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NUSHASIS-KUAUSTUR 
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2 nci sahifede 
t- l"n~nak: .. Ht·you~ -· 
.! - Son v~ harici haberler 

S üncn sahifede: 
1- Terko~ ıiuyunun mikroplu 

olduğu muhakkaktır 
2- VllAyet dairesinin tomir 

edilecek kısm1 

110.sıl ,slah edilecek? 
4 Sigortacıların senelik hey 

cH uınunnye lçOınıu bugUn 

4 ilncil sahif,.da: 
ı- t·cıek 
2- Ronıan 

~~~-----~=====-~------------:--:--~--~~-----------------------
" h y;_ş~ik ·ıAd z t' vereceg~i ·hüküm bunün tecelli edecek 
ba.r zarfm~a Amerika- a e zn ~ 

. haberler, bu dolar 
1 tınde_ işsizliğin girdiği 

yı bıze canlı misaller-
. tn:~ktedir. Geçen haf
. 2 zumresinin bir Ame
nii bastıkları bildirili-

Divanı harp ikinci grupun m~ha
kemesine hemen haşlayacak .. 

Gazi Hz. bugün lzmir-, __ 
'giin de gazetemizin ha 
ler kısmında Anadolu 

de bekleniyor .. 
ı .. . 
· §oy!e hır haberi var-

tnuhariplerden oluP.ta 
rda işsiz bulunan iki 
e şehrin sokaklarında 

11 
ru sesi üzerine mun

------
Karar Mürteciler idam tale-

Bugünl bini nasıl ka~şıladılar? 
' Reisicümhur Hz. dün akşam husuri tren le 

Ankaradan hareket ettiler 
' .. 

ar teşkil ederek Va
doğru yürümeğe baş- ı - --- n Hangilerinin ive niçin idamları 

Heyeti vekile dün akşam Gazi Hz.nin riyasetinde 

toplandı; içtima saat 20 ye kadar devam etti. 

zır. Bir çoğunun üstün- kinci grup maznU 
·~anında geymiş ol- l d Mene 
lb.ıseler bulunan bu sa- an arasın a 

ıarıp\e . . k ı ve 
joi h r ışsız kalanlara men kayma am 
ife ~~usunda istical edil- k da 

talep edildi? Kutbül
aktap Esadın vaziyeti nedir?. 

eı)sıcümhurdan istiye- Jandarma uman 
rf· 
ol 1 Umumiden sonraki dün 01 da vardır. 

aşı 11 ~ili başlı iktısadi der- •• • d .. 

Muhabirimiz bu celsenin intibalarını, maznun· 

]ahn vaziyetini ve celsenin tafsilahnı bildiriyor 

. B~z işsizliktir. lngilte- Bozalan köylulerı un 
olun Y~, ve Amerikadaki guya çekildiler .. 
anı .ınıktarı, Türkiye Cüm sor 

rı~dın nüfusu umumisine tzMiR. 25 (Hususi gece hy~-
• u· karar a-
b gunu hatırlıyacak o- rısı) - Divanı harp k d _ 

°'i unun. şumul ve ehem- kimi bu gün Urlalı şeyh . a. 
1~ 

3; e takdır ederiz. İşsizlik lardan dört Fatmalarla. ~ı~ıy ' 
p .~ıeye kadar, harbi umu- Şerife, Zeliha, Vesileyı.ıst~a? 
n ~ tel .sanayii en müteka- tan sonra tahliye ettı. . . ~1 

jjstı ~~!tere veAlmanyaya grup maznunlardan 23, .ki~ 

• 

Mehmtt Ahmet 
uP ~ ıdı. Fakat cihan iktı- ifadeleri alındı. Hendek!~~~ 
k•' ın aldığı fena cereyan Abdürrahman, Hacı ~ 1 ın, 1 
r•'· da da J .. . d h'id'r Abdurrahman ~ i . . JUydk bir halk bunlara a '. ı : .. derdiği Menemen, 25 (Milliyet) - Dini 

• . ~§Sız bırakmıştır. Hacı Muhıddıne ~on 1 k siyasete alet ederek 'ümullü bir irti-
79 ! ıgin başlıc , .

11 
. mektupta Nakşı Şeyhı 0 ma ca hareketi yapmak ve köhne zihni-

kıY a amı en §UP yellerinin tahakkuk ettiğini görmek 
liarb' maksadile Menemen hadisesini bazı/ 

ctr e 1 umumi devam e- laımt ve yapmış olanlar hakkında ev 
Sı vvı;_Jce Avrupa'nın sa- velki gün müddei umuminin iddiana-
anıulatına müşteri olan mcsini serdettiğini bildirmiştim. 

e 
1 
tetlerin ke . Müddei umuminin iddinamesinde 

• ettirerek n~ı z.anaatUU irtica hadisesinin failleri, irtica hadi 
m• nıaı muşterı olmak- sesini hazırlayanlar, hadisede fer'an 

31 e~n, hatta b: :er müs- zimethal olanlar, irtica hareketinde 
o. lJ eket olmaları. hem fiil olanlar diye bir kaç kısma 
en :tı m~~ buhran dolayısi: ay1~dığı ~az?unların n:ahkemedeki 

erın ıstira kabTyetlerı vazıyetlerı cıdden çok dikkate §ayan 

10 
iması v~ . . 1 1 _ dır. İlk celselerde lnkir yoluRa sapan 
\ın . bınnetıce A vru maznunların plıitler ve canlı deliller 

• ifla erıka'nın mahsulatını karşısında uğradıkarı acı hezimet in 
sy• mamaları. sanda merhametten ziyade tiksinme 
caJ~USJanın k di · malı hissi tevlit etmektedir. Başlarındaki 

iştil adi si t ' ~ sın~ . • kallavi sarıklara, uhtelerindeki irşat 
tin 'asas 5 em o~ayıs .e cı vazifesine rağmen mahkeme huzu-

en tndan çekilmesı. . runda yalan yere yemin etmekten çc 
·ciırbtleyh bütün bu arnıl· ·- kinm!Y.e? hocal~r bu yeminleri g~ne 

'ı/asall Ak Ha$al1 

/1 
/ ' 

Mııamıııa Raşit Bıy 

Darülfünun 
Vekalet büyük bir 

a]aka ve 
dikkat gösteriyor 

Ankara, 25 ( Telefonla ) -
Reisicümhur Hazretlerinin hu
susi treni, saat 21,40 da lzmire 
müteveccihen hareket etti. İs
asyonda B. M. Meclisi Reisi 
Kazım, Başvekil İsmet, Büyük 
Erkanı Harbiye Reisi Fevzi ve 
ordu müfettişi Ali Sait Paşalar 
la vekiller, meb'uslar, devair er 
kanı tarafından teşyi edilmişler 
dir. 

Dahiliye ve Hariciye vekille 
rile Fırka katibi umumisi Saf
fet Bey, Gazi İstasyonuna ka
dar Reisicümhur Hazretlerine 

M. Raşit Bey Ankaradaki refakat etmişlerdir. 
f aaJiyetinİ İzah ediyor Ankara, 25 ( Telefonla ) -

. . . . Bugün örrleden sonra Heyeti 
Bır hafta evvel vckaletın davetı k"l . ~ kt d'ld' b . 

üzerine Ankaraya giden Darülfünun v_e 1 e ıçt,~a~. a e ı ı ve U ı~ 
emini Muammer Raşit B. dün sabah tımaa Reısıcumhur Hazretlerı 
şehrimize avdet etmiştir. riyaset etti. . İçtima, saat 21 e 

Muammer Raşit Bey kendisilc ıı:ö- kadar devam etti. İ tçimaı miite 
rüşen bir muharririmize şu beyanat- akıp Reisicümhur Hazretleri 
ta bulunmuştur: İstasyonu tesrif buyurdular ' 

"- An karada vekalete Darül - • ' 
fünun bütçesi hakkında izahat ver İzmir, 25 {Hususi - Gece-
diın. Bilhassa darülmesaili müder- yarısı) - Gazi Hazretleri, ya
r isler meselesi ile meşğul olduk. nn (bugün) burada beklenmek
Bu profesörlerin vezaifi, ve Darül tedir. 
!Ununa bağlanmalarına dair düşün 
celerini izah ettim. Vekalet bütün Ankara, 25 (A.A) - Reisi· 
Darülfünun meseleleri ile yakın- cümhur Hazretleri bu akş;ım sa 
dan alakadar oldu. Bütçemizi ay- at 21 - 40 da İzmire hareket et
nen tas~ip etti. ~ütçe Büyü~. Mil- miştir. Gazi Hazretleri İstas-ı 
Jet meclısındc muzakere edı!ırken d B M M r · R · · K' 
vekalet müdafaa etmeği . deruhte yon a . ". ec ısı e.ıs~. a-
etmştir. Darülfünun muhasebecisi zım, Basvekıl İsmet, Buyuk Er 
Ankarada kaldı. Bütçemize dair ldim Harbiye Reisi Müşir Fev
:::n.ı muhascbata izahat vermekte zi Eaşalar hazeratı, Heyeti ve-

Profesör maaşlarının kıdem ve kile azasr, meb'uslar, ve veka
Darülmesai esaslan üzerine tayini !etler erkanı tarafından seiam
ni v~kalet kabul etmittir. Bütçe lanmışlardır. 
meclısten çıktıktan sonra maaşlar 

Ege vapuru dün 
İzmire gitti 

Gazi Hz. nin seyahatlerine 
tahsis edilen Ege vapuru dün 
sabah İzmire hareket etmiştir. 

Ege ile Seyrisefain umum 
müdürü Sadullah B. ve işletme 
müdürü de gitmişlerdir. 

1 
umuminin bu veyahut - h Esal kendı ıtirafları ıle nakzetmek vazıye 

r • fekilde te ll' d neti- Şey . . tine düşünce öyle iğrenç bir hal alı- /brahim Hoca 
• ernk . ce ı e en . . •.. b'ld'rmiştir. ıstıcvap- yorlardi ki.... . . • 
le . tır. Filhakika harbı istedıgını ı ~ili or. Bu zelil ve iğrenç vaziyetleri gö- J rı!' denil~n o~urde matuhun milte-
• ti-:rı.J.r_ı neticesi, galip devlet ıarxna d~vaın ~uhakemesi- rüpte bu başı sarıklı erazilin arkasın- kapku. v.azıy~~·· mabkem~de ku~~~~-

bareme göre verilecektir. Ankara
da bulunmaktan bilistifade maka
matı aliyeye tazimatımı ve Darülfü 
nunun hürmetlerini arzettim . ., 

FIKRA 
• t< sıyasi safhada olduğu 1kincı grupun t fh'm e da allahlanna secde etmek gafletin- nıab ıçın. zde ane dçırpınış arını goru.n 

tı . . 'terin kararı e ı - b 1 1 . ' ce u acız en me et uman, ondan ır s· k.f ·cııı. Sadi safhada da bir su- ne bırıncı k de u unan ara ınsan acıyor... şat beki b db htl k ır le rtflYal 
1 

d'ldikten sonra başlanaca tır. El kesesinden haşmet ve debdebe k bil ı:,yen e a ara acımama V ı Arkadaşlarımızdan birinin 
, ı ıtb' 0 muştur. ı 

1 1 
kaç kişi olduğu beıti içinde yaşayan ve yüzlerce müride av ~f . uyor. bir çok• memleketlerde olduğ~ 

n ı umumi devam eder- Bu~ aı; n .. k" enileri gelmek lütfen el öptüren " Kutbülaktap, gav azı eı ırşadını namusun hadimin Müezzin Hayrettin 'b. k . ' 

d 
A.ınerika reisicümhuru deg!ldı.rk .. Ç~n u y maznunlar a- süszaman şeyh Esat erbili hazretle- (Devamı 5 inci sahifede) gı ı, endısıne resim gönderen e I .. tedir ı ıncı grup - Menemene gönderildi kadınlar arasından en güzelini 
~ensup olduğu zumr~- ras~da Menemen kaymakam~ T k h •• k A • ' Divanı harpten gelen bir tev- seçmeğ~ .~akkı vard~_r. Arkada-

an olarak harp gaye e . d rma kumandanı Fahn aşna u um eti kif müzekkeresi üzerine Aks şımIZ butun genç Turk hanım-
~d'ı.Yolda hulasa etmişti: ve f:;' v:rdır. Bugün Erniralem • yda müezzinlik ve dig"er bazıaı;ş~ /arını .. toplayarak Türkiyenin 
--• de daha mes'ut ve daha B. J k d b J ""'~h D •• d } Jer yapan Hayrettin isminde bi- ~n guze . a mını - u mama_kla 
iı;An ~l~c~y:i~ 1u;;::)1asJ ,,...,,~'""' uşman propagan ası nası çalışı- ri dün müddei umumilikçe tev- ~;.a: e~ılemez. ~ge~ .seçılen 
" "' ? 8" E • • f ••h kif edilerek Menemene sevkolun nı •. ~rupa guze erı arasın 

h•~a:venin istınsali için bü- /, " yor• ır rmenını~ te eVVU atı... muştur. Muhiddinin imdi da beşıncı al_tı;ıcı ~lerecede ka-
•''' :etler fedakarlığa davet k d . . . .. ş. . ye lırsa bunun rem kıme kusur bu-

GÜZELLiK düğü zaman (cerr•h) lıelinıesl 
lstanbulda alaturka ve bayağı 
olarak geçermi§, işine ve yeni 
fenne ehemmiyet verdirmek i
çin (Operatör) kelimesini biz, 
zat kendi bulmuş ve 0 ıılatı ta
k~r_ımış. ~ttfı mektebe gidecejı 
gun, katıp bu kelimeyi (impa
rator) deye okumuş olduğun
dan ortalık süpürülmüş divarleı 
badanalanmış; sınıflar temiz. 
lenmiş. Cemil Pş. mektebi bu 
kadar temiz gördüğüne hayret 
ederken, müdür; 

1' \ı. Avrupa ve Amerika Zabıtanın .Y. irmi .dört s,aatıı.·.k_ !tın varacag·ı neticeyi bilmiyo- a arkı vazıyetı şuphelı görül- lunabilir~ ıi k"k t A - müş ve Menemen hadisesi ile a- .11 1 '. a 
1 

a e? vrupa 
.Y ' kendilerinden bekle- raporunda şoyle hır vak ayı og ruz. Fakat Haçik tarafından l'k b" d'l . . mı et erı arasında bızden kat H k' 'b" l 

k Z f 
· ruz· s·· ı .. "h t d a ası tes ıt e ı ıruştır. '·-t g" 1 .. .. . . - ay §U atı ın.canına .. nı 

" 

• • arlıg"ı yaptılar. a er renıyo · oy enen ve turru a enilen ,.., uze vucut ve yuz yetı<tı- l' • E elki gün zabıta Haçik ism' .. 1 " parator. ge ı,yor diye iki ayag" ı-
• ıd!Ildı. Fakat aradan ge.- ~ . . ın soz er arasında nazarı dikkati- ren milletler dörtten beşten de • k de hır ermenıyı yakalamıştır. · . lbed . . Mutemetler davası bitti·, f mızı bır pabuca soktu demiş ... 
~üç sene göstermiştir ı, Sarhoş olarak Yedikulede cad- mızı ce e~ .hır şey var k .. '' _o a2ladır. Genç, sağlam kadim · ı daha mes'ut da bu e T şn k h k- karar ve "ldı· lı k J ı k Bizim dil encümen1'nı ~ dd ıs <ıı ınsan ara de üzerinde Osman Efendinin kah nnenının a a u u- n ey e can anmış adar ideal • ~ ·ıı.if müreffeh hayat vade- vesine giden Haçik orada bağırıp meti (?) dir. Bunun ne dlduğu- BURSA, 25 (Hususi) _ yapılı Amerikan kadınları ara- tilahlarm çok anla§ılrr Türkçe 

ıı~ lünya meydana gelecek çağırmağa başlamış kendisini dışa- nu söylemeğe hacet var mı? Mutemetler davasnun kararı bu sında, Türk güzeli: olmasına tıahammül edemeyen-
t •t.ısanlar arasında esasen · rı atmak istediklerinde tekme ile Memleketimizde türlü türlü ler olduğunu işittiğim zaman 

d kah 
· ka 

1 
k d k gün tefhim edildi. Kararda =- A T" ki. d b 1 k 

jhal' evvel refahın v~ saa e- Hoca Ali . tan :~r;:;a: pısını cam arını ır ı propaganda!ar yapılmakta ve bitlerin ifada tile hakaret süb~t - ...... - ur er e be- u ı ra hatırıma geldi. Kapalı 
e ~Jüksek mertebesıne çı~- köyünden bir çok ınavzer ve saı- .. _Ulan gözünüzü açınız. Ar'. yer yer zehır saçılmaktadır. İş- bulmuş olduğundan maznun yazmış?.. kelimenin içinde ilim sak!J o/. 
;ııi~l~nan garbi Avrupa mıl- re getirildi. Bir de "in~a!et.ah~ tık Türkiye cilmhuriyeti ölmüş- te bu ermeni de Taşnak hüku- kanunun 482 inci maddesi mu- Gibi, bu kadar basit bir tesir bı. duğunu zannettiğimiz devirler 
ııer ile Amerikalılar bulunma leke" yazılı sancak ge~~nldı: Di- tür. meti ile karsısındaki Türkleri cibince 5 gün hapse 5 lira ceza- rakırsa seyredenlerin cuğrafiya oldukça uzaklaştı. 
arlb . rdır. vanı harp hey'eti .bugun divanı Dünya yüzünde bu namda bir bu memlekette ötekine beriki- ya 50 ı.i~a taz~nati maneviye- ve ırk bil'gisizliğine hayret et-. llk yazı vazifelerinde Tiirkçe 
u lı Umumi garbi Avrupa devlet harpteki dairelerınde toplana- hükilmet yoktur. Türk değil milli- ne neler telkin ettiğini göster- .ye kabılı temyız olmak üzre mekten başka ne yapılabilir?. kelimeleri Arapçaya çeviren bir 
...ıSiy , • b" t' e d" k" 'fahi niz hepinizin dinini, milliyetini.. mis. oldu. h ho d b h rtJ"'ı ası iflaslarını ve ınne ıc znunların un u şı ma kum edilmiştir. ş d d • d k · b · · camız var ı u ocad;,n der~ ·ıı ın di~ k .. . deki nu rak ına . nla Biz .er.m;ni:v:iz; .E. rmenil~k sizin zan Bir müddetten beri gazetemı'z ur ası a ogru ur ı, u mtı, ala ala (bı"r k "Jd" ı ı ı .,er a samı uzerın . .. f l rile bugün maznu - nettiğınız gıbı olmemştır. Taşnak d k . 1. R haplara giren kadın dansing k d çocu 

0 
u .. ) deye-·fib~a~bı;tmelerine sebep .t~şkıl nıuda. aa a h b verdikleri talı- hükumeti yakında bütün memleke e pe .. vakıfane hır ısanla bu oma seyahati • • . ce yer e şu mısraı yazacak •--,3, ı ıkt d' f 'ki ti nı de Dıvanı ar e t d d A yuvarlagına çıkmış gece artıst- d . . . ...., " e ' ısa ı aı ye erı rın tk'k etti timizi zaptedecek intikamımızı a- çeşı uşm~n propa~11n a·Jarm- NKARA, 25 - Ankara hu- /eri sıras n ir i ima G"- ~r ıle~lem1ştım:ı (lltikam etti 

nu ~sarsmıştır. ilz yirmi sene riri müdafaalarını te 1 dıl• Jacağız. v. s.,, gibi bir sürü tefev- dan bahseclılmektedır. Bugün kuk fakültesinin Roma' ya ter JJ'k ı .a g m.1ş b
0

• z. d~ bır yetım gerdun!) <u (etti) kn 
_9;!ngpil~lyon muharebeleri esna- Mustafa Paşa; beyaJ!atın : vüh b 1 t ge ·k· · h'f · d . ... ze ı temız ve ası ır şey ır. /' . , .. :r • 

ı a.._ ·" eıntiasının Avrupaya "M'"dafaalarx tetkık edı- ~tta u un~uş ur. ne ı ıncı sa ı emız e neşre tıp ettıgı seyahate 15 i kız ol- F k t JJ' /'ki b .. b ımesım Turkce yazdığıma kim >-·~esı A u d Haçık kahvecı Osman ve kalfası başladığımız "Taşnak H k .. a a mua ı n ı e u musa a· bili k d - .. 1 
ds '>e b: vr.upada sanayiin inki- - eç vakte ka ar tbıahim Efendileri dövmüş ve ken bun" sil .

1 
. . .k. c· k oy- ma . uzere 30 talebe iştirak ede- kalar arasında bir tezat olduğu r ne a ar uzü müşümdür. 

aı1 Sası~~n~~ceb İngil1 iz~erin Avbru yo~:ıık. Bdu geecg"i: g Bitireıne:ıısek disini derdest etmeğe gelen polis d t k' sıe dsının ~ ı~. 1 kısmın~ c~ktır. Talebeye, ceza ve mede- na da şaşmamak lazım gelir: Bizde öyle Tıp /stılahları va 

11 
ttig' i .. Y etme erme se ep tetki e ec · d devam e- Halil Efendiyi bir yumrukta yere a a ıp e ersenız ır ço haki nıye hocaları Baha ve Veli bey- ki benı' b d 1 r • gıbı h b" 'd A I k dar a kati ... · ı k 1 E" M ~ı k'Jl'"' d · , m u mısraım an ark , Piy • ar ı umumı e v öğ eye a yuvarladıktan sonra üzerine çulla- er ogrenmış o aca sınız.. er n-ezaret edeceklerdir. ger aar.. ve ı ıgı enız s d 1 H . .: '"İiinyaasaıarını kaybettirmiştir. yarı~. ô"leden sonra karar narak meçini koparmış ve ayağın- Böyle küçük bir zabıta vak'a 8 I h . . esbabı Ne dolaştırılmış, ayak bi ız .ır ar'. ukuk ıstılahları u-

ııı1ıe1r il artık bir defa daha avdet decegı:ıı. glk' • grupa derhal dan yaralamıştır. Haçik karakola sı ile bahsettig"imiz makale sı"l- U gar arıcıye nazın leg'i, kalçası ölçü/mü~ ve talebe zerınde ıse Mısır basması med-
• tlik .~e~e maziye karı•mıştır vereceğiz. ıncı d' l ~ res k rt 1 il ıı,· 1 h •e ıktı d' • · ,• " " de ı . götürülmüştür. silesinin ihtiva ve işaret eden AT NA, 24 - Sofyadan /eri tarafından gazetelerde çıp- ke 

1 

aparının yı anmış sa-
11'·' .i A.~ru sa 1 buhranla kavru başlxyacagı:ıı · . · d ) Ha•- hakkında adli takiba- bu tesadüf cidden mühimdir. "Vreme" gazetesine mevsuk bir lak resmi görü/mü~ bir hoca h 3 rı okusu duruyor. 
b/ l'icali, bu P~ ~emleketlerinde (D vaını besincı sahıfe e 0 ı;ıı1. ., . gesici,, gunku gayri tabii va- e · membadan bildirildiğine göre nımı sınıf içinde bir az garip bu Siz Darülbedayi artisrlerin' 
k )' ~•rııaııı: rııuvakkat olduğuna . e kadar kullanıla Taşnaklar _ Hoybun şebekesinin Bulgar hariciye n~zm M. Burof /ursa · QSkİ kafalılık göstermiş hacivat gibi konuşturmağa me~ ''. :n .inandı: av?e~ edeceğine hayal sukut edın~:~ba işçiler kafilesi Cenevred~.n avdetınde Tii~k - olmayacaktır. mur edilen Kemal zadeye bak-

,,. 1 ,•kı •anıan :k ısttyorlar. cağı anlaşılıyor._. erine yürüyüşü bu } • •k• • h"f d Bulgar munasebatını daha zıya- mayınız: Türkçe hakikaten gü. 
ııı' li:: beygirin a?,a~.i, tıpkı dolap nin Vaşingto~ u:lin ba:langıcı mı- faa iyeti ı lnCı Sa 1 e e... de takviye için Ankaraya gide- lSTiLAHLAR zel bir dildir. 

'"I benzeyo Bonune asılan ot yeni sukutu ay ktir · •et r. uy . O ce · Cemil Paşe Avrupadan d" 
;; ~j Sarktarın, d"' e~~n Avrupa dır?. Afıınet şOKR 011-
;tl?. ontlurmek için 
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Taşnaklar - Hoybun ! HABERLER •• 
Fransada müflis banka meselesi Bütçede37milyon li.---

son Ağrı hadisesine kadar Fransızlar k. }ık fark varl. 
Ortada yalnız Kürtler kalmışb 

n Hoybuna çok yardımda bulu~dular Kabine buhranı devam ederken bir taraftan da es ı 
Beyaz Rus:larm ve İngiliz ~melyan Yunanıstanda, Bul- adliye nazırının muhakeme edilmesi istenmektedir fi f k b.. 1 .. A 

/ardımının temini için ortada ganstanda, Romanyada ve M~- Na . a, Maari ve i bsat utçe erııt a 
valnız Kürtler kalmıştı, bunla- sırda dolaşarak -nutuklar verdı, 1 1 k tasarruf yapılacağı anlaşılmaktaC_ İ: 

-
·-ı nasıl tuzağa düşürdüklerini. makaleler y~dırdr,_ fa_k~t hın- K b. 1 Ecnebi matbuah I' şsı·z i 
ltürtlük namına kimlerin ceple- çakl~rın. mutemadı ıtıraz ve a ın e yeni bütçe iss milyondur, geçen se~,an~c~ rini doldurduklarını yukarda bir ıenvırlerı onlara umdukları ka- A 

8
. 

1
. v • 

az gördük. Hoybunun Suriyede dar pa~a temin etti~~i~i gi~i M La 1 t - k ·ı vrupa ır ıgı Amerika da aldı; bütçesi 222 milyon lira idi.. tır. 
te•ekkülü Fransızların çok işi- Ermenı kırmızı salıbı ıçın g'?- • Va eş 1 r·· k• •• .. •• Ankara, 25 _( Te~efo.nl~ ) -ıbütçeleri ~zerind~ b~- k~ç 
ne' yaramıştı.Suriyelilerin Tü~ nüllü kaydi teşeb~~islerinde hıçl edecek Ve Ur ıye yorUdU Bugün Heyetı vekıle ıçtımam- ruf yapılabılecektır. !1° ;;liarı 
!ere karşı gittikçe artan. t~m~yu cl~n~cek kadar hıı ~emere vere- " Temps,, gazetesi Avrupa da bazı meselelerle beraber 931 I bütçede tevazün temın ç 
lü ve günün birinde bu ıkı m~lle bildt. birliği meselesi hakkında tetki 1!1LAD~LFİA, 24 A.~. -. bütçesi varidat faslından bütçe husundaki prensipinde r ın 
tin ittifakı Fransızları korkut- Diğer tarattan Süreyya Ali .,. kat icra eden komisyonun Ce- J!'.skı mu~a~ıplerden olup şımdı- encümeni tarafından yapılması dır. var 
makta idi. Hem böyle bir ittifa- bir kac defa Amerika ya seya- miyeti Akvama dahiıl olmayan 1 ~ halde ış:ız bulunan 200kadar mutasavver tenkihat üzerine Bütçenin varidat kı . lia 
ka mani olmak ve hem de her hat ed~rek şiddetli propaganda Avrupa devletlerinin müzakera kımse şenrın b~lıca meydanla- masraf faslının hangi kısımla- milyon lira olarak tesbı c G 
iki tarafı daimi surette taciz et-1 lar yaptı ve oradaki kürtleri ta iştirak için davet edilmeli:ri rın~~~ bi_rinde çalınan bir boru nnda tasarruf t~n1i~ ~dile~~lece cektir. . .. ~taf 
mek için hududu Ermenihrle I kandırarak epeyce paralarnlı al zrmnında bir şekil bulduğunu sesı _uzerıne rnunt_azam sa~lar ği müzakere edılınıştır. Mutem Geçen sene ııutçe 222 
kapamak çaresini buldular, bil-ıdı;hatta Ditroyitte Türk hima- yazdıktan sı;ınra ezcümle diyorjteşkıl ederek Vaşıngtona dogr.u mim malumata naxaran Nafıa, idi. Şu halde arada 37 § 
hassa halis Türklerden iba- yei efali için tolanan paraları ki. yürümeğe başlamı~lanlır. Bır Maarif ve İktısat vekaletleri liralık bir fark var, deın 1 
ret olup ana yurtlarına bile Hoybun namına kendi ka- ;, Cemiyeti ft.kvam umwni ki çoğunun. üstünde haT _za?1~m ~ -- -
iltihak ıçın can atan An- sasına devir ettirdi. tibi vasıtasile ve onun mes'uli- da geymı!) oldukları e.bıseıcr ou B Ik b• ı• v • • 
takya v_e Mersin .. civarına Bütün bu hazırlıklar pek aşi- yeti altında olarak, Türkiye, İz lunan bu sabık muharipler ara!a a an Jr ıgı cemıy 
hemı:n _b~ ~ç ay .ıç'?de 450 ikar cereyan etmekte olduğun- landa ve Sovyet Rusya iktısa-I rmda işsiz bılan1'.'.ra yar~l_ım ~t-

1 Ermenı aıli:SI yerleştırdıler.Son dan hükumetimizçe her türlü 1 di buhranın tetkikine davet edi mek hususunda surat gosteril- teşekku·· etti ~Öl 
zamanlarda hariçten gelerek S~ tedbirler alınmakta idi. Jeceklerdir. Fakat kendilerine mesini reisicümhur M. Hoover 
riye hududuna dağılan Ermenı .. ~ . gönderilecek davet yalnız bu den isteyeceklerdir. .. 
muhacırları 1500 aileden fazla- Bizzat İran hukumetı hudut, tetkikata münhasır olacaktır. NEVYORK, 24 A.A. - Hu 
dır. Yunanistandan, Bulgaris- üzerindeki asayişsizl~k~en ~üş- Görülüyor ki, kayıtsız ve şart- kümetin, gelecek tahdidi tesli-
tandan ve Türkiyeden adeta teki görünüyordu Ikı huku- srz olarak Türkiye ve Sovyet hat konferansı reisliğine bir A-· 
zorla sev4c edilen bu Ermeniler 

1 
met arasında uzun müddetenhe Rus yanın daveti ile bu şekil ara merikalmın intihabı teklifi kar-

bir kaç cihetten Fransız maksa ri devam eden muhab~rat ni- sında fark vardır. M. Grandi ile şısında kalmamak için 15.zıı~ 
dma hizmet ediyorlardı: hayet 9 nisan 1929 da _nıhaye:- M. Raoul Ptrtl M. Curtiusun istediği bu değil- gelen tedbirlere müracaat ettı-

A - Kürtlere ve Ermenilere lenmiş ve bilh~ssa Ag:ı dagı Fran~da kabine buhranı ar- di. Moskovanın davasınr müda- ği haber alınmıştır. Ankara 25 ( Telefonla ) __ getirmektir. Cemiyetin 
karşı bunları ~ürkiyeye yapml~- mıntak~s~n~a~ı şakavetın .. kaldı 1 tık nihayet bııluyor mu?. Per- fa~ edenler ikna hususunda M. - .-·.- - Balkan birliği cemiyeti teşek- de birleşmenin siyasi va 
cak taa~ içı~ hazırlık mahı- 1 rılması ıçın ıkı taraftan muşt7r~ ı şembe günü düşen Steeg kabi- Bnand zahmet ç;_~eden mu- Cemıyetı akvam kül etmiştir. Cemiyetin rei.si ve dahili hayatları ma Jın 

Birliğin başlıca gayesi Balka 
nıilletler arasındaki maziy 
ait hatıraları unutturmaktı 

yetinde goste~?'orlardı. ~en çalışılması ~ekarr~: e:ru_§ 1 nesinin yerine hükumeti M. La vaffak olmuş degıldır. dağıldı Trabzon meb'usu Hasan, katibi muhterem tandır. lllı 
B - Bu rnuhacırlar tama-1t11 fakatbu resmı taahhut 

1~ ım alin teşkil edeceği haber ve- Karar yalnız Sovyet Rusyayı umumisi Ruşen Eşref Beyler- İkinci madde - Balk 
men Türkiyeden koğulmuş,. zadan ibaret kalmış v: hakıkat vT r istihdaf etmiyor, Cemiyeti Ak- _CENEVRE 24 _A_.A. - Ce- <lir. Cemiyetin nizamnamesi- !etleri arasında uzak ve 
malları ve paral~rı !ür~ler ta- t~ İra~ ta~afmda~ sakı!er aley- rı ~:rlciye nazırı M. Briandın -vama dahil_ olmayan bütün. de~ ı mıyet_i A;k.vam meclı~i Leh _ _- Al- nin birinci maddesi cemiyetin geçmişin acı hatıralarrnı " 
rafından gasp edllmış bıçareler hıne hıç bır tedbır aln:ımamış- b ekalete getirilmesi ihtima- .!etlere §amıl bulunuyor. Şımdılman ıhtılafının hall~ne muteal- gayesini şöyle anlatıyor. !ıklı sevgiye engel ola dı.ı 
şeklinde gösterilerek aleyhimi- tı. Halbuki ~udut _ garnızonl~rı-1 /i~~en bahsedildi. Fakat ken- öğren~lmesi lazım gel~n .ş~y ~t; lik r~~ru ~bul ettıkte_n ~onra . . olan duygu ve düşüncel lllıa 
ze propaganda yapılıyor, Ak-, mızın darbesıne ugrıyan şakılerı d" . b vazifeyi kabul etmemi!j- miyetı Akvam umumı katıplıgı me6aısme nıhayet vernuşbr. Balkanlarda :ıakın mılletler mamen ortadan kaldıra 
vam cemiyetine kadar müraca- kolay'lıkla tekrar İran toprağı-1 tf:1 

u tarafından bıı davetialacak olan M. Yoshishawa tarafın~~ a;asında umumıyetle h~rs_ ?!1Ye !erine bugünün hakiki g' 
atlarda bulunuyorlardı. na kaçtıkları :ve bu h~eke~ı;.r Bir taraftan kabine buhram hükilmetlerin bunu kabul etme leme alınmış bu rapor?a ılen sınde beraber çalış~a bırlı~ı ~a rinin yarattığı insanlık d 

C - BuErmenilere Suriye- senelerdenben tekerrur ettıgı d d d n dig"er taraf- ğe amade dlup olmadıklarıdır .. sürülen müta!eaya tevfıkan mec dar mukaddes, yanı ıktısadi, fık !arını ve düşüncelerini v 
· · · · b d f k 1 evam e e ursu İ d ıı· k d 1 s·ı d k' Al • · ' h 1 ele mühim mevkiler verdınyor, ıçın u e a aç~a arına. mey- tan da son zamanlarda Fransa- zlan ay~ ta_a u e en ~se e !is yukarı. ı_ ez.ya a ı man e- . rı ve sıyası ayatta an aşma, bet icaplannı koymak, c 

en mühim ticaret memba:13':1nı dan vermemek ı_cap edıyo_rdu: da hayli dedikoduyu mucip o- umumi bır ~ıhette? az :ıtaka u- kalliyetinın .ıntıhap h~k1?'1ı gay uzla~ma ve birleşme meydana timizin en öz işidir. 
bunlara aça.rak ve hatta .. S:rıye Bunu .d:1 ~ncak Iran kuvve,lerı lan Oustric, bankasmın il/asıl yan~ır~n b~r. ke.yfıyettır. ri tabii ş~raıt altında ıstı~al et- __ ı;-
meclisinde Mob'us ve hukume- yapabı!ırdı; yapma~ıkları ~~ meselesi nereye varacağı bilin- T~kı~e ı<sın ıse on~ artık tiğine daır olan haberlenn_ m~- M t k dl,J, <l 
tin yüksek rnakamlar:ma. rn~- 1 y~~amadık~arı ta'kdll'de bu ı_şı meyen seyrim takip ediyor. Bu Cemıyetı Akvama dah~I olma: hiyeti ve esası hakkı~da_ l;>ır fı- emn U ffi)fi a a p, op 
mur nasbederek Surıy~lılerın bızım .gamız?~l~rımız_m temıı:, mesele 0 kadar dal budak saldı sı son derece arzu ed_ılen. 1;>ır kir beyan etmekten şundılık ç~-
iktisaden zaif düşmelenne ve etmesı z~rurı ıdı. Tedıp harek~ l ki, tahkikat komisyonu ileri ge- şey ~l.up ~'l:Upa ~mıtesı ıle kinmiştir. Rapor, Alman ekallı- y } } ki b d l 
Ermenilerle uğraşarak Fransız ~ından .~ıraz e~el bu zaruretı len bir çok kimseleri dinleme- teşnkı l~~~I etmesı bu.nokta- ıyetine mensup efradın gerek-~- apı an istim a erin e e i 
tazyikini unutmalarına çalışı- Iran hukilmetı. ~e ~-abu! etm.~şj meğe mPcbur oldu. d~n kat.ı bır adım teşkLI ede- hıslarrna ve gerek mal .':e mulk tediye edilecek? 
yorlardı. bul~nuyordu. ~grı, uç hudut u- Oustic bankası gürültülü bir bılecektır . ., . !erine vuku bulan tecavuzlerden . . . , 

D - Türkiye - Suriye hudu- zerınde ve eşkiyanın kolayc~ surette iflas edip de bir çok Fra-nsız gazetesı bund_an ~on bahseden kısmında bu vak~la- ANKA~A, 25 (Mılhyet) - ka~den sabıt olanlara bo~ il\ 
dunun son tashihi zamanm?a ba_rını? J,<ola_ıı:ca kac;ması~a :n~- me!jlıur isimlerin birer birer ra Sovy:t Rusyanın va~ıyettn-, rın oldukça ehemmiyet venle- Yann Meclıst~ ~e°!11u mıntak_a t~vıyatını ~alen vc;_ya n::ı~1 l'iirtler ve Türklerl_e meskun s~ıt hır vazıyette old~g~ ıçın l söylenmeğe başladığı zam.~;ı d.en ba?ıs~e Ru~ya~ın ıktı~~ cek bir şekilde olduğu beyan e- l~rda ya?ılaı:ı ıstımlak be~e!lerı: dıye~e Malı ye ve_kalet'. ııt ~?l. 
yüı kadar köyün Sunye hududu lbılha~s~ bu kı_sının tashıhı vey:ı Tardieu kabinesinin adliye na- sıyasetı dıgeı: _~~ bır devletinki dilmektedir. Leh memurlarının nın tesvıyesı hakkında atıdekı yerdır. Ancak mudd~tı ı3 
dahilinde kal~asını ~ransızl::ı- hut ta~ı~en bı~e_. bırakılması ı- zrrı M. Raoul Peret mevkiinde ne benzemedıgmı, esas:n ~us- vaziyetlerinden bal:seden kısım layiha müzakere edilecektir:. J bu su:_etle rnal~ıı tedıye ~ 
rın mucırran ıstemesı Hoybu- c:ıp edı}ordu._ Ikı taraf heyetle- c!ıJrmadı, çekildi. Çünkü bu na- yanın daha evvel ~emı~etı ~k- da ise doğrudan dogruya mes'ul Madde 

1 
_ 

21 
haziran 

1927 
husulunde venlecek gayr> . 

ııun Türkiye ile temasını mu_ha rı_ 1929 senesınde Beyazıt ve 1 zır evvelce müliis bankanın hu.· vam tara.~ından tert_ıp _edılen ık- olanlar ile dolayısile mes'ul ad tarih ve 1110 numaralı kanuna 'kül rnüzayedesiz ve kıy s.ı 
faza edebilmesi ve hudut hadıse Igdırda toplanarak ışe başlamış kuk müsavirliğini yııpmıstı. tısadi muzakerata ıştırak etme dedilmeleri lazım gelenler ara- .. t "d k • memnu mın-)diri ile verilir. c - Fık ı\ 

S . l" . 1 d h . ets' nokt 1 . - . ld • ·ıave ~ • Rus d' mus enı en as erı . h3 ]erinin devamı s11retile . urıye ı ıse e~. e. e emı_nıy ız . . eKndini müdafaa etti. Hattiı mış? ug~ıı.u 1 • e eger sında bir fark gözetilmekte ır. takalarda istimJak edilmiş olan hükmü malen tesvıy~ ~ 
!er ve Türklerarasında_k'. ?1e~e.d j !~~ uz::ı.nde .. Ir~. heyet_ır. • kendisine parlamentoda itimat ya sıyasetını tadı! etmı;zs: A:v- Bu vakalardan doğrudan doğru gayri menkul emvalin bedelleri' de caridir. e - Taksıtle ~ı 
detin kuvetlenmemesı ıçın ıdı ;I gosterdıgı muşkulat yemden gösterildi. Lakin nazrr mevkii- rupanın hayatı:ıı onun ı~tırakı - ya mes'ul olanların hakkında 1930 ve 1931 seneleri butçelerin satışlarda bonoların mahS ı 
yoksa Suriye . ;1"Tland_~sını __ alan muhabere açılmasına sebep ol- ııi terketti. olmadan ta~ın: etmege -~~- Leh hükilmeti tarafından alın- de (memnu mıntakalar istimlakı çin 27 kanunusani 1926 ~ 
Fransızların Turk koy len uze- •muştur. D.. l l l h b I . rar vermek ıktıza edecegını mış olan tedbirlere meclis ittila bedeli) namile arılacak fasılları ve 726 numaralı kanuna 
'nd h' b' 'dd' 1 d 1 İ un gc en te gr<ı a er erı yazmaktadır . ' 1 ... . k le . lı}' rı e ıç ır ı ıası 0 

amaz ı. ranlılar bir tarafta hudut· M Raoııl Peret hakkında mu- · hasıl etmiştir. Dolayısıle mes u dan tesviye olunur. 1 kan ıs onto muame sı . 
İskenderon ve Antakyalıların 1 asayişini isterken diğer taraftan 1 ha.lif rad;kal sosyalist fırkası addedilmeleri icap edenler hak- M 1 h" !erine hazinece' olunur. f -. Bu kanunun 
feryadı h.ep bu haksız ışgalden bir türlü hudut tashihini bitire-j b' 1 · d b 'rinin bir tak- Jngilterede buhran kındaki fıkrada asiler ismindeki -~ - d 3 .,sa ıp 

1 
k emlik yetinden itıbaren altı ay lı, 

·ı . elmiyor mu' . d .. . d k' me us arın an ı . h ı· . b .k. muzaye e ı e satı aca d b" . . emnu mınt }'c 1 

en g - ~ ." . memelen. e gostenyor u. 
1
'. rir vererek esbak adliye nazırı- LONDRA, 24 (A.A) - Lan Leh cemiyetinın e a ının u 1 1 azi bedellerine mahsubu a . ı_rıncı m ~ . 

Son Agn hadısesıne kadar şakileri hımaye etmek, şalcile~•jnın divam, ali e sevkini istedi- cahire'de amuk sanayiine men unsuru arasında mukarenet h~- ve ~r 1 r verilir. b- bono-!dahılıı;d~ alınac:ı~ mal!a.1 FransıZlar Hoybuna çok yar- bizimle uğraşttrmak, İran dahı- 1 •.. bi"d' . y G"ru"[u" or ki d kump 1 d .A sulünü kolaylaştırabilecek hır kabı! bono a 
1 

. •metlennın takdın muanıe ı!1ı 
d b ı d ı Ş'mdi d gını , ırıyor. o Y , sup o acı ar arasın a .... p- .•. ı r istimlak 

0 
unan peşın para . h' 

1 
ri "-~ırn .~ ·~ :: k~;~t ~crmeğ:; !inde biraz n~fes al:ak ve er Oııstric meselesi gittikçe çatal !anan reylerin tasnifi neticesin- zihniyetle hareket etmed~gı ~ay ire takdir olunacak bedelini na-: mal ed'.~er~k ~ak ~tı:P e c 

ı3ra ':'°' n1 rdır nebiler h~sa m:ı b' ızı ma;ra ~ Jaşa11 bir safhaya girmektedir. de 90,770 ki~inin patronlarla dolunmakta~r. M. Fon u:us tik ve devir veya furuhtu kabil no ven mış o aca_ . '. li ısan ~ o . a . . ·. . sokmak sıyasetı ır um e o - Paris. 24 (A.A) - P..adikal sosyal müzakereye girismek için icra ile M. Zaleskı bu rapor ha ın-' 1 c - bu bonolarla bir veya Madde 2 - bınncı ~3 Sur~yel.~lerı, Erme_nılen ve muştu. Jist fırkasına mensup meb'~slar~ . alahi ~t verilmesi a- da hiç bir itirazda bulunmamış- 0 ~r. . alınabilece-i ·- yazılı istimlak bedellen 1 
kürtlen ;r'urkle~ ~eyhıııe hare- S Ag" n harekatı başlama- biri mebusan :nedisind~ te~kil edil - hey~tıne s 4: 990 ki . . d tardır. M. Henderson ile rapor ~ut~addıt mal b' 1 ~ ·f kak sahiplerine icra vet:ıll' 
kete getırmek ıçın Fransız pro on J miş olan tahkikat lromıayonuna ver- leyhınde ve • şının e . . . . f k bı birkaç bononun ır C§ n e- . . k t h 

andası umumi harpte göster dan ~_vvel_ Taşna~ - Hofbun t~-, diği bir t•krirde M. Peret'nin divanı· lehte rey verdikleri anlaşılmış• ı~u~arrırı her ı~ı ta~a tan ta - rek istimali de caizdir. d - is- yetınce tayın ~!una~. 'tS ~~~ bütün kuvvet ve inceliği 1 şekküllerı !ebrızde adeta biri Aliye gönderilmesini istemi~tir .. Bu ıtır. Bu hal bir çıkmaza girilmiş dır ıle bahsetmışlerdır. tihkak sahipleri ellerindeki bo- garameten tedıye :dıl~r. ~a_, 
·1 g_ ·! d' ·.,ıiyor· dahilde heri leva71m ve ıdare karargahı kur- ~escle h,kkın~a esbabı mucıbeyı ha olduğunu ve 200,000 amelenin ispanyada vaziyet no tarihinden itibaren bir sene Madde 3 - İstımla~ ~ ı ı e ış e 

1 
ve ı.,. ' ı ı d Halepten Tebrize ge- vı ve etraflı bır rapor kaleme alına-ı be 1 b h . . d . lik · sahiplerıııO'ı 

hadise ve hareketi müteakip muş ar. ı. j cağı tanzim edilecek ittihamnamede işsiz kalmasına se P o an u - MADRİD 
24 

A A _ Da- zarfında yukardakı şeraıt aıre- em ve arazı . 
kulaktan 'kulağa geçen fısıltıla-\ len kurıy~:eır İr~n hudu~. -~~:-j bir ;akım ~ınselerin, bilhassa M. Bcs ranın dev:ım edeceğini ı;röster· rülfünunlarda' dersİere. tekrar sinde haklarını istimal ederle~. b~ C;t~_lak ~e ara~ı~e va ,t ~li 
rın ilk nefesi, Paristen alır ve• mandanı ı e ser :~~çe g?ru~u nardın cürüm ortaklıklarından ve ka- mektedir. 

1 
F kat talebe grev Bu müddet zarfında satışa dıldıgı tarıhten ıtı areı: 

S . h dudumtı:~da büyüye- yor ve onun ve~dıgı vesı~a ıle 1 nıına uymayan hareketl~rindcn bah S k• . baş an.'llıştır. . a ' . i tirak etmeyenlerin haklan sa- ranrnaz. Bu müddete. aıt ~ ııı urıye rr: k d 1 halinde Ağrıya kadar gıderek eşkıya re sedileeeği söylenmektedır. Ta_hki~t e iZ sene yer ne yapmakta devam . etmektedır. f 
1 

M'" t eyledikleri tahsil olunmuzsa gen ve ~, 
rek me e ete a ga isleri ile temas ve muhaberatı 1 

komisyonu, mazbata muharrırligıne 20 sene ! Bunlardan pekaz kımse sınıfla· ıt 0 ur. urı:aa d d 
1 

_ 'ıfadde 4 _kanun nes~ d 
yayılır. nakledi ordu •..ıku fınnları ı intihap edilen M. Buyat'nın vasıl ol-ı ' ra gelmistir. Milliyetçi gönül- halde satış o. _amasın an_ o~ . b' d'r ,ti 

Son Ağn vakası A - y 1 . ·. - . d 'd' l duğu neticeleri bildirmesinden son- ANKARA, 25 - Ordu meb r·ı M d 'd Darülfünuna zor- yı haklarını ıstıfa edemedıklerı hınden mute ,,r ı .' gırı _çete erın~n emrın ~ ı ı. . ıra bu raporun tetkikine başlayacak-! su Şevket Bey sekiz sene ve 11 e~ a ~1 • • F k • ~ 
1 Kürtleri Türklerden ayırarak I Agrı harekatında maıyetlerı tır u . k . '"d k .. la gırmek ıstemışlerdır. a at, Ye iA ır adliyeye Bır 1andarmaJ11 ii, 

hem onları ezdirmek ve hem de ni ateş altında bırakarak İrana · . B . d ısek1ı_z ta sıtttel 0 enml;k t ukz~rtle kısa bir arbededen sonra dışarı n S • • '
1 
·n,·ıhart 

.. . . • k h d Parıs, 24 (A.A) - M. rıan ın ma ıyece sa ı an em a a sı el d B' ""rıldı l Tuıkıyeyı hudutlarda ugraştır- kaçan a ramanlar şunlar ır: . kab" . k'l tm k . t . d h lk .. ki cıkanlmışlar ır. ıraz sonra Vr.. l 
ı . . yem ıneyı teş ı e e ıs ememe rinin ödenmesın e a muş - .. .. l k 

1 
İzmir 25 (Hususi) -

mak Fransızlar ve ngı!ızler Bro Haso telli: Birinci Ağrı si bugunku şerait altında hem başve'ıı· d""f tt'ğinden taksit Darulfununun kapı arı apatı - İZMİR 25 (Hususi) - Ye- . ' . h c1ôrl 
ıçin oldu~u kadar İranlılar için mm takası valisi. j killik hem de hariciye nazırlığı vazi- a~ ~es~ _u ~ ı 'bl"" ·-1 mıştır. Bir kaç talebe hafif su- ni Asır ga~etesi köylülerin ah- lı Ja~da~ma Me met 

31 de mühim maideler temin ede- İh n Nuri. Hoybun fevkali-' f~lerini _yapmağa _im_kan görememe-ı ~udb_et11~1ın1 t s~t:Y~. :.gı 1 
, rette yaralanmıslardır. !atla taayyüş ettiğini yazmıştı. dı: aılesı~de.n mekt~p, 

cekti Kürtlere karşı himaye- sa . . A" b k sınden ılerı gclnnştır. c;ın ır :ı.yı la e ı e ıs ır. 1 b k' b h be asılsızdı Ga dıgından ıntıhar _ettı. 
. . t . . . de komserı ve grı aş uman P . (AA) M D R Çi münasebah Hal u ı u a r . - Art z· aiye 

kar görünmek, ran a5ıretlerını danı .a:j,.
24 

. · k7° M. ı,;u7erg~~ kaddü•.ı ~den hadisckr üzerine radi- us- n zete ceza kanunun 161 inci mad a 1 ır · 
bizimle meşgul ederek İran da ' . • . yem '.ıu;yı tMeg Laı e 1· b v~~ i;:'" kal sosyalist fırkalarından çekilmek ŞANGHA Y, 24 A.A. - İn- d . 'ıbın' ce karar verilmesi . Ankara. 25 (Milliyet) -

. . h'" 1 a rdusuna gırecegı mur etmıştır. . va u z ,. . . . k' f k k d" . . . ldı" b' esı muc k'I . l" ı· .. ·ye hilinde eksık olmıyan aşıret u r n o .. . kabul etmi tir. istedığını, mez ur ır anın _en ~sı~ı dipacifique Aıansının a gı ır d'l r mahkemesine ve- ve a er: ye~ ı ~atı zurraı -111 
cumlarından biraz nefes a'lmak soylenıyor . ş j kafi detecede tutmamış oldugu fıkrııı habere göre Sovyetler hükUmc- k_aY_ 1 e as ıye ehemmıyetlı bır sur~tte t~ 

b. İ A b _ Pana, 24 (A.A~ -. ~- ~aval, meb d< bulunduğunu y~zmıştır. . . . . ''h ·ı~f daha _ nldı. • mektedir. . 
ve ılhassa ran zer ayca~.ın Şemikanh Timur: Ağrı jan- u~n. ve ayan reıslerını z~yaret et: M. Herriot, radıkal sosyalıstlen? tı Rus - Çın ı t_ı ~ m: . ça Haber verılecek Yerli ahitı zürraiye ve bı!lı 
da kuvvetlenmekte olan Turk- darına kumandanı, mııtır. M. Lava!, gazetecilere vikı Marin ~rupuna karşı aldıkları kat'ı buk halletmek ıçın bır tesır yap luk imal edeceklere para ve 
llik cereyanlarının Türkiye il_e,ir beyanatında_ y_eni v_azifesinde muvaf- vaziyette hiç bir değişik_lik_ yap.ma- mak ve Çin hükumeti Haba- hastalıklar susunda yardımlar göstl'l"il 

1 

t İ Ferzende: Şark ve cenup ku f k ı k ı d ı b ti'11tını kesmek, ranlilar ıçın a . 
0 

ma ıçın e .10
• ~n ge en er dıklarını. fak~t herhangı bır klı_nseırovsk protokolunu kabul- etme- Ankara, 25 - Halkın, hükümet I Ş k CTİymeyeI1 

çok faideli neticeler demekti. mandam, şeyı. yal?ac~ğıru, hır ı_tılilf _ve uzla§ma hakkında da_ ılıra_~ kara~ı,,ve~medıklel ecek olursa şarki Cin demiryo- ve belediye tabiplerinin ait olduğu ap a t.. • 

Hoybunun harekete gelme- Şeyh Abdülkadir: Garp cep- kagm_ ~:';;"'yıe~lfc. ';!~ ftı;,,.rrı;:ı• is~~;.:~:: rinitaM. b~Tlda~ınd~ıg-fn~nde~~Yı~:!:şrtir~~:. iunu muhafaza etm~'< maksadi- makama ihbar mecburiyetinde old.'.'_kl. 1ZMİR, 25 (H_ususi)lı~ 
. . . h d 1 para hesi kumandanı ve şeyhülislam tup ı ır 1 d k ld • !arı hastalıklar arasına verem, ve "" 

1 

ka kanunu aleyhınde ~ sı ıçın er şey en evve rine yarın ba§layacaktır. Herriot mevkiinde durabilecek bir le asker gön erme te o ugunu . kl • d r e edilmiştir ' "Lli.İ 1• d B · · E ·ı n~m Şeyh Tahir· Harici teşkilat ' .. · · · · . ç· h d d •o"u · ugu a ı av · · m: •en Mustafa ı azım ~· u ı-ı rmenı ~r a 
1 

• Pariı, 24 (A.A) _ Radikal sosya kabine teşekkul _edebılmcsı ıçın mer- bildirmiştır. Rus-- ın u u u Bu suretle tifo, verem, bel soğuk- ve gıy .Y • p.Iİ 
na Parıs ta~nak rne~~ezı ar~sın ve vergi memııru, list grupunun bir iç_tim~~nda, 1:1.~•t<;· ~c;z. grupları le bır ar.~da. çalışma şera üzerinde Rus kıtaatının bazı ha luğu, difteri, veba, kızıl. lekeli h~m - , Me~e~ A~ız, Şev~et •.. 

1 

ı 
t.an Çamelyan ve Kurtler namı Seyit Abdülvehap: Dahiliye şarlardan M. Meycrın gonderdıgı bır ıtını .~ararlaştırma_k_ ~zeı_e bu gr~plar reketler yapmakta oldukları ha- ma gibi hastalıkları haber vcrmıyen kı, Alı ısmınde sekız l'.ış r 
na da bediırhanilerden Süreyya n;ı.zırı. mektup okunmuıtur. M. Meyer bu la muz~kcreye gırı!ılmış. ~ldugunu b .

1 
!et rlir !er mahkemeye tevdi.edileccklerdır. ! edildi. Aclliveve verildıle 

·ı (Devami var) mektubunda· hükCımetin istilasına ta ,,rkadaslanna haber vermıstır. er vcrı me e • deruhte ettı er. · 



s suyunun mikroplu olduğu mu 1 •• r 
ahkemelerde 

nlar da .• 
-.., .... -

a Ali çetesinden 
imişler! 

Ağ1rceza mahkemesin-
Vanı dikkat bir davaya baş 
tır M 1 · ese e şudur: 
kaç gün evvel muhakeme 

ii /\.~anan Gebzeli meşhur, 
1i Çetesi tarafından öldü 

r meyanında çoban Ha
aatdır. Kara Ali çetesi 
asanı öldürmeden ev

e Gebzede Giritli Ahmet 
tafa isminde iki kişi, bet 
~ı öldürmeğe teşeb-
1~lcr, fakat muvaffak o
"lrdır. 

ıarnandan beri tahkikat 
Ctıni.şti. Fakat Giritli Ah 
f..tustafa tevkif edilme-

Öldiirrneğe teşebbüs cür
~uhakemesine dün ağır 

dik aşlandı. Muhakeme şa
e ,ka~ safahat gösteriyor
}' Ctı hakime müzakere-
~ra Giritli Ahmet ve 
i anın tevkifine lüzum gör 

ir.~r de mahkeme salo
'-' 1 Jandarma celbedile
"1f edildi 
ın . 

et ve Mustafanın Kara 
~i ile alakaları olduğu 

akta dır 
hakem . d" - b" •. e . eye ıger ır gun 
dıiecektı'r d°' • 

d~tiilen Hasanı, daha ev
\J.lı rllleğe teşebbüs edenle-

akemesi bakalım ne ola 

rıı·· . 
Unıstıerin muhakemesi-

'dııısabah ağır cezada de
lecekti" r. 

J;' <lcıa tahkikab 

Islahat Sigorta l_-==-v._ıı_11Y_~1_ıt! __ l
1 
Nasıl kaçtı Münakaşa L_n_t!ıe_d_;y_ed_e __, 

Tamirat 
Ticaret ve zahire 

borsası nasıl 
ıslah edilecek ? 

Senelik hey' eti Jandarmaların elin- Kitap dedikodusu Terkos 
-· umumiye Vilayet dairesinin den kurtulup kaçan 

içtimaı bugün.. esaslı şekilde tamir Ohanesin hikayesi .. 
için Darülfünun . 

Emini ne diyor ? Suyun mıkroplu ol-
"d · ke .. k J k Perşembe ııünü Sultan Ahmetteki 

Ticaret ve zahire borsasının. e~s Türkiye ~igortacıla: 1 a~eı ~~~ıruı: g'Orece 0 an ıSml tevkifhaneden Beyoğlu sulh hukuk 
lı surette ıslahı tekarrür etmıştı~. ziyetıi senelik heyeti umumıye ıç İ mahkemesine sevkedilmekte olan 

Tıp fakültesi müderrislerin- 1 duğu muhakkaktır .• 
den Talha ve Rasim Beylerle Terkos kumpanyası suyun temiz 
Kemal Cenap B. arasındaki bir olduğu hakkında nafia vekaletine mü· 
kitap tenkidinden çıkan müna- teaddit raporlar ~önde~iştL Ha!
kaşa Darülfünunu çok mütees- buki bu raporlar bır mahıyetı resmı-

Borsa ka" tı"bı" umumisi Nizaıneddin buaün saat on llörtte toplanacaktır. stanbul vilayet dairesinin • d Ohanes isminde azılı bir şeririn jan 
Ali Bey yapılacak iı!a~at hakkında Bu içtimada 1930 _heye~ i are ra: esaslı surette taınir görmesi ve darmalann elinden kaçtığını yazmış-
atideki izahatı verınııtır: . poru ve bilanço tetkık edılecek, yen~ içinin de eski şeklini muhafaza trk 

" - Boraamu:da cereyan. e_dilen sene bütçesi, y~ni ida
1
re h:ye~~ ;"';~ ederek boyanması kararlaştırıl- Ohanesin nasıl kaçtığı anlaşılmış. sir etmekted · yeyi haiz olmadığından vekaletçe na-

muameUitın tanzimi için yenı bır ta- yat ve hayat sıgorta arı o~ı e ~rı. mı tır Tamirat ve l . a-
kım faaliyetler vardır. .. hakem komisyonu ve murakıp ıntı- ş . te vınata y tır . 

Borsaya dahil maddeler kırkı mu hapları yapılacak ve bunlardan baş- kında başl~!l~ktır. AMAN DİKKAT 

.. .~r. .. . • zarı dikkate alınmamış bu hususuta 
Dun Darulfunun emını Mu- beleediycden bir rapor istenmişti. Bc

ammer Raşit B. bu hususta bize lediyece terkos suyu tahlil edilmiş ve 
demiştir ki: vrkaletin istediği rapor gönderilıniştecavizdir. Bu madde.le~ meyan?'da_ ka takvim meselesi _d~ bunla~dan baş- Y enı lkİ mektep 

usulü ticaretinin tanzımınde gerı ~ Si orta reklamı ıçın takvım yapıl- R . A 
lınmış bulunanların muamelatınıo ıs- masıg muvafık görülmeyerek bundan amıs ve ~ap~~pıda yapıl-
ıahı·ı ittigal eden borsa yakında bu sarf edilmesi kararlaştırıldığı makta olan yenı ıkt ılk mekte-

ı e ki dana ınazar b ka b" · t b"tmı• · sahada bir çok yenili er mey h ld bir şirketin kabul ettiği u - . ın ınşaa ı ı ştır. 
a e · B "k" k b" getirecektir. . d.. rar hi\ifına olarak takvun yapması u ı ı me te ın küşat mera-

İıtanbul borsaaı memleketi~. ıglelr "ddetli hücumları mucip olacak ve simi yakında yapılacaktır Bu 
·· olmak ıtıbar e şı "h ed"l ektir · • · boraalarına numune d.. b r lazım gelen karar ttı az 1 ec · suretle vılayet mektep inşaatı 

~rada .ı!'a:~~~~~ :~~~:=ntab~f;;r. 
0 

Sigorta işl~rinde. ;k~•;~~u'ğ'::iy:: programını esaslı bir şekilde tat 
ara lnız istihsalit memle- icabı olara_k urgun u bik etmektedir. 
Ttirlı:lye ya. da . t mah- lenmektedır. . D • A •• 

keti delil, aynı .zaman kzır~a Sigortacılar idarei merkeziyesı aımı encumen 
uıttrnı satan bır memle ettır. kk""I Iınak itibarile 

• B ü kadar yalruz istibaal işleri mesleki bir teşe u. 0
• d .. üldü Viliyet daimi encümeni dün 

ug ne .1. d f emiyeti ınahıyetın e gor - 1. . . F 1 • 
büyük bir ehemmiyet verı ıyor u. esna c . k"b" de i•ti- va ı muavıru az ı Beyin nyase ne . t ese • .. d cemıyetler mura ı ı ' 

Fakat son zamanlarda zıraa ?' . gun en trr tinde toplanmıştır. 
!C11inin ikinci safhası olan ~!'t .ıJlerı mada hazır bulunacak · Bazı ihale ve münakaşa isleri 

. tanzimine doğru kuvvet ı ır ce- lhracabmız .... ··1ın·· . , nm goruşu uş ve yenı bütçe tet-
reyan hasıl olınuştur.. k"k ı 

S 1 m tanzimi istihsalatı- Tı"caret ve zahire borsası s. sene: ı o unmuştur. 
atrt arımu: . tli · ki U " mızın çoğaltılması için ehemmıye lik mukayeseli satış istastıstı erını mumı maaş 

bir amil olacaktır. İstanbul borsa.sı bitirmek üzeredir. . 
başta olmak üzere ziraat ~ah.sullerı- Son bir hafta zarfınd~ ecnebı _mem Şubat umumi maaşı 
mizin satış şeraitinin tanzunıne ~oğ leketlere ı,300,000 kilo bugday, günü .verilecektir. 
ru bütün borsalarca açılacak yem ıs t,500,000 kilo arpa, 20 sandık afy~n, Müfettişlerin tahkikat 
lahat devri Türkiyenin zirai hayatı 185,ooo kilo badem, 87 çuval cev~, 
için çok ehemmiyetli ol~caktır. İs_tan 41 çuval iç fındık ve 15 ,45 balya tıf- fezlekesi 
bul borsasının teşekkülunden berı al tik ihraç olunmuştur. 
tı sene geçmiştir. Bu müdde~ zarfı~ H b • Mülkiye müfettişleri tarafın 
da borsa içerisine alınış oldugu ma Ü ayvan orsası dan bazı vilayet ve polis memur 
delerin satış işlerini tamame~ v_e ':ir İktısat vekaletine~ Hayvan borsa- ları hakkında yapılmakta olan 
kemmel Surette tanzim edebilmış f l 

sının ilgas ı için tetkikat yapıldrğı ve tahkikatın ez ekeleri kısmen 
vaziyete geçememiştir. tan d"lm" . 

Sebebi esasen ticari hayatı~ız~ borsa yerine bir hayvan pazar'.. aç-, ikmal e t ıştır. 
zim için asırlardan beri hiçAbıcrak a;~ ~k hakkı belediyeye verılecegı şa- Bunların bir sureti inzıbat 

b 1 masıdır n yı olmuştu . k · ·ı .. 
ket olınamış ~ un lan. borsaların Hayvan borsası katibi umumisi Va ~~ısyonuna ven mek . uzere 
vazifeyi görebilecek 

0 
k" hemmi- hit Bey dı"yor ki.. V ılayet makamına tevdı olun-kkül"" d n sonra dır ı e 

teş~· . u:ı :;.addelerinin satış işleri- " - Borsamızın lağvı hakkında muştur. 
~~! ıt:::mine doğru adımlar atılmış- bize bir iş'ar yoktur. Bele~iye~i~ Sahte memur 

açacagı hayvan pazarıborsa ışlennı . . . .. 
tır. senelik tecrübelerden alınan idare edemez. Bır şahıs kendısıne sahte nu-
ku~~~tle diyebilin~ ki, satışları~' - Borsa, alış verişleri tanzim ve ve fus memuru süsü vererek Ama-

kat'ı' ve nihai ıslahı mese esı u- "k 1 . . ·ı . b" l k 1 zrn . sı a ara ıstınat ve tescı ettıren ır vut u tan ge en ve hakkı hıyarı 
zun sürmeyecektır. müessesedir. Hayvan pazarı ise 111 Türk tebaası olarak kullanan 

Ya ılacak islahat, emtianın . satış- f h 1 1 • · ı 
P "fi" bir surette temın ve sır . ayvan a~ı~ top anacagı . yerı bir şahsa sahte nüfus te$ketesi 

!arın. ı tasnkı ı ndıkları fiatleri tered- temın etmek ıçın yapılır. Et fıatle- . . T hk"k l k 
emtıanm aza k"ld rinde yükselmek ihtimali şimdilik. vermıştır. a 1 at yapı ına ta 

pazar 

- "Darülfünun müderrisleri-

Merkum o gün .Beyoğlu sulh mah 
kemesine nakledilmek ürere jandar
malara tevdi edildiği zaman muhafız 
larına . nin ancak ilmi mecmualarda 

- Aman dikkat edin bu pek azılı münakaşa yapabileceği dlvanm 
bir heriftir, kaçırm&fın ellerine kelep evvelce müttehaz kararı icabın
çe vurun diye tenbihatta da bulunul dandır. Bu münakaşa Ankara 
muştur. . . . maarif muhitinde teessürle kar-

Jandarmalar Ohanesın ellerını ke-
lepçeleyerek yola çıkarmışlar, Sirke- şılanmıştır. 
ciye kadar getirmişlerdir. Sirkecide Meselenin mahiyetini tetkik 
Ohancs jandarmalara ı edeceğim." 

- Bir otomobile binsek olmaz mı? Diğer bir müderris de d;yor 
demiş, muvafakat cevabı alınca bcra-J ki . 
berce bir otomobile binilerek Beyog- · .. . . 
!undaki mahkemeye otomobille gidil- - Bu, fakultenın kendı me-
miştir. Fakat orada muhakemenin Z selesidir. Hariçte değil, fakülte 
şubatta olduğu anlaşılmıştır. J andar meclisinde münakaşa edilebilir. 
malar Ohanesi tekrar_ hapisaneye i- Tenkit heryerde olamaz. Hem 
ade etmek üz-.e ellerıne kelepçe vıı- K l C B · d " k 

1 k Oh es ema enap ey şım ıye a-
rur ar en an . . . 
_Canım kelepçeye ne lüzum var?' dar. nerede ımış? Es~r _1~28 se

Nasıl olsa otomobille gideceğiz, de- nesınde, çıktı. Tenkıdını yap
miş, kelepçe vurmaktan sarfınazar mak yeni mi hatırına gelmiş? 
olunmuş ve tevkifhaneye avdet edil- - -
mek üzere t~kra r otomobile binilmiş T • t 
tir. Ohanes yolda jandarmalara evzıa 

- Tevkifhaneye gitmeden evvel 
Çarşıkapıya kadar gitsek - orada be 
nim bir akrabam va r ondan bir kaç li 
ra als~k demiştir .. Jandarmalar mcr 
kumun bu talebeni de terviç etmişler, 
otomobille çarşı kapıya gitmişlerdir .. 

ÇAYLAR ISMARLANIYOR 

Çarşıkapıda otomobilden inilerek 
acern Ahmet isminde bir adamın kah 
vesine girilmiş , orada çaylar ısmar

. ... ·-
Müracaat müddeti 

temdit edildi! 
Gayri mübadillere tevziata 

muntazaman devam edilmekte
dir. 

lanmış ve Acem Ahmet çaylar içilin Komisyon şimdi musakkafat 
ceye kadar avdet etmek üzere _Ohan_e işine başlamıştır. Yunanistanda 
siı:ı ~krabasına para almaga gonderil Garbi Trakyada mal terketmiş 
mı tır. · ··b d"l T "" ki d 

Ç 1 · ·ı · d b" h ı· gayrı mu a t ur er en, ma-ay ar ıçı mesıne, ara an ır a y ı . 
zaman geçmesine rağmen Acem Ah- l~a m~allen kıymet ta~dır et
met avdet etmeyince Ohanes bir çe- tırmek ısteyenlerle, tahmatna
viklik yapmış. meye göre, bu suretle kıymet 

tir. 
Tahlilden alıııan netice, şirketin 

bütün iddialarına rağmen menfidir. 
Belediye sıhhıye müdürü Nqet Os
man B. dün kendisile &örüşen bir mu
harririmize ~u beyanatta bulunmut-
tur : 

- "Terkos suyunun tahlllatı 
bakteriyoloğiye neticesinde müle'l'
veı ve mikroplu olduğu bizce tes
pit edilmiştir. Rapor vekllete ııön
derilmiştir." 

Nafia vekiletinin terkos ıirketi hak 
lrındaki nihai kararını bugünlerde 
vermesine intizar edilmektedir. Bil
hassa bu rapordan sonra imtiyazın 
temdidine imkan görülmemektedir . 

Tehlikeye karşı 
Sinemalarda son yapılan bir teftiş 

neticesinde bilhassa Cuma ve pazar 
günleri izdiham pek fazla olduğu, 

methallerde haddi istiabiden çok zi
)'3de halk toplandığı ve bu yüzden si 
nemalardan çıkışın mü§ktil!eıtiği ve 
bir yangın vukuunda vaziyetin kesbi
vehamet edeceği anlaşılmıştır. Bina
enaleyh badema methallerde fazla iz 
dihama meydan verilmemesi ve böyle 
kalabalık günlerde çıkışın tehlike ka
pılarından yapılmaaı alSkadarlara teb 
!iğ olunmuştur. 

Noksanlar ikmal 
edilecek 

İtfaiyeye ait teshit edilen noksan
ların t.,.!arikine başla!UDI§ bu meyan 
da altr bin metro hortum mübayaaaı 
münakasaya konmuştur. Mübayaa e
dilecek diğer levazım da peyderpey 
münakasaya konacaktır. 

Köpeklerin itlafı. 
0~Yan hanı facıası tahki
i~nci istintak hakimliği

Si 8 .. 1 etnıistir. Tahkikatın 
~teceği tahmin edilmek
~~kuflardan Y orgi ve 

tır Ilı lıye edilmiştir. Emil 
:ı~ e"kuftur. 

.. e mahal bırakrnıyacak şe ı e tes d dud klık yoktur. Müvaredat tabii bir halde- rr. 
b.t tmek ve usulü ticareti karışı İ B kı l • 
t~n .sadeliğe doğru götürmek olacak dir. hracat ta devam ediyor.,, a m ev erı 

Trikotajcılar Viliyetçe teşkili mukarrer üç bakım tır. 

Boğazın istikbali 
Halk ne diyor? 

Dün Trikotaj fabrikatörleri Sanayi 
birliğinde bir içtima akdetmişlerdir , 

Bu içtimada işçilere verilecek prim 
meselesi görüşülmüştür. 

evinin kadroları geldiğinden, tesisata 
başlanılmıştır. Mütehasaıslardan, bun 
!arın Avrupadaki muhtelif şekilleri 
hakkında malilmat istenilmiştir. Bu 
malumat bildirilmiştir. Almanyadaki 
bakım evleri usulü burada da tatbik 
edilecektir. Bakım evleri bulunduk
ları semtlerde halka çok faydalı ola
caklardır. Bu senede yeniden bir kı
srm bakım evi açılması için tahsisat 

- Nerede kaldı aceba diye bakmak takdiri talebine hakkı olan erazi 
için kahvenin kapısına çıkmış ve ora ah" l · k · ·· ' t . . . s ıp en omısyona muracaa a 
dan fırar etmıştır. Jandarmalar mu- .. .. 
hafazasına memur oldukları mevkct- başlamışlardır. Muracaat mud
fun kaçmakta olduğunu görünce he- deti 10 şubata kadar devam ede 
men arkasından fırlamışlar.. cektir. 

- Dur demişler, silah atmışlar, po 

Belediye, sokaklarda ııezen köpek 
lerin itlafına devam etmektedir. Fa
kat bazı taraflarda bir takım kimse
lerin köpekleri saklıyarak muhafaza 
ettikleri anlaşılmıştır. Bu kabil kim
seler hakkında zabıtai belediye me
murlannın vazifelerini itğal noktasın 
dan takibat icrasına karar verilmiş
tir. 

ı!l 

lleye mahkum oldu 
il dan bir müddet evvel 
~nda Mehmet Alinin 
İl 0~ünde Arap Hamdiyi 
e c. oldüren Kemalin mu-

'di~~e dün ağırcezada de
iır · Müddeiumumi iddia 

a.n 1 0 kudu. İddianameye 
ıı ~emal eski bir. kin yü
ıı~ ilindi yi öldürdüğü sa
. ~tdu. Reis katile ne diye 

\J. tdu. Kemal serho') ol
tıl' Ye~ ~ehevvüre kapıldığını 
rıf . ~ e uzun bir müdafaa 
·,ı Cticede hey'eti hakime 

ri l{:ı::rdi ve Kemale tebliğ 
lı.k• l 12,S sene ağır hap-

• lı um olmuştu. Reis: • 'laya· 
ı 1 bir daha aklını başı
a ... dedi. 

konacaktır . 

• ..re Şirketi Hay A " t •f 
Haber al~ıgıı~ıız:e:ı.~k edilecektir. sgan arı e 

riyenin vazıyet! ve binnetice Türk - Yunan muvakkat ticaret 
Bog" azın tenhalaşması . . . . 

.. ·· e geçilınesı ıçın şır- mukavelesi müddetinin bitmesi üzeri 
harabisinin onun ·· · olabileceği ne Yunanistan muvaredatına azami ketin ne derece muessır 
tetkikata esas olacaktır . . . tarife tatbikine başlanmıştı. Dün ye-

. ssa vapur ücretlerı tenzil ve ni ticaret mukavelesi gümrüğe bildi-
Bılha · edildiği takdirde, Bo- rilerek asgari tarifenin tatbikine 

seferler tezyıt "·ı 
• . ine rağbetin artıp artmayacag başlanmıştır. Agopyan hanı 
gaz\ edilecektir. Boğaz Halkı ayrı- Pamuk ihracı 
tet~aşvekalete bir istida vererek şun Tahkikat bitti; korku-
~:rı isteyeceklerdir: 1930 senesi zarfında Mersin-

1 _Elektrik. den 3,892,699 lira kıymetinJe lacak şey yok 
Sokak kaldırımlarının yapıl- 9,668,185 kilo pamuk ihraç olun A d · 

2 -
1 

arasının kısmen gopyan hanın a sınema fi-
ma~ı ~ı;ı:aık Y~ dil~bileceği kanaatin muştur. !imlerinin tutuşması netict'lsin-
Bogazıçıne sar e Halbuki. 929 da 6,630,4~8 de çıkan yangın esnasında inti
dedir.) .. derinin nısıf nısıfa lira kıymetınde. 11'.3~4,790 k_ ı_lo şar eden zehirli gazin tesiratı 

3 - Vapur ucre d 1 t B 
pamuk ihraç ~ 1 mış 1· u ıtı- hala baki oldug· u ve bu yüzden 

tenzili. · · · a rı bir d 1 k kı 
4 -Köşklerin v_ergilerı~~n Y barla ihraç ~ 1 en pamu . yme handakilerin tehlikeye maruz 

maddei kanuniye ıle tenzı ı . _ tinde evv~lkt seneye nıspe~le bulunduğu hakkında birkaç gün 

5 _ Bebek tramvayı~~n ~~:.,1;3.;, yüzde ellı dokuz k~dar eksıklık dür bazı mütalelar serdedilmek 
Usküdar tramvayının ıç d"d" vardır. Geçen ka1:1-unuevvelde , tedir. Halbuki evvelki gün bele-

t2 S' imdilik Kandilliye kadar tem ı ~· 47 !" k metınde 1 387 
l b• ş 

6 
_ "ehir idndeki fabrika vhe un

1
.
1
a 540,1 ıra ıy ' . ' diyece Agopyan hanında bir 

~.,. P ır teşebbüs ,, • - · · · mu te ı 079 kilo pamuk satılmışt~r. Tı- hey'eti sıhhiye marifetile baş-
• • 2 lathanelerin Bogaz_ıçının od 1 1 t 
i~~t· 5 - Gelen haberlere ~ö- mıntakalarına nakh. caret asına ge en ma uma a tan asağı bir muayene yaptırıl-

1 Akvam meclisine Bern d .. lh Ef göre Mısırın 1930 pamuk rekol- mış ve handa hiç bir tehlike mev 
:ıı ıaı Hüsnü Bey ve Yu- Ah U ay k • kanunu tesi, 929 dan nok~bdır. . 

1 
cut olmadığı tesbit edilıniştir. 

~lift ·•ası M. Politis müşterek Hükumet erkin• ve şap a _ . Mısır hükfımetı u vazıyet e Belediye sıhhiye müdürü Neşat 
t~ • ~ulunmuşlardır. Aldığım üh tta bulundugu cı ·· b" b k 

gor b aleyhinde tefevv a "klik tevkif e- meşgul olmak uzere ır an a Osman B. de dun·· kendisile go-·· 
ltıuah e, u tekli' şudur: Lo iki · müstantı çe d" 
·~ \' edesile Rumeli hattrrun ~~itle, Ze;;:k camii vaizi Abdülhay teşkil ettirmekte ır. rüşen bir muharririmize: 

da ~~an arazisinden geçtiği la E•f;:di hakkındaki tahkik~t i~aı :: Malumat isteyorlar? - "Han muayene edilmiştir. 
ti huı~n Ce~iyeti Akvam hat d~'?!~· m~-~t~~~:u:::uı:~:~::. ':'üd Norveç hükfımeti İstanbul Söylendiği gibi bir tehlike mev 
·~••ın y ~ t'dır. Tarafeyn es mılıgın mu a bild"rdik- .. ed cı.ıt değildir." Demiştir. 
.'Ilı 01 e_rıne sam!mi bir dost- d . umilik mUtaleasını ı Ticaret odasına muracaat e-
"'ıııu ~Ugundan bunu lüzum- t:~ ':'nra, müstantıf"klidk. ~rAarg~nır,cevzea- rek, memleketimizde bulunan 
ı tqı § •r 1re komiserin kaldırıl Ih E en ıyı ki 

•p et . rerek, Abdü ay cd k e orada madenler ve krom oca an ve 
ını~Ierdir . · e sevk ece v h kk da llct ~.. mahkemesınuh k mesi yapılacaktır. bunları işletenler a ın ma-

~ta c.\lrraı ne iste yor? mevkufen m a e . . . 
b· . ?.5 Ad .. ıa Tı'caret odasına !Omat ıste~ıştır.. b 
tt k - ana zurraı ara l d l 

t '•k~~P~r~tif yapabilmek için maruf bazı tica- T ahvı e ı en azı 
· •tının tavassutunu iste- Aimanyanırt . ed ekil te- kaymakamlar 
.~t~r ret firmaları TürkiY. e v 
u~ltnı kanunu ahkimından ola- min etmek üzere Tı~t odası- Ankara, 25 - Tebdil ve b~caı;işle 
'dııııt traktör sahiplerine mad müracaat etrnişlerdır. ri tasdiki aliye ik~iran ede.n ~ırmı hıı;r 
~ li~ al butunurkeo, çok trak- na d kaymakamın yeru ~~ır_ıu~[e ma ı8 -
t'Sato an Adana zürraından 70 Tünel başın a yangın lerine gidebilmelerı ~çın zrmh lglie en 

.dohu~ekaletine müracaatla pa .. 
1 

ba d Sofyalı sokağında tahsisat temin edilmış .vde .. mak a d"lm~ 
"'• an dog· ruya trakto··r sa- Tune Jın a muru murı"yetlerine gitmelerı un en ı ert •en r k"" .. ocakları satrş me 
}'ap 1 ı,: ıneyerek yekCınile bir Ereğ ;d. 0';~~in mutasarrif olduğu ne bildirilmiştir. 
'~«ai •••_için İktısat vekaleti Sade ın altıncı katındaki çamaşır feshedilen intihap 
•t ı. •tınışl d" apartımanın . d .. 
ı. ~on . er ır · · t htaları tutuşmuş ıse e son 5 D h T ekiletin 
"''ı a g~•sınde de Adana rnıi hanen•~ . a.. Ankara, 2 - a ı_ıye. v : 
ı l e,/nı mevzu üzerinde söz dürülmuştur. .:e yapılan tahkikat ne.tıcesı.ndc bel.~dı 

ltıı <>larırk. Adana zürraı bundan Kı'ryakonun parası ye intihaplarının feshıne luzum goru 
~ a len Keskin, Serik, Düzce. Ku' Ada 

İ• P•ınukYeniden vekalete mü _ B demlikte Kiryako f 
.,. "'• Çuluk kooperatifinin Halıcıoglunda a t"le 18 lirası ve Mardin vilayeti intihaplarının es 
ıı1 ••sut d" . . t c lık sure ı hı" "iirayı devletçe tasdik edilmiştir. 'rcti c ılmesını temen- nun man ar 1 

• k t edilmiştir. " r t rafındaa sır a 

1 •••••• 1 

Polis müdürleri 

Yeni kanun, zabıta 
amirlerinin 

vaziyetini tesbit ediyor 
Ankaıa, 25 - Polis teıkilatı kanu 

nile polis müdürleri bir dereceye ııe
tirilmektedir. Şimdi yalnız bir sınıf 
ürerine bulunan deniz memurları 
üç sınıfa ayrılmaktadır. 

Vilayetlerde yalnız polis müdürle 
r.l ve merkez memurları zabıta 3.miri 
olarak bulunacaktır. Serkomiserle i· 
ki:ıci komiserlerin zabıta amiri bulun 
maları kaldırılmıştır. Bundan başka 
doğrudan doğruya komiser ve mer
kez memuru ol"bilmok için mektebi 
iti mezunu olm~k lizım geleceği hak 
kındaki kayıt ta kaldırılmıştır. 

lislerden istimdat etmişler, fakat 0-
hanesi yakalamaya muvaffak olama
mı§lardır. Bütün bunlardan soora yal 
nız olarak tevkifhaneye .avdet eden 
jandarmalar Ohanesi Emnönünde el 
!eri kelepçeli olduğu halde kaçırdık 
!arını, Çar§ıkaprya kadar takip ettik 
!eri halde yakalamaya muvaffak ola 
madıklarını söylemişlerdir. 

KAÇTIKTAN SONRA .. 
Ohanese gelince: Merkum firari -

nin müteakip Beyoğlunda oturan 
Margi ismindeki metresinin evin~ git 
miş, orada bir gece kalınış, ertesı cu
ma günü gayet lüks bir otomobile 
binerek tevkifhanede bulunan Agop 
isminde bir mevkufun evine gitmiş 
ve Agobun zevcClline . 

- Agobu kurtarmak için icap e
den hazırlığı yaptım, fakat biraz mas 
ıafa ihtiyaç var 25 lira kadar bir şey 
eğer bu parayı verirseniz Agobu kur 
taracğım demiştir. 

PARA ARIYORLAR.. 
Agobun zevcesi . 
- Bende para yok, biraz ileride 

hemşiresi var, ona gidin, o istediğiniz 
parayı verir demiş. fakat Ohancs ken 
disinin de gelmesinde israr etmiştir. 
Bu israr üzerine Agobun zevcesi de 
aynı otomobile binmiş, Agobun hem 
şiresinin evine gidilmit ve 25 lira ahn 
mıştır. 

Para alındıktan sonra Ohancsi A
gobun zevcesini tekrar yanına almış, 
otomobile bindirmiş ve bir patiseri
nin önüne getirerek: 

- Siz burada azıcık durunuz, ben 
şimdi gelir sizi alırım demiş. şoför 
de Amerikan lokantasının önüne çek 
mesini emretmiştir. 

Amerikan lokantasına gelindiği za 
man Ohanes şoföre: 

- Git bizim madamr bıraktrğımız 

Küçük san' atler 
Türk tebaasına tahsis 

edilecek 
san'atler hangileri ? 
Yeni küçük san'atların hasn hak

kındaki talimatname bugün heyeti 
vekileye verilmektedir. Yeni talimat 
name ile kabutaj kanunu diğer ka
nunlarla Türklere hasrolunan iş ve 
san'atlardan maada seyyar satıcılık, 
şoförlük, hammallık, otel, apartıman, 
pansyon bekçiliği vesaiti nal\:liye sü
rücülüğü- Meterdotelik, baş garson
luk müstesna olmak üzere· alelılmum 
garsonluk ve emsali san'atlar, bütün 
ticari muamelat, devlet ve hükümet· 
çe tayin edilecek işler, Türk tabası
na hasredilmiştir. 

Türkiyede icrayi san"at edecek meş 
bur ve beynelmilel mtisizyenler, Em 
niyeti umumiye müdürlüğünün mil· 
saadesi ve hars heyetinin muvafakati 
ile gelebilecektir. Maddalcrde kon
masyon yapan kadınlardan ecnebi te 
baasından olanlara müsaade edilmiye 
cektir. Yalnız san'atlar. beynelınilel 
akademilerce tasdik edilmiş her ne
vi oyun san 'atkarları müsaadei mah
susa ile gelebileceklerdir. Yalnız İs
tanbulda bir Macar, iki Avusturyalı, 
bir Alınan, 15 İtalyan, üç lspanyol, 
3 İngiliğ, dört Fransız, sekiz Yunan, 
bir İranlı, on bir Çek, bir Arnavut 
olmak üzere 7 tane icrayi san'at e
den ~algıcı vardır, bunlara müsaade 
edilecektir. Bunlardan baıka memle 
ketimiz dahilinde yalnız ecnebi çalgı 
cı olarak 96 kişi vardır . 

Ticaret kongresi 
yerden al, buraya getir demiş, ııoför İstanbul Ticaret odası kon-
hareket ettikten sonra kendisi de aır .. .. 
ra kadem basmıftır . gresi perşembe gunu toplana-

TEVKİFHANEYE GİDİYORLAR caktır. 
Şoför madamı alıp avdet edince, . Oda idare hey'eti bugünk~ İ~

Ohaneıi de Amerikan lokantasında tımarnda kongre raporları ıçın 
bulamayınca iş anlatılmı9, derhal tev !azan gelen encümenleri inti
ki~_haneye gidilerek Agopla görü~lll- hap edecektir. 
muş, dolandırıcılık teeyyüt edince . ... 
keyfiyetten jandarma haberdar edil- Kongreye verılecek olan ıh-
miştir. Ohanesin aranılmasma devam racat ınallannuzm kıymetlendi

itfaiye bütçesi 
Belediye ıubelerine ait yeni seno 

bütı;,elerinin tetkikatın& devam edil
mektedir. Bunlar tevhit edilerek umu 
mi bütçe ay nihayetine kadar bütçe• 
encümenine tevdi olunacaktır. Umu• 
mt bütçede beş yüz bin liradan iba· 
ıet olan itfaiye tahsiaatının 931 büt. 
çesinde yedi yüz elli bin liraya iblSğ 
edilınesi teklif olunacaktır. 

Fakir çocuklara elbise · 
Fıkaraperver cemiyeti bayram mü 

naaebctile fakirlere ve bilhaıaa fakir 
çocuklara elbise tevzline karar ver. 
miştir. Bunun için fakir çocuklar ma• 
halle heyetleri ve ilk mektep idarele· 
ri tarafından tesbit, edilmektedir. 

Bayrama kadar tevziatr ikmal edile 
cek olan bu yardrmlar fotin, panta -
lon, ceket ve kasketten ibaret olacak 
ttr. 

Eyip Fıkaraperver cemiyeti de 100 
fakir çocuğa yardrm için hazırlanmak 
tadrr. 

Seyyar esnaft~n vergi 
Defterdarlık bütün seyyar esnaf i

çin 931 senesinde tarh edeceği vergi 
!ere esas olmak üzere belediye iktıaat 
müdürlüğünden bunların kazançları
nı sormuştur. Bu kazançlar üzerin
den vergi tarhedilecektir 

Şehir meclisine teklifler 
İstanbul şehir meclisi ıubatta tek 

rar toplanacaktır. Dün görüştüğü
müz bazı azalar meclise şu teklifler
de bulunacaklardrr: 

1 - Şehrin her tarafı aydınlan
mak için her yere limba koymak, bu 
!Smbaların paralarını şirkete taksit
lerle ödemek: 

2 - Şehrin umumi planını derhal 
yapmak, ticaret, sanayi ve eğlence 
yerlerini tayin etmek. 

3 - İtfaiyeyi muhakkak asrileştir
mek. 

4 - Nezafet itini halletmek için 
telırin yollarını yava~ yavaş asfalt 
olarak yapmak. 

Yeni bir refikimiz 
edilmektedir. Mer~mun bugün yaka rilmesi" raporunu Hakkı Nezi- Yeni gün isminde yeni bir 
!anması muhtemeldır. hi B., "balıkçılığın ıslahı" rapo- aksam refikimiz dünden itib<' 

Dericilik enstitüsü runu Ali Rıza B. Sinai tedrisat ren intişara başlamıştır. İlk nfü 
raporunu Seyfi B. hazırlamakta hasından mütekamil bir şekil 
dır. arzeden refikimize muvaffaki· 

Kongrenin çok hararetli ola yet temenni eder ve uzun ömü-

Ankara, 25 - İktıaat vekaleti h
tanbulda bir dericilik enstitüsü aça
caktır. Enstitü dericiliğimizi asrilcıti 
recektir. cağı tahmin edilmektedir. dileriz. 
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• illiy~t 
pazarı gibi yerde böyle bir ha- +•+• Önümüzdeki çarfamb'a akşamı +••• •••••••• O ................ . 
rekette bulunmak demek birkaç Q p E R A S J N E M A S J ~ ~ '. • Önüınüadeki çar~amba gilnü s:ıat 18,30 te matine olarak 

.4. ~rın uoıdesl "Milliyet" lir 
bigünahrn kanına girmek de- • • • FRANSIZ TIY ATROSUNDA 
mektir. O halde, herif kaçar, ni- 'l unan Operetı tenoru) PJERRF: EPITROPAl\lS ve ( \'unan ıPektı· • t I< 

26 K. SAN 1 1931 
tekim kaçmıştır. Eğer bu gibi binden diplom•h artist ) ve ~eçenlerde .\]adanı Ki\ t::Ll ile ılkışladı- t 1, • · meşhur mac.ır vıyolonist 

şeylerin tekerrür etmemesini is- AT~·m;:N'IARA\ SAYAA\\Opl t•Arafındsaıı teıln,;ilAedilenRI • tı·. VASA PRİHODA nın 
lDAREHANE - Ankara cadde1i 

No, 100 Teı_...ı aılnıi: Milliyet, lı. 

tan bul. 

tiyorsak mahbus arabaları kul- • • l • • 
!anmalıyız. Buna imkan göre- < • I • ~ son ve veda konseri verilecektir. 

Telefon aıun•ralan ı 

lstanbul 24311 - 24312 - 24313 
miyorsak. Amerikalıların kul- o••••• 't>1 -~ >arkılı filmini µ;ö,;tcrecektir •••••• ·······~··· ••••••••••••• 

, !andığı incecik çelik zincirli =··········= O•O ·····=····-= 11::::::::::::::::::::::::::::::::::::> ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
ABONE ôCRETLERI kelepçekuııanmaiıvemahkuma 'T'A •A A O :: ANAIR\QRlLJJ :: 

c.; Türkiye için Hariç içın refak.at eden .zabıta _memurı::ıa L rıRrı/( Nı VA ~5 ~ ~ O D lb::ı 55 
3 ayiığı ~ 00 kuruş 800 kuruş da tufek nevın<len agrrlık vere- R •• h • 1 :: :: 

1400 k ı ··ı 1 1· · us tarihiııin en mut ış -· --
1~ :: ı_l:; ___ .... _ 27lh: .... :_ ~e~er yu< em~m;~i~K simasıdır. ~~ SiGORTA ŞIRKETI ~~ 

Gelerı evrak geri verilmez M ı J"I ·· b k -·•••••#!'•••• ......... eeee••O' :: =.=. 
Mu<ldeti ııeçen nüshalar ıo kurut eı<tep.ı ermusa a ası wv ••••• •ı:: Tllrklyo it Bankası tarafından teşkil edllml,tlr 

tur. Gaz.ete \.e matbaaya ait itler ı .. um•non•uttlıKK,.NPIHH•ın1t<UK•"ftltrl1U"'''ırı"""''111 OCH:e:ccc:ca:cceoecec :: Vangıa • Hayat • Nakliye • Ka:za • Otomobil. IDO!l'utlyıtt ss 
için müdiriyete mürnca&t edilir. Divanı harp 1 C Cuul... Fevbbic .· i[ .. 'e ş:ıvan· t1kdi: bir sesi ulan (ŞEFKAT) :: aıallye Slgortalarıaı lı:abal eder. :: 

Cazetemiz ilinların mea'uliyetini 88 inci lıafta j'~ınciliğini Da 6 Jilminııı parlal' \\ ~:ıYan1 hcı\ret müh ı: ısı. l'ranJ\z arristlerin en büyüı!ö :: :: 

, J.W l ~ ~ E 
1 
t E ~ H ! N T l t .. · .. · Adres: 4 uncu Vala! haa ıataısı:ı:aı t •• ·:. kabul etmez. _ riışsefakadan 859 Hasan Bey l '11 - · :: Telefon: lstanbal - !131 Te!gral: ıntlyın :: 

.. h 1 kazanmıstır. Yazısı sudur: 1 1 J •• •• Bugünku ava 
1 

• , • w111111nnn1111111111111111111111111ı.. .... .,, .. , ............................. rı:ıı 
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J üı haram en çok 9 tn ., O Menemen irticai hareketinin I U. \l!RF \ .\l 'Tll 1{, ı:l.!l ı '.\ il ı· \llR~: " RICHARD HLM 

dLic<'c ıdı. P.ı•gun ha\'a lodo. sc.rgu devresinin hitam lmldu. I ılc ikrah<" •eııı<il crt.~i 

ınuınİ\<tk lııılu,. Aktedilen son celse Türk Bu·· tu•· n H t 
~ 

inkıi;ıp ta'.ihind~ . hususi. bi_r 1 ~ aya 1 

' 

~ ':' mc\l Lı haız oıaca.;tır. Çunku l"-t 11:1 (IC btı son cel&edc iki kuvvet l:~rw 'i t:.ı;r1ınen I· J ıt.CJ !-Öıiu ;tahr:-ıcrdi! bıı1. iııuıd t ın:L~tırıp siı!ı.:ri 
• - - 1 

1 

sıla~tı: Tekke ve medrese ıle C ·~la::ı r·ıktır. 
ÇAMUR! inkılap. 

4 
/)numiız lcki çar, nıh.ı ak~"nı 

Dikkat ediyor musunuz, Bu Türk vatanını asırlar<lan be · MELEK SJ.NEMASINDA 
sene çamur az. Neden az ol~~-1 ri kemiren tarikatların kaldırıl tg · . 
ıi._unu .~ol~yl~a izah e~ebılı-j mas: Tiirk i.nkılahıı:r~ en .kıy- @•• QQC0CC00QCCCC:C00:094M~ 
nm: Çunku yagmur az yag~yor~ metlı eserlerınden hırıdır. Inkı-1 ~,...~. 1't 
~~~~! ~a~c~:r:~:t~~r:::o~:;~ ~t~ :~r!~·.r~: ~ı:~~t~;e;~~~it;~ I ~ Bu 9~~~nı it 1 H ' M B A sı'neını.ısınd~ ~~ 
lar: . .. mak'. yanı eskı tekke .ve me<lre 1 ul u iJ ~ it R i H Uu 
-.Babafendı; ned~n. gusul et s~len ~h.ya. ı;_tn:ıek ısteyenl~r iKi lll \l ı;: FIL:\l. llil ~o\I li':!'LH lllRJWi\ 

mezsın? Cevap vermış. cumhurı}etın a?ıl mahkemes.ıı: \L\RCL'Elüi"J'F \HılU-,:\0 \e iJ".\ \ \ll'R \T rarafınd:ın 
_Erenler, aslımız topraktır. de hesap verdıler ve tecellısı t D f • A. k 

pe~ su il~ oynamay~ gelmez. Ga m~hakkak olan adalete intizar ( e ıne rar en 
Jiba Tabıat ta bızım yolların edıyorlar. ı ( . 
toprak olduğunu anladı da ça- Su~tan Ahmet clevrinc!c tari ? Frar- -"'·' ">ıld film , " 
mur olmasın diye su oynami- ·katlenn memleket aleyhme oy j ~ Cl -~T.~ \l: l'HO~:ı 11.1( il ı, 1.1 \ ' 1 t o\ID ıorafınıl:ıa 

yor. nadıklarırolleri<lüsünürsekMe Ebed.A.ı Serserı· 
Jandarmadan kaçmış! nemen hainleri hakkında. gaye, 

ve melanetleri hususunda tam ı 
Gazetelerde okudum. Bir hir isabetle hükmümüzü veri- filıııı 

mahkum, bir yere giderken ya- riz. Hainlerin mahkemede al- il••""' \hı:,:ıkınclerin kaffe>• fılın lız, ·;"' Türk~e •• 
nındaki jandarmaların elinden dıkları tavurlar, reis Paşanın Fran,ız"!..!.kscttirılecektiı" 
kacmıs. Gazeteler bunu bir ha- müşfiı.:ane sordukalrı suallere Bugün )3lııı1. ıııaundcr tcnzil:ıılıdır 
rikulade iş gibi yazıyorlar .. Hal verdi·kleri cevaplar küstahlıkla N A M U S U M İ Ç İ N 
buki bunda hiç fev.kaladelik ol- rrnın derecesini gösterir. (') C 
madıgı gibi mahkümun yanında "İşte şahsi menfaatlerine di 1 Rl.S GE'-"C'-"E-"-L"-'E"-'R'-"I'-"'-"-"-""""" 
ki jandarmaların <la kabahati ni alet eden bu hainler vahsiya l llll:X.illı> p A ~%.IlB 
yok .. Neden: dinleyin. Evvela ne hareketlerinin hesabını ve ~· >•ı 
bütün dünyada hu gibi mühim seıhit Kubilayın aziz başının di • 1 ll \Rl Dl~."ı.~;T. IWRG~R tarafından ."' ude ~eti'.ılen ve ~~ 
mahkum veya maznunlar kapa- yetini vereceklerdir. '4 \l.\RC.l l.IU! J 1 \HıRr,. o ıle AR\l~\l) Hl•Jl:\.\Rll > 1 
1ı arabalarla naklolunur. Bunda - s· T" ı •• ıar;ıi' ıdan tcımil t·dileıı hu t:ım;1111rn Fran'' ca ,iozlü nıuaızam • 1 
iki sebep varılır: Birisi kaçma- ınema - ıyatro _ ~· !ilı1'1 ıiııunıü .it~. pcr, ·nı1 ·e ok,aın:1,ı1111 itiharco ~\ 
ması ic;in, ~i~eri aleme teşhir İı:. B. Darülbedayi 1 •~ ......... MAJI-K Si.NEM A. .SJNDA ••mi 
edılmemek ıçın. Zaten buna da temsilleri •• .f"'i • •• 

hic kimsenin hakki yoktur.~~!- llu ak,:ım , 8 aı ····~~··~~·~ ••• ······"·"· 
buki bu iş bizde böyle olmaz ışın ISTAftiUl BWD!Yfli 21 ,_,0 da · '4~ ~ R d ~ \ L lJ C u 1. i\I A · j B ı· O i 
ehemmiyetine g?re mahkum ve '4> A l '\l 0 \ T \ c; L L o v E 1 
ya maznu"lun elıne kelepçe vu· U ~~ U HIR K.>. \ l K '4> R l . . , . . f U R 
rur, yanma da bir iki jandarma H n DL\ 1<11.'.JI ~> ~ .1 l) ·\ ' il 1' \ k, 1 i l u 
koyarlar ve bu k~file, h~r z~- ~> T İ" R T 1 S T 1 1' S 1 N E "ı A s 1 "\ 1 '.\ 
man, ~er ~erde boyle g~lıp gı- K•ııncdi .1 ~> i ı rinilmuzdcki (,:Aro:ımba ak-anıı irae edecegi l M 
der. Şımdi bu son vak ayı ele p•dc ~ ı ( S \Pl'ER 111 c<crindcn mukıcbe,; ! 
al alim: Ohanes isminde olan bu 1111 J ta hl o '4> S l L M 

~:~~~~~g;~J;5E 11111111 "~:::;::; .. ı ! ı """'~~~~~~~. ~~~.M~~.~~"''" : D o 
tomobil veya tramvayın önün- Gişe her gün saat 13 tc!l itib•- ı 1 ·,, ımime<silleridir. Q N • K ---------·-----ı ... .ı~ den kurtulur gibi koşup ~ecer ren açıkıır. A. i Uıcl'm GRETL Tl IElı\IEH ve PALL VJN-

. d 1 k d" · t Altı ya~ından a~a)l;ı Ç0\.:11klır ti· v l 
ve. 1an arma arın en ısını a.- ı . •. cı>NTI .. tarafından ~ <"IK< >.Sll,\RONESS , G O 

b l yuroyı kahtı! tdilmez. . .. ' . . . 
kıbe. tramvay veya oto~o . ı sfNE\J.\! zo1.lıı re ,ark ılı fılnı ~osıerılıyor. • 
manı olu~sa? .. İşte k~çtı. gıttı... Eki T. tr .......................... . 
Mahki'ımun yanındakı 1andar- er ıya osu •••••OOOOOOO ••• tMNl•M• 
ma nekadar çok koşar çevik bir Yunan Operet Revüsü Olim. 

.' · ·· · K · · R" d. Bu akşam s.ıat 21,.lO tc 
adam olursa olsun elındekı uç pıa - antıoh - •çar •: Tİ NDA 
dört kilo ağırlığındaki tüfekle, Pazartesi akşamı ~kso Ola FRANSIZ . '(. ~!RO~U 
kaçan kadar koşamaz. Bunun Salı aksamı Terezına SA~l \RDJI \ L ,,\ <JI ~.RL 1 1 lf."I' L ıI ıaralından 
aksini iddia abestir .. Değil tü- Çarşamba akşamı Ekso Ola o KLEFTIS STO PARADISO 
fek elinde sopa olan adam bile Perşembe aksamıAtina Apaş: arı \ L·" 'ole ur au parauis 
eli boş adam gibi koşamaz .. Za- Cuma matine 14.30 ta Kristina opereti temsil cdi<cc'Cktır 
ten bu son hadise de fazla koş- 17,30 ta Ekso Ola, 21,30 ta Ka- '\ arınki ·aiı akşamı, heyetin en büyuk mu,aH•kıveıi 
maktan ziyade kalabalıkta ilişik barerıin Prensesi. _ C Z A R D . A S S 
~iz hareket edebilmek lazım idi. Cumartesi akşamı İlk Aşk Çar~•ınba ı k':ımı 
Bu da elinde tüfek olan için güç Pazar matine 14,30 ta Ekso Ola L A B A Y A D E R E 
tür. Şimdi iş arkasın<lanateş et- 17,30 ta llk Aşk, 21,30 ta La pel, vakında: TO l>l\\OLUP~:DO, 1 hORl Tb KArnlDOS 
rneye kalıyor. Eminönü, Balık- Dam a !'Ermin. 

~mir ıne~e~ler ınu~aJaa koınisJonun~an: 
ızmir erkek li'esinin ( 15228) lira ( 12) santim bedeli kı::~ifli 

J..a 1 ıalı rrneffüshane in~aatı 12- l-<!3 l tarihinden itibaren 20 gün 
miiddctlc kapalı zarf usulilc münakasaya lrnııulmu~tur. ihalesi 3·2-
931 sah giın 5aııt l:; te erkek Jisesind~ mııte~ekkil komisyonda 
icra edilccketir. Talipler ~armame ,.c keşifııanı cyi görmeleri için 
her ıı;tiıı saat 'l· J 2 ye kadar erkek lise•ine nıürnl'aat cdchilirlcr 
ve muııakasaya i~tirak etmek için müheııdb 'cyıı mim:ır olmak 
ve yahut bir mimarın ıçın me,·uliyeti fenniye>inl deruhte 
cıtigine dair musaddak hir taahhütname lıuluıımak şarttır. ihale 
tarihine kadar bedeli kc,!in % 7,50 ni-hetintleki teminatlarının 
lzmir mektepler muh~,;ebcdlil(ine yatırılım~ olma<ı vc:;a usulüne 
tevfikan bir banka mektubu temin etmiş rılmalm l·\zımchr 

Darül' aceze 
)öğünden: 

müdür-

1\lli,·s-,·sqc :\ban 1)31 niha
vcıinc kadar iktiza eden on 
Uç bin ki1'> patates 3 şubat 931 
salı günü saat on üçte kapalı 
;,arf u,;ulile ımin<!kasası icra edi· 
lecektir· Taliplerin teminat ak
\'.elerilc müracaatları. 

* * * ;\lüc>>e>ne bir sene mliddet-
lc iktiza ~den dört bin kilo 
benzin \ e 'akım yağı l ~ubat 
1.1.} I pazar günu :;aat on liçtc 
kapılı zarf usulilc münalrnsası 
icra edilecektir. Taliplerin temi
nat ııkçderilc milracaatları. 

* * * 
:\Jue,seseye bir sene müddetle 

iktiza eden hin kilo pirinç unu 
4 şubat 951 çar~ıımba gl.lmi 
~aat on ııçte kapalı zarf usulile 
ruünakasa;r icra edilcı:ektir. Ta
liplerin leminat akçelerile mii
racaatları. 

* * * 
Miiesseseye lıir sene müddetle 

iktiza eden beş yiiz kilo nızsuz 

tereyağı 2 şubat 931 pa:ı:artesi 
günü saat on iiçte ~apılı zarf 
usulile münnkasası ıcra edile· 
cektir. Taliplerin teminat akçe
lerile mürıca.atlan. 

Muhasip aranıyor 
.\nıdoluda bilylik bir müessese 

muhasebesind• çalıımal< Ozre usulti 
muzaafaya vr Fran,.zcıya bihakkın 

vAkıf tecrübeli bir muhasip aranıyor. 
Taliplerin ve,ikalarile beraber saat 3-5 
arasında Gılata"dı Ba'1dyar Hanı 
2 ci k•tta 44 numeroda Feyzi Reye 
müracaatlan. 

lstanbu! Emrazı Akliye ve Asa· 
bi •e hastaııe<i mildiriyetinden: 

, f>tanbul ~mrazı Akliye ve asabiye 
ınüenescıinde bir Asistanlık möfthal· 
dir. iaşesi hastanece ıeınin edllmek 
üzre yirmi lira asi! maaş ofmak ıiırc 

şehri altmı-ı liradır. Talip ulıolarm 

ya doğrudan doğruya müesses•ye 
"Y' Sıhhat Vek!leti celllesine mtl· 
rJcaaıı ldap eder.-

Tiearc·t i;Jcri 

dlirhiğiimleıı: 

umum mü-

SiKOrt.t ~irkeılcrinin teftiş '' 
miirakabe>ı hakkındaki 25 haziran 
927 t11ihli kanun hükllmlerine göre 
T~rkl)·ede yangın •igom muamell
tile iştigal eylemek üzere tescil edil
miş olan ecnebi ~iKOrta 'irkttlerin· 
den İngiliz tabiiyetini hıiz ( Zi bi
ritiş ok insuranı kııınpani limitet -
The Britislı (lak ınsurance com· 
pany limited ) sigortı tlrketinln 
Türkiye umumi vekili haiz olduğu 
salahiyete binaen bu kerr< mtirac•
atle ıı;aybubetl esna;ında kendi na
mLaa vıı:z'ı jmzaya saldhiy~uar ol· 
mak ve şirket namın• ı •pacağı İf· 

lrrden dogacak davalarda lıötila 

mahkemelerde dan eden edilen ve 
llçiinel\ ~abıs sılatlarlle bızır bulun
!nak Uz.t'r~ şirketin harik. kısmı mü
uiirü Vilfret Lafoııtcn efendiyi VH
\'Jlll Pirs efendinin yerine vekil 
t•yir eylediğini bildirmiı ve bulııpta 
lızını~elcn vesikayı \•ermif ve key
fiyet k.ınu~i hlikümler< muvahk 
gı'ırülmü~ olmakla HAn olunur. 

Beyoğlu ikinci icra dairesinden: 
Bir borcun t•mini lstllası için 

mahcuz l'C lurııhtu ruukarrer Tık

almde Zanbık sokağında 11 numa· 
rolı dUkkAnda mevcut muhtelif oto· 
mobil yedek pır~alırı ve mınyato 

kıymeti muhamminesini bulımacfı. 

ğlndan saıılomamıı ,. ikinci artırma 
29 K. Sani 9J 1 müsadlf periembe 
gönü ıut onda açık artırma ıureıllı 

11tılacağındın talip olanların yevm 
ve saati mezkOrda sılifDzzikir 11 
numaralı mahalde hazır bulunacak 
memura nıilracAStları lllo olunur. 

Devredilecek ihıirı bcraıı 

• Hidro Karbon petrol yağlın • 
hıalandaki icat için Sinai Müdüri
yeti umumlyesindeıı istihsal edilmif 
olın 29 mart l 929 tarih ve 3304 
numaralı ihtira beratı bu kere bış· 
k131n1 ferağ veyahut icara verile
ceğinden meı~ur ihtirıyı sııın ılmak 
veyahut isticar etmek arzusunda bu· 
Junaıı :Lt\'aUll l;tınbul merlı:ez pOı· 
tanesi arka•ında .'l.ıır efendi Kütüp· 
honesl caddesinde TOrkiye Han No 
l 8-22de mukim vekili H. W. !STOK 
efcndive müracaat eıleınelri. 

• Beyoğlu Sulh l!,iııcl Huk 
kemesinden: 

Lütfiye ve ~;mıne 

Mıdam AYlntiya vesaire il• 
ve müfterekcn mutasarrıf 
Gılatada Kemankeş Kar~ 

Paşa mahallesinde Yemi; s 
atik 8 ve l O ve 12 re H ' 
;; ve 7 numaralı Alıksi,adi 
mile mıruf ban hukmon ıı 

yuu icra kılının birinci a 
Uç bin liraya talip zuhur tlf\ 
bedeli mezkur kıymetı ıınıb• 
sinden dun olması hasebi 
aleni aruırma.ya çıkırtlnuşor. 

l - Gayrı menkulu nı 
kıymeti mubammlne•I kırk ; 
beı yüz llradır. 

2- Mezkdr hın dört kat 
rettir. Zemlaliıde ayrıca birde 
depoıunu havidir. Birinci 
mıgaza n Uç oda ve bir 
ocıgı ve ikinci katta yedi od• 
halı! ve ilç\incU dördüncü kı 
aynlle )'Ldi oda ve birer bıli 
O.~t kanı da blr taraça mefC 

3- Gıvn menkulu dl 

elynoı C:·; odası boş olup 
salreıl teh ,ıçyüz ylrmibir l 

icar lle muhlclıf zevatın ıı.hP 

lınndadtr. 

4- Bu tarihten iıibareP 

olunan fartumc 930.935 J 
mırısı tahıındı olup herke• 
olcuyacı~ı vuiyettedir. 

:; - Tarihi illr.ıl\dan 

miiıeccel ve gayri ııı 

balı: ıahipleri mahkeme\' 
rıcaaıla enılu müıbitelerin1 

etmeleri llızımdır. Aksi ııkdi 

(B 
, iffeti 
tılan , 
ı anla 
n iç 
iğren 
kaybı 
da gı 

aıne 

hillıa 
lıtücı 
'<<:<ıı 
Şeyh 
tınaı 
Oğı, 

Pialı; 
lllıak 
enen: 
t ka 
liep 
nın 

Yet 
iş, L 
. Xoı 
lfXli l 
or. 
ıta. 

1Cik 
iti • 
·U§ın; 

iyet 
7.aı 

'llu~ 
deli müzayedenin 11k>im1nden <t•iı 
rum ltalac:ıilardır. l\.u 

6- .o\rmrmaya i~tirak td• •çı; 
yli%de 7,5 teminat akçesi Y u h>' 
mecburdurlar. oy~, 

7 - Gayrı menkulu j..~Yo 
tarihi illndın itibaren ylı_. ;, ~ 
.zarhnda yani 18 şubıı 931 'llcr, 
günü 1111 on üçten on :ıluyt "•ne 
Beyoıtu ıulh mahkemesinde ~'n , 
edecek ve işbu ikinci aleni ~ d; 
da •n çok amıranm tistiınd• ' 1:ıoı 
kıl acık"'· llııJıt 

8 - Gayrı menkulun ;ı: n, 
bırakıl&n zat bedeli mUzayed• d,ı., 
giin zarhndo mahkeme '' 
depo edecektir. Akti balindt 
ınele [esb obnac~k ve bildi 
Ye zaru ve ziyan ve fai:l "VC 
andın tazmin e:lilccekıir. Bu 

ıı,. 
~inai 
~ ... 
bit t 

Yorc 

satın almap;a talip olanların fi\ M 
aıları ilin olunur. de 1 
----------ıraı. 

lsıınbul birinl1 ı!B; ııı• 

ğundan: 

lö.lcl 
ha.it: 
dete Milli is Zarma ı r 
tıin elendiye ait olup paravı ç• hu~ 

alne karar verllen9 Pangthı'.::!8 !'\: 
hrd 

sokağında 13 namerolu n 
ıpınımanda me·ıcuı keresıcl• l'iln 

llıaı 
rincl artırmada JOO lir., •' 
tı'da Ccnerali banındJ 4 C:.i! 
odada mevcut mu ••ndalı•e ' ruu 
ne 55, ve relim maaaıını l lia 
füı verilmiş olduğund•n. i~l fct 
tırmıyı vaz'ı tthtı kıraro t.tt 
kereotelerin 31 · ı · 931 co 'İlt 
gun .. ü sut 10,30 dı mahalli ı 

ueı 
yazıhane ilı:: masınını avrıl llİt 
hat 13 ıe vinc m•ho!li~dc rı 1 
am.nna!ırı İcr. k !ınacq,ınd•th illa 
olanların mıhalll :ııezkı)rd• k 

'· bulonacılı: memuıu.. müra 
mclerl il&n olunur. 

Gayri müba'1l"cr hıımis)O 
Yu111nisıancla mü,al<kıfat 

Trakyıda mal te.;: cımiı ~·ı 

badll Türkl•rden m:ı'.ııı. , 
kıymet taktır ettlrrc•~ i;t• 
tılim1tnameye göre bu •••eti< 
taktiri talebe hakkı ulın ara:ıl 
!erinin nihıyot 10 ~Jbaı 931 
kadar bun. ait c;rak \'e • 
biız1t veya \'ekili eri ':ı;ıta'iff 
bul Gılatadı DJnup banıııd• 
kıymet lı:omloyuııuna ıııOr~c• 

Kad1küv ·ureyyft ~inrnı:ı•ı .; 

UCURL \1 
"Coft Bar;mur. tarafınJI 

Sarkılı film. 

t.celıi romanı: 94 -,-mefend[. ıdesümü getir.. !Gönlünü almak,. onu kandırıpıcendirmiş ve bu karara sevket-,yok yalan söyleyeme>', 

i
ii=i~~~~;~~~~;;;!~~~!ji Dedi. Sesi değisikti, ton her Kolundan tuttum: odasına almak, soymak, yatır- mişti. Kırgınlığa, izzeti nefsin Ve •• Heıle bunu böyle sO 

vakitki Nüsretin tonu değildi. - Ne pardesüsü, ne fesi Nüs mak istiyordum. galebesine, fazla şiddetıli menfi ten sonra, onun sarhoŞ 
Hem, çok derinden ve resmi ret? .. Yatmayor musun?.. - Sen farkmda değilsin. Gel hareketl~rin büyük ruhi infial- filan her şeysini unut 
söyleyordu. Dedim. Tekrar başını kalldır- haydi odana. Soyun yat!. ler ve reaksiyonlar yaratacağı- gene: 

- Kendi başına mı gidecek- dı, tekrar uzun uzun gözleri- Dedim. na inanıyordum, onu haklı bu- - Hayır böyle bir t~ 
sin?.. min içine baktı: Ayık bir adam gibi, hiç içme luyordum. Fakat ben de başka bul edemem •.. 

Eteoı 1ZZE1' Dedim. - Hayır yatmayorum.. miş bir adam gibi: bir şey söyleyemez, onu kandır Dedim, ilave ettim: 
- Evet. Dedi. - İmkanı yok Belkiys. Ben mış olmak vaziyetine düşemez - Hem, rica ederirrı 0 

tucu bakışlarla baktı baktı. Bir Diye kalkıyor. İki nazrr elini Dedi. Sonra, söylenerek yü- - Ne münasebet?.. gitmeliyim.. dim. Hakikatleri bile bile, seve tekrar acma. 
den bire masanın üzerindeki ka sıktılar: rüdü: İçli içli: Dedi. Bu fikir, belli idi ki, bir seve ve onlarla baş başa, ne al- DöndÜ, yal palana yal 
dehi kaptı, bir atlet hızile kolu - Bol bir uyku, mükemmel - Tabii.. f - Eh artık gidiyorum... yengeç gibi beynine yapışmış-- tlatarak, ne aldanarak yaşama- - O halde size son İıi1 
mı havalandırdı: bir banyo istersin Nüsret... - Kendi başıma.. Dedi. O zaman kafama dank tı, onu değiştirmeye meydan J.ı idik. haısmarladık!. 

- Haydi Bağdat yolcusu gi- Dediler. Hatta ben de: - Ya kiminle?.. etti. Derhal kendime geldim: bırakmıyordu. Tekrar kolundan tuttum: Dedi, kapıya doğru il 
diyor. Son kadeh!.. -Artık akşama kadar uyur... - Kendi kendime, tek başı- - Nereye gidiyorsun?.. - Beni bırakıp ta mr gide- - Hiç bir yere gidemezsin Düşündüm: '-

O içti, ötekiler durdular. Fa- Dedim. Halbuki, o elini bana ma, yapa yalnız!.. - Bağdada... ceksin?. Nüsret!.. - Yalan söyleyeyirıl tııİ 
!:at, kadehi tekrar masanın üze da uzattı: Tekrar gene ben: Ve .• İlave etti: Diye hislerini çelmeye ça-. Dedim. -·- Pekey .. Deyeyirrı 
rine koymadr, gücünün bütün - Allaha ısmarl.ıdık hanıme - Dur seni ben götüreyim... - Öyle istediniz!. lıştım. Ona da: - Niçin?.. Fakat, aksi bir kanaııt 
şiddetile yere attı, parçala- fendi!... Dedim. Sarhoşluktan yalpala. - Yok canım, ben öyle bir - Evet.... Diye sordu. oldu: 
dı. Sonra, yerinden kalktı. Dedi; sık adımlarla yürüdü. yordu. Koluna girmek istedim. !Jey istemedim. Senin evhamın.. Dedi ve .• Yürüdü. Anlıyor-, - Çünkü, ne yaptığını biılmi - Hayır.... 1 
Yüzü istıraptan bumburuşuktu, Kendi kendisine söyleniyordu:. - Rica ederim. Yalnız .. Tekı dedim. dum ki bana: yorsun?.. Dedim. Ve.. Zanrıetıı' 
g;özünün altına, yanaklarına üs- - İ§t~ geldik gidiyoruz .. Şen ba~ma .. En iyi olan şey bu... - Hayır .. Doğru söyılcmeyor - Evılenelim... - Ne münasebet?.. bana numara yapıyor, bı!. 
tiü;te çizgiler yığılmıştı, olasın Halep şehri!.. Diye yardımımı reddetti. sunuz. Öyle istemiştinir. Ve... Dediği zaman: - Münasebeti filan yok. Hay - Gitme Nüsret .. pe 

- Ben gidiyorum beyler.. Ne yapmak istediğini, ne de- Kendi haline bıraktım. Ben de şimdi işte gidiyorum.. - Hayır. Böyle şey olmar ... di odana!. Dedirtmek isteyor. 
Dedi. Elini uzattı. Durduğu diğini hala anlayamamıştım. Fakat, baktım, yatak odasına Dedi. Tekrar yürümeye baı- Diyişim ve biraz da: Dedim. - O ... Bana PekeY·· 

yerde s:ıllanıyordu. Zannettim Odadan çıktı. Ben de çıktım., girmedi, ;uıtteye doğru ilerle-1 !adı. Hem acıdım, hem iizül- - Olmazsa aynlrnz.. Ne - O halele tekliflerimi kabul gelsin! .. 
ki. demin söylediğimi yapıyor, Koridorda: di ve seslendi: düm, hem ona bu kadaT ıztırap yapalım!.. ediyorsun demek? .• 

- Haydi beni yatır... - Si:ı :zahmet etmeyiniz hanı - Lale .. Lale .• Fesimi, par- verdiğime müteessir oldum. Demem onu fena halde gü- Bu, nokta üzerinde imkanı 

ı 

< 
! 



-· -·---
k. iii;;-talebini . nasıl ·karşıladılar.. Propaganda Askeri af kanunu Fırtına esı reıs ı 

· B'' ·· ku k b • K d -;-d-·-b.tti• ak't bı meselesi yakında divanda hal 
_ bacı Hüseyın - utun sur ve a a ara enız e ı , a 1 1 kt F k .. 1 d b .. 

hın (Ba•ı b' · · h'f d ) 1 ınet Abbas, &ısım, ara 1 Y l l •• •• l • • o unaca ır. a u te en ugun 
. le, iffet Y • ınncı sa 1 e e_ 1- Yu;ttf oğlu Kaınil, İbr~ oğlu ~- unan 1 ar tutun erınt hatler affedildi devam ediyor- !erde cevap gelınesine intizar e· 

SEYR SEFA N 
Merkez acrııt•. sı Gti•t• köprü 

11 ışı B. 2J62 .Şuh• A ccnceıl : 
Sirkeci !ıCühilrJ ır rade hanı 1. 
2740 

1 e latı\a le y~amış oldukları h~lde a 1 . Cinatlı Süleyman, Çın gene Ali: •• k • • k tr dilmektedir. 
o • 1 an saf ltad~ların k~~nun~~ yap ma.:tı Ali Maz!{lmaki _ve Musevı surme ıçtn uvve I Mübadillerle muhacirlerin askerli- Bir kaç gün devam eden şid-

n ~iJ:~ ~~ Efencı:n t~~=~~I t~sef, gözluklü ~li, .~tü?c~ Haycı: propaganda yapıyorlar ğ_i meselesi ~~ili~e vekalet!nden vi- detli poyraz fırtınasından son- lznik gölünde bahk "re .. ısten~erı'Je 
;ol iğrendirmeye:;:~? o:: kocası Kerim oğlu lbrahimf , ısimli1·me4thalın:ı:uk ı~1yekantlcre teblıg .edb.ılen hask11edrı. 1aınıf.:tı~rte ra, şiddetli bir lodos fırtınası Ticaret odası raportörlerinden Ali 

4 ı k b . d hadisede er an z . · cı unu mucı ınce a e ı • · · Ru:a B. İznik gölünde balık saydı fa-
. h d ay edelı bir hafta olmayan 35 ya nun anl 1 e 146 ıncı maddenin İhracat ofisı, Yunanıstanın Mübadillerden pek coğu askerlik- başlamıştır• ideli olacağı hakkında bir rapor ha-
11· • genç bir dulun. la~ı ~ faşıkı mış h~kmünce tecziyeleri tütünlerini ecnebi memleketle" ten iki sene muaf oldukları hakkında Karadenizin sükfinet bulma- zırlayarak 1ktısat vekaletine gönder- postası 
' - Y an•yor şeyhim bu ikincı rası dd · ikin · · • · · · · ı ·k · · · , gee .' . um, aman f . ı•-••tir 146 ıncı ma erun rinde sürmek ıçın yapugı pro- kı es!a kanun mucıbmce asker ı ıçm sına mukabıl bu defa Marmara miştir . 
ar c yetiş ımdadıma 1 geçen se er ıs ten ~~ · " · ı k'k b ı h · ·· d 'klcri gi 
ıoı ki gibi kaim ci fıkrası şudur. .. _ kil pagandaları ehenunıyet e tet ı ş~ı e .•re ıç mur~caat etme ' - ve Akdenizde şiddetli fırtınalar Balkan ı•ttı'hadı 

))• geç a. . . ddede gosterilen şe . M V · 1 bı, bır kısmı da ilk ve son muayen~- b 1 . . . •An! ara) vapur ı s ) 
uha ıye hitap etti<H şeyh Aliden Saf- " 65 ıncı ııra k •-·-ca ve ge- etmektedır. . enıze osun le e ıc· abet e 1 . 1 di aş amıştır. Gemıler seferlennı ,... ' 1 a 1 

~t dü .,. 1 u etlerle gere yau~ ı . . da r Y emcmıs er .. 1 .. kl akt b k k Ankara, 25 - Bir miiddet evvel A 27 kAnunıı>ani 
bil< "'' . n ve o vasıta ile allah.a vusu ve s r k'•' ı·le birlikte kavli ve- Varşovayı zıyaretı esnasın Bundan dolayı mü.badillerden bir guç u e yapm a, azı iiçü t' ~ t 1 Balk .11 tl . k 

,.n •~·t '--ki k k k bir kaç 1.. k · f · h ınava op anan an mı e en on saat 1 O da Galata ı·ılıtımın· 
11 r. · ""'."" "" eyenlere acımama a- re h ._. ya filli fesat c;ıkarara I Polonya ile Yunanıstan arasın- kısmmm mükellefiyeti askeriye kanu se aın areketlerini tehir etmek {eransına iştir.ık ecif'n B. M. Meclisi 

ını> Müdd · • · tecziyele- ya ta rın ve d sın 1 · · · d k lk k b 1·"' rr.c'lni iıı~ed· .. eı umumının . d ydan ve sokaklar a ve na da tütün mübayaası mese esı nuı>un 86 ncı maddeı1i mucibınce zcç tedırler. ikin<i reisi Hasan Beyin riyaaetinde an a ·ara \'arşam a S&L>.rıll 
' 'İiıleri. ıği ınsantarın işte ıç ve •t vey~:d~tı mahallerde nu~uk i~at v~ üzerinde ınüzakeratta bulundu- ri hizmet• tabi tutul~aları icap edi · Rasathaneye nazaran lodos ki heyet, bu akşam Seliiniğe gitmek lzmir'e perşemlıe sabahı Pi-

Bu "--• di toı:_ p••tırarak ve neşrıyat ıcra e ht l'f memleketlerde yordu. Bu kısmı da ı\k ve son mua- bı'r mu''dd t d ed kt' ilzere buradan hareket edecektir. re'ye cumart~.··ı sabahı l•ken-a"""""rm cumartesi ..ı;nü id yaua ya .,, mi .. 1 me«e t••vik g-u ve mu e ı }·enele-r irin nakd" ermek mec- e evam ece ır. '·' , kaH •ıne im r>- • 1 d k bu cllrü en ış e " ..,. b . . , . b ld t • ı ceza v - ~ __. Geçen sene Yunanistanda topla· 
0.1 ° nduktan sonraki vazıyet e ere hakkında yapılan fesat t~ mahreç temını ıçın u Y_0 a e- buriyetinde idi. Mektepleri teftiş nan Balkan mille-tleri konferansı bu derirc'ye nrncakıır. isken· 

ird< ~.ha~ görülecek ş~ydi. _ . <?.enler 'nde kalsa dahi idam ce:ıa maslar yapılmakta oldugu anla- Askeri af ve tecil kanunu mücibin . . . sene memleketimizde ve İstanbulda deriye'den l'ıtzartesi 15 de 
i k ucrı. ın. lerin rkserisl ~•naatlerının bus .dereclesı lın tır ce bütün bu gibi va•·andaşlarm ceza Maarıf Emını Muzaffer B, toplanacakı B ti B ika ·ı 

receıı •- h kmo unur sı IŞ ~ ır. u sur~ e a n mı kıılkacak Çaı,aınhJ l'ire·~e 
bir Şe hını anlayabilmişlerdir. sile sı ~~.- bakı m~znunlardan Bozalan - S z~manlarda Yunan tii· !arı af ve tecil oluıımuştıır. dün şehrimizde bazı mektepleri Jetleri konfrransm umumi reisliği ' ' 
od• at Y E~~ rahatsızlığı dolayı ".t':hti ariyesinden Muhtar Mu• .. on ,~ t n bir A- Bundan başka askeri terhis t'zke- teftiş etmiştir. Türklere intikal etmektedir. Heyet u~rayarak Pcr~cmlıe lstanbul'u 
kııl 01llakta ıdı. heyetı 1 y M tala İsmail, İbra- tun nıahsu.atmın top a relerini kanunen muayyen olaıı iıç --• bu mesele ile meşğul olmak ve gele gelecektir. 
hali .i!lu Mer.emen şakileri ile adliye ~fa. azadan ";ekçi. Hüseyin merikan grupuna satılması etra ay zarfında tebdil ctmiven v~tandaş Kereste ihracatı cek konferansın esastını tesbit etme!cı•·-"'-------------
nc ~~nesinde tecrit olu~~uştu: hım. H:sa; v~üseyin oğlu İbrahim, frnda da müzakereler olmuştur.· tanlan dö nakdl ce~a 0İınmas1 Hizıro İhra··at ofisine "elen malii- üzere Selaniğc gitmektedir. Heyet Ayvalık sür' at 

, en a ınesi görülenlerden diger!~n Boza a~lua~ebmet, Manisadan ke- İ hükumetinin yaptrğı tütün gelmekte idi, bunlarm ela cezaları af . t .~ h.,f An l gene Hasan Beyin riyasetinde olmak 
ın eıncndeki askeri tevkifhanenın Ahmet qg f ·1u simsar ran - ·· ·· d !olunmuştur. 1 ma a gore, geçen a ta ta ya üzere, Hamdüllah Süphi, Rusen Eş- postası 

up. '~,katını i•g-al ediyorlardı. . çeci. s. Uley'.""n, Hpa ızko·oygu .. nden Si- inhisarırun alaca.gı tutun e.ra- Askerf a{ ve tecil kanunu bütün dan 2025 metre mikabı kereste r R · s ıı B ı d ·· k 
1 n cıe • b · b M -tafa aşa tek 1 l edıyor re ve eşıt a et ey er en mure (Merıln) vapuru 27 k', n ı· 

r 1" •• P birlikte oturuvorlar. Aynı '. katı 1 
U• 1 'bakkal Mehmet oğlu kip mem et erı meşgu . vaıa:.da;;Jarı •'•em •11,.,.ıle a.1abdar ihraç edilmiştir. k t' " 

nın 1 ' 1 Musta 3 ı dik ep ır. nıısanı· '. ·· 'ı 1 'l de Slrkecı· d~n hıı ·· ~ t katma ileride muhakemesı mav 1 
' b Bekir Ahmet Ofis bu vaziyet er nazarı etmektedir. · •m••••llll!!!!!!!lllllJ!!l!!!!'!l~~~!llll!:!'!IJ!l!"lli!lll'!'l•••ı••ır:: '"' ' Yet d' • . . 'ril Abd rahman, ara acı • - . . · ı iş, b ~ ılec.ck ıkıncı grup yerleştı .. ur Hoca Hasan oğlu Hüse~. kati mukabil propagandaya ha· _ Onu:ı ıçın muhtarlar tarafında, , 1- JSTANBUL VlLAYETİ i] Gelibolu Çanakkale Ktiçülc-

reo l<: .ulunuyor Ey~. -1 İbrahim çavus, efendiler 1 aktadır lan edılecek gerek kasaba ve gerek kuyu • Edremit' Burhaniye • 
d<>I itn·oguşta kimi kerevetler üstüııdc Raş.ıt og: b dar olduk4rı halde h~ zır anm _;_ köylerde bütün vatandaşların bu ka- DEFJERDARLIK •ıLANALRI 

1 0,' Yerlere serilmiş çullarda yaıı- h<: ışten b~d~:rıemişler ve vazifelen l ki •• k nunun askeri cezaları ,f ve tecil eden Ayvalııfa kal!cacar, dönü~t" 
' ıiaıt k~mete ;r dır Müddeiumumi bu Karşı 1 1 muna aşa maddelerini öğrenerek istifadeleri te- iııı•n:s:;,·------IM·----------- :\ltınolu~· da uıı;rayacaklır. 

1 lazan münasebetile kendilerine nı yapmamış ark da da ısı nci mad- .... H k- min olunacaktır. M ı· k"l t" t ft• h 1 t' • ti• d 
"'~k Yeınek veriliyor. Birinci grup- maz.nunlar.~k_ ':tcmiştir. ısı inci Ticaret odası raportoru a Kanunun ilanından itibaren üç ay a 1ye Ve a e l e lŞ ey e l rıyase D en: Trabzon birinci ;ıostası il·: 

ııı 'U llli%nunlardan çoğu bizimle ko-- denın tatbı nı kı Nezihi B. ile Tıcaret borsa~r zarfında müracaat etmeyenler bitaha- M ı· .. , u· 1 ı· .... 1 ı·~ K:tTbiıı;a ve Bandırma aralık 
n' ;;;ak~n ~çındı. La~ İbrahim asa madde şudur iNCi MADDE , başkimyageri Nureddin Mü~ı re müracaat ~ttikleri taktirde istifa. a ıye iDii e ı, mııgvın ıgı 118 1 anı postalıın i{arı ahare kactır 
erin' t g!iaterdı. t5l 1 -d ılan mu- de edemeyeceklerdir U 
k. ı .{'ahitlerden birini yanına çekerek: Bundan evvelki maddel~rde ya~ı 1 B. arasuıda y~nı en aç . d' · • yapılıııayacaktlr. 
,::~ ~.,~~n beraetime karar verilir mi ciirünılerden birine :.:~~:;anhab:~ nal<aşa had bı.r s~ay~~~d~in Nafıa isleri 28 şubat 1931 de yapılacak müfettiş muavinliği 

nız.» diye sordu. fert bunu derhal u b · t' Hakkı Nezıhı · .; b k · 'I · k · • l · 
leurtulunc t ta b ld Beykozda vermeğe mecburdur. Bu me<:. unk 

1 
B ·n son hücumları hakkında V k"i ' ~" . . . musa a a Illlh ıanına gırme ıstıyen erın, memu• 

ed• aça. . .a 6 n ~ a, . l l . . >Pil yapmadıkları sabıt o n- eyı .. le . f . e ı mesaı v azıyetını . k d .. d- .. - . 
. , lu b zıyaf_etı vereceğınden lat~f~ yo suı nıı • e.. karsa bir seneden ve dün şunları soy mış. ır · • ah . rm aı ununun or uncu maddesmdekı evsafı 
1 ı,0 >hsettı Saffet hoca kedcrlıdır, v.ı; l~_r fesat inle çı dana a"ı olma- _ Af on meselesı hakkında ız edıyor . . . .. 

ı.u~"tınu bükmüş mütemadiyen d~ş~ fule ç!,kınaz~a alt'ı ay urlar. ş g k . ed: söylediklerimi tüccar ANKARA 25 _ Nafıa ve- haız olduktan maada, yırmı dortten aşağı ve 
u A. Ordu. Mehdinin şeyhi Alaşehirlı ınak uzere apso un E · in va ongr . · · d · · · · ' · d k b \ 
Yırııı' ı,·hrııct Muht t melankolik Müddei umuınl Mehme~ ınkın kar Taranto Efendmın kıtabın an kıh ~-Iılmı B. 931 sene;;;ınde u- otuz an yu arı yaşta u unmamalan ve "üksek 

ır h \ ar am b · l arıs· Emıne ız bal l ' f · 1 l kk d J ı ç• •il a de köşeye sinmiş sorulan su. lides: .Has ~ye. ' F ' ve Makbule. almak mevzuu ıso amaz. . mumı na ıa ış eri 1a ın a şu mekteplerin birinden mezun olm alan şarttır 
uyı ııa ere lıah cevap veriyor k3h mecnu· deşlcrı Halıde ~· k atmaKeziban. isimı Çünkü ben bu meseleye aıt beyanatta bulunmuştur: . · 

nd• ı:e~c bir tavurla bakıyor Derv~ler: sütçü Me!ı1medı~a :;~~etlerini istemiş raporu ondan bir buçuk ay ev- "-Şimendifer iŞleri, 931 se- imtihana talip olanlar, 10 şubat 1931 tarihine 
. Çoğu nak il'k ad f Uzere dillerı lı maznun arın o . d . 

ııi ~ı daı:nakta ş 1 
e ı r göz tir ve! hazırlamıştım. . nesın e, taahhüt edilmış pro- kadar Ankarada Maliye Teftiş Hey' eti Reisliğine 

ııdc <beklerı· brma 1yapıştır'?.ıtş a .'..c·ıh kı .-• • • Benim ötekinden beril<ınden gram dairesinde yürüyecektir. • 
rn 1 ' urun arına mu ev,, •• • ti'd ·ı .. t d ki d' 1 'd • 

, 
1 daınaksızın duruyorlar. .. K ar bugun maıumat aımağa ihtiyacım yok .. su.'.1~n h~ricin<leki su. i'..01, ıs a ı e muracaa e ece er ır. stı aya şu vesı· 

ıı d ~azı mevkuflar mahkemedeki mu ar tur. . . kopru ışlen hakkında Vekalet kaların raptı lazımdır. 

TA \'İl Z.\ !JE VAPURLAR! 
lzmlr postası 

~ ,;~;~~.t~.ı,:; 
l 7 Je SirkedJen hareketle nclı. 

bo:u, Çanakkale, do~nı it.mir~ 
azimet ve Çanakkalcrc u~rayara 
rak avdet cdc..:~ktir. 

Yolcu bileti vapurda d~ vcrilır 
Adres: Yemi~tc Taviizadc 

birıderkt telefon lstanlıul 2'.1 l ı ı yed< ı:a~a;aruu bize tekr~r kalkı§~lar. sı b..inci sahifede ) Nuı·ecldin Münşi Bey g•~.· d3;11a uzun seneler için bir . ~e- 1) Nüfus tezkeresi ve ·ka t • h d . 2) 
dinsizu:rardan yahudı Jozef M;~~r ( aş • . . yaşlı bir adamın bu tarzda so_z- saı programı tanzim etmıştır. . . • .. • 1 ll1_~ _ga a resı, 
kere 1 ~~ğ'.'nu havraya sen1~ kam M';ddeiumumı ıddıasında, ler söylemesi acıklı bir şeydır. Bunun üzerinde calısılacaktır. Kendı ımzalarile tercumeıhal hulasası, 3) Asker-

idi b·ı g ttığını kahvede altı ko ıs u - •. 'b rile vak a . • d . . . ahh.. 1·kJ • • t ki 'I d'Jd.kl . d • :r' oYnamak tarikati olduğunu söylü vak'ada rolien ıtı a 146 . ci 300 ü mütecavız aza huzurun a, Program hanemde ve ta u- ı erını yap ı anna veya tecı e ı ı erıne aır 
0
•du. faillerinden altısının~~ .... 

1~ cereyan eden ve kolaylıkla tah- datı sabıka fevkinde ve taahhü- k ı·k b · d ·ı · b' ·k 4) M k 
"I ' SAOIKZADE BiRADERLER 1 

VAPL'RLARI ' 
K.~RADENIZ MUNTAZA\I 1 

• • • d .1 tecziyelennı, uçu ol- k'ki, k" 1 z'yetler hak k 931 b .. t . _ k e· t kes as er ı şu esın en ven mış ır vesı a, e tep 
ın ro M:·· . mad e ı e . • 1 'ninkini ı ım ·anı o an va ı • me u çesının a ıye • . . 

de b~~di~ei .uoıumi bu maznıınlan d~ dürüldüğiinden dıgerben k' . . krnda tamiatta bulunan Nuret· betmesi meselesidir. Şimendifer şehadetnamesı ve ya rnezunıyetı mulazammın tas· 
r ,_ ' rdığim gibi kısımlara ayıra d bulunan eş ışının · M.. · B - · f ı· · · M l 'd E ,,. B N 
'"her biri a rı ayrı ceza içtimai";" a duklarından tın unşı eye ~evap vermegt ~ ıyetı'._11ı:ı a atya an r.,a- dikname.( ütün bu evrakın oterlikten musaddak 

0
'' ~alebinde bu';"kkıncı: Y Ma•nunlar\ fer' an zunethal ol b .1 tenezzül addederun !" nı'ye dogru ve Ulukışla hattın- . . .. 

V~: LÜKS POSTASl 

in Önü 
nruru S J ~ün~ 

t 
1 

akkında tatb·~~muş uJ. 
0 

ceza mad- 146 ıncı maznunları ara ~ . 1
. e • da temerküz edecektir. suretlerı de verılebılır.), 5) Hastalığı bulunmadıkına 

deleri 1 ı ı ısten e dde- ' k veren 28 kışmın S • M d. y l . l . d d .. J ] k 1 kı d b 1 niıı iki 4? ıncı madde ile .hu. ına dde götüren, yeme . 
6 

·ı~h veren anayı ve aa ın o ış.erın e program anı- ve yo cu u yorgun u ıarına ayana i eceğine 
an 

27 Ka. ıanl 8 l ak,auıı 
saat 18 de Sirkeci nhtımın- ıi 

lıUk :.ncı lıkra•ı ve ısı ıncı ına de ayni madde ıl~, sı a f b k !inde çalısıyoruz. Maraş, Kayse d . h k d k d .
1 

... 
ı,,dınudür. Müddei umumi ~a.znun: İ ·ı ve bıçakçı Musta anın an ası ri yolunu~ etüdü bitmistir. Ya- al! Ü ı1met o lorun an ven mış rapor. 

an 7 ki-· · · · h·disesını ya 1 smaı ·ı aznunlarla d' B ık 1 
' 1 ·ı fı h · b 1 1 h · ~ 'f h~ !>anlar ct· şıyı 1.rtıca • k 146 1ncı 150 ınci rnadde ı e, m · Sanayi ve Maa ın aı ası kında ihale edilecektir. Trabzon stenı en evs aız u unan ar ta rırı ve şı a ı 

•~ e ile te<ziyekrini istemiştir. beraberken ayr. znunların mu uru .3 e .1 ı:: · ~ . - arakihse yo u 1 a e e ı ece - ıKı ımtı ana gırece er ır. a rırı ımtı an n ara· trıadd ıye tavsıf edere 1 ılaıı Ramazanın ··ct·· .. S d tt. B ban! aya ait K . . l .h l d'l k ·ı . . 'h . ki d' T h . • . 'h A k 
4 C;~~i ınaı.nun\ar ş~~dan Meh~~- l61 inci n1~dde '.!~, ~:i bildikle-j m~s~acel •şler ıçın Ankaraya gıt ti~: j\n~ara - İstanbul yolunun da ve İstanbulda, ve bunda muvaffak olanların 

tu\l Menmet, sutçu Mehme.t, _ 1 lübe tesıs ettık e _ mıştır. etudunu yaptırryonız. • • . . A . 
ııa.'h oğıu Mehmet Emin. Alı oglfu ~uh ld haber vermeyen. Boza Sanayi ve Maadin Bankası Su işlerine gelince Cubuk pa- şıfahı ııntıhanı da nkarada yapılacaktır. lstan· 

•an n ı · h Sa - rı a e • · n ısı . · -
~eı Ef<n~·';"1 Hasa~ ı~e 0Şamdan 1 nköyü ihtiyar he? etınıl z Devlet Bankasına, (250,000) lı- raj. Nilüfer kanalı ve Mendirek buldaki imtihan Maliye Teftiş l--Iey' etinde ıcra 

cu "~•hınet M ~d· Blun ~· ~t~i Mehmet, . a . madde birinci hkrası e, ma ralık hisse senedi olmak sureti- üzerinde çalışılmaktadır. d'l kt-
!l/! ~u•ç ,: e ı o an ırı 1 ıncı . ti haber venne- . . k . . h e ı ece ır. 

a r be~ u. ,.!ehmet hadise esnasında ~ı;-lnunlan suinıye e . inin 151 ııe ıştıra etmıştır. . Sıvas - Erzurum attı bu se-ı JMTJHAN 
PROGRAMI mi •ıin ınış\erdır. Maznunlardan 32 kışı-, Bozalandan 10 .kış .

1 
\ Bankanm, sanayı erbabına ne n1ünakasaya konacaktır. Ay-

~dc de bu h'd· . h 1 ş olmala yen . 1 'ncı tıkrası e, . 1 · k b'I · 1. 1 rı nokta .a ıscyı azır amı . addenın ı 929 prım erme mu a ı tevzı e- rı bir grup ta ıp o ursa konuşu· 
1
. KTİSAT 

r~;~· trıadde .; naza~mda~ gene ~:6 . '~~~I i~~cldı m~;ifaklan anla1ılınayan deceiYi tahviller hakkmcla bir iş' ruz. - 1. : Servetin istihsal, tedavül, 
lıi ı e tcczıyelerı talep edi mış ıfıı e 1 

. Halide Fatına " d M · · 'hl"k' b h' 1 · 
ilr•<' 'şonıarda şunlardır: • Hasibe, Emıne, . . . 'ct Na· ar yoktuı-. Bundan ınaa a ersuı, Sam- inkısam ve ıstı a ı a ıs erı. 

iırı eyh l::sat, oğlu Mehınct A~i, Lli~ k ıbanin beraetını ıste ';1 Ali .-:- • • sun, Ereğli limanlarının etütle- MALİYE 1• • • • • 
svoıV lu ~İbrahim, imam İlyas, Rıfat og, ~z lan şeyh Esat ~e og t

1
.1
1 

Tecrube edılecek ri vardır. Talip çıkarsa görüşü- 2. : Ma ·ıye ılmının nazarı kısımları, 
' ııstaras .. 1 H fp oğlu Ce zıırı o •. b h'm ımam yas . . .. " 1 fi b·- b h. 1 . • k d. 

afat ~al, hoca M uheyma~r a ~nifaturac• Hafız, Laz I ra 1 

4
·6 ·nci ile, TabFsiye idaresının Avrupa ru~. • . dev et ınasra arı, utçe a ıs erı, umu mı re ı 

,.6.1 vsnıan b e met ı, m r Ra znunun 1 1 
. , • • - • k t t ba ı Sırketlenn Murakabesı Rıh- . . T·· k. d .. · · 'J " &•ıı b. • acanağı Murat Musta a, ile 20 ma. 1 mensubıyetle dan getırttıgı ro e a nca arı- • T k s· k ' . ve ıshkraı, ur ıye uyunu umumıyesı, vergı er 

"' tau ""'Y. hoca Hakkı, Halız Ahmet., a}nız tankat er~ . . birinci nın yakında tecrübeleri yaptla- tım v~ er ~s _ ır etl~n · h kk k h ·ı il - h b · 
ise<• tn 1~1 l!aaan, Hüseyin oğlu M-chm~t,Y: _ 1 ~rtan 24 ki;ın111 • • k - "- Şırketlenn umumı mura ve tarh, ta a u ve ta sı usu erı, mu ase eı 

i tfı Hart -1 Hu· n ,,n.a:r . . t ! rasıle teczı- ca tır. . ' . . . k l r·· k' d k' etle sey;n' t ' .. fırıncı Mustafa og u 1 delenin ikıncı 1 < • Bu tabancalar üç yu .. z metre kabesıne çok eııeınmıyet vcnyo urouınıye anununun esas arı, ur ıye e ı vası• 
ruıi it •. brahım Etem Ahmet ~avuş. ı:na . . İdamları ıstenen . . ' . . R • . k f . f • 
3

J 1, /t•hıyee; Ahmet oiıu Abdi. Hüse-j yeleri ıstendı:.dd ·umumi maz- mesafedekı bır ka7azedeye ıp at ıuz. ınt;mdşır eŞ.ınkın .800 sa · talı vasıtasız vergıler ve tarh ve tahakkuk ve 

e '' 
tasilt' 
ınd• 

•c" 
1 .;. 

•n h<><:a E '. • t ını k' 'dir Mu eı .: - . r maktadır hası mılunı ur. ır etı protes- ·ı k'll • 1 b 'd k'[• 
scyin, Aİ· sa: terzı !atat.saat h-136 ışı b. maddelere gore ve maga }a a - •• - . to ettik Vaziyette henüz bir te- tahsı şe ı erı, mu lase e ve varı at teş ı atı 
tar ll atehır seyhı Ahmet u . ı nunların u . Jınarak · · k • ·· • l • ) 
ha~ ı:ıı~ Ali, Osman, Akbiııar şey~ 1, rı nazarı dıl<k~te a . . . Ser'gt.er omısyonu beddül yoktur. Terl•os şirketi- (Umumı ma muat 
~e 1 alı1 EL oğlu Hüseyin Fehmı, yaş 3 ıayinın ıstemıştıı. . . . nin dosyasını tetkik ediyorum 3 HESAP HENDESE Kesı'rler , 

~lı l{aJili Efendiler cezalarının ,, /lilerl ha!lhın· Jstanbul Tıcaret odası sergı- D l b' kt . naz d.. .. ' . Ve 
~ıaı-~nlardan başka hidiae i!e bilfiil Bozalan lwll_ 

1
. 'eı1 ıer komisyonu bugün toplana- d.a 1~ ır no aı .a~ nşur:me k · 'k l 

ı.ıu';;dar olan Tatlıcı HUseyın, çırak dakı aı Bo rak Pariste acılması nmkarı-er ım. . _ . ., tenasüp, faiz ve İs onto, yem mı yas ar, satıh 
ırı tala. topçu Hasan Keçeli Süley EMEN 25 A.A. - • • ·ı l K, 1 l . . lstıkraz 1 eldıflerı. ve lıacı·m mesahaları. 
"'1i ~ Çaıruş, Pabucçu Hüseyin oğlu MEN. .. d ~ Halil oğlu Sa- beyneımı e 0 oı~ya sergıı;ıne Vekil Beye sorduğum sual-
tnact1~i~de beş m~znununda ~46.~eıızalan koyl.l~ e ene 0 köyden İs- ~ştirak edece~ ta~ır~erle tn~s : lerden biri de şu oldu: 4. TİCARET USULÜ 
l:ı ılc teczir•leri istenılmıştır. g"ır }{asan, oe g. . ·ı oğlu ıcın bır komı.,,er ıntıhap edec_k-ı M 1 rf . fi - la kl'f 
n·u "'••nunıar h;kkında tatbiki iste- · -ıu İsrna.ıl, Isınaı - .: -- u lte 1 ısı Gaz r te. ı Esaslı ve pratik malumat. 
'~;n 146 ıncı madde şudur: ınaı'ı ?g :Mehmet Ha.~n- oglu ,ır. edildiği ve ikraz o_lu:ıa~a~-~a~~- A 

. l'tirkive cü h . eti teşkilAtı e- İbra.1ım, Mehdi ve rufel<asmın . . larm namına tahsıs edıldıgı soy 5 • HUKUKU iDARE; CDZA MU-
~ıye kan~nu. m turıy ru ve ya bir Basanın .. v·t·ırutlarını ve satlarını anladıklarını kendı ık- !eniyor doöru m<ıdur' E.LERİ US ' 
~ısın nun amamı . köyune . d h b ' "' . . HAKEM ULU TEFER 
Ve hını tağyir ve tebdil ve ya. ılgaya Boza!~~- . in harekete geçtıkle- rarları v~ mahkeme e azır u. Hilmi B. şıı cevabı verdi: ve -
:ı:ı. 'Nıu i<anu.n ile teşekkül et~ ol.a~ ınehdıhk ıç . h lde zaınaıunda lunan dıger maznun Nalıncı Ha - Böyle bir seyden haberim RU" ATI, KAl\!UNU l\/l_EDENİNİN GAY-
i'ap,,, ·~eclısini iskat ve ya vazıf.'."''"'ı rini bıldıklen a ermemeleri san ve küçük Hasanın ve Meh- yoktur ı 11 
tienı~:.tanmrn'ecebrente~ebbuse·ıhükfıırıetc habe; .v ·-· celü- metEmininbeyanlariledeteey ·-;.-.. ·-;--;--- • Rl MENKUL TASARRUFUNA MÜ-
ı~ biğ~~":.~:~~;;r•d:ah~:,',i~~~~n hasebile karar h:ı~~%~gt:a.rar ve yüt ettiğinden bahisle suçl:ırı- ·~~·~ız sefırı ~eldı 
0:asan oğlu ı\yan Mehmet, Ahınetlzumu ınuhake~ • f hakime- nın hükUnıeti haberdar etme- Bır mud~ett~ı;ı ben Ankara- TEALLİK HÜKÜMLERİ. 

DEFTERİSl: 

dan hareketle doğru (Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Sam 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize iskelerlne azimet ve ay 
nı iskelere uğrayarak avdet 

edecektir. YUk yolcu için S!r-

1 
ktcld• M•ymenet b.aındeki 
acontahanesine mUracaat. T 

ht: 2134 

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

AJ~ID 'iu~~n~6 pazartesi 
Sirkeci'tl~n hareketle Ereğli, z, ııı· 
guldak, Bartm, Kurucaşile ve Cı
deyc azimet ve avder ~dec.:ktir 

T11f>ilı\t için Sirkeci salon~ 
karşısmdıı Mizan oıtlıı han :'-lıı. l 
Telefon lstanbııl 354 

Biçki ve Dikiş 
MEKTEBİ 

Eeşlnci sene üçüncü 
lrlmestr. 

l\lttırif \re~l.leti çe'.ill·~ırıin ·ıH: ı 

adc<im lıaız biçki '" dilüı mual 
lin1esi hHo ~l:ıvrotnatl en son Fr•ı1~ 

sı1. " bo;iı bir osule tedikan ld· 
rb cııııe1'ı<dir. Aındl diki: bilen\'" 
bir m;ı'ı zarfındı ,." bilmcyenl<r "ı· 
m.iıllı ıcrrınd& heajl's: U::- tı. yl)r ._ı: 

tu,·:ılct irnaHnl o~ i1ebilir 1 ıı:r. ~lck. 

cepçe '·"rllen dıpl<.>:n.ılar ~bari[ \'e 
k;ll~cinJ-·n h..tbu~ \.'l'. tasdik oluı ır. 

C~uncıi cedri>.ıı dc\'reslne ~ul• wn 
2 !<>İıu.lc ba;.iaııaı.:•ktır. 'l'ıılipleri .. 
lk:)oğlıı'nı..l:l FJı~ paşa ::.ok;\

0
1 ıJ ı 

~~(>lu :ıpartım!:'ltıuu ikinci k:ıtı ld ı .\ 
nu:nnr:<lı ıl:dıeye her giin 9 d>n ı • · 
1·:51: k:ıtlar ıııüı.ıcaat Lllncteri. ı:~-Halil, Kirli oğullarından 1'.1:us~ ı rilmiş ve e~ra~ !~ey ~~hakeme- mel<ten ibaret olduğunu ileri sü da bulunan Ingıliz sefiri dün 6. FRANSIZCA. 

•zz;~"a Mehmet, Hatuniye c.~~1 mu ye tevdi edılmık r. .. etmiştir. rerek ve hareketlerinin Türk ce- şehrimize avdet etmi~tir. Devredilecek ihııra beratı 
Arslan ş~~:ın, ÇMukradiky~ .. kodyundö~ !erinin icrası tNe a2r5nAır A - ör- za kanununun 151 inci maddesi• İngilterenin Japonya sefiri 7. TU" RKIYENIN TABli, 1KT1SADAI . l\lad:nkriıı le M•<lcn müre·· 
trıe •>an, er es oyun en ENEME . . f 1 . M' T·ı· d d'' I kt . 1 J 
Nu~ oğlu Ahmet, Horoz köyünd~nı ~ ın'ahkemesi bugü.n nin ikinc! ı crasına temas et.~- ıster ı ı ~ un. r~. an .ı~- A k.ebıunın IJ/ı~o inttmik har<~ct 1e 
Oğ! Cddı:ı, Muşlu oğlu Halit, İbrahım fi dıvanı ha~. tf Dervış ğini serdıle bu maddeye gore tanbula gelınış ve Ingılız sefırı- COGRAFY ASI ve MALI T ARIHI. faalı) "tinden İ•tifa<leye hl li ll bıı 
§aa~ ~r:st.afa. H~roz M'.'staf_a oğ~u, saat 16 da ıçt.ım~a:ın·~n Bozalan cezalarının tayinin istemiştir. ne misafir olmuştur. ameliı-e , hakkındaki ie•t için sin 11 

ı iik 0 ıdın Tabsın, Yasın oglu ku- Mehmet ve rufe b'ld'kleri Mahkeme !)'arın öğleden ev- ııa:ı Hakkında un1umi malumat. müdüriyeti umuınlreıinden isıih< ı 
hiıt· •ınan, Muhtar oğlu- Haşim, .Mu k .. ··ne vurutlarını 1 1 

1 ··d f ı Halk fırkasında Bu ı'mtı·hanlarda nıuvaffak olanlar azamAı üç cdilml< olan ııı şub ıt 192Q tın', ın oğlu Ar K M'dill'li Hasan oyu nında ha- ve! ma?.11un arın mu a aa arını v 

~C~u. Abmet, ~ak~~· oğl~ A;i, Sala- halde hükumet~ zdaml ayısile ka·· dinleyecek ve badehu kararını Halk fırkası vilayet kongre- h 76tı n"merolu ihtira berau hakkın el ı 
•-tın "l rU ·· u·· ı..ft rmemelen o a . s·ınd ın· t'h p edilen 11 • sene nihayetinde ehliyet imti anı geçirdikten bu kere baska-ına fcr1·•· ıeıa·, 11 c kaJıy og u .Naşit.. Posta sü cus ..,..r ve . ·-· ı··zumu mulıa- verecektır. e ı a ızamname • o 

r:ıı· a Ismaıl Pasa köylü Ahmet, Gı- rar hakimlıgınce u d b" k "f ve layiha encümenleri mesaileri sonra müfettişliğe tav in edilerek bir sene staj icara verileceğin don mezkur ibıirJ 1 

neıt <~ ·~~•hmedin Refih, Bozaland.an ko kemelerine karar verilen Boza: Bursa a ır tev l ne devam etmekte olup hafta F d I J s•nn almolc veyahut isticar etme'< 

b~ııl t: İ• us:aıa. kardeşi Hacı İsmail, Ha 1 köylülerinin muhakemel~n BURSA 25 (Hususi) - sonuna kadar raporlarmı i'.·mıal görmek için ransava gön eri ir er. arıusunda bulunan, r.evlaıınA lscaııbul 
'pe~ o·. •lllaıl oğulları Hüseyin ve Hasan, an ticede müddeıu- •.. . • ·-· • . . " ıuı f . 1· • - .h .k d f merkez postan· ar,asıma ?''efen 

lia~•n oğlu Me!L>net, oğlu Ahmet, yapıl~ış ve .ne t Be bunla· Menemen muddeıu.mumıl~.gını~ ~~ış olacaklaı clı'... ~ongre son ıvıÜ ettiş muavın ığı ımtı anına 1 İ e a ğirip dl k:Uıüphancsi caddc•inde Türkiye 
1' lia 1 İsrnail hem§irezadesi Fatm.~, muırıı muavını F.ua f ~llerinin iş'arile burada eskıcı Huseyın ıçtımaını cuma gunu akdt>decek kazaı;amamış olanlar üçüncü imtihana iştirak ede llııı No 18-12 de mu~ıru vekili il. 

·· cı Ali o·ı f Göre<:e ko- rı enemen .~ak ası. , .• ~1 
__ , ,,.;;. isminde biri tevkif edilmiş. Me- ve bu r'!porlar müzakere edılc- \\. !STOK cfe~diyc miirıcut eyi<· 

- · ·· · · k · mezler. melcrL 

=-----~~----~~----~=-----_J 
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Şek( r La lalarına ve diyabetik 
olanlara büyük müjde: HASA L TEN EKMEKL 

Her ~ll 
oıarilk 
zar' otıı~ 
t<;c:ır. ee 

milel son e! bl:a kcıngresinin şeker hastalarına gıda olarak kabul eylediği esas ve formUI üzre yopılmı, olduğunu mUaaddak me,hur 
\vr up:ının t "lbi meçhul Gluten mi.lstahzaratına her cihetça faik bir nefaset ve mUkemmellyattedlr. Maşahlrl atlbba tarafından tavsiye 

kimyakarlerin raporları"' h• 
edilmektedir. Has11n ecza_d~ 

Diş Macunlarının lll~ızı~ır 

!Dev etDemiryolları 
idaresi ilanları 

......... la.lialııllAıllllll:mllllll .. 1 .................... . 

.31'16 adu lokomotil ve vagon bandajının kapalı zarlla ikinci 
ııuin:ıh 1-ası 23 ~ubat 931 pezartesi günü saat 15 ce Ankarada 

De\ Jet dcmin·CJ!kırı idaresinde yapılacaktır. 
\lünab<aya i~ıirak ede.:eklerin teklif maktuplarını ve mu~akkat 

ıemin~tlarını aynı ıı;llnde ı;aat 14,30 a kadar komisyQn kAtipligin~ 

venndcri Ja;m-ıdır. 
Talip!er 111ıinaka>a şartnamelerini btş lira mukabilinde Anka

rada ve 1 Lıydarpaşada idare \ c.welerinden tedarik cdebilirlar. 

• • • 
Lllul-ı~la ill' ljoıtaz köprli arasında bulunacak olan poz böhi-

p;un ,n altı aylık et H ekmek ihtiyacının kapalı zarfla münakasası 
'! ~ubat IJ,l r pazartesi glintı saat 16 da Ankarada Devlet demir· 
·ollım idarc,inde )apılacaktır. 

:'llıınaka«ıya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvaJc2 

Kat k nıinaıla ını aynı gtinde aat 15,30 a kadar komisyon katip
:lğinc vermdcri lazımdır 

Talipler münakasa şartnamelerini ıiçer lira mLıkabllinde Ankara, 

J!aydnrra;a ve Koııyada idare veımelerindan tedarik edebilirler. 
• • •• 

26·1fı taroc meşe travcrsin kapalı zarfla münakasası 9 şu bta 

1931 pa;ıartesi gunLı saat 15,30 da .Ankarada Devlet demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

'lün:ıka>aya i,tirak ~deı:eklerin tekli[ mektuplarını ve muvak
at teminatlarını aynı günde saat 15 ~adar komisyon kAtipliğinc 

·ermeleri h\zımdır. • 'J alipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An karada 
"e Haydarpaşada idare veınelerlnden tedarik edebilirler. 

• • • 
Dökme boru ve teferruatının kapalı zarfla mlinakasası 9 Mart 

931 paıartesi gıinu saat 15 te Ankarada devlet demiryolları ida 
resinde yapılacaktır. 

Münakasayıı iştirak edecelr.lerln teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını aynı gtinde saat 14,30 a kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Anka

rada ve 1 laydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
16 ~ubat 19;\ 1 tarihindt munakasasının vapılacağı ilin oiunan 

<bt ve kartonların munukasası digıır bir ilana kadar tehir olun
mu<tur. 

• • • 
[)e-.. let dcmir)oııarı VI limanları Umumi idaresinden: 

Bilecik • ~ Kara köy arısında 235 + 470 ci kilometrodaki Bozde· 

nir köprii>ü 29· I · 931 tarihinde tebdil edileceğinden tarihi mez· 
lı;Cırda 4 ve 3 No. lu Adana katarlarının )alııız lla)darpaşa· Arl

fiyc · Haydarpaşa arasında seyrüsefer edecekleri ve Arifiye-Eskf· 
ıehir- Arifiyc arasında seyrüsefer etmeyecekleri muhterem ahaliye 
llAn olunur. I 

Mu~la vilayeti naha ~as ınü~en~isli~in~en: 
ı\lu&la villyetl dahilinde Kara bönlea • Kôyceylz yolu üzerinde müccd· 

deten yaptırılacak olan !X6 açıklığında ıabllyesi ahşap 3845,58 lira bedeli 
bş!IU bir adet köprU 11-2-9:31 tarihine müsadil çarşamba ~nü saat 15 de 
!halci bıiyesl icra lulınırak üzere kapılı zarf usulilc mUntkuaya çıkarıl· 
ınıştır. Harçlı inşaatta llıimali muktazl mUstıhzerat bedeli esas keşif bede· 
ılnden tenzil kılınmak ve ımellyatııı baliğ olıcaıı mebatıg 931 bütçe5inln 
lıini tasdikinde tediye kılınmak f6nlle talip olanların şeraiti nıliıda mün· 
•eriç kıvaide ve bermuclbl kanun teminatı lhl•eyl irae etmek sureıile 
münakasaya işdrak edebilecekleri illn olunur. 

Mu~la tilaJeti Nafia ~as ıno~en~isli~in~en: 
.\lugla vilayeti dahilinde Fethiye . Kemer ve Fethiye • Üzumlü 

yolları üzerinde müceddeden yaptırılacak olan muhtelif açıklık· 

!arda 2898,30 lira bedeli ke~illi 15 adet lmalau ·sınaiyenin çimen 
to ve demir çıbıkları naha ya ait olmak şartile 11-2· 931 tarihine 

mıisndlf çan;amba günü lhalei kat'iyesl icra kılınmak üzre kapalı 

zarf usulile münakasaya çıkarılmış olduğundan talip olanların şe

raiti umumiye ve hususiyeyi tanımak ve bermucibi kanun temi
nat ita eylemek suretile münakasaya edebilecekleri ilAn olunur. 

filı~~a o~ası riyasetin~en: 
Oda heyeti umumiye tçdmaı ve haysiyet divamna cezacı aza 

intihabı 30 kanunusani 1931 cuma günü saat 14 te Darülfünun 
konferaıı . ~alon unda icra kılınacağından azayı muhteremenln teş· 
rilleri rica olunur, 

ın, E~ıne~, Gaz, Benzin ve saire ınünakasası 
Istanbul Ziraat mektebi müdürlü

ğünden: 
931 senesi Mayıs gaye~ne kadar ı.ıcktcbe mukıc1.i 12 kalem

den ibaret Et, Ekmek, Caz, Benzin ve saire ~il· 1·931 tarihine 
mtisadif çarşamba !'linli saat on dörtte ihaleleri icra kılınmak 
ıizre kapalı zarf nsulile aırı ayrı mııııakasaya komılnıu~tur. Talip· 
!erin ;eraiti mlinakasaıı Hnlamnk ıı;in her gun, münakasaya işti· 

rak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasında Müesse<atı 
iktıFadiyc mulıayaaı komisyımuna müracaatları. 

B~fuK TllllHE PillN~I~~ 
YENİ TERTİP BAŞLADI 

1. Cİ KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amort: vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 

ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer kP.şidelik iki kısma ayrılmış 

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

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
satılmasına haşlanmışbr. 

Müstamel ~aın100 nıuzaJe~esi 
Istanbul Ziraat mektebi müdürlü-

ğünden: > 
Halkalı'da Hin lstanbul Ziraat mektebind.: • mevcut müstamel 

bir adet Alviyon markı kamyon 23-1-931 tarihine müsadif çar· 

şamba günli saat on dörtte ihale edilmek üzre aleni müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin kamyonu görmek için mezkur mektebe 
ve şeraıtı müzayedeyi anlamak ve müzayedeye iştirak için de 
yevmi ihalede Defterdarlık binasında Mıie~esatı iktısadiye müba· 
yaat komisıonuna müracaatları. 

Ac!iRIV AN 
MAHALLE 
T A TBiK 

EDINIZI ;es 
A~rının izalesi hu.su-.~!:---~ 
~unda seri ve kat'i tesiri ~ 
ile ( Allcocks Porous Plas
ters) bütün dünyada, haricen istimal edilen 
en mükemmel ilaç olarak tanınmışt~r: · 

ALLCOCKS 
POROUS PLASTERS . ~ 

Her .ezan.ele bulunur. .... 
Aoent.ltil: J. BERT .,. eeı. Poe\a kutuau 233 tlataUı. l•tanbul 

Erzak münakasası · 
Yüksek baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
Yıiksek baytar ve kiiçük ııhhiyel hayvaniye memur mektebinin 

dört aylık Et, Ekmek, Süt, yoğurt, Yumurtı, Limon vesairesi 
mıinakasada olup 4 şubat 931 tarihinde kapalı zarf usullle ayrı 

ayrı ihaleleri icra kılınacağından talip olanların şeraitini anlamak 

üzre her gün ve yevmi ihalede Defterdarlıkta müessesaıı lktısa

diye mubayaat komisyonuna müracaatları. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
Sigorta şirkıılerinin teftiş vı mürakabe~i hakkındaki 25 Haziran !lll7 

tarihli kanun hükümlerine göre yangın sigorta muımelltile iştigal eylemek 
üzere tescil edilmiş olan yerli ıigonı şirketlerinden Milli Sigorta Türk 
Anonim firkeıi bu kere müracaatla hissedarlar heyeti umumlyeılnin 13-11-930 
tarihli lçıimaında şirketin ıı<fiyesine karar verildiClni bildlrmlf olmakla 
mezkOr şirketle alikası bulunanların şirkett >"e lcabinda lstınbul mıntılcası 
Ticaret mOdürlüğtine müracaat eylemeleri tl:ln olunur. 

r-.... Ramazan Ayına Mahsus 
Galat~da Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin Ostii 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikası 
En mükemmel kumaşlardan en 'on modaya muvafık ve kusursuz biçimde 

imal edılmiş zengin ve mütenevvi çcfitlerde miinrnhap elbi!eler muhterem müftC
rllerinin cnzarı istifadelerine arz edu: 

Erkeklere 
Müflon ile Gabardin 

mahsu
1 
s ı 1o~~~~!~~~~es•~ahs~~ 

.ıra --

PardesÜler 25
1

/ ı ! ~~r~~~~!.~~ıkıerde 14112 
Meıhur l\fandelberg markı t K •• l 181 / 

- Empcrmabilize Gabardin t . OSİUffi er 2 

Pardesüler 29 1 
/ ! Hanımlara mahsus 

MQflon ile Mandelberg 

Pardesüler 
Jnglllz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 

2 t Muhtelli renklerde Gabardin 

371/ f Trençkotlar 
2 Duvettn 

1 MANTOLARI 

221/ ÇOCUK 
2 : ELBiSELERi 

6 Liradan 
itibaren 

Aynı zamanda crhklere mahsus gayet şık pardeslikr ve kostlimler ile 
mantolar ve ipekli muşambaların muntahap ve mtitenevvi çeşitleri de vardır 

..... Toptan Fiatına Perakende Satış - T ediyatta Büyük teshilfıt 

-Her nevi av derisi ve Avusturalia Hindiya-
1 ve Çin ham camuz gönleri 1 

Tlcaretlle müştegll tüccar ve komisyoncuların nazarı dikkatine: 
Pek çok senelerdenberi devam etmekte olan tecrübelerimiz sayesinde 

.\vusturılia llindlya ve Çtn ham cımuz gönlerini en ucuz liatla kendi 
menba ve merkezlerinden tedarik eımeğe muvaffak olduğumuzdan, emniyet 
ve ciddiyet üuc ticarcr etmek arzusunda bulunan tüccarlara, daima m•n· 
fuıleri nazın itibarc alınarak, komlıyonla mezkdr mallardan istedikleri 
mıkdarda gönderebileceğimizi ve av dcrisile mefgul olan tüccarın mallarını 
Londra piyaslimdı satabileceğimizi illn edrr ve zirdekı adrcee mQrıcaat• 
!arını rica ederiz. 

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

Ticarethaııemiz hakkında Londra'dı Nadonal Provlnciale Bank Limited 
ve lsıın bul' da Oöyçe Bank. Bankalarına müracaat olunabileceği ve daha zlyad 
mılO•at almak isteyenlerin lst' Yıkmakçılır'da Tarıkçılar ıohğında No ?. 

Kekikli Zade Mehmet Naci Beye 
müracaat etmeleri rica olunur. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
700 takım kıilık elbise biçki ve imıllycsl yeniden pazarlıkla yapılacaktır. 

Pıızarlık ihale•i 5·2·931 tarihine milsadlf pertembc gilnil Hl! 14 tür. Şın
name milnderecaunı almak ve pazılrlığa iştirak etmek üzre taliplerin teml
natlarUe beraber Gedikpaşado Jandarma imalAthanesindekl komlıyona mU· 
rıcaatlırı ilan olunur. 

Gayri mübadiller takdiri kıymet komisyonundan: 
~tisııkkalat eshabı gayri mübadillerden isimleri aşağıda yazılı 

olanların yüzde iki istihkaklarını almak üzre 26 kanunusani 931 
pazartesi günü saat ondan itibaren Galatada Danüb hanında tak

diri kıymet komi ,yonuna müracaatları. 

No. 

85 - Barıtakl Rahmi! B. verrsesi: Bahaddin, CelAlettln beyler 
ve ŞUkran, inayet, ismet, Nimet, Ihsan hanımlar. 

86 Hamide, Afet banımlur. 

87 Ahmet Ef. ile biraderi AbdülAziz Ef. veresesi: Nedime, 
Leman, Ferihan, Şükran H. lar. 

88 Mehmet Ekrem bey. 
89 Fatma Rah,an H. 
90 Ahmet B. bin Emin be)' 
91 Mehmet Ef. kerimesi Huriye H. ve mahdumları Niyazi, 

Rilat efendiler. 
91 Rauf B. mahdumu Mazhar B. 
93 Ali Rıza paşa zevcesi Nafize H. 

Operatör Doktor 

HALiL SEZ 
BASUR MEMELERi Ele• 

Ve cerrahi ha•tılıkları muıe 
Divan yolu Dokror EmınpaŞ<I 
No, 20 

Dr.A. Kuti rite 
. f,,_ 

Cil~ Frengi, Belsoğuklul "' 
ademi iktidar muayene vo ri' llııl 
tednihanesl. Karıköy Börrk9 la 
ıırasında No. 84 

1 
Oto 

Dr.HORHORU e~ g 

Cilt , zUhrevı ve b• ot 
Tedavlbınes~lkyoğl~ Tolıaılıy•~ ~ 
da Mektep ıokak l'llo. 35 fi a.i\a g 
her gün ılışaam kodar. Tel ~l 

Dr. Taşçiya1°~~· 
Belsoguklugu ve Frengi t tesnı· 

lı.aacsi. Eminöntl Mlnuyan •' hah ı 
br~ı ıokal!nda No. 4 ,_./ ,.,_ se 

__ , ""res 
lnecöl kl.uoı dahilinde 11"". o 

Nahlyulnde Dere çatf•mba bir h 
nından senevl 33i6 M3 çaııı İind 
kat etmek tartlle ve yirmi d"\ 
müddetle 66520 M3 çam . 1 e 

ı. 

11·1·931 tuibinden ldbareoJ)l1 'l' Z 
mUddatle .,. kapalı zarf usu tt)e 
beher Metre mlk'ıbı 805 lıdrııl dı!tJ. 
daU esas ile mUuyedeye ••• dır. 
muştur. Müuyede 11·2·931 Ç ~ 
ba stıntt ıaat 15 de Buru 'I/ 
müdüriyetinde olacaktır. TıllP 
!arın nlıd muayeninde ~ 
15 kıaruf teminatı muYakk•~ 
lbtlus ve iktidarı malt yesaitill1 

melıtuplı komisyonu mah
ıartname ve mukavelenameıtııl / tıı' 
mek isteyenlerinde Ankarad• ıs 
müdüriyeti umumlyesile Es. ~U.ıtı 
J91anbul Bursa orman mudil~ f d. 
rtne ve ine göl orman ııı~' ır: 
memurluguna mUracuılırı ~it 
olunur. llıa 

94 - Fatma Zebra H. binti merzuk bey. 
96 - Yaşar B. k•zı Atiye ve ismet H. !ar, 

97 - Salih Sadık paşa. 

... ~...------~~ ........ ..-~. 
İstanbul belediye~ ~~~ 

99 - Memduh B. bin Necip Bey 
100 - Mustafa Ef. oğlu lbrahim Ef. 
ı 02 - Süat Nazif B. ve Saadet H. 
103 - Hanyalı Hasım Fehmi bey. 
104 - .Atika ve kerlmeıi Melek H. !ar 

105 Hasan Mehmet B. 
ı 06 - Ahmet Ef. kızı Mdek H. 
ı 08 - Atiye, Pakize ve Muhterem H. !ar. 
ı 09 - Mustafa Salim B. bin lsmall R 
11 O - Mustafa Cevdet ve Kerim B. !erle Saime ve Falze H. lar. 
il 1 - Nafia. Hilkat H ]ar ve Baha B. balcL 

1 12 - Seyit Hikmet B. 
ı ı 3 Mehmet Ali B. bin Murat B. 
1 14 ismet H. kızı Hatice H. 
116 Ş•rife H. binci Dervl' Etem efendi. 

il anlan ıti 
leti 

lst~n bul belediycsinıleıı: 
fıçılarında kullanılmak içi~ 
zumu olan 400,000 adet 1.l~ 
kur~unu kapalı zarfla ıtı' 1 

tlıtı 
Ve 

saya konmu~tur. ıer 
Taliplerin şartname . ,.ıv her 

için her gün levazım m ,,J,tl Ctf 
Rüne müracaatları, 60 . ~v Ve 
muvakkat teminat mak ~ it 
şartname fe teklif mckt~ llu 
mühürlü ~arfa koyarak e ·IJ.i 
gliııü olan 26-2-931 pcrıf de 
giiıı~ saat on beşe kada.~ 1 lar 
menı cla;mive vcrmelerı~ 

Mes'ül müdür: Bürhaıı•1 


