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Gazi Hz. 

YARIN 
Taşnak- Hobyon 

2 ncl kısım 

A. H. Beyin gazetemizde 
neşredilen ve her tarafta bü
yük bir alaka uyandıran yazı 
!arından: "Taşnak- H obyoıı,. 
makale silsilesinin 2 nci kıs
mına yarından itibaren başla 
yoruz. Bu kısımda Ermeni 
ve Kürtlerin Suriye, Irak, 
Avrupada Türkiye aleyhine 
lası/ teşkilatlandık/arım ve 
rıeler yaptıklarını tahlil ve i
zah etmektedir. 

Yarından itibaren 
bu şayanı dikkat ma
kale silsilesini takip 
ediniz .. 

2 nçl sa ıı e e . 
Prens .ı Von bülııw " un 
hatıratı. 

çakı.ınkları deftcrdıtrlıj(a 
devrolunuyor 

2 Harici ve son lı.:lberler. 4 ilncu salıif~J ~. 
1-· Fıetek, 2 - Sıhhi bahisler 

1 Uncll sahifede: 
J - Vapurcuların hükllmetten 

hb.kh hfr 1nlehl 

3 HlkAye 4 Roman. 
5 inci ~ahifede 

1 -- ı·ı:. ııul v ı·ı,ık 

mı isi 

Cumartesi giina Arif Oruç ve arkadaşı Süleyman Tevjik bey hakkkınaa 
kararını tebliğ edecek olan hey'tti htlklme 

Arif Orucun davası 
dün nihayet buldu 

Bazı müderrisler fiziyoloji kitabı 
münakaşalarile sözün 

ayağa düşürüldüğünü söyleyorlar 

Eıere bUcum eden 
Kemal Cenap Bey 

Tıp fakültesi müdernslcrin
dcn Rasim ve Talha Beylerin 
müştereken yazdıktan bir fizi
yoloji kitabını, gene fakülte mü 
derrislerinden Kemal Cenap B. 
tenkit etmiş ve kıymetsiz oldu
ğunu söyleyerek ibu zaif hoca
ların fakülteden istifa etmesini 
istemiştir. 

Bu mesele e11rafmda dönen 
dedikodular hararetli bir şekil 
almıstır. Darülfünun muhiti bu 
işin gazete sütunlarına aksede 
rek çirkin bir dedikodu şeklini 
almasın<lan müteessirıtir. 

Dün !<:endisi'le görüştüğümüz 
selahiyettar bir müderri.; bize 
diyor l<i: 

- V'aziyet, Darülfünun için 
çirkin bir şekil aldı,. Her şey
deıı evvel bu meselede·· bir di
siplin noksa~lığı aramak lazım 
dır. NeŞredillen eser de kıymet
li ve ya kı)>metsiz olabilfr. Fa

nap Beyin doğrudan doğru~·• 
işi gazete sütunlarında beyanat 
şekline d•'llmeai hiç de doğru 
bir hareket değildir. Faktilte
nin bir mercii vardı. Fakülte 
medlisine vaziyeti bildirecekti. 
Orası da dinlemezse divanı var 
dı. Orası da halledemezse vek1 
Jete rr.üraraat edecektı. Halbu
ki hemen hiç biri müracaat edil 
mesi lazım gelen yere gitme. 
den şi ayağa düşürdüler. Kemal 
Cenap B. h.~ddi zatında bir fi
ziyolojı hocası olduğu için bu 
tenkidi yapmak hatta borcu
dur. Fakat dediğimiz şekilde. 

Daıi!lfünunda zaif olanlar vo 
kuvvetli olanlal' olabilid Bunu 
dev!l.et halletmeli.. Zaiflerl çı
karmasını bilen otoritt", icabın 
da bu müeueseyi himaye etme 

Eserin muharrirlerinden 
Rasim Ali Bey 

-----------...ıı kat bunu tenkit eden Kemal Ce 

sini bilm-.:1 i, şurada burada hü
cumlara maruz bırakmamalıdır. 
Yalnız muhakkak olan bu nok
ta şudur k;, daima hücuma uğra 
yan tıp fakültesinden gayet 
kuvvetli hekim yeti§Hği h~rkea 
çe tasdik edi!lmektcdir . ., 

ı 
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• 
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t UNO!SANt f931 

Prens von Bülow habrabndan bir fasıl: Dostluk Buhran! 
Türkiye seyahati 

Bülow, memleketinin Türkiyeye 
karşı vaziyetini 

bir cümle ile ifade ediyor : 

f ürkiye -Yunanis
tan arasında.. 

F ransada kabine 
buhranı 

devam ediyor.. Balkan konferansı . d·f PARİ,S 23 A.A. - M. Dou- şım en 1 z 
ınergue, bugün öğleden sonra f 
parlamento azasından birçoğu- Konferansa iştirak edecek murahhas- sveç grupu, e~. 
nu ve bu meyanda M. Herıriot, l b mukave(esİJ11 

, M. Marin, M. Maginnot, M. arımız uğün geliyorlar 1 
"Türkiye ile dostluğumuz benim nazarımda !Blum ve M. ~r~clain Bouillo- tatbik edece' 

ancak siyasi olmaktan ziyade ikbsadi ·1nu ~bul. etmışt~r. . , . ANKARA, 24 A.A. - Sela-ıd.erasyonun projesi esasatı üze- Ankara 24 ( T 1 fo!I~ 
A 1 1 k . . b. . . . Sıyası mahafıl, M. Brıand m nikte toplanacak olan Balkan rınde tetkikatta bulwuılacaktır. • . . e e -~ n 

hedeflere vası o ma ıçın ır vasıta ıdı. " sryast vaziyetteki müşkilata her k f ·d h • · · ı·ktısad· ı ı ı ı ı İsveç grupu ıle ımzaıaw~ . on eransı ı arıe ey etı mesaı- ı mese e er e meşgu o - lan şimendifer mukavo!C: el 
- 4 - Cemal Hüsnü Bey ve M. rolitlı ksten zıyade galebe çalaca- sine tarafımızdan murahhas o- mak üzre aynca daimi bir ko- .b. kUr d e 

. daha baz 
1 
•~ ğı mütaleasında bıilımmak !arak H H d ilah S hi mite teşkili meselesi idare hey'e cı ~~~ mez grup, m 

Arzı mukaddesın ı ... ta kapılmadım. Marschall ve 
1 

Türkiye_ Yunanistan müna- tadır Şayet M Briand iktidar asan, am u up . . kik d • . 1 1 ettıgı ınşaatı 934 senesı . 
yerlerini gezmek tasavvurunda onun halefi Wanghenheim İs- ! sebat c rıın Ankara itiliifları akte k. · · '1m · k 1 ' ve Reşit Saffet Beyler iştirake· tının tet e ecegı mese 0e erme sinde ikmal edecekti. ın . b dan . ınev ııne ge eyece o ursa, ga . yanında bulunmaktadır ç gun·· . 
idık. Fakat ımperator un tanbuldaki memuriyetlerini d!ldikten sonra dahil olduğu ye zetelerin fikrince ayan azasın- deceklerdır. Murahhaslarımız, d d k lan b : . Beyın nafıa vekaleti 
va.tgeçti; çünkü seyahatten yo- Berlinde kendilerine mühim ini safhası mazinin acı hatıraları dan birinin intihabı muvafık ola yarın İstanbula hareket eyliye- evamde ekce fo u ıç~d'ın da imzalanan ikinci bir _J· 

ı - başlamıştı S cak1ar da if 1 . ed k b' b ı . • .kb r h 'k· ·n ı sonun a on eransm ştm ıye 1 .. . til "" 
n· .. magadi artı • ; T . vaz ~er ::::;:ı C:Cf ırer a· ı 1erm; ~st! a !n . ~r ı ı ~ı ~te caktır. ceklerdir. Bu içtimada, gelecek kadar Papaanastasiyu tarafın· ı;;e gore, ın~;;t ta si e 
ı~ut~ ~e.':1 .. Y.~r .. uy f jn- :am~ t~~kı etınış ~ ~e ;apor a.~ır a .ıgı. ;m~ ';; ~~:r:::~ Gazeteler M. Lava! M. Bar- umumi içtimaını İstanbulda ak- dan ifa edilmekte olan riyaseti ~ p~~gra~, d . '7ne ktİ re 
nl ısankınıln 8 ~ndcuşgunu . .: al aln ar .f 1 . . ihmaatı 1 ta :ıle de;ek musteıı.ıt bıry ost u. ~eş r b ı- thou'nun ismini ileri sünnekte- dedecek olan Balkan konferansı: murahhasımız Hasan beye ge- e ~ı aye ·~er ırı .ecke ~l!e 
ıare ete ın e ama v .. sı o - vazı e ennı etmış er ır. yor. Turk - unan munase atı- dirler .. h ed·ı k f k . me çe ven en yenı a -1 
duk. Müslümanlığın İmperator- * * * nın bugünkü şekli Avrupa mat p '. 24 (AA) _ y · kab' · nıznamesı 1 

zar 
1 

ece ve e- çece tir. son imzlanan mukavele. 1 g 
. ·-· . . . arıs, . enı ı f ed·t 1 1 ve e d~ tevlit ettıgı .~yat artık en Filistin seyahatinden bahse- b~atın~a ~-~ ~ad~r dık~tle ta- neyi kimin teşkil edeceği bu ak M •• k b k Ik r~ ı ,ere c esas mu.ca ban 

yuksek derec~ını bulmu~tu ... t~ derken tuhaf bir hadiseyi hatır- kıp edıldıgını soyle~e~.e hacet şam belli olacaktır. Gaz!teler • ura a e a tı bık dlunacaktır. w bir 
defa olarak ~ır arap şehn goru- !adım. tmperator aleyhinde sui- yo.ktur. ~vrup?rı_ın buyuk _ ba~ı M. Doumergue'in yeni kabine- Ankarada agaÇ · d 
yor, fıskıyeli ha~zlar~ ~apalı kast \ertip edildiğine dair deve- mrlletlerı mazıııın b:raktıg_ı kı.n yi teşkile bugün M. Lavali ya- T·· . . . et' tirili or d çarşdann, ~ra~ .m~ ve ran eden şayialar Berline akset- v~ husumetten hala ken~ılerı- hut M. Barthou'yu memur ede- urk - Yunan arazısı arasındakı Cem- y ış y -haya~.sıhnnı keşfedıyordu. tiği zaman zabıtamız Wilhelm' nı ~urtaramamışlardır~ B?yle ol ceğini zannetmektediıiler. "Jo- • t' Ak .. k b . kalktı Ankara, 24 (Telefon) g~ 

Gcçtıgı yerlerde halle onu in muhafazası için tertibat al- dugu lı_alde Şar~ta_ Tur!dye ve umal,, gazetesi, açıktan açığa iye ı Vam mura a esı karada belediye tarafındl1 
"Lülülül" diye bağırarak al~- mağa karar verdi. Dalliliye na- . Yunanısta~ lll.?zıyı taslıye hu- sağ cenah ve ya sol cenah 1ırka CENEVRE, 24 A.A. - Lo-,besinin kaldırılması hakkında heci ile Yenişehir arasııt~ · 
lıyor.,ve b.u sesler ona esrar gı- zırı, sarayın baş kitabetine yaz- susunda bı~. n~munı;_ ~lmuş!ac- lanna mensup kombinezonla- zan muahedesi mucibince Türk Bem sefiri Cemal Hüsnü Bey dönümlük bir fidanlık te 'n 
bi tesır ed.ıy~rdu. Bu uyuşturu- dığı bir mektupta bu pek nazik dır. Bu .mu~ım lıadıse nıha- rın uzun müddet yaşamıyaca- . . ve Yunan murahhası M. Politis mektedir. Bu fidanlık ı cı 
cu avaz~yı ~~çok sene .. so~ra vazifenin tecrübeli ve mahir bit ye.t ~emıyetı Akva.ma .. da . aks~t ğmın son tecrübe ile anlaşılma - Yunana~ısı arasında~.geç.en tarafından vuku bulan talebi Ankaranın ağaç ihtiyacıtıllrin 
başka bır munasebetle ışıttım: memura tevdi edilmesi lazım mıştır. 923 de, yenı Turkıyenın sına göre merkezden cenahlara Şark demıryolları kl'Smı uzerın- Cemiyeti Akvam meclisi kabul zamanda temin edecek"' e 
1918 de idi; Komünist nümayiş geldiğini bildirdi. Hayfa - Ku- a~dettiğf s~lh muahed~sine da doğru bir ekseriyet teşekkül et deki Cemiyeti Akvam müraka- etmiştir. karayı en bol ağaçlı sehir\r on 
çiler Bertin sokaklarından ge- düs yolu üzerinde yemek yer- hı! ve Turkıye - Yunanıstan ara mesini temenni eylemektedir. yanma koyacaktır. 
ı;erken "yaşasın Liebknecht! ken sivil giyinmiş bir adam İm- sındaki mesaile taalluk eden "p . p . . . 1 Ayı • • •• •• Belediyenin fidanlık . a 

Kahro
lsun Ebe !" üınl . . bk talu hk ' rd k' b etıt arısıen,, gazetesı, so ımamın JÇ yuzu ı-in intihap ettig"i arazifll~ ·ıst 

rt c csıru peratora yaklaı:;tı. Zabit olduğu 
1 

mb 'ka. .am _vak ır 1
' un cenah fırkalari!e komünistleri " (ı 

makamla tekrarlayorlardı. Asap belli idi Kendisinin filan alay- arın tat ı mı mura abe etmek · ~ ·kli- . b 1 rak tahlili yapılmış ve 
1 

. . . uh '' _._ lan . a ·ı . C . n· Akv ve ..... yı ge muanz u unan '• •11• •' yapılmag- a fe ka'~d ııı üzerıne tesın m aKınu< o da mülazım olarak bulunduğu- v zı esı emıye ama ve- - ah al' ti .. h . v "' e d 
bu yelaıesak bağırış, bizUn k<>- nu şimdi Berlin polis müdürlü rilmitir. Meselii mübadele mu- sat gbcenk k,sosyümh' ıs c:nntı. arıf ç Topkapıda yakalanarak Menemen'e görülmüştür. Fidanlık 

. . • k ı · 'i) e ıra aca c unye çı ır- tanzim edilmiştir. Bir ço~ ·-, .. 
münistlere ~us bolşevıklen tara ğünde istihdam olunduğunu ve ave esı gt 1

•• kaların geniş bir mikyasta an- •• d "l b ki di ? ·· 
fmdan tavsı~ olunmuştu. Bu, tmperatoru muhafaza etmek Fakat artık Türkiye ve Yuna !aşması esasına dayanacak bir gon erı en yo az m r lerinde de işlenmesine a 
Rus ırkındaki As~ ~. üzre geldiğini pek yüksek bir nistan .arasında halledilmemiş kabine teşekkülünü tahmin ve ·-· . . ınışÜtır... • • 1a 0 

ne .ka~ar bol olduguna ~hır sesle söyledi. İmperator güle- bir §ey kaldı mı? .. iki devletin arzu etmektedir. Bu gazete, Ankara, 2~ ( Telefonla ) -ldı~ naza:ı dikkatı celbeyl4?" zum, ıncır sabŞ ~ a 
delıldir. " .. rek memurun elini sıktı ve der- dostane münasebatına tesir e- böyle bir kabinenin başına M. Mene~C:? dı~ ha~ı ~rafın-. mı~ o~d~gunda'?' 0 zaman tevkıf İZMİR, 23 A. A. --: a 

.. ~akat.1mpe~tor, h~ Lu hal Berline avdet etmesini tav- decek hiç bic esaslı mesele kal- Briandın yahut M. Lavalin geç dan go~len ~uzum uzerıne ahı edılmiştı. Üzennde çıkan evra~ ve incirleriınizin vaziye~ ar 
lulu" lennden zıyade hünkar ta- siye etti. Yukarda bahsettiğim mamıştır. Mazinin tasliyesin- mesi muhtemel olduğunu yaz- ren tev.kif edılerek Menem~ne n_ıeyanınd~ Şe!h Esadın kendi- şehrimiz ticaret odası bit 
ra~~.muh.af~asma memur iki Suriyeli nefer muhafızlık va- den sonra iki, hükfımetin mü- maktadır. sevked~en Topkapının Ayı.~m~ sı?e .yazdıgı hır mektup ele geç hazırlaı:nıştll'. Bu rapora 
edilen iki Sunl(Cli n~~~rden.~oş- zifelerine devam ettiler. Bunlar nasebatı öyle bir safhaya gir· mı namıle meşhur ~eyh, Ruştu ~tir. ~u mektupta Şeyh Esat ran mevsim iptidasındaıt 
tanıyordu. İddıa ettıgıne gore her halde Berlin'in bütün zabıta miştir ki, artık Cemiyeti Akva- Mısırda esrar ~akkında 341 senesınde Balıke- diyor ki: 22 isine kadar İzmir bo 
bu iki asker, Hünkarın dostu memurlarile bay olçüşebilirleİ-- ma taalluk eden bic iş de kal- .. sırde çıkan Zaferi milli gazete " Mahudun nüfuzunu kmnak 33 364 514 kilo üzüm sa 
Almanya İmperatoruna yan ha- di. Bu hadise prens Bismark'm mamış tlemektir. kaçakçılıgı si o zaman d.i~ate şayan malu için .~r kuvvetinizle çalışınız.,, tır'. &nebi memleketlere 
kanı bila tereddüt öldürmek hu bana bir gün söylediği sözleri . KAHİRE, 23 A.A. -İtalya ma! neşretmıştır. Mezkur~- Dı~er taraft:ın m.aslup ,yobaz ihracatımız ise 30,377,01' 
susunda padişahtan emir almış hatırlattı. Hakikaten işinin ehli Diin gelen telg_ral. haberlerz nm lskenderiye konsoloshanesi te~ bu ş~y~ hakkında.?aptıgı İbrahım Etemın ~ır mektu~u dur. k 
!ardı:. Her ne ise, bu iki muhafız olan bir polis müdürüne tesadüf Cene"!~ede Cemıyetı .:Akvam memurlarından olan ve kaçak neşrıyatı ıhtıva eden nushalar, bulunmuştu. İbrahım Etemın Gene bu rapora naza~ 
İmperatonın arabasının arkasın tmed'"' • f Paris _ meclısınde Y.unan mur~~h~sı suretile 400 kilo esrar getirilme divanı harp riyasetine tevdi o- mektubunda ricali devlet aley- sim iptidasından ayın 2ı l v 
da yer almışlar, ellerinde ucun- ~is mü:f:rı~~~ar:ıa kıym~i maru~. hukukşınas M. Po~ıtı~ın, sine yardım ettiğinden dolayı l=?'uştur. Şeyh Rüştü, ~1 SC: h~de küfürle.r vardı ... Üçüncü kadar borsada 20,639,072 1 d 
da süngu" takılı uzun tüfekler . 

1 
.. t kil d h _ bu munasebetle celseye ıştırak son gu"nlerde tevkif edilen M nesı Ramazanında Balıkesıre gı hır mektup, bır ecnebı ile arasın · . tılmı 1 bt nuıı ~ 'J mezıyet ennı eş e en assa . 1 t . d k. r ·· k. . d k A 1 k . d . d d h b d ıncır sa ş o up ı 

tutuyorlar ve etrafa korkunç 
1 

b' d t im d - etmış o an svıçre e ı ur ıye Secch· ·stintak haki . . a- ere vaız ı etmış ve ervış- a ceıreyan e en mu a erata a 064 kil b' mle 

g
özlerle bakıyorlardı arım ız e Bmev,cu o b a ıgını sefiri Cemal Hüsnü B. ile birlik d ı, ı ktık mınb~ dy lik teşkilatına ehemmiyet ver- irdi. .h od~lu ~ct~e ı me Aa 

· an atmıstı. un ara enzeyen t k f' t. k, /' b .1 run an çı tan sonra ce ın en ı raç e ı mış ır. i 
. ~afbeledidy~szi . İmf ~raniht~ra yegane 'Alman polis müdürü d~rd;;i:;;e ~:;::ri;~rme~~~~iy'e bir revolver çıkararak refakatin Yetı• m ı Sadri Maksudi se ... 1 

bır zıy et ver ı. ıya etın a Hinkeldey idi : o da Friedrich - . ' .. de bulunan polislerin üzerine 5 maaş arı • 
Y

etine dog"ru Wilhelm heyecan- W 'lh im d d .. 11 d ve Yunanıstan namına muştere 1 ku B eserı . . .. .. _ .. ı e :ıamanm a ue o a . . e rşun atmıştır. u kurşun- -" e 1ı hır nutuk ırat ederek gordugu · ·ım·· tü ken vakı olan bu beyanat Cemı- 1 k' . bet tın . f Ankara, 24. ( Telefo~,ı: e 
harikulade hüsnü kabulden do- 0 uş · • yeti Akvam mahalilinde her ar ımse~e ısa e em~ş .ır. B M M ı· • k k Sadrı Maksudi Beyin '!'~'. v layı Şam şehrine karşı müteşek • * halde az derin bir akis uyandır- M. Sec~h~, bun~an 50n:8 ~ılahı • • ec ısınce te aÜt anununa hakkında neşrettiği ese~ 
kir olduğunu söyledi. Karşısın- Halkın tezahüratı, memurla mamıştır. ~ı ~~n?ı~ın: dog~tçevı~ış ve bir madde İlave ediJdj haları, Ertoğnıl meb'usıl 
da bulunduğu manzaradan pek nn ihtimamı, Türkler ve Müs- . en ısını agır su~e ~ yara amış him Bey tarafından satJll İr 

"t h · ti B dan ba ka ta- lümanlann kendisine dost ve Cenevre, 23 (A.A) - Cemıyeti tır. Vaziyeti endışeyı mucip o- mış ve Halk Fırkasına ~ ·1 n_ıu. e eyıç .
1
· ~li şh .. kürn' •• taraftar olduktan kanaati Wil- Akvam meclisinde M. Politi~ ile Ce- lan bu yaralı mevkuf hastahane Ankara, 24 (A.A) - Büyük nunen haklarının sukutuna ka- .,.~ rıhın en ası ve a cenap u . .. . . mal Hüsnü Bey Lozan muahedena· Millet Meclisi bugün reis vekili dar muhassas maaşlarının tek- edilmiştir. Fırka, eseri J 

darlarından ve hıristiyan muha ~el~ 0 k~dar mut~hassıs eı:n_ı.ış mesinin Türk · Yunan mesailinin kon "~ •-~ı~,r,ım,~t•r. Refet Beyin riyasetinde toplan raır itasına devam olunacağına,, linin ihyasile alakadar • d 
sımlarma nürnunei imtisal ola- tı ki Abdul - Hamıde her gun troluna müteallik olan maddesinin il mıştır. Meclis, askeri ve mülki dair bir fıkra ilavesi hakkındaki selere tevzi edecektir. /lü 
cak kadar yüksek bir seciye sa- bir teşekk~~e gönderme> gas~nı .talep eı.~işler ve ahiren a~- Zabıtanın beyanname- tekaüt kanununu 47 nci madde-- kanun layihasının birinci müza Hizmet gazetesi ~ t lı 
bibi olan Sultan Selahaddinin i- ihtiyacını hissedıyordu. Bu tel- dedılmış ol~n ıtıl3flann ~o~tr~!a ~- ler hakkında tahkikab sı'ne" -tim maacıı almakta o- keresi yapılmı"tır. ·ı ttJ 

. . di lunmak grafnameleri kaleme almak va· ha yet vermıı olduğunu ilerı surmuş J - ~ ~ yalını talı e 
kamet ettıği yarda bu zifesi bana tevdi edilmişti. Her ı~rdir. M. Politis, itimatsızlık devre- Bazı esnaf cemiyetlerinin fa- lup umumi, mülhak ve ya husu Mühendislik ve mimarlık İZMİR, 24 (Hususi) / 
tan aynca memnundu. f . d . b. kil b lmak sı yerine gayet samimi 'bir dostluk hiş fiatlerle hüviyet beyanname si bütçelerden ücret alanlarm hakkındaki kanuna bir madde met gazetesi karinizlikteı' a 

"Zatı şahane ve yer yüzünde- :: ~.er ~ şe ~- kalın o~ug olduğunu ~an ctm~ş. leri satmaları dolayısile vaki şi- yetim maaşlarının nısfı ve bun ilavesine dair layihanın ~~ve- neşriyat etti. _A 
"ki üç yüz milyon müaliiman aznn · .. ayet . ransız • . Cemal Hilsnil Bey ile liri m~~tin , .. . !ardan maaşlı bir hizmete ta- kalete iadesi ve orrnan layıha- • • • • • ~ 
" . lsnnl r ki Alman İm- da teşekkür ve mınnettarlıgı ıfa ortadan kalkmasUl;' arzu ettıklerı hu- kayetler uze~e ~ta mesele- . edil 1 . ti la _ sının muhtelif bir encümen taıra Müstakbel haı1' 
emın o a ya de eder kul1anılmaı:nış bir tabir susatm artık mazıye karıJDUŞ oldu- ye vazıyet etmıştır. ym en erın re ~.ma•§ n . . . ,.. l 

"peratoru her zaman onların b ld W'lh 1m il ğunıı aöylemi~tir. Emni ti umumi e üfetti nın tamamı kesılecegı ve bu su fından da tetkik edılmesıne da- MOSKOVA, 23 A. '}. 
"dostudur.".... Sofiadan daha u~ 0 um. .1 e m ~ . • . ye il Y m § retle maaşları kesilen yetimle- ir talepler kabul edilerek pazar Harbiye nazın ceneral 11 1 

kalkmadan stenografı çağırdım ~diyen ~ ~ı~p eder~~· DtGER MESELELER ligıde bu mesele e meşgul ol- rin aldıkları maaş ve ücretten tesi günü toplanılmak üzere iç lof, komünist gençli~ tı'ııi 
ve nutkun tashih edilmeden ev- Doı?!".su1 ~~lesını dbahak ;?r- M. Briandm teklifi Uzere tetkikat maktadrr. mahrum kaldıkları takdirde ka timaa nihayet verilmiştit'. timaında söylediği nu~ 

1 
. . ttı•ğ• · .. l memıştik. Bulow, ça u un- komisyonu tarafından kabul cdllınöa li L d dorf'ııll 

ve neşnnı mene um soy e- •-~ b. kkü. ,.. ... l k k ı man cenera u en d. S af rrdı .... ra ırteşe rname yazınız. olan mukarreratın icrası hususunda Jllekfep ı•ler Afy "" b d k s vye
1 

ıınrdi ... ~~İmgr şasr' • vehacevap diyordu. Ben de kurşun kalemi- Cemiyeti Akvamın teknik teşkilıttına ır.ıı on aça çı ıgı ma temas ~ er~ • o .. tJıi! 
ve . perato un ız r ettı- . k . b. f "l b 1 mezuniyet ve salahiyet vermeği ka- Ü b h !ara karşı fılhakıka ınu .• r 
ği arzu üzerine baron Marschalllmı Jı anp rem ~r onn~ tu - bul etmiştir. Meclis harbe mani ol· m sa a ası harp hazırlandığını, bU ~.· 
telegrafnamenin Wolff ajansına mKaga çka ıds~yordumk: .. 

8
°.5

1
. um 1 mak çarelerini takviye maksadile vil K k } .; k "dd t}" b" de harbin mütecaviz ıneJI~ 

d
. dilrn . . . T 

1 
nesebec ıyor u ı: ı ıyor d . ·ı etı: • k 1 aça Çl Jga afŞI Şl e l lf . . ıınel' 

tev ı e esını . en_ırettı. e - sun ya aşıklar irin hazır mek- cu e g~ti':' ~t ~mumı mu avhe ena- 88 l I h "l erazısınde cerey~n e ..., ~ 
grafname sevkedileh epey oldu" .. ' . ... 1 ~e proıcsı?-1 anz~me m~~ur us~- ne a,, anın •. d ı ı milliyete ehemmıyet verw f 
dedi B .. . M h 11' tup numunelen satarlar. Sen de sı b;r komıt~ teşkil ctmıştır. Meclıs, bl I ıııı.ı l muca e e açı ıyor ld'•• . be etı1l 

: .unun uze~_n~ .. arsc a bir Sark seyahatinde padişahla 1 Cemiyeti Akvamın Bulgaristandaki r nC .« er ~ ge ıgını _Yan ~Nd. 
la cıddı surett~ goruştıim. Ken- d t h be .. 1 . fevkalade komiseri M. Charronun is- Mektepliler müsabakasının . .. mustakbel harbın daha k 
disinin isleri Türkiye nezdinde os ':.~ n;u .~ re numune en tifasmı teessürle kaydetmiştir. 8Sinci hafta birinciliklerini sıra Ankara, 24 ( Telefonla ) - rük muhafaza teşkitatı ~uşte~e bir makine harbi olacağııtl..l k 
sefirlik noktai nazarından mu- vapa '. ı rsın. . ·ı . Hükfunetçe afyon ve mürekke ken hareket edecekilerdır. Bil- ederek Sovyet komünist g", 

hak 
. - · · fak b 'b. Wılhelm Şarklıların cazıbe- TAHDİDİ TESLİHAT sı e yazıyoruz· . hassa kaçakçılık yapıldıg" anla -- · .. ı;ıı3 eme ettıgını, at u gı ı . . k nk 1-Galatasaraydan 181 Necip batı kaçakçılığı ile en şedit bır t t . .~ .. gını vatanın mudafaas 

müballl.galı nümayi lere m'ni sını, Şar m menazınnı, re le- Cenevre, 23 (A.A) - Cemiyeti şılan stanbıil ve zmır giimrük 1 · f r 

1mak 
·ı beş · .. ak 

1 
rini terennüm ederken M Von Akvam meclisinin gizli içtiınamda B. 2 - Darüşşefekadan 859 Ha- surette mücadele için tertibat !erine ihracat eşyasının sıkı bir ey emıs ır. 8ıif · 

o \·asıtası e nım mu e • · B 3 G Iatasara dan ""2 - Yunoslavyada '/ 
lef oldug"umu söyledim. Bu nü- Lucanus, Potsdam'da kalan zev umumi tahdirli teslihat konferansının san · - a 

4 0
Y "" alınmıştır. Afyon kaçakçıilıgı surette kontrol edilmesi için "' ~ A _,, 1 

· .. I b. t l f 1932 senesi Şubatında içtimaa daveti Orhan Esat B. - alatasa- ·· d 1 · d brta ·1 ·· · ilrn' · BELGRAT, 2_:A.~· mayış· !er İstanbulda tehlikeli ha cesıne şoy e ır e gra name k .1 . . K f . M F hi B muca e esın e, za ı e gum emır ver ıştır. . . . 0511 .. . . . . göndermisti: "Bu gu·'rültüler- ne arar verı mıştır. on eransın ıç- raydan 317 . a. r. . 5 - vekil M. Zıfkovıc, Yug ... ı 
yaller vucude getırebılır, mı!- " • C . tima edeceği şehrin ve reisinin inti- İstanbdl erkek lısesınden 219 F k b"" .. k da halkın memnun ol,..,,t 

1 M" l"man t b den bıktım. anım hem sem habı meselesi gelecek Mayısa bırakıl ır anın uyu Hindistanda vaziyet .. ,~ır 
ylanon Farca ,usu 1 'lie 1 ~sıRo- "gönnek, hem de kırmızı laha- mıştır . Halit Vasıf B. sui kasıt teşekkülatı "'11 (1 

ransız arı, ngı z en, us . . . . kız Müsabakayı kazananlar mev k • YENİ DELHİ, 24 A. A. _ tirdiği yüksek makaJTl 
11 

tarı hiddetlendirebilir ve onlar- "na ıle pışmış ~!~tavşan art- ut mükafatlarını gazetemiz ida ongresı eden ~emurlar ve zabitle! 
da emniyetsizilk hasıl edebilir- "mrafası ye~ek ıstıy~~·" Bkuu d t~l- Gökte ne görmüşler? rehanesinden aldırabilirler. Ankara, 24 ( Telefonla ) - Umumi valinin iki güne kadar smda tevkifat yapıtdığ1• J. ı 
d

. T .. k. ·1 .. b t g namenın metnını o ugu c·· h · H Ik F k.a siyasi mevkufların serbest hıra oll ı. ur ıye ı e munase a ımı- . . .. .. •. .• NEVYORK, 24 A A. N um unyet a ır sının sisteminde tebeddülat . o 
zın iyi olmasını <laima temine ça vakıt hepımız guluştıik: tabu . · - ev 89 uncu hafta b .. ··k k · Mart · kılması hakkında bir beyanna- · ·• • ıısı ş . 1ı tun ve bu husustaki gayreti- İmperator aramızda değildi. york ıle Canada arasında bulu- 89 uncu hafta başladı. Bir haf uyu ongresı, ayı ruha- me neşretmesine intizar ohm- ve nihayet kabı.1e a.ı ıdılS f.~ 

·. · .. kaf 
1 

kalın dı - SON nan bir çok yerlerden gelen ha· yetinde toplanacaktır. Bu haf- da anlaşamamazlık o .. 111j • 
mın mu atı o ara a gıın , • uu • , 

1 
.. ta zarfında gazetemizde çıka- taki fırka grupu içtimamda maktadır.Bazı eya'letlerin hüku zabitanın bugünkü reJ

1 

Türk nişanı kalmadı. Fakat ber ere gore, havada sarı-kırım- cak haberlerden en mühimınini ·kl · h kk clJI t' . · - Romanya Kralı k kl b" ··k meclise ekilif edilecek yeni ida- metleri bu mevkufların bazı ka- testo ettı en a m ti fürkıye ıle dostıuırumuz benim BÜKREŞ 
24 

A A Kral zı uyrud b~ gayet u1~uk v~. ıı.~eş seçip önümüzdeki cumartesi ak matbuatta çıkan haberle,.., nazarında anc:.k sıyasi olmak - rengın e ır yuvar a · gorun- şamına kadar müsabaka memur r1 ve adli kanun layihaları hak- yit ve şartlara tabi olarak mı. 1/9,.. 
· d · • '. f - c ı• t ' · · · · .. tü H , 'l'ınl . b olaraktekzip etmiş ve ·1t1" 

tan zıya C: ıktıs~ıiı hede .ıere va-
15

aro un açAglbey~I~ ',damerasımııla muş• br: hC:Yd.et a 1ıd :rı unwı luğu adresine gönderiniz. kında vekilllerin izahatı dinle- yoksa mutlak surette mi salrve· isimlere ait olan istı. I· 
$11 olmak ıcin hır vasıta ıdi. Tür mayısta aıu ıa yap - cevvı ır a ıse o ugu zannın- Neticeler, pazar günü ilan e- necek, layihalar üzerinde müza rileceği meselesini ortaya sür- d h ı tahk'k d'leceği!ll ' 
kiyenin kuvveti hakkına hava- . caktır. da bulunmal~tadrrlar. dilecektir. kere cereyan edecektir. müşlerdir. r:i~~ 

1 

e 
1 

f1es'ül müdu 
, 
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Va PU rCu la rı n hükümetten haklı bir talebi 
Tiftik Nezahet 1 Bt!lediyede 1 V apurcılar Soğuklar l.__._v1_·ıau_ec_ıe --91 

Piyasadaki durg\ın- Nureddin Münşi B. Seyrüsefer Hükumetten haklı Dün biraz hafifledi, Tasfiye 
Poliste 

Juk zail gene cevap veriyor K d 45 talepte bulundular T rabzonda 
jandarmanın ı ... b ı d Ziraat kongresinde afyon a ro memura Henüz Seyrisefain idaresile • dd u· fı Eski çakmaklar 

1
. d o maga aş a ı meselesinden çıkan munakaşa tenzil edildi vapurcular arasındaki ıntiıanar şı e ı rtına var.. D ft d l ... 

e 10 en Geçen sene tiftik piyasasın- a.lakadarlar ıırasmda kapanmış .. . ,halledilmeden vapurcular da bi- Bir kaç gün devam eden so- e er ar ıga 

_ılı şerir 

oııJ1 nasıl kaçlı ? da husule geilen durgunluk son addedildiği sıralarda Ankara- Sey.rusefer merkezı:ıde me•- ribirilerine karşı rakip vaziyet ğuklar dün bir az kırıldı. Li- devrolunuyor 
a . zamanlarda zail olmağa başla- dan gelen telgraf üzerine mese- cut 65 memur~'.'11..2~ sı .aımaı:ak almağa başladılar. man idaresine gelen malumata . . ••• . 
dl elkı akşam saat 16 radde mı tır. . le gene tazelendi. al~cı. şube mu~~ıyetı. emrı~e Bu yeni ihtilif bilhassa Ka- nazaran Karadenizdeki müthiş . H~lı ~sfı~ede bı!l'Ullan eskı 

e Eminönü~d~ ~ seneye 1ngilterenin Bra~~rd pıyasa- B_una se~p Ticare_t boı:ı;;as'. verılmış ve seyrusefer ıdaresın radeniz hattında tesirini göster- frıtmada s~e_t b~uştur. kibrıt şırke~ınde m~vcut . oilan 
. . nı Ohanes ıkı Jandarma- sından ibTacat ofısıne gelen başkımyagen Nureddın Munşı de 45 memur k~şı:ı;._ Bu s1;1- 1 miş, Trabzona yolcu ücreti 80 Fırtınanın şıddctındcn Jımanla çakmaklar ile tahsıl _ cdilece~ 
ı. 1?den savuşup gitıniştir.~ rnalfunata göre, Türkiye mal- Beyin afyon meselesinden bah- ~etle ka~o d~dıgı ıçın yatıs kuruşa kadar düşmüştür. ra sığr_?an vapurlar limanımıza bono~n def:te~darlıga devn 
ı .•se şu şekilde cereyan et Jarı üzerine haraıretli m~mele sederken kongrede Ticaret oda· "e zabı~ bele~ye ?lernuruırı- Vapurcular birliği simdilik gelme_g~ baş~amışlar, ve hare- takarrur etmıştır. 

r . ler yapılması ınuhtemeldır. sı raportörü Hakkı Nezihi B. nm se~sc;,fer ışleırme yaı:~ım Seyrisefainle olan ihtilafı bir ketlerını tehır mecburiyetinde . Defteı;_dac!-"t çakrn~an. Ma-
l Şamba günü akşamı tev- T. ftik fiatlerinin 114 kuruşa hakkında "İn aşağı!" denildiği- e!111e_Iez:ı alakadarlara teblig e- tarafa bırakarak vapurcuları kal_an ydlcu vapurları da sefer- liye vekfiletınden eınır geli!1ce-
i . e nıüdür!üğüne bir mü- k d 1 düşmesinin scıbepleri şun ni söylemiş olmasıdır. Nureddin dilmıştrr. Bun~_an başka 6·ele- yekdi""erile anlaştmnağa uğras !erme çıkmışlardır. Karadeniz- ya ~a_?ar muhafaza e~e~tır .. 
ktl- re gelmiştir. Bu müzek- ı:~. B. bu tabirin kongrenin nezahe cek sene .. seyru~f~~ kadrosu~ ma~dır Bu meselede hake~ de, kaydettiğimiz kazalardan Bılahare satılması ıhtırnalı 
rat' : mevkuflardan Ohanesin 

1 
~ Melez hayvanlardan u- tile gayri kabili telif olduğu id- nwı .~e~s?, ve mu~nyete kalbı vaziyetinde olan Birlik müdürü maada bir kaza olup olmadığı mevcuttur. 

le. el~ birine~ hukuk uıahke· cuz yün yetiştiriliyor. diasıru gayri varit görerek de- de duBşunlillmd_ekted~; • Muzaffer B. bu hususta demiş- h~üz.malfun değildir. ~~man Fuhuş için Slbhİ 
a t2anu btldiriliyor. R u· • vaziyeti ıniştir ki: e e ye butçesı tir ki. daıresınc bu hususta mutem- tali tn 

anes b .... B 2 - usyanın carı ih 1 · · h. bi ı· eflm ma ame bi . ı_:ıerşem e gunu e->:- .k daki b .... k ma- - Kongre gayet nez o - Belediyeye ait beş ayGık mu- - Şimdilik Seyrisefaini bir m~m. ıç r ma umat g e-
w aÇ ·n~ın~ı l~ukuk mahkemesı 3 - Ame~ asile N:;ork pi muştur. Birisi için: "İn aşağı!" vakkat bütçe henüz gelmediği taraça brralı:trk Trabzon hattın mıştır. Fuhuşb mücadele için Dahi. 
r d erillmek üzere tevkifha• li buhran d~ aımaması. denmiş olması kongrenin neza- için bu ay da maaş avans ola- da rekabet yüzfutden müşkil va- Alınan haberlere nazaran A- !iye vekfiletince yeni bir .tali-

' ı arına _kara~o! kuman- yasaJarını.n a mukabil İngiliz betini ihlfil edemez. An.lı:arada rak verilecektir. ziyete dilsen Y-elkt>nci zade, A- n:'1dolu?un _bazı mmtakaJamıda ~tname yapı.lıru§ ve tatbik e-
n) 6na teslım ediliyor .. Bu A?cak mrazla mal allmakta- bunun aksi bir kanaat husule 931 bütçesi de hazırlanmış, ta lemdar zad-: ve Sarlık 7-,rlelt>r şıddetlı soğuklar ve kar başla- dilmekte. bulunmuş~ ... 

seneye mahki'.im bıır şe- fabrikaları geldiğini zannetmiyorum. ibedilmek üzere matbaaya ve- 1 kumpanyalarmı itilafa davet et-' mıştır. • Bu talimatnamenın mucade-
s . · e . . . dır9·29 d Amerikada.dahil oldu Mevzuubahs telgraf benim rilmiştir. Bütçe ibu günlerde be tik. < TRABZONDA FJRTJNA leyd. itam temin etmediğini id-
t . s, ıkı Jandarmanın ne- a . 1 h · d b ı nrnak · in çekil rayi tetkik da· • ·· ıa edenler de vardır nde v k 

1 
eı· 

1 
k ğu haJde 32 000 balya olan tıf- a ey ım e u u_ ıç .. - . . ımı encumene ve- Yakında bu lmmnaıwalann Evvelki gün Trabzonda şid- Afdı" malfuna • .. 

k 19 9karıı e e epç ı o ara tik ihracatıı~uz 930 da Amerika ıniş olsa gerektir. B~. ~evzu u- rilecektır. • müme~sillerinin i~tiraklerile detli bir fırtına olmuş, saniye h g~ l . ta ~ore fu-

kaı: .. İnci l1uınık şktır •. hk m s" o-·· nm mal a!lmamasına rağmen zerinde söyleyecek sozum yok- Elektrik ve tramvay :Rirlik'te bir ictima aı{·d,.rliler~k de 18 metro sür'atle esen bir lanu~ç.mudcaSeheh~ın SJ1e1, k'.sbıı:n 
v• u ma e e ı B " • h~ b. h ld 1 'htil"f h 1 .. • ı m e ı ıye ve......,etı ır 

h" e llzı.ın müddet beldenildik 31,000 balyayı bulmuştuır. u se tur. • " • tanfeleri ."t ır " c o an ı a m a - ruzgar uzun bir zaman şehri ka talimatname yapacaktır. 
0nra. nihayet Ohanes çağ neki tiftik stoku İstanbulda Talebenın muzelen Elektrik ve tram ·· tle- line çalısılacaktır. sıp kavıunıuştur. Fırtınayı mü- Bu talimatname de yapıldık 
tır. 26,000 balya ve Anadoluda • t •• .. rinin yeni tarif 1 .~Y ucbi~et Bu içtimada seferlerin muay teakip sağnak halinde kar yağ- tan sonra fuhu.,la m·· del d -

. kad d zıyare gunu e ennı tes e- .. nl d im k • ba 1 .. uca e a-
at ~§in garibi mahkeme- 12,000 balya a~ ır: .. . . . decek olan komisyon bu hafta J.'.~n gu er e yapı ası gere maga ş amı~tır. ha iyi bir şekillde yapılacaktır. 

Stedıği Ohanes bu değil- Son tetkikat keç~en~. ~uhım Müz~lerı zıyaret ederek~~- toplanarak tetkikat ya acaktır. tüccarın v~ gerek vapurc~la_ı:m Fırtın~, şeiıırd~ -~a~ ~asara- Şimdi tatbik olunan talimat. 
bir kısmı kesilm~sı yuzunden bikat. gören 1?:1ekt~p tal~besı ~- Elektrik fiatlerinde bfr miktar menf~tle:ıne ~~vafık . bir ~c~ ta sebebıy~t verdıgı gıbı telg- name ise daha fazla inzibati hu 

k dımnaıar, Ohanese gene 931 tiftik istihsalllitmm az. ola- çin zıyaret günlen tesbit edil- tenzilat yapılın&.sı ihtimal da- ret tarif~sı tespıti suretıle telıfı· raf tellennı de_ yıkaırak muhabe susatı ihtiva etmektedir. 
~ . ~takmışlar ve tekrar yo- cağını göstermekte ve ta~ırler~ miştir. Ecnebi ve diğer ziyaret- hilinde görü!lınekt d. beyne ugraşılacaktır. ratr sekteye ugratımştı:r. • " • 

e 2tilmüşlerdir. Fakat bu se ihtiyatla hare~et etınelen tavsı çilerin geldikleri günler çok ka-

1 
e ıx. 

1 
Halkın aleyhine bir trüst vü SEYHAN YÜ.KSELlYOR Maarıf butçesı 

anıvayla ge!linmemiş ve ye edilmektedır. . ld labalık olduğu için talebeye ay- Mahkemelerde cude getirilerek ihtikar yaprlma G 1 1 f hah Maarif emini muavini Fahri 
0 larak dönmüşlerdir. Son bir haftada Istanbu an 1 n bir gün tayini muvafık görül- - sı mevzuu bahs değildir. Mak- . Sene, ge en ~e _gra. . erle- ve maarif müdürii Haydar Bey 

at11 Eıninönüne ~eldikleri 322 balya tiftik ihraç olunmuş- · müştür. Esasen talebeden duhu Büyükada intihap liste• sat vapıırculann zararına mey- n :Y~ n~%ğ~~ b~· buçuk ler dün emin Müzaffer Beyin 
ada Ohanes, hır paTça tur. . _ . !iye alınmamaktadır. sinden k d dan vermemektir. :.e e Y s ıııı ırmekte riyaseti altında içtima ederek 

°[1~arla a~s1::5::Ut! ~= cür'etkar h;ydutlan aramakla Yangında yaralananlar Ç~ a_n . ava Laakal 3-4 lira olması icap 1;.rakya mmtakasmda hava a- n~ülhak~t m~f bütçelerini tet 
ç de de aç g ş meşğuldür. h ld ? .~?.çen beledıye ıntıhaba~~a edenTrabzon gövertesi navlunu çıktır. kık etını_ş=-l_er .. dir._._. __ _ 

~es kalabaılığı yararak Bu nasıl şoför? ne a e. Buyu~ada.~a. k;tyb~lan_ bir_ ıntı- 80-100 kuruşa kadar düşmüş- Kastamonu ve Konyada da B. .. . . 
..,.,._nı : . d Agopyan ham facıasmda ya- hap lıstesı hikayesıne ısmı ka- tür Zaten zararda olan kumpan meb ı tt k - k ır motur ıştiaJ 

r adJ'.:n 1:ç~~, {~ ar: 1524 numarauı otomobili ida ralanarak Sen Jorj hastanesine rıştınlan Avni B. isminde bir yalın-dan Sadık zadelerin Boz- dır zu ı;ure e ar yagma ta-
;;: ıger ; 1 po ıs m~ re etmekte olan şoför Kanıfil Et kaldınlan üç kadın ve bir erke- zat tarafmtlan Vakit gazetesi a- ca ada vapuru Alemdar zade!e- · . . ederek yandı 

·, arkasın an ateş etmış bankalaııdan Şishaneye doğru ğin ahvali sıhhiyeleri salah kes ci cezada ba§Ganrnıştır. Davacı rin Yesilirmak vapurları karaya KANDILLlNIN TAHMlNl B t . h. . ._,_ 
· • · d A ı h. ıı da d"" 2· aru ın ısarma aıt .... rno-

ltat bütün bunlara rağmen çıka<rken, yokuşun alt~aşında betmek~edir. Bunlar an . yşe J.Y .1ı; ~ç ~. . va:ı:'a !I~. ı~- oturmuşt=. Bunlar sigortalı Kandilli rasathanesi hava tör dün akşam üzeri saat üçte 
_ _.. bir kenarda bulunan polıs nok- ve Nadi=. H. larm sıhhati da· vnı • en ısının aıyası ır sır değildir hakkında şu malGmatı vermek- r im kt ik B 
aı.... es, Çarşıkapıya kadar koş tasına ansızın bindirmiştir. ha iyidir. Hir kaç gün sonra has kat faili olarak gösterildiğini! B ·.b. 1 d tedir· ıman~a. ge . e. e . en °5 

ız ve orada da ivicach sokak .. tahaneden evlerine kaldmlacak ve bu suretle de haysiyetinin . u gı ı zarar ar .• a nazan . . . . . . . . tancı onlerınde ıçmdeki barut-

0
7z dalıp cıkmak suretile en Bu esnada kulubede oturmak rencid edildi - . . .. 1 . dikkate alınarak mıllı vapurcu- Hava ıyıleşrnıştır. Şımdılık ~ar iştial ederek yanrnağa başla , , ı· t ail Ef d. mü lardır e gını soy emış ve l • b k · · · k"f. kar ihtimal· kalma ur Y uıı Yet izini kaybettirıneğe mu ta olan po ıs sm en ı_ : M.. 1 hb • Vakit mes'ul müdürü R fk Ah ugun a asını temın ıçın a ı .. ı mış . a- mıştır. Kaptanla mürettebat 
le k dlmu§, bu suretle arka- teaddit yerilerinden teh1ıkelı uze er re .. en . . met Bey buna cevap :e~erek k?zanca im~an ~ırakmak laz~m ırın (bugun) hava daha ısınacak kendilerini denize atarak sahile 

~ıı. atılan sil1i:hlar da boşa surette yaralanmıştır. Son zam::ınlarda muzı:,len zı- yapılan neşriyatta bir kast oıl-1 d_ır. B~ temm e~ilemezse denız tır. .. .. • çıkınış]ardır. Motör batmışur ... 
IŞtir Ş t·· K" .

1 
bu i"'i yaptıktan yaret eden meraklılar çogalmış- madı<TT .. 1 . t'r ticaretı yıkılmaga mahkUm o- _!>u?~u hararet asgarı 3,5, aza 

·ı· · 0 or amı ~ G · ·ı da b. .,.nı soy emış ı · il M f"h · ti mı 4 ıdı M 1"11 ' t rfih ıik kumandanı yüzbaşı Ab sonra, otomobilden atlamış ve tır. ezıcı er m~:ınm. ecnc;, 1 Müddei umumi, Refik Ahmet ~r. ~ama 1._.umumıye e va- · a U enn e 
adk ve t knn kumandanı k d m basmıştli'. Vak'a ve seyyahlar mühim bır yekunıBeyin ·'-era tın. i talep et . t. zıvet soylendıgı kadar fena ele- TRABZON VE SAMSUN Z 1 . a sırra a e k d M"" 1 .. d. . ., e mısır. ··ıdi D . . . • 1 l aman 

fo~ e~ Beyler tah1dkata vazi mahalline gelen dig~r polis~~ ~tına _ta U:· uze er ~u ırı>:" Karar verilmek üzere muh;ıne- g~. r. ~nı~ ~car'!tı ~~ am ve TELLER _ .. • 
T etınışler ve firara sebebi- murları yaralı lsmaıl Efendiyı tı, teşhir edıl~ a~ara aıt malu- me kalmı~ır. yuksek hır ıştır, kolaylıkla ze- Posta ve telgraf idaresi, son ~a.be~ aldıgımıza gore malul 

seril! Veren jandarmaları nezaret S J rj hastanesine kaldrrrnıs 1 mat veren yenı hır rehber neş- Hal' t F h . B • d val bulmaz. fırtınanın tahribatile hala uğraş mutekaıt memuırlardan olup ma 
a a!larak ist'cva etmişler- lae~ 0 '!retmiştir. Rehberde maruf eser- 1 a n .ın avası Vaktinde tedbirler alındığı maktadır. Trabzon ve Sam ıaşl~katolunnanlarınterlilızam 

. 
1 p i Ş:rör muavini Sabri yakalan Jerin resi~eri d~ vardır. D~bedayi ıncc~uasında takdirde tehlike zail. olacaktrr. hatlarındaki bozukluğun ta:~ l~rı aıt o~dukları ~ütçelerden ve 

ıran Oha . kr der- Rehbenn aynı zamanda muh çıkan bır yazı dolayısıle Halit Hazırlanan men'ı rakehct ' rine dün de devam d.lm. .rılınek lazım gelıyorsa da mü-
. . . nesın te ar mıştır. . b. ı· 1 .. Fah . B f d ,_,,_ . . . j e ı ış ve . aı· dahili ı ıçın bı·r t ft . darına .. ak'al telıf ecne ı ısan arma tercume- n . tara ı an mez.,.ur mec kanun pro1esı Tıcaret odası ta- bu yerlerle rnuhaberat bi" ta vazeneı m ıyeye olma-

ara an 1an D •• k h V arı .. . ·1ın· . . ' . . . " . [lvası , h • b.. el 1 . ~danJığı çalısmakla bera- un U cer si d~ vucude gettn ıştır. • ~ua mu?arnr ve mes ul rnlidu- rafından Iktısat_ vekaletıne gön temin olunmuştuT. >an usu~ utç .. er e ıdare olu-
l~~~~r taraftan ·da polis mü- 1 _ Unkapanm~? _oıu:an E: T urkocakları rozetlerı ":1: aleyhıne açılım:ş ~lan d~vaya d~~ek üzeredir. Fa~at bıın~n Sof ya ile telgraf muhabera- nan ~ev~e mustahdem ~a
u.gtj:ıe bir tezkere ile keyfi zincanlı Esat Dürru ısn•ınde bı Türk ocakları azasına mah- dun de dev3:m edıldı. Ş3!llt ola ?u~~t~e ~a.?uJ edılmemesı tmı inkıtaa uğratan anza dün lullenn terfih zamlankernafı_s~a 
htldırilmiştitr. ri hemşerisini ağır surette ya- sus olmak üzere yem bir rozet rak A~et Ihsan_ ve Va - Nfı, ihtımalinı duşunerek vapurcula- tamir edilmiştir. ~~k zat ~aaş«~n m~asebecılı-
ağı k ralayıp kaçmıştır. Mecruh Cer- ılmaktadır. Rozette bir boz- BeY'lerın mazbut ~~adeleri okun rm kendi aralarında anlaşmala- gındi!n ıta edilecektir . 

arnına saplamış rahpaşa hastanesin~ ka!drrı'I- ~:~t başı bulunrnaktadrr. Rozet d~: Muhakeme muddeı umu~!- rnu temini faide~ g~rdük. Va- Kaza kongresi bugün Afyon k ak 1 'I 
akırköyünde bakka1 çırağı mıstır Ceırhin sebebı malum de le darphanede basılacaktır mutalea_sını ~eı:neyan etmek u- purcular kongresı nısanda top- Anıt 24 ( T 1 f 1 ) aç çı an e 
ır il d' - . .. , . . r • • . zere talık edıldı. 1 ktır ara, e e on a - mücadele 

.~ ı~er çırak Halil dun ğiklır. · . Türkocağmda aslı aza olanlar F h . ana~ • · Fırkanın Ankara kazası kon e u:ı:erı Veli Efendi çayı- 2 - Galatada oturan maki- bu rozetlerden tasıyabilecekler- antoma Me medın Millı vapurcıılar tarafından sı· ya~ ·ık .çt. kt dgr Hükumet afyon ve mürekeba. a. b. ·b· ki d • . S b' 1 . , .. ~ ı ı ımaını a e e-
ler ırıı tTlerine teı;adüf et- ni5t Mehmet, kıskançlı a os- dir.. kardeşi mahkemede u;yey~ ır yo cu postası tesıs cektir, tı kaçakçılığı ile en şedit bir su 
b· aralarında evvelce ge- tn Fotikayı yaralamıştır. Avrupa ya tahsile . . . . . edılınesı ve bundan başka bazı Bursa v ·r t k • rette mücadele için kat'i tedbir-
ır mesel .. .. d ka ga ' S d" lkincı ceza mahkemesı Fan- ecnebi memleketlere yük gemi- ı aye ongresı "er almıştır. Afyon kaçakçılan-

i 1 e yuzun en v 3 F tihte Kazganı a ı ma "d k 1 M hn · d · " §!!erdir. · - . a b k . Mehmet ağa gı ece memur ar torna ~ ıedin kar eşı ~bdur leri seferleri açılması mukarrer toplandı na karşı biaman şekilde davra-
•·.,11.,-' .... k'"gada Halil bıcakla Hızı- ~aU~sındfsm:J 1isimlerinde iki İktısat vekaletinin imtihanl:a ;h:;a_n _ıle Sarı Musuı:a ısmin- dir. Türk vapurları arasında BURSA 24 (Milliyet) _ nılacak ve bu işe cür'et edenler 

rf' el arnı:ıx deşmişti;. Mecruh k u~ vetarafından bıçakla yara· nnı kazanan 21 efendi gelecek lae ırının muhakemesıne baş- böyle uzak seferleri yapabilecek Umum kaz~ murahassalannın kanunun en şiddetli hüküınleri-
0'"'.~ ühalın~e hası:ıhaneye götü ıaa:ım~ş tır . ayın ilk hafta51nda. AvrupaJ'.a. m%· Fantoma. M~hmet ~:ı:ruı~r vardir. ~apurcular bir- i~~rakile ve tam bir serbesti da- le tecziye edileceklerci.tr. 
il ~. Canh Halı! yakalanmış 

4 
ş B rtta Selim Pasa yo hareket edeceklerdır. Ekserısı k k 0~?u~? ~eçh~~ bır kasa hgı hukümete muracaat ederek hılınde aktedilen vilayet kon- Afyon kaçakçılığı mücadf'l~ 

~ S kusıında e:t:an balıkçı Yorıp memur olan bu efendil~~n Av- s~:aha;:ı:u:h::m o;;;;~ ~ş ~us~? ile yeni ticaret mu3!1ed~- gresi samimi bir hava içinde ce- sinde zabıta ile gümrük muha-
tınel ctrayda karmanyola bir. aile mese(lesinden kayın bı- rur~a bu:un~lkllar~mud~etçe Bu davada beraet eden ~b: sı muzakeratında dRusya .de I'.- ~yan etti. Reylerin tasnifi hay- faza teşkilatı müştereken hare
ve ""ellki gece tüccardan Mus- 'l"aderi Teodorosu yaralamıştır. dtaak~ı1lat aaşlacan k:il:ne ~er~- durrahman kardeşini sık sık ha ~anlarnnıhz araT~mk a nakllıyat ı- li heyecanlı olmuş halkın tevec- ket edeceklerdir. Bilhassa ka-

li:f . . . ı, ma - . h _... . . cm tercı an ur vapur arının cüh ve itimad r k h · çal ı k a tı" ı ı t 
e d ,. ısıninde bir zat Aksa- 5 - Taksimde Zıbada oıu;an ilemeyeceği bildirilmiştir. pıs an.,,,.e zıyaret edıyor. kullımılmasmı teınin e k .. .. . ' ma ayı şa sıyet cçı ı Y p. gı ~ aş? an st;ıın 

a ~ofular caddesinden geç Mustafa, Tarlabaşındaki evıne Evvelce önderilmesi karar- '.Başka bir meseleden mah- . . ... tme uz- ler ?z:ı:nde t.~lanmıştır. İdare bul. İzmır günırülı!le_rme dahıl-
te ıken birdenb·r o"nun·· e · kte olan Dimitriyi bıçak· 

1 
gl b. b. kü.m olan Sarı Mustafa bir gun·· re hımave edılmesı ıçın teseb- hey etım teşkıı eden zevat mu- rlen çıkacak her nevı eşyanın sı 

ki . ı e gıtme - Jaştrrr mış o an ır su ve ır ma Abd . bilsatta bulunmuştur Evv t h 1 ·· · k b' k"ld k ı · · : Şı çıkmış ve bunlardan bi· 
1 

ilr g"mdan yaralamıştır. . "h d" · · ·· d .1 urrahmana "Benım, Topa- . .. · ece ra assa ann mutemadı alkışla- ı ır şe ı e ontro u ıçm emır 
a aca Kı t h ın k_ınde mu.m<len ·ıı·skmın fgon en md.el nede filan yerde bir takım gu·· n~lr1wnttı 'J',,rk wınurlarmı rile tebrik edildi. O sırada Gazi verilmiştir. 

r-. 
6 

Galatada sme an - sın en sı ı ı sar ınazar e ı - .. - tercihan kiralııvan R 1 H ha ·ıd _ __ ......, ___ _ 
.uıır! hitabında bulunmuş- - B ti ·le Fran . ti ' muş takrmlanm var. Bunlan gi . us ann son z. ve şvekı en gelen teşek-

da oturan ma~.~ :n !~av a et mış f· f d h'l" dip oradan al.,, diyor. Abdur- znmanlar~:ı dıö-er e<'nt>bi v;ınıır- kür telgrafları alkış tufanı ara- Spor 
_,,, Ustafa Ef buna karşı taşı ı;:uva, çocuk_yuz?~d ~ış ıcare 1 a 1 ıye rahman da bunları tarif edillen h>"nnı tercıhe başladıklan anl<ı - sında okunmuştur. Akşam mu-

A .• ıı 1 tabancay~ çekmiş ve: - mişller biribırlerını ya • beyannameleri yeden alarak çarşıya götürüyor. şılmıştır. .~ ralıasslar serefine belediye sa- Şampiyona müsabaka-
gOl" ü laroır F k · · -·- - ı d ·r · f · ··d· zeri 

1 
. . . · Şubat iptidasından itibaren a at orada kendısınden şüp- onun a ı tar zıya etı vcrı ı. lan • k t 

?.~ uıııı di}~eh!e ::;;zı vu intihara teşebbüs tatbikine başlanacak olan Tica belenen polisler:, bu eşyanın ça Himayeietfal kongresi Mermi abidesi na gırece zeva 
vraP akat bu şekJdeki mukabele Beyazıtta Mimaırkasım med- reti dahiliye beyannamelerinin lınmış mal old~gunu meydana Himayei Etfal cemiyeti Ka- Askeri lise önündeki mermi . Türkiye idman Cemiyetle!"i 
b'tıe': a.nyolacılarr büsbütün kız resesinde oturan reji amelesin- ilgasına müteallik talimatname çıkarıyorlar. Dun bu mesele eti dıköy şubesi kongresi ekseriyet abidesinin inşaatı uzamaktadır. Ittifakı İstanbul Mm takası Ri-
d ~ •iş Ve üçü birden Mustafa den 17 yasında Mihriban ten- nin gümrük muayene memurla ~~fınd~ mahkeme bazı şahitleri hasıl olamadığı için pazartesi Bunun sebebi bazı mermilerin yasetiııdcn: 
t 1 

0 0~11n Üzerine atılmışılar ve ilk türçliyot i(ierek intihara teşe~ı- rile muhafaza ~üdiriyeti~~ a.~t ınledı '!.e. n_ıuhakeme :tahk~~a- f"ıiniine t:ılik e<lilmis tir. j içindeki kapsüllerin patlatrlama 1931 sc nes! şampiyona müsa-

1 
arak tabancasını almışlar- büs etmiş ve Haseki hastanesı- kısımların tatbıkatmda muşku-1tıknl 1tevsıı ıçtn başka hır gune ··r·· .. k .. 1 .. k . . . . masıdır. bakalan.ıa nızamnamemiz mu-

as :ı.ı . Ka ~ da k .. a c r. u uru çu u · ve saıre gıbi ışleı·-ı . . f • 'b" b d h 
idil~· ıı.· rınanyolacılar Mustafa ne kaldırılmıştır. lata mey n vermeme uzere • •• 1 " 1 1 d " .. 1 Abıdenın etra mdakı parkın cı ıncr: ser est u ul hakkım 

o .. ın ·· .. R". t b ··d·· ·· S Bır uf ... •• J •• t kif e n1esgıı oma ıo-ını soy emek . . . ı.. ... • b 1 ··ıııi d cuzdanmı çrlı:armışlar ve B 1 k ağlan çalınmış dun us~a _aş mu u~ ey- ururKÇU ev 1 b - b r . b f d tanzımı hıtam bulmuştur. Abi- ,,..ız. u t.nan zevatın bu baptak· 
JI e bulunan 180 lirayı aldık a 1 fi B. in rıyasetı altında hır ko- edildi / . e:a er c ıge: tı;::a tan ~ ne-1 denin ikmali için evvelce veri- şeraıti anlamak ve duhuliye vı: 
~eti sonra cüzdanı iade etmişler Evvelki gece Kumkapıda Ka rıisyon toplanmış ve !azını ge- ür· .. k "T"kl . besmın ~~t ed~s ın oıldugumı len tahsisat kafi görülmektedir rakalarını' almak iizere ikiseı 
er•- .il !afat yerinde balıkcı Armana- len tedbirler tesbit olunmuştur. ~ru _çu u .e meşgul Alı eyan ~ e t ır. N d..I! B . · adet fotoğraflarını ve vesikaİa-

re vırı 1IStafa Ef d" ı· k k k aı't balık sandailından, ıneı,. Yal k 1 1 Rıza ısrnınde bır hoca Gebzede Tevkıfhaneye nakledilen Ali ecme wn ey geldı lnnı hamilen •ubatın ·'-ır· ;ncı· gu·· 
. . en 1 po ıs ara o a .. ova ap ıca an te k·r edil . k .ı. · · · R h h · · · · ' " · -. . I t afmdan uç ç~ı- . . v ! . eı e şcurımı:ı:e getı- ıza oca~ın mu akemesının Tahlısıye umumi müdürü j nüne kadar mıntakada · futbol 

1 n bu Nısan rı~mıştır. . İsta~bul.agrr ceza m.ahkemesi11 Necmeddin B. Ankaradan dön- heyetine müracaat etmdtti teb 
·· tür liğ olunur. 
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4 MlLLlYET PAZAR 

Fikir, ~iZah, 
..-.:ı::u a u a•u•u,. .. ,,.. ..... m a u a u ~~·•........,,_ 

A sruı urıdesl "Mllllget'' tir 

25 K. SAN l 1931 
iDAREHANE - Arık""' cadde•I 

No: IOJ Telçat adreıi: Milliyet, t .. 
bnbul. 

1 Sıhhi bahisler 1 
Sıhhatle arkadaşlık eden 

hastalıklar .. var mı? 
Dr. Ruaçuklu Balıkı 

25 KANUNUSANi 1931 

Edebiyat, Si l.I ı'c:ı.t 
••••••••••••••••••••••• Yarın akşam ELHA't'IRA SiNEMASI 

Programlann en zenginini takdim ediyor 

2 BÜYÜK FiLiM BiRDEN 
C l MARGUERITI~ l\IOl\f<:NO ve JEAN MURAT ıarafındd 

c 
( Define . Ararken 

Telefon n..........ıarıı Bir kitap .. 1757 senesinde yıİ. yeti, anha minha, bir dereceye 
lıtanbul 24311 - 24312 - 24313 zılmış bir kitap. Adı ı "Teşfiye kadar, hemen ayni vaziyette Sokakta gjderken patlayan silah tamamın fransızca sözlü film. 

2 LIANE HAID ve GUSTAVE FROEllLICH • 
ABONE ~'CRETLERl leri tehlikeli hastalıklar., . Bili- kalmış gilbidir. Şu halde, ekze- F d 

u · B k h k ··1 · · ._,, da olan hir - ransızca an-G T" ki · · Hariç için rım. una arşı er es gu e- ma, ıçımıZ<ıe pey ze -

tarafındı• 

EBEDi SERSERi 3 ayiıfı 4':o ~;'soo kunıt c~k. H.atta en alimler bi~. : ~ !erin sa~tıkları ve dışarıya çrk- Ç k ... ~hat etmi olan bir bir şeyi tetkik ederken Mısırın 
c; .. 750 " 1400 • ki hekımler ne kadar cahıl ımış tıklan bır yol demek oluyor. '.' ~ d . ş ki b tl · b. duadır Bu filmi her ikislde sinemanın birer 4abeseri !ir 

Haşiye : i\Tükalemderln kAfüsl film ü?.erine aksettirilecektlr. 12 .. 1400 .. 27110 • ler, diyecekler. Bununla bera- Bir yol ki onti tıkamağa savaş- hekimM d tıydor ı.ıA. 'k tan des m~. ul enenke . :: mutİaka , 
b 1 k ·· .. ak db' ı· b' · 1 B - ısır ay ım ntı a sa uayı soy em ı,.ın ~ 
er çok okumuş ar, ço gormuş m te ır ı ır ış o maz. u . d"kk:.. . · · k 1~ d "'ldir ............... ~H~~H~~ Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 
tur. Gazete u matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat ediliJ". 

Gazetemiz ilAnların meı'uliyetini 

&.alıul etmez. 

Bugünkü hava 
r ün hararet en çok 4 en az 1-5 

dı rece idi. l!cgün hava poyraz 
kısmen bulutlu 

ler böyle şeylere karşı istihfaf- adeta derimizin üstünde açıl- bır ad~?1111 .~. anı~ gı~ş. ınanm;.. :z;;:;a ~ezs~niz bu 
ta ileriye gitmezler. Monteski- mış emniyet kapağı gibi bir şey bana gosterdıgı eskı, tuha. ve .. - ?Yl .. . • 

• b' .. .. d "İ d' B 1 lm d .. bazısı pek kıymettar şeylen tet ısımlerı soylemezsenız ne o-

1 
yonun ır sozu var ır: nsan- ır. u yo ım açı asın an vu- . . . k' k 

1 
? 

ları tetkik ederken yaşadıkları cudümüzün temizlenmesini te- kik e?ıyordum. Bır es 1• u
1
':1: ur ··N . 

1 
~ İ b' 

h raf 1 · · d .. .. · b ı d' · h" muş ınsan mumyasının e mı - e mı o ur... nsana ır 
zaınarun u e ennı e goz o- mıne mec ur o an ıger ucre- .. . . . . k'k f ı~k ı· 1 B · · 

.. · J'd' D He1 ı · · 1 · · b - kaf' gosterdı. K.imbılır? .. Bu ha ı a e" et ge ır .... una ınanıp ı-
nunelgehtekı~mlie ~-ır.,h, k~r. ki e erlmın ıdş'kerlın~ anlaşarmlıragDa ı ten eski bir insan ölüsünün eli nanmamak ıbaşkadır. Mademki ·---------------------•ıı mese e ı ge, e ım tap- ge e ı en aşı . amar- · .. b" · · b d · · 
ların taalluk ederse. . İlmin lan sertleşmiş kimselenie böb- miydi, yoksa pek çok te~duf e- ?yle denıyor, en e ınanır gı- •••••••• MAJIK SINEMASI ----
o z~andaki halini düşüıımek reklerin layıkile işlememesi gi dildiği üzere "tak!lit., bır şey- bı ~a-;anıyoru!7i .

1 
dah b. iki fllm birden 

zarureti daha ziyade artar. bi.. artritik bünye ve mizaçta miydi?.. . .. u terem a m 1 e a ır K A N L ı v E N E D ı K 
Söylemeğe lüzum var mı? olanların bir çok illetlere düça~ Benim merak~ı mu~ıJ? oldtL mudd~t ~uştuk. ~ana~1!1 MARIA KORDA ve MlLTON SILS urabndaa 

Ne Priestlez ve Leovuvozine olmaları hep bu sebeptendir. ~u kuru, zay~, ınce e ı~sana - u ısı~ es ma arı K O H E N K. ıı:. L L t T lı. Y Y A R E C 1 
d ·· b' ff' · İhtiyarlarla böbrekleri bek- bır korku venyordu. Belki ben bana anlattı kı bu el sahte, tak- mevsimin en bOvUk muvaffaloyeri alk:ışlarla devam ediyor 

en once ır tene us nazanye- 1 d' •. k d • ·r 1 • • .. de bunun için onu almak heve- lit değildir. Aldanmamışsmız.. · 8 
ne rast gelmek ne Pastör'den en ıgı a ar vazı e ennı gor- . B.lha b' s· . t b .k d . 
.. · ' me en kimselerin ekzemaları- sıne kapılıruştıın. ı ssa ır ızı e n e erım .. 

T b dd ··ı kt o?ce mıkropl~.rdan ba?se~en Yl .. k l" b - hekim olduğum için bu beni da Diyerek elimi sıktı, çekilip ••••••••••••••• ~H~~H+t4'r..>i e e u yo ur.. bır esere tesaduf etmek ımkanı na e surmeme uzumu un . • . . . 1 

••• d E k' .. ll'fl d k _ dandır. Zahirde görülen illetin ha zıyade alakadar ed~yordu. gıttı. . .. . > Fransıı sinema yıldızlınnın en gnze~ ve en şık en parlağı 
Gun .. u"n meselesı' nedir? deye- var ır. s ı mue 1 er e es ·· · h .. k Pazaı1lık ettim Nısbeten az Ben de bır kaç gun sonra yo- ıı. C ş E F K A T ) filminin unutulmaz müMlaaı k' b' .. .. kud t' d b ş uzenne mer em surere veya- · ,. 

soranlara hiç korkmadan, göğ- ın ır gorgu re ın en a - h t b k 1 1 d • d bir para ile bu kurumuş eli al- la çıkarak nihayet Parise avdet ~ M A R C E L L E C H A N T A L 
ka bir şey aramamalıdır. Eski u. aş a v~ı_ıa ar a og~u an d ettim Herhalde çantamın için- bnümu"zde'-' 

sünüzü gere gere: k ·ta 1 k t aya fikir ha dogruya tesır ıcra ederek ızale- ım. . . · . 
1
. k Bir çok müstesna artistleri• lştiralclle .. 

ı P arı arış ırm • . k . . . d Otele geldiö-;m zaman ilk ı- dekı kurumuş ınsan el ıne pe b d · 'b - Güzellik kraliçesi mesele- rabelerini eşmeg· e alışanlar için sıne çalışma , uzvıyet ıçın e . . .,. .. . k b" "k b. t 'h' k et verme- çarşam a an ıtt aren . . . ·ı· . . B kr li . . . . b k l h. l . d h şım bu elı masanın uzerıne o- uyu ır arı ı ıym l N o l sıdır! dıyebı ırsınız. en a çe bu bir eğlence lbır fıkır ıdmanı- s~r ~st a an ze ır enn a a · "dd km k ld • e lüz oktu. Asıl sö lemek M E L E K l ı' N E M l I · .. .. d - ·1· R · o 1 k k L. cıddı arızalar yapmasına mey- yup bır mu et ba a o u. g um Y Y 
Hz. nı gormuş egı un. esım- dır. n an o ur en ne eusane- . .. .. . . · Bu sırada tanımadığım bir a- istediğim şudur: Mısırda tanış-
lerine lıakarak kendi güzellikle- lere tesadüf olunur. Ezcümle o dan venr. Profesor Gu1ero yenı . .. . d' •. . - 'li d d · b 

d d .•. k' t bir eserinde. damın benı gormek ıste ıgını tıgım a m ne erse esın e-
ri hakkında muta!ea beyan et- e ıgım ıtap a. ~yuzun mer- · haber verdiler. nim Mısıı;ın eski mabutlarına l'ransızca sözlü fllmlerin co gilz:ll olan 
meyi de hürmetsizlik te'ıakki e- hemlerle - tedavısıne çalışmak "Bazı ekzemaların ifrazatı ke Bu ya"'1ı, zayıf, gözlüklü bir ait bir sürü ismi hatırladıkça Bü..,'n Hayatı' nın 

b ldugu Yazılmıştır silirse beyinde bir takım arı- '?' IU derim. Müşarünileyha hazretle- a es 0 
• 1 1 .. ., . h .•. adamdı Bir Avrupalı ki sene- gülmekten kendimi alamıyor-

• 1 k' .. kk' • * • za ara uremı nın zu ur ettıgı · . M h 'k d ..., .......... feci romanını anlatacaktır ~··~· n de ve ev ı mutene ıren so- .... 1.. !erden ben ısırda ep antı a um. ..., 
kag' a rıkıp kendilerini sadık te- Böyle olmakla beraber kitap- go~. ur. şeyleri tetkik etmek için yorul- Artık bunu unutmuş gibiy- _ H ik ha t k t ob'I ·g rtalannııı Jt 

~ . · .. b'l b' · d" .. d" Boyle haller zuhurunda ekze .. . . . d' B' b h k k 'd r. ar , ya, aza ve o om ı sı o .,. • baalarına göstermedıklerınden , ta bugun ı e ızı uşun ure- . . muştu. Boyle bır eli antıkacı- ım. ır sa a so a ta gı er- O h d k 
1 

ONYON SIGORTASINA 
.. cek şeyler var Mesela başta ma tahrış edılerek tekrar uyan- d ld g"ımı ög"r nmiş Merak- ken birini gördüm. Galatada nyon anın a ln • !jahısları hakkında soz etmeye · d ı Ek b tl an a 1 e · yaptırınız 

.~ Dartri - Tuzlu balgam ekzema m ır. zemanın u . su~e e la gelmiş. Elli gördü. Sonra ba- Eski Mısır mabutlarını saya- · d 
imi.an .bulamı;yorum. Yalnız ga dediğimiz şey- bugün de te- tekrar mey~ana ~ıkımasıle ıç u- na artık fazla bir şey söyleme- rak kurumuş elle hitap eden ali- TQrklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte ola 
zetelenn ~eşnyatlll;a ~kı1:rsa davi edilip ~dilmemesinde te- zuvlarındakı vahım arızaların - r· görm d n kurumuş me benzettim. Fakat değildi. •• 
kenciilerinın güzelliklen bıraz reddüt ediliyor. Tedavisi de ko çarçabuk kaybolduğu görülür., ~e uzum1. e hitabee e dedi ki. Lakin benim gu"lmek hevesim U N V ON 

dd"d" · l D . . ınsan e ın n • tere u u nıucıp o uyormuş. lay değil a ... O da başka mese- emıştır. . tekrar tazelenmişti. 
B - d · h" .. B k' ı M tart · · Mısırın eski mabutları yer una ragmen aıma usnu zan le. Herhalde illetin dışardan te . u va a ar ~ as - ıntı- .~. .. .. .. ' Lakin tam o sırada bir taban-
ilc- memur olduğumuzu unutma davisinde eski zamanlarda ol- kat denen ve eskı zamanlarda yuzunde 'l/e gol.._ yuzunde bul~- ca sesi duyuldu Evet . Bir si-

• k h · ı b h d'lm· nan ilaffiarı namına senden rı- · · maı- gerektir. Ancak şunu da duğu kadar çekinmeyoruz. Ba- pe e emmıyet e a se ı ış . !ah patlamıştı. 
· •· k' k d .. •· 1 t l yl · t k'l d B r ca ediyorum.. ç ka k 1 · b · söylemeden geçemıyecegım ı, zan .o a ar muz ıç o uyo

1
.r ve k~ ?

11
an

1 
şed erhı eş1 ~ e b~r. .. a1~. Ben merakla dinleyordum. ı n ur~un .ge 1:1'~ Benım .. f'T Bugün herkes 

güzellik kraliçesi intihabı mese davıye o kadar karşı ge ıyor ı ı et er e asta ıgın ır turu Akl b d b' 'l' bö' 1 şapkamı delıp geçmıştı. uta- TEPEBA~I &lRDENı' 1 Asr"ı Sı'nema 
f 1 ·d · h" .. k b ı · b' ı aşın a ır a ım y e can . ? M" . lesi güzelli<Tini hayli kaybet- artık de o ur gı erse uzvıyette teza uru ay o, ursa yerme ır k b' . d' bancayı kım atmıştı.. ucrı-

- "' .. 1 .. b' d 1 b k !' V k't · 1 sız urumuş ır cısme ne ıye . 1 b. deli' ld • m\:tir başka turu ır arıza pey a o a aş ası ge ır. a ı sız yapı an h' • d' d . B' k b t mm yaka anan ır ı. o ugu D l D l R. 
" · • d" .. .. b'l B h t d · b 't t · · h' ıtap e ıyor u. ır ço ma u ı ld K d' k d' HER AKŞAM O ores e ıo İsin daha tuhaf tarafı var. Bu cagını uşunmuyoruz ı e... u er e avı u meş ım esırı a- . . 

1 
. .. 

1 
d' an aşı ı. en 1 en ıme: 

' . b b b . 'h l k k b'l' . d d' T ısım en soy e ı. A l d d' M V M L 1 işin mucidi olan "Cümhuriyet" nunla era er u ışte ı tısas sa sı ~tme ~ ı ıyetın e ır. e- H h ld ht "'' - nlaşı dı, e ım, ısırrn T E K M , L 
1 
E N , ictor c ag ed 

h .b. . h k. 1 d d k' d .. l b t ft d h - er a e, mu erem ... ım, bu 1 k dil . h" 
f , b' k .. d" t k 1 1 yem e ım er e var ır ı avı şoy e ır ara a ursun u d d' b .. 1 d'kl . . . ma t arı en erme urmet- 1 ı re ıa:ımız ır aç gun ur, ıp ı d . . d 'h . 1 h 1 k . 1 k d e ım u soy e ı ennıze sız . . . • . . . . del' . Ed d L • h .. 1 . d ld - ekzema te avısın e ı tıyat ı a e serıyet e e zemanın e- d . • d .. 

1 
., sızlık ettıgım ıçın bır ı ıle mun owe 

umumı arp rrun erın e o ugu 1 k beb' . - · "dd b'l .. .. e ınanmıyorsunuz. egı mı... . d . . 
.b. bl'ğl "' d' . davranır ar; e zemanın se ı- vam ettıgı mu etçe ı e goru- R rl rı· ı,· M . benı cezalan ırmak ıstemışler!. carahndan ı.msil edilen 

gı 1 
te. 

1
• er .neşr.e ıyor ve. ni izale ile ug"ra~ırlar, hastalı- lür. Bilmez miyiz? artritikler - 11

· P '· P~ 1 r~rr:ı "'t Sonra bunu herkese anlat- , VARYETE PROGRAM! " 
' K 1 d b d ~ · ŞAN ve ŞEREF YOLU" 
• .. ra ıı;enın,, v~zıyetın e te e. - g-rn derideki tezahüratına ria- biribiri ardınca nakristen, kara- rin ekzemasına dokunmamayı tım. İşte size de tekrar ediyo- rnuvaffakı\·e··ı d l kt d t f tenv r Filmini görmek isteyecekl u. yo ur • ıye e ra 1 1 yet etmek icap eden ahval ve ciğer sancısından, yprmı baş tavsiye eder. Doktor Murikan nım: 
edıyor. Vakıa h~rp ve darptan şeraiti sayarlar, dökerler. Bir ağrılarından, nefes darlıkların- bir eserinde der ki: "Bütün deri _Bu bir tesadüften başka Saat 16.30 matinesinde ve su 
anl~yan muha:nr arkadaşlar~ çok deri hastalıklan gibi, ekze- dan mustarip olurlar. Diger bir hekimleri, bütün çocuk hekim- bir şey değildir. Yirminci asır- Zengin varyete numara! 

ın 

uı 

la 

m:ılık ?la? refıkımızın bu neşn- maya dal ugün bir müdafaa takun rahatsızlıklar da vardır leri ekzemanın "intikal., inden da eski Mısırın mabutları an- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! •--- Foks !ilrnıdir. 
yatını ıytıyada hamletmek ka- taamülü gibi bakılır. Neye kar- ki damarları sıkıştırır, kırmızı Metastas dan bahsederler: Ak- cak vakit geçirmek için mev- r1•--------",I 
bil .ise de, Ciimhuriyetin krali- şı müdafaa? ... İçimizde bizzat kan damarlarnda teşennüçler ciğerler ve kan hücumu, nefes zuu bahsolabilir!... vamlı fahaliyetilke meselehg~ttlik~e Bugün ETUAL 
çenın şahısla:rna karş~ olan ~a- uzviyetimizde peyda o1'ın zehir hasıl .eder. . . darhklan nöbetleri, kolera şek- tavazıu etme te ve aın erın Gidip muazzam 
pıyasaya ~alıs .. ve te:ı;ız. tentur- !ere karşı. . . Baş~a bir tabirle ~ıg~~n o~t~lmıkın parmakla linde bağırsak ihihapları, ihti- Mektepliler müsabakası bütün teşkilatları meydana çık- bir eser olan 
memek mumkun degıldır. kendi kendine zehırlenme Oto- rın olmuş g~bı uyuşımasının, a- Iaçlar, füc'eten ölümler gibi. """~""""""""""'"'"''"'"'-"""'"'"""'"'"'"-'"" maktadır. İrticaın ele başıları 

Tentürdiyot entokskasyona \vırşı müda- ra sıra aksamanın, hatta sadır Bu son vak'alar nadirdir., Dıvanı harp huzurunda Şeyh Esat oğlu ve avenesi artık 
f M 1 b k h ak b. b' · · d l ' mukadder akibetlerini bekliyor-aa.. ese e ıı no taya temas unn ının ır ırı peşm en ge Nadir olsun olmasın bunları 

Her gün intihar maksadile edince hekimlikte bir kaç asır diğini görmüyor muyuz?... hatırda tutmalı. Hekim bu çe- 88 nci hafta birinciliğini Ga- lar. Onlar Cümhuriyete el kal-
tentürdiyod içenleri görmüyor- gerilere gidiyoruz. Bugünün Bunların, adeta, biri digeri- şit hastalarda gerek bir tagaddi latasaraydan 181 Necip B. ka- dırdılar, ellerini kıracağız. 

Kıraliçenin 
Gerdanl 

Fransızca sözlü 
şarkılı filmini keJ11 
emniyetle görünilt-

sanız da gazetele~de ?~u,rorsu- "kendi kendine zehirlenme., si- nin yerine geçiyor. Tabiat san- usulü tayin ederek, gerek dahi- zanmıştır. Yazısı şudur: Aziz Türkiyeyi müdafaa için 
nuz. Bunlardan hıç bınsı de le- le eski zamanın, o kadar istih- ki müdafaa vasıtalarını değiş- 1i vasıtalara müracaat edere's Divanı harp huzuruna çıka- kanlarını son damlasına kadar 
hülhamt ölmüyor. Yapılan ista- za edilen bozuk hıltlatı arasın- tirmek, yahut bir müddet istira fenalığın temeli olan içerden nlan mürtecilerin muhakemesi akıtan mukaddes şehitlerimizin 
tistiklere göre bir kaç senedir da bir fa;k var mı? Pek ala bi- hat etmesi lazım gelen uzvu zehirlenme ile başa çıkmağa sa gittikçe ehemmiyet kesbediyor. hediye ettikleri hürriyet ve 
memleketimizdeki tenturdiyod liyoruz ki bu ahlat meselesi büsbütün yormamak isteyor ... vaşır. Uzviyet kafi derecede te Anadolunun hariminde Cümhu Cümhuriyete kastetmek istedi- Beşiktaş, Sanyer ve Kemerbu 
sarfiyatı çok artmıştır. Halkın Sansibilizasyon, anafilaksile - Tekrar ekzemayı, çocuklarda mizlenince doğrudan doğruya riyete el uzatmak cür'etini gös- ler: bu hiyaneti de kanları paha m•hruz aSSOkilo odun muz•• 
ıağbetini gören İnhisar idaresi rin; Koloidlerin flokülizasyon- çıkan ekzemayı tetkik edersek deri üzerine tesir edecek mer· teren hainlerin Cümhuriyet mah sına ödeyecekler! saıılıkar. Taliplerin Beşlkta! ~ 
piyasaya halis ve temiz tentur- lann keşfi sayesinde a!l'dın- tedavi hususundaki lüzumlu ih- hemleri kullanır. Azıcık tehli- kemesi huzurunda hesap verme Gençlik Cümhuriyete tapar; idaresine ve 4·2·930 ihale guo 
diyod çıkaı;mak isteyecekmiş. lanmağa başlamıştır. Bununla tiyat için yeni bir misal bulmuş ke sezer sezmez bunlardan vaz- !eri hiç şüphesiz haftanın en mü o, yalnız büyük rehperlerinin halli kaymakımhklarında ıniis' 

FELEK beraber isi künhünü idrak keyfi oluruz. Doktor Goşer küçükle- geçmek lazım gelir. him haberidir Divanı harbin de- izleri üstünde yürüyecektir. komisyonuna müracaatları. 

Milliı-etin «hbf rnmanı: 99 j meyordu~.: . . . . . ! İiaya~i Bey de, ikisi birdensor- ı -=-Nüsreti mutlaka İstanbuı-r·-=- Bif° şey yok. İçelim, diyo- j olmak için içtiği belli i~i. 
- Bu soyledıklerının hıç bı- dular .. : da alıkoymalısınız. Bunu siz- rum!... Artık başkalarının içip ıÇ 

1 risi olmaz .. Nüsret! Ben artık, - Ne var?.. den o ka!lar ısrarla istiyorum Dedi ve kadehini havanın !erine de bakmayor, sade' 
cemiyetin, ailenin muayyen ka- - Ne oldunuz?.. ki... boşluğunda tekrar dolaştırdı: ağzını açtıkça: 
lıpları içine girip, ya~ayamam.. Hatta Rıdvan Bey ilave de Rıdvan Beyin cevap vermesi- - Haydi Bağdat yolcusunun Böyle gecenin 
Ben şimdi sadece bir insan hara etti: ne meydan bırakmadan Nüsret şerefine!.. !ur mu sehe 
besiyim.Cabadan yaşayan bir in - Nerde kaldınız hammefen yerinden kalktı, Bu kadehin kalkışma ilk kar- Diye bir mısra parçasııı' 
san. Niçin bunu anlamanıakta diciğim?.. - Hayır .. Hayır... şılığı Hayati Bey gösterdi, ar- 1 k d · EtemlZZET · G rar ıyor, ar asın an: 

1 ısrar edıyorsun?. örmüyor mu - Hiç bir şey yok. Biraz ge- Diye haykırdı. Rengi kıp kır- kasından Rıdvan Bey de katle- _Bağdat postası kll 
- Fakat, ben seni seviyo-ıparalayacak gibi çırpınıyordu: sun?. Bende <tahii yaşamanın ciktim. mızı olmuştu. Gözleri kalpleri hini kaldırdı: H d'' 1 ~·· , ı d ay ı .. çç.ıım; - Belkiys, çok seviyorum!. hiç bir zer:esi. va~ mı., ... s~ar et De im ve hemen kadehimi delen birer ok gibi sertleşmiş- - Bağdat yolcusunun şerefi- Diye kadehini rum! .. 
- Olabilir a!Jlma .. Ben böyle 

düşünmüyorum!. 

- Yan~ seni sevdiğime iti
madın mı yok? ... 

- Hayır .. 
- Sana sadık dlmam diye mi 

l "' .. .. ' 
c,uşunuyorsun ... 

- Hayır .. 
Ve .. İlave ettim: 

- Belkiys, istırabımı hisset- me .. Haydı mısafıillerımızın ya- kaldırdım: ti. Sesi titreyordu: ne içiyoruz!. d 
1 t t yor u .. 

meyor musun?.. nına gidelim.. - çelim!. - Hayır .. Hayır .. stanbulda Anlamadım. Hayati Bey iste 
- Belkiys,. evilenelim diyo- O, gene: Rıdvan Bey~n gözleri yavaş kalmak istemeyorum. Tayin et diğinden mi, yoksa korktuğun-

nım... - Olmaz... yavaş küçülüyor ve buğulanı- tiğiniz yere, Ba'ğdada gidece- dan mı böyle yaptı? .. 
_ Belkiys, benim ol.. Demekte ısrar ediyordu. Ga- yordu: ğim!. Ve .. Bundan sonra Nüsret bo 
- Belkiys, seni mes'ut etme liba son sözüm biraz sert oldu: - İçelim., · Hepimiz şaşırmışıtık. Hepi- yuna içmeye ba~adı. Durma-

ye çalışacağım!. - E .. Bu, böyle.... Bi'l'inci, ikinci, belki üçüncü miz hayretle onu seyrediyor- dan soluk almadan içiyor, 
- Belkiys vaz geç bu eksan- Dedim, yürüdüm. Arkamdan kaldırıştaydı. Nüsret içeri gel- duk. Sahnede delliren bir aktör - Bu son gecemiz, ömrümüz 

* * * 
Deli gibi idi, saldıracıılı 

idi, azgın ve korkutuc~. 
larla beni ve onları süııl 

Saat dört buçuğu çaldı
- Haydi Nüsret ya 

artık seni şekerim!.. 
- Bütiin bunların hiç 

değil. 

trik fikirlerden. Mütevazi, fa- k?şmadı, beni çevirmek isteme di. Gözleri kan çanağı gibi kızar gibi hmçla, kinle, isyanla hay- de bir gece. İçin beyler!.. 
birisi kat, mes'ut bir yuva kuralım ... dı, mıştı. Yüzünde neşenin tek bir kırmakta devam ediyordu: Diye, Elindeki kadehi adeta 

- Belkiys, söyle bana: Şu - Ya, öyle ise... çizgisi bile yoktu. Kadehlerimi- - Haydi kadehlerinizi kaldı- onların burnuna kadar götürü-
Dedim. Başını kaldırd~ 

!erimin içine dik dik bale 
bir şey söy'lemeden :' - O halde .. O halde .. Ne? .. 

- Şimdiye kadar anlayama-
omsa ve ben anlatamadımsa 
bundan sonra hiç anfatamam ... 

O, gene ellerime sarılmakta 
devanı ediyor, kendi kendisini 

heriflerin hepsini kovayım!.. Dedi ve uzun uzun dişlerini zin kalkışına o da yetişti, rmız. Bağdada gitmemin şere- yor, geriye çeker çekmez başı-
- Belkiysçiğim haydi bana gıcırdattı!.. - İçelim!.. fine içeceğiz!.. na dikiyordu. 

söz ver: Senin olacağım de. • • • Diye sesten ziyade uzun bir - Ne oluyorsun Nüsret?.. Saıfu.oş olacağından, hastala-
Bak, nasıl bir buhran içinde- Tekrar yanllarına geldiğim inillıti çıkardı! Diyebildim. Nefret, istihfaf, nacağından değil, delireceğin
yim. Çıldıracağım. Haydi!. zaman rengim biraz değişik o- Bilmeyonım ne kadar sonta istihza ile yüzüme baktı, yük- den korktum!. Kendisini kay-
Soğuk kanlıhğımı hiç kaybet lacak ki, galiba, Rıdvan Bey de, idi. Rıdvan ıBeye tekrar ettim: sek sesle: betmek, içki rle boğulmak, yok 

- Hihhhhh.... • 
Diye uzun, lakayt, içit 

nilti çıkardı, sonra onlıır' 
deli, saldıracak, azgın ve 

Bi 



u seneki kış, sanki Ramaza- den biri olll? Bey~zıt sergis~:: ı 
~ekledi. Bir kaç gün evveline sene de es~ı yer;nde azkdı:::u Tü~ 
lınceye kadar havalar son· Fakat serguye ragbı:,t t''t.: ve 
h .. · h" rmm açtıgı u un 

ar havasından farksızdı. Ra tun ın ısa . · d · do· ru 
zanın ikinci gecesi, lodos fır s~gara ba~aka.~1'.. 1ki; :C~i ı:al
ası ve akabinde korkunç bir bır parça ış goruyo · 
tayel rüzgarı ile başlayan şid ları teşhir eden .barakalarda Ra 
tli soğuklar devam ediyor. mazanın on ~şınden sonra b~~ 

azan b" d "t ·d beri Şeh rama yakın ıbır parça alış verış 
ld • ız e o e en b'J .. .. 't lunuyor 
ebaşı de kti Gece hayatı yapıla ı eceg.ı ıımı o . . 

tııı.ekti T~e r. . kuk Ramazan münasebetile bır kaç 
[ r. ıyatro, sınema, b . ta bas 
' Orta o u kara öz demek- günde~ en, yazma ve - ş -

yun ' g ması kıtapların satışı çogalmış-
llii! hassa her şeyden evvel or 

1 halli sınıfın içtimai hayatı
:rınuvakkaten değiştirdiği için 

Ullar kadar ha ttii. onlardan 
iz~~ Ramaza~ sefihlerin bek

tgi aydır. 

~u sene, soğuklar fazJ.la oldu
ıçin Şehzadebaşı alemleri 

tır. Köşe baŞJ.arında, fıstık: frr~
dık, sucuk, pastırma, peynır gı
bi iftarlık nevale satanlara da 
tesadüf edilmektedir. 

Şelhzadebaşında nişan ~tılan 
dükkanların önünde, vakıt ge
çirmek için bir hayli kimselerin 
toplan~ığı görüllmektedir. 

lstanbulda ramazan Türk salonunda küçük İsmail l 4,5 ile 5 arası halkın bu fırınlar 
Efendinin idaresindeki orta o- önünde toplanışı, harbi ıumumi
yunu kumpanyası, her gece o- nin son senelerindeki ekmek 

. buhranı günlerini hatırlatmak-
yun vermektedır. Ancak, orta tad B ket · k' k k . . ır. ere versın ı, e me -
oyunlarına eskisı kadar teha- ten ve pideden bol bir şey yok-
lük gösteren yoktur. Bir sine- tur. Fırınlar önündeki izdiham 
ma, Ramazan için, bir Çinli var hal.km pide ve ekmeğini taze 
yete kumpanyası getirmiştir'. olsun diye, geç vakit tedarik et 
Bu sene umumi yeıilerde kara- mesinden ileri geliyor. Rama
göz oynatan çıkmamıştır. Buna zan gecelerinin bir hususiyeti 
mukabil Dariittalim salonunda de davuldur. Maıhallelerde hal
her gece alaturka saz fasılları kı sahura davet eden davulllar, 
yapılmaktadır. Ramazan için gece yarısından ıiki buçuk saat 
hazırlık yapan Şehzadebaşı es- sonra gümbürtülerine başlamak 
nafı arasında yüzleri en çok gü- tadır, 
ilen, çayhane ve kahvehaneler- Ramazan için geç vakte ka
dir. Civarda oturan bir çok kim- dar vesaiti nakliye bulunduğun 
seler, gecelerini buralarda geçir dan bazı kimseler, davul çıktık 
mektedirler. Bakkallarda bu- tan sonra evlerine dönüyorlar. 
günlerde mutadın fevkinde iş Şehrimizin muhtelif semtlle
yapmaktadrrlar. Bilhassa çö- rinde Ramazana ait bazı intiba
rek ve pide çıkaran fınııl1arın i- lan fotograflarla tesbite çalış
şi çok iyidir, Her akşam, saat tık. 'k durgun geçiyor. Ramaza

Q ~elli başlı hususiyetlerin-

Tiyatro ve sinemalara sair 
günlerden fazla rağbet yoktur. 

~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

Ço k çocuklu aileler Şu daracık caddeye bakın 

istanbulun "'n işlek caddele- yon, otomobiıl ve tramvay ara- ki sıralı evJeı:ıi istimlak edecek 
rinden biri olan Beyazıt - Ak- basının geçtiği bu caddenin ya- caddeyi genişletmek imkanını 
saray caddesinin Beyazıttan ya kaldırımı ? kadar dardır ki bulamıyorsa hiç olmazsa vesa
Laleliye kadar olan kısmı, cad- l.ıatzı yeb~llelrd.e 111

1
san, tr~mvaky ve iti nakliyenin buradan gayet ya 

o ·omo ı erın a tına gıtme teh 
de denilecek halde değildir. Iikesine maruzdur. vaş geçmesini tahtı temine al-
Her gün yüzlerce araba, kam- Eğer belediye, şimdilik bu i- sın. 

J ç · ·1 b cısı- ------------------------------------
11.h ok Çocuklu z.ilelerden biri 1 met Bürhan otom?oı Ra~a orta s 1 k k 1 

• .a: Ferlköy: Baruthane cad- dır. Cemal v.:: Ha~ıce rettin usuz u tan ırı ıyoruz 
sı Ru'n lcir · .. kakta mektepte talebedır. Hay.. .. , 1i n ısesı, on so . . . henüz kuçuk

~ , .unıarada taşcı Esref Efen- ve Mıhrıban ıse . . " k 
'. ~ılesi. Alltı çoc~ğu ~ardır. Bü türler. Eşref Efendıye ve ço.u ·ı r gü Bedri, İtalyan mektebin- !arma ıı_zun ö~1ür ve bol kazanç 

f 

Fakir ve kimsesiz 
çocuklar 

• 

-' 0k0Yoc. Diğ~ çoouğu Meh- ttmeM• eden•. ! 

Memleketimizde fakiı ve ki.•1 mak tesebbüsünı.le l;ıulunmuş
sesiz çocukları himaye ve ihti- tu. Fakat bütün gayretlere rağ
yaç!larını temin etmeğe çalışan ınen bu ev, bir türlü matiap fay . 
bir ~emiyetimiz var. Fakat bu dayı temin edemedi. Bir kaç ay 
cemıy7,t, ~-ahdut vesaitıi ile an boş kaldıktan sonra, akibet ka-

. cak mumkun olanı yapıyor İs-' · · d h 
t b 1 · · d k k · pandı, y-ıttıı. Ac:JJba, a a esaslı 

(j 

24 Muhtelif MEMLEKETTEN gelen 

., 1600 EMTIAi TİCARiYE 6RUPUNUN 

MALLARINI teşhir eden 9600 

Taccarın iştirak ettiği 

1931 iLKBAHAR 
LEIPZIG SERGiSİ 
her durendiş tOccarın rrıenbaını bulup 

öğrenmek ve en mükemmel MÜBA

YAATTA bulunmak için YEOİı.NE FIRSATTIR. 

1 r·llARTTA BAŞLAR. 
BetCn ı:ıtsilU fahri mOmcuili bulun 
Gıı!.,ıa'ı:3 •'0<>p16n Nnu'ld3 4 cO katta: 

R 

1stanbııl, susuzluktan kırılı- · nü iia edenlerin en oaşmda ge- \ l:oc çeşm•!lerı.-ı.n a .tıgı saatler, 
yor. Evet, hiç mübalaga etmiş lfr. Her ay başı abonelerinden, I biri biri üstüne hesap edilse, elli 
olmadan, herhangi bir maksat fazlasile su parası aldığı halde, saati tecavüz etmeyeceğine şüp 

I beslem~deıı, sadece hakikati h~ftanın hiç dl~azsa dört gü- he yoktur. ~~ f~zuli . şirketin 
söylemış oluyoruz: İstanbul, su nunde çeşmelen kupkurudur. halkın en azız ıhtıyacı ıle oyna
suzluktan kırılıyor. Halbuki, Hele şehrin bazı mahallelerin- masma daha ne zamana kadar 
hep biliyoruz, şehrin su ihtiya- de günün gayri muayyen bir müsamaha ·edillecek? 
cmı temin etmek vazifesile mü- kaç saatinde sular tamamen ke- Zuhur eden bütün yangınlar
h:'llef olan bir terkos kumpan- silir. El yıkayacak, bir damla da terkosun az çok bir mes'uli-

ast var Bu kumpanya, alacağı. su bı.t '.mak imkansızdır. yeti vardır. Halkı susuz bıra-

an u ıçın e şu ış ıyamette . k · 
barınacak b. . 1 b' ' bır muavrnet yapı:lara bu kim tr yen o mryan m- . . 
!erce kimsesiz çocuk vardır. ~e.sız sokak ~ocukla.'.'1m c:mıyet 

Bir aralık belediye bunllar i- ıçın hayırlı ışlcr gormege sev
çin <\yasofya camii medresele- ketmek imkanı ortadan kaybol 
rinin ibirinde bir bakım evi aç- mus mudı•r? 

da kollarını kavuşturarak seyir- 1 
ci kalan bu müessesenin ıslahın 
dan hiç bir ümit kalmadığına 

göre, işi cezri şekiilde hallet
mek lazımdır. Bu münasebetle 
aldığımız müteaddit şikayet 

mektuplarından nümune olarak 
bir kaç tanesini dercediyoruz: 

Saka parası 
Biz Laleli civarında oturan

lar, saka parası vermekten aciz 
kaldık. Evlerimizde terkos çeş
mesi olduğu halde suyu hariç
ten para i!e tasıtmak mecburi
yetinde kalıyoruz. Ne yapacağı 
mızı şaşırdık. 

Karileriııizden 
HASAN 

Ne yüzre İs•eyecek 
Bir aydan beri sabahları yü-· 

zümüzü railatça muslukta yıka 
mağa hasretiz. Günde yarım 
saat, bir saat kadar çe~meler a
kıyor. Fakat bu eşref saatin ne 
vakit çalacağını kestiremediği
miz için elimizde tenekeler sa
atlerce çeşme başında bekliyo
ruz. Terkos şirketi, bu ay biz
den n,. yüzle şu parası istiyecek 
bilmem!... NUR/ 

Çeşıne akmayor 
N;.ıruosmaniye civarında Se

ref Efendi soka,;ındaki terkos 
çeşmesi 25 günden beri akma
yor. Bııra sakinleri susuzlııktan 
şikayet etmektedirler. Mercii
nin nazarı diklı:atin · 
!'l1zi rica edecim. 
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Müddiumumifail aslilerin idamını talep etti Artistler Ec:ı~~~~~k~:':ı1;e:u- Borsacılar ünifye 
tereffüü için ne difı 

(Başı birinci sahifede) 

hoca Mehtiyi tanimadığını ada
let beklediğini söyledi. 

Haber aldığımıza göre hüJdi.. Ecnebi ve ekalliyet muallim .. .. ~ 
1 Osman oğlu Mehmet oj!lu Ahmet, Bu tarikat menıubiııinden lataııbu! cı Hasan, Hüseyin oğlu Mehmet Lilt met yakmda Meclise ecnebi te- 1 . b .. k 1 . . uallim Dan borsada Düıunu 
Bozalandan Manisaya giden iki kişi- haricinde bulunanlar Şeyh Eaat tara fi Dedenin Halil ve fınncı Muıtafa d ' ml k . en ugun ongre ennı m . bade 97 liradan açılı:nıf .;e 
1ik heyetten rolleri itibarile maznun- fından nakşibendi miibürile ba~ oğlu Hüseyin oğlu İbrahim Etem ve ba_asın an c:>l~arın me e etı ler birliğinde akdedeceklerdir. 
lara iştirakleri olan Hacı hmailin fermanlarla nasbedilen silailei tariki· Ahmet çavuş, Kurabyeci Ahmet oğ- mızde ne gi.lıı ışflerde 5a~ışam~- Kongrede ders ücretleri me- rada kapanmıştır. . 
hemşiresinin Ja.ıı Fatma, hacı Ali o&- ye ve tertip .rikir naqibendi taribti lu Abdi, Hüseyin hoca Esat lb ~ yacakarı hakkında mühim bır selesi de görüşülecektir. Borsacılann bazısı ii11fi 

ESAT MEMLEKETE 1R lu Mustafa ve Görece köyünden Ah- namındaki talimatla mücehhez şeyh rahimle sıkı tmıası olduğu ve Mani layiha tevdi edecektir. Bu .ayi- F . l d I .... .. . ~ ~ 
• . - dülkerim ve Menemenden Abdullah ve balifelere mensupturlar Bu halife sa ile köşk arasında muhabereyi te- hada bar artistleri ve barlarda ena zeytin er en nası tereffuunu ŞU suretle ız ly 

FAN DAGITM~Ş o~Ju ~afız Ahmet.ve Menemenden a- .Jerin Şeyh Eaatl~ "':bı!asını teaisi ınin ettiği ve nalın~ı Hasanın üzerin yapı:kllankonsomasyon hakkın istifade edilecek? yorlar: . ": 
Esat 60 seneden ben bu meın siler ıçıne katıldıgı ve maball&tı do- eden halife)er halife11 ünvaruru tap- de çıkan ve Talat ımzasını tapyan d ahkA da b 1 ktır . . - Fransada iki ay<l'I'; 

le.kete ılım'. ır~~ .. ~.g .. ~İ . re kan91p zikir ederek sancak altına evvela Maniaada hastane imamı iken duğ,u anlaşılan terzi Talat ve saatçı • • sulünün fena olması alakadarla esham ve tahvilat mu 1 
. . . d - ıttı • id· ı laftığı anla!Plan Ramiz ve keza asile- yan imam İbrahimdir. Liıı: İbrahim mektuptan nalıncı Hasanla teması ol a am' u unaca • Son senelerdekı zeytın mah- . A .. tıl",, ~l 

clıayı tuhat gordugunu_ soy ed~. pen Harputlu Mahmut ve Sünbüllü bu teşikilata başlamış ve orada muhi Hüsamettin ve Nalıncı Hasan tara- Esnaf cemıyetlen n düşündürmektedir. yen dü§.Üyordu. 
Esat Mehtiyi taıumadıgını, tan- Mehmet, tabanca atmak ıuretile icra tini hazırlamış ve muhitin temin etti- fından Giritli Mehmedin §Cyhi oldu- H mmal f' 

1 
k Ticaret oda eytin müstah Bu sukutlan görerek 

katla uüraşmadığını şöyledi ve yi pdımani eden Abbas, halla bay- ği mürnaşatırar vaziyetteniıtifade ede ğu söylenen ve maktul Giritli Meh a • §O or • o . antacı! . .. sı z . . 
.. " k d benden bir rak altına davet eden Rasim, bayrak rek merkezi faaliyetini Maniaaya hsı medin üzerinde Ahmet Muhtar imza bakkal ve saraçlar cemıyetlen- sıl ve tuccarlar~a bir teklif yap satışlar yapanlar daha 
Şu z~ın,~~. ~ a~ezımıa razı için. çulru:. kazan arabacı ~üs~yin, retn?t h~cn bütün faali.y~tini onı:y:ı lı n.üshası çıı.:ın. ve Alaşebir~en nin idare hey'etleri intihabatı mıştır. Bu teklıfte ~ok ucuz sa- sukutlara sebep olmakta 

şey goru ~uş~. f . Şehıt zabıtın bapnı bayrak uzennde teksif etmiş burada kendiaıne haylıce Mamsaya geldığinde uzun mud- bir haftaya kadar yapılacaktır. tılmakta olan zeytinlerden baş • . .. 
yım" dedi. ~uda. aasım ~ durdurmak için sancak direğini elek taraftar kazlllUDI§ ve muhiti faaliye- det Mehmedin evinde misafir ka bir şekilde istifade ile sabun Buna manı olmak w:ere 
yapacağını soyled~. Yarın muda ~ diı~ğine. bağlamak ü~cr~ ip ge: tini te~ie . çalıf3ra_k .. Hor.ozköyüne kaldığı anlaşılan Alaşehir şeyhi imali için zeytin yağı istihsali- borsa meclisi açıktan 
faalar dinlenecektır. ~.rmclı: auretıle madd~en ış~k ~ ~~ ~tnnş, bu koyun ywdP ••k<;e Ahmet Muhtar ve gene şeyh E- iki tayin . artırılı arttırılmayacağı panlaxm yüzde kırk ni 

NEMEN 24 A.A _ ör- gı anlatılan Yusuf oglu Kamil, hile nını tarikata koymuıtur. Orada bu Ll İbrahiml 1 R"" A .. . • nın p . . . . . 
• ~E • · . u- rin bütün ef'alini tasvip!Qr bir suret- uğurda bir cami bile yapt , •. sat_ ve z . e t~ması ~ - . us.1;11D<lt ı:n~amelat mudin- vardır. Zeytın yetışen ~e~lerde: temı.' ıt akçesı vermesiJIJ t 

fı dıvanı harp mahkemesı, b te el çırparak alkışlamak ıuretile suç Fikri fesadın• bu camide akıtan !az dugu ve bunl.:ıru1 sıyası_ mak~t yetı mumeyyızı Muzaffer B. ki sabun imalathanelennın asrı but satacağı esham vı: 
gün sa~t 15 te Mustafa Paşanın Janna iıtirak ettikleri ~nlaş~lan Me- İ~~ ~ir aralık.hale~ ruh3yesinin 1~ ~usulune çalıştıgı .Lliz B3;11~a mü~ürlüğüne t~ bir şekile sokularak bu hususa satıştan evvell ali.kadar 
riyaset•nde toplanarak m~hake- ?em~n halkından İbrab~ oglu tımı:a b~ ifadesı olmak üzere ~lap aley- İbrahımın Menemene gelirken edilmış ve yenne levazım mudı- ehemmiyet veri~mesi işaret e- r cdilın . . 
meye devam etmiştir. İddıa mev il, Cınatlı .sweyman v~ Çıngene .Ali, bınde bulunm~ştur. Ve burun ~lala· kendisine yazdığı şayanı dikkatlriyeti mümeyyizi Faik B. tayin dilrnektedir Oda sabunculuğu; ya .. ~es ım esını 

.. . ..dd . • · · Fu bakkal Alı, Mazl6maki ve musevı Ya ruu da bu vadıde yüıiitmilş ve ın - ktu l h d tl an1 ıl edilmi . · tır .... 
kıını mu eıum:ımı muavını sef ve Gözlilklll Ali, tiltilncü Haydar, tıbın hakiki dü§lllAnı olduğunu gös- me . P a ve şe a e e .. -~ an ştir. muz hakkmda tetkikat yaptır- B .. . _.1 .ı at Bey isg:ıl edıyordu. Salona Kerim oğlu tbrahim fiilde fer'an ıi- termiş ve burada balkı mürteci bir Manısanm Rahmanlı koyunden maktadır. unun uzenne açıkırv-
105 maznun getirilmişti. Bunla methaldirler. fikirle yetiştlrmeğe çalısmıştxr. Ho- Hafız. Ali, Osman ve Akhisar Hayvan sigortası Zeytinlerden yağ ihracı, bu yatla harekete mecbur 
rın arasında Şeyh Esat'ta bulu- rcnköyilnde ve .•v.dette Jılanisada mu şeyhi Hacı Halil efendi oğlu suretle artırılacak olursa zey- ve açık satışların bir 
nuyordu. CORME TEMAS EDEN an:ekan eşhTaslakiıçtımdaa~i;i!daparak. bu Hüseyin Fehminin kendisine Vebayı bakarinin Şark vili- tinlerimizin atılmasının ve çü- kapattılar. Bunun ~e 

MADDE tan tm ur ye e neşır ve yazcl • ktu 0ı.;IA d eti ril Anad 1 da tı .. . . .. .. • . . A • 
Fuat Bey, maznunların suç- .. tamimine uğrapntttır. Manisada ta- . ıgı !_11e pta te'F' ata ~- 1 ~ e ~orta.. 0 u yap - rumesın'!! onune geçılecekbr. esham ve tahvilat ile 

1 ını te-rih eden iddianamesini . . . bur imamlığmdan tekaüdesevkedildik hil oldugu anlaşılan Şeyh Hı!- gı tahribat hükfunetçe nazan Kadıkoy tramvayı bu üni.fye de yükseldi. M 
~ tt" ~İddianamenin okuruna Dığer ınaznıın ve hidlsenın elema~ ten sonra serbest hayata atılmasın- minin hareketleri Türk ceza ka- 1

1 

dikkate alınarak bir hayvan si- I cak Dayinlerle anlaşma ze · 
s eb ışl. dan 1, Reis lanndan buluna~ Hoca. Saffet Efendı dan istifade ederek Anadolunun he- nununun 146 met maddesine ve gortası yapılması muvafık gö- sene yapı amıya l d • hakkındaki '"·~hl 
sına a anma evve oynadıtı rolle fiilde azım olmak dola men her tarafını Karadeniz sahili, j • • •• • un ugu p 

aznunlara h itaben· "Bu oku- -"e faili aslidir. K . B Bal• k . ... . dıger maznunlardan olup yalnız rülmektedir. Geçen sene Haydarpaşaya iyi bir tesır· yaprn•..nr m . 1 - aysen, ursa, ı esır, ve .ıuamsa . b" tl · nl M.. h 1 ·· b · ı ._,,_.,, 
ak ey sizin hakkınızda hey' Bu saydığım 36 maznundan hem havalisini dolaprak bu tarikatin kök tankatlere mensu ıye en a a- ute assıs ara gore u sı- kadar uzatılan Anadolu tramva 

nac ş "lmi b' karar degı""ldir fiil olanların hsrekitı Türk ceza ka- salmasını ve t-ı..:•itmı demirlenıe;,e Mlan Manisadan Hasan oğlu A-
1 
gortanın mecburi olması lazım- yının Kadıköy ve Fener yoluna Borsada diğer tahvilit 

etçe ven Ş ır · dd · · b · · · ~,..... " 1 il" ham ·· · hi b" Hey'et hepinizin müdafaalarını nununun 146, mcı !'18 ~~ 1 ınncı çalışmıştır. Türkiyenin hemen her ta yan Mehmet, Kara Ahmet oğ- dır. doğru temdidi kararlaştırılmı§. uzenne Ç ır m 
. . ' fıkrasına, fer an zunc . 0

• ~ ~- rafından gelen naqıbcndi şeyhleri, lu Ali Mehmet oğlu Ali Ak- . Şirket inşaata başlamak üıe- mamıştır. İngiliz 
d1nledikten sonra kararını vere- da gene muldlr maddenın ıkıncı fık bunların evlerinde çıkan vesaik v• ' ' • A • tı . 
c~ktir" demiştir. rasına, diğer ~nı.~nl~rdan _olupa.sıl lb İbrahimin bütün icraatını ifade e;me~et -~~et. Ahmet oglu Askerı lıselerde sınıfta re malzeme verecek bir çok ec- 103? ~ştur. V~ye~e 

m~n~nlarla fiilde ışt.ıraltlen t"."bıt den ve Bursa ııeyahatinde faaliyetini! Halil, Kirlı ogullarmdan Mu5:' ı k I I b nebi şirketlerile müzakereye tabiilik. kalmadıgı tCIJllll 
iDDiANAME edilmiyen ve_y~ ı~aıı .verdikl~ri gösteren 1cyhe yazdığı mektup ve tafa oğlu Mehmet. Bektaşıkeb~~ a an ta e e başlamış, fakat aylardan beri mektedir. 

a~aıılan c;antli Mazlumaki, İbrahım geyh Eaatm halen baklanda tahki- mahallesinden hatuniye canlll Haber aldığımıza göre askeri devam eden bu müzakerelerden Altın 914 kuruş 20 
oglu lmıail ve bıçakçı Mustafanın kat yapılmakta olan Karahisar sabık ·· · · Hasa o· lu Hasan 'li ı d iki" b" fta Müddeiumumi muavini Fuat 150 • • ı unlar ·fti. • muezzını n g • 1 se er e sene ır smı es- bir netice çıkmamıştır. 

,,. '-~d· ıncı ve nve ce mazn a 
1 

müftüsü hacı Ali Efendiye yazdııı:ı Muradiye köy'u"nden Aslan Şa- bab ıhhiyede dola ı "pka edi Haber aldıg"ımıza go"'re Ana-Bey münhasıran ıuenemen , ... ı rak eden çakır oğlu Ramazan yoldan (H dlmfilf kir Eaae ·ı Mehmet E- • ' ı s n Y ı • 
sesini ika eden maznunların kaçarak kasteylediii fiile ef'ali icrai- sat) imzalıamektup ~eza buna yegS- ban, Çerkez köyünden ömer ogı'len birinci devre talebesi sivil dolu yakası tramvay şirketine 
Manisadan hareket ettikleri y~in ih~l'.arilevazgeçttiğinden6ı.in ne bir delildir. Şe;h Esatın evinde lu Ahmet ve Horoz köyünd~ ortamekteplere alınabilecekler - malzeme verecek olan ecnebi SOFY A, 23 A.A. -

.. d "tibaren tatlcıHüseynin cı ~~desırun eon fıkrası ~e.Wetile çıkan ve doaya meyanında bulunan Nurettin ve Muşlu oğlu Halit, dir. Yalnız mektebe girerken gruplan bu malzeme i!;in mil- ye nazırına vekalet edeJJ 
gun en ı kendısıne tamam olan kısım ıçın cua evrala araııında bütün mektuplar ve H k.. .. d lb him oğlu · tihan edil ki d" d• f 1 · 
evindeki içtimalardan başlamı,ş verileceğinden bunun barekitı ıui ni saik mesela bunlardan (Evr><I• f;..,.,_ oroz .oyun en ra • ım ece er ır. him miktarda nak ı ke a et ıs- kalat nazırı M. Stainof, 
ve sırasile Paşaköy ve Bozalan· yetle fesat niyetine haber vermedi- bii Mektubat) nam eseri, na1q1 ben- Musta~a ve H~ro~. Mustafa. ~g- tiyorlar. lak meselelerin halli içiıı 
daki vaziyetlerini ve bu vaziyet ğinden i~ret ~·~dır. Maznu~ dlye ait mühür ve ıs, Jbrahimın .. vın lu Şa_dı ve a!nı ~oyde~ ~bıdın Evlenenler Bu kefalet, imtiyazı hükfunet 
ı · · k"' !erdeki şekli tezahü- nn köylerıne geldığ'!'ı .. ve uzun m~d- de çıkan şeyhliğe ait defter ve gene Tahsın, Yasın oglu Kuc;uk Os- ten alan belediye tarafından ve- tede Bulgar ve Yunan 
e.n~ınt oy derekgösterdikten de~ Jı:al~ı~a"D? ve kulube tesis e~- iliz lbrahimin bu sahada faaliyetini man, Zenu oğlu Hasan, ve A.\.ı- Fatih evlenme işleri memur- rilecektir. Fakat belediyenin bu hasları arasında cereyan 
=~ :~;~~a~ kendilerine za- ::n~ö~~;::~•h:~dS:~':::~ı': h~~: gös:ğmi§, Bursa :eyahati~~en bba'::ıs met oğlu İbrahb, Necip oğlu luğunda dün nikahlan kıyılan seneki varidatı ancak zaruri mülikatlar hakkında ma 
hir olan maznunların hadisede- vermenıeleri fiı1deki ıüi niyetlerine ~aar~ka~~~ =~l~P~e n:u '~adi;~ te Mevlut ve_ Ragıp ~ğlu O~ çiftler şun!lardır: masrafüırma karsılık olduğu i- beyanatta bulunarak bu 
ki rollerini birer birer teşrih et- ~ir_ del~ t~şkil eden Bozalan heyeti vabiinden olan ıeyhlerin evlerinde çı I'r!uhtar. oglu ~a~~! Muhıddı~, M_akbule H. Mükerre~ Ef., cin belediye bu mali kefaleti ve- çok müsait bir hava ihdS' 
m"ştir Bun-\,., sonra Menemen ihtiyanyesınden Muhtar Ah~et oğlu kan mektuplar en nihayet oğluna hi oglu Alikoç, Mıdıllılı Hasan og Hunye H. Hasan Tahsın Ef., ~emiyecek vaziyettedir. duğunu, Bulgar m 

•
1 

• • • • bütlhı lıecaatile e Mustafa, Azada~ Mustaf~ oglu Mus taben yazdığı vasiyetnamealnde "HU: Ju Ahmet, Yakup oğlu Ali ıe mel Ef., Şahide H. Hasan Ef., B" al h · k mal nm neticeden fevkalide 
~adısesının af ·ı . § - t~a !;fetın:et ogl~ t~ail, Mehmet meti §Criat ve tarikati ıize ve sizi de Salfilıattin og"lu Naşidin tekaya Rabia H. Ali Ruhi Bey Ayşe . ınaen ey • şır et zcme nun bulunduklarını ve C 
lı cereyanını t sı etmış, mese oglu •orahım, Halil oglu Hasanla bek allaha tevdi ediyorum .. yolundaki i- . . . .' · . ıçin bu gruplarla anlaşsa bile be 
leye psikoloji noktai nazarından çi Ahmet oğlu Hüseyin, kanunun fadeal !eyh Eaadm bu tarikat yolun ve zevayanın seddıne ~ır 0 t:u1 H. Hasan Efendı, Ha~çe Ferı lediye kefalet etmiyeceği için de müstakbel müzakerat 
temas etmek suretile basitten 279 uncu maddesi deJaıetile memur da takip e~ğl siyasetin mahiyetini kanuna nnıhalefetl~ ta~~ ~n- de. H. Hakkı Bey, Artıya H. bu sene sirket bu hattı yapama zemin hazırlandığım •· 
m··rekkebe doğru yürüyerek olduklarından 251 inci madde nazara bize pek güzel ifade etmektedir. tisap ederek şeyhlik, muntlık, Mıhran Ef., yacaktır. ve bu mülakatlan teshil 

l\•u ak'asmın men,,,.; ha alınarak gene ısı inci maddenin bi- halifelik yaptıkları şehadet, ev- Eminönü evlenme işleri me- - __, ______ _ 
·ıenemen v r-- ERENKÔY Kô~KÜNDE · h d "k "k ı · d d"" "f J · · A M • sunda başta İngı"ltere o 

k"ki · · tı"k ı ebundan tatlıcı rinci fıkrasına ve maznunları .Ui ni- ~ Jerınde zu ur e en vesaı ve ı mur ugun a un şu çı t erın nı- vusturya- acanstan 
ı sıne ın a v kal ·· kAhıl k lmı re bazı devletlerin deWe Hasanın evindeki içtiınaa tekad yetle haber vermeyen Bozalandan Hü İ . rarlan ve zabıtft:~~.ı an m

1
udn·· a an ıAyı . ştırH. Ş B Viyana, 24 _ Macar başveki-

.. den nlarda muhtelif seyin oğfo İbrahim, Ahmet oğlu Meh Liz brab~ ııro~goan~a~ y~- deracatmdan cu~mış ~ u- F~tma dvıye. . adan ., dolayı hararetle teşekk!it 
dum e zama . · met Manisadan keçeci SWeymaıı, ha- earken Erenkoyu kişanesının kutsi- ğundan bunların hareketi de Halıme H. İbrahım Ef., Müzev li Kont Bethlen ayın 25 nci gii- tir. 
mahallerde yapılan ıçb~a fız oğlu Simsar Katibi Mustafa, ve yetin.deı_ı, ~11§ tüyleri içinde oturan k(\ kanunun birinci maclde yen H. İıbriham Ef. Melfiltat nü buraya gelecektir. 

bundan Erenköy kaşanesının şeybın ilmınden fazlından bahsede-lmez r d H O B G •h H S Avusturya ile Macaristan a-ve • • . c Paşaköyünden Simavlı Mustafa, Bak rek ona ilahi bir kudret hissi veriyor. sinin ikinci fıkrasına uygun ur. . sınan ey ev er . er- Mısırda altuı 
oynadıgı r?llere geçe~~k h":~s kal Mehmet oğlu Abdurnıhman ara- Ve buna kanan bir sürü insanların ta! Hepsinin mezkftr maddelere kis Efendi. rasmda aktedilen dostluk mua-
nın mahallı olmayıp şumullu ~ bacı Bekir, Ahmet Eyip ve hoca Ha- rikatine girdikleri §eyhlerini görmclı: tevfi\ı:an cezalannm tayinin is· hedesi Macar başvekili tarafın- KAHİRE, 24 A. A. 
vasi saha üzerinde c~reyan etti- san oğlu Hüseyin ve Menemenden üzere aldıkları mü~~dei mahsusa ile temistir. met te vardır. Hoca Saffet mü- dan burada imzalanacaktir. Bu kiimet, memleket hariciıı' 
ğini göstermek suretıle maznun vak'adan iki gün evvel haberdar oldu İs~~ula ka~ar gıdıp klifanede zü". İddianame hitam bulduktan dafaasında vak'a ile zimethal ol ziyaret esnasında bütün beynel· çıkarılmasını men'etmiştİ~ 
!ar ~ebekesiui cıkarrruş ve bun- ı... -hadetle anl···'an Ra.,;t oğlu İb- var ıçın suretı ınahsusada ayrılımt mı • kra maznunlara madıgm" ı söylemiş ve mukadde milel mesai! mevzu bahsolacak-

" • • • •• • ı;w r ..,.... •· safirhanedc kalarak kuştüyleri içinde sonra reıs te r · 
!arı? devlet hayatıyetı •. ~enn- rahim çavugun da keza 151 inci mad şeyhlerinin rlini öpmke ıuretile arznı hitap ederek demiştir ki: ra~ı .adaletinize bırakıl;'.orum tır. Bilhassa iktısadi mesait tet-
dekı maksatlarını.ı delaılile ve denin birinci fıkrasına uygundur. Bu budiyet eylemektedir. Nitekim Kara demışttr. Şeyh Esat ta mudafa· kik edilecektir. 
anasırı cürmiyesile tetkik ve tah maddelere göre ve.yatları nazan iti: hisar sabık müftüsü Hacı Ali Efendi iHANET CESASIZ KALMAz asınd<ı hükfune!e karşı sadık ol- Avusturya hükOmeti Avru-
lil etmiş. vasfI ciirmilerini orta b~r~ .aıı.nm0 k surctıle cezalarının tayı nin 930 harih~i şeyh Esada yazdığı duğunu söylemiştir. pa'nın bugünkü vaziyetinde te- LONDRA, 24 A.A. -" 
ya koyrnuştı.r. Hadisenin birin- nın! .. ıatiy~r~m . . . .. . mektup bunu ıfade eder. - İddianameyi sükfuıet ve mamile bitarafane bir hııttı ha- dranm cenubu şarkisindeJ 

fh d k . . M l'ıilde ıttıfak ettıklen ve hukfimetı Bundan sonra maznunların Mani- d" . b "dd" K k"b" d 1• nan Blackhath civarında"' 
cİ. S~ ~S~? a :ı ya~ı, enemen sui niyetle haberdar etmedikleri anla sada i~timalannı birer birer göstere- dikkatle d~le ınız: .. u ı ıana- arar yann teket ta 1 ıne evam etltH'r.te- gezinti yerinde dün satıai' 
hadısesı uzenncekı ınaznunla· şılmayan maznun Mehmet Eminin va rek içtimalardaki faaliyetlerini izah me müddeıumumlligın muhake dir. 
nn suçtaki vakiyetlerinrıe temas !idesi Hasbiye ve kansı Emine ve kız ederek içtimada habır bulunan maz- meden aldığı netayice nazaran İZMİR 

24 
(H i sabah §lllda olduğu tahminedile' 

ederek maddeten czayi ms'uli- kardeşi Halide ve Fatma Makbule, nunlar şebekesini meydana çıkar-'b' "ddiasıdır Hepinizin nasıye • usus a Kamhiao Bn~R~f bir hizmetçi kızın cesedi 
·etlerini şu suretle göstermiş- sütçü M~lı?'~din. kansı Kezibanın da mış bundan sonra b~ toplanışların ~rdı b" h"' :.n ve elem görülü k":~sı ) - Yarın maznunlar muştur. Bu cesedin tıaıı >. beraetlerını ısterım. ve maznunların tarzı ıkrarlannm if- ruz e ır uzu .. .. : mudafaalanna devam edecekler nrlllz 1030- ı.-vo 6~ -,ı, 
tır: Müddei umumi bu safhaya hitam bam cttii') neticeye göre birer birer yor. Hepiniz o huznu ~rtad~n Pazartesiye Divanı harbin ka· LD-o-ıo-,--0,-4-7 -ı-s.-oı~,-.ıı-ın_ı ___ ..:_:ı sakatlanmış veya kopar! 

BiRiNCi ROLÜ OYNAYAN ve:dikten ~nra asıl b~ safhanın men ~ah etmiı ve neticede Me~cmen fa- kaldıracaksınız. Y~.ı~ b!lme_lı- ran vardir. Bundan sonra Diva- 3 ;s.()( Bu cinayet failinin ti 
şeıne, evvelıyatına dogru . çıkmış ve cıa•ını doğuran esas faıllerın başın- diır k; hf'r karışı Turkun Kaniıle harp 'ki . fh nl • "'«ant 12 oı,5< :vıart ı 98.t: den kaçmış tehlikeli ve 

LAR bu safhay! hazırlayan yanı Men=en da Kutbülô.zam olduğu halde oğlu ulanmı olan bu toprağa iha- m 1 ncı ~ a maznu a Uıet ' oo.oıı Ley 79 .~ hevvir ve azgın bir deli 
faillerini yetiştiren ve tarikat perde- Mehmet Ali ve Jaz İbrahim ve Liz lb 5 ş .. ki nn muhakemesıne başlryacak-

Vak'ada rolleri 'tiban1e Şam si arkasında faaliyete geçerek halkı rahimin muhiti faaliyetine aldığı ay- n~t edenler cezasını gorece er- tır. orabmi 36 - . .ıo oııuır 16 -,6: dan korkulmaktadır. A 
d Mehmet Giritli Mehmet iğfal eden ve nak§i bendi tariki nami ni tarikate mensup maznunlardan mü dır. . Bugiin 40 kişi şifahi müdafa ~IF;ir•İİ•İİkİİİİİİıİİ4İİ.1İİ.3İİ7,İİ~o=Kİioaroİİnİİİİİİİmısİİ-İİ•İİİıl<M 

an .. .. ' E ilah ğ' le ortaya sürdükleri tarikata halkı rekkep bir ıebeke tarafından Mene- Reis maznunlara mudafaala- aları tılar yarın 65 ki · 
ve sutcu Mehm~t, ~~ o bağlayan ve niahyet bu suretle zalıi- men faillerinin yetiştirildiğini madde nnda serbest olduklarını söyle- .. ru yap . .. şı p 
Ju Mehmet Emın, Alı oglu Ha- ren ismen dini bir tarikat, aalen ve ten ortaya koymuş ve serdettiği de- . unlardan bir kısmı mudafaa yapacaklardır. Mudaia ı y • kh 
san ve Nalıncı Hasan filin esas ruhen onun gizli olmak vasfında mün WI ile bu ilri tcbekenin asileri bünye m~~ ve mazn "f be alarmı yapanlar masum olduk- enı çı 

n•nda ;ştirak ettiklerinden demiç gizli ve muzır bir teşekkül iıc sinden nasıl çıkarımı olduğunu sara mudafa~arını şıd a ı:Iı . yapmış- lanru, adalet beklediklerini söy-

kasma ve liberallere m 
hafil sıhhi vaziyetinden 
uzun müddetten beri mil,. 
gelemiyen polis müdüril 
Byng'in istifaya davet uns1;1. • . . 1 . çalıpııağa başlayan hadisenin eleman hat ve katiyetle ortaya atmıgtır. Ve !ar ve hır kısmı a nren vere lediler Reis hepsine• 

e filı dogrJdan do_lruya ış err;!'.ş !arı maznunlar §ebekeaine intikal et tarikatte maznunların takip ettikleri! ceklerini söylemişlerdir. Bazda- Müst rih 
1 

· hb · 
olduklanndan hadısede hern:ııl miş ve demiştir ki· siyan maksatlarını yetiştirdikleri n da kendilerine atfedilen rü- .- e 0 unuz, re en-
dirler. İçtimada h:ızır bulunan zümrenin müreteciane hareketlcrile rüml" • Jd ğun ..• mız adalet olacaktır. Her hare-

. () () _ . . . erınne o u u ogren-k · · dlet ı k tatlıcı Hüseyin çırak Mustafa, K TB LAZAMA GELiNCE ıfade etınıştır. Bu şebekenin bafmda k .. "'dafaaların 1 etımıı: a a e uygun o aca -

Anafarı.alar kumandanı 

MUSTAFA KEMAL 
ile mülakat 

ni ve emniyeti umumiye 
yetinin ehemmiyetli ııu. 
lalı edilmesini istemktdi1• 

To u Hasan Ke ili Süleyman Halife olmak acvdaaına düşen ve bu me ve ~na gor~. ~ . . _ı tir" dedi. 
p<; Jü in , "u Aşağıda dclıiilini birer birer göstc- >:ol~ .akıttığı zehirli tohumdan yetiş y~k uzere mucnmıye_tıeı:ım 

Ç~.vu.' Pabuççu . sey ~ ·- receğim bu şebekenin başında sabık tı:diği a_tacma dal~u~k vere~, .tim- gosteren me~~ddı_n.k~ndıl~nne ALEŞEHIRDEN MENEME-
Renkli haritalarla 

Doktor 
HAFIZ CEMAf, 

A ı.bır tara.~tan.~zım olmak ıti Manisa askeri bastaneai imamlığın- dl bu agac~ zthırlı meyv~ıı_ıı hu tahriren teblıglennı ıstemışler- NE GôDERILENLER 
ba;ile hemfı~t. d~g;.:r ~raf~aı_ı 55 dan mütekait lbrahim Efendi vardır. zuru adaletinız~e naaıl yemelıdır. Ve dir. Riyasetçe bu teklifleri ka-

... 
Yazan: RuşenEşref 

ncı madderan bırıncı ve ıkiru:ı Bu adam Er<nköyünde Şevkı Paııa- etrafına toplad~~· şu ma~unlara ?.lan bul edilmiş ve ayrıca gifahen MENEMEN 
24 

(Milli et)-
bentlerinde mevzuu bahs dlr· nın köskünde oturan Şeyh Esat mer- borcunu nasıl ödeyecekttr. Bugune .. 

1 1 .. d • Y 
IT'Ün islenece ~ine dair talimat bu~tur .Bir de bunun oğlu Mehmet kadar her biriai~e .ma~§ tahsia et- mudafaada bu u~a~ 3?11. mu ~- Sa!ihlil! Kadi~ o~lu Kimil, Şu- İ 
• . ı; k d ,_ Alı Efendi vardır. Bunlardan Şeyh meK, vfuzlık. hatıl='.lı~'. ıınam~ık . tev- faaları zabta ~eçınlmıştır. Reıs. ayıp oglu Hüseyın Kulalı İbra 
;_ermelerıne ve ar ?1~ an s. Esat Efendi köşkiinde tarikat mensu cıh etmek ve he~bırı~e ilı;ıı bır pa- müdafaaları dınl.erken gene tek 1,him zevcesi emine• Alaşehirde 

Fiatı : ı lira 1 
Dev)et matbaası s.aııt fllbeıloed 

Cn11J•dan mHds cünl<rd' 
d•n ıonrı uıt ( 14 - 16 ) 41 
bul Dlvanyolunda ( 118 ) ~ 
Ju hıısu!'I kabine<ind.ı 

ıahlan•p gelecekler~nı v~detme- bini arasmda Kutbülaktap ve ya kut ye vermek ~u~etile .. bunyesınde yap rar ederek demiştir ki: kif ed"l k M . -
lerir.e nazaran f,,r an zımethal bülazam naınile yadedilir ve bütün yan ,.~ mazının m~Jc:rvcsatını ata- -Bu aziz vatana ihanet eden t~v. ı ere . enemene getı 
1 u' •nmaktadırlar. mensubinin preştişkarı olan bir §Cyh rak mııkte ı;'.':'rlak lı,ır ıstıkbal. hazırla .. ·~ . 1 ~ldiler. Yarın dıvanı harbe ve-

. . . . tir. ooıu Mehmet Ali Efendi de e h yan genç 1 urk Cuınhunyetıne kar !er cezasını gorecektı .. 14 mı!- nlecekler. 
Maznunları araba ıle getıren Gırıt- d dg V bab .. . .• ~ Y şı . u hocaların harekatını nankörlük yon nüfusu tasıyan bu vatan a<Y 

ı bı;ntdi!l bacana:'!t ,,,,..ta sürücü za e ır. e asının muşavırımr. b k L' ,_ • o 
ı e · . .. r-- .. .. • ten -~§ a uır .. ehme ik ifade edemi- lıyacağına zalimler ağlasın, ma KARAR YARIN VERiLE-

su kahya l mail ve Paşakoyunden _ / yeccgım drclikten sonra mesuliyeti 1 k 1 ktı K k CEK 
maznunfan vi:ld~ mis."fir eden Girit LAZ BRAHIMIN ROLÜ cezaiyelerini ve maznunların isimle- s~~. a:. urtu aca r .. ar~r ÇO 

li 11ehmedin ~can~ğı Ahmet ve Gi- . rinl şu suretle göstermiştir: duş_unul~~k, çok tetkı~ Aedılere.k . • 
rıt ı Md1; cdın Ruv.ıye, yemek ve- Uz lbrahım de halifeler halifesi o- Fiilde izim olmaktan ibaret olan venlecegınden çok adılane hır MENEMEN, 24 (Mıllıyet)-
rcn .ve 1 ı.ı,., .t<"sis eden Bozalanda! !arak tanınmaktadır. Kutbülaktap ta maznunlardan §eyh Esat ve oğlu karar olacaktır. Bugün öğleden sonra saat üçte 
.utçu Mthm«d;n damadı ~oca Mus-1 rafından ortaya sürülen ve nihayet Mehmet Ali, 1'z İbrahim, imam 11- Şifahen müdafaada bulunan müddeiumumi 106 kişiye ait id-
tala ':e kardqı ~er 1.smail ve hacı malı'.ım nak§ibendi tarikinin tamim yas, ve Rifat oilu Mustafa, Sılley- ;;.. · 
lsmail ogcllan Huscym ve 1!2san vel ve tekairine memurdur. Tarikatin vas man ve hatip Cemal ve hoca Meh- lar meyanında ~eyh Esat ve o,. dıasını ~~rdedecek maznunlaır 
maznunlar Bo»l•nda bulundukları 1 f, mümeyyizi gizli kalmak ve şekli met Ali, Manifaturaq Osman baca- lu MehmPt Alı, hoca Saffet, 1- yarm mudafaalannı yapacaklar 1 
•:ra~a hare~etleri itibarile müz~.haretl harichi itibaril~ sakallı olmakt•n ve nağı Murat Mustaf;, ve Ragı~ Bey' marn Mehmet Ali Hoca Hilmi paa:ırtesiye karar tefhim edi)e- ı 

' ' ·n•n gene aynı koyderı şeyh Esata iman etmekten ihartttir ve Hoca Hakkı, hafız Ahmet. Tat!r-]Şeyh Atım~t Muhtar Hafız Alı-, cri-:tir. 
1 

• 

kabul eder. 

MıLLıYE 
MATBAASI 

Avrupadan cetlrditi Tahta Hurufatla BOyük 
Afişleri yapar. Her müesseseye elverişlidir. r', 

Yeni senenin Kazanç Defterleri nefis surette basııını 
~ 

evrakı matbua, fatura, mckıuplıık gazete, 
nrf, 

Telefon 

kartvizit tab'ını deruhte ed~r. 

lst 3911 - 2·3 Kllap kısmı 



Bir macera 
(Başı birinci sahifede) 

(Başı birinci sahifede) J b~lamadan evve~ m~v~kkiller~-
at gayr u· · ··tınedigın· i söy- nın kefaletle tahliyesını, tahkı-

l d 
e nı gu b' . h"'-- ik . e ikten sonra yarının nasıl bir ~tın ıtmış u.o .. .uıe tıran et-

"' azete oldugunu birıncİ sayıdan mış bulunmasn:d'.111 dola~ 11_7 len noterlerden birinde daktilo 
iıı_e bu günkü sayılarına kadar Eyu- n~- ma~de mu~ıbınce tahliye5ı- dur. Leman Hanım bundan iki 
ştıı b_ane bir sabırla nasıl tetkik et- w ısterım, __ dedı_kten so_~a ~~en sene ev~e~ _Osman Efendi na-

tik!erini anlatmış, bir çok par- cels~de muddeıumumının ıttıha m~nda ~ırı ıle tanışmış ve sevi~ 
• • ~ okum 

18
· aller göster- rnatına cevap vererek para ka- mışlerdır. Leman Hanımın valı 

"' il\' uş, m k · · hal f d . S d k H . d'~§, karikatürler göstenniş ve zanma ıçın muhalief et ~!:a- hesı .kı _ıha an
1 
mı nışa~ ve y_a-

unyanm. hi b. tarafında bir dıklarmı ve mu mu ne ut nı a yapı masını ıstemış. 

d
,..,'I gazete karilç · ır b kadar hür- demek olduğunu tetkik etmiş Osman Efendi buna da muvafa e ... , erıne u . . hak.k t Mh ka · b .. _,, ~ ""'etsizJik ·· t emiştir demiş misal getırınış, ı a , ~.sa t etmemış, ve u yu.ouen ara 

d J tir. \'safı ~s ~nnB y r~ ga- hakaret zaruana aittir, dedi, ve !arı açtlıruş ve danlmışlardır. 
ı ı aşıt ey a 'f O ·ı Sül' T fik . etesi hakkında kendi arkadaş- Arı ruç ı e eyman ev . Bu sırada ikamet ettikleri a-

d'ıı' larınnı söyledikleri sözleri, ınat Beyin hay'.1~dan bahsetti. partmıanda ıbir hanımın delale
dl buatın yazdığı yazıları okudu, Gazeted,; ın~ı~r eden r.:ı:z~rın tile Marangoz Şadan Efendi 

ıl rtlatbuat hürriyetinden bahsetti bir cürüm teş~ etmedıgııu ~- namında biri Leman Hanıma ta 
ve.~İirriyeti matbuat,sistemlerin ~ um~i~yı, devlet ~to?~e- lip ol~uş. Ve muvafakat e~ile
ınii0akaşasıdır, hürriyet hudut- sını muhıl bır_şey ?lma?ıgııu ıd- rek nişan!l~nınışlar~. Ha~ta ya 

e ? tu& değildir dedi, Badehu cür- dia ederek muddeı yı;nnde ~ kınlarda nikahları ıcra edilecek 
· oıl tll.e nakli keiam ederek efuuıeki ki alımş bulıınıı;n polıa . maarıf miş. Nikahlan icra. edileceğini 
~ Yazıları karıkatürleri göstererek müdürlerin yen olmadiklarını haber alan sabık nışanlısı Oa
~ ~ Arif Onıçun mes'uliyeti- söylemiş. İddia makamının tec- man Efendi çarşamba gün Le
"JJ nı. icap ettiren en kuvvetli bir zlye istediği maddelerden bah- man Hanımın evine gelmiş ve 

~Ydir. Son söz olarak milvek- sederek suçun olsa olsa aru;ak Leman Hanımla tekrar barış
~lirninnamus ve haysiyei mane 161 nci madd~y~ te~s ~ebıle- mak istediğin.i ~öyllemiş. Ve a
vıyesini korumak için 90 bin li- ceğini söylemıştır. Muddeı umu partıman sahıbı, Osman Efen
ra tazminat istiyorum. Yarın mi devlet haysiye~inin ihla_l edil diye:_ "Lem~ Hanmı artı!' .baş 
tlaınus ve haysiyete hürmeti an miş, adabı umumıyeye saı:_h te- ka_sı ıle evlenıyor. _Artık sızınle 
tak bu zaman öih'enebilir de- cavüzde bulunulmuş oldugunu aliikası yoktur.,, diyor. Bunun 
llıistir. " ' ileri sürerek tahliye talebinin üzerine Osman Efendi bir şey 
. .Ali Sedat Bey maznunların reddinde israr e~şti~. _Et.em söylemeden gidiyor. ~~~ma 

CUrümlerini birer birer tetkik ve Ruhi B. devlet haysıyetının ıh- Leman Hanım eve geldıgı za
fı t~srih etmiş sözlerini şöyle bi- ıaı edilmemiş olduğ~u, ~~nkü man ?sm~.~ Ef._ nin kendisini 

tırrniştir: temyizden devlet otontesını sa- aradıgmı ogrenıyor. 
r6' - Nihayet bir hakaret ve te- rih bir surette gösterir kara~ ol- Leman Hanım Osman Efen
di ,,ıt" tavuze uğrayan müvekkilimin duğunu ve bu karam: temJ.'.1z ~- diyi dargın olmakla beraber ha 
;,, Ilı.addi ve manevi haklarının sı- mum! heyetince tastık edılm~ş la sevdiğinden Osman Efendi

:ı:~eti hususunda adalet hey'e- bulunduğunu mahkeme hey'etı- nin Beyoğlundaki mağazasına 
tııııze iltica ederek maznunlar nin her halde bu karan nazara giderek vaziyeti anlamak iste
h~kkında yer yüzündeki şeref almak mecburiyeti kan~niyes~ yor, fakat Orada hüsnü kabul 
duşınanlanna nümune olacak de bulunduğunu söylemıs.mııhıl görmeyince müteessir olarak 
kadar ağır ceza isterim. li adap birşey bulunmadığını zik eve dönüyor ve bu hadiseyi öğ-

Bilmecemiz 

t.ııaı•c••ılzin J11111•ailaıi1 

ı•kli 
1 ! • 4 5 • 10 ( 1 

Mazhar Rı:za, Suphi Beyler rederek tahliyesinde esrar et- ırenen Şadan Efendi de Leman 
3 Yni yolda müdafaada bulun· miştir. Mahkeme tarafından bir H. iıle evlenmekten vaz ge- Seyrisefain bütçesi 
~u~lar maznunların tecziyeleri- şey deyecekleri olup olmadığı.ı: çiyor. Her iki meseleden de in- Seyrisefain umumi .. d .... 

11

,; 111 ts~emişlerdir. Müştekilerden 1 sorulduktan sonra muhakeme- kisarı hayale uğraıan Leman SadUllah B. Ankaradan mu :;ru 
tnaanf, polis müdürii, polis İl- nin bittiği ve nihai kararla tahli Hanım, afyon içerek hayattna etmiştir. Sadullah B ·dav ~t 
r~ ef. ler Vasfi Raşit Beyin söz ye hakkınclaki karann beraber hatime çekmek isteyor, fakat yeni sene bütçesi · ·i' 1 

are?'ı~ 
':~e İ§tİrakile iktifa ettiklerini bildirileceği v mahkr-menin vaktinde yeti§:i!lerek hayatı kur olmuştur. ışt e meşgu 
~?{1emişlerdir. Arif Orucun ve-jcumartesiye kaldıltı tebliğ edil- tanlıyor. İtte Leman Hanunm Bütçede mühim b' 

1 1 Etem Ruhi Bey müdafaaya miştfr. aş,k macerası budw lik yoktur. ır değişik-

TORKIYE 

iMAR BANKASI 
Türk Anonim Şirketi 

Sermeresl: t,000,000 TUrk llr••• 
Yof. tllprll ve sıir l~şıaı işleri sigorta ve bllcümk banka muımelltı 

Yeni poıt&hane ukasındı Aşır efendi caddesinde 12-14 No 
Telefon: lsL 24528 ve 24529. Telr;rar. lmnbul - imar ---..... 
Uşak terakkii ziraat 
Türk an on ioı ~irkeli i~are mectsin~en: 

IS Teşrinevvel 19.30 ıarlhlnd ı-• ta 
1 

hl .° ~yma etmiş bulunan heyeti umumlyeraız 

29 
rın • ey . ne mı~kcmete murıcaaıla Jtiraz olunmuştur. Mahkeme gilnil 
klounsanı 1931 dir. keyfiyet ılcarcı kanunuauıı 381tnci maddesi mucibince 

illn olunur. · 

Ekler Tiyatrosu 
Bu günlril program 

linci maline 14,30 ta • MIKI 
MAUS • ( Revil ), 2ncl maline 
17,30 ta • ÇARD 'ı.S ,. ( operet ) 
yınn 21,30 tı • Mle SOROl.OP • 
( operet ) yınn ıQ&m Revil • Ei
SO OLA. •. 

Bugün F'ransız tiy•trosunda 
Samardjl Yunan operet heyeti 
tarafından iki matine verllecekılr. 

Birin clsl .aat 14.30 da Hali ma 
ikincisi saat 18 de Chistina 
Akşam ıaat 21.30 dı fevkaldde 

gala olarak 
CZARDASS 

Yannki pazartesi ak<ımı O KLF. 
FTIS STO PARADlSO 

l\t1aarif vekaletin
den: 

A) Adana, Knstamonl, Sam
sun. Trabzon, Eskişehir Erkek 
liselerinde Fransızcı 

B) Kayseri, Erzurum, Eskişe

hir Erkek liselerinde Almanca 
C) Bursa, Samsun, Erkek u. 

seterinde lngillzce 
D) Anana. Bursa ve lzmir 

kız mualllin mekteplerinde Farn 
sızca muallimllkleri mün haldir • 

Kanuni şartlan haiz Türle ve 
Ecnebi talipl~rlıı i.sd<lıılannı 
Maarif idarelerince tasdiltli fiş 

ve sılıhat raporlan lle birlikte 
doğudan doğruya Maarlf V ckl
letine ~öndermı:leri lılzımdır. 

Darül'aceze mudldyetlnden 
Kıye 
250 Kalın kiısele 
150 ince 
Avak 

• 
650 Y •rma vidalı 
250 ince 
Adet 
100 Meşin 

• 

Ba!Ada nev'ıv • millredatı muhırrcr 
ıyıkk.abı malzemesinin ı 7 fubıt 93 t 
salı _ıünü :.ut on üçte kapalı zarf 
usulılc nıünıkuuı icra edlleccktlr. 
Şartnamesi vcçhlle talip olıcılclann 
yüzde yedi buçulr Uk trmiııat akçe
lerlle yevm ve \akı! munyeninde 
milcs.:seı·e müracıılan lllıi olunur. 

Gayri miibadiller takdiri kıymet 
komisyonundan 

Merkeı ıcenıa:sı Gal.aıaWp:il 
l\•şı B. 2362 Şub: Acentesi : 
Sirkeci MühilrJar 7.ade hanı l 
2740 

Pire -lsten~eriye 
postası 

(Ankara) vapuru SaJI 
2Z kAnunusani 

saat 1 O da Galata nhtımın· 
dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir·e perşembe sabahı Pi
re·ye cumartesi sabahı .laken
deriye'ye varacaktır. lsken
deriye·den Pazartesi ı 5 de 
kalkacak Çaışımba Pire·ye 
uğrayarak Perşembe lstanbul'a 
gelecektir. 

postası 
(Mersin) vapuru 27 kAnu-

nusani salı 17 de Sirkeciden 

1 
Gelibolu ç.nakkale Küçüle· 
kuyu, F.dremlt, Burhaniye, 

! Aynlıjfı kallcaca~-, döniışte 
j Altınolu~ı da uP;rayıcaktır. 

1 
1 

Trabzon birinci postası ile 
Karbiga ve Bandırma aralık 

postalan iş'~rı ahare j(adar 
yapılmavucaknr. 

Limanımıza muvasalat! belr..Jenon 
Vapurlar 

C SE.~!IRAMIS) vapuru 25 ka
nunu sani pazar ( ltalya ve 
Yunanistan) dan 

( PALESTINA) vaP.uru 26 
kAnunusani pazartesi ( dalya ve 
Yunanistan) dan. 
Y ıkındı limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
(GAŞTAYN) vapuru !5 ka

nunusani pazar (Burgaz, Varna. 
ve Köstencel ye 

(PALESTINA.) vııpuru 27 kl
nun Uli&ni sah (Samsun, Trabzon, 
Batum ,-c Novorosiılı:l e 

(SE.l\llRAML-;) vapuru 29 kA
nunusani perşembe sabah saat 
tam 1 U da ( Lloyd Ek•peres ) 
olaral (Pire, Brendizi, V cm edil.: 
ve Tric tc) 'e 

[COSULICl 1 I.tne] kumpın
ya,ının lilks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali V'C Cenubi A.me· 
ika llmanlanna gitmek için ten 
zllllı doğru bilet vrrlllr. 

Her nevi talsll~t için Galatıda 
mumhane ( Lloyd Triestino :) 
5er acıntesıne.. Telefon Beyoğlu 

2127 uya Galata sarayında 
sabık: Seltnlk honm&rşası blna
ı;ındıkı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrkecid 
Kırzadt harundalı:I yazıhanesine 

müracaat rdilmeM. Telefon 
utanbul: 23~. 

VALDA 
PıniUERJ 

serinlik ıerlr. 
Teneffüsü takrlJe 

eder. 
Bütüo eexane " ec~ 

depola nada 
eatıllr. 

VALOA 
lsmlal tı\IJH lıot11lv 
deruiııda talap tıllııb 

tanbul - b~ledi;;;~] 
ilanlan 

.. --· 
lotanbul belediyesinden: Un 

kapanında Hoca Halil a ıtar ma 
ballesinin Kuru çeşme sokıı~ın
da e:;kl 4 yeni .37 No. Jı Bele
diye malı hanenin enkazına 300 
Ura kıymet. takdir olunare't sa 
tılmak içüı açık mü7.aycdeye 
konmuştur. 
. . Taliplcri_n şartnameyi görmek 
ıçın her gıin levazım müdürlü
~üne müzayedeye, girmek için 
de 21!,S Ura muvakkat teminat 
akçelerile ihale günü olan 26-
2-931 perşembe günü saat on 
beşe kadar Encümeni d&lmiyc 
müracaatlan. 

• • • 
l<tanbul belediyesindeıı: Çır

çır yangın yerinde 44 harita 
numaralı adada Manisalı Meh
met paşa ma.hellesinde 20 met· 
re murabbaı sahasındaki yiizsüz 
arsanın metre murabbaına 250 
kuruş kıymet takdir olunarak 
sanlmak için allkadarlan ara· 
sında açık müuyedeye konmuş
tur. Taliplerin şartnameyi gör
mek ıçln her gün levaıım mü
dürlüğüne mtizayedeye girmek 
için 4 Ura muvalkat teminat 
akçelerile ihale günıi olan 26-2 
931 perşembe günü saat f 5 e 
kadar Encümeni dMimlye müra
caatlan .... 

lstantıul belediyesinden: Cl
bande Karabaş mahallesinin Fe
ner caddesinde ~me yanında 
9-77 metro murabbaında i 
numaralı kule! zemin mahalli
nin her arşın murabbaına ha. 
va. '1'. olarak 20 lira kıymet 
takdır olunup satılmak için 
açı~ ~üzayedeye konmuştur. 
Tahpl:_rın şartnameyi görmek için 
her gun levazım müdürlüğün' 
muracaatlan, müzayedeye gir
mek lçın de 14 lira muvakkat 
teminat akçalarile beraber ihale 
günü olan 12-2-93 ı perşembe 
gilnü saat 15 e kadar Encıimcnl 
daimlye miıracaatlan. 

• • • 
hanbul belediyesinden: Be

deli keşfi 259 lira 20 kuruştan 
ibaret olan rııahmut paşa med
resesinin tamiri açık mUnaka
saya konmuştur. Taliplerin keşif 
evrakını ve şutnameyt gOrmelt 
için her gün levazım mildiirlü
güne münakasaya girmek için 
20 Ura muvakkat teminat ak
çeler!le beraber ihale günU 0 • 

lan •8 ıubat 93( puar giinli 
saat 1 :ı e kadar l!.ııc!lmenl da
lmlye müracaadan 

••• 
lscanbul belediyesinden: Gala

tadı Karaköy caddesinde eski 
Borsa hanı medbalinde 14 • 1 
numaralı camelctndan bakiye 
kısım mayıs 93 1 gaye~lne ka
dar kiraya verilmek için kapalı 

zarfla mü1.ayedeye konmuştur. 
Taliplerin şartname almak için 
her gün levazım müdürlüğüne 

müracaatları 20 liralık muvak
lcat teminat makbuzile şartname 
ve teklif mektubunu mühurlıi 
zarfa koyarak ihale günü oları 

26-1-931 pazartesi giınü saat 
on beşe kadar F:ncümeni dalıııl 
ye vermeleri. 

... ... ... 

Yuııanutanda milsakhfat Garbi 
Trakyıdı mal terketmit pyrl mü· 
badll Türkladen malını mahallea 
kıymet tıkdlr ettirmek isteyenlerle 
talimatnameye cııre bu ıureıle kıy· 

met takdiri talebe bıktı olan arızi 

sahiplerinin nihayet 10 fubaı 931 
tarihine kadu buna ali evrak ve 
•esalkUe bizzat ve yı vekiller! va
.,ı .. ııe lstıııbul Galatıdı Oınüb 
hanında ııkdid byıaat tnmllywauıe 

mılracaatlan. 

lst~nbuJ belediyesinden: Kıı 
palı çarşıda Divrlk okağında 
20 numarıılı dükk~n hlr sen~ 
müddetle kiraya verilmek içi 
açık mıizavtdeye konmuştur~ 

1 Öniımüzdeki çarşamba gilnil •ut Taliplerin şartnameyi görmek 
18.30 da matine olarak h ıçın er giln lev~zım müdiırl.: 

Fran51z ılyarrosunda ,,. ,.,une, münyı:deye girmek 1,.in 
meşhur viyolonlot I ~ 
Vısa Prlhoda nı• lir buçuk lira muvakkat temı 

Veda konur! •ıat akı;elerlle bcrab r •hale gu-

Planoda muıtllııı ıaöıyo ~:mme· nü olan 8 şubat pazar gnnu 
rlch Kril. 1 saat 1 S e hdar Encümeni da· 

iıntye muraca:ıtlarL 

: 

[ 

j 

ti 
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M1LLlY.1<;f PAZ.\R '25 KANUNUSANi 1931 

Şeker hastalarına ve diyabetik HASA GLUT N EK 
olanlara büyük müjde: 

Her gUn taze oıarok istihzar olunmaktadır. Beynelmllel son etıbba kongresinin teker hastalarına gıda olarak kabul eyledi§! e~as \e {~En UI li2re yıpı mıt oııiu 
terkibinde yUzde altmış mıktarında saf Gluten mevcut olduğu mUsaddak meşhur kimyakerlerin raporlarını havidir. Avrupanın terkibi meçhul Gtuten n:llstahze:ratıP1 

cihetçe faik bir nefaset ve mUkemmellyettedlr. Maşahlrl etıbba tarafından tavsiye edllmektedlr. Paketi 40 kuruşa Hasan ecza deposu Toptancılara tenzilQi. 

lıtanbul 4 üncü icra memurluğun-, 
dan: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: 
:~ıu bıhçe bir bap köfkiln tamamı. 

Cayri menkulun bulunduğu mevki 
mahallesi, sokağı, numorası: Eyip 
Topcular cedit lncirlilc so. auk 7 
cedit 19 '>o. 

Takdir olunan kıymet: ( 4807 ) 
ıra ( 50) kuruş tamımııun lııymeti 

muhammene~h.:ir. 

Arttırmanın yapılacağı, yer, gün, 
saat: 

lstanbul 4 öncü icra mc. 26-2-931 
" 13.5-15.5. 

1 - İşbu gayri menkulün arttır
ma şanna'llesl : 5 - 2 - 931 tarihinden 
itilıoren 930 - 40 No. ile ls
tanbul 4 üncü İcra dairesinin muay
yen numarasında herkesin girebilme
si için açıktır. İlanda yazılı olanlar
dan fazla malumat almak istiyenler, 
işbu fattoameye ve 930-407 dos
ya numarası j)e memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya ittirak için yukar
da yazılı kıymetin yüzde yedi temlııat 
cösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicilile ııabit ol
mıyan ipoteklı alacaklılarla diğer ala 
kadarlarm ve irtifak hakkı t:üıipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarmr ithu ilin 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte mcmu
riyetimize bildirmeleri icap eder. Ak 
ai halde hakları tapu sicilile sabit ol
mıyanlar satı§ bedelinin payla§ma
smdan hariç ltalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu maIGmatı almış 
bunları tamamen kabul etmi§ ad ve 
itibar olunurlar. Ostündebırakılan gay 
ri menkulünbeddizamanında verilmez 
•e gayri menkul ikinci bir arttırma 
ile satılır ve bedel farkı ve mabrumka 
iman yü.ıde beş faiz ve diğer zarar
lar ayrıca bükme hacet kalmakı=n 
memuriyetimizce alcıdantahsit olunur 
5num~rnh fıkradaki şart tahakkuk et 
mek kaydile üç defa bağırıldıktan 
sonra gayri menkul en çok arttrranm 
üstünde bırakılır. Şart tahakkuk et
mezse arttırma geri bır:ıkılıp alıcı ta
al:bütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Arttırmanın bi-i'lci veya ikin
i olmasına ve gayri menkule taalluk 
.len k~nuni hakka ve catı'm tarzına 

re diger şartlar. 
Aarttımı birincidir bilcümle vergı 

edive, Evkaf borçlan müşteriye 

ıtttir. Yazılan hane maa bahçe 
ı ukarda gö,terilen 26·2·931 tarlhlnd 
İstanbul 4 üncü İcra memurluğu oda 
sıoda işbu ilan ve gosterilen arttırma 
şartnanıefi dairesinde satılacağı i!!n 
olunur. 

RujPertev 
Pcıtev mü<tahzcrab fabrikasının 

ıon eseri ibdıı. 

Tamamen nebad boyadan ve 
tayrlmuzır mevaddan imal edllmiftir. 

İstanbul ullye UçUnctı hukuk 
mahkemesinden: 

Zekiye hıınımın babuı olup 
tllçük ıyaso!yada Mehmet paşa cad
desinde 10 No. lu hanede ikamet 
ıtmıkte iken 1341 senesi trşrini 
evvelinden beri hayat n memaan
dan haber alınamayan binbsşılılctan 
mütekait Ahsen efendin gaipliğine 
tarar verilmesi tılcbilc ikame olu
nan davanın icra kılınma\ta olan 
muhakemesinde müttehaz karara 
binaen mumaileyh Ahsen efendinin 
hayat ve mcnııtından maliımab 
olanlann bir sene zarfı~da mahke
meye mürıcaatle bildirmeler! lüzumu 
llln olunur. 

lsanbul 3 üncu icrasından: Bir 
deynin temini isclfaıı zımnında mıh~ 

cuzveparaya çevrilmesine karar verilen 
35 parçadan ibaret piyano, konso~ 

ha'ı. çini soba ve salreden milrck· 
tep hane eşyası K. sanlnin l!8 inci 
çar,cı n ,, günü ıuı 10 den ı ı c 

kadar Ar.ıa mı Köyilade Yahu dl 
tokaJı ıdı 6 numaralı hanede uııla
c 151 ıltn olunur. 

PAGEOL 
Prostat it 
btihabı mesane 
Seyelanı meni 

Bel sotuk~utu 

Ciut mllliter 

4e. 

PAJEOL 
En kuvvetli ve 

müuslr muzadı 

taaffünü bevlldlr 

Tesiri seri ve esaslı 
T tbevviilün cvcaını 
izale ve biıtün iJui, 
l.ttı meneder. 

MOPTELA VE MUZTARIP OLANLAR I~ 
PAJEOL BiR TEDBbd ŞAFIDIR 

Parls baatuıelerl mlhaabbldl: Şatlllen Mleııaelelf 
15 bOyOk MDkAfal • bllblum ec:z•nelerde eatılır. 

Emlak ve Eytam Bankası umum 
müdürlüğünden: ~.1 

Sahlık Bostan 
Bankamıza ait emlAkten Büyükadada Maden mahallesinde Tilrk

yılmaz sokağında 56 eski ve 92 yeni emlAk numaralı takriben 
34,970 metre murabbaında ye derununda kiri kadim so deposu 

ile kulübe ve kuyu ve bir mikdar e~carı müsmireyi havi bostan 
peşin para ile satılıktır. Müzayede kapalı zarf usuliledlr. 

ihale 2 şubat J 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on 
alııda Ankarada Ballkamız idare meclisinde icra edilecektir, Temi
nat mikdarı (800) lira<kr. 

Arzu edenler lstan bul ve lzmlr şubelerimize v~ya An karada 

umum müdürlük Emllk idaresine müracaatla mufassal şartnıme

ınlzi müta!Aa edebilirler. 

Müzayede iştirak helinde bu şartnamenin bir nüshasını imzaları 

altında teklif ve teminat mektuplarile birlikte umum müdürlüğe 

gönderirler. Teklif mektupları ihale günUne yetişmek üzre postaya 
taahhütlü olarak verilmelidir. 

1726 Numerolu 27 Eylül 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
22 2 ci Kanun 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
15 - 1 el Kanun 1931 tarihinde mevcut evcik! bıkıyı ~. l.ISb.500 -
TabsU edilen yahut hafta zarfında tahsil edilecek olan 
Dôvlzlcr 15/l /1931 -22/1/1931 urlhln• kadar!. 76.500 
Halta zarfında çıkan Dövizler 15/ 1/1931 
ll2/l/193J tarihine kadar 

fark 

65.000 

~ 11.500 -
22-2 ncl [hun 1931 tarihinde Osmanlı bankası yediadekl 
Dövizler yekOnu L 1.148.000.-

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan EHakı Naktiycnin 15-2 el Kanun 1931 tarihindeki 
bakıytıi T. L. 11.707.522.93 
Hafta zarfında çıkan Evrakı Nakıiyc 

15. 1 - 22 1 tarihine kadar T.L. 
Hafta zarfında giren l.;vrakı Naktlye 
15/1/1931 - 2211/1931 tarihine kadar T.L. 

Fark 

788.179.50 

669.792.50 

Çıkan ihtiyat Evrakı Naktiyenin 22- 2 ci Kanun l 9J 1 

tarihindeki yekOnu T.L. 

118.387.-

1 1.825. 909.93 

Osmanlı Bankası 

lstanbul menkul kıymetler ve kambıyo bor,as ı ve Osmanlı 
Bankası Komiserliğinden: 

27 Eylıil 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfikan !stan

buıda Bankı.lar konsorsiyomu tarafından Osmanlı Bankasına çek 

olarak teslim ve bankadan istirdat olunan isterlinlerle bunların 

mukabilinde mevkii tedavüle çıkarılan ve bankaya iade olunan 

ihtiyat evrakı nakdiye mıkdarını mübeyyin on yedinci tebliğ. 

1 - Döviz vaziyeti 

ıo•••occcocc••• 1 

Iktısat Vekaletinden: • 
Ankara'da telsiz telgaraf cıvarında zıraat mektı:bl arazisi 

dahilinde inşa olunmakte bulunan (Tavukçuluk enstitüsü ha
riç) zirai ve baytari enstitUlerin bilA iıtilna bütün mebaninin 

ıouk, sıcak su ana tesisatı lavabolar ve bina dahili lağım ve pis 

su mecraları, yangın tesisatı, banyo duş tesisatı teferrüatı ka

palı za•f usulile münakasaya vazolunmuştı:r. Müddeti müna

kasa 21 kAnunusanl 1931 tarihinden 15 şubat 1931 tarihine 

kadar (25) gündür. Evrakı frnniye ve şeraiti münakasa ve 

projeler Vekillet muhasebesine verilecek (25) lira mukabilinde 

telsiz telgraf cıvarında enstitüler hey'eti fenniyesi tarafından 

taliplere verilmektedir, 

Zarflar 14 şubat 1931 günü saat 16 da iktısat vekıUeti zi

aat müsteşarlığı kısmında teşekkül edecek komisyonu mah

sus tarafından küşat olunacağı iJAn olunur. 

ıec:c::cc::••ccc:::cı:ıo:a 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
Sigorta §İrketlcrinin teftiş ve mil- racaatla Türkiycdcki muamelltma 

rakabcsi hakkındaki 25 Haziran 927 nihayet verdiğini bildirmit olmakla 
t:>-rihli _kanun hükümle~e. g_öre na- mezkfır tirketle atakaaı bulunanların 
lıyat aıgorta muamelatile l§tıgal ey- . . 
lemek üzere tescil edilmi§ olan ecne- şırkete. ve ıcabı~d~ !•~bul .. mmta
bi sigorta şirketlerinden Kontuvar kası Tıcaret Mudunyetıne muracaat 
Martimi Sigorta şirketi bu kere mii eylemeleri ilan olunur. 

lstan~ul lı~~i Müesseseler MO~aıaa 
loınisıonu RiJasettn~en: 
&kırköy'de kfiln akliye ve asabiye hastaneıi için lüzumu olan 

1500 adet yerli malı yün fanell olbaptaki şartname ve memhur 

nümunesi veçhile ve 10 şubat 931 salı günü saat 1 S te kapalı 

zarf uıullle ihale edilmek üzre milnakasaya konulmuştur. Bu bap

ıaki 'artr.ameyi görmek vı: fazla izahat almak isteyenlerin mea

ktır komisyona veya hastaneye müracaatları ilAn olunur. 

!!111111 ....... 1 .................... llll!!!!l!!!!!ml .... ~ 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları .................. ~ ....................... .. 

16 şubat 1931 tarihinck münakasasının vapılacap;ı ilAn olunan 

k4at ve kartonların münakasası diger bir ililna kadar tehir olun
muştur. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

Esas 
149 

Balada 

Kiralık Voli 
Mevkii ve Nevi 

Büyükadada l\layandiros Volisi 

muharrer voli bir sene müddetle icar 

raiti ttdiye dairesinde müzayedeye verllnıi~tir. 

ı - Müzayede (kapalı zarf usuliledir. ) 

Teminat 

250 Tütk llrası 

edilmek üzre şe-

2 - müzayede müddeti 2-2-931 pazartesi gününe kadardır. 

ihale muamelesi yevmi mezkurda saat onaltıdu icra edilecektir. 
' 

3 - Bedeli icar ilk taksiti ihaleyi müteakip ve digerleri üç 

aylık olmak üzre dört taksitte tesviye edilecektir. 

4 - Talipler teklifnamelerlni bir zar[ derununa koyarak işbu 

mazrufu teminat akçesi ile birlikte diger bir zarfa vaz ve ıtzPrini 

tahtim eylcdikteno sonra ihale saatinden evvel şubeye teslim etme

li,irler. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
9000 adet ekmek torbası ve 1>938 adet arkı çantası kap•lı zarfla mu• 

bayaa olunacaktır. ihale günü: 4-2-931 çarşamba olup saat 10 da arka 
çantası ve ıaat 14 de ekmek torbası jandarma imaldthanesinde ih.ıle edile
cektir. Şartnome imalAthaneden verilir. Taliplerin ıeınlaatlarını beraberlerinde 
getirmeler; 1:17.ımdır. 

1 
lSfAı BUL VİLAYETİ ' -- 1 

DEFTERDARLIK iLANAl;!!!._I 
Bakırköy kazası malmüdürlüğünden: 
Mevkıi Nev'i Zıraı Tahmin kıymeti İsmi 1 - 15-1-1931 tarihine kadar Konsorsiyomca 

Osmanlı bankasını çık ohrak teslim edilmiş olan 
l! - 15-1-1931 den 1!2-1- 1931 tarihine kadar 
Konsorsiyomca Osmanlı Bankuını çek olarak 
ıeılim edilen 

1. 1136500 - , fener yolu Arsa 5406 540 60 Nooleğos Zuğ af E f. 

.. 76500 
!, 65000 

,, ,, ,, 1000 100 Teodoş Yani ., 

lstanbul caddesi ,. 1488 297 60 lstifani Papadopluı 
Çeşme ıokağı " 2135 211 50 Limoncu Yani 

1 - Hafıa zarfında istirdat olunu 

4 - aradaki Fark 
iş tan bul caddesi ,. 3667 91 e i' S Karakaş Rüştü Bey 

_ı. __ ı_ı s_oo_ - ., ., ,, 14000 t 400 Ohanes Ef. 
5- 22-1-1931 tarihine kadar teslimat yclronu 1, 1148()()( -----

2 - ihtiyat evrakı nakdiye 
vaziyeti 

Yulcardakl birinci madde mucibince lsmlln 
tullmııı mukabilinde mevkii tedavüle çıka

rılmış olan ihtiyat evrakı nalctiye T. L il 70752l!.93 
Yukardakl Jl:lnci madde mucibince hafta 
zarfındaki isterlin teılimab mukabilinde mevkii tedavüle 
çıkarılan evrakı nakdiye T. L. 788179,50 
Yukındaki üçüncU madde mucibince hafts 
11rfında istirdat olunan lsıerlinlere mukabil 
iade olunan evrakı nakdiye T. L 66979~5() 

Yukardaki dördüncü madde mucibince an 
daki farlı: T. L. 118387,-

Yutardakl beşinci madde mucibince 22-1-1931 
tarihine kadar mevkıi tedavüle çıkanlmış olaıı 

ihtiyat enalu nakdiye yektlnu T. L 

, 

ı 189. 5909.93 

t7 eylül 1930 tarih ve 1726 numcrolu kanuaa tevfikan lceyfl7eı Ma
li'ft 'felcllıd aamına ııblil 'fC llln nln•"• 

., ,. ,. 2604 520 80 .Aspaslya blnti Dimltri 

Kayıkhane sokağı ,. 1 vo 270 .Alaksandiros Rall E 
Fener yolu ., 3733 746 60 Mihran Mlşel kızı Ma 

,. ,, ,, 2356 235 60 Neoleğos Zugraf Ef. 
Gülistan sokağı ,, 4950 990 Madam ğoroya 

Zümrüt sokağı ,. 518 259 .Ahiliya Hürmüzyadi Ef 
Fener bulvarı ,, 4474 447 40 Petro veledi Marko 

,, ,. ,. 1351 270 20 Yervant ye hissedarı 

• ,, ,. 1649 329 80 Marta blnti Paskal 
,. ,, ,. 220 44 Nal tüccarı Nikolakt 

Yeni yol sokağı ., 400 1 401 1 O Viktorya n Mari H 
Hat boyu ,, 8806 180 60 Eteni H. 

Yeşilköyde Şevketiye mahallesinde vakı halt analardan ibaret 

olup sahiplerinin mahalli ikametleri ıııechul ve vergilerinin tah· 
siline imktn bulunamayan balida esaınlsl yuılı :ıcvaıın yergiye 

olan• borçlarının temini istilası zımnında meıhar arsalana satlf 
muamelesi 5-2-931 cumarteli günü uat oa beşte BlkırkÖJ kazası 
idare heyednda icra k.ılılıacalt iltıı ohııur. 

YENİ 

lngilizcAe - Türkçe 
LUGAT 

A V A H t T Beyin 
Vahit Reyin cvek · ıntışar eden , • .'\iaoıif VekAletlmiz ile O 

Darllllünunu tarafındon kabul \'c uıübaya• edile" bül'ük h\gatindell~ 
Türk talebe ve gençliğinin istiladeıi için, p'k itinalı olarak . 
tashih edilerek tertip edilmiştir. Basılışı, k4gıdı ve cildi çok.'~ 
.ahifeye yakın olan muhıe,viyaıı teksif cdlimlı olduğundan ıuı .ı.i 

mine nisheıl~. beman iki misllne muadildir ve böyle olduğu lfJl" 

yalnız 2 liradır. 
Vahlı Bey bu yeni hlgıtin aynı hacimde bir Tütkçe - ln~iliıl' 

dahi hazırlamaktadır. 

Tevzi merkezi: MoncUyal Kütüphanesi, Beyoğlu, htiklll ceddi' 
Her kitapçıda bulunur. 

~ARIK(fLl'""ce:··aıR !E~ 
YENi MODEL' 

~- -
•TELEF'UNKIEN_33 Vl/ıC.._ 

(~elliz!'_•• oparl& nnı :~.!!!~!'!!..!:~ 

)Su -•lllzede dllılıate fatan lieıl,,. 
IAdesind~Jd te•lralAde ıemıı 

B~YuK TIJJ!RE PillNG~~ 
YENİ TERTİP BAŞLADI 

1. Cl KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde boy 

ikramiyeler ve aynca amorti vardıt 

3. çü keşidede 100,000 liralık büy -
' ikramiye konulmak suretile tertı 

üçer k~şidelik iki kısma ayrı~JJJI 

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

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin satılmasına başlanmışbr. 

~ . ~' . . ~· { - ~ . -,7.,, .. '. . : 1 

Emlak ve Eytam Bankası lst 
şubesinden: 

Esas No. 

244 

260 

145 

ili! 
256 

Sahlık emlak 
Me.ld ve nevi 

Yeşilköy ŞeTketlye mahallesi Salih Ef. 
aokap;ı 19 numaralı arsa 
Yeşllköy Şevketlye mahallesi Bulvar 

sokağı 15 numaralı .Arsa 

Yeşilköy Şevketlye mahallesi Bulvar 

aokagı 20-22 numaralı .Arsa 

Beylerbeyi Çamlıca caddesi 7 5 No. Jı arsa 

Büyükada Cami mahallesi Çakır çıkmazı 

16 No. lı arsa 

136 Rumelikavığı dere caddesi 51 No. Jı na 

tamam hane 

fe 

189 Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Nahit a 
ıokağı 13 No. lı arsa 

Ba!Ada muharrer em~Aktcn 244-260-245-1!5 I esas nu01'eı11 
lak sekl.z taksitle ye dığerlerl pazarlık suretile bilmuzBY t' 
lacağından taliplerin ihaleye müsadif 5-2-931 perşembe 
on alııda şubemize müracaatlarL (237) --· _ _/ 

• 
KARON Alman Kitaphanesı 

Beyojtlu TUnel meydan.ncla 5~ 3~ 
Mes'ül müdür: 1Jıl1 


