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1 Patrik değil, 1 Hastalık ne? 1 Yeni bir itilafa doğru 
Başpapaz.. l 1apurrls ölenlerin 

ahşası Jstanbula 
F e~erin ünvan mese_le-ı getiriliyor, Tıbbı 

sınde !srar etmesı jadlide tahlil edilect!k 

lngiltere - Fransa yeni 
bir bahri itilaf peşinde 

manasızdır iZMİR 24 (Hususi) - Rüs 

Villlyetlerde tebeddll 
illi icra edilecek 

temiye vepurundaki zehirlenme 
tahkikatı devam ediyor. Sıhhiye 
müdürü ve memleket hastahane 
si tabibi bunun tesenunüm oldu 
ğunu, deniz gribi namile bir has 
talık mevcut olmadığını söyli
yorlar. Tesemmümden ölenlerin 
ahşalan üç kavanoza konuldu 
ve İstanbul tıbbı adlisine gönde 
rildi. 

Grip değil, dank ! 

lngiliz hariciye ve bahriye nazırları 
bu maksatla Parise S!ittiler 

lnf!iliz bahriye birinti /ı,rdıı 

M. A/t'.under 
/ııgiliı lıariclye nazırı 

M. Henderson 

LONDRA, 23 A.A. - Avam birinci Lordu M. Alexender ma
kamarasında sorulan bir suale iyetleri erkanı ile beraber saat 
cevap veren M. Dalton, Harici- l 7,35 te Parise muvasalat et
ye nazırı M. Henderson ile bah- mişler ve dogrudan doğruya Ha 
riye birinci Lordunun deniz me ncıye nezaretine giderek M. 
selesi hakkında Fransa hüku- Briand ve M. Dumont ile birkaç 
metile müzakerata devam et- hafta evvel mutahassıslar tara
mek üzre Parise gitmis olduk· fından başlanılmış olan müza
lannı beyan etmiştir. Londra kerata devam etmişlerdir. 
muahedenamesini imza etmiş o- Yann yeni bir müzakere ya
lan diğer devletlere bu müzake- pılacak ve bu müzakeratta İngi
ratın safahatı hakkında munta- liz ve Fransız mutahassıslan 
zaman maliimat verilecektir. hazır bulunacaktır. 

Muhafazakar meb'uslardan PARİS, 24 A. A. - Pari! 
' ANKARA, ~4 - İsmet Pa- birisi, fırkası namına, nazırla- gazeteleri M. Henderson ile M. 

şa ve Tevfik Rüştü Bey, nisan rrn tamamen istişari bir salahi- Alexender'in Parisi ziyaretleri
nihayetinde Atinaya giderek yetle Parise gitmiş olduklıırmı ni müsait surette tefsir etmek
Yunan Basvekil ve Hariciye ve İngilterenin yeni bir takmt tedirler. 
Nazırının Ankarayı ziyaretleri- fedakarlıklarda bulunması ~ya Dün akşamki müzakere, he-
ni iade edeceklerdir. herhangi bir teminat vermesi nüz ameli bir neticeye vasıl ol· 

b ı d• meselesinin mevzuu bahsolmadı mamıştır. Maamafih, İngiliz 
Ankara e e ıye- ğı hususunda hükumetçe kat'i nazırları Fransa ile İngiltere a-

sinin işleri sur~tte ';>e~anatta bulunulması- rasmda bir itilaf vücude gelece-
nı ıstemıştır. ğini ümit etmektedirler. Mu 

ANKARA 24 ((Telefon) - M. Dalton, şimdilik istizahı maileyhimanın Paristen sonra 
Ankara belediyesi heyeti vekile yapan muhafazak3r meb'usa bu deniz teslihatmm tahdidi hak
kara~~e ke~disi.ne ~·erilen ş~hrin husus h~~rn~a maliimat ver- kmda Londra itilifma İtalya-
vesaıtınaklıye ımtıyazını bızzat mekten ıstınkaf etmiştir. nm muvafakatini istihsal et· 
istimal ve otobüs. iş~ni idare et- lngifız Nazırları Pariıte mek üzre doğrudan doğruya Ro 
meğe karar vermıştır. PARİS, 23 A.A. - Hariciye maya gitmeleri imkin haricinde 
Salahaddinin mu- nazın M. Henderson ile bahriye değildir. 

hakem esi F 1 KRA 

Tahsin Paşanın 
hatıratı 

Tahsin Paşanın hllt11atını neşre yakında baş

layıtcağııe .. 4.bdülhamit devrinin ve Yıldız sara
yının iç yüzünü bütün halrikatile ihtiva eden bu 
hatırat karilerimiz tarafından büyük bir merak ve 
alaka ile takip olunmuştu. Bir aile felaketinden 
dolayı muvakkatten teehhüre uğrayan bu hatırat 
şimdi 'Yıldız sarayının meşrutiyete tekaddüm e-
den zamanlardaki esrarını, Abdiilhamidin meş
rutiyeti niçin ve nasıl ilan ettiğini, meşrutiyet ip
tidalarrnda Hünkarın nasıl bir siyaset takip ey
lediğini ihtiva edecektir. En mevsuk malumata 
istinat eden bu kısım hatıratın daha büyük bir ala
ka ile okunacağına eminiz. -- --
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iŞkence davası bitti HARiC( HABERLER •• 
Foça kaymakamının işkence 

yaptığı sabit olmuştur 
Fransa da 

Ziraat 
-:ı Hindistanda IJgu.Qturan m. addeleı· 

1 Bulgaristan mektubuı -- - - Y' . - T k•f t ANKARA, 24 (Telefon) -1 3 - Uyu~turucu madd 
Zelzelenin altüst ev 1 a Uuyşturucu maddeler hakkında ihraç edecek olanların ya 

Kaymakam Lôtfi Bey bir sene haps.e Konferans açıldı·, ettiği yerlerde.. 17 kadın tevkif tasdik etti. Bu talimatnameye memleketin salahiyetli 
talimatnameyi vekiller hey'eti lan ihracat için malın gi 

b Be b t tt Sofya, Şubat _ Bulgariatanda ge· nazaran uyuşturucu maddelerin dan alınmış resmi ithal 
mahkum oldu; Ta ir y erae e l Bn·and'ın nutku rck hükümeti ve gerek halkı pek meş olundu gerek dahili satışının gerek ih- kası ibraz etmekle mükell 
MENEMEN 23 _ Örfi divanı emrile yaptı~ .. ltkence ve zulüm yap gul eden bir mesele varsa 0 da evvel- racmın mazbutiyeti için hüku- tulmasma. 

harp mahkemesi bugün öğleden ev- madım, demıştir. ce Bulgaı·istanın hnzı yerlerini altüst BOMBAY, 23 A.A. - Dd~li~- metçe kabul edilen esaslar şun- 4 - Dahildeki satışları 
ve! üc ve öğleden sonra 2 celse ak- Hey'eti hikimenin karan eden zelzelelerin- bıraktığı har3 heleri kan ve mağa~aları~ ~nüne ı_<ı- lardır. 1 - Hudut haricine ih- de hangi eczahane veya e tetmi'İtir. Foça kaymakamı. Lfıtf\:~ Foçada sui kast perdesi altında yeniden )aprnak meselesidir. lerek alış verışe manı olmag~. racatta ve dahill satışlarda bu- carethanesine satmışlarsa 
ıandarma kum.andan_• T"!'ır Be~na- bu memleketin mukadderatını elin· Bulgariıtanda 928 Nisanında vu· çalışan bir takım ka?ınlar ':'ahı !unmuş olanların gerek bu fiil- da nihayet 48 saat zarfında 
muhakeme ettı. Mustantık k":'"a de bulunduran bu memlekette Ya§a·kubulan ~elzele pek korkunç olmuş- umumiye takdim eô1mek uzre !erinden ve gerek ayni kanunun hat ve içtimai muavenet 11 me•ine göre, kayma kan Latfi Beyo an insanların' refahı ve saadeti için b · k e ı 
sui kastta bulunm•kla mazn~n. o~n- Y • r .. d"" lü salışan hükilmeti tu. • tanzim edilecek ''." . -arar sur - diğer hükümlerini ihlal eden fi- letiile bildinneğe mecbur t 
!ardan bir kısmına cürümle':"''. soy- g:::ı,ı ~un -~ F.;çada t~msil eden Bu felaketin bıraktığı harabeleri tini kaleme almak ıçın davet e- illerinden dolayı haklarında ka- masına karar verilmesi'. ve 
lctebilmek i~n dövmek ıı;ıretıle 'f~n ~ir kau;:;;;::;.:, ·tarafından bir takım yeniden bir mamure haline getirmek dilmiş ol.an Bombay kooperas- nunl tatbikat yapılmak üzere ci maddedeki kayıt ve tesb" 
ce etmekle m_aznun bu unuyor a 

1 

masum ve mazlum halka karşı İ§ken- zaman, ~ışm• ve para meıelesi ol- yonıınun içtimaında hazır bul~~ mahkemeye verilmelerine, amelesinin kararnamesinin 
ve hareketlen Turk ceza kanunun~ ılmak ıuretile Türk tarihine duğuna şüphe yoktur. Zelzele Bulga- maktan bir çok belediye meclısı 2 _ Bundan böyle kanunun dilerine vusulu tarihinden İ 243 

üncü madd.e~.ine .. muvafık ef'alı ~O:a8J'a bir kara nokta ilave edildiği ristamn cenup havalisini tahrip et· azasını cebren menetmişlerdir. mesai ve maksadı içinde kalma ren müddeti irinde sıhhat cürmiyeden gorulmuş olmakla bu 1 1 tır " 

maddeye tevfi~an ve cürümlerinin te an ~::.ıntferde her zaman ve her işte mişti. Bu havali memleketin pek ma- Polis, halkı dağıtmak için hü- l<ı.nm temi ıen uyuşturucu mad- tima1 muavenet Vekaletini# 
addü~? hasebıle 69 uncu m~dde na- milleti u~uruna hk .bir fedakarlıkt~n mur yerleo·idir. Bu havalinin feliket· cum etmek mecburiyetinde kal- deler amillerinin ellerinde bulu- tanbuldaki salihiyetli m 
zarı ıtıbara alınmak ve otelcı Esadın k" mleket ve milletin zede halkına yardım etmek .. e açık· mış 1 7 kadın tevkif edilmi!j, iç- nan imal edilmis. uyu~turucu lan tarafından yapılıp neti ı·r . uh k me neti çe ınmeyen ve me . 
kanunen ma u ıyetı m .. a .e . · selameti namına her memurunu ve ta kalan binlerce nüfusu yerleştirmek tima fesholunmuştur. maddeler miktarının kayıt ve derhal Vekaleti müşarün.il cesinden tahakkuk eyledığı takdırde kendı"sile de her makam esbabının da ··d" · · · ı· A A · · • d b 

ka da nazarı gibi itler için bir mu ırıyetı umumıye YENi DELH , 24 . . · -
1
. tesbit ccli"mesine ve her gün va- ya bildirılmesinın teminı tatbiki ceza a u va . nm • daima bu kuvvet azametile a~aletin 

dıkkate alınması suretile dıuutmala ır . . ··rmek isteyen büyiık Titr tesiı edilmiştir. Kongre icra komitesi Gandhiye I ki olac2': yeni inıallerinin ayni kabenin mazbutiyeti için 
rı isteniyordu. LCltfi Bey ifade~de ::'e ı~ınıh~~yetini temsil eden kay- Bu resmi müeueıe iki aencdeıı faz Hindistan valii umumisi ile bir suretle kaydettirilmesine. oldu" una dairdir. 
kendiaine isnat olunan bu c~ll y:.a_ cum LCltfi Bey maatteessüf bu la bir zamandanberi çalıtmakladn-. itilaf akletmek hususunda kayıt ı ---------~~-'!""-...,._.,. __ "'":_~~~!!!!"!!!!"!!!!"!!!'!i\ 
yapmadığı?' .söyled! ve ben. tahkikata ;::ı..e';; hllktımeti Foçada tam mlna· M Brla~d Bu müddet zarfında görülen itlerin ve sartsız salahiyet bahşeden ' F ı K R A 
Vali muavını. Be_ytn emrile vuıyet -"e t·--" edemedigın" · i gösterdiği · la im • , b · · 

ali Be bana dedi ... .,..,.., PARİS 23 (A.A.) _ Ziraat kon· ifa11 ko Y o amıştır. . . bir karar sureti ka ul etmıştır. ettim. V muavını . Y . çok eltm harekctile ve Foçada mey- k 

ki: Şahsınıza y~pılı;n'! hır tecavüz de dana getirdiği bu elim lavha ile teza· kransmda M. Briand 24 Avrupa dev Felaketzedeleri yerleştırıne ' ıaşe· Hint valii umumisi muhale- (Batı birinci sahifede) Memlekette büyüle bu 
ğil, devlet otor1tesıne kartı ~apdllllf hür tmi§tir. Mumaileyhin bu hare- \eti mümessilleri hazır bulunduğu !erini temin etmek enkaz altında k3 • fet hareketinin durdurulması Konya nutukları, Karadenizin ve sıkıntı havası yaratan 
tecavüz vardır. ~eııelenın . mil- keti ;,ürk ceza kanununun 243 üncli halde söylediği bir nutukta, heı_n~n panan yollan açmak kolay iş değil- meselesi hakkmda M. Gandhi bir ucundan Akdeniıin öbür u- müstahsılların buhran ve h. olan bu cepheunden bizzat. .. ··ı he e b·u·tu"'n Avrupa hükümetlerının • ._ del . hh" . tlc .. .. 1 ım . • maddesine tamamile uygun goru - m n . . k tın. iması- dir. Fel .... etze enn 51 1 vazıye • ile bugun muzakeratta bu una- cuna kadar halka ve ftrkaya tı içinde bulunıı§u deği tahki~ta vaz'ıyet ı~ap ~d~r. .. Şahıtle· müş ,,.:makla bu defalık bir ibreti mü bu konferansa ıştıra e ış 0 d b" b" l"k d olmak lazam S 1 1 l 1 1 
rin ve ışkence edıldıklerını soyleyen- . 1 ak üzere bir sene ağır hap nın şarki ve merkezi Avrupadak.i zi- rile _e. •lta . .'.~a 8 :ır . . ..:ıcaktır. on <argaı;a_I< ar es~a- söylediği sözler, Türkiyenin bu Halk ıztırap içinde boğu 
krin ifadeleri okundu. e~sıre 

0 
muvakkaten memuriyetinden raat memleketlerinde hüküm. suren dı. Hulasa bııt~R, hu_ ı~ler_ ıçın bu mu sında zabıtanm aldıgı vazıyet ı günkii vaziyetinin tam bir tah- değildir. Bu havayı yarata 

Lfıtfi Bey bu ifadeleri kabul etme sın~ ve '." ti e ve diğer maznun jan , buhrandan müteve~l!t meselenın Av_· cfıriyeti umumoye va•ı bır ~r~g~a'." hakkında tah~tikat yap1lmasına /ili olduktan başka, Cümhuti- bir taraftan sokak politika 
d.i .. Tahir Bey ifadesinde sui kastı v~ :'rr:~.:.~danı yüzbaşı Tahir El. rupa serçivesi dah.ılınde hallı su_retı- h~zırlamıştı. ~rogram•n tatbıko •çın ve vergilerini vermek istemeyen! yet Halk ftrkası programının rr, diğer taraftan hesap. te 
sılah atılması esnasında evınde oldu. nin bu darp ve işkence meselesine ge le tecrüb~ edilme~~d::am,an'.. ~· 1:~ş :~ elinde bulunan para 148 milyon 536 !erin zaptedilen arazisinin iade-ı a~a esaslaımı çizmektedir. be ve teşebbüslerinde muva 
gunu vo kaymakamın Taşçı Ahmedı ı· bu hususta temini kanaata ka- lan Avrupa trsanu unu gos er b" 1 . d" ilk flar icin sarfe - . . f k t . 'ki . k 
ve Mehmet Aliyi aşağır,a ı&a?_tral ~ f~n~~İail mevcut görülmediğinden 0 • iyi bir deli olduğunu beyan etmiştir. '.n ev~ 1 

" b m~=I d .:
1
d. · sine umuını valının muva aBa Bu hükümler üzerinde dur- olmayan veya ıstedı erı 

sına götürerek orada dovdugunü soy nun da beraatine müttefikan karar M. Briand. bu konferansta elyevm dılen mıktar una ı . egı ır. edeceği zannolunmaktadır. U- mak isteriz. kolay kazanamayan insan 
kmiştir. verildi . mevcut ve istifade edilmesi mümkün Zelzelenin tahrip ettıği -~erler.d". nunla beraber valii umumi ser- J _ Halk fcrkası her tarafta dır. 

Müddei umumi Fuat Beyin talebi hububat fazlasını ihraç etmek ve sat yeniden hastane, mekte_p, kol'.se gıb• best surette tuz :maline müsa- halken ihtiyaçlarcm, dileklerini, 7 - Yeni vergilerde nok 
u .. rinc reis. Vali muavini Saip ve Verilen diğer kararlar mak çartlerini arayacağını. bu suret· binalar tamir veya yenoden .• mşa et- maha etmiyecektir. l ıztcrap/arcnc ög~renecek, topla- lar ve ku~urlar olmadığı söy e ~ndarma alay kumandanı İbrahim r MENEMEN, 23 (A.A.) - Örfi le nihayet bulan seneye istisnai ma-

11 
d il 

beylerin ce!Ucdileceklerini söylemi•- 1 divanı harp malıkeme•i bugün eğle- hiyette bir tesviye sureti ve filen ta- mek, şimendifer yo arını, •ger yo a RANGON, 23 A. A. - Ge- yacak, hükumete bildirecek ve nemez. Hükumet bu noksan 
t r , den evvel Mira!ay Ata Beyin riya- hakkuk etmiş bir vaziyet temm eyle· rı yaptırmak, te~graf. n:'uhaberatını çenlerde Tharrawaddi civarında tedbir almmasma yardım ede- kusurları hergüıı düzeltece. 

Saip ve İbrahim B. !erin setinde aktetdiği iki celseden birinci- yeceğini söylemiştir. M. Briand, ge· temin etmek, nehırler'. ~uzeltmek,_ ba polis müfrezelerine karşı yapı- cektir. Fakat Halk ftrkası hal- Fakat vergiler aleyhine uy 
şahadeti sinde duruşmaları yapılmış olan ve lecek senelerde bu yol~a ç~re ve va- t~klık kurutmak, arazoyı aulamak ışle lan tecavüz esnasında asilerden kı aldamayacaktır. Fırkanm dırc/an cereyan, bu noksan 

İkınci celsede Yali muavınt Saip bazı tahkikatın icrası maksadıle mu- sıtalara baş vurmak mumkun olmaya ri için sarfedilecek olan bu ~araya f:'" 35 kişinin öldüğü alman tafsi- başlcca vazifelerinden biri, hal- kusurladan değil, bir taraf ı h. B ı hakemeleri talik edilmiş olan Eskişe- cağını kaydederek demiştir ki: laketzedeler için ia. ne _•u. re_tııe tenun la•ttan anla~ılmıştır. Dodan'da ka "ımka·n ve zaman mefhumla- sokak politikacılarımn tela ve alay kumandanı bra ım ey er hirlilerden Şeyh Abdürrahimi Tür~ "- Bu sebepten dolay'. üç_ g~ne d ld ~ 
de İzmirden gelmişlerdi. Saip B. ifa- ceza kanununuo 163 üncü maddesı- kadar toplanacak olan komıte ı~erıde edile~ miktar da~ıl egı ~- gene bir polis müfrezesine kar- rını anlatmaktcr. . lerindP.n, ~iğer ta_rata1! ~e . 
desinde suik•st hadisesini tetkikmak nin birinci fıkrası deliiletile 3 sene alınacak mahsulat fazlas'.nm ıhracı Ahıren netr~d'.l~n r~smı ra~am~a şr vuku bulan tecavüz esnasmda Halk fırkası herkesın hoşu- k~tte verg~ vazıyfesı hıssı 
sadile Foçaya gittiğini ve orada tah- ağır hapse, Hacı Hamidin de ".'ezkür meselci dai~esin'. . tetkik edecek, nazaran bu mudırıyetı umumıye tım asilerden 6 kişi maktul düşmüş- na gidecek sözler arayacak de- bırleşmemış olmasından g ki.kat yaptıg"ını söyledikten sonra tah · f k d ı•ı t ı 313 nde toplanacak e1z 1 ka da 

maddenin ikincı ı rası e" e ı e mart veya rusan ıçı . diye kadar z e e mınta sın yapı- tür. g"ı"Jdı"r,· mı"/lete yalnız hakiykatı yor. Hükumet nasıl tatbiyka kj Katın tamikini emrettiğini dövül- · b · h k · d · " · tiba esclesı 
me esnasında bir vaveyla işitmediği· üncü maddeye tevfıka~ ır s.e~e ap· ikinci omıte . c zıraı ı r m lan metkepler için 290 milyon, huta söyleyecektir. Fırkancn hedefi, ki yalnışlıklarc düzeltmek 

sine ve on lira cezayı nakdı ile tec- hakkında tetkikatta buluoacaktır. el . . 118 milyo kiliıeler için -- • 
ni ve maznunlar yanına geldiğinde ziyesine ve Yakubun da mezkür mad M. Briand, mesaisine resen ve a· n er .'çın . n, . . . . 

1 
,. miUete eliyle tutacağı, hakiyk1 mükellef ise, halk ta vergı 

hallerinde bir gayri tabiilik görmedi· de ahkamına tevfikan bir ay hapsine tenen başlayan, sinesinde ihtisas.~- 55 mılyon, beledıye _daı~erı ıçı~ O ve maddi eserler vermektir. ziyfesini, askerlik gibi, he 
ğini ilive etmiştir. Jandarma kuman ve bes lira cezayi nakdiye mahkümi bipleri değil, iktisadi buhranın ıç~ı- milyon difer muhtelif biaalann ınp- z _ Ancak hakiykatı göre- sin borçlu olduğu mukaddes 
danı mahalli vak'ada tahkikat yaptı- yetlerine karar vermistir. mai ve siyası tesir_lerinden uzun mud sı için 87 milııoa, yol ve köprülere rek ve bilerek teessüs eden bir vaziyfe olduğunu bilecektir. g·ıoı söyledikten soma. dayak mese- d kurt k ı m gelen Avrupa · · 40 ·ı 

k h kkt Divanı harp ikinci celsede evvelce et ar.ma_ azhı. . d"ğ" f d 104 milyon,•• mecralan •çın m• • efka'rı umumiyeye istinat olu- 8 - Hürriyet hakkı mu le<tini işitmediğini ve iş ence a n· . kil' sulhunun ıhtıyaç ıssettır ı ı e a· . . d"' el ·ı · "bi · ı • ·ı 
IJI' da hiç bir malümatı olmadıg· mı ve Şeyh Esadm tarı kat ve teş atına 1 1 ih · tile kabule yon, nehirlena uz h mesı go ıt er nabilir. Yalan ve demagoı'i ha- destir, fakat hudutsuz degı - k "dd' .1 d 1 a karlık arı uz aşmaz mye . 

11 
• • 

15 jandarma yüzbaşısının kendisine bu dahil olma 
1 

rns• e uruıma arı Y hazır ve mes"uliyetlerini müdrik bu· için 24 milyon, demır yo arı •ç.ı.n vası içinde dalgalanan bir elka- Devlet otoritesi sarsıldığı 
hususta hiçbir şey söylemediğini söy pılan GeyvC.lı ~cı ddDu~m~~la .~a~ı lunan hüktımetlerin mümessillerini milyon, telgraf hatları için 8 milyon re umumiye, inkcliip için tam man, bütün vatandaşların h 

n n 
cı tc 

:e 1 · ti" Atıfın 163 uncu ma enın ı ncı ı - k nf h · oldugu- rf dil . tir' l' H lk 1 emış r. . d n til 313 üncü maddesine toplayan bu 0 er":nsın aız lf<va aa e mtf • bir tehlikedir. riyeti teh ıkeye dii§er. a •· 
Müddeiumuminin iddianameai ıasıa e a;ire; sene hapislerine ve elli ehemmiyete dikka.tı _celbederek nut- B ..... da daha fazla tafailita giriş· Uudanda yon/ıtılaa o/ti Halk fırkası rıasıl halkı al- kası vatandaşın hürriyeti naz ran . k "hayet verınıttir y d --L"" "' ,. 

Bundan sonra müddeiumumi iddi- •er lira ağır para cezasına mahkfımı- una ru d.. k.t tt" •· elsede mek lüzumıazdur. alruz eneuuır uı d ı datmayacaksa, halken aidatı!- dar, devle kuvvet ve otorite • . d be . Kohferansın un a e ıgı c . . ... 
1 

· " t • asını serdetti ve ezcümle hakikat O· yetlerine v_e _Şevketın e raatıne önce Tuna boyunda veya civarında- ki bu sarfedılen paralarla goru en " u ag o e ı masma da meydan vermeyecek nin mahfuz kalmasına da ç 
:i lan bir şey varsa o da canlı olarak karar vermıştır. ki ı ketlerden muntazam ve mut az değildir. tir. Halk fırkasının hedeflerin- şacaktır. 

dayak hadisesinin meydana çıkmış Örfi divanı harbin Mustafa Paşa ı_neb~ e tte hububat ithal eden Bu 1·n~•t -amından anlllfıldı- h J 
·a · · · · d kt · ld - be tarıt ır sure ..- r·-·· M 'f VekaAlet·ı 1•0 bu den biri de, •uurlu ve sag"lam,. Bu ususta memur arımı olmasıdır. Böyle bir kazanın reısı nın rıyasetm e a etmış o ugu . h'"k" ti . mümessillerinden fikir la 1 d aln aan O ., . d 

1 
l! ınrmiyi mütecaviz bir ka:ıa halkını hü tinci celsede, Balıkesirlilerden Melek u u~e lealaerın sorulmu•tur ğına göre zelzele 0 n yer er e Y ız otelı"n ı"n.~asına ı•tı"raz gittiği yolu bilen, mü§lcülat ve • hassa hakimlerimıze Ü 

1 ·~ ki.mete sokarak böyle döverse halk zade Zühtü, terzi Hasbi, teni Hida- ve m~ta rı .. ssT Tu~a boyun· tahribatı tamir malcoadı takip edilınit ~ • imkanları ölçen bir efkarı umu- vaziyfe büyüktür. Hakimler 
., u hayabndan nasıl emin olur? Onuo yet: elbiseci Şerafeddin, yorga.ncı ~ü da ~e '::Ir"ın~a~'i'~u~~metlerle huğ· olup fazla murafı mucip olacak inta- ettiği hakkındakı ha- miye vücuda getirmektir. tandaşlarcn hürriyetlerini sa 1ı §ik.iyetini, onun sızıntısını dinleye- seyın ve. Esadın ve Hac~ Emdın oglu day arpa ve mısır istihsalatı haklan at cihetine giclilememittir. herler varit olamaz.. 3 _Halk fırkP.sı başka mPnı ncrken devlet oto.ritesinin 

cek hüldlmetin reisi bunu yaparsa, Mehmedın muhakemelerıne evam e d i, bük· ti e Alman ithalat ta Fakat yııw.,. yerleri yaparken ye- k / d kk d ~ e acaba halk nasıl olur da hükümete dilmiştir. .• u . .u1 me ~r . bet" de yar BURSA 24 (Milliyet) _ Yalova leketlerdeki !'°1/t!ka f!~r~ileric;- sun . a masına_ ı at e ec 
• U k' ld • b" Müdafaaları dinlendikten sonra cırlerının 1 ıtıyaç ~rı ~ıs 1~ • • ni ihtiyaçlar ııöz önünden uzak tutul kaplıcalarının ihyası münasebetile o- den herhangı hırı degıldır. Hıç lerdır. Eğer böyle olmazsa, • ıeınabilir? Müşte ı o ugu ır mese- . • . . . . 

1 
ka dnnda bulunmak ımkan ve ihtunalle- • • 

aı lede zabitai adliye memuru sıfatile heye1thı .hakım~ ti~ınBcı tkop anışta ra- riııi tetkike hükümetinin hazır bulun mamıştır. raya giden yerli ve ecnebi bir çok zi· bir smılın menfaatlerini öteki kim, vaziyfesını yapmamış 
1 c tahkikat yapamaz. Halbuki bu tah- rı te ım etmıt r. u arara nazaran . ·· 1 · · Bu faaliyet devam ederken Cemi- yaretrilerin Ye•il Bursanın güzel ile çarpı•tırmaksızm, bütün /ur. k . b 1 d" . tı'h b t dugunu soy emıştır. ' • -. 

a kikatı bizzat yapmış ve bizzat gör· gerek Balı .:•ır ~ e 'kın a azın Avusturya mümessili, hükümeti· yeti akvam namına gelen bir hey'etin menzaralarım, tarihi abidelerini, Ulu sımfların refah bulmasına hiz- 9 _ Halk fırkası halkçı 
ıc müştür. Maznunlardan. intikam al- da, gerek cumhurı1yk~t yhra_mı teh~· nin Tuna memleketierinden, ticaret de İfleri mürakabc ettiii malumdur. dağın ihtişam ve hususiyetini de tet· met eden bütün sımllara reh- devletçidir. 

mıştJr. hüratında halkta e ·arı te Y" ve u- . · .. ·· ·· d • . kik etmek fırsatına mazhar olmaları • . . , T d . L I" 
1 Maznunun hareketi Türk ceu kümet kuvvetlerini zafa düÇar ede· erbabının ihtıyaçlarmı goz onun e Bulgaristan bu feliaketzedelerın yer- için Bursa v>lisi Fatin Bey geçen se berlik eden bır mkılap fırkası- 1~ -.- ürk Ol:i usu ın .. ı " 
n kanununa tamamen tevafuk eder. cek tarzda vaziyetler ha!Ul olmU§tUr. bulundurarak.,h~bubat satın_ a~makta !ettirilmesi ve yıkılan yerlerin yapıl· ne Ulu dag"ında bir otel yaptırmı•tı. dır. bekçısı v __ e _kılıncıdı_r. H. er me 

. d" f k k devam cdeceğını beyan etmıştır. . . C . · Ak da • l k 1 h k ıı: Yeni cezada 69 uncu maddeye göre Bu vaziyetlerın ken 
1 ır a ma ası- . hh B ı "k d h ma11 ıçın emıyeh vam n yar· Otelin inşası başta Reisicümhur Hz. 4 _Memlekette Halk fırka- e ette umlorma, ı erı are . . . h !km hissi atını tah Belçıka mura aaı, e çı a a u- k 

ir tayini cezasını isterim, dını temın ıçın a 1 k . Y . : bubat ithalatının serbest bulunduğu- dım ırörmüttür. olduğu halde umumun mazharı ~ak- senen düsündüğünden başka /ere karşı koymuıtur: Tür 
J1 Diğer maznun Tahir Beye gelince rik cdhel.ckek. ve melm e e~ın e~ıy~::- na dikkati celbetmiş. bununla bera- • • • diri olmuş ve yerli m:ıt~ua~an. zıy~- fikirde oJ;{n/ar bulunabilir. Bun dusu tarihte bit istisnadır. 
iı Evet Tahir Bey i§kenceden haber· ne te ı e ıras ey cyece surekl e • her bu zirai meselenin halline yar- de İstanbul gazetelerı sıtayışkar bır 

/ 
_ -•·- t kt serbest- TUrk milletinin ileri hareketli dar<lır. Fakat, kaymakamın filine iş· kinat ve propagandalar yaptı arı şa d k · · 1 k tin" elinden Maltada siyasi vaziyet lisan ile bu muvaffakıyetten bahset- ar mun ...... §11 e me e · . . tı · B' ı h b bitlerin ifadelerile sabit olan bu maz- ım ~tme. ıçın_ me~.e .e .. ın . . · 

1 
d" tirler Fakat fırka, memleketı nne rehber ve kuvvet olm tirak etmiş değildır. ınaena ey • u .. 1 . . T .. k ka gelenı esırgemıyecegını soylemıştır. ONDRA 

2
3 A A. K al mış er t. • .. ·ıı if: 

ır hadisede iştirak olunduğu kanaati ha nunların cum camın ur ceza nu 1t .. ·ı· ı k .. L • · · - r ' Bir gazete bir kaç gün evvel ma- geriye götürecek hareketlere tur .. Türk ordusu, Turlı mı e . . dd . t fka alyan mumcssı ı. meme etının M . k t hk'k t ap " l"- l tti 
n aıl olmayan maznunun beraatini is- n~nun 155 ınc_ı m~ esme ev 

1 
• _n hububat ihracatı yapan Tuna memle altaya gırere a ı a Y - ari_f _mahafiline ~tfen bu oteli tenkit müsaade edemez. Kanunlar bu nin ~tün !1'~nevver ev "! a~ 

a terim. Maznunlar müdalaalannda, b~rer sene hapıslerıne .. ve .
25 

er lııa ketlerile alacağı buğdavın cinsi, fia· mak üzre bir komisyon te~kil e- edıcı lı•~ı neşrıyatta bulunmuştur. hareketlere karşı kaymağa elve nın tımsalıdır: Davet edıldı 
h Habir Bey ~ir şey s~yleme~ş, LO_t· agır para cezasına muttefikan mah- tı ve 'J"r~iti gibi hususab ııazan itiba dilmesini tasvip etmiştir. Bu ko- Bu ncşnyat şehnmızde ve b~ra.mat- ·-]" d ··1 k 1 t d'l _ zaman üniformasını giyerek 

fi Bey tahkikatı Yalı muavını Beyın. küm olmuşlardtr. ra alarak, münasebette bulunmağı ·s on Malta adasında elyevm buatında haklı bir hayret ve ınfıal u- rı~ ı egı se, anun arı a ı e 
~ · •· ·be mı Y yandırdııhndaıı otelin inşasında amiJ , deriz. Lüzum ve mecburiyet o- nan saflarına karı§lllJ vı; Y~ rı 

mem. nu. nıyetle kabul edecegını yan mevcut olan &ıyasi vaziyet hak- ·· · f L-hramanlarını ytıtı"tıtefı. 

lliii c.lan v?li Fatin Beyle görüstüm. vali /ursa, bu uğurda her şeyın ev- nın &<r • • >ı 
"!;,:_ ıM ... EdM,, L19EM~[ TT_,~~· St! etmi:~·i~re murahhası. hi.iklımetinin kında mahallin~e teki!~atta bu- Be~. diyor ki: !kine çrkarak Hedefimize yürü- ~ü.ttin t~rbıyecıler bu ordun 

~ '}::',.,, bu meselenin halline yardım etmek lunacak, bu vazıyete bır çare - Evet ben de o mektubu oku- mekte tereddüt etmeyiz. ıçındedırler. 
arzusunda bulunduğunu teimn eyle- olmak üzre alınması liizım ge- dum La~ ~unu yazan zat. ~ahali~ 

5 
_ Muallimler ve memur- • • * 1 d işler idaresının vazıfe ve salahıyetını .. _ • • b } } d miştir . len tedbirler hakkında icap e en bilmcyor. Ezr.ümle Uludag· da otel ya /ar, bu tun kadro H. _.a. lk fer kası- En büyük vatandaş ve ta A k 1 mı•"° e edt•ye erı"n e Çekoslovakya mümessili, bu sene t . 1 rd bulunacaktır. Mal- hb 1 - nd b' . k I" l G . b - n ara ve z A için ithal edilen hububat stokları ka- avsıyc e e A b" h""ku t t .. rılmasmın Maarif Vekaleti mahafilin nın halka re er ıgı e onun ır ın l •PÇI o an azı ne a ( b } d fi derecede olmadığından memleketi- tada meş~ti ı~ . u me esısı de tenkit edildiğine kani değilim. yardımcısıdır/ar. Kendi fikir ve ka türlü görebilir, düşünebiliti . sıkı teftişat aş a ı nin ileride de hububat satın almağa derpiş edılmesının kuvvetle Çünkü vilayat ilk mekteplerine ait prensiplerini neşretmesini iste- ne de başka türlü söyleyebili~ 

tamamile hazır bulunduğunu bildir· muhtemel olduğu söylenmekte varida; ancak ilk mektepl~re sarfo. di "i kadronun kendinden ol- Halk fırkasının hükllmeti, Ga-
hındugu ve bumda mektep ınşası ge- g . ' . • miştir. dir ması ıstemek ınkılap lcrkası zinin Ankaraya getirdig"i gör~ r ANKARA 24 _ Ankara be- tinin Kayadüz, Uzun İsa köyle Bundan sonra konferans reisi mun · rek maarif kanunu ve gerek köy ka· m -

ıı · k tazam ve daimi surette Tuna hubu- Paraguay' de umumi nunları ile ehali ve efrada mevdu bu- nın hakkıdır. Kadroda bulunan ve tecrübelerden istifade ede-ledı'.-esı"nden alacag-ı olanların rinde bu namla bır_er ta_m_teş_e f k"I ah . "h I ... ed'k k t db' / . . l kt O ı ' 1 batı satın almayan memleketler mü- lunduğunu bilerıMaari ve ·a eti m a /ar, ıntı apta rey enm ıst ı - ce , e ır enm a aca ır. 
gördükleri müşkülat üzerine bu küllü nahiye teşkıl edı mıştır. messillerinden mütalealarını sormuş- grev filinin Ul~dağ.da rnuhasebei hususiy_e /eri gibi kullanmak hakkından nun yanında vaziyfenin dahi ~ meselen.in tahkiki vazifesi mü- Ankarada grip ve nezle tur. Bunlar da hükümetlerinin Tuna ASSOMPTİON, 23 A.A. - nın. maarı1c; 0 ıt olmaya~_aksam ~ar~- mahrum değildirler: Fakat in- zoru ve büyüğü Halk lırkasml 

t fetti.ş Fazıl ve Şefik Beylere ve ANKARA 23 - Burada grip memleketlerine yardım arzusunda bu Umumi mesai konfederasyonu, ~atılc; ve bıl.h~ssa m~clı~• umumıı ~ı- kclap ftrkası bu hakir•" ı.--.ı· .ı:;.;;vt"Jr• Ma/k fırkası şimdiyi 
·ım· , fa 1 d M , t b !unduklarınr beyan etmişlerdir .1 b. layctın tasdıkı alıye ıktıran eden but . • ....... 1 tanılennı ~üt..... . d • l ıı 

j rı ıştır. ve nezle z a ır. ecttep a " e 1 M bütün memlekete şamı ır grev çesindeki tahsisatile yapılan bu ha· aleyhıne kullanılllUisı,.,. L ,.c-,,.. l·erde ve ecza dıpdl!. uyu maya f k l,d h . . ·r lmı A ka Romanya, Y••gos avya. acar, .,, ,, -
4 

b l d/J-
t Teftisata ev a a e e emmı sıne tı o aşısı yapı ştır. n Leh ve Bulgar mümessilleri ithalat iliin etmistir. yırlı inııaata itiraz eylemesi hatıra bi mez. 0.ş- lrör k ~ .. ; Fröhlleb, Sultan J aş rca 

yet vere~ Dahiliye vekili, İzmir ra mektepleri yarın tatildir. 1 yapacak memlekrtlere alınmasıru tek R h il eve •teri le geln:ez. . . . . 6 - Gençliği toı,Y. 'llcl11r 'bi r lsıanbul. () mes'ele!P 
il belediyesinin de sıkı bir surette lif edebilocekleri hububatın cinsi ve OC e e gr 1 Valıler ıdareı hususıyelere aıt va- ocaklarc inkılap fır., iirı 'l't; ll"e hiic ~ele 'Sb 
k teftişini emretmistir. İzmir bele M. Klot farer nev'i hukkında sarih malilmat vermiş LA ROCHELLE, 23 A.A. _ ridatı is.te.dikleri gibi sarfedcmezle~. dan sık;ya bag"lıdırl~'rı11 sı./" iiirıc"' 1!rı ihtiı,ıt :4r inkılap fıt-

lerdir. Bunlar ıçın yapılan ve makamatı aı- 1'... 1- ..+11 sı o/
11 

er,
11 

f l . _,. r diyesini müfettiı; Tevfik Talat, Ankarada İhracat yapmayan memleketlerin Grev halinde bulunan dok ame- desincc ı-tkik ve tasdik qlunan bilt· caklarc Halk fırkasını llr1'o.. rşısırıct. 11 k<td .ıY e en anc,., 
: Agah. Enver ve Hakkı Haydar mümessilleri Tuna boyunda ve civa· lesi tahliye mütaaahhitlerinden çelerin al;kamı mevzuatı kanuniye mındaki esaslarc telk{.01:1

11
_ k ff11ık /clır. ~( v'nektepli, bü· 

1 Beylerden mürekkep bir heyet ANKARA 24 ((Telefon) rındaki memleketlerden hububat sa- birinin otomobilini hasara uğ- dairesinde mecalisi umumiyece takip redeceklerdir. Bu har!Peş, ilsı11ii ct:/rlciisı, 6 ,rdJno~lip unsur/ .. 
i wftis edecektir. M. Klod Farer geldi. Yarın ak- trn almağa hazır bulunduklarını, fi. ratmışlar ve diğer bir mütaah- ve vaziülleyhlerine tahsis olunur. rında Halk lcrkasında/IQ. ~11111/il]ı 1Lfe11 "'•ZJ"*dino geniş kadro 

Yenı· nahiyeler sam Türkocag-ında Piyer Loti at meıeksi~i v~ bu hus~sta m~ı.:ıve- hidin ikametgahına ateş etmiş- Valilerin i<an_un ile tekal'.'ylit edilen yanların faaliyet ve telki- llJ~ ile~' .l]ıellı11r "•dil<ce~.ve iyi iıl~t-
, ' k yapmak ımkin ve ıhtımallerıru tet I ' d. T l•f 1 lana bu harekctlerınde keyfi bır muamele .. rı ıle 'Ç/ı.ıf ., • • ı .. ·r 

ANNKARA 23 - Dahiliye hakkında bir konferans verecek kik etmek üzrre yarın toplanacakla er ır. e •. ? an v~f yeda~a . _n taluıyyill ~tln4"kt~ herhalde nefsülem· bulunmalarına musaade 
11111

/t-ii t~iefrltiiJ e ı11A}mu '"~/r. .,. / 
wkiileti tarafından Ordu vilaye tir. 1 rını aöylemislerdir yoktur. 6 kışı tevkı ılmıştır. re muvafık d<itildir." m<>r.. f'lıt< _ l11z11ı ecte .-. 



MtLLIY'ET ARŞAl\lllA :;'l'IL\T 1931 

• -- --
muvaffakıyetli nelicel r verıyor Mücadele 

yapaJ h } •• d } Belediyede 
h~;~ u uş a muca e e a~ -Mezarlar 

e~tefaınanda semere verdı • • c ı 
• • Beledıye reıs mua- emi Beyin evi hilafı Gümrük komisyon-

Ekonomi L I Maarifte 

Birtasfiye A·-5-k-e___;r"-ı -
liseler ~ı' ahişelerin, umumhanelerın adedı vininin beyanatı } d ? cularının kefaletleri 

oı •• h ,. h t ı ki ld Dünkü akşam rüfekamızdan usu mu•• aran } ı da, Ve ZU reVl aS a 1 ar aza 1 bin' mezarlıkların Belediyeye e GUmrük komisyoncularının kefa- ti•h ı rt Jet iraeıi meseleıi halledilmek üzere- m an ar ma 
t V ı ıııayıı 1930 tarihinde fuhutla ııetirmektedirler. İıtatiatik hitam ~u- devrinden sonra vaziyetlerinde dir. d } 
r tU~ .. dele taJimatnanıesi~in tatb!itn·ı lunca ıehrimizde ne kadar bu gıbi bir tebeddül görülmediğini ya· K . ş k. Ef ·ı k Komi~yoncu!"r birliği e•naf ban· ayın a yapı acak 
ve i>" beri Polis miidiriyeta zabıtaı ah· hutalıldara musap mevcut ol· or e "bir taraftan eski tas Offiıser muavini a ır • ı e ar a• ka11 nezdınde bır tetebbut yapmıt ve 
b'tfİYe tubeıi mühim neticeler elde dutu tesbit edilecektir. zıy. hv di. taraftan bü.' bu itin halli için bir formlll bulun- Askeri liseler mezuniyet im-

s. 1 lllittir. Bu on ay zarfında umumha Bu iıtatiatilrte hasta ola~nn eskı .amam ger d daşlannın h kemesı•ne baslandı muttur:. tihanlan için maarif emanetine ı~ •e falılte adedi .. yanı kayıt bir de meslekleri, içtimai sınıfları, san.ter~ yük bır memur kadrosu var e- m U a • Komısyoncular evveli Esnaf ban· . b' . . . ı •de ualmqtır. Bu meyanda da ayrı ayrı kayıtlı bulunacak .. v~ daım yordu. kasına karıı kefaleti müteaelaile ile yem ır talımat gelm1Jtır. Bu 
t \'fbırevı hastalıklar da azalmııtır. E- takibe tabi tutulacaktır. Sur atle te: Dtin bu hususta kendisile Aksarayda Cemil Bey ismin· muhakemeyi 24marta talik etti. biribirlerine kefil olacaklardır. Bu sene askeri liseler son sınıfla· 
inirı n bu talimatnamenin yeni olan davi edilmeyenler. hak~ında cezayı görüşen bir muharririmize Be- de birinin evine girerek usul ve al h' deki muamelenin icrasını müteakip eanaf rında mezuniyet imihanlan 11 

eli\ ıııı yalnız umumhanelere ait olan nakdiler tayin edilece~r.Sıhh' 
1 

d' e reis muavini Hamit Bey kanun hilafına taharriyat yap- Diştabiplerİ ey ın bankası her komisyoncu namına martta yaprlacaktır Sivil lise-
. "· lllı idi. Talimatnamenin tatbikın- Haber aldığımıza gore ıyckve e ı~ . . tıklarr iddia edilen Aksaray po· dava 1000 liralık bir kefalet mektubu ve- !erde hazirand a . 1 kt 

!1C"'n evvel 80 umumi evden timdi an· kileti yeni neıredi!en hı~~ıssıhha u'~h· demıştır kı: . recek, Ticaret odası da bu mektubu • , a Y. pı aca ır. 
le k 49 kalmıttır Bunlardan 45 i hı- nunundan batka bır de emrazı z - Mezarlıkların ıman evele· l~s dkomŞisekir~iği ko~er muavinle Tabelalarına diş doktoru ün- taatik edecektir. Maamafih henUz . ~skerı lıselenn mezuniyet 

· m~tiyan, 
4 

u iıllmdır. Bunlar da ha· reviye talimatnamesi" hazır!amalrt: mirde bir bütçe ayni zamanda nn en a r ve polıs memurla· vanmr yazdıklarından dolayı iki bankanın idare meclisi bu kararı taı- ımtıhanlarında askeri muallim
zaıfb hazırcıa müseccel 225 sermaye kal· dır. Bu talim~tn~m~ ~e haz~~~a a- zaman meselesidir. 1931 bütçe- ~.dan. M~u.~. Nihat, İhsa~, diş tabibi hakkında hükumet ta· tik ve taıvip etnıit değildir. Bu İf !erden başka maarif vekaleti mil 

:~·.Halbuki eıkiden fahite .a~edi dar ikmal. edilmış u u::;:ran. bilil· sine mezarlrkların imarı için Hu~e}'.ın H~snu, Ali Remzı, babeti tarafından dava ikame ş?ndiHk husust bir anlaşma mahiye- meyizleri de hazır bulunacaklar 
'---~ tdL Buna nazaran on ay ıçınde Bu talimatnameye . . d B d Halı! lbrahım Hasa Ru"ştü . . tındedır. , dır. Bu mümeyizleri maarif C· 

16 fab' nln ka t1a ki d'l mum hastahanelerde tedavı olunan- tahsısat konulmakta ır. un an . • . n, . olunmuştu. Mahkeme dışçılere F d k ,;. •te yı n ter n e ı · • d kt ı r tara k'l · ve Şevkı Ef lerı d" 1 · e ın 1 pıyasası maneti intihap edecektı'r. 
,..tir. Bu suretle çıkarılanlar da şid- !ardan başka hususı 0 or 3 hü : sonra mezarlıkların mev 1 en- · . n un ıncı c • de doktor ünvanınrn verilip ve- , • uu • , 
'btU takibata tabi tutulacaklardır. Bu fından da tedavi edilen .eşhasb'ıldvı'rı- nin pianları yaprlacaktır. Esa- za mahkemesınde muhakemele· ·1m· -· . D "lf" .1 İ Bu sene Tiryeıtede fındıklarımız 

• .J iter . . . . d k yetlerini makamatı resmıyeye . d . b 1 n ıyecegıru aru unun ı e s- rakipsiz kalını§, fakat buna rağmen 
bu.tıı'"'§ka ~~· ~2:,ıe1tlerını temı~ e ec: meğe mecbur tutulacaklardır. Bu gi·I sen memur kadrosu a temamen rın~ .. ':l~.nm~ştedır. k . tanbul etibba odasından sormuş layık olduklan fiati bulamamışlardır. Buhran ve biz 
n ştı;ncey ırkaıı u uncaya vbeyakılmaut ev ek· bi hastaları tedavi eden doktorlar bi· tesbit edilmiş değildir. Her se- u ~ ~e s .e yalnız omı_- tu. Bu davaya Beyoğlu sulh ce- Bunun sebebi Tiryestcde bir müesae· 

u.. a dar arkaları ıra ma h" · · · ser muavını Şak Ef ·ı pol s · f d lcl sı,...dır. rer cetvel tutarak has~alar'.nı~ uvı: ne bütçesine mezarlrklar ıçın ır . ı e ı za mahkemesinde devam olun- senın ın ı arımızı istihlilk mevsi- . . . . 
eg-il Şiınd'ıye '-·dar umumLanelcrden yetlerini bildircceklerdır. Gızlı teda~ı bir miktar tahsisat konulacak memuru Mahmut Ef bulunmuş D "lf" 'bb minden evvel ucuzca mübayaa etmit (Baş tarafı bırıncı sahıfada) 

. .ııı.. .. " h kk da t tbık !ardır Şahit ıf t'l · di 1 nen muştur. aru unun ve . ~:1 
• • a ve piyasaya da ucuzca arzetmiş ol- - B . . 'u/p;,Q.rılan 216 fahiıenin ekserisi ıslahı eden do~torlar 3 ın ceza a ve ondan sonra kısun, kısım i- .. ..' .. . 5 a ı e ne . odasından cevap gelmedıgı ıçın masıdır. grz. u satırları yazarken; ıki 

tan.ıa 1 ~~İ§lerdir. edllecektır.' "h . tal'mat mar edilecektir. komurcu Şerıf; şunları söyledı: 16 mart pazartesi gününe talik C • k'•t•"kl • gün evvel imzası belli olmayan 

ac 
• ...,li hazırda Beyoğlu cihetinde Bu yenı ~mraz~ z~ revıye ı . : • • b J d' • • Ben Cem ·ı B . evine evız u U erı aranıyor bi ald - b' 

•le az umumhane kalmı• olup, he· namesi tatbık edıldıkten sonra gızlı Bır Çın e e ıyesının - • 
1 eyın olunmuştur. . . r zattan ıgırnız ır mektu-tec • 1 k ha girerken hiç birini görmedim. Muhtelif ecne.~ı memleketl~r T~- bu hatırladık. Mektubun lü· 

•n hepıi Galatada toplanmış bulun hiç bir haıta kalm~mış ~ aca • ... •· alı· y 1 C .1 Ef l'k lb' Fahn' Bey hakkındakı' caret odamıza muracaatla cevız kö- ' va! ktadır. talı"ın menoei tctkık edilerek, onü- SU a ruz emı ., gece ı e ı· tU"'U ··ha t k . kt d' 1 zumsuz mevzulara temas eden 6 "' k . .. .. 6 mu yaa e me ıstemc c ır er. 
kad lıa Umumhanelerdeki muayeneler da ne geçilmesi kolaylaştırılmış olaca • Çinin Hankof şehri beledi· sesıle kapının onunde haykın- evrak Ticaret odası vaki talepleri ceviz kü· kısmından sarfınazar edersek, 
anl lılrı bir tekil ahntttrr· tır. . • yesi Belediyeden İstanbul şeh· yordu. tüğü ticareti ile alakadar olan Tica- hulasası şudur: 

b .Keza talimatnamenin tatbikinden Bu talimatnameden sonra zilhdred~ı . . B l d' . 
1 

· · t - Ne diye haykınyordu? İzmirde yapılan bir dolandı- ret odalarımıza bildirmiştir. "İş Bankası teessüsünün ilk 

k 
_erı 76 gizli randevu evi seddedilmiş- hastalıklara musap olanların a e ı rının e e ıye ış enrun ne sure B .. k I . . ır ,.. d kti ·d d'ld·-· · - Onu da işitmedim. rıcrlıktan dolayı Hakkında ih· ru se sergısı senesinden beri hissedarlarına 

... Jt · .oun!arın ekserisini hıristiyanlar kat'i olarak taayyün e ece r. . le ı are e ı ıgını sormuştur. sor :şkil etmektedir. Randevu evi tahar Fuh~şla. i§tigal ettikleri.s•kt takı: Belediye buna cevap verecektir. Komiser muavini Şakir Ef., zar müzekkeresi kesilmiş olan Brükselde nisanın 8 inde beynel· her sene yüzde on beş nisbetin-
an 'Y~tında polis mesken masuni- bat netıcesınde anlaşılan bar çok. e~ B l d• b •• Cemil Beyi tevkif için ellerinde Fahri Beyin İzmirde bulundu- milel bir sergi açılacağı İstanbul Ti- de kar tevzi ediyordu. Bu kar 
el' ;•tıne ciddi bir surette riayet etmek- nebi kadınlar bir daha memleke~m~- e e ıye utçe Altıncı istintak dairesince veri- ğu anlaşıldığından hakkındaki caret odasına. bildirilmiştir . . B.u sergi· geçen sene yüzde on ikiye bu se 
uy3 c, sıkı takibattan sonra ancak bir ze avdet etmemek üzere hudut arı- .. • evrak mahalline iade edilmiştir. de gıda ve zaraat maddelerı ile pa- ne de .. d . d' 'ld' A 

ev basılabilmektedir. cine çıkarılmaktadır. . encumenı miş yakalama emri olduğunu muk, tütün ve tiftik, yün gibi mad· yuz e ona m. ın ı. ca-a7, d Kapatılan 7
6 

randevu evinden ma Mevcut uınumhan~lere. ~~nıden Şehir meclisi bütçe encüme- söyledi ve ezcümle dedi ki: R fk Ah B • deler de teşhir edilecektir. Sergi ni· ba buna sebep nedır? Bu sukut, 
/a·k ~'~bdiğer gizli 6 ev de poli~in sıla hiliç bdir. -~erdme~Y~u kg•~:~;:.~~.::~:: ni dün Belediyede bir içtima yap _ Esasen bu Cemil Ef. rakı e ı met eyın sanın 22 inci gününe kadar açık ka· gelecek sene için de devam ede-

A "' •tını hissederek kendılıklerın- r me ıgın B . . d akkat k yaraları lacaktır. cek midir?" 
enı ~en evi .. k 

1 
d kül vaziyette kalmakta, zabıtanın mıştır. u ıçtıına a muv açakçısıdır. Bir defa biz bunun .__, • 1111 • , erını apamış ar ır. k k dı 1 .. • h .. ' k im Anlaşılıyor ki, mektubun sa-

;ssiıfı . Alakadar makamlar talimatname- takip nazarından aça?'~ma ta. r .. , butçenın enuz tastı ten ge . e evinde rakı bulmuştuk. O za· Mahit Etem B. isminde bir kandı'llı' rasathanesı' nı h ı h nde ıcrayı k ı ı hibi; dünyayı işgal eden iktısa· 
ge 

1 
n tatbikından sonra zührevi hasta- · Umum ane er arıcı . . mesi hasebile müna a e suretı e man da yalanc ıktan bayılmatak genç tarafından Vakit refikimiz d 

kat .•kların ne kadar azaldığını anlamak faal'.yet •?enler h.akkın_da ıse ç~k şıd l yaprlan masraflar tetkik edil- !idi yaparak memurları ig-fale tahrir hey'eti müdürü Refik i buhranı ve onun neticelerini •çın teferruat! bir istatistik vücuda detlı ahkam tatbık edılmektedır. . . (Başı birinci sahifede) hiç nazarı dikkate almayor. Yu-
k ı 1 1 mıştır. çalışmıştı. Hatta, bir aralık rnan Ahmet Beye karşı yapılan çir- lannda heyet rasathanesi yapılmalı- karıdan beri işaret ettiğimiz 

i ~· ı_M_ IO o ı •~ l ~~ Ada çamları galı bile devirmişti. Yakalama kin tecavüz hadisesine ait evrak dır. Erzurum ve Adanada da Sismo· noktalar bu zatın end ' ,.ı·• · · · t' k " · M"dd · ·ı· - d' d'I · graf rasathaneleri a•mak lazımdır . k t 'trn. d bil' ışe ve me , ,,. emnnı yerme ge ınne uzre ıçe u eıumumı ıge tev ı e ı mış • ra mı a 

S /J. 
Senelerden beri bir sürü ted- Bundan başka miknatis rasat is- ın e e ır, sanırız. 

. _ ri girdiğimiz z;;ımaıı kendisini tir. A ak İ B k 
r. bır alınmış olmasına .. ~agmen gecelik kıyafetile bulduk. Bizi tasyonlarına çok ihtiyaç vardır. Ve ne . Ş . an asının vaziyet 

_; Ada camlarının tahnbmın ve, .. .. , h b' Tabibi adli Hikmet Bey, Re- bunlar sok masrafa mutevakkıf d.,. ve faalıyetıne temas eden mev-

i~;ı Sabık Musul meb'usu !::~~~~~:.n~\~~?;: İs~:~~:~~-ı~:~:ucbr~ral~mde~7n~:~ :: ~:;:;_ !~kı!':1:t~i7u~~:::ı~~:~ gild~~ istasyonlarla her taraftaki ~a~:~:;ı~s~!~~% s.öz daha l• 
tJ maga aş a ı mıknatis tahavvühitı tesbit edilebile- t B z · 

hlı 

1 
ve Adaların en büyük ziyneti o- Ş h't M" · H C .

1 
dır. Raporda yaraların beş gün ceğı gibi sahil gemileri ve tayyarele- Ş an~.ası, geçen sene de, bu 

11 

N • B • katı• J• lan çamların tahribinin onune B . a 1 
.. uzeyye~ · emı zarfında kapanacak şekilde oldu rin gece seferleri için de faideli ola· sene de yuzde on beş nisbetinde 

Urı eyın k · · · t db' 1 · · eyı 0 gun polıslerın arasında ğu tesbit edilmiştir. Binaenale- caktır. bir kar tevzi edebilirdi. Umu-
ki feçme d'ıç~'.1 ye~~ ~ '~;~ ıttı- gördüğünü, çamurlar içinde yh, şimdilik hukuku umumiye Bunlardan, maada memleketin mun tetkikine arzedilen bı·ı· 

teS .. a~ın~. uşu_nme e r._ .1 assa çırpınırken kolundan tutularak taht 1 d' k anço 
d k e nanuna takibatta bulunmag-a . . e arz maa ın mınta alarmın tes- sunda bu ı'mk"n va~z·h " "l 

1 H K 1 I
• onumuz e ı vaz m vsımı ıçın ...... 1 k . d'-· . t d k " ı an goru e 

ÇB K b" 
1 

d b" 
1

.. .. .. 
1 

k goturu me ısten ıgını, söyledi pı ıne e yarayaca tır. bT 

Arnavut asap acı U e ı oy e te a ıre uzum goru me v " h il ht mahal yoktur. Bunlardan (400) tane açmak ta- 1 ır. Bankanın, bu sene yüzde 

d
. e ma a e mu arı var nu ld hk" 1 d f ı b' 

Y 
• t k h te ır. idi?" sualine "hayır, yoktu!" am ma um arının zım is• de şimdilik 15 istasyon tcsi- on an aza ır temettü dağıt-

l' 

üşC 
vı 

ak 

Burgazd
"'.lln unanıS ana aç Ş h • hh t' h Jd ? b D'- cezası si·k· afidi.r. R_.as.ath.anemiz fiziki arziye mamasının sebebini,· bugünle' u" 
.u. .. .. .. • . . e rın Si a 1 ne a e ceva mı verdi. ıger şahitler muteallık butün ışlerle meşgul olmak ahval ve şerait içinde çok lü-

Bundan bir müddet evvel sabıkj mürcunun duıkkan~na Jıtmıf .. İ Gazetelerde son zamanlarda de bunu kısmen teyit eder ifade- Aldığımız malfunata göre Ad tadır. zumlu gördü -Ü basi ih . 
Musul meb'uau Nuri B. feci bir su- Fakat badra arıhn a vgbaa o kmuf... şehrin sıhhati 'bozuldug-undan le~de bulundu. !ar. .Müddeiumu- !iye encümeni, bazı idam mah- Bu meyanda mıknatis tahavvulle- . g . ret ve tı· 
rette katledilmiş ve katil kasap Ha- Aşcı A urra marukin' Ahra asının " b k ah lb ri ve hava ilc arzın elektrik tetkikleri yata nayet etmesınde aramalı-

• .. k' firar etmiş ve komşusu bulunan es cı mct usta bahsediliyordu. Bu huhusta ken mı aş a ş ıt ce ıne lüzum ol- kfunlarr hakkındaki cezaların de vardır. drr. Bu ihtiyatkarlık, bankaya 
cı, vak ayı mutea ıp .. d"kl · · .. 1 1 t . d' .1 .. .. t" - .. .. hh' madığını söyledi. Mahkeme ta ·1· d · ı k 
0 

zamandan beri zabıtanın en şiddet gor u erını Vşoyk; an.~- ıyor · k . ı.sı e goruş ugumuz sı ıye h • . . . • • tenzı ıne aır o en arannı he- "!•vala. rd. a on beş gün evvel bir iki buçuk milyon liraya yakla-

1
. k. 

1 
. e a><men yakalanama· - Haa... a ayı ogrenme ıste· "d" .. Al R B d · t' k' arrı emrı suretının celbi idn nüz tesbit etmiş degı- 'ldir.. t b 'tik d B · ı ta ıp erın r ı; k Ef d' b' . 'k mu uru ı ıza . emış ır ı: ~ gayrı a ıı var ı . . u, geçmiş ve şan nızami ihtiyattan başka h .~ 6 S ünlerde katilin Kuleli- yorsunuz deme ... en ım ıtışı ' . havai 1 b' h 1 1 . . ' U ,.. rnıştı... on g Abd h f di .. ' - Şehnn umumi sıhhatin- s• k ar norma ır a e ge mıştır. susi fevkalade 'ht' t 1 k b' 

b d ld g-u anlaşılmış ve der· komıum urra man e en • ışı go t • t} • ı l h 'sa la .J Artık k h . t. kaim ı ıya o ara ır urgaz a o u .. il 1 k d' h r d b' de hiç bir fevkaladelik yoktur. ı r a şır e erı n 1 r rua ışın e emmıye ı amıştır. ·ı r . 
I 

"' dest" · icap eden tedbirler alın- guc e meşgu • en ı 3 ın e ar a- Maamafih nisan iptidasına kadar mı yon. ır.aya yakın bır paranın 

mı 

eJ 
JıJ 

•· ı ıçın d dı U.z İbrabimı· •ahsan tanı- B' dah 'ya.ıe sar· h t l 1 1 d h h rnıştı. am r... . . . . • . . ız a zı " ı as a IK a- __. B h B kar yağmak ihtimali vardır. a er ı tımale karşı elde bulun 
. . . dil b"t" ted- rım ... Nenın nesıdır, kimdır, bılmem. n takı'p eden'z " İtfaı·ye hı·ssesı· nasıl e çet eyin İzahatı B k' b . Fakat ıttıhaz e en u un k ka 

1 
b k · . .u .•ene. ı kış eş altı sene evvel- masınr temın etmiştir. 

birlere rağmen katil hududu geçme- Ş~ g~r~n~n teneir:r ~k~r ar~~~= H Bursa tütün inhisar idaresin kı gıbı hafıf olmuştur. İlk baharın Şunu da ilave edelim k" .. ğc muvaffak olmuş, ve Yunanistana bır suru ı~sakn. g b'~ ... astalık ne?. alınmalı? de vukubulan suiistimal hakkın ve yazın nasıl olacağı şimdiden bi- de on n'sb f d b' ı, yuz. k mıdırlar, hıç ımse 1 mez. !inemez. Avrupadaki rasathaneler de .. 
1 

e ın e ır temettü, 
açmıştır. Dün işimle uğraşırken çarşının Şehir meclisi daimi encümeni da Tütün inhisarı müdürü umu ayni vaziyettedir. Ancak bir gün dunyanın her tarafında . yüksek 

Mağruk kadın içinde bir~en bir gürültü 0 ,1,du .. E".; Hahambaşı Becerano dün uzun bir içtima yapmıştır. misi Behçet Bey şu izahatı ver sonra ki havanın ne olacağını yüzde ve parlak bir netice itibar olu-ot 
~ 

tle 
. . . .. b velii bir agız dalaşı .. sonra pat.pat · t' ks 'bt' ı ·1 b'ld' b'J n A b 1 

- Beşıktaş onlerınde uç kadının. o- . a dı ardına iki el silah... Ef • bir buhran geçirdi Bu içtimada bir çok mesai! mış ır. ·~. en ı ıma ı e ı ıre ı mek müm ur. ca a mem ekette çalışan 
gulmasile neticelenen kaza tahkıka- dıy~ r k koşuştu Ben de merak- ile birlikte aldığımız malumata - Bursadaki sui istimal me kün ~luyor. . bankalarc!an v~ şirketlerd tına devam olunmak'•u" er es ... ld M Kalp hastatıg· ından rahatsız olan sele . k'd" B 1 d d Bırkaç gıin sonra, ne olacağını hang' . h' d 1 en ıt~ 

eti 
ti 

il 
o 
ti 

e 
ur 

- la kalabalık arasına soku um.. e- nazaran sigorta şirketlerinin et- sı es 1 ır. u mese e en o söylemek ilmi bir kıymeti haiz ola- d ısı . ısse ar ?rına ayni mik 
Evvelki gün ğer Llizla, atçı döğüşmüşler, kömür- Haham:ı~~ı ;f!>eb~era~obEfendi . dü~ ak- layı da memurlara işten el çek- maz." ar ve nısbette bır kar tevzii ne 

Sirkecide bulundu- cü evvela silahını ateşlemiş, tuttura- şam te ı e ı ır nov rt geçırmıştir. faiye hissesi meselesi görüşü!- tirilmiş fakat tevkif edilmeleri muvaffak oldu? 
ğunu yazdıg· ımız mayınca saldırmasını çekmiş Zgöziı1' 1· Doktorlar. kendisini okumaktan müştür. için bir malumat gelmemiştir. Ücretli ve maaşlı Meseleleri yalnız kendi g " .. 

nün üzerinden yaralamış... ava 1 da menetmişler ve mutlak bir istira- Sigorta şirketleri İstanbul it· · · oruş kadın cesedinin Abdurrahmanı kan revan içinde has hate lüzum göstermişlerdir. f İdaremizdeki A. B. kısımları yetı.mler zavıyemız altında, kendi dar 
h aiyesi için her sene bir mikdar h'd' · · üviyetı el'an anla- tahaneye kaldırdılar ... İbrahim mey- M • . 1 .. 'k' nın tev ı ı ıçın henüz takarrür U muhitimizde, mücerret olarak 

1 
k G'tt' 'd .. usevı umumı mec ısı ı ı ay son- hisse vermektedirler. Fakat şir- tm' b' kt ınumi, hususi, mülhak büt 1 şı amamıştır. Ceset da°i"~da Y~ . .... ı ı.;.• er.. kt d ra içtimaa davet olunarak bu mesde e ış ır şey yo ur. Yalnız l d .. müta ea etmek; bizi daima ha. 

morgta teşhir o- a ıta. ırarılcarı ı arkamal a ıdr. ile meşgul olacaktır. Hahamhane baş ketler bu miktarı halktan yap- eksper kursuna bu sene hariç- çe er en ucret :'eyahut maaş al talara, yanlış muhakemelen 
lunmaktadır. Bu Kumarbaz ar ya a an ı 1 ki.tib.i Altabibi Efendi şunları söyle- tıklan tahsilata ilave etmekte· ten yeniden talebe alınmayacak makta olan yetımlere yapılacak sevkeder. 
~adın_ın, Beşiktaş d" 1 muam 1 hakk d onlerındcki deniz Beykozda Ahmedin kahvesinde mıştır: .. .. . _ ır er. ve mektebin tedrisatı nihayet e e .. ~ a zat _maaşla Siirt meb'usu 
faciasında boğulan kumar oynandığı haber alınmış ve -. Anıın do puvatrın h~st.alıgı do: Dünkü içtimada bu paranın bulduktan sonra mekte 1·. n muhasebecılıgıne Malıye ve- MAHMUT 
kadınlardan biri o- 1 yapılan taharriyatta kumarbazlardan layısıle Haham başı efendının kalbı şirketler arasında suretı tevzii dilecektir. p agve- kaletinden bir emir gelmiştir. 
Iup olmadığı da Niyazi İsmail Cevdet. İlyas, Adil, çok zayıftır. h Bu emre göre 1683 numara-
meçhuldür. Mairuh kadının ba-ı k h ~i Ahme~ ve Hasan yakalan· Maamafih vazifesinden çekilme- ve şirketlerin asrlatı safı5•esin- 1 k • 

i 
, a ~ d ' diği gibi nizamname mucibince Ha- den alını halkatahmil edilmeme Balıkçılık müfettişi ı as erı, mülki tekaüt kanunu-

Laz brahim, Ayşeyi m•Ş •rz•r. l bi kadın hambaşı1tktan ayrılması için hiç bir si meseıesi görüşülr.nüştür. nun 47 nci maddesinin zeyıi mu 
or U r sebep te mevcut değildir. İşe başladı cibince yetim maaşı almakta o 

vurmuş Unkapanında KUçükpazarda İş· Türkiye mevcut Musevi cemaatla- İ lup umumi, mülhak, veya hu-
d f k b d ı ebolulu Zeh ktısat vekaleti ta f d 

Dün Aksaray a, u a ir alacak lek sokağın 3 oturan ~ . · rı mümessilleri intihabatı yapılmak. MotÖr mÜsademesı' ra ın an • b"t le d "c t 1 1 
vüzünden kanlı bir hadise olmuş ve! ra hanım. dün, Bcdre~ın mahallesın· tadır. Bu intihap neticesinde (60) yen'. t.e_s.is edilen balıkçı_Iık_ mü- sy~~:m ~caş;ar:~r:: :ıs~r,anva;yı: 
bir kömürcü, bitişik komşusu aşcıyı de Havuz arkasında bır numaralı ev- mumessil tefrik edilecek ve meclisi Evvelki gece saat 22 radde- fettışligı 1 şu_batta. n ıtıbaren bunlardan maaşlr bir memuriye 
b lcl 

1 
aşının üzerinden ehemmiyet de oturan Fatma hanımın alacağını umumi toplanacaktır. Meclisi umu- !erinde Büyükada önlerı'nde şa- Gal t d D Ti ıça a ' T "· tb ah' · t d ğber olarak Fatma ... .. a. a. a enız caret müdür- te tayr·n edı'lenlen'n maaşlannın 

11. surette yaralamı•tır . .....,. r ım ıs emesın en mu . • . miye meclisi ruhaniyi teşkil eden 20 d d b -ı b 1 . • h 
1 

h · H f d yı ba•ın man ıra a ag ı u unan Büyü lugu b .. k na il ruf kömürcü, der a orta- anımın zevcı asan e en ı • · aza da iştirak edecektir. ınasının ust atında faa- tamamı kesilecektir. Bu suretle 
m e ma ecruh aşçı Abdur- dan taşla yaralamıştır. icada motörüne Neft sendikat liyete başlamıştı. • maaşları kesilen yetimlerin al· 

dan kaybolmuş, m hastahanesine Maznun kadın hakkında tahkika- Bu içtimaın, nisan iptidasında şirketine ait motör çarpmış ve B . d . 
rahman Cerrahpaşa ta başlanmıştır. başlayacak olan "hamursuz" hayra- U yem aıre balrkçrların mü dıklan maaş ve ücretten mah-
kaldırılmıştır. ,• bir mından sonra yapılması muhtemel- motör su almağa başladığından racaatlarınr kabul ve tetkike baş rum kaldıkları takdirdekanunen 

Ihsan Rifat Bey 

Gümrükler umumi müdür• 
İhsan Rıfat Bey dün şehrimiz 
gelmiştir. 

Mumaileyh bir hafta kada 
şehrimizde kalacak, gümrü 
muamelat ve hesabatınr da u 
~k edecektir. İhsan Rıfat Bı 
yın gümrükteki kaçakçılık vak 
alan ile aiakadar ve meşgul 0 
duğu tahmin edilmektedir 

Vak'ayı doğuran limil, Aubdfak ah· intihara teşebbüs dir. Becerano efendinin hastalığı Ha- karaya çekilmiştir. Nüfusça za. lamıştrr. haklarının sukutuna kadar mu-
•lacak ı 'dir Aşcı urr hambaşılık vazifesini ifaya mani de- yiat yoktur. B 1 k Irk ah h Gıd mese esı · . d ki bir Fındıklıda tün bir intihar vak'a· a ı çr mut assısı M. assas maaşlarının tekrar itası- asız çocuklar balos 
rnanın, kömürcü tbrahım en es sı olmuştur. ğildir. Karadenizde fırbna Veberman elye.vm idrobiyoloji na devam olunacaktır. 
alacağı varmış... d hman Fındılclıda Meclisi meb'usan cad- Esasen Hahambaşılık kaydı hayat ve Üscanogr f t tkik . '1 T 
d İbrahim, komşusu Ab u;;a a te· desinde kain Etem paşa konağında şartile dir." Karadeniıde şiddetli bir şi- meşgul olma~t~dır~ ve:::.m~~ evfik Kamil Beyin 

Her sene verilmekte ole 
darülaceze balosu bu sene gıd 
sız çocuklar balosu namr altı 
da perşembe akşamı Maksin 

<l?n Yemek yer, haftada~ ha .. da~ ·ttir hizmetçi bulunan 17 yaşlarındaki Hahambaşılık için yeniden intihap ' mal rüzgarı e~mekte fakat va- dan maada celbedı'len ı'kı' ası'stan tetkı.kab 
'Yatta bulunurmuş ... Bır mu e ' Nezahet sebebi meçhul bir teessür yapılmasını icap ettirecek bir vaziyet 1 pu 1 · cı· · ' • . 1 Hdiö' lcl . vermeme· • . . kd. d b ·r . . r arın ~eyrıs erme manı o - mütehassıs ta pek k d · . ,.ı yeme erın parasını t' ·sinde tentürdiyot ıçmek suretı- olduğu ta ır e u va?ı eye meclısı, .. . . ya ın a ışe 

ı:e başlamış ne 10".h t bb"s etmiş fakat der ruhanı r•isi İS.ok Ariel efendinin ge 1 ınamaktadır. D•ın lımanda hafıf baş. lrya. ca.k!ardır. Mu"fettı'şlı'k 
Ab ... k n le intı ara eşe u · · · · - · d _ 

d 
durrahman bu vaziyet a~şı~ı 

1 
.. 

1 
ek kurtarılnust.r. Neza- tirilmesi muhtemel olduğu söylen- çı yagınıs ıse e vapurların sey daıresı bılahare tevsi e.aı'lecek-

. . ıh· ha yetışı er . k d' . f . • ' •ı esını kaldırılmıştır. me te ır. ~.si' enn::: ınanı o.ınamıştır. tir. 

Tevfik Kamil Bey, iki ay barında verilecektir. Hayı 
sonra <;>ar~i Trakyaya giderek maksat için verilecek olan ı 
or.adakı T~rklecın vaziyeti hak baloya halkın rağbet etmesi 1 
kında tetkıkatta bulunacaktır. , menniye şayandır. 



1 
• • 
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Fikir, ~i.z;c.h, Edebiyat, 
a b - gSa ... ru-munu % ......... n ~-n~--~--._.,.....-~._~~--~s ... SJs W W Wfta 

.illiy~t lkA~ 
A uın umdesi "M/!fiyet" tir 

Bilmecemiz i\.IAJİK 

25 ŞUBAT 1931 • 

Sct.:ı: ı 'c:ı t 
w • u t 

•)ı.C~= 
mtısabaka:<ında btıyıık nıiıkıllatı kazaıııı 

muvaffak olan 'elıhar Yıldız 

NORMA SHEARER 
SiNEMADA \'arın 

akşam ASRI 
. l:ü 
,,hl 
}il 

l::>AREHANE - Ankara ca<l.-le•i 
No: 100 Teııraf adreai: Milliyet, lı. 
lllnbul. 

Telefon numaralan: 
lstanb.ıl .24311 - 24312 - 24313 

Zavallının hürmet ettiği adam .. 
K AD 1 N ARZUSU 

(.\letro Coldwyıı .\layer) in c:azip n miıkenııncl ıilnıiı 
mümtaz arri't Le,·i; Stoıı ve Robert .\loııtgumc ry iic iı(.' 
ber :ırzı eııdı!m edecek ve ınuv~ffaknetini tezvit ctlc,ckli 

Perde aralarında zcnııin \3r)·ere. programı : Akıllı 
.n• 
i u ABONE ÜCRETLERi Yaşlr bir adamdı. Bir ibüyükj yordu. Fabrika sahibi yalvarı
; 

• 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuru, 800 kuru9 
fabrikada memurdu.Her sabah yordu: 
erken işine gider, muayyen va-' _ Bütün mevcudiyetimi si-

Maymunlar ve mcşhurÇingeneler Asso ,e Jana 
UC*IMM .. HICNM941K•) · aır 

ı. "İı 
l 
le 

~la 

e· 1 
1 .,, 

6 • 750 " 1400 .. 
12 H 1400 ,. 27~ n 

Gelen evrak geri verilme:ı 
Müddeti ıeçen nüshalar 10 kurut 

tur. Gazete '" matbaaya ait itler 

kitta evine gelirdi. Bu seneler- - · s· · 
d be · bö' 1 d d' d ze feda edeceg~m. ı.mı her ar-en rı . y e evam e ıyor u. _ . 
Bu adam fabrika sahibine kar- zunuzu yapacagrm yalnız ıste-
şı pek tuhaf bir hürmet besliyor diğim şey, beni sevmenizdir. İş 
du. Bu hiinnet pek derindi. Fab te karşınızda diz çöküyorum ... 

için ır.üdiriyete müracaat edil~. rika sahibi genç bir adamdı. Bu Nasıl.? Fabrika sahibi diz 

ltllmecımlz/n Jıafledilmlı 
f#ltli 

1 l? 3 4 • 6 7 8 9 10 l 

~:ıat 21 ı 2 
~·····~····••+C•,•• .. ••••.+ i MAURfCEu11CHEVALlER'yi 

~ 
ei. 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini genç adamın babası v?ktile bu çöksiin.? Bu mümkün miydi .. ? 
r"-•b •• u-·ı_e_tm_ez_. _________ 

1 
memuru almıştı. Faıbrıka sahı- ı Adamcağız kula:ldarna inanmi-
bine karşı olan derin hürmet 

1f <orn"rn~~,~~'~'!.,}~ ~~'~ heo" 
ı t ELH

1

AMRAekrSİNEMASIND
101 

Bugünkü hava o öldükten sonra oğluna karşı 1 yordu. . 
hissediliyordu. İşte eslti, emek-/ Fakat genç, tatlı bır kadın Dün en fazh 1-araret ~ enaı 5 di • 

Bul(iiıı ruzgdr pııvrnz ve han kapalı 
ve ya~ışlı. 

tar memurun garip haleti ruhi- sesi buna cevap veriyordu: 
yesi ki fabrika sahibinden en - Benim bütün arzularımı 

ufak bir .t~nkide bile ~n~ruz kal= 1 yapmağa hazırsınız. öyle mi .. ? 
mam!k ıçın ne yapa~agım .§~ . Bu çok parlak temmat.. Fakat 
şırdıgı zamanlar oluyordu. Işı- . . b "d l tl' k . ı-

. b k 1 ..ı - h' k' sızın u sı c e ı aş ınız ne ,a-
nın aşına geç -a <.ııgı ıç va ı , . 
değildi. Böyle bir şey olsa fab- dar ~evam e<lecek .. Hıç erkek-
rika sahibinin: lel"e ınanrlrr mı .. ? 

Bugün biraz geç kaldımz ... J Kadın istihza ile cevap veri
Diyeceğinden o kadar kor- yordu. Bundan sonra ne oldu? 

kardı ki böyle bır ~ey işitmiş ol- ı Adamcağızın daha ziyade din-
mamak icin her seyi yapmağa j 1 d' D k k d h" 
h d 

, · eyem ı. eme o a ar ur-
azır ı.. ! . - . - f b · k 

Huliisa bu adam, yeknasak' met ettıgı, korktugu a rı asa-
doğru bir memurdu. Bulundu- hibi de zavallı aciz ve zaif insan 
ğu yerde herkes tarafından se- lardan biri idi .. ! O akşam zaval 
vilen bir memurdu. Onun hic, l~ adam evine geldiği zaman 
tahammül edemediği şey fab- yorgun kırgın tir halele idi. 
rika sahibinden ehemmiyetsiz, ____ '_ __ _ __ _ 

ı-:.if.J·ri ... ~ Llı! !t'C~tı:iz 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

l - Bir vilayetimiz ( 7). 
2 - Nota (2). 
3 - Arsa (5). Köpek (2). 
4 - Taze değil ( 3). Duman lc

k<si (2). 
6 - Dost (3). Kocamın kardesi

nin k"rrSI (4). 
7 - Yuva (4). 

8 - Bir göz rengi (3) 
9 - Hicabm tersi (2). 

10 - Deği~mek (7). 
11 - Beygir (2). 

--."""''"· im~~ 
:\N:\.\ :'il.\\ \\ \l\C 

ve \\i. 01.\\J) 
(' ~: 1 1 I·: N N J•: \ 1 L 

il .\ K 1 \ 1 1 
J·: R 

ımılıtcşem \C zenl(in [ilinıiııu, 

• ir:ıc.<ine Je\.am edilecektir. Buna ilaveten: 

ı KADIN iSTERSE 
+ flir mııkeınıııcl filıın daha: N.ancy Caroll ve Charle 
4,1' Roggers tarafından. + Yeni FOX MOVlETONE halihazır dunya havadisleri 

·~ .. ~~~••OC•)••·~~·••••• eo•••••fio•••e 
Bu akşam r-~.AiinsifK Sin;masında 

~- .,.. ... Hr-O • ...-.ı..-·~ ..... ----
\'eni hir sincm.ı yıldızı olan Vl<:R.\ FLORY ile arkada'' 

,).~\IESON TllOl\IAS tarafından 
i ....... -~-......... ; .~-.... -~ ......... , .. 

L~~~~~ .. !I: .. ~.! t§JL!:J 
Se<lı ı·e şarkılı filmin ilk: iraesi. 1f,11·etcn 8 k';iden mürekkep 

J-A-L~M-A ____ E_S_P·-A~~-0 LA j 

bir surette bahsedilmesini işit- M ~ı nl lor ınu"s!iha'''lSI 
\rjı.1.ntin orkestrası yeni tangolınnı terennüm edec..·ektir. 

<'A\!INITI l.AZ\lS \'OTO:' ESPANA FARlıL'C"A-OUE VAC-
1 [ o\Cl m - U. PF.SC:\DOS DE PERL.\S PF.RlCON '\'atinııal ve,aire ;kı~bi ~ y .. .-in. ismi Kızıltoprak. .. Beledi- mek ol_u:du. İki kişinin fabri- en Bırıllb uu l\u irtihal . 1 

1r,< 1 ~e ismi değistiriı: zanıunda bu- ka sahıbınden bahsederken: Dar:işşefaka müe . .,i•lerioden Ce-ı ı4J ilet akıaııı saat 21,112 'e cuma ilt puar glinkri saat 16,li2ıc 

re:,-'. 1 undum _degiş-tirmedi. B. en de .. - o mu ... ?.D.ah·a. pe.k ge. nç .... ı Gazinin nutku ~~ı .. Beyin mahdumu .ve mü~elern~ü-11 ST.ı \ l..\L Ill:t, H 11 \RI)\ 1 !:!'!:!''!"e::: Tde[rın lky<ığ-lu 2x.') 1 
~· ı b 1 duru merhum Hamdı Beyın buyuk (; I·: (' I~ 1\ l_j s, !. ,\ R J 

l· • .aşınmaga karar verdim. Ne Olen babası gıbı ışlen ı mı- . h f 4 .. 'T' . .,.. damadı. ı· .. I" ~ k - l il T l il A 1. 

r be !ersin? yor ... Bir de kendini bağlamış... .. 9cJ 1 ncı a ta~n . ~tcu ~f;; Sanayi ve Maadin bankası meclioi taınaıncl' ·raıı,ızcı '<1Z tı' ı- RICHARD TAUBER 
. " ı - Ne diyeyim kardeş! Renk- Tarzında bahsettıklerini duy' nu a atasa ray ısesın eny idare azasından csbak sanayi müdiirü asım!ıh. ınuau·ı.ı• \il:nindc. mi 9<l •yanından merhum Ali Riz 
Ş ki k d'l _ Mehmet B. kazanmıştır. azısı umumisi elektrik mühemli.i SıPt B. NESE~ER Dı'~ARI ·Beyin ker!me•i ro Ayan reisi mer 

( er ve zev er muna aşa e ı - dugu zaman oradan kaçan, bu d d" · t'h ı· da 'b k ı · ı· B k ne: · . . .., . . şu ur: I un gece ır ı a ı rı f! a ey emış ır. hum Ahmec Riza Be) in hemşire~ 
aei nez. , • kelımelerın kulagma hiç gırme 92 nci haftanrn en mühim ha Fazileti ahliıkiyesi ve büyük kıymeti U a şanı ' Selma 1 hnım vefot etml~tir. Cen• 
';a' 3 Refik Ahnıedın başına miş olmasını isterdi. beri Gazi Hz. nin Adana Türkol il?'iyesile ~em eketin uzun za':'anl~ (LI \1)) ılJ·:s L:\~('J IELNS) zesi bugün Grıztepe'd<ı lstaayoıı cad· 

1 J f . ,,.. . . k G · hızmet etmıs olan ve vefatı clun bn·ı MEtEK ~ ~~nMl INn~ filminde-. gın.: l( ge en er. Fakat bu fabrıka memuru- C?~ında verclıkle:: nutu tur. al l:oşluk husuİe f~tiren merhumun ce- ,. ~; 1 ~ n , \luzikası \F··,orkaııındBa. Lahar'ın 
il;eı ı Tabii okumussunuzdur ... nun tuhaflığı bu kadarlada kal- zının bu nutku dı.ger ~nutukları ~azesi .Pe.~şemb" günü s~t 10 da Şiş-) u fj IJ " 
ad; T Vakit" in tahrir müdürü Re- mazdı Adamcağız yaşadıkca ve beyanatları gıbı hulkın kal- lıda Kuçuk ba!iÇe sokag•nda Meşru. ı ı MA 1 
le V k Ahmet Fransız edibi Claude , . · . '<l b b' .. k~ bine hitap eden derin bir tetkik tiyet apartımaninın 12 numaralı dai- llirhi rlcrıntkn güzel bil' çok 1 JIK sinemasında 

ziıhnıne gıt gı e sa ıt ır h ır .. h d · 'd· G · resipden kalchrılaı·ak Osküdardaki ıım•••••••••••ıııii <ana· • · ale h'n yazı yazdı ve muşa a enın esen ır. azı . . ,.1 1 \' \ , 0 arrere 111 Y 1 e halinde hep o genç f.abrika sa- b tk d 1 lkı t pl aile kabristanına defn~dıle<:ektır. ::-.\R" L:\ l.. J,SLAR, F :\- l.tanbul Birinci Ticaret Malıkc-
lıa t• iye birisi tarafından dövülmüş. u nu · un a ıa 11 ıs ıra arı- Kedel'dide aileıine ve merhumun 
ta :t. ıayak haddi zatinde tatlı bir hibinin düşüncesi hakim oluyor nı tetkik etmiş ve ne yapılma- meclubu fezaili olanlara beyanı tazi- TRUTL.\R bı dol11 ~en gtı- me-indcn: Di Rnyal Bank Ol' Kana-

d E d 1 ap im s bir • ld' -· · · h · · danın hamili bulımılo~u ve \lihran sar :ı •. y degı"'ldı'r. Bilhassa yı'yen 1·_ u. v e yanış Y · ı· . ı_ sı lazım ge ıgını ıza etmıştır. yet eyleriz. . _______ liinçlü ıc sniıııli \ıir filim 
--~ Kc~i;;ytın efendi üıcrint.! keşide kılın-

•q: 't n. Lakin bu hadisede Refik şey görse: Ezcümle vergi meselesine te Yeni neşriyat göre~cl:.siııiz. mış olan ~~9:' dol:ır ı;- çentlik 27 

En ~ hmette fazla dayağı atanın - Ah, derdi bu böyle olma- mas etmişler<;lir. Ötedenberi ba K~JR~K'~ vıı "iZ Aıııstıb 929 tarihinde vadesi hulul 
Şı . '.~ rpalandığı muhakkaktır. Zira, yacaktı .. Fena olmuş .. Bunu bi- zı mıntakala-ın halkı verginin Jan Jak Ruso IJ 1 ~U eden poliçayı zayi eylemiş olduğıın-
'tr c r fikir adamının aleyhinde zim fabrikanın sahibi görse ne çokıluğundan şikayet etmekte- Resimli Gazete sahibi Sedat dan bahsile iptaline karnr itası t•lc· 
e ı .~ ılunduğu için diğer bir fikir a- kadar hiddetlenir .. ! dir. Gazi Hz. nin izah ettikleri Simavi Bey tarafından J an filmidir hile me/.kılr bankanın vııkubıılan 

f.thc ·1 mın do"vmek fik' ha atın g'b' b. d'kkat edı'lecek oltı nıürac<latı üıerine b,·bu 11oliçc kiınin i: ı ır Y a Git gide gülünç bir şekJe gi- ı 1 ıraz ı r- Jak Rusonun hayatı ve eserleri 
tıfü . . k. l'kl d' H ·ı sk·s·nden fazla d "!'\ ııııı scııı sinema mtıvaf- yedinde ise kırklıeş ~ün zarfında 

1. remıyen çır ın ı er ır.. ay- ren bu hu··l"lllet bı'r gu"n bı'rdenbı'- sa vergı ere ı ı e- hakkında yeni bir eser nesredil v . - n1ahkemcye ibrazı ve ihr31. cdilnıe-
• eye, memlekette bulunan biri, i- · F ğildiı:. Bu şikayetlerın sebebi miştir. Kıymetli bir tetkikin fakı".'Ctİ olup Berliııli Si:\!-:. d 1: re fazla yıkrldr. akat bu yıkı- - • iı',i takdirdcgipıal edilecej!;i ticaret 

de~in<le Osman f.~erit pı~a merbu 
mıın koskünden saat onbirde kaldı-

rılacak nınnaıı gci.ıtepe canıiinde 

kılınıp Kandı! i' de ıilc;i kahrlst•nına 

götürülecektir. 

1 R T l il A L 
Sdanik eşrnfınıian me•hum Meh-

mcc Karak•ş ~:fondiniıı oglu ve t(ic
cardan ı\laciı Karakaş !!evin birade· 
ri O;man Rüşni l<arnka• Bey irtihal 
eylemiştir. Merhumun cenazesi :;;i~
lide Halaskılıwı7.i caddesinde Şişli 
ilanından bugün saat on buçukta 
kaldırılacakıır .. \ilah ıJhmet evle;iıı. 

Istanbul Liseler 
Mübay:ıat komisyonundan: ! · u ı "gelir de dava eder, yahut padişahlık devrinde bazı şehir- mahsulü olan bu eserde Sedat \! \ \'J[ l)JZI kanununun ımıddei mabsu~ası muci· 

H< b !' ı " d' k' · lrş az kaldı adamcağızı ezecek- ı · 'd t d - ., · · · -• a ,mııza e a o ur ıye çe ınıp erın vergı en amamen egll- Simavi Bey Ru.so hakkında mu hince ilıln , lnnıır. l>taııbu! kız muallim mektebine 
Jüıumu olan fizik aletlerinin 22·3-9;l ı 

Zayi: Kütahya nüfus idaresinden ' E c zmıyalım... ti. se kısmen istifade edilmesi, di- fassal iwhat vermekte, vesika-
rlr a Fakat her hangi bir yabancı- Bir gün bir iş için fabrika sa- ğer taraftan öbür 5ehirlcrdeıı !ar neşretmekte ve eserin Ru- DOLLY HAAS tarihine müsadif paY.al' günü s.at 1 tı 

alınış olduğıım nilfus hüviyet cüz-
n 1• da tenkit edemezsek gazete- hibinin yanına gidiyordu. Evve i fazla alınmasıdır. soya ait fotografilerle ele tez-
mı : iğe veda etmeliyiz.. Claude la söyleyeceği şeyi iyice hazır-' Cümhuriyet idaresinin vergi- yin eyleınektedir. Mühim hir 

n {t rrere'in tenkidine tahammül ladı. Ne fazla bir kelime, ne ek- yi müsavi olarak taksim etme- tetebbü eseri olan ve devamlı 
H 11 =iyenler bütün gazeteler neş 'k b' ··mıe Tamamile ha- I si, imtiyazlı mıntakaların şika- bir emekle vücude getirilebilen 
· at d h'dd ti l b' b sı ır cu ... · · ı B · · · · İl ın a ı e enecc' ır u- d . yetıni mucıp o mu5tur. una bu kitabı karı\erımıze tavsiye e 
~l J m;ı buldular. zır ı. 

1
. 'd mukabil diğerlerini ağır bir yiik deriL. 

n İ' Yarın Tlbetteki Dalaylama- Kapıya vardu. çerı en gele ten kurtarmıştı-r. -y- -· d d 
hs r;, öbür gün rahmetli Cleman- cek sesi dinledi. Kulağına: . Gazi Hz. nin temas ettikleri ar )ffi San iği 

. ~ u'nun da aleyhinde yazı ya- - Giriniz .. ! der gibi bir ses 1 diğer mühim bir nokta da Halk .\amile ııı.ıruf il,roz ıe btikraza 
11 r ken bir dostunun gelip sizi işitti. içeri girdi. Fakat büyük, Fırkasının programıdır. Kendi delalet edeu mües;iscıPi lıııhrıııı 
1' a nruk.la:11ası ihtimalini ?üşü~ bir hata işlemişti. Fabrika sa- . riyasetleri altı.nda teşekkü.l e- ikti;adiniıı dcı amı ha,.lıil set e\le-

h cçe fıkır hayatının bızdekı h'b' d d -·ıd· 1 n· " t 1 den H. F. Gazı Hz. ızah ettıkle dim. Iş-.rı oh"e kadar hiç bir ic'-
en rı elliyatına hayran oluyorum! 1 1 or~ a egı ı ... · ıger a- iri gibi memleketi en kısa yol- retle iştigııl etmeyecegiın muhterem 

t r. >u gazetecilik ne tatlı san'at ! rafta bır od.a vardı. Oranın ka- , dan saadete sevkedecek yegane ınü~t<·rilerinıize arz tı!uıwr. 
rı FELEK pısı açıktı. Içeriden bir ses geli tesekküldür. l\eırıale:tin 

tarahnclıın temsil l'dilecektir. 

ı:a nıiikalcımlcr [ilim tizcri-

l•ı•ıc•·•a•k•'•~t•t•ir•q•nı•e•k•tc111d~,~ .. 
Z1) i; i\luh3.~:la~au ıatiycllen n~

mış olduğuın 8{)9 ııuıncro!u cüzdanı 
senedi resıniyi YC nüf:!;; tezkeresile 
ı t>U;ıma ilmühabeı'ini zayi etıim. 

)'cni -;ini çıkarac:ı~ımdan eşki::;inin 

hükmü olın•dıı>;ını il;ln ederim. 
A qc ;\esibe llanım ı·ekile-i 

FAi rnıvı~ 

da ihale edilmek ıizre kapalı zarf danı mı ko ~ lıctrim. yeııısi ni çı karıa-
caııındoıı bu tskisinın hülcmü olma- u'ıılılc mevkii münakasaya konnl· 
yaca~ını ilAn ederim. mu~lur. Bu hapıı ınalilmat alm•k 
Calato Büyük millet 1:-Jın +tı No dı btevcnlerin krınıisyon kitahetine mü· 

Mühcndıs Jül Bari>af racaaılan. 

ı .~-,. Harik, b. ayat, kaz1 ve o_t_o_ıı-ıo-lı-il-,-ig_o_r-ta_l_a·rı--n-ız-ı-~---.-,-
~ GalatadnÜnvon haıııııJı k!in ClNYO'I SiGORTASINA 

' Y aptmım. 1 

Türkiyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan ı 

ÜN YON 1

, 

1 )-::::k:u:m:p=a=n=ya:s!ın~a•b!rr~k~e~re~u~~~ra~m~a~d~•n~•~ig~~~n~•~)~·a.:ptir=m=a=yı=n=ız=.====== i -_-. 7 ele on: eyoğlu - .<:vv. 

T - Ço1Z zamanlaı~ hastalar j IIğın ismini söyledi: 1 yordu. Doktor: ~ek acılar~l'l en kuvvetlisfnin bi· 
bilmiyorum. bu çibanm farkına varmıyor- - Frengi.. . -Mesele yok canım... Bu rikinti ve buru,uklan vardı. 

r M • illi~ etin ttfelı'i romanı: 121 
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ı 

c s iye düşünüyordu. İlk sözü: !edim; 
k- Nasılsınız Halim Bey?.. - Cildim hasta. Kendimde 
t lclu ve.. Arkasmdan sor- de müthiş bir iştihasızlık, kırık 
ı lık hissediyorum ... 
l. Hasta bıı hanım mı?.. Ded,im, kolumu sıyıırdım gös-

ı · alim gene güle güle neş'e terdim: 
ti le: - Bakınız vücudüm böyle le-
iı. Evet hu... keler içinde ... 
:ı edi, devam etti: Kaşları bütün bütün çatıldı, 

Bir şeyi yok amma. İşte yüzü dikkatin kesif hatlarile bü 
1 :eldik. Kanında bir az bo- ründü. Hem beni dinliyor, 
ıi uk var galiba.. . hem soruyordu: 

>oktor, gayet ağırdı, tane - Kaç gündür böyle? .. 
f soruyordu: - Bir iki gündür.. 

Neyiniz var Hanımefen- Sonra beni kendisine doğru 
n c,ekti . 

Bilmem ki... - Bu lekeler bütün vücudü-
edim. kPmli~in,. dni'ru iler-lnüzde var deeil mi? 

hüküm verir !ar!. İlave etti: hastalık yalnız size vergi değil - Ne münasebet. Herkes Öl· 
Ne sorduğunu, niçin sordu- - İkinci devre. ya. .. . metli de sen mi öleceksin. 

ğunu, ne düşündüğünü, hastalı- - Frengi... Diyordu. Fakat, ben hiç o- Dedi ve İlive etti: 
Diye mrrıldandı, devam et- ğın ne olduğunu bilmediğim i- Kelimesini işitir işitmez yıl- ralı değildim. Sarhoş gibi idim. - On !Jirıngalık iş. Hiç bir 

ti: çin ne demek istediğini anlama dırımla vuruldum sandım ve sa Ne yaptığımı, ne olduğumu bil şeyin yok. 
- Ağzınızı açar mısınız? .. 
Açtım, baktı bakmadı, yine 

bir: 
- Hıhhh ... 

yordum. dece bir çığlık kopardım: 1 meyordum. Bir insan bunamış Fakat, düşünüyordum: 
O da ihtimal ben farkında- - Frengi ha!... olsaydı ancak bu kadar kendi- - Bu hastalığı nereden al-

yım .. Diye söylemeğe bile lü- Ve .. Halim de benim gibi sını kabedebilir. hadiselere dım ? .. 
zum gönniyordu. Sadece: beynine bir kurşun sıkılmış gi- karşı ancak bu kadar lakayt - Ne zaman aldım? .. 

Savurdu. SinirJ.eniyordum. - Evet hastasınız ... Hemen bi haykırdı: olabilirdi. Doktora son sözüm - Kimden aldım? .. 
O, hiç oralarda değildi. Soru- tedaviye başlarız! - Frengi ha!... gene: - Nasıl ilk kar hanın farkına 
yor ve ben de cevap venyor- Dedi, Halime döndü: Ondan ötesini bilmeyorum. - Frengi ha!.. varmadım?.. , 
duın: - geç kalmış. Baksanıza Ro- Sanıki birisi dizlerimin arkasına Oldu. Ve Halimin kolları ara Hayret içindeydim, bir türlü 

zeollere dedi. bir yumruk vunlu, bacaklarımı Isında bir kötürüm gibi merdi- bu suallerin cevabını bulup vere 
Gene bir şey anlamadım. O büktü, ağzıma da bir şamar ye- 1venleri zor indim: meyordum. İhtimal morfinin 

devam ediyordu: dim ve birden yere düştüm!. Halim, beni vapura bindirme bütün sinirlerimi uyuştu•duğu 

- Hiç tedavi görcllinüz mü? .. 
- Hayır ... 
- İlk çibanr ne zaman çıkar-

dınız? .. 
-Bilmiyorum. 

ban' .. 

- Şimdi reçetesini yazayım. Ağzımdaki son kelime gene di. Otomobille doğru Emirgana ve beynimi dondurduğu bir gün 
Nasıl çı- İlaçları yaptırır, ~ırıngalara baş o idi: götürdü. Arabanın içinde yal- bu hastalığı alrnıs ve hic fark 

!arız. İnşallah bir şey kalmaz.. - Frengi!.. nız eter ile yaşayan, onun ver- bile etmemiştim. Hala ela far-
Halim sordu: Artık söylemeyordum, konuş diği ferahlık ve tenbih ile nefes kında değildim. 
- Doktor hastalık ne?.. mayordum, bilmeyordum, Ve .. alabilen bir insandnn. İyi hatır Ne çok geceler olurdu ki, ya· 

- Sert, tepesi mukaar etra-
fı halka halka mor bir çiban. 

O, gayet kısa, soğuk kanlı ve Ben yoktum! layorum: Boyacıköy tepelerin- nımda sabahlayan adamın kim 
gene kaşları çatık cevap verdi: * * * den aşağı inerken Halime: olduğunu bile seçemez, sadece 

etmemi~siniz- - Gayet aşikar. Kan almaya Nasıl kendime geldim, bil- -Artık ben ölüyor muyum? .. bit- morfin parasını çıkarmak İ· 
bile Jii?.um görmedim. ıneyordum. Müdhiş bir eter ko- Dedim. Güldü. Tees11ürlü bir çin vilcuclümü, etimi, lisabımı 

Ve .. Bir tek kelime ile hasta- kusile uyandım. Baııım dönü- ~!üstü. Yüzünde duyulabile- kiralardım. 

Hatırlamayor musunuz? .. 
- Hayır ... 
- Dikkat 

dir ... 
Dedi ve ilave etti: 

• 



- Kazanç vergisine ) 
dair Od~ın raporu! 

ııır. ' 

u akiler hakkında ·ı Şıiıli;:etler, leme11niıeCI' Şi~keti Hayri~e 
ŞŞ d E k"" .. d k"" kl Hıssedaran Heyeti 

ANKARA 23 - Kazanç --"i vergisi tadilaı'ı hakkında İstan
buı Ticaret odasının tanzim et
tigi raporun esaslan şunlardır: 

.. İcrayı ticaret icin beh~mehal 
hukfimetten nıhsat talebı mec
buriyetini tazammun eden 36 
tncı madde kavanini mevcud_a 
ah1-amile taaruz etrnekte~~-

d •• k •ı • ren oyun e ope er U . t t. arar Veri ı . . 
1 

mumıye ç ımaı un halkı tehdıt edıyor • IU.sedaraa hıyeıi umumi1esi 30 
Erenköy ve Kayışdağı çeş- mart 1931 pnartui ~nU sut on 

(Ba tarafı ı inci sahifode) yit eder. Gene bu tarikat men- mesi civarında bugünlerde bir beşte şirketin Glltta'da Fermeneci-
§ . ha ~r<sı suplan arasında bilhassa Şeyh çok köpekler türemis ve ötekine !erde lelin merkezi idareıind~ ıleli-

hocanın Emine ve mamcı "" . . ld - . • · d · ~- ı 
Fatmamn da evlerinde gizli yerleri Sarninin müntlcnnden o ugu benkinc saldırmakta bulurun~ • ıurcu~ . ıçtimu ..-vct o onur . 

h<le 
ra· 

Binaenalcyh icrayı ticaret ıçın 
ruhsat usulünün kaldırılması 
muvafıktır. 

tekke ittihaz ederek zikrettikleri lı:en anlaşılan Hatice, İffet, ~ ekta !ardır. Bunlardan bir tanesi hır . lıbo ıç'.ırnu :;o. ve daha ~lı·.ıde 
dilerinin ikrarları ve şahitlerin şcha- Hanım her ne kadar Jf!ıdır_i ta- çocuğu fena halde ısırmış ta. ı hısse sahlbı olan hıssedaran • ıştırak 
detilc antaşdmakta olduğundan 67~ rikatine mensubum diyorsa da Köpeklerin itlafına memur 0 ederler ye sahıhl rer ol•billrler. 
numaralı kanunun birinci maddcsı S · l d l d • · Ruzname[ muzakenıt: 
mucibince duru•maları isteniyordu. ayni zamanda Şeyh amıye o- an a am ora ara uğrama ıgı cı 

S 
.T • "f d . lan merbutiyeti ve tarikata men hede köpekler çoğalmaktadır. 1 - 1930 senesı bes slınıı hık-

amının 1 a esı . 1 t ı d . rk kında meclisi idare ve murakıp ra-
Şeyh Sami ifadesinde Uşaltl tariki subiyetini ifade eden kuvv~tlı S asyon ar a ptS l porl a :ının kıruti, \'C hesaban mez-

na mensup olduğunu, fakat altı se?e- vesaik vardır. BI:1 H,anım tanka Göztepe istasyonunun neza- kılrenin ta•dil..i l · meclisi f dırenin 
den beri vaiılık etme~t~ bulundugu- tın en har ve cazıp sımalanndan fetine hiç bakılmadığı ve orta- ibrıs~ 
nu söylemi§ ve .. ken~ısınc akyakızı~ biridir. Delilleri de şunlardır: lığın pislik iı-inde bulunduğu ka 2 - ikmali müddet eyleyen 
mektupların munderıcatı h n d' · · K d' • t "k t · · · - · ı ı h b ka klı t ·ı suretilc cevaplar Ken ısının a ın arı a. ı_na rılerıınız tarafından gazetemıze aza arın yer erine an inti ı ı, 
ve~7ş~ir. ;: :,:ıktuplar tekkelerin mensup olduğu hakkındakı ık~ bildirilmektedir. Şimendifer i- ;ı - lkmıli miıddet evle1en 
seddinden sonra tarikatçılığa dair ya rarı ve evinde çıkan Şeyh Samı: daresinin nazan dikkatini celbe murakıplerin yerlerine murakıp inti 

Kazanc vergileri ile birlikte 
bir çok ve,rgi de tarhedilme~te 
olduğundan bilhassa memunn 
ve müstahdemin kısınma haddi 
asgari olan % !erin tecavüz et

-~ .. , memesi suretilc tarh ve tevzi e
dilmesi. 

zılmış mektuplardır. Hüseyin . ~BE- ile sıkı münasebatmı teyit eden deriz. hıbı ve ücretlerinin ıavini 
ıum, on sene evv~l .uşaki tarı~ne 1 ve "arkadaşsız kalan İffet Yek Su bulunmayor 4 - Meclisi idare aza<ının şlr · 
girdiğini ve Şeyhımn Şeyh Samı. 0 

- t imzasını tasıyan mektuplar •• ketle muımclei ıicıriı ede bulunı-

7. 

l 

.ı 

Beyannameye tabi müesse
Sa.t ta meşkuk matlubat hanesi
nin hesapta kardan addedilme
mesi. 

Ticaret ve Zahire Borsaları, 
her nevi cemiyetler, Sanayi Bor 
sası, Ticaret Odaları tarafından 
tesis edilen müesseselerin ka
zanç vergisinden muafiyeti is
tenmektedir. Tasnif kısmında 
lızun izahat verilmektedir. 

I<ızılordunun yıldö
rıümü münasebetile 

MOSKOV A 23 (A.A.) -
'I'as ajansı bildiriyor: Kızılordu 
nun teşkilinin 13 üncü yıldönü
mü ves°ilesile bütün Sovyet Rus 
Yada memleketin müdafaa kabi
l . 1 Yetı tetkik olunmuş ve Kızılor 
dunun kudreti tarsin edilmiştir. 
liarbiye ihtiliil komitesi tarafm 
dan Vorosilof imzasile neşrolu
nan bir heyannamede ezcümle 
de · ı· nı ıyor ki: "Emperyalistler ta 
rafından hazırlanan yenı müda 
h.aleiere rağmen Sovyet Rusya 
~1Y~setinin b ir sulh siyaseti ol-
.ugunu ve olaca rrını beyan ede 

tız D b , • "1 k • • • 
1 

" o.ar e manı o ma ve ışçı ı-
l e köylünün sükl'ın dairesinde ça 
ısınaıarmı temin etmek ıçın 
llıilrnkün olan herşeyi yapıyo-
ruz_ ve y apacağız. Bir karış ec
~ebı toprağı istemiyoruz. Fakat 
kendi topraklarımızdan da bir 
arış veremeyiz. Kızılordu he

tnen memleketi müdafaaya ha
zırdır. Kıztlordu kudretinden e
ıtıin olarak 14 üncü yaşını bası
Yor.,. 

M. O'Brian 'ın nutku 

VAŞİNGTON, 23 A. A. -
İtalya sefarethanesi Nevyork 
konsolosluğundan M. O'Brian'
ın nutku hakkında etraflıca bir 
~ı>or göndermesini istemiştir. 

· O'Brian 21 subatta Brookl
Yn'da irat etmiş-olduğu nutuk
~ şöyle demişti: - Allaha çok 
Ştıkür bizde İtalyadaki hükıl
llıet gibi bir hükfunet yoktur. 

duğunu söylemiş ve Şeyh Samıye a,, k , d k Sutanahmette Üçler mahal- bilmeleri için mezuniıcı ita sı. 
d - mektupları mazide olan hu- dır. Ve evra ı arasın a çı an 1 . d Ah tl' , k __ d 

yaz ıgı . . K , ) d" Ş h S esın e, me ı so agın a o-
kuku unutmamak ve hürmetlcrmı ar- (Ask ve ur an ıye ey a tu V 'h' B d b' k TÜRK KÖMÜR dil d - söylemiş ' ran ecı ı . namın a ır a 1 
zetmek maksa e yaz ıgmı miyi kastederek yazdığı manzu ·· · b' k bu .. d 
. Salihd d de Uşaki tarikma roen . . rıımız ıze şu me tu gon e - M d I A • • k • 

tır. _ e e ş h'nin Sami oldu- me ve 1930 tarihli (Boğazıçı - rerek şikayet ediyo . a en er nonım şır eh 
sup oldugunu ey ı .. . · · A · H"' · İb · 
ğunu ve memleketinde. bazı murıtler ı<;andıllı şı:ı:an -. us~ın . ra "Terkos şirketinden çektigi- Türk kömür !\lu lcnlor Anonim 
yetiştirdiğini söylemı~tır. . hım Bey ke:ımesı ~ıran Iff:t ı miz sıkıntılar tarif edilemez. Çe ~irletl hl s<edarınının JI mart 1931 
Şekerci Hayreddın .ne dıy~r? Yek~ _I:>ervışan) dı>'.~ yazd~g~/ kilen mü~külattan bütün mahal tarihine müs•dif salı gUnıi saıı 15ıc 
Şekerci Hayrettin tarı~t;ıa alakası kartvızıtler ve 500 l~k tesbıhı le halkı müştekidir. Halk, sa- Galaıada Karı !\lı ı t>i• Pa~ı cadde· 

olmadığı fakat Şeyh Sam~yı İsta.nbul ve defteri hatıratındakı yazıları bahtan aksama katla ve bazan sinde : ·ı<I numerolıı Ova~ım ran hJ · 
d es-···nda tarudıuını soyle- "d • · d k k'f' d 1"11 · r nındı 4 ilnc ·· lcıııa · ı· " ı·n ı' dıre ~ vaaz ·~Sam·. · t ;yesile Ala- ı dıamı teyıt e ece a 1 e 1 er geceleri sularını ccsmelerden u < r. e 1 

mış ve Şeyh mm av ı . ' · • merkezinde ,ureıi ıdiyede vıı~ubu· 
şehirli Şefik Efendinin katip c;>lduğu- dir dedikten sonra ı;ıeı:ınuı?'et- taşıy~rak mustaıcip oluyor .. Bu- lacı ı k içtim adı ham bıılıınmıları 
nu ve bu münasebet~• Alaşehıre gel- ten sonra tarikata gırdıklerı an na ragmcn kumpanya tahsı-lda- rica olunur 
diğini ve Şeri! Ef. nm evınde on beş lasılan bu maznunların tekkele- ıırı vakit geçirmeyerek iki aylık 

ün kadar mısafır kaldıktan sonra .. . · "hl'k k b'l RUZNA \IE 
g ., . .. 1• tm' rin seddine ve tanka tın memnu I ıstı a e mu a ı muntazaman 1 _ "l·c ı ı· , 1- ı' dare raporunun 
İstanbula avdet ettıgını ı ave e ış- . . . İ " • , 
· B ki H n sene evvel Uşaki iyetı· ne dair olan kanunun bırın 336 kuruşu ıhma! etmeyor. s- k 

tır. e r oca o 'hl "k 1 d b o · urı ması, 
tarikına girdiğini ve Şeyhinin Şeyh ci maddesine tevfikan cezalandı tı a o sa a olmasa da u pa- 2 Murakıp ro poru :ıun oku n-
Sami olduğunu söylemiş ve Kulada rılmalarınt istemiştir. ra alınıyor. Yeter ki bonı açık ması , 
bir oda kiralıyarak orada. ar.kadaşla- Müdafaalan dinlendikten son olsun. Tediye g ünü, dört gün 
rile zikretti~ ~akkındaki ıhbarlan ra heyeti hakime öğleden sonra ! geçirildi mi derha 1 boru kopartı hine ait bil4nçon ıın kıraat ve bu 

ka~~ı:ıtım~':'itlti~;rısı Fatma tarikata kararı tefhim edeceğini söyle- lıyor ve depozi.t bırakılan ~ki li- bapta muzakcrat i crısile u sdlkl \'c 
mensup olmadığını söylemiş ve evin- mis.tir. ra kumpanya :r·adına geçıyor. m ccli s ı idare aıaların ı ~ ibra sı, 

31 kAnunucvvcl 19.lO t arı · 

de buluna n 1300 Jük tesbihin de ço- ikinci celse Sonra da tek ra r suyu akrtmak .+ Yeniden mura kıp in tıho' ı 
cukları tarafından getirilmiş olduğu- . için ikinci defa kontrat tanzim ile ıahsisotının taı lnl 

Heveti hakime saat 14 te mı nu ilave etmiştir. ' etmek ve depozit vermek mec- ~ Ticaret kanunıın c:ı J2J iıncü 
Tarikatten değillermiş raJay Ata Beyin riyasetinde ak buriye t i hasıl oluyor. maddesi mucibince mecli si ıdarc aza · 

Emine Hanım tarikat•. mensup tetiği ikinci celsede Şeyh Sami Terkos kumpanyasının idd i- ! arının ~erek h ndi ve gerekse cıhısı 
olmadığını fa~a~ cvi.nin bır od:sı~da grupuna a it kararı tefhim etmiş alarmı ve vaitlerini gazet~lerde salise namlarını bizzat ve bilvasıta 
komşularının ıştırakıle kuran ° u u- tir. Bu karara nazaran 677 nu- k şirketle icrayı muııııeleye mezun 
ğunu söylemistir. 1 maralı tekkelerin seddine dair 

0 Buyokr~fz: ·d· - .
1 

. · 
Mehmet kızı Hatice, hamamcı s- . u a ı egı dır ... Bu vazıye- kılınması, 

mail km Fatm" ve keserlikızı Fa~a ol~ k~un~n neşnnden sonra te nihayet vermek icap eder. Gerek asaleten ve gerekse veU-
da tarikattan olmadıklarını söylemış- tarıkat ışlerıle meşgul oldukları !eten heyeti umuıniycyc iştirak ede-
Jerdir. iddiasile duru§maları yapılan Spor bilmek için hiss edarının !takat yirmi 

Ciğer hoca namile maruf üm;nü- Şeyh Sami. Bekir Hoca, hırda- hisseye malik olmaları ve hisse ıe· 
han kadın da tarikattan olmadıgı.ıu. vatçı Hüseyin Mazlum Kadir Lilk ve Şild maçları nedatını nihayet 21 mart 1931 tari-
fakat evinde bir odada komşularıle _ . . ' , . 
birarada toplanarak kuran okuduğu· ogl? Salıh dedenın Uşşakı tarı- latanbul futbol hey'etinden: hine kadar şirketin idare merkezine 

nu So .. ylemı' ştı'r. katına mensup oldukları ve d" tevdi etmeleri llzııngelir. 27-2-931 cuma günü icra e ı- ı 
Hatice İffet Yekta H. Kadiri ta- nuiyetten sonra dahi butarikata Iecek lik ve şild maçları: Mccllaı dare 

rikatından olduğunu evinde bulunan ait hidematı ifa eyledikleri ken İkinci küme, Kadıköyünde: 
500 Jük tcsb~i~ babasından kaldığı- dilerinin ikrarları ve evrak ara-
nı Şeyh Samının fotografmı da Şeyh . .. 1 - Beylerbeyi - Tötunya saat 
S ' . . bekarlık hayatında kendisi- smdakı mektuplar munderecatı 11' hakem Salahattin Bey. 
amının k hl 'k' .. dd d ne evlenmek için bir kadın bulması ve evra ı ta cı ıye mue atı e 2 _ Eyip _ Kuınkapı 12,45, ha-

maksadile verdiğini Şeyh Esadm res- laletlerile anlaşılmış oldukların kem Salahattin Bey. 
mini de koleksiyonunda bir hatıra 0 - dan 677 numaralı kanunun bi-
larak muhafaza ettiğini söyl~_miş ve rinci maddesine tevfikan bunlar Taksim Stadyomunda 
yazdığı şiirleri bakkında da şııre me- . Ef d" . Ş (Şild maçlan) 

ki ıd · u dan ve sırf şahsına ait dan Hoca Samı en ının eyh 
ra 1 0 ug n · ·· 1 İ b l Alt d olmak üzere yazdığını söylemştir. olması dolayısıle altı ay muddet - stan u spor - rnor u 

iddianame ve karar le hapsine ve elli lira cezayi nak saat 11, hakem Nüzhet Bey. 
Bundan sonra müddeiumumi mu- ti alınmasına ve diğer müritleri 2 - Galatasaray - Kasımpaşa 

avini Fuat Bey iddiasını serdetmiş ve Hüseyin Mazlum, Bekir Hoca 12,45, hakem Saim Turgut B. 
bu iddiasında Şeyh Sami Uşaki t.ari- ve Salih dedenin de üçer ay ha 3 - Beşiktaş - Beykoz 14,45, 
ki mensuplarındandır ve bu tarıka- · 1 ·ı ili li · _ _,,_ti. hakem Niyazi Bey · · b 'k 1 d k pıs en e e ser ra cezayı ııco< . 
tın scyhıdır, u tarı at yo un a, en- • ~ . 

1
_ 

di ıl',uhiti faaliyetinde etrafında bir- Y.e ~ahkI:1mıye.~lenn~ karar v~ Sinema - Tiyatro 1 
çok müridan toplamış ve bunlarla nlmış ve ışbu fule mucaseretlerı ,__ -------------
ayinl~r yapmıştır. Şayanı ~i~kaı. ~- hakkında kanaatbahş olacak de İs B Darülbeda · 

DUHAN 
Türk Anonim Şirke

tinden: 
Şirketimizin hissedarın heyeti 

umumiyesi 26 mırı 1931 tarihinde 
perşembe günü öUt 1 S to Gılıta°lla 
Hızarın caddesinde 18 numerolu 
Nazlı ! lanın birinci katında kAin 
merkezi idaresinde akdi içtima ede
cektir. Heyeti mezkOrde bızır bulun· 
mık arzusuııdıı bulunan l~okal on 

lıın bır nokta varsa o da murıtlerının laili kafiye görülmeyerek diger • ' il 1 yı 
hemen hepsini kadınların teşkil etme nl da b ti . ka tem•I er . . . 'I · d maznu arın eraa enne 
sıdır. Şeyh Samı kadınlık a emın e . . . llıı ak~am saat 

İtalyada bir diktatör 
bir emirname ile ücretleri umu-

hisseye malik hbsedaranın ı evmi 
içıimaa tnk•ddüm eden on gün 7.ıtr· 
fında hiss,c sent.tlcrini şirket vezne .. 
sine ibr•z ı alıuı malılm bir Bankı 
ilmuhaberı ıesllm ile dühuliyc var:ı

knları almaları ilı\n olunur. 
RUZNAl\H:I MÜZAK!<:R.'ı.T: 

Amerikada kaçakçı 
gemilerile müsademe 

tarikatın gayri ahlaki cephesini tem- rar venlmıştır.. fSTAllBUL lfllllJf.SJ 21 30 da 

tiin kara duınanları arasında gayrı ah olunacaktır. 9 K ı ş ı 
sil eden bir simadır. Tarikatın _bü- Yarm muhakemelere devam ~ ~~ ~~ ' 

!iki ruhunu refederck aile yuvalan- Men'i muhakeme kararı 
JIJEW-PORT "Rhode adası" m kökünden sarsan bir adamdır. Vodvil 

23 ZoLı'ren bı'r hoca ve fakat aslan bu • alanlar 
(A.A) - Bu sabah Narran "" 

gansett körfezinde kaçakçı ge ruhu taşıyan bir in~dır. Diğ~~ ~· MENEMEEN 24 (A.A.) 1 1 3 perde 
ı:n ·ı nun Alaşehir~e':' Salih de~e, Huseyın Örfi divanı harp karar hakimli- 1 

ı erile sahil muhafaza gemi Maz!Uın Salihlıden Bekir Hoca ve İ il 1 
leri arasmda bir mitralyöz mü- İstanbullu Hayreddin de Şeyh ği tara_fmdan stanbu~un K~- .. •kili: 

Sadeınesi olmuştur. Bu çarpış- Saminin müritlerinden olduk- ~pı Nış~~ı maha,1.lesınden Ruş 11111111 
ın~ neticesinde kaçakçı gemı !arının delilleri kendilerinin ik- ~ Efen~ııu~ men ı muhakeme-
Ierınden ikisi batmış, bunların rarları ve Şeyh Samiye hitaben sıle 1:'1hliyesme ve hakları:ııda Bu akşam üniformalı ,.abltını 

Nabi Zelci B. 

tayfaları tevkif edilmiştit'. memnuniyetten sonra yazdıkla gayn mevkuf olarak ~ah~t biletlerde tenzilat ,·ardır. 
r ve münderecatı itibarile tari- yapılan Konyadan İdrıs oglu Gişe her gün .oaı 13 ten itiba· 

Dans salonunda bir k~tin koyu faaliyetini gösteren Hay?ar, eczac~ Os~ N.uı.ıi E- ren açıktır. 
arbede mektuplardır. Diğer maznunlar- f~ndılerle İzmırden Rızeli Hacı Altı ya;;ından •ı•ğı çocuklar 

dan Bekir Hoca' Kevst... kızı Fat Ömer, İstanbuldan Ayasofya tiyatroya kabul edilmez. 
NEVYORK 23 (A.A.) ma Ümmühan ve Hatice, Sa- imamı İdris, Arapcamii imamı -------------

Brooklyn'de 800 kadar kimsenin ma~lr Hoca Emine, Hamamcı Hafız Hüseyin, Beşiktaş Ek- Ferah sinemasında yarın akşam 
toplanmış b~lunduğu bir dans karısı Fatma Hanımlar da tari- mek.çi /t , A~i ~ğa imamı_ H:ıJız Ramazan ,·aryetekrinin son ve· 
salonunda dun akşam büyük bir kat mensuplanndadır.Bunlar ev Nun, E_renko~ K_ozyatagı un~ da m ii~ameresi azerl musiki 
k~rgaş~ık olmuştur. Birkaç ki-

1 
. · tekke ittihaz ederek ayin mı Nun Efendılerın de men ı hey"eti fiatl arch tcr.zilAt 

şı de agır surette ya~alanmıştır. 1:;ınıa maktadırlar. Kendileri- ~uhakemelerine karar verilmiş
Dans edenlerden . bır çoğu vü- . ~~evvel ikrarları bunu te- tır. Ekler Tiyatrosu 
:utlarınm muhtelif yerlerinden nın Yunan Operet Revüsü 
yaralanmışlardır. 

.,~,-----

'Yeni çıktı 
,\naiartalar kumandanı 
NIUSTAFA KEMAL 

ile millakat •· 

ll.e11kti haritalarla 

Yazan: Ruşen t.Şref 

0 Fi:ıtı : ı !ıra 
'"let 

............. ~.";'b;•;••;•~•;••~ıf:_:'~"~b;e•;l;nd~ 

-ı Bu gece "FRİNİ" yarın ak-

IC U.. u-. IC - şam "GİANNİDES". Yakında 
J/!._ "Bayadere" "Marieto'' «Atina 

-=---=---- ~HA B C R L C R. Duşeş'--;;i".;---;-;-r-.---
fırka idare heyeti Sablık Piyano Konferans 

Halk fırkası vilayet idare he Amerikan mar,ka bir piyano per-
Selim Sırrı Bey tarafından ev b ı · ~ s 

Yeti dün ak~am içtima ederek şcm e giınli uıt ımıe · ındal he-
velki gün Kabataş lisesinde ta- ı · d ı ı. 

bazı müracaatları tetkik etmiş- < estenın e <ao aca.tır 
!ebe ve muallimlere "Beden ve 
•fikir terbiyesi arasındaki ahenk lerdir. ı• 
ünvanlı bir konferans verilmiş- Avrup~e;:,~!e:~!!:~işliğine MSirku•dsde "ALnhrıocaTddEcsinLdeı· 
tir. Müskirat mürakıpları tarin .. ed~~le·ncorta tBedr:saı~ umu-! .. . . U . 

mı mu uru e\ at e) c un ma- 1 erkı tıcarl't d'"" ': e d. ı rcdile-
Sabık meb'uslar~an ~al.et vel halli ~emuri_Ycti olan ~lı~anya J ·ektir. Talip ol-ınl:ınıı uıddlcr <·enıi-

c ·ı Beyler müskırat ınhısarı- ya muteveccıhen şehrımızden I ı eıi r<i>i ltır.ıhim iki e mür;ıcaaıları. 
avı . . h k .. 

na muratup tayin edilmışlerdır. . are et etmıştır. . • 

Mecllsi ıdnre raporunun 
i:>ti0'.!1 

:\lurilkıplerin raporlarının 
1~tlmaı. 

:ı Bilanço ve kir vo urar he· 
sabatının ta<diki ve ıneclbı idare 
heı·eılnin ibrası, 

4 Meclisi idart azasından kı· 
dem itibarile tebdllı iktiza eden 
ze\·aıın müceddeden ıcyı ipkaen 
intih:ıpları : !\-1rclisi id :ı re ı Z!llıı!'lnil 

Cemil Avigdtır ll !yin t•) ninın u-di~i. 
~ 19;~1 sene<i ıçın Murakıp 

intihııbı ve 111uh:ıs~:ı :i<l rının CI) ini. 

Dnredılecck ihtira beratı 

Bira K'ipük Mayası hakkında 30 
mart 19!1 carılı 'e :ı ı85 numara 
t .ı!ııı n <lı ıın lır~ sen mıiddetlo 

Sinai nıü,lürlıeıin dcn bır kıt'a ihtira 
bcr<Hl İ )Ü İı."tal cdilıuış u. Hu kerrt 

mezkur ı h tira fruhı veya i carı \tcı

leceğinden i ~tira :una ' cy.1 iscicarına 
talip olan zeı atın l•ıınbul Yenı poı
ııh:ın ! arka,ınd• .\ıfr elendi kütüp
hane•! caddeôinde Tii•ki) e l lan No 
18·22 de mukim ı ekili l l \V. IS
TUK l•:fend!ye ınuracaaı etmeleri. 

Devredi'l'ct"k ihtira heratt 
Bir.ı kopiik mayası hakkında JO 

!art l'lll tarih ve .ll84 ııumara 
tahtında 1 o sene müdıleık Sinaı 

müdlirl) etinden bir kıı'ı ihtira ber.ıı 
istihsal kılınını,ıı. Bu kcrre mızkılr 

ihtira lrııhı veıa icara verilecejtin
den iştira~tnı veya istlcanna calip 
olan ıevaıın isıanbul yeni posııhıııe 

arkı,,ndı A,şir Elendi kUtüphıne>l 

caddesinde Türkiye Hın No 18-l!llde 
mukim \ekili il. W. ISTOIC Elen• 
dire ınüracı>al ttrnelerl 

[~;~b~··lı;i~di;;;i-·f 
1 

·ı~ 1 ' ı an an i 
~ .ı 

lstanbul Belcdiyesindan: Ak· 
sarı y )'anıtın yerinde 9uncu ~da

da , '!imar Kemaleddin mahalle· 
sinde 53,36 metro murabbaıtı 

yüzsiiz arsanın metro rnurnbba
ğına 225 kuru~ kıymet takdir 
olunarak bedeli 8 seni" 'c 8 
mll'"ı i taksitte ödenmek üzre 
al:lkadarları arasında açık mu· 

za}c·<leyc konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek ıçın her 
gün Le\ a7.ım mlldiirlüğüne mü
racaatları ve mü:r.arcdeye gir
mek için 9 muYa1;kat teminat 
akçcsılc ihale gtınli olan 26-2-
931 per~emhe l\UllU • :ıat 1 5 e 
kad,ır Enc llıııeni daimiyc müra
caatları. 

"' • * 
İstanbul Beledıye:ünden: Çır

çır ynrı!{ın yerinde 44 hartta 
numaralı adada \l :ınisalı '\1eh

met pa;a m:ıh:ıllcsinde 20 metre 
rnuralıbaı saha,ındaki yüz. üz arsa
nın metre ınııralılrnın:ı. 250 kuruş 

kıymet ~akdir olunarak satılmak 
için alAkadarları ar:1>ıııda açık m<i· 

zaredeyc konmu~tur· Taliplerin 
~arınanıcri görmek için her gün 
lcY•Zını miıdurliilttınc, muzaye
deyc !(irmek için 4 !ıra murnk
kar teminat akçclcrik ihale gü
nü olan '26·2·931 per~emhe 

gün ıı saat 15 c kadar encümeni 
daim iye müracaatları. 

* * * 
lstantıu ; belt>diycsindcn: l'n-

kapaııınJa Hoca llalil attar ma
hallc.,i ıı i rı J\uruçe~me <a kağında 

eöki 4 \' er J7 numar~h Bcle
diyı: mal• lı :ıncnın enkazına ;JQO 

lira ki ı met takdir ol ıınarak $a 

ıılmak için a~ık müzayedeye 
kon muştur. 

Taliplerin şarıııameyi görmek 
için her giln Lernzım mlidürlü
ğüııc, müzayedeye girmek için 
de 22,5 lira muvakkat teminat 
akçelerilc ihale gunu olan 26-

2-931 per~cmbe ıı;unü ~aat on 

beşe kadar enclimenl daimiye 
müracaatları. 

Şirketi Ticariye ve 

Sinaiye ve Maliye T.A.Ş. 
~irkeıi Ticari) e ae S!nılye ve 

l\lıllye T. A. Ş. hissedırınının SO 
l\lart 1931 tarihine müsadU pazartesi 
günü saat 14 buçukta Gılata'da 

Kara Mustafa paşa caddesinde 149 
numcrolu Ovngimyan hanında 4 cü 
kattı ~irketin idare merlcezınde sure· 
ti ıdiyede vukubulıcalı: lçdmıda 
bızır bulunmaları rica olunur. 

'RUZ !"\ A M E: 
1 - \Tedı ·ı idan raporaoun 

okunması; 

~ - Murakıp raporunun ok•n· 
m•sJ, 

!l - 31 kdnunuevvcl 1930 tıri

hine ait bllAnçonun kıraat Ye ıı dJ. 
kiyle Meclisi idare 17.ılarının ibrası. 

4 Y enıuen meclisi idar• nası 
intihabı ve hakkı huzurlıtının tayin~ 

5 \"en iden murakıp intihabı 

Ye tıhsissnrun tıyin'9 

tı Tlcuet bnununun 323 
ünciı m1dde i mucibince meclisi 
idsrc azalırının ~erek kendı ve ge
relcse e~huı sali>e namlarına bizzat 
ve bil\'amı şirketle icrayı muamele
ye ınezun kılınına:-ı, 

(;e-rek :ıs~lctcn ve gerekıc ve• 
kAleten heyeti umumiyeye iştirak 
edebilmek için hissedarının laakal 
yirmi bis,.ye mılik olm a ları ve 
hls;e senedatını 20 mart 19.11 ta
rihine kadar şirketin idare merke· 
zine tevdi etmeleri icap eder 

C.leclisı Jdar< 

KANDRA 
Halk Orman İşletme 
T . ..\. Sirken ı li»edarlarına 

.. ' lzamnamcmizln f.U ncı mıddt· 

sıne tevfikıın ~irk ctimiz hi ::ı~edarlsn 

i\hrtın 26 n ' per,embe günü soat 
IS te Fındıkiı "dı !Tamam uka<ındı 

12 numerod• Sadullah ,-e şürckAsı 
depmunda •diyen ıoplanacaj(tndan 

bis.<edarlınn mezkur nkiııe içtimaı 

Kelmeleri rica olunu• 
RLTZ .• A'.\lf:f l\ll'ZAK~:RAT: 
1 .Vleciisl idare \'e ~lıırokıp 

uporl•nnın okunması 

2 1930 stne<i bfünço ve ~e 
saplarının tııkiki ve Mecll•i idarenin 
lbrısı, 

3 - Temetıü tevzii lııkkındak1 
meclisi idare tckllflnln kıhulu 

4 - 19JI seııe~i için lıir mura· 
kıp intihabı ve ilcrotlr.lıı uvint. 

İzmir - Kasaba 
ve Temdidi demir yolu 

TL RK . İl' K~~n 

İÇTiMA iLANI 
31 man 1931 tarihinde htı1se· 

daran heyeti umumiretlnln ıçıimıı 
adisi. 

lrmir · Kasaba ve Temdidi De
mir Yolu Türk Şirketi h!soedarını 
Ticaret kınunonun 361 inci ve nl 
zımnımci dıbillnin 24 ifncil mıd · 

delerine tevfikan, ;ıı mart ı 9.l 1 
tarihine mll<adi{ >alı ııünn 111t on 
birde alclide surette ıçtimaa dsvct 
edllmelctedir. 

Al:ikadaranın tarih fe vaJ.:ıl ıntlı· 

kOrda Şirketin lsıanbul'dı Galatı"dı 
itimadı Milli Hnındaki merkezı 
ldıresındc hazır bulunmılan rica 
olunur. 

Ru~namei müzakerat: 
- Meclisi idare raporu, 

Mur.Jcıp ve hesıbıt mufeı 

tişlerinln raporu. 
- 1930 seaesı heaıbıtının toı· 

vlbi, 

- Nizamumei dahili mucıbince 
lCVl.i&t lcr,uı. 

- Murakıp n heubar müfet· 
ılşleri tıhsisatlle vaıilei mahsusa ifı 
eden meclisi idare •7.ılan tahsis• . 
nnın tayin~ 

- Meclisi idare azalınnın be· 
rıed zimmeti, 

- Meclisi idare azalarının ıa· 
tlbıbt, 

- Diğer şırkeılccde dıbı aza 
bulunan Meclisi idare azılarını me7.
lciır şirketlerle cereyan edebilecek 
olan muımcl4tı tık.ip zımnında s1-
IAblvct boh0ı. 

Asalaten ve yıhuı vekllctcn -'U 
hı»e senedine malik bulunan er 
hissedar heyeti umumive içtima:•~ 
lştfrak etmek hakkını nizımnameı 
dıhilı muclbınce haizdir. 

lçtimaa ıştirak edebllmek ı , ~ 
hissedarın veyahut vekilleri haiz 
bulunduklın hisse seneılecinl tir 
Bankaya tevdi cttiklerinı içtimad 
lbkal on güa evcl ispat etmelidirler. 

Bu bapta !mit edilecek olın va
raka ile numerolu bir bordrovu hh 
ıedarın ~irket idaresinden ~eyahuı 
Osmanlı Bank8'ındın istihzar edebı 
lirler. Her 112aya nama muharrer bir 
dUhuliye varakası ite olunacaktır. 

Meclisi idare 

Dersaadet Beyoğlu ve 

Yeni.köy daireleri 

Türk Anonim 

GAZ ŞiRKETi 
l leyetl umumiye içtimu adisini 

1931 ıenesl l!9 mart pazar Uünu 
saat 14 te lsto.nbuldı Sulttn Hıınımı 
meydanında umumi ticareti hariciye 
Bankası binasında alcdeyleyeceğin· 
dco, hissedara, ~bu içtimada hım 
bulunmığa davet olunurlar, 

Hı1et1 umumiye içdmaıoı iştiruk 
edebilmek izin hi>aedarının iÇtima· 
dan on gUn mnkıddem hisse senet
lerini lstanbul"dı mezk:Or Bank!yı 

veya Pıriste Pronna ıokt1tndı 5<ı 
numcro:la S..uer Marchıl ve :uro
ktsı Bankı ına tevdi ile içtimıdııı 

Uç gün eve! l<tanbul'da umumi 
Ticareti 1 larlciyc Bankasına bizzat 
müracaat ederek dülıullye nrakalı· 

nnı ıbzeylemelcri muktezldir. 
RVZNAMEl MÜZAKERAT: 
1 - Meclişl idare ve Murakıp 

rııporlanrun lı:ıraatı 

2 - Blllnço ve ktr ve zarar 
he ·ıbıtının ı11dllcl 

:l - Mecluı idarenin ibra ı, 

4 - Müddeti hlıım bul•n mec 
usı idare ııasının yerine yeni inin 
iJıtihıbı. 

S - Müdlran ilı MıcUaı idare 
azasına mnteıllllı: ucurat ve aldatın 

tayini hıısu;undı meclisi idareye sa· 
lıhiyet itası, 

6 - Murakıp ltJlııl ile aidatının 
tespiti, 

7 - Meclisi idareye kendı uı· 
sına Ticaret kanununun 323 ve 324 
üociı maddelerinde me7.k0r mc•unl 
yet vo müsadderin 11111 sılthiyetl
nln verilmesi. 

İstanbul Telefon Türk 

Anonim şirketinden: 
Tıb"ettirilen yeni Telefon rehbe· 

rinin ıevziine başlanması münasebe· 
dle •tığı.da beyan olunan bu usanan 
ma!Omıt alınılan muhterem abone
lerimizden rica olunur. 

lsıınbul telefon santralını tabi 
bütün telefon numaralan değiştir!! 
mişlir. Eski numaralar ibıivı cdm 
eski rehberlcrın kullanılmısı, telefon 
sen·iılnin !ntlzımını boıacağı gıbl 

dolayL<lyle bizzat ıbooelerin men 
laıtlerine de mugayirdir. 

Yeni rehberlerin' dagıdılmısı bı
ılnciye kadar geç<eek cuz•ı mOddet 
zarfında eski numıraıiyle ısıenecek 
bir lstınbul ehoneılnc mükAlem< 
temini için muktı7.i tedbirler ılınmı, 
i<e de, lıbu ıevzl hlnikten sonrı 
eıkı rehberlerin lcıt'ivren kullanıl
maması lü7.umu chemmir tle t•Hı 
ye '•t rlcA olunur. 
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Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları 

......................... a ............. . 
9 Mart 931 tarihinde yapılacağı ilan olunan font boru ve 

teferruatı münakasas.ı., şartnamedeki llstt: ve fenni ~artlar deyişti
rıımiş olduğundan 6 Nisan 931 pazartesi gününe talik edilmişttir. 

Şartnameleri almış olanların yeni liste ve fenni şartları almak 
ıizere Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerine müracaatları i!An 
olunur. 

• • • 
Devlet demlryollan umum müdürlüğünden: 

Samsun atelyesi için bilimtlban bir sustacı ustası alınacak ve~ 
lıuna göstereceği iktidara göre yevmiye verilecektir.Taliplerin lstan· 
bulda kinlerin istldanamelerine rapedecekleal vesikalarile H~ydar

paşa işletme müfettişliğine., Ankaradaki!erin de zat i~leri müdürlü
jtüne müracaatları !Ani olunur. 

• • • 
Muhtelif yerli mua, Dosya dolabı, yazıhane ve sandnlyeıer 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 9·3-931 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Dev· 

et Demlryollan ldareıinde yapılacaktır. 
Münakasaya i•tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde !lll&t 14,30 a kadar Ankarada münakasa 
komisyonu kAtipligine vermeleri lazımdır. 

Talipler miınak11a şartnamelerini 3 üç lira mukabilinde An 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Seylabm Şark hatnndakl tahribatı hasebile scyrli sefer inkıtaa 

ugradı~ndan 23 şubat 931 tarihinde icra edileceği i!An olunan 
bandaj münakasası 2 mart 931 pazartesi gününe tehir edilmiştir. 

Galatasaray lisesi müdiriyetinden: 
1 - Talebemizin 1930 -1931 ders yılı üçüncü 

taksit tedris ücretinin şubabn yirmi beşinci gü
nünaen itibaren tahsiline başlanılacak ve bu mu
amele ma~n onuncu günü nihayetine kadar de
vam edecek ve tayin olunan bu müddet zarfında 
tc.ksitini vermiyen talebe hakkında talimatname 
ahkamına tevfikan muamele yapılacakbr. 

2 - Yüzde yirmi tenzilata tabi olan talebe 
pederlerinin memur veya mütekait ve yahut ken
dilerinin eytam maaşı almakta olduklarını teyit 
eder vesaiki ibraza mecburdurlar. 

Kampana alınacak 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 

Rakit havada seda~ı beş millik mesafeden işidilmck ~artilc bır 

ıd · kampana pazarlık suretile mubayaa edilcrcf..tir. 

Talip olanların 2 mart 931 tarihinde ~aat on dorrttc l.a. 
lata rıhtımında Maritim hanında tahlisiye mudürivctı umunıiyesi 

mübayaa koml~yonuna mliracaat etme>t lüzumu ilan olunur. 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma için 700 mamul kaput kapalı zart munakasa>ilc satın 
alınacaktır. Yevmi munakasa 1 i·3-93 I salı glinıı ~aat 1 S dedir. 

Şartname jandarma imalathanesinden vcrilır. Taliplerin t~minatl:ı· 
rını beraberlerinde getirmeleri lazımdır. 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Fahrcttin Bey ve Nadire Hanımın 28 tcmmu/. 929 tarih ve 

'iQ23 ikraz numaralı deyn senedi mucibin~c ve Bcyoğluııda \yas
pa~a mahallesinde eski, Mezarlık yenl, Acıçcşme sokağında c-ki, 5 

m l.crrcr, yen~ 44 numaralı maa bahçe bir haneyi terhin ,ure

ıık 'M!ndıııtmıulaıı istikra~ eyledikleri iki bin iki yüz elli liranın 
vadesi hulullinde ödenmediğinden dolayı satılı~a çıkarıl:·rak 4 
mlrt 931 tarihinde saat on altıdc Sandık idare>inde birinci iha 

k' nin çekilecegine dair olan ıJan varaka>il<' btralıer ihbarnamc
rı'l tebliği için icra kılınan tahkikat neticesinde mumailcyh:ı Na

ıl re Hanımın ikametgAhının meçhul bulunduğu anla~ılmış oldu

ıtundan tcb!İlt makamın.ı kaim olmak üzre ih\nı keyfiyet olt·mır. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydan.nda523 

C'skudar Tapu Baş memurlu· lsıanbul Dördüncü icra memur· 
jtundmı: luğundan: 

Erenköyünde Uıdıt caddesinde Tamamır.a 2b00 lira kıymet ta'.· 
es~ı 14 No. lu mukaddema gazino dir cd,lcn llo~ıziçinde Samerde 
halen arsa için zayıından senet ve- Yenimahalle cadtle<indc atik 4~ ccJi: 
r.'.mesi 'iyazi Bey tarafından istenil· 80 v deniz cihetindeki kapısının 
mi~tir. Yapılan teıkikıııa bu yerin Uz 'rinde ,)9 numara yazılı ıki kı ·ını· 
rapu siclloıından kaytlına tesadüf dan mürekkep oi· 'P hrneni.ı n1, 1f 
ed:lcınemi~tir. Ksrtıl mahkem<i şer'- hissesi J0-3-9,ll tarihin; m"·adif 
vcsınden verılmlş olan 1:.!90 tarihli paısrıt . günli s•at on iiı·ıcn on 
hucreıle Bedrc>s uhteıinde iken mu- altıya kador l<ı· nhul Dordüncu icrn 
mailcyhc saıılınış olduP;u ifade edilen memurluğunda satılacaktır. ~ 311 ~ 
meıkiır gayrı menkul hakkında tarihi şartnamc<i 16·3·9.ll t"ri"indc <han 
ll~nından bir ay ·onra mahallinde haneye talik edilec<ktır. .\ıtırnup 
tahkikat kra<ı için Tapu memuru iştirak içi'! yüzd. 7 teminat ,kçe~i 
gondcrilecektır. Bu verin ıa<arrufu lhımdır. 

ıle alakadar olanlar vnr<a mezkOr llakları tapo >icilile saHt nlına· 
muddttten evvel ellerinde ıasarruf yan ipotek alacaklılarla ahlkad.rJnın 
ve ikal;rile birlikle t.isküdar Tapu ve irıifakı hak s•bip~crinin lııı hak 
ıdıresine müracaat etrrıeleri ltizumu larını \'C hu.;asile faiz v.: ma~.ırifi 
ıl:ln olen ur. icraiyı e olan iddialarını ilan ıarihiıı· 

lsıanbul ikinci icra memurin- den itibaren yirmi gtiıı içinde evrakı 
mü•bitelerile bildiı meleri l~zımdır. 

Aksi halde hıklorı ıapo sicilik sabit 
olnıayan!ar satı~ bedelinin payla;ıl· 

~undan· 
!:lir borçtan dolayı hac1.edllen 

Halı, sandalye, koltuk ve aynalı 

lolap gibi e§yayi beytiye 1-3 931 
pazar günü saat 13, 14 raddelerinde 
lsıanbul'da Bayazıtta Tavşan ıaşında 

\eni ıolda 21 nolu hane ôn•nde 
çık •mırına suretilc paraya çevril
ncsi mukarrer bulunduğundan talip 
ılan1ırın )CVm ve s:ı3fİ 1nezkOrda 

:naballindc hızır ln.ılun:h.'ak memu
. una lüzumu mür.ıc3adan i!lln olunur. 

masından hariç kalırlar. Al4kadaı ların 

yeni icra ve ifl4s kın ununun 119 cu 
maddesiue gere tevfiki harekeı et· 
meleri lüzumu ve müterakim vergi, 
belediye, v•kıf icaresi müşteriye 
aitıir. Daha !ula malumıı almak 
isleyenler Q.10-361 dosya numar.silc 
meınuriyctinıi.ıe müroıt:aatl.:ın il:ln 
olunur. 

ı IJLLn I'. l ~Ul!AT l •ı.ı 1 

B~luK T!llAHE 
PİYANGOSU 

Yeni Ford kamyonu 

2. ci keşide 11 Mart 
1931 dedir. 

Devredilecek ibtira beratı 
"Deniz ıorpillerinl icrayı fiile 

ihzar terdbau. hakkında olan bir 
ihtira beran talebi için lsıanbul vi· 
leyet cclilesine 3 haziran 929 ıari
hindt takdim olnnup 8637 numero 
ile mukayyet müracaat üzerindeki 
hukuk bu kere ferağ veyahut icar ı 

edllece~inden mezkur ihtirayı aann 
almak veyahut l<ticnr etmek arzu
sunda bulunan zevatın lsıanbul Yeni 
postahane arka"ndı Aşır Efendi kü
tüphane,; cıddesinı:< Türk.iye ilan 
No. 18-22 de mukim vekili il. w. 
]STOK Efendiye müracaat etmeleri. 

Müderris Relık Beyin yeni es,rleri:" 
&iNAi, ELEkTRIK 1 

tab'ı 3 2 lira 

IJ 

vitesli 
Bütün teMemmüliittan muhterem mil~terllerını mosteflt et• 
mek gaye ve prensipinl takip eden ve ona. sadık olan MösyO 
Ford, flatına zammlyat icra etmeksizin yeni kamyonuna 
·dötdüncü bir vites ilave etmi~lr. . 
Daha uysal ve daha kuvvetli olan d6rt vlteslı bir kamyo
nun muhassenatından bahsetmek füzumsuz oldultuna kanllz. 
Vent Fnrd ka'TlYt>r"""IUn: 

sadeliği, 
sailamlıfı, 
lcuvveti 
ve em niyeti 

bütün cihanda mah.lm mezayasıdır. DOrdilncil '1ltestn tll.• 
vesile calibi dikkat bir surette zenginleşmiş oluyor. BOyOlı 
veya küçük sür'atlı dil~ransyel ile teıılim edilir._ Bü~kle mO~ 
cehhez olan. seri naklıyat için lazımı gayrı mufarıktl" 
Küçükle mücehhez olan ise bütün afır hizmetler lcln mO
kemmel bir kamyond•ır. 

TERMODiNAMiK 
2 1/2 lira 

~:ski Reji Han 24 lmnbııl 

Doktor Vamık 
'AA .. •ıotlr/I ~(Jra /<4111J01"' ıttn tlörr 

•iksU ~Jımaa ~- maktaı. Lincolın /i'ord~on 

Jla,tal~rını Suadiyedc llağdat 

caddesindeki köşkünde 12-2 ye 
kadar kabul cdt:r. 'hıracaatlar 

cczaııct'cn meccanen teldon 
edilir. 

EN YAKIN FOriD ACENTANIZDAN B1R TECROBEDE BULUNMASINI TALEP EDiNiZ. 

1 İSTANBlIL Vİl,AYETİ 
DEFTERDARLIK i MNLARI 
Maliye Vekaletinden : 
1 Münhal o'an 55 lira maaşt bir pul n1üfet

tişliği için şub&tın 28 inci günü saat onda Ankara 
ve İstanbulda imtihan yapılacaktır. 

2 İmtihana girmek isteyenler 27 şubat ak-
şamına kadar İstanbulda Deftcrda:--:ığa, Ankara
da Maliye Vekaletine müracaat edeceklerdir. 

3 İmtihana girenlerin memurin kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz ve bu mad
dede gösteri:en vesaiki ibraz eylemeleri lazımdır. 

İmtihan aşağıdaki derslerden yapılacaktır: 
A - Damga kanunu · 
B - Ticaret kanunu 
C - Hesap 
4 Müsavi şerait altında bu'.unanlardan ali 

n1ektep mezunu bulunanlar ile pul işlerinde istih
dam edi~en 1 erden kıdemi fazla olanlar tercih 
edilecektir. 

* * * 
tlakırköy Malmüdürlüğünden : 

.\k\l.,jj L\ z. Tahmin kıymeti ismi 
Tren ı olıı ·\r • ~-totı 540 fO ;\colcg:ııs Zul\raf El. 

" 
.. 1000 100 Tcodoş Yani 

" 1. tarıbul '~addc·'i ~ 
J-t, R 297 fi() lstirani Papadoplus 

Çc;ın '·1~1 " 
21.~;; '.! l :\ 50 l .imoncu Yani Ef. 

"-•ın 1,ııl c;tdtksi 
" 

.lıi(ı ( 'J l (ı 75 Rar:ıka~ Rıi~tu bey 
., 

" 
( 4000 1400 Ohaııts ı·:r. 

.. " 2604 .120 ııo \sp.ısiy ai biıılı !\Jkola 
Layıklwn<' soka~: , ıuo 270 ,\lcbandros Ralı ı·:ı' 

· l·\:rıcr Yolu " 37J3 7-th 60 \1 !ıran \li~cl kızı ;\Jari ı 
~ .!356 '1.l:i hO olep,os ZııJra[ F.f . 

c;uhı:--t:ı'ı 'ok::,:ı " 4950 ')()() \l "iaın Coroy.; ı 
ZLımrut ,r;J,;ak .. .518 2~·1 Ahilya l liirmli/.yadis 
Faııcr bu' varı 

" 
441-t -t.+7 4-0 Pctro vcletE .\lırko 

.. " 
1351 270 20 Yarv::ııt vt: hisse larlak 

.. " 1649 329 80 t.Jarta llinti Paskal 
''cııiyol ~cıka~ı ,, 4001 -ı.oı ıo Viktorya ve Mari H 
1 l.ıthoyu sakağı .3806 J80 60 Elcııi J Janım 

Y eşilköyde Şevketiye mahallesinde vaki hali 
arsalardan ibaret olup sahiplerinin mahalli ika
metleri meçhul ve vergilerinin tahsiline imkan 
bulunamayan balada esamileri yazılı zevatın ver
giye olan borçlarının temini tahsili zımnında mez
kur arsaların satış muamelesi 26 şubat 931 per
şembe günü saat 15 te Bakırköy kaza.s.ı irlare 
heyetinde yapılacağı ilan olunur . 

,. ... Ona en Mükemmelmukavvi olan 
€41 
· .... EMULSİYON SKOT 

içir!niı. Bılıkyı~ı o derece mııe-<ir olmıdıP;ındın 

çocuklarınııa her halde 'tiksek Jerecede tabii 

olan ~:mul•lyon Skoı kuvvet şurubunu vermeğe 

itin. ,diniz. Büıün dünyada Doktorlar tarafındsn 

yapılan ıecrUbelerle (Emul.,yon Skot) un bılık-

yığından üç defa daha kuv\·eıli olduğu ınl14ılmışnr. 

Emulsiyon Scot, vlicutları sağlamlaştırır, 

.kemikleri kuvvetlendirir ve kanı 

nm. Obiiruıı;Li, romatizma \e ı;air hastalıkları 

def ve ız:ıle eder. 

Kuvvet ve sıhhat için 

EMULSİYON 
SKOT 

···==·=················ 
lli Ticaret Mekte~i Mu~aıaat lonıisJonun~an: 

Mektebin orta ve üst kat koridorlannm tamiri 2 mart 931 
tarihinde saat 14 de ihalesi icra edilmek üzere aleni müna· 

kasaya vaz olunmuştur. Talip olanların yevmi ihaleden evvel 
dekozito akçalarını lstaubul Defterdarlığı binasında müessesatı 
iktisadiye muhasebeclliğine tevdi ederek alacakları makbuz

lar ile yevmi mezkur ve saatte mektepte müteşekkil komis· 
yona ge'meleri. Şartnameyi görmek isteyenlerin de her gün 
mektep irlare~'ne müracaat eylemeleri • 

-

-· . "t, - . .. 

Şımdıye kadar emsali piyasada görülmemiş 

İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 
FEVKALADE 

Blll B~MONTI 
Lezzet n rayihası gayet neflı,· terkibi 

fevkAIAdc sal 

Rekabet imkanı yoktur 

ı--
Bir tecrübe Ufidir. Her yerde arayınız. i 

Kereste ve yaş sebze münakasası 
Aıı d~niz ticaret mektebi müdürlügilnden: 
Otuz iki metro mik'ap kereste ve f 8 kalem muhtelifülcins ya~ 

sebze 5 3·931 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ve 15 te 
ihaleleri icra edilmek üzre ayrı ayrı münakasai aleniycyc vazolun· 

muştur. Tali:;lerin şartnamelerini görmek üzre Ortaköy caddesinde 
kain mektebe ve münakaôaya iştirak edeceklerin lstan':ıul iktiıadl 
müc,sese'er muhascb~cili~iııc tevdi cdecd:kri t·~minau ıııuvakf..:tte 

makbuzunu h;lnıilcıı yevm saatı mezktıı-.la ıııcktqıtc nıiıtc~ckkil 

kornisyor u mah,ı ı,un~ ınli r;1"aa rfarı. 

SEYRISEf'AI - ~---- -Merkez acenta. sı Cal•tı küı 
Başı B. l!.362 Şube Acrnıesl 
Sirlceci MUhilrdu ude hanı 
2740 

Mersin postas 
(ÇANAKKALE) vapuru 2 

Şubat cuma l O da Galat 
dan Çanakkale, lzınir, KüilU 

Bodrum,Rados,Fethiye, Antal 
AIA!ye, Mersin'e kalkaca 

dönüşte Ta~ucu, Anamo 
Finike, Dalyan, Marmaris 
nakkale, Gelibolu'ya ul(raya 
caknr. 

Trabzon ikinci 
postası 

( EGE ) vapuru 26 
Şubat peqembe akşamı Galatı 
dan İnebolu, Sinop, Samsuıı. 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun. 
Trabzon, Rize, Hopa'ya kalk 

cak, dönüşte pazar, Ri7.e, Ol, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Görele Giresun, Ordu, Fatsa 

Ünye, Samsun, SiroP, lncboltı. 
Zonınıldap;a u~ravacakur. -Yelkenci vapurları 
Karadeniz posta3ı 

Erzurum va$:~~! ~s 
ÇARŞAMBA 

gtinU ıktımı 18 de Sirkeci rıhtı· 

mındın hareketle ( Zonguldak. 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun. 
Trabzon, Silrm<ne ve Rize) iıke• 
lelerine ızlmtt ve avdet ede 
ccktir. 

Tıfsillt için Sirkecide Y elkencl 
bınıadı lttia acentesine mürı· 

caıt Tel. lsıanbul 1515 

TAViL ZADE VAPURLAR! 
Muntazam Ayvalık Postatl 

Selame 
vapuru peqem 
ak~a mı s:ıat 1 

de Sirkeciden hareketle Gelibol 

Çanakkale , Kuçukkuyu, Alo 
oluk, F.dremit, Jlurhmıiyc• ~ 

Ayvalığa azimet ve avdet edecek 
Yolcu bileti vapurda da veri 

Adres · Yemiştt: Tavilıad 
biraderler telefon lstanbul 22l 

SADIKZADE BIRADl•:RLER• 

VAPURLAR! 
KARADENiZ MU'.'l'T AZA~I 

VE LÜKS POSTASI 

Sakarya 
varuru p giınil 
ı Mart azar akşamı 

saat 18 de Sirkeci nhtımın• 

dan hareketle doğru Zongul• 
dak, lnebolu, Ayancık, Saııı 
sun, Ordu, Giresun, Trabzoılo 
SDrmene ve Rize iskelerlnl 
azimet ve aynı iskelelere ul 
rayaralı: ıtvdet edecektir. 

Vllk, yolcu için Slrkeclılt 

Meymenet lıaaındakl aceata· 
baaesine alracaat. 

T. lıt : 2134 

AQrıyan yeriniz• bir 

AL.L.COCK'S PLASTEfl 

yakıaını tat~lk edtnı:ıı: 

Romatizma lumbago. Sıyatlk, Arkı ı 
lırı, So§uk alma veıılrenln 1ıda-vlıl 

ın kafi deva oiırılt Unılmış,tır. 
AOrı, Allcock s Plaster yakısının b 
lııuvwtt ve teıirıne ka..,ı mukavemet 
mız MOllyım harıretı, 1ıdavi, hır 

ılrıyı serian ızılt vı t•tblk ıtti§in1z ı 
teııtli eder Allcocttı Plııtır yakııı • 
du6u yerde bir kac hafta da bıralır.ılab 
Ve mOlayım tesiri ağrının izalesine kaft 
dıvım ıdır 

ALL(O KS 
POROUS PLASTERi 

Hw ecz.an~• .. tııır. 
Acentaları ı J, Bl!RT a. Co. 

Poeta kutuıu; 233 Gaıa.ta. lıt.anb~ 

lsıanbul J üncü icra memurl 
gundan: 

Bir borçtan dolayı mı~ 
ueks markalı müstamel oıoıııo; 
1·3·931 pazar güniı saat 9,30 
10 30 da Si-li Taksi maballlOcll 
aç:k artırma' i\ıe saulacağından ,,Jit 
olanlann mabllindc memuren• fll 

raca:ııları ilin olunu-


