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DiınBalı k esirlİl erin muhakemesi intaf; edildi 
; • 

Vereme ilaç ----
Ali Şiikrii Beyin cevabı 

idam Kaça~ Yakaland,i G:azi Hz. 
Adanadan Konyaya hareket 

Divanı harp, Ali Surüri. Ef .n~n 6 ve r(if ekasının, 
2 ıer ay hapsine, Vehbı beyın de bir . sene müd

detle Istanbulda oturmasına kara verdi 

Karların erimesi yüzünden Meriç ve Tunca 
nehirlerinin taşması bu f acıaya sebep oldu 

--tlor bozuldu. timendifer itlemiyor 

Ediraemfzd.m bir manzara 
k1t mevsimi kar ve bOl'alarile 

la~rlrUi titretirken havalar açh. 
Biidenbire babar ve yaz geri 
lelınit gibi oldu. Bayram yakla: 
M~n bu güzel havalar berkesı 
leYitıdirmiıti. Fakat ~abi~tıo ne 
~cfar acı bir cilvesid.r kı mem
~'lretin bir tarahnda lialkı se
aİlıChren bu güzel havalar gü~el 
~emiz için bir felaket ,etır

"'lft•r. Çonkü Balkanlardakı k~r
ı., birdenbire isınan havalar ıle 
~·,, da.il!lr.dan seller inmiş, 

~Her .de M~riç ve Tun~a 
::lıırleri taprak ~eh,e!li bır 
,_~an husule getırmışbr. Bu 
·~aya dair gelen haberler 
~rcLr: · 
~dirne, 16 - Seller Kuleli 
-- ıazla Ediı:ne arasındaki 160 
!iP' treli~ · timend~fer yolunu tah· 
h..._ ve ımha etm·ıtir. Bu sebeple 
L._"19 .•llnakatah mllnkati olmuş, 
~uldan gelen ekspres yolda 
ht.&1111f. Avrup ekspru'de Sevi-
.._~atta durmaya mecbur ol· 

thır. 
lıt; F.tİ!'Je ile Karaağaç arasındaki 
"ita uçuk kilo muvasale ve mü· 
tl11ı le münkatidir. Harap olan 
~tb e11d6fer yollarmın ancak beş 
-~ gilnde tamiri mümkün ola· 

ecektir. 
Jdirne,16 - Meriç ve Tunca 
~erinin taıması sebebi Bal
ı.u~rcla yağan kann havanın 
......_mm dolayisite erimesidir. 

Polia 27c jandarıpa kıtadan au 
bawa malıalledıa ~ ..
JlflllaktacLrJar. _ · 

Şehrimizde vaziyet 
T-eJpafJal'lll habeıı ver.diji ve· 

chi!e feyezandan d~layı Anapa 
Anupa ekspres. SeYifmgraU. 
k~)cfı,..ndan don. g-elmemiı ıehri
mızden hareket edecek olan· 
ekispreste gitmemittir. 

lstanbul ·Edirne postasıda an
cak Uzun köprüye kadar yapı· 
Jabilmiıtir. · 

St,1 pek tiddetini timend6fer 
yollarını ~e.ı;oam~n tahrip ettiği~ 
den şehnmıs 11mend6fer idare• 
si de ekspres münakalibmn bir 
hafta kada~ ~urması ihtimalini 
teyit etmektedır. 

lzmirde "ora 
lzmir, 16 (A.'A) - Bugftiı öğ

leden sonra ıaat birde abalzın 
çıkan bir bora şehri oldukça te
lqa vermiıtir. Kum yüklO bir 
yelken gemisi Pasaport önilnde 
dalgalarao şiddetinden batm11 
ve tayfaları Uşak ismindeki 
körfez vapuru tarfmdan kartanl· 
mı,tır. Borayı şiddetli \bir yağ
mur takip etmiştir. 

Edirne, 17 (Vakıt) - Edimeıiin İS· 
tasyon civan, Meriç ve Arda· tarafın. 
dan istila olunarak murur ve abura 
mani olmuştur. 

istasyon ile §8hir arasında posta 
dahi sevkedilememiştir. Elektrik f ab
rika5I sulann tahaccümünden ~ri 
tenvir edememiştir. . 

Tunca nehri Sarayiçi, yeni İmaret, 
Yddınm cihetini istilA etmittir. · 

Civarda 62 ev ve dükkan, samıanhk 
ahır sular altında kalmıştır. 19 rv 

ve ikişi tamamen 21 han~ rıkıl-
kısmen 

mıştır. bah 
50 

kadar evin de çe ve .ev duvar-

kılmıştır. insanca zayıat Yok· 
lan yı · 

tur. .. ular tamamen çekilmedi-1 
Henuz s JA d .. ~· 

t tamamen ma um ~d-ı ğinden hasara 

dir. utar bir decere çekiidj-
Bu sabah s ünakalAt başlamış-l 

ğinden istasyonla ~ tuğyaır dolayıaile 
tır. Avrupa trenler:caraafaçta 'kalmıt
gidemediklerinden 
!ardır. 

lı ve işçi 
Başka meınlekeııerde adet

leri mflyonlatı bulan f§Sizleri 
gtçfndirmek fçil.' devlet büt
çesinden ~e mılyonlar sar .. 
fediliyor. · BIJde hUkGmet bflt
çesinden ba tUrlU f edaklr
bklara i,ınk6ll yoktu. Fakat 
her cfln bfraı daha adetleri 
çoğalan ipb,Jer ile mem1~ke
tin muhtelif mahallerinde iş
çi ihtiyaeı olan yerler arasm· 
da '1ir imf>ıit vaartası .olmak 
ta acaba mOmkUn d'eff I midir? 
Bir tarafta hbnıetçi, aw, 
hasta bakıcı, dadı, yel inp· 
at amelesi ve saire için ftnl 
imi adam ara111rken dtfer ta
raftan bir takım fpiz · kimse
ler nereye-laf vuracaklannr 
bilmiyorlar. Acaba ·iş anyan. 
lar ile ifçiye; ihtiyacı olanları 
birbirlerine haber vermek te 
kabil cfeiil midir? Haldknten 
işsiz olaalan iş bulabileeekle
ri yerJ,re Jfadar meccanen 
nakletmek mkAnıız bir ,ey 
midir? 

ettiler 
Adua, 17 (A.A.) - Reisicümhur Fridman aşısının mazar• 

Hz. bugün öğleden evel vilayet maka· t b"J - - ı _ .. 
mmı, C. H. Fırkasınr, belediyeyi ziya- ra l 1 C goru muştur 
ret etmişler, Adananın iktısadi vaziye- Veremin atı ile iyi edilmeıl 
ti şehrin imar faaliyetleri etrafında meselesi etrafında Çocuk hasta• 
malumat almı~Jardır .. _Kendilerine, bir bklan mlitebaSSJsı Ali Şilkrn B. 
sene kooperatif teşkılatına girenlerin bir muharriri· 
bütün borçlarını ödedikleri izah olun· . l 
muştur. Gazi Hz. vilayet dahilinde mıze . ~un arı 
yapılmış olan zirai kooperatiflerin ÇO· söylemıtbr; 
ğalması ve bu cereyana inkişaf veril- - Fridman 
mesi lüzumunu beyan buyurmuşlıt.r, qııı verem te
yalnız pamuk istihsalile iktifa edilmi- daviıi için yeni 
yerek muhitin müsait bulunduğu diğer bir ıey değil" dir. 
ziraat şubelerine de ehemmiyet veril-

i mesi için vesayada bulunmTJşlardır.- Yirmi seneyi 
Müteakiben fırka kumandanlığını ti· mlltecavizdir ki 1 
yaret etmişlerdir. tecrübe ediliyor. 

Gezimizin nutukları Zannolun duju 
lımir, 16 (A.A) - Reisicum· gibi harika te

hur Hz. lzmirde bulunduklan 
sırada Cumhuriyet Halk F11kası siri olsaydı TOrk Ali ŞGkrl a. 
viliyet kongreıini teırif ederek ebbbası bunu 
milzakerab müteakip irat buyur· ıoktaa tedavisi camiasına ftW 
dukları mühim nutuklarile tica- ederdi. Fakat muvaffakiyab tim
ret oda11nda irat buyurdukları diye kadar verem için yapıhp 
kıymetli bitabelerin, C. H. Fır· b k ı d kası villyet idare heyeti tara- tat i 0 unan iğer qılarda ol• 
hadan, tabettirilerek bütUn k6y· duğu gibi maatteessnf mahdut 
lere varıncıya kadar tevziine ka· kalmıştır. 
rar verilmiftir. Bazı muvaffakiyabm garmelde 

Adana 17, (A.A.)- Reisiclim· umuma teımil edilmemesi kaııa
hur Hz. 6ğleden sonra Türkoca· atindeyim, çibıkü muntazam bir 
ğım te§l'İf etmifler ve ocaklılar hayat, iyi bir hava ve cnda alan 
tarafından kartılanmıılardır. •· 

Gazi Hz. ocakta mllhim bir veremliler arasında kendi kencl"ı-
nutuk irat buyurmuılardır. MB· ne iyi olınlann adedi az değil• 
teakiben istasyona geler~k tre· dir. 
ne binmiılerdir. Tıp ilemi yaptığa teçrl\b,I t 
kJ':. .. ~'!i!S de Kooyaya hare· istinaden bu aıımn gıuvaff~~ 

bnda m&ttebit değil~irler. Tu 
Türk fazetecller 1ıanata pek çok nü11ner var, 

bl.rff Jlf bir kaç tan.mi sikrecleJi• 
V MeHIA E. Mullerin fOCIİlrJmoa 

Ankara, 17 (A.A.) - Şehrimizde bu· muafiyet vermek için yaptafı 
Iunan gazeteciler arasında mesleki bir 
teeanüt tesisi maksadile teşkil edilen Fridman •flUDdan dokuz aene 
Türk Gazeteciler Birliil idare heyeti sonra tekrar ayni çocuklarda 
riyasetine Hakimiyeti Milliye muhar- kontrol ya-pıbnca vereme brp 
rirlerinden Neş'et Ham umumi katip- reaksiyon vercltkleri giSrBlaa~r 
Iiiille Anadolu ajansı muharrirlerin· ki bu da muafiyet vermedijini 
den Kerami Hilmi, muhasipliğine Ctim· g-asteriyor. 
huriyet gazetesi hususi muhabiri Bi· d 
lal ve azalıklara Milliyet gazetesi hu- Te avi makHdile iatlmüae 
sasl muhabiri Mecdi Sadrettin ve Ha· gelince: Bu huıuıa dair de ya
klmJyeti Milliye muhabirlerinden Ntis- pılan tecrllbelerin hepsi m&pet 
rat Kamal 8'Yler seçilmişlerdir. [LOtf cn sayıfıyı çcvfrinlz] 

Şerif ve Sadettin Beyler 
~----------------~~-

Sabik poliı müdürü ile dördüncü ıube mü
dürü, komiser lhıan beyle birlikte atır 

cezada muhal'4!ıne edilecekler · 
lstanbul adliyesı, bir .mllddet· 

teaberi tabkikatile meıgul oldu
ju mtllU.a bir davanın tahkika· 
tım bitirmif v~ dava, muhakeme 

' kırırile latanbul ağır ceza mıh· 
kemesine intikal etmiştir. 

Dava edileqler, sabık lstanbul 
poli• mDdOrü Şerif, dardllncO 
şube mDdürü Sadettin ve dar
dOncü şube komiseri Ihsan B.ler
dir. Ihsan 8., pasaport vize İf• 
lerind~ 6,000 Jirayı zimmetine 
g-eçirrnek sun.tile vazifesini sui 
sstimalden mazoundur. Şerif ve 
Sadettin B. ler ise, imir sıfatile 
vaıifelerinde ihmal gösterdikleri 
kaydile, davay ithal eclilmitler
dir. 

Ihsan B. hakkındaki tahkikat, 
kendisi mevkuf olarak, ikinci 
mlistantildikçe yapılmışlar. Şerif 
ve sadettin B. ler hekkmdaki 
tahkikat, Devlet Şurasından ge-

çerek, evrak, latanbul müddi 

Sabık poliı müdürü Şerif B. 
umumiliğine gönderilecektir. 

lstanbul ağır ce~a mahkemesi 
yakktında muhakemeye baılıy,;. 
ca ır. 
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Şehır Meclisi miizakereleri 

D~rülicezeyi takviye 
Henüz nabemevsim 

. Muhtelit encümen teıkil ediliyor. Devlet benkaaı müdürü kim 
Vasfi Raıit Beyle kadın aza ara•mda olaoeaı Nisanda enlc9ılıoık 

şiddetli bir harp Ankara, 17 (A.A.) -Dnlet bankam 

Yunanistan la mukavele 
Mücrimlerin iadesi hakkında yeni hır 

mukavelename yapacağız 
~ umum mtidürlftfü ile muavinUfi hak· 

Şehir meclisi dün aat 14 te istima Kreşteki çocuklara stıt temini için landa inti§ar eden handi~ler nabemev· Atina, 17 ( Apo) - Selanik Ankara Yunan sefiri tarafındı• 
kannna rağmen yine 15 dakika tech- inek ahp beslenilmesi geçen sene ka- aimdir. Ta7in edilecek znat, mecJf- borauında bq milyon drahmi vuku bulan rica üzerine, Türlô' 
hürle toplandı. Riyasette Sadettin. rarlaştmlmıııı bu karar tatbik edilme- ıl idarece fnthap edilecektir. Meclisin d I d k ··b t'l y ı-.i 

:.'> o an ırma to me ı e maı.nun ye ve unanistan hükumet ~: 
kltiplik mevkiinde Sadi B. oturuyor· mi§. lzzet Klmil B. bunun sebebil!i teftkk1llU ise hi1&e 1enedatTnın kaylt 
d 

olan Yunanlı Andrea Kostanın bir iadei mücrimin mukaveleSI 
•, reisin diğer taraftaki katiplik mev- sordu. Birçok JAr söyJendf, fakat sual muamelesinin hitamında kabil olabi· 

kil de boş duruyordu. Eski zabıt oku· esa.sh bir cevap alamadı. tzıet Kamil Ieceğine nazaran bu )11ksek vaılf eye lıtanbulda tevkifi ve merkumun akli için esas itibarile mutabık 
nup kabul edildi. Hncı Adil B. bir tez- B. sordu: kimlerin getirileceği nisan zarfında ma Yunaniıtana teslimi münasebetile kalmışlardır. 
kere göndermişti. Sıhhatinin müsaade- Kreşin mütehassıs hekimi Ali Şük· IQm olacaktır. D H b d_.,,, 
sfzli~ini kaydede.rek bütç~ ~ncümeni a- rli B. müdüre bu işin biran eve\ yapıl· Çiğ altinda ölüm İV a ll 1 ar İ D e 
zahgından affedılmesini ıstıyordu. Ha- mnsı hakkında müteaddit raporlar '-e~ M 17 (A. d U · · · f d ] d 
cı Adil Be;>in istifasını geri alma.~ı bak miş mi! alatya, .. ~·> - A ı~am&n ka· [ at tarafı bırıncı sayı a a erhal anlamış ve kendisini ya~ 
kında heyeti umumiyenin ihzar ettiği Darülaceze müdürü _ Almadım. ıasının Bulan koyünden 7 klşı, Malat- Cemalin ikişer ay hapislerine ve kalıyarak bağlamışlardır. Köy18 
temenninin reis tarafından kendisine Dr. lz:z:et KAmil B. - Bi~ doktorlar yaya tAbi Ortaköy nahiyesinin lluru· yirmi bqer lira ağır para ceza- hadiseyi derhal Muradiye j ... 
bDdirilmesi kararJaştmldı. Darülace· bir işi ele alırken kolsültasyon yap. cok mevkii civannda kar fırtınasına aile tecziyelerine; Emin Vedat, darına karakoluna haber verıaİI 
?Mlln 1929 hesabı kat'isi müna ebetile madan söz söylemeyiz. Ben kendisine tatulmuşlra ve yoJJarmı şaşımn§lar- AbtuJJab, feyzi, Ihsan ve diğer gelen jandarma kendisini alarak 
~liri celsede açılan münakaşaya kal- sordum, müdüre müteaddit müracaat- dır. Köylüler bir daf eteğinden geçer- Abtullab efendilerin beraetlerine, Manisaya götürmnştür. Hilse~ 
dıir yerden devam edildi. larda bulunduğunu söyledi. 1 k r1 b- 'k b' it r 

S fi Hı:-- • H U d . . er en yuva anan uyti ır "'k a rn- Vehbi beyin dini tarikatla ilakası nı'n b k k' t l M .,. a ye ~yın • m essese eltt Buna verılecek cevap yoktu. Suırul- r u a şam ı ren e enelD'"' 
anormal çocuklar hakkında izahat i . du. Re(.ik Ahmet B. dariiUceze kre- da kalarak yedisi de -vefat etmi~tir. hakkında hiç bir delil ve amare ne gönderilerek divanı harbi 
tedf, bunlann halihazırda çorap, kun- şindeki vefiyatm bu kre§te bakılan ço- • Filvaki manzara mühimdi. mwSehi; görUlmediğinden beraetine; ancak teslim olunması ve idam hUkmti" 
dara... imaU.thanelerinde çalıştrnldr- cuklardan ziyade darülicezeye yeni ge- meclisinin Nakiye hanımdan maada kolordu ve kumandanı paşa ile nün de yarın sabah infaz edilme-
fi il öfr;nll~L DdokrU~01 : izzet ifBdeUyi~ tirilenler arasında ,·uku bulduğunu, kadın azası salonun ortasında bir ~e- \'aki mükilemelerinde askeri si muhtemeldir. 
su zenn~ a . aceze m . ru bunun da bulunmuş çocukJann darül· rirme hareketi yapıp .Vasfi Raşit Beyi kuvvetler hakkında ıayanı dikkat 
Cemli "!ley . kreşt~kı ç~.o~ vefaya- acezeye sevk suretlerindeki iptidailik· aralanna almt§lar, ric'at hattını kes- ifadatta bulunması hasabile mem- Firariyi yakalıyan köylülerf 
tnma nısbetınl .b· ılmedığinı, maama· ten, bu yüzden olan teehhürJerden ile-- -işler:, dört taraftan hücum ediyorlar para mükafatı ve şeref madıl• 
fJh ,. k d ld ğ ... leketi olan Balıkesirde kalması 

-~:slend. sen.~t 1
1
" ensJ 3~. "

0ü 0i U• rl geldiğini söyledi. G&Up Bahtiyar 1~ dr. Bir hanım aza soruyordu: yası verilecektir. Hüseyinin .O-
n• JYUY e ı, mu e ıa sı a goruş p za. d iil . • . . muvafık görülmediğinden idareyi 
hat . k 1 • Uhl t . t d" t t ar llcezenın zaman zaman aceze - Vatdi Rafit B. kendi refıkaaını cudunda, dagw dan dagw a aiderkell verme çın m e ı e ı. zze d d .. k hi 1 . .. . örfiye karamame sinin birinci o· 
v.a.-. n- • yur u, arussınaa reş ma yet erı darWkezeye ıonderip te bu "·azif eyı ~.ı. DCY • ld ;;...._ b 'd ed 1 maddesi • hah ttiw · lih' t çahlara ve agw açlera takılmakta11 

B
. 

6 
• .. d.. .. b b·ı o U5.uıU, unun ı ar e ıuur u bir yaptırnu§ mıdır? DID ıe gı sa ıye e 

- ır m essese mu uru unu ı • . b l d ·ı . ld . t• d ail b' b' mütevellit yaralar ve çizgı'let 
ıl d 

.a: d. tl . t 1. d' preıunp u unmamaaın an ı en ıe l· Hanım azanm sesleri knnlmı.._ yu" ,.. ıs ına en mum ey ın ır sene 
me e~ ye ı emane erme es ım e ı· ~ .. . . ~· · d 
J• bw çocuklar köpek yavrusu değil· gini soyledi. A~ı.B. darüllcezede çok leri krıarmııtı. Salonun haTUI elek- müddetle lstanbulda oturmasına var ır. 
dfr. Ne kadan ölüyor ne kadan kah- şuurlu bir mesaınm mevcut oldatu, triklenmif gibi idi. Mtinakapnın ha· müttefikan karar verildiği tef- Divanı harp reisinin beyanıtl 
)"er müdür bunu bilm~li' müessesenin bugün mükemmel bir hal· ricinde kalmış bir zat· him edilmiıtir. lzmir 17 - Divanı harp reilİ 

' . de idare edildiği, cevabmı verdi. uma- . . . 
• • :ıaw:wanaııııı~111111!11""'mıı"""-" ·- - il Şevket B. de bu yolda müdafaalarda - Aman hanı~ dndl, dedı, sız ~A- Firari yekılandı Mustafa paşa Çanakkaledeki gizti =rt verm:ıı~r. Mesewll O. bulundu. Bilhassa oradaki kreşten ba· 1~ kadml~rı_"., emırrku~u oldukları fık- Ankara, 17 (A.A.) ...- Menemende teşkilat, ve divanı harbin aolS 
-aL-ı rdçocu ar a. yapbtıghı tec- şmda bulunan mütefennin zatın mu· rınde misınıb:ı. 'aslı Ra§ft kB.dreb~li~~: idam sehpasrnın önünden ka~an Boza- vaziyeti hakkında şu beyanattı 
nuıcae e memnunıyet a 1 ne· hayyirülUkul mesai sarfeUiiini, aöy. sınt ~uraya araya nasıl 1ıev e e 1 ır, Ianh İsmail oğlu Hüseyin dün saat 18 bulunmuıtur. 
ticeler almadığını, hatta &flDln di. Vasfi Raşit B. kreşin mükemmeli- Hanımlar güldüler, bir defa bu te· buçukta BozaJanın yarım saat kayının· 
hazalannda bastalıgı" 0 seyrini ar- yetinden bahsettikten sonra heyecanlı bessüm istihsal edildikten sonra Vasfi daki Akkedik. köy·· .. gel ek k k. - Çanakkale ve havalislnde 

R ·ı B. k rt l 1 b'li d' un... er e me ıs- k'f d·ı k b · 'I zu edilmiyen bir şekle soktuğu· bir lisanla yükHk sınıfa mensup ka· •fi . . u u rnuı AYI a ı r ı. temi§ ve orada muhtar n halk tarafın· tev ı e ı ere uraya gehrı e11 
nu sölüyor. dmlanmızın şefkat vazifelerini jhmal lkıncı celsede Sarıyer kaymakamı· dan tuturalak Muradiye jandarma ka· 11 şahsın irtica ve gizli bir ter 

D
... b' .... R' ~-eh 1 d ettiklerini söyledi. (Hangi zengin ve nın tmeresi olumdu. Saht 1ro1n1ıa,,., :tidmlUTIK fee"Jtın ôlnnlhu~ı.uı. uuseyın ımaua aıalt'd\Jar uhluhhna ..... 1 .. 
ıger ır aıım, ıeu. e e: . • 'iri · A·y d fakat ·ımdı'ye Ma · ti ·ı k ·r d · 1 1 

F 
"d 

1
_ d . . k kıbar hanım ayda bir gün dartliceze.. n na ı . ~ .Hh.I. or .u' ~ nısaya ge rı ere ı a esı a ınmı ve şı mışhr. 

n man usu u te avısı bp 1 ye giderek bu ki111Heiz ,.anıdarm bir kadar gönılmemıı bır ,ekil<M.. San- ~imdilik Manisa hapisanesine konul· Ş b k · Tti kU · .uı-!I 
di;r. h tal ki d t w . k a A-' n~ •• h • e e enın r n yenı amenlullU 

15er aa ı ar a yap ıgımız tanesınl kucabna alıp okpmıf, ona yer aymakamı aza an ~·z ~yı ın a mu~tur. w . 
pJ1İ buauai Pıotein Körper te- manevt anne olmU§tur? Bu çocuklar et111i1ti ?. r· 1 1 k 1 d ? namı altında yazdıgı bır beya~ 
..ı_ •• dir . k' F 'd . . f B. b kt d k' bet' r ırır nesı ya ı ın ı d k. ld ... . • 
-Ylll , oıte ım rı man usu- •>, bakılıyorlar, oalarm en büyük 'f'e Musta a u no a a ı gara ı I . 

17 
Id fi . . H" namesi var ır ı e e ettıgıma• 

lladea görWeo bazı istifadeler samit ıstırabı şefkat yoksuzlutandan· işaret edince reis: ~mır, -. am r~rısı u- bu beyanname hUkQmet aley" 
ita gayri busuai tedaviden olsa dır) eledi. _ Efendim, yazıvermiş, aldırmayın aeyın « Akgedık » k<SyUnde ya- h' d rf ·rr t h 

ktir d
. e· · h Latife Bekir H.: Kadınlar hakkın· siz kendiliğinizden Aziz Bevi intihap kalanmışbr. Üç gün Menemen ın e 11 1 ıca o munu serp" sere ' ıyor. ız gayrı usu- dak. . d t dd d rl 1 k d' . . • b . . . k . . h'I b 1· 'n h'ss"yatı -~ d . .
1 

. • 
1 1 

ı ısna a ı n e e m, on ar en ı edınnn ! oğazındakı dağlara ıltıca eden me ıçın ca 1 a a 101 1 1 

.. te avı ı e ıyı o muş verem er h ı d k li ,.__ti ı . . . w --'• .. • _ 118 a arın a ema ~·- e ça ıtı1or- Dedi, ıntihap kabul edıldı. Hacı mahkQaı sougun ve açlığın tesi- diniyesini tahrik eden hezeyaau 
çok gordük; Berlın darulfünün lar diye cevap nrdi. Reis müzakereyi •an B. bü+ .... encümeninden istif ada ·ı b · • - ü · k 
b fakült 

· uk k 
1
. . w • d JLı- • A -r- n e eııncı gun yayece aıamı- satırlarla doludur. 

p esı çoc ı ınıgın e te nm etti: Hesaba taatHk eden nok· muaırclı yerine Mehmet Ali B. (Bey- k b k" I k 
Pr. C:zerny uzun senelerden beri ta muvafık röriilüyordu. DariilAette oilu) o~daıi inhilal eden tetkiki hesap ya çı mıf ve ~ oy~ . ge e~~ Tetkik edilecek olursa bunıJ 
tüberkUlilzü normal inek ıurnmu hakkındaki temeuilerl tatbik sahasıua enctimenine de Bican Bey seçildiler. kiSylüden ekmek ıst~mııtır. ~oy· yazanların namus ile, haya ile, 
ile tedaYİ etmektedir. Ben bizzat çıkarmak yollan~ı anyacak, darillA· Safiye Hüseyin Hanım asanın birer li- Kıler bu adamın kım oldugunu vatan hissi ile zerrece alakaları 
bu 

. . .. ceze nlzamnamesıni tetkik n tadile ra vermesini bununla darülicezedeki ~~~~===~~=~=-~= 
llimın yanında uç •ene zar• muhtaç yerlerini t:eeblt edecek 'bir muit. ' D •• -

fında bu usulü tedavi ile iyi ol- telit enctimen te,kill kararlqtınldı. bi~rele~ bayram ~kerl alınm~ı un gece 
IDUf pek çok Yeremli gördüm. Birinci celse kapandı. ikinci celse a- tekUf ettı. T.ek~if ~pta geçmemek ~- TOKA1'LIYAN Ol'ELl ö~üNDE 
Bununla beraber bu tedavi ile çıhncıya kadar teneffüs zamanında sa· ıere kabul edıldı. ~ülf~ ~hremanetı· BiR OTOI\IABIL t~TIAL ETTl 

• · • · 1 d k J Jar ara d . nin 1929 hesabı tcat'islnın masraf fas- ':S 

olmadığı .anlaşılır. 

Bunlar öyle insanlardır ki eo 

büyük düıünce ve gayeleri hl1" 

kömeti devirmek ve sırf kendi 
11mum veremlıler ıyı olmıyordu. on a ~ an _ ksm a &~ 'e zap- lınm he•eti umumt~i hakkında tetki· Dün gece saat 2 raddelerinde lstik-
1 . h d l ta geçmıven muza erat zapta gecenler· .T .T - f ti · · t · t kti B 
. ıte fU ~Uıa e e er meydanda den dili entresandı. - ld hesap encümeni ınazbata muharriri lil caddesinde Tokatlıyan oteli önünde men aa erını emın c me r 
~en ~~dman usulü tedaYiıini j Salah Cimcoz B. koridorda gazeteci tsman Şevket B. izahat verdi, müzake- Ohanese ait bir taksi otomobilinin ben- lar gayeleri uğrunda herıeyi fe
bıraz ıhtiyatla karıılamak daha uaya bir havadis fısıldadı: - Jçerde re 2% şubat pazar günU saat 1( e bırn· zin deposu iştial etmişse de etraftan dadan çekinmiyen adamlardır. 
iyi olur zannındayım. ıhanımlar Vufi Rafidi dövüyorlar! kıldı. derhal yetişilerek söndürülmüştür. [Alt tarafı 4 üncü sayıfada] 

mutantan kitabeli kupkuru Çetme·' muıun? Beni rahat bırak ki yarın senin 11" 
lerle cami harabeleri heaapıızdır. - Unutuyorum baba .. unutuyo· sabına çalı§abileyim .• 
Aaırlardanberl bunlar ne alınır, ne rum.. _ 31 _ 
ıablır, yapılır ve yıkılır. Bunlann - Şimdi uyuyacağız. Sabah do· F'I f d" .... · d . O"Jıt . ... ... ı eso oşegıne gır ı. S 
kıymık.larma dokunmakta dıni bü· lqmaga çıkacagız... ı1' 

··k b. bal ko kusu va d C . B h il d mektubu alarak yukarı oda11na ç yu ır ve r r ır. a- - u muammayı a etme en H k 1. . d b __ _.., 
·ı · · Allahın } • d 1 be b.1. • . tı. er e ımes1n en u mui!UJPP 

mı er ıçın ev erı er er. n uyuya ı ır mıyım? 'h d b' k ..:ttİ 
S b.b. b h · · . yı ı ata e en esrarın ır atmeT ... -

a ı m u anelennı yanıından - Bu muamma hır kaç gecede b 1 k ld .... k Jt 

k d ğ Ü 1 S• h il l b'l ... . y u up a ırmaga uğraşara o tv 
oruma ı ına taacc p o unur.. ı- a o una ı ecege benzemıyor. a· l k b b Ik' k k d f 1"' 

B t b ·d h d I ef k kulukl b" •--- d' k ak b .. b"t•• .. d h . . . . . yazı ı me tu u e ı ır e a o - u e ~rı e emen a ı_m ~· r .. e .. or . annın ır ~mr. Ö· aortay_a oym ta us u un muna r?' a a ıyı dü§ünebılmek . ıçın du. 
yacaiomz dogru yollar hangılerı· külmuf. Küllb11z tombul bır mına· aebettız olur. Allahm yangınlar- şımdi uyuyup kafam dinlendırmc- el(• 
dir? Söyleyiniz baba... re .. Bu cami huabeıile evin arum dan kurtaramadığı evlerinin harik liıin. Bu kadar tekrarlayıştan m 1 

- Şimdi önümüze idilin bu da büyük bir aiaç vardll'.. Etraf bedellerini ıirketlerden istemek - Elimde olmıyan bir şeyi em- tubu ezberl:mesi. lazımgelirke,!' 11• 
feryatnameıini bir harita gibi aça- sekeneai hicret et.mit metruk bir kasten yanım yapmaların zararla rediyorsunuz. yecan~nı? .ş~~detınden okudugu; 
cafız. .. Cihetimizi bu pusula ile memlekete benziyor. Ta uzaklarda rını ödemek kadar haksız bir mua· _Sen uyuyamazsan ben uyu- barenın ıkı uç satır, yukarsını uıı 
tayin edip adımlarnnnı ona uydu- tüten uzun bir baca var. Fabrika mele olmaz mı? lıte bu tarife mu- dwn. Rüyamda bir çok bodur mina tuyordu. • • 
racajız. mı? Bilmem ki .. ,, vafık cami harabelerinin çokluğu re göreceğimi zannediyorum. Şu satırların her kelimesi eriJll1~ 
-- Peki baba bu mektupta ha· Fileıof - Bu umumi tarife teh· bizi yoracak.. - Ben uyuyabilirsem lclalin birer kurşun ıstırabı ile beynini~ 
~ya pusulaya benzer ne çizgiler, rimizin birçok .emtlerini andırır. - Baba hetnen !İmdi dolaşma· kendini görüyorum. kıyordu .• 
isler, İ•:ltti1~r aörüyorıunuz? Sakfı yamnıf, dört duvar ile tom- ya çıkalım. Tesadüf edeceğimiz - lıte iyi ya bir insan sevgili· "Vaziyetimi yüzüm kızarmad~ 

B:ıh:ı ojal t~krar açtıkları mek bul tombul, bodur külib.ız bir mi- mescit harabelerinin fotoğraflarım sine dünyada kavutma.sı onu uya- nasıl haber vereyim?. Bu ev tel' 
tal.um JU lcununı bjrJikte yü)aek nare kalm19. Mescit harabesi çok .. alalım. Bütün civarlarını tetkik ede nık iken görmekten daha tatlıdır. sermayeli bir umumhanedir. Bu-' 
... ı. bir b.ç d5a olaırlu: - ETet baba çoktur amma bi7. lim.. ikincisine doyulur. Fakat birincisi mayc de benim. Yalnız pek nıalı' 

''Günetin battığı cihette bir ca· bize ait olanı arayıp bulmalıyız.. - Hemen timdi nereye ıidiyonız nin lezzeti daima dimağda kalır. rem müşteriler kabul olunur.,, 
na!J!ar~~i ı<Srdüm. Dört duvar. Şe - lıtanbulda muılukauz fakat y_avrum 1 gece olduğunu unutuyor· Haydi bakalım gecen haY.,rolsun. ( Bitlrıcdi, 
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_Tıp Talebemizden Bir Grup Dün Kahire ye Hareket etti 

[ Talebe ara•mda 1 Belediyede Ecz a ,;r; rccn rısim atmak 
mııelısi hakkında bele

diyenin fi~.ri . . . ... · 
1 dan cuma gunJerı dukk.m-

Eczacı ar . .. 
larmr açtık1al'l için btledi.y~n.ın. o gun-

.. 1 rndan •rüzde ıkısını alm:-..k ku kazanç ar ., . "' 
istediğini ve eczacıların bundan şıl«t-
yet ettiklerini yazn:uştık •. . · . _ . 

Dün belediye rers . mua' rnı Hamıt 
Bey şunları söylemiştır: .. • 

"Cuma günleri açıJan dukkanlnr 
belediyeden ruhsatiye almaktadırlar. 
R hsatiyesi~ hiç bir yer açılamaz. Bu· 

u ·cin de belediye senevi beş liradan 
nun ı. k .. b' h 
;j() Jiraya i;adar olma · uzere n· ru · 
• tiye resmi almaktadır. Eczacılar da 
::hsatiye aldıkları için kendilerincle'!l 

Bu işe siz de şaşın! 

Dikkat ediniz 1 

Halepten bir mektup al
drk. bu mektupta deniyor ki: 

Poliıte 

Sicilleri tetkik edilecek 
polisler 

Emniyeti umumiye müdürü 
Tevfik Hadi B. , yalnız muavin
lik, komaerlik ve serkomserlik 
imtihanlarına girecek namzetler
den iktidar, ehliyet ve sicil te
mizliği aranacağmı biitUn polis
lerin künyelerinin tetkik edile
ceğine dair çıkarılan haberlerin 
doiru olmadı&mı söylemittir. 

Bir kız aaip ! 

1 
resim ahnmasr kaırnn iktızasıdır.,. 

1) 
.. TaJ•bemiz hareket e•na11nda Eminönü. - Ey~p .otobüsle 

un Mısıra hare· rinin t••t 11rıfe•ı 1•P•'d' 

8uriye ve Iraktan gelen 
bir~ok gençler saf ve nezih 
türk ailelerine hulul ederek 
evleniyorlar. Bunlardan bk
çoklarını biliyoı·um. Aileleri
ni bir müddet sonra sefil ve 
perişan bırakıyorlar. Bilhas
sa bunların içinde bazıları 
,·ardır ki, bir ailesine kon
mak ve onu zevce olarak de
ğil, hususi ,.e sefil menfaatle
ri ufrunda bir alet gibi kullan 
mak isterler. Beruttan. Şam
dan malUm umumi müessese
ler namına Istanbula bir ta· 
lnm sahte izdivaç talipleri ha
J'eket etmişlerdir.,, 

Halepten aldığımız mektup
ta bir takım isimler de zik
redilmektedir. Ve bir hayli 
\'ak'alar tası·ih olunmaktadır. 
Bu nevi Mdiseler göz önünde 
dururken hali adam akllh 
tahkikat. yapmadan kızlarım 
eHUeme ,·erenlerin haline siz 
de şaşın-

"Sörler,,mektebi talebesinden 
on yedi ya,ında Y evantiya is
minde bir genç kız on günden
bcri kaybolmuıtur. Ailesi polise 
mliracaat ettiğinden tahkikat 
yapılmaktadır. 

Bir hırııı; daha tutuldu 
Uzun zamandanberi aranan 

ap11'bman hırsızı b:mirli Mustafa 
evvelki gece Kuledibinde bir 
apartımanı ıoymak isterken tu-

J_ d J b . Eminönii ile Eyüp arasında işliye11 get e en ta e emız otobüs1erle gidecek yolculardan ahmt-
cak iicret hakkında belediye fen heye
ti bir taıife yapmrştır. Seyıhat yirmi gün k ıdar de· 

Yam edecek ve talebemiz 
diGer bazı tehirlere de 

uorıyacaklardır 
Tıp fakültesi talebesinden bir 

kısmının yapılan davet üzerine 
Mıaıra bir tetkik seyahati tertip 
ettiklerini yazmıttık. Bu talebe 
IUrubumuz dün, müderris Hasan 
lteıat Beyle birlikte Kalıireye 
hareket etmiılerdir. 

Talebemiz M1S1rda bir müddet 
kalacaklar ve seyahatleri esna
lllıda lzmiri ziyaret edeceklerdir. 
Talebemizin Pireye ve Atinaya 
ıığıarnaları takarrür etmiştir. 

Defterdarlıkta. 
-~ 
Yıldız hakkında vcnı w 

mukavelename 
Belediyenin Yıldızı yeniden 2 

bin liraya k iralamak üzere ol
du~unu vazmıç.hk 'Rıınnn i ı;in 
Yenıden Defterdarlıkla belediye 
arasında bir mukavele bazırlan
mıfhr. 

Pi yat~ 
Buğday ihracabmız arhyor 

Bir istatistiğe göre 929 sene
sinde Konya ve civar vilayetle
rin kuraklığı dolayısile hariçten 
70 bin ton ecnebi buğday ithal 
edilmiş 930 senesinde ise aksine 
olarak 150 bin ton ihraç olun

IDuftur. 

Maarifte 
C~~•t ~bey dün geld;, Paris• 

gidiyor 
' Orta tedrisat müdürü iken Avrupa-

aaki talebemiz müfettişliğine ta};n ~
dilen Cevat B. A nupaya gitmek üze

:te dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

~t B. bayramdan sonra Istanbu]

dan ayrrlacaktır. 

'I'icartt odacında ------Rıhtım tirketi hakkan.da. 
vekAlete oevap gönde~ıldı. 
lktsıat vekaleti rıhtım şırketı-

llin ınukaveJe hilafı tahsil ettiği 
resimler hakkında odadan malfı
ftlat istemişti. Oda dün şirketin 
•leyhinde mühim bir yekun tu· 
t11ı cevaplarını vekalete gönder· 
.... ti lf r. 

Eyıp fukara p~rver cemiyeti 
800 kifiyi ıevindird; 

Eyip fukara perver cemiyeti 
her sene olduğu gibi bu sene de 
'•kir çocuklara yardım etmiıtir. 

Mektebe devam eden 300 ço· 
tuğa elbise ve kasket 200 ço
CUia siyah seten, mektebe de
,.~ etmiyen yetim çocuklarla 
kı1111esiz kadmlara basma ver
lbi..: .., .. ,r. 
• Bayram üzeri 800 kişiyi se· 

"hıdiren cemiyeti !~hrik eder ve 
?1tsailerinde muvaffak olmalarını 
ısteriı. 

Buna naıaran, l{erestecilerden Fe
nere kadar ;;, Kere~tecilerden Ayvan

saraya kadar i,S, Eyübe kadar rn. Si

lahtarağaya kadar 15 kuruş ücret alı· 
nacaktır. Otobüsler daima Kuesteci
lerde duracak1aı·dır. 

40 bin n1etre filim elli 
saniyede yandı! 

Dün bazr sinemacr1ar ellerindeki eEt· 

ki filimlerden kırk bin metre kadannr 

tecrübe isin şehil' haricinde yakmışlar
drr. Kırk bin metre filim tam 50 sani
yede yanmıştır. 

Belediye ~ol\ kalihi iştial olan hl: 

filimlerin konacakları yerler hakkında 
bir talimatname hazırlıyordu. Daimi 

encümene Yerilen talimatname tetki
kinden sonra derhal tatbik edilecektiı'. 

Dairelerde elbise 
ve palto hırsızhğı 

Bazı resmi dairt>lcrde müdiir 
veya kalem odalarının kapıla
rında palto koymak için askılar 
vardır, Halk için kolaylık vası· 
fası olmaktan ziyade hırSJzfar 
için bir nevi tuzak haline ~elen 
bu askıları kaldırılmak Jizımdır. 
Zira ekseriya paltosuz olaraR 
daireler içinde eshabı müracaat 
kıyafetinde dolaşan bir takım 
adamlar odacıların kalem oda
larına girdiklerini ve her hangi 
bir sebeple yerlerinden uzakJaş
tıklarını gtirünce derhal askılar
daki paltoları alıp sutlarına ge
çirerek sıvıııyorlar. Biraz sonra 
odadan çı!npta paltosunu giy .. 
mek istiyenler boı askı karıısın
da mfitebayyir kalıyorlar. 

Poatada 

Diyarbekir telsiz i•taayonu 
faaliyete geçti 

Edirne, Diyub~kir ve Vanda 
tesis edilen kııa tul mevçli tel
siz istasyonlarından Diyarbelcir
dekinin tesisatı evvelki gOn bit
miş ve muhabereye başlanmııhr. 

Biz de pıahm ! 

iş kanunu li;yihas1 
hazıPlandı 

Ankaradan gelen haberlere göte 
iş kanunu liyihas1 hazırlanmıttır. 

107 maddeden mürekkeptir. Bu
na nazaran ikamet vesikası gösM 
termiyen yabancılara iş vermek 

yasaktır. Çıraklık yapan 14 ya
şından küçük çocukların bilfiil 

iıleme müddetleri günde 10 sa· 
ati geçmiyecektir. Saat 22 den 
sonra 5 e kadar olan zaman ka
nuna göre gece saatleridir. 

Ekmek, çörek ve paata yapan
lar birden dörde kadar çahıa
caklardır. Hafta tatilinden bir 
gün evvel it saat 17 de bitecek
tir. Doguran kadınlar 4 hafta 

geçmeden işletilmiyecektir. Ka
nunun tatbikına neıaret için ik-
tısat vekaletinde iş müfettişlik
leri ihdas edilecektir. 

Beş binden fazla nüfuau olan 
belediyeler yerleıtirme evleri aç• 

malda mükelleftirler. Llyihada 
iş çiler lehine birçok esaslar ı · 
dır. 

Güınriiklerde: --... ... 
Paket gon1rüğündeki 

hadise hakkında 
paket gOrnrUğOnde Avrupa

dan manikür takırnlan getirten 
bir komisyoncu ile kendisinden 

bir takım istiyen bir memur ara
sında bir hadise çıktığı hakkın
daki rivayeti kaydetmiıtik. 

tulmuıtur. 

Muhtelit mübadelede 

-------Bir tecrübe 
Bayranıdan sonra ~mumi 

bir içtima yap1lacak 

Ortodoks rumlar hıkkında 
bir tebliO 

Muhtelit mübadele komisyonu 
neşrettiği yeni bir tebliğde 
ıimdiye kadar mUracaat ederek 
etabJi vesikası almamış olan Is· 
atnbullu ortadoks Rumlarm; 
TOrk tabiiyetinde ve ortodoks 
olduklarını bildiren vesaik ile 
birlikte sür'atle komisyona mU
racaat etmeleri icap ettiğini bil· 
dirmektedir. 

Komiıyon reisi M. Rivaıı dll\1 
bir muharririmiıe demiştir ki: 

- Komisyon işlerinin liiran evvel 
ikmal ediJmeıi için azami gay
retle çabfl'Daktayı:ı. 

Aza arasında tam bir ahenk 
meYcuttur. Hiç bir ihtiJAf yok
tur. Komisyon faaJiyetioin niha
yet dört ay daha devam etmesi 
muhtemeldir. 

Tazminat talepnameleri kabu
lüne devam edilmektedir. Esa
sen timdi meşgul olduğumuz en 
mUbina iş tazminat ve etabli 
veaikaları tevzii meseleleridir. 
Garbi Trakyada tazminattan 
istifade edecek Türklerin mik· 
tari 300 kadardır. Buna muka
bil lstanbulda tazminattan isti
fade edecek 25000 kiti vardır. 

Pazartesi günil umumi bir iç
tima aktediterek rapurlar tet
kik edılecektir. 

ınumıuunnıııun "'"• --·---•-••""'--
1--•www--

mahıuJUdUr. Böyle bir rivayet 
Uzerine bizzat kendisi mafevk 
makama mOrıcaat ederek hak
kında tahkikat yapılor asını iste-

miıtir. 

Hadisede ismi geçen memur 
ile d6n görOıtOk. Anlattığına 
ıöre rivayet tamamen bir garaz ........... , ... ___ ......... ----·---...... _______ __. .......... __ . ____ , ________ ... ----·-·---· -----

( Çizgilerle fikirler : Fikir tohumlarına dikkat : l 

Bahçelerimize ektiğimiz to
humların eyi olmuına Ye eyi 
mahsul vermeıiın daima dikkat 
ederiz. Fikir tohumlarına daha 
fazla dikkat etmeliyiz. 

Fikir tohumları yirmi otuz 
aenede bir mahsul Yerir. Bu 
tobTJmlar millt irfan hazinelerini 
arthdılracak, milli seciyeyi kuv
vctendirecek öıi haiz olmalı. 

'-~--~B_i_r_nı __ e_s_e_I_e~--.....al 

Vali Muavini Fazlı B. 

Ömer B. hakkın· 
· daki tahkikat 
lımi mevzuubahis edilen vali 
muavini Fazlı B. r ne diyor? 
Bir müddet evvel, lzmir valld 

KAzım Pş. nın kızı Şükran H., 
şimdi zevci bulunan Aktör Mu
ammer B. le birlikte gizlice iz• 
mirden Istanbula gelmişler, lzmit 
polis müdürü Ömer F . de, ŞOk· 
ran H. ı bu izdivaca muvafakat 
etmiyen babasma götUrmek üzere 
arkalarından lstanbula gelmlftL 

Muammer B., o zaman polil 
merkezinde Ömer B. tarafından 
tehdit edildiğini, dövü!düğlhı8 
iddia etmiş, şikiyette bulun
muştu. 

Bu husustaki tahkikat evrakı, 
vekaletten lstanbul müddei umu• 
miliğine gönderilmiş, oradan da 
Ömer 8. hakkında tahkikat ya• 
pılmak üzere ikinci müstantikliğe 
havale olunmu,.tu. Şimdi fDo ... 
fettiş bulunan Ömer B. in ifade• 
sinin bulunduğu yerde istinabe 
suretile alınması muhtemeldir. 
Hadise lstanbulda olduğuna g&re 
muhakeme de burada yapılacak· 
tır. Bu meselede lakayt davran• 
dığı kaydile ait şlduğu makam 
tarafmdan Yali muavini Fazlı B. e 
de sual tenih olunarak hakkında 
bir karar ittihaz edileceği meT
zuu babsolmaktadır. Dün bir 
muharririmiz, Fazlı B. le görfiı· 
muş, Fazh B. şöyle demitürı 

- Böyle bir şeyden haberdar 
değilim. Maahaza memuriyet 
mes'uliyetle beraberdir. Memu
riyet hayatında mes'ul olmayan 
memur vazifesine hakkile sanl
mamış demektir. Çok geni§ ve 
mlitenevvi olan vazifelerim ara
smda şeklen suça benzer ban 
vaziyetler tahaddüs etmiş olma· 
sı, bundan mes'ul tutulmam 
mümkündür. 

Felaket, bu suale vüzuhla ce
vap verememektedir. Ben mes'u
liyetten teessür değil, haz duya .. 
rım. Çünkü beni ve her vazife 
aşıkı memuru koruyan mesuliyet 
hisssidir. 

Muammer B. ve Şükran H. 
meselesinde haberdar olup da 
menetmediğim bir taarruz yoktur • 
Çok güzel farkettiğim salahiyet 
hududunu da tecavüz etmiş de
ğilim. 

Buna vicdanen mutmainnim vic
danım huzurunda beriyüzzimme 
oldukça bunun iktızasmı da idari 
makamlara ve lüzum görülürse 
hikimlere de anlatabileceğim 
tqbiidir. 

En güzel ve faydah bayram 
~ediyesi kumbaradır. Çocu
gunuzu hem sevindirirsiniz 
hem de tasarrufa alıştmrsımz: 

Türkiye it Bankası -
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Neler kon şuluyor ?! 
Dünkü (Yakıt) İzmir belediye 

meclisinde geçen bir münakaşayı 
yazıyordu. Gazetem, buna alımlı 
bir batlık koymuştu. 

Okuyuculara kurulan hu tuza
ğın güzelliğine ben de kapılıp düş-
müttüm. Hiç pişman değilim. Çün 
kü o batlık, çolc defa vaki olduğu 
gibi, bir başlığa geçirilmiş süslü 
bir kapak değildi. Altında bir ha
kikat vardı ve o hakikat, üıtünde 
darulmağa layık bir varlıktı. 

"Loti,, yi ilhamlara kavuşturan 
Ayuofya kahvelerinin kıymetle
rinden biri, geniş yapraklı çınar

ların taze ve serin gölgesi ise hu
ıuaiyetlerinden biri de garsonların 
"~kerli bir! .. okkalı gel!,, diye 
b&irııları idi. Halkalanmış marpu
cu, aaçaklr baılığı ve biJlur karnı
nın fıkırdak çalkanışı ile nargile-
ıinde bir fark rakkasesi hayalini 
gören Loti bu kahvelerden, bu 
aarıon ıeslerinden hoılandığmı e
ıer.ferinde sık ıık söyler. 

Meğer İzmir belediye meclisin
deki bazı aza bufikirde değilmif. 
Koca bir içti.maın zamanım bu 
il ,_ ı· b'··· ' 1 ~ıw:r ı nnr .... ,, narası a mış. 

lıtili yangınının kap kara izle
rjni beyaz göğsünden henüz silme
den, zelzele, sel baskınlarına uğrı· 
y,n bu güzel fakat talihsiz ülkede 
acaba düşünülecek başka şey mi 
ı&lmamıştı? Münakaşayı okurken 
zihnimi ilk dolduran şey, işte bu 
.bal oldu. 

Bilmem cemiyetteki aza hanım 
ve beyler de münakaşanın harareti 
aeçtikten sonra, düştükleri mevki
in acayipliğini görüp irkildiler mi? 

Kahvelerde garsonların sesleri 
akort edilecek yerde, öyle sanıyo
rum ki ayni kahvelerde belediyeyi 
gerçekten alakadar edecek bir cok 
ıeyler ve itler vardır. Bu yaİnız 
~veye aittir. Onun haricinde hin 
]~~~ Hie~elenin vücudü ise benim 
töylememe hacet bırakmıyacak ka
Clar açık bir hakikattir. 

Yol, ıtık, ıu, itfaiye daha bin tür 
lü tehir ihtiyaçları ağızlarını koı·· 
~ç mağara kapıları gibi açmış
ICen, gar&onların yüksek seıle ocak-
ç17a ıeılenmelerini mesele yapmak 
6u l>oı, bomboş İ§İn etrafında cel
·~leri dolduran münakaıalara gi
QfDek, ancak Amerikada hoşa gi
~ecek garahetlerdendir. 

Şimdiden ıonra şehirlerimizde
ki noksanların bir türlü tamam!an· 
mamasına faşmıyacağım. İzmir

~e kopan bu münaka;a, muvaff a
k'ttetaizlifimizdeki 11rrın anahtarı
;f,~Çenmit oldu. 

.SewaA 
neaıet Aleminde : 

Iranda tiltün inhisarı 
tesis edildi 

Ticaret odasma gelen malu
mata göre lran hükumeti bir 
t8tiln inhisarı tesis eylemiıtir. 
inhisar Fransız sermayeli bir 
firkete verilmiştir. 

Menemen Divaraı 
Harbinde 

Usı ta rafı 2 ınci ç:ı ' famızda] 

Şebekenin e!manları da bir 
takım hocalardan mürekkeptir. 
Eunların ve din perdesi altında 
kadınların göğüs!erine yazılar ya
zarak "Sen benim allahımsın,, 
diye öpen tarikat düşkünlerinin 
muhakemesine bayramdan sonra 
ba~lıyacağız. 

Balıkesirlilerin muhakemesine 
gelince, Balıkesirde JstikJil ga
zetesinede "kaymakam jandarma 
kumandanlarına ve nahiye mü
dürlerine inanmaymız." diye in
tişar eden yazıların bugünkü 
muhakemeye göre mezkür gaze
te sahibi lbrahim Süruri bey ta· 
rafmdan yazıldığı ve bunların da 
hükumeti zafa düşürecek vaziyet 
ihdas ettiği anlatılmaktadır. 

Gene anlatılıyor ki bunlar din 
ve fırkacılık namı altında siyasi 
maksatlarını temine çahımışlar
dır. 

ldarei örfiyenin temdidine ge-
lince lzmir ve latanbul gazetele
rinden bazılarında idarei örfiye-
nin temdit edıleceği yazılmıştır. 
Bu haberleri sureti kat'iyede tek
zip edebilirsiniz. Bütü muhake-
meleri, bayramdan ıonra başlı
yarak bu ay nihayetine kadar 
bitireceğiz.)) 

Şehitler r.e dediler? 
Menemen, 16 - Divanı harp 

bugün saat onda Balıkesirli beş 
kişinin muhakemesine devam 
etmiştir. Balıkesirden ibıaren 
celbedilen ıahit Vedat Hilmi ve 
doktor Nef'i beyler isticvap edil
miı ve muvacehe olunmuşlardır. 

Şahitler lbrahim Süruri bayin 
fırka işlerinde çalışırken yalnız 
kendi menfaatini dOtündüğünü 
gayrişuuri ve kanuni hareketler
de bulunduğunu, gazetesinde 
devam eden nqriyatile balkı 
tatriiM: ettıfitil ı6ylemiflerdir. 

Ibrabim Süruri B. kendisinin 
irtica propagandası yapıp yap· 
madığımn şahitlerden sorulması
nı rica etmiş şahitler yapmadı
ğını söylem'. şlerdir. 

Reis istiklal gazetesinde Vali· 
lerle Kaymakamlara ınanmayın 
bu millet sui idareden yılmıştır, 
benliğini unutmuştur, kadit hali
ne gelmiştir." Onları yazan siz
sınız, bu yazılarınızın altında 

imzanız vardır demiştir. lbrahım 
Süruri 8. hareketlerinin hükü
met aleyhine değil Belediye 
aleyhine olduğunu, Ali Hikmet 
Pt. Hazretlerinin de kendisinin 
vaziyeti hakkında malumatı bu
lunduğunu söylemiş, Reis te 
Ali Hikmet Pş. Hazretlerinin 
hareketler hakkında raporları 
vardır, demiştir. 

Bundan sonra, Reis Abbullah 
Feyzi Beyin gazetede çıkak an
kete cevap meselesi etrafında 
istiçvapta bulunmUf, Abdullah 
Feyzi bir anket için söz söyle-

Suva dair ..• 

Bazı gazetelerin sudan işlerle 
uira~tığını yazdıkları lstan

l;ul şeh:r meclisi, geçen gün
kü içtimaında şehrin sularını 

şöyJe tahlil etti. Bu içtimam za
bıtlannı okuduktan sonra göz-

VvZAN: Omer Rıza - 146 ,,,_ 

Muavive kays ile muharebe 
etmekten imtina etmişti 

Maktüller arasında bır de genç kadın vardı ki 
bu bedbaht Leyla idi 

lerinizi kapamadan ve hayal niz· Muniye, Amir oğlunu bu kun·ete - Bu hareket doğru değildir. 
de binlerce mikrop toplanmadan karşı göndermiş, fakat muharebeden ile harbet. 
su içebilirseniz aşkolsun size... içtinap olunmasını kat'iyetle emret· Muaviye: 

Bu münasebetle hatırıma bir mişti. Amir oğlunun hareketinden mu· - Hayır demişti. Onlarla harp 
h k d kaddem Muaviye onu yanına çağırmış. rek onları mağli'ıp ederken onlar da 

i iye gel i: onun eline beyaz bir kağıt ,·ermişti. zim adamlarımızdan birçoklannı il 
Hint padişahlarından birisi su Bu kağıdın altında .Muaviyenin müh- recekler. Ben ise harp istemiyo 

içtikçe veziri kendisine: rü duruyordu. Amir oğlu bu kağıtla Harp, kafi bir zaruret olmazsa hat 
- Afiyetler olsun ıahım! der, ne yapacağını sormuş, Muaviye şu cern mem ! 

hükumdar sesini çıkarmazmış. bı vermişti: Amir oğlu b utalimat ile hareket 
Bir gün padişahla vezir ava - Kays, sulhe talip olmazsa, se~ o· miş ve Kays ile karşılaşmıştı. Son d 

•t · 1 do.. .. l d l l na bu kağ'ıdı gönder. Ve ona de kı bu ce ümitsiz bir vaziyette olan (Ka)'9 
gı mış er, nmuş er, o aşmış ar, 1 • • h ı 

J I F k h .. ._ _ d f mührün üstüne, istediğin şart arı ya7# kuvntlerınden hır kısmı, asım 
av anmış ar. a at UKum ar ena Muaviye bunların hepsini kabul edi· görür görmez Üzerlerine atılmışlar, 
halde susamış. Sağa bakmışlar, yor. iki taraftan birkaç maktul düşm 
sola baş vurmuşlar. BiY damla As oğlu Muaviyeye itiraz etmiş on::ı.: Fakat Amir oğlu muharebenin de~ 
su yok. Nihayet buluna buluna na mani olmuş ve bir elçi v 
bir çobanın kırbasında yosunlu ( SPOR haberleri Kays ile muhabereye girişmi§ti. 

1 b b t b. b ' - Amir oğlunun elçisi, Muaviye 
tozu, er a •r parça su u- Do-rt Fenerli .. d d·~· .. h .. 1.. d' t or• 

N 
I gon er ıgı mu ur u sene ı aşıy 

lunmut. e 0 sa hararet bu. Elçi Kaysa bu senedi vermiş ve otll 
Padişah kırbayı kaldırmış, D .. . d - Bu senede istediğinizi ya 

dikmiş. Vezir gene mutat cüm- un merkez heyetin e Kabul ediyoruz! demişti. 
leyi sarfetmiş: tarziye Verdiler Kays maiyetindeki adamlann r 

- Afiyet olsun şahım! her Dün Jstanbul mıntakası mer- sasını toplamış, onlardan ne istedik 
zaman b.u temenöiye sükütla kez heyeti haftalık içtimaını akt nd'.ni 1~1 rmuş ,.e sene

0
diln üst tabrafuı·~nı ı. 

k b 1 ı. · "d d d l F b b 1. d- t ı e ı e yazmıştı. n arın un il' mu a e e etme" 11tı a ın a o an ve ener a çe ı or oyuncu d'kl . Al' ·ı t .k. . tt"kl 
h kk d . "k ı erı, ı ı e eşrı ı mesaı e ı 

hükümdar, bu sefer vezirine uzun a . ı~ a ve~ılen kararı tetkı den, onun safında Muaviye ile döi 
uzadıya teşekkür etmiş. btmıştırd.~al~m ~~çeFlerdb ~a- tüklerinden tutl!lmamak n bu yüzd 

Bu hal, vezirin merakını mucip er ver ıgımız gı 1
' ener a çe takip edilmemekti. 

birinci takımından Reşat, Rıza, Senet yazıldıktan sonra gönderil 
olmuş. Dayanaınamış, sormuş: ff Fikret ve Muza er B ler iki Amir oğlu, Muaviye namına bunu k' 

- Şahım, bendeniz her zaman Cuma evvel stadyoma girerlerken bul ettiğini söylemiş. \'e ortada mese 
bu duayı yapardım efendimiz kapıda bulunan teşkilat erkanın- kalmamıştı. 
mukabelede bulunmazdım7.. Bu dan iki zatla bir dil münakaşası Askerlerin hepsi dağılıyor ve h 
gün bu uzun teşekkür neden icap a mı lar ve bunda 0 iki zatm kes ~vine dönüyordu. 
etti? Y. P_ ş. . d d 1'.ays hareket etmeden e'"t'el o g 

b şıkayetı mucıp olacak erece e maktul dür::enlerin hü,·iyetlerini tes 
Padişah, u suale şu cevabı ı ı d V k !I' i eri varmış ar ı. e mmta a etme"i n onlan merasimle gömme. 

vermiş: 

- Her zaman içtiğim billur 
sular sen dua etsen de 
etmesen de afiyet olurdu. 
Fakat bu zıkkım duasız afiyet 
olacağa benıemi1or da ondan! 

Bu hikiyeyi anlattıktan sonra 
lstanbul halkana da bir: 

- Afiyte olsun! ister değil mi, 
ne dersiniz? 

mediğini iddia etmiştir. Fakat 
Vedat Hilmi B. rnekin tayin et
mesi Ozerıne görüştüklerini ikrar 
etmiştir. 

ikinci celsede Vehbi B. kaldırıl
mış, şimdiye kadar geçirdiği 
hayatını mufassal~n anlatmıştır. 

Gizli bir cemiyet daha 
lımir, 16 - Bahkesirde gizli 

bir cemiyet meydana çıkarılmıı
tır. 

İzciler ve Menemen gençliği 
lımir, 16 - Menemene giden 

Galatasaray izcileri avdet edi
yorlar. izciler Menemende genç
lik namına birşey görmediklerini 
bu cihetten müteessir olduklan
nı söylemektedirler. 

merkezi de bundan evvel ak- emretti. 
dettiği bir içtimada bu dört Ölenler, üç bes kişiden ibare 
oyuu'-uuun tç,;~i.r•l••o •••--· n .. uıcu-.., t.ııı ~-·· r-·-s•: ıı--11 .. v;\ 

kabul etmekle beraber evvela de tüy_ bitmemişti. Onu bir kimse tali 
heyet huzuruna gelip tarıiye mıy?rdu. .. .. . . j 
vermelerini ve bu ikinci tecziye Kays. bu gence buyuk hır ehemm1Y 
şıkkının sonradan düşünüleceği- vermis, onun başı açıldığt zaman ud 
ni kararlaştırmıştır. saçları serpilmiş ve onun genç bir 1" 

.. .. k dın olduğu anlaşılmıştı. 
Du!' bu dort oyuncu me~ ez Bu en kadın, betbaht Leyli idi. 

heyetıne gelerek hakaret goren g ç 
SON 

arkadaşlarına alenen tarziye ver- ~ 
mitler, bunun üzerine heyet de Karllcrimc: 

Kızıl Gömleğin tefrika edildiği 111' 
bunu kifi görerek oyuncuları _ı. da birçok karüerimden mektuplar • 
ayrıca tecziyeye lüzum görme- dım. Bunların ekseri8i, eserin, bir'çcl 
mittir. tarihl ııekayii tenvir ettiğini, fakat efl 

lstanbul güreş heyetinden: rin roman şeklinde yazılnuf ol~ 
isimleri aşağıda yazılı olan güreş· mebni tarilıi L'ekayie serpüen ıpğın .,,,, 

çilerin 19 şubat perşembe - 22 şubat hiyetini anlamak istediklerini ıöylt 
pazar - 26 şubat perşembe - 1 mart yorlardı. Bu noktayı, merak eden 1" 
pazar günü saat 17 den sonra güreş eı- tün karilerime burada cevap vermek it 
biselerile Haliç İdman klübüne gelm ·· terim. Eserde mevzuu bahi8 olan bl' 
teri tebliğ olunur. Bu tarihlerde yn· tün tarihi vekayi, uzun bir tetkikin ~ 
pı)acak güreşler 5 martta Istanbula meresidir. Eserin roman ıeklinde 11' 
gelecek olan Yunan takımlarına ka~ı zılmasının sebebi, bazı tarUı vesaiki ' 
~ıkacak takımı seçme mahiyetini ha:.~ rasındaki boşlukları, o vekagUn teıtl' 
bulunmaktadır. Bu itibarla güreşçilc· sülünü mulıafaza ederek doldurmak ;.e 
rimize bu müsabakalara büyük bir e· tiyacı idi. Bu itibar Ue (Kızıl Gö~ 
hemmiyetle hazırlanmalarını ve heh!?- lek) Sebe oğlu ile arkadct§lan taraf;, 
mehal iştiraklerini tavsiye ederiz. dan teşkil olunan ilk gizli cemiıetl' 

Burhan, Kamil (Harbiye) Abbas, bütün hareketlerini ve faliyetler;; 
Muzaffer, Münür, ~·usuf,. Asla!t, göstermi§ ve bunları tam bir ıadaka'11 
Mazhar, Ragıp, lsmaıl, Saım, Şev- c-anlandırmağa çalışmıştır. 
ki, Refik. Hazreti Alinin şehadetinden ıo~ 

l
r --Bican Efendi ve rüfekası : lst;;;;;;;J'-:Ul:;:--.. --···-··-"·"l-
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~~~~~~~~-

Sebe oğlu Ue arkdaaşlannın fallgeUtff 
ne nasıl devam ettiklerini, ve neltf 
yaptıklarını ilerde yazacağımız bir~ 
serde izah edeceğiz. Bu ıuretle Kıı., 
Gömlek ile onlar4dan evvel yazılan fi' 
kat mevzuu bahsettiği tarihı velcagi .~ 
barile daha muahhar olan (Ct!llTF" 
Fedaileri) arasındaki bütün gizil (il 

yıkıcı faliyetler, izah ve tenvir edit,,.U 
olacaktır. 

Bican Efendi - Ne 
Yonun Maruf B. övle? 

yapı· 

Marur n. - l\e) aptı~ımı f!Örnıi ~ or 
musun? Su içiyorum, ) emek de fazl:ı 

yemişim de-

Bican J:[ - Ne ce-saret? Sıhhiye mü· 
dürürüniın bf'~anatından ~ehir meclisinin 

muzakeresinden iunra mııallah-

Maruf fi. -Aclam o be\anata nldırma. 
sıhhıyc ınud iıru grip yok der, ı:rlp olur. 
nezle bitti der. de\ am eder Şımdldc 

ınlkrop var lli>or- Bell inanmıyorum. 

Gerek (Cennet FedaUerl) nin, ger~ 
/(ızıl Gömleğin kitap ,eldir.de f4b"ıl" 
arzu eden karüerinıizin kıymeUi UJIJl' 
cühlcrinc teşekkür re bu iki eserin 1" 
kında kitap şeklinde basılacağını tJI" 
zeyle.·inı. 

Bu uzun tarihi tetebbü esnaaıittl' 
bizi takip etmek zahmetini Uıtiytu ~ 
bütün dostlarımıza ve bütün 1carue•· 
mize teşekkür etmeyi bir r:azüe taI"' 
L'e on/ara şimdilik bu sütunlarda otzl 
t'cda eul erim. 

Ömer Rıza 



---
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det dikkatle baktıktan sonra cevap ver· \'alan ten hayretle sordu: .. Fakat bu. ~özleri .içindeki fena tesi- gibi bakryor. Sonra elini omuzuna k:o-
di: - 1\ e dediniz.. rı ızaleye katı gclm1yor. yarak babacasına soruyor: 

- Ha! .. Lahersin değil mi?.. - 1\asrlsınız? .. Ne iş yapıyorsunuz?. . . * - Uana bak 'fjaden.. Kafata~ının 
_Tabii yavrum. Somda beraberdik - (Siz) ha?.. Bereket versın TJadene tesadüf e- arka tarafında ara sll'a sı:ı:ılar du . • 

çamurun ~çinde .oturup t~ .Li.tinin giin Va lan ten kendini bir türlü t.oplıya· di!·~ru~. Yüz.Ü paçavra gibi kül rengi .. musun? Kulakların bazı zamaniaU.: :: 
derdiği boreklerı yemeklıgımız hatırın mıyor. Bir müdd~t k~rşısındakıne ha· Vıllı dıyor kı: ğulduyor mu? .. 

da değil mi? hatta Gorg onları posta kıyor o süslü elbıseh adamı süzüyor· - Hey b:ına baksana .. Harp bitti. Tjaden tatmin cdH hir t· , 1. · O l d b .. J b. · d S J k d" ·· · · k J a\ır a ce. .1 getirmiştı. sıra ar a oy e ır ı~e u. onra nazar arını en ı uzerıne çe· Bıraz yı ·an!'ian o maz mı? vaben diyor ki: 
1 e J d - ·ıd. ' . d · d dı · "V 'f. d • 1 ' girişmek te lw ayb. e;,1. ~J yad:·. . . ~u ... 1ı ve homur an · ay maymun JaBen .~·esn~ı >ır tavırla anıa.tıyor: -.~·aınız karnım aç olduğu zaman· 

öteki donuk ır aHı a 1101 kı: eıı vay!,, - ugun o amaz .. Cumartesı .. Cu- lar boyle şeyler duvarım 0 " k. . 
., ·· l · h b ·· · · t · h · ı -· b'tl · ı · · a ıt hs-Evet .. şup ıesız... Valanten esa ına muteessınm. mar esı amama gıc ecegım Ye ı erı· te pazar ık midem •ttc. .1 . - h t 1 l b .. t .. ı · t · f · t b · t · ı t -· , ' !;' gılı rnnar 

Yalanten ?u a,~ra :~r. a k~ .un >ti· lk ?efa ol~rak ıçdı~~aı a akat _ar~~ın- mı Hem_ı~ t~ ec~g~m. ". Ne f~.na acıdır o ... Nişanlıma ~eline; 
.. abileşıyor. e <ıı) or ı. dakı farkı ıha ta e t) or demektır. Şım· a} ı e er ı~ınde !,:ılı) o ruz. 1 Jadrn çok guzel değil bacakları b. . . 

tune aos ratıırda za,·allr Yuruldu. Fa- diye kadar hepimiz askerdi!,. F:ıkat lıamamJanacak ha?. Yol.sa ağustost.ı Gi•zlel'i de ka\!ıl.·or B . bır az ~a~ pı~ ... 
- sı , O f - k . . . . d . - - J J •• un.ı e<lel n·ı bır 'tmis idin.. se er sag olu- pervıı<;;ız ,.c terbıyesız henf ınsanı ye- yanm a mernıı [Kıtladıgı zaman ugrn. kalbi rar bab:ısı da 1 · 

kat sen 1~\. A.::ıl mesleği arabacılıkfr. rine koyuverince netice bu oluyor. Di· drğı sarsıntıdan nklınıı zaaf mı geldı? 1\asap mı., . 1 ~as~p. 
nu kar~et ı. b~cının kolunu kaybetme yorum ki: ViHi şiiplıeli hir tavırla elini kuJağma Tjaden bize fa ;~" at'"a~a. başlı)or111. 
Böyle bır ar~ va'! ... t;;imdi ba~ka bfr - Bırak canım Vafanten! .. BöyJeZe- tutarak soruyor: gecikmiyor. 'z a afsılat vermekte 
si acıklı olu)~r İacak ... O vakittenbcri ri babalarınm topladığı ile iftihar e- - Galiba ne elediğini anlamadım . _ Zama d ,. . 
~an'at bulm~;ı. 0? derler. Bu da diğeri gibi bir san'attir. Cumarte~i g-iinii ne yapacal·sın?.. Ilir az k ne ~ geçınmek kolay değil •• 

1 sen ncrede .. ıdın ···b·r ('eYap Hrdi. ~cın- '"illi de benim gihi söylüyor. Yahırz Tjaclen mağrurane cevap Yeriyor: lık et' ka;:.n oyurmak i~in fedakiır· 
öteki mupheın 1 

daha ~ert bazı tabirler ilave ediyor. - GMip llaınamfanacağım .. Çünkli ber. mi~, bazım:·· H~~kes açhktan r• 
. k'. , d. k. . ı . se <asa ın vıyecegı b 1 ra dedı ı. --·rne !'.ok memnu ~iha,·et \"ali!Jtten ıyor ·ı: cumartesı :\l\~anı• nı}:tnlan" orum de . 

1 
· u unuı-. Hen 

. . ~geldııı-ı • 1 v·ıı· . . · · nışan annnk ile ı _ Sıze ı a::; · 1 1 Laher?.. - Amn1a da dost armı!;1!.. ı ı, ona nadır bır hayvan aıörm ·js ' e' emmek arasıı1dı 
, ı · ız baka ııt • (B·t · 

Dl.· . ,~ 1 t . .. .. b" .. d m .ı.Nası sın ı nıedı) 
ıen 'a an enın ) uıunc ır mu ·, nu .. 
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Umumi iktısadi buhran 
Dünyadaki altın mevcudu - Geçen sene atlat

tığımız buhranlar - ldhalat ve ihracat 

1 it banka11 umum mllılllrll Celil Beyin beyanah 1 1 

1t Bankası umumi· heyetinin Anka· lerle önüne geçilmi~tir. Kambiyo i~le· 
.... toplandığını ve umum müdür rinde nbım vazifttdni görmek Uıet'e 
Celll Beyia bu münasebetle ga&etenai· diğer bankalarla beraber mUes&eMmi· ı 

~lotia 
DAiMA TEMiZ DURAN 

\e 

SOIDERECE $1K 
Bır 'akılıktır 

Ne yıkamak 
ne kolalamak 

- .. akanın vaziyeti ve umumi iktısa• zfn de dahn oldutu koruıorslyomun ne de ütülemek ister. 

DOktor-Operatör 

Hılil Sezai 
Cerrahi hastalıklar \'e 

hasur n1en1eleri 
(el~ktrıkle) 

mütehasaısı - Divanyolu Dr E
min paıa sokak No: 20 

T clefon Js. 3390 

iLAN 
41 ilahtan hakkında mühim beyanatta paramızı muayyen bir raddede tutabil·ı • -Demirci Abdurrahman Şeref 
Hluduğunu yazmıı:.tık. Bu beyana· meslnl mühim bir muvaffakı-t olmak 1 Son derece idarelidir ~ "~ Bey mektebi mallimlerinden Si-
._ nziyetine ait kısmı gazetemizde üzere kabul etmek llzımdır. Kamblyb- Bir tek yaka size aylarca kifayet eder 
lldiflr etmifti. ~natın umumi ik· muzu korkunç silrprlz1erc1en korumak Ne selüloi& ı raılu Stıleyman efendi kızı Na-
fmadl buhrana müteallik ktsmı münde- ''e bilhassa ihracat me\·simi esnuında 1 dire H. Ye kili Hilmi Ef. tarafın-
Jfcatımızın çokluğa yüzünden dün del' mllli paramıza muhtaç oldutu alis· ne lftsti k dan memaliki ecnebiyede sakin 
cıMUmıdi. Bu mühim tetkiki karileri· tlJdyetl nrllMk için dB"z makabllln- ne de kağıttır •• ikametglhı meçhul ve Mani-
.me bugün takdim ediyor01" Celfil H. de ihtiyat evrakı naktlyeyi "tedavlile aab Sadık zadelerden ve Kırka-
... ,_ ki· rıkarmanın ı"sa'--U filen anla .. I t l\ımı•urıcı daimi bir bev. ulı._ malik 
• JV• • ~ IJ'S' Y' mıt ır. y ~- i•ç kaymakamı esbakı Mehmet 

"Memleket ihtiyaçlannı daima göı Bu 1&yede ithallt ve ihracat tacirleri- K E f E 1 O EN MAMUL O Ü R Şerif B. aleyhine ikame olunan 
llllnde bulundurmak, elimizde mev- mi& enml1etle çalıpnak imklnını bul· 
at bittin vesaltimizle ve normal şe- maılardır. Bundan batka şimdiye ka· lstanburda Orozdl ·Bak, Galatı"da botanma davası Uzerine müddei 
nH dahilinde iktısadi.}atımızın inkf. dar harici tlcantlmfzde misli rirfllme \1arer, Beyoğlo'nda Halccr mığaıalı- aleyh Mehmet Şerif Beyin ika-
.,.._ çal1f1Dak ve mümkün olduğa mit bir nk'ara phlt oluyonıı. rında sacılır. meta-ibı meçhul olduğundan biz-
~rde ı~irmekte olduğumuz buh- 1930 senesinin ilk on bir aJhk sim· Türki)e Umum acentabğı zat tebligat ifasına imkan görü-
nam tesirlerini tahfif etmek Banka- ritk istatistiklerine rtire umam lhra-J LEOPOLD GRONBERG lemedijinden hukuk usulu muha-
mmn MU umdelerindendir. Bu ... un catımız yektnu ithalltımıza nazaran ar.u lstanbul TahtakalC' Cedit Hın kemeleri kanununun 141inci madesı 
_,.. adımlarla ilerliyebilmek i~in a1tr milyon lira kadar Jehlmtze bir ....... .--.--..-._ ... ._._....__. .. 
..-leketimiz iktısadiyatile beraber f azlahk arzetmektecltr, mucibince ilanen tebligat ifasına 
dban Taziyetini de yakından takip et- 11 aylık ihracat 137.918.870 T. L Qarici haberler karar verilmiş ve muhakemenin 
mlk medHariyetindeyia. 1929 ilk ba- 11 ayhk lthallt 131.911.2M T. ı. M 9-3·931 pazartesi günü icrası 
llanada nıUttehit Amerika hUkOmet- İhracat fuluı 8.001.57' T. L adritte teabit edilmif olduğundan yevm 
lerlncle hat gösteren buhran çok ge~ Bana makabil eon dört ..nenin ilk mezk4rda Demirci asliye hukuk 
•eden Amerikanın diğer hükumetle- 11 aylan zarfında ticanti barldremi-
d• beraber Avrupayı da sarmıştır. zin aleyhte olarak açıtı •rulle 1926 Yeni kabı"ne nasıl mabkemeainde bizzat bulunması 
Maaleeef memleketimiı dahi bu umu- da 46 milyon - 1927 de '5 milyon, - Yeya bir vekil göndermesi aksi 
.. lnıhtama tesirleri haricinde kala· 1928 de 51Ve1929 da iH 115 milyon teşekkül edecek takdirde gıyaben bükllm Yerile-
... ch, netekim kalamamı trr. 'faz. ttirk liruı raddelerladedir. ceji ilin Ye ihtar olunur. 
fik her memleketin mukavemet kabi· 1930 aeneti lthalitrmısın geçen sene· Madrlt, 16 (A.A.) - M. Sanch~z 
Jlyetue makOsen mütenasip olmuş ,-e lere nlabetle ualmunun bqhca &e· Guerra, saraydan çıkarken kral ile lstanbul ikinci ifl:l memurluğundan: 
Jı~ bir memleket kendisini hu taz) ik hepleri tedl1e maftSenemls tlıerfndel\i u111n uzadıya &'tirUtmUt oldatunu ''e lfllama karar verilen Mahmut 
ten koruyamamıştır.. m~enfi .tutrlerdea kurtulmak için hü- mttprUnlleyhfn kendisini pyet tatlı patada irfaniye çarşısında 20 

Cihan buhranının başlıca sebeple- kumetan hariçten mUbayauı ın haddi söslerile kabineyi tefkile memur ettlfi- numaralı diikkinda tantalacı 
rlnden biri dünya istihsal kabiliyeti· aaıariye indirmeti, geçen 1929 •nesi h .a 1 itti Apuıtol efendinin alacakları ara-
nın .,. on sene zarfında göze carpa· zarfında ~flmrUklerden istifade mak· nı Y em r. • • 
cak bir derecede mütemadiyen arttı· sadile fazla ithal edilen qya ı&okları- Gueteeller kendlaine: mtiaeisan ı~da tanzım olunan .11ra de.fte~ı 
nlmuına mukabil milletlerin varlık nın mevcudiyeti, iki Uç aeaedir denm meclialertmlı olacak mı? Diye eormuş- daırede alacaklılara küşat edılmış 
snlyeafnln yani mübayaa kabiliyetl- eden kurakhktan ve bu seneki feya: lar M. Gaerra da hiç fUphe )'Ok. Ce- olmakla beraber müflis tarafın
ala ayni nlsbetlerde tnyidine muvaf- ve ber~kete ratmen hububat ve bazı nıt vabrnı vermlftlr. Mumaileyh, maarif dan teklif olunan kungordatonun 
tat olunmamasıdır. vaddı ıptldalye fiatlannm no"-'htın· n.azırlıfını M. !Wrpmıne ve diğer mllzakereai te alacaklılann 2inci 

'fttla'dl ahenk bozulmuş. büyü ~ ~ ~.....,.. ktı· aezareti de cümhurlye~ilerden M. IH ... planmaaı için 9 - r. .. 931 pazar· 
bir :ifllslik baş göstermiş arza ta le l:nli,Y.eı9'J\' j)fnJJ'•ı. ._,,,..ıı •lmwdır. . . . .. · . 
.. lleldar olmuştur. BugUn tesbit tdi· Ticaret muvazeneelnln tevzin edfl- Roxya_ ~vdJ etmek nb'etindedır. . iesı günu saa 14 de tayın kılın-
Jebllea ifSizlerin adedi ı:; milyonu miş olması lizım ve binnetite mucibi MaClnt, 1' (A.A.~ - Si)'asl hidıu- auıtır mukayyet alacaklılann mü
•lteeavfz etmi~ bulunuyor. Her sa- memnuniyettir. Fakat burünkü lktı- tın tesiri müatt olmakta berdevamdır. racaatları ilin olunur. 
Uda it hacmi ktlçüldiltiinden dahili sadi hareket ve tartlara rire it hacmı· Esham borsumda ecnebi eshamı biraz 
~ Jaarlcl ticarette azalmıştır. n~n d~ralmasını inta~ etfitt de bir ha- dütınUt ve İspanyol eshamı da mahsus GalatC11Jara11 ~isesi müdüriyetinden: 

Iıtatistikleri nazaran Avrupada kıkattar. d d flk 1 . t"r 1 - Talebemızin 1930 - 1931 ders . . erece e y se mıt ı • ı · u ·· 

Seyrisefain 
• 

lra~zon itinci nostası 
(KARADENiZ) vapuru 19 

Şubat Perşembe akp_. 

Galata rıhtımından lneboll. 

SinopSamsun, Ünye, Fatsa, O 
Giresun, Trabzon, Rize, HopaJ' 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rıze, Of, Sürmene, Trabıollt 

Polathane, Tirebolu, GireıOllt 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samau., 

lnebolu, Zonguldağa uğnya· 

caktır. 

Mersin Postası 
(INEBOLU) vapuru 20 Şu· 

bat cuma 10 da GalatadaD 

Çanakkale, lzmir, KüllOk, Bod

rum, Rados, F etbiye, Antalya, 

Aliiye ve Meraine kalkacak 

dönUıte Taşucu, Anamur, Finr 
ke, Andifli, Kalkan, Çanakkale 

Geliboluya uğrıyacakbr. 

iLAN 

Hali tasfiyede bulunan aıblall 
ecz.a ticareti Türk anonim tfr. 
keti hissedaranı şehri Martın 11 
inci salı günü 1&at 15 te Gala• 
tada Manbaym hamuda kltif 
ıade Sabri beyin yazıbaneaindl 
sureti adiyede içtima edecek 
hissederan beyti umumiyealtli 
davet olunurlar. 

Liakal on hiueyi hamil old 
hiS1Sederan yevmi içtimaa tekac:l
düm eden on gün zarfında ~ 
senetlerini makbuz mukabilin 
tevdi etmeleri rica olunur • 

RUZNAME 
1 - tesviye memurlarile m&! 

rakıp raporlarının kıraat ve tali 
2 - Bilanço kir ve .,,.,., 

besaplannın kıraat ve tasdiki: 
1930 aenesi ilk on ayı içinde henez. 1930 seneaı ıhracat mahaulatımtt . _ M. . 11 ı ÜÇ ncU taksit tedris ucretlnln şu· 
dl prek ithalat ve gerekse ihracat - Adana pamuklan miiateena - mlk· Madnt, 16 (A.A.) Mekuıadetı batın 25 inci gününden itibaren tahs.ili- .!F!~~~~!!!i!!!ii!!i!!!!!!!!!!!!!i!!!!!i!!!!!!ll!!!ll-llll 
f!la ytlıde on ila yüz on ikJyi diğer kıt- tar itibarile iyi sirlllmektedir. Bir M. Alvare8, M. vmanana M. Sanchez ne bqlanılacak ve bu muamele martın Lambalar ve Avizeler 
atarda 19e bu nfsbet yüzde yirmi iki ila kısmının satıf)an da normal werait da- Guerraya gerek kabille dahilinde ve re uunca sini nihayetine kadar devam 
7izde yirmi dörde baliğ olmu~tur. hillnde yapdmııtır. Difer bir kıımı, nk kabine harielnde mUzaharet vadi•· ed~cektlr. Bu mUddet zarfında taksi-
Bwn•an bqka umuıni buhrana amil o- meseli hububat ile pamuk ve Uftik de bulunmuftur. Unı vermiyen talebe hakkmda talimat· 
Jarak a&terilen sebeplerden biri dt cibi iptidai maddelerden bazı maiaı•I· • , name ahkamına tevfikan muamele ~ .ı 
iıUbtyadaki altın mevcudunun fena u lerimiz maliyet fiatlannın dunu na dti'° Kredıfonsryede prlacaktır. 
llisbeteis bir surette taksim edilmiş ol· mit ve IAyik oldaklan derecede nlo· k ,_ 2 - YUsde 20 tenzilata tabi ohm 
ınuıdır. dze edilememif1erdir. azananuır talebe pederlerinin memur veya müte· 

Mesell Amerika ne Fransa dünya- lktısat buhrulan tetkikte ihtlsu Kahire, 17 (A.A.) - İkramiyeli ve kait ve yahut kendilerinin eytam maası 
ita mevcut. altının beşte üçüne malik sahibi addolunan bazı iktısatçılar 19.10 yüzde yüz faizli MıSir kredi fon3iye ~)makta olduklarını teyit eder ,·esail-.i 
olduklan halde bu memleketlere al· sen.si nihay.etlnde buhranın en yUk~k tahvillerinin 16 şubat 1931 keşidt".sin· ıbraza mecburdurlar. 
iın akını hala devam etmektedir. noktasına vasıl oldafuna ve bundan de: SAMARDJl YUNAN OPERET 

Eşhuta olduğu &ibi milletleri de so~ra yavaş yavaş mU.bet bir yol .ala- 1886 senesinde ihraç edilen tahvil· Bu akşam saat 2L30 da 
umumi bir surette dain ve medyun cagrnı f fade etmektedirler. Bu ıörU-
olarak tasnif edebiliriz. Malumdur ki, şün bir hakikat olmumı umumi men- lerden 213.62~ numara 50.0001903 sene- FRANSIZ TİYATROSUNDA 
tedf79 muvazeneleri aleyhte olan faat namına çok şayanı temenni hu- sinde ihraç edilel't tahvillerden :;10.G>t Son defa olarak CHRISTINA yn-
hoıtla memleketler muvazene farkını lurum • ., numara 50.000 1911 eenesinde ihraç .. nnki perşembe günü bayram münase-
alacakh memleketlere iki şekilde ö- dilen tahvillerden 310.115 numara :;o betile saat 17 de matine olarak HALt-
derler: Ya meveut, yahut hariçten te- bin frank kazanmıtlardır. MA • 
nün edecekleri altınlarla. Halen borç-- #':!... 1 b • k Ü-. -------------

ha olan memleketlerin ekserisi meva- uUZC ece Mısrr gümrük tarife- ıküdar Hale ıinema11nda 
clcb iptidaiye istihsal ve ihraç eden müsabakamız sı"nde tadı·ıa .. ·t Ba~rama mahsus bü)ük program 
memleketlerdir. Bunlar flatların düş- ( Mono Lesko ) h·ın Mujukln Brigit 
idin olması dolayısile yaptıkları ih- Güzel bacak müaabakamı- Kahire, 16 (A.A.) _ Muaddel gilrn· l lelm. JIA,·eten: ( Çelik Pençe ) \il~ am 

6 ay vade ile 

SATIE de 
Beyoğlu: Metro Hani Beyazıt: 

Elektrik Evi, Kadıköy: Muvak· 

kıthane Caddesi 83, OakOdar: 

111 Şirketi Hayriye iıkeleci 10 

"' $ 
tt k ıd t i l 

Desmond. 
raca an pe az para e e em şer, zın nihayete eremsine bir kaç rük tarifeleri pamuklu e,yaya ve pa- Jandarma ımalAthanesl 
hari~n de istikraz imkAnını bulama· gtin kaldı. Elimizde bulanan mak ipliklerine ve benzine alt resimle-•••••••••••••- nAnları 
mJ§lardır. Altınlarile beraber iftira r.simlerre ayın yirnaidine ka· ~-~~ ... --------~ 
bMlfyetlerini kaybetmi~lerdir. lştirn dar Foto Sitey)'ftJa mUrata· ri hafif miktarda arttırmakta, dertle- 1 )okıor 1 - :l000-7000 yatak ve 10000 - ıs 
bhiliyetinin noksanhm da sınai buh· nt ederek reeiı,ılerini çektire- "Te plvaniıe edllmit demirlere ait re Hafız Cemal bin yastık kılıfı mamul olarak •ti' 

r.• cek haaımlaııı ait retimler D b naı ttfdit eylemittlr. Her şeyde ol· hep bir arada ba1f&m ertesi ıimlerl de tenkis eylemektedir. a ili baata ıklar tedavibanesi alınmak tizere kapalı zarfla mflnak' 
dala gibi iktisadi hayatta dahi kuvvei ~kaeak tık nBalıamııda ayn G d ·ı TT. z · cumadan maada her gun ojl;ledtn !:Qn 9a} a konulmuştur. 
aane'liiyenin bUyük tesir ve mevkii a,n kuponlarla neşredilecek an İ l e Y B l ra saat 2 den 4 de kadar erkek. ka· 2 - l\fünakasanın ihalesi 2.'J pblt 
nrdır. Fidlerin daha fazla düşeceği '"e millabakamrz bu Hntle Bombay, 16 (A.A.) _ Valii umumi, dm ve çocuklınn dahılhc ha talıkJıı. 931 pazartesi günü saat 14 te yapıl,. 
-1..1 ·ı ..__ . . 1 ftihayetlenmif olacaktır. b 1 nnr Dh•an}olundı 118 numaralı hu· caktrr 
.TI11Ume81 e auneı manevıye sarsr mış Biriadllfi kaanaak hanı· Gandlyf 18 şubatta ka u edectktir. · 
ft ekser mahallerde heıJmet ha~ bö• mın alacait hediyeler içiade Mumaileyh, bu mlllakat için hiç bir ust kablneıinde tcdı' i eder. Te e 0 =~ - Kıhflık bez nümunesl eb'at ff 
termiştir. Bütün müstahsilller yalnız bir sene mOddetle her hafta ;art kotınamıttır. Millikatta hiç b'r ••••••''•ta•nb•u•l•2•3•9•8•••llıılll evsafı \e sartnamesi imallthaaedel 
ftkl talepler için çalışıyor ve fazla bir çift ipekli çorap nrdır. Uçflnctt şahıs hazır bulunamıyacaktrr 1 ~erilir. 
etek• azaltmag .. a uğra•ıyor, müstehlik- Iklndllfi kuanaeak olu ha· 4 M kA ,_.. -s ü d bi -lft ı-1.--a..... ~ - ez ur miktarda mamul )d p· 

Sana..t erbabı ve tüccar ellerindeLı nım ç ay a r ~· -· ... - s J k d k 1 ..ı.. 3 .. ıu malik olacaktır. MU..baka •• t l •• •• arın itasına talip olanlar teklif DiP. 
•tıDlm azalt•afa uğraşıyor, mütehlik· tlceainde kazanacak yirmi a 1 m a en o rn ur tuplaı 1 \"e teminatı muvakkatelerilf 
ler de yalnız Acil ihtiyaçları için müha- bet hanım muhtelif hediyeler G • . k • beıaber imalathanede müteşekkil ki' 
yaatta bulunuyorlar. alacaklar bu meyanda şehri· • ayet • e~ cınsten ardıf ~lok ve Ereğli blok ?'adenkömUr- mis} ona müracaatları illa oJaau. 

Memleketimizde de buhran ile ge- mizin en bttyUk kürk ticaret· erınden yırmı beter tonluk bır parb vardır. Nakliye mOıteriye 
~en 1930 senesi mühim vak"alarla do- hanesi olan Beyto mUweae lait olmak &sere kardifin tonu 28 Ere;c.ıini 19 liradır. D. Horhurunı· 

• si man&olannın kol •e )'aka· •• 
la ar. Mnu paramrı geçen sene zar- lannı bıtedfklerl cici kürkler· Galata kalafat yerinde istopçiler şehit Mehmetpaş mahalles· 1 el o k ı u · l n adtmi ikdd .. 
tıacla bir paniğe kapılmak tehlikesini ıe süsıı·ye-ktı·r. 17 ı HAMZA k d ı "h r ı ... """ numara I &lllfit epOSUna müracaat. Cl 3\1 1 C~I. C\ ok 111\ln pnınu-
tfetermi~tir. Hükumetin aldığı tedbir Vkktep &okak 35 Tel. 315~ 

• 



Bayram Geldi: 
Fakat iyi biliniz ki insanlar için en bii 
yarın. için IHTIY AÇ endişesinden .. 

emın 

onun için ha ram yaklaflrken çocuklannın daimi bayram içinde yaıata~ak 
y bir terbıye Yaaıtaaı olan bir banka taaarruf kumbarası veriniz· 

Gerek kendi çocuklannıza, gerek doıt ve akrabnnızn 

Ziraat Bankasının 
· Kitap Şeklinde Ve Kulplu 

Kumbaralarından bir tane H O YE ed- iz 

Türkiye ZiRAAT BANKA Si 

Satılık Eczane 

Ordu ihtiyacı içia yerli fabrikalar 
lllanıulıitındnn S700 adet kilim kapalı 
ıartıa münakasaya konulmuştur. ihalt 
•i 5 nıart 931 pe~mbe günü saat 11 te 
Ankarada mel'.kez satın alma komisyo· 
llUnda yapılacaktır. 'J'aliplerin artııa
ıne almak ve tekliflerini \ermek Ü· 

%ere teminatlarile mezkur komi yona 
"1üracatleri. 

Beyoğlunun en itlek ve milhiaı 
bir mevkiiqdc bulunan bir ec
zane aatıhkbr. Taliplerin StSA 
ecza deposuna mDracıallırı. 

1 Mahkeme veıorı ttAnlırı 1 
latant>ad 4 iincll icra dairesittden: 
Galatada Emekyeınez mahaJlesinin 

Okçumuea sokağında Yu\'ln ve birade
ri Anutas Ef. )erin uhdelerinde olaıı 
atik 41 ,.e 48 cedit 50,52 numaralı ara. 
Irk mahallin mü terek kullanılmak U· 
zere tahtında berber dükkanı bulunan 
apartıman mumaileyhimanın borçl2· 
rından dola) ı otuz gün müddetle iha 
Jei neliye müzayedesine vazedilmf§· 
tir. 

Çiçek ve ıtriyat 
Bayram münasebetile en güzel 

ve ucuz çiçekler ve ıtriyatı 

• • • 
Ordu ihti)acı için iJç adet hamur 

•akinesi pazarlığa konmuştur. ihalesi 
18/2,1931 Çal'f&mba sünü saat on beşte 
ll'ındıkhda heyetimizde yapılacaktıı. 
1'aliplerin şartnamesini ve kataloğun· 
daki resmi görmek üzere her gün ve 
ihale saatinden enel tnlimntname)f'ri 

ffe heyetimize müracaatları. 
• • • 

Levazım dikim eri ihti7acı için gJllf. 
Jı~ besin telA haline getirilmesi pazar. 
Jrga konmuştur. ihalesi 18 şubat 9:11 
çarpmba günü saat 14,.'iO da Fındıklı· 
da heyetimizde yapılacaktır. TalfpJe 
rin prtname ,.e nümune!ini görmek 
ür.ere her gün " ihale saatinden e\·eJ 
teminatlarile heyetimizde hazır bulun
ınalan. 

lLAN 
Panarot Ef. zevcesi Mada111 

Maryanın pederi Yotdanaki Ef. 
ye bir kıta noter senedile ikraz 
etmiş olduj'u alh bin TUrk lira
sını mumaileybin vukuu nfabna 
binaen terekesine vaıiUlyet bu· 
lunan evvelce Beyotlunda Aalan 
sokağında 19 No. Jı hanede otu

ran komisyoncu Vasi! Çivi oğlu 
Ef. den faiz ile beraber tahıili 
t~lebine mütedair mezbure Ma· 
dam Marya namına avukat Rüs• 
tem Kemalettin B. in V asil Ef. 
aleyhine ikame eylediji davanıo 
istida sur~ti bcrayı tebliğ' ma
halli mezkOre gönderilmit isede 
mumaileyh Vasil Ef. nin ikamet
gahı terkile bir semti meçhule 
gittiğinden tebligat yapılamadı}ı 
ilmühaber zi~inde yazılt mahalle 
muhtarı ve mubaşirin ferhinden 

Emniyet sand1ğı anlaıılmakla talep Teçhile nau-
maileyhe bir ay müddetle ilinen 

miidüliliiğ·Ünrf eı( tebligat icrasına ve31-3-931 Sa-

Arif Ef. \'e Seher ve Nesibe Hanını· h günü saat 14 te yevmi tahkik 
lann bilesale l'e sagire Emine Remziye tayinine kar~r verilmif olbuğun
ve Esma Hikmet Hanımlar ile sagir dan mOddeh meıküre zarfında 
~uammer Mustafa Ef. namlanna ''a· lstanbul asliye mahkemesi 4üncli 
siyeJeri mumaileyha Seher Hanımın hukuk mahkemeaine müracaatla 
biJvesa e 839 ikraz numaralı deyıı d . t'd • . 

Y . • . 1 d·kı . ava ıs ı anamcsının suretini te-
se.nedi mucibince ıstıkraz ey e 1 erı b il w •w. 
meblağ mukabilinde sandığımız namı· e .ug ve .. cevap ver111edıaı ve 
:na merhun bulunan Salmatomrukt:ı tahkıkat gunO gelmediii takdirde 
l{ef'evi mahallesinde taşçı sokağında hakkında gayap kararı ittihazilc 
eski ve yeni 2 numaralı bir ~ü~hedim tahkikat.o ııyabında devam ve 
hane arsasının tamamı 'V8desı hıta~ın· ikmal olunacağı ilAn olunur. 
da borcun ödenmesi hasabile muza· 1 A 
Ytdeye çıkarılarak l 5 lira bedel mu· L N 
kabilinde müşteri i namına kafi karn· Sapan Türk anonim ıirketi 

Hudut: 'I'ram,·ay caddesi, Pıaıti 
hanesi, Psalti fabrikası, Behmeberan 
apartımanlle mahdut pyden 142 ar ın 
mahallinde icra edilen tetkikat neti~· 
sinde 178 arşın araziden 169 arşın ntU· 

rahbaı iizerine bodrurn katile yedi kat 
üzerine bina edilmi tir. Derununda U· 

mumi tel'ko , elektrik. hal•agazı terti· 
batı vardır. l\tU::; temılatr 8 koridor 
ve bir antre, 80 odı, yedi mutfak, beş 
hahyo mahalli, üç alaturka bet alaf
ranka olmak üzere beş hala, dört plı
niş, beş kömürlük iki aydınlık mahaJU 
bir mağazadan ibarettir. Bunlardan 
birinci katta Salamon, ikinci katta Ko
hen UçUneU katta da Muis dördUncıü 
katta Vitali kaz beşinci katta M. Jorja
va ve dUkkAnd• Jiyan Enll Ef. lta· 
müsteciren oturmaktadır. Bundu 
fazla malQmat 926 - 67:>9 numaralı 
dosyasında mündeı iç olup müracaat 
olunabilir. Jstanbul icra dairesi mli· 
zayede ubesinde 28 mart 931 tarihinde 
saat 14 ten 16 ya kadar müzayedesi ie· 
ra edUeeeğinden kıymeti muhammene. 
nin ) Uıde onu nisbetinde pey akçeai•I 
alarak Jstanbul 4 üncü icrıt memurla 
iuna biZ7.at ,e)a bih·ekale müracaat t· 
dlJmesi flAn olunur. 
- - --------

Ist,nbul 8 inci icra memurluğundan: 

• 
SABUNCAKI 

Çiçek Mağzasında Bulacaksıniz. 

Adres: Beyoğlu istiklal caddesi 304 

Tiirkive 
"' 

ından: • 
Bankamızın lstanbul merkezi, JUbahn 22 inci pazar günUnden 

itibaren Galatada Bankalar caddesindeki yeni binasına naklede
cektir. 

K~reste ve yaş 
münakasası 

Ali deniz Ticart-t mektebi müdürlugündcn: 

sebze 

Otuı iki metre mik'ap kereste ve 18 kalem muhteliFnlclnı 
yaı aebze S - 3 .. 931 tarihine müsadif perşembe gUnü saat 
14 ve 15 te ihaleleri icra edilmek rzere ayrı ayrı mil· 
nakaaai aleniyeye vazolunmuşlur. Taliplerin şartnamelerini gör• 
mek Uzere Ortaköy caddesinde kain mektebe ve münakasaya 
iştirak edeceklerin lstanbul lkhsadi müc seseler muhasebeciliğine 
tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu hamilen yevm 
ve saati mezkftrda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna 
müracaatları. Bir borçtan dolayı paraya 

çevrilmesine karar verilen bO-
ylik kıt'ada bir adet cet'iz bOfe, J Devlet demlryoııorı ıınnıarı ı 
iki adet bOyftk kıeada Anadolu 

k 
Uluklfla ile boğaz köprü arasında bulunacak olan poı bölü-

halı11, çini soba, oltuk ve uire 
22·2·931 tarihine mOsadlf pazar ğnnüp altı aylık et Ye ekmek ihtiyacının kapalı zarfla milnaka-
günü saat 12-14 arasında Kadı• 1111 4• mart 931 çarşamba günü saat 16 da Ankarada Devlet 
kgyGnde bat pazannda •çık ar· demir yoUara idare1iade yıpılacaktar. 
brma ile •atalacağından talip MUnakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
olanlann meıkfir gOn Ye nıtt~ teminatl•nnı aynı rDnde saat 15,30 a kadar komisyon kAtipli-
memura ınoracaatleri ilan olunur. ğine vermeleri lizımdır. 

l1 ~ilmi~ ,.e istikraz esnasında ~rç· hiaedaranı ,ehri Martın .t 9 uncu 
lalann tayin eyJedikleri ikametgahl~· perıembe günü 1aat 15 te Ga
trııa tebliğat ifa ı icin gönderilen lıç Jıtada Manbaym hanında lcltip 
liİhltik son ihbarname zahrına mahal· zade Sabri beyin yazabaneainde 
1esi heyeti ihtiyariyesince )azılan meş· d' d · • sureti a ıye e ıçtima edecek 
:ruattan bor!;luların ikametgahlar~ın 

lıtınbul Asan :ıtikı mfü•:eleri muduri TaUpler mUnakaH şartnamelerini üçer lira mukabilinde Ankara 
~t:tlnden: Haydarpaıa ve Konyada idare vezne erinden tedarik edebilirler 

meçhul bulunduğu anlaşılmış oldugu11· olan heyeti umumiyesine davet 
dan il!n tarihidnen itibaren üç gün olunurlar. 
ı.ttında borç tamamen ödenmediği Liakıl on biaseyi hamil biase• 
t.lcdiı'de mezkur arsanın mü teri i daran yevmi içtimaa mUtekad· 
••ıauna kat'i ferağ muamelesinin fcr:ı dinı on gün zarfında h.~e •ene• 
kılınacağı teblii makamına kaim ol· d t 

01 
makbuz mukabalmde tir-

~k ifzere il~n olunur. k:t: teYdi etmeleri ilin olunur. 

TEŞEKKÜR RUZNAME! MÜZAKERAT 
liimayei etfal Cemiyetinin tahtı ida· 1 _ Mecliıi idare heyetini •e 

:r-· d . k t' -ın e bulunan Bevazıtta fakülte bı· . k' rıporlanmn ıraa ı. 
nası karıısındaki su"ı Damlasında süt ın~• ~p BilAoço ve kar ve .zarar 
•lan ~onk1ara anneler - birliğine in· I n kıraat ve tetkık ve 
:ltiye~pe~er bazı tüccar tarafınd~n hesap aranı 

berrü edılen kuma§lardan tedarık taıdiki. M d'ı·ı idare heyetinin 
Olunan çocuk elbiseleri bugünkü çar· 3 - e ı 
tlıtıba günü saat on dörtte Süt Damla· . etlerinin ibrası. • . 
~da tevzi edilecektir. Anneler bir· zamm H ti idare ıntıhabı. 
L~ı teberrüatta bul-un tOccar mute- 4 - eye · • t'habı husu· 
""' 5 - Mürakıp. ın ı 

f.) e nlenen arzı teşekklirü bir \'azifr 
addeder. satandan ibarettır. 

Toplcap111rayJ müzesinin bazı dai- - - • 
relerine elektrik teıisah için icra Jıt~nhul ikinci icra memurlıığund;ııı 1 1 .tanbul ~ .'" ı er memurluğu arı· 
edilecek açık münakasa tarihi Sır borçtan dolayı m•bcuı ve Bır deynı mahkun ubihten do-
ilk Ulalarda 21 ıubatta yazılmıı sablma11 mukarrer olan ı ı•r- lbayıt.ma~cubı. alta kalem eıyayi 
iıe de bayram mUnaıebetile tehir peler;koJtuldar, a!nala kons r ey ıye ış u şubatın 23 üncü p -

edilerek mUteakip ilAnatta muhar- p~ hahları; kadıfe perdeler; gar- ı.artesi günü saat 10 dan itib=-
rer olduğu oıere 23 ıubat pa- dırop; port mant~;. karyolala~, ren Bakırköyündc sakız ağacın-
Hrteai ,nno tam ıaat on beşte maaa 25-2-931 tarahıne mOsadıf ~~ 21

1 No. lı hanede satılacaiı 
lıtanbul müıeJer umumi mOdOr· çarfamba gOnU ıaat 13 ten iti-

1 
an o.unur. 

ıo;o daireaiade icıa edilecektir. baren Beyojluada Camcı ıoka- 1 ta t 1 5 ıncı H' a mcmurh ıtund ~ 

J tanbul 5 ci Jcra dairesinden 

Mahcuz ve furuhtu mukarrer 
olan bir adet kapah S kitilik 
Boik markalı otomobilin 23-2-931 
tarihine mOıadif pazarteai aiinü 
Mat 12-13 kadar Talrlimde ot~ 
mobil tnaklcuf rnahallinde furuht 
edilecej'inden yevm ve vaktı 

tında lıUIJe apartımanı 1 No. da 
sablacaiandan talip olanların 
~n ve saati mezkurda 930-4762 
dosya numarasıoı hamilen ma· 
baUinde hazır bulunacak memura 
mDracaatJara lüzumu ilin olunur. 

meık6rda talip olanı;;;-mıhal
li~~e hazır b~lunacalc memuruna 
muracaatları ilin olunur. 

Bır borçtan dolayı mahcuz ve. 
satılması mukarrer üstü so k' 
t~.şlı bir adet 1 onson Sine::ka~ 
yundc Peren sokağında 2 No lı 
~ancde 25·2·931 tarihinde s;at 
2: 14 te açık arttırma ile sabla

cagmd n talıp olanların mezkür 
gOn ve saatte mn ali ndc hanr 
bulun k m"' ıu .. 
1 . _ '" ı unn muracaat· 
arı dan olunur. 
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HER NEVi OYUN 
KAGIDI BULUNUR 

Taşra siparişleri kabul edilir 
Toptan ve perakende satılır. 
Deposu Yenipostane karşısında-

ki caddede l 10. 20, Telgraf adresi 
Depo Istanbul, Telefon: Istanbul 62 ·- . 
Aksaray vilayetinden: 

1- 5 Şubat 931 tarihinde ihale edilmek üzre aleni müna· 
kasaya vazolunan Aksaray ilk mekteplerine ait 200 rahle 20 
siyah yazı tahtası 15 yaıı masası 15 dolap Ye iki yazıhanenin 
imaline görülen lüzum üzerine münakasa 20 gün daha temdit 
edilmiştir. 

2- Keresteler kuru ve budaksız temiz ve çırala çamdan 
olacaktır. Rahle ve yazıhaneler maarif dairesinde mevcut nümu
nelerine muvafık olarak yapılacaktır. Bütün levazım ve iıçiliği 
ve masarif müteahhitlerine ait olacaktır. 

3- Talipler ihale kanunu mucibince teminat vereceklerdir. 
imalatın mahiyetini ve şeraiti saireyi öğrenmek istilenler encU
meni vilayete ve maarif müdüriyetine müracaat eaerler. llin üc-
reti ve bilumum masarif müteahhide aıYtir. • • 

4- Aleni münakasa 5 Şubat 931 tarihinden baılar ve 25 
Şubat 931 tarihinde saat 14 te ihalt! edilmek 20 gün müddetle 
devam edeceği iJAn olunur. 

Osman Ferruh ve Senai Kazmirci 
(Sabık Stein} Beyoğlu lstiklil Caddesi No. 303 

Çocuk elbiseleri: 375 K. tan itibaren 

-ç~cuk paltolan: 695 ,, 
MUfambalar: ()95 ,, 

Erkek paltoları : 1095 ı~iı!::n 
Erkek kostümleri: 1395 ,. 
Trençkotlar: 1695 ,. 

Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuz olan fiatlarımız 

daima peşin para ile satmak hususunda herkes için faydalı olan 
prensipimizin bir neticesidir. 

Fiatlarımızdaki bu ucuzluk ayni zamanda gerek lslaııbul 

erkezimizde ve gerek taşra şubelerimizde müşterilerimizin gittikçe 
artmakta olmasından ileri gelmektedir. 

Ismarlama kostümler 
Emsalsiz fiatlarla imal edilir 

Yeni Makastarımız Mükemmeldir 

EmJak ve eytam bankasından 
taksitle satılık emlak 

lstanbul, Beyoğlunda zincirlikuyuda kasır ittisalinde ve Sarandi 

çiftliği namile maruf arazi müştemilitile biı likte ve senevi tak
sitle satılıktır. ihale 2 mart 1931 pazartesi günü Anl{arada Banka 

idare meclisi huzurile yapılacaktır. Temin at 1500 liradır. Bu 

hususta tafsilat istiyenler IstanbuJ, lzmir şubelerimize veya umum 
müdürlük emlak idaresine müracaat edebilirler. (244) 

En iyi Bayram Hediyesi 

Bir KUMBARA Alarak 
Sevindirjniz Çocuğunuzu 

( __ T_u_· r_k_iy_e_l_·ş_B_a_n_k_a_s_ı _] 
l 
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Diş macunu 

Ruj 

Podra 

Briyantin 

Pertev Müstahzaratı 
FABRiKASI 

PERTEV ve Şeı·iki 
Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarah ıtriye ve tıbbiyesi 

Kolonya 

Tırnak cilaları 

Losyon 

Diş tozu 

Esans 

Kozmatik 

Kinin-Karbonat ve sair devai l<omprimeleri 
Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 

\\...= =~=·"ll".'Q=5!"''11; ., ...... ,......_..111ıııı11a~ıııı.ıı::~ıııııı1111ıımıı1J111111aıttııı-...~•~ ~-~1iiıırw~~~ ............... ~ııu~ıııııııuımnıııı ııııuı:uıını ıııuııı -"ıı;u:ıcııııı uıııu:ıııuııııııuııııııııımııuıı:ıınııllK.- 1 

Halitasfiyede b:~~~n ticaret ve Si· Alı" ·1·1caret mektebı mubayaat ko· 
nai türk anonim şirketinin malı olup · 
Bursada kain olan değirmen ve ayrı • d 
bir sakaf altındaki soğuk haav depo~i· m 1 s y o n u n an : 
le buz imalathanesinin ,.c keza1ik al tr 
dönüm miştarındaki dut bah~esi toptan Mektebin orta ve f st kat l· ori dorla rının tam:ri 2 - Mart 931 ta• 
l"eya ayrı ayrı satılacağından taJip 0 • rihinde saat 14 te ihalesi icra edilmek üzere aleni münakasaya 
!anların lstanbulda Sirkecide Aksa· vaz 'llunmuştur. Ta.ip olanların yevmi ihaleden evvel depozito 
raylılar hanında 4 'üncü katta şirket akçalarını Istan'.>ul Deftardarlığı binasında müessesatı iktisadiye 
merkezinde tasfiye memurları Sezai, :t· muhasebecıliğine tevdi edere:< alacakları mal< buz ile yevmi mez
\'ukat Ömer Lütfü ,·e Osman Nuri \"e ~ ôr ve saatta mektkpte müteşekkil komisyona gelmeleri. Şart• 
Ali Buçuk zade Mehmet Beylere mü- nameyi görmek isteyen'erin de her gün 111ektep idaresine müra• 
racaatleri ilan olunur. caat eylemeleri. · 

Grip, Nezle 
HER 

ve Bronşite Karşıı : L l\11 OL 
ECZANEDE BULUNUR 


