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4 ilncll sahif~de: 
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'::d~ fs~~~~:- 1Bugün muhakeme sayanı dikkat olacak 
Divanıharp dün 3 mah' 

kiimiyet ve 1 
beraet kararı verdi 

GaziHz. 
Dün akşam Ada

naya hareket 
ettiler 

iş bankası 
umu1ni içtimaı 

Banka ay sonıında 
hissedarlarına 

güzde on verlgor 

.. .. 

Hu susi rulmleriml 7. 
Rtisfclmhur Hazrtlftrfnfn son styahalftri intlba/arında11 : lzmlrt 

stltlm, vapurda, Egt'ye geliş. 

25,500,000 lira 1 
-

Tütün inhisarının saf 
karı bu olacaktır .. 

Umumr nılldar Bıhçtt Bıy 

milyon liradan yarım milyona 
indirilmiş, malzeme masrafları 
da azaltılmıştır. 

Varidat bütçemiz (45) mil
yon lira tesbit edilmiştir. Bu
nun (7) milyonu fabrikalar 
masarifi, maaşat ve ücretlere, 
on iki buçuk milyonu yaprak 
tütüne ayrılmıştır. 

Varidatı safiye 25,500,000 li 
ra olarak tesbit edilmiştir, 

Yeni mukaveleler 

Kadınlar_ bfr/ifi stkst11 fakir çocuğa dün t lbise, oyakkabı ve E Ofıe 
ltı•zı tlmişlfr. Resmimiz giydirilen cocuk/(lrt glisltrmektedfr 
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lMEMLEMETT 
1 ... . ~ ~ 

Tahlisiye teşkilatı .. 
Teşkilat tevsi ediliyor, yeni bazı 

tedbirler alınıyor 
ANKARA 16 - Tablioiye -ami aala bir kontrola tabi tutmaktadır. 

:nüdürü N~eddi!' Bey. burada ikb- Dalgalı borçlar 
sat ve maliye vekiletlerile t-ta- . . 
d H .. ._,_~ ec1· ....:ı-:. Dalgalı borçlar komısyonu <>m-
ır. u .. ,........_. m ue v-......, o- ,._, mil lir alo 

1 L,_ ., 'L- ·· ti" - --L' diye kadar "" yon aye Y n an .,... ..,,. .... ya gore carı ......,. 
ti ol ·ı bo.__ .. __ -"- talebi karara raptctın.ştır . 

ye ''kma!._~. l!emı er .• _. !.7 Alacaldı adatile hüldimete müra-
ııeçu çe uuuuıye r- •&Wy...-- . _._. 2li mil 
t d" Alb aef ·· cntini • caat edenl&'Ul y ... unu yonu 
'.'I' ır. _ _., __ , W: ".ıe L'- P9'aı:' t.n ~· 930 bütçelİne konulan 
b~et - ..... ~ı ..,.. .- ,. ~ 760,000 lirada bono ile tahril edil-
len kadar bopzdan - Hrı•ıde- . B3t lıü · d "d 
mürur L-Hcm• Uiz ol.cald.dlr. IBlf ve . tçaliae e rem en 

K d"'ı • dıa altı .n d hda 750,000 lira ı.-.1mu9tur. 

HARiCi HABERLER •• 
ispanyada işler büsbütün karıştı 
Hükumet istifaya mecbur oldu, millet meclislerinin 

içtimaı da şimdiki halde tehir edildi -----
Buhran iL Atina mektubu il Fransada 

Uzun •• v surecege 
benzeyor 

Selanikte yapılan 
intihabın net:cesi Divanı aliye 

sevkedilecekler 
Atina ~ubat (Milliyet) - Sela

nikte ayan meclisi için intihabat ya
pıldı. Netice Venizelos fırkası olan 
abrar fırka11 için müsait ohnuıtur. PARİS 14 (A.A.) - Tahkl
Bu fırkauın namzedi olan M..Arzog- kat komisyonu Snia Viscosa da 
lu 22,000 rey almı,tır. Muhalifler ~- vasınm divanı ali:ye sevki netice 

Gazi Hz.nın tebrill telgra/ı 
başvekil cevap verdi 

ANKARA, 15 A.A. - Baş- ri tarafından çekilen telgrafa 
vekil İsmet Paşa Hazretleri ye- cevabı göndermiştiı : 
ni yapılan Demiryolu ile Malat- "Yüksek takdiriniz bizim i 
yaya muvasalıttları münasebeti- cihan değer. Eser Büyük reis 
le hükumetin takip ettiği imarı dir. Türk milleti sizi yetiştir 
faaliyetini takdir ve tebriki mu- olmakla asırlara karşı bihak:~ 
tazammm olarak Gazi Hazretle- iftihar edecektir." 

Balıkesirlilerin muha 
kemesi bugün 

rafından gösterilen M;_ Dra~~ si olarak M. Peret, M. Besnard, (Baş tarafı birinci sahifada) tefikan karar verildiğini tefh· 
Evvelki ...,-~ Mani- 14,000 rey olmışbr .. Diğer bır M V"dal'" l"" ··riil· dü- tenziline müttefikan karar ve- etmiştir. 

•• için llıldiaiye ~ at-yacak- Tren kaıı:aaı 
hr. Bu - K.ııradalİlıde .... ictac
yonlar irlilı edilerek teflıilitmm teY· namzet daha vardır ki bunlar da da- . ı ın ve uzum go . . _. . . . . 

... anamcla feci lıir ..... kuaaı ol- L- alın br. g-ü takdirde dig-er maznunların nld{fcını tefhım etmışbr. Hapis müddetlerini Ankara 
maı n avalh lıir kadm tren albn- ,,. az yer q ·· ·· l B-·ı k · d 
da kalarak ap surette yaralamrut· Decliiimiz gibi intihabın neticesi al-; da divanı aliye verilmelerini çuncu. ce se: "'11 es:r en geçirecekler 
br. rar fttkasına müoııit olduğunu ıöy- meb'usan meclisinden istemeğe Mehmet oglu Abdulkadır ve MENEMEN, 15 A.A. -

Devlet BaekHı amam miidiirlii- Hidioe bakkmd• elde ettiiimiz taf !edik. Evet .. Buna yalruz "müsait" karar verilmiştir. Mehmet Ali oğlu Eminin mu- fi Divanı Harp mahkemesind 
PM s-.. olta Şikrii, miidirii ,.. allat ıadur. doyebiliri"- Yok••. ~aki~aten bu ne: . • hakemelcri yapılmıştır. Bunlar şimdiye kadar muhtelif sur 
ı1lllllli w.u.lifiae lmıir lı S..nkaor Menemenin sOktepe köyünde otu- tice abrar fırka.,. ıçın bir zafer teşkil Fransız kabınesınde tekkelerin seddinden sonra tari ı ı h · 1 hk~ 
müdirii N- 8-yleria tayiai mu- ran ve vali -vinlili emirberi la• ebniı defilclir. Cünkü krallar tara- • . b d'd h" ere apıs ceza arına ma 
karrenlir. il Beelruınm lıımir mü- mail efenclinia zene.ı Elif hanım ftarlacıruo müzaheretini ıören M. PARİS, 14 A.A. - Öğleden kate ın~ısap ve ~ va 1 e . ı- edilip mahkılmiyetleri tasdi 
diirlütü- f Benb11 m • esebei u- dün sabah köyünde. Mea nuıe •e- Dragomia'in aldığı reyler az değil- sonra bir içtima yapan nazırlar d.emat ıfa ve dervı!;! unv~n~nı ıs- iktiran etmek!le kat'iyyet k 
mwniye müdürü Maveffaıı: Bey ta- tirdiii bir merkep yijkü odunu Me- dir Her t'lraf hu .mücadeleden zafer- meclisi merkezi Avrupadaki zi- tımal etmekle maznun 1.d~ler. betmiş olan 54 mevkuf bugün 
yin ..rdecıktir. nemende satbktao ııoara avdet eder- le çıkmak içi:t hazrrlaruyordu. Hal- • f rt kardıg-ı Müddeiumumi muavını Fu- lbir zabit kumandasında mik 

ken feci kazama kurbanı olmu,tar. buki kafi bir zafer temini abrar fır- raı vauy~ ın °. aya çı .. at Bey· her ikisi suçlarını in- kaf h f 1 1 A k 
Maııiaa t8fkilill lıımirden ıret- Afyon treni geçit kası için kabil olmamııtar. intihabın mesele\en tetkık etmek uzre ~ '. d"d d" 1 mu a ız a VI' trene n a 

H. hrtıaaa Yili.yet idare bey'eti lef- mahalline yaldqtaiı halde oradan ahrar fırlm•ı için müsait olmıumdıı- Şubatın 23 Ü ile 26 ısı arasında kar etınış~ersc. de bu ~": ~ ~ 10 raya sevkedilmişlerdir. 
kil edileli. Reialiie Baieıl. S..nk.o., .seçmekte olan Elif hanım kaçama- ki sebeplere gelince; evveli ekaeriy~- Pariste toplanacak beynelmilel \enen şahıtlenn, her ıkısının _de İZMİR, 15 (Milliyet) 
müdilrii ~ B. ualddara tüccar- mıı ve tren bütün ,iddetile Elif kadı ti bu fo:ka n~ kazandı. Bu cı- konferanslara ait işler ile meş- Şeyh Es~tla te~asl~rı. oldugu- Foçada kaymakamın suikas 
dan Hıdiai, fıılırikatör ı-t. avukat na çarparak zavallıyı merkebi ile bir-1 bet temın edildikten sonra. şu ~- 1 1 tur M Tardicu zirai nu ve tarıkat muntesıbı bulwr yapmakla maznun , 'arak Diva· 

• -~''-'- • • K.r lhk t raftarları fılhakika gu 0 muş · · ' d ki ·· led'kl · · Abd l · K-ı a.,tw inbbap ..... _;,!erdir. likte ezmİtbr. yorh.al"f a da mu"zaheret ebnit- mahsuller yetiştirenlere ait bir- u . 8:rmı.soy ı ennİı, u - ru harbe veni en Fo.;.alıların oıı 
. ı Etraftan yetiten kır bekçisi Elif mu ı n9.m2e e - 1 kadirın bırcok defalar stanbu- d k 1 h,. rt · 

Afyon ıhracatı kadını bir merkebe bindirerek bera- tir. Ancak bu nıunzede rey verenle- cok tedbirler alınmış oldugunu . . _. .- S h E d . 0 uzu evve ce ta oıye eı ı mış, 
ANKARA, 16 - lkbsat vekileti yi tedavi Menemene •ötüı·müıtür. rin kimilen krallık taraftarı oldulıla- (neclise bildirmistir. 'la ~~~ı.gın7_ -ey sa ı zıyaret mevkuf ola:rak ya.:nız kaymaka· 

fınddc ve afyon gibi ihracat malaau- Aliikadarlarca kazanın tahkkikabna rma hükmetmek doğru olmaz. Mu- . • L A · ettıgını, dıger maznun Meh- ma siliih attıg" ı iddia edilen 
lspa11yanın e11 maruf ıleı•ltl adanı- . . krall ,_ · ' Meclıs Fransanın os nJe- Eım" · d Abd·.n•. d" · lat111W< için bir niz.amname hazırla- ba,lamnııtar. Elif kadının hayatı teh- halıf gazeteler- bılhaua ı .. tarac. • . met mm ~ ul.1\.a ırın Mehmet Ali kalmıstı 

ıİİ IDÜtuaYTerdİr. 

Deriet Baakuı müdürliiiü 

maktadır. Yeni nizamname ihracatı lilceliclir. larındall Sonchtz Gtıerr.ı taraftarlar - M. Arzoglu'nun intiha- les'te yapılacak Olympıades o- nereye gittiö-ini socanlara kö- Divanı ha 1 , h"F r-· 
.Jo bını M. Papanaıtaıyo nun bütün mu yunlarma iştiraki için lazım ge- mür almağa"'gittiğini söyİemek F 1 rp lcararl a '~: 1f1' 

'ı: T•• •• • h• k A !spanya kabinesi bugünkü halif fırka reisleri .•~amda .• ~a~~ len tahsisatın verilmesini meb'u suretile cevap verdiğini Abdul- ~ı ma~?un ~rı~ leps\ a -
r utün ın ısarının arı karışık vaziyetten sıyrılmak i- itilifı bozmasından ~lı:;rı geldigını aoy san meclisinden istemeğe karar k d. . . d kan ş' h E . men ı mu a eme tara~ı 
• . . . . . !emiştir. Hüli.aa ikı taraf arasında! . . a ırın cvın e çı • ey sa vennış vf' mevkuf bl'. "unan Alı 

.. .. .. .. .. . çın ıstıfa edıp çekılmekten baş bu neticeden aoııra bili mün8 kata vermıştır. dm saç kı.~l~rile'. bur41arın Şe~h de tahliye edilmiştir. 
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(Bq tarafı birinci sahüada) ~ku vardır. Ç~ tut~~ ı~e: ka dçarbe .budlambatf ıh .. ~k2~ son
1
ba

1
ha- bitmem~tir. Tasfiye edilen banka Esadın murıtlennden olduguj Foça suikastı tahkikatı aley 

' bılecek hale getırmek ıçın ıl.tı rm a ır ar eı u umet e s- M halifler taaafından nıunzetlji teeyyüt ettiğini ve Mehmet E- hl · k k • tf" 
"h · ·d · • r · u PARİS AA o · enne çı an avmakam Lu ı 

yor, matlilp neticeyi venniyor- defa 8fen:ı~ntasyona ~ tıyaç vhar- 1 panyanın ı 1arepsı.nı edıneR~eçı- konan '!'e ~dığı ~~r!ereclilm~iç bir vkakit Bank • ~f41 _ .... -. ustnf. c minin Şeyh Esada gönderd~ği ve jandarma ku~andanr Tahir 
du. dır. u ıtıbarla sto ... umuz . er . ren cenera '!mo. -~· . ı~e~~ ehemmıyet.az t~l ...... ı eyeee ~ . asının ı as~ uzerıne tası- mektubu arkadaı:ı Abdulkadır- B. ler ePan mell'k f _ 

Şimdi İlle İnhisar bila müd- 30 milyonu bulur. Bu senekı mu 1 altı buçuk sene ıstedıgı gıbı hu- lan M. Dragonu• Makedonya ~ ~" yesıne karar venlen Adam Ban le gönderdiiTini söylemiş ve her t h · u bulunmak 
det ola;ıak temdit edildig-inden bayaata başlaıunıs hatta zurraa 1 kılmeti elinde bulundurduktan hİın bir a~dar. Ç~d kulriv~etlik did~· kası ile alacaklıları arasında bir ikisinin de ~uzir te$kili.ta da- a ır. 

f · · · ,, k ·ı - b / Taraftara ço..tur. O """ ar en ı- l 1 B , · Bunlar hakkındaki mu hake esaslı mukaveleler aktma müsa- aıdeh olmak fıatlerde mazun- sonra çe ı mege mec ur o muş- . . M kedonyadaki nüfuzu göz ö- mukave e yapı mıştır. 11 mu- hil olduğunu beyan ettıkten .. · · 
it bir zemin hazırlanıIUftir. Ye- lık vazifesi yapmak için mutat tu. Onun ':'erine g~len Beren- ~ı~~~ ge~ilirse böyle bir adamın ka11kavele mucibince alacaklıların sonra Türk ceza kanununun m:J'ıe bııg.wılerde başlaması 
ni teşkiUltla bu i' inkipf ettiri- miktardan daha fazla olunması gue_r. ~bınesl k~r seneden- şıaına ancak V~n?eloı çakabilir. O: ekseriyetinin karan mahkemece 163 üncü maddesi delaletile ce- m temeldır. 
lecektir. tekarrür etmiştir. becı ıktıdar mevkıınde . bul~n.u- n~niçin geçen uıtihaplarcla oldutu ~ı tasdik edilir edilmez müflis zalandırılmalarıru istemiştir. t • 

Maamafih bu aatJalardan bü- Yaprak tütün alış verişinde yordu. Berenguer kabınesı.nın bi bu sefer de abrar_~~~- banka işlerine tekrar vazıyet e- Müdafaaılan dinlendikten Ş bankası 
..,. buh d. ca" . Ik tt b" ne rey vepnler o uaoucaın ..,..una d . 1 . . k . . . . . 

yük bir inkişaf beklemiyoruz. . ... r~ y~ktu:. Ancak ün ya 
1 
yapa gı .~§ m~m e_ ~ e ır an değil, belki Venizeloea rey vennit- ecek ve gışe ennı açaca ur. sonra hey'etı ~k~~e ıltincı top -----:-~- __ _ 

Ağır gümrükler dolayıııile tutun ıstihsalatının artması,her 1 e~ve/. tabu vazı_yctı .'adc et'?1elc- tir. Bunu bu Attttle anlamak en doğ lanışmda 163 uncu madde deli- (Baş tarafı bınrıci sahifada) 
ucuz cigaraları göndenp rcka- t~rafta mahall~ ihtiyaç i~in i~-ı !~.Prımo de Rı~era n_ın tatıl e!- ru ha_r'.'1'et. olur: . Bundan ·"'netice C. Akvam komitesi ~le ~er ikisinin alt.ışar ay ha- kllnu 43 milyon 958 bin lira o/-
bet etmek imkinsu:dır. tıhsale ehemmıyet verılmesı, ıgdı.lkaııkunu esası ybenı?etı ~atedbı~ çkıkabilir kı Sed~rukte Ve".':"~~· fbuar- pıslerıne ve otuzar hıra cezayı dulu esham ve tahvilatm 7 mil 

.. . . . R 1 t""run·· t 1 d d 1 e ı ece 923 ten erı tatıl ı- asmm namze ıne rey v.,....,...er CENEVRE 14 (AA) Ce --1-d' ·ı _ _,, d lm 1 . . . • Gondececeğımız cıgaralar us arın u sa ış arın a a ~ .. ı.·· b"'k" t tarafta ld klan- •. - ,,..... ı ı e ce-1an ırı a acına yon 280 bın /ıra tıcarı senetler 
vüksek cins Türk tütünlerine a- Dumping'i tatbik ile çok ucuz \len pa~~a~en~oJ:'~ açmak, mat: ::ö~ter'&:~ ;ibi .ıaı: m:ıu:. ola- mi yeti Akvam mali komitesi karar verildiğini tefhim etmiş cüzdanının 10 r:ıuyoıı 392 bin ·· ı ka ı di- ih buat hurrıyetını ıade etmek gı- • .. . . . . . . . . lrşmış zevata münhasır olacak- ma çı n ması, ger racat 

1 
b. 

1 
. 

/ 
. k B rak cumhunyete pek :uyade merbut tarafından beynelmılel L.r zıra- tır. !ıra, muhtel!! avansların 21 mı/ 

tır. memleketleri gibi bize de tesir 1 
1 en esas 1 ~ş e~ı . yapm~ .e- olduklarını göstermişlerdir. i itibar enstitüsü teşkiline ait va Dördüncü celae yon 943 bin lira olduğu zikre-

1 . . . .. edeb·1·r ,renguer kabınesının vazıfesıy- o·· d"' ·· else· Balık s"rden d"/ k · 8 .1• k "f rı ııtıfademıs daha .zıyade Turk 1 1 • • • • zih bir program kaleme almağa or uncu c · e 1 ı me tedır. ı ançonun a tı 
n: tütünlerine reklam yapmaktır. Dahili cigara satışında biraz 1 dı. P~r!amentoJ'.U. J:'en::ıaen aç- memur edilmiş olan murahhas eskici Hüseyin oğlu Kamil ve yekunu 78 milyon liraya baliğ 

1 i~' · .düteahhitler haricinde hususi noksanlık vardır. Bir kısım hal- 1 mak ıçı7. umumı ıntıha t~ yap- min etmişti. Fakat Primo de hey'et ilk içtima devresinin mü- Balıkesirin Bozveren köyünden olmaktadu. Banka tamamiıe te 

1 , 1 mektuplarla pek çok sipar••ler' kın tütünden vazgeçmesi, yeni t~rmak azım1dı. ~hakbat bu '§. h~Y_ Rivera kanunu esasiyi bir tara-ı zakerelerinc dün aL-•am nihayet Halil oğlu Ahmedin muhakeme diye editmiı s milyon sermaye-
, ..,. k ilk b"· d h · lı uzamı<;tır. ntı a atın tarıhı k k ı ı · k ı "7 1 · 1 . . .. . :l;ı- alıyoruz Mamul cigara satma- anunun tat ..... atın ata rı- k t'. ' . d"J b"I 

1
. la atar en ra sey rcı a mıs.- vermiştir Bu hey'et mesaisi- en yapı mıştır. sıne ılave olarak pek müdebbı-

• · h • · "h · · b kılma a ı surette tespıt e r e ı e ı . . . . . . 
~ r run mliıkilitm1 nazarı itibara a- nn ey etı 1 ti yarı ye ıra k 1 d / d . t 'h tır. nin neticesi hakkında kaleme al Bunlar da tekkelenn seddin- , rane hareketle ıhtıyat akçesı ye 
- !arak maıı.ııen i.mal1ta ehem- sını tesirleri bunda amil olmus- çbo ~ ~a _ızd. 5k~anya ~ .ınk 1 .~- Şimdi Berengııer kabinesi dıgı- liyihada merkezi ve şark den sonra tarikatle meşgul ol- kllnunu 2 milyon 200 bin liraya 

t1!1 tur ' at onumu e ı martın ıl gu- k ·ı · iyet pek şayam • 1 .. . "blA;ç 1 i -
ret miyet veriyoruz. Tütün resmi, · . nü yapılacaktır. Fakat muhalif Ç~ 1 mıs. •. vaz . . , Avrupa çiftçilerile mail piyasa- maka maznundurlar. Huaeyın ı 6 ey em ştrr. 
~ cigara resmine nispetle yüzde .. Bu te11;31cu~ ( 45 ) ~ılyonl~k ı fırkalar bu intihabata i§tirak et dıkkat bir saf h~y~ gırmı.şktır,. lar arasında mutavassıt vazife- oğluKamil ifadesinde babasının Rapor memleketin mütead-
>ıt onu kadar olduğundan ecnebi butçede bır nnlyondan ıbarettır. - k · ı d" Par/imentonun ıçttmaı gerı il sini görecek beynelmilel bir ena eskiden rufai olduğunu ve ken- dit tarafında açılmış olan şube-

1.,..iler arasında tensikat . i memege arar vermış er ır. t d' . . d k" 
>cl memleketlerde fabrika açmak '" . ı- Çünkü toplanacak meclisin mış ır. titü teşkili esas itibarile müın- ısının e se ız sene evvel nak- /ere ilaveten önümüzdeki sene-
ri~ daha istifadelidir. _ . cap ettirecek derecede durgun- j müessisan meclisi olması şarti- MAD~İT,. 14 .. A.:A. - Beı;en- kün ve binaenaleyh, arzuya p- ş~ taı:ikatine girdiğini_ ve fakat l~r zarfın~a da muaı;ıelitını tev 
l1ı' Bunlan yaptırnıagı. _yanı fir luk yoktur. , le intihabat icrasını isteyenler guc;r kabinesı hukümdarlık ıda- yan o1d~ğunu beyan etmiştir. şundı meşgul o_lmadıgını, ~yh sı. ve Y.enı ~u~ıe; kaşadının d11r 
lıı) m~~ ııeı:ma?'~lara ihale et- ' • ••H • Berenguer hükumetinin buna resın~ .~tar uns~rlarm artık Bu enstitüye ait nizamname ti- ~dı ~ıma~~~ıı_u..?Bun . z~ya- pl§ edılditim zı~etmektedir. 
•«S megı, ıclari müıkılit dolayısile Türkiye-Yunanistan muvafakat etmemesi hasabile kendisıru tutmamaga başladığı- yıhası bilhassa başlangıç senna retıne gıtmedigını soylemışttr. Bankanın idaresı altında bulu-
~ tercih ediyoruz. münasebatı intihabata iştirak etmemeği ter na kani olarak istif~sı.nı ve~ş- yesini S milyon altın dolar ve Halil oğlu Ahmet ifadesinde nan k~mür ve sair sanayi. şir-
i#J Kısa müddet zarfında bu cih etmişlerdir. Eğer müstak- tir. Kral, hemen ısnşar.elenne ihtiyat akçasını da yine bu mik- tarikatle alakası olmadığını söy ketlerıle _s.aya~ı kayrt netıcel!!ı 
e1V. yolda atılan adunlar muahaza- ATİNA 14 - Nimreami Heatiya bel parlamento müessisan ma- başlamış M. Romanones ıle M .. tara kadar çıkanlabi~cektir. !emiştir. Müteakiben 12 eylül elde etmışlerdu. Gerek bütun 
, ga.aeteai Türkiye-Yunan itiliflanrun • kah 1 d"- d k / k 
lfl. dan ziyade takdircdilmelidir. B. M. Meclisinde tasdikı münasebe- hiyetinde olursa memleketin Garda - Prieto yu u ctmış- ·Enstitünün umumi merkezinin 929 tarihinde Kimile yazdığı ıu•r~ • ve ge_re s~. mem e et 
ıı. Amerika için mukavele ya- tile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. müstakbel hükllmet şeklini ta- tir. Bu iki devlet adamı kralın Cenevre olacağı zannedilmekte- mektup okunmuştur. Bu mek- dahı.lınde ~Qkum surm:kte 0-

1 pılmıştır. in irat e~iş olduğu .nutku müsat su yin edilecektir. lspanya'nın sarayından çı~tıktan sonra ga- dir. Bu enstitünün mesaisinde tupta maznun Ahmet ihvanlara lan ıktısadı buhra_na ragmen lı 
"11 Amerika' da fabrika mı açılıyor? rette tefsır etmckted~r. . müstakbel idare şekli ne ola- zetecilere vakı bey~tlarmda uğrayacağı en büyük müşkilat selam ettiğinden ve Efendi Haz B_ankası. muamelatını . müde~ 

ı. Şimali Amerika için Nevyor- . Bu gazete mıı~esınde Tilrlı:-Yuna caktır? Krallar kalacak mı yok vatandaşlar arasında ıyı müna- irai itibara en çok muhtaç olan retlerinin huzuruna gitmek iste bırane bır surette tedvır ettıgl 
kt b• A "ka . . A nuıtan araııındaki milnasebatm fcvka- - h . . ·ı· ed"/' b 1 . . esin' tak" 1 k 1 . h "- b" kad . . i,..in bilinço mühim bir karla a, cenu ı men ıçın r- ilde samimi olduğu ka f . . t sa cum urıyet mı ı an ı ecek? se et er tesısı gay ı ıp e- mem e et enn en..,. ır as- dığınden ve manevi babasının .. . 
jantinde fabrika açılac~. mektedir. naa ını ızar e işte müesslsan meclisi buna decek bir hükumet teşkilini icra- troları ve arai kayıtlarına ait kendilerini ikaz ettiğinden, Al- ka~nmış .ve fakat !üzde .!O '}1S 

Bundan başka Suriye fahri- Bütün Atina matbuatı. Tevfik Rüş karar verebilirdi. Kralltğın, bil- la tavsiye etmiş olduklarını söy- muntazam bir usulleri bulunma- lahın sevğili kulu olan Hazre- ?et!nde ~ır temettu tevzii. ı/~ 
kası için İstanbula gelen grup tü Beyin beyana_~ nalı:l~derken mü- hassa Onüçüncü Alfonsa'nun !emişlerdir. M. Gaı:cia - Prieto masıdır. tin livası altında cümle ihvanın ıktıf~ ~ılerek ü~t tarafı kamı-

'ı mümessili ile müzakeredeyiz. naaebab~n samımı oldugunu beyan saltanatım bir an evvel nihayet hükumetin bugün hır karama- • • toplanması temenniyatınıdan len ıhtıyat a~ç~sıne 7.a~molun-
ı Bir haftaya kadar neticelene- etmH~ktedd!"ler. bulması için sabırsızlanan mu- me neşrederek intihabatı başka Muzaheret cemıyetlerı bahsediyordu. Maznun bu mek- mu~tur. Hey etı u~~~ıJ;e: ra~ 
< c~k, so~ Be~ilca, Mwr ve İs- ın ıstanda manevra ha!ifle~ yeni p~rlime.nto'!nn bir v~ktc talik etme~ ~yetinde BRÜKSEL, 14 (A.A.) _ tubu kamile ya<dığını ve mün- ru aY.n~1? kabu! ettıgı gıbı esk~ 

vıçreye aıt tek.lıflerle meşgul o- YENİ DELHİ, 14 A.A. - muessısan meclısı mahıyetınde oldugunu beyan etmıştır. Cemiyeti Akvama yardım ce- dericatındaki ifadelerile Karni- mecl!sı .ıdare azala.rın_ı da yenı-
lacağız. .. .. 100 tayyarenin iştirakile yap~: olmasmda ısrar ediyorla.r. Çün- Akşam üzeri kral, Cortes miyetlerinin beynelmilel birliği- liı~ b_abasını kastettiğini söyle- den ıntıhap cylemıştır. 

Yunanlıların tutun propa- lan ha~~ manevral~da vahı kü me~l~k~tte tamamı/~ ser- meclislerinin müessisan meclisi nin daimi komisyonu, mesaisine mıştır. 
Aleni teşekkür g~~arına mukabele edeceğiz. u~umı ıl~ s~bı~ vahı umu~i, b~st bu .'ntı?ap J:'aprldıgı tak- halinde içtimaa davetine taraf- bugün başlamıştır. Avrupa bir- Miıddeiumuıni muavini Fuat 

Tutun ~~~.ların:ızın .Y'unan ~e bırçok Hı~t~ ncal ve 100 bıne dırd~ ~.111~tın rey! her halde o- tar bulunan M. Sanchez Guerra !iği tetkik komisyonu murahhas Bey her iki maznunun nakşl ta-
Bulgar tutunlerıne nısı>:etle mik yakın seyırcı hazır bulunmuş-jlacagı umıdmdedırler. ile M. Villanueva Alvarez'i ka- lan birlik teşkilatının münhası- rikatinin en kavi müritlerinden Top kapı fukara perver hayo 
t~n az~lmamış ve bel~ de bu tardır. 

1 

Kral Allon~o'nun vaziyeti bul etmiştir. ran Cemiyeti Akvam kadrosu olduklarını ve delil olarak ikra- müessesesinden: 
nıspet ıhracatımız lehıne art- nazik .o~du~una şüp~e yoktur. MADRİD, !.4 A.A. _ 15 dahiline ~ir komis~?? ~al~?de ~ ralal'ı ve evlerindc:_ çtlcan tarika- Büyük Çarşının mürüvvetli 
mıştrr. y k Esas ıtıbarıle me_şrutıyet t~raf- Martta içtimaa daveti evvelce lınması lazım ı::eldı~nı muttefı- ta ait eserler oldugunu ve hazır- ve şefkatli esnafı tarafından t& 

Tütün ihracatUDız enı• çı h j tarı ve krallığın ıpkası lehındc kararlaştırılmış olan Cortes mec kan beyan etmışlerdır. Bu ko- lık tahkikatında mektubun ken- berru edilerek kendi cemiyeti 
olanlar da kral Alfonso'nun çe- ı· 1 · · · t'maının ba ka b .. misyonun meşgul olacağı mese- disine ait olduğunu ve Efendi hayriyeleri delaletile fakirlere 

Bu seneki tütün mahsulü j k ·ı · . l ıs erının ıç ı s ıı . 
( 45 _ SO) milyon kilo kadardır. Anafartalar kumandanı ı mesı~ı spanya_ taç ve tahtı- vakte taliki hakkındaki k~rarna lelere aıt program hakkında baş Hazretlerinden maksadı Şeyh tevzi edilmek üı<ere gönderilen 
<\ocak bazı yerlerin mahsulatın MUST•FA KEMAL n:n selametı namıle elzem gör- me kral tarafından imza edilmiş lıca iki cereyan başgöstermiştir. Esat olduğunu ifade ettiğini be- 347 parça kavafiye ve tuhafrye-

e "" ruyorlar. tir Bu murahhaslar, bir takım yan ettikten sonra her ikisinin ye ait eşya ile 2225 kuruş nakit 
'a bir nispetsizlik vardır. ile mQIAkat Mamafih krala sadık olanlar · MADRİD, 

14 
A.A. _Ana- s1~yasi mına1·h~z~ları,bilhasksa mil de Türdk ceza kanununun 163 ün şekkürü bir vazife telakki eyle· 

Her sene (4) milyon kilo çı- az değildir. Kral aleyhindeki ıyet mese esını ortaya çı armış cü ma desine göre tayini ceza- rız . 
• aran ve ihraç eden Samsun da Renlıll haritalarla infialin sebebi Onüçüncü Alfon dalousie'de ~id~e~~e hük~ ~ür !ardır. Diğer bir takım murah- !arını istemiştir. Müessesemiıe ve muhitimi2 
'" tene 8 milyon kilo tütün is- sun 923 te Primo de Rivera mekte olan ışsızlıge hır çare h~~lar d~ bu~ünkü iktisadi m_üş Maznunların müdafaaları din- 1 fakirlerine karşı bu hamiyyetlı 
tibsal edilmistir. Bunun tesirile Yauın: Ruı-n /İfref hükumeti ele geçirip parlamen- bulmak üzre 8 milyon peçetalık kilatın sıyası meselelere hakım lendikten sonra hey'eti hakime vatanda;!arımızın izhar eyledik· 
Lat!er biraz düs.müştür. Bittabı toyu dağıtırken hiç ses çıkarma tahsisat itası hakkındaki karar- bir mevki ve ehemmi}'.;ette oldu- ikinci toplanışında her ikisinin !eri alakai insaniyyet ve hayrr-

Fları : 1 lira • bunun önüne geçemezdik. mı~ olmasındandır. Kral kanu- name resmi ceridede intisar et- ğu mütaleasında bulunınuslar- üçer ay hapislerile onar lira ağır kariden dolayı alenen beyanı te· 
- Devlet •atbau. •Abf t•be•Jnde :r 

!,brenin iki buı;uk senelik nu esasinin muhafazasına ye- miştir. dır. nakit cezasile tec:ziyelerine müt şekkürii bir vazife teliki eyleriz, 
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Sanayi birliğinde D d ·ı · · l Teminat mektuplarını 
dlln de toplanıldı Ün ÖrdüncÜ sergı ennı açtı ar; değiştirmek lazım Emirgan ilk mektebin-
Dün sanayi birliii yeni muamele iyı" eserler var 

1 
Komisyonculara teminat için de bir hadise .. 

verııiai kanunu hakkında tetkikat~ verilen on beş günlük mühlet Emirgan ilk mektebinde bit 

D hk · k mühim bir bulunmak üzere tetekkül eden komıa 1 dün hitam bulmuştur. Bu vazi- dayak hadisesi olmuş Mahir B. ün Amrceza ma emesı ço yon bir içtima yapmııtır. . . . . 
o· • d " başladı · ı ıının ılk yete nazaran şirketlerden na- isminde bir muallim Resai ef. cinayetin avasını gormeye Komıayon muame e vergı 

meriyete ııirdiği 927 senesinden iti- mına olan teminat mektuplan- namında bir talebeyi dövmüş· 
Bundan beş altı ay evvel, 1 -~ haren bugüne kadar fabrikalar üze· ı nı kendi .ahsına tebdil ettirme- tür. 

27-8-930 tarihinde Tavşancılda rindeki menfi tesiratrnı ve maddi 1 yen komisyoncular bugünden i- Muallim. talebenin yuzur 
bl'r cına· yet ı'ka edilmı'ş ve Ar. na- io delillerini muhtevi olmak üzere bir ı t"b .. ""ki d . 'dd 1· b" k k d -:.. k d B d ı aren gumru er e ış yapamı- şı et ı ır aç to at vur ugur. 

"" Vut Yuııuf isminde, bag· cılikla broıür hazırlama ta ır. . yr~ an ki d sonra bir heyeti umumıye ıçtımaı yaca ar ır. dan, çocuk hasta olmuş ağzın· 
iştigal eden bir adam çifte ile yapılaCPk ve broşür 1-u içtimada tel· Komisyoncularda"! pek azı dan burnundan kan gelmis ve 

dı katledilmişti. Cinayet tahkika- kik edildikten sonra bir heyet tara- teminat mektuplarını tebdil e- düşüp bayılmıştır. Hadise 0 mı; 
tını idare eden Tavşancie zabı- fından Ar.kara)"a göndcrikc<ktir. debilmi !erdir. Bunun için hir hitte fena bir ~ekilde aksetmiş 
tası da '-"'dı"se ı'le ala-kadar altı Yeni kanun neşı·i habcdle son va· çok kom(syoncular !!Ümrükte t 1 b · ı· · d 1 
ı,.;_ '"' :ıiyet ara•rndaki tezat erbabı sanayii - - a e enın ve ıs• aya : atan mu-
~iyi tahtı zanna alarak mah- cok hırpalamıştır. Buna sebep bütün bugünden itibaren iş yapamiya- allim: şikayet etmiştir. 
kcrneye vermişti. ~rbabı sanayiin haziranda muamele caklardır. Bunun için komisyon Talebe Resai ef. el'an hasta 

Dün ağırcezada muhakeme- vergisinin dahili sanayiden kaldırıla· cular birliği idare hey'eti dün yatmaktadır. 
Ye başlanıldı. Maznun mevkiin- · cağına mutlak surette kani bulunnr.-. gümrük idaresine müracaatla Maarif müdiriyeti meseleyı 
d C l"' K~ S b . il ve Avrupa ile yeni taahhüdata . d b. . ı·b "'dd . did' . . • h . 1· k'ld ka 1 e e wt Hasan, azım, a rı, . . . 1 d ş· d' erbabı ... Serginin küşat rtsmın etı ır ın ı a.. mu etın tem mı rıca etmış- e emmıyet ı şe ı e rşı aya-
s d gırıfmtf 0 maıı rr. ım 1 

• 1 d' D f · ak d h b' f .aim, Atıf, Şaim bulunuyor u. nayi taahhiıtlerini ifa edemez bır va· .. . . er ır. iğer tara tan komısyon r er al ır mü ettiş gönde-
Bunlardan Cellat Hasan, as- ziyete dütmütlerdir. Mustakıl ressamlar ve hey-\ mo~tu, Ce'"'.~t Hamıt Beyın kom cular bu şekli ortaya koyan Ti- rerek tahkikata başlamıştır. Mü 

ker firarisi Mahmutla birlikte, V k AI "k A t edildi keltraşlar birliği dördüncü ser- !l°zısyon (uç kadını)'.. Ce~al B. caret odasile de temas etmişler fettiş raporunu hazırlamış ve 
/\nıavut Yusufu o1dürmekle, ve e a ete şı_ aye.. . 

1 
. gisini dün Beyoğlu İstiklal cad- ın portre (kadın) ı guzeldir. ve teminatın eskisi gibi şirket- maarife vermiştir. Hadisenin ce 

ıı· 

sı 

i, 

gene Huan ve di~rleri, Hasa- Vak! ol~n birb.ıhharkı ufzendnke takct.ırı- desinde 310 nurnaralı dairede Arif Bedi Bey, eskiz (Çinge- ler tarafından yapılıp yapılama- reyan ettigı" şekil tetkik edilmek 
,.- t vekaletince ır ıun ın 1 1 • b lk' · · 'b ·ı · · • ıun kayinpederi Mes'udun evi- :•. f dık iyaıaaı hakl<mda tah- açmıştır. Genç san'atkarlar, gü- neler) ı e ı r~sım ıtı arı e ıyı~ yacagmı tetkik etmişlerdir. tedir. Maarif erkanından bir zat 

ne taarnuı etmekle maznundu- ~~.;: ..;:ıaıu!'.,11r. . zide davetlilerini karşılıyarak ~r; fakat .b~ çmgeneler ~angı Oda hey'eti idaresi bir içtima dün bu hususta demiştir ki: 
lar. Ağırcezu reisi Nıısrel Be> Bu ihbara nazaran. fındık ~tları- sergiyi gezdirmişlerdir. Sergi bu çıngenelerıdır._ Herhalde bızde- yaparak bu meseleyi tetkik ede- - Hadise vakrdır. Rapor ü-

Muhakemenin dünkü celse- d rmeyan edileniddia ve talebin nın ter~~ üz.erine bırkı•::;J;urkf~n günden itibaren umuma açıktır. il kilere benzemıyor. cektir. zerinde tetkikat yapıyoruz. Mu-
. de '"' tahk'ka ı· e . - h kkında malı- dık tacırlen alıvre satıı o . t"'.' • Gene ressamlarda son sene- a11· h kk d b'ttab' ld 
sın evve .. , ı t! evve ıye vant oimadıgı a hüt ettikleri fındığı muhtelıf vesıle· Sergi resim heykel mimari, 1 b - 1 d .. ··ıe ı B •• d ırn a ın a ı ı e e me1 
raporları okundu. Ve bilahare kemece ittihaz olunan ka7rın lerle vermek istememektedirler. tezyini san'atl~r kısımİarını ih- erdek a~ık~ser e~ e ~oru B n aş. eyanname mu - cut terfi ve tecziye talimatna 
şahitler dinlenildi. tefhiminden sonra maznun ar ihbarı yapan ve tikiyet ~den Ham •iva etmektedir rr. a?' tn ı 

1 
ar .~o .azd ı~.. ~ ser· d t" b"tt' mesi tatbik edilecektir." 

Şahitlerden biri, Hasanm vekili Beye müdafaasını yapmak bu~ııda en. ~~hİln ~dık ti~~e·· . . . g_ı~ı ~ezen _er uzenn e umıt ve- e ı ı ı Maan'f mu"du"ru·· 
kayın' valdesi idi. Reis, Nazmiye .. kamı riyasetten söz ve lennden bmdır. lkboat vekaleti bu Resımde Eşref Beyın portre-

1 

rıcı bır tesır bırakmıştır. Ancak Poli nı· am es· u 'b' 
uzre ma 'hhar .. erine alakadarlara piyasada 1 . b' . . af b'l' d ' h d d s z nam ı m cı ın-

hanıma: ·ıd· Vekı"l Bey neşriyati vakıa- ı uz kik ı . . . en ınncı s ta zikroluna ı ır. gençler en - san atın u u unu ce beyannam vermekle mülc· el- Uzun bir müddetten beri has-
rı ı. l derhal tet at yapı masa ıçın emır K" .. k b' . - ki d k ·· l .. k e 

İhtiyar ant.tıyor nrn kastı hakarete makrun ° m_a vennittir. uc;u_ .~r po~adı ve dtger por- t~n ş ~ ere veya 0~ e g~rere lef olanların dün akşama kadar ta bulunan maarif müdürü Hay 
_ Anlit: dedi. dığmı ve kast olmadıkca nej_rı: Geçen ıene de bir kısım fındık ta- treleı;ı gu~e.ldır: Hale Asaf Ha-, soyl~mı~oruz · fa~_at ınkt!~~rn;ıı: beyannamelerini vermiş olmala- dar Bey iadeyi afiıyet ederek va-
İhtiyar kadın, büyük beyaz; yatın cürüm teşkil etmeye~egını lacirlderiVböky!e

1 
birhha~eke.tte b~ludnmuk rum ad~t ıt~barıle fazla esderdve- 1 za aıt b1ır esker dgoremked'.gırn'.zı rı icap etmektedir. Müddet bit- zifesine başlamıştlr. 

b b Yledi Makamı rıyaset r ı. e a et arıç pıyaıa ar a ço ren san atkarlar arasın a ıı-. I teessür e ay etme ıstenz. t'.. . . h .. be 
aş örtüsünün ucunu didikleye- eyan e · • .. f t · b aka bu 'b' h eketle 1 . d ıgı ıçın enuz yanname ver- M h t kt 

rek anlattı ·. hakaret kastile yaZllmadıgı soyl ~"~. ~-"r ır nk .. gı 1 

1•r ... : Gene; kız portesi kayda şayan- 1 Bundan başka - genç erın uy- memiş olanlar go··ru··ıu"rse hakla a U me up 
d nn onune geçme ıçın meıe eyı sur· d .. ld' 1 k k · · • 

- Efendim, bir gece evimize lenmiş olmasına naza~_an .. ava-ı atle meydana çıkancaktır. ır, guze ır. . gu_arnıı ırma •.~temer_ız - e~er rında bugünden itibaren takiba- Bir çok münakaşa ve dediko-
lıi.r taarruz vuku buldu. Küçük yi vakıadan feragat mumkun o- S' t . I · Nurullah Cemal Beyın eser- len daha canlı gormek ısterdık. ta b I nac ku duyu mucip olan Tıp fakültesin 

be lup olmadığını Hayri Bey vekil ıgor a iŞ er_ı . leri iyi bir tetkik mevzuudur. 1 Heykeltraşi de Ali Hadi Be- aş a a r. • deki fiziyoloji kitabı meselesinı 
kerimem, babası bir de notu- lerine sordu, ve müddei vekille- iktisat vekaleti ~igorta ı_şl~nnde~ Çamlar altında isimli tablosu yin Havva'sı ile Maarif Vekili M. Klot Farer şerefıne halletmek üzere fakülte müder-
tuyorduk .. Birden, sokak kapı- d - son zamanlarda v•kı olan ~ıki.yetlerı . · · N · B · b" ·· .. 
sının önünde bir tıkırtı oldu. r~ f~rağa~ imkanı olma ı~\~~a- nazan dikkate alarak sigort,.alar ve koy_u renklerdeki _imtızaçlar ~tı- ~~~?um e~atı ~y.ın .. ust:~- konser rislerinden teşkil edilen yedi ki-
Kulak verdik .. Kapıya sanki bi- hını verdıler. ~aznun ve ı ı ey ıigartacılar hokkında tetkikata batla barıle muvaffa~ P'.r c:e~dır. a-

1 
g~rur~ruz. ,,av.vayı go1:':11e gı Eyipsultanda bir musiki ce- şilik komisyon dün saat 11 de 

ri anahtar uyduruyordu.. Keri- sözüne deva~ ıle ~-on Postanın mışt":: B.; hu•u.sta t~tkikatta .~ulun- tum1o~lan bege~ıştır. . mız ıc;ın kat ı bır şey soylene- miyeti M. Klot Farer şerefine içtima ederek tetkikata başla-
mem de ben de korktuk .. Efen- tarihleri malum nushalanmda- mak uzere Vekalet sıgorta mutelıa•· Refık Fazıl Beyın portresı mez. Fakat Havva mefhumu· b" k k . mrştır. İçtima saat dörde kadar 

d k 1 d b. · · d ehr' ize gel .• . .. 1 1 d'"' . . d d ır onser verece tır. d .. 
la '

" d' kı' ııeşn'yatı mevzuu bahs e ere sı•. ar_ ın an ın" e ı ım • (etüt) ve dıger eserl!!S'l guze - nun ver ıgı tesın uyan ırama ı • •• _ evam etmıştır. 
di, "hem şimdi an rım. ıye ı K d d k- t bunların hakareti tezammün et- mııMtı~: h eh . . d . t dir. 17 ğı söylenebilir. Necati Beyin ara enız e SU une Fakiilte reisi Tevfik Recep 
kapıya yürüdü. Kollarına yapış . .. , k'l uta assıa t ruruz e sıgor a • . B .' k d .. .. ff k b' B d b' h · · · b h 
tık: mediğini dermeyanı le muvec< ı - kumpanyalar• ve en çok sigorta yap· Şeref Kamı! eyın a ın, bustu kısmen mu va a ır eser Karadenizde devam etmek· . ün ır mu arnnrmze u u 

_ Aman, dedik, çıkma ... Ba- !erinin beraetini istedi. taran müeneıelerle temas ederek tet- çocuk portreleri güzelo eserler- dir. te olan fırtına tamamen ııüku- susta demiştir ki: 

b
. f ,,, 1_ lm in Makamı riyaset son sözü kikat yapmaktadır. dir. Sergide mimariye ait bir ıfey net bulmuştur. - Rasim Alt Beyin yazın!$ 

şına ır e ....... et ge es ... d' S ı· R ı · T k .. ed' K'l ki d · · ld - ·· f .. · d k Faka . 1 ed' Kapıyı ac• maznunlara ver ı. e ım agıp 1 S hh I i I i Turgut Beyın op apı sara- gorem ık. ı yos açı arın a geınilenn o ugu uç omıa uzenn e omi~ 
k t ~ne~. ~d bir ka- Beyle M. Zekeriya Bey de bazı l a Ş er, ymda tarihi bir Yeniçeri ısyanr- Tezyini san'atlerde İsmail Seyrüseferine mani olacak dere yon ehemmiyetli ve ciddi bir 

t:, çı tı.İd a~~z~ı:ki edöndüğü müdafaatta bu~unar~~ ~erae~le- V l .. d l na ~it old~ğ~ ~annedilen kom-
1
. H3;1tkr. Beyin v_azosu di~e.r ~r- ~~e. ~ir ~za tesadif etli.ildi- şekilde m~gul o~akta~. Öy· 

; şma o u.. 'kurcala anlardan rine karar ve~lmesını ıstedıl~r. erem e. muca e e pozısyonu ıyıdı_r. 
1 
le?, b~de ~e~.ı o~ası ıtı~~e, gı gıbı Şılerun yarım _Aydosun- le :ı;~~yorum. ki komısyon 1 b~~3?· kapıyr ytduğunu Bunun üzenne muhakemenın Bu sene bıraz hareket Sara Hanımın çocuk portre- giızeldır. Buyuk b~r mesaı ıle da dere ağzında sahılden bq mesaısuu daha bır kaç celsede • 

~-"f~· damad~ do beri a· hitamı tefhim edilerek müzake- var f si, Mahmut Cemaleddin Beyin sergiyi vücude getıren genç san' metro mesafede bir serseri tor- ancak bitirebilecektir. Vazıyet 
soy e ~· !f~~ t~ en bir re ve ittihazi karar edilmek üz- • natürmortları, Muhiddin Sebati atkli.rları tebrik ede~ ve inkişaf- pil görüldüğü bildirilmiştir. herhalde fakültenin oerefile mü-
ramrz ıyı .defı r.. unun re yevmi muhakeme 4 mart 931 İs~bul sıhhiye müdiriyeti, Beyin bir portresi ile bir natür- !arını temenni eylenz. Torpilin imhası için tertibat tenasip bir şekilde neticelendiri. : 
çok sebebı var.. çarşamba günü saat on üç buc;u belediye ve idarei hususiye büt- alınmıştır. lecektir. ı 

Cinayet nud olmut? ğa talik edildi. çelerinden tahsisat suretile ve- Jhtı"Ja"s f. Bereket ! 
Nazmiye hanım bilahare ci- reme karşı esaslı tedbirler alın-

nayetin olduğu geceyi anl~t~ı:. H klı bir şikayet ması için~eşebb~s~t~~ bu~unmuş Bu senenin de bereketli 
_Hasan, bir gün evvelisı u- a k tur. Srhhıye muduru Alı Rıza 120,000 liralık ihtilas 

züın satmak için İstanbula git- İsparta Türk ocağından _ço Beyin izahatına göre, bu tedbir- iddiasının hikayesi bir sene 
l d·ye haklı bir şikayet aldık. Bu şıkli.- !erle vereme yeni tutulanların olacagıv anlaşılıyor 

mı.stı' .•. Ben kızun ya nız 1 ' · J" ·· .. · hi 'd · - yete hiç bir şey ilavesın~ uzum kurtarılması istihdaf edilmekte Bursa tutun ın sar ı aresın-
yanma gitmiştim. görmeden aynen derce_dı_yoruz: dir. de vuku bulan b:r ihtilastan do- Son yağan kar bütün mem-

0 gece, posta geldiğinden ı · h' ··feu· · F · B lekette oldugu· gı'bi İstanbul zi-"Muhterem gazetenızı mem- Bu meyanda Cerrahpaşada ayı ın ısar mu ışı evzı e-
çok sonra, kan ter içinde Hasan leketimizin nazarı mütaleasına mevcuda. ilaveten (ıOO) yatak yle arkadaşlarının Ağırceza raat mrntakasında ziraat için 
çıkagelmez mi? Şaştım onun ?u arz etmek için Ocak namına a- lı bir verem pavyonu daha inşa- mahkemesine tevdi edildikleri çok feyizli olduğu ziraat müdi
vakit gelmesine .. "Nasıl geldın, bone olmuştuk her haftada mun sı için yapılan teşebbüs netice- yazılmıştı. Sabık Tütün İnhisa- riyetine gelen ~aporlardan anla
koşarak mı geldin?" dedim. tazaman geliyordu fa~t buı:- lenmek üzeredir. Bundan başka n fen müfettişi Feyzi B. gaze- şrlmaktadır. Bılhassa don yap
"Marşa?dizle gel?im!" dedi. Fa dan on beş gün evvel bırden bı- müstacel tedbirler de tesbit e- temize gönderdiği bir mektupta maması bu faideyi artırmıştır. 
kat benı o gece hı~. uyku tu.tma- re bu intizam bozuldu bır hafta dilmiş ve mevcut binalardan bu bu ihtilas işile alakası olmadığı- Bu senenın de bereketli bir 
dı. Damattan şuph~l~dım... İstanbul havadis ve muhaberatı husu~ta istifade edilmesi tekar- nı bildirmiştir. Tütün inhisarı u sene olacağı tahmin edilmekte-

Belediyede 

Varidah çoğaltın.ak 
için ne düşünülüyor? 

Elektrik, havagazı fiatlerine kilova·; 
başına küçük bir 

mikdar zam yapılması muhtemel. 
Zaten damadım her turlu fena- muattal kaldı biz bu esbabı kı-ı rür etm:ştir. mum! müdürü Behçet B. ise bu· dir. 
lığı işleyebilir bir adamdır. şm şiddetine atfederek bidaye- B' d kt · t l mesele hakkında demiştir ki: T J b 

H ldc depsizlik hayasız .. d"k f k 1 ır O ora iŞ en e . . Jp ta e esı" Belediyece yapılması muta- dirde alakadar makamat nezdi 
ırsrz • e ' ten alaka gosterme ı a at kf "ld' - Ben inhısar ıdaresine gel· savver bir çok icraat mevcut ol- de resmi teşebbüsata girişilecc 

!ık hepsi ondadır. sonradan anladık ki Af;yondan çe ın 1 meden evvel, (926) senesinde Tıp fakültesi talebesinden 27 duğu halde varidat kafi gelme- tir. 
Müteakiben maznun Cellat çıkan İstanbul - Ankara posta- . Haseki':'i~a hasta~esi hakkı':'_da ~a- giiya bir sui istimal var diye kiıtilik bir kafile yarın Mısıra dig"i için yeni bir taknn varidat 

H k Cavide hanım din h ·· Antalyaya yetiştir kı olan şıkayet ve ihbarlar w:erınc ··f tti . F . B il .. . Fenere otobüs anım ansı sını er gun . . • tahkikat yapan Sihhiye müfettişi Bursa mu e şı ey:ı;ı . e uç hareket edeceklerdır. Talebeye membaları aranmaktadır. Bu 
lenildi .. Cavide hanımın da ifa- mek için y~vmı Afıy~>n , An tal- Ahmet Enver B. tarafından görülen arkadaşı mahkemeye verilmiş müderris Hasan Reşat B. riya- meyanda elektrik fiatlerine kilo- Bir müddetten beri E · 
desi maznun Hasan hakkmdaki ya otomobıl postası _ıh~as ve b~ lüzum üzerine hastahane asistanla- ve neticede beraet etmişlerdir. set etmektedir. Seyahat bir haf- vat başına 40 para ve hava gazi- ,._ .......... F B 1 bi~un 

1 d. · d kl' d ht a edı d R"f t B · t ı lrti il ·· · F · .. nwıuıou ener ve a ata r t zannı kuvvet en ınyor u. postanın na ın e ! . ıy ~ - rı':' ~n 1 a eye .. 1~. e.':' e . çe r - Beraet kararı uzenne eyzı B. ta surecek ve Mısırda tetkikat ne de 10 zammedilerek be· .. . . 
len fazla masraf telafı edılmek mışt~r. Sıhh~ye _muduru Alı R~~a ~· iadei memuriyet etmiş, fakat bi- yapılacaktır. led' para ah . . . kını otobusle~ ışlemektedır. F 

Neticede, Sabri, Atıf, Saimin . . 1 ın haftada · talıkıkat nrtıcesı hakkında henuz bır , . 'f . . . ıye namına t sil edılmesı kat bunlar bılhassa aksam!· 
tahliıyelerine, diğerlerinin mev- ıc;ın de spart~ k İ t iş'ar gelmediği için bu hususta ade- Iahare ıstı a etmıştir. Seyahat masrafına bır yar- düşünülmektedir. Bu düşünce kalabalık zamanlarda halk . :' 
1'ufen muhakemelerine, muha- iki postası Iag~ed~lere 1 spar a- mi malümat beyan etmiştir. Vekalet, Ahiren Şurayi Devlet mesele- dım olmak üzere sıhhiye vekli.- daimi encümende gayri resmi eylediği için bel di b ı ız 
kmenin 2 marta talikine, ve lü- nın İstanbul cıhetıne o an posta hastahane hakkındaki neşriyatın ne i tetkik etmiş ve beraet kara- Jeti talebe cemiyetine bin lira . . e ye una mı • 

Dinardan ve karsı taraf- suretle b~zı gazetelere intikal etti- Y . • g" d · t' bir surette mevzuu bahııolmuş- dahale etınış ve arabaların ı 
zumlu görülen bazı şahitlerin çantas~ stalarıda Afiyonda rildiğini de tahkik ettirmektedir. t1. rını nakzeylemış oldugun?~ on ermış ır. tur. Bunun bu günkü şehir mec- restecilerden manevra yapma 
celplerine karar verildi. tan ge.rn h d' Afiyon _An- ten el çektirmenin bununla aU.kaaı mesele ~ek:1'ar mahkeme~ ınti- yoklama yapılıyor tisi içtimamda bir teklif halinde mu tebliğ eylemiştir. Bund· 

S t Al il bekletı me e ır. .. r et olduğu söyleniyor. kal etmıştır. . serdolurunası muhtemeldir. Ya- başka arabalar istedikleri ' 
onpos a - pu u talya P?stası her gun v~ ':[ Yalova rehberi Davanın esasları yüksek . ~ytam eramıl ve mütekai- pılacak zam senede 350 bin lira duramayacaklardır. BeıJer 
müdürü davası ınerkezme beş saat ~esa e eve . . . . fiatle tütün mübayaa edildiği ve dının mart yoklamalarına zat kadar tutmaktadır. Şehir mec- bunlar i · a ca durak ıy 

vilayet hududu dahılınde ve ay- Seyrısefaın ıdaresınce hazır- komisyon alındıg· ı iddialandır maaşları muhasebeciliğine mer- 1. · bu fikri' tasvı'p eyledı' ıu tak d t b'tçıned ynk . yeri 
ı b 1 T k Şek f b . · d'f ·· ' "Y " h · · · b .. ısı ı;,• • e es ı ece tir. stan u ve ra ya er a - nı zamanda şımen ı er guzerga- !anan alova ıre pennın ba- İhtilas söylendiği gibi 120 000 ut on şube de dunden itiba-

rikaları şirketi murahhas azası hı olan Keçiborluve baradız.~an sılması ikmal edilmiştir. lira kadar c;ok değildir." ' ren başlanmıştır. T l f h b ı Ç . 
Mehmet Hayri Beyin Son Pos- geçtiği halde İspartanm mute- Bu rehperde tıbbi, fenni il- Usküdan maaş yoklamaları e gra mu a erab ocuklara elbıse tev; 
ta gazetesi aleyhine ikame eyle- rakim postalarının nakledilme- mi makaleler mevcuttur. Seyri- Mübadelede Üsküdar maliye tahsil ıubesin- Yıldırım usulü telgraf muha- Bayram münasebetile Hin 
diği hakaret davasının muhake- mesini çok garip buluyoruz." sefain idaresince bu rehperler- h r "b d 

1 
- . de yapılacaktır. beratının memleketimizde yapıl yei Etfal Hasköy nahiye ::ıu 

mesine dün öğleden sonra de- 'tf den bir kısmı alakadar makam- Mu t~. ıt mu a e e ~mısyo- ması hakkındaki li.yilıa meclis- si 40 öksüz çocuğa çar an 
vam edildi. Hayri Bey vekilleri, Seyyah vapuru gı ı lara göndeırilmeye baş.lanmış- ~u?da, dun pazar oldugundan, r~~~~~"I>.~~~ ten çıkar, çıkmaz tatbikine baş- günü elbise tevzi edecektir. 
Selim Ragıp, M. Zekeriya Bey- Hümerik seyyah vapuru ev- tır. ıçtırna yapılmamıştır. . 1 E .. !anacaktır. Bu hususta hazırlık 
ıerle vekilleri hazir idiler. Mah· velkı gece limanımızdan İsken 1111111 ı ııımli••"-~..-, - B~ş m?rahh~~rmız Tevfıkl n _guzcl ve faydalı bayram lar yapılmıştır. Hilaliahmere teberr 
';eme hakkı şahsi davasrsıHayri deriyeye hareket etmiştir. !!i1 Zekat ve fıtranızı !! Kamı! Beyın _bugunl~rde Anka- ~ hedıycsı kumbaradır .. Ç~cu- ~ Avrupada (Expree) denilen Beyoğlu 17 inci ilk mekt 
B. in işbu davada mevkii kanu- Mezkur vapurda (640) seyyah ~ • • ~ r~~an gelmesı _bekl~myo~: Tak- J~ ğunııım hem sevendırırsınız, ~ yıldırım telgrafları beş misli üçiıncü sınrf talebesi aralan:ı 
nisi bulunmadıg"ından l1ariç tu- bulunmakta idi. Evvelki gün va~ Tayy~re cemıyetıne ~ dırı kıymet_ekıplen_on g~ne ka-,~ hem de tasarrufa alı~tırırsınıı. l'1i ücrete tabi olacaktır. Yakında 1 

. k · · · ~ verı'nız ~ dar Yunanıstana gıtmesı muh- i!ı , I ~ b ull .. topladıkları 207 kuruşu Hil 
tulması hakkında maznunlar ve- puru hır ço zıyaretçı gezmış- ~ •. __ ıı . · ~ Tı. "'\"l' ~ B:ınka,ı l'1i u us e tecrubelere başlana- ahmer cemiyttine teherrii etı 
··ı· B f d f . "iİ'///#Y///R/////.##////#bY///H'"///#///##1?.W temeldıı. '~'-~W/#PHVAW//##////////Q/./Q#//////~ caktır l•rrı:- • 
.ı ı ey tara ından geçen e a tır. ' · · · 

v .,. """"mu I tur. 
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MiLLiYET PAZARTF:Sl 16 SUBA'l' 1911 

Fikir, .M.iz;ı tlı, Edebiyat, Sa.I •'Et.t 
........................ o b .... ~ ..... -- ....-..r~.-."'7 • .,..,~~---------------------------------------ıı1 

.illiy~t 
Asrın 11mdesl ".l!i!liyet" lir 

15 ŞUBAT 1931 
J::>AREHANE - Ankara caddeu 

'llo: 100 Telarıd adresi: Milliyet, ı .. 
tan bul. 

Telefon a........aı.nı 

lstanbul 24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç içia 

3 ayiığı 400 Jrurut 800 kurut 
6 , 750 ., 1400 u 

12 " 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 lrunıt 

tuı·. Gazete ,. matbaaya ait itler 

bu adam zamanımızın en ·meş-ı 
hur bir çehresidir. Amerikanın 
Chicago şehrinde Al Capone 
ortalığı haraca kesmiştir. Şim
di pek zengin olan bu adamın 
emri altında kuvvetli bir çete 
vardır. Fakat denecek ki orta
lığı haraca IY ı ·ayan bu hay
dutlara karşı n:..kfımet kuvveti 
kendini hisettirmiyor mu?.Bun 
lan ortadan kaldırmak neden 
kabil olmuyor? .. Para ile her 
şey değilse bile bir çok şey !er 

Öksürmek te bir felakett~r 
-Fransızcadan-

yapılabileceğine göre zengin Aşrk olmak eskiden başka 1 dum: 
Capone d& kendini takibattan türlü imiş . . . Eski kimseler-- İ - Ben gürültü eden olunca 
kurtarmanın yolunu bulmuş de. den öğrendiğimize bakılırsa hemen d1şarı çıkartacağnn. 
mektir. geçmiş zamaınlarda bir kız se-j Sen hiç merak etme! ... 

Fakat Al Capone ve adam- ven de1i•kanlı ağlar, sıcak göz ı On.u dinlemek ic;in gelenler 
için rr. iidiriycte müracaat edilir. larına kar«ı bunların faaliyet yaşları döker, aylarca hasret büyük bir •kalabalrk teşkil edi-

G11tzeten~iz ili.oların ınestu1iyetini ~ k d" D"" d 'li · d B"lh b eJ l · sahasında yaşayan halkın da çe er ı. unya a sevgı sın- yor u. ı . assa u g en erın 
k.ıb 1.ıl etmez. 

Bugünkü hava 
l llln t:n laz: ı h:ırarer l 7 cnaz 8 dı. 

zengin bir muzahereti yokmu- den bşka hiç kimseyi, hiç bir J arasında öyle gürültü edecek 
doc?. İşte hükumet kuvvetine şeyi görmezmiş. . . Şimdi öyle ı lakırdı söyliyecek saygısız a
karşı koyan bu adamın asıl kuv olmuyor. Aşk daha muhtasar ·damlar bulunacağa benzemiyor 
vetini burada aramak lazım ... oldu. Şimdi sevgililer daha ça- r

1
•• Mamafih ben ufak bir gü-

ll<'ı;üıı n' · ~:tr ;ı;c;iskme ''" h"'·a ıbuk ve kolay birleşiyorlar. Ben rültü eden olursa bunun dışarı 
Amerikada içkinin yapılıp bulutlu. genç sayılmayan bir adamım· çı: anlmasından geri ka<lmaya-

-;=;::::=====~w;:=;;;;'j satılması, içilmesi yasak oldu- Onun için gençliğimin ilk za- caktım. 

1 ;··'\~- } ğunu biliyoruz. Bu yasak en manlarında başımdan ge~en bir Nihayet sevgilimin güzel tEP ÇKJ!JW ziyade Al Capone gibi adamla- macera vardır ki. O zamanki sesi duyulma.ğa, yükselmeğe 
rın ekmeğine yağ sürmüştür. delikanlıların ne kadar şiddet- f başladı. Hiç kimsede ses y-Olk

Dilenc.ııı<.İe kesat! Çünkü bn adamın kuvvetli çete le sevdiklerini ve kadınların da I tu. Herkes onu dinliyordu. Ben 
; si içki kaçakçıhğı yaparak z.en- ne ıkadar kinci olduklarını gös-

1 
de bu sesin tesiri aJ.tında her 

' . D~ ~ir ar~d~ş odama gel: gin ol~a~tadır. !1_em d~ Al _ca terir. Es~iden kadınlar ~en; d~ 1 şeyi. unutmuştum. Fakat hika-
~ dı ... Duşuncelı ıdı. Bana dedı ıı_one g~zlıc: ~etınp . muştCTl le- ha vefakar, hem dırha kıncıydı 

1 

yemın asıl acıklı kısmı burada 
, ki: rı;'1e. d~gıttıgı ıçkılenn fena, z~- Şimdi kin ve husumet de mu- başlıyor: Bogazımda hafif bir 

ı · - Dünyadaki iktısadi buhra hırlı ıspırtodan. ya?rlmadı_gr habbet gibi geçiyor. . ' gıcık hisettim. Yutkundum. Fa 
: : 1 ~ nın bize de si-rayet ettiğine ar- ~akkında herkesı temın e~mış- Senelerre evvel genç bir kızı kat ne mümkün? ... Boğazım-
;; ı ~. tık itıandım.. tır. lşte b:1 adan:_m kı~vv~tı _hu~ sevmiştim. Bu sevgili başkala- daki gıcık bir türlü geçmiyor-
. ı ~ - Neden? radan ?elıyor. Şuphelı b~r ıç~ı n tarafından zaptedilmek teh du. Yüzümün morardığını, göz 
· ı ı : - Çünkü bir yeırde iktıgadi ~ı.ılup ıçmekten ve zehı;lenıp likesine daima maruzdu. Çün- }erimin hiddet ve yıeisten ya-
. r 1 1 buhran olunca ondan en son mü olmekt:nse Al. Caponenın .ka- kü çok güzel sesi olduğu için şardığını hisediyordum. Fakat 
;)ı • teessir olanlar dilencilerdir. ~a~çılı_g~ sayesınde eld~ 7dılen bazı yerlerde şarkı söyler ken hepsi beyhudeydi. Artık ken-

. - E ne olmus? ıçkılen ıçmek ayyaşlar ıçın da- dini dinletirdi. Ben de zaten dimi tutamadım. Öksürmeğe 
1 

· 1c - Dilenci:lerd~ de iı; kalma- ha ;ı:iyade t~rcih edilm~z mi? .. · kendini böyle bir vesile ile ta- başladnn. Öksürdükçe içimin 
: ; ; mış! I~te l~g;ılterede ye~ı ~eşrı- rumıştım. Bilmiyordum nasıl ferahlığını hisediyordum. Et 
.tı. - Neden anladın! yat alemının en şayam dıkkat ol<lu? .. Kız beni çok sevdi. O raftan: 

'.~, ~ - Babıali caddesinde dilen- bir kitabını teşkil eden .eserde zamana kadar kendini takip e- - Dışarı, çık, dışarı çık da 
ce. ı.. meğe başlamışlar.. Eğer iş bir taraftan Al Ca.~onenın ha- den zenıgin ve genç adamları öksür! .. 
ıe '. i olsa buraya düşerl.eT miydi? yatı anlatılırken dıger taraftan ıbir tarafa bıraiktı. Arük bcra- Diye bağıranlar vardı. Bun-
fl ı i Cereyanı hava için <la o~un yaş~asına i~kan v7- ber yaşamağa 'ba~ladıık. Bu bir dan sonra dışarı çıktım mı bil-

··································~ Nihayet önümüzdeki çarşımba akşamı - • .,.,.,.......,.J 

Opera Sinemasında 
lraesinc baolanacaic veşimdiye kadar viicude getirilen !ilimlerin en 
muauamı olup Amerikan donanmosının iştlrakile \ÖCudc getirilen 

~. ll TAT EL 8 A H i R 
seoli ve $4tkıh " Türkçe ,·e Fral\oızca izahatlı şaheserde Babrı 
Muhitin dlbinde ıındatsız ve mnavenetsiz kalmış bir rnhtelbahitde 
mevcut bedbaht ınsanlırın acıklı ve cınhlraş ı;arkılan cUnlenecelı:tlr. 

._ - _,-. ... ,~..,.,..._-_..,.. OJ 11 ~114a '19 ..... la 1 

ElyO\·m meşhur Alman koınlği SIEGE'RIED ARNO ıarofından temsil eılllen >e fil:uc ılının ilk büyük koınedi 
ViYANA ••••• ŞARKILAR MEMLEKETi 

• Sözlfl, şarkılı ve muzil<alı filim dcHm edıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l •::pxxx::::::xx~::c•)X:::::~xxx:::::::::: 18 Şubat Çarşnmba akşamı ~ - ------ ----------' ~ ugün saat 2 1 2 matinesin en itibaren 
• Ç•rtamba gUnU son matinesine kader 

E ELH~~1~~ ir~~~;,ması 

\U..UIUCI 

CHEVALIEI\ 
nın 

DEVLET KUŞU 
tamamen rransızcıı sözlli ve 
'illrkıh birinci filminin ilk: 

iraesi nıürıasebetile 

MELEK te ELBAMRJ 

1-ANNY ONDRA ve SIEGFRIED ARN 

~ JAZ KIZLARI 
filminde ve 

2-Talebi umumi üzerine Marcel'e Chantal 

DOKTORUN SIRRI 
................... 

LEYl ve Sürekası Bankasının ! müdiriını1 ifl~ u ~~~iyeceklerini 
•••••••••••••• 

MAXiM 
l 7 Şubat Salı ak~anıı 

i , ı 1 
V .

1 
b' . .. . ren bır cemıyet , bır muhıt likte geçirdiğimiz zamanın ha· ıniyorum? .. Dünya yıkıldı de-

a. en en ır emır uzenne ge- hlil d'l d. E · d . . · · ı ı il k r· \LA :1 ı · k 
1 

k ta e ı mekte ır. serın a ı- tırasınr ·hıç unutmam.Bana kar mektı. Çok geçmeden sevgı- sınema arınla ver ec~ v. MARDI-GRAS 
'ı .\ ~e ~r~n~ay B ap~ and ap~~a- şudur. "Al Capone,, eseri yazan şı çok sa<lı:ktı. Muayyen za- limden bir kutu öksürük hapı MÜSAMERELERİ için bilet-
:~,\ f ~ tl aJ.~ ı. .

1 
~n .. un an muş ~- da Mr. Fred Pasleydir. manlarcla gidip şarkr söylü- geldi:. ~ hiç bir haber yok lcrinizi ~imdiden temin ediniz. 

1 ı\l ı egı ım, ı ' 1 .gun.~~nr~. ~ - Al Caponenin bugünkü kuv- yor, para kazanıyor, alkışlanı- tu. Nereye gitti, ne oldu?.. Telefon. Elhamra Melek Yeni n•merolai· - Koııyonlar Siirprizler 
Miina<ebetik BÜYÜK GALA SUVARESI 

ıı · t e ..., ~ • • o ra arımzı evve en temin e ın_ iz,·· ~ı· _or arım. n ır ı e çıy sor lazım ıı:elen noktalar vardır: vik ediyordum: dim ... Öksürük haplan müs- () o"u 
uı ·un - ıı. · 118 

""
0 Telefon·. B. O. 2633 

. il~ rkark· gevşeDü~_esıb. 1b.ltım. m en veti düşünülürken unutul.ması yordu. Ben de kendisini . t~«- Ka" sene.<lir izine tesadüf etme! v~ S f l ld d• 

ı ı 1 1 
· "K" d" Al Capone başa geçecek bir - Ne güzel sesin var? .. Her tehzi bir''lfa'tıra olarak hala du Paramunt !"ilmidir. -

~ 1.ı' - uran de~-,, olmasın ı- adamın haiz olması lazım ge-- kes seni dinlemek -için ne ka ruyor .. :" < ~ ---------.---------- ,...,.....,..V"'.,......,..,.,.....,....., ...... ,....,'"V....,. ...... ,....,,-.,,....,....,-v-v ..... ...,."r"'Y'".,..,ı"\ 
.. 1.~ •e kapıyorL _?edı. 

1 
len r.n. n_-ıühim_ ev~afa :rıaliktir. dar sabırsızlrk gösteriyor bil- Türkiye İş Bankasından: 

"11;. a~ı~ .. .. Onun ıcın maıyetındekı adam- sen!... Mektr p1jler müsa~akası Bayramın birinci. ikinci ıe üçün 
. tt •Hr esnaf şımdı bır cem ıyet lar arasında kendine itaat et· Her hakle buna memnun 1 cü ·güoleri l>tantıul ve Beyoğlu 

l~ 1ı iı e~kil ediyor ya! Hakswlık ola- miyecek, yahut hiyanet edecek oluyordu. Kendi kendime: D . k b } ~utıekrimiı kapalı bulunacaktır. 
:li •1 ak leblebicileri kuruyemişçile- kimse bulunmuyor. Kaçakçı la- _ Kalbi benim olsun da se avetı a U _ _ _____ ... __ 
~ il\ e ilhak etmişler imiş.. Leble- rın reisi maiyetine karşı daima sini herkes dinlesin. . . 91 inci haftanın 2 inciliğini hakk:uk.u namına ne derece el-
.at~ '~i esnafı _hakkıı;ıı aramay_a_ ve ali~en_ap davranaı;ı. onlara_ k~:: Diye düşünüyordum. Onun Darüşşafaka lisesinden 22 İs- zem olduğunu göstermeğe ka
. n.· ıustakvl bır cemıyet teşkılıne şı amır olmanın ıcap ettırdıgı muvaffakıyeti benim de i-ftihar kentler B. kazanmıştır. Yazrsı fidir. 
uı t1ı• arar vermişler.. Hakları var, sadakat ve himayeyi gösteren edeceğim bir şeydi. Bilmem ki şudur: İşte hükumetimiz, bu dave-

ı . apnıalı ! bir adamdır. Bu kalabalık çete- aramızdaki rabıtanın samimi- Bu haftanın en mühim ve sa te icabeti katı.uJ. etmekle, bey-
t 1 FELEK · f d d k ı b. f"k' d' , nelmilel sahada oynaryacag"ı 1 'ti: nın e ra ı arasın a avga o - yeti h<'<kkında tam ır ı ır e ı- yaıu dikkat haberi, hir şiiphe-

:i J > F k Al C ~ müsbet rolü tesbit etmiş olu-~ V ı ıeşriyat hayalı maz o ur mu... ~ ~t . a- nebildiniz mi?.. siz, hükfunetimizin ve komşu-
·d tin pone 0 kadar sıkı bır ınzıbat te- Güzel sesinin şöhreti yayıl- muz ve dostumuz Sovyet Rus- yor. 
orc't •

1 
d d" sis etmiştir ki bir taraftan ken- dıkça kendisini dinlemek için yamn Avrupa Birliği tetkik ko- Diğer araftan komşumuz 

ıie:ıJ rıgı tere e neşre l dini sevdirmek, diğer taraftan başka yerlerden, uzak şehirler- misyonu tarafından vuku bulan Rusya da bu daveti esas itiba
>it ı' .. h. 1 da emir altındaki adamları kor- den de sevgilime davetler geli- davete icabete karar vennele- rile kabul etmiştir. Livinof yol 
'>cl en mu ımeser er kutmağı bilmek sayesinde çete- yordu. İsrar üzerine uzak bir ridir. daş, verdiği mufassa"I cevabm-

i.~ı Ingilterede neşredilen mü- nin esrarı hiç yabancılar tara- şehre gitmeğe karar verdi. Ben 
1 

Fransız H.N., M. Briand ta- da, Avrupanın yüzde 45 ini teş-

İrtihal 
Röntken mütehassısı Dr. Kenan \ 

Hasan B. in pederi Hasan B. irtihal 
ctmjs ve cenazesi dün ehibba ve ar~ 
kada§tarmın iştirakile Eyipııultana 
nakledilerek makberi mahsusuna def 
nedilmigtir . 

Merhuma Allahın rahmetini diler, 
ailesine beyanı taziyet ederiz. 

İRTİHAL 

" ı; 

1 

Yarınki Salı giiııli saat 18 de 
FR!ı.NSIZ ffi"ATROSCND.~ 

Mösyö CLAUDE FARRERE 
rıırafından ikinci blr koııfe-

rans ,·erlleeektir. 

'\le' wn: PlF.RRt: LOTI 

Tüccardan yalılı:çı izzet Halim 
!:leyin 'olicleleri Hınım uııııı möd· 
denen brri müptdi olduğu ba;talılı:· 

tan rchar•p olmııyank lrıih•li dari· 
beka cvl cnıl~tir. Ceııtıf'i J{ıdıkö

yiind~ :\-lodı'da aıektcp sokağın· 

daki hunelcrind•n bu~iln ~:ıat on 
birde kaldırılarak metfcni muhsuu-~ n eserlerden bahsetmek is- fından duyulmaz, herkes başda- de beaberdim tabii . . 1 rafından ileri sürülen A.B., son kil eden Rusya gibi bir devle-

l
ltıJ erken zamanımızın meş- ki adama mutlak bir itaat gös- Şarkı söy1iyeceği gece vasi Cenevre içtimamda A.B. tetkik tin ittihadına davet edilip edil- sın• del"nedılecckıir. 
ltS r bir <>.dar.ım tahsis edilen bir terir. ~alonda her türlü tertibat ya- kcınisyonunda müzakere edil- memesinin evvelce münakaşa 

~ ...... n•i•n•h•amy•a•ıı ......... . 

,.., abı uııntınalc mümkün olmı- Hüliısa bugün Al Capone de- pılını§, her şey hazırlanmıştı. mi"- ve C.A. a dahil olmayan e<Jilmesinden dolayı hayret iz- Hinııyei ı·:ıf•I 
~ • B h d · · 1 f b' h .ı ,. h · k · ·ı · Sultan Ahm•t Nalıiyeıindc seııc• :.ı. caK. ı• nıeş ur a amm kım nınce ya nrz maru ır ayuut En ufak bir gürültü sevgilimin devletlerin ve ezcümle Türki- ar etmış ve omısyanun ı en-

i "1'" l h · k b. d -- b lk" k d k' d - · h h k • lik kongr< si şubatın flı ıncı pHartesi eı!ı ugunu ta mın etme kolay ır soygun.:u egıl, e ı anu- bütün heves ve -arzusunu kır ye ve Rusyanın da bir çok te- e ta Lp e ecegı attı are eti 
ı "'l C · k ı günü aktaıııı '"" ;dı.lz bnçukra !.. ~ı ... ün il mc$.lllr olanlar nun emrettiği içki satrşınr kea- mağa kafi geliyordu: reddütlerden sonra davetine ka- amik ve arlz tetkik. etmek kay ... - C:ığalotlaada Hima}ci Eıfılin 111cr-

lnız ten adamları, devlet a- dine bir "iş,, edinmiş olan meş- - Ah, diyordu hangi ::nelun rar verilmişti. di ihtiratzisi1e vaki olan dave- k•z blnısuıda ıkdedikc<lindcn ~Y.ı-
' nları, değildi,·. Zamanımızın hur bir milyoner göz önüne ge- ad?.rnın çıkardığı bir ses nasıl Türkiyenin takip ettiği ci- ti kabul etiğini bilditrmiştir. ,, ldıamın tcsrlfkrl rica olunur. 
~- şhur bir adamı da Amerika- liyor. Cesim bir se·rvetle her büylir bilsen? .. Bir gürültü ol- tıanş:imfrl sulh siyaseti ve bey- Her halde, Türkiye ve Rusya 

· 'i haydut ve ka<;akçılann re- !JCY yapabileceği kanaati cüret- du mu onu başka gürültü takip nelımilel sahada hasıl ettiği 'gibi hem Asyada, hem de bil c. ll. F. 1 lısl<öy Nahiy• Şuboi 
1
' Al Capone olduğunu salda- karlan nerelere götürm~z? .. eder .. Artık bu güriiltü icinde sempati, Cümhuriyet Türkiye- hassa Avrupada faal .bir rol oy HayrHılıemıi.'. ilıre banın per· 

u ğa lüzum var mı? .. Kendisin Eııer de bu cihet de tetkik edil- güzel bir ses duyulmaz olur .. ı sinin A.B. ne iştirakinin ne ka- nayan iki devletin icabetleri, scmbe gllnii sut 10 •a !'ırkı bi11a-

Doktor 

Hafız Cemal 
1-ı.ıüli bıstıltklır t•da>ihaneti 

nımadıın maada her ,;On iilfcden 
sonra sut 2 den 4 de kaclıır er
l«k, kadın ve çocukl ann dalıilhe 

hısıalıl::lmnı Divanyolunda J 18 
ııumarnlı hususi ~ıbine;ıinde tc
da\"i eder. Telelurr Lt•nlıui: ~ 

~lı ı senelerdenbe.ri bahsettiren mekte<lir. Kendisini temin ediyor-. dar zaruri ve bizzat birli "in ta- tarihi bir hadise teskil i:der. sın~ ce0riilcrinl rlca ıııler. 

-~ MiJ/iı dırı "ti i '"''"'~: - 119- -
1
çclinekisteyordum:- -, gene söylemekte, - · - -, -Ve.:koıUn.a girdim: - , beni içine alacakmış gibi vü-f U~un, pi.İı, kaıdınmlanbo-

'ı - Bütün tahrninlerinizdc al- - Biz insanın içini okuruz. - Haydi, yavaş yavaş yürü- cudümü kendine ~kiyor, yam- :ıuk bir sokaktı. İlk ince ayatı-

ı. c 

danıyorsunuz. Sen hiç kenöıni inkar etme!.. rüz... na yaslıyor: nı bir tqa çarptı, çan acmle: 
- Ben sizin tasavvur ettiği- Demekte rsrar ediyor, boy-u- Sakin bir sesle: - Cannn .. Canım!.. Sen ne - Ööf v Hlffft··· 

niz kadm değilim!. na beni bana aıVlatıyordu. En - Yürürüz canım!.. ~ker JCymiŞ9irı. billlhi... Diye inledi. Sonra, bu 90kak 

S ha .. ~ ..... 1 - Ben buydum, gene bu- .son sıkıldım, dayanamadım, bu Dedi. Diye yürüyor, rilmeri m a- lara dmkhfmdan beri 1i!eterdili 
RC1 ••• yum!.. nalclım tıkamnaktan korktum: * * * çık bir bakkal anyon:hı! hayretin beş on fulaııan t•'1Y• 

ı!.c - Benim.le öteki kaeınlar a- - Haydi beni odama götür.. Pamıakkapıda idik. * * * bir eda ile: 
a Etem JZZET rasmda hiç bir fart: anınıayın!. Dedim, kalktım! - Dur, şuradan bir !ite ra- Sokaiın ~111da tkırd\ı. Sı- - Bura11 ha?! .. 
r - Aldanıyorswıuz. . . ,, :ıı * kı alayım... kmtılı bir nete. alarak ..-du: Dedi.. Ben ~k linyit, nkill 
_ ~cak va.ı:iyette -0lan tn-ıle istedi, idi. Bunıdm oturmak, AV1rupaya gittiğimi mahsus Meyhaneden çıkınca, Dedi, ilive etti: - Ha plm&dtk.nai cıınnn? tKJluk kulı idim: 

fF a:-uuır.. içmek, geceyi yanlamaik. Ve •• söyledim. Hepsi uaf!. - Ev nerede?.. - Bu alıpm ~akı biç beni - Şimdi!.. - Buraı;ı •. 
clı . B .. :l>irlerini çarçabuk bu- Bak biz hemen lıirı'birimize uy- - Haydi içelim. Ve .. gide- Dedi; sordu: tutmuyor. Sen, panzehir gibi Dedim. Kendi kendiııine IÖy- Ve .• Adeta kafa tutare«ııua 
p anlayan, seven inaanlar aT- duk, çarçabuk antaştık, ısın- lim!. - Bir otomobile atlayahm bir şey oıldun. Ne içııem senin- lendi: sert bir liııanla sordum: 

o!an insanlardır. Onlırdati dıkt. -Uykum geldi, artık!.. 

1 

değil mi?.. le konuşurken eriyip gidiyor!. - Abe yavrum sw Tarlaba- - Beğenemedin mi? .. 
~ ııiyet hiç bir yerde ve hiç Konuşmasında hiç nokta, vir - Sarhoş olacağım... Otomobil... Tuhafıma gitti. - Yeter artık ne yapacak· ıı dedin amma, dolapdcrey-e k• .... 
ı_ dmset!e btilunamaz.. gül filin gfbi şey!er yoktu. Ve.. - Bana, sen sadece: Bir ga- Kaç zaman var ki ben onu yıl- sın içinp te... d9ır indik. Cevap vermedi. KarlJldaki 

..cı · Eğer sen yüksek ruhlu, ar Bu bahisler üzerinde konu~ma- co .. Diye bak o kadar!. mz sokaklarda göcüyordum. Ba Isra-r etti: Yo'lı•a Mil mi yolu şaşırdın? eYİn pençeresiııden sızan ışık ka 
1! k bir kadın olmasaydın. sı hiç hoşuma gitmeyordu. İste - Sus artık .. Bu Jaflarmdan na, benim topuldanma, benim - Yooo ... Daha içeceğiıı. Se Sükbetle, pıyı ve dıvarlan biraz aydınlatt 

1 
bn 1-okuıu. dumanlı, basık nıeyordum, kendime gelmek, bir şey anlamıyorum!. kalçalarıma yapyabancı bir şey ni karyolana yatırır. Ben başı- - Hayır.. Hayır! Burada, yordu. Derin derin eve baktı. 

_ .Y hanede oturup benimle i- kendimi bilmek, kendimi tart- - Ben bara gidecek kadın de di. Kendi kendime; nın ucunda oturur içerim. iki dakika daha.. Kapıyı c;aldım. 
/ n!ydin?. Biz bara da gitlebi mak, kendimle ba~ başa kal- ğilim. Ömrümde bir defa hile - Nerede o arabadan oto- Ve .. Hususiyetini söyledi: Dedim. Tekrar karanlık, ba- O ne bir şey söyliyor, ne ba-
_a. k, li'ks bir b;rahaneye de mak istemeyordum. Ben, Bel- gitmedim!. mobilden inmeyen Belkiys, nere - Hem ben iyice içinp te tık, yatmunian göl göl olmuş na bakıyor, ne de gö:ılerini bu ka 
_a '>ilirdik. Tırnovalı için pa- kiysi çoktan gömmÜlj, onu unut - Başka yere de ıitmem. de bu sünük karı?.. göz kapaklarım kcındilii'inden lıkikilltili sokaklaca daldık!. pı ve çürilk kaplama tahtaların 

lı ı lıic lıükınli yoktur. Ben muş, bir bedenin canı çek!li!Jini Kılrk kıyafetim iyi değil. Gidip Dedim, cevap verdim: kapanmayınca uyuyamam ki.. * * * I elan ayırmtyordu. Arada bir si-
'.Jl 2rdak snyu daima ~Jir des-ıbckler olmuştum. Onu ıararla yatalım.. - Otomobillik yer deiiıl. ~ - Peili •. Al!.. Dar, tahtalan c;Vrümüş bir nirden ayakl1Tml hızla yere vu-
'r ınknotl;m ılaha kıymetli susturmak, ba§ka yollara götür Fakat, o sanki blitiin bunları racıkta. _Hemen .ıı:ideriz. Taırla Dedim. O, ıene llolunnı ıdn kapıntn önünde d\uPum. 1 ruyordu. 
~ ıım. UP al:~.-m canım böy-. mek, zihnini havai mevzulara ııöyliyen ben dejilmişim gibi başı!.. yor, kalml'p kemiWıeıdıi yııınp - Geldikl (llitmt4i) 



,.. ................ .. 
Burlilz mekle~in~ı 

30 derslik bir kurs 

Ecnebi memlekette bir müd
det bulunmağa muadildir ve 

liatça daha ehı·endir. 

Ankara : MERKEZ llı\N. 
l ,tanlıııl: 3~6 lstlk!AI ceddesl 

35 6 Beyo~lu 

1 ıanhul Birinci ifüs memurluğundan: 
Adres: Takiimde Ap;aç dibinde 

.'O No. h Kroker oteli aahibl Krolı:tr 
l'k.,di 

Rsl!dı i>mi ,.e hU>1ytıi yazılı 
olan Y.ltm ifltsı açılıp tısflyenın adi 
ıekilde yıpllmosı•• taur .. rilmiı 
olduğundan: 

ı _ lilıflisten alıcıgı olan veyı 
mıUarın~ı iStibkak iddia ında bulu
nınlıno alıcılc ve iddlılannı işba 
lllndaıı bir ay içlndeeyvamı resmiye 
•llilstuna olı11ılc Uzere her gUo saat 
(13 d•n 16}yı kadat Sul11nabmtt'te 
eski adllpe biııa'1!1da icrayı nzlfe 
•den birinci lfils dairesine gelerek 
kıyd eulrıaeleri ve senet ve defter 
gtbf clel.llleri her ne ıs~ bunluın 
•ııllan•• veyı ı11dilcll ıuretlcrinl 
vermeleri, 

2- Müllie borçlu olanların 

rukında gösterilen müddet içinde 
borçları 111Ucdarını yazdırmılan, bilA 
fına barl:lcetin ceza k1nunu mucibince 
talcibıt Ye mes'aliyeıi nıucip olıcı

ğını bilmeleri, 
.J-!\lüfltıin mıUarınınıldı,tahvilatı, 

buna mümasil kıymetli evrakını her 
ue suretle olursa olsun etlerinde bu
lunduranlar, ister şahıs, ister Oınka 
•e ıalr müesslıe olıun bun lann üze
rindeki hakları mahfuz kalmak şır

tiylo o mallın ayni müJdet içinde 
daireye vermeleri, vermezler>• cezai 
takibat ve mes'uliyete uğrıyacaklannı 
mazeret bnlunmadıkçı rücban hak · 
larındın mıhruaı kalacıklannın bi
linmesi. 

4- ı mm 931 kazar günü saat 
13 de yakarıda yazılı olan Hils d•
iresiııde alıcaklılınn ilk içtimaında 
hazır bulu~ınılan ~·e mil!!l•ln müş
terek berçlularivle kılllleıinin ve 
oorcıı ıekeffill tden sair kimselerin 
içtimada bulunm•lt• haklın oldutu 
ilan elunur. 

1 tanbul Birinci illlı meoıurluıtuadan: 
Adres: Oeyoıtunda lııtkltl cadde
ılnde robttiyan karşıtında dcaretlı 
miiştetll ı\lekundır PoplldlJ el. 

Balada ismi ve hll\'lrcd muhar• 
rer zııtın ifllt11 açılıp tullyenln adi 
şekilde yapılmasına karar verilmiş 
oldııtundan: 

1 - Mttlllsden alacalı olu vı 
ıa mallınnda istihkak iddiasında 
bulunanların alıcılr ve iddtalınnın 
ifbu lllndan bir ay içinde eyyamı 
resmiye mUstcsnı olmak üzere her 
gün sut ( 13 dtn 16 ) ya kadar 
Sultanabmet'de vaki adliye bioa•ın
da icrayı vazife eden birinci iflas 
d•ircslne plerek kayt.., ettirmeleri 
ve senet vt defter gibi delilleri her 
ne ise bunl:ırın ailllarını ve ya us
dlkli ıuretlerlni vermeleri. 

2 - Müflise borçlu olanların 
yulacıda gösterilen mOddet içinde 
borçlan mılcdarını yııdırm•lın ,·c 
hl!Afına hareketin ceu kanunu mu
cibince takibat ve mes'ullyeri mu· 
cip olacafmı lb!lmeleri. 

3 - MUfliı!n mallırııu nıkıt ve 
tahvllttı ve buna mömaaU kıymetli 
evrakım her nt ıur.-tle olarsa olsun 
etlerinde bulunduranlar ister fahls 
ister Bankı ve sıir müessisc olıun 
bunların iizcriadekl baklan aııbfuı 
ktlmalc ,ardle o malları ayni nıUd
det içinde daireye vermeleri ver
me:ı:l&rac cezai takibat ve mes'ull
Jtte utrayıcalclınnı, m11eret bulu•· 
mıdılcça riicbıa baklanadın mahnım 
kalacafdannın blllnmesi 

4 - 1 Mart 931 ( paur ) giı· 
nü saat ıs de yulrarıdı yazı~ olan 
mıs dalreılne alacaldılann ilk lçti
mıındı hazır bulunmaları ve mili· 
ilsin müşterek alıcıklılırlyle lcefll· 
lerinl11 ve borcu tekeffül ed<n sair 
lcimulerin ictlmadı bulunmala halc
lırı olduğu llln olunur. 

Sultan Ahmet Beşinci Sulh Hu
kuk halclaıllğinden: 

lstınbul'dı Sultan Hamamı ci•a
rında Aşır F.fcndl hım derununda 
IO numerolu mağuada manifatura 
ı:lcaretile iştigal oımelcte ikea 23-1-931 
tarihinde ölen l\1rkor oğlu Ankaralı 
Andon Kanbur namı diğer Anıu•·ın 
Efendinin terekesine mahkemece 
vaı'iyeı olunarak defter tutma muı
mele~lne fptldar olunmuştur. Mlite· 
Hlfayı mumaileyhin alacaklılarila 

lıor~lularının .ıacak ve borçlannı 
kayıt ve beyan zımnında tarihi illn· 
dln itibaren nihayet bir ay zıdında 
.'\d!ıye Sarayının · üst kıttnda Sultan 
.'\h:nct !leşinci Sulh l lukuk hakim· 
lığıne ınürockatları il,in olunur. 

Diplomalı mühendis 
C\1ilnar ve fen ınemuru aranıyor. 

'f"aliplcrin (Tı·' .r .. n lleyoğlu !062)y• 
tnUrac.tatl:1n 

l
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ı•lfll 

l 2 s • 

Erzurum meb'usu ve .. bık Maarır mü~teşarı Nafi Atuf 
Beyin bu mühim eseri bugün çıkh. Muallim mekteplerine 
ders kltabı, bütün muallimlere ve maarif mensupların& iyi 
bir rehber olacaktır. Bu kitabın tanesi 75 cllıtisl 100 kuruştur. 

Tabiat hlkiyeleri 

~ 

> • > 
> 
~ 

İngilizce aslından açık bir llsaala tercUınc edilmiş oıan > 
• bu kitabın blrlacl kısmı çıkb. Bu kitap, çocuklara bütün ta- > + biat ve eşya derslerini, mevelmtere, aylara gllre lılk&ye ve ~ 

masal tarzında Gğrcten aens bir eserdir. Muammtere birer ~ 
rehberdir. Her çocuk babası atmalıdır. Her ay b:r kitap çıka- > 
caktır. Her kitaptı. 12 blk&ye vardır. Reslmlidir. 25 kuruştur. > • -ı- Yeni ilmihal 1 Halit takvimi > 

. -ı· - • ,- + Bu kitap. herkebiR olm- E:ı dogru, en neii~ tıık- > 
I _ _ 1 ı ya bileceği bir sadelikte ya- vimdir. Ev katı şer'i~'e) i muh· l> 
_.ı....:....:--"'li-..ı zılmıştır. Taassup ve eski tevidlr, ır.u!ılı:a~ı vardır. ~ 

1,,/mecıttıi: zihniyetten eser yoktu' Sonunda )Cni kltapl.ırın listesi ~ 
Taneıi 15 lı:ııruşlur. varüır. ciltsiz 10, ciltli 20 1(. 

Soldan sağa ve yukardan aşağl: 
ı _ Bayat değil ( 4). Sinirler 

(4). 
2 - Bir erkek ismi (7). 
3 - Bağrşlama (2). Yol (2). 
4 - Akıllı ( 4). Çırak değil( 4) 
5 - Erkek (2). Kol (3). Uzak 

nidasl (2). 
6 - Meydana varmak ( 4). 

Modem (4). 
7 - İsim (2). Dem (3). Nida 

(2). 
8 - Yaş (4). Elemler (4). 
9 - Zaman (2). Nota (2). 
10 - Töhmetlemek (7). 
11 - Zayi etmek (4). Emir ve-

- ren (4_:_)_. _____ _ 

Yeni neşriyat 
Resimliay 

Resimli Ay matbaasının neş
riyatından küçük hikayeler kol
leksiyonunun 3 üncü sayısı mün 
dericatı arasında kıymetli hika

ye ve tefrikaları vardır. 

[ Sinema - Tiyatro 1 
ıı---__..;__ __ 

Is. 8. Darülbedayi 
temalllerl 

komedi 
,1 perde 
\'azan : 

Otı.• Erneııı 

Nakleden: 
Nılıi Zeki U. 

GlfC htr güıı saıt 13 den lrlb•· 
ren açıkar. 

Altı yaşındaa ışığı çocuk tar 
dvıroyı kabul edilmez. 

Şehzadcba~ı tiilll sinemastnda 

Bu akşam 

Komik Dumbullu İsmail ef 
ber'eti tarafından büyük müaamcro 
Hokkabaz numıral!rı, Dıos, ıesli 
ve sözlü siııcma. ve 3 perdı oprtt 
qçı başı Tosun afı. 

Ekler Tiyatrosu 
Yunan Operet - Revüsü 
Olirnpia Kantioti - Riçiardi 

Buakşam 21,30 ta İstanbolun 
Karnavalı Revü. Bu hafta ıçın 
Cambazhane Prensesi. Bayade-

re. 

Zayi - Nüfus ıezktnmlc zat 
aıübürümü kaybettim. llülcmü yoktur. 

Rumeli Fenerlndo balıkçı 
;\hnıet oğlu l\leaılf 

·----~~--' Bu akşam sa~t '! 1,30 Ja 

FRANSIZ TIYA1ROSUNDA 

SAMARD}t YUNAN OPERET 
HEYETİ tarahndan 

talep umumi üzre son defa 

olarak 

~~ROTIKA GYMNASlA 
Y annki Salı akşamı 

MADAME DE THEBE 

Çarşamba akşamı 

B l B A 
pek yakında; 

DU 
LE DlAMANT 
TZAR 

Mektep temsilleri 
Resat Nuri Be)·in (F'clilket karşısında, Gtlz dagı, E~ki burç) 

sirnll İıç tanesi bir arada piyesi ile ( Ümit mektebinde ) 
piyesi ve ( Bir kır eğlencesi ) komedbi çıktı. tane. i 20 1(. 

# Garp cephesinde yeni bir şey yok! 

ı 
oonyanın eu meşhur eseri olup blitUn dünya lisanlarına + ı 

tercüme edilerek 6,573,000 tane basılıp satılan bu kitap çıktı. 1 
• Mevcudu bitmek üzeredir. Tanesi 150, ciltlisi 175 kıırıı~lur. • 

••Muallim Ahmet Halit kitaphanesi ~• 

Jandarma imalathanesi müdürlü~ünden: 
ı - Seyyar Jandırm~ kıtaJtı ihtiyacı l~·in s~kiz yüz .ck,cn dç adet 

hayvan velensesi kapalt 7.ırf usulilc bilmünaka • sııın alınacaktır. 
2 - Müoakasanın ih•l<>i 26·~-Q,)J ısribinc ıntisadif per,<mbc gunil 

sut 14 4ı yapıl•c•knr. 
3 - Nümune, ebat, evs•I şartnamesi Ja11darmJ iıııallthaaesınden verılir. 
4 - !tauna talip olanlar ıemlnatı mııvakkıta akçası ve teklif mekwp 

!arife beraber !malAthınev · gelmeleri 114n olunur. 
.:.:::..:...:....;..:.:.:..:.~~--__:__:_~~·~~~~--~~~~ 

Istanbul jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

Munıka;a \e ihale kıounuııuıı 18 inci maddesi (C) fıkr.uı~ ıevfıbn 
pazarlıtı çcvirileıı 9000 adcı clcaıek torbaıınm pızarhgı 18·'.?·'lSI tarihine 
mlisadlf ç•'l•mba ~nU u•t 1 l de yapılıcatından tıllplerio teminat alcça
larlle beraber ('.edikpışıd,ı jandarma imılAthaneılne ~elmelerl il:ln olunur. -........................... 
Şişhanede JALE BAHÇESİ ,.~·~~~da 

HAFIZ BÜRHAN Bey 
Saz heyetı. Mei;lh•t ve Dürdane Hanımlann i~tirakilc 19 Şubat 
Bayramın birinci gününden ıtibaren her kşam >aat ıltıdon ikiye 
kadar icravı ahenk edectj?;i Rihi Bavram ve cuma günleri saat uçten 
.. itib;ırcn matine v:.rı.lır. Fiatlar ,ondercce ehvendir. 

'~· J. Levazım mD~ürlOğüo~eo: 
Alaçam i\otcr muavinJ;ıı;ine calip olanların imtihanlarının ıcıası 

için bir ay içinde maha!U encümeni Adliyesine miiracaatları. 

Kitap tab'ı 
Yüksek baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
Yukstk lıaytar mektebi için tap ettirilecek emrazı hariciye ve 

tc~rihi [crrs kitapları münakasayı aleniye ıurct!le 11 mart 93 f 

çarşamba günu saat 14 de ayrı avrı ihalelcn icra kılınacağından 
talip olanların şeraitini görmek ve yemi ihalede Je defterdarlıkta 
mliesscsau ikıisadıyc mubayaa komlsynuna müracaatları. 

lli~loınalı eczacı aranı1or. 
Y~ilkö)' cıvarında Halkalı'da lstanbul Ziraat mektebinden: 

Yemek ve yatmak mektepçe temin edilmek üzre mektebimiz 

cezacı ve hafızı kiıtüplüği.ıne 1200 kumş asli mu~ ile bir eczacı 
aranmaktadır. Arzu edenicrin tahriren mezkur adrese müracaatları. 

Tütün inhisarı umumi mn~nrlülün~en: 
37 vagon miıcencvvi karton ve kA!!;ıt kapalı 1.arf usııllle müna

ka>a)<l vazedilmi~tir. Taliplerin ~armaıne ve niimunelcri almak 

uıre her gün ve yevmi münakasa olan 9-3-93 1 pa:urtesi günu 

saat f 0,30 da teminat akçelerin! hamilen Galata' da mübayaat ko· 

misyonuna müracaatları. 

btınbul ikinci icra memurlu
tondao: 

Bir borçdan dola) ı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer gardrop, 
tualet katyola, masa, soba, muşam
ba ve saire 23-2-931 tarihinde saat 
10 dı Hamalbaşı çakmak sokak 41 
numaralı Necib Bey aparamanının 
kıpusu önünde açık artırma ıle satı· 
lıcıgından taliplerin vakti muayea
de dairemızin S00-500J numaralı 
dosyas!le orada ispatı \'\İeut edecek 
memuro111t11a miifacaatlan iltn olunur. 

Kadıköy 2 ncl Sulbhukuk halclmllğin 
dan:Kıdıköy Oımanıta M Vişne S. 
39 No lu hlneda Hltin müteveffa 
Mehmet Esaı Beyin kuçük oğlıı 
Kadri beyin umur ve husu ahnı teli· 
vir ve kanunen onu temsil etmek 
üzre aynı hanede mu.kim l>iıyllc 
valdesl Fatma ikbal hınırıı vasi ıavin 
edildiğinden her ılakadaranın ıaiıbi 

illn<lın itibaren on gün ıçlnde lceı 

f~yetl tayine_ . itiraz cdeblleceğl 
Kıclıkoy S. ıkıncı H. mabkemesin· 
den ilin olunur. 

SEYRISEF·AIN 
....,,_... ~~------~~·-M c rk< z accnt.ı: <ı Galao küpru 
lla;;ı fi. 2.362 Şuh, Acrntesl : 
Sirkecı Mtihiird" 7.ade ham 1 
2740 

rire -lsken~eriJe 
~ustası 

( lzmlr) vapuru Salı 
17 Şubat 

sa<ıt 10 da Gnlacn"dan çarşamba 

· balu '7mirc perşembe Pire'ye 

curnart~i :<ııhahı lskend~riye'ye 

varacaktır. lskendcriye'dcn Pa
urtesi 15tt kalkacııı.. Çaı:ıamha 

Pire'ycdc uğrayarak Per~eınbe 

lstanbul"a gelecektir. 

AyYalık sür'at 
postası 

c;..ı r.;ln) vapuru ı 7 Şubat 

sah giıııii 17 de Slrlceclden 

Gelibolu Çımakk:ale Küçtik· 

kuyu, F.drcmlt, Burhaniye , 

Ayvalı~'• ',;ıll<a.;ak, dönüşte 

Altınohı ~~ da uıtrn ~acakltr. 

llu ı:unkıı llou::ı :ıJ.1 
t<t .. ı °' apt lın:ıvacaktar. 

poo 

TAV L '.\ili·. \ ':\Pl'Rl..\RI 
lzmlr postası 

Saa~el 
up•,nı lıu sefere 
m:ıhsus olmak tiz. 

re paı:nrc1.-si akşamı ::ııat 17 
ıle Sirıcccklcn hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Kuçükkuyu, 

Alanoluk, F:<lrcmiı, Rıırhaniye, 
_'ı.yvalık •c lımire azımet ve 

Çanakkalcye uğrayarak dogru 

lstaııbula a,·det edecektir 

Yolcu bileti npurd:ı da verilir 

Adres: \'em~te Tııvllzadı 

lmaderlcı tddon lstanbul t~lO 

- ·---- ------
Operatör Do:ııtor 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELER.! Elektrikle 
Ve cernıb! hutılıklın mtitehıssısı 
Divan yoltı Doktor Em!nptşa sokak 
~o O. 2 

llaliç iskelesinde mubut IOıdet 
kayın dolap 47 adet kıyın ' manlı, 
47 çift kavın hamut :ı adet köknar, 
1 adet çam ve 1 adet kı1.1! ağıç 

serent :ıo adet ıhlamur kerc..ıe•i 

2 ıdeı koknar gönder '< 20 adet 
ıhlamur kaselc 18 odeı ıhlamur ke· 
resıesi 'l çeki ince meşe odunu 25· 
2-931 çar omba gilnti ihale edilmek 
tiıere müıayedeye çıkarılmı,ur. iza
hat almak ı;ıeyen ıallplerin orm111 
mudüriyetine ve yevmü ihalede de 
DeftcrJarhlr binosındak! lbıle komıs· 
yonunı gelmeleri. 

Gayri Mübadiller Tak
diri Kıymet Komisyo
nundan: 

~lüsıkkafaı esbabı gayri mabıdll· 
!erden ısimlcrl 11\'•ıtıda yazılı ola
lann yüzde ikı istihkaklarını ılmılc 

uzcrc 16 şubat 931 par.artasi günU 
'"" ondan itllıar<:ı Gılıtadı DanUb 
hanında takdir; kıy.net komisyoauna 
milracaatl;ın. 

No. 
476 
477 
480 
481 

482 

483 
484 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
49S 

496 

497 
498 

501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 

lbr.hım El bın lbrıhım 
ldıiı oğlu Sallb Ef. 
Hacı Hafız Ihsan Ef. 
Hallı, Afi Kadri Replcr n Sılı

rlye H. 
Fatma Bedia R 
Ahmet Şevki B. Tuadati 
Hılckı ve Şerif B. ter Ane H. 
Doktor Rüştü ve Tevfik B.ler 
Rııı Pııfı oglu Mehmet Ef. 
Cc vdet ve Avni B. !er 
Mustafa B. lceriıııeıi ~·ııma H. 
Zeliha H. blnti Hasan Ef. 
Hatice ve • luazzez H. lar 
Salih B. lcerlmesi Sabite H. 
Mesrur El. ve Didar 11. 
Osman Ef. bin AbdUrrıbının 
Münevver, SenihL Sıdıka ve 
Seher ve Zarife H. !arlı Meh
met El. 
Rüveyde. Fatma, ~'ahriye ve 
Aliye H. lar 
Mehmet Hısaa Et 
Liman refal zade Mabıaec Se· 
tim B. ile Mustafa Cevdet vo 
Ali Kemal B. veresesi: Ahmet 
Mlthıt B. Hayriye H. 
Pertev B. veresesi: Rebi,. vo 
Zeynep H. lar 
Hilseyln Adnan B. 
1 lidayct kızı Sıdıb H. 
Celdl ve Necip Galip o. fer 
Sıdıka ve Halide H. ise 
Ekrem 8. bin Muhip 8. 
.'ıblre vo Zihnlpe H. far 

Adapazarı ı urK 1 ıt:aı et 

Bankası hissedarlarına: 
AJ•pazarı Türk Ticaret Banka.,ının cm iklncı scne!ik hi,<c:larlar umumi 

heyeti Mart ayının on ikincı perşembe günü saat oodiırt lıuçukta .\d•pız 
rında llankı merkezinde toplanacaktır. Esas ınukanlen•mcnin ıirrni dordunc 
maddesi ınııdbincc asaleten \C)"• \"ckıilcıen yirmi ver• d•hı fazl.ı his eye 
••hlp olan ze .. un içtima gününden en oı iki hafta C\ el ilan kanın mcr"<e1 
veya ~uabatını müracaatla birer dubuliıe verakı< ı almaları \C aş.ığıdı ı11.ılı 
ruzname~ c ithali istenilen mevıt versa 28 inci m:ıddc mucibine"' talepte 
halunmal~n rica olu>0r. 

On ikinci mali sene miizakere ruznamesi 
l - lu•r< mecli;inın ve murakabe heyetinin rapoılonnın oknn•n3'ı 

':!- 19JO scne;i bilfoço ve klrttzorar hcs1bmın tetkik ve usdiki 
.ı Temettü tevziine ~arar rnrllmesl 
ol :\>lilddcıleri bit-en idare meclisi azalarının seçilmesi 
.'i- .Vfudd.tleri lıiten murakabe heyetinin ,,çilme;I 
6 Sermayenin ) uzdc onuna -.:ıbip hi 'eda darın ~8 inı.:i m~dJt ·c g >re 

içıım• gunund:n a~•l'i on giin e\·cl teklif ed«~kleri ınc•·•t 
ldorc ; lrdi<i 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Anonim Şirketi Hissedarlarına 

Adapuarı Türk Ticaret Bankası - Anoıtim ı-ir:...ıi hi.sedariır u:ııum! 
heyeti aşsğıdı yazılı madd<krin müzakeresi lçın \1an •yının on ıkincı per 
~embe günü saat onb<it< !evktllde içtlmaa davet edilmiştir. lçtimu her 
hissedar l;drık edelıileceğinden llanlcanın merl<eı vcva şuıbaııoı muracutla 
dühuliye ılmalan rica olunur: · 

Fevkalde içtima rıı.mamesi 
Sermayenin tcr.yidi ve bir bu~ulc milyon lir•)• ibil&ı 

2- ı<l uncu maddenın emvali gayri menluleye alt ikinci fılra;nwı 
~ inci maddeye nal.k,ı tadili · 

3 ~-3 uncü maddenin il~ lıkruınm (heyetı <ımuml~c her send hCJ.lbi· 
yenin hitamını mütc.kip üç ay 1.arfında) şelcllnJc tadili 

ı- 2 l üncıı ımdlkTe '' ek!llorln biS>c:darındın olma>< rııcıruuur) fıltnı
~ının il~\'e'.'İ 

5- Otıtt. u~uncu maddede (• iumname) lr.· liınesi,ıın \l:sa, mukavrlr 
nıunc ,.e t.1h\ili. 

u · .l:i i:H:i tı!;ıdJc n1u~:'\.:ıls fıbsrlcri i.~tirasına mbte:tur fıkranın tadiJı 
7 .!Q uncu m•dded•; mües;iıler: ıiı kıydın hazli 
8- :\ltic <i• lıiı;daioc ait 47 inci maddenin bOTJi ve verine em~ıli 

~aı;n mı!nkulc 'ı: ipot.·i... .. ttıl bir madde k~nulm1~1 

Eski maddeler ve tadilat teklifleri: 
1 : ... ki ın"'tlJel~r 

Sermayeye ait be~inci maddenin 
tadili tezyidi sermayeden sonra ka
rarlastırdaCaktır. 

T;ıdilat cc!,.li!lcri 
Talep ve ihtiyaca göre meclisi ida 

ıe kararile Lir kaç defada ihraç edil 
mele şartile ve yillbin lirahğı hamili· 
ne ait otmak üzere sermayenin bet 
yüz bin lira daha tezyidi ile bir bu· 
çulı: milyon liraya ibliğı. 

39 uncu maddenin ikinci fıkrası: 39 uncu maddmin ikinci fıkrası: 
Şirketin ınenafiine muvafık her nevi Şirketin menafüne muvafık her nevi 
muameıatı ifa ve merkez ve şuabatı muamelitı ifa ve müdiranı ve bilu· 
için idarehane, ardiye ve imalathane mum memururin ve müstahdeminr 
olarak kullanılacalc emlak ve arazi is- nası-. 
ticar, iştira ve istibdat ve müdiranı 
ve bilumum memurin ve müstahde-
mini nasp. 

23 üncü maddenin birin<:i fıkra.ı: 
Heyeti umumiye her seae mart ma
hr zarfında ş.irketin merkednde aure
ti idiycde içtima eder. 

23 üncü maddenin birinci fıkrd
aı: Heyeti umumiye her scnci hesa
biyenin hitamını mütealı::ıp üç ay zar
fında tifketin merkezinde sureti adi· 
yede içtima eder . 

24 iıncü maddenin son fıkrası: Şu 24 üncü madde: Şu kadar ki her 
kadar ki her bir lıisacdann ondan bir hiuedann ondan :<iyade reyi uta. 
ziyade reyi olamayacalctrr. mayaealctır. Vekillerin hüısedarancfor 

olmaaı mqruttıır. 

33 üncü maddenin birinci fılı:ntsı: 
Heyeti umumiye tarafından i4bu ni
zamname ahkllmma tevfikan 

33 üncü maddenin birinci fıkrası: 
Heyeti umumiye tarafından işbu e
sas mukavelename ahkllmma tevfi
kan 

35 inci madde: Şirketin temettila- 35 inci madde: Şirketin temettü-
tı safiyesinden evveli ihtiyat akçeai- atı oafiyei seneviyesindrn evveli ih
ni te~kil etmek üzere temettüatı mez tiyat akçasını teşkil etmek üzere tc
burenin yüzde onu ifraz ve saniyen mettüatı mezburenin yüzde onu ifraz 
hila istisna hisselerin cümlesine birin ve saniyen bil3 istisna hisselerin elim ı 
ci temettU olarak bedeli tesviye edil- lesine birinci temettü olarak bedeli 
mi~ sermayeye yüzde altı itasına ki- tesviye edilmiş sermayeye yüzde altı 
!ayet edecek meblağ tefrik olunduk- itasına kifayet edecek meblağ tefrik ı 
tan sonra baki kalan kısmı sureti adi- olunduktan sonra baki katarı kısm 
yede taksim olunur. Şöyle ki: aureti adiyede taksim olunur 

Y!izde on meclisi idare azalan- Şöyle iri: 
na. Yüzde on meclisi idare azalarına. , 

.. ':!izde iki mura~ı~l~re, yüzd~. bC§ ~de ilri mür~.ı~re, yüzde .beş mü I 
mudıran ve memurını ıdareye, yua:de diran ve memurını ıdareye, yüzde ilç 
üç meclisi idarenin tensip edeceği mecliııi idarenin tensip edeceği wnu- ' 
umuru milliye ve hayriyeye, yüzde ru milliye ve hayriyeye, yüzde on ' 
on b..~ sene zatfmda satılmamak ve bankanın 929 ocne&inde heyeti umu-
bu milddet esnasmda nama muluırrer miye kararile mliessislerden iştira <)' 

bulunma it ,.artile müessis haklı::ı olıt- !ediği 1100 adet bili kıymeti itibari
rak ihraç edilen bili kıymeti itibariye ye mllessis hisselerinin imhasına V< 

bin yilz adet hisse senedi cıılıabına mütebaki yüzde yetmiı ikinci hiascı 
miltesaviyen takıim olunmak üzere i- temettü olarak bilOmum hiasedara .• 
ta ve baki yüzde yetıni! ikinci hissci tevzi olunur. Müeuiı hisselerinin im 
temettü olarak bilümum hincdarana lıaamdan sonra tcalı hakkı tefrik •· 
tevzi olunur. ancak meclisi idare lıia- dilmiycrek hisııedarıına ikinci hiaseı 
selerini aatacak müeasialerin talep ve temettü yüzde ocksen nisbetinde da 
muvafakati ile her müessis hisse ıe.. ğıtılır 
nedine alt son yedi senelik temettli-
•tın yekunundan aşağı ve geçen on 
senelik temettüat yeldlnuodan yuka-
rı olmayan bir bedel tediye etmek 
şartile müessis hisselerini banka na-
mına iştira eder. MUbayaa edilen 
müessis hisse senetlerini iJtlndan 
sonraki seneler temettilatı btmlann 
itfasına baar ve tahsis olunur. İtfa e-
dilen mUeaıls hisse senetlerinin te-
mettUatı ihtiyat akçesine zam edillP. • 

39 uncu maddenin ikinci fıkraar: 39 uncu maddenin ikinci fıkrası 
Ş~dar ki temdidi müddet veya bir Şu kadarki temdidi müddet veya bı 
~lınd~n fazla sermayenin tezyit mislinden fazla acrmayenin tezyit e 
edilmesı veya icap ederse ;irketin dilmesi veya icabedene şirketin a:ııı 
;ıair şirketle birleşmesi ve tahvilat tifketle birleımeai ve tahvilat ihr c 
ihracı ve müessis hiııaelerl mecmuu- icin şirketin menafüni temin edece 
na tahsis olunan mekadir tenltiı ve surette işbu esas mukavelenamcrı 
tadil edilmemek tartile §irlı:etin me- maddelerinin tadili her halde Rüku 
nafüni temin edecek surette ifbu esaı meti Cümhuriyenin ruhsatına müt 
mukavelenamenin tadili maddeleri valı:lı::ıftır. 
her halde hükumeti cümhuriyenin 
ruhaatma mütenlı:lttftır. 

47 inci madde. Banka 4 7 inci madde: JS inci maddede meı 
ihraç edileceği beyan olunan müea- kez ve. şuabatı ve t~sis ettiği ve edt 
sis hisse ııeı:ıedatı eahabı §irketin ser cefi 9ırlı:etler için muktezi idarehı 
mıyeal ileride tezyit edlldi&i talı::ılir- ne, ardiye ve imalathane olarak ku 
de bili kayıt mezkilr maddede moay- larulacalt emlak ve eraziyi isticar, 1 

yen niabet dairesinde yüzde onbeı tira ve istibdat edebileceği gibi D"< 
temettüden müstefit olacaldardır, ka matlubatırun istifasını temin zı 

• nında mrclisi idarrnin takdir ve k 
rarile teıninat vefacn ferağ veya 1, 

tek suretile her nı-vi gayri me: ·. 
eyleyebilir ve haczi ihtiyati icrayı 
eylcycblir ve haciz ihtiyatı icrayı 
vakkat vesair bilcüml mcsa 'i adi 
yede kanunen it"sı laz:mgt!rn kd 
}('tname ve tcminl!t mektur Ja .. ını 

ı salisenin t •vassı:tu.:.a hacet ka 
ksızın bizz•t h~nka usulundc t. 

ve ita eder. 
İdare M celisi 

l 

t" 

• 

~eher, Remziye ve ~a~! ·-aı· 
\lı Rııa Ef. bınt~~ ç~-

ateş karşı 
, a kaldırıp 

·ı sahifede 
Gazi Hazretlerinin seyahatleri intiba/arından: Rti•icDmlııır • 

vapurdan Silifkeye çıkryor/Qr 

ı ı. 
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YERLi MALLAR PAZ ARI 
1 Bahçekapı O irinci 

DAİREJ .ERiMiZi BAYRAM 
Hazır Çocuk Elbise Dairesi Bakırköy, 

Hazır Erkek Elbise Dairesi 
VUnlU ve muhtelif çeşit elbiseler, 

çocuk kostümleri, bereler 

Kadın, Erkek Çorapları Dairesi Hazır clblseler, paltolar, 
pardesuıer 

Şapka Dairesi Bu sahada ilerlemiş büyük 
fabrikalarımızın çoraptan 

Hl Z 1 R ELBiSELERiMiZ Fevlrallde lttks kadın fapkaları, muhtelif 
cins flltr 11apkaları, kasketler, bereler 

HEREKE ve FESHANENiN 
En yüksek yünlü kumaşları ile 

Vakıf Ranı 1 
OsTO ZiYARET EDiN 

Beykoz, Feshane, 
iZ 

Hereke 
Şarkın En Bü yük Eabrikalan 

Itriyat Dairesi 

Ayakkabılar Dairesi 

ipekli Kumaşlar Dairesi 

Deri işleri Dairesi 

hazırlanmıştır. 

1 
Zarif flşeler ve kutular tçlnde 

losyonlar, kolonyalar 

ı-----· Metin, zarif kadın, erkek, çocuk 
ayakkabı ve lskarplul~ri 

1 
1
------·L•o•ks•,--B•e•rm--an·,--s·a·ıe•n·,--j•o•rj•et•,-----

,------""""A•n•k•a•ra•'...;M•a•r•o•k-en .... k.r.ep•l•er•i-------ı 
Beykoz fabrikalarımızın saraclye, 

seyahat eşyaları 
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Bllll TAlllBE 
PİYANGOSU 

2. ci keşide ~1 Mart 
1931 dedir. 

30,000 Bin Ura ilabet eden 27.639 
numaralı biletin bc4tebirlik bir par· 
çası Uzunköprüde, üç parçası lstın
bulda, blr<r parçası lskilip, lzmlr ve 
Tokatta aatılmı' ye iki parçası satıl · 
maııııştır. 

15000 Blıı lira isabe: eden 1,079 
numaralı blletiıl tlç parçuı lstan· 
)uldı, birer parçası l!:.dirne, Ödemiş 
ve lspartıda satılmış ve üç parçası 
saulmım14tır. 

1 ~()()() Bin llrı isabet eden 33. 797 
ıumarılı biletin dön parçası lstın
bulda, birer parçuı Adanı, BalyA, 
lzmir ve Zonguldakta satılmış ve iki 
,ıarçası sıtılmamı~tır. 

10.000 Bin lira isabet eden 
31.1128 numaralı biletin beş parçası 
lstınbulda, blrtr parçası Adanıdı, 

Çanıkkalt ve Kııtı 11tılmış iki pır

çı•ı fı.ılmamıştır. 

Dr. T aşçiyan 
Belsoğuklutu ve Frengi tedavi· 

bınui. Eminöntl Mlnuyın eczanesi 
karşı sokıCında No. 4 --------
Dr. A. Kutlel 

lleh Cil~ Frengi, Belsogukluğu ve 
8 ~ti .demi iktidar muayene v< elektrik 

1 tedavlhanesl Karıköy Börekçi fırnıı 
~ ' masında No. 34 

JI I 
'· 

Ramazan Ayına Mahsus ~-
Gaıatada Karaköyde börekçi fınnı ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde 

• 
1 

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

imal edilmlf zengin ve mütenevvl çeşitlerde müntahap elbiseler muhterem mütte
rilerinln enıan ı stifıdelerine arz edar; 

Erkeklere mahsus : Erkeklere mahsus 
l.Jra : lng!Uz biçimi spor veseire Ura 

Pardesüler 
Meşhur l\1ındelberg markı 

Emp•rmabilize Gobardln 

Pardesüler 
MOflon ıle Mandcll.ıerr 

Pardesüler 
lngill• biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 

25 1/ 1 Kostümler 141
/ 2 

2 : f.!civert 'iy•h v •. renklerde 

1 Kostümler 18' I 2 

29 1 
/ : Hanımlara mahsus 

2 t Muhtelif renklerde Gabardin 

371 / 1 Trençkotlar 
2 • Duvatln i MANTOLARI 

22' / 2 : ELi?:e~~RI 6 Liradan 
itibaren 

••• 
/, 

Aynı zamanda erkeklere mahsus g:ıyet şık pardesüler ve kostümler ile hanımlara mahsus 

mantolar ve ipekli muşambaların muntahap ve mütenevvi çeşitleri d; vardır 

•• Toptan Fiatına Perakende Satış· Tediyatta Büyük teshilat ~-

r·İstanb~belediyesi il ın e~nıet ve ya~ se~ze ınünatasası L ılanları 1 ' 
lstanbuı 0elcdi;,7s~;;;:ıi1f:° Nafıa fen mektebi mübayaat komis-

zıssıhha_ kan~n.uııun .. ıso inci yonundan· 
maddesı mucıbınce ı~tıhdam et- ' 
tiği işd ve amelenin miktarı 
elliyi tecavtiz eden fabrika ima
lAıhane işci evleri &lhıpleri ame
lenin umuru sıhhiyesine neza
ret eylemek üzre bir tabip is
tihdBmına mecbur oldukların· 

dan alakadarnnın tarihi ildndan 
itibaren ı ~ giin zarfında isıih

dam ettikleri tabibin bir kıt'a 
vesika lotoğrafi~ile ımıfas,;al 

adresi ve diploma numarasını 
lsıanbul Belediye riyasetine gön 
dermeleri ilan olunur. 

Dr. HORHORUNl 
Belsoğuk ' uğu - Frengi ademi ktidar 
tedavihancsi. Beyoglu 'I obtlııan ya· 
nınd• l\lcktep s"kık :ıs Tel ,JI 52 

,!\icktebin 931 senesi mayısı gayesine kadar iaşe ye ihtiyacı olan 

et, ekme k ve yaş sebzesine yevmi · ihalede talip çıkmadığından 
kapalı ;ı:arf usulilc yen iden münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin mlinakasa günü olan 16 şubat 931 pazartesi glınü 

saat l ~ te teminat akçalarını iktısad! ıu c iesseseler muhasipliği vez

nesine yatırdıklarını bildiren makbuzlarile birlikte nıekıepte top
lanan komisyonumuza gelmeleri. 

Ta~lisiJe unıuın nıü~llrlü~lln~an: 
Rumeli tahlisiye :nıntakasının Molozburnu mevkiinde ahır, ap· 

tesane ve nöbet mahallinin yeniden inşası mukarrer bulunmasına 

binaen 20 gün mliddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz
edilmiştir. l\lezkı'.ir binaların ihalesi 3 .\fart 931 salı günü saat 14 
de icra kılınacağından mlihendls veya mimar vesikasını haiz olan 
taliplerin bu baptaki şartname ve keşifnameleri görmek lizere Ga

hı"da rıhtım caddesindeki idare! merkeziyeye müracaatları. 

) 

•••• • 8 ilA 15 mart 98 1 de devam edecek .. ~ .. 
Viyana Beynelmilel ilkbahar sergisini 

ziyaret edin!%. Avrupının en mbhim ılım merkezidir. Avuııuryanın bütün 
sanayi merkezleri ve Auupa'nın en mühim devletleri çok faydalı ve 
ucuz mallar teşhir edeceklerdir. iyi ve ucuz mı! tedariki için kaçınl
mıyacık bir fırsattır. Ziyaretçilere teıhllln 1Azlme gösterilecektir. Taf
sillt Ankara ve bıaabul Avusturya ~efaretfnden ılınıbilfr. lstınbul -
Viyana (Sofya tariki!~) seyahat için tenzilltlı !iaıla bilet vtrilmektedfr. 
flüviyet varakaları, fahri ınUmessUlerl Galotasaray'dı ve Perapalıs 

karşısında (NA TT A) seyahat acenıasındın ve lstanbul'dı Kınrcıoğlu ı 
hanında Sami Sperer Efendiden tedarik edilebilir. ........................... 

E~irne 4. en jantlarına elrat ınekte~i 
nıO~iriyetin~en: 

Kilo 

97000 Dakik (6 l !'i Randumanlı yumuşak buğday dakiki on bir 

gıloten) 

20000 Sıgır eti 

Edirnede bulunan 4 Nolu jandarma mctcbinin mıktan yuka

rıda yazılı dakik ve et Hıtiyacı kapalı zarfla münakasaya çıkarıl

mışur. Münaka~a glinü 25 şubat 93 ı çarşamba • Zarflar saat on 

üçte kabul ve on dörtte malmiidirinin odasında komisyon huzu

runda açılacak. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her giin müdirlye
tc mliracatları. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları ---1- ..... Ulukişla ile Boğaz köprü araı;ında bulunacak olan poz bülüğü-

nün altı aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı ,;arfla münakasası 

4 marc 981 çarşamba günü saat 16 da Ankarada deYlet demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30a kadar komisyon kfı
tiplip;ine vermeleri l~zımdır. 

Talipler münakasa ~artnamalerini üçer lira mukabilinde Ankara, 
Haydarpaşa ve Konyada idare veznelerinin tedarik edebilirler. 

ROLLFIX 
1 
;t 

~· 
{. 
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1 "MINU~I 
( 

1 
r 11 

HOJBJHY - LUIU~SJ ,, 11 
HOTBJT -~UPERFINE ,, MOND - EXTRA GULU MOND- EITR! 

1 adedi 20 kuruş 1 adedi 15 kuruş 1 adedi 12,5 kuruş 10 adedi 75 kuruş 

1 adedi 
5 kuruş 

• 

Esasen ıraş bıçakları bir amili iktisadidir. Fakat 20 kuruta satılan bir bıçaktan ne ilı:tısad taaavvur edersiniz? 

İhtiyatkar olanlar 
"ROTBART - LUXUOSA,, 

"ROTBART - SUPERFINE,, 
"MOND - EXTRA ,, 

Bıçaklarım kullanmalı ve ev
lerinde birer adet "ROLLFIX,, 
otomatik traı bıçağı bileme 
makinesi bulundurmalıdır. 

20 kuruşa aldığım " ROTBART LUXUOSA ,, ile asgart 15, azami 20 defa tıraş oluyorumı buudan daha tnbil bir llı:tısat olur mu? Maamaflb, bu methur 

Akşehir çiftçi 
Ttirk Anon im şirketi 

Murakıpliğinden: 
Şirket hissedaranı, 5 mart J.11 

tarihine müs•dlf perşembe r;ün l 
sut 14 te <irket merke zinde fe v 
ltalAde olarak toplonacak olan he· 
yeti umumiye lçtimoına davet olu · e 
nar. 

Hneti umumıyeye ışr ·ak lçin 
ltakal bir hisseye malik 1l mak l!· 
zımdır. Hissedarının 24şubat9.31 sa! t 
günü aksamını kodar şirket merkr
aine müracaatla düh:Jliye vırakala
nnı almalın llAn olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Ahiren tefıt etmiş ve 

lıtifa eyi emiş bulunan idare hey'eti 
Azaları yerine yeni lzı intihabı. 

2 inci Sulh l;ukuk hakimlıı;ind<n 
Terekesine ıııahkemecc vazıy<l 

edilmiş olan Ku~dili Vut S 16No. l ı 
hanede sakin llatke hanım blnıi 
Galip H zimmetinde alıca~ı olan· 
)arla kendisir.e borcu bulunanlar ta· 
rlhl ilMın itibaren bir ay zarfıada 
müracaat!" kaydı keyfiyet etthmekri 
aksi taktirde vakı zararın kendilerine 
alt bulunacağı kanunu medeninin 

mıddei mabsusası mucibince Kadıköy 
S.lkinci il mahkcmc,indcn ı l~nolunıı 

r.ıes'ül mı.a ur. t5 ıırt J rıeddu: -

fabrikanın "ROTSART SOPERFINE,, 15 " MOND - EXTRA GOLD,,12,5 "MOND-ExTRA,, 7,5 ve "MINORA" 5 kuruşluk bıçakları da var ki her b•ldı emsali fiatlarla satılan bıçaklara kat kat mOraccabtır. Her yerde bulabılirılnlz. 
~-·' ::;vıJ.•l••-· 

bir beden· can'' k·ı· . . TUrklye lçlu umumi acentaııı Galata'ds, KürkçUb&fı Hanında 4 numarada 
~' ın ı ~e ıı ı~mı ı ..... atA _ 

ı.>~lder olmuştum. Onu ısrarla yatalım .. 
·ı f.ustu~al:.' ~ka ~ollara götür Fakat, 0 sank 

Y- mek, zıhnını havaı mevzulara söyliyen ben deji , 

PIYER PiRiMY AN 
'f ' . • ' " ..--!.. • 
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