
~1\RŞAMBA 
4 ŞUBAT 1931 

5 inci tcH, "o 1792 -

-.. 
2 acı ubifcde · 

1 Tatnak - Hoybun 
2- Son •e har1ct haberler 

3 il•cU sahifede: 
Belediye ahş•p evler l~ln 
ma~lp '<a rarlar verecek 

2 - Vall cumarl <ttıı l rünü ten-

. 

J Metruk cmlik şumullü 
,elrllde satııacal< 

4 Burun mııdcnclle r dert
le rlnl anlatacakla r 

WllSHASI 15 l<URUfTUll 
, ... sıwn n ............ u es a-.c u u• • ....,..._ u• u n ,,_ •u a c ı,.·u .... e ct•v~n "P .. • :. 

ı 
1 

4 ilncll Hlıifde'. 
Felek 2 ı il kiye 

- liisse senetleri 
niçin düşüyor ? 

Umumi buhranın her işte, 
tıer sahada tesiri görülüyor: 
s~ zamanlarda ecnebi şirket
lcı;n olsun, milli se1'Jlaye ile 
1efekkül eden şirketıe(in olsun, 
hiııııe senetlerinin kıymeti dik
Jıaıe şayan bir düşüklük arzedi
Y~r. Bunun sebebi, mutlaka o 
~!ket işlerinin fena gitmesi de
gıldir.. Umumi ve hususi bir 
tok amiller; bunların sukutunu 
llıucip olmaıktadır .. Bir defa pa-

1 tasızlık, elindeki esbammı pa
rapa tahvil etmek ıstırarı; bir 
Çoit zevatı hisse senetlerini pi
Yaııaya c;ıkannağa mecbur edi
Yor. 

·--

IMahkOmlar, b 
28 mahkôm, bu gece sabaha karşı ' 

Menemende idam edildiler 
-

Mehmet Eminin sehpası şehit Kubilayın başının 
kesildiği yerde kurulmuştur .• · 

İkinci gruptan Bolulu Muhiddin 1 O, Hafız Rıfat 5, terzi 
Abdurrahman 2 sene ha~e mahkum edilmişlerdir .. 

Hükmün infazına ait tafsilat bugün gelecektir. 

sabah asıldılar 
Meb'us 

Tahsisatı 

Önümüzdeki devrede 
glizde 30 noksan 

tah&isat alacaklar 
ANKARA 3 (Telefonla) -

Millet Meclisinin önümüzdeki 
devresinde meb'uslarm tahsisat 
ları üzerinde yüzde otuz nispe
tinde bir tenzilat yapılacağı ha
ber verilmektedir. 

Salahiyet 
İdare amirlerinin 
salahiyetinin tev
siine dair layiha 

Rcisicümhur Haırttleri Mevkii nıcıstat.ktm ~ u ·ıııında11 lı/111dan çıkıyor 
ve bir istidayı kabul edıyorlar 

Gazi Hz. Aydında 

Asıl muhbir kim? 
Zühtü Sabit Bey harici borçlar itilafın

daki yanlışlığı kendisinin 
ihbar ettiğini iddia etmektedir .. 
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91 Taşnaklar:..Hoybu~! A.H. HARiCf~ HABERLER •• 
'~--1~_.:,_~~~~~~~~...,-;~-:-:~.-:---ı_~~~~~"'--~~....-~~~-·~~~~~~~~~~~~-

Hezeyan ve iftira 1 · Hindistan da 'I ispanya mektuplanl Fransada Fırka grupunda Ma Askeri Şura içtima 

K L.: H b arif meselesi ını bitirdi ~~~ ...... -----~~~ 
Altıncı kitap ta baştan başa 
hezeyan ve iftiralarla doludur 

ongre yeni intihabat arp orcu ANKARA 3 (Te~fonla) - ANKARA 3 (Telefonla) ~ 
kararından Sonra Cümhuriyet Hatk Fırkası Ali askeri şura, lı·ıgün bcs !Ja 

Yeniden .faaliyet MADRIT, Şubat-. spanya İngilterenin Fransa grup~nun bugü~~ü iç~'.maında ~devam ~d~n senelik i~;irt. 
· b l d d" y tb at da .·kendisin- • •

1 
maarıf meselesının muzakere- ikmal etmıştır. Şura awlarn 

Kü;t!er Türkçe konuşmak ve red<: bir hareket görü~ü~se ay İzharına aşa 1 . ,d~~e:i:: ba~s~~tir4'11bir.mem ya verdıği nota ar sine devam e_dilmiş. ve bu ı;tüı~a dan_ Cevat, Yakup Şe~li:i ve 1 
· ;renmek hususunda büyük bir ni şıddetle hareket etmıştır. Fa leket oldu, dense {tlÜbaliiğa e-I Paris 2 (A. A.) _ İtıgiltere- se~et:e Ce~~l 1Sahı'. _Bey~ ~·e. ze~tın ~aş_a:r, b~ak~m Ani 
ıstidat gösterTler. Boyacı çocuk kat şefkatin son had~ni ı;öst:r-1 . d::mez. İspanya bir ihtilal de ihraç edilmiş olan Fransız mukta elas~ . ın endrmMştır. "f ~c- ra an are et ey rnış er. 
!arın bile ellennde yeni harfler- dıltten ve başka tedbıre ımkan 1 buh · d" F kat bu bas har · "k t" h ·1•tmın İn ce sa 1 ~çtımaın a aarı e- T k • k • " 

ku11r: l dı ~ 1 -' le lrdar.ıL~ek~ır 1. b a. . . . d- 'l'p ıı:_tı .rlal zı. ~ vı a. t' hak- kili izahat verecektir. er OS Şlr etı IDll le yazılmış kitap ve gazete o J ma ~ an aa.Ltan sonı·a · · tırı ı. a m aca a ıçın ıçın e gı ız hamı ennın vazıye ı -
tluklarmı her gün görmekte- Konya, Zile \l"e saır mahallerde-ıl vam eden buhranın önüne ge- kında Fransız ve İngiliz hüku- Istanbul limanı dürü memrıun ... 
viz. Mektebe devam edenler ise! ki tedipler Ağrı tedibinden da· çildi mi?.. Bunu kimse temin 

1 
metleri arasında teati edilmiş .• 

~ok cabuk ve çok mükemmel ha az mı mühimdi!! ı edemez. Hükumet nihayet inti olan notalar bu akşam Paris ıslah edılecek ANK~RA. 3 ~!~le~onla) 
· • k d' ·ı · · İ Terkos sırketı mııdurlı bu ~ııvaffalriyet kazanırlar. Bu ikinci Entemasiyonal habatı yaptrnnaga arar ver ı. ve Londrada neşredı mıştır. n ANKARA 3 (Telefon) _ h · k . B d k' 

İkinci Enternasyonal "Suriye vatanileri,, ni hiç dinle Mart b.ihayetinde parlemento giliz notaları, Fransanm İngi- Hükfunetçe İ~atnbul limanının 1 şam are .7:.:ıtı u:ıa a 1 

Al.._,.. kitap bir de ılrincı k k d l - k'k · · ı t ~ . nun ur. . a,...,.no. suyun 
. . .. metli mi? Daha bir kaç sene ev nun toplanacağı söyleniyor. Fa liz hamillerinin vaziyetini dik- en seri ve en kolay bir cekildeımasdı veMmuKa ~~, rın an mı 

...... ~ vel Sam şehrinin yarw top ate at o zamana a ar ne o acagı- katle tet ı etınesını ta ep e - ıslahı için kat'i ka·rar verilmış- iT .... d d . 'ht'Uif" 
E'.1terna_ sıonalin bir kararından -"İle -yakılır, binlerce Arap so- nı k.in\se bilmez. Siyasi fırkalar. mekte ve frank'm kıymetinde tir Bu mesele üzerinde İktisat!kı 1 .Yubüıı:~n .. eknh .. O&'lU1 '. 1 ~. 1. 
'- 1 di B d sıkmtılı ba- .., · · "h ba · · k 'd d ı · etın · yu uuıu nıyet gos c·a ısc yor. u a kaklarda şehit düşerken bu a-, var kı bu ıntı a ta ıştıra ~t- vukua gelen tedennı en o ayı Vekaleti heyeti müşaveresinin ek 

1 
~·ı , h 

hısler ara. sında eğlenceli bir fa- damlar sag" ır ve dilsiz mi idi-1' memek kararındadır. Bunlar ıs- hamiUerin düçar oldukları za- bir müddetten beri yapmakta 1r.~r d. bv~ 
1
ta .epl c • ıkeceı< . eri h.tı -'"l ed j · •-~f "'- l t · d ı k ed" . u te ır en a ma suretı e sıl t~ er. ler? Hindistan, gazetelerde gö- tın .... eu.ruce par emen ° şım- .rarı kay ey eme t 11 • olduğu tetkikat nihayet on beş 

1 
d •. 

1 
b . · 

1 Kitap: "İkinci Entemasiyo- rülen vaziyetten çok vahim birı diki hükfunete taraftar bir te- İngiliz notaları, faizlerin art güne kadar bitmiş olacaktır e ecegın . e~an d~ltmıştr.. 
nal Zürihteki içtimamda iyi haldedir ve her gün kaç bin hint şekkül olacaktır. tırılması şuretile İngiliz hamil- Bundan başka Vekalet bazı me~ele netıc~_en ı ~tlen. sonfı 
b. kara rd" rı....._.,,_.en son- · · ·· ' B " k"t ı D--a .. er ı · · ·ı · · · · te • . . tesısatın tevsıı mese csı etra ır r ve ı.,. u.:uu<< li polislerin makinelı tufengı a~ve ı cenera °""--..~ erıne tavııat ven mesını ıs - mütehassısların fikırlerını de .. 

1 1
. 

ra guya Ağndağıııa toplanan v~ tayyarelerin zehirli bombala- Hapis/ıanederı Çlklıktan sonra ltkrar kralın taç ve tahtını muhafaza mekte ve meselenin bir hakeme sormustur, ger~k heyeti müşa- da ınuzakerat ba~ ayaca .trr. 
ve h~dut köyleri~ basarak rile ölmektedir .. Hadi niçin bir faaliyete başlayan M. Gandlıi eı:neın:ı:de olan bir askerdir. Y~ hiv_ale edilmesini teklif etmek- vereni~ gerek alakadar müte- Devlet Bankasınır 
e~l~e g_~çen_:ıı~ıt ve ~ef~~ protesto daveti yok! Bombay, 2 (A. A.) -Gandi- n~. geld!f!k olan parlement~. h~ tedır. . . _ . . . 1 hassrsların raporlan gelince;,ü-
rımızm gozl~nnı oyan b~ışız Yukandan beri izah ettiği ilin daveti üıı:erine kongre yeni- ku~d.ar~ı~ mak~uu her turlu ~raJ?-~· İngilız ııam;ııc:rını~1 zerinde tetkickat yaptlarak Is
gibi şöyl~ hır~ derced~yor: miz veçhile dili, dini ve kan~ den faaliyet izhar etmektedir .. d.~gı~~lıg_~n fev~nde tuta~ ~zıyet~nın,_ Fran~ız ~mille:ı- tanbul limanının müstakbel şek sermayesi hazır .. 
"Türk.lenn sakin ve uslu koyler bı"r olan Kürtl" eri Irak, İran ve Gandi, mütareke devri esnasın-. s.mdıkı h_ iikiinietın arzusu yen- nın v_azıyetıne muşabıh 01<l:ugu li tesbit edilecektir. 

ı..~ ... ı ~ lm ı k d kted Devlet bankası müessis hey'et üzerinde yaptıkları va~~er ... T"" k" d yınnak isteyenle- da teşriki mesaiden imtina tıa- ne ge ış o aca tır. suretın e cevap verme ır. y . r t k•ıAtı 
Kapitalist hükUmetler ·. ~afın- ri~rü~Y,~Be:y~ birkştirmek için reketini <iurdurmak istememek Fa~at_ me~lekette biır ~ ev- ı:~sa hükfımeti, İn~iliz enl po IS• eş '. a ne nin ?u ~.afta içi~de int!h~p edil 

ANKARA, 3 (Telefon) -

dan hiç protesto edılmıyor. 1 t,kl· r herkes bilir Bu tedir. Efkarı umumiyenin 60000 vel bir mkılap yapmak, cumhu teklıfını k2hul edemeyecegı_=,, zaman tatbık edılecek? mesı mukarrerdı. Bu ıntıhabıı1 
I. h d d ça ış 1 

a ını · · ·ı· tm k ı· de 1 "f kl b ber bu ım ' · Hatta Türklerin ran u -~ u- üç E Bağdat, B.a.tuın ve Baku siyasi mahpustın tahliyesi lehüı rıyet ı an ~ . e ~~ ın o an t~essu e~e e era • . -ı ANKARA, 3 (Telefon) .- hey'eti vekilenin çar~amba giı· 
na karşı. yaptık~an te~avuzl~r dur. Bağdatı C'lt: geçirdiler. deki hareketi . gittikçe şiddet !arın mesaısı, tahnkatı durma- tı~~nın_ hır tak~. hudbın:~ı~ Yeni polis teşkilatı kanunu bir nü yapacağı içtimada ola cağ· 
~~~nelm_ılel teşk!latı? kıfayetsız Şimdi Batum ve Baku neft kesbetınektedır. yacaktır. . _. .. .. mulah~z~t ""13!1sulu ol~ıa~ ~ martta tatbik edilemeyecektir .. ümit ediliyor . .Müessis hey'etill 
lı~ındekı rezaletı. l?os~ermekte- menbaları kalmıştır. Bunların Bir idam iki intihar İspan:o~ g~nç~ıgı_, darulft m, İngılı~ efk~rı ~~mlmıyes~~ı~ Kanunun tatbiki bir bütçe me- faaliyete geçmesini müteakıP 
dır. Bu sebeple. ı_kincı _Entema ele geçmesi için Irak, İran ve n~n ta~e esı cu'.'.1 urıyet eme ı- anlayacagma anı u unma a selesi olduğundan yeni sene b nk b" . . ·ı:· i miİ' 
sıyonal gerek Turklerın _bu .te Türkiyenin isyanlarla, masarif- Kalküta, 2 (A. A.) - Sekiz nı beslıy~r. Munevver taba~a- drr. bütçesi çıktıktan, yani haziran-• ~ a~ın ınn~ı ve ı :ınc . 
cavüzlerini ve gerek kapıtalıst lerle, işsizlikle zaif düşmeleri kanunuevvelde miralay Siop- nın harıcınde_ kalan_ h_al~ın ı_s.e ispanyada talebe dan sonra tatbiki kabil olabile- d~rlerı de belli olac~K~ır. Şını 
hükumetlerin sükutlarını pro- · t ektedir. İşte bu bir son ile bir hapisane müfettişi- krala merbutıyetlerı gızlı degıl hAd• el . cektir. diye kadar bankaya ı~tırak edefr 

. • ıcap e m . "'ld"' .. N ı d. a ıs erı . ı. .k J 
testoya cıhan efkarını davet e- kaç Ermeni ve Kürt bozuntu- nı o . urmuş ve e son namın- ır. .. • Muavinler birinci ve ikinci lerın aldıkları usse mı ta 
eler." sunun alet oldukları siyaset bu da b!r .memu~u yaralamı~ olan Bununla beraber kralın mu- Lar_ako~se 2 (A. A.) - .. Sa- komiserler için açılacak imti- 11,700,000 liradır. Hepsi müef 

Bu ikinci "Enternasiyonal,: dur. Ü<; şa~ıden ~ın~sh~pt~ ı_d?ı;ta n~vve~ taba.~ tarafm?an . tı;,n- bahle~ın hır ç~k talebe. f~kült~- han bir martta yalnız İstanbul- sesenin faaliyete geçeceği za 
nedir? Ne işle uğraşır? Bütçesı Vaktile bazı Türk ve kızıl- ıı:ahkum ~dı.lmış dıger ıkısı m- kıt edılmesının sebe~ı aşıkar~ !erde ıs~at_ı vucut etmıştır. ~ır da değil, bütün Türkiyede ya- na kadar bu miktarın 12 mil rJ 

· d lır' Bilmi oruz · 1 h • tıhar etınıştır. dır: 923 te ceneral Primo de Rı takım hadıseler vukua gelmış, 
1 

B . • "han . irak Y nı nere en a . Y · başlar Iran ve Osman ı ukum b' d b . h"'k' tl D rül" f"' 1. . f k'"l pı acaktır. u ım.ı a ışt liraya balig" olacag· ı ve iştira! K · f desinde mütema- nıd ık lb h • • d vera t'f ar eı u ume e ve ve a unun mec ısı a u - d 
1 

d k 
1 ararın ı a darları arası a ııı:ı · aş mu a Fransız ışşızlere yar ım d .. h til h"k' . kap e en er en azanan ar sıraya h' . . h dd' 

1 15 diyen kapitalist hükumetler ta- rebeleri yapcluıken Kürtlük un .. • o_r unun muza ere e u ume- telerı atmıştır. konulacak ve peyderpey mev- ısse~ının s~n a ı ~ an .. ı 
biri kullarulması bu hey'etin bir vanını kullanarak sünni Kürt- PARİS 2 (A. A.~ .- ~üiı:u- <ti _ele alıp parlam.e~toy~ ~apat- cut münhallere tayin edilecek- yon hranın ıtmam edılecegı 
komünist teşekkülü olduğunu lerin taarruzundan kendilerini met, m~b'usan meclısıı:ıe; ı~_sız- tıgı, k..<tn~.?.u esasıyı kokünden Bir çok kurşun bır-l ıerdir. . 'hakkak addedilmektedir . 

.. t eg-e kafidir Kararın ma k 1 d F k t b ün lere muavenet maoksadıle vucu- ıskat ettıg: zaman kral evvelce 
hg?setıe'rmıse· bunların. yalnız Er- T~:tka.nnışc3:. ı.h .a at. d ugd'n'ı de getirilen milli sermaye mik- muhal!i'ulslna yemin ettiği ka- sızlan yakalandı d 
ıy ur ıye um urıye m e • . . . ·ı b. . . ..d f tm . Et f · t · ·· 1 e 

menı ve ürt avası ıçın , 1 
- bir sıyaset yoktur. er es vıc- . · k d' . . t d" t t' d' 

1 
Sabıkalı Yusuf ile Cerrahpaşalı . K"' d . . cal ş . H k . tarım tezyıt ıçın 13 mı ypn ır nunu esasıyı mu a aa e emış ıa erı son gun er 

tıklarım ispat ediyor. Bunlara- danında serbestir. Artıık din ta m~n~am re 1 proJesı ev 1 e - ır; • ıyM ar. Yusuf, dün gece Beyazıt medresesi-
sırlardanberi istiklalleri için in- assubunu körükleyerek bir si- mıştır. . . . . . Eger ~ral 0 za~ b~u Yd~I?:ı nin kurşunlarım çalarlarken cürmü k 1 d 
J' b" k 'll tlerden han • . "h r . k'n Meclıs, Hındıçını bankası- saydı Pnmo de Rivera ıste ıgı meşhut halirtde yakalanmışlardır. la- ço ucuz a } ı~en .. 

1

~ ç~ lm~.e t t ~ ~~sı gaye ıst~fsaı:; ,;:; k~ run ihraç imtiyazının tecdidini 1 gibi yeltı-.tiı.~y.e.yakın süren U· ticvap neticesinde sabıkalı Vedadın •• 
gı ~n ıçm y e ır ~ro ~ o ·a n_ıam,ı~~- ıte r. ~ye kabul etmiştir. zun bir d,evrede bildiği gibi hü- bu işte atakadar olduğu anlaşılmış ve 
vetı yapmışlardır! Hıntlıler, Su <lekı butun kıtılbaşlar dıger • •. 1 kfuneti eline almağa muvaffak kendisi yakalanacağı esnada kaç Ş· 
riyeliler, Iraklrlar, Faslılar ve (Devam edecek) Otomobıl sur at rekoru l bilir - . d'' tır. . . T k adan ve Bandırma taraflanndari' 
M lılar h se e binlerce kur h (A A) o a ll\lY 1 · ·' Evvclkı gece Topkapı cıvannda ra Y .ısır . er n, İran TASHiH Da_rtona - Beac 2 · · - HUiasa İspanya kralının va- bir medresenin kurşunlarını çalan k d t v ld 
ba.'.1 ver'.11ı~~r mu_. Ira~ ve h "Taşnaklar • Hoybun., makale··i- Tecrubeler esnasında Malcı; ziyeti nazıktir. Parlemento na- Mustafa, Arap Niko, şoför Mustafa UZU mUVare a ı ÇOga ı 
~urtl~n nıç~n ?arma ısy~ a- nin dördündi•ünde propagandacda- !om Compbell, saa:te 240 mıl sıl intihaP. edilecek, nasıl açılıp ve muavini Mehmet, otomobille bu Son günlerde şehrimiz et zulara nisbetle, okka başına 211 
lındedır? İkıncı Enternasıyonal rın 50,000 zayiat verdiğimize dair katederek Segravenın 1929 da i•e başlayacak?. . Bunu istik- kurşunları Galataya naklederlerken, piyasasında bir ucuzluk hisse- 25 kurus noksanına satılmakta 
denilen hey'et bunlar hakkında ya~trkl~ n"§":İyat telc-zip edilirken, 231 mil ile tesis etmiş olduğu b~' gösterecekse de şimdid~n yakayı ele vermişlerdir. d"I k d' B'lhas k f'- dır. Buıi'un sebebi bu kuzularııl 
hic bir merhamet duymuyor "~gdrıdakb' •. zkaydaatnnb_ılz dbu"'rlad~amldm•n rekoru kırmıştır. Maamafih, btı ba:ı tahminler yapmak ta im- Zındankapısı yangını tılm~ -~e ':: ··ıı busaucuozyluung_uın, hariçte zebhi esn~sında mezb yuz e ırı a ar 1 e e 5 • ır.,, en- .. · .1 ~ . . . a erınue goru en . . 
mu? misti ı tecrube Tesmen kronometre ı e kansız de~ıldır. Yemişte Zından kapr.ıında Çoban b l b b" b h vata ha resmı verılmemekte olın T ~ k hilk" ıı· leketin · · · · · · k l d"lm · ld • d 5 · .. · ah' · as ıca se e ı u sene a - . 

ur ume mem Bu ıba•eıu:ı ndı '·Zayaatunız bu ·ontro e ı emış o ugun an Muhalifler yanı cumhunyet Çeşme sokağmda 4 numaralr z ırccı · k ı1 ed'-ı . . h sıdır. Mezbahada kesılen ve p 
· d · · l'k k s ve ı. ı b' d b' · kad b'I k k ·1 1 t . ' · · · v· ·ı Ef di · dük" k' d n du"n rın ço ın t ı gıtmış ve ay- . . 

1 
neresın e asayışsız ı çı mı, ra am arın m e m ar ı eye . re ·or tescı o unmamış rr. taraftarları ıntıhabata ıs.tırak et ası en nın .. nın a . . ·rakende satılan en ıyı ·kuzu 
kabul edilen rejim aleyhinde ne tur.,, şeklindedir .. Tashih olunur. B" t • k k k arında sabit kaldık- g~ce saat 10 da y".ngı!'.S~•ş. ve ıt· vanların vaktınden evvel yav- rın okkası 

90
_
100 

Hasır iskel 
ır ayyarenın en azı ınem~ .. ar .. fatye tarafından sondurulınilş ıse de, rulamış olmalarıdır. . • - . 64 

B •• •• k • b 1 d <:a muşkulat devam e<lecektıı · sabaha karşı saat .4 raddelerinde ge- sı kuzuları 75-80, oglak etı uyu şaır u un u Muhalifler intihabatın serbest ne parlal"!'l§ ve tekrar söndürülmüş- Trakya havalisi kuz_u_mtlv~- koyun eti 80-90, tiftik so-sı 
_ ._.. - _ Washington, 2 (A. A.) - olmayacao-ı, nükumetin intiha- tür. Yangının neden çıktığı henüz redatı Bandırma havalısıne ıtıs keçi 45 kuruşa satdmaktadıfı (Başı birinci sahifede) B bi · · · ·r d ) Youngstown namındaki Ame- batı istedi;fı gibi idare edeceg"i- malum de_ğil•.•. de, elektrik. kuntağın- betle daha azdır. Dişi hayvan etlerinde bu fiat 

Asıl muhbir kinı? 

nun üzerine Avrupalı zatla te- ( aljı rıncı sanı e e 6 da kt ı ktedi M kil 
· rik~. vapı}ı:ı bahriye ~zare~i- ni id .. di.a ediyor~ar. .. .. • . dü~k~mıııgrar~'7.ı~~~~sadüı'°~de:z:uın: Bandirmadan kesil!lliş ola- lere nis~etlı;, ~-ah~ beş altı ~ 

mas ettim. Bilahare malıye ve· şüphe etmemelidir. ne gondemıış oldugu hır telsız- Gönilüyor kı muşkulat bıte- . . Mustaf Efendinin de dükkan rak getirilen kuzular, burada ruşluk hır duşukluk nazarı dı1' 
ka~etine .~da ?t1l~uk ve % 1 ''Açık cephesi munis nazarı, de; Acores adalarile 275 mil şi- ceğe benzemiyor. Diğer taraf- ~~~kları ya~mıştır. . mezbahada kesilerek satılan ku ıkate çarpmaktadır. 
bl ıkrib~baraye istedik.ehBıze . cevatl: mahrem fıtreti" ile yanın asıra mali garbisinde bir tayyare ka- tan İspanya mali ve iktısadi Yapılan tahkikata göre, mezkUr 
en: tınız emmıye ı- · · · · d 1 k in 'k · k b G d ki · · dı·r. tahakkuk ettig"i takdirde yakın bir mazınm acı tattı nıce nadma benzeyen kül rengın e müşkiıat1a da karşı aşma tadır. dükk .. ı' i. ~ıgorta omp~nya•~a Ticaret mekte i ta- ı asız çocu ar ıçın .. 

bir takım enkaz görmiış oldu- Siyast müskilat mali ve iktisadi ~4 ) bm _ngılız ve (!OOO) bın Türk Eyüp ve Ramide bulunan sc 
mükafat verilecektir. denildi. hatıralarını terennüm eden ne- - b'ld' . . B . ··ıA , . "ğ" . . lıraıuna sıgortalı bulunmaktadır. Vak l b . At• da f 

Dig'er taraftan tetkikatta bu- cip ruhlu şaı'r edebiyat tarihi- gunu 1 ırmıştır. unun geçenımıişkü ata ırtzımam ettı 1 ıçın aya muddeiumumt muavinlerinden e esı ına ilk mektebirt muhtacı müavenet. 
ay Bermüdes adalarile Acores Berenguer ıkabinesinin vazifesi Necmeddin Bey vazıyet etmiıtir. . İ ktr yavrularına sıcak gıda vermek 

lundum. Anladım ki Bulgarlı- ınizde en yüksek bir şahika ol· adala;rr arasında kaybolmu~ o- kolay değildir. Mezkur dükkanda bugUn Adliyece Atına, 3 (Apo) - stanbul retile nqvU-nUmalarınm temini b 
tan, s~ ve diger B~ ınakla kalmayacak, ayni zaman lan Trade - Vind tayyaresine A 'k d 'ki k b keşif yapılacaktır. Ticaret mektebi alisi talebesi, auııunda Eyüp maballltındaki mü 
devletlerinin ~ ~~- da vatan kaygusunun ve millet ait olduğu zannotw1maktadır. merı a a ı asa a lskenderiye otelinin Üst pek hararetli ve samimi bir su- beran ve tüccaranın iş~akile d' 
d ynla k tiklill ilin A ret'"" kar~ılanmıştır. Misafirler, &ece 26 ?cı me.kt. epte Eyüp Ha_ I~ fP en a ra ısM·-... -~ ka sevgisinin gönüllerde ilk kıvıl- merikada Çinli yanıyor kab yandı d .. ~Ak'-"' li ve asan-atikayı ka11 nahıye. reı~ı do~or .H~usı ~ 
ettikleri ~ada, wıuuı<au - cımını yakan büyük bir vatan- k f Wellington, 3 (A. A.) .- Has un ropo tuğrul Beyın rıyasetınde ıctU1111 edi 
ra~ı ya~, ve B~ sever olarak tarihe geçecektir. tev 1 at tings kasaba'stnm büyük bir kıs . Sirke~ide İskenderiye ote- g:zmıleıı:d~•Bugün Atintı ve miı, bugünün küçüğü, yarınm büYP 
devletlenne tefrik olunacak hıs- H."'amit bizim öz malımız olmak Newark, 2 (A. A.) _ Nev- ıbir gın neticesinde ha- tinden dun sabah saat 6 yr 20 Pıre ııbrık nnı ge2ece er- ğü olan yavrularına sıcak gıda t 
sei musibe tarholunurken Os- la ber;ber haklı •öhretinin uf- yersy 50 kadar federal memuru mı 1 yan tur Yangın hata b"' geçe yangm çıkmıs · ve otelin dir. Müteakiben iradedilen nu- ni ve hulul eden bayram münas 

1 d ı t . 1 hın' 35 mil ' " c· ı·ı · h Jl · d k'" 16 rap 
0 .mu~ · d ' u- tavan arası kısme~ yandtktan tuklarda iki komşu cümhuriyet tile elbise tedariki pek büyük arı man 

1 
ev ~ L a e~ e - ku, sınırlarınuzı çoktan aşmış . ın ı erın ma a esın e aın yiık bır şıddetle evam etmek- .. . .. .. .. . . . . ve iftiharla kabul edilmiş ve bu ın1 

yon altın lıralık hır ya~lrşlık .0~- bulunuyor. Hamit, ayni zaman- afyon hanede taharri yat yap- tedir. Şimdiye kadar 21 kişinin sonra sondilrulmuştur.. . ~r:ısında turızmın ~~ı~afı ve hinı emri hayrın tedviri içinde fıt1'.' 
muştur. Ve bu yanlışlıgın faızı da Lonckanın t:n büyük edebi- mıslardır. Neticede 163' Çinli öldüğii anlıl§dmı~tır. Yaı:gın. esnasın?a ıtfaıye <>- ıkı memleket gençlıgımn daha raperver reisi Mühiddin. muhası 
de şi~d~ye kadar islemişt~. yat mahfeli olan P. E. N. (Pen) tevkif: 1 5~00 dolaır . kıymetinde Yangın Nepier şehrine de si- ton:ıobılleırı caddeyı kap~mış ol sıkı bir surette temasta bulun- Şaban, ve doktor Hilmi Beylerle 

. Kamıl paşanm sadaretınde cemiyetinin mahdut ve güzide afyon musadere edılmışse de af rayet etmiştir. Rechesterde tel- dugun~an tramv~yl~r hır saat ınası temennisi izhar edilmiş- kiz ilk mektep namma mekt•p ıcı:. 
hır aralık bu mesele gene mev- azası arasındadır. Bunda:ı ma- yon tic<ıretini .yap~n çetenin re.- siz telgraf amatörlerinden biri- kadar ış~eyememıştır. t' memurlarmdan Feyzi, Kiemal, 'falİ 
zuu bahsolmuşsada kapanmış- ada Abdülhak Hamit Bey, Ame isi bulunamamı§tır. Halbuki, a- nin Napierde 100 kadaf' kimse- ~ahkıkata n~za~a~; baca ın K. sirt ve AbdülkRdir Beyler teo,;iler 
tır. rikanınMissouri sehrindeki bey- sıl_ maksat onu elde etmek idi. nin öldüğiine dair bir haber al- temızlenmemesı yuzunden sıç- hemen faaliyete geçiln:ıest11 taka · 

Vekalete ihbarda bulundu- nelmilel "Mark Tvvain" edebi Denizde fırtına dığı söylenmektedir. r.ayan kıvılcımlar tahtaları tu- Baca tutuşmuş etmiş ve ha:tıruna cay ikra.n edile· 
ırumu "ırada hucu~: bı"r ı·c;nıın· K"'b k • ti•h )' • tuşturmuş ve yangın ilıu suret- Beyog·ıunda Halepli aokag-ında 30 . . . 
ry z ~ ........ ~. .... mu"'essesı"ne ikı'ncı" f-1.ri reis in- u a şe er ıs sa ını ırtımaa mhayet ve•ilroiştır 

"

11 

Ameria 3 (A. A.) - Fırtı- • • . le çı!;mıştır. numaralı halatçı Yaninin evinde, ba- ' · · ~~kibimaksadile bir .. aralı,'.',Istan tihap edildiği kendisine bildiri! nadan kacan bir çok gemiler tahdıt ettı Otelin 25 odası vardır. En cada müterakim korumlar tuh•••rak r--------:ı•ı11:ın. zı}·ı::zldu_n. Donclugum za miştir. Bu müess~nin birinci ._,... 
man, li"ethı B. ın beyanatını hay reisi M. Mussolinidir. Hamit buraya !ltica etmiştiT. Lorca na Havana 2 (A. A.) -. Reisi- ü~~ kat_od;;ılar.danıbi;i tamamen yaııgm zuhur etmiş ise de söndürül- y • ktr 
ret e C."11,1. um_· . • . auni zamanda Paristeki "Soci- ' -~ 1 1 d mındakı Fransız vapurunun ça- cümhurun şeker tahdıt eden dıger. bir oda ıle korıdor ve ote- mü•tür. Binanın (4) bin ve ... yanın enı çı 

F B b hba ,.. pasının zinciri kopmuş ve bu emirnamesi bugün mer'iyet !in damı kısmen yanmıştır. da (1000) bin liray~ sigortalı oldı1tu 
et 

11

• • ın ~ sam~mı 1 

- ete de gens de lettres" ismi al- yüzden geminin ıkaptanı ile tay mevkiine ginpektedir. İstihsa- Otel, Milli sigorta şirketine ı1nJaştlmıştır. Bu bapta tahkikata baş r.ımı te.zyı·f· scıde_dınde_k,ı, beyana-. tında tanınmış_ olan edipler ce· f d k" . d . d'"külm d'l . ( ) b" ı· d ( 
b a an 5 ışı eruze . o · üs- !ine müsaade e ı en mıkdar 25 ın ıraya ve eşya a 10) ı lanmışur. 

H.ı erı m.uteessır ettı. mi yetinin gelecek mayısta akte- tür. Bunlardan yalnız ikisi kur- 3,122,000 İspanyol tonusudur. bin liraya sigortalıdır. Oteldeki H . . . d .. w •• 

-İmmetzadenin tezi deceği büyük kongreye pek mül- tarılabilmistir. Şu hale nazaran 1930 senesine zarar yekunu ( 10) bin lira ka- emşıresını ogmuş 
t tk•k d•t• tefitane cümlelerle davet edil- Lizbonda tevkif edilen nisbeten yüzde 33 mikdarındll dar tahmin edilmektedir. Usküdarda Hayrettin (:avu~ ma-e 1 e ı ıyor mistir. Edebiyatımızın beyne!- t ·ı•t d y ı kt 'k k -•h 'I Al ·ı enzı a var ır. angının e e rı ontagın- hallesindc oturan Fatma ismhde bir 

ANKARA 3 (Telefonla) - milel bir mecliste temsili fırsat l ti a CI er Müttehideyi Amerikaya ya- dan çıkıp çıkmadığı zabıtaca hanım kız, ayni sokaktaki bakkala 
Himmet zade Hüsnü Beyin ve şerefini verecek olan bu da- LİZBON, 3 A. A. - Yeni pılaca"k ihracat mikdarı 2577000 tahkik edilmektedir. İtfaiye ma gitmis. başı açıkm•ş. Kardeşi Ali bu-

Anafartalar kumandanı 

MUSTAFA KEMAL. 
ile müllikat -··--Renkli harita/ar/8 ----J'azan: RuıenEşref tezini, Maliye V ckaleti, bir mü vete büyük şairin icabet edebil- bir bomba ve tabanca deposu ve sair memleketlere yapılacak halli vak'aya bes dakika sonra nu ıtörüncc, yumrukla t.a

1
:. i''P· so

fettiş vasrtasilc: tetkik ettiıınek mesini bilhassa istemek ne hak- meydana !;ıkarılmıştcr. 3 ihtilal- miktar ise 395,000 ton olarak g'!'ıııi~tir. Otel müşterilerden pa ik biı•n ~iddetli bir dayak atır-··,. 
t d' l · d b" 1 1 b D•Yl•t moıbaa.. ıa:ı, tabet!• .e ır. I ve venn e ır ta ep o ur. 1 ci tevkif edilmiştir. tes it edilmi~tir tahliye edilmiştir • tır. Z;ıl.ı.ta Alivi tutmuatur . 

F!atı : ı lira 



- ~---------~· .. _, ~ '"""J • 

- • ... "!!! ... ~--"!"""_. __ !!!""' ............. ..., .. ~~l-llm.lmJ\9-'t•~T°"!"'~~·~A-R•Ş~.\\•l~K~A'!!""_.~~~~~C~'B•\•'I~· .... 1.q~a.ı __ ..,.'!!'!"'!!!'!!!!'!'9"~ ... ~"!!!!!!!'!""' .................... ,.. ...... __ ....,!'!!!" ______ ...,__, __ ...,~·~ı ..... 

R 

:ı 

ı 

n 
j 

t 

, 

evler • • zçzn bazı • 
musıp tedbirler alacak .. Belediye 

.... 
Villiyett~ J Kongrede y enihatlar'[ Beledlged• 1 Soğuklar y enitedbir 1L Mahkenıelerde l 

-S-a-tı_ş_l_a_r_ Madenciler bugün lsta°:bul-Marsilya- Vali Bey Karadenizd;f.rtına Ahşap iskeleler 50 bin lira 
• ·- - - A d ti ini Trıyeste hatları .. var, hararet düştü ve evlere - · - • 

Metruk emlak er er Seyrisefain idaresinin taıan- Cumartesi günu Evvelki ~ece şiddetini arttı- dair ahkam... Belediye, Bakırkö} 
.. k'}d anlatacaklardır but. Pire· İakenderiyc hattının tenkitlere ran lodos dun sabah poyraza • t f b •• şumullu şe 1 e Ticaret odası kongresi ~u: büyük rağbet gördüğü malum- dönmüş ;c hava yeniden birdeni Ş~r~eti Hayriye ve Haliç.ida-JÇlmen O a fHC8SIDI 

t l k .. ı4 'ki . celsesınıldur. cevap verecek bire soğumuştur. ırclennın. esaslı s~~ette tamırc dav ett• 
sa 1 aca •• gktundsıı.atk. tc ı ncı İdare, bu seferlerin gördüğü Belediye reisi Mühiddin B., Kandilli rasathanesinin tes- ı muhtaç ıskclelerının ahşap me- 1 

1-k "diriyeti he· a e ece tır, kaz d - ff kr vat ile tamı'rı' mcnedılmı'ştı'r Bakırköy cimento fabn'---ı Metruk cm a mu . K · b "nkü celsesın rağbet ve an ıgı muva a - Şehır Meclisinin cumartcsı gü- bıt ettiğine göre dün azami ha-ı . . . _. · • """' 
rncn bütün dosyalarını tasnif et de ong~en:;ı. u:.ukursları ra- yet üzerine yeni bazı seferler ih- nü içtimaında belediyenin p:og rarct 4 olmuş ve asgari 2 ye Bunl~rdan bır ıkı tahtası dcgış- hakkında son zamanlarda u:ız 
rniştir Satışa bundan sonra da- s~ayı te nsa 

1 

1 k raporu dasını tasavvur etmektedir. Bu ramsız bir surette hareket etti- düşmüştür. /~ek ıcap cd~nlcr olursa ~u ka- şikayetler vuku bulduğu malun. 
l · ıı·· k'!de devam ede- poru ıle kunduracı ı f ı İ b ı M · bıl ufak tamırat yapılabılccek dur Bu şı'ka·yetlcrı'n sebebı' sıı la şumu u §C 

1 
tekrar okunacak bundan maada yeni se e~ er stan u ~ arsı- ğine dair azadan Muammer B. Saat 14 e kadar yağan yağ- ı . . . . · · , 

cektir. k ı~•·t ihraç mallarımı;m kıymetleri· lya, ve Tırycste seferlerı olacak tarafından serdedilen tenkitle- murun miktarı yarım milimetre tı~ .. F1da~~!. esakasdl.ı dta~•kre1ıh1 tıybaç idi: Fabrikanın bacasından ç~-
Bar cşhds ınetru em""' en . . 'ya· tır re cevap verecekt' M'.h'ddin yi bulmuştur goru ugu t ır e ıs e c er e- kan dumanlar arasında çimentc ı ı k 'h nın muhafazaSl ve sanayı 91 

• · .. .. · ır. u 1 • 1 k 1 k d b ı ak d mf'r'u eşyayı giz eme te, ı - t' mı hakkında iki Bu scfcrlenn de buyuk hır B., bu mesele hakkında fikrini Dün havanın birdenbire so- ton ?. ara yapı aca tır: zcrratı a u unm ta ır. Bu 
... rıara rağmen metruk emlak s:~i :: P:;~~a okunacaktır. ~ağbetle kar~ı~anacağı h~~a 

1 
s~ran gazet~cil.orc şu sö~leri ğu~sı üzerine, ya~an yağmu~, Dıger ~ara!tan beledıyecc ah~ madde ise, halkın ve bilhassa ci 

tnüdiriyctine teslimden imtina YB P t tkik eden ıdarc mahafılınde kuvvetli hır soylemckle ıktıfa ey'-miştır. şehrın bazı semtlennde hafıf şap evlenn kıraya ne suretle ve var fabrikalardaki amelenin sıh 
,,.. · · alıkçılık raporunu e .. .. ı<: • • • ·ı bil • · h kk d da · h ti' •· • d f · 1 bostermıştır. . .. . . . ik- kanaat mevcuttur. - Butun aza noktai nazarını kar haline ınkılap etmıştır Fa- ' n e ecegı a ın a yenı a uzenn e ena tesır yapma; B 1 h kk d k • t komısyon henuz ıncsaısını . · 1 b' ı· h ı kta· tad un ar a ın a anunı a- . . Fakat bu tasavvurların tat- ızhar etmekte serbesttir. Kcn· kat rasathane kar yag"ması ih· ır ta ımatname azır anma ır. 
kibat y ıl akt dır Hakların mal edememıştır. k ı b'l · b.. d' · • ' d B t lim t an Keyfiyet Bakırko" k ap m a · - bik sahasına onu a ı mesı u- ısınc lazım gelen cevaplar ve- timalini tesbit etmemiştir. ı:: u ~ . a nameye. nazar • Y ayma 
da dava ikamesi için dosyalan Kongreye sanayiciler tar~- yük paraya mütcvakkıftrr. ~v· rilir, tabii kendileri tenvir olu- Limana gelen malfunata na- ~uteaddıt k!mselere kiraya ve:- kanılığının da nazan dikkatin• 
befterdarlık ınuhakemat müdi- fından fazla ehemmiyet atfe~ıl- vela idarenin hali hazırda elın· nur . ., demiştir. zaran Karadeniz ve Akdenizde nlecck evlenn behemehal taksı- celbetmiş ve bunun üzerine meL 
tiyctine verilmiştir. meye başlanılmıştır. ~adencıler de bulunan vapurlar bu yeni sc· Diger taraftan Muhiddin B., fırtına hüküm sürmektedir. Ge- mat~m ~üsait olması ve iki kur çimento fabrikası aleyhinde 

Bunlardan menkul eşya istir- birliği sanayi meselesın~ kon· ferleri de temine kafi değildir. 1931 senesi bütçcsile 5 senetiklmilcr seferlerini müşkilatla yap merdıvenı bulunması lazım gel- belediyece dava açılmasına ka
':ı.t .edilmekle ~era?er ~ükflme- grcde mühim bir mev.kı ayrıl- Binaenaleyh, yeni vapur almak bir belediye programını mecli- makta, küçük vapurlar seferle- mektedir: Pek küçük olan. ah- rar verilmiştir. Belediye vekil, 
te a~t eşyayı gızledı~lerı.nden.~e mış olmasını m~~nunıy~tle kar mecburiyeti vardır. . se ~c:recelııtir. Programı bizzat rini tehir etmişlerdir. şap. evle~ın de .. oda oda . kıraya Rami~· d~ 1 inci hukuk malı-
teslt~ et.mekten de ımtına gos-j şılamı§lardır. Bırlik er~a~n~~n Seyrisefain idaresi bu mese· 1 Mulııddin Bey hazırlayor. ,. • • • '"" -- venl~csın~ musaade . edılın~ye- k~mesıne muracaat. ederek bele-
terdıklerınden dolayı da ayrıca bir zat bu hususta dcmıştır kı. leyi uzun uzadıya tetkik etmek- . Fakat. söylendiğine göre 6 Hadıse kanandı cek~ır. Tal.~mat~amenıı;ı., tetki~~- ~ıye nam?1a dava ı~e etmiş· 
haklarında dava açılacaktır. S . . tı' de maden t d' mılyon lırahk bütçe içinde bir ..., I tı bıtmek uzredır. Kat ı şeklim tır. Belediye, dava ıstıdasmda 

- anayı sıyase n c ır. . F k . ·ı A k aldık ·ı~- l cak . . k . d b' . ihtiyaç raporları · · "h' b' k' işgal et- ... • program yapmak kabil görül- a at esenn ı mı ıy- tan sonra ı an o una tır. çımento şır etın en 50 ın lır; cılık mu ım ır mev ı • . B"t . r - -· tazminat . t ckt di 
Vilayetin kazaları yeni sene mektcdir. Bizim bu kongrede ~ Ankaranın ıman mı~o: ... : çeru~ 5 mily~~ ıra- meti tetkik edilecek J' f 'h . 1~ em e r. 

İçin ihtiyac raporlarını tanzim rarla serdubeyan edeceğimiz bir ANKARA 3 _ Hazırlan· ısı l aım~tf ı~et er~ yanıl asta- Darülfünun Tıp fakültesi T aO 1 tiyaCI Çocugunu kaçıran 
Cd .• · .. - b k d 1 · · dır Bu dert· . • • . ne ere, ı aıye vesa~r şey ere ay . . .. .. . . .. b b 

erek vılaycte .gondermeg.e aş ço. ert enmız var s' . 'le· makta olan bır kanun layihasına 1 rılıyor, kalan bir milyon liranın meclısı bugunku ıçtımaında mu Edirne mm takası Maarif E- a a 
İli 1aını.~lar~. İhtıyaçlar en zıyade l~rın ba~lıcala.ı::r. 1 -u:~~~~er, göre be~ediyesi ~evcut ?lan b~· 750 bin lirası kanalizasyona ay· derri.s Tal~.a ve ~asim Beyi~: mini Hilmi Bey, dün şehrimize Maznun, kendi çocuğunu an-

~ol uzennde toplanmaktadır. rın de hısset~ıgı .wı:ı 1 ini iki tün şehırler, vandat butçelcrı· nlıyor ki, inşaat ve imar için rin fızyolo11 esen hakkında mu gelmiştir. nesinin evinden zorla kac;ımı:ık-
Jjl Otelciler cemiyeti 

2 
e-; ~~~~~~~i/rt ;~nlar~ nin_Yüzdc ikisini ~ara beled~- 250 bin lira ile.hiç bir şey yapı-/derris Kc~al Cen~p B~y .. t~ra= . H.ilmi Bey, şu malumatı ver- la it~a~ ~dilen bir baba idi .. 

ii· b . Y . ~ . ki' eve saı- yesıne vereceklerdır. Bunun ı- lamaz. Halbukı belediye ve hıf· fından verılen taknr, goru~ule mıştır: Bınncı ceza mahkemesınde eyannamesı hanemde lıman, na ıy · b' ı· 'h h ı t h k · - · kt' · · · -
. . b' kım mütefer· çın ır ayı a azır anmış ır. zıssı ha anunlarının istedıgı ce ır. . . - Edırne ve cıvar vılayetler maznun baba anlatıyordu: 

Otelciler cemiyeti tarafından r~ gıbı daha ıdr tak. bazen çok Yeni teklif, "Hükumet merkezi işler, imar ve inşaat için 17 mil· Kemal.Cenap Bey, takrı:ın- de maarif vaziyeti umumiyesi - Annesile üç seneden beri 
Sat 1 b defterler rık dertler var ır 1 

• • ., 1 ı b 'hh. · · · · d b · t tk'k edilmesin' .. .. · · . ı an eyanname ve . • . 'hd s etmekte- vergısı namını a aca_c ve u yon, sı ı ışler ıçın de 4 mılyon e n eserın e 1 1 gunden gune ınkışaf etmekte- ayn yaşıyoruz. Kaç defa çocu-ı · · d f d 1 • k cıddı vazıyetler 1 a · · · · · · kl'f kt d' · Çın cemıyet e ter ar ıga a· . dası kongresı- para munhasıran Ankaranın 1- !ıraya ıhtıyaç vardır ki beledı· te ı etme e ır. dıır. gu· mu istedimse her defasında 
ı b · · t'r dırler Tıcaret 0 

· · f d' k · · ' F k"lt · · Te f'k Recep anc eyannamesı vcrmemış 1
, • •11 ~rınki (bugünkü) celsesin mar ışlerıne sar e ılece tır. ye bunu ımkansız buluyor. '.a u e rc•sı .. ~ 1 Tahsil çağındaki çocuklarııı ret cevabı aldım. Fırsat kolla. 

Defterdarlık, ~u sebeple tak~ır nı :U dertlerimizi şifahen izah Ayni kanuna göre halktan a- Kaç film de var? Beyın tavassutu uzerıne Kemal yüzde altmış beşi mektepler- yordum. Bir gün, bu fırsat eli· 
llapılarak vergı alınmasrm ~t de bir de rapor tevdi edeceğiz". iman yol parasının yarısı, o şeh . posu .. .. .. Cen'."p ve .T~l-~a Berter a~asın- dedir. me geçti. Çocuk kapının öniın
O~duğu maliye tahsil şubcsme ve •• A • • rin belediyesine terkedilecektir. _ .. }olıs altıncı ~ube _ mu?u·-l~ı· dakı gergınlıg.ın zaıt oldu~u ve 1 Edirnede mevcut tahsil ça- de oyna yordu. Etinden tutup 
bıldirmiştir. Romanyahukumetının A b. r"· k f gu .st.anbul Ve Beyoglu cıhetın artık meselcnın kapanmış sa· ğında (14,000) çocuğun (11) bi- ka d 

V "IA ti" t mı"rı· b" t şebbu··su" vrupa ır ıgı on eran dekı fılm depolarını te[;bit ede- yılabileceği temin edilmekte· ni mektebe girmişlerdir. Müte- çır Pımki'. ~ d" " 
ı aye n a ır e d hh k r "d" · . . d - e amma çocugu og-. . . sın a mora asımız re po ıs mu urıyetırıe gön er- dir. bakisinin dl" mekteplere celbi- .... 

Yakında vilayet daıresınıf. Romen hükumeti z.'.raat na-. Cenevredeki Avı·upa k~mis- miştir. Fakülte meclisi, meselenin ne çalışılıyor. muşu1;i. K b 
1 

tm 
:~mirine başlanacaktır. Evve a zaretinin riyas~t ve ~uraka~sı yonu önümüzdeki i~tima dev- A?artmıın ve büyük müe~se-i yalnız ilmi cihetile meşgul ol~- Mektebi olmayan köylere ted cu "umua~rin :ö! ~ em. Ço-
Çı boyanacaktır. altında olmak uzerc.hububa~ ~h- resine İŞ,tirak etmek üzere diğer selerın alt katl:ı.rında (13) fılm ca:c vr bn hususta esaslı tetkı· risat müfettişleri gönderilerek, ŞfÇkJı . ç . ·~· 1 
Hangisi asıl Ohanes? racatını krymctlc~dirm~k. ıçBın bazı hükflmetleri ve bu meyan- deposu vardır. kat icra ettirmek üzere bi: ko- cümhuriyet ve demokrasi fikir- ~ yetçı v~zıylcbn ~ ~ aKn ço· 

• b' k misyon teşkıl etmıştır. u .. . . s· 1 hakk d . t k'l d ekt' . k" l" .. b'l . . cugun annesı ge memıştı. cn-Altı seneye mahkum fırarı ır .
0 

• • i i tanzim da T~rkıyeyı de davet etmiştir. ınema ar ın a.. mısyon eş ı e ec ır. . lerı, oy unun ı mcsı ıca~ e- disine tebligat ifası için muha-
Clh . B b sk'de yakalan- komısyon ıhra~at ış n 1• 'h Komısyon bu davetlere cevap Son yapılan teftişat netice- Talha ve Ka.sım Beylerı~ den hayat, memleket ve millet keme başka güne kaldı 
d anesın a ac 

1 ·ımı·ş etmek üzere bır kanun ayı ası beklemektedir · d ba . 1 . müşterek eserlcrıne karşı vakı hakkındaki bilgileri yükseltme' · ığ 'andar aya haber ven T' t' 1ı · · sın e zı sınema arın mabne-ı · b 'K - • ti d • k 
t' ~ J Ot m h . . etiril- hazırlamaktadır. ıc~re ı .an- Konferansta hükumetimizi !ere g b 1 d klan ve .ki . olan hücÜ"! Vf" tenkıtlerc u- ğe çalışılmaktadır. omunıs ere aır arar 
~k: d' ııı;;c~ şet ~t:. gKayse ciye ofisim.iz .bu ~al~m~tı .ık~- temsil edf"~f".k heyeti mürahha-j tine a;!m':fa ah~vayı detiş;:_ ~ünkü içtima~a cevap vennclc- . ~.e.şekkül . eden. muallimler bugün verilecek 
l'İd ~ 1~h ıger. ar~ d b' 'nin sat vekJıletunıze bıldı.nnıştır.b saya Harıcıyc Vekili Tevfik cek zaman bırakmadıktan gö- rı muhtemekiır. bırlıgı, muallımlerı meslek ha- K ... tl . hak . 

e c anes ısının e ın f' b habere müteallık daha a· Rüştü Bey •riyaset edecektir .. .. . M k --;+ d yatına daha uygun ve elverişli omunıs cnn mu emesı.-
~a~Ja~d~ğı gazetemize haber ıs iz~at elde etmiştir. Bu iza- • A • • rulmuş ve ~u hususta ~lcdıre e tep _er.~ spor bir hale getiriyor. ~ d~n.de ~~ır~.ezada devam e-
Venl~~ştı. . zı nazaran gene Romanya istihlak defterı tara.f~dan sınema sahıplerıne Maarif vekaletı l~~~ v~ orta Mıntakamda millet mektep- dilmıştı~. D~lm celsede m~~-

Vılayet Jandarma kumandan h~ta. t' ın' himayesi altında t tm 1 1 teblıgat yapılmıştır. mekteplere gönderdıgı hır ta- !eri muntazaman mesailerine nıın vckillerı uzun uzadıya mu-
lı;;. Oh . k. hukume ın u ayan ar M" hd . . k . . d .. d f -•--· la d M"d ,,ı yakalanan ancsın ım 1 k ve 100 milyon Ley ser- . - . . . ,. usta emının ame- mimde, şımdiye ka ar Jımnas- devam ediyorlar. a a.....uuu yapmış r ır. u a 
Olduğunu resmen Kayseriden olma . d 95 milyonu hüku· !stıhlak vergısının .mer ı ol- l . h l d tik ve oyunlardan ibaret olan Müdavimler istediğimiz yük faa geç vakte kadar devam et-
'<>rmuştur. mayesı;:,f:dan verilmek üzere d~~u SDralarda bazı kim~-~lerin e~ı ~.zır an .ı 1 beden terbiyesi faaliy~t~ne. spor sek miktara v~sıl olmamakla 1 miştir. Kar~rm bugün verilıne.1i 

- • ~et :a 'k . edilmiştir. Bu musaddak defter tutmamış ol- Beledıyc mustahdemın şube- !arın da ilave edilmesını bıldir- beraber elde ettiğimiz netice- muhtemeldir. 
Bursa ve Karaca bey b~r .bırlıi a:e;ı~ tanzim için hü· d~Jkları anlaş~mış ve bu kabil ıs~ müdiriyet.i müs~demine tev ; miştir. VekJılet umumi müfettiş !erden :nemnunuz. ------

1 l d b~lık P y Ya dahilden lıubu- lı:ımsele~ t~sb.ıt ?lunmu?t~. Fa-,zı olunacak ıcanıeıerı hazırlamış !erinden Selim Sırrı Bey bu mev Edirne bir mektep şehri man Mesele kapandı 
ova arı SU a tın a kumet .. namın yapacak ve ica· kn bugun :stı?Iak vergısı mev- tır. Bunlar san, kırmızı ve yeşıl ' zu üzerinde demiştir ki: zarası gösteriyor. B lıkl h . D .B" 

Bursa 3 - Dehşetli surette bat mubayaa~ı . Birlik hubu- cut olmadıgı cıhetle, bunlar haki olmak üzre üç renktir. Ahçdara -Spor beden terbiyesinin c- (931) bütçesi ile Edirncdc h ~d· 1 B astancsfın~ r. .ı:r-
llağan yağnıutlardan, Bursa, hında sataca tdıı. temin edecek f kında yapılacak muamelede te- ayn, sütnine ve dadılara ayn, debiyat ~snudır. Spora heves (10) Kırklarclinde (10) Tekir da~cl ın eyh.tara m an gon
ltaracabey ve Gemilik ovalarını bat ihracatınıkta Tı'careti bari- / reddüt hasıl olmuş, keyfiyet orta htzmetçilcrine de ayn renk eden gençlerin evvelce jimna.>· dağı~da (8) ve Çanakkaledc der~ edn cerrah dı d~ecmduasmı.n ıa 
ltıJ k Eh · ı· h · vapaca ır. 1 ş h' Meclisine havai d'l · 1 k ·ı kf ' esın en ta a us c en suı te-ar apladı. emmıyet ı a· mesaı . . . B"kre konsoloslu 1 .e ır . .. ~ c ı mışl tc arneler ven ece ır. tikle vücutlarını hazırlam:ıları (12) kadar koy mektebi ilave f hh.'m d" .

1 1 sarat vardır. ciye ofısımız u kk"I ve tarzı tır. Kavan.ın e~cumenı bu hu- Karnelerde bunların boyları, r.izımdır." edilecektir. e u , un tamamen zaı o -
istim' akler nasıl ğumuzdan bu t~şe uı ·mat is· I susta tetkıkat ıcra etmektedir. 1 siklet!eri, derecei sıhhatleri ve Bütün askeri mekteplerin beJ İhtiyaç o kadar büyüktür ki mu}tur.t l b . . . b 

mesaisi, hakkın a ma u Mütaleasını bildirdikten sonra, saireye ait maıurr.at bulunacak- den terbiyesi muallimlerini im- (200) köylü bir kazanın ancak rpl a. e csı 1 ccmıy.etı .~zı 
Yapı'acak? · · ş h'r Meclisince bi- kara · ·· hd · · ' . '.. !gazete erın yanış neşrıyatı uze • temıştır. e ı - r verı- trr. Yakında musta emının mu tihaıt etmek üzere Selim Sırrı (25 - 30) kciyunde mektep var- · d'. k b' . ti' k 

A.NK T M d' Jeccktir · k · · · . rıne una şam ır ıç ma a te-
l ARA 3 - apu senet- Sanayi ve aa ın · a!.enelerıne ve arne. rının tev- Beyin riyaseti altmd.a bır ko- dır. . . . derek bu neşriyatı tetkik etmiş 
erinde muharrer kıymetin kıy- 1 üdürü istihlak vergısı zııne başl:111a~ak~ır. Onda::ı son- ı misyon teşkil edilmı~tir. . ~r.fan. ıhtıı.:a~ı, şıddetle ken- ve tekzip için matbuata bir tav-

".1eti hakikiye sayılması ve is· banKaSI m ra da bu Kabı! kımseler muay- ' Ancak bu imtilıanlarda mu- dısını hıssettırıyor; fakat bu . 'hn .. d me" kara tı""l'k· .. · M d' Bankası kaldın 'acak mı? 1 dd 1 d 

1

.h . . d k zı ame gon er ge r ver ,., a atın bu kıymete gore ıc· Sanayi ve aa ın .. yen o an mü et er e. mensup vaffak olan muallimler meslek- ı tıyacı ta tının e ece vasıta- mi tir 
ta edilmesi düşünülüyor. müdürü Sadettin Bey dun şeh· ANKARA, 3 - İstihliik ver oldukları belediye daırelerine !erin de kalabileceklerdir. / lar noksand~r. Yeni çareler ara- şB · .. ctelerle neşred'l 
" 't'r ·· · ·ı kld 1 ak " 1 ıhh. 1 · · 1 ı·· k ki \" ugungaz ıc \lediz nehrinin taşması rimize avdet etmış ı . gısının tamamı e a ırı ar muracaat as ı m~yene ennı IViidaha eye uzum yo ma a me~gu uz. cek olan bu tavzihnamcdc tala. 

k • rİ yeni bir formül bulunacağı ve yaptırarak ellerind~kı karnelere .. . . b' 1 . . f. ı Yarın Çanakkalcyc giderek, be cemiyetinin bu cerrahi me~-
kaça maloldu? Borsa omıse Maliye müfettişlerinin tekrar işaret ettireceklcrdır. Aileler de . Turk .d~şlta ıp erı .chemıy~- 1

. nuntakama merbııt o!an bu \ıi- m nın iadesi keyfiyetilc lı'c 
· · ı Bankası k b · f 1 k' 1 . nın bazı ılaç arın tercı an ı.tı· 1- t' 'f' .1 k d 

1
• uası •. Menemen 3 - Gedız nchrı- Borsa ve Osman ı I toplanara u vergı etra ında ::an arında bulunan ımse erı .. al-k d 1 t . t aye ın maarı ı ı e ya ın ana a alakadar olmadıg"ı tasrih edile 

I\' • · dilen sabık . k k'k b 1 d .. d malını a a ar ara avsıye e - k d 1 - -ın taşmasından müteessır olan komiserliğine ta:yın c .. miıza ere ve tct ı atta u una- zamanın a muayeneye gon er- . .. ahz t ·ıı . a ar o acagım. cektir 
Siserek köy Tozçulla Kese köy meb'uslardan Adil Bey henu~ ı caklan haber alınmıştır. meğe mecbur tutulacaklardır. ~esı .b~zı ~u~t . er": a7~ı en- Edirnedeki ecnebi ve akalli- B ki. 

Ve Kazlıçta' 70 bin dÖnüm mez- Ankaradan şehrimize gelmemış D ··ıf ·· b ... Ye · kt uva tarifesi nın şı~ayet ~rını :;ı:cıp ~ 11:b. yet mekteplerinin talebesi çok ah ı hastanesi dok-
1'\ı, so bin dönüm ckilmemi a- . ' aru unun ayragı nı o ~ . . . Etı~ba ~ ası, o :or .r gı .. ı azdır. Hatta Kırklarelindeki torlarının tarziyesi l'aıi • • ş tır. Darülfünun emaneti, mer..-- Mülga cemıyeb belcdıyece diş tabıplerı de en faıdclı gor- Bulgar mektebi bu sene talebe- . . . .. .. . ~eh ~ata sular .altındadır.Taşan Cemal Bey Ankaraya sim günlerinde bu en yüksek i- tasdik edilerek kat'iyyet kesbe- dükleri ilaçları tavsiyede ser- sizlikten kapanacaktır. Taktırlenmız b11:yu_k v~ daı-
~ ü~n .s~arı Sıs~rek ıc': Peı:;~ çag" rıldı !im müessesesini te~sil için kul den yeni oktruv~ tar~fesi dün- best oldukları ic:;~ ~u meseleye Milsevi ve Bulgar çocukları- ma dostane ve .. ~.'. munase-
larn ~n~ en denızc a ıya larulmak üzere bir darülfünun den itibaren tatbık edılmcğe baş müdahale etmemıştır. nm bir çoğu Türk mekteplerine batnnız olan butun Turk meş-

~ş ar ır'. . .. · Meni tagşiş kanununun tat· bayrağı ihzar ettirmiştir. Bu lamıştır. Diş tabipleri cemiyetinin i- devam ediyorlar. lektaşlarmıız h~ında. neşrolu-
lece ·~ların ı.kı g11:n.e kadar çek'.· bik.i için hazırlanmakta .?lan ta- bayrak kırmızı atlastan yapıl- dare hey'cti dün akşam ilk içti- nan h~etamız sözlen .sarf et-
~ gı tahmin edılıyor. 30 bın limatname hakkında muta~e:ısı 1 "İstanbul darülfünu- ilk t h ·ı r 'h mamı aktetmiş ve bu meseleyi Tıp fakültesinin nakli mek degıl aklımızdan bile geç-tı~Yun, 1000 dan:ının sular .. al- .. re ticareti hancıyc :~~ ~b:::'esini muhtevidir. a Si ayı ası görüşmüştür. Şikayetler gayri mek mü~lciin olın.~dığ'.11~ ve 
~i da kalarak bogulduğu soyle- al~~ ~.e C mal Bey iktısat Bayrağı taşiyacak darülfü- ANKARA, 3 - Türk çocuk- varit görülmüştür. meselesi hastaneınız operatorlerının Bür 

!lor. ofıs! m1;1dırı fedan Ankaraya nunlular için gene ayni ibareyi larmm ilk tahsillerini Türk Madam Liza tekrar Tıp Fakültesinin İstanbul haneddin Beyin cerrahi mecmu. 
Maliye müfettişleri vekfiletı cı::~ ~r. Mumaileyh bu ihtiva eden kuşaklar imal olun· mekteplerinde yapmağa mec- • evirildi cihetine nakli fikri ~trafmda asma neşrinden ~ri abone bu-

k . . · da':'et e. ışı Ankaraya gide· bur olduklarına dair Maarif Ve gen 5 .. münakaşalar devam cdıyor. lunduklarını arz ıle, muteb~r 
ongresı bıtti ak:Şam. kı trene muştur. kaletince bir layiha hazırlan- Bundan .. bır muddet evvel Ekseri müderrislere göre,· gazetenizde dercini rica ederiz 

A kt Bundan sonra resmi geçitler h k ı M d 
f "'. NKARA, 3 - Maliye mü- ce ır. mıştır. Bu layiha başvekalete hu.dut arıcıne çı an an a am bu mesele hükumet tarafından Balıklı Rum hastanesi ett B de ve Darülfünun namına yapı· - L b d f ı ı k ~ ışleri kongresi k:ız~nç, mu- Nurullah Esat ey lacak tezahürlerde Darülfünun varilmek üz!'1'~dir. ıza, u ~ a. vap11:r a ge.ere t~tki~. ediler~k .. fakül~=~~n. nak- Doktorları. 
a~ltkafat, veraset ve ıntıkal, mu b - k 11 1 k Kanun layıhasının esasları- tekrar şehrımıze gırmek .. ıste- ime !uzum gorulmcdıgı ıçın ar- -·--- --
C<ıe\e vergileri tadilat projeleri· Cumartesi gtinü Ankaral;'a merıı.sim ayragı u anı aca - na göre ilk tahsilini ecnebi mek mi.ş, fak~t ~ıkmasma musaade tık ortada bir mesele yoktur. Yalova kitabının 
~ tıaJiye müfettişleri teşkilatı gitmiş olan Bankalar konsorsı- tır. teplerinde. yapanlar, Tü.rk orta cdılınemışb. . . . ı- Fak~ltc ~ü~erri.sl.erinin. ~o- tab'ı bı"ttı' 
ltıtı.~n_ layihasının müzakere ve yomu icra kom~~csi rei~i ~uru!- Bu geceki konferans mekteplerıne kabul edılmeyc- Madam Lız~, ~ıger ~araftan ~u, fakultenın şımdıkı yennde . . . . . 
~ ltılı:ıni ikmal ederek vazifesi- !ah Esat Bey dun şehrımıze av- Bu akşam radyoda Selim Sır- celkleridir. İstanbulda emlaki oldugundan,1 ıpkasını, fakat İstanbul hasta- Seynsefaııı ıdaresının Ya \o-
it~ 11.ihayet vermiştir. Müfettiş- det etmi~tir: Mü~ai!ey~ !:1:iı rı B. tarafındaıı "genç kalmanın Ecnebi orta mekteplerine gir tekrar_ şehre gir~eğe hakkı bu- ~e~erind~n t~tbikat. hus~s~nda , va kapiıc,ata;ı h.ak.kındaki kit:ı~ 
N. Programlan mucibince tef- raya vazıfesıne mutealli sırları" mevzuu üzerinde bir mekte ise se:best bır?k~acak- lundugundan.~ahısle baz~ '.11a- ,ıstıfade,_ı~kanı verılınıesını mu bın~~ tab ~ b~tmıştır. Bu ~afta ı 
,"!lere başlamak üzere vilayet- hakkında temaslarda ~ul?nmak konferans verilecektir. tardır. Proje 3 rnaddelıktıı: 1 k;,mata da muracaat etmışbr. vafık goruvorhr_ 1 çcrısınde ıntışar cdccektır. 

c · · • · · .. lemıstır harekete başlayacaklardır. üzere ~ıttıgını sov • 
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1 •1111 unıdeM "Milliyet" lir 

ı ŞUBAT 1931 
J ")AREHANE - Anı.ata cacldui 

100 Teııı:raf adrcıi: Milliyet. lı-

Bilmecemiz Mekcepliler müsabakası 

Gazinin nutku 
89 uncu haftanın 4 üncülü-

gunu Galatasaray lisesinden 
118 İlhami Bey kazanmıştır. 

••• TARAKA VA ... 
• ,. ( .uzelligi ıe b"tun Hı.-pyı L"•l7.ıl; c ,ı ı• .ı• ı d • r t•mı, : 

Sız de flu haft" < .l.OR\ A <ıntnımnı t ,nf ne g0rdü>unuıde 
onun rahtı ~sırindr k~:ıl·ak~: ııı ....................... * .. : 

la ı. 

Telefon numa,..Jarı: 

latanbal .24311 - 24312 - 24313 İhtiyar adamın geııç hizmetçisi 
Yazısı şudur: 

89 uncu haftanın en mühim eıeo eceeee=e•=<=<~~~~~~~~ ~~~= 
haberini Büyük Halaskarın son 
İzmir nutukları teşkil ediyor. 

lfü :ahe<er olan btiyiik bi< h· •UZ fihı Jıht.: 

ABONE ÜCRETLERi 
(. Tllrlr:iye için Hariç için 

3 ayiıtı 400 lruruf 800 kurut 
6 • 750 .. 1400 " 

12 " 1400 .. 27~ .. 
--·-- -

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti cesen nihh.W 10 kurut 

IUI'. Gazete •e matbaaya ait ôtler 
İ{İn allcliriyate müracaat edilir. 

Gueteoıııla ilanlene -'•liyetini 
lıabul ebne:ı. 

Bugünkü hava 
Dün en fazla lıaı .r« 4 en az 3 dı 
Bu~ıiıı ruzpr ~imalden ve hava 

solu kır "kı ılı olacthır. 

Bir Rus hikayesi 

-Fransız tadan- Cünkü: Bu nutuk "Jıakikat
Sa~imiyet - Sarahat,. in bir 

Herkes istediği gibi eğlen- j metli bir tabak kırmış.. timsali daha doğrusu bir şahe-
mektc serbest değil midir? .• 

1 
Hasta kadının sinirlerini ya- seridir. 

ı=~:...:~.:..ı..:::.;.:::..u.~;,:..ııc:...;..;..m::: Eğlenmenin de türlü türlü şek tıstırmak için ilaç evrdim. Çünkü bu nutuk yürekleri 
li vardır. B"n de tamdıgım bir Devrisi gün tekrar hastayı memleket endişesile çarpan va 
karı kocanın haline bakarak eğ- görrneğe gittiğim zaman ka- tandaşlara ve idare adamlanna 

! ı 4 5 6 7 ı 9 ıo ı ı leniyorum. . pzyı hinnetçi kız açtı. Hiç te hakikati gösterecek ve onlara 
. Ko~~sı altın. ış yasında, .. eskı 1 kıymetli tabağı kırmış, kaba- hiç yılmamak ve ;stiklaldeı1 as 

bır katıp.. Ço~tan tekaut o~- hatli bir hizmetçiye benzeme- la nevmit olmamak lüzumunu 
mu~ .. Karısı ellı yaşlarında bır yordu. Bilakis neşeli, güler yüz telkin ederek hattı hareketleri 
kadındı. Fakat sağlam bir k:ı- Jü görünüyordu. ni tesbit edecektir. Hülasa bu 
dın. Bunları tanıyalı çok olu- Ben sinirli yaşlı kadının oda- nutuk bizleri yani "Türk,. mil
yor. Bu ailenin eski bir dostu- sına girerkeniçerde kadının ba- Jetini muvaffakıyet yıldızına "!

yu;-,1. Aramızdaki münasebatı ğırrlığını duydum: riştirecek, bize "İktısat., zaferi 
bir kat daha dostane şekle ko- _ Ben SP.ni gördüm. Beyhu- ni tattıracak nurdan bir yol va-
yan şey benim hekim olmam ve cıe inkar e.tme.. ı:ifesini görecektir. 
sık sık ihtiyar adamı tedavire Drger bir ses, kocasının sesi Çünkü bu nutuk çok büyük 
ko;;;namdır. izah etmeğc ı;alışıyon!u. Hiz- bir vadi ihtiva ediyor: "İktısat 

MARCELLE CHANTAL 
MAXUDIAN ve JEAN BRADI~ 

DOKTORUN SIRRI 

ı .. Pek yakında 

D~• 
MELEK 

ıılmindc 

ELHAMRA Sinen.-ıas,nu .. 

lü.: dtfa olarak 
,\L\RC .CEill'n: \IOHb:M> '" SAlNT- <,R,\Nll'.R ılc lloulfc• · 

l'ari!ien) c men,tıp MO\JA COYA laralındtn ıem~ll edilen 

ŞEKERİM 
t2manıen J.'rlOSl7.\!I ~uz} Ü VC: ş:u'kdt tr.C~hur 'C Şen O}"ef~[ ~Ö;tetiJccelctir 

Ycrltrinirl tuto•uz.- Ttlcfo11 Be ı1~lu 868 Kadın bir gün bana dedi ki: metci kız bana: sahasında da muvaffak ve mu-
- Sizin ettiğiniz iyilikleri u- _.Dinleyiniz, dedi·, bu ses zaffer olacağız!,. Bu vadi bizzat ô•••••••• 

H t 1 ki k C ml · G ., · • · · · füımin matineler ıcnzll~ıhdır •••l•ltl bll1tu~c•llllıı nutamayız. as a 1 1 o a , rrösyö anlatıyor. Ben dikkatle 'azı ıun agzmdan ışıtıyoruz; ~· 

Paromount filmidlr 

tedavi ediyorsunuz. Fakat o- kıza baktım. Anladı: o Gazi ki: Milletine kw-şı Bu·· tu•· n H t 
SOLDAN SA(;A VE YUKARDAN nun daha bilmediğiniz bir ta- _Zannettiğiniz gibi değil,,vadettiği seyleri tahakkuk et- aya 1 

Bir iki gün evvel ill mahut AŞACI kım hastalıkları vardır.. dedi, mösyö ile benim aramda tirdi .. 
Düyunu umumiye yanlışlığı mü ı - Dudak (3). Kir (3). - .. Ya? ... Ben anlayamamı- bir ~e:ı: y~kt_ur... . . · O Ga.zi ki e~ fır~m~lı .. zaman-ı0 8XX>::>ı:'.>ı:'.)<>ı:'.><'.><><><><• 
nasebetile Nasrettin Hocanın 2 - Vücut suyu (3). Nota (Z). şım oyle mı?.. Içerı gırdım. Ihtıyar adam larda bıle hakıkatı butun çıp·ı••••••••••••- •••llllllllllElll!l!l!ll!ll•ll!l!!!l!!lll!!l!l!ll! 
bir fıkrasını ya;ımr§tım. Arka- Nota (

2
)- - Bunlar maddi hastalık de- kıp kırmızı olmuştu. Kadın ha- laklrg"ı ile sö_,,lemekten çekin- '"~""' '"·"- , .•.... ı 1 SA~ARDJI \'LJNA\: OPIWKI" ı..: • ba b .___ 3 - Lilrim (2) Cigcr (3). Za-

da§lardan wrı na una .,.., ... er man (2). ğil.. Aklından hasta.. . la söyleniyor, bağırıyordu: medi... n.'\l DE l'.\IUU-:ın: ı Tl!RN~:SININ tcmallleri. 
bir Rus hikayesi anlattı, size 4 _ Gccr kclelıei;i (7). Yemin Mesela durup durı•r'{en bır _ Ben bu kızı istemem, git- Gazinin İzmir nutuklarını talı Torafından vtrilccck k<>nfer .. ıla· Bu ıkşım ;ut 2J,;lO"' FRM.;. 
naklediyorum: (3). den bire beni çimdi' .cyor. Bu sin .. Gitsin.. !il ederken bütün bu saydığım nn birlnciıi 14 Şulm cumanc.•f Si?. TIY \TRSCN 1'.'\ lla'•~nı~ 

Mujik §ehre yağ getirmiş ve 5 ...- Eski Yunan iliıhlarından bi- akıllı bir adamın yapacağı şey- İhtiyar mütemadiyen kendi- noktaları göz önünde bulundur ve ikincisi ıı Şuhıt ·ah Jtiınlcri ın meşhur Üptreıi 
bir yahudiyc satmak istemiş.Fa ri (3). !erden midir?.. ni müdafaaya uğraşıyor, hiz- mak lazımdır. saııt 18 d• ~!ı~:.~~r~:~~ •k.amı HO-
zarlık etmişler. Yahudi yağ do-

6 
- Ben (

3
). Rap (S). amelesi Bu bahsi kadın kocasının ya- metci kızla arasında bir sey ol- -S· -- FR,\NSIZ 'JIY TRO Uı )) \ YÜK c; \1..\ OLARAK .k. b uk 1 - Kırmızı (2). Baı B 

1 
.. 1 k . , por 

in olan kabı tartmış, ı ı uç (3). Nota. nında da açtı. . en .c e ~u ere madığını tekrar ediyordu. verilecektir. o ı B A 

okka &elmiş, yağı boşaltmış, ka s - Çalgı (3). Sersem (4). sord.um •. kocası ınkar ettı. O müdafaa ettikçe kadının Federasuon 1·şe bacladı! Yerlerin liaılan: Localar C.00· Pcli. vakında l.ES Al'ı\Clll·:s 
. 1 ki Ş d k d 1 ld d J 'il ı< l ki 150 200 B lko D'Atıı~::'\&S, POS PF:RNUı l~I bı boş tartmış, ciy e tartım§ , 9 - Nota (2). . ım ıye · a. ~ 1!ası o u a hiddeti artıyordu. Müdahale et Türkiye futbol federasyonundan: 800 o lll ar · • 1 R 

boş kap iki okka üç yüz dirhem 10- Kayık (6). d~kka~ etmemışım_r .. Bu _ev~e tim: Federasyonumuz vazifeye baıfamı~- 100 kuruştur. Kı,eler biler 1tııı· PANDRI:::\1END~. 'ID\\JE IJ~: 
gelmiş ve Mujike demişki: 11 

- Seçmek <
9
). bır muddetten ben genç hı~ hız _Beni dinleyiniz, dedim, ba tır. Cumartesi, pazartesi ve çarşam-llıiııilİ••dlıeİııvıiıaıiimiıııiııetlllm•ellk•te•di•.'•· •••- THEBE.) 

- Gördün ya boş kap dolu-ı------------- metçi kız vardı. Hem de guzel- na meselenin ne olduğunu an- ba günleri saat 17 den 19 a kadar fe-
dan 100 dirhem fazla geldi, ba- Sinema - Tiyatro 1 ce bir kız.. Simdi o değişmi:ı .. !atmayınız.. Bunu sinirlerini- derasyon bürosu açık bulunacaktır. _ 
na daha 100 dirhem yağ vere- - Yerine başka· bir hizmetçi gel- zin ){f!t•stığı bir zamana bıraka A~a:. .. . ,,~ IJarıA,.hayaı, kaı.a \C otoınobıl sıgortal~ııı.'." oııe-

•. B. Dar"lbedayr· · B da ge ç - "' Cagaloglunda Cumhurıyet Halk Calmda l ım>n hanında kılin ONYON SIGOR r ASl'IA ceksin. "' mış.. 11 n ·· lım · d T .. k" ı tb ı · 
K d b d •.. , r . . h t ·· · . • . Fırkası merkczın c ur ıyc u o ı "aptırınu. S ··tü·· 1 temalllerl a ın u egışıK ıgı ıza e - Gene ılaç verdım. federasyonu.. . 

U go rmeyen mevzu• ti: Bir müddet oturdum. Başka V I b l k k t _ rklyede blla fa ıla icrayı muamele etmekte ola:ı 
A • k h ~ 0· · ·· 1 · · · · 1 d . . o ey o ve ros on e •• şagı yu an er mevzu ,.u - _bu; uzmetçı ıyı ~~•z. ı. şeylerden bahsettım. F~at hır • •• u N y ON 

götürür. yalnız bir mevzu, var- Fa~at ıçkıye alışmış .. Degıştır- türlü otıı~an kalkıp gitmeği is- n musabaka)arı 
dır ki su götürmez: Terkos. ,·f\I ,c 8['\ mege mecbur oldum. temiyordum. Bir merak duyu- lstanbul Atletizm heyetin-
Kadını muazzep etmek hornedi: Kendi kendime; yordum. Bu ihtiyar adamı bir den: 1 1 kump:U!}3Sına bir kere uğramadan $igort• )3ptı ma«uıtz. 

,) perde - Hakikat böyle mi? .. Deye tarafa çekerek kabahatinin ne ol ı _ 5 subat 931 perşembe ak- ~~~~iii_i!·~ 7 e/efo11: Beyoglu - 201)2 ~"'.lliiiııi_iii_iilııim-ir'i 
Yazan: sordum. . . . duğunu kendisine itiraf ettir- ~amı Galatasaray lokalinde ic-

. . 
ıçın .. 

Karilerime ufak bir sual so- l .oııi.- Sonra ıhtıyar adama dıkkat mek istiyordum. ra edı"lecek voleybol lik maç- .1111ıun1111111111111111111111111111ıı. ..ııııuuuıııuııunuuunıuııun 
. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.. ~················•ııııııııııııııııııı_p -acağım. \' rneuil c~tim. ~caba ihtıy~rla o ,genç Nihayet buna fırsat çıktı. İki !arı saat 18 ele: 55 NA Do iL lUJ :: 

Bu sualin cevabı pek kolay akili: hı;ımetcı arasında bır vak a ~ · ı k ld k İhf Galatasaray - Hilal, :: A~ ~ O D :: 
ve basittir, fakat o nispette de Mebrur~ oldu?... ~ız ya n.ız a r · · .. ıy~r. ~~a K B k :: :: 

ı F k 1 k d b · h" bı bır gulme tuttu. Guldu, gut- asımpaşa - ey oz, :: :: 
'kla gelmez. Sual şu: ~ u~iı 11. a at yaş ı a ın u yenı ız d.. 1 tt . Kurtuluş - Vefa. :: :: 

Her-yi tamam ve hiç bir ek llu ıltfım üniformalı ıabiıına metı;idcn de memnun değildi: . u, sonra an_a ı. h . Hak.ı:mleri Ali Orhan Bey. 55 SJGORTA ŞiRKET{ :; 
· ),... b. k dı ·· bıletlcrclc ıınzil~ı ı ordır Bu kız dedi hic iyi değil - Kızın hıç kaba atı yok, de . 

1 
• :: :: :siği o mayan ır a n goze -. ·• • • · di tabakları filan kıran hep be 11 - Kros şampıyon uguna :: :: 

~arpmayan ve hiç bir miihim ih Gişe htr ıüıı >Ut 
13 ıen iıib~- Ehne ne geçerse kırıyor. ni~ .. Sebebi de bir taraftan şu hazırlık olmak üzere 20-2-931 55 TOrklye J~ Bankası tarafından teşlcll P-dllmlştlr :: 

•·yaca tekabu··ı etmeyen neden ren açılıır. - Zararı yok, dedım, yavaş, · · ı h 0 dd t" · ·· saat 10 da·. :: "'- Otomo~:ı. me•'!.JI voıı :: . ıhtıyar {arımın ı e mı gor- :: Vucın - Hayat - NakUyo • ..... za • • , :: d·ı ı· k. ı .\lıı u~mdan ·~•l• çocuklu fi· yavas gerer G ı ı k ı· el b 
mahrum e ı me ı ı muazzep o B · k~. ·: b. k be . mek bir taraftan da gene hiz- a atasaray o a ın en aş- SE ıııallye sııı:ortalıuııu kabul ed•. :;: 
sun! uıro\• kabul odılıncı. ~ ı;o ıyıd. ır dıza nİzhı~or .. metçiyi müdafaa etmek.~. İş- !anarak Taksim, Gümüşsuyu, :: Adree: 4 tincU Vakıf baa latanbJI :: 

S l. · b ık· g rip bulanlar Dıkkat e ıyor um. tıyar b · ·ı He k • Dolmabahçe Topane Kara :: · ••. 
ua ımı e ı a . ni istemiş. Gazete fotografr1sı- d ı d te enım eg encem. · r es eg • • - :: Telefon: latanltlll - 5Jl Telıral: ınıtıyaı :; 1 F k k d 1 k la :r kocası bun an memnun oma ı 1 . d b t de··ı ·d· k.. s· h T ebaşı ve gene •• ·• o ur. a at a m arın en ° Y na poz vermekte pek tatlr şey d •. 1 encesın e ser es gı mı ır.. oy, ,;ıj ane, ep ••111111111111111111 uu11111111111111ıı. ..ıını1111111111111111111111111111111n 
ı 1 aklar nı ta egı : . • Galatasaray lokalinde bitmek m111111111nııı1111111111111111111111,. ~1111111111111111111111111ıuıı111u nası muazzep o ac ı. . - degildir. V. Bey sormuş... - Eve~., dedi, çok iy_i iş gö-j Güldüm, Tasdık etmek lazım üzere bir §elıir krosu tertip edil-

fn etmek pe~ kıym~!sız ~r - Canım! Yanın saat evvel rüyor. İhtıyar adam bellı etmek dı: · t. 
meı;gale add~ılme7. degıl mı. zannederim bir resmimi cekmis F h. · I E t d d·m sizin bu - mış ır. 

, - istemeyordu. ~~at . ızmetçı - . v~ • . e 1 
' • eg- iırtirak etmek isteyen atlet- ili Ticaret Mekte~i Mu~a1aat Konıis1onuu~3 .· Maymun gibi ! tiziz! . kızdan ~ikayet ıçın bır sebep lcncenızın kımseye zıyanı olma !er 
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931 

aksamına kadar 
İstanbul Ticaret işleri ile en Fot~gra_fçı mahçup bır ta vur- lıulaınayordu. Bıı konuşmamız dıktan sonra!.. mıntaka atletizm. heyetine klüp 

cok alakadar olm bir yerinin u- la demış kı: . • . . ; bu kadarla kaldı. . I· ıanbul 'lıbkemtl .\;liye !~inci !eri vasıtasile mÜ<racaatları ilfın 
mumi katibi. v. Beyin resmini - Evet beyfendı, lakin b•r 1 İki giin sonra sabahleyın er- Ti<nr<ı dairt>inden: olunur. 

Mektebin orta ve üst kat koridorlarının tamiri 2 mart 931 
tarihinde saat 14 de ihalesi icra edilmek üzere aleni müna· 
kasaya vaz olunmuştur. Talip olanların yevmi ihaleden evvel 
dekozito akçalannı lstanbul Defterdarlığı binasında müesse•atı 
iktisadiye muhasebeclliğine tevdi ederek alacakları makbuz· 
!ar ile yevmi mezkür ve saatte mektepte müteşekkil komi~
yona gelmeleri. Şartnameyi görmek isteyenlerin de her gün 
mektep idaresine müracaat eylemeleri. 

alan bir gazete fotografçısı res- yanlışlık oldu. Maymun gibi bir· kenden çağırıldım. Kadın bir- \fukaddt'm• i:foı ıflasına karar .,...,..,....,...,..,...,..~.,...,....,..,...,.. 
mi banyo ettiği zaman esefle şey olmuş.. <len bire hartalanmış, bana ha- verıle:ı \'edi kulede Kazlı çe•nıede • M 1 "RIPL' Pff L'YJLIEH 
görmüş ki 0 zatın resmi diye V. Bey, içerlemiş fakat hiç ber yollamıştı. Gittiğim zaman Dibılhınc f bnknı >ahibi Andon ~ AU bfı b [ı 
lıir resmi havi cama çekmiş ve bozmadan şu cevabı vermiş.. beni ihtiyar adam karşıladı: lsfdnni " mahdumları l'nıon sin-
tabii her iki resim ek bozulmuş. - O holde dikkat edin de, bu - Sormayınız, dedi, sorma- dilditin• daimi ılndik :'»ukaı Ahmet DEVLET KUŞU 

· · k sefer de makineyi ters koyup yınız... Karım hastalandı. Bu \ıif eeyin ta)·inlne karar ,·crildi&i 
O gün resim yetıştınne :ıaru- . 1 1 • h 1 k G h" '"" ıılunur. .,,....,.. filminde • •• retinde olan fotografcı tetrar v. keneli resminizı a mayın. bir asabı asta ı ... ene ız-

FELEK metcivc hiddetlendi. Kız kıy- . , Beye giderek ikinci defa resmi- ___ ~ . _____ ISt; 

1 
masası başında muhakkak ki, j mis. Gitsin. Ne çıkar? .. -Ben j komisyonu taksim edilir. Ve nij . Bizim çocu~ui~~uzd.an be-j sen ne ala. ste~~en şimdid~•. Milli_ueti;;-;o~lıi romanı: 10.'J cok dürüst, özü sözü bir olma!! Hayati Beyin para almayacağı hayet alınan paranın adı da ko n, me~~epte, aıle ıçınde. 1 a~a~ ol:ırak eu:ıme _on beş y~r 

- .;r • • -·. ~ • - idi. Sonra benim karakterim nı bildiğim için senin hisseni misyondur. Ben de sana böyle, - Ruıtvet. • mt bın lıralık bır çek dolduı a j 

- Karım, çocuklarım, her
ş~y. ~psi sana feda olsun ... 

Ucyebilir, ayaklarıma kapa
n.rdı? .. O, heniiz bu sar'anın nö 
beti içinde iken belki kendisi-
f1C, 

- Mi that'ın işini yapıver. .. 
Dersem yapardı!. Ben, bun

ları dfü;ünürken, Mithat gene 
!<Öykmcl:te devam ediyordu: 

- Hem, bunun yapılmaya
cak ne~i var?.. Gayet basit bir 
teklif.Cebindende on para çıka
cak değil ya. De,1et hazinesi 
denize ben;ıer; ne aldığın, ne 
koyduğun belli olm:ız. 

ı P<'kat, Hayati Beyin hali ha
• ı;ı (1 !.adar kuvvetli i:ıir telkin 

~ bö··lc bir ~avassutu hiç tc hoş fazla tutmu~tum. Şimdi senin komisyonu bol bir iş get.irdim. - Dalayere.. yım. · •. .. . . • 
'gö~ür vaziyette değilru. İhtiya- yerine bi·r iki kişi geçecek, on- Bu işi görecek, zahmetinın kar - Gayrı meşru kazanç. - Dedı. ~ozlerımın ıçıne bak 1 
1 cım, muhakkaktı. Bıı altmış bin lar çalışaca~lar, onlar .:ııaca~- ş,ılığı olarak ta yüzde bir. ~ki ~ir - Devlet .paras~ çalmak.:. t~ ~e. · Bır tara_ftı:a, da çek tleft~ 
j lira beni bir kaç sene istediğim- !ar. Geçen gıin gene ~oJ'.l~ hır §.ey alacaktın. B~un dıger ıt· . - Memurıyet nufuzunu swıs nııı çıkardı, elıne aldı. Adeti: 
den ala yaşatabilirdi. Fakat, ya i~ vardı. Ticaret N~z~le ışı çar l~rden <ı:Yrı ol~bılen tuafı ~C: tım~!.. . .. . . Ylll?u~ış, uysallaş~ış, karat· 

hl~lll JZZJ:,1' şamak için yasamak, kendimi- çabuk hallettim, ımtıyazı al- dır? .. Bır hekım hastasını ıyı • Fılan deye belledigımız ışle- te:ım?eıkı mu~vemetı kaybe 
k. b·ı ı ·ı h cin yaşamak felsefemde bile dım. Bu ayıp bir şey değil ki .. eder, para alır. Bir avukat aldı- rı §.eyh zade o kadar kuvvetle mış hır halde ıdım. 

yapınıhştı 1
' 
0

1mın ı le ıı eb ... ~r !~öyle bir teklife karşı menfi bir 1ş !. . Adamcağız ile meseleyi ğı davayı bitirir, parasını ister. müdafaa ediyor, bilakis bu ne- - Evet .• Bunun nesi var?. 
ne pa asına o ursa o sun o~ e . . H B. . . • . . kabT l . b" . . en meıru kazançlar T • . . b" · • . hassasiyet vardı. İkide b~r kafa gayet açık konuştum. emen- ır ışçı emegının mu ı tn vı ır. ı~ı~ _ .. . - abiı bb: ış ... 1

~
5

~!:; 1 mm içinde: cecik anlaştık. Şeker gibi a- bekleır, bir memur maaşını bek- d:m bınsı o~ugunu .?yle. ca21p Demeye kendimi inandırın~· 
. ··• .. . .. .. 1 - Sen bu isi nasıl yaparsın dam .. O da kazandı, ben de. Da ler. Senin bunlardan farkın ne bır dava ~ınde gosterı~o~d}l ya baslamıştım. Bunun içindıt 

Deyebılecegıne hır turlu ke~I B ık· ? - ha: Evet.. Derken çıkardım olacaktı? .. Bir iş ya~k, yo- ki, arada bır ben de kendımı ı- ki 
dimi inandıramayordum. Hakı-1 e Deıys .. · d. ı· bı·r ı·stı0 fham hemen parayı eline saydım. ' rulacak, zekanı sarfedecek ve nandırıyor: '_Pek ala .. Bu meseleyi clii k d b .. l d -·1 . d. A ye en ışe ı S • 
a~en e oy e egı mı! 1

·• _ - burgulanıyordu! Hiddeti hala geçmemişti. hu yüksek kabiliyet ve e,meği- - 3~1 • • • şüneceğim .• Yapmaya çaltşact 
şagı yukarı nazırların bır çogu En son: Sözlerinin bu noktasına gelin- nin karşılığı olarak hakkmr ala- Demege mecbur oluyordum. ğrm! .. 
için bir çok şeyler ~~yle~iyo:-1 _ Mithat ben, böyle bir tek- c~, bir sigara yaktı, yüzüme dik cak.Uıı:? ... Senin zekan ve liy~- Nitekim, en~: Dedim. Ve gene bunun içirt 
du. ~~kat, ~a~atı ıı:;~n hı~ bırl lifi yapamam... • dık bakarak: katın ~le bır amele, yahut ta~- -İ§~e bu _böyle. Ben sa~a b~r dir ki, 

0 
da sevinerek, • 

şey ışıtmemıştım. Hıç kımse• Dedim. Fena halde kızdı; a- - Vallahi senin bu haline çük hır memurun zeka ve li- it te~lıf ettım:. Yapıp ı;enın bı- _Ha şöyle. Aklım ha. ııı· 
de: . sabi asabi: hayret ettim. Yahu böyle yapa yakati arasında elbette fark var lecefın li- Egu, sen yapmaz- topla ..• 

- Şu ısten para almıştır.· - Aptallığına doyma... cağını bilseydim, ağzımı açıp dır. O bir ay çalışır yetmiş beş aan ben naat! olsa bunu yaptı- Deyerek benden ayrıldı •. 
- Bu işi komisyonla yapur- Der gibi bir eda ile söylendi: ta bir tek kelime söylemezdim. seksen lira alır, sen bir saa~ ça- ~nn. A~ma nazır:l.a olmaz da • "' :• 

mıştır... -Nihayet senin bileceğin iş. Sanki sana hırsızlık, riişvet, sal1 lışırsın yetmiş seksen bin lira bı~~m fılln mildur veya k~ Şeyh ade masamn üzerirt1 

Demiş değildi. Çapkınlığın- Fakat, sen yapmazsan, başka- tekirlık teklif etmi§im gibi ol- alırsın. Bu da görülen işlerin .;e mıs_Yon reiaile olu_r. Ehe?1mı- on bes bln liralık ceki bıral<ıf 
da bile arkaılaşların<lan geri ve. sına yaptıracağım. Amma, beş dum. Dünyanın her tarafında görenleırin hususiyetine göre yetı yok!. Ben, daıma netıcele- · 

1 - •• to · olan b:r adanı hele nezaret en aram aha fazla i r - · 



- -- ----·-· -- -. 

ı\111.t.I YKf l J ;tJ ! 

· -28 mahkiİm-bu gece idam ed~ld~J.er .. Aay~~=~~!t~~1f~~~;:!~ Istarıbul Gümrükleri 
" ._. . ., . . . d' sım serd ve hey'eti ha- den bir y,azı yazdırılmış _ve bu ~a~ın buyuk _kıta~a olma~ uzre rmda calısan ameleden Siirtli Mah- b •• d •• ı •• u •• d 

( <>a.ş tarafı bı.ıncı !.ahıfrde ) d~ ıd ıa k tefhim etti. yazının 0 mektup yazısı ıh: te- ıki fotografı ıstenılmektedır. Bu mut oğıu -vedadın üurine bir kankal . aş mu Uf ugun en•. 
le i kıme de ararrm . • . .. ·· ım·· ·· B f t fi d b" · · kl.. 1 ·ne tel düşerek yaralanmış ve derhal has 

grupunun da saat 12 de ceset - Müddeiumumi iddiasında bu 3 tabuk ettıgt goru Efuştdu.r. kun- di~ _og~a.dar akn. ırıd~ı • upkerı 1 ' taneye nakledilmiştir. 
ri kaldırılacaktır. nun dini hissiyatı filet e- dan sonra Şevket en ı te rar gennı ete sır e ıp me tepe- - Gümrükler için 23-2-931 tarihinde mü•13kasaı a'c 'y, 

Mehmet Eminin sehpası şe- maznu 1 · niyetini ihlal kaldırılmış ve bazı sualler so- re talik edecekler~ir. Mektupta, Kongre suretiyle otomatik hassas terazi alınacaii'ından taliplerin Lu 
hit Kubı'la"yın basının kesildig"i derek dev etkın emh lk sevk için rulduktan sonra ikinci celse Kubilay bizim de yıldızımızdır. b t k' 't 'ttil· h ı· 1 b b · ı · ~ • edecek hare ete a ı 1 E d h . d .1 k d" Hilfiliahmer Cemiyeti Eminönü ap a ı şeraı e ı a usu ıy e era er yevmı mez-<un:'.l 
Yerde konulmustur. . ·1 "kl ri ele ge· .Şeyh sa ın ma remı umuru emme te ır. §Ubesinden: Şubemizin 1930 senesi saat on dörtte evrakı lazimeyi müstashiben baş müdt:rlükbıki 

lVIENEMEN, 3 (Hususi_ ge- cemıyet teşkı ettı e nunlann olan Hüsnü Efendi getirilmiş- MUSTAFA PAŞANIN kongresi 8 şubat 1931 pazar günü 
ce saat 1 ) -'Meclisin tasdik çen me~tupl~r ve m::duğunu tir, Hüsnü Efendi ifadesinde BEYANATI saat 14,30 da Ycnicami müvakkitha- _k_o_m_is_y_o_n_a_m_u_··r_a_c_a_a_t_la_r_ı. _____ _ 
kararı dün gece gec geldiğin· i~_rarlaı:ıle mueyyethareketlerinin Durınuş ve Hafız Efendil~i ~a~ . ANKARA,_ 3 A.A. - Örfi nesinde kain Cümhuriyet Halk Fır- Istanbul denı·z tı·careti· 

- lemıc:. ve bu - D b k Di h f p _ kası Eminönü nahi}~esi merkezinde 
den idam hükümleri infaz edile- s~~ ~ un 163 üncü mdıgm.ı ve u~~ş~n .. ır .. ! .. ı vanı _arp reısi Musta a aşa toplanacaktır. Şubemize mükayyct 
ınemişti. Hüküm bu gece saba- Turk ce_za kanunun olmasından defa !köşke geldıgını. ~ordugu· ya atfedılen beyanatta bazı yan azayı mühteremenin teşrifleri rica ıu·· g" u·· nden·. 
ha 1_ ' 'nfaz edilecektir Ter- maddesıne uygun alan- nü ve Hafız Efcµdınm Şeyh lışlıklar olduğu anlaşılmıştır. olunur. 
tib ;arf' 

1 

t Hazırlık bit- dolayı, buna n~za~ ~ez Esadın köşkiine iki kanatlı bir DÜN MAHKEME jıiıiiiiıİll••••••••- 1 - Erdek limanında ·mağruk 175 maimlhreç. tonuud:ı 
rniat. a ı:ımış 

1

:hpaları da hazır nın verilmesini ıstemıştır. kapı gönderdiğini söylemiş ve · ED1LENLER SEYRISEF AİN EDREMİT ve 55 maimahreç tonunda SAKIZ vapurhrı a-ı· 
l . şdır.I.d aınds·ı kl d n Seyh Hey'etı· hakime müzakere o- Durmuş ve Hacı Efendilerle MENEMEN 3 AA - Dı"- - ··-·=-.·--·---~-a.1 ı am e ı ece er e - kazının tama-men ka'rı bahı"rden ı"hı·ac• ve u""mauın sey,ı"se.-. ' · b tet h d"ld"kt l ' · · A1erkeı ••<ntı:sı Golnt1 kiipril • - -Esadın og-ıu Mehmet Ali, tatlı- dasına çekilmiş ve ı~ ~~ · al- müva~e e .e ~ ~ en sonra, ce 1 ni hissiyatı alet ittihaz ederek fere sa!ih bir hale ı'fragı keyfiyeti' bundan evet kapalı z•r;' 

k kılerını ışg t t l dılmıştır Ba>ı H. 2.16J Şube Accnte<i : ~ • 
cı Hüseyin, Manisalı Ali, Paşa kik _ile te rar ;;e~"ddin efendi- se a 

1 
e · devletin emniyetini ihlal ed~cek Sirkeci füihfirJıt r.ndc h~nı 1. us:ılile münakasaya konulmuş isede talip zuhur etmediğin-

zade Ragıp, Yalıudi Jozef, Meh e~'.§ ~ Hacr - u ı fesadı sa- BiR TAll_.LIYf! harekete halkı sevk içinceıruyet 2_?_40________ den plZarhk suretile ihale edilecektir. 
dinin bo<>'azmda kendi el yazılı ) nm ınkanna ragmen . . t 1ZMİR, 2 - Odemışten ge- teşkil etmekle maznun bulunan T • f k -;-- 2 · 

... 1 k tın emnıye f • M ra..,.zon ı"ncı - ihale 11 şubat 1931 çarşamba guou saat 15 le ınuskasr bulunan Alil§~hir~ Ah-
1 
bit Aola'1: ~e.t?e1!1 e e Naksi ta- tirile? ~evkufl~rd~ Ru aı us ~uhi?din, Aydın'ın Küşk . na- u . 

met Muhtar, vak'a faı~lerındenl v~ asayışııu ıhla~ ed~n t~i'.-;ıa- tafa ıstıcv~p ~d~ldikten sonra hiyesı Şeyh kariyesi hacı Rifat, postası lstanbul Deniz ticareti mü:lüriyetiode yapılacaktır. 
Mehmet Emin ve Manısalı Ha- nkatma mensubıye~ı-~e "1~ tahliye edılmıştır. Bu adamın Hendek'ten terzi Abdurrahman! 3 - Taliplerin yapacakları teklifatta verecekleri fiatın 
fız Ahmet hoca, ltubi.tayın şe- ~-~yası iç~ gezdıgı ~~ ;_ö ~ dervişliğe ~e~ ettiği tahak- ın b~gün öğleden evvel mahke- (KARADENİZ) vapuru 5 yüzde 7 buçuğu oisbetinde teminatı muvakkate parasile bir-
hit olduğu ve Mehdı_ı~e ~rka- muı:ıt y~z.dıgı ve Aydın"nde Je kuk _etme.m~ştır. . . mes~ !'1pılmıştır. . Şubat perşembe ak~amı likte mez\U:· gün ve saatte İstanbul Deniz "ticareti mü:lir'.-
daşlarınm tekbir getınp zıkret- nahıyesının Şe~ ka~yesı öster-ı Ödeı;ı:ıışli sa~lı d~rvış namıl.e Ögleden sonra Müddeıumu- ~afata"d:ın lnebolıı, Samsan, yetine ve bunlara ait şartnameyi görmek ve daha ziyade 
tikleri belediye meydanınd;ı a- bu bapta azamı faalıyet gH fız maruf Ömer, dıvaru harbe veni mi iddianamesini scrdedecek ve Unye, Facs3, Ordu, Giresun, malfuııat ve izahat almak üzre her gün müdiriyet idare 
sılacaklardn-. Bunlar kışladan diği, Abdürr-:hmanın vı:r a ek miştir. karar tebliğ olunacaktır. Trabzon. Rixe, 1 lorıı"yıı kalka· şubesine müracaatlarr ilin olunur. 
iandarma hapishanesine getiril- Rif~tm yazdı.~ı me~t~~dı: p ve TARiKATÇILARIN Menemen, 3 (A.A.) _ örfi cak, düııtişte pazar, Rize, Of, 
diler. İdam mahkumlannden on sarılı olan_ munderıca rk •olan MEYDANA ÇIKAN IÖRENÇ divanı harp mahkemesinin bu Sürmene Trabzon, Polathane 
dördü divan ittihaz edilen Ku- Nakşi .~arı~_at~n. m:sa:ı~ı müda REZALETLERi . giinkü üçüncü celsesinde Hen- Tirebolu, Giresun, Ordu, Fnt-
bilay mektebi civarında ve se- l!'.renk~y koşku;un h E at efen- MENEMEN, 3. - Balıkesır- dekli İbrahim kızı emine H. ile sıı, Ünye, Sam>un, Sinop. 
kizide istasyon civarmda asıla- vıınlerınden ~e. • ~yd sb hındu de yeniden 25 kişı zan altına a- yine Hendekli Hafız Abdürrah- lnebolu Zoııgulc1 al(n uğrayı-
Caklarclır. Esadın oğlu Ali, bu- I dinin mukarnbın.ı;d.en ~hile tındı. Bunların arasmda 9 tane man, Repzolu olup Fı:endekte cıkur. 
gün bazı maznunlarla muvace- ğu anlaşılmış ve 1

. ıba - :-' c· fık- de kadın vardır. mukim Osman 0g-ıu Tevfik ve M 
h .. .. ddenın ırın 1 b" . . d ersin postası e edilmek üzere Divan musta · 163 uncu ma - Bu kadınlardan ırının a ı Batumlu olup Hendekte mukim 
tıklığıne gönderilmiş ve tekr:ı.. rasına tevfikan ıo. se~e diag·ı~ "Neclil" dır. Necla'mn memele- Hoca Osman, İsmail oğlu Meh ( KONYA ) vapuru 6 
jandarma hapishanesine getiril- hapse ve H~fız Rıfat ~ e~ ~ı rinde ve baldırlarında bamt met, Hendekte reji memurla- Şubat ct1ma 1 O da Gıılata-
ıniştir. Mahkumlar, bu gece i- mukaddema ımamı bku utn u~:ş ile işlenmiş "Ayet" ler bulundu rmdan İstanbullu Ah met Ziya dan Çaırnkkalc, lzmir, Kıillük, 
d d lı1n Ş yh k - ·· de bu ma sa ve b d"l · t tkik t pıl d d am edilece~lerin en ~a ~t- ~ A oyun _ dı-ı mektup ğu ih ~re ı mış,. e a ya .:- Efendilerin muhakemesine baş llo rum,Ra os,Fethiye, Antalya, 
tar değillerdır. Yahudı Jozefın kilata çalıştıgı, yaz ,g elen mış ve ıhbarın dogru oldugu go· lanmıştır. AlAiye, l\lcrsiıı'e kalkacak 
karısı şimdi kocasına yemek ge- lardan ve Ş~yh Es~~ tan ~amı rülrnüştür. Ahmet Ziya efendi ifadesin- dönüşte Taşucıı Aııamor, Fi· 
tirdi, yemek muayene ettirile- mektuplan filene;".1 v;ı. eşha- Necla Akhisarın maruf aile- de tercümei halini anlattıktan nike, Aodifli, Kalkmı, Kuşa-
cek, bilahare Jozefe verilecek- altındaki bu teşkıla~a ı:ış ve !erinden birine mensuptur. Ken sonra, bir sene evvel vefat eden dası, Çanakkale, Gclibolıı'ya da 
tir. sa okumasın~ an aJdenin bi- disi 23 yaşındadır. Çok güz;ı~ Filibeli hacı Mehmet Tevfik E ugrayacakar. 

ANKARA 3 (Telefonla) - bunun da mezk r:.: n 5 sene fakat cahildir. Kocasından ıkı fendiyi bir münasebetle tamdı- --:ld"""a_r_e_,.k-,\-,az-·,-111-1 -a-m_lı_a_rı_n-da-• Menemeı; askeri mah~emes~ ta- ":?ci fıkras~. ~~ ~a:nun terzi se'1:e evvel ~yrı~~ ve nakşilik ğı~ı v_e yanma gittiğini, 10 giın 
rafından ıdama malı.kum ~dilen agır.~pse, rJn da bu teşkilata tankatına gınnışt~r. . . mısafır kaldığım ve sonra cami bir senede toplanacak lıoş 
l~rden bazılarının aıtelerı me~- ~b.durra~ .. dellel itirafı ve Neclayı bu tankate gınnıye. de yapılan zikirlere iştirak etti- tahta ve saç maki na yağı 
lıse müracaat ederek er~ekle~- ıntısap e~.gı :::ııremi umuru 0 ilk olarak teşvik eden Benlı ğini ve fakat onun Nakşi veya {ıçılarınm lıeher adedi 200 
nin affedilmeleri temennı ve rı- Şeyh ~sa .. ın tasile Muhiddi- Fatma isminde bir acuzedir. Hanefi olup olmadığını bilme- kuruştan ıalibi uhtesindedlr. 
casında bulunmuşlar~- lan Hus~u vas~tup delaletile Benli Fatma tekkede Neclayı eliğini söylemiş ve ifadesine · Faıluile mubaı•asını taahhüt 

Mü!javiri adli Münır Bey, bu ne yazdıgı '::ıe "undan bunun Tevfik hoca namında bir nakşi devamla Şeyh Esatla da temas etmek isteyenlerin 12 şubat 
gün Izmir tre.nile ~ı;ne~ene anlaşm:ı 0 ~~enin ikinci frk- şeyhine tanıttırmıştır. ettiğini ve tekkelerin seddin- 931 tarihinde saat 16 da le-
hare~e.t etı:niştır. ~u.ı;ı-ır1 . e~, da me~ .;_n3313 üncU madde- Tevfik hoca Şeyh Esadın ha- den evvel ve sonra kendisini zi vazını müzayede hey' etine ınec~ın ıdam h°:k~ erı~ rası de.~ 2e ene hapsine ve 10 lifelerindendir. yaret ettiğini beyan etmiştir. ..etmeleri 
t~sdı~ ~arını da bırlıkte go- ~e tevfı . ~dt almınasma ka- Bu adam Necliiya nakşiliğin Şeyh Esadın ne maksatla saçliııııiiıiiiiiıiıiıiıiİİİill••••••• 
turmııştur. Iıra ce~~. ~ "Amentü" sünü öğ('etmiştir. ıanru yanında taşıyorsun suali- Doktor Vamık 

MAHKÜM_L~RLA R rar ven ış r. A Bir kadım çırd çıplak soy- ne cevaben: Cehaletime haınle-
UYDURMA MÜLAKATLA MENEMEN 3 (A. :) -. mak, memelerinin üzerine boya diniz, bir kusur ettim; demiş- Hastalarını Suadiyede Bağdat 

MENEMEN 3 (Hususi) - Örfi davani harp mu~ake~esı 1ı kalem ile üç tane ayet yazmak tir. · caddesindeki köşkünde 12-2 ye 
Veniasırda çrkan "Mevkuflar- bugün öğleden son~~ı t~p a.n~- bu "Amentü" nün icabatından , Hafız Abdürrahman Ef. ifa- kadar kabul eder. Müracaatlar 
la mülakat serl~vhalı yazı~aıı şında Hendekte m ıın A rfırı- imiş. desinde; tarikata intisap etme- eczaneden meccanen telefon 
dolayı muh;bir Abdullah ~bi- li Selim oğlug_ ~uev'kı:=c:eDu~m~:. A:~~!lerind ikis~ mebmledılerdrde ü- ~iğ?ıi ve fa~t camş idhe zEikredmtti- edilir. 
dirı mıntaka kumandanı mıra- 1ı Durmuş o • H f çüncusu e sag a adır. ginı söylemış ve ey sa .--------...----~-
lay'İhsan Bey tarafından davet ve Süleyman oglu Hac~ ";ı 1~ Tevfik hoca bu ayetleri yazdık- en genç müri-tlerinden olduğu İstanbul belediyesi 
edilmiş ve mevkuflarla ne za- Efendilerin muhak~';1e~1?~f ; tan sonra yanlış oldu diye sol hakkındaki suale d~; arkadaş- ı'laA nlan 
ınan müLiikat yaptığı kendisin· vam ede+ek Hafız . en. 1 1 a e memedekini dili ile yalamak su- larile beraber Şeyhtn köşküne 
derı sorulmuştur. Muhabir bu sinde kaşrkcılık tıcaretı yap- retile silmiş yerine başkasını gittiğini ve cuma günleri zrkr- ı-----------------~-
Yazıyı Sonposta muhabiri Ad- tığını, İsta~bulda Ma~mutpaşa yazmıştır. Necla bunları anla- de bulunduğunu beyan etmeış lstanbul belediyesinden: Un
ıtan Beyden aldığını söylemiş, da bir ortag~ bulundugunu ~1~ tırken a~tıyordu. ve ifadesine devamla! g_e_~e~ se- kapaıund:ı Kara Mehmet mahal. 
Ve Adnan,B.davet edilmiştir.Ad onun vasıta~!~ .~°:nusa . v:r bir Kendısınden bu hallere nasıl ıne de Ramazanda gıttıgını ve lesinin [-'ener caddesinde 42,44, 
nan Bey kumandanın sualine sıra göndenldıgını ve dıg E t' nza gösterdiği soruldu: orada kadınlara ~a~az kıldır- 46 numaralı mahaller 931 ha 
cevap verememı"ş ve Yeniasrra suale cevaben de, Ş~yh . sa ı - Bu yalnız bana deg"il, tek- <lığını ifade etmıştır. 

- · etme gıtme- ziran nihayerine kadar müşa· 
bu şekilde yazı yazmadığı_n~ t~~~~adıgınr, zıyar fız Meh- kelere kocalarından. habersiz 0 • Be_hic~ ~anımı tanıyıp ~m-
söyleıni~tir Yeniasır muhabırı dıgını ve kaşıkc.ı. Habe . larak devam eden dıger kadın- madıgı sualıne de, tanımadıgı· here ve pazarlık suretile kiraya 
l\dnan B d~n aldığını tetrar et- met Efendiyi es~den rı t~ı- !ara da yapıldı, cevabını verdi m söylemiştir. verilecektir. Taliplerin şartname-
llıiştı"r · dığuıı, 339 senesınde on

1
un ab e Diger kadınlann memeleri d~ Bunu müteakip Emine Ha- yi görmek için her gün,müza-

. · · oııra stan u- Ş h k d Ur Tahkikatıma göre, bu ya- rabeır ~~1;1'e ve s ölmü muaıyene ettirilmiş ve ayni hal mm kaldırılmış ve ey ~~-. yedeye girme icin e 91 a 
lan ):'.azı, Adnan Bey tarafından la gittıg~nı, f~ak:~ıı: Mehmei görülmüştür. Tevfik hoca tııtul dın, S_aadet Hanımın kendısme !ık teminat makbuzile 7·2-931 
Veniasıra verilmiştir Kuman- bulundugunu • d • muştur yazdıgı mektuplar okunmuş- cumarccsi günü saat on beşe · . . Şeyh Esat a yaz ıgı · . 
dan, yazdıkları yalan yazılar- Efendımn ndi isminin geç İfadesı şudur: tur, . kadar levazım müdlirlüğüne 
dan SonpGSta ve Yeniasıır mu- mektuplarda k~ 1 . bö le - O yazıları ben yazdım. Fa- Emıne ı;ıanım, _bu A mektup· müracaatları. 
habirlerini muahaze etmiştir. tiği hakkındakh ~ ~uao~~adı/ını kat kadınların kendi arzuları lar ~u~tı;vıyatını ın~~ etmış ------------

Menemende Yeniasır ve bir şeyde~ a ec ile! Sizden uzak, ben'm bit hu- ve hır ıftıra~ır demıştır. Aynı 1 L A N 
Son posta muhabirleri Abidin söylemiştır. ifedesinde; E- yum vardır. zam~da tarı~~ta m_en~up ol- Merhum Giritli Mustafa Nıllf 
Ve Adnan B. ler isticvap edildi- Hacı Durı;ıuş d'.. . Şeyh Kadınlara bayıhrım. Ne yap madıgını da soylemış~ır. paşanın, gayn mübadil vırtılcrlnln 
ler Mmtaka kumandanı miralay renköyüne gıtme ıgını, kt saın bu arzuma karşı gelemem Bundan sonra Tevfık efendi bazıları evvelce r.ımıırıı vckliet 
İh~an B. bunların gazetelerine Esat'ı tam!nadı~.mlıedvı~ me u- Tevfik Hocaya soruldu: . kald~rılmış '!e 15 seneden iberı vermişler idi. BilAhtre müvekkiller 
ll;önderdiklen' ı"dam mahkOmle- bu o!midıgını soy. ~ . . . - Nak~ilikte meme boya- dervış ol.dugunu Şeyh Esadı bizzat takibi umur etmek arau eııik-

d ·f d d ~ kk k d ı (erinden -Yeliüddin paşa merhumun 
tile mülakat telgrafları hakkı:n- Şevket Efen 1• 

1 a esın ~' mak, baldıra ayet yazmak adeti t~ elerm. apama~ı~ ~n .~vve ,·arislerinin vekil.le;! kemakAn uhde-
da !'' · t dı' Abı"diın B ş h Esadı tanıdıgını, Erenko- d , bır defa zıyaret ettıgım soyle-ma umat ıs en · · ey • · var mı ır. . d mizdc t>aki hlmak üzre - Mustafa 
lıavadisi Adnan B. den aldığını yündeki kendi bacanagına mı- - Nakşilikten anlıyan kim, mış ve Şeyh ~sa ın sakalının Naili paşanın diğer Yarislerinin ve-
SÖyiedi. Adnan mahpese girme safir git~iği zaman, Şe:l;'h.~.s~- Arapça bilmeyen köylülere uy- krll~rı:11 ne ~ak~atlaB y~nında kAletind•n istifa ettiğimizi, ve ıo 
diğini biraz hayal karıştırarak da bir dçfa ziyarete . gıtltdıg~nı, dur uydur söyle, seni hoca zan- tfa~d_ıı::ı ds:ıadıne ·şet: u ıya e- şubat J9;H tarihine kadar, ber mu· 
.._ .. A .. 1 d. y 1 • da Bektaşı o ugu- en mm ır emı ır. ., 1. kdiri ,_ k "•Ulakat yazdığını soy e ı. a- çocuk ugun . •. . fakat nederler. M"'t k"ben hoca Osm ~ _ cibl ta ımamame ta •• ymet o· 
~~ saat kadar içerde kaldılar. nu ve so~ra te;kı;ttıgın\tti _ini Bu Tevfik ho.ca iki~i g'!°up- fendi ~=rdı~ılmıştır. Osm: : misyonuna müracaatla mukaddema 
<>ır daha böyle şeyler yapma- 319 da_ tekrar ıntısap g ta muhakeme edılecektır. f d' k skı" zamandan her- tevdi edilmiş olan vesaike göre. 
llıak ld ı l d en ı, ÇO e ı haklarının bizzat takıbını ve ileride 
. şartile bırakı ı ar. . . söy e ı. H f Efendı" tekrar KONYADAN MENEMENE ı1akşi oldug"unu ve Şeyh Esadın O H a ız I hiç bir mesullyet kabul eımediği-

RFJ İDARENiN TEMD!.D~ 1:X~~rak sorulan suale; _La\ GÖNDER LENLER . oğlu 1\fohmet Ali il~ ... berab~r mizi, ikamctgAhları filhıl ıneçhuiu· 
. MENEMEN 3 A.A - Orfı kald h. Hocayi tanımadıgııu, 1ZMİR, 3 - Konyadan ih- ders aldıgını, .Eren~pyune bır muz olan muhterem muvekkil ve 
idarenin temdidi hakkında Me- İbr:k 1~1Konyalı Osman ~fen- zar m?zek~eresile sevkedil:n .. def~ g_ittiğini, Laz Ibrahi~ ~?- alaksdatanca {msiOm olmak üue 
neınen idarei örfiye mıntaka ku t~r. ç d ö'ın. 1 Osmaniye !ma-ı Hacı Ibrahım ve Hakkr! Muftu cayı hır defa Hendekte gordu- il;ln ederiz. Madam Öjeoi 
"'- · b dıyı tanı ı., ' M 1 H Ib h" • ·· ·· ·· 1 . t" B d -·'.'.'ndanlrğının beyannamesı, . u 

1 
Sadık Efendinin 3 se?~ ev- Hacı e 1>met ve acı ra ım gunu so_y e~ış ır. un an son- Uıtlik Kuyumcu yan 

gun kasabanın muhtelif yerlen · m H d ğe gelip kendısınde dün akşam mahfuzan Meneme- ra İsmaıl oglu Mehmet efendı H 1 1 d b 
ne talı"k edı"lını"ştı"r. Sureti hare- v~l .k~n .. e mı"safir kaldığını, ne getirildiler. Tahkikat hakim kaldırılmış ve sorulan suallere a ıç i>ke esin e mu uı IOadet 
it . bır ı ı gun . . b" • . . 1 d 0 .. b S h Esad b. d f kıyın dolap 47 adet kayın mııanlı, 

Tütün iu~isarı umumi mO~örlO~ün~en: 
Cibali fabrikasında yapılacak alektrikli yük asansörünün 

vaz'iycsiyle bazı nevakısının ikmali pa:r;arlıkla ihate o!u!'la. 
cakhr. Taliplerin raporu görmek ve pey sürmek için 100 
lira teminat akçalarını hamilen 9 şubat 931 pazartesi günü 
saat 10,30 da Galata'da mubayaat komisyonuna müracaatları 

linop ~etter~arh~ın~an: 
Sinup rtı>umat idare,; deposunda mahiuz (300) ton lcvaınarin 

maden kiiıniirü lı~rveçbi ati şerait dahilinde saulaı.:;ıkar. 

1 -Depoda mudehhar (300) ton levamarin maden kömürıi 
beher yüzer conluk (3) pm;·wa ifrıız ve 27 kanunusani 9,Jı salı 
p;üniint!en itibarer, 15 şubat 931 pazar günUne kadar 20 ~n 
miiddetle ve açık arttırma suretile müzayedeye konulnıııı;tur. 

2 - Vaı olunacak peyler haddi U.yık görüldüğiı takdlrde nıa· 

!iye Yekt\letinden istiııtna talikıın 15 şubat 93 f pazar günü saat 
on beşte defterdarlık dairesinde müteşekkil ihale komisyonu tara· 
fındaıı kararı verilecektir. Talipler müıayedeye iştirak edebilmek 
üzre beher pnrti için bedeli mubammenin % 7 buçup;u itiba· 
rile dipozito olarak ( ı 30) liralık aandık makbuzunu ibra1. etme· 
!eri şarttır. 

4 - Şartname 

almak isteyenlerin 
muhteviyatını anlamak 
defterdarlığa müracaat 

ve daha fazla malumat 
etmeleri i!An olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

Esas No. 
266 

i65 

26! 

Satılık Emlak 
Mevkii ve nevi Teminat 

Tophane Çukurcuma Cami sokağı 1 oumaralı ı 5 
hananin msı[ hissesl 
Bahçekapı Hoca Al Aeddin mahallesi Yenlcami ı l:J 
caddesi 56 No. lı dükl.anın nısıf hissesi 
Üsküdar O>maniye mahallesi ııtllı:: koşuyolu 
cedit Fuat B. sokağı 4·6 numaralı hane 

125 

BalAda yar.ılı cınl:lk bedeli pe~inen tesviye edilmek şartile bıl· 
müzayede satılacal(ından taliplerin 26-2-931 perşembe günü saat 
on altıda şubemize müracatlarL 

ı;ıanbul ticaret ve s~nayi odasından: 
Oda kongresinin lklni içtimaı bugün saat 14 de dördüncü va

kti hanında oda meclisinde aktolunacakıır. 

1 - ihracat mallarımızın kıymetlerini muhafaza tedbirleri, 2-
Sanayl sirMeti ve programı bakkınnadaki raporlarla komisyonlar. 
dan gelen mukarrerat tetkik olunacaktır, Odaya mukayyet erbabı 
ticaret ve şirketler ve müesseselerle lknsaı cemiyetlerin koııgreye 
teşrif buyurmaları rica ve ilan olunur. - --·-~- ·~---~-----~----~~-

Avrupadan avdet 
!!erlin emrazı ayniye kliniklerinde 

tetkikat ve tetebbuatta bulunarak 
avdet eden göz mUtehassısı Dr. Şıkır 
Ahmet Bey hastalarını muayeneha
nesinde kabule başlamıştır. -

Adalar mal mildür -
lüğünden: 

lleybefü<lı da Andon Yorgala 
E.fendinin m\i;ıkfı:afat vergisinden 
borcu olan ı ;-4 lira 6,J kuruşun 
temini için mezkOr ıdada BttyOk 
caddede 1, 3 No. lu evin 7 hisse 
itibarile medyuııa ait iki his9Cıinden 
nısfının mülki yeti temdiden milza
yede eJilmekcedir. Taliplerin 10·2-
931 perşembe ı;iinüne kadar Adalar 
idare lıeyetinc müracaatlan ilAn 
olunur. 

PERTEV 
Çocuk Pudrası 

Ayni Zamanda 
Ayak tcrlcmc!erine kJr"l 

mıik.cmmel bir mihtıh:urdır ete dair evvelce yazılan teblı- Kon alı Osman Efendıyı ır l~ınce ıfadeler a m r_ • ort se- ceva ~~· .. ·ey . 1 ır .• ~ ~ 47 çi!t kıyın hamut 3 adcı köknar, 
liat ahkamı bakidir. ün y r ıda tesadüf ettiği~! v~ ne evvel Şeyh ~sa~~ oglu Ha- E'.:en.~oyun~e zıyaret e!tıgını, ı adet çam ve ı adet ltızıl ağaç ğundın' 

DON İLEN YENi ganı~aşdiğer bir hocayı g?rdu fız Alinin kendılennı Konyada koşkund.e _b~'. d-~~a. ~~l<l:~gını, .u- sereni 30 adet ıhlamur keresresi Yeni postabaııekuşısmda Letafet Yunan Operet Revüsü 

htanbni Birind iflas Memurlu· 

K
V ERARLAR ~-- .. ve fa'kat bunun Laz Ibra-

1 
ziyaret ettiğini söylediler. sulen elim optugımu soylemış 2 adet köknar gönder ve 20 adet hanında müteşekkil Liıtfü Kftmil ve 

AR • . gunu İ 1 adığını bil- KOBILAYIN ve Seyh Esadın berberde traş ıhlamur ksseie ıs adet ıhlamur ke- Fazlı zade Bahaettln Beyler şirketi- Olyrnpia Kantioti - Riçiardı 
lliENEMEN 3 A.A. - örfi him Hoca 0 up, .

0 
m ' MERHUM I · olur

0

ken tesadüf edip kesilen resıesi 9 ,..ki ince m"'e odunu 25- nin alacaldıiarının ikinci toplanması Bu akşam Yirmi damla Atı-
Öi ' · b ·· d"g"ini söyledı. İKİ FOTOGRAFI STENDi • r -. 
Öii-Vaııı harp mahkeme~ı ugun me 1

.. k'b Durnm§ Efen- 'saçlarını toplayıp ~akladıgı su- 2-931 çarşamba günü ihale edlimelc 24·2-93! salı günü saaı 13 de vukuu na Revü, yarm akşam '"Bu güıı 
> ,.lc:Jen sonra tekrar toplana- Mutea 1 eknb. mektuıı okun MENEMEN, 3 A.A. - Bul- aline de bu saçlar onun değil- üzere müzayedeye çıkarılmıştır. lzı- kararlaştırılmıı olmap;la a!Akıdar!arın nişanlanıyorum" Operet, cuma 
•ak • · · d' ı{aldırılara ır · t' b" ı· ·· · • ı ıı ı · 14 30 """ · d ı A · p • Müddeiunıumı . m~ıavını ı '. s Efendi bu nıektu- garistan Turan c~mıye t ır ıgı dir! ce~abı?ı ~ermış ".~. :ıa~şı bat a mak isteyen ıa p erm orman yevm ve vaKti mezkôrda Adliye , ta .arını am a tına" 

d lıa.t Bey·, Bolulu Mııhıddın, Ay du' Durmu., .. ktuıJ yazı e!;kİ Cuma şubesınden Mene- tankatıne ıntısap ettıgını ın- müdüriyetine ve )"evmti !balede dı; sarayında vaki birinci iflAs aıemuiuj\"u Revü, 17.30 ta "Kabarenin pren 
1llı K . . n 1 k l yazm"dıuını ve me ' - b . .. d A . . M h k D r d 1 k bl d ı.· 'h 1 '· ı 1 i d h 1 1 .,. o 21 30 ··s· 
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• 't 

~ n üşk nahiyesının \)C ı a-' 1Ll a . 0 
1 dığm ·ı men .Türko..::ıgı şu esme gon e- kar etmıştır. u a emeye Y"' eter arı nrnn hı ı ı e •Om•· ıop unmıı sa onun a azır "' uıımı· sesı peret, , ta ır sür 

t ~~1lldan Hacı r~ifat ve Hendekjsının kendı yazısı d" ~ ma en/ rilen b;r mektupta, şehit Kubi· rm devam edi!e~..,ktİT. yonun• gelmeleri, iarı ilan olunur. priz'" 
t:ı1 t .. ,.')'; "ı,.ı:~ -..... 1 ............ 1·1 h-::::ıt--1~1-nı :-··)v emissc dc.Jl~,t~n~1:.:!s~ın~e:..._2Y..'.'..'..::·:..!....'..::.::.:..:.:;:. ___ ;__;_ ___ _:_; _____________________________________________________ _._6 ,... 
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6 MJl . U\'J~T '~-~ H$A\IB \ 4 ŞU13AT ı 9,31 

Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı Sark Malt hulasası Kullanınız. Sütünüzü arttırır Ço
cukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

GaJri ıno~a~iller tak~iri kıımet koınisıo
uuo~an: 

\tiısııkkafat eıbıbı gayri mübadillerden i!imleri 8f8Aıda yazılı 

olanların yüzde iki istihkaklarını almak üzre 4 şubat 1181 çarşam-1 
ba günü saat ondan itibaren Galatada Danüp hanında t kdiri kı1· 
,net komi~yonuna müreca&tlan. 

22Y - Bahattin B. zevcesi Zehra h. 
142 hmail Fuat B. Rabia, Remziye, llukiye, Sad!Je H. !at. 
24:! ·- l layri 8. verHesi: Safiye. .Ayşe Hadiye R !ar Sedat B. 
24b - Ahmet Faik B. bin MuıL 
247 - '.\leşci zade Emin B. 
248 - Şükrü paşa vereseli: Zafer. Fatma, Sabiha, Hatice, Sa· 

im~, Cemile, Hayrünniaa H. Jar ve Osman Selimi B. 
'.l4Y - Şemsettin Nusrat B. Çam zade. , 
250 Şerife H. ve biraderi Mehmet Sadi B. 
251 - F.czau. Kadri efendi, Hacer, Saadet ve Hidayet H. lar 

Cem al ve Necati B. ler. 
2:12 - .\ziz Ef. bin Ahmet Ef. 
253 Uttilc H. binti Hüseyin B. 
254 - !'aadet H. binti hacı :ı\hmet it 
2:i:l 3miye H. binti izzet Et. 
2 ~ 6 Ali Rıza, Tevfik ve Yusuf B. ler. 
257 ilacı Cemali zade Süleyman Sami B. 
258 :\lehmet Emin B. 
:ı5•J - .\lahmut Ef. ve Hamide p. 
260 - İbrahim ». bin Şükrü paşa ve Sıdıka ve Halide H. !ar. 
161 - Kulaksız ıade Mustafa Raif p&f& vereıesi: Nedime H. 

Galip, Şekip ve Şevket beyler. 
262 - Polis Halil Ef. ,,. ' 

.-..J 

263 - Zeynelabidin El. ve biraderi Ferit ,.e Emin El. ler. 
264 Dilaver B. kızı Servet H. 
265 - \1ehmet Zaril B. bin hazcı Zarif Ömer Ef. 
266 Şemsi H. ve Ihsan B. 
'267 - :\lehmet Ihsan B. bin SWeyman ağa. 
268 - Hüseyin Hüsnü paşa vereses~ ve Süleyman ağa veresesi: 

Saffettin ve .\Iehmet Tevfik B. lcr Mestezer, Hatice, 
Vicdan ve Azime H. !arla Zeliha ve Huriye H. lar. 

269 - Tevhidi H. binti Şevket fü. 
'.!70 .._ Omer Şevki paşa veresesi: Besim Omtr paşa Kemal 'tt 

Azmi B. terle Emine Nacide H. 
271 - Mehmet Niyazi B. bin Osman fl. 
272 - Nuriye H. bintl Hüseyin B. 

7 50 ton yeril çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 16-2-931 pazartesi günıi saat 16 <la Ankaradan dev
let deıniryollan idaresinde yapılacaktır. 

\Jünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ye muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa ko
misyonu kAtipliğine vermeleri !Azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 üç Ura mukabilinde Anka
rada ve llaydarpaşada idare veznelerinden tcdarit.: edebilirler. 

Bar~iye ıne~te~i ınO~iriJeHo~en: 
1931 Şubat bidayetinden nisanın birinci hafta

sına kadar Harbiye mektebine talebe kayıt edi~ 
lecektir. Şeraiti anlamak üzere Istanbulda bulu
nan gençlerin Askerlik şubelerile Hrb. mektebi 
birinci şubesine taşradaki gençlerin de en yakın 
askerlik şubesi ve kalem reisliklerine lüzumu 
müracaatı. 

B~Jul TllYlHE PiYlN~~ll 
YENİ TERTiP BAŞLADI 

1. c1 KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 
Yeni r.landa 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve ayl'Jca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 

ikramiye ~onulmak suretile tertip 
üçer k~şidelik iki kısma ayrılmış 

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

100,000 Lirad~r 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 

KARON 

satılmasına haşlanmışbr. 

Alman Kitaphanesi 
!Jl•yojl;lu Tünel m tan.n,!a 523 

• 

• 

Ramazan Ayına Mahsus 
Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde 

- . 
1 

Büyük· Elbise Fabrikası 
l!:ıı mükemmel lı.umaşlardan en &on modaJa muvıfık 'e kusursu~ blçımde 

lıııal edilmif ungtıı ve mütenevvi çışitl•rde mıinıahıp elbi•eler muhıerem müfte
rllerinln enun l1tlfıdelerine ırz edar· 

Erkeklere mahs~: ı 1n~~~~!~;~~.,,~ahs~! 
Pardesüler 25'/ Kostümler 141

/ 2 

Metlıur Mandelberg marka 
Empı:r:ııabUize Gabardin 

Pardesüler 

2 : Uciverı . iyah v. ı. renklerde 

•ı Kostümler 181 
/ 2 

29 1 / 
2 

Hanımlara mahsus 1 Mahtelif renklerde Gabardin 

37' / 1 Trençkotlar 171
/ 2 

2 t Duvetln 16 ı / 
MOflon ile Mandelbur 

Pardesüler 

1 MANTOLARI 2 

22 ı / ÇOCUK 6 Liradan 
2 EiBISELERI itibaren 

lnctllz biçimi Jıumaşlardın 

Pardesüler 
Aynı zamanda erkckl<!rc mahsus ~ayet şık pardesüler Ye kostümler ile lıanıınhıra mahsus 

mantolar ve ipekli mu,ambalRrın ınuntahap ve mütenevvi çe~itlcri de Yardır 

• .... Toptan Fiatına Perakende Satış - T ediyatta Büyük teshilat ..... 
======•o::oo:o::::o 

" Rotbartluxuosa ,', ij "Mond - ExtraGold ,, 
1 adedi 20,10 adedi 175 kuruştur. ! ı adedi 12,5,10 adedi 115 kuruştur. 

' 

,"!;>< ~ ,ı,.;.;~ 
Tıraş bıçakla-

ROTBART 
L IJ x u : o ,s A 

Arslan . ı 
Fabrikalar İzmit körfezi dahilinde eski - Hisar ve Darıca' dadır 
Fabrikaların mamülab gerek mecanisiyeti ve gerek mukavemetinin yüksekliği dolayısı 
ile yirmi aenedenberi memleketin her tara.fında büyük bir şöhreti haiz olup bilcümle 
ınimar:ar tarafından aranılmakta ve tercih edilmektedir. Fabrikaların biri yabis diğeri 
ratıp usul ile ve düz fırınlar ile çalıştı: ye çimentoculuktaki fennin en son tarakkiyah· 
nı tatbik eylemiştir. 

Fiat: Fabrikada teslim zurufsuz tonu 2 6 Türk lirasıdır 
: .............. Telefon Beyoğlu 1633 ............ .. 

,. 

~-----' 

A'<aRIVAN 
MAHALLE 
TATBiK 

Zl_ra. 'ıumbaıı~ya. romattz~a. ök~ EDINIZJ 
•ll!Ute. eotu~ algınlıt111a ~ ~e!f • 
etırtııtıne ve ealr her hanııt ~V• 
stı aancılara lıar,ı ( Al-h 'foro,.. 
Plaster•). en mllkem .. eı, o" ;.:.u 
eır ve en Mf1 bil ~ 
•• teakln eder . ~ '' 

ALLCOCKS 
POROUS PLASTERS 

• · He• eczanede bııhınur. 
Acentanit ~ .J. BERT ve Ş~t. Poeta kutuau 233 " 

.. , t pr:I o. 'ılılııla .... 7 •• 
be tı··· 

pertevni yal Vakfından: . 
Şişlide izzet Paşa solı.al!nda Va· 

ilde apammınının 1, 2, ıs, 8, 12 No. 
dılrelerl lı:iraJ• verilmek üırt yirmi 
ıün müddaıle müzayedeye lı:onul· 
muttur. TıUplerin mnzaJede "gt1nü 
olarak tıyln edilen tubıhn 24 Uncti 
salı günü ıut onbışe kadar htınbul 
E•kal mlldUrlyıtlnde PertcvnlJal 
Valı:fı idaresine veya idare encümc· 
nıu•ı mürcaat eylemeleri. 

ar.HORHORUNI 
Cilt , zUhrevf ve bevliye 

Tednlhanesl;Beyoğl~ Tokııılıyan yanın 

da Mektep sokalı No. 35 muayene 
bu ılln ılışaam kadar. Tel 8.0. 312.5 

Şirketi Hayriyeden: 
Hasköy fabrikasında ınüterakim 120 -150 ton mıktannda 

hurda pemir 15 gün zarfında kaldırılmak üzre bilmüzayc:fo 
satılacağından talip olanların Şubahn sekizinci pazar günü 
12 ye kadar idaı:ei merkeziyede mübayaat müdiriyetine 
mtiracaat eylemeleri. 

Adliye Vekaleti: Levazım mü· 
dürlüğünden: 

798 lira varidab olan Babaeski'de müstakil bir notet 
muavinliği tesis edilmiştir. İmtihansız tayin şartlarını haiı 
taliplerin bir ay içinde Adliye vekaletine müracaatla(•. 

·················=== f;(\;f ..... Ona en Mükemlt\elmukavvi olan 
\,j .1YlJ ô ! 

. .. .. EMULSİYON. SKOT 
. '"·"' 

lçirlnız.: Bıhkya;ıı o dere.cc müessir olmadı~ndan 

çoculılarınıza her halde )·tlksek Jerecede ıabil 

olaa Emublyon Slı:ot kuvvet furubumı vcrmcte 

itina ıdlnl~ BUtUn dünyada Doktorlar ıarılından 

7ıpılan iecrUbelerle (Emulıiyon Skoı) on bılık

Jll!ndın aç defa daha kuvveıll olduğu anlatılmışnr. 

Emulsiyon Scot, vücutlan sağlamlaştırır. , 
kemikleri kuvvetlendirir ve kanı zcnı: n' -< 

tirir. Öksürüğü, romatizma ve sair hastalıkları 
def ve izale eder. 

Kuvvet ve sıhhat için 

EMULSİYON 
SKOT 

••• coccoccoo••oooocoocc CM~•ıı 
• •• •• 8 IJA 15 mart 931 de devam edecek • • • •• 

Viyana Beynelmilel ilkbahar sergisini 4 
ziyaret ediniz. Avrupının en mUhlm alım merkezidir. Avuııuryının bütün f 
unayi merkezleri •e Avrupa'nıa en mUhlm devletleri çok faJdılı "° 
ucuz mallar teşhir edeceklerdir. IJl •• acuz mal tedariki içln kaçırıl· 
mıyacak bir fırsattır. Ziyaretçilere teıhllltı l!zlme gll1terllecekdr. Taf· 
sUlı Avusturya sefaretinden alınablllr. lsıanbul·Vlyana (Sofya torik.ile) 

. seyahıı için ıenzillth Hatla bllet 'l<rilmektedir. Hüviyet varakaları, 
fahri mümesslllerl Gılatuaray'da n Pcrapalıs brtısındı (NATTA) 
seyahaı acenta<ından ve lstanbul'da Kıtırcıoıı;lo hanında Sami Sperer 
J<~fendiden tedarik edilebilir . 

••••••••••••••••••••••••••• "'-"'""'_,,,_~-A.J A. VAHiT Beyin '""''"""_,,,__........,.;-...,., 

Yeni ING1LlZCE - TÜRKÇE Lôgati 
Vahlı bayin n .. lce lntitar eden ye Murll Velı.lletlmlz ile OXFORD 

Darülfünunu malından kabul •e mübayaa edilen büyUk Jtıgııtlodcn 

bllhıssa Türlı: talebe vı gcnçUğlniA lıtiladesl için, pek itinalı olarak 
ibtisor ve tashih edilerek tertip edilmiştir. Bısılıtı, lı:tğıdı n clldi çolı: 

iyidir. 000 sahifeye yabıı olan muhteviyatı tekllf edilmlf olduğuadan 
lı.itıbın hacmine nispetle, hcmu Ilı! misline auadlldir ve böyle oldutu 
halde, lian y•inız Si liradır. 

Vahlı Bey bu yeni !Ogadn aynı hacimde bir Türlı:çe · lngillzce 
16gaı dıhi bazırlımılı:tıdır. Tevzi merkezi: MOND1YAL kUtUpbıneıl 

1 
Beyoğlu islik ili caddeıi 469. Her Qt,ap"çı'"'d"'a ..,.b,ul .... a,..novr . ....,....,.."".-,...,_.. ı 

Adana paınot ısla~ı istasyonu ınn~irlilinden: 
Adananın Taşçı karyesinde kAin pamuk ıslahı istasyonunda bir ıc 

hum anbarı ve mezklir istasyonun ıtlraat mektebi cıvarında bıi 

lunan şubesinde bir çır çır ve birde tetkik laboratuarı in~ ectı' 

rilecektlr. 27188 lira bedeli keşifli olan işbu binalar tS·ll 931 çar· 
tt~ba günü saat ( 14) de ziraat dairesini kapalı zarf usulJle ibalt 
edileceğinden taliplerin şartname ve plAnları görmek ii:r.re bet 

gün öğleden sonrıı ziraat mektebi yanındaki pamuk İitasycn~ 
mutemetllğine müracaatları ilAn olunur. 

Eskişehir Bankası hissedarlarının ,!:; 
Eskişehir Bankası Türk Anonim şirketi hissedarlannın ıeneli~ 

nmurnl toplanışı 23 şub3t 1931 pazartesi günü saat on dörttt 
Banka bin3sında yapılacaktır. 

Nizamnamenin (61) inci maddesi mucibince en aa elli hisset1 
elan hisse sahıplerinin aşağıdaki ruznamenin müzakeresinde hatır 

bulunmak üzae yev · içtimadan bir hafta evveline kadar Ban~~ 
dan duhuliye kartlarını almaları ve dışarıda bıılunanların ki1111 
velcil edecekleril\i bildirmeleri ilin olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
t - 1930 senesi bilanço ve hesaplarının tastikile mecliıl Jdl 

re ve murakıbların ibrası. 

3 - 1930 senesi ıemettıi hisselerin in tevzii 
4 - lnhilAl eden meclisi idare azalığına mec!L'1 idarece ııı~· 

Yakkaten intihap olunan azAların tastik memııriyetlerl. 

5- Nizamnamenin (34) üncü maddesi mucibincıe, Mecli 
idare azalarının nısh kura ile çıkarılarak yerlerine aza intihabı ~e 
meclisi idare hakkı huzurlarının tayini. 

6 - 1931 seneıi için murakıplar tayını ve ücretlerinin takdiri 

Eskişehir Bankası 

ISTANBUL V LAYET 

DEFTERDARLIK iLANLAARI 
Kiralık dükkan No. 197, Karamustafa paŞll 

caddesi, Beyazit mahallesi, Topane [ İclaliye 
hanı altındadır ] Senelik kirası 240 lira kiralaıns1' 
açık arttırma 22 şubat 931, pazar 15 Defterdar"' 
lıkta. ( M-5 ) ...,1 

Mes'ül müdıir: l:Jürhaneddi/1 


