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ÇARŞAMBA 
8 NiSAN 1931 

1 açı .cae. No 1853 

MUSHASI 5 KURUŞTUR 

2 aci sabllecle . 
ı - "Jldaz ve meffütf}ıet. 
2- k• •• llarlcl llab•rler 

1 lacı sablfecle: 
Ş•hrlmfzdr bir aıırıatUc:a 
enlıtltllaü tcttfs edllecek· 

2- f.ınaf için yeni bir falJ
'""tna~e h11?·rl ";•Cıtk. 

3 Kuru Ç•11111e lıulkırtttı 
haya.ı ıelıliktde. 

4 Otomobl111 hırsııı:ır ya .. 
ka' ı ele verdiler. 

4 Uncll aablloOcie; 

----

hududulnuzda hildiseler oluyor ark 
üçük Esnafa Kredi 

- ----"""-. Tütüncülere yardım 
layihası çıktı · 

İnhisar idaresi merhun tütünleri 
üç sene vade ile sahn alacak 

ve sahiplerine bono verilecelı:tir. 
Bu bonoları bankalar kabul e
decektir. Muvazaaya mini ol
mak maksadile bu kararname 
yalnız bir marta kadar bankala
ra terhin edilen tütünler için tat 
bik edilecektir. İnhisar idaresi 
bonoları itfa için bankalara her 
ay 125,000 lira tediye edecektir. 
Merhun tütünlerin kıymeti, 
dört milyon lira kadar tahmin 
edilmektedir. Bu hususta İktı
sat vekili Mustafa Şeref Beyle 
görüştüm. Bana ezcümle dedi 
ki: 

- Tütün İnhisar idaresinin 
iktisat weknı ••ret Bey yardım maksadile tevessül ede-
ANKARA, 7 (Telefon) - ceği bu muamele idarenin kendi· 

Tütüncülere yardmı hakkında ihtiyacını köylülerden satın al
Hey'eti vekile kararnamesi Ali mak prensipini ihlfil etmeyecek 
tasdike iktiran etmiştir. Bu ka- tir. Bu yardım bir defaya mah
ramameye nazaran bankalara sustur, ve, inhisar idareııi bu tü 
merhun tütünler, üç sene Arfm tünlerikendi harmanlarında kul 
da ödenmek şartile İnhisar ida- lanacağı gibi daha ziyade harii 
resi tarafından satın alınacak ce sevk etmeğe çalıpcaktır. 
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Yıldız ve Meşrutiyet 
Tahsin Paşanın Hatıratı 

1 e rika .\o : 25 

dülhamit Meşruti
yeti nasıl ilan etti ? 

----... .o·. 
Feri ovikte toplanan 6,000 Arnavudun 
telgrafı, Hünkara kat'i kararı verdidi 

Kosva valiı umumisi oldu- ve veliaht Reşat Efendi daire
YPlTl için doğrudan doğruya sine ait muhafaza ve tekayyüt 
harek•te iştirak etmedim. Fa- tedabirinin takviyesi lüzumuna 
kat icrayı h"rekcte müsaade et işaıret eylemişti. Merr.:eleketin 
tim. Onun için üç ay devam bir kısmında ihtiıar ve inkılap 
eden ,heyecanlı zamanlarda ma ateşi baş göstermiş ve hele bazı 
lfım olduğu veçıhile bütün elta- noktala~da işbu alev saçağı sar
linin müs!!llah olduğu vilaye- mışken vükelalık mev;kiinde bn
timde bir vak'ai cirıaiye bile zu lunan ve vaziyetin müzakeresi
hur etınedi. le mükellef bir hey'et aza sıfa-

A.çılan mücahedei azimeye tile dıı.hil olan bir zatm hala o 
Ü.;kübün şimali garbisinde ve miskin jumalcılık zihniyetile 
sehirden elli 11\ilometre budu meşgul olması ve padişahm veh 
~csafede kain FerizV'ikte içti- mi üzerinde çalışmaktan vazge
ma eden (6000) Amavudun ke çememesi cidden ibreteşayan bir 
şide ettiği telgrafname kararı keyfiyettir. Başka bir zamanda 
ka.t'iyi ita eyledi. Arnavutlar olsaydı bu jurnal çok makbule 
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• A 

HARiCi HABERLER •• -~ 
Hindistanda 

iş karıştı 
J Bulgaristan mektubu J 
Pahalılık ve 

lhtlkir 

ispanyada 

intihabat 
Kral taraftarları Müslümanlar Gan-

diye itimat etmeyor mücadele~I . kazandılar 
lh" Sofyadan yazılıyor: -Bulgar mil- MADRİT 6 (A.A.) _ Belediye 

.:S<?.MBAY 6 (A.A.) - . De 
1 Jet meclilİ olan Sobranya artık~- intihabında s4o kral taraftarı ve 160 

muslumanlar konferansı Gandıye ~e panıyor. Bu devre Sobranya nın yır- h d 1 ht · t"h edilmiştir. 

Filistin' de bir kaç Ya
hudi öldürüldü 

Memleketin her tarafında müt
hiş bir heyecan var 

k · · t be tm kte ıs ed" • • ane an a ey arı ın ı ap ongreye ıtıma yan e e n • mi ikinci devresi idi. Millet m ıaımn S ı h ti i bilhassa 
t~ ed!11:;~.de~ 1dolak:'i~as\;a· mesaisi nihayet bulurken muhtelif Grın:ta, ;:ı:.., :d=~ .:X.takalarm- KUDÜS, 7 A.A. - Hayfa- pıhnadığı takdirde taarruV 
~ıyet m~~k. ~ ka ege . ş r~al~~ fırkalara men.sup matbua.tın··:t'!t.; da ve Guipuzcoa, Tuleytala ve Va- da yerleşmek maksadile gelen tekerrür edecektir. 
eraı:ıs, u ume 

1 
o_ngremn a . ları §eyler, ileri sürdüklerı mu . lo.ns eyaletlerinden kazanmrşlardır. Yahudi muhacirlerden bir kar Külliyetli miktarda polis~ teshıl etmekte oldugunda~ d?layı ıt- batka baıkadır. Artık intihap devresı , . . .. .. ,.. 

ha~ eylemekte ve meş~tı bır takım nihayete ermiş olan meclis ,imdiye Bahri itilaf konferansı kişının dun bazı tecavuzlere ma- vetleri tahkikat ve takibatu 
temınat talep etmektedir. Kongr~ ta- kadar üç kabine teıkil ettirmittir. ruz kalarak öldürülmeleri üzeri- lurunaktadır. Şehir civann 
rafından !"tihap edil~c;k olan bır. he Muhtelif siyasi kuvvetlerin teza!ıürii PARİS, 6. (A.A.) - ~~ ~~~:ı:~; ne memleketin her tarafında ga köylerde ve kırlarda yapılan 
yet as garı metaliplerını anlamak uze- ne olursa olsun vaziyeti oadece ifade gue ile Harlcıye ve Bahriy • t b .. .. k b. h h .. k.. raştırmalara tayyareler de i 
r~ müslüman liderlerile mülakatta etmek icap ederse şunu söylemek ka- arasında Ville Francbe'da yapılaca&ı Y.~ uyu . ır eye~ u 1;1m 
bulunacaktrr. bild' , A t k • · hitam bulmakta söylenen konferans haberi asılsızdır. surmektedır. Yahudı muhacır- rak etmektedir. 

hal ır. '' mesaıoı · · b 1 l~ k k .. d k 1 KUD1 ts 7 AA G Gandi, cemaat meselesinin . - olan bu meclisten memnun olanlar da Bahrt itiliif tesviye ~o~ıtesı u ayın er, te aş ve or u ıçın e a mış u , . . - az 
!inden evvel Londraya gıtmek nıye- vardır tenkit edenler de. Bulgaristan on dördünde mesaısıne Londrada !ardır. Olenlerin cenazesinde I O ler, Birseba civannda silahlı 
tinde değildir. da eh.:.ıuniyetle tetkik edilen ve mev başlayacaktır. bin kisi hazn· bulunmuştur kaç ı;akinin 7 Arap tüccarınJ 

. Ko_ngre, Hiı;ı~tam~ düyunu umu zuu bahsolan bir mesele de ihtikara Made.re'de vaziyet H - f 'd k" Yalı d" m . li i kif ederek bunlardan birini 

a 

mıyesı meselesını tetkike memur ve kar ı mücadeledir. aY_ a a . ı _u ı ec s , _... 
mütehassıslardan mürekkep bir ko· ş . FUNCHAL, 6 (A.A.) - 1929 - gayet şıddetlı tedbırler alınma- dürdüklerini, bir diğerini yar••Prül 
misyon teşkil edecektir. Bu_ lı~s~sta maliye nezareti. t~afın 1930 doğumlularla ihtiyat zabitleri sını tavsiye etmektedir. Bu mec ladıklarrru ve bunlarrıı üstleri' Me 

Dellıi - Simla trenine suikast dan b~r. la~ha hazır~ana:;!~ı~ar.,11~~= silah altına çağırılmıştır. Topçu kıta· !is azası diyorlar ki katilleri şid de ve yanlarında bulunan eş:f"asın 
SİMLA, 6 (A.A.) - Bir takım z:ı-nırı_ıhtiy?çlarail ~t '." , P atı sevkilceyiş noktalarını tutmakta- detle takip etmeliyiz Böyle ya- alıp kaçtık !arını: yamuşlardd~ 
hul h D ıh . ,_ .. Lal f?atlerı teıbıt ed nuştir. dır · 

meç eş as e ı e ... &presını ry · -------------------. z 
yakınında yoldan çıkarmışlarclir. Bu Sonra bu kanunun tatbikine _neza J d kasırga s 
tren, bir kaç gün sonra hükumet er· ret etmek frzere Nazırlarda? mıır~k-ı aponya a . a ayı• sergı·sı• 
kiirunı Simla'daki yazlık ikametgah· kep bir komııiyon te§kil edılecekür. TOKİO, 6 (A.A.) - Bır kasırga n 
!arma götürecek idi. Raylardan bir Bulgaı·ittancla ziraat mah.sulü meva~ I Tachiarat .••~eri tayyare karargMnru 
çoğu yerinden çıkarılmış bulunuyor- ile sanayi eşyasının fiatlerı _aras•~d_:ıki 

1 
harap etmıştır. 

0 
• 

du. Makinist bunun farkına vararak büyük farklar köylüleri damıa şılıiye Nikaragua' da zeizele ikinci milli sanayı· seraıs• 
hemen fren yapıniştır. Buna rağmen te sevkediyordu. Çünkü çıfçı fazla • e 
lokomotifle altı vagon yoldan çıka_rak mahsul hasebile malını daha ucuz~ devam ed1yor 9 N" d Jı aııı. 
devrilmiştir. Bir kaç yolcu hafıfçe satmağa_mecbıır ~ldu~u hald~ sa~ayı MANAGUA, 

6 
(A.A.) _ Yeni JSaD a açı yor , h 

yaralanmıştır. erbabı pıyasadakı vazıyete gore mta· zelzele şehrin harabelerini büobütün t h 

Fi 'd f l"k ti• IB.tta bulunarak ortaya fazla :'am~ tahrip etmiştir ANKARA, 7 A.A. - İkinci rağbet vardır. Geçen seneki sı abe orı a vapuru e a e eıya çıkarmamakta ve bu sure. c ~ . • . 
MALAGA 6 (A.A.) _ Flocida !arının fiatini indirm6k mecbıırı~etın- Ne\V• y ork şehrınde Ankara milll sanayi sergisi 9 nı- giye kırk firma iştirak etmişlıl isy 

. den kurtulmaktadır. işte bu yuzden k b l sanda saat on beşte milli iktısat b 
70 

f" lA ı,; felaketı esnasında kayboldukları zan- . . d f" tlc. ara şekavet ur an arı f . . • kA u sene ınna mamu atını ge 
ed'len "ki muhacir bulunmuştur zıraat ve sanayı meva ının ıa . rı ve tasarru cem•yetı umumı a- h" di evs 

i, b bu telgrafnamede sadakat ve geç.er ve onu yazan adam ç.ok il
ui:mdiyctlerındcn -emin olunma· tifat görürdü; fakat o aralık 
sıın parL§'<>ha temin eyleyerek Abdülhamit vaziyetin böyle u
mc ruti)ret ili\n edilmeyecek o- fak tedbirler ve sakat mülahaza 
lu:·sa kendilerine iltihak ede- Iarla kurtarılamayacağını, me
ı.,cı. (50,000) Amavutla İstan- selenin hakikaten çok büyük ve 
bul üze ·ne yürüyeceklerini bil- mühim olduğunu, mutlaktyet 
dirdiler. Bundan sonra cereyan idaresinin hitamı yaklaştığını 
ed_n ahvale d~ıir gazeteLerden anlamış olduğu için bu jwnal 
mc.lumat alınıssrnızdır. hasır altı olmuştu; tabiri mahsu 

Bu kadar iz~hat ita edildik- sile padişah can baş kayğı

n 
1 1 

• d b"' ··k b"' "'k f klar go··rulmek AA B" b k İ R h · B ır e yor. Bunlar Floridanrn Malagaya muvasa ıın. a uyu uyu ar • NEVYORK, 6_ ( · .) - ır a tibi zmir meb'usu a mı eyin 
!atı esnasında karaya çıkmış ve h&- tedır. . . kal dllkkftnına ~~rırler~ ta~afın~~ vu nutkunu müteakip Başvekil İs- Meb'uslar, devlet erkanı ~ tz t 
yecandan bitkin bir halde bulunduk- Um~mi harbin hitamından berı ku bulan ~ec~vuz netıcesınde ıkı kız 1 met Paşa Hazretleri tarafından sefaretler açılına merasirniflh ~ 

ten soınra size mektubumun sına düşmüştü. 

1 
'. maksadını .bildireyim: Rumeliden gelen telgrafna-

larmdan dolayı rıhtımda uykuya dal Bulganıtanda bayat pahalılıll:' her çocuğu ezılnıış v~ al!' kadar ~a.hıs ta l ak S . dalı f l d d"lm" l d" f o 
mıı olduklarını beyan etmişlerdir. memlekette olduğu gibi muhtehf su- yaralanmıştır. Dukkllnın sahı~ı ol~n açı ac tır. ergtye a az a avet e 1 ış er ır. •üd~ 

Osmanlı zabitleri hususile ü- meler içinde en mühimmi Ma-
• • rette indi. çıktı. Fakat bir takım meva İtalyan bir kaç zamandan berı şerır- , .. 

M. Tıtulesco Parıste dın fiatleriı §İmdi geçmq senelere le~ tarafından istenilen parayı. ver~e T b dd •• ı k ' tıze 
çüncü . kolordukakiler bugün nastır İttihat ve terakki merke

•ı ı Osmanlı İttihat ve Teraldkl ce- zi imzasile vürud edendi. Bunda 
l 1 mivetinin azalarmdandır. Böy- Sultan Hamide kaşı son derece 
1 le olm3ık Hizım geliyordu. Zira tazimkar bir lisankullanıhnakla 
ı 1 yukaında da bahsetiğim veçhile beraber ayni derece kat'iyyeti 
ı 1 

· meşrutiyet !başka türlü cebren ifade de vardı. Ve askerden es-

PARİS, 6 (A.A.) _ M. Titules- nisbetle fiatlann iki üç misli arttığı nıış olduğundan dolayı tehdıt edıl- e e U yo i: l'l 
co Parise gelmiştir. görülmüştür. mekte bulunduğunu söyl~miştir. • ~l'a 

Paket işleri 1 Vergi şubeleri 1 

c istihsfil olunamazdı. Fakat ma- nafa kadar her zümrenin kanu- Şimdiki şekilde bazı Mü~elleflere vergi 
}~ demkiartık ı:n:UCsa~ hbd ~m~ nu esasiyi iade ettirmek yolun- tıdilat yapılacak borçları hep 

Tıp kongresi 
Eylulde Ankarada 
içtima edecektir 

ANKARA, 7 A.A. - Hari- dair bazı gazetelerde göriilet! ltle 
ciye vekaleti müdiri umumileri neşriyatın aslı olmadığı haııe' 
arasında tebeddülat olacağına alınmıştır. 

C. H. Fırkası U. Katipliğinin tebliği 
O' tur, ordudakı ıtaatı askerıyeyı Qa yemin ile birbime bag"lanm.vt . · b. d teblı·ğ ed·ılecek 

ihlal etmemek için, zabitan bun ld ğu "nd • tı' " Paket postahanesınde bır ır ep Dördüncü Milli Tıp kongre- ANKARA, 7 A.A. - Cüm- Gönen, Isparta, (merkez), Eğ· 
J; 0 u mu enç · haftalık: "'bel tı" • d Bel ·" . .:•~ tı" tevhi · 931 · !'!" d A k t Lt, n dan böyle siyaset ile iştigal et- Bu tel fname · a en nak- . . t~~~ er n~ c~sın ~ . .. ~..ıye ve v ..... ye n • sı senesı ey u un e n ara- huriyetHalk Fırkasından tebliğ ridir, Şarki Karaağaç, Ulubo ' ( l 
h memelidir. Bununla beraber ge 1 di gra yı yn ışlenn tabiı hır hale gırebılmesı di uzenne kaymakamlıklarda on da toplanacaktır. olunmuştur: ıu, Yalvaç Kars (merkez), seı· , 
n ne müteyakkızane hareketten e yorum. için bugün tatbik edilınekte olan nahiyelerde 16, ki ceman 26 b_e- Kongrenin ruznamesi şudur: Son <iki gün zarfında isimleri gama, Söke, Bayındır, Uşşai' l 
d geııi durmamalrdıl'lar. Çünıkü Huzuru akdesi Hazreti şekilde bazı tadilat yapılması lü lediye tahsil şubesi_ teşl~l edıl- 1 - Şehir ve köylerde tağdi- aşağıda yazılı 64 kazanın münte Alaiye, Menemen, Düzce, g~ 'i 
k vücude getirdikleri eserin ida- Padişahi.ye zumlu görülmüştür. . miş ve bunl~ra t~yın ~dilen me- ye meselesi 2 - Çocukların gı- hibi sani intihabatı hitam bul- sankale, Karamürsel, Kozaılt ~ar 

· rei sabma tarafından tekrar Dün bu hususta posta ıdare- murlar, yeru vazıfelenne başla- da meselesi. 3 - Raşitizim. muş ve muhterem müntehipler Karaman, Kağızman, SamsUll .lııı 
~ ' mahvü harap edilmesi bugün İraıdatı eeniyderile <tebea ve si gümrük ile temasa girişmiş- mışlardır. Bunlardan başka gerek bu ba- :eylerini fırkamız namzetlerine (merkez), İpsala, Nezip, Ba1' ''a 
le bai-dülihtimal değildir" ziri destıı.nlann<a bıııhş vıe ihsan tir. Bu yeni şubeler teşkilatından, hislere ait, gerek diğer tıbbi me vermişlerdir. burt, Giresun. (merkez), Ti~ı.,0 
. Mahmut Şevket Paşanın hah- ~la~. ~nu ~inin, tat Şekilde yapılacak tadilat bil- mükelleflerin görecekleri faide seleler hakkında eski kongreler Kazalar: bolu, Göynük, Gerze, Sima~ı!ı.ç •i Ü: settiği maksaıt siyasiyat ile i.ş- ~ıkatı ~liy~ıne musaaıde ve hassa listeler üzerinde olacak- şudur: .. de olduğu gibi bu kongrede de Gediz, Bartın, Gelibolu, Ma- Şile, Bilecik (merkez), Gölpa#ldırıı 

tiğal etmemeleri !cin hey'ti za- ıcabı halin ırade buyurulması tır. Şimdi her listeye üç madde Şimdiye kadar mukelleflere mesleki münakaşa ve tebligatta latya (merkez), Arapkir, Kema rı, Garzan, Tokat (merkez), ;.ı ı 'i 
n bitana icrayı tesir" etmemi ri- su_r~'1e sadakat ~e Ulı?tli~et!-- yazılmaktadır. Bundan sonra her vergi ayn ayrı tebli~ edilir- bulunulacaktır. !iye, Adxyaman, Akçadağ, He - dova, Fatsa, Erbaa, çanakkalt ~~'\ 
·e ca eylemesi idi. Hemen ayni mıızın. ih~lden vıkayes~?1 ıstıır her listeye bir paket yazılacak- di. Şimden sonra, tahsildarlar Bunun için de tebligatın ev- kimhan, Kahta, Çeşme, Edime (merkez), Kayseri (merkez), ~:11 · a:< günde kendisine yazdığım ce- ham edeı:ı~· P~r günune __ lka- tır. mükelleflerin ayak~arına k~dar velce basılması ve kongre ruzna (merkez), Uzunköprü, Pütürge, Devli, Pınarbaşı, Bünyan, tııcf abi 
·e ı; vapta bu arzusunu yerine getire -dar Meclisı Meb_ usanın ~- Yeni tadilit sayesinde günde gide~ek tarik .~eli, tcn~~t, mesine girmesi lazımdır. Çankırı (merkez), Ardahan, su, Karacasu, _ ' ,

1

,hn,. 
. - · · " .. .ted" Ç'" kü" b de dma fermanı hümayunları ıs- 300 paketin postahaneden cıka- tanzıfat ve musakkafat ve diger Bunun temini için kongrenın • .nıf cegımı soy ım. un en buyunılm d • h ld - · · • 

tö tamamile ayni fikirde bulunu- t~ .1 . a rg~ ~-f e rızayı nlabileceği ümit edilmektedir. belediye ve idareı hususıye ver- inikadından iki ay evvel kongre 
ıerı· yordum Vadimi yerine getir- !iş' ykuan er:ınd ~~~ la 

1 
Mahva- Balk h ft gilerinden olan borçlarını: tebliğ katibi- umumisi olan Dr.Fahret-

' .. · . n vu u erl.Mll o up anas- an a ası ed k1 rd" Bu sayede mükel · K · Be .. ed"l ıa mek u;ın bu meseleye dair ma- 'la eti d hil' d 1 . ece e ır. • tın erım ye muracaat ı e-
1 kale yazdmı Berlindeki Osman tır vı Y a ın e e Y~ Balkan haftası zarfında Atı- lef, borcunu bilecektir. cektir. 

aı ı . • • • . •• mevcut bulunıan memurini mu.l nada toplanacak Balkan millet- A ---------
116 b sefın ıle kısa ~u~ muzakere- kiyıe ve erkan ve ümera ve za- leri mümessilleıi de Balkanları Şişmanların vru- L . k" ak 
a•· den sonra mezkuı makale Şark bütanı askıeriye ve e.fradt şaha- '~katla ed "k d' 1 ah . evıs ı t tını per-

c . d .. . . a.... r en 1 trsa ı mevzu ar atı J2ı;ı ta en zıya e munteşır ve mute- nclerlle ülema velhasıl kıbar .. 'nd .. .. kl di pa sey b ,. 
ı ıa : Ler olan (Naye Fraye Prese) ve sıgar edyanı muhtelife men- uzenB .e l?onışeb~ed er dr. N ı· Türkiye <>işmanlar cemiyeti şem eye ge .. ıyor 

n · d d"ldi Mal"- · · · · · · u ıçtımaa ız en e em 1 
• • · ~. ·· ·• • · SOFYA 7 A A L · k" ·n · gazetesın e neşre ı · · wn subının bili ıstısna vahdanıye- d M' B · · k ed k reısı ve Çıftçı kutupanesı sahı- , ,.,_ · - evıs ı 

;e , olduğu veçhile makalede, hey'- ti hüdaya karşı ahdü misak al- z:ı e ıtat ey ıştıra ece - bi Akif Bey şicmanlarm Avru- takmu Perç:::mbe günü İstanbu-
n . b" . . b' d l tır. ' 

ar . ~ı _za ~tan~. v:.~ı _:yetı b ızk e ~· - tmda bulunduğunu arzederiz. İçtimada Balkanlarda müş- paya yapacak!arı seyahat hak- la muvasalat edecek ve cuma gü 
er : uguh'n a_nh}~6 buultund _aş a .. ır 9 Temmuz 324 terek bir "Balkan Ticaret Oda- kında atideki izahatı ~enniştir: nü ilk müsabakasını Fenerbah-
1t,r ma ıyetı aız un ugu, çun- Osmanlı İttihat ve terakki ., · · B lk b k 1 - "-Seyahate 150 şışmanımı çe takmu ile yapacaktır. 
ı·n.... • kü zabitanın adeden Devleti Os ceıını"yeti M~~~s'"'" merkezi sı seltesılst .ve .. aakan and'lacı ıkgı zm ı'ş..:rakı·nı· temine çalrşıyo- K ·ı .. d b 1 
.,, · d h"l' d o b' f -- •• me e en muz ere e ı ece - " esı en yuz e eş er - 1., manıye a ı ın e yegane ır e - (B' d") ruz. d d 

· k' .. hah tabak ıtme ı tir. ı' ~ e e ı·tı'yor an munevvere es ı ası M . k tif• Bir·haziranda hareket edı:ce- '"' • 
_ • 1 teşkil e~ti*i ':'e meml.eke~te bir yeni bir alet an ısa ooper~ ı ğiz.. Cemiyetimize kaydedi!ml- İlk mektep muallimlerile vi-
1' haıreketı fıkrıye ve sıyasıye an- -~A~İSA. 6 :-: ~enı k~pe- yen yüz kilodan noksan sıklette !ayet memurlarının maaşların-
~ ~cak ontar tarafından zuhura ge- ROMA, 6 (A.A.) -Sivil tayya- ratifın ilk umumı ıçtımaı .211raat olanlar seyahate iştirak edemi.- dan ke~ilen yüzde beşler, barem 

ltiırile bileceğini mevzuu bahis r~cileı:<1en 2 teknisyen, tayyare nıo- bankası müdürü Nusret Beyin ye ekl.'.rdir Seyahatin azami u- cetvellerinin gelmesi üzerine es-l.• 1 . . torlennde vukua gelecek yangınlara 'yasetinde aktedihniş ve ruzna c ~ · . . -r"' ey emıştt. kartı bizatihi müteharik bir itfa ale- rı . .. . .. cuz olmasını temin ıçın vesaiti babına iade edilmiştir. 
" Rwnelıi. ahvalinden devletle- tinin muvaffakıyetle tecrübelerini medekı mapılddeler uzerınde mu- nakliye ve otel ücretlerinde ten- Belediye memurlarından ke
• rin şikayet ve teşebüsleri de- yapnuşlardtr. ~~şa y_a "hdıktan sonra ~e- zilat yaptırmağa teşebbüs et- silen yüzde beşlerin iadesi için, 

~1 vam etmekte ve .~rdunun azim lngiliz kralı hastalandı tı ıdare mtı abatrna geçı ş- tik.': 
1 

A 7 aylık_ bütçeden beş aylık bütçe 
en 1 ve karan tereddude mahal bı- LONDRA, 6 (A.A.) _Kral oda- tir. Neticede azaİıklara tüccar- Sıgoria teJallarının ye nakıl ve tahakkuk muamele-
tb r~kmal;'acak derece • kendini ımda istirahat balind~ bulunmakta- dan Raşit, Müftü zade Kamil, kazanç vergisi si yapıhnaktadr:. 

'i. hıssettınnekte oldugu sırada drr. Almış olduğu hafif soğuktan mü kt 
0 

h İb h' B 
1 

M 
1 

k . · d ı ·ı M Troçkı Modaya 
::-' ,muhtelif yerlerden gelen tel- tevellit rahatsızlığı tabii seyrini takip do or r an, ra ım ey er- • eme ~tıı;nı_z e _ça ışaıı. mı - • 
g 'grafnamelerin sarahat ve kat'i etmektedir. le ku11duracılar cemiyeti reisi lı ve ecnebi but~ s_ıgorta ş~rket taşındı 
n ~~ ıyetide calibi dikkat görünüyor- Bir tayyarecinin cesedi Ramazan usta, mürakipliklere leri gerek şahsıyetı n_ıanevıyele M. Trocki Büyükadada ika-

-· du. Hatta bunlardan biırinde ROMA, 6 (A.A.) _ Tayyareci ~~J:;~~~:s;:ı~;ü~ved~!'n:- re l~~l ge":k1 h~~çtenl 1J ~etıren met ettiği köşkün yanması üze-
1.i~a - Serezden gelen telgfamame- C~fconi:nin cesedi Marindy'nin iki ve Yusuf Zi a Beyler intiha o- tela ~ra ;ş enF ~şı ~gınl a ~a- rine yeni bir binaya taşınmıştır. 
er 'de - kanunu esasinin ilanına md açıgmda bulunmuştur. İy P ra venyor ar.. . a .. at un ar u~-_ M. Trocki, Moda ve Fener 
n(l !müsaade edilmediği halde "Tec lunmuştur. krazata başlanılaca ret ol_madığı ıçın kaz~ç verpsı cihetlerind~ tenezzühler yap-
ın;,; didi biat" olunacağı yazılı idi. Tren kazası ğından meclis içtimalarına de- kesmıyorlardı~ ~u gıb! sarfıya- maktadır. 
•rl .. Sultan Abdülhamit Rumelide FLORANSA 6 (A.A.) - Mon- vam ediyor. tın kazanca tabı oldugu karar M .. l . t . l . 
cu 1 b'" .. k l ~ tignoso yakınında Turino ekspresi i- Istanbul futbolcuları altına alınmıştır. Sigorta şirket- us ura ın usar 

ge en utun me tup ve te gra çinde s genç bulunan bir otomobile ı · d b ı kaz e ı"daresı"nı·n vı"nçı" : l "b· b l f "İ İ 1 İ enn en u para arın anç v r 1 :ıame er gı ı u te gra ı zzet çarpnuıtır. Gençlerin hepsi ölmü§- ZM R, 7 A.A. - stanbul . . h il d'l k · 
~. Paşa vasrtasile mabeyindeki tür. muhteliti bugün öğleden sonra gısı ta s e ı ece tır. 
~ ıı ı!ıey'eti vükeJaya göndermişti. Kömür madeninde grev limanımızdan hareket eden An- Tevfik Kamil B. 
~ ı :) aralık vükeladan biri padişa- SA1NT-ET1ENNE 6 AA) kara vapuril~ lstanbula avdet . ~~KARA: 7 - .. Evvelce bil-
i)" • :ıa bir ar!zei mazrufe takdim ti . 1 • .k: ü ( . · ·A - etmislerdir Izmir muhteliti ve dtrdıgım vechile mubadele baş 

d k "T "d' Korn nıst enn teşvı ı zenne ros ~ · T f" .... . . 
- ~ ere bn ecdı ı biat" tabiri- kömllr madeni amelesi çarşamhadan spor hey'eti idaresi ve alakadar murahha~ı --~v ık K_~ı Beyın 
a, ıin sümulü ve ehemmiyeti üze- itibaren grev ilanına karar vermisler- gençler tarafından teşyi edilmiş Sofya sefırlıgıne tayım muame-
k , :irıde nazarı dikkati celbetmiş dir. - terdir. lesi ikmal edilmi~tir. 
lil l 

Müskirat inhisar idaresi Ka 
bataştaki yeni binasının sahil 
~ısınma konulacak vinç aksamı 
daireye nakledilirken, kapılarm 
darlığından içeri sokulamamış! 
ve 'bu yüzden tramvayların se
feıieri inkıtaa uıframıştır. _ 

Alman nazırları Londraya gidiyor 
.. 

~t 

PARİS, 7 A.A. - "Echo de 
Paris" gazetesi Almanya başve 
kili M. Bruninğ ile hariciye na· 
zırı M. Fon Kurtius'ün İngiliz 
başvekili M. Mac Donald tara
fından Londraya davet edildik
lerine dair İngiliz gazetelerinde 
intişar eden haberi uzun uzadı
ya ~evzuu bahsetmektedir. Bu 

1\ 

gazete, M. Bı:iand'm Londradl. h~: 
M. Bruning ve M. Fon Kurtiııl liııc 
il İngiliz. bari . ... •et e crye na.zrrıw· t . "'n 
Henderson arasında wku bull ti ~e 
cak içtimada hazır bulunamıyt' tyıe 
cağından dolayı müteessif oldll ~ 
ğunu bildirdiğini ald.ıfı bir ha• ~air 
bere atfen yazmıştır. lııe 

Mektepliler 
Müsabakası 

En ziyade muvaffak olan mektebe 
bir kupa vereceğiz .. 

Haftanın en mühim haJberini intihaıp ederek bımu iyi 
ve etraf1ı bir tarzda yazacak ~ç me.kteplilerimizin iki 
seneden!beri her hafta yazdaırını: neşretmekteyiz. Bu mü 
sabakayı tertip ettiğibiz zaman da söylediğimiz üzere 
müsabaka müddetinin hitamında, ,o zamana kadar en zi
yade muvaffakiyet gösteren talebenin mensup olduğu 
mektebe bir kupa hediye edecektiık. • 

Müsabaka müddeti yüzüncü haftayı ıbulmakta ve ar
tık nil1ayete ermektedir. Müsabaka müddetıi zarfındaki 
yazılan tetkik ettikten sonra vadettiğimiz kupayı vere
ceğiz .. 

Bu münasebetle bilhassa söylemek istediğimiz ve 
iftihar duyduğumuz bir cihet varsa o da §udur kıi yeni 
yetişen ıgenç mekreplilerimiz müsabakaya iştirak sure
tile alakalarını .gösterirken memleket dahil ve haricin
de cereyan eden vukuatı ne kadar dikkatle takip ettik
lerini anlatmı:şlarıd.1r. Bu kendilerinin mUhalı:eme, tet
kik ve yazı yazmak kuvvet 'Ve melekelerinin inkişafı
nı isbat etmiştir. 



MiLLiYET ı\iSı\N 1931 

-

ehrimizde bir asarıatika enstitüsü 
Arkeoloji enstitüsü 

teşkil ediliyor 
alil, Köprülüzade Fuat ve Aziz 

Beylerden mürekkep 
bir komisyon teşekkül etti .• 

riJ/ü zadt Fuat. Sabık mltztltr Mil. Halli, Miiu/tr mllcllirii Aziz Bey/tr 

:Memleketimizde arkeoloji saı enstitü m~v~uu üzerinde şu iza
tnda yapılacak tetkikleri ida hatı vennıştır: 
ctınek ve arkeolojide ihtisas "- Asarı atika enstitüsü vü
illlınak için Avrupaya gönde cude getirilmesi hak~m~.a~ü te

ecek unsurları yetiştirmek ü- şebbüsün, memle_ket ı!mu ırfa~ı 
e İstanbul müzesinde bir ar- namına memnunıyetle kaydedı-
loji enstitüsü tesisini lüzum- lecek bir hadise olduğuna şüphe 
~e faideli bulan maarif veka- yoktur. . 
ı, böyle bir enstitüye ait pro- Bundan bır kaç sene evvel 
,_ li · ·hz bö_yle bir teşebbüste bulunuldu-
-·• ve ta matnamenın ı arı- • . · · ı 
• hu "b' · 

1 
d h'b' l'h' gu ve hayırlı bır netıceye ısa e-

gı ı ıs er e sa ı ı sa a ı- . .. . d 
t b , . . dılemedıgı hatırlarda ır. 
ab azı ze~ata tevd_~ etmıştır. Vekaletin bu yoldaki eınirle
is er aldıgımıza gore bu ~o- ri henüz bir iki gün evvel alın-

Yeon ya~ z~?1anda faalıy~- mıştır. . . .. 
g çecektır. Dun bu habenn Profesör Gabnyelın şu gun
Vsukiyeti hakkında yaptığı- !erde 1stanbula vürut etmesi 
l tahkikata göre bu komis- bekleniyor. Mumaileyh te gelin
~ ~abık müzeler müdürü Ha- ce komisyon faaliyete başlaya

.. · ın riyasetinde olmak üzere caktır. 

Vtlagette 

ikramiye 
istirdat kararı Def
terdarlığa bildirildi 

İlk tedrisat vergisinden İs
tanbul Defterdarlığının almış 
olduğu ikramiyenin istirdadı 
hakkında Şurayı Devlet kararı
nı dünkü nüshamızda yazmış
tık. Belediye muhasebesi tarafın 
dan bu karar defterdarlığa bil
dirilmiştir. 

Para, maaşların rubu kesil
mek sureti ile istirdat olunacak 
tır. 

Dispanser, çocuk yuvası 
Edimekapıda vücude getiri

len dispanser ile çocuk evi on 
gün sonra açılacaktır. 

Spor 
lst;;bul muhteliti 

yarın geliyor 
Türkiye idman cemiyetleri ittifa

kı İstanbul mıntakası riyasetinden: 
İzmire giden futbolcularımız 8 ni

san çarşamba günü saat 11 de Anka
ra vapuru ile geleceklerdir. 

Mıntakamıza iki galibiyet kazan
dıran arkadaşlarımızı istikbal etmek 
üzere mıntaka heyetleri rüesa ve aza
sile diğer kulüp mensuplarının Gala
ta rıhtlmında h;:.zır bulunmaları rica 
olunur. 
Cuma günü yapılacak 

maçlar 
10-4-931 cuma günü icra edilecek 

lik maçları : 
İkinci küme Kadıköyünde: 
Altınordu . Topkapı saat 11 de. 

Kumkapı - Beylerbeyi saat 12,45 te. 
Totonya - Hilal saat ı4,45 te. Ha· 
kem Sait Turgut Bey. 

Birinci küme Taksim stadyomun
da: 

Sülcymaniye - Beşiktaş saat ıı de. 
Hakem Sait Salahaddin B. 

~derris Köprülü zade Fuat, Maahaza, komisyonun, ensti 
\izeier müdiri umumisi Aziz tünün tesbit edeceği tarzı me
. Ylerıe Darülfünunumuz ati- sai ve ne gibi unsurlara maliki
Yat müderrisi profesör Gabri- yet hususunda vereceği karar 
l<!en ibarettir. hakkında şimdiden birşey söyle 

Galatasaray - Anadolu saat 13,45 
• te H•kem Simo Ef. ~Üzeler müdürü Aziz Bey nemez." 

~on o mi 

Yumurta 
Takvim 

Leveski - Fcnerbahçe. hususi 
müsabaka. --------·- ---

Darülfünunda iesisat 
Darülfünun fen fakültesi ma-M. Kotsvört ticaret 

• , , • kine ve elektrik enstitüsünde en 
ıcaret odası vazıfe odasını zıyaret ettı son asri techizat ve varnitle bir 
İrı • ? Evvelki gün şehrimize gelen 1 idrolik laboratuvarı tesis edil

i yapmamış mı• ve Cemiyeti Akvam namına 13 ~iş~ir. ~u Iiiboratu".ar ~eml~ke 
\'ıınanistana ithal edilecek yumur aylık takvimin teşmilile meşgul tımızde ı'.k .. <l~~a tesıs e.dılm~,<te 

1 ta ıtıabreç iskelesi mührünün vu- bulunan M. Kotsvört dün ak- dir. Enstıtu ıçın 100 bın !ıra 
'/' 1,~:81 mecburiyetinin kalktığının am Ticaret odasını ziyaret et- sarfedilmiştir. • • 

Of~t Odasında malüm olduğu hal- ş . . Londra sergısıne 
ıse bunun bildirilmediğini bazı mıştır. .. . · .. • l 

'•.tcıer yazmıştı. Halbuki ih- M. Kotsvort Cemıy~tı Akva , gondf"rl en eşya 
~1'•keleleri damgası usulünün kal- mm seneyi 13 aya taksım husu-ı Lonclra'da İran asarı sergisi-

ll:ıas ·1d· bb"" ·· h k' da O \' 
1 

1 meselesi ve.ki değı ır. sundaki teşe usu a ,:ın - o hu""kCımetimiz tarafından Top 
anız Y h"·k· · · bu hu · · nv •ta h unan u umeıının 

1 
daya izahat vermıştır. kapı •a-ayı müzesinden intihap 

, "t azırladığı talimatnamede ya - · ·. h t ··re sene her ' ~ ' .. · · • 
1 

, thalat•ı t · .. ··kte damga Verılen ıza a a go .. edilerek gonderılmış olan eser-
tıgı • acır gumru .. 28 .. n olmak uzere 13 · k · · k' 'b' bir takdirde ithaline müsaade olu bırı e~ gu . . _ Jer ahiren sergı ·om:tesı atı ı 

. ı:ı ır .. demektedir. aya talcsım edılecek,_ bakıye ka- ı umumisi Mr. Kelling tarafın
bi ~ ~u~usta Ticaret odasınd~n sa- lan iki gün beynelmılel bayram J d"n bin at getirilmiş ve müzeye 
"\'~.~ıyet bir zat demişir kı: .d. ittihaz edilecektir. te,r lı·m oluı m ·s~ur. Sergide teş-

t ""•llrta 'h tezyı ı b .. " · llıeınıekett ı racatımı~ın.h alatı- M. Kotsvört Persem e gu- hir olt•ıun eserlere mütealli'' 
n te k e yumurta ıstı as "lf'" 1 bu hususta d b d.l k · . .ra ki ve ink' f çareleri ile oda nü Daru ununc a . neşri vat yakrn a ta e ı ece tır. 
u: .. 0 •denberi alafadar olmuş ve bu bir konferans verecektır. Topkapı müzesi 
· ••ta .. ·ıı nce ge gerek yumurta .mu~tahsı _e- • • 'tt' Toııkapı sarayı müzesinde 
tt •d· rek yumurta tacırlerınce rıa- Jngı"lı"z şaırı gı 1 ·· h' Ütnesi ı· 

1 
db' 1 hak . .. mevcut olan ve henuz teş ır o-

ndaL· azım ge en te ır er . · C Masfılt dun . • 1 • ı · 
· ~e ;;:.. ınüta~ialarını tktısat ve~a!e- İngiliz şaırı on Junmamış tarıhı ,,ıymetı 1~ız 

leı:ıı· ıı~eaddıt raporlarla arz ve ış ar akşam vapurla Pirey.e harek~t bazı eşya ve salonların teşhır
O~§tır. etmiştir. Mumaileyhı rıhtıı_n~a !eri için müze idaresince ihza-

ların an:ı_ız bu mütaliiatında yumu~- muhtelif zevat teşyi etmıştır. r2 tta ·bulunulmaktadır. 
İt de amgalanma~ın~a. muhtelıf Büyük şair teşyie .. gel.enlere ~~- G 1 A Trakya takdiri 
t ..... tnalGmat verilmı•tır. T k ede gor aroı , . 
""'l<eıı • ıı şeku"' r etmiş ve ur ıy .. - h l \' erde tatbik edilen usu ere k t kıymet ey e 1 

n d unan hüki\metinin yumunala- düğü hüsnü kabulden ~~ hmu e- . 
kllt~ınga!a~asına karar verd!t-i hassis olduğunu. pek ıyı atıra- Ga~·bi Trakyad~ t_erk . e.dılen 
lllın dakı ıhracat ofisinin verdıgı !arla memle!<etimizden ayrıldı- emlakın kıymetlerını takdır e-
>arı at. ve ~ebliğ de alakadarların . · dccek olan hey'etlerin son ve be 
ız ga~~~;atıne vazedilı_niş ve oda·· ğmı söylemıştır. sincisi Hamdi, Muammer ve 
Uttur ve mecmuasıle neşrolun- 65 Romen ta'ebesİ M. 1. vekaleti murahhası Mu-

ı:ı . a ıye .. '· . 
.. azı gazete! y . d b ge\dı" . hı'ddın B !erden muteşe .• kıl o-
.... ,llat er, unanıstan an u • · · d 
ıuın:t ~etı'!ğd·a~ doğruya odamıza Dün Romanya vapur~le şeh;ı- !ara!: dün a~ş~m şehrımız en 
'lara b" .. ' 1 ~~~e ofise ve alıika- 1 besı gelmıs hareket etmıştır. 
t~tcd· ıld0ırılmedıgınden bahsedil- ınize 65 Romen tal e rak Bey"- Rus fındıklarının 
ı.._ , ır. damıza y . d h d karşı ana '"'Olu k' unanıstan an ve rı tım a. 1 tirilmişler- • •· " "" ld ·· 
~lıı:ıem~~7/e ılde hiç bir malümat oğlu ote!lerıne yer e.ş . de bir rekabetı ~oruşu u 
•· Octamız, memleketimi . . dir. Talebeler şehDrıamru~'zlfu"':1unu, Ticaret borsası meclisi idare 
""'~ı: • . zın ıhracat k 1 · · ·· ·· tn et ve ıktısadıyatını alakada kaç gün kalaca . . . de- . dün fındık me~e esını goruş-
tn hususlarda uhdesine terettü r e- · ~ehrı zıyaret e sı k .. ere bir içtima yapmıştır. 

"az'f . d . P e- mektep~erı v~ ,' !ebe birliği a- me uz d 

m~ 
iskambil kağıdile fal l 
Maznun Aleksinin falcılık ettiği 

mahkemede sabit olmadı 
Sırıtkan b~. yüz Y~".aı·lakların içinde! di. Bize iıkambil ~ıdı ile fal bak

fırıl fınl donen çını mavi gözler .. mııtı. Kahve telveaıle de bakarmtf. 
Daima açık duran genif bir aiız ve Müddei umumi maznunun teczi .. 
bu ağzın iki tarafında raıgele uzamış yeıini İ8-tedi. Mahkeme icabını düıü
•ivri dişler. insana bakarken ısıracak· nerek cürmü sabit görmediği için A· 
mıı tesirini veren bir çene .. Maama· teksinin beraatine karar verdi. 
fih, bütün bu kuıurlarına rağmen Sırıtkan kadın, bu sefer öyle bir 
çirkin bir kad.ın denilemez. sırıtıı sırıttı ki samiin arasında gül-

Adı Alekıı.. Y aıı yinni dört.. meyen kalmadı. 
San'ati? Ha ... Bakınız bu mühim: M hkA d"I 
Smtkan kadının san'ati falcılıktır. a Um e 1 en 
l':':"nmadınız ~~? H~ız var. Çün· kaçakçılar 
ku falcılık ettıgıne kendısi de inan· Bcyoğlunda Mete sokağında müs-
mıyor: kirat kaçakcılığı ile i,tigal eden şoför 

- Ohi falci.. Ben yok böyle ia .... Tefvik ve Topkapıda, Tepebaıınıla 
Y apiyor o ki bana iftira. müskirat kaçakcılarından Rifat evvel 

- Kim iftira ediyor ıana? ce mü8kİrat idare~ince mahkemeye 
- Benim komıi... ·ım· e ·· ·· ·· da ı D verı •t v uçuncu ceza yapı an 
- emek fı:.lcı)ık: yapmadın... muhakeıneleri netice1'inde toför Tev .. 
k F~lcılık o. k~ yapıyor, sok pa- fik bir ay hapıe ve yinni bet lira ce· 

ra aza~ıyor. Ki".'ın falina bakmiı-1 zayi nakdiye, Rifat ta üç aya mah
ıam de"'.' Alekıı benden su kadar kı'.tm olmuştur. 
para al~ı.. . Balatta bir meyhaneci de bir ay 

Şahitl~r gelm.emııleı·di. Mahkeme hapse mohkum olmuıhır. 
bunların ıfadeler.1 okunmasına karar 
verdi. 

Bir f'lhit ifadesinde şöyle diyor- Zavallı muhtarı kestiler 
Geçenlerde Ber11ama hapiıhane

•İnden kaçan katil Çerkeı Fuat ile 
Yalama Ali ve iki arkadatı dağlarda 
haydutluğa batlamıtlllT, bir aralık 
jandarmaların t11.kibine uğramışlar, 
fakat akşam karanlık basınca izlerini 
kaybetmitlerdir. 

du: 
- Bir kaç defa fal bakarken gör

düm. Ama para aldı mı almadı mı bil 
mem. 

Diğer bir şahit, aazinocu imi1 1 

Alekıiye dair bildiklerini bir kaç ke
lime ile anlatıyor: 

- Arnavutköy tarafından namlı 
falcıdır.Hatta bir gün bizim gazinoya 
bile gelip falımıza baknuştı, 

Ben para vermedim. O da isteme 

Haydutlar bundan sonra, kendile
r.ini hükümete haber veren Mezeradı 
köyünün muhtarını feci bir şekilde 
keıip öldünnütlerdir. 

Otomobilli hırsızlar 
yakayı ele verdiler 

Çete 5 kişiden mürekkptir; içinde 
yoğurtçu, sülüklü, minareci de var 

• 
,... 

-· , 
•• 

Hırsız çficsi11de11 minarui Btkir, yoj{ıırtçıı Cama/, muavin Alımtl, 
arabacı Mııslafa, şo/(ir izzet Polis 1111/ltftrrlkasındı. 

Polis ikinci şube müdürlüğü dün 
lıir otomobilli hırsıt çetesi yakala 
mıştır. 

Bet kişiden mürekkep olan bu çe
te bundan bir halta evvel bir gece ya 
rı&ı otomobille Fincancılar caddesinde 
terzi aKrabrtin dükkanını soymuşlar 
dır. HırsızJ~r Karebetin dükkinınrn 
kilidini kırmışlar, aşırdıkları kumaşla 
rı otomobile doldurmuşlar, Aksaray
da çete efradından N usrctin evine 
götürmüşlerdir. Çete şoför Nusretle 
muavini Ahmetten ve yoğortçu Ce
mal, Sülüklü Mustafa isminde dört 
kişiden mürekkeptir. Ayrıca minare
ci Bf"kir ismind,. bir de yatak vardır. 

Bunlardan yoğortçu C•mil ile Sü
lüklü arabacı Mustafa Halilin sabıka 
dosyaları dohıp ta~mış, ele avuca sığ 
maz hırsızlardandır. Yogortçu Cemal 

ğa tabanca atmıya başlamış, o 
eanada oradan geçmekte olan 
Antuvan isminde 17 yaşında bir 
çocuk çıkan kurşunların isabeti 
ile yaralanıp düşmüştür. Polis
ler azılı serhoşu yakalamışlar, 
Antuvanı da tedavi altına almış 
!ardır . 

(iizli rakı imalathanesi 

~ip ı ~yı aıma ve ehemmiyetle ceklerdır. Tur,( ta n talebe- B ictimada son zamanlar a 
Ve ıfa eylemekte old • · . - U , · 'acaı 

01 
. . il d .. t d~gu. gıbı zasından bazıları Rome . R !arın Hamburg pıyasasına muhtelif isimlrr taşımakta Mehmet, 
ısı e e mu ema ı bır t d l t r us T .. k · · l ·ı d t s ve b e- 'h darlık e ece< ı · 'kler·ı fındı'darın ur , Hasan, Mustafa ısım trı e e anın-

Langada Bilezikçi sokağında 
oturan Markonun evinde tahar
riyat yapılmış, bir inbık ile rakı 
çekrııeğe mahsus atat ve edevat, 
ayni sol<akta İstepamn evinde 
yapılan taharriyatta da 200 kilo 
cibre, rakı kazam ve teferrilatı 
zuhur etmiş. ikisi hakkındada 
takibata başlanmıştır. ,,,. ra ıtası mevcuttur.,. ye mı man sevkettı • · kt d G terı'lerin hasmı biiima ~ • . i satışlarına manı ma a ır. azr 

ambıyo Bor.~ası Cuma ruhsatıyes fındıklarının b h lmuş ve nı oıduğunu söyleyen ve: . 
"'iliz · · t bi lo- olduğu mevzuu a. 50 . _ - Ah dinine ya~d.ığımın._ Bır ga-

1030 Leva Cuma ruhsatiyesıne a b karşı alınabılecek tcdbır zeteci soyamadım kı ogreteyım onla-
0.47 

23
.
00 

,1110 ~ kanta, birahane, kahvehane, ber una .. "nülmüştür. ra hırsız resmi almayı .. Diye hayıfla-
;-----ı . .::..:;:... _ _:3_3:;.:5.::· ~ ber, sinema. bar gibi ve emsa ~ !er du~u ticesinde Rus fın- nan Yoğurtçu Cemali objektifin ö-

ı2 0650 \1ark 1 . 1. "'cude getı İçtıma ne d f zla malu'ınat nüııde durdurmak pek müşkül olmu· 
yer erın bir cetve ı mu .. hakkm a a 

9 00 ıo !.ev 79 · rilerek belediye iktısat müdürlu dıklan 
1 1 

kararlaştırılmıştır tur. 
1 mas Polis hırsızları Adliyeye tevdi et-

36 40 ııı nar g" ü tarafından daı·mı encümene top anı f h 
F 

cogra ya ey- miştir. ~tinareci Bekir, hırsızların 
verilmiştir. . ransız h . . de hem yatağı, hem de sermayedarı va· 

1 İRTİHAL 
btı;:lanbuı Telgraf mUdiri Sami 
Vt l' Pederi Kastamunu Po3ta it'' tlıı:rar müdürlüğünden mil· 

Bir çok dedikodular: . mu.cı~ eti şe rımız ziyetinde bulunmaktadır. 
olan ruhsatiye meselesını daı~ ·· F ansadan şehrimize 30 Silah atan azılı sarhoş 

ktaı Dun r f müderris he 
encümen tetkik ederek no k' 'lik bir cogra ya 
nazarını şehir meclisine bildire- ışı. gelmiştir. . 
cektir. Ruhsatiye talimatname~ yet~üderrisler şehrimızde tet-

. · · · · eh- a dır. 

Kasımpaşada Bülbülderesin
de oturan kahveci Ahmet efen
di ı;erhn~lukla aska gf'lip sok;ı-

Muazzez H. dayak 
neticesinde öldü 

Edirneden aldığımız malu
mata nazaran Edimede vefat e
den Beşiktaş cihannüma mahal 
lesi imamı Mehmet efendinin 
kızı Muazzez hanımm cesedi ü
zerinde yapılan otopsiye ait 
morg raporu Edirneye gönderil 
miştir. Rapor Muazzez hanımın 
dayak neticesinde öldüğünü tes 
bit etmel<tedir. 

tesis 
Bt!ledigede 

imar işi 
Muhtelit encümen 
azası dün seçildi 
İstanbulwı beş senelik mesai 

programını tetkik etmek üzere 
teşkiline karar verilen muhtelit 
encümene diğer encümenlerden 
g~re~e~ ikişer aza dün intihap e 
dılmıştır. Muhtelit encümen ya
rın içtima ederek tetkikatına 
başlayacaktır. 

Belediye harici borç
larını ödeyor 

Belediye, Türkiye Milli Ban
kasına olan borcunun 930 ikinci 
taksiti olan 18, 700 İngiliz lira
sını nisan bidayetinde tediye et
miştir. 

Periye Bankasına olan bor
cun sureti tediyesi henüz hali 
ihtiliiftadır. Belediye, bu sene 
de bu istikrazda kendisine hüku 
met kefil olduğundan Defterdar 
!ık vasıtasile Periye Bankası 
borcuna mukabil Bankaya 144 
bin lira yatırınışur. 

Belçika doktorları 
gelivorlar 

3 

edilecek 
Esnaf 

Yeni bir talimatna
me hazırlanacak 
İktısat vekaleti İstanbul es

naf cemiyetleri teşkilatının ne 
§Ckilde olması lazım geldiği hak 
kında bir proje hazırlanmasını 
esnaf cemiyetleri mürakabe bü· 
rosuna bildirmiştir. 

Mürakabe bürosu İstanbul 
şehri için bilhassa ticari cephe
den çok büyük bir ehemmiyeti 
alan esnaf cemiyetlerinin idare
si için en münasip ~eklin nasıl 
olduğunu tetkik etmektedir. 

Bu hususta bir proje yakında 
hazırlanarak vekalete gönderile 
cektir. 

Emvali metruke 
taksitleri 

Emvali metruke ve milliye 
den bedeli sekiz veya dört tak
sitte ödenmek üzere bilmüzaye
de mal satın alanların taksit be· 
dellerinin nısıf derecede tahsil 
ve mütebaki nısfının tecili hak· 
kında maliye ve1<aletinden emir 
verilmi~tir. 

Bu meseleye dair mütemmim 
ikinci bir emir daha gelmiştir. 
Bunda irat getiren arsalarla dük 
kan, mağaza ve bunlara müma
sil emvali gayri menkiıleden ma 
dasının mesken ittihaz edilen 
hanelerin, tarla, bağ, bahçelerin 
taksit bedellerinin tecili ve bu
na dair B. M. Meclisi tarafın
dan kabul edilen kanunun tebli
gi derdest bulunduğu bildiriJ. 
mis tir. 

Bruxelles - Medical gazete
si şehrimize büyük bir seyahat 
tertip etmiştir. Bu ayın 12 sin
de Champollion namındaki va
purla 300 ki ilik ihekim ve he
kim ailelerinden mürekkep bir 
seyyah kafilesi şehrimizi ziya
ret edeceklerdir. Bu seyyahlar 
arasında maruf Profesörler Bel 
çika Sıhhiye ordusunun yüksek 
rütbeli ctibbası, sefir ve ayan 
azası gibi zevat ve Belçika has 
taneler umumi müdürü gibi ze- Adliye müsteşarı 
vat vardır. Şehrimizde Tıp fa- Bursadan geldi 
kültesi, Etihba Odası ve tıbbi . .. . 
gazeteler hey'etleri tarafından d"' AB<llıye dmusteı;I a~: ~'rıt B

1 
ey 

karşılanacaklardır. 
1 

_un u~sa a~ ·e mmızc ge mış 

M 'f . . tır. Fent Beyın Bu~sa seyalıatı 
aarı emını 1 evvelce yazıldığı gibi teitisatla 

Maarif emini Muzaffer Bey alakadar değildir. 
bazı mesele~~r için vekaletle te- Kendisinin daha birkaç güıı 
mas etmek uzere yarın Ankara- şehrimizde kalacağı anlaşılma! 
ya gidecektir. tadır. 

Kuruçeşme halkının 
hayatı tehlikede! 

Mütehassıs tabipler kömür tozun
dan o civarın ikamete 

salih olmadığını söy)eyorlar .. 
Kuruçeşme ve civarındaki 

kömür depolarının oradan kaldı 
rılarak başka bir yere nakli öte
den beri düşünüldüğü halde ma 
;:ılesef şimdiye kadar kabil ve 
mümkün olamamıştır. 

Kömür tozu buralarda otu
ranların ciğerlerine, evlerinin i
çine, hatta kapalı sandıklarında 
ki çamaşırlarının içine kadar nii 
fuz ediyor. 

Boğazın bu en güzel en şirin 
yerini bu civar halkının tabiri 
veçhile (kara felaket) söndür
mektedir. Bütün Kuruçeşme e
halisinin bu kömür tozu yüzün -
den sıhhat ve hayatlan tehlike
dedir. 

Kuruçeşmede sakin bulunan 
eski Düyunu umumiye memur
larından Salih Bey bu havalide
ki kömür depoları aleyhine bir 

dava açmıştır. 

Mahkeme tarafıncİan ehli vu
kuf olarak Kuruçeşmeye götürü 
len ehli vukuf heyetinden Dr. 
Reşat Rı:ı:a ve kimyaker İbra
him Etem Beylerin verdi':leri ra 
porlarda bütün Kuruçeşme eha
lisinin hayatlarının tehlikede ol 
duğu, bu köydeki hanelerde can 
1ı mahluk ikametine fennen ve 
tıbben im.kan olmadığı kaydedil 
mektedir. 

Raporlara nazaran kömür to
zu bu civar halkında salg·n bir 
şekilde verem, müzmin b:onşit 
ve asthme hastalıklarını tevlit 
etmektedir. 

lstanbulun en güzel bir yen 
olan Kuruçeşme ve civan hal':ı 
nm sıhhatı' namına bu kömür de 
polarının münasip bir yere nak
li lazım gelmektedir 

liıı/uri/t J<..ırııftŞITlt !Java/isini kaı•ura11 kümıır dtpıılarından biri 
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Asrın umdeıl"Mllliyet" tir 

8 NİSAN 1931 

Me~tepliler müsa~atası 

Bitmeyen itilaf 
98 inci haftanın dördüncülü 

ğünü Darü§Ş<llakadan 109 Hü
sameddin Bey kazanrnıştır. Ya-

MWY~T ÇARŞAMBA 8 

.~ Harik:, hayat, kaza ve otomobil ı;iıı;ortalarınızt ~= 
~-- Gılıtadı Ünyon hanında ktin 0NYO'I SİGORTASINA 

Y aptırınıı. 
Türkiyede blliı fasıla icrayı muamele etmekte olan 

Ü YON 
1 

l::>AREHANE - Ankara c:adde.t 
lıfo: 100 Telpaf adreti: Milliyet, ı .. 
tan bul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

2llıSı !}Udur: 111 kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta Yaptırmavımı. 

Hafatnın en mühim haberi; ·~~~~~~> 1elefon: Beyoglu • 2002 E --· 
ABONE ÜCRETLERl 

G Türlciye için Hariç içiıı 
! ayiıiı 400 kuruı 1100 lnıtQf 
G " 75-0 ., 1400 n 

12 n 1400 " 27(1;) N 

Gelen evrak geri verilmea 
Müddeti aeçen nüshalar 10 lı:urut 

tur. Guete •• matbaaya ait iti• 
İçin nı.iidiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinhnn mea'uli:reô!!l 
bbul etmez. 

Almanya-Avustıttya gümrük i
tilafı etrafındaki siyasi ve mü
him dedikodulardrr. Pazarlıkla parabellum · ınübaJaası 

Istanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğünden: 

İngiltere; bu millıim mesele
nin Cemiyeti akvama havalesini 
teklif etmiş, Almanya ve Avus
turyada bu teklifi reddetmişler 
dir, binaenaleıy anlaşılıyorki bu 
mesele de çıkmaza gidiyor ... 

Almanya-Avusturya şimdi 1 - Gümrük muhafaza memurları için 9 M. ~ ~apında mli· 
yalnız aııalarında gümrüık ittitıa ceddet 90 • 160 adet parabellom tabanca$! alınacııkur. 
dr aktetmiş olmak kabahatinıi. 2 - Nümune ittihaz edilen mühürlü tabanca, nıuh a iaza mü· 

...---B---.--k-.. -h-----rı işlemiş bulunuyorlar, ayni za- dtiriyetinde göriilebilecek.tir. 
ugÜn U ava manda Cemiıyeti Akvamın bu 3 - Tasdikli şartnamesi müdüriyetten alınacaktır. 

Bu akşam 
ELHAMRA ve MELEK sinemalarında 
LEXELL KUYRUKLU Yıldızı 

kürei arza temas ve DÜNYANIN SONU'nu intaçedecektir.f 
Beşeriv<t tarih;ndc yegane olan bu tcmaş•da ha7.l r bulunmak üzre verle rl nı zi cvvcld n 

·~ ~·iatlerde zamnıiyat yoktur. 

~~................... 

G~B~t~ r~E~H~T 
' El\hREUIER ) 

BLANCHE MONTEL 
ve 

HENRYGARAT 
tarafından temsil edil
miş bir Fransız ope

··--~~De~ .... 
OPE 
ALİ 

Bugün matinelerden itibar~n 

A Sinemasında 
2 FİLM BİRDEN 2 

FEDAKARLIK 
'"L"Nl\'ERSAL,. mıdyolarındı çevrilmış •10 100 Rumca ıözlü ve şarkılı fil 

CSIKOSBARONESS 
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Diin en fazla hararet 15 enaz 5 led ııaı~ı..· · · '-'-" t J mese e ..... ıyetını ıı ...... r e - 4 - Nümuneslnin aynı o mak şartile tabancası olanların şartna-
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di Bugün rnzgar mütehavvil ve kl d "tham d'l" lar me e e 1 e 1 ıyor · mesini görerek vt % 7,5 banka veya nakit muvakkat giivcnrnc-
bıva hafif hL'u ılu Bu şerait altında Avrupa, hami y k 

!erile beraber pazarlık günü olarak tcsbit edilen 1 f :'\isan •J31 ~ """ " ;om ı 
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içinde bulunuyor demektir. Her bulunmaları. R d ~IYIRIJ R Bu akş•m 
ne kadar tehlikeli bil- vaziyet ı· t ~·-··-··-, BCYL "f. ,t.AI..\ OLAR :\K Artistik Sinemasında 
!:u!:V~a:;1~~~ i:1!~=· .. , , ...... s!anh,u~ •. ?~l~diyesi ilanları _t ime edilecek 

Acayip şeyleri seyretmeye milel sulh teşıkiliitlarırun mü- Koikada 28 odadan ibaret Papas zade !llu~tara Ççlehi medre- H E R K E S Eğlence köprÜSÜ 
çok meraklıyız .. Yalnız acayip essir bir şekilde icrayı vazife sesi pazarlıkla kiraya verilecektir. Taliplerin ~artıı<tmçyi görmek KENDi BAHTINA ~ahc;erinia llk lraeıi 
""yleri deg- il ya alelfunum sey- edebilrnelrinden deg-il, büyük ı·çın· her gı· ı·n ,..,.,arlık için de 42 lira muvakkat reminar ak.,cle- 1 leyeti ttmslllyesi .bı~ındı: --ı- ,.--..... T tamamen J· nıns1ıea .c: •1zla \·c ~arh. th 
retmeye meraklıyız. Bu husus- bir iktısadl buhranın Avrupaıyı rile beraber 14-4-931 salı günü saat on beşe kadar te,azını nıli· OPERET JAK OAKIE ve 
ta Parisli ile İstanbullu birbiri- •kas.n kavurmakta olmasından· d ı POLLY WALRER ,,,.. iirliığiine nınracaat arı. 
ne cok benzer. dır. Buhran, Cemiyeti Akvam- * * * R ı:: :\J E 11 E R 1 il E L 

Dün gazeteye gelirken bir dan ziyade sulhun hadimidir. .~ 'J O R E. U R B A :\ .' cbze halinde 3 ırnmarah baraka J 8.5 4 numaralı bnrnhıt 20,.5, 
dükkan önünde halkın toplan- Diğer taraftan Almanya - A C ı\ B \ H A S S J•: T 

gümrük. ·· ah d · .5 numralı baraka 21 lira aylık ve birer sene miiddeılc talipleri J 1• A 
mış olduğunu gördüm ve dik- vusturya mu e esı- « A ~ ' (, B ı :'> 
kat etim: Bu kalabalık, kolsuz nin tatbiki için hazırlığa başla- üzerindedir. Fazlasile talip olanların l 1-Nisttıı ·9J 1 Cumartesi günü gibi biivük yıldızlar mafıııdıııı 
bir kızın neler yaptığını seyre· mrşlardıor. İngiltere her ne ka- saat on beşe kadar le\ <ııtlll mü<ltirliiğiine miiracaatl:ırı. fe,·ka!dde hir surette temstl edll· 

gelmiş .. Eğer maksat kız sey- dar ~es~eyi Cemiyeti Akvam * • * mekıedir. 
retmek ise kolsuzunu intihap et tetkık edınccye kadar •bu hazır Uzunçayır Mama yolunda derihane erazisi hır seneden üç ;e- Zengin. t•ma~• latif "" ruhni-
mekte mana yok. Yok azası ek- lığın yapı'hnamasını teklif et- neye kadar kiraya verilmek için nçık müzayedeye konmuştur. ;aı ıarkılaıc 
sik bir mahlUk görmek istiyor- mişse de teık.lifl~~ Almanya ta Tıliplerin ~artnanıeyi görmek için her giın müzay~deye girmek Yerlerini,; tcdorik edinl~. 
sak, kolu olmayan bir biçareye rafından nazarı itibara alınma- için ihıılı günU olan 9-4·931 perşembe günü ıaal on btşe kadar Telefon B. O . .i60 

!~~:ı~~~ :ae;~:ı::!a:!:sar:;~n dı.Almanlara göre, gümrük mu encümeni daimlye müracaatları. 1 r~ ~ R M ~ M E ' H ~ T 
M•• h" · k kavelesi Aıvusturyanın siyasi 1 

ut ış yumru ve iktısadl istildalme mugııyir Devlet Demiryolları ilaniar! 
lstanbulda değildir. Çünkü her muahede----------------------•. ( i(l'\BRECHER ) 

Aldığımız haber doğru ise 
meşhur dünya Boks şampiyonu 
Toney bir iki gündür İstanbul
dadır. Bu adam vaktile Demp
sey i~mindeki rakibile dövüşe
rek bir kaç milyon Türk lirası 
ve diinya şampıyonluğu kazan
mıştı. Bu maçı seyrettirmek i
çiı;ı hususi bir ring ve yüzbinler 
ce kişı alabilecek tribünler ya
pılm.$tı. İ ' te bu kendine yüz
hınlerl c: adam celp eden Toney 
İEtanbuldadrr, sessiz sadasız ge
ziyor. Sark"ın su darbı meseli 
ne dognıclur: 

"Taş yerinde ağırdır." 

.ı\lafrang~ semaiciler 
Vaktile Üsküdar<la, Aksaray 

<la, Fıruz ağada, Çeı:;me meyda
nında bir takım kahvehaneler 
vardı ki hunlara "semai kahve
si" denirdi. Ben bunlardan bir 
ikisinde bir kaç defa bulundum. 
Bu kahvelerin belli başlı birer 
"Semai şairlcri"vardıki halk ara 
sında ekseri "Hoca" diye anı
lırdı. Bu hocalar günün hadise
lerine dair ~cnni, mani, koşma, 
divan, destan yazar, besteler, 
okurlar ve hal~:a tamim ederler
di. Bu şarkılarrn mevzuları a~k. 
ters ask. kabadayılık, mahku
miyet ve tevekkül gibi sahalara 
inhisar ec'erdi. Bilmem şimdi 
bu semalcilerden k'mse kaldı 

mı? En ziyade ramazanlarda fa
aliyete geçen bu halk ~air ve o
kuyucularına daima ya saz ya
hut zurr~. ve cifte nira refakat 

nihayet bir derccye kadar ser- Ankara deposuna biraene zadında gelecek takrib~n onbin ton maden Vl'LLY F . 
ıbestiyi tahdit eder. Bu istiklal kömürünün tahmil vetahliye ameliyesi kapalı :.ıarfla mUııakasya kon RITSCH 
bahsi çok ince bir hukuk mese- mu~tur.münaknsa 27Nis&n93l pazarteıi günü saatl Ste Ankarads devlet 
les.idir. Fakat daha ziyade me- demiryolları idaresinde yapılacaknr.Münakasnya iştirak edeceklerin 
sele siyası ehemmiyeti haiz ol- ttklif mektupların• ve muvakkat teıniııatlarını aynı )(Ünde saat 
makla doğrudan doğruya bir l 4,!'10 a kadar münakasa komisyonu k*tipllj\itı.ı vermeleri la:tırndır. 
hükumet meselesidir. Hiç §üp- Talipler münakasa şartnamel~rini iki ·lira inuk:ıbilinde Ank0 r:ıda 
he yok ki Almanya - Avustuor- 3 
ya arasmdaki bu iktısad'i. ittiha ve Haydarpaşada idare veznelerinden teuarlk edebilirler. 

drn daha sonra gelecek olan si
yasi bir ittihadın mukaddimesi 
olduğunu bilmeyen yoktur. Fa
kat her ne olursa olsun mesele 
bazı hüklımetlerin şiddetli iti
razları karşısında bu iki devle
tin bunu tahakkuk ettirmeye 
muvaffak olup olmayacakları
dır. 

ederdi. Seneler var ki halktan 
bir kısmının zevknu teşkil eden 
bu çeşit semaiciler ortadan kalk 
trlar. halbuki: 

Beyoğhında Glorya sinema
sında başta Lucien Boyer ismin 
deki fransız "okuyucu" ile üc ar 
kadaşı sinemadan evvel bazı.tu
haf sarkılar söylemekte ve hal
kın verdiği "kafiye" lere göre 
"irticali" şarkılar söylemekte
dirler. Bu ·adamların bir Paris 
modası olarak bize getirdikleri 
bu numara.şu yukarda yazdığım 
bizim "semai kahvesi" nin alaf
ranga~ından başka bir şey de
ğildir. 

Şu farkla ki bizim iken rağ
betsizlik yüzünden ölmüş iken 
garpten geldiği için fransızca . 
olduğu için rağbet görüyor. 

FELEK 

Büyfik Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100,000 lirad·ır. 

40,000, 15,000, ~ı\ \ ' l't ca: .. 
10,000, 8,000, 

Liralık ikra111iv<> . 

ve 30,000 
Liralık bir 

•e 

LİLİAN HARVE Y 
tarafından temsil edil
n1iş bir Alman ope· 

:!eti. 1 

Yeni neşriyat: 
TÜRKSPOR 

Her zamanki zengin yazı ve 
resimlerin~ illveten İstanbul • 
İzmir maçı için hazırlamakta 
oldııgu resim ve krokiler dola
yısile bu kaftaki 28 inci sayı

sını cuma gllnll çıkaracaktır. 

1 L !ı \" 
ı·:slıak Bahriye ~azın m-.rbum 

l laıaıı Hüsniı P<4• '"kfındın Büyük 
Derede Bü\ük Dere cıdde!inde 294 
ve ~92 numaralı Pıris Uıeli ve lo
lrantaaı maabahçe 193! ,enesi ma
yısının 31 inci gilnti teslim edilmek 
üzero Uç ıcne müddetle kirayı ve· 
rilcce,,-inden ralip olanların pc~ ak 
\·elcrini hamilen lleyoğlunda Kurıu· 

luş cı<lJesindc S•ffeıi paş:ı tputt· 
ınanııu nJ numarala dairesinde n1ukim 
1 lssaıı 1 lüsnii paıa vakfı mütcrcllioi 
Rti-:rii paşay.a müracaat cylcnıeieri 

\'e hitımt müzayede olan nl5anın 

28 inci salı günli ihalei ku'iyesi 
icra edilmek üzere htanbııl mülhak 
vakıflar miidüriyeılnc müracaat olun
nıa.:.ı ilan olunur. 

Milliyt'/111 edrbi ronıam: 13 ladı. ta-ı la okumaya ha;:ladı: ze bağlanmıştı~Sonra annem 
nıdı. Füsun. • bizi ayırmak, ıbizi biribirimize 

- On dört numaraya değil 1 Sana bu mektubu yazmak ce- nişanlı değil, kardeş yapmak 
mi? 'sareti bana nereden, nasıl gel- ı istedi. Annemin sözlerinden 

- Evet efendim. di? Bilmiyorum? Ben, on sene- sonra, zaman, zaman bana çe· 
- Kime? <lir, bu cesareti kendimde bul- kingen hareketlerinde, anne-
- Füs:un Hanıma. . mak için, okadar çalıştım ki.Al min ·yanında iken bana uzaık ve 

Nur Tahsin Postacının uzattığı zarfı al- manyada geçirdiğim uzun has- yabaııcı olmanda seni 'hakir bu-
. dı. Yazıları okuyamıyacak ka- .ret günleri içinde küçük nişan- luy.ordum. Ne çare ki annemin 

Küçük evimizin gölgeli hah- ten sonra, yengesıle . dayısına, ı' dar karanlık !koyulaşrmştı. Ko- Lunı -bilmem sana böyle hi- tahakkümü karşısında susaca•k 
çesin<le candan dostlarnnızla sonra Kayaya uzun b1;f ~~tup şa koşa eve döndü; kalın mek· tap et~me müsaade ede-cek bit· yaşta idim. 
çok samimi bir çay içtik. . . yazdr. İlk ~efa, ?akiıkı. bı,r. e.v j tubu abajurun kırmrzı gölge- misıin ?- Unuttuğum hür da ki- Senden aıynldıktan sonra, ne 

-!' :;. :ı. kadrnı zevkile, hızmetçııye ışı- sinde açtı. İçinden Kayanın bir ka ıbile olmamıştı. kadar derin bir sevgi ile sana 
- SON KISIM -ı ni söyle?i. Akşam~ 'kadar ~r~ık kaç satırile, başka bir zarf çık- Tam on sene, küçük nişan- bağlandığmıı anladım. Ne ka-

Füsun, artık bundan sonrasz- her şeyıle tamamıle kendısıne tr. Kaya diyordu ki: "Bir kaç lınıın güzel yeşil gözleri hana da•r yazsam cevap vermemekte 
nı yazmaya lüzum görmedi. O 

1 
ait olan küçük, sevimli yuvanın gün İzmirde kaldım. Çiftliğe her ıbaktrğım yerde güldü. rsrar ediyordun. . O zaman i

da artık bir çoklaxı gibi, haya- içinde bin bir iş buldu. Mavi döndüğüm zaman sana gelmiş Son veda gecesinde bile ba- ~imde zalim bir şüphe belirdi: 
tın muayyen çerçevesi 115ıne akşam rengi, yavaş yavaş kü- bu mektubu buldum. Zanneder na: "Güle güle git Fahri,, ele- ç-Ok aldandığnnı, ~üçiik nişan
girmişti. Bundan sonra hep bi- çük sofaya dolunca Fıüsun Sü· sem epey beklemiş, Füsuncu- meyi çok gören Füsunu ben, lıının beni sevmediğni zannet
ribirine benziyerek geçireceği hanın geciktiğini anladı; Bek- ğum. Simdi ıhemen gönderiy,o- gözlerimde ve gönlümde bera- tim. Fakat ne olsa, gene gözle
giinleri yazmağa ne lüzum var- !emek için yola çıktı. rom. S~nin işler nasıl oldu? Ar her götiirdi.iın. Mektuplarım? rim, her şeyi senin sevimli ha-
dr? Hatta bir gün meydana çı- Onları şehire bağlayan bu tık tebrik edeyi mmi?.,, hatta selamlarımı bile cevapsız yalinin arkasında görüyordu. 
kıpta Sühayı tetbaht etmesin 1 ıhlamur ağaçlarının sıralandığı Füsun, hemen ~kinci zarfı ac,;- bırakmana rağmen, siyah, kı- Almanyadan geldiğimin ü
diye defterini, küçük ıbir kül yı-1 uzun yolun ıkokulu, ılık rüzgft- tı. Haıyretle bunun Fahri Ce- vrrnık saçlı, zeki bir başın altın- çüııcü gecesi, güzel bir tesaclüf
gınına döndürmeyi bile düşün- rını içe içe yürüyordu. Gözleri- Uilden gelen bir mektup oldu- dan bakan, yeşil ışıkh gözlerin, le N erime Ca"Vidin sen olduğu
dü. nin önünde beyaz ·bir iz gibi u- ğunu gördü. Tarihi epey eskiy gene gözlerimin. k~ymetli bir nu öğrenmiştim; Nazana git-

Yeni hayatının, bu ilk gü- zanan yolun nihayetinde .. Git- di. Hesa,p edince, Nazanm mek hatırası oldu. miştim, onu mektup okurken 
nüydü. Süha, öğle yemeğinden tikçe koyula§an akşam rengi tubundan dört gün sonra yazıl- Babalanmrz bizi, bize sorma- ·buldum. Kimden diye sordu
·onra işine gitmişti. Füsun der- 1 icinde bir gö~e gördü. Yürü- dığmı anla:dı. Biorclen kalbinde daıı ni,şanlaını:şla:rclı. Biz de lıir .i("um zaman, senden olduğunu . .. . .... . . .. ' . . . . . . . .. 

Enbil<Uk Siwemı l•ın .. uı 
ltheıeıı 

ViDA DE NOCHE: 
FORTUNIO BONA
NOV A tarafından İs
panyolca taganni edi
len Skeç (işidilınemiş) 

Tel: 8.0. 2851 
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voyıhııt asılzadelikten çılımış ve meJbınılcrle sefahıthaneler mudi' iı~l An 
olmuş asit ve kibar bir 7.abn mue>sir u drımatlk ha\3u. K.o 

Şimdiye emsali görülmemiş derecede · ~li 
fevkalade bir eserdir. ha 

LA JANA'nın caıip lcıal eıi, höyük bir su 'atkAr olan WJLHl'.I \l ~ 
Olf:TERU:·nin kalbine rem ediyor. Bu Film Baştan S•nunı Kadar w 

Hoı, :\leıakaver ve Heyecanlıdır. '' 

%ll ..... Perde aralarında zenv;in q.rycte mımcrohırı ~ .. ~ 

-Alat ve eczayı kimye~ 
viye münakasasl. 

Yiihek dentz ti~aret mektebi mudürlügunden: 
2·4-931 tarihinde aleni nıiinakasa "uretile ihalesi mukarrer oW 

ı 8:' kalem eczayı kimycviyc ve 54 lalem kimya alAtı ye""' 
mczkiırda eı safı kanuniyeyi haiz talip zuhur etmediğinden ye\,,. 
ihale 9·-l-931 tarihine mii,adif perwembc günü saat dôrıte icra rd 
mek üt:re callk olunmuştur. Taliplerln ~artnamelcri görmek üzre oı 
ıaköy cadde,inde kılin mektep mildürliiğüne Yemiina.kasaya işıir•1 

edeceklerin mektepten \erile.ek t~hsil:\t müzekkeresile Jqanht 
iktısadi miıes~e;eler muhasebeciliğinc endi edecekleri tc 0110•

1 

munk.katt makbuzunu hamilen yevm ıt ;aau mezkiırda mekrt'J'11 

miiteşekkil komisyonu mahsusuna mı.iracaatları. 

Iktısat vel.<aletinden: 
Ankara Ziraat mektebi yanındaki makine l:\horatuuına yapılıı~ı· 

(B:"ıl9) lira bedeli keşifli ih\vci inşaat kapalı zar! usı.ılile mlin•~" 
saya konuıılmuştur. İhalesi 13-4·93! v;iin[i yapılacaktır. ı:;,r;ı~' 
fenniye ve planları almak isriycıılerin lkusat Vek:ileti muh:bebC. 
sine hcş lira 'ererek alac;ıl..Jarı makbu<. ile Ziraat cııstiıuteri inşıı"· 
hevrti fcnııhcsiııe miira-:a:ırları \'e )'c\·mi mczkfırde saat 16 dı 
lkthaL \' ekaleti :ı.irnac mü:<tc~arlı~ı kısmında ıniıte~ck kil l<omisy.ı11 ' 1 

miıracaatla nılizayedc Ye nıiinaka,a hnunu ıhk;lmına ıcvfiV. 
tekli!Jcrini Hrnıderı ilı\n olunnr. 

zıınun cebine yokdu~ beraber te myor buldum. 
nis oynamağa gittik.. Nazarım - Ne arıyorsun Nacı<an, ı)t 
iki arkadaşı daha vardı. Döner dim. 
ken caketimi llnııtmuştum. On 

1 
- Mektup dedi. . 

lan yolun üze:1nde bıraktım. 1 Füsunun mektubu cebirrıde· 
Tenis yerine döndüm. Caketi-ı düşmüş te. . ·: 
mi alırken yere düşmüş, bükül- - İçinde ehemmiyetli ııı 
müş bir kağıt gördüm. Eğilip şey varnır idi? dedim. ~ 
aldığım zaman senin Nazana 1 - Tabii... Kaybolduğııfl 
yazdığın mektup olduğunu an- !duysa Füsun beni öldürür. r 
!adım. Affet Füsun, içimden . - Peki dedim gezdiğimiz -yec 
gelen bir arzuyu yenemedim. lere bakalım. Ve yavaş, ya'1aŞ > 
Hepsini .bir liihzada okudum. nu korta getirdim. MektuZııJl1 İçinde, namı müstearın.dan hah buldu; aldı ve hiç aıilamadı.ZJı 
secliyor, 'l.IZun .uzun düşüncele- ten anlasaydı onun yaııııı ı ı 
rini yazıyordun. Birdenbire, bir he<r zaman Nerime" Cavide ol!. 
kaç ay evvel, İstanbuldaki ar- iptilamdan bahsedebilir J111~ / 

kadaşlarımın Almanyaya gön-ı dim? O hafta seninle, Nall8 .1 
derdikleri mecmuaların içinde- larda görüştük. Beni, yıJJııf~ 
oki son şiirleri hatırladım .. Ve sana bağlamaya kafi gelen ~0. 
"Nerime Cavit,, imzası olanla- 1 zel ·gözlerinin hususiyetine! ~r 
rı niçin çok sevdiğimi o zaman • nu~anın, gülmenin husu.s;t ıı• 
anladım. Mektubu gene bük- 'ı !erile beraber bütün incelıg~ıııı 
tüm, yere bıraktım. Nazanın ifadesi de karışmı§tı. Seıt111i1 : 
merak edip, arayacağına emin i konuşmanın, seni dinleme~~; 
dim. Hem o aramazsa bile kort ı öyle doyum olmaz bir ~eve'' 
tan en son çıkan ben olduğum J vard; ki Füsun. . HalbuKı 5w 
icin, başka kimse görmeden oo 1 heni ne kadar soğuk ka:J"Ş~e' 
nüp alabilirdim. Onlarm yanı- j' mış, ne kadar yabancı u~) 
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M~h;~sluk isteyenler: Son listede 
kimlerin ismi var? 

Istanbulda intihap bu sabah başladı 
(Başı birinci sahifede) den mütekait, Hasan Faik B. Devlet hususiye müfettişi, Ahmet Sait B. 

haneddin Hiiliı B.Dr. sıhhiye müfct- Demiryolları heyeti teftişiycıindco. Sulh ceza hakimi, Hakkı B. Darül-
t ti§i, Sezal B. Adliye müfettiflcrindcn ~ ... B. Sirkecide ~çeli lokanta sa- fünun nebatat asistanı, Muzaffer B. 

lstan~ul günırütleri mu~alaza nıüoiriJe
fin~eut 

ANı M b' 1 deniz kaymakamı Muhiddin, stanbul Halit Ali B. Tüccar, Mazhar B. mü- hıbı, Salih B. Yedıkule maliye şube- Eczacı Ticaret mektebi asastanı, Ha 

k ' 
.URA 7 (Tele .. fon) - beuluus- da binbaşı B.eh~.et, Eml_ ak ve eytam. · J d t k ç r k tt • tekait mümeyyizlerden, Rıza Nuri B. sı memur arın an, hsan B. avu at, san Hadi B. Tapu memurlarından, 

•ıa11 d .. ın u- .aya muraca~ a bankası mechsi ıdaresınden Muhlıs: Dr. Muzaffer B. muallim, Ali B. tüc- Mehmet Alı B. Tütün inhisarı muha Mehmet B. İstanbul umumi mecli-
ıger zevat şunlardır· h t Adana ziraat ve ticaret borsası komı De · la 'd · den Be çc car, Fevzi Şahabeddin B. Belediye siplcrinden, Şevket B. hattat, Ahmet si azasından, Galip Hakla B.Doktor, 

Ö ınıryo rı ı aresın .. d.. u·· .eri Mahmut, Trabzonda demokrat H'km B · d t .ııer Em · · 1 · şube mu ur · ikbsat müdür muavini, Kazım B. Be ı et · §ımendifer fabrikasın a, Bican B. stanbul U. M. azasından, 
Ne ' . nıyet ış en . "ddei umu Mustafa Nuri, Denizliden Kayalı oğ- 1 B Ahmet B de · · M f Ef K S d" B t b 

1 - ( •tımrük muhafaza merakibi için 1;; ton makine vap;ı 
kapalı zarfla munaku>aya konulmuştur. 

2 Umumi ve fenni tasdikli şartnameler, mudiriyct k~lcmın-

den alınacaktır. :neddın, Kastamonı rnunhı'sarı mu lu Ata, Manisada orta mektep müdü şiktaş belediye başkatibi, Cema . · mırcı, tısta a '. o- a ı . stan uJ U. M. azasından, 
ı l>ahri Adana tutun ı belediye muhasebecilerinden, Osman camu~ta paşada k!'hvecı, Tevfık B. Yusuf B Balı evanlar Cemiyeti Rei-

h · E . Nazmi lstan rü Cevat Refik, Ankarada müteahhit B. belediye miHettişi, Sıtkı B. Sana- mu. altım,. Emın Alı B. İst.anbul umu.- sı ... Ma.. hmut B. Belediye levazım mü- 3 - ~lunak. '• '.!7 nısan 931 pazartesi gunıi sruıt ı ı de ıı· 
b 

1
";"'

0
at müdükrü C nısp Gala;asaray Hikmet. Konyada ziraat mütehassısı ı d . <:a r. Hak ı ena , H d S yi ve maadin bankasında, İsmail Haki mı mec ıs_ azasın. an, Fent B. Emnı· duru, Hasa~ B. Belediye levazım me hafaza :\h.diriyetinde )ıipılacaktır. 

''a•~ . llım· ı' Saffet, Ziraat Bank_a~ı ay a~, ongurlud.a avukat .Ahmet la B. tu··ccar, Hı.lanet B. Adliye me- Y.et sandı.gı ta. hının şefı, Saffet B. Fa muru, İsmaıl Hakla B. Mu"dde'ıumu ' 1 kl'l . . . l k % 7 -
t 

,~, EJaz M d b k !il d Akı T • - - "k · ı erın, ş:ırtnameoını nara o .~ muvakknt aiıveıı-
zrn r ubc&· de Hakkı Manco, . ızı e em, es a va er en ı ev- murlarından (icrada) Tarik B. Zira- tıh belediyesı baş mühendisi, . mi muavini rindcn, Ahmet Ziya Bey .,. Tıcaret od:. reisi şükrü, 1t1~ta1nb~' fdik. ZCiraadt baRnkauhsı.mecli~i idaresi~- at bankasında, İsmail Zühtü B. bele Ne~et B. Aksaray meb'usu .. Velı Bakkallar cemiyeti reisi, Ahmet Rı- rne teminatları ile belli u \"e aıtca h:ı r bulunrn !arı 

tr!.- m"• ,,,_ mektebi m. ua ım erın en. ev et.. _us ı. Malıy.e müfe. ttiş M af B B Fatıh kazas k k Al Va B F M d h B t -----~ wau.uu diye imalathane müdür~. ust a. . : 1 ayma a~r •... ı ~ z~. ',. ınn~r, ... ~m .~ . stanbul 
den İbrahim ııecmi. Nığdcde Halk lerın<len Munır. sabık İzmır mebusu mütekait binbaşı, H.iimt B. belediye lı B. İstanb~l bankası mııdüru, Na~ı gumruk muduru, Sureyya B. Zahire K Alma Kitaphanesİ iırkasr azasından Mümtaz, la~nbul Tevlık, İstan.bulda komisyoncu Liltfi memurin kalemi mümeyyizi, Feridun B.. İstan?ul ıman şirketi kontrol mu borsas'.nda mürakip. İhsan B. Adliye AR Q N 
Vt. mütekait erkanıharp mır~layı Fındıklı nahıye heyeti idare azasın- B. Cerrahpaşa eczacı başısı, d~ru .saım _Bey belediye şirketler ko d~ k.atıp, Nehri B. Sabık gümrük mü Beı oğlu Tünel meydan.oda 52J 
Ali Remzi Siva• orta yayla zıraat dan mütekait Mustafa Galip, Samsun mıserı, Salahaddın B. balıkhane s<r durli, Abdulbakı B. Darillfünun mu-
basmüdürÜ Nevzat, muharrir Faruk da Nafia müteahhidi Nuri, Bursada Nimetullah B. Darülfünun müder kontrolü, ~bım B. Cerrahpaşa has- allimlerindcn, Abidin B. Mektep mü 
Nafiz, Maliye vekaleti doktoru.Besim Ahmet Edip Pş. hastahanesi doktorla risle~~en, Şin~s~ B. P?lis üçüncu ş~ tahanesı etıbbasmdan, Niyazi B. Scy dürü, Salih B. Elektrik Şirketi me
.t' .. 1 ·z ağır ce..,a a asından Hikmet_ ~dan Nureddin, Bursa belediye ~c: be mudur muavını, Eı~·ıın B. ~ercs~c~ı riscfain veznedarı, Ethem B. tüccar, muru, Kemal B. mütekaidini askeri~ 
ıkt• at veW.l tı frn müşaviri Mehmet ı.ııı Şerif, Kocaelide binbaşı mütekaıdı taciri. Saffet B. ba~r_ıye mutekaıdı, Tahsin B. tü~car, Alacddin B. maliye yeden, Hamit B. Süt miıstahsili, Ra
A ~' Tayyaı, Kocaeli frrka idare heye Naz~, Nazilli avukatla~ın_dan Ömer Ka~ B. şeker. tacın, ~hm~t Saffe~ tetkik memurlarından, Kamil B. po'l ~it B. Posta telgraf müdürlerinden. 
ti reisı Rifat, İstanbul fırka Taksim L~tfı, Balya hukuk hfı~_Samı, ~~- B. tu~~· Ce~l B. muddeı u_'."umı ."ve_ telgraf memurluğundan müteka Mahmut B. Rüsumat katibi, Muhit
nJhiycsi ocagından İsmet, Askeri mır _Torbalı hükUmet tabıb.~ Tevfık, m':"'vını, İbrahım Ethe~ B. tüc~r, ıt, Rı.fat B. İstanbul müftıilügu mu-1 tın B. Elektrik Şirketi memurlann
fa ikalar mühendisi Hamdi, Erzu- İzmırde Baytar Sıtkı Ş.~~u.'. Ank'."a M~taz B .. ~shabı emlakte~, .~e~ı ~: hası.hı. Celal B. Fatih nibh mc~nuru dan, Ragıp B. Hava gazı ~irketi me
r~ •u Na ık Ef. zade Ahmet, İktı- posta ve telgraf başmudur_u Naım, kereste tarırı, ~emal B. Tutun ınb. llaht B. ıstanbul liman şirkctı mc- murlarmdan, İsmail lfpkkı B. Arpa 
>at Hkileti müşaviri Şerif, Balyada Kay• ride fırka idare heyet~.de.n Fa- sarı lcvazı mşefı, Kahrama;'. Ahm t murlarından, İbrahim B. bakkal, Ka· Emini Mahallesi muhtarı, Hüseyin 
avu 'at Ahmet Muhtar, Şurayi devlet i - Iscanbulda Aksarayda multüz~de B: Tah~akale _mu~.tarı .. Huı.:ısı .~· Sıh- nıil B. Maliye muamele ınemuru, Re Daim B. Mezbaha memurlarından, 
k:ıtıplerinden Asım, Şark demiryolla , chmet Vahit. Çan~ırıda ~ledıyc lııyc muf~ttışı Huseyın ~usnu !3· cc lik B. posta telgraf memuru, Hamdi Eyip B. Arabacılar cemiyetı azası. 
rı t lgraf atclyesı fen memuru Mus- reisi Sait, An~~ Nafıa b~şmühen~ı- zacı, Sabıt B. Muhase~eı hususıyedc P.. yüzbaıulıktan mütekait, İsmail Hüseyin B. Çarşı esnafından, P~hli
tafa Zühtü, Alroanyada gazete mu· si Şevket, D~nızli ~ıtma mucadel~sm- m~mur ... 1hsan B. muallım. Y.a~up Hı~ !'lakkı B. Akseki muhtarı, İhsan B. van Mustafa Ef. kahveci. Ali B. kö
h~biri Habip Edip, Yozgat baro reisi den. ~r. Şad_ı. Yenı Malatya fabrıkası mı B. tücca.r, Alı B. tuz tac.ır~, ~edrı ıcra _memur~. Salahaddin Bey muha· .nür taciri, N .. rmi B. Ticar t odasın 
Zıya, lıtanba.l Kazani zade Mazhar, sahıbı Şev~ı'. Samı.un - . Sınop hattı B. ~z fab~~kası muhascbecısı, .mcr ıebeı hususıye m murlarmdan, Mus- da raportör, Afil B. cezacı, Ahmet 
Samsunda Noter Hakkı. Erzurum bag müfe~p Tevfık, Zıraat bankası Lutfı B. Rustem.pa.şa m_u?tarı, .. süley tafa B. Maliye icra memurlarından Enveri B. Has~ki ha ·tanesi cezacı 
r.ost~ miifettişi Rüştü, Dr. İbrahim mürakiplerınd~.n Ahmet ~anubcr, A- man il· hamal boluk reısı, Huscyın Mersin B. sr!.ıze taciri, Zihni B. dö•e başı, Müçteba Salahattin B. Katip 
Namık, Samsun umumi meclisi aza- danada operator Yusuf Zı>'.a, Adana- B. yaghkçı, Hasan Ef. Yavuz~ı.nan me tüccarı. Hamdi B. müftülük mc- Kadri B. Süt müstahsili, Muharrem 
s n İhrahm, EJlıkesir iskan me- da ağı_r ccz_a aza~m~n Şa~ı, lata_nbul muhtar<, Mehn_ıet Ef .. şeker tacın. A murlanndan, Tevfik .e. Güm iık mc- B. Mütckaidinden, Adil B. Eczacı, 
ııı~ru Hal.kr, K :ıya zabit mektebi da miıtekaıt 1'.'1ıral~y .. Şefık, . z.ıraat saf B. Hoca Gıyaseddın muhtarı, Ha ır:urlannd.nı Sadcudin B Mimar Si fos tala B. Koruk Mahmut mahalle
ın !iınlenr.den Kemal, Bafrada sıt- bankası memurın mudur m~avı?,ı o.~- fız Şe~ket. B. posta ve t~lgraf umuru nan ikinri muhtarı. Mustafa Necati si muhtarı, Ali B. Uzunyusuf mahal
ına mu . . de Dr. Kazım Hüsnü, han, Gereze~e Yakup, fabn~to_r S~- hukuki~esınde.Ccva.t:ı;ı.y~ksek_ bayta.r B. rrümar Sin n birinci mu!ıtarı, Ka- lesi muhtarı. Mehmet Hulusi B. Ma
l rcle mut k ;t miral.iy HulQsi,: leyman Sabn, Tayyare cemıyetı mu- mektebı muhasebecısı, Sunu~ı B. tu: mil B. tütün inhisarı muha. plcrinden !iye memuru, Lütfi B. Polis komıse-

susta ıliş do . toru Ali Cevat, lz-: fettişler!nden Yusuf Ziya, ~anakkale tün i?11isarında memur, Nazıf 1:1· Ahı Necip B. Maltepe lis i mUdür mua- ri, Sadi B. Mollaşeref mahallesi muh- 2 
ın rde nüfus mi.ıdıirü Hikmet, Anka- 1 de Cemıl Liltfı, Malat:r.ada ıandarma çeiebı muhtarı, K;ıI~ç zade Zıya B. vi.ni, Ahmet B. kerest~ taciri. Cemal tarı, Mehmet Emin B. Poliıı Müdtı
raJ m sai t: reth

2
nesi sahiplerin- kumandanlığından mutekaıt Faruk, kabzırn_al cc~ .. reıs~: Mehmet .. J".~nın Zıya B. doktor, Ali İsmail B. doktor. riyct. Başmemuru, Sait B. Polis kıs· 

d n M .:;tafa Hilmi. Kayseride avukatı Erenk?yün~e Ziya,. Elazizde Tü~oca ~: z'.11llre tacırı, ~useyı~ .. Husnu B. Ali Mustafa B. tüccar, Hasan B. mü mı siyasi mtmurlarından. Galip Bey 
ı;: . l, Malatyada Hakkı zade Şük- ğı rem Halil, Bilecık sabı~ mebusu alı bcare! ~ektebı .m.uduru, Fazlı B. hendis, Ulvi B. vilayet evrak müdiri M.. k ·c1· d Ek B , 
ıu Mardin <1 ·imi encümeni azasın- Ahmet Hikmet, Bilecik Tıcaret odası lstanbul vali muavını. Hacı RecepB. sabıkı, Saim B. mütekait, Mustafa ute aı ın en, rem . Evkaf 
Jan ka} makam 

1
,hmet Rifat, Barut• reisi İbrahim, esbak Torbalı kayın~- tüccar, Mustal~ Hayrullah B. dok: B. Mimar Sinanda kahve sahibi, Ne- memurlarından. Avni B. Defterdar

İn!ı "1rı icfarc .neclisi azasından Vas-1 kamı Ferit, Konyada ecza~ı. Samı , t~r, Rı~~ B. sıgort~cı._.Ahmet ~evkı şet B. tütün inhisarı memurlarından. !ık avukatlannd;ın. 
!i, t tanbulda tü~cardan Hilmi, tstan- Şebinkarahisar ağır ceza re!51 Talat, dış tabıbı, Ah_ı_ne~ ~ukru B. yerli m~l Süleyman B. Galatasaray lisesi dahi- Refik Ahmet B. İstanbul u-
buı Tıcuct odası istatistik şefi Nec· Tokat meclisi umu.mi azasından Fev !ar pazarı mudüril, Orhan 1;'ahsın !iye müdürü, Yahya Galip B. Kırşc
t · B..ıl k . ·d. D N f Ethem Da- zi. !stanbulda fırka ocak reislerinden B. Dr. Abdullah B. avukat, Ali Rıza bir meb'usu Hulusi Ertugrul B. Dr. mumi meclisi azasından, Emin 

Bilmecemiz 

•llllR•C•llff~in hall•t/llllfil 
ı-kll 

ı ;ıiye :.:~~tic m:hall~ :dareler ;,,ua- Hali.! Rüştü, Afyonda çiftçi. Yu~ul: ~: İstanbul polia müdürü, H~kkı. B. Avni B. av~kat İstanbul umum mec B. Haliç şirketi müdürü, Süley
"ıni Naci, !zmirde avukat Nuri Srt- İzmırde esnafbbanlraSası Ala9chir ~,ildü tucca~:["üril.e~ ~merBB. be~~1:•~ !isi azasından, Tevfik B. muallim, man Şevket B. muallim, Celal 11 
kı, Tem · mahkemesi azasından Ni- rii Turgut, aa ık ~·u.n mc uıu sat mu • ım : ":'.u .. • Nuri B. Talebe yurdu müdürü, Mes' B. Haliç şirketi işletme müdürü 1.-..ı......ı.....ı.....ı.....ıı=.:::ı....ı..~ 
Y•ıi, ~iycti umumiye mütercimi Talat, Ankarada .denı.z h~baııaı Ta- Muhtar B .. doktor, ~li Ş~ B. d~~- ut B. Ayvansaray değirmen müdürü İhsan Arif B. Dr. İsmail B. do- •••lilllı.J•bl•~cl••I 

Soldan aai•: Osrnan Şefik, Kütahya mütekait bin- bir, Ankarada mütekait bın~3§ı Fua~ tor, Hüscyın Hüsnü B. kosele tacı~, Emin B. tüccar, Hilmi B. Dr. Ömer Ah h ba~ı Nuri, Gönantia avukat Rifat, Ku Refet, latanblulda hemi lihd_endia. _FahDrı Mu;ıtaRfa M~hmB ~.!:!1Atdld?lrtonıuhas, Hil B. kasaplar cemiyeti umumi katibi, kurna tüccarı, met Be çet B. 
lt]j lisesi muallimlerinden Raif Nec- Hüsnü, Anta ya e ıye re111 r. seyın emzı . .,........ ıye m e Fikri B. Tütün inhisarında depo mü tücar, Nafiz B. Tütün inhisarın 
jet, !zmirde Dr. Şük•ü, Osman, sa· Galip, İ~tısat vekaleti ih~cat rapor- ~isi, Ali Rıza B. doktor, Fuat Ha- dilril, Agah B. tütün inhiaarında mu da, Abdullah Hulusi B. fabrika
iıık .. dalaa müsteşarı Şefik Pata, törü Akil Emrullah. İzmır orta mek- mıt B. doktor, Kemal B. hayvan bor rakıp, Cemal B. din müesseseleri mu tör, Yunus B. Cibali tütün fab
/\nk'.:.da lş hanında Şakir Haz~~ tep muallimlerinden As18;n Nac!, sası ko~seri, Medeni B. do~.r, ";~ r~laplan·~·an,_ A~i B. tüccar. Saded· rikasında, Kasım B. fnınCI, Mu 
l<onyada baytar Şemsi Mahmut, mu Samsunda sabık Ba~m mebusu Akil zet B. Şırketi hayriye umum müf~tti dın B. tutun ınhısan memurlarından ha B Ml · tetkik 
tekait · 

1
- Servet Erıurumda Zonguldakta fırka ıdare azasından şi, Hasan Fehmi B. Tayyare cemıye- Tevfik Paşa Mirliva mütekaidi, Fazıl rrem • aı!e .. memu 

/\ti B. °;;.';e a~evki. Ka'ragöz başmu- avukat Tevfik, Samsunda umumt mcc ti mlidürü, Halil Sezai B. dokto~,Hüs B. di§çi, Arif B. eczacı, Hulki B. avu nı, Melunet Fnıin B. tüccar, 1:1~ 
h•rriri Orhan Seyfi, Akbaba aahibi !is azasından Kemal Beyler. n.ü. Sadılı: B. yaQ!c~ vagonlar mümes: kat, Klşif B. komisyoncu, Şükrü B. san B. D~a muhasebe katıbı 
Yusuf Ziya, Kuleli tedrisat müdürü aili, Mustafa Münif ~· doktor. Ali bakkal, Hasan B. ot tUccan, ~ahmut Hacı Tevfik B. mektupçuluktan 
A.hınet Suat Sindirgi kaymakamı Sa Kaçak rakılar Rıza B. avukat: Tahsın Hamdi B. ko B. zürradan, Necati B. kom11yoncu, mütekait, Sami B. tüccar, Halit 
laJıaddi E<İ· d "ftü oğulların- misyoncu, Haşım B. Osmanlı bankası Nuri B. Hilfiliahmer Beyoğlu vezne- B hah . .. . r.. d daıı ~· ırne e _mu mü memurlarmdan, Cemal B. belediye dan Naauhi B. rüsumat memurların • rıye mu~eyyız '!i:'n en 
dürüŞerıl, Gelcnbe~ı ort~ mc~~Emet, Müskirat ida~esi memurları müfettişi, Necmeddln ~· akaratı Yllk dan,' Hafız Kemal B. doktor, HUrrem mütekait, Hüsnu B. rwıumat 
Eu· Kemal, Sa_lihlide _Sına? T k t tarafından altı gun zarfında ya- !iye başkatibi, Fahreddın B. komı•- B. kaptan Feyzullah B. 36 ıncı ilk mübayaa memuru, Ahmet B. 
ta ~;:ı: ~aHıi Z~~~;og:e~ed~e~i pılan taharriyat neticesinde ati yoncu, Ahmet F~ B. yerli ~ mektep mÜdürü, Ali_ B. komisyoncu, matbaacı. Sabri B. Ticaret oda 
fen işle/ . ı;~. stat tanbul istintak deki kaçak rakı ve eşya müsade pazarı men;ıuru~ ~b. suno h B. Seyfbelec:ı~e Bekir B. Doktor. Smm B: Seyrisefa- sı katibi, Kemal B. Dr. Yakup 
h&k' ı relBI ıya, s kim ed"l . . defteri kebır k .. ti ı, r an · in Jevamn müdür muavıni Refik Seyf" B balclc ı Tahsin B ·ıa 

1 
• •ırıi Nuri, İstanbul belediye ~e re ı mıştır. . • .. muharrir. KCSprülU nde Fuat B. ede B. Armatör, Salim B. Zürradan, Ab-

1
, ··;a:.• .. · vı 

r~de~ ~itbat s_aı~m, ~.i~aretı ~- ı - Topka~ harıcınde ~- biyat fakülteli reisi, Hay.dar B. bele dülkadir B. Mektep müdürü, Halit >'.et zıraat .~duru, !"lustafa Nu t? ınudür muwını Mufı ~cc? ' müşsuyunda Dagıstanlı İsmaı- diye müfettişlik mümeyyızi, Ethem B. Adliye icra veznedarı, Tahsin B. n B. makinist, Haşım B. posta 
is %sat ':'e~et.i rnuka':'eıat daıresı ~= lin 14 numaralı hanesinde Behi B. Mahrukat taciri, ~ket B. Adli- Kumuıyoncular bir!i~ r~isi, Ahmet memuru, Kadri B. Posta memu 
Zi uav~ Enıs B~hıç, . ~k~ray u- Hanımın 3 numaralı hanesin ye memurların.dan, Şakir B. Darpıı:ı- Hamdi B. Pul müdırıyetı memurla- nı, Hilmi B. Posta memuru, 
ri Ya Nun eczahanesı sahıbı Zıya~ oe . İ '!in hane- neden mütekaıt, Ali Rıza B. Darül- rından, Alacttin B. Zıraat mühendi- H"km B MaHU mütekaidi A
z'. !\(odada esbak Erzurum mcb~ de bır_~zan, ve .smaı !Ununda memur, Osman Şerafeddin si, Ali B. Müesseaatt diniye evrak 

1 
et : . . . .. ' .... 

•ya, Dil encümeninden İsmail Hık- sinde ıki buçuk kdo rakı bulun B. Guraba hastahanesi etibbasmdan müdlirli, Hüseyin B. Zürradan, Avni ta B'. Polis ~et şube m~d~ 
llıet, Sami Paşa zade Sezai, Gen.ç muştur. Rqit B. miralaylıktan mütekait, İb- B. htanbul Belediyesi evrak müdü- Bahn B. perukar, Rıza B. ıskan 
:::·~u sabıkı Fikri, ts~nbul Li· 

2 
_ Kasıınpaşada Taphane aan Arif B. Bevliye mütehar.aıaı, rü, Hüsamettin B. Muhtar, Mehmet memurlarından, Gtılip B. tütün 

1 
Ştrkcti meclisi idaresınden Saf- d d 

3 
numarall Osma- FATiH KAZASI NAMZETLERi B. Barut inhisarında memur, Ahmet inhisarı memurlarından Arif B 

:· Milliyet muhasebecisi Ali Saip mey anın. ':ıe kazan kapak cib lzıet B. Ak Osman zade A.fyo~ Hamdi B. muhtar, Nazmi B. Rüsu- bık evkaf ketebesinden Mus~ 
Ylet. nm ıuınesın • ' meb'usu, İlhami B. mezbaha müfetti mat memuru Rahmi B.maarif mcmu sa B bakkal M L-~'c il 
P U··.. re ; Nail B' İstanbul belediyesi vari- ' . tafa · • eıuı""' em 

ta arlate muallim Gültekin, ,..-· • _ Ortak"" de Büyu"kayaz- Ş • , .. , 11,.i;, Orhan B. İstanbul bele ru, Abdüllah B. Sabık rüsumat me- B. Kehribarcı, Ali B. Dariilfü-
'-- llaeak oğlu Mustafa, Çorlu kayma 3 oy dat muu T h · B Mektep .. d .. _,, •---""tnı Kemal Samsun kaymakamı Ke · mahallesinde ek- diyesi masraf müdürü, Ismail B. Dev muru, a sın · . mu u, u, nunmeınurlarmdan, l.lllllail Hak 

1 - Para evi (S). Sin (3). 
2 - Uzvun cemi (3). Nida (2). 

Bir rüzgll.r iıml (3). 
S - Ev (4). Bir büyük lat'ai 

askeriye (4). 
4 - Çok değil (2). Başına bir 

(A) gelirse ortalarur (Z). 
Su (Z). Köpek (Z). 

5 - Teşrih (7). 
6 - Uzak nidası (2). Demir le-

kesi (3). Kaşın üstü (4). 
7 - Beyaz (2). Adet (4). 
8 - Fena mal ( S). 
9 - Öküz (S). Göz yatı (3). 

10 - Körpe sığır (4). 
11 - Pencere örtüsü ( S). Bir •· 

det (2). İstifham (2). 
Yukardan •ftliı: 

1 - Peder (4). Ufuk (3). Baba 
(2). 

2 - İzzetli (4). Bir renk (2). 
S - Ekmek (3). Uçan (4). 
4 - Zenci (4). 
5 - Beygir (2). Ceıire (3), 

Bayat değil (4). 
6 - Hicap (2). Bir iç kumaı(5) 
7 - Sayt (2). Su (2). Nota (Z) 
8 - Bir sea ismi (7). Zaman(Z) 
9 - Geniş dciil (S). Afikar ola 

rak (6). 
10 - Şimdi (4). Şeref (3). 
11 - Hicap (7). 

M~mlekette nıaı, Afyonda mütekait Cudl. Tem- ınada. ç~ 13 numaralI ha· !et demiryolları mübaya• .. komisyonu Mehmet B. Muallim, Avni. B. Rüııu la B. Rüsumat memurlarmdan, 
YI~ azasından C det Samsunda fır- me~çı - kapak kil cib azası, Yakup Sabri B. rusumat '?u- mat memurlarmdan, Dr: Hıkmet B. Vasfi B. tüccar NimetB. şapka 
lta idare . . ev ' . Adanada nesinde kazan, . • na ' aycne memurlarından, Ömer Lutfı B İstanbul umum mecl~ auamdan, .. . ' . .. Düscede feci bir intihar 
••ukat ;~1:, ~em !er'~ Fah- re lince ve 150 kilo alavıu- Guraba hastahaneai bq hekimi, Ah- Asım B. Müskirat .İnhısan Umum cı, Huseyın B .. yemış tüccan, vak'aaı 
ri, llirec 'k yon e te ~kara ' met Hamdi B. eczacı, Nafiz B. evkaf müdürü, Ccmaleddın F":"ıl B. avu- Cemal B. Yerli mallar pazan kı . . . . 
l!ccUıi ~m kay.?'akamı~uharrem ra, Ortaköyde Portakal yo ııer veznedarı. Necmeddin B. müteka. kat, Feridun B. Manya11. z_ade, Halil sım şefliğinden, Y akup Sabri Dlizeedc sandık emın_ının o.ti~ ff 
!lordu °'?' azas'.n. n . 4 - ka" d lO idini askeriyeden, Fazıl B. zahire bor Hilmi B. avukat Baro reı.ııı, Necati B Saraç Fethi B. Yağ tticcan ..... ~ _ıapu m.ernuru Adil B .. ıntlh. 
"alial ~~cdıye reısı Fahn, Al~n kuşunda Aydmlık so gınkaapak sası başkatibi Naci B. Hilaliahmer B. Avukat. Murat B. Asker mütekai- ~ V • hb' B h .. te .. ' ebluıtır. Adıl B., bafka bır Y .... 
liııııe . eddiı;t, Gala.ta~Y m - numaralı hanede kazan, • veznedarı, N~ri B. terziler cemiyeti di. Dr, Rüştü B .. cerrahpaşa hasta- .. er e 

1 
• • an .~us cın, ~edil'!iğ_i için ~ü~eirdi. Ve bu 

•e <ınden Halıt Fabrı, Mü!~~ teker fı:ç lince mt katibi Hafız Kemal B. Ro- itmesi baş hekimı, Malık B. Darülfü Suleyman B. Zahıre tuccan, Saf yuzclen 1ttifa etti. Bır yazıhane açıp 
ri, ::~ ~rı ':"~~~l; 15 _ Beşiktaşta Taşlaşla ar ::~olej mektebi muallimlerind~~· nun .. Müderrisle~~.d~.n, Al~ Kf!mi B. fet Arif B. diş doktor:ı1• ı;:e!11i B çalıııyordu'.. Bu ~t, ıcce aileıini 
f~nı Bcle?ıye reısı S vkct _ d D~aıt Ağanın bostanın Haydar B. içki inhiaar muhasebecı.,, Darusşaiaka muduru, Celiil l•eyyu İş bankası hukuk müşavın, Os kotnfuya !l"ondennıı, çoculdııruu u-
A.nkara mual!•ı;ıı Ahm:~ıa et. ' Kalım a ~~ lanca cibre, Mehmet Rüştü B. C. H. F. viliyet B ... avu~t. Esat .. B._.Din milesseseleri man Ef. Tahin tüccarı, Osman yutmak için yanında alıkoymuı, ço-
ta e ba lmoperatıli Ateş H • ::: da kazan, kapak, ' kezi daire müdürü Ethem B. Dr. mudüru, Dr. Şukru Hazım B. Cer- Ef Ş ke . H" .. Ef k f cuklan uyutmuı, sonra gramofonu 
trıit.' k meb'usla~ ~~::t ed: süzgeç, 11 kilo rakı, . n,::.ı.im Ziy.a B. fabrlkatör, Ferhat rahpaşa hastahanesi ~tibbasından, · e rcı, usnu · ~v a kurarak en sevdi~ .plido yerleıtinniı 
di Anamur Beledıye reıaı yr 

6 
_ Kumkapıda polıs mer- bel d' kantar merkez memurla- Memduh B. Sabık Fatih Belediye veznedarı, Ethem Ef. komısyon ve tavana aıtığı ıpı boğazına ıeçire-

n Beyler. k . k sında Sergerdeler soka B. d e J:cı Hakkı B. evkaf bankası müdürü, H'lil B. Fatih Belediye mu cu, Halit B. İstanbul belediyesi rek intihar etmiştir. Hadisenin fllY•· 
~ Sa~unda Şifa eczahaneai sahibi _ ez~t; umaralı İstipanın ha ::d~';n. Ali Rıza B. Bahçevanlar ce- ha•eb~cisi, Nafiz B .. Hukuk mezunu evrakı nakdiye memuru, Halit nı di~°:t noktası ıudur ki: Genç a
t.f ırıı, İstanbulc!a tüccardan Ha~ı gın. - n k k 'kil lan miyeti azasından, Süleyman B. esbabı ır.uallim, Rıza B. KutalıY:a Meb'usu, Remzi B. bahriye yüzbaşılığın- d!"" mtihar ederken ayağının altnıa 
Y ahın1;1~. İstanbulda müte~it baht;- nes~de kaza~ apa ~O • emlakten, İbrahim Fahreddin B. ilk Ata ı;ı. Şchzadebaş'. mahy~. ~ubcsi dan mütekait Hasan Hil . B b~ ~ey lı:oymamıı, ipi boğazına ge-
c .z~bıtı Fehmi Suphi, Dl)'arbekir ca, cıbre 23 kılo rakı, 5 gram ektep müdürü, Vahyi Ef. Sabık ce- Tahsıl memu:u, Saıt B. Kutuphane vuk İ :1 H li B nu · çırdıkteıı sonra ayaklarını yerden 

~ahsı Tabir, Samsunda Zübeyr oğlu tÜtün, m. eti belediye azasından, Rasim B. memuru, Hakkı B. Sultan Ahmet a at, sm~ı a t · eczacı, kaldırarak adeta inatla kendini boi· 
saUat._ De~!et De~iryollan ta~~ul 

7 
_ Kuınkapıda Langada ;::;;:,katör. Nuri B. e~ni>'.ct sandığı S~lh t>ı;şkiitibi_.}Iacı Ce~il R Bel.e- Ah~et Cemı~. B. b.ahriye r_üzba muştur. 

ka~dıgı ı_n~dürü Saıt, Tosyada muaa~ 'k . kağmda, 3 _ 8 numara veznedarı, Ali B. Adli~e ıcra memur dıye mulettı~hgınd~n- mute.kaıt, Su- şılıg~~ mutekaıt, Bekır B. Sabık noter tevkif edildi 
u at r~ısı Rıza, sabık Batum meb - Beşı çı 80 İ . anın hanesinde !armdan, Refik B. Adlıye emanet me kyma~ Ne?'ı B. DJnı mu_esse.selcr Seynsefaın veznedarı, Hüseyın' 
su Alı Rıza. Çanlanda avukat Be· lI Ardaş ve stıp . uru Recep B. dokuma tüccarı, A- murakiplennden, rlaydar Nıyazı B. B evkaf k b . d O lzınirde Reiıicümhur Hazretleri a 

lti.r Sıtkı, lıtanbulda Bcyazıtta Ömer kazan, nakil, !anca. cı.bre:. b_?ş :m Bey Adliyede mutemet, Tahsin Lise muallimleri~den, <?evdet B. • . e~e esın en, . sınan leyhinde tefevvühab liaaniyedı bu- -
liazım, Trabzonda Yeniyol gazetesi f boş kaplar 200 kilo uzum B da mühendis, Cemil B. kürk- Defterdarlık Varıdat Mumeyyizi, B_. ~lektnkçı, Ahmet B. ırat sa- lunmalda mazıwn Ktmıalpafll sabık 
lıat_nıuhan:ın. Bekir Srtlrı:: Saıı;ısun Ji. ıçı, 

1 
bul:marak müskirat u:.umuhtarı. Hu!Qsi B. müteahhit, TaJat B. Zahfre Borsası memurların- hı~ı, Fuat ~· Dr. Necati B mu noteri nukat Hidayet B. tevkif edi

~t muallimi ~emal, Tütün inhiaan salamuras d müsadere ç emzi B. Hobyar muhtarı, Rahim B. dan, Nurı Suleyman ı;ı. D?kto~, Be- aUim, Tevfık B. Maliye memu- lecetini haber alarak bizzat adliyeye 
tııubayaat komısyonu azasından Ha. menıurlar:ı tarafın :ın . kkı ~. dan •-L -k B d;• doktoru, Re- kir Vefa B. Posta mulettışlerınden, nı Sadık B kaptan y k B tealim olmuştur. 
""- K al Ş b. karahisar b k · · ·· bbıplen ha n tuccar • ıJlll" • "" N ·ı B D"' · ' · . ., a up · M ·ı h h-

1
·'-- da b' · · · b. ...,, em ' . e .1:' - sa ı fır- edılmış, ve muse B sta ve telgraf memurların- Mustafa aı . . . uyunu .umunuye H R" t d dı H" umaı ey uuun ırıncı ıs n 

lta mutemedi Husnu, ~~adan mil- da zabıt tutularak mahkemeye cep ·.':."met İhsan B. bakkal, HulQ- hukuk müşavırı sah.ıkı._ E~ın B. Rü- . acı us em a~a • u.saıned tak dairesince ke.ilen tevkif müzek-
tekait erkanıharp H;Jit Rifat, İktıaat ·1m· . dan, M 

1 1 
başmüdiriycti meaul mu ıumat muhasebe mudırıyetı muhasibi dın B. eczacı, Faık B. bmbaşı- ı,.....,.i ile hapiıhaneye ıönderilmiıtir 

~ckfileti müateşarı Ihsan Abidln, An- ven ıştır. si B .. tc lra il Hakkı B. Yedikule İli· Salim Ahmet B. Doktor, Esat Şera- lıktan mütekait, Refik B ilk 
lktısat vekalet ticaret 

müşavirliği 
kara askerlik şubesinde yllzbqı İb- Ankara SU tesisabnı haaı'bı, s~ürli Şevket B. muallim, fettin B. Dr. Darülfünun müderrisi, mektep muallimlerinden, Hu!U-
l'abinı Hakla, Divanı muhasebat mü- cak ta~Y0.0 Bm~ıkerl lisesinde muallim, Sırrı Enver ~- ~z~cı:. Osman Nuri si. B. ilk mektep muallimlerin-
l'altıp!anndan İsmail Hakı, Konyada Nafıa yapa ~ · k t Haaan B. Ezcacı kim B. İstiklal Lısesı mudur muavini Se- den Hayri B ku d • 
lilkiın zade tbrabiın. lstanbulda mü· ANKARA 

7 
(Telefonla) - Samı B a.~ an~ddin B. içki inhisarı dat B. İatern kabl~ şirketinde, Hüs- 'h' . · . n ura ~gaza tJrtısat vekaleti, Ticaret müşavirli 

"'8eııatı ziraiye müdürü Kcn~, ~f- Ankara su tesisatının Nafia ve- yager, Bu~:an, Nuri B. kösele ve de nü ~· Beledi>'.e ha.rıt.a. şu~csi . katibi, sı sa ~bı, Tahs~ ~: ~~ıne ve ğine uzun müddetten beri Almanya
~onlcarahisarda baytar Hakkı, Denız· memurları Mehmet Nuri B. koyun Mahır B. Polıa mudırıye~ı daıre mü- ~lektnk mektebı muduru, İsma da ticaret ile müştegil bulunan Habip 
1i orta mektep muallimi Lfltfi. Sinop kaleti tarafından yaptırılmasI t!- tücca"Mehmet Sırrı B. sigortacı, dürü, ~i .~· Esbabı emlakten. Emin ıl Hakkı B. bakkal, Haydar B. Edip Bey tayin edilmiştir. 
la_ tnU!kiye müfettişi Cevat Mazhar, esası takarrür etmiştir. Nafia ve tüccan,B otelciler cemiyeti katibi_ u- B. lçkı ıı -;•.sarında ambar memuru, defterdarlrk memurlarından, Av l•-1!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

llu~ik sıhhat müdürü Muhlis, Kon· kaleti sular idaresi yaptığı tet- C•Illl!1. Zihni B. muhassasat< zabye Reş•~ B. Kimr.aı:cr: H_asan Hulla B. ni B. muallim, Hüseyin Hüsnü nayi birliği katibi, Ulvi B. ban 
~da ınuatlim Muhlis Adapazarı za- kikat neticesinde bir rapor ve mumısıİ rından Mustafa Hami B. rü Bahrıl'.edeNn m.uBtek<ıE'ıt tıcarBetlc . me • Bey ilk mektep muallimlerin- ka memurlarından, Sacit B. Ha 
......, "--- . . ' uf y tta • h t~-~tıır B memur a ' tarından, Sab gul, Zıya urı . ezası, asrı Bey . . . tlıtitc~ .k~mıserı ~ , ozga bır program ~r~ · . U sumat muayene ~emur. urlu. dan Dit doktoru, Nuretin B. Gümrük me ~en, ~sun B. ılk mektep mual- lıç şırketi .. muhasebe memur~a-s mırlıva .Tevlık. Pş. Devlet program heyeti vekılede tetkik ri B. Viliyet te~k ~ B ~vlet murlarından, Ömer Lütfi B. Doku- lımlennden, Cemal B. rüsumat rından, Suleyman Şevket B. ılk 

ilan tarife tetkik memur:' v vi edildikten sonra mev- mütekait. ııaı:~. = B~ bahriye- ma taciri, Yahya Edip B. Muhaschci memurlarından, Mehmet B. Sa mektep muallimlerinden. 

Teş"'kkür 
IliraJeri>n doktor Nazmi \li Be) il 
refıka,ıııın ~enazesinde bizzat 

lıulumak veya bih·asıta taziyet 

beyan cıınet suretlle derin tee -
sürlerimi~e i~tirak ICıtfunda bu 

lunan muhterem zavata bl:tiın 

allenın şıikran ve minnetı~ı ar

za gazeten.zin dcla.letini rka 

ederim efendim. 
Operaıür 

:\1. Kemal 

Zayi makpuz 
Galata ltlıııIAt ı;iımrUgünün 1 ıo;;

Nn ve 9- il ·930 tarihli bepnnım 
muhteviyatı MPC markalı ve 31-. 
318 'o 2 sandtk Hın mensuaw 
ait gumruk malcp~za kaza·n ı 
olmuştur, , 'u ı.ı niye in! çıkarn~a
tımızd .. enlkı akpıırun hük , 
yokrnr. 

Anadolu 1 lan lzak • ad 

Zavi - Tlirki) e 4 ll:ınbsı· 
nın f 3~05 numaralı kumbaı·a

. ına ait 16525 numaralı h~ bı 
cari dclterı zayi oldu)tundan 

bu kerre yenisini alıp e ·kisinin 

hükmü olmadığını illn ederim. 

Sirkeci anasaryan Han 31! 
M. Cemil 

ı LAN 
!cucı Mubiıtın Bey 920 sene· 

sinde Kırımın Akmesçit şehrinde 
Troydlkl caddesinde btanbul Tıp 
Fıkülteıi Eczıa mektebinden almış 
olduıtu 1919 tarihli diploma$tnı zayt 
eyledigindcn yeniden nushai sar.iye 
diploma verilmesi lçln murıcaat ey· 
leıııltılr. Zayilnden diploma verilece· 
&inden hükmü olmıyın mezkor dip
lomayı bulınlann en yılan vlllyet 
ııhhat Ye içtimai muavenet mildür· 
liilGne teılJm eylemeler! llzumu 
lltıı olunar. 

Marq Sıhhıt ve L M 
Müdürü Halim 

lııt. lldaci len Memurlııtundaıı: 
Bir borçua dolayı mahçua ve 

paroyı çevrilmesi mukarrer bir por· 
tatil ADLER markı ya11 matlıwı 
ile üzeri camlı bir yazıhane 11-4·911 
tarihlacle Nil 13 te Beyoğlunda 
Kumbarocı yokuşunda Celll Ergun 
Bey EcahınCllloln kııptsı öntınde 
açık artırma ile ntılacatından talip· 
leria OIÜD mua11en Mille daireıııl. 
z1ıı 31•3611 amuaralı dosyıalle mı· 
hallinde buhııucak memurumun 
müracaıılın llln olunur. 

lıt. S inci lcruındanı 
Mahcuz ıııtılmuı mulı:ırrer Ber· 

llye markah biri lcapah, dicerl açık 
'l otomobil l 1·4-931 tarihine IDUJa· 

dlf cumartesi günü aut Jllı 13 de 
Taksim meydanında Nlmtızayede 
sıulacalaır. Miiftarilerin yuab ııı· 

mu da mahılllada memurUfta mııra. 

eudan llln olaaur. 

IST· 5 inci lcra11ndaııı 
Lülebargazın sanm11klı çlftll~n. 

de !iten yerleri mecbul kalan Buli
sebeto ve Keıteabela efendilere: 

Borcunuzdan dolay! takslm·Je 
Fiyat garajında mahcuz bir tırakıor 
malc:inınızın artırmasında mukadder 
ldymed bulmadığından ilı:iacl ve 
kıt1 arttırma ve · aıışı 4-5·93f ı.
rlhlne mü adli pazartesi günü sut 
12·14 de mezkQr Fiyat garajınd.t 
icra olunacaıtındın muavyen gün ve 
:ıutte hazır bulunmanız, •• nıiişte· 
rllerln de mahıllindekl mrmuruna 
mürıcutlın illn olunur . 

lstanbul ikinci lfiA• memur
tuıundan: 

lflasuıın açıldığı evvelce tl4n 
olunan MezbabadA Pıçahane mine· 
ahbidi Hamdi •lanın tahkiki dü unu 
hitam bulmuf T• tanzim oluııın 

11rı defteri alacaldıların teddkıne 

amade bulundurulmuş ve 7 mıfı-
931 tarlblnc müsadlf perşembe günü 
sut 14 de ikinci toplanmanın akdi 
takarrür etmiş olmakla ıllladaı. 

Iann yevmi mtziOrda Adliye sarı· 
yındA ikinci iflls daircslnin toplaa
IDI ulonanda huır bulunmaları llln 
olunur-
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6 \ılı uv ı :T 1931 

Zayıf ve iştihasız 
olanlara Fosf alt hulasası kullanınız. Her 

eczanede satılır' 

1 :.ı· b.'ıa..~:+ :-.... . • - .;[;, ... '.:.-· . . ~ fl":rw!'"_;,, . ,I". • ,; ~-.... 1 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ MERKEZ BANKA~I 
Devletimizin En Büyük Milli 

Mali Müessesesi 
ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi MuamelesiAçılmıştır. IstiiadeEdiniz. 

~ ~ 
SEYRISEF Af N 

Merkez acc n ta : ııı Galata küpr~ 

8•,ı R 2.16ı Şube Acenteli : 
Sirkeci llUbilrJu zade hanı 22740 

Mersin postasJ 
( Çanakkale ) 'apurn l O 

Ni~an cuma 1 O da Galatı · 

dan Çanakkale, lzmir, Kiillilk, 
'ilodrurn,Rados,Fethiye, Antalya, 
AlıUye, Menin'e kalkacak 
dönlişte Taşucu, Anamor, 
Finike, Dal yan, Marmaris, 
(;elibolu'ya da uğrayacaknr. 

A;:imctce Çanakkale için 
yük alınmaz. 

Trabzon ikinci P. 
( Cumhuriyet ) vapuru 9 

~isaa perşemb~ akşamı Galata
dan lnebolu, in op. Samsan, 
Ünye. Farsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, llopa'ya kalka
cak, dönlişte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Görele, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Sir.op, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayacakur. 

Büyükada iske
lesinde kiralık 

dükkan 
Bıiyiıkada iskelesi methı

llnde 3 numaralı dükkAn 1 
ilA 3 sene müddetle kiraya 
verilecektir. Kat'i ihalesi 16 
nisan 93 1 tarihinde yapılaca-

, ğından kiralamak isteyenlerin 
saat on altıya kadar levazım 

müzayede komisyonuna mü
racaatları. .................... 
ORIENTMARE 

AGE'llZlA MARITIMA !TALI.ANA 
balyan bandıralı ( EMILIO MO

RANDI ) Yapuru 8· l l nisana dot· 
ru limanımıza muvasıleı ve Marsil
lya ve Cenovı için cşyayi ticariye 
tahmil eder.ektir. 

ltalyan bandıralı ( FEDERAZl
ONE ) vapuru 20-24 ni<ana dolt'u 
limanıınızı movasalet ve Marsllya 

ve Ceo ova için eHaJI ticariye ıah· 
mil ed ecelı:tir. 

Fazla tafsilat için Gataıada 
~·rengiın hanında 8 uncu katta 
lı:tln acontalı&ını mllracut 

Telefon Beyoğlu: 2247 

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

Ci~e v·~~:n ~ PBf f embe 
Sirkeci' den hareketle Ereııı. Zon 
pldak, Bartın, Amasra, Kuruca
elle ve Cldeye azimet ve avdet 
edecektir. Tafslltt için: Slrked 
salonu karşısında Mizan oğlu 

han No: 2 Telefon lstanbul 854 

Kadıköy icrasından: Mehmet Hay
Httin Beye borçlu Tevfik Efendinin 
mahcuz bulunan bir reiı ioegi 12·4· 
931 pazar ~ünü <aat 1 1 de Üsküdar 
at pazarınd• açık ertıırma ·ureıilc 

s anlacatı ilin olunur. 

Emniyet Sandığı 
ı Emlak Müzayedesi 

i. 
"= ... ..... "' .. :ı; .o 

c. 

~ '~ 
:ı: ' . 

2869 1915 1070 

2180 7000 4697 

46CI 3100 5286 

ıS47 5517 5488 

1911 466G. 5719 

• 

329 2028 5960 

Kat'i karar ilanı 
Mcrbunann cins ve nev'ilc mevki vo 

aıOşıemllln 
tJorçlunun 

il•i 

Kaclıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Ha 
ıcı Mehmet sokağında eski 12 ve yeni 1, 3 
numaralı üç yüz on arşın arsa üzerinde bir 
katı kargir iki buçuk katı ahşap olmak ü
zere on dört oda, dörtgöz iki sofa, bir taş
lık bir hamam ve yüz otuz beş arşın arsa 
üzerinde harap bir mutbak ve iki bin do
kuz yüz elli beş arşın bahçeyi havi bir köş 
ıkün tamamı. Fuat Paşa 
Fındıklıda Mollac;elebi mahallesinde Doğ
ramacı ve Dereiçi sokağında eski 6, 30, 
'32, 34, 36 ve yeni ı, 34, 36 numaralı iki 
yüz arşın arsa üzerinde bir katı kargir ve 
Ôiğerleri ahşap olmak üzere beş katta iki
si natemam oda mahalli olmak üzere on 
ikı oda, iki sofa bir mutbak, bir tulumbalı 
kuyu, bir sarnıç, bir taşlık (ikinci kattan 
itibaren çıkması vardır) altında tam kar
.gir iki dükkw havi bir hanenin tamamı. 

Fatma Müberra H. 
Hanenin üstünde (22) numara görül

mektedir). 
Tophanede Karabaş Mustafaağa mahal
lıesinde Defterdar yokuşu sokağında eski 
/15 15 mükerrer 17 ve yeni 19, 21, 23 nu
maralı iki yüz elli arşın arsa üzerinde ah
şap üç katta biri dükkandan münkalip iki
si sonradan ilave edilmiş olmak üzere on 
altı oda iki sofa, hariçte bir mutbak, bir 
kuyu, bir sarnıç bir toprak avlu, bir ge
zinti mahalli ve dört yüz elli arşın bah
çeyi havi (tamiratı yapılmaktadır) eski 
bir hanenin tarö-ımı. Resan H. İhsan B. 
Şehzade başında Kalenderhane mahalle
sinde toprak sokağında eski 9, 11 ve yeni 
11, 13 numaralı iki yüz altı arşm arsa üze
rinde yarım katı kargir diğerleri ahşap ol
mak üzere üç katta 11 numaralı bölüğü 
biri yemek odası ve biri camekanla bölün
müş olmak üzere yedi oda biri ufak olmak 
üzere üç sofa, (camekan kapısı vardır) 
odun ve kömürlük, bir mutbak, bir mer
mer antre iki balkon (odaların üçü çatı 
odasıdır) 13 numaralı bölüğü biri yemek 
odası olmak üzere beş oda, iki sofa, bir 
antre, bir taşlık, bir mutbak ve iki yüz 
seksen üç arşın bahçeyi havi iki bölüklü 
bir hanenin tamamı. Melek ve Ha.tice 

(Hanımlar Hatim B. 
Küçükpazarda Hocahayrettin mahallesin
de eski kazancılar ve yeni camiişerif so
kağında eski 64 mükerrer ve yeni 8, 8 - 1 
numaralı yüz on arşın arsa üzerinde kar
gir üç buçuk katta sekiz oda, iki sofa, bir 
antre bir tahta koridor, bir şahniş bir 
mutbak, korkuluksuz bir balkon ve yirmi 
üç arşın bahçeyi ve altında natemam bir 
dükkam havi haricen sıvasız dahili sıvala
n tavan ve merdiven korkulukları ve bazı 
mahalleri noksan bir hanenin tamamı. 

Halime H. 
Üsküdarda Bulgurlu Mescit mahalle ve 
sokağında 'CSki 10 ve yeni 18 numaralı yüz 
arşın arsa üzerinde ahşap iki katta beş o
da, bir sofa bir küçük taşlık, bir bo druın 
ve mutbak ve kömürlük, bir şahniş, bir 
kuyu ve on ııltı _arşın arsa üzıerin4e bir 
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mutbak ve dört yiız seksen dört arşın hah 
çeyi havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Ali Ef. 
Anadoluhisarında Göksu mahallesinde a
tik Göksu mevkii ve cedit Kandilli cadde
sinde eski 7 mükerrer ve yeni 60, 62 nu
maralı biri yani 60 numaralısı seksen ar
şın arsa üzerinde ahşap bir katta iki oda, 
bir koridor, bir ocaksız mutbak haricen 
odunluk kömürlük ve 62 numaralısı yüz 
on arşın arsa üzerinde zemin katı kargir 
üstü ahşap olmak üzere bir buçuk katta 
üç oda, bir sofa, bir mutbak, bir kömürlük 
ve her iki hanenin müşterek kuyusunu ve 
bin dört yüz on arşın bahçeyi havi iki ha-
nenin tamamı. Fatma Hanım İbrahim 

Ef. ve Mahmut Ağa 
Kanlıcada yeni mahalle sokağında eski 3 
ve yeni 17 numaralı yüz yirmi be~ arşın 
arsa üzerinde ahşap üç katta sekiz oda, 
üç sofa, bir taşlık, bir mutbak, bir kuyu, 
bir şahniş, bir balkon (odaların bazıların
da gusulhane vardır) ve yüz yirmi arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Fatma Kutsiye H. 
Rumeli Hisarında Alipertek mahallesin
c.e eski hamam ve yeni çeşme sokağında 
eski 10 ve yeni 5 numaralı yüz yirmi ar
şın arsa üzerinde ahşap bir taraftan üç di
ğer taraftan dört katta biri yemek odası 
olmak üzere yedi oda, üç sofa biri ufak 
üç kilar bir balkon, bir kuyu, bir samiç 
bir mutbak, bir kömürlüğü havi bir hane-
nin tamamı. Hatice Atiye H. 
Rumeli kavak hisarında Dere sokağında 
eski ve yeni 5 numaralı yüz arşın arsa üze 
rinde ınaa çatı ahşap iki buçuk katta dört 
oda, iki sofa bir bodrum, bir kuyu, bir bal 
H:on, üç şahniş ve altmış arş.m arsa üze
rinde bir mutbak ve yedi yüz sekiz arşın 
bahçeyi ve bahçede bir kuyu ve ahırı havi 
bir hanenin tamamı. Halil veŞükrü ağalar 
Galatada yeni cami mahallesinde eski ba
lık pazarı caddesinde eski 23, 25, 27, 27 
mükerrer ve yeni 29 - 2, 31 ila 39 numa
ralı üç yüz altmış üç arşın arsa üzerinde 
dahili ahşap kargir dört katta biri büyük 
ve diğerlerinin bazıları camekanla bölün
mek suretile yirmi dört oda iki sofa, iki 
methal, ocaksız mutbak gibi mahalli (yir
mi beş arşın arsa üzerinde ahşap baraka 
mahalli elyevm yıkılmış bahçeye kalp edil 
miştir) ve üç yüz altı arşın bahçeyi ve al
tında üç dükkanı havi bir hanenin tama-
mı. Fatma Rukiye H. Mehmet Arif B. 
Mahmutpaşada Mahmutpaşayı Veli ma
hallesinde Kemerli sokağında eski 3 ve 
yeni 16, 18 numaralı iki yüz arşın arsa ü
zerinde maa bodrum kargir dört buçuk 
katta on bir oda iki methal camekan kapı-
lı üç sofa, biri mermer ve büyük diğeri 
küçük ve çini iki antre ve taşlık, üç bal
kon iki çıkma, bir mutbak (elyevm boya
hane) bir gömürlük ve altmış arşın arsa 
üzerinde maa külhan tamire muhtaç bir 
hamam ve yüz kırk arşın bahçeyi ve bah
çede sa~ç ve havuz ve ahşap bir odayı 
havi bir hanenin tamamı. Şahbegim H. 
Beşiktaşta Cihannüma mahallesinde yalı 
sokağında "eski 4 mükerrer 39, 41 ,43 ve 
yeni 8-1, 17, 19, 21 numaralı bin yüz sek
sen yedi arşın arsa üzerinde klirgir beş 
katta ve her katında birer büyük salonu 
üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarında bi 
rer odası ve üç yüz üç arşın arsa üzerinde 
ahşap bir katlı depoyu ve yüz altmış üç 
arşından ibaret rıhtım mahallini havi an
trepo ve yazıhanenin tamamı. 

Odekimoa Ef. 
Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 

altnuş bir gün müddetle icra kılman ileni müzayede neticesinde 

şey mi? 

'" ASPiRİN ,, BAYER fn so!l'uh aııp .. ıı
ifının çarçabuk önüne geçmesi hiç de 
hayret edilecek bir ~~Y. değildir. Billkls 
gayet tabiidir. "ASPiRiN,, gibi e"P' 
salibini ta~ıyan bir müstahzar mutlaka 
,müessir olmalıdır. Siz de a,ynı fikirde 
1değll misiniz? 

Sıhhat ve içtimai mua 
venet vekaletinden: 

Umumi hıfzıssıhha kanununun 206 incı maddesi mucibince 
k!letimizden müsaade alınmayan maden sulan gümrüklerden 
rilmiyecektir. Ancak 1 nisan 931 - hariç • tarihine kadar . 
ve tahmil edilmiş olduğuna dair vesaik ibraz edilen maden sır 

nnın gümrüklerden geçmesine müsaade olunacıkar. BinaenaJı' 
gerek şimdiye kadar memlekete ithal edilmekte ithal edilaıel 
bulunan ve gerekse bundan sonra ithal edilecek olan maden 
!arı için aiııkadadaranın bir defıı olarak müsaade almak üzre 
bav te içtimai muavenet müdürlükleri vasıtasile vektletimlze ııı 
caatları IAzımdır. 

Müracaat istidalarını raptedilecek beyanruıml', 
1 - Maden suyun ıın tilccarl isminin 

ıst 

2 - Tabii veya sun'i olduğıınua, tablt olup ta derunun• u 
madde ilAve edilmişse bu maddenin nev'inin ve ne nisbette il! d 
edildiğinin ~ 

3 - Tabii maden sulan için amilinin ve imal edildiği ıaır c 
rıtuvar veya fabrika isminin. 

4 - Toptan ve perakende liyaunın ti 
5 - Şimdiye kadar ithal edilmekte ise hangi tarihten tı' 

ithal edilmekte olduğunun, 

Bildirilmesi ve istida ile birlikte olarak: 
1 - Ait olduğu memlekette aynı ünvanile ve maden ~~ 

olarak satılmasına hükt'ımetçc müsaade edildiğine dair Türk ~· 
solosluğunca musaddak resmi vesaik, 

2 - Ticarette bulunan ambalajları dahilinde olmak üzre 
nev'inden - Büyük şişe, küçük şişe V. S. - ikişer numune .,.c 
letçc suyun tahliline lüzum görülürse ayrıca aumuneler isteoi 
cektir. 

3 - Alt olduğu hLikdmet ve Türk konsolosluğunca musad~ 
ve resmJ ve selAhiyet sahibi IAburıtuvar tarafından verilmiş ti~ 
raporu 

4 - Amballı ve şişe etlketlerlle memleket dahilinde neşrt' 
len veya ambaiAj dahilinde bulunan matbu prospectus ve il•~ l 
mevcut ise her birinden ikişer nümun-. gönderilmesi mukteıı 
Keyfiyet a!Akadaranın mali\mu olmak üzre ilAn olunur. 

.,--.,a.. . 
Dünyanın en hassas ve en dakik aaıV 

olup 15 sene için taabhütlüdür. 
1929 senesi Barselon mefh•rlncl' 

blrlncllljll kazanmıftır. 
Fiatlann ebveniyeti ve saatlerin zarafeti 

bilhıssı dl~~r markaların fevkindedir. 
TUrklJ'• için umumt veklll: 

VAHE OTOCIY AN 
lstanbul, Sultan Hamam, 32 N=~ 

Tay ·are piyango Müdürlü- 1 lstHbul ikinci Ticaret MaJılıe 
ıtnden: 

günden: Şitotel aıüesıe<esl11c merbon 
Numunesi ve şartnamesi veç- !onan 781~ ayak yerli Gleselerl 

hile 2,000 adet kitap tabı etti- kaddemı valı:l olan nan üzeriıı' · 
rileceğinden tab'a talip olacak· pılu artnımıcla lnymed muhamJll 
!arın pey ' akçaları ile birlikte baluumadıltnclan l1 Nisan 931 iJ 

N 3 C l 
martesi S.Ht Oada tekrar Strtt j 

J l isan 9 1 umartcs saat Bahçekapıda Ayniye huı meıbalill" 
15 te piyango müdürliiğünde •'1k arttınna ıaretile ııablıcagt~ 
mUteşekkl, tayyare mubayaat tallp olanlann mahalli meıt 
komisvonuna m iıracutları. h"ır hulunmal•n ilin olunur. ~ 

hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde tekarrür , 
rek birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayedeyt:t 
zedilmiş 13 Mayııı 931 tarihine müsadif Çarşamba günü sıı3 ı/. 
dörtten iti~ müzayedeye mübaşeret olunarak saat on ııef J 
çukta mubaımnin kıymetlerini geçtiği takdirde kat'i kararJa! " 
çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkQr 
de saat on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat e}'~ 

1 
leri ve saat on beş buçuktan sonra vuku bulacak müracaıı ; 
kabul edilemiyeceği ve mezkUr emlfilceevelce talipolanlarIJl eY' 
karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur ısı 
diği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş ad;~ : 
caklan lüzumu ilan olunur. ki:;. 

Mes'ul müdür: Bürt.ka:J'iir 
M 


