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/dart:: tele onu: 
(2 inci ay) 1931 Tahrir telefonu: 2. 4371 Sayısı n Kurut 

Ada pazarında Gizli 

Haikın hissiyatını tahrik! 
Balıkesirdc sabık mcb'us V chbi B. 

ile birlikte 8 kişi tevkif edildi 

Bir Mektep 
Gazi Hz. 

Dün Silifkeden Mersine ha
reket buyurdular 

Silifke, 11 (A.A.) - Reisicümhur 

Hz. ~iftJiğe gidip yarım saat kadar 
kalmışlar, avdetlerinde ,·ali konağtn-

Meydana Çıkarıldı 
Kar birkaç gün devam edecekl 

Anadoludan gelen haberler her tarafta 
ıiddetli bir kış baıladığını bildirmektedir 

M k tl d·· b h Menemene gönderiJmittir da biraz istirahatten sonra 'faşucunda ev u ar un sa a k d·ı · · b . d.. .. en ı erını aklıyen vapura onmuş-\ 

Balıkesir, 11 (Vakıt) - ötedenberl • lerdir. Gazi Uz. saat 21 de Taşucun· 
halkın dini hissiyatmı tahrik eden .se· 
kiz kişi dün gece yarısmdan sonra tev· 
kit edilerek sahahleyiıı Menemene gön• 
derildi. Sabık meb'us Yehbi, mnhtari· 
7et beyanna mesini yazanlardan avu· 
kat Emin Ycdn t me,·lrnflar araSJn~"· 
dır. 

Öteki me,·I:ufla r sunlardır: 
Kınmlr Abdullah: lbrahim Süruri• 

nln kardeşleri Abdullah ve Mustafa, 
tütün inhisarı memurlarından İhsan. 
arnavul f<:mal efendilerdir. 

Tahkikata de\ am edilmektedir. 
FiRARI GEDJZDE BOGULDU MU? 

bmirden gelen :;;on mahl.mata naza· 
ran idam mahhôrnu Hüseyin henüz tu· 
tulmamı~ ve Menemen jandarma ku· 
btandanı., Halit B. milfrezesile birlikte 
avdet etmiştir. Hüseyinin Gediz nehri· 
ne kadar geldiği ve nehri yüzerek geç· 
mek istediği anJa~ıJmıştır. Nehrin a· . . 
ki t 

· 't'b:. ·ı k ~ı"ddetli ol- Te"rlof e dıl,..rıl erden sabıkBalılceslr meb·u~u 
n ısı mevsım ı ı arı e ço :. • 

doğundan idam kaçağının buradan ge· Vehbı B. 
çerhen hoğulmuş olması da muhtemel ğaltılarali: her tarafa gönderilmiştir. 
dir. Ahmet dh'anı harpçe on seneye mah-

Her ihtimale karşı Hüeyine çok ben· kiım olanlar arasındadır. 
Ziyen kardeşi Ahmedin fotografları ~O· [Alt taralı 4 üncü sayı/ada] 

Ankarnya bir heyet gidiyor 

Fabrikatörler yeni kanun 
projesıni esI<ısıne nazaran 
daha şiddetli buluyorlar 

Sanlyf bfrllil komisyonu içtima halinde 

Mualliele verg .sı hakkında sa- -------· 
nayi birliğinde tetkikatta bulunan Pı yan k o çeki 1 d i 
lccmis} on dün ilk içtimaı yapmış 
ve mfizakere neticesinde yeni Muntazan1 ·numara Iiste-

llıua?1ele vergis~ kanunu pr~je~ioin miz 8 İncı sa~·f a mızdadır 
eski kanuna nrsbeteo smaı muesse Onuncu tertip tayyar · a ı h . e pıyan· 
e er akkmda daha şedıt ahklmı kosunun birinci keşidesine d" 

~l!ii neticesinde karar kdmmıştır. saat bir buçukta Dariilfünun ko:~ 
liva Meseli eski kanunda tahak- ferans salonunda başlanmışb 

kuk eden vergin in tediye zamanı Havanın karlı ve soğuk olmas~~ 
hakkında mecburi bir kayıt yok· na rağmen salon tamamen me
lcen yenisinde her ayın on beşin- rakhlarla dolmuştu. 
de geçen ay vergisinin verilmesi Dün 800 numara çekilmiştir. 
ınecburi kılınmıştır. En büyük ikramiye olan 30000 

Komisyon bunun için iki ka· lira çıkmamış, bugüne kalmışbr. 
nun arasında mukayeseli bir pro· füinci ikramiye olan on beş 
IÖr hazırlayacak ve verginin ya bin Jira J079 numaraya, on iki 
düsbütün kaldırı~ması veya hafif- bin lira 33797 numaraya, bet 
lqtirilmesi maliye vekaletinden bin lira 5435 numaraya çıkmış· 
rica etmek üure Ankaraya 3 tır. Bugün keşideye saat dokuz 
kişilik bir heyet gönderecektir· bqçukta başlanacak, yedi yüz 
Tab~dilecek proşürler Başvekil numara çekilece!.tir. Numa
larnetPş.Hz.ile vekillere ve devlet raları sıraya konmuş bir halde 
ricaline verilecektir. iç sayfamızdadır. 

dan Mersine hareket buyurmuşlardır. 
1 Antalya, 1 O ( A.A ) - Reisi-

ctimh'llr Hz. , hükumet konağın
dan sonra belediyeyi ve cümhu
riyet Halk fırkasını ziyaret 
buyurmuılar, belediye ve fırka 
azalarile memleket işleri üı:e· 
rinde uzun müddet görüımüş
lerdir. Belediyede konuşma mev
zuunu intihabın tarzı cereyanı 

teıkil etmiş, fırkada Antalya 
haYalisinin iktisadi vaziyeti mU
talea olunmuıtur. Gazi Hz., An· 
talyanın ithal ve ihraç ettiği 
maddeler ve iktısadi münasebette 
bulunduğu muhitler hakkında 
izahat almışlar en esaslı bir 
zirai kredi Ye sattı kooperatifleri 
teşkil ederek müteferrik sermaye 
ve mesaiyi birlettirmek olduğunu, 
mUstahsillerin, bütün faaliyetlerini 
bu noktada teksif etmeleri la
zımgeldiğini ifade buyurmuşlar· 
dır. Reisicümhur Hz. saat 18 de 
vapura avdet Te Silifkeye hare· 
ket etmişlerdir. 

--
Avrupa birliği konfe
ransına iıtirak ediyor, 

fakat ••• 

Moskova. 11 (Aneksartitos) 
- Sovyet Rusyanın Avrupa 
birliği ihzari konferansına iş· 
tirak için Cemiyeti Akvamın 
davetine verdiği cevap bugün 
neşredilmiştir. Rusyanın ce· 
vahı pek uzundur. Yoldaş 
Litvinof cevabın mukaddime
sinde önce, bütün Avrupa
nın yüzde kır:k. be.şini teşkil 
eden Rusya gıbı hır devletin 
itihada davet edilip edil
memesi meselesinin münakaşa 
edilmesinden dolayı izharı 
hayret ettikten sonra atiyen 
takip edecefi ~a~t~ h~reketi, 
komisyon ınesaısını anz ve a
nıik bir surette tetkik ettik
ten sonra tesbi~ etmek kaydi 
ihtirazisile vakı olan daveti 
kabul ettifini kaydederek di· 
yor ki : . . 

"Sovyet cüınhurıyetleri it· 
tihadı teşkili tasavvur olu
nan Avrupa birliğinin fede
ral mahiyeti haiz olup olma· 
dığını ve davet ~den devlet
lerin amal ve nıyatmı tet· 
kik ve tamik edecektir. Sov
yet Rusya, Avrupa birliğine 
girecek devle.~ler a~~J'!da 
mutlak bir nıusavat gozetıle
ceği ve bu birliğin başka bir 
kıt'ada tesis edilecek milli bir 
teşekküle ve yahut Avrupa da
hilinde her ~angi ~ir teşekkü· 
le muarız bır vazıyet almı· 
yacağı hakkında Fransız ha
riciye nazırının ml!ht,ırasın· 
da me,·cut sara.h~ta ~st~naden 
komisyon ınesaısıne ıştirak e· 
decektir.,, 

Sovyet matbuatı bu cevabı 
neşrederJerken kuJJanılan. I!· 
sandaki metanet ve sam!mı
yeti uınunıiyetle . kaydedıyo_r 

Rusvanrn komısyon mesaı
v~ ı'ştfraki, bu teşebbüste bn-
sıne 1 . • 1. h k' 
1 an devlet erın ama ı a ı-
un d k -kiyesini oıeY ana çı aracagı. 

nı yazıyor. . -· · 
[Avrupa /Jır~i?ı konferansı 

hak/ı..'lndaki dıger telgraflar 
6 ıncı sagıf adadır.] 

- -
Evelki gece başlıyan kar dün de de- istikametinde 15 metre sUratle elmfltlr. 

vam etmiş ve şehir içinde 7 santimi bul- Hararet gece sıfırdan aşağı 20 dtnee
muştur. Civarda 10 .santimden fazla- ye kadar düşmüştür. , 
dır • Rasathane karın bugün Cle Cteftll 

Kar bir taraf tan mebzul surette edeceğini Ye şiddetleşeceğini söyltmtiıı 
yağmakla beraber hava yumuşak oldu- tedir. · '( 
ğundan eıimekte, sokaklarda tutuna- HER 'l'ARAFTA ŞiDDETLi 
mamaktadll'. Bu yüzden dün öğleye FffiTINA VAR 
kadar damlarda ye kenarlarda biriken Anadolunun muhtelif ~lrlel'lllden 
küçük yığınlar erimiş sokaklar cıvık alınan haberlere göre şehrimizde oldu· 
bir çamur tabakasile örtülmüştür. Fa- ğu gibi her tarafta da ~ok şiddetli hr 
kat öğleden sonra Karayel kuvvetlen- fırtınaları hüküm sürmektedir. Bil
miş ve kar tipi halini almıştır. Bu yüz· hassa Erzurum \'e Kokdağı civarında 
den Kağıthane köyü ,.e Eyüp cihetinde karın irtifaı 5 metredir. Bu yüzden 
yürümek müşküJJeşmiştir. Erzurum - Trabzon yolu kapanmış 

Tipi ayni şiddetle geç vakte kadar ve müteaddit kamyonlar yoJda kalmı~: 
devam ettiğinden bu sabah yerleri da· tır. Bu arada heykeltra§ Kenan Alı 
ha beyaz ye Jstanbulu tam bir kış isin· B. t~rafında_n .şehrimizde yapıl~ Kars 
de bulmaklığımrz kuvvetle muhtemel· Gazı hcykelım) nakleden komyon fır
dir. tına ,.e kardan Kokdağında kaybol· 

muş şoför ve ustalar güç1ükle hayatla
GIDA. F!ATLARINDA İHTİKAR nnı kurtarmış1ardrr. Abide yapılan 
Şebrımızde kal'la beraber odun. tahariyatta karlar altından çıkanlm1ş 

kömür ve yiyecek fiatlan derhal yük· ve kızaklarla Erzuruma cekilmistir. 
selmiştir. Et fiatlarmda on kuruş ka· Kış biJhassa l{astam;nu. Diyarbe· 
dar bir terfi vanbr. Odanun çeld~i kir, Konya, Sarıkamış civarında çok 
20 kuruş fırlamıştır. dehşetlidir. Kastamonu havalisindc 

RASATHANE NE DlYOR? köylerle frtibat kesilmiş bazı mahaller 
Kandilli rasat merkezinden aldığı. ile muhabere inkıtaa uğı·amrştır. 

mrz maJUmata göre dün rüzgar şimal [Alt tarafı 4 üncü sayıfadı [ 

Güzel bacak müsabakası 
Hanımefendiler! l\ılüsab~kan1ıza iştirak 

etmek İç'n dokuz gününüz l<aldı. 
Acele ediniz 

Foto : S Süreyya (36) 
57 - Şflkran Ali Hanım 

VAK 1 T 
Güzel bacak müsabakası 

37 
Şükran Ali Hanım 

"13u kuponu lııı h:ınım;ı rey , t'rccek 
nku~ ucularıınız hıllan:ıb.lir er ... 

BurDn mO..bakamııa ...... 
eden Şakru Ali H.m ~ 
..... nqrecliyoraı. 

•GıeblkMUZ ..... ,.t -~ 
Bir aydanl.ert w.,Gk bir maı

nffaldyetle deVMa edea ,...ı 
bacak ................. ... 
dne bir py bl•da. 

lçlad49 balaa~ ,....... ......... , 
için alacajtDI ....,.. .. , İf 
alckma k17Hclecek, Foto 
re11•1• yapılacak mlracaa 
maalesef le'af eclileaaiyeeftW, 

MO..bakamıu iştirak etmek 
iatiyen H. lara acele et1neledii 
taniye ederiz. 

Birincilitl kazanacak H. ın 
alacağı bediyeıer içinde bil ıen~ 
mOddeUe h~r hafta bir çift ipekli 
çorap vardır. 

. İkincil~ii ka:ranacak olan H. 
üç ayda bir çift iskarpine malik 
o!acaktır. 

MUsabaka neticesinde kaza 
c k . . b na-

8 yrrmı eş H. muhtelif hedi-
ye.le~ ~lacaklar bu meyanda fe· 
hrımız o en büyük kürk tiure
tanesi olan Beyko mUe'"aeıi 
~andt~larmın kol ve yakalarım
ıste ıkleri cicı kürklerle ıüali 
cektir. , .. 
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-~ 
Kolonati Milli takımı çaltştır
mıya gelmiyeceOini oildirdi --- - -Fut bol Federasyonu baıka bir antrenör 
bulmak için faali vete geçmek üzeredir 

Beo~radski takımı kurban 
bayramında tıeliyor 

Mim spor takımımızı çalıştırmak ü-
zen davet edilen Kolonatinin uzun irt· 
tiı.arlardan sonra nihayet gelmiyeceği 
itaba Yeriliyor • 

MalQm olduğu Uzere bundan üç ay 
kadar evel eski futbol Cederasyonıu . 
:nnıa mim futbol takımımıza antrof or 
•laak üzere maruf Çek futbol,cusu 
EoJonatlyl davet etmişti. Kolont,tl de 
t.a nslleyf ayda 140 dolar muı<abilin· 
48 kabul etmişti. Bundan S«lf'ra :111• 

tntoran flk aylığını ve bol masrafını 
Tttmeti taahhilt eden vekil hastal:ın· 
Cls. Kongre oldu federnsyorı değişti. 
:VelluıaJJ f~y müddet an~ef orun bu· 
raya gelmesi için bek1e~kte olduğu 
para kend.bloe göndedlemedi. Yeni 
latboJ federasyonumuz halledilecek iş.o 
lerfıı başında bunu gfüüştü. Ve der
akap faaliyete geçtJ, para buldu w 
~eD hafta yol mas:rnrı ve ilk aylığı Gelmiyecejini bildiren 
•larak (509) lir.ayı - parayı alrr nlnınz Kolonati 
hemen hareket etmes~.kaydil.e - Kofo. Fakat g~en defa da Uç ay evel bu 
::tin!n adresine .gonderdL. Vaziyet takım şehrimize gelmek iJzere ike11 
•- fd~L. IVb• Kkloflonadtık.artık gelıyor di:pe Pragda Silavya ile yaptığı son marta 
tu:D ısın e yor u ~ . . ~ . 

•. oyuncuları sakatlandıgı ıçın son dakı-
Fakat dun :Prağdan gelen bir ha· kada sarfınazar etmi,ti. Ve bir.i mar-

J>e:ı: KoJonatinin gelmiyeceğini, milli ~ı:ı bırakmıştı. A 

lakimımızın antreforlUğU ' 'nzif eSıtnl ka- n0··yıe b·ır m,._ · - . t d . bul t ed:~· i .. ~ . 11.nı zuruı e mez e meı· 
em -.ın ogrenıyor. K()Jonati kezi Avrupanın tanınmış profesyonel 

federasyon erkfinından bir zata )azdı· takmılan karşısında çok iyi neticeler 
~ ~~ektupla uzu? mUddet p:ıra gel- alan bu takımı ı:ıehrimizde bizimkilerin 

e bı:~ı~. ~: lbdır nzifeye geçmek karsısında gö~ek fırsatını elde etmiı;ı 
mee 0

• ye 1~ .e a ığ~nı. 11innenaleyh olu~r.. Yugoslavya takımı bu dört. 
aelemıyece~ını bildirmıştır. Şimdi Ko· maçtan ilk üçünü Galatasaray, Feneı 
loaat gelmıyor, fakat Y"I masrafı Te B ·ktaşl k d .., ve eşı a oymyaca son maçı :\ 
ilk aylık olmak üzere gQ!ıderilen (509) muhteute karşı yapacaktır. 
~ne olacak? Kolonati bunu bekle· 
diği günlere mukabil 'elinde mi tuta. 
tak? 

Yeni federasyon bu mesele ile mes
~1 olarak paranın iadesi etrafınd~ 
teşebbtisatta bulu11.1ır'ken bir antrefor 
eelbf için de alAkaıdnr futbol federas-
1'0Dla.rile n AvrAtpa klüplerile muhn· 
~ &eçecekti.r. Futbol federas,·o
:nu reisi Hamdi n. biraz fazla mas~f 
ederek bir lngıUlz antrefor getirilmesi 
!fikrindedir. Bir Inglliz antreforün ct"l· 
i)i için Ingilteredeki alakadar te ekkül
terle de temas edecektir. 

BEOGRADSKlTAKIMl 
Unftmüzdeki şeker bayramrnda iki 

:nı~ yapmak Uzere Sofya muhtelit ta· 
lamımn ,ehrimize geleceğini geçenler· 
ic'le yaznu§tık. Dün haber aldığımıza 
~öre, Yugoslavya takımı buradaki 
~darlarla muhabere neticesinde 
brban bayramına müsadif nisanın 
28 n 29 uncu günlerile mayısın ı ve 
CJ tinci &'finleri burada 4 maç yapmağı 
bbul etmiş ve hazırladığı kunturntı 
imza için bayara göndermiştir. Alil· 
bdarlar da kunturatı imzalıynrak 
l>lr nilshasını Belgratn göndermek ü:r:e
redlrler. Bu vaziyete göre Beogra
ilskinin gelmesi artk' kat'ilcşti demek-
tir. 

Maarifte 

Maarif programımız 
Maarif vekili Esat Beyin. fırka 

grupunun içtimaında maarif 
programımız: üzerinde izahatına 

devam ettiğini yazmıştık. Vekil 
B. bu içtimada maarif progra
mının ancak senelere taksim ile 
tahakkuk ettirilebilecek bir iş 
olduğunu ve bunun için de as
gari bir bütçenin tayini lazım 
geldiğini söylemiıtir. Vekil B. , 
vekiletin programsız olmadığını, 
maarif siyasetimizin, climburiyet 
rejimine müıtenit deTlet siyase-
tinden başka birşey olmadığını 
ve olmıyacağını, maarifimizin 
laik, milli ve demokrasi eauın-
dan mülhem bulunduğunu ı6y
lemiştir. 

Talebeye dayak atın muallim 
hakkındı tehklkıt 

Uluköyü ilk mektebinde bir 
talebeyi hastalanacak derece. de 
döven muallim hakkında tahki
kata başlanmıt ve hadise ile all
kadar talebeler dinlenilmiıtir. 

Vereiler 
Tıdil IAyihaıc:t ı mfclrıte tet

kike ba,ıar.dı 
Ankara, 11 (Telefon) - Ver

gilerde tadillt için yapılan layi
halar meclise geldi. Reis Kbım 
Paşa bu hususta dedi ki: 

"- Bazı vergilerde tenzilat 
n cibayet usullerinde ıslahata 
ihtiva eden yeni vergi layihalan 
meclis encümenlerince tetkike 
baılandı . ., 

Meclis yarınki içtimaından 
ıonra bayramın beşinci gUnüne 

Gizh nersane 
Arap harı leriıe tedrisat 

yapıh)'Ornıuş 
Adapazarı, 11 (Yakıt) - Bu

rada arap barflerile tedrisat ya
pan 4S mevcutlu g;zli bir ders -
ne me d na ~ıkarıldl. 

~·· 
mız .. 

Garip b.t' ta~ep! 
Kadıköy su ıirketi 

zam isti 'ror 
Bunun içm de ıfJis etme 
üzere olduğunu söylüyor 
Ankara, 11 (Telefon) - l\:adıl\ 

su şirl"eti, Nafiaya müracaatla su fia 
larınm arttınlrnnsını istemiştir. Bun 
sebebi, şirketin harbi umumiden f.f 

yaptığı lstikrazın altınla tediyesi tı\ıı 
l~eis intihabı hakkındaki geleceği hakkında Istanbul ticaret nı 

fikrimiz nedir ? kemesi tarafından ahiren 
Ankara, ıı (A.A.) _ Türkikye Ciim· mL5 olup tcmyizce tasdik 

ft . ı· . ·ı ·hl 1 Jd k karardır. urıye mın, sı :ı anmayı m ırma on . 
kadar tatil olunacaktır. r ernnsı reisliği için. reis intihnbının . Bor~lnrrnı kAğrt pa~a iJ~ ödemek l 

• bu konferansa iştirnh eden btitün dev· tıyen şı.rkct aıtı_n t~dıyesıne mecb 
Türk - Yunan ınukavelesı Jetlerin muvafakatile yapılması muva· ~lun~ ı!Jas ~hhkcsıne maruz kalat 

Ankara 11 (Telefon) - Mec- frk olacağına dair noktai nnzannı bü· gım llenye surerck bundan kurtulnı 
1. 'r·· k y h tün devletlere neztlerindeki mümes· için evclce kağıt para esasına göre t 
ıs yann ur - unan mua e- ' · d·ı · · ıt 

d · · •· .. k · silleri vasıtasile bildirmiş olduğu J ın e ı mış olan su fıatlannın a 
esını s;?oruşece hr. ··~ .1 "ştir ' esasına nazaran dP-ğiştirilmesini ist 

ogrenı mı . kt d' • me · e ır. Defteıderlıkıa 

Vergi memurları dok
torları şikayet mi 

ettiler? 
Dünkü refiklerimizden biri 

maliye tahsil memurlarıom Def
terdarlığa ınüracu;t ede:ek bazı 
doktorları şiklyet ettiklerini 
bildiriyordu. 

Y azıldığma göre memurlar 
bazı doktorların kazançlarını 
tayin için defterlerini tetkik 
ederken doktorlann tahmint ka
zançlarile defterdeki rakamlar 
arasında haz.ine aleyhine nisbet
sizlik görmüşler, itiraz edince 
doktorlar şiddetle mukabele 
ede:-ek mahkemeye müracaat 
edeceklerini söylemişler. 

Dün bu haber hakkında tah .. 
kikat yaptık Defterdar Şefik B. 
ademi malümat beyan ederek 
bu haberi tekzip edebileceğimizi 
söyledi. Etibba odası reisi Tev
fik Salim Pş. da şunları söyledi: 

- Doktorlardan böyle bir 
harekete ihtimal verilmiyor. Bu 
hususta ne resmt ne de hususi 
hiç bir malumatım da yok. Oda-
ya da hiç bir şikayette bulu· 
nulmamııtır. 

Sıhhiyede 

Çok 9ocukıu ailelere verilecek 
ıkramiy• 

Altı ve daLa fazla çocuklu 
ailelerden, isimleri tesbit edilen
ler peyderpi sıhhat işleri vekale
tine gönderilmektedir. Vekaletin 
bu dosyaları villyet idare heyet
lerine havale edeceği ve bu he
yetler tarafından yapıhıcak tetki
katı .müteakip fakir olanlara nak
ti mükafat verileceği anlaşılmak
tadır. 

Masonlann baloau 
Muon balosu bu akşam Mak

mis salonlarında verilecektir. 

Foça kayn1akam1 hakkın- YAKIT-Kadıköysu~irketinin' 
da iddialar ziyeti ne kadar müşkül olursa o1SU 

lzmir, - Foça kaymakamı 
Lütfü ve jandarma kumandam 
Tahir beyler Menemene getiri
lerek hükumet hapisanesine ya-
tırıldılar. Foça kaymakamına 
tahrirat katibi vekilet edıyor. 

Dün Menemende Foçalı bir 
efendi bana müracaat ederek 
ka vmakamın kendisini nasıl döv· 
düğünü anlattı. Bunları dinler-
ken tüylerim Urperdi. Kayma
kam şehir dahilinde dolaşırken 
koynunda bir kama, belinde iki 
tabanca taşıyormuş. Kaymakam 
evinde mütemadiyen Almanca 
cinai romanlar okumasına me
raklı imiş. 

Bu efendi ayrılırken de şunları 
Söyledi: 

"Kcayıoa.'hcauı l:a ... -.J- ı.:_ :..l ..... -

memuru değil bir derebeyi idi. 
Bana yüzlerce sopa athktan sonra 
bayıldığımı gördü ve !oğan kok
latarak ayılttıktan sonra tekrar 
dövdü.,. 

Arkadaşlarımızdan Esat beyin 
ele dayak esnasmda bileği çık
mııtır. 

lzmird• 4 kadın zehirlendi 
lımir, 10 - Burada tanınmış 

bir aileye mensup Perihan, Mem
duha Nefise ve Bedriye isminde 
dört hanım, yedikleri bir meyva-
dan zehirlenmişlerdir. Memduha 
hanım hastanede ölmüştür. Tah
kikat yapılmaktadır. 

Ahali gızeteai mes'ul müdurü 
mıhkOm oldu 

Adana, 10 - Mesdut Ahali 
ıazetesi mes'ul müdürü Reşat 
Feyyaz: Bey bir sene sekiz ay 
yirmi giln hapse, 45 lira nakti 
cezaya, bir sene Emniyeti Umu-
miye nezaretinde bulundurulma
ya kabili temyiz olmak üzere 
mahküm edildi. 

Bu karar Reşat B. in yaşının 
ve veremli olm~ının nazarı itiba
re alınması suretile verilm ıştir. 

su fintlannın arttırılmasr suretile b 
miişkülütı bertaraf etmiye çalışmak şi 
ketin husu t muamelatından mütevcll' 
zararlarının halka yükletilRtesi deme1' 
tir. Binaenaleyh su fiatlannın bİ 
borç meselesi hakkında verilmiş ota 
mahkeme karan sebep gösterilerek arf 
tırılmam hukuki esaslarla kabili teli 
değildir. 

Mütemmim malumata göre Kadıko. 
şirketi halihazırda suyun beher met 
mikfıbındnn 14 - 15 kuru§ a1r.ıaktadıt• 
Şayet istediği zam yapılırsa bu 25 kıt 
ruşu geçecektir. Bu vaziyet Kadıkô! 
ve Üsküdar halkını son derece ızrst 
edecektir. 

:Fertler gibi şirketlerin de hu!U~ 
muamelelerinden mütevellit k!r ve t.11' 

r:ırJarı kendilerine ait olacai;rı i~in bil' 
gi.inkü fiatların muhafu.ası halinde if 
1~ ... nrntlı1k=t ic.aı> ediyorsa ~ermayedaf 
Jnrrnın buna taııammuı etmeıetınae• 
başka çare yoktur. Böyle bir Vaiiyr 
hudusü halinde tabii olarak Kadıkö~ 
su şirketi eu imtiyazı yeniden teşekk(i 
edecek ve en iyi şeraiti gösterecek <lt 
ğer bir f'irkete ihnle edilmek lazım gı 
leccktir . 

Eraz· vergisi 
Yeni kanun mühim asri 

esasları nıuhtevidir 
Ankua, 11 (Telefon) - Yeni a111f 

,·ergisi kanunu heyeti· vekil eden mttlt 
ce verildi. Kanunun esbabı mucibesiıt 
de Türkiyede şimdiye kadar arazi ver 
gisine ait müstakil kanun yapılmadrt 
y·e bu ,·erginin bir buçuk asır eveJki bİ 
nizamname ile tarh ve cebayet edildiil 
yazılmaktadır. Yeni kanun ~k faf 
dalı ve asrf esasları muhtevidir. 

Hukulcçular birliğL 
etrafında 

Ankara, 11 (Telefon) - Bu
radaki hukukçular bugün üçün• 
cü içtimalarını yaparak kuracak" 
ları cemiyetin müteşebbis heye• 
tini seçtiler. 

- Niçin? "Çelebi, Sesimi keamek için ağ:mııa, burrııJ' 
- Neler öğreneceğiz acaba? Düştüğüm tarifi nakabil fela· ma yumu~ bir §ey tuttular •. E'f'1t 
- Zarfı aç bakalım. ketin yanında bin bir gece masal- la keskin bir koku duydum. Soıtr' 
Çelebi buz keıilmit titrek par· farı hiç kalır ... Beni bu garip mah· bir serinlik hissettim .. Artık ond•11 

maklarile zarfı yırttı .• içinden eski pese kapattıkları ne kadar zaman ötesini bilmiyorum .• 
yazı ile bir harf daha ilavesine im· oldu. Bilmiyorum. Günlerimi kay- "O herifin adı Manda Ratit de 
kin kalmamış bir sıklıkta sıvama bettim. ğil Uzun Şevkidir. Tesadüfen JcıJ' 
doldurulmuı bir mektup çıktı. ilk "Şimdi benden beklediğiniz en lağıma bu isim çalındı. Belki b1J ~· 
ıabrlara göz gezdirmeğe uğra§tı. mühim haber nerede olduğumu si· kincisi de asıl adı değildir. Kioıb1' 

Zarfın üzerine ilk göz atışta Çe - iyi ya sevinecek yerde niçin Fkaat tutulduğu heyecanın §idde· ze bildirmek değil midir? Sizi bu lir... . 
lehinin benzi sarardı. Eli titreme- titriyorsun? tinden okumaya muvaffak olmaı· büyük meraktnn kurtaramıyacnğ- Gözlerimi açbğım vakit kerıd•' 
ie hatladı. - Fenalık geçiriyorum... yarak: ğım. Çünlcü nerede olduğumu ben mi kargir küçük bir evde buldulf'' 

Oilunu'n bu bozgunluğunu gö· - Baba satırlar biribirine u· de bilmiyorum ki.. Tepemde Şamh mı? Halepli ıni ı.l' 
ren baba: lJu rrıimdeki b•c•kları ıjlanmıı bir karalma şeklinde görü· "Dünyada neler oluyor. Bulun· bella gibi bir arap karısı ... Tür1': 

- Ne oluyorsun yavrum?.. en mdtenaıip ve en gllz~l yorum .. Bir kelime seçemiyorum .. duğum yeri bana tanıttmnnmak İ· ç~i hemen hic yok.. Kendisile (IJ 

-.Ah baba ah .. Bitiyorum.. b•luyorum. Tık~nacağı.m ... Siz okuyunuz dinli çin lazımgelen bütün şeytani tedbir ima la ve neam ile konuşuy?rıı;; 
yeyim.. ler alınmıştır.. . E\1 basık tavanlı iki kat .. Y.an1 1, 

lıim Ye adrH: ···--·....................... F 1 1 l d " 1 Ç 1 b Uf k bı1 i esof kağıdı oğ unun e in en An atayım e e i anlatayım .. katı üzerine bir kat daha.. a 

.. --····-··-··------··-···-···......... ı kaptı. O da sesini küçük bir hele- Manda Rafit dnğda. beni kucakla· 1 bahçe ortasında .. Dört tarafı d~ 
canın ihtizazmdan kurtaramı~·L'.rak yrp kaçırdığı zaman hançeremin•var .. Arka cihet duvarı hemen e~ 

.. · .............................................. ···· başladı: bütün kuv\'etile haykırıyordum .. ! (Bitemedi) 

- Ne var? 

- Mektup lclalden ... 

. - Nasıl anladın? 

-Yazıdan .. 
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Yeni Bir P •. uııakaşa Daha 
1? C\UQAT l9ll 

----
Başla Doktorlar Arasında 

mm bayah 
Belediyede 

Şehir meclisi 
San'at Aleminde . 

Bu işe siz de şaşın! 

Valırettln Kerim it 

Erken bunamanın 
sebep!eri 

Doktor lzzettin ti. Fahrettin 
Kerim Beyin bir etüdünü 
fiddetle tenkit adiyor 

Son zamanlarda doktorlarımız 
k h li •iddetli araıında sık sı ve ay v f 

mllnakatalar olmaktadı~ .. Tıp a-
kOltesi Fizyoloji müderrısı profe· 
.ar Dr. Kemal Cenap Beyle 
Talha ve Rasim Ali Beyler ara-
smua açılarak birçok dedikodu· 
lara sebebiyet veren "Bu nasıl 
kitap?,, meselesi hünüı b:Hed:
lemeden Dr. lııettin Heyın Tıp 
fakftltesi akliye s~ri~iyata Ş~fi 
ve müderris muavını Fahrettın 
Kerim Beyin "esrar ve erken 
bunama,, mevzulu etiit makalesi 
hakkında şiddetli bir lisanla "ls
tanbul seriryab,, mecrcuasında 
newrettiği tenkit makalesi ortaya 
yem bır münakaşa çıkaracağt 

benziyor. 
Fahrettin Ker~m beyin etüdü-

•ln ilmi bir şekilde tenkidi olan 
makalesine Dr. izzettin B. bütün 
doktorlarımızı alakadar etmesi 
icabeden şu cümle!erle başlıyor: 

"- Bntün meslektaşlar Tfak 
tababetinin yarahcı I:udretten 
mahrum olduğunda müttefiktir. 
Uıun tenkitleri hülasa edersek 
bize gare bathca aebep, evve!i 
bibliyografi ve kütüphanelerı~ 
mefkudiyetinden dolayı garptekı 
terekkiyab taiip edememek. 

Saniyen de tenkidi kontroliln 
mevcut olmamasından istifade 

1 • 1 eden göz bovayıcı maKaıe er neş· 
retmek ve . bunu •ilim» zannet· 

mektedir. Bu hatala ve hatta 
marazi diyebileceğim ~~rzın ~n 
rüzel misalini, birkaç şırın~a ı~e 
firenğiyi tedavi ettiğini ıddıa 
eden arkadaşımızle son rman-

larda ortaya yeni bir oaza~ıye at!•· 
ğını zanneyliyor Fakrettın Kerım 
beyin tramvayında görüyoruz.,, 

içtima miiddeti uzatılacak mı? 
Şehir meclisi bugün içt'.~• 

edecek, mülga tehremanetmın 
929 senesi hesabı kat'isi hakkı~ 
da tetkiki hesap encümeni tara· 
fından bazırlaomıf olan raporun 
müzakeresine devam edecektir. 
Mecliı hesabı kat'inin varidat 
kıımını tetkik etm,ktedir. Bunua 
bir de masraf kıımı, vardır. Bun
dan baıka Darülaceze idareıinin 
ve Karaağaç müessenlerinin he· 
sabı kat'ileri tetkik edilecektir. 
Bütün bunlar en aıağı beş altı 
içtimaa mevzu tetkil edecek nıe· 
ıelelerdir. Halbuki şehir mecli· 
ıiiıin içtima müddeti pazar gfinD 
bitmektedir. Bu itibarla şubat 
içtima)arı esnasında tetkiki llzun 
gelen meseleleri konuşmak için 
vakit kalmamaktadır. Tetkiki 

Eyiip tramvayları ne 
zaman yapılacak? 

lzzettin Beyin tenkitine göre 
Fahrettin Kerim B. makalesinde 
erken bunamanın müzmin esrar

kqlikten mütevellit oldu~nu 
çocuklara uyutmak üzere verılen 
bqbaş şurubunun da bu hus~: 
ta mühim bir amil teşkil ettiğını 

···---...-· ··-·--····-·· -··· ........ ' 
[Cizgilerle fikirler: Bugünkü eser hakıkati~ eseridir 1 

ileri sürmektedir. 
lzıettin B. bu fikirleri warit 

ıörmiyerek esrarın ve bele ço
cuklukta haıhaf şurubu tema .. 
men gayri malum oıan Fransa.da 
cA erken bunama hadiıelerıne 
teudüf edildiğini söyliyerek 
F..ıtrettin Beyin esrar hakkında 
Yetdiji maJftmatı malum ve 
beylik feyler bulmakta ve de· 
mektedir ki: 

"Bu da F abrettin Beyden çok 
evvel söylenmiş ve ariji~alite
aini kaybetmiştir. Fahrettın B. 
bibliyagrafik us';}lde çalışmadı
ğından eski bir hatayı tekrar 
etmiştir.,, 

Bazı adamlar •ardır ki, bo-
una: Evet, efendim olur, der-

ly kara· r verirler. Bu adamlar 
er, h"b'd' 1 belki de hUtnli niyet sa ı ı . ır er. 
F k t bunlar yap3cakları ışler 
h:kkmda muay~en fikirleri ol
mıyan kimselerdır. 

Hayatta muvaffak Olan adam 

ndetmeden enel ne kadar ya• 

pabileceğim diye düşünen, zihnini 

bir atölye gibi işleterek düşün• 

dtiiünU yapan adamdır. 

- 1-__ 

Böyle çalışmıyan adam hayale ı 
saplanan insan demektir. Halbu
ki devrimiz hayalin değil, hakika-

tin escrlerile doludur. Morlern 
insan hay1ılin dej'il, hakikatin 
mühendisidir, 

• • 
ergısı 

Bir sene avulcat 
etmivecek 

Mehmet Nuri . ı.akkında 
roca verilen karar liQırc 

mahkemesince taıdik edı 
Bir müddet eve), bir rnüe 

hesabına icradan aldığı pa 
müekkeJine teılim etmediği n 
tasından Mehmet Nuri 8. is 
dl! bir a•ukat hakkında ta 
l<ala ba~lanmı~tı.Müstantiklik 
husustaki tahkikata devam 
mektedir. 

Diğer taraftan, kendisin~ 
sene miiddetle avukatlı 
men'ı hakkında baroca v 
karar, itirazen lstanbul av 

mahkemesince tetkik ve neti 
de tasdik oluı;tmuştur. 

Kara Ali çeteıi 
Gebze, Darıca ve ciy 

şekavetten maznun Kara Alı 
lesinin muhakemesine bu sa 
lstanhul ağırceza mahkemeli# 
devam olunacaktır. BugünkU ~ 
sede maznunlarm isticvabı ik 
edilecektir. 

Gelenler, ziden!er 

iki ayclanberi mezuniyetle 
leketinde bulunan Macar 
M. Tahi cenapları dünkü A 
e~spresile ailesile birlikte 
mıze gelnı"Jtir. 

M. Tabi iki rrün 501,ra 
raya gideccktır ~ 

§ Sanayi ve Maadin 
lcası miidürii Sadettin 
De•lct bankasında tesis h 
asasından bulunc~u wrund n he 
• • <.> 

ı~tııu.aı. münasebetiJe Ank 
gıtmışhr. 

Ba ka geçen !'!Cneki fa 
~:lanç nu lıazırfa.mış , e m 
1 c 1 asında heyeti un u 
içtimnı yapılmıısı tektı.rrür 
miştır. 

. Bankanın 930 da gc--en 
nısbcten iktısadi ve Sınai 
yeti yüzde ~8 arlnııştır. 
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akıt, okuyucularının dert orta;, ıdı. 

ize~Yazın 
~ar birh:aç gun 
devam edecek 

[ l st tarafı birinci sagılada] 

L . . Kızıl Gömlek -· _·:'.: • 
YAZAN: Ömn- RU141 

Alinin baıını 

·4~'- ,\ 

- 141 -

istiyorum 
~~~---------~-~ Qcçmek için kayık! •. 

Dün Istaubul - Konya telgraf mu
haberatı ögle) e kadar temin edileme
miş ancak akşama doğru güçlükle mu· 
'asala bulunmuştur. 

'1 RF .... ,LER GEÇ KALIYOR Haricilerin reislerinden Ferve ce- iUlmtinti iadyonım. Sfadi onu Nır-
•rilnlztltn Relik inua.Ue aldı- tir. Yalnız muharrir be)lerin gı)abi ta ı-;dirne, Uzunköı>rli havalisi de bü- vap verdi: taeafım. SeDia ımr.au ona ba prtı 

llWirlııpla dtnlli11or ki: hamledersiniz. Muhanir beylerden biri tün kaı· altındadll". Balkanlar §iddetli - Ben de bu fikri kabul ediyorum. kopcatım. Kabul Mene hea ele 1enln 
lfiln en ~h caddelerinden yajmur1u bir havada ihtiyarı zahmet- tipi ile kapalı olduğundan Konvansiy• Ve ilk adam olarak Molcen otlana gh ona varmaaa ran olanı-. Batta 1enin 

.. Çamhea ıstlkametine liden le Çamlıca kız mektebine kadar ya a nel dün iki buçuk saat teehhtlrle gel- teriyoram. O beala imim Katamı ona refakat etmeni kabul ederim. 
em 70J11dar. Bana nuaran pek olarak bir tetkik se ·ahatine ıkacak :. miştir. .i8temifti, ben ~· red4etmifdm. O - Sen bilinin baba! • 

•• ,. ..... olan Nazif Bey 10katı lana pek •n•- > • ti ç .. k DENiZDE pn ltu dn beaım luamı istemekte m- Kıa bir uman eonra Mllce• OTia, 
• .__ &..t' E-L- "" K'res&n vazıye er gorece · . . . . F --•-..,.... • ..,. ır. ..,.bı bizce ~- ti y 

1 
• Lıman ıdaresuıe .relen malumata rar edıyor, iter yerde oaa kalJI aşktan enrcaan mnde ldL 

• Aabadea caddeai yeni yapılan t rhk. ~ nrz muharri beylerın ~Y_ab ta- göre fırtına Karadeniıde de tlddetll- baheediyor. Ben kıuma emrederim. Fene ona eon derece mlHeflt kar· 
tep binuı yanındaki köprü ba· ~ ır ne maruz. kalmamak ıçın na- dlr. Fakat deniz çok boıak olmadı· Kızım ha adamı çağırır ve onunla ko- şılamıı ft OllU izaz etmifti. 

kanalıktu l'ÖS •kU &'Örmez bir çızane tunu da ılaveten arzeylerim ki ğından npurlar yollanna devam et- nuşor. Ondan mihr olarak Alfnin Oteberi mevzubaheoldaktan Mnra 
eldala ıtbi çamurdan da ancak herhalde mumalleyhin tekaüde çıkmış mektedirler. Fırtına yüzünden ehem- kafasını ister w meeele kalmaz. Fene uıl lfl açtı: 
Re pçmek kabfl olacak derece- elbiselerini libis ve behemehal çizme i- miyetıi bir kaza olmamış, yalnız (Lolt Fenenla ba elslerlni llepsl kab•l - Mllcemetlu ! Beat. kmm llt• 

-•1a·nes n berbattır. Yaya kaldı- le miicehhn; olması zaruridir. tiryestina) kumpaayasırun (Kaldea) ettiler ve oaa: mekte mrar ediyor mana? 
hlt aantimden elli •ntimetreye Hamiş: Bet santim yaya kaldınmı o- vapurunun pervaneai dti§mq remi yol- - Aliyi bertarf etmek sa•a ait, ö- - Evet, biytk Fene. 

•ltelıamldir, ve tlzerJeri aylar- lamaz diyecek mühendis beylere misal da kalmı~hr. Limandan tahlisiye gön- tekileri dtifünelfm. DedL - O halde bana liylk bir d ... t ol· 
.. rl molos ile dolmq, kapanmıt- olarak burasını irae ederim. derl1diğinden Kaldea bugün Istanbula Ferveden IOu& Havsere konuıtu: dutunu itıpat •tıaelWn. 

Bu lhti h kk • J gelecektir. - Muaviyeyi bana bırakınız. Onun - Elimden selem yapan& yara 8 mi VCrJD CELLAT GOLO lNIYOR hakkından ben ıelirim. - Fakat ben bilyttk bir teY istly• 
ı.14taı.• r'de ahrf mlJtekaitlerlnden ha geçtiı maaş emrinmden henüz haber İzmir, 11 - Son günlerde bmir el- _ Nuı1! ceflm. 

B•ll l/tUll/Or: . . yok. 3 kinunusani 1931 de ikinci bir is- vanna yağan yağmurlann bir netieai _ Ona k&l'fl ,a.terilecek bit aaa- - E•ret y~n•. 
IUflllU Çanakalenın Ezıne ka- tida ile maliye vekaletine müracaat et- olarak (Cellat) göltl bir buçuk metre mı• var. Sad•llall oll• Berk. - Ben senden (Ali) nln keUeırini 

.... abrdım. Oflum Balıkesirde- tim muamelenin tesriini rica ettim ge kadar yükselmişti. Bilhassa Celllt ile - On• ne ile Oma ed..W"? istiyorum . 
... ber otarmak ~in buraya &'el- '. . . ' 'J1epeköy arasında demir70l• su aıtna- _ HJr INr le. Ona alnıs bir emir - Getiririm l'enrel 
..... mn da nakil ve tahTil olan ne bır ay se~ti:.Hal~ cevap yok! da kalmı,a, trenler milfkilaüa seçe- nrmek kffay:Yeder. Y - Fakat bu~ tehlikeli •it ilftJr . 
._. 29 eylül 1930 da Ezine malmü . ~lum küçuk ~ıı· ~emurdur, hem biliyor ve suyun daha ziyade yflbel· _ 

0 
hal Belki ba aturda öliraln. 

fatida verdim, iki ay •nra aılesıni, hem l:ıenı ::esındu ı•mez. Kış mesi ihtimali endf§eyi mucip ohıyerdw de m...ıe yoktur. öiinem pm Yeme• ~ olmas-
reaml senedim ile maq cttzda- kıyamette on paruız ellerim kflynum- Bereket versin dünden itibaren n~ 

0
Kala,Hkala ~t ldu A~ir kal~tt. • ~mı8U&I öldilrmtif ol~um. 

~-.. "e Bal k i d fte_... 1 • d L.-kl. . . b .. . n_ nu a1'Sll ... a enınte etti ve HU 
.-....u r, ı es r t nıar ıgı a uıııı ıyorum. Bana hakkımı, tekaüt ınmıye a§ladıfı ıorüldü. uw dakika· ski rl 11 1 dl. - Oyle ise kızım Katamı sana •e-

linderdim. Aradan iki ay da maapmı verin?,, da İzmir civannda şiddetli bir soğuk e 1
1
e · L--- lnrak riyoraın. istersen onu al ve birlikte gö-- Alot unu .,... mıs onun . 

- - ~ " -·-.. '"
11
N•••

1101111"'"'"'"'""'-"'""ft"'"'•• vardır. Dallarda aUrtl elrl kartlann tir. (Ali) nin 1flni bitirdikten sonra 
Tıcaret 6dasında: ö üld."ğü h L.- ril'- haldoadu bela rellrfm. Oaa Bekir ol· h fkAL) g r u au.:r ve .,.,.or. . onu emen n wı a. 

puJ"cular arasındaki Havat ucuzluyor! JAPONYADA ~ ~•ri dn4lerinm. Onu bir darbede - Katam burada kal81ft. BSyük 

abeti kanun kaldı- Ticaret odasında 1930 aene- Takyo, 11 (A.A.) - lndoparticifique =-~·~ı ._ .. _ .. . .. ı- • ·• Ferve. Onu dlndfttea sonra ı.ltlhla· 
· • . . . ajanınnın 'ffrdftf bfr habere ..a- -. - ... u .. ~ar IOZ IO,Y.cmiftı · nm .. 

r <l!llcak aıne aıt ae,.ınme cetvelim net· . av .... ıs .. - - t- karar'·· ... nl-·..+·· Şlmd' bu ada • . 
" • • • 

7 
.. ç~n hır haftanın soa ,Unlerlnde vuku ..._ -vw --.,~. 1 - Hayır, Katamı .-ar. Oll1ınla 

apa_rcular arasındaki rekabe- retmııtır. Buna gore 1914 sene- bulan şiddetli kar fırtınaları muhtelif adamlan balap onlarla ba işi konuıu· benim Kifedeld ne rit. Oraa Mzır· 
lıilclmlmuı için yeni bir •?-de 100 kuruıJa yqayan bir yerlerde bazı kimselerin illadle bir- nuz ve onlan hazırlayuuz. Bu adamla- lan ve en mtinuip fıraatı kolla. l§ini 

projesi hazırlandıtından aıle 1930 da ayni terait altında çok kazalara sebep o1muttur. hd va· nn içti bir araya ıelerek 18rtlptlnler bitirdikten IOllra )'iM orara Btiea et. 
mekteclir. ıeçinmek için 1273 kuruta mub- par kazaya 11framrı. bet kiti hofulmuf, Te yola ~ınlar. Ve oradan ka~ Katam Na& yardım• 
,. glere: reamen teabit tacbr. 7 kişi de ortadan kaybolm11ttur. Bir içtima bu eözlerle kapanmış ve her- der. 

illa edilecek olan navlun ve Halbuki bu miktar 19'l9 ıe- mmendtfer kazasıada da '1 kip il•tlt- k• ..tne lftaiftL _ o hal•e ben yarm hareket eti• 
tarifelerini indiren ve nesinde 138 l kurut o) arak tes- tor. Baaları11 t~in .. itini ea kola7 t.ece- rint ı 

.... ıauaraan 200 liradan 5000 bit edilmiftl. Şu iatatistike göre ren Fene ldL - Hayır, enelA arkadaşlannla gi-
kadar ecza alınacak ve ba,at 930 ıeneıinde 999 dan Hissiyatı tahrik Fene m.. ••• 'dölllllez kızını rt1ş. 
alaklauna riayet elmiyen daha ueuzlallllfbr. çajll'llUf " onunla konusmustu: - Bana itimat etmiyor mNUnaz? 

OD bet gbden kırk bq Kongre bua&ln d6rdünoü i9tl· [Ust taralı blrlnd •Qllada] . ,..._ Kmm 1'&'••· JIGJcen oilu seni Fene. 
kadar 1eferden menediJe- mrını yıpıoık Yapılan son tahkikata lin Blee- bi~ defa fatecH. Da kabul ettıa~ - Yankf anladın. Arbtlaşlann 

. . . yin vaktile jandarma çavqluju )'af· dtm. Israr ediyor. S. razı mmm7 Şama ve Mwra ıt4Hekler. 
wa tatbikiae yedi kitilik d" Tıcaret oda.•ı kongresınıo d6r- mı, sonra usun •Uddet kaçak~ldt e~ Katam ..ta. Demek ki razı idi. Ba- - Şimdi anlaclm. Mua1'1J• O. A-

ltir komiawoa nezaret ede- dundi celaeaı bugün ıaat on JDİf olduğundan ba haYali)i iyi tam- lası......_ ettlı m& tle ayni aklbete •i 111n1acak. 
ı örtte yapdacakbr. ınaktadır. Htieeyinia eenebf ~ -Ji'abt ba HIU ,ba ... bedava - Tamaa. 

kumpanyaları ile bızı 
lal' arıalndı ihtıltf 91kti 
npar kumpanyaları ile 

ft ihracat tOccarlan ara· 
JeDİ bir ihtiW çakllllfbr. 

rapar ubfpleri (Sif latanbul) 

Od•J• kartı ıllke ızehyor mu? lcaçmış olmasına da ihtimal Yerilınelde Termem. - hnlar kla? 
Son zamalarda tüccar ve eına- ise de bu ihtimal çok zayıf ıörllUyor. - Ne latel'llin? Baba. - Onlan yann tanrnıa. 

fın odaya kartı 1aıterdiği aJAka SON POSTA HAKKINDA - AUnln kellealıd!.... - !>°lan yann tanının. Haydi git. 
ualmıf ribi g6rülmektedir. Bu Dön lzmirden gelen bir telpf, Me- - Demek nan lltlmtlntl lltl)onn.. Ve latirahat et 
cümleden olarak dOnkU oda nemen adliyesinden Jstanbul acllfyesi. • Hayır •un lltbn8nfl detti. Alinin 

~d~~ ~~ 8~ ~~ u~lm~te~ra~Mn~•~· ····················-~-~-· 
(BitırtetlfJ 

... ıentolarile gelen emtiayı 
altmda bırakmakta limana 

bnpnamaktadarlar. Tile· 
nhhmcla teilimini iate
bu ilatillf oda mecliaiD

eclilecektir. 
rouleP alndlkıaı flkri 
bi alarında aeyr&.efer 

Wr aiadika yapdması Ye bu 
"Tnrk ebpor layn " 

tapmua dOtOnlHmekte-

Vapurlırdı telsiz 
•etai"iD Yapurla11111n qlıu 
a.1HJ1ata ait huıu11 telsiz 

bm kabul etmeleri ha
aeyrliefain idaruile poıta 

anlqmak 6zeredirler. 

lot Farer b!! sabah 
geliyor 

Franaız romucıaı ve 
do.tu M. Klot F arer bu 
lebrimize gelecektir. 
Klot F arer tehrimizde iki 

vuecektir. 

61lim 

ekseriyet olmadı" odan i tima n harbi hakkında .ldllfı ftki aepi)'&t-
gı ç ta bulunan ve H61eyjnin Rhpadan fi • 

gelecek çarşambava hırakılmııtır. mri gecesi 15 dekika mHralyis Mefi 
lnhiıarlarda yapıldığından bahsedeıı Son Poeta mes 

MQdürler bugün Ankırıdan ul müdürü hakkında tahkikatta hala-
gelıoek ler nulması bildirildiğini ipret edh ordu. 

TIHOn inhisarı müdllrll Behçet DUn adliyede tahkikat yaptık u blyle 
bir telgraf gelmeclttfal lfrendfk. 

Ye mOıkirat inhisarı mlldilr6 ME 'l MUHAKEME KARARI 
A11m Beyler buglln Ankaradan ALANLAR 
,ehrimize döneceklerdir. Menemen, 10 (A.A.) _ Aklmar tly. 

Milliyet ret ikimiz terinden lkft Manisa k8ylerlnden bir 
Balıkesir klylerinden d6rt, Kulaulan 

Milliyet refikimiz dGn altı ya- dört kişi ile Bayındırdan da.a Tekili 
f1na ginniftir. Tebrik ve muvaf- Halit B., karar hlldmlifinee haJdamı
fakiyet temenni ederiz. da men'i muhakeme kararı Terilerek 
_O_a_k_O_d_ı_r_H_ı_l_•_•_in_e_m_ı_ı_ı_n_d_•_ tahliye edilmiş ve ıayri mefkuf olarak 

tahkikatı yapılanlardan Karamandan 
bir, Banıadan bir ol•ak thren iki er
kek ve Alaşehirden bir kadın haklann· 
da yine karar hlldmlill mea'i mahak• 
me karan vermiştir. 

(Anna Karenin) müme(~ili Gretı Gar 
oo, Jon Jilber1 Her gun gündilz 3 te 
gece 9 da Cuma gunleri 2 de 4 te ge· 
ce 9 da. Gelecek porgram Kalpı Hırszı 
Rımon Nuvıro. 

KARAMAN MÜFTOSO HAPSE 
11.9-- Umn mBddet __ .. , MAHKOM OLDU 

Fıçılarda dinlenmİf feYkalAde Menemen, 11 (A.A.) - Bugin öile-

8 O 'o 1 D o n R B 11 ' 1 n 1 den evel örft divanı harp mahkemeei il U Miralay Ata Beyin riyasetinde topla. 
Yaniye ederiı. Galata Beya· narak üç celse aktetmt,tir. Muhakeme 

zat 10kak 35 Ye 37 edilenlerden Karaman mUftfl81l.Masta· 
fa Necati Ef. 6 ay hapae ve 75 lira ce-

••••••••••••••• 
zayi naktfye mahk1lm ol•uıtar. 

SERBEST BIRAKILANLAR 
denamlanndan : : lzmir - G•nlerde utaabaldan 

• getirilen hafız Cemal Ef. istlnümı 

Hoca Şakır . ef~diain • ~RISCHB • müteakip aerbeet bırakılmııtır. 
•e ilnyon ıırketı mi- • • elen Aaım Şakir B. in • • .,.. _____ ......, ______ _...., 

Atlama camü terif ima- • • Doktor 
11.m ~ B. iıtihal etm:ıtir. i ~ n u u ~ i ('" ::1-••.. ,,. _.. C 

bagBn Vefada Sarı • • ~ JU!tı 
mahalleaindeki hanesinden • • Cumadan bqka her gh 

kalclanlarak EyGp- • • Alemdar mhhat yurdunda da-
makberei malanauına • • h ı ha 1ı1111111eeektir. • •••••••••••••• , i i stalan tedavi eder. 

lstanbul Beledlyeaı llAnıarı 

latanbal Beledlyuinden: Gular hakkmda zabıtal Belediye ta
limatnamelllDia 335 nci maddelİlle fıkarab atiye tezyil edilınit 
olmakla mlechluma nuann hareket olunmuı allkadarana 
illia ....... 

A - Piyuada ublaa pzlar ( petrollar ) Amerika petrolu 
Romaaya petrola Rm petrola eyufaada olacaldar. Sair eft&ftaki 
maylatm petrol y.me 1ahlma11 memauclar. 

B - MHteHf namlarla tehre giıa phut tehirde imal olu
narak piJua,. çabnlaa pronaft, pzolia, braktonin 1Amba Yatı 
•• emaaU Neft mlftelckahmn birer lıW raporuna• Belediye 
•hMye mlcliriyetine itua mecburidir. 

C - Plyuaya ubı ~ an edilecek petrol mQftekkatuun 
t-k• Ye Wclonlaftlllll ilerine içindeki maddenin terkibi Ye 

nuktanm mltlr etiket koaacakbr. 

t.tanbul Belediyeaiaden: Ayaıpap yanım yerinde 57 nci 
adada 5 metro yldnde 67, 65 metro murabbaında 48-1 nu
•anh ananın metro murabbapua 4 lira kıymet takdir oluna· 
rak 1&blmak için açık mBsayedeye konmuıtur. Taliplerin ıart· 
nameyi g&rmek için her gtln Levuıma, mllzayedeye ıinaek 
için 21 lira teminat akçelerile beraber ihale gOnO olan S-5-9!1 
perfembe glatl ıaat 15 e kadar Eacllmeni daimiye mllracaatlan. 

Y ıjkapam iakeleainde 15 . 550 numarada mukayyet MwltAfta 
oğlu Mehmet efendinin tahb tuarrufunda buhman .. wamn 

merakibi bahriye ruminden olu borcundan clolaJI tabb baae 
ahnan bir adet mOıtamel yelken ve bet parçadan ibaret ve lie
za mflltamel ve bıhmiaen 20 metro uzunlufunda gemi halab 
ve 14 metro aıuahllaacla ipin 16-2-931 tarihine mDsadif pazar 
teli ,anı muat ld.....mde sablaca;ı Uln oJumır. 

ı.tanbul BelediyelİDden: Beher artın murabbaına 40 lira 
kıymet takdir olunan Galatada Arap cami mahaUeainde KDrk· 
çtlbqa caddaiade 22, 12 UflD murabbaı 7 numaralı Kulei 
zemin mabaUi puarbkla ublacakbr. Taliplerin prtnameyf gar. 
mek için her ,en pazarbk için 25-2-931 pazarteai gUnB 1&at J S 
kadar leYaı11n mUd&rlDtOne mliracaatlan. 
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Yer yüzünde ki i ar saatte 
kişi fazlalaşıyor 

ı:ı Şubat Perşembe !J31 

Dahılrle Harlçıc 

15\. 

... ~:-ııcaretodasHaporundanbirl Bu tezayüt kor,!sında. Avrupa alimleri "dünya açlıia 1 

•-Biz mallarımızın Mersinden son mahkum,, diye ÇJrptOmGkf8dlr)ar ! 

Un, diritnot ve f ktısat 1 aylığı Kuru~ 

3 400 800 
6 .. .. 750 14.50 
12 1400 2700 

l'I n~reye gittiğini bilmeyiz. Çok uğ· Yapılan jstati ·tiklere göre yet yii· Bu itibar ile Papanın bu me eleye 
§tıgımız halde hiçbir mnJOmat eJde züniln seknesi her gün (50.000) artmak· harışması tohumları murakabe altına 

~eıniyonız. tad Bu hesaba göre dünya nüfusu alıp almamak meselesi üzerinde tesir 
• • • h ır. 

1 
500 000 her seen 18 milyon zi· edecek gibi değildir. 

t er ay .. · · 
ıııtanbu~ ticaret o~a r kongresinde yadele iyor. Yine bu hesaba. gör~ İn· Dünya nüfusunun artma ı me\'zuu 

.. .. 
L 

Ramazan 

1349 
Bu geceki Ay 

"1 w hra~ mallanmızı hiz tanımıyoruz artryor. . leri meydana çıkarmıştır. 

b
11enen sozlerden hır cümle: sanlar saat ba~ında (2.100) nısbehndc iizerinde yapılan tetkikler şu hakikat· 

harice tanınması me\'zuu bahis ol· Dünya n6fu unun bu kadar süratle 1872 sneeslndenberi Hindistan 115 n ı Gan~ın a~u~u : 7,00 - batı}; 17 59 
.,, aı1masrna karşı birçare dü~ünmek icap milyon nüfus artmı§hr. • 

Bu sözler, 'Cürkiyenin siyasi bir mü· ediyordu. Bulunan care. doğumları ~ark! Hint on sene zarfında 11 mil-
eleden sonra fktısadi mücadelt'ye kontrol altında bulundurmak, yani, ge- yon artmış ve 49 milyondan 60 mibo· Sabah oıııe lkındı Alcıam Yateı lmaa\ 

Namaz vakitleri 

tıldığı ıamanlnrda gerd acıdır. HııttH rek ruhi, gerek bedeni hastalıklarla na çıkmı§ bulunuyor. 5,43 12.28 ıs 14 17.:l2 ın.os S.2S 

Orkun~tur. malul olanların çocuk getirmelerine Japonya her sene (800,000) nüfu~ atr j 
) Fakat her şeyin başı .hakikat. ve İ§· mAni olmak. '~ bu suretle, insanların maktadır. (Çin) in ne kadar arttığı bel J RadJ'O : 
•r1 otduğa gihı görebilmektir. kemmiyetten razıu, keyfiyet itibarile iyi ~ ıi değildir. J<'akat çinde erkekler müte Bu akşam lstanbulda 

Biz dünyaya mal satıyoruz, fakat ne· olmalarını temin etmikti. ''fff! addit kadın alabildikleri Ye bütün Çin· a t li"ckızden ona kadar ıılamrh 
!'eye ınaı atıyoruz, nereye mal gönder- Avrupa ilim ve fen adamlarının bul- t d d' d 1 . t . f dan de çocuklar çok serildiği için onun da fasıl 
d!fi•~i bilmiyoruz. Bu 931 senesinde dukları bu çare, nedense, Vatikan ta- a:d:~~~n a~ ~n ışc c ~nd~~ aıa ın \'fl~i mikyasta arttığı muhakkaktır. P-"'!!9"~~~~~~~~~!19-~ıt 
~ört baş1r, dört kuyruklu bir mahluk gi· rafından tasvip olunmadı. Hatta biz· şı Pea ~Ymu -ı~ eleledr gol r u. a diyorlar Buna mukabil Avrupa memleketle- Sinemalar : 
ol bir bed. F k l mki biz p, n ı ıraz e en el' on b ucu ır. a at ne yapa ~- ıat (Papa) bir beyanname neşrederek ki: rinin çoğunda nüfus, ya te,·akkuf, ~ a· Alknzor - Orman haydutları 

Alemdar - Taçlı canavar 
d 

Uhaldeyiz. Niçin? çünkü henuz. Jon<'? doğumlann murakabesini takbih etti "Tohumlan 1 t 1 altına almak hut tenakus halindedir. 'üfusun en 
IYrf dü .. J • d (Elkfto;ibı hahı· ·· ·· · · - 1 \On ro w ] R Al Ll .unce enn en, - ve cok buyuk bır günah oldugunu ısöy- giinnh a cocuk t• ek onlara kafi çok arttrgı yer er, u yn, manya 'e Artistik - Pıyankoda bir kadın 

Asri - ~ok k melc~ı .,.. lah) sıgortalnnndan. l'tfaJlara mnh· Jedi ' ge ırer y Jtalyadır 
:r~ bulmak icin kannca duasından vl? iıaı b .. k.. . . • . gıda vermemek, sefaletin kucagığ?a a.~ n . y d y 1 . k 
tn•anu ıııerift;n yat"dım bckliyerek sarı .b. 1 yandın 1> ugun ub''azıyetı e kLc;ı mak daha büyük bir günah de ıl mı h • oin~t~agrneAu, ogu~ı·ar,lm _mu, ıa -~· 
tfeft 

1 
d h . larız gı ı o say ı, apanın u beyannamesi· Bilhassa malul cocuk ı•etirmek ""e ma· esın ıs ıyen vrupa. a ım erı, mgun 

er er e esap tutan ınsan · l:' b·ı A d ·1 1 · 

Etuval - Yeşil hııyal 
Elhomra - Doktorun sırrı 

tw • •• 
1 

. . t ne karşı, ses ~ıkaran olmazdı. Hnlbu· Jiıl insanını 1 cocuk getirıncğc teşvik ı e vrupa a, mı yon arca adamın ıs 
oArn tıcaret muessese enmız sa 1B k. ·· ı ı d ı• 1 · • 1 f • · ·· ·· · · Yaptığı :nalların mümasil memleketler· 1 0! e~ m.~ r ... f apanın >.? beya~na· etenık .daha IJüyiik J.ıir günah teşkıl et- sız ka ad~ak se alet ıçmde yuzduklerını 

Ekler - ) unıııı operet trupu 
Fransız - S:ım:ırci operet trupu 

teki n 
11 

•• 'h c is;~Jelerini bilen mesı. n;>a nu usunun mutemadıyen mez mı? naıan ıkkate almamaktadırlar. 
ı.... ev erını ı .ra~ • ••ırw•••••••n•••••••••••••nn••••-••an•-•u•••• .. •-•••••••a•••a•••••n•na•n--•n••= ·-···--~-··•aa••• ... •• 

Glorya - Beda-.acılar şahı 
Hale tUıküdar) Kıılp hırsızı 

"-~ gence maliktır. Jktısdı haberlere, 
Kemal B. - Korsan şövalye 
Majik - Aşk ölmez 
Melek - Bir aşk melı.."ttıhu 
Opera - Şarkılıır memleketi 

dünya iktısat istihbaratına değil, ale
llde gündelik haberler haline giren bü 
:Ytik iktısat meseleleri hakkında bile bi· 
ltaher kalan insanların büyük istihsal 
illerini yürUtmeleii imkllnsızdrr. l\fe 
Sel! pamuk, ve tütün meselelerinde bu k ı k 
•un tn acı misallerini birkaç sene C\ J ~ 11 
-.eı gördük. Amerika pamuklarını yak ~ denizleır 

Süreyya Kadıköy-Çiinkü scvlr.ornttı 

Şık - Ac;k sıamctı 

Müthiş bir kaza 
tı, Mısırda pamuk ekimi kanunla üçte 
bire indirildi. O sene bizim elimizde bal 
!nılarla pamuk kaldı. Medeni dünyaya 
931 senesi için lazım olan iktısat gözi· 

le bakmadığımız için. ' 

............... 

l\1aden ocaklannda 50 
amele öldü 

Maden ocaklarında vukua 

aeıJOkJa dritnot delinmP7 k<>?• .. ,... .1 ... 

e mahsuJAta mahreç buJunmRz. 

gelen kazalar pe~ ÇP.ktur. ~ a
kat bunlardan ba:ııltırı ~ok ,,(eci 
neticelerle bitmektedir. ''86yle 
feci ve mUhimlcrinden birili de 
bir kaç gün evvel lngilterede 
olmuştur. Hadise hakkında fd 
tafsilat verilmektedir: 

lf aJUa, tipik kurunu\"ul!rta iktısat ıra. 
f aaının ifadesi olan hacı baba iktısadi· 
ntına bu defa olsun mütehassıslar ilA

ıu harbet,,inJer, iktısat cephemizin yek
ltare Ye kuvntli bir hal alma
tr için buna bu tanzimata ihtiyacımız lngilterede Hayg isminde 
~rdır. 

Sadri f:tem 

Darlilbedayi Temailleri 
Bu a.l&tam ıaat 12,30 da 

Sahin 
lto..edı 3 perde 

~ "lazanıar : Bene 
eter YeffenriFaık 

T, t'cfime eden : 
A. Muhtar 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

ij~ ~ ~ij 
1 illi 1 

tıt 1 il ti 
Do akşam üniformalı zabitana bJTetlcrde 

tenz.ilAt vırd r 

bUyük bir kömür madeni ocağı 
varbır. Bu ocağın bir kısmı da 
denizin altında üç mil uzunlu
ğunda bir sahaya maliktir. 
Ocakta gece nöbeti meaaiıiae 
giren yüzlerce amele hararetle 
çalı§maya koyuldukları bir sıra· 
da grizu denilen gaz ansmn 
iştial ediyor ve ameleler hep 
birben dışan kaçıp ölUmden 
kurtuluyor. 

Fakat ocağın derin ve kuytu 
bir yerinde çahıan otuz kitUik 

Yaz hayatmı r,.._ da --mak J R ü JQb • ~ ettfs.I ller t&rlft konfordan isli- bir kafile, kendilerini kaıamn 
• .,... ı-r- pı m1f, fakat oma 8 u mu- •• tesirinde kurtaramayıp feci bir 

yeyaz eğ:encelerini lafın da fe· him tadilata uğrablmıt •e ona fade ediyorlar. Havzun üıerin-
sl b 

şekilde boğuluyorlar. 
madi ettirmek irin Londranın yeni Roma U ô u namı verilmiı- d-•..: · tav · · r- eaı mumavı an rengını Ertesi .....ı~nü yapılan taharri-t 

k lü 1 • d b. · b ..-k tir. HaYUZ çepeçevre rahat k tt' kt ı;... ı-spor u p erm en ırı D,u rahat oturulacak yerlele suya a ıe ırme e ve su neticesinde bunlardan bir kıımı .. 
bir havuz yapbrmlfbr. Bu yeni muhattır. istedikleri kadar, yll- tam deniz suyu rengini almak- nın ölüleri birbirine sarıllDlf 
banyo havzu, eski Romalılann. zenler kenarlarda oturarak sob- tadır. Havıun sağında istirahat bir şekilde bulunup kuyudan 

t yaptıkları havzun biçiminde ya· bet ediyor ve kulübün temin eden yüzücüler görülüyor. çıkanlmışhr. 

'lilll!!!!ıı!!ET!!!l3iiie~fri~k~a5n=:u=:m~a~r~asEı~: ~5~4~~ras2ı~n~ı ~b~o~I ~b~o;:l =:,.~er=m~eğ~e~h~a~zı~r~ız.~~~~,~.e~ti~ba~c;Ea~k~l~an~m~rıc;;:ı:=:.,~er=c=r~ek~·=;k~a~çı~y~o~ru~z.~29~öğ~Je~d~e=n~s=o=n~rn~h~e~p~b~i~rd~e~n~m~e~);:h~a~ne-~ca~b. ı ·ı ırn ugramağı rndeder miyim? 

J.:işe bergün s.ıııt ı 3 ren itibaren açıktır 
Altı yaşını kadar olan çocoıdar 

tiyttroya kabul olunmaz 

Y•-.z.: •Garp cephetinde .. n müellifi 

l!rik Hari11 Remaıgue 

'J'eldifi reddediyor 'e başını <'el'iri· Böyle bir c3 dnlozun sözüne değme de topJanryoruz. (çapul) umuz değer- Teklifini knbul ctm kliğim için baaa 
yor: ~ pehlh an dayanamaz. Alber son dere- siz-Birkaç libre patates, biraz un, bir· .>:mm libı e tere) a ı 'eriyor ,.e diftt 

_Oh! para dediğin paçavra gibi bir ce hiddetli di) or Jd: lmç yumurta, elmalar. birkaç JJhna \C eli 1 ı imde de böyle hediyeJer alac:a-
şcy .. Günden ?ün~ kıymeti düşüyor.. _ Ulan •.• Sersc.:iı~~ gibi. f.~ğulmak biraz et. Yalnız. \illi . terle_mis. So- ğımı temin edi)oı. Bunu tabiatile ka:-

fürnıızı blu~u. ıl~. uzaklaşıyor. BIQ. için mi siperlerde omur geçırdık !.. nuncu olarak gelıyor. J\.oltugunun al· bul edi.) orum. \ e her defasında Tere-
zun arka!C;ında ıkı duğmc eksik Alber Cernp ,·eri.)ornm: tında yarım domuz kafası ,·ar. Bun· cc·i t'r7.ak rnuk bT J 1 .. 

w ... • • d b k l 1 d b. t 1 k t ı ı o ara c ıkı saat pi-
b"g'"'ırn oı"' 1 te ı·nsanJnıın hıraz mal sahibı an aşa cep er n en ır aum pa e "tno çalm l .. ı d d. .. • . - ş .. . ~ ' " nı 'n e ıyorurn Bir 'ki 

_ Bari biraz su ' 'eriniz... olunca ne hnle gediklerini ispat eden leı· çıkıyor. .Maamafıh kaputu yokmu parç l d 1 1 · . 
1 

Somu
rtkan bir tavırla aYdet edi'-•or b' 

1
1:.d' e Cihanın her mernlcketinde)Aldığı erzak ile mübadele etMi;;. Çün· '.d. ata en ı~onım. Ronr.ı ıstuy()I. 

J ır lıt 1 ... •. • • ncl gı ı) oruz. 
. .. iimüze bir ~okça su koyuyor. b b .. 1 dir. lrn e\'dc hır kaputu daha var. Bır de .. 
\e on u oy e k d 1 h l w •• .d. . b 1· ) olda. hızım t. b' w 

S homurdaıuyor: ,
1 

afı'h , a' a ya' as sükun bulu· yn -ın n ıa ar o ncagı umı mı e ı· ı ene mm ege haı.ırl«· 
onm ... , nam, " nan di er b" k ( 

_ Şimdi defolun bakayım .. Kaybe- yor ,.e J olumuza dernm cdi) oruz. Yol· ~ or. H . .. ırco anaforcu) görüyoruz. 
d cek zamanım yol< ... Başkasının zamn da (Anaforcu) k:ıfileleı le kar~ılaşı· Trenin hareketine daha iki saat , ar. hep ı J·.m~ rm.alaı dan korl uyor. :Ni-

e e,-velden calncağrnıza çalı sanız yoruz. Hunlar 1 ir reçelli ekmeğe da· Bu müddet :zarfında ta1iim açıhyor. Y t l u) k hır k file halinde topla• 
nanı .. 'b· 'f 1. l • h . 1 d b' . nrp karanlık b' k'" d h 'yi edersiniz... danmış e ek al"llan g ı cı tık erm et- Me;> anenın sa onun n ır pı)ano \Rr. . ' ır o le ı·üzgara k&IJ'f 

3 a 1 d t' . kapıvor ,e icindeki su- rafında doludurlar. Kö.>lülerin neden Ona oturup bir parça çalıyorum. l\fev- b"khyoru7 
.. Hiç itim c tren istasyona 

Alber es ıvı " • ld kJ . d. h • k d t 1ı:. l . ''lrnt'ldun ... k "k'": Hırsından çeneleri hiddetli ve kaba o u armı şım ı an- anecı a ın e ttŞ a ~anıma geli)or. ' ' gozu mck i temivor. B• 
Y~ yere._d.o u)::;·anca sesimle bağırJ1o- lıyoruz. Sefalet bu ... l\faamafih her Bir müddet dinledikten sonra beni dı- Ul'ctlc tehlike azdır. w 

kıtlenmı:;-. hen şeye rağmen i imiıe devam ediyonız. şarı çağınyor. Avlıdn, musikiyi fev- Ji'nkat taliirniz bozuk . b ' d bl 
rum: .. de geber Kocn Bizi ekseriya kapı dışarr ediyorlar. Da· kalade sevdiğini fakat meyhaneve g"'-- re iki bisikletli gözi"kt·· mu0ş•1 ır ~ • 

Yumurcaklar ı~ın .. ~ 1 n .,ı,. f 1 1 . ...~ 1 u. n ar gUrilJ. 
- ZI da bir şey yeriyor ar. >a~a ana or- en er arasında maalesef piyano çalan tü yapmnk ızm k'~ yi d" .. • 

cadı. .. k esini açıyor cular bizi tahkir edece} olurlarsa biz olmadığını nn1ntryor. Tekrar ge1 -· y . . u e onuverdılerı 
Fakat kadın donere ~en • ' l 1 d. k b 1 d merr:ı - ennızden kıpırdamayı ! 

, . b -ırıyor ki \':\1' km·· cft' onlnr3 muk3 :>e ,. c JJ onız. a u c ersem ~ol\ m~nmun ulacak. .A- n .. 
- Hayır ipefimiz yok ... Fakat J>ll· •y,•nh ! öyle bır ag (Bitmedi~ 
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H a.rici Haberler 

Neler Söylüyorlar ? 
Avrupa birliği konferansı 

etrafında mütalaalar 

noktada hulasa <'dilebilcceğine dikkati 
celbetmektedir. 

1 - Almanya, Avnıpa birliğinin tf" 
mini uğrunda Fransız muhtırasına 'Ver
diği cevabın çerçevesi haricine çıkın•· 
mak üzere çalışmakta devam etmelidir 
ve edecektir. 

2 - 1932 de toplanacak tahdidi tef' 
lihat konferansı diğer devletlerin sl-

Şatonun kızı ile değir
mencinin oğlu 

Moskova, 10 (.A.A.) - Gazeteler, maı meı:;aisine ve bilhassa Avrupa it- l~hlarını k~fi d~ec.ede tahdit ve tate~ 
Knut Hamıun'd .. d : Fikret Adil ki tm l t e e rarmadığı " ---,--.....o-.-..~;.;- Sovyet hUkümetinin Avrupa ittihadı tihadı hakkındaki mukarrerata dair .s e e erı ne ıc s.ın ' • 1' 

lilğıda göğsünün kokusu sinmişti. teyim. Her şey ce,·abınıza bağlı .. Bana komiı-yonunun önümüzdeki mesai:-;inc mühim beyanatta bulunmuştur. Na- dırde Al.m~nya yenıde~ sıla.hlannıa 
A~, oJhana gösterdi. llk şiirlerin· o kadar Mkimsiniz ki, söyleyiniz, ol- iştirake karar vermesinin komisyonu zır demiştir ki: - Bu fikir tahakkuk hakkını ıstımal edecektir. 
den, (Beyaz atlı süvari kadına) ithaf mnz mı? idare edenlerin Sovyet aleyhtan plan- ettiği 7.aman Avrupa efkarı umumiye- :l - Almanya, diğer devletlerin 8!' 
edilmiş bir kıt'a idi. Bu, genç bir kalbin Viktorya susuyordu. farına halel vermekte olduğu telakki· si 1\f. Aristid Briandın ismini Avrupa keri siyasetinin mülhem bulundui' 
sal ve co kun itirafı, yanan yıldızlar Johan ba-;ını iğdi. Hayır. söylemeyi- sinde bulunmaktadırlar. Prarnda ga- milletleri tarihinin en büyük ve en asil emniyet n selamet umdesinden kendf. 
gibi satırlardan fı kıran zaptedilmez niz. diye yalvardı. zctesi di> or ki: Komisyonda Sovyet bir eserinin müte~ebbisi olarak yadede- sinin de istifade etmesini istemektedir· 
heyecanlardı. - Burada söylemi~ eceğim, orada Rusya ittihadının davet edilmesini te- cektir. 4 _ Almanya, tahdidi teslihat ih· 

- Ent, dedi, ben ) azdım. Çok olu- söyliyeceğim, dedi Viktorya. hir için çalışan llriand nihayet bir su- • Nazır müteakiben, Cene\•rede l\f, zari komisyonunun \'asıl olduğu nett 
)'Or. Penceremin (;nündeki kavak ağaç- Yürüdiiler. reti tesviyeye razı olmuş ve Sovyet Henderson ile rnki mükülematından celer ,.e ileri sürdüğü mütalealar Ut 
larınıa yapraklarının rüzgarda fısıl· - Sizin o kü~ük kızla, şu boğulmak- Rusyanın bu daveti kabul etmiyeceği- ''e müşarünileyh tarafından Sofya ,.c kendini bağlı addetmektedir. 
dadıklan bir geceydi. O! tekrar gö"· tan kurtardığınız genç kızla evleneceği- ni zannederek davet kararını kabul et- Atina hükümetleri nezdinde yapılan .. Al h' ld _ h kln1' 
sünüze mi koyuyorsunuz! Teşekkür c· nizi söylüyorlar, ismi ne idi onun? tirmiştir. Bu manevra, Briandı mu- Fransa ,.e ltalya tarafından rnüzahe-. k:- d'l ma;.~· 53 

.. ~d ot ug~ a •• ri 
derim... - Kamilladan mı bahsediyorsunuz? vaffak etmedi. Cene\1rede Avrupa it- ret gören teşebbüsten bahsetmiş ve Yu· ın r e 1 me 1

• mu . e ~e. mı)e". 
Sesi tatlılaşmı". ağırln::-mıştı; bir- - Kamilla Seyer. Onu alacağınızı tihatçıları hangi nsıta ile n kimin nanistanın hüsnü niyetini bir defa da- Akvamdan ~ekılmek nıyetını asla be 

denbire coştu: söylüyorlar. zararına olan ittihadi buhranı bir ne· ha izhar ederek, hakem esasını kabul lememektedır. 
- Geldiniz, i:;-te 3anımızdasınız. - Bunu bana niçin soruyorsunuz. ticeye erdirmek istediklerini büyiik ettiğini söylemiş ve demiştir ki: Kısa 6 -Almanya, Young planını -tat· 

Kolunuzun koluma değdiğini duyuyo- O daha pek gençtir. Jlazan evJerine git- halk kütleleri huzurunda itiraf mecbu- bir zamanda halledilmiyecek olan rne- bik kabiliyetini haiz olmasından emiıt 
rum, sizden çıkan bir sıcaklık içime ge- tim; sizinki gibi bir şato lan var, büyük riyetinde kalacaklardır. selelerin en müslihane ve beynelmilel bulunmamakla beraber - yırtmak ve 
çiyor. Kaç defalar, yalnızken, hatıra- ve muhteşem bir şato. Daha pek genç Jzve~tiya gazetesi diyoı· ki: Eğer ihtilaflarda en ameli ve namuskarane parçalamak niyetinde delildir. 
nızla titredim ... Geçen defa sizi evde bir kızdır. Cemiyeti Akvam, Rusyaya karşı harp bir tarz olan hakem usulü ile hal \'C 

gördüğüm zaman güzeldiniz, fakat bu - On beş yaşınd~ Birkaç defa gör- için te~kil edilmediğine inanıyorsa o- tesviye edileceğini arzu ve ümit ediyo- TEŞEKKÜR 
gf1n daha çok güzel~iniz. Bu, gözleri· düm, ve sevimli buldum. Ne kadar da nu Avrupanın mukadderatını al:ika- ruz. Aksi takdirde, kendi metalebatı Kazaen sağ elimin baş parmağın• 

nizde. kaşlarınızda. gülüşünüzde, ne güzel? dar eden tekmil konferanslara davet tetkik edilmeden kendisine vaki ola- giren bir kurı;:un k 1 tı~I 
b·ı . b"t" b" ... J d O 1 1 . w• d d' l'd' B 1 be be A :.- aemucununyap ~ ı eyım, u un, utun sız o an şey e.. - nun a ev enmıyeceıım, e ı. etme ı ır. unun a ra r, nupa cak metalebatın tahakkuk ettiğini gör- .

1 
'h ..... d .. .. b' • tte 

Viktol'ya, yan kapah gözlerile ona - Sahi mi? ittihadı komisyonu denilen komisyon mek Yunan milleti için mümkün olmı- 1 ti ap ) uzun en muşkul ır vaııye 
bakarken, tebessüm ediyordu, uzun kir- Johan Yiktoryaya baktı, yüzü sert- Almanya ile İtalyanın İngiltere tara- yacaktır. Bu mu·azenesizliğe ve bu kalmış iken büyük bir insaniyet ve h9• 

piklerinin altında. gölge mavile~iyor- le~ ti: fmdan miizaheret gören tekliflerine aşik;1r adaletsizliğe mani olmak için· zakat göstererek ameliyat ve az bir zıı· 
du. Fevkalade bir saadetin esiri olarak. - .FaJcat bütün bunları bana neden rağmen hu basit teşebbüsü yapmamağa dir ki, Yunan hükümeti beynelmilel manda tedavi eden Afiyet Yurdu mü· 
pyri şuuri bir hareketle, Johana eli- söylüyorsun, bana başka birinden hah- karar vermiştir. Komisyonun bu kara- hukuk tarafından meşru olarak tanın- essisi Kerim Sebati B. efendinin mu· 
ni uzattı: sediyorsun'! • n, komisyon azasından bir kısmının mış olan tekmil çareye müracaate mec- .. Dr opc t" S d tt' Be ıe· 

T kk.. d • h t kk.. C d d 1 S R k .. . h b k l avını • ra or a re ın ye a - eşe ·ur e erım, o , e:.e ur. evap verme en a ım arını ovyet usyaya arşı mutecarız are- ur a mışb. Bu suretledir ki müteka- kk'' . 
dedi. sıklaştırdı. Evine gelince onu elin· ket ihzan ile meşgul oldukları tarzın- bil metalebat ikiz olarak yürüyecek- nen teşe ·ur ederım. 

- Bana teı ekkür etmeyiniz, Viktor- den avluya çekti. merdh·eni çıktı. da i7.ah edilebilir. Sovyet hükumeti, tir. Sabık başvekil Kafandaris ,.c di- lstanbul posta ser kvzf 
ya! Johan, yan şaşgın: Auupa ittihadı komisyonunun umumi- ğer fırka reisleri hükümetin nazarı ~/memuru: Alımct 

Ona bir şeyler öylemek, daha bir - Girmemeliyim, dedi. yet itibarile ne istediğini mahallinde dikkatini halihazırdaki müzakerat ii· ıır•••••••••••••ıiiı 
. •-' teYler söylemek ihtiyacile bütün ben- Viktorya çıngrrağı çekti, ona döndii, öğrenmek i~in bir heyeti murahhasa zerine celbederek, hükumetin müm· 

llği Viktoryaya atıldı .•• İtirafları ka· göğsü heyecandan inip kalkıyordu. göndermeğc karP,r vermiştir. Hu ka- kün olan en iyi netice)i elde etmek içir. s e yris e f ain 
nşık cümlelerde sıkıştılar; aptal gibi o1 - Sizi seviyorum, dedi, anladınız rar Avrupanın bir kısmının mahrum ol· muhik ve bitaraf bir hüküm temin ede· 
muştu. mı, sevdiğim sizsiniz. duğu için diğer tarafına daha ziyade bilecek tarzda hareket etmesi Iüı.u 

- Ah Yiktorya, eğer beni biraz se'' Birdenbire Johanr birkaç basamak Hizım olan aklı>ıelimd<'n mülhemdir. mundn ısrar etmişlerdir. 
seniz. .. bilmiyorum. fakat öyle değilse indirdi. sarıldı, ,.e öptü. Bütün mev- l\HHALAl\OPULOSUX SÜZLEJU ALMAN HARlClYE NAZIRININ 
bile öyle deyiniz. Söyleyiniz rica ede- cudiyeti ona karşı titriyordu. Atina, 10 (A.A.) - Atina ajan'' BEYANATI 
rim. O! size büyük şeyler, hemen he- - Sevdiğim sizsiniz, dedi. bildiriyor. Hariciye nazın 1\1. I'tıihal:ı- BerJin, 11 (A.A.) - Gazeteler bari 
men olmaz şeyler yapma)ı vadederdim. Yukardan bir kapı açıldı. Alelacele kopulo~. harici siyaı::etten bahsederken ciye nazırı M. Jo'onkurtiusun Reichs 
eleı yapabileceğimi tasanur edemez- ayrıldı, n, koşarak çıktı. Cemiyeti Akvam meclisinin ı-on içti- tnır: meclbimle ~'·"'~.J: 

-~~·z; hazan tahan ül ediyor, kimi ya- • 
pdacak olan eserleı den taşacak zan
nedjyorum. Ço kdefalar tasıyorum. 

Öyle geceler oluyor ki ,·ehimlerden 
sarhoş oluyor, odamda sallana salla
na dolaşıyorum. Yanımdaki odada ya
tan adam uyuyamıyor, du,arı vuruyor. 
Erkenden, köpürmüş hir halde odama 
reliyor. Ne yapayım, onunla eğleniyo
rum; çünkü sizinle o kadar meşgul 
•luyorum ki sizi yanımda zannediyo
rum. Pencereyi açıp şarkı söylüyorum, 
11abah olmıya başlıyor, dışarda kavak· 
tar rüzgarla fısıldıyorlar. Şafağa (ge
celer hayro1sun) di)orum, bu sizin için· 
ölr. (Şimdi uyuyor), diye düşünüyo

rum, (geceleı: ha)Tolsun, Allah onu mu
liafua etsin); sonra yatıyorum. Gece· 
lerim hep böyle geçiyor. Fakat sizi 
lılçbir zaman bu kadar güzel zannet· 
aemiştim; gittiğiniz zaman sizi böyle, 
•rada olduğunuz gibi, böylece hatırlı· 
;racağım. Bir şey unutmak istemem ... 

- Oraya, e,;nize yakında dönmiye
eek misiniz. 

- Hayır, param yol\. l\lamafi, evet, 
seleceğim. Derhal gideceğim. Param 
yok, fakat ne yapar yaparım, dünyada 
ne isterseniz yaparım... Eğer orada 
bahçede gezerken, hazan, akşamları çık 
1rğınrz zaman belki sizi görürsem, si-

En 
' • ,. S"', . •• , ... --~·ı;? , , ı 
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iyi Bayram Hediyesi 
• 

i\Jcrkez aC'antası: G:ılata l\öprü başı 

B. 2362 :;'ube acıınusı Sirkecide 
:\1iıhürdnr zadch:ını lst 2740 

l rn~zon i~inti oostası 
( Rt.~11 t' A~tt I WU,t'Wl°U .u. 

Şubat Perşembe aqamı 
Galata rıhbmmdan lnebolu, 

3inopSamsun, Ünye, Fatsa, Ordu. 
~iresun, Trabzon, Rize, Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polathane, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 
Sinop Inebolu, Zonguldağa 
uğrayacaktır. 

Menin P'dstası 
(ANAF ARTA) vapuru 13 Şu 

bat cuma 10 da Galatadan 
Çanakkale, (zmir, Küllük, Bod

rum, Rados, Fethiye, Antalya, 
Alaiye ve Mersine kalkacak 
dönüşte Taşucu, Anamur, Ali· 
iye, Antalya, Finike, Fethiye, 
Dalyan, Marmaris, Rados, Bod

rum, Kiillük, lzmir, Çanakkale 
Geliboluya uğrıyacaktır. 

Sat ı lı l{ fa h r i k a 
111alıa11 i 

se bonjur diyebi1irm, değil mi? Fakat 1 
eğer beni biraz seviyorsanz, tahammül Türkiye Seyrisefain idare· 
edebiliyorsanız, söyleyiniz.. Oh, beni sine ait Haliç fenerinde sahil· 
sevindiriniz- Biliyor musunuz, bütUn de kain 4924 arşın murabba-
lıayatmda bir defa çiçek açan bir hur- lık fener fabrika ve kızak 
ma ağacı vardır: "talipot,, ağacı, fakat 

yetmiş sene yaşar. Şimdi ben de çiçek Bı·r K u M B A R A Alarak mahalli ve müştemilibnıP 
a~orum .. Ent, para bulacai:rım. \'<' heyeti amumiyesi bedeıi llç 
gideceğim. Bütün yazılarımı. bitirdik- senede müsavi taksitle ödcD· 
}erimi satacağım. Hüyük bir ç v s • d• • • mek üzere müzayedesi iliP 
var, yarın derhal satar, i3i hir para a- ocugunuzu evın ırınız edilmiştir. Bugün mezkur ma· 
Jınm. Geldiğimi i tiyor musunuz! halle 29000 lira fiyat veril· 

- E\"et. [ ] b - Oh, teşekkür . ederim, ümidimin • mekte olduğundan kat'i i a· 
,iddetini affediniz; harikulade kabili- TÜT kiye J Ş Bankası leıi görülen lüzum ilzerine 

yetlere inanmak ne iyi oyuyor. Bugün. •---------------------- 17 ~ubat 931 sah günü saat 
yaşadıklarımın en mes'ududur. • • 15 e talik edilıniştir. Fazla-

Şapkasını çıkardı. ~anına koydu. Jın1111111!111'1 ......... _.....,.._.,_ m = mı.ıı ............. -...---.ıııımııı.-""1.-ı~~fllımıllllltt __ llll, sına talip olanların fa brik• 
Viktorya basını ~e' irdi, yukardan gelen S l b d d t l mahallini gezerek % 10 temi·. 
birisi ile, kolunda sepet bir kadın gör- ) anda e estenın e sa l ıyor: 

d k J 1 ( nat akçelerini alarak yev1111 

d~. Merak e ere e ini saatine götlir- Jakar triko nl3klllt1SI 16 Şubat PJzarlesi -._"iiuii bilmiiz l:.•ede S ıtıhktır. H leıı mezkürda levazım müzayede dil. Johan: 1 ._, -' 

- Gidecek mi ıniz, dedi, gitmeden t 
evvel bir şey söyJeyiniz, bırakınız ki 1 rınns. 0 ...,..-ı 
bana, "sizi &e\'İ) orum,., dediğinizi iti· 

.. _,.....,..._..._.~::,!.;~~::: ._. ,.--.....__.,........,_._.,..., ıw _, l ••k•o•m•i•s•y•o•n•u•n•a•m•ü•r•a•c•a•a•tl•a•rı• ... ..,... 
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İDAMDAN KURTULMUŞ 
- Ma}Wte -

Bu aerlevha gayet kötü. Her halde 
daha münasip ve daha türkçe bir isim 
ulunabilirdi. 

Foks vıldız:larından ~a Karol, bir ressama 
modelUk J'aDarken 

• 
l 

~ • 1 • d n Janln Herreı,, 
..,arl Roje F--7:.F:srz sinema arfuf erın e d 

. t ıuduoJ11rın a 
ıle beıabttr Parute Paramurı • ' 

n e m iJ 

DOKTORUN SIRRI 
HULASA: 

- Elhanıra'da -

"Cici Markiz,, oltinde 
Kolin Hur 
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Dünkü Ke~idede Kazanan Numaralar 
Fatih itimadı Milli ba.yii Burha.nettin B. listemizin ~österdiği ikramiye eri 

biletlerin ibrazında deırhal tediye eeecektiır. 

~- - ?, 
Uoğum ve .\.adın nastahkları ... Defterdarlık ilanları 

mütehassısı 1 
Doktor ........................................ ... 

Hüseyin Naşit Istanbul defterdarlıgından : 
TOrbe, eski Hilaliahmer binası ı, Sinop Husumat · idaresi anharmda mevcut 300 ton 

No. 10 Tel. Istanbul: 2622 [ Levemarin maden kömiirü yüzer tou c1larak üç pal'<;a 
mezat kaimesile müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hasta1ıklar tedavihanesi 
cumadan maada her gün öğleden son· 
ra nat 2 den 4 de kadar erkek, ka· 
dm ve çocuklann dııbiliyc hastıılıklo-

nnı Dlvınyolunda 118 numnralı hu
sust kıblneıinde tedavi eder. Telefon 

lstanbul. 2398 

Yeni zenginler garsonu da alarak 
elduklanndan rnemnundurlllr. Artık 

nlenebileceklerdir. 
alabaplanna mükellef bir ziyafet 'e
rfrleı•. Barlarr dolaşarak ..-Viyana, 
p.rkılar memleketi,, şarkısını söyler· 
ler. Akşam çıkan gazeteler büyük ikra
Jldyeyi 1050 numaranın kazandığını ~ a 
mnea iş anlaşılır. Fakat şimdi Korn, 
BurgstaUer ne yapacaktır? Fakat on 
bin elli numaralı biletin dörtte biri 
Steffi ve Pepid~clir. Bunlar beş bin :.İ 

Ua_kazanırlar ve me 'ut olurlar. 

beher parti için yiiz otuzar lirahk pey akçalnrını miis
tashaben 15 - şubat - 931 Pnzar giinii saat on beşte 
mahal]iue ve fazla ıafsih\t alurnk isti' enlerin lstanlwl . . 

Defterdarhğma müracaatları. 

* .. * KiRALIK KUMSAL-Silahdar ağa çiftliği miişterni-
Jatından ÇolJan çeşıne derelerinde h.ısıl olan kunılarıu 
b;r sene müddetle ihraciyesi müzayetfcye konuldu. 
Senelik kirası 125 lira, kiralamak ~cık arttırma 15 

• 
şubat 931.Pazar 15 Defterdarhkw. ( M-429) --
ispirto ve ispirtolu iç-

kiler inhisarı Umumi .Mü .. 
dürlüğünden : 
Kabalaş'&a ıdarei inhisariyeye ait :mıharlnrm yanında 

yapılaca;:tı e\·elce ilnn olunan binarım mşa :sına aıt mü
nakasa tehfr edilıuişLir. 

IJakırkö~1 kaza ·ı 111aln1lidırliğınden: 
Mevkii Nev'i Ziraı Tahmin Kıymeti ismi 

Tr eıı yolu .\rsa 5406 540 60 Neoloğos Zuğraf Ef. 
» l> > 1000 100 Teodos Yani » 

İ~t.ca<l<le i » 14~8 . 297 60 ~tifoni P.ıpadophıs ~ 
Çeşme sokağı» 2 ı 35 213 50 Lunoncu Yani )) 
Ist. eadde~i )) 366 7 916 7 5 lüırakaş Rü~lii B. 

» >> 14 ou ı 400 Ohannes IU. 
» » 2604 520 80 AspHsiyabiutiNikolaki 

Kayıkaue so. » 1 O ' 270 Aleksandros Bali Ef. 
Feııer yolu » 3733 746 60 ftlıhran ~lişel kızı ftlari 

» » 2356 233 60 Neo!oğos zuğrf Ef. 
Giiliistan so. » 4950 990 Madam Groya 
Zümrüt so. » 518 259 .Aldya Hürmüzyadis 

Fener bol varı)) 447 4 44 7 Jo Pctro ''eledi Marko 
» >> 1351 270 20 Ynrvant ve hi. sedarıarı 
» >> 1640 320 80 ~larıa binıi Paskal 

Y~ni yol so. » 40001 4ol tO Vikıorya ,.e ~lari H. 
lft.thoyuso. >> 3806 380 60 Eleni il. 

Yeş lköyde Şevketiyc mahallesinde yaki hali arsa-
lardan ih,.ret olup Sllhipleriniıı mahalli ikametleri 
mec:lıul \fl\ \"Prgilerinııı talısiJiıv~ imk:in buhın:ımıyan 
bahitln es unHeri yazılı zevatın vt-rgı ye olan bı rçla
rınm temini tahsi lı zınınmda mezktir ar!"alarrn saUŞ 
11ınanwlrsı 26 şu hat 931 ıwı şenıhe gürıfi snat ı 5 ıe 
BakırkH_y kazası idare lıeselınde yapılacağı il:\11 olunur 
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E111 niyet san- Galatada~rak~~=!~f?rın ~~~l~=e b~~~~h~l~hic:in üstünde 

dığı nıüdürlü- • 
Fabrikası 

-r .,. 
. ,. 

l\ferhunatın crns ve nev ' Borçlunun 
iımı 

En mlikcmmel kumaşlardan en rnn moda)a muvafık 'e ku5urs11z biçimde imal edil 
roiş zengın 'e mütencv\İ çe;itlerdc müntahirı elbic:-efer muhterem müstcrilcriııiıı cnzııri ıstıfo· 
delerine nrzeder: 

• 
1463 Beyoğlu Çatmamescit mahallesinde mezarlık soka· 

ğında eski 10 yeni 12 numarah kiirgir. apart~~n AYfe H. 
2058 Bezkoz Yalık.. Naim sokağında eskı 15 mut<errer 

~ S . H 
yeni 10 nuaıaralı bahçeli bir ahşap ev anaye · 

2264 Kanlıcada Halepli çeşmesi sokağında eski 11 . yeni . 
7 numaralı maa bahçe bir ev lsmaıl Nazmı B. 

3582 Ortaköy mahallesinde bahçe sokakta eski 52 yeni 46 
numaralı maa bahçe bir kargir na tamam hane Hasan 

Ef. Fahriye H. 
3602 AJacahamam Çelebi oğlu alAettin mah~llesin~e 

Tahmisönü caddesinde 6 numaralı kargır bır. 
dUkkin. Ahmet Ihsan Ef. Ayşe H. 

4139 Çırçır Hacı Hasan mahallesinde Sinanağa yokuıu 
sokağında eski ve yeni 1 numarab bir ahşap 
hane. Fatma Kamer H. 

4993 Sultanbcyaııt mahaUesinde Yahnıkapan eski 9 
yeni 8 numaralı bir kirğir hane. Süleyman Sami B. 

5864 y eniköyde MollaçeJebi sokağında eski ve yeni 1 O 
numaralı bahçeli bir ~argir ev. Aliye H. (bilesale ve 

bilveliye) 
5926 Topkaprda Bayrampap cadde.inde 12 numarah 

bir kötk Halil B. Hanjfe ve Samiye Hanımlar. 
5984 Sultan Selim mismarcı Şecaettin mahaJlesinde Mis

marayokqşu sokağında eski 5· 7 yeni 1-3 numaralı 
iki ahpp ev. Müzeyyen H. 

6345 Üsküdarda Arakıyeci Hacı Mehmet mahallesinde 
T optaşı sokağinda cıki 415, yeni 489 numaralı maa 
dükkin bir ahşap ev. Gazale H. 

1837 Sultan Beyazıt Sovanağa m~hallesinde Yakupağa 
sokağında 10 numaralı natamam hane rubu masura 
tatlı su Ali B. Saime H. 

7061 Kadirga Şahsuvar B. mahalJesinde ve sokağında 
eski 1-1 mükerrer yeni 11-13 numaralı 2 bölüklü 
hane [bilesale ve bilvekale] Ane H. 

[ bilesale] Memnune ve Hüsniye H. lar 
7272 Beylerbeyi Burhaniye mahallesinde Kağıtçı başı 

sokağında eski 2 mükerrer yeni 13·13·1 numaralı 
bahçeli bir ahşap ev. Mustafa B. · 

7410 Beylerbeyi Bürhaniye mahallesinde Beylerbeyi soka-
ğında eski 2 - 2 mükerrer yeni 8 - 10 numaralı iki 
ahşap ev. Şakire H. 

Yukarda isimleri yazılı zevat emlak mukabilinde Sandığımız
dan iltikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde tediye etmeme
lerine mebni hini istikrazda tayin eyledikleri ikametgahlarında 
tebligat ifası için icra kılınan tahkikat netice.inde bulunmadık
larından tarihi ilin dan itibaren (91) gün zarfında tediyei deyin 
veya tecdidi muamele eylemedikteri takdirde mcrhunat mezkiı
renin bilmüzayede satılacağı ilan olunur. --- - - ------·-----

.... Büyük islAm tarihi••• 1 

Asrı Saadet - Sadrı Isfom j 
3 . 4 bin sayfa 9 cilttir. es~i harflarladır. 

Yazan. islim akademisi. - Terceme e..ıen: Omer Rıza Bf. 
Fiyah: Bez ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. 
Posta Ucreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 

B d li · b' d fada vereıniyenler taksıtle de verebilirler 
e e nı ır e • k•• .. · 

~ Neşreden: Asarı ilmıye utupha~:_si ~I 

~ıhkeme ve ıorı ilAnlır~ 
1'okııt Asliye hukuk mahkemesinden: 

Kartal . ulh mahkeme~inden: 

Erkeklere mahsus 
J 

Erkeklere mahsus 
Müflon ile Cabardin 

Pardesiiler 
ı\Je~hur .Mandelbcrg marka 
Empcrmeablize G:ıb:ırdın 

Pardesiiler 
~tüilon ile i\ landelberg 

Pardesiiler 
lngiliz biçimi kumaşlardan 

Pardesiiler 

Ura 

C) ;-')l/ ! 
-· 2 

İngiliz hiçimi spor 'esairc 

Kostiimler 
l cı\Crt sıyah V. S cnlderde 

KostiimlPr 
Hanımlara mahsus 

;\luhtelif renklerde Gabardin 

Tren ek otlar 
!! 

Duvetin 
MANTOLARI 

22•1
2 

ÇOCUK 6 Liradan 
• ELBISELERt itibaren 

Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet şık pardesüler ve kostümler iJe hanımlara mahsus 
mantolar ve ipekli muıambaların müntahap ve mütenevvi çeşitleri de vardır 

~ 1;optan Fiatına Perakende Satış-Tedivattn Büvük teshif:lt ~ 
~ ıın....,...n~tımıllll-. .....,, .,.-...-.....-. Fllllllıııııııııftllllu n11ııntıHtt11111uııımı1111 ı ııın lhıııı ııııu hıı1111111ııı nMı. 11111 ııııı ıııınu111 a 1nıııııu~•~ I r n111HN1ilitıııııınnıııııııı1mııııtlilfııınnııııııllfınmınıilllım111Jllll-.ııınıtıllllltnııııt1~llll-1jjllllıııııııııııilliiqn111nııfüifıın11mııııı 1111111 lfıll ıuıııuı ı:ıı ıııu fil ıuıuı 1111 ıuı ili u ıııııuu .... nıı~' 

Ö Krem Peırtev MüstdbZdırdtll Koıoaya 
1 Dişmacuna FABRiKASI Tırnak cilllan 

::~o-ro·no PERTEV ve Şeriki 
L"osyon 

Diş tozu 

Briyantin 

Memleketin en 
Müstahzarab 

eski ve namdar 
ıtriye ve tıbbiyesi 

Esans 

Kozmatik 

H Kinin-Karbonat ve sair devai kom ri eleri 
Jf Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzaratn 
\\.....na-.:"nft!llllltıımcft1'11111 ~!llllllıııııır.~•=•• onı ujllftfllt~·uııılJllllllııııruıı ıı ır:ııı~ınrn,,_,,,,111~~ ~ uull!llUbıiıtıııııllllMtllHnflll ilıiiiiııımnıııuı:i~lll!Iİİİİll~~ illılfWlll'ıııııı.ıııtlllllııllnnııı•ıı•ıı1111ıuıııııııın;ıuuıı:ııııııııumıı11 uıı ııtt ıı ı fftnnıııııifiıuınrıııuırıııuıııııuillilıı..,......~ 

~VAK j T JIO, [ Devlet dem
1
1ryolf:::• ı:.enıarı 

1 K ücük ilanları 1 Devlet denıiryollarz ve li111anlan zunumi 
• -~:>Her gUn ne,~lunur .. c • idaresinden: 

: .. ecı .... Tarife •••" 11110 
• Bilecik, Karaköy arasındaki Beydemir köprüsüniin tamiri dola-

~ . 
• 1 Detalık ı.:ıı·u~ 30 • yısile 13 - 2 • 931 tarihine müsdif cuma günü 4 ve 3 Nu. lı Adana : . 
• 2 .. 50 • katarlarımızm yalnız Haydarpaşa - Arifiyc - Haydarpaşa arasında 
• • 65 • 
: 3 • • : seyrüsefer edecekleri ve Arifiye - Eskişehir - Arifiye arasında 
: 4 ,, • Z5 : seyrüsefer etmiyecekleri muhterem ahaliye ilan olunur. 
: ihtivaç kalmavın· • ,,. ,,. ,,. 
! cava kadar ( azamr 100 ! 
: 1 O defa) i/An edil- .: 
: mek uzere maktu • 
• • 
: Abonclenmiziıı her Llç nrlığı için : 

• bir ddası meccanen : 
• .,, •• r ı • • t Mtırr geçen ı .n ... rın aza rntırı • 
: için s er kurus :ı:anımoluıı:ır : 

•••••••••••••••••••••••••• 
Beyoğlu Halk fırka!'ı merkezi 

yanında- ~4 • o. lu apartımand:ı su 
dektrik h:ıv:ıgıızını ha\ ı bır daire \\ır 
lıktır. Kapıcıya nıurac:ınt. CG) 
- --- --Satış memuru istiyoruz - lşinzi 
olmadı~ı zamınlard.1 ) :ıp:ıca~ınız satı~ı 

o f . göre :l\·Ja 90 liradan nzln J.;az:ınabılır· 
ıj _ r ~ :ıra~ında miırncaat. (~) 

· 1-t:ıııbul tldrdünciı ':ıkıflıaıı içinde 
l]nicııı l\l~l 

Devlet den1iryollan 
idaresinden: 

Pe li1nanlarz z11nııml 

Cuma günleri Haydarpaşadan hareket eden 4 -204 - 604 Nu. la 
Katarlara ve pazaı tesi günleri Halepten hareket eden 60~203-3 
Nu. 1ı katarlara ilave edilmekte ohm yntaklı vago•ı ve yemekli 
furgonun 6·2-931 tarihine' .!n itibaren kaldırıldığı muhterem .aha
liye ilan olunur. 

* 
Ulukıtla ile boğaz köprü arasında bulunacak oJtm poz bölü

ğünüp altı aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfla münaka
sası 4 mart 931 çarşamba günii saat 16 da Anlrnrada Devlet 
demir yoUarı idaresinde yapılacaktır. 

Mnnakasaya iştirak edeceklerin tcldif mektuplarını ve muvakkat 
teminatfı?rmı aynı günde saat 15,30 a Jrndnr lcomisyon katipli
ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iiçer lira mukabilinde Ankara 
Haydarpaşa ve Konyada idare veznelerinden tedarik edebilirler. - -

Tokadın cedit mahallesinin 25 
bltnıaralı hanesinde mukayyet 
ILiı zade Hacı Ali efendi mah

danıu 306 teYellütlü Hafız Bekir 
efendi seferberlik iptidasında 

Kartal kazasına tabi Yakacık 
karyesinde sakin Mustafa oğlu 
Recep ağa aklen zaif ve vasa
yete muht~~ .olduğu .Adli Tıp 
işleri medısmın. raporı.Je sabit 
oldu~undan hacrıJe kendı arzusiJe 
iki oğlu Mustafa ve Tahsin efen· JandArmn ımalatha.nesı') 
dilerin vasi tayin olunmuş oldu- 'l:n .. .. i ı F\ n ıarı ı- na tezgahı ı;; ~ubat. · pa7~r gunu ~a· ._ _______ .__nı:ıı_ .... 

1\ :ıı 1 ~e ı rnudurlıı,.uııdcn. 

ltalyan ınektcbı sabık mual· 

'!Jllıa alınarak Kafkasya cephc
liııe sevkedildiği ve oltarihten 

Iİllldiye kadar hayat ve mema
bııdan bir haber almamadı
iından kanunu medeninin 32 inci 
111•ddeıi mucibince veresesi ta

ttEnıdan gaiplik kararı istenil
llaeJcte olduğundan mumaileyhin 

~ıkıbı ahvalinden haber ve ma
l' lllıb olanlarm bir sene zarfında 

01cat Hukuk hlk::nliğine malu
llaıt itası ilin olunur. 

ğu alakadaranm ma umu olmak at 14 te Fındıklıda heyetimizde p;ıı:ır- 1 - 6867 tak:m kısa kol ve 
üzere ilan olunur. hkla alrnacalitır. Taliplerin s:ırtnamc· b ~ki 1 ~ ., k I . t· · d .. . ac.. ı mamu ç~ ma .. r apa ı 

0 1 "kiflri iera 11tf11mrltu/w1- ~ini n• kataloğu he)e ınuz e A"ornwlc>rıl rfl · k k l 
istem u ı , ~-e ihale saatinden c·,·eı temin:ı tra rilı> za a müna asaya onu muş-

dan~ir borçtan dolayı mahcuz ve fu- hazır bulunnıaJ~!·r · tur. .. 

k er bir adet Şitayer mar- 2 - Çamaşn!ık bez munaka-
rahtu mu arr ·k· b' k'J ft r 
k· 1 attal bir kamyonet Ye hane ~- !I şubat 931 de 1 ~ • 

1 ~ 1 0 11 ~ • • ? ınc sasile eb 'at ve evsafı mevcut ve 
a ı mu 931 tarihin~ müsadif .s:ıh ,·erilen fiatıar haddı ıtıdnld rroruJm~· d .. el • . 

J:~!'r .. 1~ ~uhat ~ 12 de Bağlarbaşr Ç:.lm- diğindcn paznrıı;r ı:; subat 9~1 paz:ır şartname e mun .. ~~ıçlır. 
gunu ::;a,ıt 1~ .,- umarah hane i>· günü saat t.J.30 da yapılmak uzcre ta· 3 - ihale gunu 17. 2. 931 
ı a cadde~mde ... > n D h asa~ r ti 1~ ' bil~üzayede satılacağından fa. lik edilmiştir.. :ı a :. gı .. ıa a ''er· tarihine müsadif sslı günü saat 
nnnde .. f mezkurda mek istivenlcnn şnrtnamcsını Fınrlıkh · 
lip olanJarın gun ve sıta kı emurunn daki he~etimizdc görmeleri ve ihaf<' 14 dür. 

h )) . de haZir bulunaca m " · ti ·ı h · b 4 T l mn a ın . -·ı müracaııt saatinden e,·e1 tcmına arı c nzıı U· - a .p'.eriu teklif mcl~tbu 
930-196 dosya numarası e 
· )anmaları. 
etmeleri ilan olunur. 

ı:mlcrindcn Güzide H M . · ersın 

orta mektep Tabii ilimler mual• 

li~liginc tayin edildiğinden üç 

gun zar ında lstanbul ruıntakası 

M ar·f Emınliğine mürncaat et

me i, al . takdirde miistafi ad
dedilec,,.ği j :n olunur. 
1,.. 111 1 ..................... , .. ,.,,,,, 

• ' 11111mnm1111ımrnn'"'*-ıı•• 

ve teın natı ınuvaklı.atc1erile be· 

raber Ged n '"' ada jandarma 

imalatban sine gelmeleri iJ'8 
c r. 
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-===-- --=-=-1 PEL 
ıamamile tekemmül etmiı 

YAZI MAKINASJ 
Fransız hükumetinin dahi takdir ve 

•• tercih ettiği makina KAPPELdir. Hafif, 
metin ve zarif.Her ciheti teahhüt olunur, 
Ye taksitle satılır. 

Türkiye yegane umumi acentesi 
Y. Şinorkyan lstanbul. Sadıkiye - han 31 - 33 Tel. Is. 2256 

~ ~ ~s ~ 

Onu der , ~uş edecek mf'! 
Hayır! 

Pazartesi Salı Çar 

Birbirinden beyaz üç lerin ~ 
Sararmı' fena dişlerinizi gizlemek gayri kabildir. 

Ağzınızı açtığınız anda görünürler. 
Güze~ sağlım ve p:ırlak dişlerle cıh· Bu köpük, dişlerin her aralı~ına ve 

ht ve penbe diş etlerine malik olmınm boşluğuna nüfuz eder ve tamamen te· 
ıeri ve kolay çaresi lam tlç giın Kolynos mizler. 
diş macununu kullanınız. Neticesinden Ağzın fena kokmasını dişlerin çüril· 
emin olabilirsini:r_ Dişler derece derece mesini lekel nmeşini ve sararmasını diş 
Oç glinde tamamen beyazlanacak, diş et· etlerinin hastalınmısını mucip olan a-
lerl dah:ı sağlam ve daha pembe olacak ıı- d k" .1 1 "k 1 "tW 
n ağzınızda serinletici b ir temizlik hü· 61z a 1 mı yon arc:ı mı rop an 1 ve 

kftmran olacaktır. ifna eder. 
Kolynos, dişlerle dişetlerini matlup su· Sağlam \'e güzel dişlerle sıbhl ve pem· 

rette temizler. Yüksek bir derece teksif be dış etlerine malik olmağı arzu edi· 

edilmiş olan bu muzadı taaffün diş ma· yorsanız, hemen hiç bir tesiri görülmiyen 
cunu, ağza alındığı anda r:ı yihadar bir diş macununuzu bir tarafa koyunu;ı; ve 
kl5pUk haline inkilıp eder. Kolynos kutlanınız. 

3 gün sizi tatmin edecektir. 
Umumi deposu R. FARAGGl Yeni Volto Han Istanbul 

tütün inhisarı umumi müdür-
1 üğünden: 

Cibali fabrikasına teslim ve mahalline vazolunacağı evvelce 
ilin olunan yük asaıısörünUn şartnamesi değiştirilmiş ve ihalesi 
23 • Şubat 931 Pazartesi gününe talik edilmiştir. Taliplerin 
yeni şartnameyi Galata'da mübayaat komisyonundan almalan. 
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Çocuklarınıza 1111 

Türkiye 
Ziraat Bankası 

Kumbaralarını 
Hediye ediniz. ı 

Bankada Açtıracağınız Hesap ÇocuğunULUD 
istikbalini Temin Eder. 

Ziraat Bankası 
Kulplu ve Kitap Şeklindeki Kumbaralar 
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1 lktısadın, Refahın Başlangıcı 

1 ı ÇOCUKLARIN OY~NCAGIDIR 
1
11\j 

~~5~~~5~~~-~~~~-a-~- -:@ 
Şafak çaylaı ının yeni 
çıkan 20 dirheın 25 
kuruşluk paketlerini 

tecrübe ediniz. 

!' Iktısat Vekaleti istatistik ve neşri
yat müdürlüğünden: 

Vekalet namına rrlecmu acedi ta rlben 
150 - 200 forma tutacak olan muhtelif 
aser ve broşürlerin tab'iya ücreti kapah 
za r usulile münakasaya konulmuştur. 

a'"aliplerin buna ait şartnameyi almak üzere 
şimdiden ve münakasaya iştirak için de ta-
rihi ihale olan 23 Şubat 1931 pazartesi 
günü saat 15 te verecekleri fıyatın yüzde 
7,5 hesabile muvakkat temilıatiarı ile bir
likte iktısat vekalet·nde müteşekki müba-
yaat komisyonuna müracaatjarı ilan olunur. 

Tütün inhisarı umumi müdürlü- senevi tahminen 2o0 - jlJQ toıt 

nakliyatımmn pazarlıkla ihaletİ 
mukarrerdir. Taliplerin 100 lir• 
teminatlarım bam len 25 - 2 - 931 

Çarşamba günü sa ::ıt 1 Oda Gala• ğünden: 
Karadeniz lıavzasındaki Akçaşehir, Ereğli, Bartın, Amasra, ta da mübayaat komisyonuo• 

Kuruca, Şile, Cide, Zongu'dak ve Marmarada Silivri ı skele'erine m liracaatları. 
' • • # ~ • ·: ~· ... • ••• \ ' •• • ~ '· • • .. -Grip, Nezle ve Bronşite Karşıı : P ü L I\1 O L 
HER ECZANEDE BULUNUR 


