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BUl~l 
2 nci sahil.ede : 

ı A•lrı atikA tetklkah. 
2- Son ve harlct huberler 

S üacll ~•hlfede: 
1 - Et flatlannda lhtlklr Da9• 

ladı mı? 
2 Ziraat oduı yann mühim 

bir ıcılm'l aktf'decek. 

3 Komünistler hakkındaki 
karar dün tethln1 edildi. 

4 .'lluhtclli •emnerdc Uç 
e rarhane kapatlldr. 

4 Uncu aabifııdec 
ı~ !'elek. 
2- Hlklye 
3- Ron1an 

.. ~~~:~=~ .. JFoÇB kaymakamı, jandarma kumandanı 
~~,~:~:~t-if~~~::: mevkufen Menemende bulunuyorlar •• 
dele kudretine azim ve cesarete 
IJ\alik olmalıdı' rlar. Memleket -----------------------:----:-----:::----:--:-:-::-------=------:-::::=====================--= 
~~~:7~:;r~~~%;~ Firari Hüseyin evvelce kaçakçılık Büyük reisi'"""":;;~;:;-:;:::;,::~=·· i 
~~nç;:;:~ı~~r :~~t::n~~u ~~~ etmiş, iki defa askerden kaçmıştır Gazi Hz. Antalya da '.=.:,:!. Milliyet bugün alb yaşına girdi. Cümhu- ~:i··.~-~.:.i 
retiıe halkı ümitsizliğe, bedbin- riyet ve inkılabın öz evladı olan Milliyet bütün 
liğe sevketmek te okadar fena R · · ·· h H al "111 •••• b' dü Jı E d h t ft eısıcum ur z. ay g.ı neşriyatında daima bundan ilham aldı. mı 
ır politikadır. Esasen hakiki oı·vanıhapp n _fley .'la ın oyu ara ar- karargaAhında .!-,:~· im. ~aziyet. kalplerinde iman kuv· 1. • Y' Muhterem karilerimiz pek iyi habrlarlar ki 

~eti, çaİışmak cesareti. taşıyan- /arından bir kaÇ kişi İÇİn hapis hararı VeJ'dİ vazifeler yapbrdılar 1
1
!
1
!
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Milliget'i neşre başlarken cümhuriyet ve inkı- • 
ları bezdirecek bir mahiyet ar- AA E lap prensiplerine sadık bir halk ga2etesi olaca-
letJnekten uzaktır. Yenilemiye- k ile ı·andarma k d ANTbALY~·~0 r · · - ge lilj:l, ğımızı vadetmiştik. Beş senelik intişar hayatı-
clk mü kilat iıe karşılaşııg-ımı- Foça kayma am uman anının vapw:u: u sa .a ımanı~.ı~a u d b k k . b ı ki - • • b Foça •k t gelmıstır. Gazı Hazretlerı ogle- :::: mız a u yü se prensıpten ir an ayrılmadık. 
1 

'mse iddia edemez. Bütün tevkıflerıne Se e. ' . SUI as 1 den so.nra moto"rle ı'skeleye çık- i1!.,11 '.·ı M"ll" t h . . ti' tıldı' b l: llıese)e: bir taraftan günün mü- t ı ıge sa aı ın şara a gı u eı sene 
hıııı ihtiyaç ve zaruretlerini - tahkikatının aleyhlerıne ne ıce vermesidir mışl?': ve vapurun muvasalatin- mı zarfında mazhar olduğu tekamül ve inkişafı 
Ilı den ıtıbaren rıhtımda ve geçe- ::;: bu Iayetegayyer prensipe sadakatine cümhuriyet 

evcut vasıta ve imkaruarla • h k . b ceg· iyollarda biriken halk tara- ! .. ::.:. ıııuka ı k u·ı t b.t B 1 k n mu a I ve inkılabı müdafaa için ubtesine düşen vazifeyı· 
yyet o ma şar e - es 1 Perşembeye a ı esır gurupunu emesı aş ıyor fından a. ıkışıanmışıardır. . .. ı.ı.;_·ı. 

'tıııek, diger taraftan milli ve R . h H 1 d - yapmış olmasına ve mubterı;m karilerinden gör-
~llıumı mesaiyi de ona göre MENEMEN, 10 A. A. Gö- mende bir otelde kalmaktadır- gün öğleden evvel Miralay Ata eıs!cüm ur • azret e:ı, og mı düğü rağbet ve teveccühe medyun olduğunu 
tarı. , • • b·ı k d" ··ı n lu"zum ve elde edilen bir- !ar. Beyin riyasetinde toplandı. Ve. ruca alay karargahına gıderek, !fü d .k b 1 H d 
l:ı ıun etmesını ı me te ır. ru e Bunlar mevkuf olmayıp ne- üç celse aktetti. Birinci celsede vazifeler yaptırmak suretile as- mi mü n u unuyor. er gün aba iyi, daha mü· 
lliıun için her şeyden evvel bil· çok delail üzerine Foça kayma- M Alaşehirliler hakkındakı" kara; keri teftiş etmişler ve memnu- : •. ::.:. tekamil bir cümhuriyet ve halk gazetesi olmak, 

tiiıı hakikatleri olduğu gibi ef- kamı Lı'.itfi, Jandarma kuman- zaret altın~adırl~.r. .. • enemen . 1 . . k d 1 b ı .. ı k 
!tarı umumi e e arzetmek hal- d Tahir Beyler bugün Diva- divanı harbı bug_un og.led~n ev- tefhim edildi. Bu karara naza- nıyet erını uman an ara e- !!!: isti halde de Milliyet'Uı par ve preosipi 
ka .. y y ' anı h t vkife alınmış- ve! Miralay Ata Beyın nyase· ran 677 numaralı kanun bük- yan etmişlerdir. füj olacakbr. -·ı 
Ul n;usbet r:ıaI~ma~ ve he~ap nı harpçe ta tI e tinde içtima ve Alaşehirliler hak müne muhalif harekatta bulun- Gazi Ha2l!'etleri, kumandan- ~li [~ 
, ;'rınde vazıyetı m~talea ım- !ardır. kındaki kararım tefhim etmiş- duklan iddiasile m aley- Jann ellerini sıkarak aynlmış- •mmı::ııım:ımm:ı;mmmmmmmı!•!mı:mil.ımm::mı·ı:ı:i"ıi"ıı"rı'lıa:l'ı:=mın(D. 
anını hazırlamak lazımdır . (H ") Fo- aznunu 1 h .. ,,.,,,_ k • 'd k ................................ ::a: .............. ı.: : .......... ıwu n.. . . ; tı: Wr..ıw. 

" • . 1ZMIR 10 ususı .- tir. Bunlardan onbeşi muhtelif him ve mevkuf Ala ahirli keres ar, UAuıııet onagma gı ere 
Ilı. Vatan~aşlara, ~ika:ı ~mu· ça kaymakamı Lı'.itfi ve Jantlar- cezalara mahkUm olmuş diğer teci Hacı Mustafa rüfekası' Vilayet makamında mahalli iş
ııı~eye ~aım~ hakı~atı soyle- ma kumandanı Tahir ~~yl~r !eri de beraet etmişlerdi;. haklarında yapılan ;:ruşma so l~re dair Vali ile görüşınüşler
arzııı vazıiemız olsun. kHz::e~~· mevkufen Menemene getınahldı- BALIKESIRLILERIN MU- nunda maznunlardan Alaşehirli dır. ---------
af 01;rı!!m t~m.am;~ .. a 1 1 ısk !er. Tevkiflerine sebep, m ut HAKMESI keresteci Hacı Mustafa Efendi 
bizJm ~g!'nf.a .daır 1 ıer ve;.~Za~ Foça suikasti . tahkikat~di Aak- 1ZMİR, ıo (Hususi) - Di- ve Mustafa oğlu Hacr Emin ve Büyük kongre 

ıçın aı e verm z. hl · netıcelenmesı r. h ·· .. Bal M h t ·ı H f Ef lıııızn sözleri; herkesin ho!iunıı ley enne . . ieddin Bey v~ arp perşembe gunu . ı- e ~e og u acı Musta a . • 

Hudut hadisesinden 
hangi taraf mes'ul? 

fi'decek sözler değil milliyeti şam muhabın ~ema ·yasisince kesır grupunun muhakemesıne ve dulger Mehmet oğlu Rasih, Fırka umumi kongresi 
~İllrseltecek hakikatİer olmalı- hak~da bu~a ~~ı~1 

Buna se başlayacaktır. Bunlann içinde Hacı Hasan oğlu Hacı Ahmet Yunanlılarla Bulgarlar mes'uliyeti 
ılır. Maksadımız gün kazanmak ahkıkat yapım~ a feshinden Bahkesirde çıkan İstiklal ga- ve sabık tayyare katibi Kamil, intiha battan 
değildir. Hangi işlerin derakap bep sr~e~~::~e ahl~ev basania zet~sinin sahi?i İbr;thim Şuuri kunduracı __ Ali oğlu ~ehınet, sonra toplanacak.. biribirlerine atfediyorlar 
~<ıpılması mümkündür, hangi- evvel akal!nmasmı şimdiki irti- B. ile bazı eskı mebuslarda bu- B~ S~le~ Şevkı, tene- ANKARA 10 (Telefonla} -
l~ri tehir edilebilir, bunları tes· nn ı?adisesile alakadar göst~nne lu~aktad~. Bunların muhake kecı .İbrahim oglu Hacı Ahmet Cümhuriyet Halk fırkasının u- . ".'T1NA 6 (Hususi ~abi-
bıı etmek lazımdır C? . C 1 dd. B b·r mese mesınde, Dıvanı harbe Mustafa marufateuracı Mehmet oğlu Ah ...J...-• k . . ti'h b b .. nmızden) - Şubatın beşınde .. ,, sıdır cma e ın ey ı . d kti R lb • ... ... uı ongreaı, ın a a mu- y Bul h d d .. · 
~u işleri, çok realist bir. d~':'ıe~- lede~ tevkif edilen şahıslan ir- paşBa rııtas~tlil~ e~e r.h k . re:ı ı~ na ant Mehlll;~t o~- teakıp teırini evvelde toplana- d un(anz· • )gar u. u ~· uze~n 
li olan Gazi aöyleyor. Hıç ır • . il 

1
•
1 

d .. t nn· tir a ı esır erın mu a emesı u acı met, bakkal Huseyın ktı e ıınovo nun şuna ı şar -
'1~rafı olmıyan açık vaziyetler :; tıca die. ~·a ~ ~r d go~ . lş . • ne fevkalade ehemmiyet verili- oğlu Mehmet, bakkal Halil oğ- ca r • sinde 102 numaralı Yunan hu-
lıı.,.,.d~, en esirin ~~~;rm~~de Kenbı 51 ır a a an M n zmır yor. Hafız Celal Ef. serbest bı- lu Ali ve tabak~ oğlu Ki- dut karakoluna mensup bir Yu 
b etten düşer. .,, za tasmca aranmış, enemen- k ld y İ b ı "d" H M f H. ilk k f · • lia I 1 Ulunan) hatası• vaziyetleri müp- ld • ) ld • d tah- ra 1 1. arın Stan U a gt ı· zım, acı USta a ve ımmet ar nan ne ennın yatmama O an 
hcııı bıra~'::ak hakikatleri kapalı ~ d~ 0 ugu an aşı ıgm an.. d yor Divanı harp tahkikat ha· oğlu Cevdet, tekkelerin seddin kanlı bir hadise vuku buldu. Bu 

t 1Ularda sakJaO:ak, nihayet idar_edeki k_ika~ e_vrakr Menemene gon e- kimliğince Kamil Lfitfullah, den sonra muhtelif taıihlerde kabil hadiselerde vaki olduğu 
~~~sanların, vasıtasızlığı~, .imkan~ız- nlmıştır. İsmail, Aziz Şerif, Hüseyin; camide ve evlerde toplanarak ta Dün şehrimize yağ'dr gibi, bu meselede de Yunan ve 

eıl tıı &ın bütün mes'uliyetlerını kendi o- İdam kaçkını hala yakalan- Mehmet, dava vekili Halit, rikat ayini icra ettikleri hazır- .• ' Bulgar noktai nazar lan ve mUd 
ııı 1 u~rına ~aktır. .. rlar: Ni- mamıştır. Bunun evvelce Urla- Mehmet Halil, kardeşi Sait, lık tahkikatındaki sarih ikrarla- bugun de devam edecek deaları taban tabana zıttır. 
ili' ı;,, ecesebl~. Sıkktsık1 rın~oydlee:oınüstağni da askerken. iki defa askerdea Hancı Mehmet haklannda me- n ve şahitlerin ifadatile sabit ol Dramada ıdördüncü Yunan 
şif lıa ne 1 me epe · 1 k.. ·· k · h k k · · k 1 d k • il .ı•nuyorqz? Niçin bilyük merkezı- kaçtığı ve Boza an oy~ne .a- n'ı mu a eme aran verıldı. duğundan bunlardan keresteci o or u umandanlıgından ge-
dd ~~~e birer Robert. coııe.ge olması~? çakçılık yapt;ığı da tesbıt ed~l: Hepsi memleketlerin~ gittiler. Hacı Mustafa Efendi ve Musta len r~poıra göre, maktul Yuna!1 
ad ııı'çın her vilayetimızde bse ve sanat miştir. Tahkıkatına devam edılı Foça kaymakamı~ Jandarma f ğl H E . Mh nefen, Yunan toprağına dahıl 
, eı.tepJeri bulunmasın? yor kumandanı hükumet hapisane- a 0 u acı rrun ve emet olan katır lan geriye sürerek 

~. Vatandaşlar, bu ·~~g~arın ce· • .. 1 H f sine konulmuşlrurdır. oğlu Hacı Mustafa Efendilerin hudut hattını' germic: ve Bul· 
Plarını· Maarif vekilinin beyana- 1stanbuldan getın en a ız harf .. . k . " ~· 

~l.ııda dciiı, maarif bütçesinde arama- Cemal Emlak bankası katibiu- Divam harpte dünkü muhake- . 1 e olarak munt. ~Ydettikle- gar hud':1t. kumandanına haber 
ı.c<hrıar. Maarif bütçesinin cılızlığ~ "si Şerafeddin ve Sıvas er- meler n haklarında sebebı şıddet addo vermek ıçın Bulgar hudut kara 

ıs İlahdcv!etin umumi bütçesi en ıyı :=ıuallim mektebi edebiıyat MENEMEN 10 (A.A.) _ lunarak hareketlerine uygun 0 • kolundan yetmiş metro uzakta 
' 1.1::~r. h" . . kit ve mü- muallimi Velit Beyler Mene- Divanı harbi örfi mahkemesi bu (Devamı 5 inci sahifede) bulu_nduğu zaman bir yaylım 

ıı.ı._ uat urrıy,etı. ten - ateşıne maruz kalarak telef ol 
1 """§a hürriyeti olmayan memleket- k 

1 ı'•de fikirler kanaatler daima karan- D •• Jf •• • A ı t• h muştur. 
1ıktır, .daima' fenaya ve menfi~~ ınü- aru un un JD ) ap S JZa Maktulün • arkadaşları Bul-
~"'•ecihtir. Halk; meçhul, ~uph~m •• garların açtıgı ateşe mukabele 

Yunan lı.rıciye nazırı 

M. MIHALAKOPULOS 
lie esrar ile karışık işlerde daıma gız- • f • • ~ etmişlerdir. Bunun üzerine Yu-

•· ed:~eller, sui istim~lle~. ~asa~u~ vazı esını yapmış mı '(' Belediye reisi cevap nan ve Bulgar hudut karakolla· meğe gittikleri sırada mücavir 
ta.ııd~!::_atbuaht ve te?kit hmakurrıyh:~~ • 1 n arasında iki saat süren bir Yunan hudut karakolunun yay 
Qa .... ra er şeyı sor vermeg" e mecbur mu?- .. d uk b lm y 1 h d f 1 1 
1 

~ıl "eriyorsa a ni hak sorulan şey· · musa eme v u u uştur. u- nn ateşne e e o muş ar ve 
;:• olduğu gibi kah etmek imkanını .. .. • • •• J • b • •b • • • Belediye meclisinin cuınarte- nan iddiasına göre, Bulgarlar Yunanlılara mukabele etrniş-
ted~ca'ullere ve alakadarlara vermek Darulfunun emını munevver e~ ırı ınnı si günkü içtimaında cereyan e- . .. .. . kargaşalıktan bilistifade Yu- !erdir. İşte bu müsademe esna. 

ş· . .. hırpalamamagv adavet edıyor den münakaşa ve Bır kaç gun~ur devam e~erı nan toprağı dahilinde maktul smda Yunan neferi maktul dü 
sar ıınu da unutmamalı kı dunyayı istizahlara Vali sulu kar evvelkı gece tamamıle düşen Yunan neferinin cesedi- müştür 
ı, an Umumi buhrandan her memle- - k b dd"l tt' d.. bah · · 
ette her vatandaş derece derecemüte J h• ve Belediye rei- ara :e .e . u e ı ve. un sa nı_ kend~ topraklanna sürükle- Bu hidisenin meıı'uliyeti 

d"'ır olur. Iztırap ve üzüntünün biz- iş isteyen ve bekleyen münev.ver!ere ıtap si Muhiddin B. mevsımın ılk karı yagdı. mışleırdır. kime ait olduğu henüz tesbit 
a;.:~zla ~ir derecede tc;zahürünü .~e ediyor: Çalışın görelım cevap verir iken K~ evvelki gece saat 21 de Bu. ha~ise ~akkmda Bulgar- edilememiştir. Çünkü 2 ve 102 
lıiJ>eda mütalea etm~k lazı~dır.d'fkur· d D "lfünunun mansup belediye sulu bır halde başlamıştır. Sulu lamı ıddıası ıse şu merkezde· numaralı Bulgar ve Yunan hu· 
lı e medeni sevıye yuksel '. ç~, Stm zamanlar ~ aru • 1 · k 5 k ah _ diır: alkın g" .. b'l . . rttıkça ıhtı- uh' . d hayli dedıkodu oldu. Bazı reıs ermin isti- ar 21, tan sonra ara t av • . dut karakollacı kumandanlan J>a orgu 11c ı gısı a m ıtın e 1 h. de ahi .. 1 . · Hud d B ) k" h • .. "'n tazyiki daha ziyade artıyor. müderrisler birbirlerinin a ey. ın . z ara yeni be- vu etmıştır. .. . u u geçen ll gar oy- enüz görüşememışlerdir. Bu& 
~uııı.u insanlar tenevvür ettikçe in- bulundular. Tıp fakültes~nde .~ır k!- lediye kanunu- Kandilli rasathanesinin tes- 1':11en, ormandan odun kestikle dan başka Bulgarlar, maktul 
tııe~~a ve medenice yaşamanın ne de- tap meselesi dolayı~ile ufç mudderDrıs nun doksan dör- bitine nazaran dün yag· an karın rı sırada Yunanlılar, bunları cesedini muayene için Yunan 

" old ğ d h · · lıyorlar · b · · · diler Bır tara tan a r. d k · · · 1'iirJri du unu a a bıyı a:ı1 . b'; bır ırıne0gır Bey Darülfünuna hü- üncü maddesi irtifaı 4_5 santimi bulmustur omıtecı zannetmışler ve geri yüzbaşısının yanına bir doktor 
k ye e mutavassıt ır aı enın ı Mazhar sman ·b· ' · kovm ı d H tt~ k 1 y ı ti d · U:ç •ene evvelj<i ihtiyacı ile bugünkü cumlannı arttırdı. mucı ınce ce- Hararet sıfırın fevkindedir. Kar uş a. ır. a a ma tu u a .masına m saa e etmemışle-r-
d tiJ>acı arasında büyük bir fark var- Geçen hafta toplanan Halk .fırka vap vermek mec- la müterafik olarak devam eden nan nefen hattı hududu geçe- dır. Yunan ve Bulgar hudut ka· 

1
1~ B~ fark; zihniyetlerde ve hayat 51 vilayet kongresinde ~stanbul ıd~ buriyetinde ol- ıüzgarın sür'ati de saniyede 14 rek köylüleri dövmeğe başla· rakolları kumandanlan arasın-
ı~ klrilerindeki tebeddülden ileri ge- heyeti reisi Cevdet .~erım Be.y Daih madığını söyle- V.aıı •• B•lediye _ 15 metroyu bulmuştur mı§tır. Bulgar neferleri dövülen da vuku bulacak mülakat esna· 
,ot B· · b .. h. ·ğ· · ta k' h • mucadelelerın n a- · B ( D · l>ilt · ızım ugun ıssettı ırnız z- fünunda ı §" S• • mişti. R•i•i ulgar köylülerine yardım et- evamı 2 ınci sahi/ede ) 

h ve ihtiyaçların çoğu; mevcut yet bulmasını işaret ettı~en. :ıonra Bugün rüzgar tam yıldızdan · 
le Uhranla aUikadar değildir. Halk fır- Darülfünunun inkıl3p vaz.ı.fesın~ ya.p Meclis aza- Muhiddin Bey esecek ve kar devam edecektir. 
~''..kongrelerinde hallan dileklerini madığını söyledi. Bunu muteaJ<!p bır smdan Mehmet Ali Bey, İstan-

~o~ııyoruz: Halk yol istiyor, mektep azete müderrisler arasında . bır ~- Y eşilköy rasat merkezine na-
. 1~Yor, bataklıkların kurutulmasını fet açarak Darülfünunun ınkılafıa bul belediye meclisinin ayni za- zaran rüzgar karayelden ese-
''tıJ>or, hoca ve hekim istiyor, niha- kartı vazifesini yapıp yapmadığını manda vilayet meclisi vazifesini cek ve kar şiddetini arttıracak-
reı zirai kredi istiyor. Bu gibi şey- sordu Birçok müderrisler bu aual~ 
k~r; bizden daha medeni ve müterak- cevap. vermediler. Verenler .?'enfı Muammer Raşlt Bty gördüğünden bunun varit ola- tır. 
11 o~an bir memleket halkının meta- mukabele ettiler. Ortada muphem yi en salahiyettar zat olan Darülfü- mıyacağını söylemektedir. Karadenizde kar fırtınaları 
0P lıstesinde ekseriya yer bulmaz. kalan bir nokta vardı: . . . · · M Ra 't Be den başlamıştır. Maamafih vapurlar 
, raı.ıa bu gı'bı' ı'ptı'daı· ihtı'ya·•ar mev- Darillfun" un ın· kıJ•p vazıfeıını yap- nun emını uammer şı . y Dün bir muharririmiz bu hu- il d d b'l k •ııu b ti.,.. • • • 4 eordu. Muammer B. son dedıkodu- . . .. yo arına evam e e ı me te-
llıeııı ahsolmaz. Bizim.der erımuın tı mı, yapmadı mı?. !ardan müteessir olduğunu, Darülfü- sus ıçın mutaleasını Muhiddin <lirler. 
İlıııı ~a.ı; asırlardan ben ~ev~m eden ·M Rqit B.in beyanatı nunun inkılap vazifesini elinden gel- Beyden sormuştur. • Telgraf hattan 
diiıı • ve teseyyüptür. Şımdı u.munı! uammer . . . , d ) 
de _Ya buhranının tesir ve netıcelerı Dün bir muharrırımız bu mesck- (Devamı 3 üncü sahife e Muhiddin Bey, kanuna müs- Dün havanın karlı ve fırtına-
•i ~":"iınam edince· ıztırabın derece- tenit noktai nazarını mecliste i- lı olması telgraf muhaberatını 
iç;,,d~balagalı bir Şekil alıyor. ~ş'.n diden tesbıt etmelidir metleri daha evvelden bilecek, bey- zah ettiğini ve kanuni olan bu sekteye uğratmamıştır. Yalnız 
teı. b·ıı ınuvaffakıyetle çıkmak ıçın .. . et Halk fırkasının ha- hude yere hayallere, sukutu hayalle- .. .. . Kastamonu havalisinde kar da-
•lıtj •r Yol vardır. Bir taraftan bu Cumhurıy . . . 1 re düşmekten kurtulacaktır: Açık mutaleasında tabu musır oldu- h 'dd 1• ld • . . . d l>•çla . · 11 e ümitlere ıstınat c:tmıyen ya - .. k' . d' •· • .. 1 . k • aşı et ı o ugu ıçın o cıvar a "•••ta tı, dıger taraftan da -zaman, ya er •. 

1 
d "!hem vazıh bir hesabın önunde ımsenın ıyecegı gunu soy emış ve anunı olma- telle k im İ t · b 1 .1 K 

dikk ve imk8n amillerini nazarı nız realıte er en mu , bT olmaz . d• .. 1 1 r ırı ış, s an u ı e as-
aa •te alarak- h . 

1 
· a- memleket programı yapacagını ı ı- · Sürt meb'usu yan ın ı muta ea ara cevap ve-ı tamonu arasında telgraf muha· 

ran b e cmmıyet erıne n k' b program saye- • · · ··~ · · ber "1ıel t~";lardan hangilerinin hangi yoruz. Umarız ı u • ._ MAHMUT T<:mıyecegını ı.ıave etıluitır. atı yapıian1anll§Ur. 
er ıçınde yapılabileceğini §İın· sinde ~lk her sene kavuıacaı:ı nı 

KomOn/stltr dlin J,tırctzada mahklimiytl kararını dinlqorlar 
· Tlfıilat le •ıhHelerlaılzde 
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ÇAlt'jAl\ılBA 1 1 ŞUBAT 1931 

1 Asarı atika tetkikatı 1 
2 1 HARiCf HABERLER •• 

IstanbuluJJ. eski duvarları... Fransada f k d 
T eodoz sikrun.dan bugüne ve -'kuleler üzerindeki kitabe- lngllterede I' Almanya mektuplan 1 ır a gurup un a 

kadar baki kalmış olan ve -ev lerden anlaşıldığına göre bil- T esliha t Siyasi kavga- M. p etain Du"·n Fırka ' ...... ' d 
velce dediğimiz gibi- Marma- hassa deniz tarafındaki silrlar- I ld gurupu İçtimaın a 
dan Tekfursarayı' na kadar u- da- Teolil devrinde ve 829 se fnmliz hariciye nazırının ar çoğa 1 Fransız hava kuvvetieri M .f 1 . .. .. ••Jd"' 

·· ·· k hak"k · d k l"k son impaıra o· RLIN L_ Alman Millet "f • • ld aarı mese eSI gorUŞU~ U zanan en buyuk ısrm ı a- oesın e, ve eza ı "h' b' tk BE , şuuat - mu ettışı o u .. 
ten pek çok inşaat vücude ge- tordan bir evvelkisi olan /an mu ım ır nu U.. Mecliai (~cha~) ~ bııçu~ ay- .• _ . . . 
tirmiş olan be,.inci asra men Paleolot zamanında ve 1444 ıe LONDRA, 9 A. A. - Lon- dan hz!a auren. bir tatil devreaı~d':." PARİS, 9 _A.A. -.- M:. Magı ANKARA, 10 A.A. - Cüm- paşa Hazretlerının trat buyur 
stmtur Ezmin~i atika nihayeti nesinde bir çok tamirler icra o- drada bir içtimada tahdidi tes- aom:a nıı::;et ~ıldL ~erhal~ee~u=·~not orduya bır t~?Dhgonde~ huriyet Halle Fırkası grupu, bu- duklan nutuklarda hututu esa 
ni~ bu. askeri şaheserinde inşa- lunmuştur. Dikkate şayandır lihat lehinde bir nutuk söyleyen :.&t;;:a:S.,..: tah~n..:,.;~~!r değil. ekf mareşüf~l p~~ ın a~li-~u- günk:ii.içtimamd" Maarif mese siyesi tesbit edilen Maarif siyı 

' . . . k" d b da L"'~ e t M H de tahd"d· lih . . L-" da ası m ettL"t umumı gıne .., . tak" te d d"lmeklt at~rlar fen hususundakı ıktidar ı ıura a ura "'"" m vcu . en rson, ı ı tes a- eli. Maamafih bu kısa mektupta uu- • • • • • ." • • • lesi hakkında Maarif v kili B setı, ıp evam e ı .. 
Jarrru ve cidden muazzam eser- olan kitabeler sikun hasara uğ tm beynelmilel bir muahedeye tiia fırblann Brüniq bbineıine tayın edildıgmı bddinnış ve g~ . . . . . e e~ beraber grup içtimalarında nı~ 
ler · ihdas etme:kteki san' atları- rayan kısmılarmııı şehrin fet- tevfikan her nevi &ilah kuvvetle karp olan nziyetlerini .~atmak u- rek ordunun, ge~ek ~e~~ m ızahatmı dınleınıştır. Vekil teaddit hatipler tarafından tt 

· b · ı d" B un irin hinden sonra Türldu tarafm- rinin tenkisi oldugun· u beyan et- zun olur. ı\hnanya hancınde metak mumaileyhe yeru vazıfesını ıfa Bey bu bey.ana.tında, Maarif si- mas edilen nikatı nazarın göt nı ıs at etmış el' ır. un " edilen t"Y müfrit millicilerin hükU- ed •· h da "timadı bu · h kkm.da t.Mt 
dir ki hangi tarihte inşa olun- dan dahi tamir edilmiş olduğu- miş ve bu muahedename muci~ metin mutedil harici ıiyaoetine kal1• ece~ us?~un 1 • • - yasetı a. Reisicümhur önünde bUlundurulacağını "" . 
duğu sahih olarak maliim bul" nu bu gün isbat eylemektedir. hince bütün hükfunetlerin milli yapacakları hücumların ne dereceye lundugunu ıli"". ~!le~ş~r. Hazn:tlen ve Başvekil İsmet yan etmiştir. 
nan ve bugüne kadar oldıJkça Şimdi de dermeyan edilen iti kuvvetleri tesbit edilmiş olan kadar teıiriıı;1 ıı~·~~iidir:. ~uırün • ~ar~l Petaın '. salihiyetlC:-

1 
f . 

hfuz k lm lan bu eseri bii razlara gelelimı miktan kabul etmeleri ve tesbit A.lmanyada uyaso ihtiliflar yuzunden nnı tesbıt eden emırnamede mı K . 1 • ti• 
ma a ~ş o k . -->:ım· 1 b h d d her cün sokak kavgaları olmokta, u müdafaa ali meclisinin topra- anga cınaye tün tefernıatıle tanımak gere ı - Surlar ~ehrın manzarası <:Ul iŞ o an u u u u geçme- •L bi iki" k .. . tın," aih bir iki - h ·---- ı..~- .. • 

. . .,, •. hh" 1 1 . r ..... r omunıı o gın ava taarruzuu.u14 ...... 91 ımı 
ezminei atik_a . nihayettrun ve nı çirklnle~tiriyor: meg~.t:'~ .~t ey.~e en = milli~ ıoıyalistin yaralandığı gu'::" dafaasına ait bütün tedbirleri · 
gerek buna ıstmat eden ve Kil E- " hir den murat du- geldıgını.~~rleımştir. M. He.n- telerın za~ıta vak'aları araımd~. il?' . k h yük" _ 
runu vüsta i tidasına ait bulu- ger .. şe. " ' derson, sozune devamla demış- rülmektedır. Almanya'nm bancı .,. tanz~ etme • usu~unun .. K aJ b • • t k•f d•Jd• 

· • ~ t 'h' ktaı· na varlar uzenne yapıl.mtş olan tir ki. mW}·· terek bir itil.afname yuetini idare eden. M. Curtiuı'un i- sek bır asken şahsiyete tevclü ang ŞU e relSJ eV 1 e ) it 
nan mım:ırının an 

1 
no k""hne ba aıkalarla bunların et ' ·~-• · ·ı•• · · h L.'de ba • · k b 1 slim tm' 

• • · · • O r - il lih tahd · di b · et ti...., vı> ıti '" sıyaseti er mu !- zaruretını a u ve te e ı.ş • • ~arından pek zıyade.muhid~dlkir: rafında teraküm eden müzahre . ~ tesha a~nb. hl . eştı~~Y . ta reisicümhur nıarcpl Hindenburı olduğu beyan edilmektedir. E- Cinayetin sebebi nedir? 
Işte bu maksada bınaen ır fat ı"se bilakis "ehrln bu !kısmı ıçın yatı ır e emmıye aız olduğu halde memleketin mukadde- . d b . et" e- • 
bir Alman hey'ett 8 senes~ sftrlara çirkin bir manzara veri · . zırm .a .en mu un Y ratım i~re ~enler ~ n - hemmi tu:ın müstakbel h ANKARA ı~ (Telefonla)- reisinin mesele halledilmed,,. ı · 192 · "· 1 dir Haliha d "h" be _' da kimi mırname e u meınuny ın _. 

sonbaharında İstanbula geld~ yor demek daha doğrı,ı olur nelmilel meselesıdir. M. Hender len tasvıp edilmekt~. . . . l d ye .. d k 1 aıp-bu Kangal cinayetıne kurban giden o vatandaşı sevkettiğinden şud 
b" .. • k mali dikkat- · · ıson, gümrük manalarile ticari Almanya'nın dahilde ıııızlik, ma· er e taammwn -e ece o an hakim kili Şar- ı,..,ıft "dd . 

1 
akta 'd' 

ve ut?'l .. surun e .1 bari 2 - S4rların bugün askeri ve , · 1 · ·kt d' li müıkilıit gibi çetin itlerle oirafh- şekil taarruzun memleket için .v~ . ·~ mu eı ~ 0 urun ı 1• • 
le ve bılcumle tef~ati e .. - b di1 hi bir kıymeti kalma- me~uıy~t enn ve ı ısa ı nas- ğı bir llrada harici siyasetinde her teşkil etmekte olduğu fevkalade umumıııı Galip Beyın ne D?ak- Meııele, hakime intikal ettı~ 
talarını yaptı. Bu ış uç ay sur- ya e ç yon~m.ı~ ha_rp korkusunun lıuıgi bir macera yoluna gitmiyeceği büyük tehlikeden .

1 
. gelmekte satla ve hangı sebebe mebnı öl-. ten sonra bucinayetin işlenırıil 

dü. mıştcr. , .. tevlit etttgı mılli menfaatlere aıikirdır. Şimdi Almanya büyük bir ' • . , 1 e~ . dürüldüğü hakkında henüz mü- olması mevzuu bahs mesele ilt 
Bu istihkam üç hattan mü- . Vakıa s~lann b~gun .:~::ri ait telakkilerin neticelerinden ~ mücadele11İ:D8 girmiş demek- bı:Iundufu hil~ve b"edı'ı::e~edır. temmim malumat alınamamış- bu katil arasında bir münasebel 

ekkeptir Şöyle ki. Hücum e- bır kıymetı olmadıgı aşı a ır. ibaret bulunduğunu ilave eyle- tU", Bınaena ey ' ar ı cep e eten- tı b 1 d • kt dit 
r · · · Fakat Kurunu - Vusta askeri · · Yeni sene büt.s-esini düzeltmek i- sik ederken ayni zamanda cep- r. U un ugu zannııu verme e . 
denler evvel emıırde 5-7 ~e~e . . . . mevcut olan en mıştir. çin bu tasarrufa ihtiyaç vard.... Al- h erisinde de tensik etmek ve Yalnız bundan iki gün evvel Kangal Adliyesi şube reisiJ! 
deri?likte ve_ 18 met~ genışlık- mı:rıs~ b"r nümunesini teş ~ AŞİNGT?N! 9 A. A. - manya'nm bugünkü mali ve ikbsadi h: ~eti wnumiyesine ait bir pro- şehrimizde bulunan bir ıneb'usa tevkif etmiş ve davanın Siva:' 
te bır hendege tesaduf ederler- ~ e~e .. 

1
• • "b . Tahsısat komıtesı tarafından müıkilatma ~ebep olarak Almanya'- Y • h""kA t Kangaldan gelen bir mektupta naklini istemiştir. Ölen Galif 

dı.· Binaenaleyh evvel beevvel kil ettiıklen ıçın o ıtı arla bedıi j mümessiller meclisine tevdi e- run umumi harbin galiplerine tami- gram tanzım ederek u ume e ş be r .. ·ı "fu "d . B B lıd 24 d ..:ı ... 
b. kı t' h · d" 1 r Bu d al . 1 t d" k h"" ''-et namma u eısı ı e nu s ı aresı ara- ey, ursa ır. yaşın aw.o· bunun içine atlamaları lazımdı ır yme ı aız ır e . n an dilen senelik kanun layihasın-1 rat namı bnda bU"çok para ar ver· ev ı etme ve uırum d b" d hak Ankar H kuk kteb" d "' 

Bu hendek hiç bir zaman su il~ b:t.şka tarihi pel~ büyük ~ir. kıy- daki miktar 344 milyon 342 bin meııi göateriliyor. Onun iç~n _mütrit~ kararlarının icrasını takip et- ~ın da ~vat~ ~f Y:h dil= a uı.....~ me Mınrhen ~ 
• . . .. mete ve hatta Jrfan sahıbı her . . 1 yh ler tarafmd!'n.yapılan tah~t en zı· mek icap eder. ın ~. çı an ı tı m e çen s~ne çı~~~t~r. e um . 

dolu degıldı. Bundan sonra duş h .1 b ha el· t dolardan ıbaret ve bınaena e yade buna ıabnat etmektedır. PARİS 
10 

AA Sıhhati· mek uzere mahkemeye sevkolun annesıne vazmetın alacag"ı netı· 7 9 t · l" • · d zatın - ususı e a r g ıp e 36 300 000 d la n ksan oldu B ·· · kab" · bu •-- • · • - d • • · -~ · · · man - me re gemş tgın e ·ırki . kl k" , , o r o - Fakat runıng ınesı .....-.... k li . km l . lind ugunu ve buna ragmeıı şube ceye göre ikramıye verilecekttl olan ve bir siper ile bir de biır sı yeşı 1 ~r v: çıçe er es 1 taş- ğundan önümüzdeki sene zar- daki cereyanlara tabi o~ayarak Al· ?nıma. mec sı, e e r ıma e 
ra mazgalin müdafaası altında ~rı _kapladı_gı za~an -'duyaca ı fında bahri kuvvetlerin tenkisi manya'°'?.! ou°!l planı ıle. son. ~e~a kimyevı m~d?eler kullanılması- D 1 B k 
bulunan astarın karsısında bu- gı bır de şaırane btr vasfa ma- meselesi emri muhakkak halini kabul-~t~gı tamiı:at !4"11hü~ennı ıfa nı menetmıştır. ev et an ası 

. . · " . · A liktirler . edecegını her veaıle ıle soyleyerek 
lunuyor. ıdı. Nıhayet ıstıhkam . . . AO • • • almıştır. Bazı tenkısat yapılmak hariçte uyanan enditeleri bertaraf Denizde bir facia 
duvarı geliy~r. Bu duvar 320 • J - ?ırk~cide kam şımdı~ı suretile mühim tasarruflar icra etmek isteyor. Mesela mesai nazın 
santimetre kalınlığında ve 8 §ımendıler ıstasyonunu şehrın edilecektir. Bu meyanda, kadro Her Stegerwald tarafından millet TOKYO, 9 A.A. - Kobe li· T • h ' • b h ft } 
metre irtifaındadıır. Üst kısmı dı~a~ısı~a naklederek onu.elek- haricine çıkarılması zamanı ~~clis!nde vuku bulan beyanat bunu maıu ıyakınında Porthos namın e51$ ey eti U a a top anıyor 
üzerinde mazgal deliıklerile mü trıklı bır tramvay vasctascle da gelmiş olan 3 zırhlının servis- ııo•t'.'_"r· N~n;n ~yana~ .araaında daki Fransız vapuru Fonde is-

L'1- ı k "b" b' · şu cümle müfritlenn tahnkatına kar ANKARA 10 (Telefonla)- bul Tramvay 9irketi müdtirii bO cehhez kazamat şekl~~~e bir sı- "'!" raptey eme -gı ı ır proıe ten çıkarılması .~a.~r._ Ayni-~~- tı bir cevap teşkil etmektedirı D?indeki Feribota çarpmı~ ve _fe- Devlet bankasının tesis heyeti, lunacaktır . 
ra kemer uzanırdı. Butü:n duvar ~n mı;_vcut ?ldugunu.· farzede- ,manda başka buyük bır cuzı- "Umumi harp iktuadi uıullerimizi nbot hemen batmıştır. Şımdıye gelecek hafta içinde i timaa da Banka kilitı bürosu vilJ' 
biribirinden 70 metre aralıklı o- lun. Boyle bır halde s~r?est k~- tam'da kadro harici yapılacağı o kadar tahrip_ etınitt_ir ki. Young kadar 25 kişi kurtarılımştır. An vet edilecektir Tesis te etinde etlerin ~a hiııselerile · ti· 
lan ve ınüten.aviben murabba laeak mıntakanın dahılınde bır gibi mürettebat ve müstahdi- planı olmaaa bıle vabım bır buhrana cak, 50 kişi meydanda olmadr- h""k"- . d ".k. ahyh b y k bo d la . •• l§_.ı 

d · kl" d bul 10 bulvar yani iki tarafr ağaçlı ge · ' "k da 84 b" 7 ·· ki maruz kalmıt ı.tacakbk." • d b nl bo"ulm lına u umetın e ı L mur ası u ra r ro nDI tesbıt ve ıkIJll" 
ve atre ş.e ın e . unan . • ' . mın mı tan ın yuz - Brii • kab' · 1aı tlid" F . gm an u ann g uş 0 lunacaktır. Bunlardan biri Zira- etmek üzeredir 
metre yüksekliğinde kulelerle nış bır ~adde tesıs e:mek ve şiden 79 bin 7 yüz kişiye indiri- kat ~en1' i:'~h hor;.e lıald; ,; smdan endişe edilmektedir. at bankası wnum müdür muavi Bordr l~ g"nd yel' 
aksama aynlmıştı. Asıl sur ise hatta b~r dı;_ rıhtım ınşa eyle- lecektir. Kanun layihası 10 bin kin geçecek ~~emez. TOKYO, 10 A. A. - Dün ni Salahaddin Beydir İmtiyaz.. mahaller 0 bu hafta 0i · e;1~öıı· 
bwıun 14,50 metre gerisindedir mek mümkun olurdu. tonluk kı:uvazörlerin inşası için , ,• •11• .. göz gözü görmeyecek derecede lı şirketler namına he;ette İstan de el ~ · b'l.ı:-:n~ e 
ki bu da 450 santimetre kalınlı- Evvela bu projenin icrası için bu sene 49 milyon 965 bin do- Almanlya verilecek şiddetli bir kar fırtınası esnasın _ ___ rm ennı 1 ~·""9 • 

ğmdadır, ve üzerinde bittabi henüz çok zaman lazım oldu-ı lar kabul ettiği halde gelecek ·• • ·da Porthos ismindeki Fransız 
bir devriye yolunu havi olarak ğundan böyle bir·tasavvuru ih- sene için ancak 28 milyon 550 kre ı meselesı posta vapuru ile bir Feribot ara- Hudut hadisesi Sovyetler de daveti 
15 metre yüksekliğindedir. Bu mııl edebiliriz. Fakat şayet bu-1 bin dolaıt kabul etmektedir. PARİS 9 A. A. _Maliye smda vuku bulan çarpışma ne- kabul etti 
da 13 metre irtifaında nadiren na mutlaka lüzum görülecek <>-'i Sivil tayyarecilik için 11 mil- encümeninde M. Flandenin Al- ticesi olarak yolculardan ve tay (Başı ı inci salıifede} 
seki~ köşeli 96 kule ile müceh- tursa sahile muvazi bir "i:>ul- ı yon 140 bin dolar tahsisat ka- manyaya yapılacak beynelmilel fadan 69 kişi ortadan kaybol- MOSKOVA, 10 A.A.- So\f' 
bez ıdi. var,, inşa etmeğe ve surun de- bul edilmiştir. Şu hale nazaran, kredi hakkında beyanatta bulu- mµştut. · · sında hadise halledilemediği yet hükfuneti, Avrupa Birli~ 

Yolların suru ~atettikleri nizd~n uzaklaşan. ?oktat:n=~ ı bu fasılda da bir milyon 180 bin narak Steeg kabinesinin 13 kii- Antakya patriği takdirde, diplomasi tarikile tetkik komisyonunun müzakert 
noktalarda gayet guzel kapı- da bır rıhtım tesısıne hıç bır I dolar nolrcSan vardır. Maama- nunusaııi tarihinde muamelenin A . meselenin halline tevessül olu- . . . . . . . 
!ar mevcut idi ve bu kapılar mani mevcut olamaz. Ba siir te ı fih,1000 tayyarenin inşasını na- bir kısmını icra etmek üzre bir BEYRUT, 9 A.A. ~ Lazkı- nacaktır lenne ıştırak etmesı ıçın vaki O' 

çifte kulelerin müdafaası altın- mizlenir ve şimdiki halde onu tık olan program önümiizdeki Fransız tnü~ssesesine mezuni- ?'e peskop?su. ~takya patriği Yun~ Hariciye nazın ile lan daveti kabul etmiştir.. 
da idi. Bunlardan "Yaldrzlı ka- telvis eden müzahrefat dahi or mali sene bidayetinde ikmal e- yet vermiş olduğunu söylediği ıntihap edılmıştır. Fakat A~tak Atina Bulgar sefiri arasında 
pı., gerek planının tertibi ve ge tadan kaldırılırsa SUr böyle bir dilmiş olacakur. rivayet edilmektedir. ra _Rum ~~odoks kongresı bu vuku bulan mülakat esnasında Hindistana istikraz 
rek icra tarzının ihtişamı ci- caddeniıı zin.l)ti bile olabilir. CARDİFF, 9 A.A. - Uzun Lava! kabinesi 31 kiinunusa- ı~tihabı _kılıse kanununa mu~a- bu hadiseye temas edilmekle LONDRA 

9 
A. A. _ Hiıtl 

betile surun bütün cenup kıs- Her ne kadar bazı noktalarda müzakerelerden sonra cenubi nide bu mezuniyeti teyiden ka- yı~ oldugunu beyan. etmek~edir. beraber teferruatına girişilme- h!ikfun . ' d calı: •
1 

oP 
mına faile bulunuyordu. Bu ka- denizi görmeğe mani olursa da Gall, kömür madenleri sahipleri bul etmistir. Nihayet, Şam patnkhane~d.e mi§tİr. Maamafih YunanHarici .. ~tine ıyap a 12mi Y 
pı kabartma tezyinatı havi idi .diğer taraftan da lodos rüzgar- mümessillerile amele mümessil- M. M;rtiıf bu muamelenin toplanan. Rll;111 Ortodoks ınti- ye nazırı, bu mülakat esnasın- İngdiz ikraza ait tahvilit bu si 
ve ~mparatoırun muzafferen av- ıa:ızıa karşı biır ~per t.~ş~l ~t- leri arasm?a bugün 3 ~~ ~üd- hükfunetin ~rici siyasetine uy- hap cemıyetı topl.a~:a~ !rab- da, B~~r. sefirine, Bul~arlar- bah toemamen müşteri bulmuı· 
detınde tunçdan olan kapılan- mış olur. Fakat ınsan duşunduk detle mer'ı olacak bir ıtilafna- gun olduğunu beyan etmişse de lus Şam metr".polıdını kihse ka- dan hıç bıırı yaralanmadrgx hal- tur İhra fi ti 

97 
faiz ·w 

nı açardı. çe "kosrniş,. dedikleri böyle bir me imza edilmiştir. encümen azasından birçoğunun n~~nna tevf~ _A~~a. ve de Yunanlılardan bir neferin •• d ç 
5 
a ve mı 

M h l"f t "hl d 1 yolun -mucip olacağı azim Kanada valisi b" lesini . , butun şark patrıkliği.ne ıntıhap Yunan toprağı dahilinde öldü- n yüz -e 5, tur. u te ı arı er e yapı an f . • lr avans muame n sıyası etm" ti .. . k d" . . .... 
tamirler bu divar üzerinde gö- ~sr.a la~dank' dolayı ı-d ~cr.a _vde LONDRA. 9 A.A. - "Kont mahiyette teminat İtasını istil- yış r. "d Ih' hri d rud'~~e~~ enhatıtsAınettganp gorunf : Oaklandda mü•l.:-
rülen yazılar <la aç~a okun- ın§asma ırn an ° ma ıgmı 1 

- Pessborough", Lort Willington zam etmesi ınzım geleceğini ile em e 1 şe n e ugunu, • a ı ~n ~~ ~ • ıı.aU9 
maktadır. Nitekim lzoriali Le- rak eder. un yerine Kanada valiliğine ta- ri sürmeleri üzerineM. Flandine YENİ DELHİ, 10 A.A. - ~~ıg:r topragı. dahılind7 oldu: bır yangın 
on :ııamamnda 740 senesinde (Devamı var) V AHiT yin edilmiştir. meselenin kendi salihiyeti dai~ Hükı1met merkezi ittihaz edilen ~~uş .. 0~ bıleğ· ~u cın= OAKLAND 

9 
A.A 

!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ı!l!!!!!!lı!l!!!!ll!!!l!!!!!!!!!!S j resinde olmadığını beyan etmi§ Yeni Delhi şehrinin asri bir şek ya gor~~y~e ını Jae ç vk T . . • · -

' 

M EM LE 1.1~[ T T ";pj - 1 bir komüni•t faaliyetine ittinık etme- ve bunun üzerine encümen, ha- le konması için bir müddetten kaunb"lanlnde _:nnın .. 0
1
ra . tt~ Bı 1 lll§ bı.r harada vukua gelen ır\ ""-"' ' d" d · · · • ·· · M Briand' d" be · 1 · · ı o ugunu soy emış ır. u • 

• 
ı : :r ,_.,,_,_. nn..,. emıttir. ncı encumeıu . ı ın- n yapı an ınşaat ve tezyına- .. beti y tb yangın netıceainde en azı ' !9 I ledi"" · "ttih ed ği ka 'h bulm ·· be- munase e wıan ma uatı =' ' B R ARABACI BATAKLIK- g1 zamanı az ece - tm nı ayet ası munase Bul . tan k · ·ı · -""be · · k" ·· '--"- · · 

- - - · · k •· tah k ·ıe · afta ""dd la gans ın omıtecı enn ~--. ygın omur .......... e ı TA KAYBOLDU rara ıştıra etmegı tı arara ti bır h mu etle yapı - ahr"ki k .. t rd'"" 
PARISTE STAJ GôRENjmakıum ile jandarma kumandanının IZMlR 9 _ Merıinli batajjuıda almıştır. cak parlak merasime bu sabah t ~. tına .~1 .g?s e ıgı lap ederek telef OlmUftur. 
MALiYE MÜFETTiŞLERi tev~ine lüzumlıarp gö~dmdü!tür. . .. feci bir hadise olmu§, zavallı bir ara- Is da • tih başlanmıştır. Kanada, Avustra- skabru .~hammb ~~h~~:dm~~~: yiat 500,000 dolar tahmin edil 

ANKARA 10 _ Pariıte ataj gö- ıvanı mu eı umumiliği 1 bacı, arabaaı ve bayvanları il b'rli.k- panya ın ap 1 b' Afrika . z et munase a ..... ı a en a ı . . •. 
ren Maliye müfettiıleri nisan sonun- buııün F~~a çe~tiği telgrafla kay- , te bataklıkta kaybolmuıtur. e ' mücadelesi l~ad cenu 1 h"ım: ıyenı ydae- .kalmadığını ve bu halin, Bul- mektedır. Bu beygırlerden bı 
da memlekete döneceklerdir makam Lutfı ve Jandarma kumanda- an a namına u etme - garistaıun Yunanistana k.t ?ı sine 33 000 dolar kıymet 

() 1· ru Tahir Beylerin tevkif edilerek ADANADA BiR TAHLiYE BARCELONE 9 A A _ nında dikilen dört muhteşem b l d'"" · "dd" tti"" h ... ·· ' 
METR K AD_DED LEN acl!e? ~~-.en. divanı harbine ":vk- VE BiR TEVKiF Kral taraftarları, 'ön~üzdeki sütundan mürekkep grupun iis- ~8 etl ıgkaınıb·~· Lta l~f glmı d~u dir edilmişti. Yangmm beth 

EMLAK lenru bıldtrmıttir Kaymakamla J&n ADANA 9 ,.,_eni d . .. d ki .. .. b d . anla nıye e ı ı e ı o a ıgmı 
ANKARA 10- ı tiklil ha b" d clarrn ku d · bah • . . :-~ .. er e tevkif intihabata mmtakavi muhtari- tün e ortü u omıny mı zıyorlar lık eseri olduğu zannediliyor 1 

r ın en a man aıu yarın sa mev- edilen eski meıihat mustetBrı Hacı mümessilleri tarafından Hint ya · 
evvel memleketimiz dabilinde bir fC- kufen Menemene getirilecekleı·dir. Evliya Efendi tahliye edildi Fir • yetlere taraftar olanlai'a karşı .. . A • h ul - Bulgar aJ· ansının teblim Seyislerle itfaiye efradı beygi 
birden.diğer, b~ ıehr~ giden R.um ve Y~pılan .. tahki~t neti~inde anla: Abdülkadir Kemalinin yeğeni Rif"::t tamamen İspanyol namzetler- Vahı umuınıst azır b !.'°dug:' o· . . . . . 
f'.nnem emlaki, metnlk addedilecek- ~ıld_ıgın~ g~e suıkaıt tertıp etb'lden I Efendi, görülen lüzum üzeme tevkif den mürekkep bir liste ile işti- halde açı~mışt~~· UmuD?ı V ~~ı, SOFYA, 10 A.A. _ "Bulgar len \curtannak ıçın kendıle 
tir. ı~dıaaı u~enne. Y:ıJ<alana": ve evvelc~ 1 edildi. Evinde bazı veoikalıır ve rüya rake karar·vennişlerdir. Alba- bu merasım munasebetıle dun Ajansı bildiriyor' Hudut hadi- alevlerin içine atmışlar ve b 
ANKARA HIUKUKÇULAR dıuhvanıkharplçe. ısti~~~P edılerilek ~en'~ ! tehiri mahiyetinde çok şayaıu dikkat nrn do~tlanndan ve sabık kral akşam bir ziyafet vermiştir. Bu sesi hald.anda tahkikatını bitir- !ardan bazılarını dı·n· 1 rak kul CEM YET/ m a eme enne .....-ar ver en yırım • "da b" kt bul d ~ · . f . . l l . o a 

ANKARA 10 B daki h kuk kitiden altısı fena hnlde dövülinüş· ~eNmaK~RrA •rHmUe KuUpK un u. taraftarı liberal meb'usların üçü zı~a ette, Hınt~~ pre~s e~ e do- miş olan Yunan ve' Bulgar as- tannışlardır . 
. . -:- ura u • tiir. . TALE- müstenkif kalmağa karar ver- mınyonlann mumessillen ve keri komisyonları tarafından kuçulıır yka~ın kdi~nklcı ~ır to'?lan~ yaparak! CEVAT BEYİN ŞEREFİNE BESiNiN ROMA SEYA- mış· !erdir Alba'mn nasıl bir hat birçok tanınmış kimseler hazır imzalanan rapord" hadiseye p••••••!'19••-lllllll nna ıste erı cemıyetin esas an HA TJ · , 1 · .., 

<trafında görüşecekler bazı kararlar ZiYAFET tı hareket ittihaz edeceği henüz bulunmuş ardır. Zıyafetten son kurban giden Yunan askerinin 1 y • 
vereceklerdir. ' ANKARA 10 - Avrupa umumi , külAN~~A ~Olü.k An.~ara huku~ _fa- malfun değildit ra, bir kabul resmi yapılmıştır. Bulgar arazisinde öldürüldüğü enı 
ANKARA VALiSİ iYiLEŞTi talebe ':'1üfetti.ş~ği?.e tayin edilen ~~- I ba ~e., tır ~n ı ~o~~t~- 40tatki1~.e • ,. . • • • Merasim programına tayyare ve cesedinin yanında 3 hartuç 

' ta tednsat mut.ı.."U Cevat Beye dun ' 'amış . mar eaı gunu .,.. Mıllı Yahudı mec'ısı 1 ılma b .. ""k 
ANKARA 10 - Rahatsız bulu- akşam Maarif erkanı tarafından bir ilik bir talebe kafilesi fakülte reis mu- i manevr~ an Y~P s.ı ve uyu bulunmasına nazaran tüfeğini Anafartalar kumandanı 

n~n Ankar~ v~oi Nevzat Bey iyileş- veda ziyafeti çekilmiıtir. ı ıı_vini müderris Cemal Beyin ~yase- KUDÜS, 10 A. A. _ Milli ~aı:ııte olen Hıntllle":1 hatır~- kullandığı yazıldıktan sonra, MUSTAFA KEMAL 
ınış ve vazıfesı:ıe ba§lrunı§tll". FOÇADA KOMÜNiST BiR i tindc.R~n_ıaya hareket edecektir. Ta- Yahudi meclisi dün akşam açıl ıntihabatta mıntakavı muhtarı- bir siper aırkasında yatan cese-
/i"OÇA KAYMAKAM! VE GENÇ YAKALANDI lebemn ıçınde harumlar_ d,. vardır. mıştır. Meclisin ileri gelen aza- yapılan abi~e~in açılış resminin din bu vaziyetinden maktulün 
JANDARMA KUMANDANI- l~M~R ıo :- Foçada ~!'h~ddio iLK TAHSiL LAYl1!_A_Sı sından ve reislerinden bir çoğu y~pılması gıbı maddeler de da- Bu~gar karakolu istik~etine 

. NIN TEVKiFi .. Bey ısınınde bır genç komunıstlıkten ANKA_RA 10- ilk tahsılınıTürk ecnebi memleketlerde bulunduk hıl bulunmaktadır. dogru kurşun atmış oldugu an- Renh/i harila/ar[ll 
IZMIR 9--Foça kaymakam~ Lut!ı ~olayı _nezare.t altı_na almıruttır. Sa- mekteplertnde yapmıyan Türk çocuk- ! I d b · · t" · f ak d _ ispanyada matbuat laşıldıg" ı zikrolunmuştur. Beye F oça!ı!ar tarafo:ıdan tetip edı- lahaddın Beyın evınde yapılan tabar- lnrının Türk orta mekteplerine kabul' arın. an ? ıç ımaa ış -~r e e A . . 

ci!ği iddi!'sı_ilc Men~en diva~ !>ar: ri_yntta komüniotliğe ait !üzteı:ce cilt e~iimemesi hakkındaki layiha Maa.imemış~~r~ır. ~akat, mu~~as- sansürü Hadtseye sebebıy~~ :.e:en 2 Ya:z•n: RuşenEşre/ 
bme v~rfü:·.ı1 c! " ı sınkast lıiidısesı . kıta , lnılunmuştur. Sa!ahaddın Beyi rıften Baıvekalete verilmişti. ların buyuk hır kısmı, hükumet karakol efradının degış.ırılme- Fiatı: 

1 
lira 

t~!!lt:katı.baınba~!<~ bi; netice vermi!i l verdiği ifadede: Ecnebi orta mektepleri bu kayda mümessilleri ve birçok sami iç- MADRİD, 10 A. A. - Mat- si komisyonlar tarafından ka- Oovıeı matbaası sa ~d' 
tı~. Tahkikatın r.~!.ce-:!::>do Foç;ı kay- - B0n te.tebbü ile meıgulüm. Hiç tabi değildir. timada hazır bulunmuşlardır. buat sansürü kaldırt · ' ~:.:.!:.:....:=:::::::::ıı:.._,..,__.....~=----

çıkh 

ile mülakat ---



MiLLiYET il ;:>LIHT 19JI ·' 

El fi8tlerinde ihtikar başladı mı ? 
___,,, 

1 fiatıen ilk kar üzen- v5;;gı· ·ıer m~ M;ktepter r;;:;;;; 
ne 10 kuruş fırladı.. ==.. . ~ maaşlar 

uyur Ziraat Odasının Komunıstler hakkın- Aysonunda imtihan ~ 
~~ yarınki içtima~ . d k• k bJ. ... d• Jd • J lara başlanacak ~Tediyesi muvak-
ekl( Fakat bu fırlayışa sebep yoktur. i.tanbul Ziraat Odall yarın ıçtuna a 1 arar te ıg e 1 1 Şehrimizdeki bütün millet ~ katen tehir edildi~ 
nı~ ? edecektir. Bu içtimada mayıata aç~- ~ ~ 

a H d h f de lacak olan çiçekçilik, tavukç~~uk, fı- mektepleri tedrisat devresi bu ~ . .. 
n ~: ayvan meVCU U ne a • dancdık sergisi hakkında muzakerc ay sonunda bitecek ve imtihan- ~ Eytam, eramıl ve muteka-

g~:la Soğukların artması ve kar yağma--! cereyan edecektir. . . Maznunlardan yalnız 4 Ü beraet lar yapılacaktır. Bu sene Millet ~ idini~ 40 ku~uo.şa kat~r. ola~~ 
l .,. ~ lıaşı~.maaı derhal . . ~erak~.ndc c_t Sergiye bütün viliyetlerc;len ıstı- • • • • mekt~plerinden yalnız İstanbul ~ma~.ş arının ~ene ıgı verı :& 

tlorı uzerinde tcsırını gosterdı. rak olunabilecektir.;, bilhı a~sa.~~tanki: etti• dıgerlerl muhtelif Maanf mıntakasında 18 bin ki- ~mege başlandıg~m yazm __ ış-§ 
ehn bula civar olı\n vılay.e~ e. r_ın. ıştır~ . ' ~ k H b ld - ~' .. lllizin ekseri mmtakalarında et İ ah 1 k şi mezun olacaktır. ~ tı . a er a ıgımıza gore,~ 
!atı 1 ı"stenecektir. yi m su' ıyı çıç_e •. ıyı 1 hk" d"Jd"J ~ h . o kuru• kadar yükseldi. ceza ara ma um e ı ı er ~zat maaşları mu asıp/iği bu :S ' uk tavuk ve kümes hayvanatı yeti.ştırcn M k J " 

u sene vaktinden bir buç ay !ere muhtelif mükafatlar verılecek- . .. . • . . . . •.• e tep er spor ~gibi maaş; eshabınm (yüzde 
."•eı başlayan kuzu muvaredatı, et Bır muddetten berı hafi ola~ak c~-,A_Iı.Be~ın kayın bırad~ l.smail f:fen • ~S) zamlardan istifade edip"!"§. 

::,.tlerinin daha ziyade tereffüüne ı tir. reyan etmekte olan komiin11tlerın dının bırer sene hapıslerme, Nıhal şampıyonası ~et · • · h kk d d 
.. , nı ı ' F .. cadelesı· h k . ı d . ec1·1 H d"'-'-- alı k ~ rmyecev a ın a tere -

O maktadır. are mu. m~ a emesı geçen er c ıntaç. ı: annnınyaıınazan. ı~te nara Maarif vekaletince mekteplerde ~d"" ,.. d M r k'-
• tadAlakadarlara göre, kuzuların bu . 1 f ı · mıı ve haklarında karar verilmesı cezasının yansı tenzıl edılmek sure- . . .. . . . ~ ut ett gın en a ıye ve a 

g
• ~. r erken çıkması 30 seneden beri Ziraat müdüriyetı tara are crı için muhakeme düne talik edilmitıi. lile 6 ay müddetle hapsine ve diaer tesıs edılecek .spor kluplerı ıçın. ~/etinden istizan etmeğe ka-~ 

r 

0,.,., ile mücadele teşkilltı vücude getir· • h 1 ı M f ~ ·.'"ınemiş bir hlidise teşkil etmek-! Ağırceza mahkemesi dün Öğ~cdcn maznunlardan Celô.1,_ Kemal Efendi- azır anaı~ ta ım~ı::ıam.e . a~n ~ra~ verm~. ve Maliye veka-~ 
~- İstanbul civarile Trakya ve miıtir. :Mülhakata ve köylere, mlica- s~nr!' saat 16. da. ~ını tebliğ .et: !erle Fa~ ve Nadıde Hanımların emanetlerıne teblıg edılmıştır. ~letınden cevap gelinceye ka.iSı 
~ndırmadan İıtanbula günde (700) dele sahalarına kilolarca arsenik, mıt~· ~eye~ bi.kımc Hasan Luıf! beraatle~n~ karar vcrmiıtir. Bu talimatnameye nazaran ~dar (40) kuruşluk maaş/a-

d fi,. d~r kuzu geliyor. Bunların toptan' kara fitek ve alAtı gönderilmiştir. . 8';Y'? ~ıynsetindc t~ıekkül eden hey Ko?'unıst mahkumlann baklana bu mektep klüpleri kümelere ve ~ tt (10) seneliğin. t d • -
şiJı:l t ti (110-70) kuruıtur. Koyun ve sı- Arsenikli mücadele sahalarına l!}a eti hakime aalona gırer ginnez karar- da venlen bu kararı memnuniyetle k I h iki" ~ n ın e ıyesı 

dır nıuvarcdatı da normal bir halde- d h name okundu. telakki ettikleri ıörülüyordu. rnmta a ara ayrılacak, er ! tehir edilmiştir. , 
ır. retler korunuıtur. Buralar a ayvan- Bu kararnamede maıı:nunlann cü· Z A • • senede bir Türkiye mıntaka bi- lı 1 ! mı ~ "~ ~ ~' 

ır.. larm otlatılmaması köylülere bildiril abıt katıb1 az ta '.'."" daha fula tiddctlenmediği rümde olan alikaları derecesi bire.- rincileri arasında Türkiye mek- T 
C"kdırde bu vaııiyetin devam edece- hedesi tatbik edildikten so~a Yu- miı:;:.,i zamanda arsenik _mürckk~· birer tc~rib edilerek ı ağusto• beyan Bir kaç ıünden beri tehrimiıı:de tepler birinciliği yapılacaktır. • BorSaSI 
~Ye fiatlcrin daha ziyade tcreffü et- a aniıtana daha müsait şera~tl~ . mal batının tuz nnnedilmcmesı de bıl- ~elen ve kırmızı latanbul ııamile bulunan Adliye tcftiı heyeti reiıi Bu maçlar için vekalet münasip 
~/eteği temin edilmektedir. Koyun ~evkedileceği ve yegln_c rakibımız. o- dır" llmi•tir. Evvelki sene Antalyada gizlice netrcdilerek dağıtılan komü- Scliın Nafiz Beyin lstanbul mabke- hed" 1 . d d t . 

•urumdan, sı"- Trakyadan gel- lan Sırpların bu vaz.ıyct dolayıailc • niıt ıazetesi mubtevi~tından bahse melcrinin kadroları etrafında tetki- ıye. en erece erec.. e .evzı ıc-
ııı.ı.. ı;;•• trta bir aile mücadele için konulan arse- d"l" d M ' - de kt M kt ki l d ~ ~<«lir. Viliyatı ,..rkiyedcki veba- pı"ya·•dan rekilcceklen anlaşılma • da eh" ı ıyor u. cfkuflar komünist efkar kat yapmakla meıgul olduğu tahmin ce ır. e ep up erıne a-
" ~- ,,.. - ' niği tw diye kullandığın n z ır- k "eli · ' h" 17 d • 1 be d ""kari haatahfı dolaysile oralar· dır. • • . ve avaı nı netir ve tanı.im, ordunun edilmektedir. Mahkemelerin zabıt ı yaşın an aşagr ta e alın 
c lıı. •ıtır gelmemesine rağmen mcll'- Borsa komıııennın beyanatı lcnmi§ti. emnü inzıbatını ihlale, tqk.ilib esa- katibi mevcudu ihtiyaca kifayet ede- mayacaktır. 
Ut ıııaı ihtiyaca tckabW ediyor. Hayvan borsa•• komiseri Kemal Beygirli ziraat yapanlara siye kanununu·. tagyir ve B. M. Mec- cek miktarda değildir. 

ltt ~•tanbulda (10) günlük ihtiyaca B borsada cereyan eden toptan ":"- tazmı·nat liıini ukata tetebbüs etmekle maz- B l ki hAd• · Yüksek beden terbiyesi 
,. fi mal bulundutu ve . hava dah_a tı "ıarda ihtikar olmadıpnı söylemi§ nun bulunuyorlardı. a ı 1 a ısesı . 
d'Y•de boıulmadılı takdırde muvarı: f tunları ilô.vc etmiştı~: . . Traktör ycriı:e cer kuvveti olarak Mahkeme heyeti yaptığı tahkikat Balıklı hastahanesi meselesi be- mektebı 
ta~tın. muntazaman devam edeceğı ve,,_ Borsa haricindeki satıtlar hızı bcyiir ile ziraat yapanlara. İktisat n~tic~inde Ha ... n Ali, Mehmet E- nüz Adliyeye intikal ctmemi1tir. Bir gazete Ankarada bir "be-

nıın cdiliyo. r.. . alikadar etmez. r vekfilcti traktör. için verilen _tazminat mın, usret, Remzi, Giritli Cazim, A h f d b" . l ., 
... ın1 k d ki h k (3000) kada Mehmet Ziya Bey ve Efendı"lerı"n ~~ gopyan anı acıası en ter ıyesı yü csek mektebı ' 

li ~e e ctlmU: e .~Y".an ~lo U: İstanbulda günde . tan fazla tazmınat verecektır. --
t ~dıye kadar kışın musaıt gıtmesı h an istihlak edilmektedir. Şekli şudur: za kanununun 313 üncü maddesine Agopyan hanı yanımına ait ilk açılacağını yazıyordu. Bu hu-
~SıriJe geçen senelerden yüzde on •>şark vilayetlerindeki sığır vebası Beş sene at ile ziraat yapmağı ta- tevfikan iki§er sene müddetle hapis- tahkikat 5 inci istintak dairesince susta kendisine müracaat etti-

dar f~ladır. .. dolayısilc biraz vefiyat .oı~uşsa:~ ahhüt edenlere traktöre verilecek lerine, Halit, Cemal Efendilerle Ha- i~~I ~dilerek evrakı mahkemeye ve ğimiz beden terbiyesi umum mü 
te E~ f~tlerlnde ııatıldığı yerlere go- diger yerlerin muvaredatı ihtıyacı t tazminattan yüzde on fazla tazminat tcc, Münire Hanımların ve Hasan rılmııtır. fettişi Selim Sırrı B. böyle bir 

llllihım farklar vardır. min etmektedir. .. verilecektir. d ı·~ lm 
.. Toptan fiati (80) kuruş otan en Yunan tacirleri hayvan mubyaa- ..:;t.OgaS da Ekonomi şey en ma umatı o adığını 
('koyun eti Beyoğlunda (100) ku- tına çok ehemmiyet vcrer~~ doğru- iskan komisyonu ı_•ı f mey söylemiştir. 
Uşa kadar çıkardıyor. İstanbul Ja-. dan doğruya mal alıyorlar. . İskan komisyonu dün vali mua· na kt , Ticaret Odası T 1 b d 
tafıııda (90) kurut olan kuzu ctlerı Borsada, kesilmiş karaman e~ vini Fazlı Beyin riyasetinde toplan- Çf f • a e e yur U 
llcyoğlunda (110) kuru§ll satılıyor. Jciloau toptan fiati (53) kuruş, dag- miş ve pürüzlü iskan işlerini hallet- Darülfünun arkasında tamim 
::?Ptan fiati (50) kuruş olan sığır lıç (58). Icıvırcık (54), keçi (34) ku · · Qd ı· • b 
·ti de İstanbul cihetinde (60) kuru- ruştur. mMış.~r. k . ı . '. Mirgüloğlu namuıda a mec ısı ugün e?ilmekt~ ol~ t~~ebe yurdu i-

:~l~c~.o~lunda (70) kuruştan mua· Birsenelik borsa muamelatı ute aıt erın muteınec 1 bir rumun re11irmeJı neler görüşecek? ~;a oçt~~du eg-~ yı~pr;~a:a ~eaş~:ı:~-
goruyor. ih t te Mütekaitler maaşlarını başka rmn- V T" d li · b .. · . 

Dikkate şayan olan bir c .• ta- Son bir sene zarfında İstanbul hay takalardan alabilmek için vilayetlere isledigv i dolap... ıcaret o ası mec sı ugun ıçti- den anlaşılmıştır 
~Optan fiatlcrdc henüz esaslı bkır d van borsasında ( 320,893) adet !Gra- ik . . d 1 d . ma edecektir. İçtima ruznamesınde Fırk b pa · t · ed 
" ld en e verd" lerı ısti a ar a mutemet tayın Ankara ı" tila'fnam-ı· mucı"bın" ce Pariste açdacak Kolonyal scr,.· ı·ye . a u rayı emın e-
_avvüJ olmadığı ha e pcra .. '-r- man, (78,188) dağlıç, (78.598) kı- dı '" cek 
fı~tlerde huıulc gelen teıne\'VUÇ• • , vırcık, (144,103) kuzu, (21,759) tif- ediyorlar · 'll'unanistandan avdet eden Rumlar· Oda tarafından sergiler hey'eti reisi tır. 
dır. Halbuki ıerek hayvan 1."'rsas tik k..,.i, ( 35,208) kara keçi, (1219) Bitahare Maliye Vclkaleti 

1
bunuk dan birinin şayanı hayret bir cür'et Danit Beyin intihabının tastiki, ti-

< . !Ahiyettar v. muvafıktlbu_lmam .. ış, km.aa,ş arını fa adca ve sahtekarlıg' ı meydana çıkarılmı•- carctte ta"•;·ın· men'i ve 'L-ca•·- Gecelerı· mektepten ka-
Ottıiscrliği, ıerek dıge~ ~ ffu·· oğlak, (15,485) öküz, (6029) inek, t t • 5•-. ...,. ~· 

'.•.vat tı"mdilik" et fı'atlerının tere lu- (1120) dana. (65) boğa, (3117) man muteme crın mute aı er aram ~n tır. korunması haklcındaki raporun mil- k 
noterden musaddak vckilctname ile M" .. • ih 1 l · k · .1 · çan ıza ceza •çın ortada hiç bir ıebep mevcut 0 da, ( 935) malak aatılmııtır. . . !' ld ... b"ldi il . . ırgüloglu M a ve cdı Paskal za eresı ı c vapurcular arasındaki 

'll dığ -~'·! tayınıB az~ gkc .tlıgı ıb r mılşlittr. il isminde bir Rum mübadele komis- rekabetin men'i hakkında komisyonu Erenköy lisesinde talebeden 
a ı kanaatind""" er. . ha • Kasaplar işlerin azlığından şika- azı mute aı er u usu n g ç .. ed k . . _.__ f dan h 1 ka 
Yunanistan ve İskendcnycye y ed" !ar olduğundan bahisle eski şekilde mu- yonuna muracaat . ere . şımdıye ka- m ... ~11;" .tara ın . ":"":anan nun bir hanmım gece duvardan atla 

'an ibra tı d devam ediyor. Fakat yet ıyor · ka 1 g·· e etin . . .. d . t . 1 di dar İstanbuldan hıç harıce çıkmadı- proıesının kıraati dahildır. ak d 1 ·'·t • bi t 
ca a Ilt de- Bir kısrın sap ara or ' temct tayının_e .musaa e ıs cmış er . ğını iddia etmiş ve vazıyet edilen Bundan başka Ticaret borsası yar ışar Çı.n. ıgı ve r anı-

~~ fdır~de et,.~t-ranı tev c daha ziyade yükselmemesine para Vckilet verdıği cevapta bunu.n mu- cmlikinin iadcıini iatemiştir. masalih ve tıikem hcy'ctine Odaca <lığının evinde gecelediğini yaz 
· mahıyettc de5ı ır. . darlığı da amil olmuştur. vafık olm~~ğı':'ı• noter ".a~ıtas~c mu Muhtelit mübadele komiayonu ithal edilecek on zatın ithali mesel•- mıştılı:. 

Balkanların en bü
yük borsası olacak 

lıtanbul ticaret ve zahire borsa· 
sının 11lahı için lktısat vekô.lctinc. 
tetkikat yapılmaktadır. 

Zahire borsanının ulah ve tevaii 
vekô.letçc kararlaıtırılmııtır. Mevcu 
tasavvurlara göre zahire boraaaı Bal~ 
kanların en büyük ticaret ve zahire 
boraası haline getirilecektir. 

Bütün memleket mahsulatınm, bil
hassa ihraç C§yamızm behemehal ı .. 
tanhul horaaımdan geçirilmesi karar 
lathrtlmııtır. Bu suretle lstanbul boc 
sası ihracat etyamııı:m satıılarını tea 
zil edecektir. Bilhassa ihraç edilecek 
incir ve üzüm lzmir borsasından de
ğil lstanbul horaasında muamele gö. 
rccektir. 

Muamelat vergisine dair Oda
nın teme=iyatı 

Sanayi Birliğinde muamele vcrgiil 
için bugün bir içtima yapdacaktır. 
Bu çtlmada yeni hazırlanan ve bay
ram ertesi B. M. Meclisine arzoluna
cak olan muamele vergisi kanunu 
hakkında erbabı sanayiin temennileri 
tcsbit edilecektir. 
Buııünkü içtimada bu temenniy 

B. M. M. azalarma ve erkim bükol
mcte arz için bir heyet tc intihap .,. 
clileccktir. 

Bu heyet erbabı aanayiin tcmea. 
nilerini ihtiva eden raporu Antu.r.. 
ya ptürecektr. 

Yeni (Türk - Yunan) tıcaret mu- temet tayını ıcap cttlğını villyctc li . d'kka la . · ·ı M h da ü ka M "f V · bildi . . m racaatı nazan ı te a rak, Mır sı ı e armara avzaım m na · aarı ekfiletı bu mesele- - - -
"f • • pmışmı? rmıştır. gilloğlunun iddiasının doğru olup ol- litı dahiliyeden beyanname usulünün nin tahkikini Maarif ef Bayram tatili 

Daru"'flu··nun ı"nkılap vazı esını ya . Takdirname ile taltif madığını tahkike başlamıştır. Tah- kaldırddığına dair gümrük tezkeresi- b"ldiım" t" y lan tahemankikaıne 
0 1 0 1 

• itikat canasmda Mlrgüloğlunun mu- nin kıraat! de meclis ruznamesine 1 ış ır. apr tta Bayram münasebetilıc bütün 

1 
nup"'telikki etmek kadar abes bır İstanbul Tapu müdüriyetinde ya- kim bulunduğu mahalle hey' eti ihti- dahil bulunmaktadır. mektebin 11 inci sınıf talebesin mektepler yarın akşamdan iti-

(Başt ı inci sahifede) ıey olamaz. pılan teftişat ncticcılnde memurların yariycsi iddianın doğru olduğuna, den Glan bu hanunın filhakika haren bir hafta tatil edilecektir. 
diii kadar yaptığını ıöyJediktcn Bütün bu dcdik?.'1ular _içinde t~- fazla siy ve meaailcri görülmii§ ol- Mirgüloğlunun İstanbuldan dışarı Sigorta primleri mektepten kaçtı:ğI ve sabahle- B d t b. . 
•oıtta bu mevzu etrafında uzun ~·a- esailr ve tec11üflimu mucıp olan cı- duğundan İstanbul Tapu başmcmu- çı~adığm~ d•ir ilm~a~_cr vcrınlı. Sigortacılar koınilyonu dün mu- yin avdet ettiği anlaşılmıştır. e en er ıyesı 
dıya izahat vermif ve dcmiftir ki: bet Darülfünunun içi.ndc ve. d~~mda ru Muhip, Üsküdar batmcmuru Sey- Dı~cr tahkikat ta bu .ilmühaber muh tat içtimaını yapmış, sigorta primle- Ancak b h kt b" muallimliği 
"- Bir zamandır cazctcle~~c rısa- bulunan münevverle':""' ?~rülfununu feddin, evrak mümeyyizi Sami, İs- tcvıyatını ccrhctmcmıştlr. Bunun Ü· rinin tenzili için yapılan tetkikata , u anıı:;ı:ı.m ıne e ın ça . . 

lelerde Darülfilnunu cidden w:e.~ck, ileriye sürerek yckdığe~nı hıry>ala· tanbul mühimmc memuru Nc§'et, zerine muhtelit mübadele iddianın devam ctmittir. lışkan tale~lerı~den olması vıc Tıyatro mektebı nefes, ses 
mütecasir edecek yazdara tesaduf c: makla geçirdiği kıymetli vakitlere Beyoğlu tapu memurlarından Va11f, doğruluğuna kanaat getirerek Miha- T-t- l . • . l h bu kabahatı de ılk defa yapmış ve hareket muallimleri Selim 
diyorum. Hele son günlerde ~~ n~ hail acımamalarıdır. . İstanbul evrak memuru Bedri Bey- le ctabli vc•ikası vermiş, 150 bin ti- U un erımızın ıs a ı olması nazarı dikkate alınarak Sırrı Beyin kızlan Erenköye ~ 
nc§riyata profesörlerimizin ısımle~.ı Bütün münevverlere hıta~ !er makamı vilayetçe takdirname ile ra kıymetindeki emlakinin tahliye c- Ticaret odaaı tütüncüler komia- cezalandınlmıştır Bu hanınta Çaml l li I . b d 
de kanymııtır. Profesör, do~or, m~- Bütün münevverlere hitap -~dı_y?r taltif edilmişlerdir. dilerek iadesini tahtı karara almıştır. yonu dün Oda reisinin riyasetinde U akk t tart · "lm" b" ~ca cı~r 5~ erme e en ter-
tefckkir, muharrir z~mresın.~ ~ı~ ve diyorum ki: ~ir rabancı goz ıçııı Bu esnada da a_llkadarların mil· içtima etmiş. tütün ihracatının tan- n:1 v a cezası ven ış- ıye~ı mua ımı tayin edilmiş. 
bütün bu müncvvcrlerın Darulfunu ak ciddi bır lşımız olmadıgı Esnaf mümessillerinin racaati üzerine polıs tahkikata baş- zimi ve tütünlerimizin ıslahı için ha- tir. lerdır. 
nu tarize hede~ veya vesile kilmaları ~~:.~~i vP<en bu yanıltıcı boş hareket lamış, Mirgüloğlunun Osmanlı pasa- zırlanmakta olan rapor hakkındaki 
sayanı hayrettir. .. . . • !ere, ceblü taassubu sımartac.ak de- fırkada içtimaları portu ile 1341 tarihinde Yunanista- tetkikata devam etmiştir. f~7'-=::::~--:::::;;;;::--.:;;;;:---:=-..---::iii~---.:===::::;;--, 

Bir talcım mudernslcrın guya dikodulara devam etmekten ıse su- . • .. . na gittiği ve bu tarihte Osmanlı pa- Ek J k • ~1~ /IO o 1 • # t ~ 
Darülfu .. nun inkdiba karşı vazifesini . . . gücümüze bakmağı al- Esnaf cemıyetlerı mu.~:ssıl- saportu ile gidenlerin avdet etmeme- sper er omısyonu • ~ 

sup ışımıze, . b" . 1 . '! b 1 d" ·ı· 1 . A •- d h d . . ' yapmamıştır demit old .. u_klarıı~ı genac· tın, plii.tin, radyu. m ...• ~eğıl ır vazı- en ı e e e .. ıye ve vı ayet mu- erı n~ara m a e csı ır•h·- "' i· Ticaret odası eksperler komisyo- _ 
1 - dım D b ı l ahh 1 d k f k ken Ag"ustos ı rihınae memle- nu dun ••• t •,,... .. ilk .d . __ _ 

gazetelerden hayret c ogren ' k feyi vicdaniye· ı me ıyı•·:· • .. r as arı una şam ır ateş- kete avdet ettilit edilmiştir. ile tüccarlar aı:Cı:n .... -wk •.. gu.mr.f ı a~esı 1\/1 ~ 1 •f 1 d 
rülfünun vazifesini yapmadı deme Darülfünunun terakkı ~e. tekamu kila't hey'eti reisi Ali ve Cemı"l ·· ·· den çı aıı "~'r• • ve gum t •• 

d nl et Hatta Mirgülof hangi va~~rla rük res~i .yuz.~n .. • - "111 e 1 yer er e u 
iki suretle olur. !ünü cidden arzu e e er ıçı_nddi~ay Beylerin iştirakile fırka merke- gı"ttig' i, hang"ı t avdet ettıgı de lafları goruşmuştur. • • · Ç 

açık bir kapı vardır: o da cı ve . . . . . . f ı an 
Söylenen ıözler Darülfünuna ilmi mütalealarını biZZ"_t Dar~!fünu- zın.de bır ıçtı~a akt~tmışlerdır. deniz kayıtları~ıkarılmış~'..'": . . Liman tarı e en esrar t ~ 

matuf değil na Darülfünunun mr•lıs ·· ··---·. lçtımada cemıyetlenn daha mü Mirgüloğlu osta geldıgı ıçın "f k · onu ti- 1 _] d•ıd• 
.. .. namına veya ne' bildirmeleridir. Yoksa ilim ordusu fit bir şekilde azalarma yardım etabli olmak hI h":iz. değildir. Liman ~an e .. o~~sy . d ki ... !1 e 1 ı 

Y D utlunun ı kt 1 Bu suretle em! de ıstırdat ede- careti bahnye mudınyetı~ ~ • • k k f b' 
a ar Darülfünunu · nu biribirile çarpıştırma .. aı ."'~ . · , edebilmeleri için lazım gelen t r d l l a tŞeU:ı 

<ahsl namına ola.~ak . ·ı tme· 1 faide hasıl olmaz. İşte musmır iŞ IS· • • • • miyecektir. Buek~rhk meydana içtimalarına nihayet vermı~ l • • Zabıta 1 encı er, so a • . 
Tüteaddit profesorlcrın temsı e 1 beki ünevvcrleri va- bazı esaslar tesbıt edılmıştır. çık.ınc .. a iade 1caterı alın.mqtı~. Komı·syon Halir ve ş_ ırk_e. tı • • }' b" 'd l t 

. k• lmadı"ından teyen ve eyen m B . . 1 d h ld h h .. \ h dd t 1r Cl a aç l si.ne maddeten ım .. n o " . "f davet ediyorum: çalışın göre· u vazıyette cemıyet er a a Mırguloğlunun'b. u .an ıç arı- H n· e ı'darelerinin naklıye uc- kumar a ey JDe Şl e l lT 
. .. 1 · matuf oıması zı eye . d ·· · 1 ak! dır F km i!mühab veren ay Y ;oylenen soz erın ona !im." zıya e musmır o ac ar . ır ce çı adığına er . • l b' · gayri mu- . kt ve yakaladığı lıu gibi kadınlı 

akla gelmez. • D .. 
1
_ Fiziyoloji kitabı ka bu meseleye ehemmiyet ver- mahalle hey'etıyariycsi hakkın- retlenne zam ta e m~ . y 1- Zabıta dün şehrin muhtclıl mın- mc c 1• muayeneye sevketmek\o 

Müderrislerin şahsı olarak aru . . . . da d~ kanuni tata başlanmıştır. hik bularak red~e~nuştır: a takalannda olmak üzere üç esrarhane ~, c"';cka bulun•nhrı hastahane>_ 
fünun aleyhinde neşriyatt~ bulunma· Nizalı kitap ~eselesını .tetkık et- mekt~d:r:. . . . ruz liman şirketımn dizbarko kcıfctmi§ ve üçünü de seddederek · · ~~~tarı da mahkemeye vermek• 
., ise hem gayri makuldur, hem de . mcktc olan komısyon b~gun. te~r~r Du~.m ıçtıma geç vakıte ka- • . d h ff b"t"tadil yapı· 1 · h kknda takibata başlamış aag 

en basl·t bı·r diaiplin kaidcsile bile 1<a-. 1 topıanarak iki taraf muderrısıcrının dar .... evam etmiş fakat mu··zak~ Berberl cemiyeti ücretıenn e a 
1 1 

• sahip erı a ' dir. .. .. ·e " ~- . , . 
1 

k ücretlere cüz'i bır zam ka- tır. Şehirde, kumarın onunc ge~m 
bili telif değildir. Onun içindir ki dinleyecektir. rat bitmediğinden başka bir giin Berberler ,yeti ıdare hey eti ar

1
a d"l . tı"r E hanelerden biri Eminönündc için tiddctli tedbirler alınmıştır. • 

Darülfünun camıası i~inde oldukları- d d"lm k ·· 1 ·ı intihabı dün y~"' ve şu ze,·at ıe· bu ıc 1 mış • arar "d M stafa r•vuıun kahve- • d '.l 

kull d ki .. ·ıc ·ıan eden- evam e ı e uzere ce se tatı -· 1 y ıcamı c u ,.- K • N k 1 nı, an ı arı unvan ı ı . . . . çilmişlcrdir: }{(in ~ilmi. Kcma , • • . e?n us·· tündedir. Diğeri Sinemköyiln eçt UrI ya a an ı • 
!erin Darülfünunu itham eder mahı- Hariciye Vekili edılmıştır. :Mustafa. ŞükriJlmail Hakla ve Hımmetzadenın raporu ~nı Kı onun üçlincU.il de Ga_la.tada Evvelki gece Unkapanında Der 
~:t~J:~~~:m':!~nmuı olmaları- Esnaf cemiyetlerinin Recep Beyler. ANKARA 10 (Telefonla)- .;.dir;~h M~hmcdin kabvc'.cr'.d'.r. tin evini soyan .~cyaz ve Keçi Nu" 

ANKARA, 10 - Romanya h . d H"" .. beyin tev ü ü de taharri cdildığı za- )erden Keçi Nun yakalanmış ve 1 

Daru
··tfünun inkılap vazifesini hükılmetinin, Rusy~ ~le müna- ısla ı.. Muhtelikomisyon ~~et _za e uMsı:::. üfetti Hcruh~elif miktarlarda esrar ve !iyeye verilmiştir. Diğer Nurı ar· 

1 1 
k t S f . 

1 
. . zını tetkık eden ıyc m man m baklan bulunmuştur. Esrar- maktadır. 

yapmıt mı? sebatını düze tın~. ıçın ~v~ - Esna cemıyet ennın ıslahı lagw vedneyecek . raporunu hazırlamıştır. esrar ka ri h kkında takibat ya-
Hclc inkılapta vazife•ini r:pm~- sutta bulunmak uzerdae Hanc~~e hakkında Esnaf cemiyetleri mü . . Şl y Maliye vek3.letine tak hane sahiple a Otomobil kazası 

mıştır veya yarı yapmıştır gı ı m.a· Vekilimizi Bükreş'e vet ettı- rakabe hey' eti tarafından hazır- Muhtelit r.badele komısyo: d" a~ın ektir Rapor ınenfi ma pılmaktadır. f h" \ o-· sabah saat 8 de Haydarp 
nası hakkile anlatılamayan ve. ~:ı;m: ği teeyyüt ediyor. Tevfik Rüştü !anan rapor ikmal edilmiş ve nunun lağveı:tceği hakkındakı ~m e ~~ . • Dilenciler, a 1şe er ve "dunde Haydarpaşa istasyonu ı 
fünun mefhumuna uymar.lanf .. ' sozı.:~1 Beyın· bu seyahate ne zaman c;r- dün bir nüshası iktısat vekalev haberlerin as.1z olduğu anla- hıyette ır. --. _ k marhaneler ~~~ı :Uavini Ruhi Beye 35~ 3 nuı 
inkıli . . ç rpınan Daru unun - d • "ld" lm p 1· k 1-b U bil k ucud • b" P ıçın ' d""kmüş Darülfünun ' kacağı henüz malum egı ır. tine takdim edilmiştir. Raporun şı ıştır. • o ıs teş 1 a Unl de •ehir içinde ralı otomo çar.padra v 1 u. 
ıne ve kanını o b 

1 
1 . d . lak d KomisyoIUki Türk hey'etı T Polis son g er • htelif mahallcrın en yara amıf 

~e~çliğine karşı pe~ ın~balatsız u - Matbuat müdürlüO-ünde birer suretı e. saır ~ .a _arma- . . _ Dahiliye Vc~i~e~i, ~liı. t~ki ~tı ek mil~tevli bir şekil alan dilenci- mu • • 
lugumdan asla varıt gorınem. . 6 kanılara takdım edilmiştır. n:urahhasası l habe~ı mevsım kanununun t;tkiki?ı bıtırmıştı~. La- lıkıe şiddetli bir mücadele .aç~ııtır: Hındı hırsızı 

Bu ihtimaller haricinde hır şey i ANKARA 10 (Telefonla)- sız bulmakta e tekzıp etmekte yiha Hey'ctı Vckileyc aevkedilmck M .. cadclc neticesinde dilencılerın mu Kı 1 k 1 , 
.. Darillf" va d' • . u .. • nakle· Dün gece zı topra ta u, 

ı _orebiliyorum: Eğer -~~~n . · Matbuat umum müdürlüğü- ır. . . üzC'redır. him bir kısmı Darul:ıcezcre . ·ı nda Mühendis Huliısi Bcyi.ı 
~•fesini hakkile yapamadı sozu cıd- , .. . b""t de daha küçük Zekat ve fıtranızı Hey'eti muahhasa reısı Tev- '\dilmiş, bir kısmı d~ şıddetlı takıbat yu 1 hanesinde mukim Lütf 
••n söylenmiş ise bundan arkadaşla- , nun y~nı u .çe . • • b k . M Kl t F arer k dil T ğ" bırakmıştır numara ı . r~n nıaksadı Darülfünun he!12bına bir daıre halıne ıfra~! bır şu ~- T . t. fik Kamil Be Ankarad~ .oı:ru!. • o F tan r~rt so~~~;~r~a mil teri .cel· in bahçesındeki kfün••hten teç~ul 
!~zumsuz bir tevazu göııterer~k kcn-ı sinin Hariciyeye, dığer şubesı- ayyare cemıye ıne ' yonun faaliyeini temın ıçın Meşhur Fransız •dibi ~!ot ':.'ter b t =kı i~in gelip geçenlere sataşan hırsır. tarafından dort ın ı ç>. ın 
~-ı yapt~k~.rı şeyleri yüksek ıdealle-. nin de dahili"l-'ICYC raptı mutasav veriniz. munzam tahssat almakla me~-\ i~ şehrimize gelmesi be enmc e- {:n:' kadınlorı d~ şiddetle takip et· ıır . 
• ıle katı gormemekten ibaret olur kı, d" •- guldür. dır. 
bunu•"· hal·v itirafı zli-,verır. 

.ı 



• 4 MiLLiYET ÇAllŞ.~ MB.\ 1 1 1911 
li 
• Fikir, ]\11i~cılı, Edebiyat, 

~ a sa., o o Fbı •' • ...,.. ,,,,,,,.~~ ......... 7':t.........-urJ""'ı:a•u _..,....,....~~~._...,...,..._ ~.............., ufr.w'tuınu unu u ._.__..,., 
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Telefon nıımaraları: 

latanb.ıl .24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

Bunu hiç vadetmemişti!. 

3 ayiığı 400 kurut 1100 kuruş 
6 , 750 ., 1400 .. Genç kadın kaç senedir dul-'. gün::ü hayatımızdan memnun 

12 ,, 1400 .. 27~ .. du. Kocasının bir kaza netice-' değil misin?.. Madem ki beni --.---
Gelen evrak geri verilme~ sinde ölmesi onda unutulmaz çok ı;evdiğini söyleyorsun o hal 
Müddeti reçen niiıhalar 10 kurııt bir teessür bırakmıştı. Fakat va de bugün bc,ıimle beraber bu

lur. Gazete ,. matbuya ait iti"" kit vakit düşünerek kendi kcn- 1 lunmak saadeti ':f.fi olmalı ... 
•{İn n.Udiriyete müracaat edilir. dine: Artık gidcbiliri? .. 

Gazetemiz ilinların -•'ul.iyetini - Hürriyet ne iyi şey, derdi, Gene kad n pek şendi. Onun 
k•bul etmez. bir kadının kendini her türlü ne~esi çok geçmedC'n yanında-

tahakkümden kurtulmuş bul- ki adama da sirayet ctmişt'.. Ar 1 

ması az büyük saadet midir? .. tık biraz evveı arnlannda geBugünkü hava 
Dun en Jzla hararet .'i 
Hul(Ön Ul ~r Jim~l 

_!!pah n kar.ı olscakur 

az ı dı. • O akşam, kaç senedenberi ta- çen şeyden eser kalmamış görü 
ve h3'a mdıgı genç adam gelecek. bir·' nü ordu. Genç ve giizel dul için 

l lınıt'c-•miz/11 lı.ı11i•dlfml1 
ıthll 

4 ' 6 7 8 9 10 1 

K ~ A \f 

1 l:r akşam ASSO ve JANA ile .'i 

Dl ·z·ı ABAN ile 
B.\STIB.\CAK 

BAGDAT ta 

Bu akşam 
MELEK 

SİNEMASINDA 
( Comedic Fr:ıncai>t>) den 

ARCELLEROMEE 

\ s ){ 1 s 1 

ıdın .ıtnı;n \ar~ ete 

Bu ııkşaın ... ~HMI~ 
\RTISTll\ sL·ı" l'\. 

·esli ve şukılı 

PIJJNGODA BiR KA 
hu, ük ıema~.ıh oper(tin 

iraeıi. 

miırne;slle>i bulunan dfll 

JEANfıTIE NJC DONA 

e 

likte sokaga çıkarak yemeği lo- esasen böyle bir mesele olma
kantada yiyeceklerdi. Genç ka- mak lazımdr. Artık gene ad ,ı
dın hv.ırlanıyordu. Bi:az sonra mırı ne düşündüğür.ü öğ:~nme
bekledği genç adam geldi. Bıı j ge lüzum var mıydı? .. 
yakı~ıklı bir adamdı. Her halde Gittikleri lokantada ne~eli, ' 
kuvvetli bir muhabbetle genç•ncşeli yemek yediler. 
dulu sevdiği anlaşılıyordu: Vaktin nasıl geçtiğini bilme-

' ! ' 
\ı Doktorlarla hasbıhal ! 

t AH den iz rican r mektebi '!ltidürhip;ünden: 

1 Gözbebeklerimiz ! Şu son gün- - Bilsen, dedi, seni ne kadar yorlardı. Bu aralık genç ada- 1 
ı 'r !erde bir fiziyoloji kitabı müna- seviyorum. Sen de beni seviyor mın eski dostlarından biri gel- =-~--..:.;;;..ı.._~...:.....:.......:.~ 
1:.: ~ sebetile aramızda tatsız münaka sun değil mi?. · di. Bu daha genç, daha yakısık-

1ckrehın <ı:ı 1 \ ht) ıs gay<,inc kadar ihtiyacı olan on ,ekir. 
lem yaş •cbtc 5·3-93J tıırilııne müsadi! perŞ°embe günu saat 
ihalesi icra edilmek tizre münakıısai aleniyeyc \uzolunmu~ıLr. 
!iplerin ~artnamesini görmek üzre Orı:ııköy caddesinde kilin n 
tebe \e münakasaya iştirak edeceklerin lstanhul lktı>adi muc 
lcr ınuhı~ebcdligine tevdi edecekleri teminatı mu\'akkatc mak 

e f şalar olduiunu gazeteler de 0 _ - Bıı suali niçin soruyor- lı bir erkekti. Biribirlerini ' se- Soldan sağa• c yukardan a1ağı: 
·' ~ dukça pek mütecasir odum. Eh! sun?.. lamladılar. Genç kadın sordu: ı - Bir noktada toplanma (6). 

l Düsmez kalkmaz bir Allah! der Şimdiye kadar beraber bulun - Bu kim?.. Ev (4) 
ıer.-. Münaka"" ve münazaa yal- mamızdan memnun _olın_asay- - Eski bir dcH ... Pek eski.. 2 - Ona mahsus (3). Cilve (3). 

,,-- , 3 B b" ( ) ı· Tamamen fransı:ı:ca <özlü fil· 
BiR \ )K .\IEl\'1 UBl. zunu hamikıı yevm ve <:ıati mezkıirda 

misyonu ın:ıhsurnna müracaatlan ruz sporcular arasında mı olur dım beni bağlayan hıç bır ka- - Buraya çağırmakta bir mii - aşma ır a ge ınce orta 
~ ya? yıt olmadığını düşünmez miy- ni yok.. manasına gelir. (2). Calgı (3). No- mini :ırkadaşlan \NDRE RO-
ıl d' ? B ·· · · d ta (Z). .ANNE \c GABRIELLE G. B-, ~ Ben daha ilk gününden beri ım .. · .. .. ~un uzenne eskı ost ora- 4 - Pislik (3). Cephe (S). 

l 

e 
ı\ 

• 
u , 1 bu münakaşalann tadı kaçaca- .. - O halde ~u hay?tı busbu: ya çag~.ld~. Çoktan beri seya- 5 _ Ubim (Z). Yok etmek (S). RlO ile kmsil edecektir. lltı-
'l: ~ gını hiasetmiştim. Evvela ka- ~n,devam ettırmek ıstemez mı h~1:,.~t~gını, pek çok yerler gö':" 6 _ Çahşan (3). Ona mahsus (l) veren:FOX halihıızır dünya h:ı- Iktısat Vekaletinden: 
f ' İ )Ul etmek lazımdır ki bu işi or- sın···· . dugunu anlatıyordu. ~':"adakı 1 - Şekerli çörek (5). Nota (Z). vadbleri \C bu akşam ile 
!I :~ :aya atan K. C. Bey doğru ha- .- Evet ... /şte devam edıp dost:uk . o akşamdan ıtıbaren 8 _Zulüm yapan (S). Kol (3). yarın akşam Ankara Meteoroloji Enstitüsü 

için mübayaa olunacak 27kalem 
rasat alatı 10/2/931 tarihinden 
3/3/931 tarihine kadar 21 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya çıkarılmıştır. 
lhalei kat'iyesi 3 mart 931 tarihi
ne müsadif salı günü saat 15 te 
icra kılınacaktır. Şartname Anka
rada Iktısat Vekaleti mübayaa 
komisyonu riyasetinde ve Istan
buldan talip olacakların da Istan
bul Ziraat Başmüdürlüğünden 
almaları. 

'r \ ·eket etmiş değildir. Yazılan e- gıtmeyor mu._.: . . taze. en~_ı. • g - Yuva (2). Lezzet (3). Kö- KARAGÖZ 
11 .er yanlış imiş, anlaşılmıyor- .-. Öyle degıl.:. Bemm ıst~- Bır gun genç. kadın aşıkına: pek (2). 1 

c I• nuş! İlahi doktor, yanlış ve an- ?ığ.ım a:amu:dakı rabıtayı hır _ - Artık, d~dı, kocaya varma ı0-- Hayvanın kundurası (3\. liıll••••llllİiıım•••••ıl 
: 

1 ı aşılmıyan eser yalnız 0 mu? ızdı".aç ıle .resmen de kuvvet- ga karar verd~m.. Çoban (3). 
11 ' lem efendim! Bu tababet deni- len~ınn.~ktır. . O bu~ sevı~dı: 11- İşkence (4) . Tahsil ve ter- • 1•••••••••••11 
t ı !n şey biraz da anlaşılmamalı- Bır ~ ~.mm zevc~m. olaca- _ .- ~em mes us etmek için de biye evi _(6_)_. _ 

'. ır ki eı;rarengiz bir şeklalsın ! gını du~und'!kçe .kendımı ~ ka- gıl nıı ?.. , , . V f 
\IY\NA 

'ARhlLAR :.\JE\11.r~n:TI 
\Vıcn ... Die ~tadı d r Jiedcr) 

büyük rcji,dr RICHARD OS 
wALD'iıı ılnıanca sözlü ,. 

şarkılı lılmi: Bu akşam 

ıı Latife her taraf, bütün bu dar mesut hıssedıyorum. kı.. - Yenı ~ıştıgım eskı dos- e at 
ı f

1 
ıünakaşalarda etı doğru söır lfU- -Fakat şunu söyleyeyim ki.. tuna vacacagım.. . . İstanbul ~ftrrdarı Şefik Beyin 

ı ur, Doktorlar diyorlar ki: ben artık bir daha evlenmeği 1 - Na.sıl? .. Bana hıyanet mı büyük ann•şi Anıiıır Şerif Hanım 
, - Bu meseleyi biz aramızda hiç düşünmüyorum. Bugünkü edeceksm?.. _ . . Beşiktaşta akaretlerdeki 79 numaralı 
1 ~ ılletmeli değilmiyiz. Gazetele- hürriyetim... - Sana varac~gı~nı hıc; hır hanelerinde titin vefat etmiştir, Al-
! ~ intikali doğru değildi. Genç adam hemen bir cevap zaman vadetmemıştıml.. lah rahmet eyi in. ----

O P ~: R .\ 
SINRM ASl!IODA H'şlıyor 

Vl'ı'ANA ... 
~AllKILAR -'fEı\ll.EK~:Tl 

1\. ı, Çok doğru söz .. Ve ayni se- bulup veremedi. Beklemediği Kereste m .. akasa 
, ide sporcular, bankacılar, :Be- bir cevap karşısmda ümidi kı- UD Sl 

e :liyeciler, İtfaiyeciler, ve bü- rılmıştı. Bunu anlayan genç ka- \li deniz ticaret mektebi mtidürliiğünden: 
ı: n üzerinde dedikodu olabilen dın: . Yirmi il,i metro mik'ap muhtelifülcins kcre,rc 5.;1.ıı.H tarihine 

meşoıır he.,ıekıir Han- MAY·in 
mu,ikalı filmidir. 

~ J .ıesseseler ayni usulün takibi- - izdivaçtan bahsetme.· Bu müsadif perşembe giinii saat 14 tc ihal'"si icra cdilm•·k üıerc mü· Vl\ANA .... 
Şii RKll .AR MEMLF.Kf.TI 1 isterlerııe gazeteler yüzle- rın çarşamba sabahı infaz cdi- nıkasai aleni yeye 'azulun mu~tur. Taliplerin ~artııam~sini ıı;ormck 

ıin akile bembeyaz çıkarlar. lenleridir. üzere Orta!ı:öy cadtksinde kilin mektebe ve ınıinakusaya ı~tirak 
Kar ! Bundan bir buçuk ay evvel edeceklerin lstınbul ikusadS müc~seseler m uhasebecili~inc ıcvdi 

İstanbulda bu sene kar yag· _ .1 nl T" k ede~e~leıi tcıninau muvakkate makbuzunu M:nilen yevm ve aatı 
mı yo arca ur ün kanı paha- mc .~ urda mektepte mutcşekkil komis}·onu mahsu>una miiracaatları. 

ı yacak diye ürken adamlar sına isiklfili kazan:ı!lan bu va-

Hu ak~anı 

OPER!. • .'da 

bep,nizin t renntiııı edoce;;i 
bir halk ~ukıs·ılır. 

ı ·dı. Başta kömür ve oduncu- d b' . . • . T hli • 0 d" ı· .. -d 
u 1°~~i~!:1~~~~ı:t~~~iş;~= ;;k ~e ~~~~~e~s~~(l!~i~~ a~uSIJ~ UIDUDI OJUuUP U~UOuaD: 

~eçirenlere müjde ... Mübarek hır daı:ıbe ındınndı: ıstıyorladı. Rumdı rahlısıyc :nıntakasıııın :Wolot.burııu nıevkiindc ahır, ap· 

Haşiye: Türkçe ve ~'ranaızca 

mük~lcmeler lllim üzerinde 
lrn<usl bir makine ile 

ıksculrilmekcedit. 

yağmaya başladı ... Tabii Bir sürü gafilin önünde hu'lu teoane ve Pi.ibet mahallinin yeniden inşa<ı mukarrer hulunmssına :. ( 

' Taliplerin ihale günü muayyen sanürcüler de yağmaya başlar. nan ve Kubilayın ba§ını kesen hinae? _20 ;(İın müddetle \'~ kapalı 1.arf wrnlilc münakasaya vaz- •s:ıı••••••••.ı 
c ' FELEK mehti Mehmet geçtiği yerler- cdılmıştır . .'llezkı1r bir-alarm ihalesi :1 .\lart ııa ı a'ı ı;linll saat 14 \' E F -\ T 

I ekleplı'ler ınu"sabakası de inkılap aleyhine te'lkinatta de. icr~ kılın1caıtından ruiihcndis ve)ll mimar vesika,ını lıaiz olan Hu~;., meh'u~u .Or. Relik Heyin 
atten evvel şartnamede 
teminatı .muvakkateleri 

yazılı olan 
ile birlikte bulundu. Fakat bunlara karşı it ıalıplerııı bu bantaki -;artnnm<O' ve ke;ilnameleri görmek iizerc Ga- valdt•.• hınını dun <abah ırılbıl 

~ iha d"l t--' b" I· c· d· h I ' · d . . eımlştır. Na<ı mubareki bu günkü t z e ı en .,.,.a ır tam zama- .t a a rı tım <.:aı l·l'~ın ekı ahrcı merkezi) eye mürııcaatlan. .. 
~nemen Divanıharbi d Id . . . çarşamba ~nu ... ı ı ı de lleşitr~·-

... _ .... __ ... _. . .. 
fktısat Vekaleti mübayaa komisyo
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

.. .. .. •.. n'.n a o u ~~- ırtıca hareket,ı- ~-)lıı> Barik.~ ha\':ıt, kazı \c otomobil sigortalarınızı ~~. A~areılerd7 ı _:;.vır~ -kaldırıİırnk 
~ ~O mcı ha~~ unculugu- n~.n bel ~e:nıgı kın~~ı._Bu vak a ,- Galar:d:ıl ·m·oıı hanında k:lin ONVON SIG()RTASINA -~ .. ~~~·~l~~·~:orımnına defnedilc·~ktlr. 

1
. Galatasaray lısesınden 1168 gosterdı kı gene Turkıyeye göz t y 3 ,., ı -- , • _, _ '!il 

at B. kazanmıştır. Yazısı diken düşmanlar Cümhuriye- Türkhet .. h ~ ı.ıut ıastla r•rıuıt. ' Doktor Vamık 
1 

Jr: .. . tin kahir pençesi altında ezil-_ , iT • - icrayı muamele etmekan 1 lstanbul jandarma imalathanesi n1üdürlüğünden: 
1 90 ıncı haftanın en muhım meğe mahkümdurl<>- ...... ot. 28, / ı u·· N y ON 1 Hastalarıııı Suadiyedc Bağdat 18000·20000 rakım >erpuş \C ıozlu&u il• btrıher )'azlık tlhi;.r,•n bı~kı 
I :ri Menemende divanı harp mürtec;:- -;·•·· ·•~K~ındaki l<ararda 1 caddesindeki kö~kundc 12-2 ye u lmallye•i hp11ı zarflı miinaka.avı konulmoırur. lhnlei kati eci 16 2·'1.JI 

fmdan idama mahkum edi • J "ual~tı~ yerını bulduğunu gös- llJ k kadar kabul eder. \lüracaatlar ıaribinc mıı ıdil pa:oırtc•i ganU uıı ı+ de yapıl•cakıır . ."aıınamc i " c ı.ıı 
'8 ·· · hakk d ,_, -•"kara- tennıştır. umpanyıaına hir kere ıığranıadJı •igorııı yaptırmayı eczane 'en meccanen telefon cd ı ·ı· ü ı kili k '" · k.. 1 'J . murtecı ın a...: ... 7 e/Pforı: Beyo · ıu _ 

2002 
~- imal~tb•n en veri ir. ı 'p can t• mc ıu,,u ve ıemınau mc\ • ·.ate en • 

1
; ~tf~bf romanı: 110 -- - --~ - edilir. beraber Gedikp•$ıda ·andarma ımn'Aıh1ntsıne wuracaatlan ilin duıı u. 

,1 Milliu,ı:.. ışına attım, odadan fırladım 1 p- - -1 be . -- · ·- - · - --- 1 .. _ 
Son bir sözümü hat 1 : - aşa ı e nı ı konuş-ıdum. Bir saniye, kulaklarıındajpa .ya yalp >.laya urun, çatlak hm ... 

1 

_Sen bayağı ır ~r°r~. tunnadı?.: kalın bir erkek sesi çınladı: ,hir kahkah; sahverdi. Arki'sın- Deye durdum. Ağzım, hüvi· 

1 

den ckha alçak bir v; km en ı~- Deye bır türlü hitimi ye- - Ooh canım .. Ne de güzel c>:ı.: yetim, hayatı gqrü§, yaşayıs ka 
_. * • şa ışsm. nemeyor_dum. Eğer; parça- şey!. -- Pan·ı.ı... yıtlarına bağlanışım o kadar 

~ Konaktan bir .. • • cık. morfı~, yahut takain bu- Sesin geldiği tarafa baktmı. :-arrrrra .. değişmişti ki .•• Hele, bu akşam 

! 
1 
1 

e çıkmıştım Bir 1;;zgar.b>;ıı2ı!1e labılseydım belki, liddetim Gene söyledi: Deye söyl··n·J. Ve •. Birke!•- anadan doğma bir külhan beyi 
hir srrga !ribi · ayakla ma gr ~ .~- yarı yaı;ya inecelq ıinn diiıe - Nereye böyle yavrucu- uı~ ıe cev::;,. ,·eı.ı:: ağızı ile konuşuyor, hiç bir l;f'-

• f:n Elem JZZET gidişil~ yürüyord runın tün lecek, dimağım heır itki uyu ğum? - Para d~ ne? • . ye metelik vermeyordum. Bel-
~·İ Bir saniye sa::;;.· .. 

1 
.. §~kluf~u ve rahatını bula- Hava iyice karaınmş, sokak Dt'Wm ec•,. ki, o da hiç böylesine rast gel· 

Göremezsiniz... Hemen k . . bir tipinin bı:naıtısı:ıd!,0~ en~ bı!ecektı. İkide bir çamı açı- tenhalaşmıştı. Yanıma sokul- - İstedi~in ~ra olsun be memişti. 
arem., e geçen yan kapı- _ Lebb akıdan ıçenye: rabilen diiskün bir 1 ~~- yoc, para arayorduırOn para cu: canım?. Benım gıbi adama para Ya: 
?nüne kadar ilerlemiştim D b~y "· . gözlerimi ~çtnn H yo ~u. gı 1 yokt~!. ·Eczaneye ~yim, re- - Hani yalnızsan beraber gi da ne? .. Ben ona can verir de - Amma belalısına çattık 1 ..• 

~:nıma geldi. · er;n ır ~ene~ uşak girdi. rannıştı ve Be a~ ı,ı~e ka çeteyı vereyim, verde bıraka delim deyecektim ! ı.enin gibi bu Taksim caddesin- Deyor, yahut ta: 
tbMüsaade ederseniz kolu- r· ":"' amme endiye yol göste- idim. Nişa.1~şınd: b a sı~de yım. · DeJ'.e düşündt. İmkanı İne~, uzun boylu, çopur, dağ- de yürütürüm! - Selam verdik borçlu çık· 
velJ?- tutmayayım... ' j 1~:ai: U . .. .. .. dar nasıl yürüyeb~m~raya a- !.'0 k. Morfın ve kok~ aldığım mk yüzlü, derinden bakan, sar- Ben de ~dilin, ben de uzun, tık... .. . . 
Adı. Bana: ~timdeki b~~ gorunce vucu- g:lmiş, neler yapmıstrıi:? .. n;;iıı uç eczane vardı. Üç? de borç- hoş bir a~~·i., . ~elimeler ağ- h~çkırıklı bı~. kahk~~~ salıver- - Pek kül~3!1ı hır şey_ 

Defol artık. Yoksa kolun- tı B . ki kan başuna çık- hır şey bilmeyordumı Kaf ç luy~: P_arayı peşu almadan zmrlan doku le dokule çıkıyor- dım. Fakat, dunya gozumde de- - Dehşetlı ~ırret .. 
nııUtar atarım... ıY~d e~ı uşa a konaktan kovu- içi allak bulla!ktı D ~ d~~n yen~ hıç hır şey verııyorlardı. ciu. ğildi. Bir kendi başına kalmışın - Beni latarnacı mı sandın 
mvordu. Aldırmadım. Bü- A::ık _ hiç bir şey diişü~d .. ~~u ~st Bır aralık: - Nereye gideceği%?.. sorgusu, be, bu ne ağız? .. 
F nirlerim ayaklanmıştı Gö dım K n~. ~apacag~ı şaşır- Hatıralarım hep b?~um yo tu. - Ne olursa olsuıgider, yal Dedim. Üzerin': yıkılarak gi - Kimsin?.. Deye kendi kenrlisine çıkışı-
!• hiç bir şey görmeyo~du t'm,. en ımı tamamıle kaybet lanmıştı. ôm..ın-·· ırhen ayak- v~rı~! yarm hepsini etircceği- bı oldu. - Nesin?... yordu. Fakat, bir şey söyleme-

d · ı ·~•un er safha mı aoyler h" ı b' t d. H l' · b' ··tü· ·· ıra ımımı attım. o daha _ Gidi oru . smdan bir parça birdenbir .. - . • ıç o nusa ıraz - Nereye mi? .. •.tediğin ye- - Ne isteyorsun?.. ı. eme ını ce ıne go ruyor, 

8i.~ .. kapının tokmağmı tut di. Y m Nedım Efen- !erimin önüne geliy e goıc morfın alırım... e. Neresi ~:u·sa r.rayal. Deyişi olmaz. Bu, sorgusuılu hem de sadece: 
d onumc geçti. Sonra ses- Dedim ve hızı .. ne hemen bir başka ~~: ~ .. ~~~?r~um. Ve.. u kararla l'elki de :1iç diişünıneksiı!o; ga, bu iecelik tanışıklıklara a- - Ne yapacaksın?_ 
b rinden ka 

0
w a ~aı:arun uze- başka aafha takip ed· ' 

1 
yurudum · . krt,.mı, kaih'·ni, beynimi saran hplı epey oldu. Deyord~. O kadar. 

t Ya Sat.... !asını bü~ gım bir sıgara tab- Hele 0 Nedim Be, ~yor~u.. * * * hi; ve arzu ilP. :•.rtıum: - Haydi yürü öyle ise... - Dur, ıstersen verme. Bera 
tı n hmcırnla ba- afıııma gelen küf~ .. a:ı~ıye . Koşa koşa, ayaklınnı biribi- - Paran 'M' mı?. . Dedim. Bir adım atar atmaz: her gidelim. Şuracıkta! •• 

ru e ıvor, rıııe dolaı;tıra do!aşt·a gidi.vor- h.rhoş. a:'~m. iki tarafına yal - Ver bana iki pıı, 1 
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· \ Esadı Allah dcrecesınc ısal ede n ~da ÜÇ ihtımal ııcrdcdil ltraz No Mırhunııuı clnı ve nel'i Borçlunun ı.aı1 rolar listesidir. Rışı it 2362 Şube Acente;! : 

:~ ~77 nw:ıaral ~anunun bi- rek pcrestiş~ranc ifa?elerde b_u . mc~edi:"· • . 
1 

mir havalisln- 1463 Beyoğlu Çatma Mesçit mahallesinde Mezarlık soka- 2103'.i 45953 4\!092 46472 4ı91 ı Sirkeci Miihüd1• 7.>do bnı t 
:'cı ınaddesıne tevfıkan ve t~k l 1unrnası, tarikate ruhı merbu~- 1 ~1;8~nın b~. d ki ğuıda eski 10 yeni 12 numaralı Kapri apartmıanı. 27445 34713 21196 36036 3b407 •-

2
-
7
.:.
40
'---· 

( ' re~ _tevkif olunduktan tarih- yetini gösteren kifi delillerdır deki koy c en ınn 1 e. 88 an- A1tc H. 4~567 i7120 53545 50339 3615!! Trabzon ikinci 
~en _ıtıbaren beşer ay mtwuetıe diyerek Türk ceza kanununun llUJ oını:ı ~u~t~c .~r. M 2058 Beykoz Yalıköy Nizim aokağmda eski 15 mükerrer yo-

38738 57
081 40290 89946 208

71 

a~ıs ve 75 er lira ağır para ce- 163 üncü maddesine uyg~n ol3;11 2 - ırannı?. enuzıkm ene- ni 10 numaralı bahçeli bir ahşap ev. Seniye H. 81212 21157 46069 32581 38517 
'asııe tecziyeleri ve işbu maz- cüriimde dolayı cezasını ıstemış men kazası harı~:;.e ~ ~ 2264 Kanlıcada Halepli Çeşmesi sokağında eski 11 yeni 7 ::: 

58700 52219 28000 54620 

nunların müritleri oldukları an tir. . ~~ası ~uht~me ır: az~ oy- numaralı maa bahçe bir ev. lamail Nazmi B. 30645 30034 230~9 59963 
~:şılan diğer maznun dülger Maznun müdafaaasında tan luler ;~°! c~ı~_rıkil~e hır ~da 3582 Ortaköy mahallesinde bahçe sokakta eski 52 yeni 46 !~~~ 4668~ 50302 33719 33322 
uıchmet oğlu Rasih ve Hacı Ha kate intisap etmediğini söyledi. mm 'ğiniu~ ~fvıd u.r~. lcıv;rın an numaralı maa bahçe bir kargir natamam ev. 26097 45813 53854 51472 36551 

Saı1 oğlu Hacı Ahmet, sabık Karar tefhim edildi ve bu karar geçtı H~. 8 ~ ~. riı:~ da- Hasan Ef. Fahriye H. 45976 = ~~: !~!: = 
tcayyare katibi Kamil, kundura mucibince maznun Şeyh Esatla 3 - .. useyın ın 

1 
· 'lti 3602 Alacahamam Çebeli oğlu Alaettin mahallesinde 89473 80288 23686 25440 27862 

~ 1 Ali oğlu :rvrehmet Mehmet oğ münasebeti ve Erenköy köşkü- ğ~ ~ ~~ t~pc en;~~ ca Tahmis önli caddesinde 6 numaralı kargir bir dükkan 51577 32198 42340 46829 46761 
u Ahmet Rıza, nalbant Meh- nü ziyareti ve Ahmet Ziya .~ey ettıği ak~ 0 WU:: 1 kar Ahmet iman Ef. Ayae H. 53931 53472 3$823 31815 20238 
ll\~t oğlu Hacı Ahmet, bakkal le musahabeleri muzir teşkilata _Bu_ t .. 1 ~~uzu en do 4139 Çırçır Hacı Hasan mahallesinde Sinanağa Yokuşu so- 38124 42961 45514 23513 53781 
~u~eyin oğlu Mehmet, 1>:1kk:ı1 dahil olınası kanaatini hası~ e~ yagdıf1~~ası da ih=l ~: kağmda eski ve yeni 1 numaralı bir ahşap ev. 22495 53013 !\4768 26~:18 53957 

1 
ahı oğlu Ali, tabak Halı! og- tiğinden 163 üncü maddenın ~~ ud. p · , . .1 . f Fatma Kamer H. 21276 42196 261~8 54773 52427 

.~R:azım,HasanaAğa za_de Hacı inci fıkrasına tevfi~ 6 ay ~ap bilinde ır. ırar~~d~ eaı e ra- 4993 Sultan Beyazıt mahallesinde Yahni Kapan eski 9 yeni 8 21224 2503i 3l!577 55619 508M 
" 1Ustafa ve Himmet oglu Cev- se ve 20 lira eczayı nalcdıye dı Menemene getın 1 ~r. numaralı bir k!rgir hane Süleyman Sami Ef. 29252 36517 26900 S2786 1!5814 
det Efendilerin de hareketleri- mahkfun olunmuştur. Menemen ıençlen de 5864 Yeniköyde Molla Çelebi sokağında eski ve yeni ıo nu- 47

806 49006 !•4200 33537 82998 
ne wyğun olan mezkur 677 nu- Üçüncü celsede Konyanın firariyi arıyorlar: maralı bahçeli bir kargir ev. Aliye H. (bileaale ve 26950 19388 30566 20JIO 19264 · 
tı:ıa~alı kanunun birinci madde- Ube t mahallesinden Tahtaca- MENEMEN, 10 - idam fi- bilvelaye) 43807 44335 46754 21511 21456 
sını~ birinci fıkrasına. tevf~an mii ~amı tsmail oğlu İs~ r~i Hüseyinin Menemen ~~- 5926 Topkapı Bayrampaşa caddesinde 12 numaralı bir köşk. 28706 58525 57915 44975 3874.'ı 
!e"~.r olunduktan tarıhte~ ıtı~ muhakemesi yapıldı. Müstantik hılınde saklanmasını nazan. ıtı- Halil B. Hanife ve Saime H. lar 

2888
8 33l55 3640I 57598 547561 

nen uçer ay ~üdd~tlc haIJ'Slen- kararnamesine nazaran, tc.kkclc ~ra alan M~eme": gençlen fa- 5984 Sultan Selim mismarcı Ş~ettin mahallesinde Mis- ~~= 397~3 53552 4
5
687 

:::: 
.c ve 50 ııer !ıra agır pa.."9. ceza- . eddinden sonra tankatle alıyete geçınışlerdir. Gençler- rnarcı yokuşu sokağında eski 5-7 yeni 1-3 numaralı iki 3' 

32271 26981 22945 

1 sııe tecziyelcrine ve diğer maz- nn s tığı ve bu vadide hizmetle den mürekkep ııeksen kişilik bir ahşap ev. · Müzeyyen H. 4:
8 38051 ~~~ 24611 45

!!6
8 

~~~ Müftü Mehmet Adil Efen- ~~uğu ve evinde çıkan evrak kafile başlarında muhtarları ol- 6345 Üsküdar arakıycci Hacı Melnnet mahallesinde Toptaşt 2078~ :~! 28874 :!!~ :381
1 

.1nı11 maznunların bu hareketle ~ 0yanmda bulunan mektuplar- duğu halde Menemen ovasında- sokağında eski 415 yeni 489 numaralı maa dükkan bir 23348 46241 24500 25472 3:: 
rıni bildi1tlcri halde hükı'.lmete da: anlaşıldL Ve hareket! ~7~ ~ ba~ ve ~ahçeleri ~r~ayi ~er ahşap ev. Gazale H • ...-~----------. 
~a~er vermiyecek surette vazi- inci numaralı kanunu~ ~ın~ gün ış hal_ı_ne ı;etırmışlerdı;. 6837 ~ultan Beyazıt Sovanağa mahallesinde Yakupağa soka- İstanbul belediyesi 
':~ı.nde ihmal ve terahi göster- maddesine muvafık ef alı cur- üençler mutemadıyen mahkfı- gmda 10 numaralı natamam hane rubu masura taltı su. 'l l 
:ıgı _evrak mündcre_catile sabit miyeden görülıniiş olmakla. du- mu arıyorlar. . .. . Ali B: Saime H. 

1 an arı 
ldugundan hareketıne temas e ruşına isteniyordu. İfadesın~e Menemende bı~ muze 7061 ~adır~a Şchsuva~ B. Mahallesinde_ v~ .~<?.ka~mda eski --~ 

den Türk ceza kanununun 230 hemimam ve mehkaşıkçı oldugu İZMİR, 9 - Dıvanı harbe 1 1 mukerrer yenı 11-13 numaralı iki böluklu ev. L<ıtanbul belediye>indan: 
Utıcu maddesinin birinci fıkrası nu tarikatle a!akası olınadığııu mensup bir zat, Menemen'de (bilisale ve bilvekile) Ayte H. Be~ikraş hasfırrn cudcleslnde 
na tevfikan ve takdiren 75 lira Şe~h Esadı tanımadığını söy~e- bir müze ihdas edilmesine dai~ (bilasale) Memnune ve Hüınüye H. lar 9 numaralı dükkAn bir seneden 
ağır para cezasile cezalandırıl- di. Şeyh Esadm gönderdıği şayanı dikkat bir fikir ortaya at- 7272 ~eylerbey.i Buı:?aniye m~allesinde Kağıtçı başı soka- 3 seneye kadar kiraya verilmek 
llı:ıs.ına ve mahpus edilmesine mektup okundu. Şe~h Esat ~u mıştır .. ~ • gında eski 2 mukerrer yem 13 13/ 1 numaralı bahçeli bir için açık müzayedeye konmuş· 
~e başka su~tle hüküm olınadı mektupta ma~nuna zıkretmcsı-. Kubilayın b~şı":1'1 ~~ildiği ahşap ev. . . . Mustafa B. tur. Taliplerin şartnameyi gör-
g1 takdirde tahliyesine ve diğer ni tavsiye edıyordu. Madem ki taşla bıçak, canılerın sılfilılan, 7410 Beyler~eyı Burhanıye ınahallesınde Beylerbeyi sokağın- mck için her gün levazım mü· 
llıaznun İzmı' rlı· Mustafa Hı'l- tanımıyorsun bu mektup sana dervişlerin balta şeklindeki asa- da eskı 2-2 mükerrer yeni 8-10 numaralı iki ahşap ev. h dürliığtlnc miııaycdcyc girmek 
llıi, nalbant Salih kunduracı niçin gönderildi sualine; ona e !arı, bayrakları, sarıkları, kesil- Şakire H. ı\hnıet Asım, po~ta müdürü diyeler göndeı:mştim, ondan de miş s~lla1:1'. resiml.eri, lavh~- Yu~r~a isimle~ yazılı zevat eml~~. muka~ilinde Sandı- için ihale p;ün li olan 

12 2 
9.H 

\rehbi muhabere memuru Reşit miş ve dahd bır kaç mektu~-~ar ları, zıkirlennın tarifnamelen, ğımızd~ ıstikraz etmış oldukları mebalıgı vadesınde tediye et- Per~embc günü saat on be~e ka
bakkat oğlu Mustafa. Saz oğlu sualine cevaben: G~n~erdıgıı_n yekdiğerlerine yazdıklan. mek- memelenne ~eb?i hi?İ. is~ikrazda tayin ~ledikleri. ilcametgah- d:ır cnciinıeni daim!yc müraca-
liac ı İb h' •

1 
M h t N her hediyeye mukabıldır demış ltuplar, muhabbetnamelen, mu- larında teblıgat ıfası ıçın ıcra kılınan tahkikat netıcesinde bu- atları. 

ti, P~z ra ım.?g .u e ~ ~ ve diğer bir suale ce~~ıx:n de o- hakeme esnasında çekilen foto- l~~adı.klarından tarihi ilandan itibaren 91 gün zarfında te
liauı ~ c~~ıı -~ f ::s nun fakir olduğun~ ışıttım, on- grafleri, bütün bunlar, bir mü- dıyeı deyın veya tecdidi muamele eylemedikleri takdirde mer
tafa Ef r~. 1 1~ og u ~ ız kızı dan hediye gönd~rıyordum de- zeyi dolduracak kadar külliyet- hunatı mezkurenin bilmüzayede satılacağı itan olunur. 

Safiye :1~: :e~dile::e is- miş ve hediyelerın _bal ve.~k- li milctardadır. Adetler gün geç 
llat olunan · 

1 
d"-I rine da mezden ibaret oldugunu soy le- tikçe de coğalıyor. _ -:::".""---------

i suçu ış e .... e . . , s· T 1 
r kanaatbahş delil mevcut ol- mıştır. . , İşte, divanı harbe mensup mema • iyatro 
llıadığmdan bunların da beraat- Müddeıumuını Fuat Bey aya zat, istikbale bir ibret vesikası -------:~~:..:..-
le~ne müttefikan karar veril- ğa kalkmış iddias!nı s~rde?erek olarak intikal etmesi lazım ge
tnıstir. maznunun ~akşı. tankatınden len bu eşyanın dağılınaınasını İs. B. Darülbedayi 

tem•rllerl olduğunu'.. evınd~~.ı m~k:tupl~- temin maksadilc bu müzenin teş 
İKiNCİ CELSE nn ve. ~o~derd~gı he~ıyelen,n kiline teşebbüs etmiştir. 

MENEMEN 
10 

(A.A.) - buna kafı bır ~~lıl old~g~u soy Lakin adına ne müzesi dene-
l:>ivanı harb· .. f' mahkemesin- ledi. Hareketının 163uncu mad- ceği cidden cayı sualdir. İrtica 
de bu .. . 1 orkıl muhake- denin 2 ci fırkasına uygun oldu müzesi mi? 

gun ıcra ı man . 
llıenin 1 • ğunu beyan ettı. 

c evamı. f d ·-, . . . Maznun müda aasın a: ıg-
. Nnkşı tarıkatını neşır ve ta- fal k ıldıın dedi Heyeti ha
~nıe çalışmalda maznun Kar~- kime ~ıp· . topla~ışmda kararı Spor 
anı M . ded mahallesın e ı <ıncı !'1 anıyor e · t fh' etti Maznunun Şeyh E- Yarınkı' maçlar 

t lb h ' H f Mehmedın e ım · · , ra ım a ız .. . tla münasebeti ve muhabere-

Bu ak:şıa saat 
ISTHBUI. ID.EDIYW 2 ı ,30 da 

~ ~ ~ij :.ti#: 
1 1 

1 ~e~;; ı~:ık 
1111 T.rcüme 

eden 
A. :\luhtar 8. 

* * * lstanlıul belediyesinden: 
Aksaray yangın yerindc mi· 

mar Kemaleddin mahallesinde 
2 18 ye 221, 232 harita numa-
rah arsalar arasında 24,81! metro 
murabbaı vür.,üz arsanın metro 
murabbaına 250 kuruş kıy
met takdir olunarak satılmak 

için :tlaka<ları ara>ınıla açık mü· 
zııyedeye konmu~tur. Taliplerin 
şartnameyi KÖrmek için her gün 
levazım ınüdıirlüğiinc mii1.ayc
deye girmek için 5 lira muvak
kat teminat akçclcrile bcrabar 
ihale giı 1 li olan ı 2-2-931 Per
~cnbe günü snat on bc~c kadar 
encümeni ıl ainılye mıiracaatları. 

postası 
( Reşitpaşa) vnpuru 11! 

Şubat perşembe nk~amı Galalı · 
dan İnebolu, Sinop, Sams~:ı. 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabıon, Rize, Hopa'ya kalb· 
cak, dönUşte pazar, Rb:e, Of, 
Sürmene Trabzon, Polatlıane 
Görele, Giresun, Ordu, Fat
sa, Ünye, Samsun, Sinop, 
İnebolu Zoııırulda~a uıtraya· 
cakur. 

Mersin postasr 
(ANAFARTA) vapuru 13 

Şubat cuma 10 da Galata· 
dan Çınakkalı!, lı:mir, KUllU k, 
Bodruın,Rados,Fethly•, Antalya, 
AIAlye, Mersin'• kalkacak 
döniişte Taşucu, Anamor, All
iye, Antalya, Finike, Eethiye 
Dalyıın , Marmaris, Rad~,;, 
Bodrum, Killlük, lzmir, Çanak
kale, Gelibol1'ya ug-ravaaclcttr.Q 

vapurları 
Karadeniz po.itası 

S npuru il amsun Şubat 

ÇARŞAMBA 
g11ııU aQ&mı 18 dı Sirkeci nhn· 
mından har.:lı:eılc ( Zonguldılc. 
lnebolu, Samsun, OrJu, Giretaa, 
Trabr.on, Sürmene vo Rlzı) isle~· 
lelerine ı>.lmet .,. avdtt ede 
cekıir. 

Bu kerre idaremizce 
sabn alınmış olan F
ransız Pake kumpan
yasının seri posta va
purlarından 5300 ton
luk lüks ve birinci, i
kinci, ilçüncn sınıf ka
maraları ve mütead
dit salonları havi 

EBZ~B~M 
vapuru Karadeniz hat
bna ilk seferini 25 şu
bat 931 çarşamba gü
nü icra eyle}'ecektir. 

Tıfsil.tt için StrkeciJo Ye!ke~ct 
hanında ki.la acentesine mUrt· 

cut Tel l<ııo"nl f 'i ı; 

hakemesi yapıldı. Mustantık ~ bu muzir teşkilata dahil ol lıtanbul Futbol hey'etinden: 
arnamesine n.azaran mazn.u: ~ v_e kanaati olduğundan 13-2-931 tarihinde icra edilecek 
' Hendek reJ! ınuhasebecısı T1:1.g~ıı:eza kanununun 160 mel lik maçları. İkinci küme: 

il il 1111 
Bu akşam 

üniformalı za· 
bluna liatlcrde tcnzilAı vardır. 

ALINMASI DAHA 
LATİF ve SİZİN 
İÇiN DAHA İYİ 

* * * lstanh ıı l belediyesinden: 
Fatih yaııKın yerinde molla TAViL ZADE VAPURLA!<! 

ı;ôranidc 509 l numaralı arsa Muntazam Ayvalık Postası 

~et Ziya Bey ~~yh E:dın m~~~esinin 2 inci fıkrasına na Kumkapi - Altınordu saat 11 
e~nunahbı.r sdı:ıretını -~fu!ıer~ zaran dört ay hapis ve 10 lira a Boğaziçi - Beylerbeyi 12,45, 

pen ı- ıye tavsı · kd" hkum ol · p ~dermesi, te!:kelerin seddin- ğır cezayı na ıye ma - • Eyıp - era 14,45, hakem Se-
l sonra gene ziyaret etmesi muştur. rahattın Bey. 
•i delaletleri, Şeyh Esadm Menemen mabkfunlan. Birinci küme; Taksim Stad-
~Şİlik namı altında teşkil et- 1ZMİR 10 - ~rfl Dıvanr yomu. 
ı cemiyete intisap ettiği anla harpte ınahkı'.lın e~ılcn eş~as~ Galatasaray - Beykoz saat 11 

Gişe her gün saat IS den ltibı · 
ren açıktır. 

Altı yaşındaa aşagı çocuklar: 
ıavtroya kabul edilmeı<. 

Ekler Tiyatrosu 

Morina Balık yağııtdın Emul
siyon Skot cljl;erler için ııbbt bir 
mukavvi olarak: adi yığdın üç dofı 
daha kuvvetli olduğu lıpat olun· 
m~tur. 

~~:::~aa~:;~~ :;;;~ :~~:~~:~· ,_. Selan1 et 
ına 1,5 lira kıymet takdir o• vapuru her Pcr· 
luııarak satılmak için alakadar- şembe akşamı saat 
ları arasında açık miızayedeye lldeSlrkeclden hareketle Gelibolu 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi Çanakkale , Küçükkuyu, Altın· ı 
görmek için her gün levazım oluk, Edremit, Burhaniye ve 
müdürlüğüne müzayedeye gir- Ayvalığa azimet ve avdet edecektir 

~§ ve hareketi Türk ceza ka Ankara hapi~an.esıne ~~!lerı. hakem Niyazi Bey. 
unun 163 üncü maddesinin takarrür etmıştı~ .. İ?,D~ılay= Vefa - Süleymaniye 12,45, 
ci fıkrası dclaletile 313 üncü bu ınahkurnları ıki, uç gu~e - hakem Sedat Rıza bey. 

Yunan Operet - Revüsü 
Olimpia Kantioti - Riçiardi 

San'at müdürü A. Ardatof 
Bu akşam 21,30 ta "Lovitu

ra", yarın akşam 21,30 ta "Bü
yük Ekaterin". 

Vitaminleri zengin olup Morina 
Balık J•lı mükemmel bir mukavvi 
teşlcll etmek: için lclreç v" soda tuz· 
larlle k:arıştmlrnışnr. 

mek için 6 lira teminat akçe- Yolcu bileti vapurda da verilir. 
!erile beraber ihale günü olan Adres: Yemişte Tavil:ı:adc 11 

ddenin ikinci fıkrasına muva dar malıfuzan sevkedecektır. 
ef'ali cürıniyeden görülınüş 
Uğundan duruşması yapılma Tarikatçı ka~ınlar. B~ 

Fcnerbahçe - Anadolu 14,45 
hakem Nüzhet eBy. 

steniliyordu. İfadesinde tari- sultana ıOııdenldı 
le alakası olınadığm:ı iki de- Bursa 9 -1negö1de tarikat- Kamb/110 Bonaı11 
~rıryi ticaret İstanbula gitti çı1ık yapan dört kadın tevkif e
l ve gidişinin bayrama tcsa- dilmiştir. Bu tevkife Babasul
Cttiğini ve gezinti maksadi- tan köyünden vakı olan bir ih· 
renköyüne gittiğinden Şeyh bar sebep olmuştur. 
dtıı köşküne uğradığını, ya- Muhbir bu kadınların Baba-

da beş dakika oturduğunu sultandaki tekkeye devam ettik 
ı_ı~ek tütün inhisarı muhase- terini bildinniştir. Kadmlar yüz 

1 
ısı Ahmet Ziye Beyle İstan- lcştirilmek üzere Kestel ve Ba
~a bir kahvede görüştüğünü basultana gönderildi. 
katten bahsedildiğini, Ah- , · 

t Ziya Beye bunun lüzumsuz Firari Hüseyin için 
Uğunu bahsettiğini söylemiş yürütülen mütalealar 

, ~.a~. sua.ıe cevaben; Erenkö?" MENEMEN, 10 - Firari 
buyuk brr hoca vardır dedı- 'd n'ı hkfunu hala yakalan-
• ben de o maksatla gittim de 1 am Ha f aranmış dag· -
f Ah z· madı er tara • ır. met ıya Beye yazdı · k 1 dık kaya arkası, 
nıektup okunmuştur. Bu mek lar~a ba r mak k bırakılma

Pta maznun, tarikate intisap magara ~~Y~. 1 ov~ k'pte müfre-
i yenler Allaha asi olur di- mıştır. oy ,u er ~ 1

d bulun 
rdu. Maznun bunu tevile ça- zclere azamı yar m a -
tı . M :Jciumumi muavini maktadırlar. .. .. 
at Be} "yağa kalktı, iddiası- Firariyi kaçarken g?.rdukl~
serd ile maznunun Seyh Esa rini söyleyen eşhasın gosterdı~ 
, attığı tari:rntın altı~daki teş !eri istik_amet~e yapılan ta~a~n- / 

lııta dal · ı 1 b teşkili- yat ta bır netıce vennemıştır. 
tarnin1

1 ı 0 ~n ~e ~ ar ··ette Firarinin bir tarafta ölüp kaldı
lunan b~ ydo unda Ma hıky ı g· 1 ve vahşi h ayvanlar tarafın· 'r ı r a am ır a eme - 1 a ıyeni· d h , · d 'lm' dan paraçlandıgı zanno unuyor. 
endek "' .. e .. mu a .:eme e . ı. ış İZ MİR, 9 - Firarinin çok 
et 2 . tutun nıuhasebecısı Ah . . .. bildiği için Gedizden 
eı. ıya Beye hitaben yazdığı ıyı yuzme . 
«ttıp ve g" d c1··· k yüzerek creçmış olması muhte

det Penah .ond. er ıgı ı~uf t u rek- meldir Hüseyin U rlada asker-
e taı"k ı ıye tavsı etme · 1 h ı - d ı at;ı intisap etmiyeni:ı lik yapmış ve kap asta ıgı o-

ı..ıııuı 1080 fAYI 6.! -.il 
. 

Oo1ot 0,47 25.11' ~ııı., ş ~s.oc 

fraot ı2 °'·°' \!art 1 9tl.!l: 

l.lret 1 oı.oıı !.ey 79 -,~ 

Orabnıi acı - ... l>lnu 116 -,6l 

rant 2 4J.37,I\( K.oroıa 15-,91 

btanbul birinci ticaret dairesinden. 
).lahkemeee satılmasına kırar ve· 

rllmiş olan Bafra · Alıçım civarına 
aiı 180 denk işlcnmemi~ ziirra dengi 
hıUnde vosat derecedeki tütünler 
17·2-931 uriblne müsıdlf salı günü 
ve kabil olamadığı takdirde ını takip 
eden günlerde ıa.t 10,30 dan 12 y• 
kadar açık: artırma sureti!•; sıolaca· 
t;ındaıı calip olanlann Gılıtada Loyı 
bıdındı 1 12· 1 13 numaralı depoda 
hızıı bulunmaları ilAn olunur. 

Uoktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar tedavihancsl 

cumadan ınaad• her gOn öjtledc•o 
sonr& saat ~ den 4 de ı.a<hr · er
ktk, !:aılın ve ÇO(Uklann dahilil'c 
hastalıklmn ı I Jinuıyolund.t 118 
•ı umaralı husr <I l.ablne-inde k· 
da n c ,ı,. Tdefıuı l,unl" ı l: )!398 

btanhul 4 üncü icra dalruindeıı: 
Çakmakçılar'da Büyük yeni ba

nıııda 37 No do ınultlm ikell elyeVIIl 
ikımctgAbı meçhul bulunan Agop · 
Scrcenyan efendiye: 

Agop Tanburaclyan efendiye 
(6921) lirı 79 kur JŞ borcunuza 
havi mahkeınel &idesinin \'erdiği ha· 
clıl ihtiyatı kararı Ü7.erinc büyük 
yeni handaki cşı a vi ıüccıriyenir. 
haciz edilerek ker \ttİ haciz Milli · 
yeı gazetesinin :ıı -3 9.lU torih \C 

1486 :\o iu nüshasile tarafınız. ıeh · 
Uğ cdıldiği halde bu baptaki f:>ir 
güna itirazatta bulunmamış olJuğu· 
nuzdan bu kcrrc mahcuz e ) J yl 
ıüccarlycnlzln par.ıya çe•rilnı c sı u lep 
edilmiş olduğundan halen iknm c ıg~ 
hınızın meç: ullyetlna binaen lşliu 

ödeme emrinin ıarafınıza llAnen ıeb· 
liğine karar vcrilmi~tlr. 

Tarihi ilAndan iribarcn (1 S) gıin 
içinde bir güna itirazınız \'arsı biz· 
zıt veya bir \'ekili hnunt göndere
rek deroneyan ı nız· ve işbu müddetin 
mürurundan sonr:ı dahi il!n tarilıın. 
den itibaren ( 30 ) giln içinde de 
b '>rcunuıun tcdi~c:sine bir sureti tes · 
\İye giındermedi~imiz takdirde ta~• 

ba.u icraiyycyc başlanac.ığı öd:tnc 
emri muk::unına k:ıim olm:ık üzere 
t1rafmız1 iliıı<n tebliğ olunur. 

Stot'an yegtne tertibi sayeslade 
onu hazım ve tabU IJ.tlf kılar, ciRet'· 
leriııdea muztarip olanlar hık:ikl 
Emul•lyon Skot almakla tedavi bYI· 
dd:lan gibi zafiyeti umumlyeden 
asablyeden, ku.vetslzlikten muıtıı.rlp 
olanlar hemen iktisabı kuvvet ve 
afiyet ederler. S!T.in YO çocuklın· 
nızcn 11bhatı için şıblllt ve kuvvet 
ilAcı olan 

EM~LSi J~N 
~K~T 

t:ı.n bir şişe alınız. 

Beyoğlu dorduııcu >ulb hukuk 
mahkemesinden: 

Heyo~lundı Hüseyin ığa mahııl· 

lesinde Yağhane >Oka~ındı 19 nu· 
maralı h1nc.Jc şakin ikon '2· 1-9.H 
ıanhindc \'efat ed<n m1daın Marya· 
nın terı.~kcsine mahkemece vazıyı:c 

edildi9;inden tarihi ilAndan itibaren 
eshobı matlup ve allkadarının BiR 

. C' ç ay ve v.:re:;enın 1 ar zarfında 

Beyoğlu dördüncil >ulh hukuk mıh-
kcmeslnt 
olunur. 

müracaatlon lüzumu ilin 

5·3·931 Perşembe günü saat on- biraderler telefon lstanbul l!i ı o 
beşe kadar encümeni daimıye 
miiracsatları. 

• • • 
Fatih kazası Belediye fube-

slnden: 
Edlrnekapıda Hacımubiddln 

mahallesinin Helvacı sokağında 
6·8 No. lu dükkan enkazı satı

lacağından talip olanlann 28·\?-
931 tarihinde ve saat 14 de 
Fatih kazası Belediye encüme· 
nine müracaatları. 

Sulunahmet birinci oulh hulcuk 
blkimliğimden: 

Mukaddem• Bılattı Karabaş mı· 
halle ve cadde sinde 118· 120 No. lo 
dilkk:l.nda mukim iken, elyevm ikı

meıg!hı meçhul bulunan, •~çı Hasın 
eftndiy:: 

Varan l larputlıyan efendinin 
ak} ilinize ikume elliği ecri misil 
davasından dolayı taraf•nıza gönde
rilen zabtı davanın tebliğ cdileme
dl~i, ve ikametgAhınızm meçhul bu· 
lunduğu, mubaşlcı tarafındın ı·erilen 
meşrubattan anlaşılmıı ve yirmi gün 
müddetle il!nen tebligat icıasına ka
rar yeril<rek: emri muhakeme 5 
l\l•rt 931 per~cmbe s .. ı on buçuğa 
ıalilı: kılınmış ve 7nbıı dava şuret~ 
mahkeme di\'anhanesine talik edil
miş olmakla yel'm \'e vakti mczl.:Qr. 
da bizzat nya bilvekAle Sulunoh· 
met birinci sulh bukulc mahkeme~ 
sinde isb>tı vücuı etmeniz Jüz.,nıu 
\'e aksi tekdirde gıyaben ruyeti mu· 
h3keme edileccgı ilan olunur. 

Veli zade vapurıan 
Karadeniz postası . 

f kbsat npuru li 
fubıı 

Perşembe 
gilnl! akşamı Sirlıeci nhnnundan 
hareketle Zonguldak:, lnebolu, 
Gerze, Sımsun, Giresun, Trabzon, 
ve Rizeye ızlmeı ve ndette ayni 
iskelelerle Of Sıırmeae, Vılcfılı:eblr 
Görele, Fat5a ve Ünyeye uğraya. 
rak: a vdeı edecelctlr. 

Yll.lc ve yolcu için Sirlıecl Ali.i f" 
hanının VeU zade vapurlan 1_,en-

~s•ın•a•m .. ür•ı•ca .. •t•T .. elmefmomnm: mlımtm. m98~1~ 

Beyoğlu dördüncü . uliı hokuk 
mahkemesinden: 

Beyoğlundı Fcyruz ajl;ada e,k, 
Sıka başı yeni Camilş •rlf sokağın. 
eski 15 yeni 18 numarcılı &(>•rtımanda 
mutu>rrıfan sakin iken ~5 · ı . <),~ ı 

talihinde vefat eden madam :\ianıo

nun terekesine mahkemece l'azıyct 

edildiğinden tarihi illndan itibaren 
esbabı matlup \'e ılAkıdaranın 1111 
ay ve ,·eresenin ÜÇ a zarfı,-~ 

Bey oglu dördtincil sulh hukuk ın;.!; 

keme.ine müracaatları liızumu ıl An 
oiunur. 

tur. 

1 

1 
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Zayıf ve iştihasız 
olanlara FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI kullanınız. H 

eczanede satıl 
lllİıiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-;·ıMt7'r R~Krt'.tY;;;F~: =-;;-S-;-:1 ;:. ~\ YI ve :VIAADI ' llAt K \Si FA BR IK AL \ R 1 ~ \ . .\ iT 

YERLi MALLAR PA ZARI 
. 

1 Bahçekapı Birinci Vakıf İlanı 1 
DAIREI .ERiMİZi BAYRAM 

Hazır Çocuk Elbise Dairesi Bakırköy, 

ÜSTÜ. ZİYARET EDiN 
Beykoz, Feshane, 

iZ 
Hereke 

Hazır Erkek Elbise Dairesi Vtnılli ve muhtelif çeşit elbiseler, Şarkın En B .. uyük Eabrikaları 
çocuk kostllmlerl, bereler 

Kadın, Erkek Çoraplan Dairesi Hazır elbiseler, paltolar, Itriyat Dairesi ·-pardeslller 

Şapka Dairesi Bu sahada llerlemlş bUyllk 
fabrikalarımızın çorapları Ayakkabılar Dairesi 

1 
Zarif fişeler ve kutular içinde c ·- ~ ı... ·..... ::s ...... 

HAZ 18 ELBiSELEHiMiZ Fevkalade lllks kadın şapkaları, muhtelif ipekli Kumaşlar Dairesi 

losyonlar, kolonyalar 
ı~----

Metlo, zarif kadın, erkek, çocuk 
ayakkabı ve lskarpinltrl 

1 ~=~ cins fö.tr şapkaları, kasketler, bereler 

1 
Lüks, Derman, Saten, jorjet, HEREKE FESHANEN • N Deri işleri Dairesi ve 1 Ankara, Maroken krepleri Q) Q) 

oE 8 •• •• •• En yuksek yunlu kumaşları • ı I e ha Z 1 r 1 an m 1şt1 r • Beykoz !:~~:::ar!~;!;:rı saraciye, 

---------------------=--ı Lütfen Vitrinlerimizi Seyrediniz. ) --------------.:..---------,_ ______________ .. , --· -- ·--· -

r • Ramazan Ayına Mahsus ~-'I 11 .. T'caret M kt ı.· M " t 1 · d ktısat Vekaletinden 
1 - Baytar işleri umum müdiriyetinin Zootekni ve bak

. teriyoloji şubelerinde ihtisas kesbetmek üzere Vekalet 
hesabına memaliki ecnebiyeye bilmüsabaka dört baytar 
izam edilecektir. Şerait berveçhi itidir: 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından, Baytar mektebi 
alisinden mezun, yaşı otuz beşten fazla olmayanlar imti
hana girebileceklerdir. 

B - Ailesinin idaresini temin edebilecek akaribinden 
birisinin taahhüdü halinde müteehhil bulunanlar da imti
hana girebilecektir. 

D - Nümunesi veçhile noterlikten musaddak bir kefa
letname vermek. 

E - imtihana girmezden evvel muayenei ııhbiyeainde 
tamüssıhha olduğuna dair heyeti sıhhiyeden musaddak ra
por göndermek. 

C - Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildiğine dair 
vesika ibraz etmek. 

2 - Yukardaki prtlan lıais olanlardan istida ile müsa
bakaya girmeğe talip bulunanlar arasından vekaletçe 
namzetler tefrik Ye intihap edilerek kendilerine tebliğ 
edilecektir. 

3 - Müsabaka Ankarada Vekiletçe intihap edilecek 
heyet huzurunda Zootekni ve bakteriyoloji derslerinden 
yapılacakbr. 

4 - Lisan imtihanı Franıızca, lngilizce, Almanca, İtal
yancadancbr. Bu liaanlarclan biriabıin intihabında talip ser
besttir. 

Esas imtihan olan Zootekni ve Bakteriyolojide müsavi 
derece alanlar arasında liandaıa kuvvetli olanlar tercih 
olunacaktır. 

5 - Müsabakada kazananlardan Avrupaya gideceklerin 
hini azimetlerinde uhdelerinde memuriyet varsa terkedile
cektir. 

6 - Müsabaka imtihanı 20 Mart 931 tarihinde Anka
rada icra edileceğinden taliplerin mart 931 iptidasına ka
dıır hı. istida mürac~at etmeleri laz ·mdır. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
ı Seyyar Jandarma kıtaab ihtiyacı için sekiz yilz seksen Uç adot 

hayvtn velenseai kapalı zari uıulile bilmtinakasa sınn alınıcaknr. 
2 .. Münak8'anın ihalesi 16-2-931 tarihine mtisadif perşembe günü 

aaat ı4 de yapılacakrır. 
3 - Nümune, ebat, enal şartnamesi Jandarma imalAıhaaesinden verılir. 
4 - l11Sına talip olınlar ıenıiDatı muvakkatı akçuı ve •teklif qıcktup· 

larlle beraber imallthıneyc gelmeleri ilAn olunur. 

ISTA BUL V LAYET --, 

DEFTERDARLIK iLANL~ 
Bakırköy malmüdürlüğünden: 
;\lcvkıi 

Tren ·olu .. ,. 
Is tan bu 1 cııdde'1 
Çeşme sokag-ı 

l~tanbul caddesi 

" 

Nevi ziraı tahmin 
Arsa 5406 540 

" 
" 

" 
" .. 

1000 
1488 
2135 
3667 

14000 
2604 

100 
297 
213 
916 
ı400 

520 

Kayıkhane sokağı ,, 
fen~r yolu ., 

100 270 
3733 746 
2356 235 
2950 990 " 

Culistan sokağı 
Zümrüt sokak 
Fener bulvarı 

" 
" 

.. 
" 
" 
" 
" .. 

518 259 
4474 447 
13!51 270 
1649 829 

kıymeti ismi 
60 Neolegos Zuğraf ~:r. 

Teod oş Yani ,, 
60 lstifani Papadoplus 
50 Limoncu Yani Ef. 
7 5 !\araka~ Rilştü B. 

Ohanes Ef. 
80 Aspasiya binti Nikolaki 

Aleksandiros Rali Ef. 
60 l\1ihran Mişel kızı Mari 
60 Naolegos'zuğraf Ef. 

1\1.ıdam Goroya 
Ahılya Hürmiizyadis 

40 Petro veledi Marko 
20 Yervant ve hissedarları 
80 Marta bintl Paskal 

Yeniyol sokagı ,, 4001 401 10 Viktorya ve Mari R 
Hatboyu sokagı ,, 38011 380 60 Eleni Hanım 

Y eşilköyde Şevketiye mahallesinde vaki hali 
arsalardan ibaret olup sahiplerinin mahalli ika
metleri meçhul ve vergilerinin tahsiline imkan 
bulunamayan balada esamileri yazılı zevahn ver
giye olan borçlarının temini tahsili zımnında mez
kfir arsaların satış muamelesi 26 şubat 931 per
şembe günü saat 15 te Bakırköy kazası idare 
hey' etinde yapılacağı ilan olunur. 

Gala tada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahalle bicinin üstünd A 1 Me~tebin orta eve !!l kat ~~~J!~nnıno~~~!02ll~~ 
• tarihinde saat 14 de ihalesi icra edilmek tizere aleni mü 

1 kasaya vaz olunmuştur. Talip olanların yevmi ihaleden e 
dekozito akçalarını lstanbul Defterdarlığı binasında müeEses 
iktisadiye muhasebeclliğine tevdi ederek alacaklan makb 
lar ile yevmi mezkür ve saatte mektepte müteşekkil kom 
yona gelmeleri. Şartnameyi görmek isteyenlerin de her Büyük Elbise Fabrikası 

En milkemmel kumaşlardan en soa mo<laya muv•!ık ve kusursuz biçiınde 
lmal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntahap elbiseler mııbterem müşıe· 
rilcrinin enzan isılladelerine arz edar-

M~~~~~!~r~~ mahs~s İ ln~~~~!~~~~es~~ahs~! 
~. --

Pardesüler 
Meşhu r Mandelberg marka 
Empermabilize Gabardin 

25
1 

/ 2 i ~~,~~~!.~~klerde 141 

/ 
2 

! Kostümler ısı/ 2 

29ı / 
2
1 Hanımlara mahsus Pardesüler 

Mnflon ile Mandelberc 

Pardesüler 
lng!Uz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 

t Muhtelli renklerde Gabardin 

371/ 1 T nçkotlar 
2

1
1 M=Ö~ARI 

221/ OOCUK 
2 ELBiSELERi 

6 Liradan 
itibaren 

Ayııı zamanda erk.eklere mahsus gayet ~k pardesüler ve kostümler ile hanımlara mahsus 

mantolar ve ipekli muşambalann muntahap "" mütenevvi çeşitleri de vardır 

_. Toptan Fiahna Perakende Satış - T ediyatta Büyük teshilat 

Gayri mübadiller takdiri 1 

kıymet komisyonundan: 
l\lüsakkafat ashabı gayri mübadillerden esamisi aşağıda yazıl

mış olanlann yüzde iki nisbetindeki i:;tihkaklarını almak üzre 11 
şubat 931 Çarşamba günü saat ondan itibaren Galatada Oanüb 
haninda takdiri kıymet komisyonuna müracaatları: 

No. 
328 
329 
330 
331 

332 

- Ali .:\l uhsin B. 
- Ferhat t:t. bin Halil Ef. 
- Abdulkadir Ef' bin Mehmet Ef. 
- Adem B. veresesi: Ahmet ve Mustafa beyl.:rle Münire, is-

met ve Emine H. !ar. 
Süleyman Şliknı B. veresesi: l lavva Dilara Fatma Nimet, 
ve Mediha 1 l. !arla lbrahim Saip, Ahmet Sadrettin, Os-
man Tarik ve Hüseyin Şevket B. !er. 

333 Esma ıı. binti Mehmet Emin Ef. 
334 Serezli Osman Nuri B. 
335 - Zeliha H. ile çocuk.lan Cafer Sadık, Mehmet !f. [er ve 

kızları Nesime ve Fethiye H !ar 
337 - Hacı Ali Rıza J<:f. mütekait miila.zi .. 
338 - lsmail Hakkı B. hacı lsmailAki 
339 - Hafize H. ilinti Cemal ağa. 
340 - Zehra H. ile mahdu.mu Necıp B. 
341 - ikbal ve Hatice Firdevs H. lar. 
342 - Mediha il. binti Niyazi B. 
343 - Hatice ve Fethiye H. larla Kamı B. 
344 - Mehmet Rifat B. diş tabibi 
435 f.yat Vahi B, ve hemşireleri Saadet, Seniha, Besime Hlar 
346 - Omer Lüdi Ef. 
347 - Melahat ve Emine H. Iar 
348 - H üseyin Süreyya B. bin Fadıl B. 
349 - Yusuf Ziya B. l\lustafa Ef. 
350 - Fatma H. binti Saadet H . 
351 - Ahmet Enver Ef. 
352 - Hüsrev paşa veresesi: Mehmer Hüsrev & Ayşe, Asiye, 

Rukiye, Z<"ynep H. !ar. 
353 - Hamit B. Barutaki 
354 - Emine ve Sabriye H. lar. 
355 - Ziba H. binti Ali Galip Ef. 
356 - Ayşe inayet ve Nuriye H. larla TalAt B. 
357 - Ali Kemal El bin Reşit B. 
358 - Ali Kemal B. ve lsm~t Nihat H. 

Eczane, ecza depolarlle ko
~..... yun sahlplerlna 

~ •• 02""'!,..,~-rl'' Koyun ve keçilerin kelebek hastalığı için hü 
ktımeı tarafındun imal ettirilen Dlstefajin hay
van sahiplerine, ecza depolarına ve tczaneler 
ucuz olarak sarılmaktadır. On koyun için beher 
kutusu 75 k.uru,tur. Selimiyede Yüksek Bay

tar mektebinde Distofaiin ima!Athane~ine müracaatları. 

Tarla farelerinin 
ölümü 

Mahsulünüzü kuıtıırmak 

BAYER 
fabrikasının 

ZELtO 
tanelerini kullınınız. Büyük ecune· 
ferde ve ecza depolarında bulunur. 

C. Fröhlich, Sultan Hımam-Ken
dros Han 6 lstanbul. 

Kars icra memurluğundan: 
Türk zıd~ Ali efendiye ( 136 ) 

lln itayı borçlu olan ve hayat me· 
man meçhul olduğu ınlaşılan Vının 
Hıf•z efendi mahallesinden Kerem 
oğullarındın Reşit el. oğlu Mehmet 
efendinin ikametglhı meçhul olma· 
&ına binaen tebliğ makomını kaim 
olmak üzre i'bu ilanın neşrile icra 
müddetinin bittiğinde muamele! ka· 
nunlyenln icra kılınacağı ilfo olunur. 

Beyoğlu ikinci icra memurlu· 
ğıından; 

Bir borcun temini için mıhcuz 
ve furubtu mukarrer Galatı Agop
yın hanında mevcut yazıhane, kO
tüpbtne, koltuk ve salrenin ı2-2-931 
tarihine miloıdif ı2-2-931 perşembe 

günü sut 10 da açık artırmı ile 
sablacağınd1n talip olanların ukti 
muayyende maballiade hazırl bo· 
lunmaları ilin olunur. 

Beyoğlu ikinci icra dairesinden: 
Bir borcun temini için mahcuz 

ve furuhtu mukarrer Üsküdarda 
araba meydanındı Konya pazın 
tahin lıbriklsında mevcut 8000 üç 
bin kilo susam 15-2-931 tarihine 
mtisadll puar günü saat 10· 12 de 
açık arurma aoretiyle sıhlacağından 
ıalip olanların .. akti muıyyende mı· 
hallinde lıazır bulıınmalan ilin oluııur 

mektep idaresine müracaat eylemeleri. 

~ ~ I u l Tl I I l R E Pi I l N G O S ~ 
YENİ TERTiP BAŞLADI 

1. Cl KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni ~landa 3 ve 6. cı keşidelerde boynk 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşideJe 100,000 liralık büyük 

ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer kt!şidelik iki kısma aynlmış 

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

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
sahlmasına başlanmışhr. 

Devlet Demiryollar 
idaresi ilanları .__ 

Devlet demiryollan umumi idaresinden: 
Ramazan bayramı münasebetile 14-15 şubat gece yarısın 

başlayarak 24- 25 şubat 931 gece yansında hitam bulmak 
münhasıran Haydarpa~a • Ankara, Ankara-Sıvas, Eskişehir - Kon 
Adana, Adana-Mersin, Ariliye - Adapazarı ve Kütahya. Değlrm' 
kısımlarında yalnız ( Anadolu lüks ekspreı;i ve Banliyö katarla 
müstesna olmak üzre adi yolcu katarlarile seyahat edecek yol 
!ara (on gün müddetle) % 30 ve yalnız Haydarpaşa ve Ank• 
arasında 1 lcyen 9-143 ve 10-142 numaralı muhtelit katar 
binecek yolculara % 40 tenzillı tarife tatbik edilecektir. 

Bu bapta fazla tafsWlt almak isteyenlerin lstasyonrarıııı•~a 

racaat eylemeleri rica ve ilan olunur. 

• • • 
Devlet demiryolları ve limanlan umumi idaresinden: 
Bilecik, Karaköy arasındaki Beydemir köprüsünün tamiri d~ 

yıslle 13-2-931 tarihine müsadif cuma günil 4 ve 3 No. hı /ı. 

katarlarımızın yalnız Haydarpaşa-Arifiye-Haydarpaşa arasında 

rüsefer edecekltri ve Arifiye - Fski~ebir - Arifi ye arasında seyrüst 

etmeyecekleri muhterem ehaliye i!An olunur. 

• * * 
Devlet demlryollan ve limanları umumi idaresinden: 

Cuma glinlerl Haydarpaşa'dan hareket eden 4-204-604 No·_ı 
katarlara ve pazartesi günleri Halep'ten hareket eden 603-20:r' 
No. lu katarlara i!Ave edilmekte olan yataklı vagon ve yeıne 
furgonun 6-2-931 tarihinden itibaren kaldırıldığı muhterem e'rl 
!iye iAn olunur. 

KARON Alman Kitaphanesi 
llcyojtlu Tünel mevdan.n 13523 
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