar gün kazanmak istiyorlar. Ereg~lı" tahlı"sı"ye madığmı bilmem.,, edilen Huseyın .ca~ıt Bey dun- tayin edılmışlerdir. ce fuhuşla _muc~de~e ı~ın laz.ım müesseselerini tetkik edecektir. 

ı F'akat ·b ·vete de kim .. den itibaren vazıfesıne haşlamış gelen sıhhı ve ınzıbatı tedbırle M .1 h" A d 
u vazı se mu- T k d b M h k t ) • • . h . b. tar D umaı ey ın vrupa an sonra 

dahale edeme~. Öyle anlaşılı- istasyonu apu uyu a nın tır. - a ru a çı ar cemıyeti rı. ~u tevı ır. ımat!1ame . a- Amerikaya da gitmesi muhte-
Y k' d h b' "dd . A k kli Ik k b" M h k t 1 · . k hıliye ve Sıhhiye vekaletlen ta ld' 
kor ı ~apur a a !~ mu et Tahlisiye müdinyeti umu- n araya na Balıkçı ı me te ı ve '.l d~? ~ ç: ar ~e~ıyetı ~n- rafından müştereken hazrrlan- m'k: ~·. B 

1 
k . . 

urta~ı amayacaktır. rniyesi bu sene Ereğlide bir tah Ankaraya tapu kuyudu umumi laburatuvan gredsı un 1~ aıta a avy~r _a- maktadır. d u __ ~ı - memb e .eb~ımsıhızhic;, a~~ 
A h

• lisiye istasyonu vücude getir- . . kl' h .. 'kmal edil nm a yapı ış ve cemıyetın y k d t tb'k' b 1 ak etetıgı zaman u gı ı mu 
vusturya seyya ın yesının na ı enuz r - tekr faaliyete geç . k a ın a a ı ıne aş anac 1 . h . . d d .. 

miştir. Burasının mürettebatı memiştir. Mezkur kuyudat' pey Darüfünun fen fakültesi jeolo .. ar . . B mesı t~ ar- olan bu talimatnameye naza- ~.ses erın şe nmız e e tesırı 
bürosu salnamesi 12 kişidir. derpey Ankaraya sevkedilmek- ji istasyonuna. tahsis edile~ Bal rur etm~ştır. u. ~aran . m~tea- ran, şimdiye kadar fahişelerden ıçın ç:!lışılacakt~~· • 

Avusturya seyahlar bürosu ~u ay ~çinde Ereğli civarın- t~dir. Çok yakın ?i~ .. ~aman~a ta limanm~akı Da~at ~ent ya- ki ?ı:~tı~.eyetı ıdare ıntıhabı tedavi ü~reti olarak alınmakta Darulbedayıın Yu.nanıs-
Yakında bir salname nel)l"ede- da uç motor kazası o~~§ _ve bu bır _vagon daha göturulecek~r .. lı~mm selimlık daıres?lde de- y p o~an re.sım kaldırılacak, emrazı tan seyahatı 

ı • cektir. Bu salname de muhtelif kazalar esnasında 40 kişının ha- Ahıren tapu kuyudatı umumıye nız hayvanatt?.ın s.~etı .. tekes- Mezar taşlan kınlıyor zuhreV1ye musaplarmın beledi- H b ald - D 
ı: memleketlerde 1931 senesi zar- yatı tehlikeye ginniştir. Yeni memurlarından Behcet ve Na- sür ve tekamüllenm gosteren . yece meccanen tedavisi mecbu- .. a er. ıgımıza nazaran ~ 

fında yapılacak kongreler, regi tesis edilen istasyon memurları ci Beylerde Ankaraya gitmişler laboratuvarlar< yapılmaktadır. Eypıte bazı mezarlıklarda ri olacaktır. rulbed~yı_ mart <l;YI z:ırf~nda Atı 
ler, panayırlar, verilecek müsa- denize düşen felaketzedeleri der dir. Bu yalının harem dairesini mevcut yeni harflerle yazılmış na, Selanık ve Pıreyı z~yaret e-

h 1 k rtarrnışlarclır teşkil eden kısınma Marmara mezar taşının kmldığmı bir re dere~ 20 ye yakın temsıl vere-
~~~~:'ıe:~~~;.anslar ve saire a B: civarda kazaİarm arlı: sık Behçet Bey öbürgün adasındaki balıkçılık mektebi- fikımız yazmış isede zabıtadan Kuduz çoğalmamış cKektır. k l k b" al 

Ticaret odasından da salna- vukua geldiğini gören tahlisiye hastaneden çıkıyor nin nakli için hazırlık yapılmak hyaptığımhız ~'.lhkik1~ta b'gör~. bu Sdon zaı:nanlar~a şe~rimi~e ayma am ı ın an 
"d · ·· Ü ··zdeki sene b . tadır. ususta enuz po ıse ır mura- ku uz kopeklerın çogaldıgım Şehrimizdeki on kaymakam-tneye dercedilmek üzere 1931 ı aresı on mu ura- S J rJ· hastanesinde tahtı · d · · · · "k" l t b l ı d 

senesinde Türkiyede yapılacak nm te kil~tım tevsi edecektir. e~ o .. ~- . . Mektebın te .nsatı ıçın 1e~lo: caat va ı o mamış ır. azı gaz.ete er fazıyo: ar ı. lık için bina yaptırılması hak-
lcongre, mu"samere, konferans ş • •• • • te~a~ıde bulU?~n tutun ınhı58:n ji istasyonu t:esısatmdan da ıstı Şak" Ah t B Beledıye bu ışle alakadar ol- kında tatbikatta bulunulmakta-

Adlıye muşavırlen mudırl. ~u!111sı ~~hçet Bey~n fade edilecektir. · ır me ey muş, tetkikat yapmıştır. Alaka- dır. 
sergi ve panayırların isimleri gidi orlar sıhhatı gıtt'.kçe ıyileş~~~edır. f b .k d G?z hastalıkları müt'ha~sısı dar ~~afilin fikrine ~ör arası- Hali hazırdaki_ bina~ar beledi 
\>e tarihleri sorulmll§tur. Y beri Cumartıesı ve pazar gunu Beh Kumaş a n asın a Şakır Ahmet Bey cumartesı gü ra gorulen kuduz vak alan fev- ye ve kaza teşkilatını ıstiap ede 

Noel tatili Lozan .~itnamesinden cet Beyin Kadıköyilndeki hane yangın nü berayı tetebbü Avrupaya gi- kalade bir vaziyet değildir. memektedir. Şimdi ayrı ayrı ve 
. Ekalliyet ve ecnebi mekteple ~eml~ke~de.bulı:ın.an .ecn~- sine nak~e~Iecek, ~urada bir . . decektir. Şakir Ahmet Beyin Buna ~uduz <1;rttı, denmez. eski binalarda bulunan bir çok 

tı Neol münasebetile cumartesi bı adlıye muşavırlennın ışlen- müddot ıstırahat cttıkten 'le ya Yedikulede kumaş fabrikasın bu seyahati bir ay kadar devam Maamafıh Beledıye kaza ve na- teşkilat bir yerde toplanacaktır. 
Ye kadar tatil olunmuş, ve gece ~ bi~tiği _yazılmıştı. Huku~ rala!' kapandı~an so~~ aya~ dan Y~~ çıkmışsa da ~er~:ıI edecek, göz hastalıkları etraf~ ~iyelerdeki mevkiler sıkı tebli- On kaza binasının kaça mal ola 

il Aı-·)'arısı kilisilerde dini merasim m~~avırlerı yakında memleketı ~ı kurş~u ~lmak ~çın ke~dı g_~le~. ıt~~ye tarafından sondu- da muhtelif mem~eketlerde tet- g'.lt yapmış bu ~u~usa nazarı cağı hakkında keşifler yaptırıl. 
~ mızı terkedeceklerdlr. sıne amelıyat ıcra edilecektir. rulmuştür. kikat icra edecektır. dıkkatı celbetmıştır. maktadır. 
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25 K. EVVEL 1930 83 üncü haftanın 5 inciliğini seılt muazzam ıüperprodi~•iyonu teı.rar ir.t>rıı lıışlına:1ı. ola 1 ı 
Galatasaray lisesiniden 303 Ni- Ü Ç Ü R Ü M GARP CEPHESi ı iDAREHANE - Ankara cadde•i 

No: 100 Telııraf aclrcsi: Milliyet, la. 
lan bul. 

hat Rifki B. kazanmıştır. Yazısı ( ·• phadeler ) J 
şudur: 11,\\ctcn: sesli komik re Yiyenı filmi dünıının lıer tarı f·nJ,ı•ı I 

Tel.fon aumaralanı 
lıtanbul 391 1 , 3912, 3913 

Zengin adamın ölen kızı B h f 
opcr~sın" tenoru A L F E R D 

u a tanın en mühim habe- PICCA \ J:R tarafındın LOHE.J\- rap;l-ct 'I< takdir kazanını> in J 
rini Reisicümhur H. nin sehri- GRl'J ile • lei maitreı chınteurs kıUJe bir i•h.,crJir. • 

-Fransızcadan- mizdeki ziyaret ve aliikad~rlar- de '\UR~:NB~~RG -. \\"ıgnerin t 
Kendisi çok para kazanan, fa di. Kız bir gün babasının muha la temasları teşkil etmektedir. ======ta:a:"":i:si=====:ı 

kat çok ta hasis bir adamdı. lef etine rağmen acaba bu fakir Gazimiz ezcümle Cerrahpaşa ı··,·N···N ... , •• N •••• ·N··o··~·s .. ·ı 
Çok para harcetmemek için eğ- delikanlı ile izdivaç için kafi h~staı:ıe~ini, Darülfünunu~ Bele- Hugiin sıat l~te \C !8 matinclerind 
lence yerlerine az gider, para cesareti gösterecek miydi?.. ~ıyeyı, .H. F.1!',, sını, .Turkoca A S R j Sinemada 
arttırmai:a çok dikkat ederdi. Bunlar bir takım uzak ümit- gını teşrıf etmışler ve ızahat al 

Fakat onun başka bir hali da lerdi. Fakat feci bir hastalık mışlardır. Canlı Kuklılann • • •••• • • • •• • ••••••••••••• +• 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 ayhtı 400 kurut 800 kurut 
6 ,, 750 ., 1400 ., 

12 .. 1400 .. 270~ .. 

----+-- ha vardı: İcabında daha büyük her şeyi birden halletti. Güzel Büyük Reisin bilhassa Darül PICCOLI TIYATROSU.\U'\ 
Gelen evrak geri. vecı"lmez 1 

k · d · k .. 1d .. 1 fu"nunu zı'ya~tlerı· gençl'ıg"'ı çok \ ' l' .. '-1 l'R'l"uA'"l".'A de,.•nı 111111111 •• 11111111111111 111111111111ıo.. ~11111111111111111111111111111111111. para ar azanacagın an emın o- ız o u.... . . . '.~ '' ' ''" "'" •• 11111111111111111111111
1111111111111,.. ~1111111111111111111111n11111111111 

Muddeti seçen nüshalar 10 kurut larak girdig" i işlerde hiç bir fe- Hekimler bu hastalıg" ı anla- sevınd.ırmıştır. .. .. . . olıınacaktır. Bu ak•am sıivare saat :: :: 

. G H D lf E y ==-===-= ANA Do°=== u -==·--==--
tur. Gazete ve matbaaya ait itler dakarlıkta tereddüt etmezdi: yamadılar. Kızm ölümü izah e- azı. z. aru .unun mını '.11,.lüte Yarınki cuma gi.iııü Yl•:nı\ LJıl 
için mıidiriyete müracaat edilir. - Bu iş için, derdi. bunu ver dilemedi. Fakat buna ıbir takım M. Raş.ıt Beyden ızahat alırlar- \IC-Si\ \IEREI .ERi olarak saat 

Gazetem.iz ilinlann .,,..•aJiyetini mezsem daha büyüğünü kaza- isimler kondu. Mesele halledil- ken m1;1maileyhin "İşte.· Pa- l 'ıc ,. 18 te matine su\'arc :::ı ----
kabul ebnez.. 

1
namam.. mi~ sayıldı. şam, bı~ler buray~. hayayı;ıızı <oat 21,30 ıe 55 SiGORTA ŞJRKETI :: 

F 
- · · · G vakfettık burada olmek ıstıy~- :.:. :_-__ 

akat kendi eglencesı ıçın pa enç kızın ölüsü tabuta kon- 1 .. • .. • .. .. ~ •• --

Bugünkü hava 
1 ün hınret en çok 10 en az 3 

dtrece idi. Bugün ruzgtr poyru 
h<eek hava bulutlu olıcıkar. 

ra sarf ederken mümkün oldu- du. Ertesi gün defnedilmek ü- ~z .,, So~lerı .. uzerıne: •. Boyle I ' . .. .. 5.5. Ttırklye it Bankatı tarafından teşkil edilmiştir E_._= 
- k d f t g"' d" .. but b' 

1 
k d bır muhıtte olmek degıl yaşa- Şarkılar, hağınılsr, rahlar. rırıı'· gu a ar az sar e me ı usu- zere ta ır sa ona on u. . . . . ki -· 1 . 1 ' 55 Yanrın • Hayat - Nakffyı • l(aıı:a • Otomobil - mn'ııllyttl EE 

nürdü. Bilhassa yemek yerken Zengin ve hasis adam kızının ma~. ıs~emelısınız!,. Y ecizes~.le me - er, Kuru 1~ er.. :: 111allye Slrı:ortalarıııı lı:abııl eder. :: 
az yer, sofrasına çağırdığı bir ölümüne çok müteessirdi. Kati- ~a~.l~u~un hak~;1a~~ teveccuh L:;A,:L:RI R AL T~DA §§ Adres: ' llncıı Vakıf han ııtaalnl §§ 
misafirin iştah!• yemek yemesi- bini o gece yanından ayırma- erını ız ar etmış er ır. 1. 1.1 . d •• --

h 
··1 d d' K d' . . mııuzıın -rınsır.ca ı mın e 5:_ Telofoa: latanbııl - 531 Telgraf: fmtıyaı :.: 

ne ta ammu e emez ı. dı. en ısı geceyı yazı masası- Bllmecem.ı·z .... 1.. ·idil • -(Toru un 1c. ece .. ır - 11•ıııııı111111111111111111111111111111ııı.. ~ııııııııııııııııııııııııııırıııırıııii 
Az para ile çalıştırdığı bir ka nın başında uyuklayarak geçir- ~ ' • · - 111111111111111111111111111111111111,- "1111111111111111111 m 

tibi vardı. Bu genç, becerikli bir meğe katlanıyordu. Onun uyu- 2 3 4 S 6 ~ 11 9 10 11 ı Sinema _ Tiyatro ı 
11111

"'

11111111111 

Voyvoda do··nu··şu·· ·' ğ~a~~~t~~:~ı~~at!~bi~~:ne~:k ~ıufı~~~ ii~ğ~~ ~~~~ü~a~~;.j~: •'T'A'RIL A tAıPıAisiTıAI ı· B D •• Büyük İslam tarihı· ~ il 
yememesi için şunu söylemek- ğu salona gitti. Mumlar yanı- A K • 1 S İ T ,1 A T s. · arülbedayi 

Bu tabiri bilhassa Polis mü- ten kendini alamazdı: yor, cenazenin soluk çehresi ı;:a R • A R A ll R A p • L temslllerl Asrı Saadet • Sadri İslam 
dürlüğü ikinci .şube. memurları- - Az yiyen çok yaşar.. Mi- rip bir surette parlıyordu. Bir L 1 R A. T • K A Ri A 1 imi Bu akşam 
n.ın naza~ .. dıkkatıne a~~ede: deyi yormamah.. . İnsanlar en müddet ölüye dikkatle baktı. . A S \ S U R S E S STAftBUL BEi.fi saat 21,30 da 
n~ .. ~u donuş tr~vay !11uşte:ı büyük sui istimali midelerile Sonra düşünceye daldı. Sonra -' '- ~~ ~~ ijij yarın matine 
len ıçın şayanı dıkkat bır tehlı- yaparlar.. bir ses işitti. Bu ses tabuttan f • • • T U R A N 8 ~"j~{ ~A~C~ 
~e .~eskil ~diyo:. ~a:aköy Pal.a~ Genç ~.atip ~unların hepsine geliy~rdu. . . .. .. .. . ' P 1 R R A 

1 
1 · T U Z llf:VRILDI 

onuden bıraz ılerısı yankesıcı tahammul edıyor, az aylık al<- Delıkanlı tıtredı. Olu gozlerı- A T A K • N • K U T U 2tablo 3 perde 
d?stlanmızın kamp -~ur~ukları yor, onun sofrasına çağrıldığı ni açmış ona bakıyordu. Sonra S • p A S • Ti U L Q R 1 1 Tarihi piy« 
bıryeroklu.Akşamu.zen d~ll!zamanmümkünolduğu kadar~usesişitildi: ı TA.RE.UT E'N 1111 Yı7.1n: 
geçen her tramvaya bırtan~ bını az yiyordu. - Ne oluyor? .. Kim var ora-

1 
L 1 .-j :\luııhip Zade 

yor .. Bımlar o kadar ç.o. k kı, be- Bütün bunlara niçin katlanı- da?. . 
1 A T A S . Z U R N A CelAI R•, 

h f d d llllllll Altı ,.,~ındıa 
men em.en ha ta a .?rt beş de yordu? ... Çünkü hasis ve zen- Bunu söyliyen ölü kızdı. Kız 111/nıt'ernıi:ıln halledilmiş 1 •şa~ı -.,ocuklır 
fa rasgelıyorum. Tabu başka a- gin adamın genç ve güzel bir yerinden kalkmak için bir hare- ft'klf ıiV'troy• kabul 
rabalara saldırıyorlar. Şunların kızı vardı!.. Genç katip bu kı- ket yaptı: cdilnıez. 
bu sıra yuvaladıkları şu Voyvo- zı seviyordu. - Ben neredeyim? .. Bu mum 2 3 .ı 5 fı 7 8 -------------
da döntişü bir dezenfekte edil- Fakat onu babasının kendisi lar niçin yanıyor?.. 1 ., • T. A. T. 
ııe! ne vermiyeceğini bilerek ümit- Diye soran kıza genç katip: • 1. 

YAKIŞMAK! sizlikle seviyordu. Kendi ken- - Hiç, dedi, hiç ... Şimdi si- 1 •• 
Kadınlar muhtar olmalı mı, dine: zi alıp götüreceğim. Müsaade 

1

_. _ ., 

olmamalmıı,bir mesele oldu !Bu - Ben ne budala adamım, di- ediniz .. 
meseleyi tabii hanımlara da aç ye söylenirdi, bu kız ile izdivaç Kız tabuttan çıktı. Delikanlı B ı 
tılar ve fikirlerini sordular.. etmem imkansız. . Fakat hala sevgilisinin elinden tutarak onu · •• • • 
. Bu harumlard~ biri - ~sim onu sevıyorum. . salondan çıkardı. Babasının ma R _ ı 

zı_kretmek istcmıyorum - dıyor Babası bunu bilmiyordu. Fa- sa başında uyuduğu odaya gö-
lı:ı: kat genç kız kendisi için besle- türdü. 

- Benee kadırdara muhtarlık nen derin askı anlamamıs deVil Yaşlı adam birdenbire göz-
yakışmaz tehir meclisi azalığı - !erini açınca karşısında ölüm
ve mdı'usl~ daha fazla Y";kı§U:· di? .. Tramvaya rakip oldular. den dirilen kızını, katibini gö

. Ne ali.fı.kır .. H~ıml~ ı§len İkinci sırada oturan bir beyefen rünce dona kaldı. 

• 
BugiJnlıü 

bır rop gıbı telakkı ediyorlar. diyi gayet dürüştane bir surette ı f k' k~ · ·ı · 
Yakı,..,... alacaklar yakışmazsa h f d' kald k dil . şte a ır atıp ı e zengın ve S ld ğ k d • ,,--- . • . . amme en ı ırtıp en en hasis adamın genç kızı arasında o an sa a ve yu ar an aşagı 

Şeuıdebaşı l liltl tlyatrosundc 
Pertembe günü gündüz 1111 l S te 

umuma •e ıalebeye: l Kan, koca, 
arkada~ ) piı e · ;} perde v< ( Bravo 
rejisöıl) groteık l perde. 

Kadıköy StircJJı ılne•Hı 
A N A F O R C lJ 

atacaklar .. Bu mülihaza cınsı li yerleştikten sonra amirane bir .. .. ı · · · .. tifin ic. telAkkisini iyi arzeden d .
1 

d h' . . f'ki aşılması evvelce mumkun o mı 1- Necıp, kibar, (4). Bır gun <lilzt•bın bıtıbıcık tarafından lltvı-
. .. • . . e a 1 e e ızmetçısıne re 1 mı yan w:un mesafe bu suretle or- ismi ( 4) ten Scvdı Yuvııi Hınrl Lltlce 

bır şey degıldır.. göaterere~: (Sen. de onu ~dır tadan kalktı. Artık bu iki gen- 2 - N°ota (2) Yama (2). So- tırafıadın. 

BiR MEKTUP 
da otur) diyere~ ~Ik yaptıgı ~a- cin evlenmesine bir mani kal- nuna bir (1) gelince ballanır (2). ----------
beca muameleyı rtmam etmış mamıştı K (

2
) Bu :ıkıam :5 hzado başınde 1\irk 

Karilerimizden bir zat bana of ldu. ~:lfikkıml mdkendisi1.1e. tetkli- Hasis .ve zengin adam kızının ı~Suda· teneffüs eden malı- salonunda ( Jü, ·ı lcıdluı orıı oyunu) 
şu aşağıdaki mektubu gönder- e ma.,.. ama an yennı er- "im d'.. . .. kt .. 1 1 k (5) Küçük lsmıil ef. Kavuklu All il 
mi~. Münderecatmı haklı bul- k tf"' · ·· 1 - bil k' o e ıgını gorme en muteve u · Arnc• K•n~ı.iı 

] .~ ıgını soy ;mge mem 1• lit bir sevine ile buna müsaade 4 - Dudak (3). Birinci (3). 
df:~e mektup: u~m v~r mı_.· .. k fk etmiş oldu. ikisi de biribirlerini 5 - Mahallebici dükkanların 

1 
uhsaf b~eyı mktutea ıp red.1kkım seviyorlardı. Fakat izdivaç için da bulunur (9). 

İlan 

3·4 bin sayfa 9 cilıtir. Eski harffarladır. 

Yazan: hlAm ık•demi<i. - Terceme eden : Omer l<ıza m. 
Fiyatı: Bez ciltlisi 1400, Meşin ciltlisi ı 600 kuruştur. 

Posta Ucreti: TClrklye için 125 hariç için :ıoo kuruştıır. 
Bedelini bir defada "vermlyenler taksitle de \'erebilirler. 

mee Netreden= Adrı ilmiye ki!tilphenesl 

ın, Ekınat ve Se~ze nıünakasası 

• 

Nafia fen mektebi mübayaat ko
msiyonundan: 

:\lektelıin 931 sene;i mayısı gayesine kadar ısşc ihtilacı ·ılan ı:r. 

F:l\.Yl~:J\ \e YAŞ SEBZ~:SINE yevmi lh~lede talip zuhur. ctnıedii!;indcı 
19- l -931 tarihinde kapılı zarf UHllylı taat l 4 <e mür.aklsalo" \1pılaro
ğından taliplerin ltuludf müClleler muhuebcciUğine tC\'di cdccckicri t<ll'.İ· 

natı muvakkare mıkpuzlarlyle nıokıepte mfltefeHil kom;;h onumuza ~el-

•eleri. 

Tütün inhisarı 
müdürlüğünden: 

Kıdrolırımızın daraltılması haseblle muıtbıllAlınıı/. 

n hariçten memur ahnmısıaa da JUzunı kalmamı~ 

ıııürıcoatt• bulunulm11n•sı illn olunur. 

umum 

taınan1en kap.ıu l ıl'7 

oldıı~undaı hc.!ıııdo 

Gayrimübadillere 
Tevziat komisyonundan: 

FEFLEK a tu a ır no a nazarı ı a-
00

. 
1 

b' .
1 

. ed k b' llılı ta,fi>tde bulunan O;kar 

t ıbett . M 1• ·rı · ye ır hı e tertıp ere ır 7 - Av kuşu (9). Şerler ve Filiıı l.oskartcn '< ~erlki 
:mızı ce ı. a umua ı erı 'T' h - m ı d Yaş 8 K 1 (3) S (3) ı - Yunan tch:ı:M emltkinln e>lıa\ıın;, iaı.le.,i Jol;r•ı,ik ı 

" Muhterem ef~ndim, dir ki, tramvay şirketinin şöyle 0

1 
umd sa. nesı oyna ış ar ı. 

9 
- D~dük' 

1
.: ac;sız (

5
) kolektif >irkctinin heııbıt: teıkı~ "' , 

B 
.. t d · b" bir ilanı vardır:, Tramvayların ı a am. - u u m1aşr~pa ınuamdatı ruyct cdilrrelc ıa;fiyeıi Teşriniev,·eJ 1)30 tarihinden itibaren komi') nrıumııwn ıa,fiy<-ıııe 

ugun ramvay a ganp ır h k .•. . 'k t .. -Kızım bu oyunu oynamasay 10 - Nota \2). smı sıfat ya- hLıın hulacığındın iılıu şırkrneu başlanılmı,ıır. 
vakş0'.a.ylcdüer.c:yan etti. are et e.t.tıhgı ıstı amke dte onlarsı dı ben kabı·ı deg"ı'l onu bu fakir pan edat (2). stı'fham (2) Bey 

/1 
•lacı"' olanların ilnunucvvelin yirmı 2 - Bu defa i-cihkakın "üzde iki>i rıi;lıctindcki te\ l.liıt (l.;ı_\. ri 

ranın mun asıran a ın a • d' d' d . ( ) e· , 
Hürmet ettiğim yaşlı bir mu- mahsus ve ikinci sıranın ise ka- çocuga vermez ım. ıyor u. gır 2 . . . <l,ıkuzuncu paıarıe•i ve otıız birinci miihatliller takdiri kiymet komi~yomı) ı:ırafındoıı yapılın:ıı.ta<lır. 

hibbimle tünelden Şişliye giden dınlar olmadığı takdirde erkek- k 11(
4

) Çok sıcak degıl (+). ca- çaıtaDlbı gönl<ri saat on birden Alı\kadarlarııı gerek ~ifah! ve .'!'erek ıahriri nılıra.:ııathrıııın okmi-

bır. tramvayda ı'dik. Otuı:nag"a '·.r.tarafı~nan ı'şğ~ edı'lebı'lece- Millet <iyıtrosundı bu •kt•m et . bire kadar şlrk<tin merk zi ittihaz l .1 ı. 1 .. I; , . 1 11 1 "" syonumu~a ccgı ta"• ırı ·ı)nıct ıwını,ycmına Yapı ııı:ı>ı , ıım< "" 
...ı.-11 ğ lan d ı kt d Nışit Bev C:elin bir· (;lwyi iki J\ıı •lıeaın Pangıltt ıinemuınd• olunrn \'eni cınıidc (.'içek pnıırındı 1 ı mahsus 18 kişilik, maw ın on ı ı e ı me e ır. ta"lı'tlı· komedı· 4 .,.rde ,s,·nemıdı 1 1 

3 len[iz maJlarını kiynıet ta.tlir ettirmemi~ ol ın mı.,,ıı..ı. .. -
d 1 

•· .. •· A ba keklerle k d la • r- Komil. Se•ki 8. Bu l.crr• Yunanis Fınt!ık ıyan !anının ikinci kaıında dördünti!: ka ın ar ve uçunu er- ce er a ın rın Kınlı 0 " 8 kı,ını birden far c;habı ik Garbi Trak)·alılar;ı ua ;:rnzi cslıahma :ıit tn ziatııı 
k!:kler işg-al etmekte idi. Ön sı- kukuki müsavatı ilan edilirke. n un ~eyahatlnden addet cdet e<len '.!l nıımerolu \aZıhaneye mürac.at 

ı f il h 
n · · d k ı meler' .. , ı arkası ~lımlt\..tan sonra evvelki tc\·ıiat esısı üzı:rint!cn rahliri kı.·,. 

rada da bir kişilik boş yeri rcfi- makfısen kadınlarla erke.k!erın Ferah ıinemııl~ bu alttım zen· ıa ıı ur ın n. rıyı~ıın c onıer ey e ı ıı n o unur. • .. ı d ı- t · \1 h ı h · \ aı·r .-ıü~lu" o-ret , p. Tı<fı.•e menıuru • 1 met komi. ı_ onunca isrihkakltrıııın )·tızdc ıki~i tevzi c,tilı'.;L'.~İ il;h 
kım işğal etti. Harbiyede hiz- hukukı musavat arını a ı an e - gı:ı 'ar yete ' ueyı a e e•eıı ,. "nır · ' ~0 • r '' · . "'"•ı ~ 
met isile birlikte bir hanımefen sek fena mı olur?. ti aır". •incma. cani'"'· ,.,.,,,.. Salih Re it olunur. 

1 - Bütün erkekler gibi sen 1 Aklım... -~cudüme bif-his ve hayal yığt-jyuva gibi bir köşe bulduk. San-[ Nüsret uzandı ve .. dizi:ne lıa· 
de... Kalbim.. . • nı gibi istediği şekil ve manayı ki, bu çam dalları bizim ic;in bi şını koydu. 

Biraz .. Biraz daha sokuldu, Herşeyimsin... veriyordu. * r~b~rin~ .san:ı~ ~olaş olmuş vej - Ne oluyorsun, kalksana? .. 
gözlerindeki mana taştı, arttı: Diye, sar'alı bir öpüşle du- * * bızım ıçm gızlı bır aşk ve şeb- Dedim. Cevap vermedi. De-

- Hala, beni iyi tanımamış- daklarını dudaklarıma dokun- Akşam .kahvaltısından sonra: vet .Yu.~·~~ı hazırla~ış~ardı ~ Her j rinden nefes alıyor?u· Gözleri-
sın !. . durdu. Sonra, kızgın, ateşli, ku- - Biraz çamlara çıkalım.. yen goruyordu, hıç bır yerden ni yumdu, sadece h·r inilti cı-

Diye, devam etti: durgan bir atılışla göğsümü Dedim. görülmüyordu. kardı: 
_ Gözlerim çıksın, eğer sen- göğsünün üzerine çekti, bastır- - Üşümez misin?.. - Ne mükemmel )'er Nüs- - Ooohhhh ... 

den başka bir kadına başımı çe- dı, ve .. Dudaklarnnı koparırca- - Hayır.. ret!.. Hafif bir rüzgar vardı. Sa -
virip te bakıyorsam... sına, yercesine emmeye başla- - Bana biraz soğuk gibi geli- Dedim. lan dalgalanıyordu.. Okşadı 

- Ben de öyle zannederdim! Diyerk, iliive etti: Güldüm: dı. yor.. - Mükemmel değil, ekme! .. okşadım: 
amma, Nazarın~ ~ü~ünündenbe- - Aldırma cancağazım, aen _Sus .. Yemin etme •. Sahi- Bir saniye .. İki saniye .. Üç - Sahi üşümem. Hem, artık Harikulade!... - Yaramaz çocuk!.. 
ri değiıjti! Bu, ıkıncı kavgamız .. bunlara... den gözlerin çıkar! saniye sonra, bahara giriyoruz. Havaya bak- Dedi. Hemen pardesfü•ünü çr Ben de daldım. Gtincsın 

H t ı - Ben de aldırmayorum :ıa- O da güldü, yüzlendi, Ben de bu kudurgan şehvet sana ne kadar ılık .. Güneşli!. kardı, yere serdi: çekildiği her noktaya, karanlık 
- Eayre H .... m de ne kav••! ten .. Yoksa gelmezdim!.. be - Güneş amma .. Serini. - Otur canım... h" j' h ı - vet.. e .. ~. _ ÇıksHl canımın içi. Senin alevinin içinde kendimi kay t Güldüm: ucum e ıyor ve ava esmere· 
- Nicin amma... - Çıldırırdım, sonra ben.. için her şey olmaya razıyım. meye, bırakmaya başladım. O - Vallahi değil.. Ben bu ha- ~\ şiyordu. Arkamı karanlığa \er-

, H' b' l d · b" ı· · 1 O hız vaya bayılırım... - uşümez misin? .. · • - dı'm ve minarelerin ara-sırtlan 
_ Kıskanıyor!.. - V ıç ı~ şey o maz ın... Tahteşşuur ır sevkıle e ımı a-~~.' o a~~ş, o.?~gın ve.. _ Seın bilirain 1 Gülüş ve sözümdekı ığneyı 
_Allah .. Allah!.. - !'-ilahı çıldınrdıml. çenesine dokundurdum: bütun vucudumu sarıyor, da.- Klf _ ıct• d •. 1 Ç anl d O da güldü 0 dP. gözleri bir ates ve renk seli gib; bo~a-
- Pis, hırçın, adi bir kıskanç - LBaf !. _ Bunlar, hep sözde kalan marlarmu baı?tan başa tutuştu- k -

1 
k ır, sDogu an egıd:· ap m· a. ~·ne baktı. ' nıp Ayasofyanın lmbbelerini, 

h 1
. d h k - ak> .. 1 - . ba"l d , mı tan oymayan ınme- ın ı,.ı · k ,, · b - .. !ık başladı. De şet ı e ta a - ··· • ıeyler... ruyor, goz erımı g ıyor u. . . · . '. _ Ü ümem yavruca<Yım . · enui rengıne ogan gu:ıe«c u· 

küm etmek isteyor.. - Çıl~acak ne var ki? •. Bır Bu, dolrnnuş onu bütün bütün Ve .. Yine bir kaç saniye &On- h~ bır .~ht~~ııı .. v:k Bır ~k= H kkm ~armıt Sıcak' "' · zun, uzun baktım .. 
.. d kaç dakı • beklerdin, ben gel- ımıarttı. cesaretlendirdi, hızlan ra, n vueu u~u ma 0 a a tıa ttl. ... Kendimden tamam ile geçe· 

lu~~~~~:u.k:~:aage~:,ruyor- meyitcek::~:ı~? dırdı. Birdenb~ başımd ı kolla- h"ı!'n~le onwadu~, °:un =~~k ve .. Çıgnemeden yuta· VeHelev:e~in ~anındıı, senin rek, her şeyi unutarak bakıyoı-: 
- Desene kediler aslan ol- - m . .• .. rınırı arauıa sıkııttır ı, d~ . ~· onun e-;aretıne en- Ah, çaplıın .. nnnnn.. .. kolların111 arasında ike•ı... gözlerimi göğün o aşk ak\'l 

du!.. • -0, hakle yıne o nıo~ı;- ..,... - İmklnımı... mu .~tımuıtım. . • • • • * * içinden ayırıp. çeıkemiyordufll 

D
. 

1
• 'f 

1 
oııra Bu od&ya bir .,._.ka aevlilini c• lmkllnaıa Bem eaıyordu,yufuruyordu, ın G . . 1. Sanki günes. &lha koyu, d;;.ı• ıye, atı e er yaptı, s . .' . . . ı Sen beni,;. canına dirl,ıordu, kaldmyord\ı, mnyor Sahiden ııcak ılık, hafif hir urup çok hazın, ıç ı ve .. eş-

- Adam sende ateş olsa car- bnrdB~;· ı.... • zatırte iyeHun~. M•tı111 . du lı:o rıyord11, inleti~·ordu, akşam ıtiMe•i var. Kemlimiııe sizdi. (Ritmedı) 
·· lı r ver kar . • - o • .,. ını · · • 1 

l!,'tew lZZET 



MiLLiYET " --·' 

Hadise nasıl başladı, nasıl bitti? ........................ r.-......... :Dlll .... ..C: .......... 

"RADIUM LAMBASI TiCARETHANESi • 
(Baş tarafı ı inci sahifede) 1 Çok geçmeden mahalli hüku

miştir. Fakat şerirler camiin içi ~et.vak'a mahalline bir.zab~~ ve 
ne girerek ve minaresine çıka- kıln~~ ku~andasn~a hır mufre 
rak bu teklife silahla mukabele ze gondenyor,. 1'.'lufreze kuman 
etmişlerdir. Bunun üzerine müf danı b~nları teslım ~aya ~
reze de silah ve mitarlyozla vet edıyor.Fa~atbe~~e~ teslim 
mukabele etmiş arada şiddetli olmayarak mufreze uzerıne ateş 
bir müsademe b~şlarnıştır. ediyorlar. Zabit vekili Kublay 

Müsademe esnasında "Mehdi B. tabancasıru çekerek Üzerleri 
ölmez, kıırşun tesir etmez,, diye ne rürüyor: ~~~.?zerine mür 
bağıranlar ayet ve sureler oku- tecıler, zabıtı olduruyorlar. Kaç 
yanlar da ~arınış. mağa muvaffak olan şerirlerden 

Müsademe esnasnıda müfreze birsi ıkama ile müfreze kuman
ye kumanda eden küçük zabit danırun başını kesiyor ve hayra 
ile kırbekçiııi Hasan şehit düş- ğm tepesine dikiyor, müfreze, 
müşlerdir. Mürtecilerden üçü bu vaziyet karş.rsm~a mürtecile 
dervif Mehmet te dahil olduğu re ateş açıyor ve musademe ne
halde ölü birisi ağır yaralı ota- tices~n~~ şerirlerden üçü ölü
rak ele geçirilmiş, digerleri kaç- yor, ik~sı y~r~ olarak ~akalanı 
mışlardır. yor. Dıger ıkisi kaçmaga mu-

Hadiscnin haber alınmau ü- vaffak oluyorlar. 
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. t . d b" b' ku Ölenler şunlardır: 
zenne zmır en ır za ıt - M · dan Ef k 1 

Ş~hınt karakolu .. giderken ikinci ekmekçi fırını vanındı 

Posta kutusu: Galata 313, Tel: B. O. 
2878, Telgraf: 
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İstanbul • Radium 

... da ıb' :ıc.. .. d amsa e uyu mahalle-
manoaasm ır muucze gon e · d d · M hm 
rllmi . Vali . • S . B sın en ervış e et, aynı ma SATJŞ ŞERAİTİ F d · ştir. muavıru aıp · h lled ş d M hm t aturamızd.._ mün enç eeralt dahilindedir. Devairi resmiye, 

'"dd. "d ..... _eme a en am an c e, aynı Be ed L- ı ve mu eı umumı e ıucu - h 1 . • l iye ve """tane er, cevamii şerife ile mektepler ve 
· · ler tahkikata başla- ma al eden Azız oglu Mehmet. 

ne gıtmış • Yaralılar da şunlardır: demlrycıllar için fiatlarımız hususi tenzllıltlı tarife mucibince teshir edilmiştir. işbu tlirilcden 
m~lardılır., __ k 1 · ı .. Manisanm Nazlıca mahalle- istifade etmek için malı alan dairenin resmi vesikasının ibrazı "rttır. xara o.uua e e geçır en mur . d E .. 11 h -1 M hm ..,.,. 

· k d~rı~~·" • · 1 · sın en mru a og u e et ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tecıler ar a -~~· ısım en E . Ef k al 11 . d · di"" d b ı mın, e uyum ıa esın en 
nık~ba~rbverla gın ten Bunlun arın 65 yaşında Süleyman Sırrıdır. Türk çiftçisinin düşmanı 
ta ı ıne aş nmış ır. arın M hm E · · - S" b k el iri! ki · fi k e et mının yarası agır, u Tarla frreLrinin yoglne imha çueıl 
ça u d~ ~:f. ece ~~mu: leymanmki hafiftir. 
k~k a e ı ıyor. tan a Manisanın Ankara mahalle- f 
dort yaralı vardır. sinden 326 tevellütlü Murat ağa H 1 Alet 

ve 
HADiSE EVVELDEN HA- oğlu Hasan,Efekuyu mahallesin 

. ZIRLA_N_MIŞ den 329 tevellütlü Ali oğlu Ha- Q 
İzmır, 24 (Mıllıyet) - Der- san kaçmışlardır. 
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viş Mehmet ve arkadaşlarının Mürtecilerle alakadar oldu- R 
irtica hareke~i için epeyce bir ğundan edilen şüphe üzerine 
zamandanberı hazırlandıklarını Manisada 12 Menemende dahi 1. 
ve bazı neşr~yatın ~~1nd~e:inin 25 ıkişi tevkif edilmiştir. A ""r.-
bu husustakı temayu lennı tak- Manisa ve Menemende sükftn ~~ 
viye ettiğini gösterdi. ve inzibat vardır. Vakayı müte- tıı: 

Mürteciler Menemene ortalık akıp İzmir vali muavini ve müd 0 . . ,. 

R 1 

• · · 1 d" B ~ 1 • • epozıterı: eni post.ıne 
agarırken gırmış er ır. ail'a- deı umumı bir müfreze ile ve o- l' hl" . d s 1 d k"l-h 1 d bbe .. c ıvan za e at 
~ a .udea !ks~t armf' akcx ,dgo tomobillerle Menemene gitmiş Her zaman için lstok bulunur. 
giıslcrın ı ı sır": ışe var ~· !erdir. Manisa vilayeti de kaçan r 
Bu!_11ar şap1?1, ye~ı harf!-er .:"7. ın iki şeriri tevkif için müfrezeler M 
kılap ~eyh~de şıddetlı kufur- çıkarmışlardır. Takibat ehemmi l e K R n J 
ler etı111ş1erdır. . .• yetıe devam etmektedir. varalı R a U 

Yaralı olarak ele geçirilen ser lar nasıl tahrik edildiklerini taf 
seri bazı neşriyattan ilham ala- silat ile anlatmakta ve kendileri 
rak bu hareketi hazırladıklarını, ni tesvik edenleri itiraf etmekte 
yirmi gün mütemadiyen kapalı dirle~. 
bir .odada zikrettiklerini, sonra Bu şeririlere feyiz veren, ke
bu ışe başladıklarını ve Mene- ceci Süleyman isminde biriy
meni müsait bularak Manisadan mis. 
geldiklerini söyledi. . .. ----

Bu hidise dolayısıle dun İz-Fener - G. Saray 
mird& Menemene yolcuların 
gitmesi ÜÇ saat geçikti. Mene- ( Baştaralı birinci sahifede) 
men ve Manisada bazı kimseler .. . . 
tevkif edildi. İlk tahkikatta bu ~~~re~ ~el. her ıki güzide 
'rt' tahr'ka-tm Manisada gı"z- klubumuzun bınlerce taraftarı 
ııcaı ı .. kbhil l li surette faaliyette bulunan bir muştere a s ere tutuşur ~r. 
tekke ile müritleri tarafından Kazanan ve kaybeden taraf klup 
tertip ve idare edildiğini mey- çüleri galibiyet ve mağlUbiyeti 
dana çıkmıştır. izam ve tahfif etmek için türlü 
İzmir vilayeti, hadise münase türlü bahaneler icat derler. İşte 

betile resmi tebliğ neşretmi tir. yarın sarı lacivert ve sarı kmru
Tabii vaziyet avdet etmiştir. zı renkleri taşıyan yirmi iki o-

t . (M"ll' ) M yı.ıncu halkı şiddetle alakadar 
zmır 24 ı ıyet - ene d b rk · · 

k
'. . . • h k tahk'ka e en u ı maçı ıcın karşrlaşa-

mende ı ırtıcaı are_ et 1 caklardrr. , 
tı devamdadır. Manısa ve Me-
nemende bir çok tevkifat yapıl- Fenerbahce - Galatasaray 

maçları şehrimi?de icra edilen 
mıştır. h h · b' k d f • Bugün 1zmirden vali,, beledi- er .. an~ı ır maç a ar .ennı 
ye reisile vilayet, beledıye er- "~. du~g~ c~~~an edemı.v?.r. 
kanı ve lzmirde mevcut bütün Çunku yınnı ıkı oyuncu, tnbun 
cemiyetlerden müteaddit heyet leri, parmaklıkları dolduran bin 
ler, askeri müfrezeler, bando lerce taraftarlarmm tesvik ve 
muzika, İzmirdeki bütün meb' - tesci nidaları arasında asabiye
uslar Menemene hareket etmis te kaorlmaktan nefislerini men
lerdir. Şehitlere büyiik ihtifal edemiyorlar. Eğer h'1kemin ida 
yapılacaktır. resizliği buna inzimam ederse 
Derviş Mehmedin ölüler ara- işte o zaman fecaat başlar; o

sında olduğu anlaşılmıştır. yun çorbaya döner, ve hatta ma 

Ankara muhabirimi cm yand~ .kalması bile. ~a~i o
lur. Her ıkı ta!rnn on bınnın ne 

zin tafsilatı teşeküle meydana çıkacağı nek 

M d k . h-d· hakk ma!Um değildir. Esasen Galata enernen e ı a ıse m- 1rnn . . . 
d Ank h b. . . . d' saray ta mm suretı teskılı a ara mu a ırımızın ver ı . . · 
•· · h t şudur· bır meseledır. Burhan Rusya-
gı ıza a , d · · N' ANKARA, 24 (Telefonla) _ dan av et etmemıştır. ıhadm 
Menemendeki irtica hareketi bu rahatsız o!1113sı ;e A~k?rada bu 
rada nefretle karşılanmıştır . lunması hır e~ı v~kıdır. Su~hi 
Her türkiin kalbinde ve kafasın de sakat ve boyle hır oyuna gıre 
da yer tutmuş ola.n inkılabın bu ~iyeı;ek haldedi~. Ta!rnn ağle
gibi hareketler hakkında ayni bı ihtimal ı:m şekılde çıkacaktır: 
vatandaş,ları yekvücut olatak Avni 
harekete geçireceği ve bu gibi Vahi Mithat 
hareketlerin kolaybkla tepele- Muammer Hüseyin Şakir 
neceği tabii görülmektedir. Bu- Mehmet Kemal Faruki Mec-
raya gelen tafsilata göre kendi- det Latif Celal. 

akdime ltlyık ve hUs-ı 
nU kabule mazhar olan 
en sevimli hed yedir. 

Balatta Hızır çavuş mahallasitıde 

Mescit sokağında 16, 20 numaralı 
iki bap kargir hane satılıktır. 

Çarşamba Haıramı yanında bak· 
kal Hacı lsmail rf. mürAcaıt. 

l~tanbul m .. hktıı : ei asliy~~i i:..inci 
tlcarl't dairesinden: 

Tüccardln Kasınıpaşalı Mehmet 
lbrahlm efendinin avukatı Havrettrin 
tey tarafından İstanbu!da 'l'ahmis· 
önU caddesinde ( 9tı ) numaralı ka-
sap dükklnında mu:tiın iken halen 
ikametgAhı meçhul olduğu anlaşılaıı 

Kemaliyeli Çomlkzıde llekir cfendl 
aleyhine açılan aklin leshile zikri 
geçen dükkanın tahliy. si davasından 
dohyı müddeiıleyhln gıyabınd• basit 
usulü muhakeme•• tev!ikan icra 
kılınan ınuhakem; netle. sinde aktin 
feshile mecur dükklnın tahliyesine 
kırar verilmiş ve klrarı mezkuru 
naıılı: 23·12· 19.30 tarih ve 1241 nu• 
maralı illm ıureti tebliğ makamını 

kaim olmak üzere Mahkeme divan· 
hanesine ıalik edilmiştir. Binaenaleyh 
keyfivet mumaileyhin malQmu ola· 
rak hükmü mezkllr aleyhine onbeş 
gün zarfında temyizi davı da muhtar 
bulundu~u ve müdıletl mezkOrtnln 
bulülünden sonra hükmü vakiin lk· 
tlsahı kat'iyet tdeceği illnen de teb· 
liğ olunıır. 

Cil~ l'rengi, Zübrnl haaıalıklar 
mUtehassı sı 

Dr. iZZET KAMiL 
Saat 2 den 7 ye kadar B•hço

kapı şekerci Hacı Bekir dükkAnı 
karşısındaki apartımandı bastı kabul 
eder. 

sine Mehdi süsü veren derviş Fenerbahçe ise: 
Mehmet ve arkadaşları Manisa Rıza bu mühim maç hakkında şunla-
dan kalktıktan so~ra dağ yolun Kadri Zıya n söylemiştir: 
dan Çardaklar~ ug~yarak Me- Cavat-Şekip Sadi Reşat - Taknnımız anformdur, ve 
nemene gelm~ş~erdır. B~ı:tl~- Niyazi Ala Zeki Muzaffer en iyi bir şekilde sahaya çıka-
dan altısının sılahı var, bınnın Fikret. caktır. Binaenaleyh kazanmama 
yok~.r. ~enem~~e saıb~~r°~~ Her iki takımın vaziyetine mız için bir sebep yoktur. Her 
z1 ı ~e ıy~r 81: ve ık tesa.du ~~ı bakılırsa Fenerin daha ağır bas- halde en iyi hüküm karşılaşuğı-
cn camıe gırere , camı e uze- kt ld - .. "I"" G 1 ·ı k · ,, 

rinde "İnnafetahnaleke.,, yazılı ma a o ugu goru ur. a ata- mız zaman ven ece tır. 
bayrağı alarak dışarı çıkıyor ve sarayın Haf hattı çok zayıftır. Diğer taraftan Galatasaray
camide namaz -kılan onbeş kişi- Forvet ve Bek ha~tr maç esna- lılar hasımlarından zayıf olduk 
ye ve dişarrda meraktan etraf- sında çok çalışma~a muhtaçtır. larıru, fakat azmü imanla maçı 
la;ına toplanan halka: Fenerbahçe muhacim hattı mu- kazanmağa çalışacaklarını söy-

- Şeriat namına sizi mücade- avinlerinden kafi yardım gördü lemektedirler. Her halde yarın 
leye davet ediyoruz. Bize ilti- ğü takdirde Galatasaray teda- güzel ve temiz bir maç seyrini 
hak ediniz!.. fili bir oyun oynamağa mecbur arzu etmekteyiz. Galip ve mağ-

Diyorlar. Halk bu teklifi red- olacaktır. H\ptan nezih bir oyun bekliyo-
dedi or. Fenerbahçe lrapteni Zeki Be ruz. 

-JUBQL,--
Daima sıhhat ü
zere olmak için 
her akşam bir 
komprime (Jü
bol) alınız. 
Paris hastaneleri 
müteahhitleri 
ŞATELEN 

MÜESSESATI 

Bilômum ecza
nelerde satılır. 

JÜBOL: 

Barsakları yeniden 
tamir ve ihya eder 

İNKIBAZ 

tl TIHABI EIA 
USRETI HAZIM 

M İGREfıl 

Ballırsakların nazımı olan ( JÜBOL ) İnkıbazdan mustarip 

olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

lstan~ul ~nınrükleri muhafaza ınO~irli~in~en: 
Kanuııuevvelin 20 nci cumartesi günü gümrük muhafaza 

m ·rnurlarına 9 veya 7,65 çapında pazarlıkla alınacağı il!n edilen 
Pnrabellom tabancalarının bazı esbaptan dolayı pazarlığı 25· 12-
930 per~cmbe güniı saat 15 e bırakılmıştır. 

lstan~ul dtniz sabnalına ~oınisJo-
20,000 kilo gaz 3 Kanunusa-1 Cumartesi günü sa-L ı.1 de ya

ni 931 cumartesi günü saat 14 pılacak açık münakasada teklif 
te açık münakasa ile. edilet:ek şartlar muvafık görül-

İstanbulda Dz. Levazım am- düğü takdirde ihale edileceğin
barlan ihtiyacı için yukarıda den şartname almak isteyenle
yazılı 20,000 kilo Gaz miinaka- rin her gün ve vermek isteyenle 
saya konulmuştur. Yevmi mü- rin ihale günü ve saatında Ka
nakasa olarak tayin edilen 3 Ka sımpaşada Dz. Satınalma komi
nunusani 931 tarihine müsadif syonuna müracaatları. 

Emlak ve Eytam 
müdürlüğünden: 

bankası umum 

l'ankamız• •İt eml1kten lstanbuldı Şişlide Feriköy Kitane cadd<sinde 33 
eski ve 45 yeni cmlik numaralı takriben (798) metro murabbaında mU!rez 
arsn ilk t~kslt peşin ıılınmak şartile •ekiz senevt milS8\"I tak<itle satılıktır. 

lhıl• 29-Klnunuevvei-930 tarihine müssdif pazartesi günü saat on altıda 
Ankarada Bankamız idare meclisinde icra edilecektir. 

TemiMt ınikıları (400) liradır. Talip olanlar lstanbul ve lzmir şubeleri· 
mlze veya Ankorada umum müdürlük emlllı: idaresine müracaaıle mufassal 
şartnamemizi mütalea edebilirler. MUzayedeye iştirak halinde bu şartname

nin bir nüsh•sını imza edip teklif ve teminat mektuplarile birlikte Aniı:arada 
umum mUdürlüğe gönderirler. Teklif mektupları ihale gününe yetişmek 
üzere postara 1'ıahhütiil olatak verilmelidir. 

lstan~ul it~alat ~üınrü~ü nıü~Drlü~ün~en; 
Adet 

2 
1 

21 
4 

1 

49 
10 
29 

7 
2 
2 
2 

58 
8 

nevi kilo 
Kutu 6 

Sandık 22 
.. 140 
o 700 Gr 
o 29 Ki 

Sandık %1 

' 

57,600 

IO 

Çuval \ ~ 
3~ 

adet l 120 
.. 37 
• 925 

Sandık 809 
Fıçı 205 
Tambur 431 

,, 
Kap 
Sandık 

il 
575 
304 

cinsi eşya 

Portakal reçeli 
Demir kesti 
Demir makine aksamı 
ipek muhafazalı cep aynası 
Kopya defteri (Transit) 
ipek mensucat 
ipekli, pamuklu mensucat 
Mukavva kutu 

Yün örme çoraı> 
Yün potur 
Pamuk havlu 
Kuru fasulya 
Tehi demir fıçı 

,, teneke 
,, Ağaç hçı 

Hassas kartı postAI 
Maden yağı 

Mawt yağı 
Benzin motorin 
Benzin 
Sigara tablası şeklinde 
zift mamulatı 1 

Transit 
olarak 

Yukarda cins ve envaı yabılı on altı kalem eşyanın 27- 12·930 
ve 29· !2·Q30 tarihli günlerinde lscanbul ithalat gümrüğü müJi 
rlyeti ıatış ambannd~ lıilmüznycdc satılacalı illn olunuı:. 

lftannuı !in1~nı 
~aş ta~a~eliu~en: 

Müessesemize ait Trab::oo motörüniio r: uht>n !a·nir ve 
yeniden yapılması !hım gelen akumı aleni mün kau;:a çı
karılmıştır. 

Münakasa gOnil 29-kinunuevvcl-930 tarihine mürndJ pa
zartesi günli olarak tesbit edilmiştir. Taliplerin ınez· ü ıno

t6riln tamirine ait şartnameyi alır.ak ilz e he' gün G:ıhtada 
nara Mustafa paıa sokağında kiin merkez'.m'z lev;.zım rue
mur:uğuaa ve mlinakaaaya iftiralc etmek üzere sa~t 14 de 
komiayona milracaatlan ilin olunur. 

Istanbul posta ve telgraf 
başmüdüriyetinden: 

Adapazarı · Hendek arası otomobille ye<m! p<Hta nık!iy•tt m ;.,ı.ı.,ra 
çılı:anlmışur. Tallp rin 26· ı 2-9:\0 tarihine kaJır şeraiti ~nlam•k ut.ere 1 

l:ıunbul P, T. T. bışmüdürlüğüne verı Ad.tpıun P. ·ı: mn,!riu_!une 
mUracaıtlın. 

Tamirat münakasası 
lstanbul 

riyetinden: 
ziraat mektebi müdi -

Bedeli keşi 9085 lira 15 kunıştan ibaret olan f lalkalı'da 
kilin lstanbul ziraat mektebi binasının tamiratı ollı:ırıt:ıki kc~ifnamc 
ve şartnamesi mucibince 14 Uımınıısanı 9;ı1 tarihine ııı .. lif 
çar,amba giinü ~aat 14 de lhale cdilm~k ı./.erc bpal zari usulile 
münakasaya kopulmııştur. Taliplerin \Crrtiti münakıı-Jyı ı:1':ımak 

için hergiın ve munakasaya iştirak için <le yevmi mezkiırda def 
terdarlık binasında müesscsatı iktisadiye mubayaat kom y ınuna 
müracaattan. 

Kitap tab'ı 
Yüksek baytar mektebi rekturlu

ğundan: 
'.\kcmuu yüz formadan müteşekkil üç kitabın resimlcrilc be· 

raber kapalı zarf usulile 7 kAnunusani 93 f çarşamba günü >nal 
14 de ayrı ayrı ihaleleri icra kılınacaktır. 

Talip olanlar ~erait ve evsahnı anlam ık üzere her gıııı YC 

yevmi ihalede defterdarlık binasında müessesatı Jktisadiye mııbayaat 

komisyonuna müracaatlarL 

Deniz levazım sahnalnıa konıisJonnn~a .•. 
1218 kilo Reçel: 25 kanunuevvel 930 perşembe gunli sad 11 c 
911 ,, Şehriye: 25 ,. .. " " " 5853 ~ Makarna 

2927 ,, Beyaz peynir 25 K.evvel ,. ., ,. ,, ı 5 ı 

Deniz efradının ramazan ihtiyaçları için yukarıda yazılı üç ka· 
lem muayyenat ayrı, ayrı şartnamelerle münakasaya koııulmu~tl' 

1 lizıılarında gösterilen ~ün ve saatte yapılacak açık muna'·n· 
tekli! edilecek !iatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale edil 

jtinden şartname almak isteyenlerin her gün ve vermek i;teyc 
: •ir, ihale gtin ve saatlarında Kasımpaşada deniz levazım ~Jt'n· 
:ılm:ı komisyonuna miiracaatlarL 

P-!~---m!!l!ı:::nı ... -=ı.-ma ... m:mm:::ı~ı:f':!ll!JEl!EI! 

evlet Demiryoll~~r 
idaresi ilanatı 

la::!mlı=lllll':lm ............. m:m ... m1ııll&iilillöoiii:a=~ 

Pendik lstasyon Bü!esi bir sene müddetle ve akrl muza. h 

ile icara verilecektir. lscicara talip olanların 27· 12-930 curı.ırte 
günu saat 15 te Haydarpaşa işletme müfcttişli~inde hazır bulı.:'l 
malan !Alımdır. 

Bu hususa ait şartnameler işletme Kaleminden alınabilir. 
Taliplerin müzayedeye iştirak için 200 lira teminat tevdi etmes 

meşruttur. 

E~irne 4 nunıarall jan~arnıa elrat nıekte· 
~i nıü~irli~in~en: 

Cinsi Kilo Cinsi Kilo 
Un dekik ıoonoo Kuru sovan 10000 
Sadeyağı 3500 Pirinç 1500 
Sığır eti 3000:> Odun 130000 
Bulgur 7000 kömür 6000 
Sabun 1500 Arpa 12000 
Tuz 8000 Saman 90UO 
Kuru Usulya 701l0 Ot 1 vilOO 
Nohut 4000 Salça 800 
Kuru bezelya 4000 Zeytin dancsl 80~ 
Makarna 4fl00 lrıni~ 200 
Mercimek 3000 Ş.ker 500 
Patates 8000 Kuru üzür 1000 
Zeytin yağı 1000 Beyaz peynir 500 

l - Edirne jandorma mektebi efradının 93 1 Ağustos g:ıyc:,in 
kadar iaşeleri için lhtlyaç görülüp cins ve miktarları yt11 • 

gösterilen yirmi altı kalem erzak ale!Osul ıııünakas~:;a v:ıı;c,ı 
ve verilen fiıtlar haddi layık görülmemiş olmakla iılr iıafta ınııu 

derle temdit edilmiştir. ihalesi 31-12-930 tarihinde ve ç:ı.r,amb; 

günü Edirne maliyE: dairesinde icra olunacaktır. 

2 - On bi gıloteni havi olmak ve &lime !nbrikası m1li • 
cih edilmek üzre dekik ile sığır eti de ayrıca ıc kapalı zari \I> 

llle tekrar yirmi gün müddetle münakasaya vazolunduğundan I• 

ktnunusani 931 çarşamba günü Ed!rne m:ıliye dairesinde icr. 
edilecektir. 

3 - Erzakın evsaf ve ~raitinl görmek 
mektep Nüdirlyetine mtlrncaat etmeleıi ilin 

isti yenler 
olunur. 

her güı 

' 
• 
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BlN SÖZ 
B1R RESİ~ 

Hiadletanın nasıl idare edileceği şimdi uzun uzadıya mevzuubabs olan bir mes'eledir. Hindistan 
deylnco bu momlekedn methur şairi Rabia Dranat Tagor gelmemek kabil değildir. ihtiyarlığına 
rağmen dalma gençlerin ruhunu yükseitmok için çalışmaktan bıkmayan talr momleketl olan Benga· 
lede bir mottıp teslı etmlttlr.Reslm mektenin dahlllni ve şairin etrafındaki kız ve erkekleri gllsterlyor. 

Hlndistana yeni bir Vali U· 

mumt gllnderillyor. Eski Vali 
Lord frving vazifesine bitirdi. 
yeni vali Lord VUUngdondur. 

Londrada açılacapnı evvelce yazdığımız lran güzel sanatıer sergisi kanunusaninin beşinde açılacaktır. Evkaf mUzeslnd~kl kıymetti 
lran eserleri Londraya gönderilmiş ve 11ek ziyade memnuniyeti mucip olmuştu. Bu resimler, bUkOmetimlz tarafından Londra sergisine 
iştirak için evkaf müzesinden alınarak lngiltereye göııderllen minyatUrlerdendir. lnglliz gazeteleri bunlan neşrederek bu vesile ilo 

takdirlerini izhar ediyorlar. 

••••••••• Muhtıralı ••••••••• I 
~~TAKVİMİ ~~ i RAGIP~: 
• 1931 - 8 inci sene : 

~M h R 'B . "',. i _a m~t agıp eyını 
• Bu en doğru ve ~n güzel takvimi ı 

t KAN~~~dan ~Ye~~~~NESİ i 
• GCıya (Taı.vimi Rapp) ın 9.~ı ser.L~lnc mahsus yeni tab'ı + 
~~ ohlu;tunu ilan 'e tamim ederek ycnı "Rapp Tahimi,, ıınt vanlı takvimi çıkaran kitapçıdan dava r<lilmi~tir. 

ı Bayileıinıizc ve mü~t.er:Jcrimize Matmut icııgıp imza

~~ ~•.n~ ve Kane11~ kUtUphanesl ibarr~rne dikkat etmelc-
rrnı tavsıyc cykrız. 

ı ...... \llicclkdi 35, ec.:ası 25 kuru~tur .•• • ••• ı 

lstan~ul Barosun~an: 
6 kıl.nunu~vvcl 9JO toırihli heyetı umumiye içtimaının deva.mı 

'27 kanunuevvel 930 tarih "nc mıisadif cumartesi ~linii , 3at on 

be~e talik cdilm'ş oldağıından rufekanın vcvm ve s•ati mezkı1rda 
Baroyu tc~rifleri r;ca olunu•. 

Ruznamei müzakerat: 
1 lda·l r ıp ırun kıraati. 
2 - 93! lıı \'P'İ"in kabulii. 

Vilayet Daimi encümeninden: 
Bedeli keşfi 

lira 
38fi,37 
411,95 
76,4~ 

1784,87 
176,45 
201,57 
315,28 

15tanbul 

• 
" 
• 

Beyoğlu 

• 
Üskl1d:ır 

25 inci mekttp 
42 • 
39 " 37 • 
23 • 
.39 • 

4 • 
!lala.la isimler! ve betidı keşifleri yazılı mekteplerin tamlran şartnameıl 

mııd"1iace ııpıırılm•k ü1er" \!8-kA1unucvvel·9JO pazar bÜnü s .. t on bcft• 
pnarlık ile ihale dıle~ektir. Taliplerin heyctı !enniyeden ehliyeti fenniye
lcrinc dair ı'a~:ıkları vcsaikle yePıi mezkiırde v:ıkti muavyene kadar 
l;tınl.ıul beleJıye merkezindeki daire! mahsusada Encümeni daimlye 
mür.ıc:ı ıtları. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

~ahht ~ane 
Bü) ukad.ıda Meşrutiyet mahallesinde Kanarya sokağında eski i 

ycr.i 5 numaralı vt birinci katı: J\lermer taşlık bir oda bir mut
fak bir helA \'C odunluk. ikinci kat: Bir sofa iiZlrimle iki oda 

hir helA. CçlincLİ katı: llir sofa iizerinde üç oda ve hir sandık 
oda~ı. Oürdüncü katı: Çan arası ve küçük bir sofayı havi bir 
bap hanenin b~ddi 'cki1. taksİtk üden!llck üzre 4076 lira "bedeli 
nıuh:ım•ncn ile 13 l-•ı:ıı tarihine nü:~adil ~alı gliniı saat 14 de 
ımmt). ,ki akn:rcsi muk,ırrerdir. Taliplerin % 7,50 teminat 
ıu,\.\ıuzJ,ı·il-: 1-ıınhııl !emvali metrııke satış k<ımisyoııuna ıl'Üra· 
~a ıt cvl.rn l"ri. 

SEYRISEF AIN - -~ 
Mcrk·cz acenta: Gtlata küprü 

B•şrnda; Beyoğlıı ~362 Sube 
acentesL Sirkeci' ti, YühilrJ ır 
zade hanı ıhınd• Te\,fon lsL 
2740 

Trabzon İkinci 
postası 

( KARADENiZ) vapum 25

1 kanunuevvel perşembe ak~amı 
Galata rıhtımından İnebolu, 
Simsun, Ünye, Fatsa, Ordu, l 

Giresun, Trabzon, Rize Ho· 1 

pa'ya kalkııcak ve döniişte 

pazar, Rize, Of, Trabzon, 

Polatbane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Samsun, lnebolu'ya uğ
rayacaktır. 

Mersin postası 
( KONYA ) vapuru 26 kA

nunuevvel cuma 1 Oda Galata 
rıhtımından Çanakkale, lzınir, 
Küllilk, Bodrum, Rados, Fet

hiye, Finike, Antalya, A!Alye, 
Mersin' e kalkacak dönUşttı 

Taşucıı Anamora da uğraya
caktır. 

AndlflJ, Dal yan, Marmaris 
Fethiye'de aktarmudır. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 27 

1 K.evveJ cumartesi 17 de idare 

rıhtımından Gelibolu Llpsekl 
lmroz Bozcaadaya kalkacaktır. 

26 Ununuevvelden itibaren 
8.30 da Büyükadadan tekmil 

Adalara uğrayarak köprüye 

akşam da köprüden 16,20 de 
tekmil Adalar ve Kartala uğ
·rayarak Pendiğ'e il<l sefer 

lllve olunmuştur. Köprüden 

17,30 postası Büyükadaya 

kadar gdecektlr. 

COMPAGNIA GENOVESSE Dl-
NA VIGAZIONEA VAPORE 
Capo Vado vapuru 26 K. evvel 

cıımı günü (Burgu ve Köstence)ye 
hareket edecektir. 

Birinci ve üçilncıı 11nıl yolcu
im için tenzilltlı fiatler. 

Fazla tafslllt almak ve yolcu ve 
hamule için Galata'da Çinili nhom 
hanında ıcenta5ı buludan lntercontl
nentale A. şirketine müracaat Telefon 
Beyoğlu J 294-1295. 

Türkiye iş Bankasından: 
Mülga itibarı ınllll Bankasının 

S2986l ı9W ve 377667. N. ceman 
61 hi1>esl zayi olmuştur. ikinci nus 
baları verileceğlntlee eskllerinin hUk· 
mü olmayacağı llln olunur. 

Müzayede ile satıs 
J 930 Birinci klnunun 26 ıncı 

cuma günü sabah saat 10 da NI· 
ŞANTAŞ!NDA Teşvıkiye karakolu 
karşısında SAlT PAŞa kon•ğında 
mevcud ve Sadrazam merhum Sait 
Poışa ailesine ait müzeyyen ve nıdo· 

de eşyalar müzayede suretile satı
lacaktır. 

Gayet güzel yatak oda takım~ 
diğer asri yatak otla ukımlan, mü
kemmel en ıon model asri ye nek 
oda takımı, 1 kanıpe ve 2 koltuk
tan mürekkep 2 adet avrupa muro· 
lı.eninden mamul mükemmel takım

lar, 4 kanatlı gayet zarif muşarabl 
parnvan, meşhur ressam (Rembrandt) 
ın eserlerinden birinin yağlı boya 
ve gayet cslı:i bir kopyası, Şam iti 
&edefli aynı lı:on&ol, Parls ~I mer· 
mer saat ve kolon, Luyl XVI mü
kemmel bir nlon takımı, Limoj 
mamulan ve 101 parçadan mürelı:· 

kep mükemmel tabak tıkımı, hayli 
yatak, yorgan, bmaniye ve yastık:, 

kristoll ve 11ir btyn maden çatal 
bıçak vı aalre, 2 adet gayet güzel 
mangal ve 11ir eşyalar. 

Meşhur PLEYEL markalı mar· 
ketri mükemmel bir piano Anadolu 
ve Acem halı ve seceeıdeleri. 

Pey sürenlerden JOO de 2S te· 
ıalnat alınır. 

liddeli •n1abnızda 
kallaoaca~ıııı 

SAATTiR 

Aceııta vo dcpoziteri BOCOS K. 
AR:\i'YAN lıunbul Çar~u! Kebir 

I · 

-
PEHŞE\fBE 

25 K. EVVEL 930 

DANTOS 
(HASAN) 

Diş macunlarının en mükenımelidir 
DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır. ÇurumcktLıı 

vikaye eder. Diijleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlcrd:rir. 
ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefc.,suhaıı H 

ufuneti iz~le eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mAni. olur. Ağızd.ı 
gayet Hltif bir serfo!ik ve rayiha bırakır. ;\likropl:ıtı imha ve .ıl(ız
clın gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mani olur: :hı ıı ı
da daima birinclllği alır ve birinciliği diplomalarla mtı>atk~ t r. 
En büyük mükillatıihraz eder. Altın madalya ve nişanlar almı~N. 
Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu )trine ba~ka ıı:r 
marka verirlerse almayınız. Çünkü DANTOS dünyanın en l·nles 
mükemmel diş macunlandır. 20 kuruştur. 

Afyon Karahisar elektrik müessesesi 
müdiriyetinden: 

On aınperlik tek safhalı 220 voltluk ceryan için ı 00 .ıLI t 
elektrik saati bir mermer taplo iki adet onar amperlik Si;;ort '. 

dört izeletor 'e dört izdetor vidası ile kompile olarak aleni nı -

nakasası 3-1-931 tarihine miisadif cumartesi glinü saat on hc~te 
Encümeni vi!Ayette icra kılınacakor. Taliplerin kıymeti muham· 
menesinin yüzde yedi buçuk teınlnatlarile Eneli meni vilıl) ere 
müracaatlan. 

btan~ul ~onırütleri nın~alaza nıü~iriJe
tin~en: 

1- Gümrük muhafazasının 4 numaralı muşun bazı teferriiatı 
ile kazan tamiratı 20 gün müddetle açık kırdırmaya kunulmu'itıır 

2 - Şarmama, rnreci musaddakaları muhafaza müdiirliiğıindcn 
alınacaktır. 

3 - Kırdırma muhafaza müdürlüğünde 931 senesi ikind kl
numın 1 ~ üncü çarşamba gün il s.:at 17 de icra edilecektir. 

4 - isteklilerin şartnamesini alarak muYakkat güvcnmcleri:c 
taminat birlikte belli gün ve saatte ınüdiriyctte. hazır hulıırımaları. 

lstan~ul .B~~ar ınü~OriJetin~en: _ 
llı:nsat VeUleti namına ayrı ayn aaan alınacak· ohn ı.500 kilo lcreolin 

pearson ile beher pudlde yarım gram sübliıneyi havi yüz kilo süplime 
p11tlllnin 15-1·93! tarihine müsadif perşembe günil saat 15 d> dcfw.1.ır
lıkta komisyonu mahsusıı d>ireslnde aleni milnalcasuı icra edileceğin.in 
tnlip olanların münakasa şartnamesini gfüı.ıck ve almak üzre lstanh' 1, 
b · yt·ır müdOriyetine mUracu: 1 arı ilin olunur. 

Hiç beklenilmediği bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare piyango blle 
ti almakla kabildir • 

Onun için: 

TilllHE flll GJ 1 ~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANU~U
SANl 1931 DEDİR 

BQyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Aynca 

" 5~,000 " " 40,0{ o " "25 000 " 
"1~,000,, liralık ikramiye ve 

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

Mes'ül müdür: Bürlıaneddin 


