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•d•> idam kaçağı 

· Bayramiriız Kutlıi Olsun! 
Sular çeki imi ye bati adı Bu sefer eezasını buldu 

Yunaniatanda ıu hücumu 
daha ıiddetli olmuıtür. O 
civar halkı müthit bir 

....., I< or ku içindedir 
Gti · ı E:.ı · . . . Tunca nehirlerinin 
~ uırnemızın Merıç ve i bir f elAkete 

le seller altında kalarak yen i h 
~ığını yazmıştık. Hadiseye dair geeln yen a· 
"!llerimiz şunlardır: 

Edirne. ıs (\"akıt) _ Tuğyan süktlnet ~ulm~a 
'- llehirler tabii mecralarına çekilmefe b8f amıf r. 
>akat (300) den fazla ev bili su altındadır. lhtf. 
)İrlar kırk senedcnberi bu kadar kuvvetli tutyan 
•ı.&•ıtınr söylemektedirler. 

I'~.. d 602 ev 80 f,.inde kalmıştır. ..,. -., .. zan esnasın a ~ d ı 
.., e. yıkıJmı;ıtır. 47 evin de çatısı ve ~var an 
~lnaı§, 15 tv kısmen banıp olmu~tur. Ntifu~ za· 
•ı-radığını yazmıştık. Hadiseye daı~ gelen y.enı ha· 
.. tçf askerin bof"uldu5u rivayet edılmektedır.. Uç 
araban da suı:ır' gijtürmüştür. Sellerden bırçok 
·~1Yanlar boğulmuş sebze ~ahçel!ri ~e tarlalar ha· 
~P olnıuştur. Edirne ile Karaagaç ıstasyonu :ıra· 
81hdald münafmlut ıs saat durmuştur. Bunun için 
~ta Uzunli:öz>rÜ yolu ile gö:1derilmiştir. 

\ 

. UÇ YOZ l\IETRE HAT BOZUI\! 
Tufyandan tr{?n hattının üç yüz metrelik bir 

.. Dar da bozulmuştur. Bu yüzden A':ruı;»a ile şeh· 
~iz arasındaki tren münakalatı kesılmıştir. Hat· 
tın hec11k olan kısmı Yunnn arazisi dahilinde bulun
dan için Rdirnc ile şehrimiz arasında trenler işlc
.. elllektedir. Avrupa ck~pr~r;i yckularmın .hattrn 

1 ~·olan )iısmına k~dar trenle buradan türk hu· 
4ltad11na ka<tar otomohIIJe gelmeleri ,.e hudutta tek
r., ttene binmeleri temin edilmiştir. 36 kilometre 
t.ttcladr11da olan bu şose iiz~rindc muntazam oto· 
-.... acyrfJ'leferi yapılmıştır. · 

"""" A•nıpa el·~prc'" İ yolcularından 10 kişi dün "h· 

S b "" •"11riinfze gelmftJerdtt. Ekspıcs 
n..ta __...,,.. .. altnt~,:tto• 

.,. .ilmekt.dlr; Dtlalt8 A• ft". 

.... r d..ı.Nttir .. 
llaltaJı:i U ... ·uf; un blr hatta Jtinde taiiJr edH· 

inesi muhtemel ı;örülmektedfr. 
(Ait t3~arı 4 üncü sanfada) 
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Erken bunama! 
T.ıbbı adlt ile Mazhar 
Osman bey arasında 
Bir gencin bunaması nokta

sında ihtilaf çıktt 
· "Erkea bunama,, sebepleri mevzuu etrafında son 

t1iftlerde bazı münakaşalar olmuş, Dr. Fahrettin n.,_ Beyin bir ki~bını Dr. izzetti!' B. tenkit et
~ Pahrettin Kerim B. cevap vermış, mev1.f hay
li •• 

-..Aka uyandırmıştı. dl. d k 
. "Erken bunama,, mevzuu etrafında a _ıye e ço 
Clfkbte pyan bir hadise olmuş, genç bır maznu· 
1t11Jt- L b d ğı hususu tıbbı adli ile Dr. ..__ .• ~unayıp un ama ı ' . 1 .. &tl.Qar Osman B. arasında ihtilaflı bır me9e e çı· 
~ıtır. . d d" 2:> yaşındadır. 
nu maznun Ligor Ismın e ır. . 

~dUre emanet' dairesine du,·ar delerek gı{mek ve 
~:l:icl Mustafa Ef nin 150 lirasını çalmak 8 

• ma~· 
' • etmıf, er· L~idur. Tıbbı adli, kendisini muaye~e best 
e.e11 b • .. t ı: oldoguna ser 
ı-... _-unama h:ıstalıgına mup e a aber akıl has-
-~rlmasr mahzurlu olmamakla ber Jdutuna 
~1*1arı hastanesinde tedavisi. mu!a~ık ·ı~iştir. 

Aor \'ermiş, Ligor, Bakırkoye gon erı uayene 

~Urada kendisini Mazhar Osm~ ~Şıi~ile ya· 
llıl §. diğer hastane doktorlarının 8 1 olma· 

~-.ı tetkikat neticesinde Ligorun bunamış por 
f e ra • l neticesine varılmış, oraca da bu ne ıc ' 

1 
&esbit edilmiştir. . "ki mil· 

lal Bunun üzerine, birbirine tamamıle11~~ :n ınaz· 
- '- arasında kalan adliye, bunun h~ 1 1~ •• der· 
~ evrakile birlikte tekrar tıbbı adJıye d.~0: akıl 
~.,:--r• Tıbbı adli, Mazhar Osman B. ve ıge il ri 
'i!!81ıklarr hastanesi doktorları tarafı~.da: zır~a-
1ıııa..:.."len mütaleaya karşı mütaleasını henuz a 
~~ıtır. ()s

~ır kaç ay evet de yine tıbbı adli ile .Mazh:r ka· 
~ B. arasında Karakaş Hüse\in ismınde ır . 
J.; llaaznununun deli olup olmad.ığı hususunda ihtı· 
tir tıknuştı. Tıbbı adlt bu katil maznuna için (deli· 
1ııJ. Mazhar Osman B. ve diğer akıl hastalıklan 
-.ıaneaı doktorları (değildir) demişlerdi. 
t. Vaziyet, adliye mahafilinde \'e doktorlar ara.coın· 
~ b1i1Uk alAka tev1it etmiştir. Ne suretle inkişaf 
~ beklenilmektedir. 

Sinema ve 

Şeker Bayramını okuyuculanmıza tebrik eder, tatil günlerini tatlı geçlrmelerıni dileriz 
G.ızltemlz öceki arkadı:larile birlikte iki basram ~nü çıkmıyac3kur. · 

Dün Sevindirilen Çocuklar 

Dün bir çok hayır .eemJyederfnde oJdulO gidi· hlmıyel etfıt anneler- blrll~nde de .!l50 
·ç~_uga elbise ~·e kumaş daJıtılmışdr. Re.,nlrniZ seviwJJrjlen yavrµlardan bir kiımını . bı~llk 
onunde toplanmış vaziyeitc güstenne'ktedir. Bir çok fakir alleletin çocuklannı senndiıen 
anneler birlığinin faal.hanuiılannı teMl eder, me.atlerlnCte mevaffıkiyet -dilerız. . 

{ 

• Şehir.de J)llnkli. N_~iıt 

·· denberl havalar bahail andınr d-rccede güzel ,.e güneşli ~çmektcdir. B"r cihet· 
iki gunn havanın bu güzelliği bir taraftan da ha} ram ı::ıfesi olmhsı dün şehre çok .canlı 

teıf havanı a vermiş. sokaklar ve çarşılar geçılcmiyecek bır hal almıştır. Re nıımız im anııı 
bir fD~n.urd isıifıde ederek Beyızft havuzu etrafında otuaanlan go teri~ or. 
güvcllığin en 

Gençlik Sayıfalarımız 

Hüseyin Gediz nehrini yü· 
zerek ge~mit,Nazif isminde 

bir köylü kendisine 
yardım etmittir 

Menemen, 17 (Vakıt) - ldam kaçağı Bozalanh 
Hüseyinin Akkedik köyünde köylü tarafından tam-
narak yakaJandığını yazmıştık. Hüseyin bu ak§P.nt 
Afyon trenile ve süngülü jandarmalar arasında 

Manisadan getirildi. Şerir korkak nazarlarla et· 
rafına bakınıyordu. Yanında Muradiye köyünden 
kendisine yardım etmek töhmetile maznun buluan 
Nazif isminde bir köylü nrdr. Kendileri derhal 
isticvap edildiler. 

Hüseyinin nasıl kaçtığını ve nasıl yakalancbtnu 
tahkk ettim, yazıyorum: 

Hüseyin idam sehpası önünden alacakaranbldall 
istifade ederek kaçtıktan sonra bütün kuvvetile u
zun müddet koşmuş n yorulunca bir çah 4ilthae 
yatarak gizlenmiştir. Burada bir müddet blmıt 
,.e kendisini takip edenlerin uzak mrntakalara dald· 
masından istifade ederek tekrar yola çıkımf, 1'1 
Gediz nehrini yüzerek karşıya geçntiş, yalan dalla· 
ra iltica etmiştir. Hüseyinin günlerce saklandlfı 
dağ Çukurköy dağ1andır. Burada bir maTI ftket 
bularak sırtına geçiren Hüseyin on gün kadar p 
lenmiş, buldukça ot yemiş ve bu havallnin ite.,. 
tamamen sanldrfını anladıiı için de bafka tarafa 
gitmeğe cesaret edememiştir. Nihayet k!-r ve ~lıll 
mukavemetini tamamile kırmış olacak kı diln pee 
sabaha karşı Akkedik ismindeki yöriik köyüne fn· 
miş ve Mustafa ağa isminde bir kiyJiintin kapı911U 

1 çalmıştır. Mustafa ağa bu m~hul adama ne lafe. 
diğini sormuş, Hüseyin de: 

- Beni misafir kabul eder misiniz, açım! demft: 
tir. Mustafa ağa Hüse}inin yüzünü görür e_rme~ 
firan hakkındaki tebliğ bu köye de bildirildfll için 
şüphelenmiş ve bu sefer kim olduğunu sorm 

• Hüseyin bu sefer müterecldtı bir ıa•ttWt 
- Ben çobanım • .Afanl kofdu. Onun 1~ MJ'Jt 

doi&flYol'UJll, demiştir. Hfl.M7ltt ba aracta ffMl1I 
beraber eline ~ ve bqka bir nama mallurer 
bir hOvfyet varakası da gimtermlştfr. Mustafa aP. 
bu dakikada 1Uphnf11fn kanetlendlffnf d~ 

{LOtfen sayıfayı çntrlnlz) - -- - .. 
Barolar 

Reımt müeııeıc olarak 
kabul edilirse 

Bazı avukatlar lehinde muta· 
vaıııt tesviye tarzı bulunuyor 

Ankara, 18 (Vakıt) - haklarında heyeti_... 
susa tarafından karar verilen bazı avukatlana ba
rolara kabul edilip edilmemesi meselesi doı.,.ııe 
baroların de\·let müessesesi acl · lunmur halr)ga 
adliye encümeninde kuvvetli L.• cereyan balnd .. 
ğu mahimdur. Mevsuk surette aldrfıın maıt.ata 
göre bu mesele bayramdan sonra adliye eac ...... 
de yeniden mevzubahsolacaktrr. Adliye Veldli Ya. 
suf Kemal Bey de bu husustaki noktal nU.rmı 
encümene bildirecektir. Avukatlığın devlet hizme
tinden madut olduğu kabul edilecek olursa banua 
bir takım kanuni neticeleri olacafından mesele etra-
file tetkik olunacaktır. Bir de milcadelei mlllfye 
devrinde bir hatası tahakkuk edenlerin sicillerine 
kaydedilmek şartile avukatlıkta kullanılmalan, an• 

cak ıslahı hal etmiş olduklarını gösterecek her 
hangi bir hareketleri görülürse evelki kusurlannın 
cezasının da iade olunması lehinde kuvvetli bir fikir 
vardır. Bu fikir kabul edildiği takdirde avukattı. 
ğın de,·Jet hizmeti olması şekli iltizam olunsa bile 
vaziyetleri mevzubahsolan bazı a\'ukatlar lehinde 
mütevassıt bir tes\'İye tarzı bulunmuş olacak de
mektir. 

Yunan-Bulfar ihtil&fı 
Atina, 18 (Apo) - Sofyadan ~e!cn haberlere 

göre Bulgar hükümeti, Yunan - Bulgar ihtil!fa· 
tının halli i~in lngilteı-e tarafından ,·aki olan ta,. 
,·assut teklifine cevap vermiştir. 

~~lgari~t~nın Ce\'abı rnalünı olmakln beraber 
Jn~~l_ız tekl~fıni bazı kuyut \'e şerait altuida kabul 
ettıgı tahmın edilmektedir Sal. h" tt 'y . . . • . · a ıye nr ı onan 
mehafılı, "\' unanıstanın bundan fazla bir fedakar-
~ık!a_ bulunamıyacağını ,.e Atina hükumetinin ba 

dı~t.ıl~flta nakabili inkar bir surette itidalini göete~ 
ıgını >C) an etmişlerdr. 

içeridedir 
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neşir ve teşmil etmesini arzu ett~· 
ğimiz insanların bizimle hemfı• 
kir olmasını istemek hakk1.mız• 
dır. Bunu ifa etmek istemiyenler 
olabilir. Fakat bizim de buna 
karşı dü:şündüğümüz vaziyetlet 
vardır. Biz de bunda müsamaha 

Encümene! 
Komisyonlara havale çıka

cak bir iş için uğursuz sayan
lar haksız mıdırlar? 

Gazi 
bir 

Hazretleri 
nutuk 

Jldanada mühim 
irat buyurdular 

Hayır: Bizim yeni şehir 
meclisinin Uç beş gUn kalan 
mesai zamanında kaç husubi 
encümen, encümenlerden mü· 
rekkep encümen kunılduğu
nu görürseniz siz de bizim.le 
birlikte, muhakkak hayır di· 
yeceksiniz .... 

"Ferdi ıstırapları bütün millete şamil gibi göstermek 
suretile Cümhuriyet hükumetini iğfal etmek istiyenler 

bilsinler ki, daima aldanacakla-rdır ,, 
Bunun sebebi ne? Çok za· 

man tedbir bulup şikAyet din
direcek yerde kendimiz vanz
dır, gene kendimi1.., gt'.lya ça
re ve icra başkasının i i imiş 
gibi oturup dert dökenlerin 
arasına karışırız. 

lşte sebebi hudur! "Ya bu
nun sebebi ne?,, diyeceksiniz: 

Ya bir taraf için ortaya 
müsbet bir teklif koyacak kn
dar o işe kendisini ciddi ver
memek, gö teriş yapıp günü 
kazanmak ... Yahut, diğer tn· 
raf için söylenen bir öze cid
di kulak \'erip kendini yor
maktan .kaçmak \'e gene gü
nü hoşça geçirmek? .. 

misafiri içeriye almış ve oğlunu karıyı 
nöbetçi bırakarak dışarıya çıkmış bil· 
tün köylüyü toplıyarak evine getirmiş
tir. Burada toplanan köylüler Hüse
)ini bir hayli sıkıştırmışlar ve hakiki 
hüviyetini anlamak için bir katıra bağ
Jıyarak 'tazyik etmişlerdir. 'eticede 
Hilseyin idam kaçağının kendisi oldu
ğunu itiraf etmiş ve köylüler derhal 
bu azılı şeriri zabıtaya teslim etmiş
lerdir. 

Nazifin Hü eyinin firannı teshil 
l~in Tesika bulduğu yardım ettiği an· 
18§11mış gibidir. 

Menemen, 17 - ldam firarisinin 
kaçtığı esnada ellerinin kelepçeli olup 
olmadığı meçhul kalmıştı. Söylendi· 
ğine göre Hüseyin tutulduğu vakit hu 
ciheti izah etmiı} otomobilde iken elin
de ke1epçe olduğunu fnknt ge.,·şek bu
lunan bu kelepçeden eIJerini uğnışa 
uğraşa kurtardığını, sehpayı görür 
görmez bütün kuv...etini top1ıyarttk 
kaçtığını Ye dağdan dağa gezdiğini söy
lemiştir. 

HOKOM lNFAS EDlLDt 
Menemen 18 - İdam kac:ağı H lise-. . 

yin bu sabah dördü yirmide asılmış ve 
cezasını bulmuştur. 

BALIKESlRLlLERlN 
MUHAKEMESi 

Adana, 17 ( A.A) - Reiaicilm· 
hur Hz. Adana Türkocağında 
kadın, erkek birçok münevver
i-erin teıkil ettiği gnziae bir he
yet huzurunda şu nutku Irat 
buyurmuılardır: 

Arkadaşlar; 
Birkaç günelen !beri mıntaka

nızda bulunuyoruz. DUndenberi 
de muhitinizde, içinizde, tema
sınızdayız. Bu muhitte mevzuu 
babsolması taridi hatır olun 
muhtelif meseleler lizerinde mUm
kün olabilen tetklkatta bulan
dum. Zirai, ticari mevzulara te
mas ettim. BUtUn bu tetkikat 
ve me~hudatımızla bende hasıl 
olan kanaati birkaç ktlime ile 
huzurunuzda ifade ~tmek isterim. 

Bu memleket halkı umumiyet
le büyllk, ciddik hakiki bir ıstı· 
rap ve sıkıntı arıısıpda değil
dir. Fakat bazı sıkıntılara maruz 
kalmış kimselerin mevcudiyeti de 
gayri kabili inkirdır. Yalnız Uıe
rinde tevakkuf olunacak nokta 
tudur ki; asıl ıtkınttya ~uçar blan 
halkın umumiyeti olmaktan ziya· 
da bUyUk araıi ve çiftlik sahibi 
olanlardır, umumiyetle zengin 
tanınmış zevattan bazılarıdır. 
Bunlar arasında ötedenberi az 
zamanda fazla servet iddihar et· 
mek arzusu ile maliyelerinin ha
ricine, fe_vkine çıkanlar vardır. 
Bunlann tabii muhtelif bankala
ra, ıuraya buraya yaptakları 
botçfarı teraküm etmiş, nihayet 
bunları sıkıntı ve ıstırap verecek, 
mıümidi verecek •niyetlere ka
dar sürüklemiştir. Asıl halk ta
bakaları, çiftçiler, emeği ile ge
çinenler ıstırap havası diye ya
rablan havada teneffüs etmek· 
tedirler. 

Halkın ıstırap ile allka dere
cesini tayin eden bir misal s6y
liyeyim: Dört mıntakada k~ylil· 

Dünkü sayımızda Balıkesirlilerin ler kooperatif vilcuda getirmi,. 
muhakemesinin hitam bulduğunu "e ler, çalışmışlar ve mqru borçla
mahkemc heyetinin karannı ya~mış- rmı az zamanda tediye etmita 
tık. DUn gelen tafsill1ta göre müddei- Jerdir. Sıkıntıya sebe;p olarak 
umumt maznunlann 15:> inci maddeye şitilen diğer bir sada da vergi 
göre tecziyelerini talep etmiş bllha sn 
bu işte lbrahim Süruri Ilc.}in siyasi tazyikidir. Hakikaten bu mem· 
faaliyetinin muzir m.aksatlnrJa husul Jekette diğer mıntakalardao faz
bu1duğunu kendi inin babasının nüfu- la bir vergi sıkıntısı vardır. Bu· 
zundan i tifade ederek halkı tahrik nun da sebebi aenelerdenberi 
ettiğini intihabat esnasındaki ne riya.. bu mıntakada. vergi vermek 
tı ve nutuklarile halkı galeyana sev- itiyadmıo daima müsamahaya 
kettiğini hükumeti anarşi içinde giit;- uğramasıdır. Bir taraftan vergi 
termek suretile vaziyetler ihdas ettiAi· vermek vazifesile mükellef olan 
ni ·n diğer maznunlardan Vehbi Beyin vatandaşlar daima vermemek 
de ayııt suretle rnal<sadı takip ettiği- tarafını iltizam etmişler, diğer 
ni fakat eski hizmetlerine binaen ceza- taraftan vergiyi almak vaziyetinde 
sının tecilini, diğer maznunların teczi olan maliye memµrları suiisti
} e&ini istemiştir. mal yapmıtlardır, rüşvet almıı-

Bundan sonra hey.eti hakime müza. lardır, vergi almakta müsamaha 
kereye çekilmiş ve dün yazdığımız ka- göstermişlerdir. Bu iki tarafın 
ran tefhim etmiştir. Bu kararın met· tavru hareketi vatandaşları ver
nini bugün aynen tekrar ediyoruz : mekle mükellef oldukları vergi• 

lbrahim Süruri Ef. nin, türk ceza Jeri tediyede tekiıille \'e mOıa
kanununun ı:>:> inci maddesine uygun mahaya alııtırmışhr. 

• olan hareketinden dolayı, altı ay hap. Bu suretle vergiler teraküm 
sine ve 25 lira ağır para cezasile teczi- etmiştir. Bu maliye memuru ber· 
J esine, ve biraedri Mustafa Ef. Ye taraf edilmiş, çalııkan bir def· 
kahveci Server ve ama.,·ut Cemalin yi- terdar işe başlamıı ve en niba· 
ne ayni madde ahkamına tevfikan, iki· yet kanun belki biraz fazla ciddi 
şer ay hapisleri ve 25 er lira ağır ce- bir surette tatbik edilince milsa· 
zasile tecziyelerine ..-e avukat Emin mahakarlığa abımıt vaziyette 
\"edat, arzuhalci Aptullah Feyzi, tü· l d 
tün inhisarı memurlarından Jhsan n bulunan ar a sıkınb ve ııbrap 
lbrahim Süruri Ef. "nin büyük birade· tevlit etmiştir. Bu sebeple dahi 
ri Abdullah haklarında temini kanaate sıkıntr içinde kalmıı olanlar bal~ 
kAfl delail görülmediğinden bernetlt'· kın umumiyeti değildir. Gene 
rine ve Vehbi Beyin ~kınlık ve dint en zenginlerdir. 
ta.hrikltıa ve gizliden gizliye çalıştığı Vergi vermek istemiyenler 
hakkındaı hiç bir delil ve emare görül· içinde tahsil glSrmemif olanlar 
mediğinden beraetine ancak K. ordu ku için tasavvur edilebilecek bazı 
mandam Pş. ile vaki mtikAlemeJerin.de sebepler olabilir. Fakat anlayan 
~ kuvvetler hakkında şayanı dık· ve düşfinen insanlann vergilerini 
kat lfadatta bulunn:ıalan hasebile mem Yermemelerinde hiçbir makul sebep 
Jeketl olan Balıkesırde kalması muvn· dQşünOleme.z. Maliye memurlarının 
fık görülmemiş olduğundan 20 ey)Ql •. . k . 
1%93 tarihli ldarel örfiye l\ararnamesi· da auııst!m.al ve te isül g~ster-
nln maddel mahmsasmm bahşeyledi· memelerı ıcap eder. . 
ği salft.hlyete istinaden mumaileyhin Bankalara olt1n borçlar da aynı 
hir sene müddetle lstanbulda oturma· sebeplerle teraküm etmiı olabilir. 
ll!.lll. kar~ ~tir. Bundan baıka birçok köylülerin 

birçok mesai erbabıma muhtaç 
olduklan parayı şundan bundan 
hatta yüzde yüz elli faizle teda
rik etmit oldukları anlatılıyor. 
Bunlan 6demek bir vatandaıa 
nasip olmuyor. Mesai erbabı mU
rabahacılan memnuu edemediği 
zaman derakap feryat baılıyor. 
lsbrap sesleri işitiliyor. Sebep 
ne olursa olsun vatandaıin der
dine çaresaz olmak, ona muave
nette, mUzaharette bulunmak 
cUmburiyet hUkümetinin şitap 
edeceği bir vazifedir. Fakat 
bnkametin mUzaharetini talep 
ederken ona karşı hakiki ahl6k 
sahibi olarak çıkmak yegane 
çaredir. Yoksa bir takım hasis 
ve idi menfeatlerjni gizlemeğe 
çahımak, bu ferdi ısbrapları 
bntOn millete şamil ısbrap gibi 
flSstermek ve bu suretle cUm
tiuriyet hUkümetini iğfal etmek 
iltiyenler bilsinler ki daima al-
danacaklardır. 

Arkadaılar; 
Vatandaılarr, milleti iğfal et· 

mek ve kendi nameıru ve menfi 
hedeflerine sevkedebilmek için 
bu hususta mllteıebbis olanların 
kullanmadıkları vasıta kalmamış· 
tır. Her nevi hileye, aahtekirh
ğa tevesaül etmiılerdir. Bilhassa 
bu muhitte meşhut olan bazı 
faaliyetler ve bu faaliyetleri vü
cuda getirmek için ileriye atı
lanlar sizlerce benden fazla ma· 
lümdur. Bu gibiler sureti umu
miyede vergilerin çokluğundan 
bahsetmişlerdir. Bu gibiler hali 
hazırdaki rejimin dini kaldıtdı
ğından ve ıeriatin iade olunaca
ğından bahsetmiılerdir. Vatan· 
daı olan bir insanın, devlet kur
muş bir heyeti içtiınaiyeye men
sup bir ferdin verginin kalkabi
leceği hakkında fikir edinmesi 
ve buna sevkedilmesi, bu heyeti 
içtimaiyenin izmihlilini ve dev
letin inkırazını talep etmekle 
müsavidir. Askerlik nasıl vatani 
bir vazife ise vargi de vatanda
şın behemehal ifaya mecbur ol
duğu bir· borçtur. Vatandaşı mil
lete karşı, milletin kemal ve kı
yamını temin edecek tedbirlere 
karşı sevkehnek millete, devlete 
kartı en bUyük bir ihaneti irti-
klp etmektir. 

Arkadaşlar~ 
Bu gibi insanların-ki derhal 

hükmedebiliriz - vatanla, millet
le vicdani ye hissi bir alakaları 
yoktur. Kendi muzmerrahnı set
retmek için daima ortaya attık
ları mukaddes bir kelime vardır: 
Hürriyet. Vatandaşlar bilmelidir 
ki vicdant ve fikri hfirriyet var
dır. Fakat nihayet bunlar namah
dut değildir. Ferdi hürriyet kar .. 
tııında fertlerin heyeti umumi
yeıioin kurduğu, dayandığı bir 
devlet vardır Devletin de irade
si, hakimiyeti vardır. 

Fertlerin hOrriyetini mahfuz 
tutmakla mükellef olan insanla
rın diğer taraftan devletin de 
irade ye hakimiyetinin melfuç 
bir hale gelmemesine çok dikkat 
etmeleri llzımdır. 

F ertlerio hürriyeti devletin ---------·-'""'"'_,.. __ , . -
irtihal 

Keçeci zade lzz.et Fuat Paıa
nıo mahtumu Keçeci zade Ka
zım Fuat B. irtihali dancenan 
eylemiıtir. Cenazesi bugün Ka
dıklSyünde Bahariyede Hacı Şük
rü sokağındaki 7 numaralı hane
sinden kaldırılarak l<adıköyde, 
Osmanağa camiinde öğle nama-
zını badeleda Karacaahmetteki 
makberei mahsusasana defnedi
lecektir. Cenabıhak merhuma 
rahmet ve ailesine sabırlar ih-
san eylesin amın. 

hakimiyet ve iradesinin mahfu
ziyetine vabestedir. Devlet ira
desi mefluç olursa fertleriu hür
riyetini muhafaza edecek hiç 
bir kuvvet ve vasıta kalmaz. 
Binaenaleyh hürriyeti yalnız bır 
taraflı değil, her iki taraftan 
dilfUnmek lazımdır. 

Arkadaşlar; 
Ferdi hürriyetler mukaddestir. 

Bunların mahfuziyeti için daima 
çlllışılır. Fak at bu mesaide dev
letin kuYveti, otoritesi hiç sayı· 
lırsa - farzı muhal olarak belki 
bu hiçe indirilebilir - ancak bu 
takdirde bu gibi insanların ni-
hayet beliemahal baıka bir dev
letin otoritesi albna girmek zil
letine C:lUıeceklerini, yabancı bir 
devletin otoritesinin esaret zin· 
clrlerini kendi ellertle boyunları· 
na takmağa mecbur olacaklarını 
hatardan çıkarmamak lazımdır. 

Vatandat olan fertler kendi 
hürriyetlerinin bir k11mını seve 
seve lüzumlu IJÖrerek devlete 
zaten devretmitlerdir. Devlet 
kendisine has olan irade ile ferdi 
hürriyetlerin bir kısmına yine o 
hürriyetlerin temini için sahip o· 
)ur. Yeter ki devlet hakimiyeti 
milletin refah ve saadeti umu
miyesine ve vatanda, hüriyetleri 
nin teminine masruf olsun. Bugün 
kü cümhuriyet hükumetinin ve 
fırkamızın takip ettiği mefkure 
bu gayeye matuftur. Bu kadar 
alidir, bu kadar mukaddeslir ... 
Bqka tür1ü dütünmeğe imkan 
yoktur. VatandqlarCA bu emn\
yet hasıl olduktan sonra fert
lerin kurdukları devletin kUvvet 
ve otoritesini maaun bulundur
mak için vatandaflara terettüp 
eden vazifeler vardır. Bu meyan
da memurlara ve bilhassa ha
kimlere teveccüh eden vazife bü
yüktür. Hakimler, vatandaşların 
hürriyetini mahfuz tutmağı dü
şünürken devlet otoritesinin ha
hikaten muun kalmasına dik
kat ve riayet etmelidirler. Aksi 
takdirde kendilerine tevdi edil
mit olan yüksek vazifeyi ifada 
kusur etmit olurlar. 

Arkadqlar ! 
Memleketin gençliğile, mual

limlerile kartı kartıya bulunuyo
ruz. Muallimler bir noktai na
zardan memur mütalea edildik
leri için siyasetle iştigal etmez 
diye prensip ifade olunur, bir iti
barla bütün devlet memurları 
siyasetle iştiğal etmez, yani me
mur ve muallimlerin vazifeleri 
o kadar çok ve mühimdir ki bü
tün hayat ve zamanlarını buna 
hasretseler ancak resmi vazifele· 
rini hüsnü ifl etmiş olurlar. 
Fakat açık söylemeliyim; inti
hapta reylerini kullanırken şüp· 
hesiz onlar da bir fikre, bir progra 
ma, bir ideale rey vereceklerdir. 

Bugünkü hükUmet ve fırkamız 
arzu eder ki bütün muallimler, 
bütün memurlar, bütün vatan
datlar reylerini kendi lehinde 
isti.mal etsin. Muallimler ve me
murlar hükumetin istinat ettiği 
fukamn aleyhinde rey vereceği 
zaman fırkanın bundan memnun 
olacağını zannetmek doğru ol
maz. Rey veren muallimin ve 
memurun reyinde vicdanının 
müsterih olması için her halde 
cümhuriyet halk fırkasının takip 
ettiği programın isabetine fik
ren kani olması lazımdır. Bina
enaleyh bütün vatandaşlar proğ· 
ra.mı iyi tetkik etmeli. Diğer 
kartı çıkacak programlarla mu
kayese etmeli, nihayet görüle
cektir ki bu millet için en doğru 
ve en faydah olan pıoğram fır· 
kamızm takip ettiği programdır. 
Biz bu kanaatteyiz. Bizimle a
likaıı olan ve bizim fikirlerimizi 

Muhterem arkadaşlar! Mual· 
limler ve bütün gençler ocak a• 
zası olar.ak dahi ifa etmeğe mec• 
bur oldukları vazifenin çok yiik
sek olduğunu takdir ederler. Bir 
arkadaşımız "biz milliyet fikirle· 
rini dağıtıyoruz,, dedi. Tabii 
bu yolda ötedenberi sarfedilen 
gayretlerin devam edeceğine 
şüphe yoktur. yalnız milliyetin 
çok bariz vasıflarında birisi, kır 
metli esaslarından birisi dildir. 
Türk milletindenim diyen insan 
her şeyden evel ve behemehal 
Türkçe konuşmalıdır. 

Türkçe konuşmıyan bir insan 
Türk harsına, camiasına mensu
biyetini iddia ederse buna inan· 
mak doğru olmaz. Halbuki A· 
danada Türkçe konuşmıyan 20 
binden fazla vatandaş vardır. 
Eğer Türk ocağı buna müsama· 
ha gösterirse, gençleri, siyasi iç• 
timai bütün Türk teşekkülleri bu 
vaziyet karşısında bihis kalırsa 
en aşağı yüz senedenberi devam 
edegelen bu vaziyet daha yüz• 
lerce sene devam edebilir. Bu• 
nun neticesi ne olur? 

Efendiler; her hangi bir fela• 
ket günümüzde bu insanlar baş· 
ka dille konuşan insanlarla elele 
vererek aleyhimize hareket ede· 
bilirler. Türk ocaklarımızın baş• 
lica vazifesi bu gibi unsurları -
ki bunlar Türk vatandaşıdırlar, 
halde ve atide talih ve mukadde
ratı.mız birdir - bizim dilimizi ko 
nuşam hakiki Türk yapmağa ça· 
lışmakbr. Gençlerimizin bu yük· 
sek vazifede az zamanda muvaf· 
fak olacaklarını ümit ederek söz· 
lerime nihayet veriyorum. 

Reisicümhur Hz. gerek ocak· 
lılar tarafından gerek uğradığı 
yerlerde, geçtiği yollarda biriken 
binlerce halk tarafından hararet 
ve muhabbetle alkışlanmışlardır. 

GAZI Hz. KONYADA 
Konya, 18 (A.A.)- Reisicüm• 

hur Hz. akşama doğru otomo• 
bille şehri gezmişler, 18 de dai
relerine avdPt hnvul'muslardır. 

Şeyh Saıdın oğlu 
Müddei umumi, idamını istedi 

Ankara - Şimali Kürdiıtan 
cümhuriyeti tesisi için gizli ce• 
miyet teşkil ederek faaliyette 
bulunmakla maznun Şeyh Saidin 
c ğlu Salahattinle arkadaşlarının 
Ankara ağır ceza mahkemesinde 
cereyan eden muhakemelerinde 
müddei umumi Ekmel B., Sali
hatlinle arkadaşı Memduhun 
idamlannı, cemiyete gizlice mil• 
hürler hazırlıyan mühürcü Mus· 
tafanın fer'an methaldar olarak 
tecziyesini, sabık Beyazıt meb'· 
usu Şevket ve Yalovalı Ahmet 
B. lerin beraetlerini istemiştir 
Muhakeme, müdafaaya kalmıştır 

6:üzel bacak 
m ., saba amız 
Yarın nihayet buluyor 

Müsabakamız yarın nihıı
yet buluyor. Foto S. Süre) .. 
ya yarın akşama kadar müra
caat edecek hanımlann bacak 
resimlerini hesabımıza çeke
cektir. Elimize ayın yirmisin· 
den sonra geçecek resimleı· 
mü abakn)a dahil edilmi:rç
cektir. 

Müsabak:\_.mıza i tirak edip 
te neşredilmiyen resimler 22 
subat pa7.ar niishanuzda hep 
birden basılacaktır. 

Birinciliği kazanacak hanı· 
mın alacağı hediyeler içinde 
bir sene mi.iddetle her hafta 
bir cift ipekli corap '·ardır. 
lkinciliği kawnacak olan ha· 
nım üc ayda bir çift isknrpiııe 
malik 

0

olncal~tır. Müsabaka ne 
ticesinde kazanacak yirnıi 
beş hanım muhtelif hecliyeJe_r 
alacaklar bu meyanda şehrı· 
mizin en büyiik kurk ticaret· 
hanesi olan Beyko müessc:e· 
si mantolannın kol ve yaka· 
larını i tediklcri cici kUrkler· 
le süsliyecektir. 



ŞUBAT 1931 ~ 

V • ... . 1 Yeni hastane için bina 1 Adliyede 1 
ereme ılaç mlnıikafPl Bu işe ıiz de şaıın! ---=-~~~---

aranıyor Ş f B ı: 
F .d A ·kadan Sıhhiye müdüriyetinde topla- eri ey rJ man merJ Sular damacanalarla nan hıfz1J111bba meclisı'nı'n seçtigwi D evlet ıuraaı, nihai aafhada 

nasıl 
? nakleclilecek ama komisyon yeni açılacak Verem sabık polla mildiirilnün mu-

ÇJ karılm ı Ş tJ • Belediye suculara emir hastanesinin tesis ' küşat ve hakemeden men'ine karar 
vermiş, sular memba1arından bir ıenelik masrafını ( 130000) vermiıtir 

D - -- k . d. 7 damacanalarla nakledilecek lira olarak teabit etmiştir. Ko- PoJis dördüncü ıube müdDr-
ev Jet ıanatoryomu baf he İGll ne ıyor • diye" Biz bu haberi memnu- miıyon hastanenin açılacagwı bi- 1 

niyetle karşıladık isterken üğündeki 6,000 lirahk zimmet 
Veremin afı ile iyi edildiği ,ehir sıhhiye müdürünün be- nayı da aramaktadar. içtimada meselesinin Istanbul ağır ceza 

llleıelesi etrafında rıkan mOna· yanatını okuduk. Sıhhiye mü- hastanenin ıüratle açılması tek- mahkemesine intikal ettig· ini dün 
le ~ dürü diyor ki: rar ıörlltülmOttür. 
•ta münasebetile · maruf ve "Sehirdeki bütün memba y yazmıştık. Mmemmim tahkikatı-

•(j ı · · ı d ı apılan istatistiklere göre Is-- tehassıs hekı'mlerı'mı'zı'n ver· su an pıstır, mikrop u ur. ç- mıza göre bu meselede ba ' 
d"kl meğe salih değildir .... ,. tanbulda (20000) veremli vardır. ' f ıca 1 

eri cevapları sıra ile dercet· Hayret ettiniz değil mi:' Bunlardan vasati olarak senede maznun bulunan dördüncü şube 
llliıtik; bugtın de heybelideki Sabrediniz, müdür beyin söz- iki bini ölmektedir Bu hesaba sabık komiser muavini CemaJ B., 
Devlet Sanatoryomu başhekimi )erini biraz daha dinleyin ba- bu 6,000 lirayı ecnebilerin Tür-
T kınız ne1er işiteceksiniz: ıöre günde beş kişi veremden 

evfik lsmaiJ Beyin cevabın' "Şişli civarındaki lağımlar ölmektedir. kiyede ikamet ve seyahatleri 
betrediyoruz. Tevfik Jsmail B. açıktan akıyor. O civardaki hakkındaki kanuna muhalif ha-
diyor ki: bostanlarda yetişen sebzeler Zat it ~ri ~ı.ıhaaebe ı~ıiinde reket eden, bu kanun ahkamına 

n:ıikropludur. Şişli tarafında y d ı 
On sene evvel intişar etmiş ttlrkç~ tıfo bunun için çoktur.,, eniden ıahtı mııt cuz an erı riayet etmiyen ecnebilerden ka-

tıp kitaplarına bile geçmiş ve menfı Sıhhiye müdürilnün bu söz- ele gec;irildi nunen alınan onar Jira cezayı 
•eticeleri kaydedilmiştir. Jerini işittikten sonra beledi- Zat itleri muhasebeciJiai tara- h J'f ı d 

...... ·ı k' ı ve hattı yenin sular damacanalarla 6 mu le ı zaman ar a zimmetine, 

.uır ı acı evvela he ım er fından verı·lmekte olan u"ç aylık 6 000 ı .... t-'L - · .Kabir nakledilecek diye verdiği kara , ira ihtilasla maznun bulun-
u ~•assıs hekimler ögrenır. rın faydah olacağına ve bu maaıların yoklamasına devam 

tatb·k d Bu bir a~ı maktadır. Ve bu husustakı' tah-
1 • görürse tatbik e er. :. tedbirle şehirde sıhhatin ko- edilmektedir. Martın on be,ine 

'te bilhassa canlı mikrop ile yapılmış runacağına inananlara siz de kikat, ikinci müstantiklikten mu· 
'bir aşı olursa o zaman tatbik için he- şaşın." doğru tediyata başlayacaktır. hakeme kararile çıkmıştır. T eftiı 
kiınıerin kanaatı· de kılff gelmez, mem· Bu yoklama eınasında yeniden ü k b d 'h 1 ı T 

' 

ve m ra a e e ı ma gösterdik .. 
eketin sıhhati umumiyesile alakadar, Dr. evflk lamail B. Bı"z de ıaıalım . baıı sahte maaı kuponları ve 

Ü d t leri noktasından mülkiye mUfet-aaJ;'ihiyettar makamın buna m sa e e mütevellit olduğu tahakkuk etmiştir. cüıdanlara ele geçirilmiş, ve bu 
itte ·i ~arttır. Buna mukabil bugün bütün dünya.- cüzdanların yeni deiil geçen tişliğince tahkikat yapılanlara 

Hamburg civarındaki .hayv~nat ~ah da (Actualite) olan ve geçen seneki bu istatistik en ufak tahlile bile muka ıene yapılan sahte cüzdanların gelince, bu tahkikat, muhtelif 
f.esinde maymunlar ~zerındekı tecrube b<'yneJmilel vere~. k_ongr~inin esas vemet edememiş kendi memleketinden birlikte yapıldığı anlaşılmışbr. safhalardan geçmiş ve dün İp• 
Jer \ illis isminde hır ha) tar. tara~ın- mevzulanndan bınnı teşkıl eden Pas- vaki olan neşriyat ile yalnız başına bu ret ettiğimiz gibi sabık poliı 
dan )apılmıştır. Bu husustakı neşrıya tör enstitü ü ikinci miidürü profesör istatistiğin kıymeti olmadığını göster- Cenup hududunda bir müdürü Şerif ve dördüncü şube 
tı aşının lehinde ise de bun lan~ dos):a Kal metin verem aşısının tecrübe hay· meğe kftfi gelmist' Bir defa istatisti tecavüz müdürU Sadettin B. ler hakkın• 
larını tetkik eden alimler tecrirbelerın vanlannda a5ikar surette müspet neti- g·e esas olan nu··f~ ır. eks·ık hesap edı·ı . . . :_. 
il usun U f d b ld ld - ö daki evrakm nihai kararan itti· nıt bir meseleden bulunması lazımge- celer ,erdiğini ve bundan birçok şey- r· · 1 1 • "taht r a an ı m ıgıne g re, 
1 t') d < ıgı an nşı mı:.tır sanıyen payı a 1 M h . t' h .. D 1 t ş d d 
en şerait ''e emni)et (Gnran 1 en ler bel,Jediğimizi zikretmeden geçemi- miicmir olan b 'k b nın hastaların cenuptan ge en es ur aııre ıne azı ıçın eve urasın an a 

lhahrum olduğunu görmüşler n (Gn:ı. yeceğim. dan birrok vereu 1.a,sa.: -hir hastane- mensup 300 kifİ, Şimaldaki Ge- geçmesi lizımgelmiıtir. Devle 
n jJ • b. t .. b ) dive tavsif ederek J .. • d k" t ··1 ı ı· :s m 1 erı :.-- 1 ş 1 . t tk'k d k mı ır ecru e ·. . nsan uzerın e ı ecru >e ere ge ııı lerine girerek . f t deceği ve bunla· yis aşiretimiz üzerine tecavüz e urası, mese eyı e ı e ere 
~ddetmişlerdir. Netekım bu zn~tr takı- ce malesef Frimanın eyi neticeler a- rı d . ·t ı· 1 .'ğe ~ . e d'I . JA 335 koyun gaspetmiş fakat nihai safhada Şerif B. in ekıe· 
uen yi . i hayYnnat bahçesındc 'e J d • lı.ld' d .•... k' 1 .. n a ısa ısı e ılave e ı mesı öZım ' . . 
p . ne a)n ın ıgı~ı 1 1~ ıgı '·l a arın ~uşah~ geleceği dü ·ünülm 1• tir. Hata bu za· Geyisler müsademe nehcesmde riyet!e muhakemeden men'ine 

11dman a!'iısının har taraftarlarından deJernın eksenyetle bu maddenın tesı ~ . em ş. - 1 d 
'-rtar "Kloz un ma\ munlar üzerinde . . .. . • tın kaydettığı nüfus mıktan dogru ka kuyunlan kurtarmış ar ır. karar vermittir. Bu itibarla Şerif 
d •• . . rını gosterecck rnzuhtan arı oldugunu 1 l d'ld'W• h ld ·ı B d t h ııııauuıuıııııumııııııııııı ıııınnııı fflllllltlllllfıtlllll ııııuıııııınmııwıııııınıııııu 111 B b k d d b k eva- ettı'grı· tccı·l··11Jeler ,, ... ı·arki neti· . . . m e ı ıgı a e bı e u apeş e as d · · t t d· .· . sıtala . in sa ı ör üncü şu e o• 

'" .; u \ tanımış Alman serınyununun neşrıya- . .. .. . a Yerem ıçın mevcu e an 'a · 
teleri teyit etmemiş ve hatta Klozun t d 1 B 1 b' ki tanelerınde veremden olduklerı kayd<'n da hı',.bı"ı·ı'nı·n •ntbik olunmamasın• miser muavini Cemal B. mese-l . rn an an ıyoruz. un arın ıı· ço · arm h . rrn n :s K • 

.... ehin~.e delil ?larak neşrettiği son- da tedaviden evvel ve sonra balgam ta akkuk eden kasabaya aıt eşhasın \C şart koşuyor; abi takdirde ilacın te· lesinde ihmalden muhakemesi 
ralri tecrubelerinın doğrudan doğruya .. t 1 rf ibi t d 1 t fat ceh'elfne iJAve edilen aşılanan mm -: .. •- e-=-...1-n bu.ola... mea'uJ . ve ı·on gen muayene e g e a-~ e· ..,.r gos...,raena - ~ mevınubahiı değildir. 
qınrn al~yJu~de olduğu ~e bunun may sirin~ ti pet olarak gösterecek .mua.Je t~ka ile a ılanmamış şehirler arasında addediyor. Binaenaleyh bir haataJa ~ı Cemal B. in davasında ihmal• 
•anlar uzerınde ne vakı, ne .~. ~ff neJer ihmal edllmfstlr. Bir kısımlaıı- bır fark kalmamaktadır. yapılınca &S&'arf altı ay başka hiçbir te 
bir tesi~i ~lm~dı~ını ispat eyledıgı ha:ı. nın ise muahharan müşahedelerinin Alman posta nezarenin memurla.r!· daYi yapmı1acağız? jşte bunu yapama den munun diğer bazı memur
fttle gorulmuştur. tetkikinde esasen vereme müptela oJ. na bu aşının tatbikını tavsiye ettıgi yız, çünkü bu altı ay zarfında Fuat lar da Yardır. Bunlar, muhakeme 

Bu ~ .nk y~pıldığı . ~amanl~r~a, mamış kimseler olduğu anlaşılmışt.ır. (?'ecbur ettiği defil~ doğrudur. lJ~i Beyin zikrettiği mucizelerden birini edileceklerdir. 
herhangı bır aşı ıhzar edılırk~n rıa)et O kadar ki Almanların tanınmış verem bır yoldan ziyade sıyasf bir sevkiilcış değil birçoklannı aratan "Pneumoto- Avukatlar, bu •enede Avrupa 
edilmesi en iptidai ve csns. kaıclelerden hekimlerinden Ulrici ''e Grass bizzat ile görülen bu ilAç için böyle ~ir ha- rax,, tedavisi gibi bir vasıtanın tatbik ıeyıhatine qıkecıklar 
elan temizliği temin edcmı~ece_k ~adar Fridmanın teda,·i ettim diye gösterdiği reketin vukuu mUspet deffldir. Alman edilebilmesi imkanını kaybetmeklifı· Jıtanbul barosuna mensup bazı 
layri fenni şeraitte ihzar edılrnış v:? vak'aların ~ üzde doksanının tedaviden yanın maruf hekimleri posta nezareti aıiz muhtemeldir. avukatlar, iki senedir olduğu 
bunun içinde alelade hariçteki _mikrop- evvelki hallerini te bit eden röntgen nin memleket teşkilatı sıhhiyesini hiçe Bu vesile ile bir noktayı daha zik-
lar, Stafilokok, Streptekok IHle hu· resimlerinde ,·ereme ait eser görmedik sayan hu hareketini şiddetle teni.it et- retmeden geçemiyeceğim: Hamburgta gibi, bu yaz tatiJinde de Avrupa 
bınmuştur. )erini neğrediyorlar. Kezalik 'Leipzig,. mektedirler. Hem ne hacet bugiin bi- (Calmette) aşısını ihzar ve tetbik eden seyahatine çıkacaklardır. Şimdi-

Fridman a ı içfo yapılan büyük ra- de bir hastanede }'ridmanın bizzat b!r zim sıhhi teşkilatımız yerine mesela: bir müessese yanlışlıkla bu aşıya canlı den aralarında gidecekleri yer
lranııar tah~ı tesirinde Amerika) a ka· çok "remliler arasından seçerek ih\- lktısat vekaleti Fridman aşısını me· ve zehirli verem mikrobu da kanştı leri tesbit etmektedirler. 
tlar gitmiş, Nen·ork~a bir .~nstitü aç· cmın tat.bikıne m~sait ~-~dettiği ve a- nıuı:ıarına tavsiye ed~rse, bu a~ının kr) tından bununla aşılanan çocu~Jar~an 
lllıt ise de asının içınde boyJe başka şıyı tatbık ''e takıp ettıgı an bir has- metıne bir delil teşkıl eder mı? birçokları hHtalanmış, yetmişı mutc-
lllikroplar bulunacak kadar fena ~ra: tad!1 bi~ ~ne i.n~izaııı rağmen biçilir Aşı mademki zarars~zdır memleketi tavizi ölmüştü. Bizlerin Fridma~ aşHrn 
itte ihzar edildiğinin anlaşılması uze~ı salah gorulmedığı en yeni bir müşahe mizde de tecrübe edelım denilioyr. O nı bilmiyenler arasında bulundugumuz 
ile Amerika hükumeti tarafından pohs d~ .olal".ak Off enbach tarafından neşre- tuz seneden beri bu ilaç kati derecede tec dan bahseden arkadaşı~ızın Prusya 
lllarifeti ile enstitüsü kapatılmıştı~. dıhyor. rübe edilmiştir; artık bundan bir ne- hükt\metinin yaptığı tahkıkatta~ son~, 
8unu .. ıyı temizlemek ve la· Bu il!cı. hemen unutulmuş gibi iken tice beklenemfyecefi aşikardır. Haliha Jı'iboratuvann bu hatasını tesbıt ettı· 
•l!lg nl uzemei ·aşı· temin edecek bir za son senelerde yeniden büyük bir prop~ zırda tababet pa.störün mikrobu, Cen ğini ve bunda (Calmette) aşısının hiç 

Deftetdaı lıkıa 

Yddız mukavelenameai 
tanzim edildi 

e en emn ) e 1 k c d ·ı b h · · ıı;. b"tü dil tin n t' it d ihzar ettirme me gan a ı e menuu a ıs ettiren Maca- nerin çiçek a.,ısına keşfettiği devreler bir dahli olmadı5ını resmen u n n 
.... ezare 1 a ın a ·· J{ru · d i · b• h lk k•'tl · f t d · · · w b f IAk uuri t' . h. t . ve profcsor · rıstan a v sı ır a u esi üzerine Nde değildir Verem e avı edecek bıl yaya ilan etmesıne ragmen u e a e 

ye ını ısse mış . a 1 1 d k . i . w• 'b' iki ) d t n··ı tt' leı1i . lt d (temizlenmış • yapı an aşı ar an ço ıy netıceJer ahn hassa iddia edfldigı gı ı şınnga ile tin (Calmette aşısın an eve u e ı-
n nezareti a ın a t • d . d'J . tat· . d . . d b . 1 b' f t d d 

lr) diye yeni bir şekilde çıkarmış ır. dıgına ~ır neşfr.e ı1 e~ ıds ıst~k~ır. Bu ~ahdut bir zaman daiiıyı ed e ilecek ~ır ğini evve ce ı1r yt~'·; ~::~ de e
1 
son et 

B ·ıı:. • d kl ibi :meşhur pro- dapeştenın say ıye enn en hırı olan ılaç süratle bütün nya a taammum fa da Tıp cem )e ın e ı ıa a srar e 
• u 1 öÇ )az 1 arı g d"l ı d d' h k. · s d · 1 b'J' · · · f 1 · k d ·· l · 'taö (E . ( d tetkik e ı • Pesterze ere e ıspanser e ımı za- e ecektir. Bundan emın o a ı rrız. meJerını az a zıya arşısrn a goz erı-

r rhh) tara ın an d 't'b A • tf t k · · 
.. it. Bu .zat hap·anlar üzerinde yaptı lal 1922_ .en .~1 ı a

1 
ren ii''dsı mik!.•asta Aşı zararsız da de~i.ldfr. Evet: şmn nin kamaıımasına1 akte me ısktıyodı:um. 

"" . t "bel 1 zararsız ol· aşı tatbıkıne o en er Y z e otuz uç on ga edilen sıı•ının kendısı zararsızdır. Fa Muhterem mes e aşımın en ı te-
ası ecru er e aşının . . d . -r . • . • k' ı h kk 

Q& • • t'r Ancak da vedı ıken aşı an sonra yüzde yırml kat bunun tatbik• ıçın konulan şart dın·ı ettigi va a ar a ında, bu hnsta 
•Una daır rapor ,·ermış ı • " d' 1 i . 1 •• • .. 

illi i "h . . 'f d edilerek iiç onda ye ıye nm ştır. Bu olduk- doğrudan doğru,a hastanın zararına· Jnrın mufassa mu ahede1erfnı gormc-
n n şo retınden ıstı a e . b' f kt fak t 1 · · • ı bi .. ı· · ...,.. Porunun istismar edildiğini görmesı ça mühim ır ar ı, a maa esef dır. Fridman aşısının yapıldığJ vakalar dıfım ıç n r şey soy ıyemıyec.,6ım. 

ltrine bu hayvan tecrübelerinin aşı· ....--· .... , • • -· ,, __ ,,._, ......... ._, ............ -... ·-·--

her bu hayvanlar üzerinde ne koru· Çizgı er e 1 ırler : evinınlz ve sevın irınız . •ıt zararsız olduğunu göstermekle be- [ • ı 1 f • k • S d • ; l 
cu, ne de iyi edici bir tesiri haiz ol _ 
dıb netice~ne vardığını neşre mec ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

llt kalmıştır. 
i. Prtdman ilacı hakkında hayvanlar 
~rinde en vbi tecrübe yapan Alman 
hh:ın Kok enstitüsüdür, burada me~ 
~'-rq Alem olan müdürünün nezareti 
~da on yedi sene zarfında yüzlerce 
I Yalar üzerinde yapılan tecrübelerle 
~ -.ının ne vaki, ne de şali noktai na 
b dan hiçbir tesiri haiz olmadığı ne· 
"8lne nnlmıştır. 

Itır 'l'anınmış bazı mUcerripler bidayet 

~
I 1ecrtibelerinde aşılanan kobay1a~ 
ll§ılanmıyanlara nispetle verem 
lalığından ölmenin biraz geciktiğini 
olduğunu değil) görmüşler ise 

"'lee"!lbe şeraiti ıslan edilerek yapı
'tl dikık tecı·iibelerle bu gecikmenin 

tri allerjisi• denilen bi.ı: hadisedcu 

. .atanı, aileye 
_ Cemıy~te ' kar'ı va1ifele· 

ve kendi nefsıne ? . uıuouz .. · · · if edıyor nı noızı a 

- Bayram etmek ve ıeYİn
mek sizin hakkınızdar. Sevinin ve 
sevindirmek için çabıınıı. 

- Siz 
yokıullan, 
DiZ. 

bayram ederken 
öksOzleri unutmayı-

Belediye tarafından yeniden 
kiralanmasına karar verilen Yıl
dmn yeni mukavelesi tamamen 
tanzim edilmiıtir. Belediye Yıldızı 
10 sene mUddetle Ye senevi 2 
bin lira ücretle kiraJıyacak, mu
kavelenin tanzimini müteakip ta
mir edecek ve dilediği gibi kul
lanacakhr. 

Mukavele yakında Defterdar
lıkça tetkik edildikten ıonra 
imzalanacaktır. 

Bazı ticaretanelerden üç 
senedir vergi ahnmıyor mu? 

Şehrimizdeki baıı büyük tica
rethanelerden üç senedir Kazanç 
vergisi alınmadığı söylenmekte
dir. Bu gibi ticaretaneler bu 
vaziyetten olmadıklara, ve şikayet 
ettikleri de işaret ediliyor. Çünkü 

b~ s~retle biriken vergileri ken· 
dılen toptan veremiyeceklerdir. 

Bu vergilerin alınmasına ticaret· 
hanelerin defterlerini tetkik eden 

~emurl~rın birdenbire tepdil e· 
dılmelerı veya her hangi bir su
retle işten aynlmıf bulunmalan 
sebebiyet veriyormuı. Dün Def
terdar .Şefik B. bu hususta: 

--: Üç senedenberi birikmiı 
vergı oldutunu bilmiyorum böyle 
bir yer de tanamıyorum. Mamafila 

tetkikat f apmaktayız, demiştir. 



Halk t;..ektepleri 
ne halde? 

Yeni harfler kabul eclildikten 
sonra her yercle ha11C melCtepTe
ri açıldı. Halk içinde okuyup 
yazmak bilmiyenlere yeni harf
Jeri ôğretmek için muallimler 
tayin ediJdi. Harf inkılabını mü
teakip bu mekteplere kadın ve 
erkek birçok talebe alındı . Pek 
az -zaman içinde bunlara oku
yup yazma öğretildi. Fakat halk 
mekteplerinin vaziyetini takip 
edenler bilirler ki ilk zamanlarda 
ıörülen faaliyet ikinci senede 
biraz zayıflamı~, ondan sonra da 
tedrici olarak bu hareketsizlik 
artmıştır. Bir halde ki bazı mek
teplerde muallimJerin kendi ken
dilerine dersanelerde oturduk
ları söylenmektedir. 

Acaba halk içinde artık her
kes yeni harfler ile okuyup yaz
mağı öğrenmiş de halk mektep-
lerıne devama muhtaç olan kim
se kalmamış mıdır? Eğer haki
kat böyle ise memnun olmak 
lazımdır. Çünkü halk mekteple
rın =n açılmasından istihdaf edilen 
m ksat tamamen basıl olmuş 
Ciemektir. 

Fakat maalesef işin hakikati 
böyle değildir. Bir çok yerlerde 
halk mekteplerine devam etme
leri icap eden vatandaşlar oldu
ğu halde hükumetin gösterdigi 
kolaylıktan ve fedakArhktan isti-
fade edilmediği anlaşılmaktatiır. 
Hatta bazı vilayetlerin valileri 
bu vaziyeti görerelC maarif ve
l<aletine müracaat ettikleri, lialk 
mekteplerine gitmiyeoleri deva
ma mecbur etmek için hükumet
çe bir ceza \:ayinine Jüzum gö!
terdikleri muhakkaktır. 

Her türlü masarifi hükumete 
ait olmak üzere halk mekteple
rinde ol<uyup yazma öğrenmek 
için ceza tayin etmek! Bir vila-
yet valisine böyle bir fikrin gel
mesi bile insana eza verecek 
bir ıeydir. Ceza tehdidi altmda 
halk mektebine giden bir kimse· 
den burada nasıl istifade edile
bilir? 

Fikrimizce okuyup yazmak hu
susunda halkı ceza ile tehditten 
ziyade okuyup yazmanın faidele
rini anlatarak teşvik etmek da
ha ziyade müessir olur. Her yer-
de şubeleri olan Türk ocakları 
bu yolda mühim hizmetler göre· 
bilir. Halk mekteplerinde mual
lim olan zevat da yalnız mektebe 
girerek dersanede talebe gel-
meıini beklememelidir. Onlar da 
halk arasında mektebe devam 
edebilecek kimseleri tenvir ve 
teşvik etmelidir. 

Bununla beraber mahalli hü
kumellerce yapılacak birtey var
dır. Her yerde geceleri kahve-
hanelere devam edenler arasın
da sık sık yoklama yapılabilir. 
Kahvehanede oturanlardan oku
yup yazma bilmedikleri halde 
halk mektebine devam etmeyen· 
lere niçin mektebe gitmedikleri 
ıorulabHir. Kendilerinden devam 
edeceklerine dair imza alınabilir. 
Bundan sonra gene mektebe 
devam etmezlerse hükümetin 
emrine itaat etmemiş olmakla 
haklarmda takibat yapılabilir. 

Bir de şunu kabul etmek 1A
:zımdır ki harf inkılabından eıon
ra Arap haİilerile okuyup yazma 
bilenlerin hemen hepsi yeni 
harfleri öğrenmiştir. Bundan baş
ka yüz binlerce vatandaş da halk 
mekteplerine devam ederek oku
yup yazmağa başlamışbr. Fakat 
işler buradan ileriye geçememiş· 
tir. Bunun sebebi de yeni harf-
lerle okuyup yazma öğrenenlerin 
zihinlerini bcsliyecek neşriyat 
yapılamamasıdır. Halk mekteple-

Feyezan 
[Üst taralı birinci sayı/ada] 

YUNANLILAR HEYECAN lÇlNDE 
Bu nas1l bayram ? Atina, ıs (Apo) -Tunca ve Mericin 

Ş k ı. a . • ~masından dolayı, Yunan arazfsi 
e er 1 a ma oru b tt' ""· · .. . . ' ... cun ı ıgına aahflinde Orestios ile havali.sini seyllp 

mu1delemesıne ragnien bayram b tı :'l"I' Ik " .. ı.:;., bi .,;: :...:.. h · · · d k ' 1 asmış r. na , nıuw.1"9 r nan ve e-
·~.ımız e zev uyandırmıyor. Bü-lyecan çindedir. FelA.ketin önitnfi &J.. 
tun tanıdıklanma bu hı··sı'mı· açtım · · · • . • .. · mak ıçm ınemurın aidesi tarafından 
Hepsım aynı t~tsızlıktan sikayetçi &arfediten mesai, feyezanın vtfs'ati ö-
buldum. Hangı sınıftan olursa ol· nünde akim kalmıştır. Feyezamn şid· 
sun yaşMar gamlı ve çoculelar detinden dolayı Müstakma.raso neh
~a"!iz~: Koltuklarmd.8: bayramlık ri üzerindeki köprü harap olmuş Ye 

cıcılennı \aş1yan yavrular bile an- Garbi Trakva ile Makedonya arasmda
latılmaz bir keder bulutunun arka ki şimendif~r m'tinakalitı kesilmiştir 
~mda g~l~şlerinin çizgilerini müp· Kavala ve Selanikteki köprilCil ~ 
·ııemleştırıyorlar. . .. keri bölükleri, köprünün tamirine l(a. 

Etrafıma hafızamın proıektor· da r iki sahil arasında muvakkat bir 
lerıni de imd~~ıma ~ağırarak ba- köprü kurınak ve münakalatı temin 
kıyorum. Deg1şen_ hı~ şey yok, ya için emir almışlardır. 
hut pek az şey degışm1ş. Kalpakcr- -;;;;===;::;;;;::::;;:=;:;;:::;:=::=±i" 
~ar ba,ı .~le .~.ahmut pa!~ yine hı~- ı DAVETLER J 
cahınç, ortulu çartıda ıgne atsan •....;...;.;.~.;.;.;,;,;;.;,,m,;...;......,-.... .... -....;-...---

yere düşmiiyor ve şekerciler tıklım Matbuat cemiyeti kongres' 
tıklım. Fakat görünmez bir alet "' tb t · tı' d 

1 
· h ıvıa ua cemıye n en: 

mem eketm avasım boşaltmış gibi C · iL" • • f vk ı~:J k · ı· ~ · · .. ı ··ki f 1 emıyelımı:zan e a aoe on-
manevı ıgımız guç u e ne es a 1- • • .. • 
yor. Nemiz var, niçin böyleyiz? gresı bayramın üçuncU Cumartesı 
Gamların böyle ruhtan ruha ula§a günü saat on dörtte TUrkocağı 
ulaşa görünmez, fak at siyahlığı konferallS salonunda aktedile
duyulur bir ağ gibi saran bu uğur~ cektir. 
suz ve esrarlı şey nedir? Ufka Asli azamııın içtimaa gelme-
bakan alınlarda aarlığı duymuş ta leri rica olunur. 
lihsizlerin buruşukları var. Ruzname: 1- Bulraristan ziya .. 

Memlekette sanki Bulaşık bir reti hakkında malumat. 2- Bina 
manevi hastalık hüküm sürüyor. 
Bu hali doğuran acaba hangi se- mes_e_ı_es_i_. ---------
beptir? öyle sanıyorum ki acil teş- Bayran11aşn1·a 
hislere muhtaç dertlerimizden bi-
ri de işte bu umumt neşesizliktir. Mısır konsolosu buglln ba~am 

Arkamızda mazinin ha'ra~si, münasebetile misafirlerini Mısır 
önümüzde istikbalin yalçın kayalı- konsoloshanesinde kabul ede· 
ğını gördüğümüz için mi böyleyiz? cektir. Bayram günleri konsoloı
Amma her yeni nesil, mazi ile is- hane tatil edilecektir. 
tikbal arasında canlı bir çizgi de· Türkoca§tnda bayramlafml: 
ğil midir? 

B~ka zamanlarda iz bırakma· Bayramın ikinci gününe tesa-
dan geçen, hissedilmeden uzakla- auf eden Cuma aüiıU aaat 14 
şan bu gam havası, bayram gibi ile 16 arasında Ttirkocağınöa 
"Sevinç günlerinde birden bire bü- bayramlaşılacakhr. BütUn ocaklı 
tün kar, kalın ve kba hatları ile kardeılerin teırifleri rica olunu-
gonül perdelerinde beliriy<>r. yor. 

Ben, kendi hesabıma eğer elim· 
den gelS'e yaklaşan bayramı geriye Bugünkü hava 
iteceğim. Biinu yapamachğnn için Kandilli raaatanesinden verilen 
"Somurtuyorum. Onun eşiğindeyiz 
ve bir ço'ğumuz ona, sayısız yokuş· malümata göre bugün hava açık 
lardan sonra karş1&ına yeni bir dağ ve arasıra hafif bulutlu olacak, 
çıkmıt yorgun bir yolcu bezgin- rüzgar lodostan esecektir. Dünkli 
liği ile l>akıyoruz. hararet derecesi azami 14 asgari 

Yollarda, hatta en tenha ve ta· 7 derece idi. 
pa sokalelarda bile elleri paketli --;:;;;:=:ı::::::;;;;~=:::::===~;;--
babalar görüyo""!1 . .O.nlar~a _ bile ı Polis haberleri 1 
yavrularının sevıncanı diişunen -
bir zevk aydınlığı yok. Bütün bu Babasını döven bir evlat 
sayıp ôöktüğü~ !eylerin bir ke· Unkapanında Yavuzsinan ma-
re tle sebeplerıni düşüneyim de- . . . f 
dim. karşıma büyük, geni~, dallı ballesı bekçısı Masta a atanın 
buaaklı Dir ilim mevzuu çıktı. yal· oğlu y Osm:,an ~eçe~ . ak~am, taı. 
uız şuna inandım ki eski bayramlar mştıgı Kıryakıçe ıs.ıml~ .kadım 
artık bizi doyurmak şöyle dursun yanana alarak eve gıtmııtır. 
heyecanlandırmıyor bile. Cemiye Oğlunun öu hareketine fena 
ti içintien kavrayıp kaynatacak ye halde kızan Mustafa ağa oğluna 
fii bayramlara bugün her vakitten danlmış, Osman da kadınla l>ir 
çok muhtacız. olup babasını döYmUştür. 

5~ Polis Osman hakkında taki-
nııımıııru,ıını111nıım11ınh111mıunır•mmnıurnı11uınıı 1111 ıntt••wıı .uon11 1 

.. •ıı•uuu 

rinden çıkanların ihtiyaçlan dü- bat ve tahkikat yapmaktadır. 
ıünülerek bunların mütalea zevk
lerini tahrik ve tevsi edecek va· 
sıtalaran hazırlanmasına imkan 
bulnnamamıştır. Memleketin, 
için de bulunduğu bin bir türlü 
ihtiyaçlar karşısında bu cihetleri 
ele unutmamak mecburiyetinde1iz. 

.Atc!uHet AsuH. 

Nüfus itlerı, Belediye mi 
,... devredileoek? 
Avrupada olôuğu gibi nftfu• 

işleririnin belediyelere Clevri 
hakkında Dahiliye Veklletinde 
bir tasavvur mevcut olduğu say
lenmektedir. 

-

- Gelişi Güzel 

Şeker bayramı onnldl gihıtın arife olduğmra 
anlı yabilmek için ikindi 

topun~ belUemeğe hacet yo'ktu. 
Şekerci dtıkklilannın önlbldeki 
kalabalık hepimize bayramın 
eıiiinde olduğumuzu anlatmqtır. 
Bu itibar ile ben bu bayrama 
ıeker bayramı değil de ıekerci 
bayramı denilmesini daha doğru 
buluyorum. 

Ev bark, füla çoluk çocuk 
sahipleri sayesinde ıekerciler 
kadar elbiıecıler, ayakkabıcdar 
da bayram etmişlerdir. 

Evvelki gün elleri tıklım bk
lım paketlerle dolu bir aile 
babasına rast gCldim. Havanın 

bukadar ıoğuk olmasına rağmen 
alnında ter damlaları toplanan 
bu zat: 

- Ben Ramazam yedim, bay
ram da beni! DiyorClu. 

~j-@u 

1 Hayır cemiyetlerinde ) 

Bayram münasebeti le da
ğıtılan elbise ve hediyeler 

Diln Topkapı fukaraperv~r ce
miyelinde bayram mfinasebetile 
civar ıneld:eplerden 21, 22, 28, 
31, 32, 51, 55 inci ilk mektepler 
talebesinden seksen alb fakir 
çocuğa bir takım lacivert mektep 
elbisesi ile birer iskarpin, birer 
çorap ve mektepli kasketi tevzi 
edilmiftir. 

Bundan maada mfiesaesenin 
•çocuk bakım evi~ ne mensup 
uf& yaşta otuz çocuğa muhtelif 
elbiseler ve patik verilmiştir. 

Çarıı eanafından hamiyetli ba
n ıevabn tebrru ettikleri muhte
lif qyada civar mahallelerin 
en fakir aciz ve fukarasına ve 
fakir çocuklar1n annelerine tevzi 
ediliniıtir. Bu tev:ıiattan istifade 
edenler 40 fakirdir. 

Beşten fazla çocufu olan ci
Tardaki Bütün falHr ailelere de 
ayrıca yaraım eClilmiştir. Öte. 
denberi yalmz babası ölmllt bu· 
lunan fakir çocuklara yardım 
ed~n bu Jıayırlı müeueıemiz bu 
sene resmt ve husuıi mazhar 
olduğu muavenetten dolayı muh
taç bulunan ha balı çocuklara ıla 
yardım etmittir. 

Bir hayır sahibide mevcut ço· 
cuklan l>ayram harçbklanna me
dar olmak (jzere lıer birine yir
mi beşer kuruı tevzi ederek 
'Sevindirmiıtir. 

Tevziattan aynca 180 aile ıs
tifade etmiıtir. 

ll'iiiiıiiiiii Uzun mnCldet iiııiiiıiiıii 
Fıçılarda dinlenmiş fe•ltallae 

B~Y~KHOft IHKl~lnl 
Ta~ıiye ederiz. Galata Beya

zıt sokak 35 ve 37 

ve rüfekası : 

Bican Ef. - Maruf B. bira
derim, idiniz aait, ömrünüz me
zit olsun .•• 

Maruf B. - Allah emsali ke .. 
ıiresile müşerref eylesin, elemsiz, 

kedersiz,çoluğumuz)a çocuiumuıla 

- Efendim, çocuklan benber aldım 
şöyle gazete idarehanelerini dolaGıyım de· 
dim, belki patronlar çocuklara bcf on 
para verir diyel 

Vilayete 

~uklarını mektebe gön
aermi yenler tecziye 

edilecekler 
Vilayet, Kaymakamlıklara ye• 

ni bir tamim gönaenniı, hemen 
her köye varıncaya kadar ilk 
mektep açılmıı olduğundan mm· 
tilk8.lan dahilinde bulunan ve tah .. 
sil çağma gelipte ilk mektebe 
devam etmiyen çocuklann ~ 
sık kontrol edilerek mektebe 
devamlarının temini ve çocuk· 
Jarmı mektebe göndermiyenlerin 
cezalandırılmasını emretmiştir. 

Sinema ve tiyıtrolarda poliı 
IAvhalerı kaldırılıyor 

Ankaradan gelen haberlere 
göre Dahiliye vekaleti vilayetlere 
gönderdiği bir tamimde, sinema 
ve tyatrolarda polis iskin ve 
memurine tahsis edilen lavbalaran 
kaldırılmasını emretmiıtir. Vazi
feten buralara gidecek resmi el
biseli memurlar ayakta vazife 
göreceklerdir. 

Dün vali muavini Fazlı beyi 
ğördük. Henll.z böyle bir tami· 
min gelmediğini, fakat vekaletçe 
böyle karar ittihaz edilmek üze
re olduğundan malümab olduğu
nu söyled=. 

lTlZAR 
(Filesof) ve (Sonra) roman 

tefrikalanmız münderecabmızın 
çokluğuna mebni bugün clercedile· 
medi. OkU.yucularımızdan özür 
dileriz. 

17 Şubat 931 

BORSA 
Kamtııyo 

1 lngillz liran Kr. 
" TL mııbblll Dolar 
" " Frank 

... . -.. . 
• • ... .. 
.. ' .. . 
.. . 

Liret 
Belıt1 
urabm 

Is. Frank 
Leva 
Fla.rln 
Kuron 
SIUıııt 
Pezeta 
l\Tark 

" • Zloti 
u • Pengls 

to Ley Karaş 
ı Türk lirası Dinar 

Çervoneç Kura, 

Nukut 

1 !sterlin (fn)!lflı) 
ı Dolar (Amerln) 

20 Frank (Fran~ız 
20 Liret [ltalya 
OFrink 'Belçtta) 

20 Drihml (Yuııaıı] 

20 FranI. l livtçre) 
20 Leva Bıılrar] 

ı Florin (Felemenk] 
ıo Kuron [Çekoslovak] 
Ştlıng 1 Avusturya] 
ı Pezeta f !spanya] 
ı llayşmark!Almaııya] 
ı Zloti Lehistan 
1 Pengö Macnl!tan 
O Ley [Romanya] 

20 Dinar YugoslovyaJ 
1 Çevoneç Sevyet 

- Acele etmişsin birader, bir ~ 
sene sonra hepsini muharrir yaparsın 8 

o zaman alınlarının terilc patron parall 
alırlar 



Köpek balıklarile dolu bir de
nizde nasıl güz,ebilirs_iniz !? 

" Sidney ,, uı"C! buno cıorip bir çare buldular 

Tel örgüler içinde 
denize girenler 

Avusturalyada Şidney sahilleri 

köpek balaklannın en çok bu· 

lunduğu yerdir. Buralarda deni· 

ze girenler, hiçbir vecbile hayat• 

lanndan emin olarak, rahat yı· 

kanamadıklarından, sahilin mu· 

ayyen yerlerine zincirlere bağlı 

kalın telden ağlar gerilmekte, 

oralara bunlarm geçmesi bu su· 

retle menedilmektedir. 

Bu zincirlerin ucundanda suya 
çengeller sarkıtılmakta ve bu 

suretle bazan ağızlanndan takı· 
lan köpek bahkları, kolayca ya· 

kalıyabilmektedir . Rumimiz , 

böyle bir banyo mahallinde 1ru .. 

rulan a;ı, üzerinde av bekJiyen 

bekçileri ve çengele takalan ba· 

lığı gaıteriyor. 

Düztaban ve Bastıbacak Bağdatta 
bugün ma:~be~;:~en Maiik Sinemasında Kahkaha kırallannın bu fil-'J mini mutlaka görfinüı. 

! Lambalar ve Avizeler 1 SiillUle 1 MAURICE CHEV ALIER 
CLAUDETIE COLBERT 

ile beraber bu hafta il 1 

Mele~ ue f ı~onıro ı' 
Sinemalarında temsil ettiği 

1 

ıtriyat fabrikası 

Muhterem mUşterilerinin bayra· 
mını kutlular. 

~evlet kuşu i UZUM KIZJ I_ 
amen Fransızca söz.lü bi 

;i filmi ile halkın teveccü
inü bir kere daha kazanmış 

oluyor. 
Bugiin saat 1 de matine 

Sineması müdüriyeti 

Muhterem müşterilerinin Bayramlannı 

ı ~ATIEde ıl 
Beyoglu: Metro Harıi Beyazıt: 

Elektrik Evi, Kadıköy: Muvak· 1 

rakısı sahip ye amili muhte

rem müşterilerinin mübarek 

bayramlarını kutlular. 

Hileci~ ratısı '-
Şirketi Hayriye iskelesi l O müıterilerinin mObarek bay-

ı~~~?-~~~~~~~iiiliiii~!l I raaılarını tebrik edu. 
'""""' ~ tebrik eder. 1 
nı
' kıtbane Caddesi 83, Üsküdar: Sahip ve Aınili, muhterem 

--------- ECHİZEİ o 11 M p o \' ~ 
.A,1{jı5,jı,J{ TENEFFÜSİYENİIİ U IJ 

Sineması müdüriyeti 

Muhterem milşterilcrfnin barramlınnı 
tebrik eder. 

Topçu atış mektebi 

VA L DA Gazoz Fabrikası 
PASTİLLERİ İLE . Muhterem ıuüşterilerirıin 

vikaye n tuvellendirtn Bayramlarını tebrik ve 

Bütün eczane we ecza 
depolarında 

uullr. 

saadetlerini temenni 
eder 

en su~ 
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cennet yolu 
iki lisanda gösterilecektir. 

LILIAN HARVEY 
HENRY GAR AT 

LILIAN HARVEY 
WILLI FRITSCH 

cennet yo 1 u 

.ARTIST!K i 1TllJR AZ. 
Sineması A lokantası 

Bu akpm saat 21. 45 te ; Bu akşam saat 23 te 
Tel. Beyoğlu 2851 T Tel. Beyoğlu 3388 

BesteUr JAll\fü BENBENIDO'nun 
~Jeşhur .Arjantin mugnnnisı : l\tARÇUF.. 
\'e 1 inci \'İyolonist solo : DEORO ışılrnldle 

ALMA ESPANOLA 
( Espanyol Ve Arjantin Tııngoları ) 

Mqhur (Tipica) orkestrası 
icrayı terennüme BAŞLIYOR 

Ha9iye: Fiatlarda zammiyat yoktur • 

~ım:ıra- Yeni bir yıldız .•• Sevimli bir yıldız olan B&:;::ıı::ı--.. 

DOLLY HAN S'ı 
Pek yakında 

KUYRUKLU YILDIZ 
Namında filme alınan muıikah pek mükemmel komedide göre

cek dinliyecek ve alkışlıyacaksınız. 

Tahtelb bir 1'§ 13,, 
Bahnmuhitin derin sulan dıbtndc bulunup 
etrafları köpek Balıklarile kuşatılmış ,;c 
muaveneıslz kalmış cc~ur ta}fııların lı,ık4-

ye•lni tı S\ir ediyor. 1Jugün OPERA sinemn1ında göriılme~i lılzımgclen e 
1 ı 

ve şarkılı filim 
T A H T E L B A H 1 R "S: 13,, 

114veıen Mıckey House. Bugün slat IO.SO da \'erilecek matinenin umumi 
dtihulive~i 35 kurusrur. Telefon B.0 3088 

Tahakkümlin demir pençesine dü
şen zavallı Grişanm son dakika}a .. 
rmı nasıl yaşadığım görmek ister-

seniz A R T i s T i K 
Sinemosına gidip Betty Compson 
ve Chestcr Morris tarafından tem· 

sil edilen 

ürisc~o 
sesli ve şarkılı filmini seyrediniz. 
Her halde gittiğinize memnun o

lursunuz. 
Bugün 10,30 matinesinin umumi 

dühuliyesi 35 kuruıtur. 

Telefon Beyoğlu 2851 

Iııiidürlü!}ünden: 
YALDA 

ısmlal llf•JH kutalar 
denaDiaclt talep edim 

Topçu atıı mektebi arazisinde 

'btlar yapılacağından aşağıdaki 
l_'bıl. erde öğleye kadar atıı ara· -------------~ oarillbedayi Temailleri 
.._ e girilmemesi ve atıı saba· -..ıd Bu akıam •aat 21,30da 

J. BEYKO 
Kırk ticarethanesi 

Muhterem mDfterilerinin bay
ramlannı tebrik eder. 

.. 
nılıesscsa t ı 

Muhterem mUıterilerinin mübarek BAYRAMINI TEBRiK ile 

1 

Bursa ı)azarı 

kesbişeref eyler. 

Büyükada =:-=-=------------_JI 
loa ·~ geçen Ramis, Sıçanlıha~ 
n. taınden kimsenin geçmemesı 
·q olunur. 

16 ·Şubat - 931 Pazartesi 
23 -

" 25 -
" 2 • Mart .. 

4 .. 
" 9 .. 
" 11 -
" 16 .. 
" 18 .. 
" 23 .. 
il 

25 _ 
" 28. 
" 

~1- .. 

" 

" ,, 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
Çarşamba 

Pazartesi 
Çarşamba 

Pazartesi 

Çarşamba 

Pazartesi 

Çarıamba 

Pazartesi 

Çarıamba 1 

Cumartesi . 

Salı 

Süt ISTAHBUL IWDIYfSI 

kardaşlar ~~~~ ~~ 
Koınedi 3 perde 

Yazan: L. Vanenll 

Nakleden; 

1. Galip B. 

il il 1 

11111111 

.... rnıtine saat J S,30 da 
Cum:ı gunu 

Teyze Hanını 

Cum:ırtc5İ m:ııine 
Kız kardeşiın ve ben 

Gumırte~ı ~u\·arc : 
q .. ~~la!' 

a~wu-"~~m~ J'~-·f··--~--t--~-,··~-~--S~-d~U·;-a·--:~-e~··~~-~~~-, 
rem mOıterilerinin bayramla- O O .il. rını tebrik ile kesbi feref eyler. 1 nı n 

TEŞEKKÜR 
Zevcim Hakkı Bey mübte!A olduğu 

zatUJTee dolayisile kısa bir zamandı bir 
me\·ti muhakkaktan kunarın Fransız 
hastahanesi sertabibi Mösyö Kasen ,·c 

mua,ini Jbrahlm Kemal Beyefeedh'e alenen 
arzı şiıkran eylerim. HURIYE°J.:IAKKI 

Heyeti umumiye i9timeı 
Kumkapı Rum fukaraperver 

cemiyetinde 20 Şubat 931 cuma 
giinü i6 da heyeti umumiye içti
maı olduğundan umum azasına 
bu saatte cemiyet•P. b:.!h.:~maları 
.:~ "ı:.... ....... 

1 Kadın berber saloıı unu 
Zi~'aret edirıız 

bir Matmazel idaresinded" 
Caddesinde Tünel yakının~~ Beyoğlu istiklal ı 

ını:uıı:ııııııı:ıı~ıım~:;::::ımı:;:t!:ııl:ıırnı111ıı1uıı;::~-İ ;+ ......... ·~<><> 
ı Ahter T erz · <><><>; .g 
~ Muhterem müşterilerimizin bayram k 1 ~ 
•••••• Muslubaş o . 1 S ı~ı ullular, saadetler dileriz. A 

Sl u ev et ve şeriki ~<><>-<>•• 
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kumandanı teşvik ederler. Grişa. i 
dan lı:orkarak kendisini Biyuçcf 
yıp üsera karargahından kaçan 
Çavuş oldubrunu ikrar eder. Ye b 
böyle olduğu iisera karargahındıı 
dik edilir. Jeneral Von Lişov Gr 
acıyarak meselenin hakikaten şar 
dulan kumandanı ŞiCfensana > 
Babka Men-inske kadar Grişayı 
ettiğinden orada Gri:..anın idama 
kQm olduğunu öğrenir ve satıcı 
kıyafetinde Grişanın mahpus bul 
ğu yere gider, onu kaçmağa da' 
der. Grişa "Jeneral Von Lişof hi 
ediyor, her halde adalet tecelli ed 
tir,, diyerek Uabkanın teklifini 
etmez. Şiffenzan idam emrini ge 
maz. Yon Li:.ov hu adaletsizlikten 
teessir olarak karargfıhı umumi)' 
der. Şiffensanla görüşür. Şiff 
emri geri almamakta israr eders' 
Von Lişovofun da\etinden sonra 
ni değiştirir, idamın infaz edilme 
ni telgrafla emrederse' de fırtın 

şiddetinden telgraf ,.e telefon ha 
bozuldugundan emiı- mahalline 
olmaz. Babka hapisanedeki rnuh 
lan zehirliyerel{ Grişayı kaçırma~ 
ter, Grişa razı olmaz. Bozanski ,-e 
frit onu kaçırmağa çalı~ır. Fakat 
betçi on başısını ih.na edemezler. G 
bir hat:ı kurbanı olarak miifrcz 
ı.ur~unları ile ölür. 

T AHTELBAHIR 13 
- Opera'da -

Şanghayın meşhur barlannın il 
de 13 numaralı Amerikan tahtelb 
mürettebatı eğlenirken serian harl 
emri geliyor. Bu emri geminin to 

TROYKA: 
. • • • _ _ .• şefi Burke getiriyGr. Orada bul 

, dahale eaerek Natçayı himaye ye onu bır mevki sahıbı olmadan Barbara de daki usera karargahından kaçarak oı· . g·ı·z .. ah"tle . den biri Burkeyi 
• • d t k ·ı . d. O d I h . ın ı ı 1.( ı rın - Gloryada - teselli eder. Buna hiddetlenen Boris evlenmege kalkı~mıyacagını aşar o mana ı tıca e ıyor. ra a tus mu acır z a da l g·lt"r •vi en me"hur 

. d b . . d b. . b 1 am, nın n ı ... c. oı f'royk~, Dos.toyevsk~in 'hikaliyeleri evden çıkar. Küçük Kolka ağlıyarak şuyorlar. . . . . lerın. en Ba ka. ısmın e ırıle .. u ~şuı· kanı harplerinden birini görürken 
kadar guzcl bır eserdır. arkasından koşar. J.'akat Boris kızağı- Barbaraya ısahıp olmak ıçın Pıyeı· ve bırkaç ay hır oduncu kulubesınde tarafından batınlan kontr • t 

Bu füinın büyük bir nuwaffakıyet na atıryarak uzaklaşmı~tır. Ne yavru- bu te~lifi kabul edere~ beraberlerinde ya:.arlar. Gri:.a ~~.mlekete dönmek ~-r- :oannun kaptanı olan bir arkadaşımı 
kazanmCZ8ının sttrı, onun sözlü olma· sunun feryadı ne de kansının ağlama- A:merıkaya "_ar~kct edıyor. Fakat An~e zu.~'ln~ .renemedıg~n~en ~enç kı~, ol· ıetiyor. Tahtelbahir, Çin denizinde 
yıp, BC8li oluşundadır. Sözlü filimle- sı onu durdurmaz, Ye küçük Kolkayı rıkaya 'ardıgı ılk zamanlarda Venechk muş bu· Rus nefcrının elbıse ,.e cuzda- . rarparak batıvor . .Makine 

•• A "kad . G . k d.. • • 'apura :. ~ rin eksikliği açık IJıava menanrı ve lıa- gecenin geç bir saatinde bu nihayetsiz te tercuman olmanın men a ·~ a- nım rışaya verere uşman arazısın- iresi bozulmuştur. Y:alruz ön tara 
rekcttir. bµz Yadisinde ölür. Boris Vera)'.ı bir damı olmakt~n daha kolay olduğu zan den çıkmasına yardım eder. Almanla- ki bir daireye. Burkc. on dört ark11 

%'iika sesli olarak yapıldığından uçuruma sürükler, ,.e karısı rahibe o· nrm hfı ıl edıyor. :'-n~ak. ~alı~mak hu- rın işgalinde bulunan Men·inskitc, şile kapalıdır. Radiyo haraptı!'. t;u 
bundan müteessir olmamıştır. Filim lacağı zaman tekrar birleşirler. susundaki n:ıe.tanetı hıç bır suretle ;Sar- Babkanın tanıdıklarından birisinden va. ya,·aş '1çeriye geliyor. Havası 
için söylenecek söz çoktur. Ben bun- sılmıyarak ışıne dernm ve hatta bu yjyec.ek i terken Grisa dev.riye tarafın- h.'1-! gii.ct .... -;

9 
....... ı, ....... ,.. .. nlnr iŞJ 

lan bir kelimede lıiilasa ediyorum: DEVLET KUŞU gayreti sayesinde çiklet jmal:Hında mü dan tevkif e ilir ,-e emir mucibince ka yor. Ölüm muhakak. Burke, kumn 
b!UKEMMEL. - bfclek ue Blhamra'da _ him bir de keşifte bulunuyor ki bu rakola gidip kendisini ihbar etmediği yı alıyor. Bu sırada tahtelbahirin t 

Artistler? Onlar da öyle. Fakat Amerikadaki meshur çiklet fabrika keşfi artık Piyer·e mu,·affakiyet kapı- için Biyuşef ismi altında idama mah· tığı yere bir imdat ynpuru geliyor. 
bühassa meczup rolünü yapan Çckof Iarından birinin sahibi olan milyoner larını açıyor. Piyer keşfettiği Viskili küm olur. Şark orduları umum kuman dalgıclnrı indiriyor. Tahtelbahirin 
harika. Olga Çekova bakışı ile insanı Billing, Avrupa seyahatine çıkmıştır. ,.e şampanyalı çikletler sayesinde Ilil· danı .Jeneral Şifenzan tarafından da pil ~ahrecini temizliyorlar. Bura~ 
er.itmek kudretini lıaiz bir ka~ın. Kendisi, bazt işleri dolayısile Londra- ling müessesesatının en mühim bir rü~ bu kara: tasdik edilir. Vatanına dön· çıkmak için yalnız bir çare var. Tod 

işte filmin lıüUisası: da kalmak mecburiyetinde bulundu· nü sırasına geçerek Barbaranın destı mek iç.in kaçan bir Rus neferinin er- endahtile dışarı çıkmak. Bunun ı' 
l\loskovadan uzak olmıynn şairane ğundan zeYCesi ile kızı ~ık H güzel izdivacına talip oluyorsa da Piyer de kanıharbiyesi tarafından idama mah- birinin sona kalması lazım ki torpil' 

bir köşede bir k11 .. ak arabacısı Dorisin Barbaryı Venediğe gönderiyor Vene- Venedikte iken bul.unan ~e~ tabiatın kum edilmesinden kızan fırka kuman- tabilsin. Bir nefer kalmak isti 
kulübesi bulunmaktadır. Horis kulü- dikte, kendilerini gezdirmek için tut· tam manasile nmerıknh hır ış adamt {\l danı Jeneral Yon Lişof istemiyerek ı~akat Burke kabul etmiyor. Hepsi~ 
besinde sevdiği uvcesi ,.e yavrusu tuklarr tercüman tam bir Parisli olan duktan · onra eran mevcudiyeti~~ ihti- emri kabule mecbur olur. Jeneral Von tuluyor n o ölüyor. Du adam h 
Kolka ile mes'ut Ye bahtiyar bir ömür Pi.rer Hirand isminde bir gençti.r. mal Hrmiyen Uıırbnra bu teklıfı red- Lişov yeğeni ,.e emirber zabiti Yinfrit zamanında yaptığı bir kabahatten 
sürmekte n her gün, kızağı ile Ugolok Tercümanın e,·saf ı mümeyyizesi dediyor ''e buna sebep olarak ta eı;a- He fırka mfüıaviri adlisi Pozanski lıu layı hükumetince mehkQm edilen 
bannın önüne giderek beklemektedir. Barbaranın gözünden kaçmadığından sen kendisine tnliP olan ve 0 ana kada~ 'dam kararını.a muhalefet etmesi 

1

frın İngiliz zabiti idi. 
Bu intizar, Vera Yalova isminde as· pederine bir telgraf çekerek kendisine kalbini anlıyamanuş bulunduğu Ronnı ~ 

ri bir kadının bu zavallı adama karşı ancak Piyerle evlenmek niyetinde bu- ile evleneceğini söyliiyor. Ancak bu se· 
zevk ve he,•esinin uyanmasına kadar Iunduğunu bildirmek üzere Venediğe fer, her ne paha~ına olursa ols~n Bar
Clevam etmiştir. Bu heves Yerada gel- getiriyor. harayı kaçırmaga karar nrmış ola~ 
aiğl süratle sönmüş fakat, Boris için Bu vaziyet kar9ısında fena halde Piyer, bir kolayını h_ularak el'an eskı 
başka bir dünyaya kapı açmıştır. Do- hiddetlenen Billing bu hareketi bütiin şen Piyer olduğu~u ıspat ederek Bar
:fls bu güzel kadının cazibesine mağ- me\·cudiyetile reddediyorsa da kızı· bara ile mes'ut bır hayata atılıyor-
ltlp olarak aşık olur. nın israr ye tehdidi karşısında kendine 

Çocuğu ile zevcesini ihmal eder, huy damat edinmek niyetinde olduğu ve te GR1ŞA ÇAVUŞ 
suz ,.e haşin olur. Ilu huşunetini karı- sadüfen o esnada Anupaya gelmiş bu· • - ArtistiKtc - . 
sınr dövmeğe teşebbüse kadar Heri gö- Iunan Ronni ile bir plan kuruyorlar ve 1917 Kış. Harp. Almanlar rus esır-
türür. Fakat kendine bu evde daima Piyeri Amerikaya gelmeğe ikna, an • terini nafia işlerin.de kullanıyorlar. 
il:i bir melce bulan meczup Paşka mü- cak Billing çiklet imalatında mühim Rus esirlerinde Gn~a Çavuş, Polonya,.. 

RESiMLER 
YUKARDA: (M • G - M) ar-

tistleri. 
Solda :Mirna Loy. 
Sağda :Lilyan Rot 
AŞA GIDA :Haftanın film-

leri. 
Solda :Şövalye ve Klo-

det Kolber. 
Ortada :Beti Komp-

son ve Çester 
Morris. • 

1 
Sağda :Çc:ster Morris 

1 

,-
ÖLDÜREN ADAl\I 

Dün sabah Glorya'da Öldüren A· surlar var ki, hunlar filmden zif1 

dam filmi, l\f. Klot Farrer ile sinema filmi yapanların bilgisizliğine aitf 
muharrirlerine hususi olarak gö teril· l\leseıa, lstanbulda bir sokak diye 
miştir. terilen yer, Mısırda bir sokaktır, ,·t 

I<'ilm heyeti umumiyesi itibarile gü- şal,lar mısır uşaklarıdır. 

zeldir. Resim tarafı ~ok güzeldiı-. Siimmerpalastan cami gözükıt' 
Vak'a esıt.,.en malüm. Bütün artistler 1902 de ne telefon ne de elektrik ,·ıı 

cok iyi oynuyorlar. Heyecan, bir an .i\lamafi, hiitün hunlar ikinci derec 
~ ı• 
ge,·~emeden filmin sonuna kadar de- dir. Çünkü vnl.'a 1902 ele olma},P · 
,·am ediyor. ele de ayni suretle n:.ağı yukarı geÇ 

Yalnız, evet yalnız ufnk tefek im· lir diye düşünülebilir. 



• 
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feza de ouıarla, eczane ve Koyun sa~iolerine~: .. 
. Koyun ve keçiJerİP kelebek hastahgı. ıçı-

n htik6met tarafından imal ettirilen Dısto
faJjjin hayvan sahiplerine, ecza depolarına 
ve eczanelere ucuz olarak satılmaktadır. 
O k . . behar kutusu 75 kuruştur. u oyun ıçın . . 
Selimiye' de yüksek baytar mektebmd.e Dı: 
stofaljin imalathanesine müracaatedımesı. 

. 

lktısat Vekaletinden : 
Ziraat ve baytari binalarının 

17000 /ıra bedeli keşfı buJunan 
elektrik fan us ve lambaları ta
libine 1hale edilmek üzere ka
palı zarf usu/ile münakasaya 
çıkarıimıştır. Müddetı münaka-
sa 22 -3-931 tarihine kadardır. 
Evrakı fennıyesi vekalet muha
sebesıne verıiecek 5 lıra muka
bılınde telsiz telgraf civarında 
Enstıtüler ınşaatı heyet1 fennı
vesı tarafından verılmektedir. 
Zarf,ar 22mart günü saat 16 da 
Jktısat vekaletı zıraat müste

. şarıığı kısmında komısyon tart1-
Fından küşat olunacağı ılan o ' unu ı 

lktısat Vekili tinden: 
lzmir civaırında Bornova mev

kiinde inşa edilecek olan 304000 
lira bedeli keşifli ziraat mektebi 
binası talibine ihale edilmek Üze
re kapalı zarf usulü ile münaka• 
saya çıkarılmıştır. 
Zarflar 21 mart 931 cumartesi 

günü açılacaktır.Evrakı fenniye
si ve pro • i malsandığına ya
tırılacak 20 lira mukabilinde An
karada Enstitüler inşaatındaki 
heyeti fen • e veya lzmir mın
taka zira .. .. rlüğü tarafın-
dan verilecektir. Yalnız lzmir zi-
r t nıek mevcut ve mah-
fuz oluna ,kereste,çimen-

lstanbul ıthalat gürniüğü mü- 0 mü e ahallen görüp 
Clirlığinden: d 

Anbarda mevcut boı mukavva kutular parçalandıktan soora kendisince tahmin edeceği be eli 
~ıkanlmak ve l<iffei masarif müşteriye ait olmak üzere 20 san- kt b • • • t b d ı • 
timde talibi uhdesinde olduğundan fazla fiyatla taliplerin 14-2-193 . me e ın umı ınşaa e e 1 
Cumarteıi günü lıtanbul ithalat gümrüğü müdüriyeti sahş ko- ...,, 

;.~;~~;:~~~iı~;;~:~ın~~~~~mınmımmımımımımııfü:!'.ilii!ım olarak tekr cegi mıktarından 
~ Astruııı; Miizmiıı göğiis. nezle, ı·ierı aııfızt>ıtıa, ·;m tenzi) ett•kteD SOnra tek)ifi Ona gö-
. boğaz kalp hastahkları, 3ZİIUİalar İÇİll cJokloJ'UltllZUll mı ı b• k 1 ••t •• •• 

re.viJe ım re ya nız ır a em ve go uru o-
ASTMIN mı larak yapacak ve bu muamele

Kullanınız. ım nin tamamını müteahhit devir al-
Her eczanede bulunur. !Ki 

- == -::m:s::::::r.::==m:::::r:r::r::::m=========i========:::=======::::================ mak suretı· ,,,ııu·· m edecek ve ::ıc.!!:!!:ibi!:::::::::::::::::.:::::: ................................... - ................. :::::::::::::::1>11 ~ 

l~=====~::==ı:·-=·=·"""~--=-==·-~- ·~ill!lllllllıııı • ~ ıııııii u llllJllll ııwuııı l!!lllfU ııııuoıııı uımııııııuuı:ııııııııuıı mııııı IUııı nıııı unııııı:ıı ııııııınnıııwuııııuuııııuın::ııı • k t 
.• eli kadar eın•ali piyasada görüJmemi, mez Ur malzeme amamen müte-
~·m ye 

' iki Defa Anasonla fnhikıen Çekilmiş a.hhide aİf 0)aCa tır Ve miktarı mU• 
F Ev KALA 0 E haınmenindek· f zla veya noksan-

Rakı Bomonti ,. lık aranılmıyacaktır bu malzeme-
Lezzet ve rayib:sı gayet nefis, terkibi fevkalide saf ;ı nin inşaatta ist • ali şeraiti UmU-

ır.Ni..,..!ilıt Rekabet inık~iııı yoktur. 11 
Bir tecrnbe kafidir. Her yerde aray•nı•. 1(1 miyei fenniyesine tabidir. Talip-

... :sw=====-s0t=="'" ,,.-ıı • • ..... mı:• ler inşaat bede · muhammeni üze-
~nıvaıı Ga vrı i\lenkule __. Foto Süreyya 

'
. "k ol b l ul ve .Bevoğlu şubeleri muhterem rı·nden yu··zde 7 5 teını·nat ve vesa· e 1 ra zat an {ası lstab . . . , b yramlarını tebrik eder. , ı-

l'ORK l 1 iN mü~cerılerının a 
ANON M SlRKET N • fhanc geceleri ıı c kadar k• 1"' zı• le •ıe b• t•kte • •h 1 

tt llissedaran heyeti ~mumiyesi mar- Fowğra açıktır. ) a me r ır 1 yemı } a e 
at\ 21 ine müsadif cumartesi günü sa· ____ .;......-~-
h~lS te Galatada Deutsche Orientbaı·k tasdik ,.e tasvibi!~ senei m~z: olan 21 mart 3 · cumartesi dünü saat 
d lttası dahilinde kain şirket merkezin· s~nun arfındaki muamelattan meclı,;ı 6 
e8Urt·~d' d.. ~·d kurez . 16 yakada ~ e Al t• • hı._ . e ı a ıye e ıştıma edecegın en . tebrivesı, r .il a e 1 zı t ~daranı kiramın yevmi mezkıirda idarenın . •. 'dareye aza intihabı, raa 
~rırı . . 1 4 l\leclısı ı . . . "" t ı ...,, erı rıca o unur. - ' i hesabiyesı ıçın mum- mus eş ar ı ı ı a mu·· teşekkı· ı 
ltlJZNAMEİ MÜZAKERAT: 5- 1931 ~ene ··ni 
l . . fhap 'e ta) ı ' )' .. .. 

?ııua:-ı~irketin ~930 ıse~~s.i zarfındaki kıp ın ıT'caret kanununun 3:.3 n~:~c~ ı•nşa at koın• d:. o a mu"' racaatları 
~ • 11e .Ltına daır meclısı ıdare raponı· 6 - 1 • • ..,jrketle ınua ;, 
lltl kıraati, maddesine tevfıkan > •• ere mecli5i ida- ı 

2 BT . . . de bulunmak uz ı•ıa~ n o unur Itır - ı anço ve murakıp raporunun tıcarıye . ·et itası. • 
aau, re azasına ınezunı) bJcclisi idare l .. ~--------lliiiliiifiillliil _______ ı ___ _ 
a - 1930 senesi hesabatı n bilanço· 



Şafak çaylaı ının yeni 
çıkan 20 dirheın 25 
kuruşluk paketlerini 

tecrübe ediniz. 
Karta 1 ~ 1a1 n ı ii d Ü r I il ğli n den: 

Satılık ahşap hane 
No. ~8, Kartal, harmanlık soka~; dört hi~sede iiç 

lıi ~es . T: lınıiıı PUE1Ji 187 lira 50 km·uş. Bedeli ihale 
def'aten alırıacakt1r, 9 - 3 - 93 ı lar~ihi11e tesadüf eden 
pazartesi gürıü saat 13 ten 15 şe kadar Ka~ıal Mal
müdürlüğiinde a)eui müzayede suretile satılacaktır. 
yüzde 7 ,5 ni~betiııde depozito akç<ısile müracaat 
edilmesi. 

Evkaf umum miidürlüOii lstanbul müdiir-
lüğünden: 

DarOlfünun fen fakültesi deniz hayvanatı Laboratunrı (Aku· 
ftrym) kışhk bahçesinin inşaat ve tamirata kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. T aJipler şeraiti anlamak üzere her gün 
öğleden sonra inşaat idaresine ve ihale tarihi olan 7-3-931 cu· 
martesi günü saat on dörtte idarei enc~mene müracaatları. 

1 Devlet demlryollart llAnıarı 1 
Muhtelif yerli masa, Dosya dolabı, yazıhane ve sandalyalar 

kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 9-3-931 pazartesi günü aaat 15 te Ankarada Devlet 

demiryollrı aidaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kit teminatlannı aynı günde saat 14,30 a kadar Ankarada mü
nakasa komiıyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 üç lira mukabilinde An
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebiJirler. 

.. Jf. • 

9 mart 931 tarihinde yapılacağı ilin olunan font Boru ve te· 
ferruatı münakasası şartnamedeki liste ve fenni şartlar değitti· 
rilmiı olduğundan 6 nisan 931 pazartesi gününe talik edilmittir. 

Şartnameleri almış olanların yeni liste ve fenni şartları almak 
Uzere Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerine mllracaatlan 
ilin olunur. 

lstanbuı Belediyesi ilanları --
lstanbul belediyesinden: Bedeli keşfi 206 lira olan Köprlllll 

Ahmet paşa med?t"Sesinin kapısile bazı sıvalar1nın tamiri açak 
münakasaya konmuştur. Taliplerin ,artname ve keşif evrakını 
görmek" için hergün levazım müdürlü,üne münakasaya girmek 
için 15,S lira muvakkat teminat akçelerile beraber ihale gftnli 
olan 15·3-931 Pazar glinü saat on beşe kadar encümeai daimi· 
ye ınüracaatları. 

lstanbul beled°i;esındeo: Uskudarda kiın Mıbrıman ~edre· 
sesi kiraya verilmek için aç•k müzayedeye konmuıtur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için hergün levazım müdürlüğüne müzayede
ye girmek için 30 lira muvakkat teminat akçelerile beraber 
ihale günü olan 15·3-931 Pazar günü saat on beşe kadar en· 
cümeni daimiye mUracaatları. 

Belediye ver~i ve res:nılerile ahlkası olan mükel
Jeflerin nazarı dikkatine 

lıtanbul belediyesinden: Belediye vergi ve resimlerinden bir 
kısmı için umumi meclisçe verilen ve ahiren gazetelerle ilin 
edilen taksit müddetleri hakkındaki karara tevfikan tanzifat 
vergisi ve tenvirat resmi ile merakibi bahriye ve köpek rüsumu 
için ve zamlarile birlıkte dört taksitte istifası mukarrer bulunan 
vesaiti nakliye rüsumundan Uç taksiti için mükelleflere 28 Şubat 
931 tarihine kadar mühlet itası takarrür etmittir. 930 Mali ac
nesi tahakkukatından borcu olup da Şubat sonuna kadar men
sup olduğu şubeye müracaatla borcunu ödemiyenler hakkında 
belediye kanununun 112 inci maddesi tatbik ve tahakku< eden 
resmin 10 °O cczasile birlikte tabail edileceği ilin olunur. 

Haf ta tatili kanunundaki istisnalardan istifade 
edenlerin nazari dikkatine · 

Hafta tatili kanunundaki istisnalardan istifade edenlerin 31 
Mart 931 tarihine kadar mensup oldukları belediye şubelerine 
mllracaatJa 3 Nisan 930 tarihli belediye kanununa Ye ahiren 
illa edilen harç tarifesine tevfikan ruhsat harcını tediye etme· 
leri ve bu mfiddet zarfında harcı tediye etmiyenlcrin belediye 
kanununun 113 ilncü maddesinin tatbiki surctile bir misli harç 
cezasına tabi tutulacakları ilin oJunur. 

1 Mahkeme ve lora llAnlırı 1 
Jstanbul 4 cü hra memurluğundan: 
Ankara şehremaneti çimento 

fabrikası müdüril iken elyevm 
ikametgahı meçhul bulunan Meh
met Hilmi Bey bini Abdülaziz 
beye: 

lstanbul Ziraat bankasından 
istikraz eylemiş olduğunuz me· 
baliğa mukabil mahcuz ve 
furubtu mukarrer Erenköyünde 
Kozyatağında kain araziniz hak· 
kmda borcun ademi tasviyesin· 
d~n dolayı ikametgihmızın meç• 
huliyetine binaen tebligat ifa 
edilememiş olduğundan bu bapta 
tehiri icrayı müstelzim ve ya
hut batka bir itirazınız varsa 
üç glln zarfında dermeyan et
meniz aksi takdirde hakkınızda 
muamelei kanuniye ifa lnlınaca
iJna dair ikinci ihbarname ma
kamına kaim olmak üure ilin 
olunur. 

lstanbul 5 inci hukuktan: 

Hacı Mustafa Efendinin Aya· 
sofyada Yere batan caddesinde 
13 No. da Radoslu Atıf Bey 
zevcesi Hafize H. aleyhine 
ikame eylediği tashihi kayıt da
vasından dolayı gönderilen dave
tiye zabnndaki derkenara naza
ran mumaileyhanın zevcile bir· 
likte Radosa gittikleri anlatılmış 
ve bermucibi talep ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve emri 
muhakeme 14 - 3 - 931 tarihine 
müsadif salı günfi saat 13-30 da 
tayin kılmmış olduğundan yevm 
ve vakti mezkiirda mahkemede 
hazır bulunmanız veyahut tara
fından musaddak senetle bir 
vekil göndermesi lüzumu beyan 
ve aksi takdirde hakkında gıya
ben muamele icra olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

lstanbul ikinci icrı memurlujtundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer bit torna makinesi 
22-2-931 tarihine müsadif pazar 
gftnü saat 11 de Beyoğlunda 
Şişhane karakolu iskender caddesi 
numara 48·50 demir fabrikasında 
açık arttırma i!e satılacağından 
talip olanların yevm ve saati 
muayyende 930 • 5410 dosya 
numarası ile hazır bulunacak 
memurumuza müracaatları ilin 
olunur. 

Ticaret i~leri umum müdürlüğünden: 

30 ikinci teşrin 330 tarihli 
kanun hiikumlerine göre Türki
yede it yapmağa izinli bulunan 
ecnebi şirketlerinden Fransız 
tabiiyetli (Kredi Fonsiye Dali
jeri e dö Tfinizi • Credit F oncier 
d' Algerie et de Tunisie) şir
keti bu kere müracaatla muh
telif tarihlerde içtima eden his· 
sedarlar heyeti umumiyesinde 
şirket sermayesinin yüz elli mil· 
yon franga çıkarıldığını ve esas 
mukavelenamenin 4,5,8,12, 17,18, 

. 19,28,31,33,38,39,40,43.44,45,67 
ve 81 inci maddelerinin tadiline 
kuar verildiğini bildirmiş ve 
!Azım gelen vesikaları vermiştir. 
Keyfiyet kanuni hUktmlere mq
vafık g&rlilmüı olmakla ilin 
olunur. 

ı ....... Büyük islilm aırih. -411 

Asrı Saadet - Sadrı İshlm 
3 - 4 bin sayfa 9 cilttir. eski harflarladır. 

Yazan: islim akademisi. - Terceme e.ien: Omer Rıza Bf. 
Fiyatı: Bez ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. 

Posta iicreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 

1 
Bedelini bir defada veremiyenJer taksitle de verebilirler. 

·~ Neşreden : Asarı ilmiye kütüohanes? ~ 

Çiçek ve ıtriyat 
Bayram münasebeti e en güzel 

ve ucuz çiçekler ve ıtriyatı 

e 

SABUNC Ki 
Çiçek Mağzasında Bulacaksıniz. 

f Adres: Beyoğlu istiklal caddesi 304 

-:--- • • ".: 1 ...... ,4· .. 

llakırköy kazası rnalrııt1dirliğinden: 
Mevkii Nev'i Ziraı Tahmin Kıymeti ismi 

Tren yolu Ar sa 5406 540 6U Neoloğos Zuğraf f,f. 
» » , rooo l oo Teodos Yarıi >) 

İ~t.cad<lesi » 14:--8 297 60 stifani P.ıpadoplns » 
Çeşme sokağrn 2 ı 35 213 50 Lınıorıcu Ynni » 
Ist. caddesi » 366 7 916 7 5 E arak aş Hii~tü B. 

» » 14 "oo 1400 Ohanııes Ef. 
)) » 260ti- 520 80 Aspasiyabiu\i:Nikolaki 

Kayıkane so. >> 10'} 270 Al(•ksa11dros Bali Et. 
Ferıer yolu » 3733 71.ü fıü Mıtıran Mişel kızı Mari 

» » 2356 23;; 60 Neoloğos zuğrf Ef. 
Giiliistan so. » 4950 990 ~ladam Groya 
Zliuıriit so. » 518 259 A lıilya llürnıüzyadis 
Fenerbolvarı» 4474 447 Jo Petro ,·eledi ftlarko 

» » 13;:;1 270 :!O Yarvant ve hi!'sedarla 
» » 164ü 320 So ~h1rıa biııı i Jiaskal 

Yeni yol so. » 40001 401 ıo Viktorya ve Mari H. 
llatho,·uso. » 3806 380 60 Eleııi 11. . 

Yeş lköyde Şevketiye mahallesiııde vaki hali arsa-
lardan ilnıret olup sahipler iuin mahalli ikametleri 
meçhul \ 'C vergilerinin ıalısıline imk(lll IJulmwnuyan 
balada es un ileri yazıh zevatın vt-r~iyc olan burçtı
rının tenıini tahsili zrnııımda mtızf\lır ar~alarm satış 
ıııuamelesi 26 şubat 93 ı per şenıhe giirıii saat 15 te 
lfakırkö)' kazası idarelıeyetıude yapılacağı il:in olunur 
lstanbul 4 üncü icrasından: 1 Jscanbul a~li~ e mahkcmcı;i birinci hu• 
Lazari Cambaz oğlunun AngiJos O- kuk mahkcrnesındcn: 

reopulos efendiye olan borcundan Hıris~aki efendi tarafından Ali 
dolayı mahcuz bulunan Alaca hamam· efendi aleyhine ikame olunall 
da Haseki hamam sokağında atik 42 600 lira bedeli icar davasının 
cedit 1 ve :ro numaralı k:irgir iki baıı cari muhakeme sırasında müddei 
dükkanın altı hisse itibarile bir hissesi! Hıristaki efendinin l'uku vefatı 
borcun verilmemesinden dolayı birinci hasebile varisi Samatyada Hacı 
ihalesi yapılmak üzere 30 gün müddet- Hamza mahallesinde kilise soka" 
le açık arttırmıya konulmuştur. ğmda 56 No. hanede mukir11 

Yeni cami çilingirler caddesi cedit Aleksi efend;nin ikametgihmıll 
50 numaralı dükkanın hudut cephesi meçhuliyetine mebni ilanen vaki 
Yenicami çilingirler caddesi sağ tarafı tebligat üzerine muayyen olad 
vakıf han caddesi sol tarafı 1\1. Dogk lıl-2-931 tarihinde gelmediğindelJ 
dükkanı arkası sııhibi senedin hiı:;seclar hakkında gıyap kararı ittihat 
hulunduğu mahcuz 50 numaralı dükka- edilerek H. U. M. K. nun 401 
nile mahdut tahminen beş buçuk ınet- inci maddesi mucibince işbu ka
re murabbaında tamamı (6.f'><JO) lira rarın tebliğine ve devamı tahki" 
kıymeti muhammeni borçlu I~azarinin katın 23-3-931 pazartesi günil 
işgalinde bulunan mezeci dükkfmınm saat 14 te talikine karar veril
mezkU:ı· bir hissesi ve yine itfüıalindeki 
cedit 1 numaralı di.ikkanm hududu cep. 
hesi ,·akıf han caddesi tarafeyni bon. 
lunun hissedar bulunduğu diikkanl:u 

miş olmakla keyfiyet tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

arkası 1\f. Dogk emlilkile mahdut tah· Fatilı icra mcmurluğwıdan: 
minen on buçuk metre murabbamcla llayl'cttin Hii amettin hacr Kad~ 
arşın genişliği , .e camakrrnr zemini Efendilerle Nazende, Fatma, Naciye• 
ahşap şapkacı Yakup İbrahim Beyin Ruziye hanımlarla sa) inn mutasarrıf 
:J9 lira kira i~galinde ve tamamı (5.000) oldukları ~nhapanmda. hoca Halil at 
lira kıymeti nıuhammeneJi mezkur dliJ,. tar M. D mit han Zc} J ek caddesind' 
kanm keza altıda bir hissesi açık arttır atik 60 cedit 6~ 'e 70 numnralıırla nıtr 
mıya konulacağından iştirnsına talip ra ,kam vnsi arsa iizerinde nma bahÇ1 

olanlar ve daha ziyade mahimat almak ve üzerinde il~i J,at ufak ve büyük bri 
istiyenler hisseye miısip kıymeti mtt· oda 'c bir hal:t) i mü temil taşçı diii' 
hammeneli talibin yüzde onu nisbetin- l<fliu martm 28 inci cumartesi günü 
de pey akı;elerini ve 9;30 - 4;;0 do;;ya at 15 te açık ar ıma uretile müzayt' 
numarasile lstanbul dördüncü icra me· de edileceğinden talip olanların kıyJlll' 
murluğuna müracaat etmeleri ve 21 ti muharnmene. i olan 2:>00 liranın yii' 
mart 931 tarihinde birinci arttırması de 10 ni ... betmde pe) nkcesi 9~0--ıı!ll 
yapılacağı ilan olunur. dosya numara ı müstacelen mürac 

eylemeleri ilan olunur. 
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iktisat vekaletinden: 
w. CI00,000) adet Hora fişe· 
gı şartnamesi mucibince 21 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usulü ile münakasaya vazo-

onu illnlırı 

Nlfdedekl kıtaatın ihtiyacı için ıu. 
nmu olan ekmek kapalı zarfla müna-

kasaya konmuştur. ihalesi 3/3/931 sah 
gilnU saat 15 te Nifdede askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
liplerin prtnamesini almak ve ıniina· 
kasaya fftirak etmek üzere teminatı 

muvakkatelerile teklif namelerini ihale 
saatfaden evvel ınezktlr komJ.e.tona 
vermelerL 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli mamulatın· 

dan bq bin palaska takımı kapalı zarf. 
la m8nakaeaya konmuıtur. ihalesi 
28/2/931 cumartesi giinti saat 14 te An· 
karada merkez satın alma komisyonun 
da ,apdacaktır. Taliplerin prtn&ımeyf 
girmek ve tekliflerini vermek fizere 
teminatlarile mezkllr komisyona mUra· 
eaattan. 

• • • Merkez muayene komisyonu fçln Y• 
eli kalem maa7ene aletleri kapalı zarf. 
Ja mUnalqlsaya konmqtar. llaa1ell 
28/2/931 cumartesi gUnU saat on üçte 
Fındıklıda heyetimizde ,apılacaktır. 
Taliplerin )'fnai kuruş makabmnde 
prtnamesini almak n katalofunu gch 
mek tizere her rün gelmeleri ve ihale 
saatinden evvel teminatlarile teklifle
rini heyetimize vermeleri. 
~k fenaf .. 

• • • 
Askeri mektepler ihtiyacı için bq 

)ilz eJU aeklz adet yeril JD8,111Ulltı de
mir karyola kapalı zarfla mUnakasayıl 
konmuştur halesi 28f2ı931 cumartesi 

r~===================~~ü~~~~fu~~~-
[ 

mizde yapılacaktır. Ta1lplerin yirmi 

J d • 1 "th • • ı ,4 t ı kuruşluk pul mukabilinde şartnamesi· 

lunmuştur. Taliplerin şartna
rneyi almak üzere iktısat ve
kaleti nıübayaat komisyonu
na şimdiden müracaatları ve 
rnüna kasaya iştirak için de 
Yevmi ihale olan martın 11inci 
çarşamba gününe kadar tek
lif edecekleri fiatın yüzde ye
di buçugundan ibaret temi
nat akçalarile birlikte teklifle
rini tevdi etmeleri ve ihale gü
nü saat 15de de komisyonda 
hazır bulunmaları ilan otunur . 

an arma ıma a aneıı 1 a.na 1 almak ve nümuneleri görmek üzere 
her gün gelmeleri ve fba)e saatindea 

..,,, lla~ iami Alınacak miktar evvel teminatlarile tekliflerini heyeti· 
ı._ mize vermeleri • 

Iktısat V ekaletinen : 
( 1 O O) kilo Sulf at dö istirik

nin ( 1 -O ) ton arsenikiyeti sut 
ve ( 1 O) ton hamızı arseniki 
şartnamesi mucibince 2 I gün 
müddetle ve kapah ıarf usu
lü ile münakasaya vazolun
muştur . Taliplerin şartname
yi almak üzere Ankarada ik
tısat veka~eti mübayaat ko· 
misyon~na şimdiden müraca 
atları ve münakasaya iştirak 
için de yevmi ihale olan Mar
tın 9 uncu pazartesi gününe 
kadar teklif edecekleri fiatın 
yüzde 7,5undan ibaret temi
nat akçalarile birlikte teklif
namelerini göndermeleri,ihale 
günü saat 15te de komisyon
da hazır bulnnmaları ilan olu-
nur. 

..._..toJ priaf 100 G. Jık kutu 20 kutu • • • 
Preaipite jon 25 ,, tiıe 25 şişe Van Askeri Hastanelinin sekiz ay ı • d Feııoaalil 250 25 lık etkmeği kapalı zarfia mOna· Aksaray Vİ a· yetın en· 
kıpsuı fiijerma beher kapsül 0,50 500 ad,;tlik 2s kutu " kasaya konmuştur. ihaleli 23/2.1931 Pa· • 
Asit borik ı kiloluk 25 kilo zartesi günü saat 13 te Vanda askeri d k l .. 6 tL~~ ~- atın alma komisynnanda pprlacaktır. 1 5 Şubat 931 tarihinde ihale e ilme üzre a enı m na• 
~ uv Jiro& 10 G. Jık ,.,. e 25 ti- y Ak "lk kt J • •t 200 ahle 20 T erpin 

250 
.... - 'faUpleria Hu.fını .Fmdıklıda he,yeti· kasaya vuoJanan saray ı me ep erıne aı r 

Kod
ein plir 

5 
" ,. 21

25 
,. ..... Obmalan te dlale 1111ati .... .- siyah ya11 talat.. 15 yua ...... 15 dolap ve iki ya•laanenh 

,, ,, ., m temlnatlarile eeklitJerini vermek ii- ftnak 20 d h t elit 
Sulfat dö sut S kiloluk paket 25 paket zere '" prtname .ımak için de Vanda imaline ,aıtlea J8&am Dzerioe m aaa gOn a a em 
Anti pirin 250 G. hk fİfe 25 fİfe mezk8r komisyona mlracaatlan. edilmiştir. Pir d 100 • • • 2- Kereıteler kuru ve budaksız temiz ve çırah çamdan 

ami on ., ., 25 kutcı · 1.ı 17 ıabat 931 .ıı stinfl pazarlıkla oJacaltbr. Rlıble ve yazıhaneler maarif dairesinde mevcut n&mu-
qamızı klorma 1 kiloluk tiıe 25 fİfe ihaJ i il! ıt f 11~ 18 mukarrer ola• .00.000 ç t er· nelen"ne muvafık olarak yapılacakbr. BntOn levaum ve ifçiliji 
Qİnt yağı 5 ,, teneke 25 teneke meJUbe nrilea ffadar talibi uhdesinde 
Santonin 3 G. lak ıi'e 25 tite olmak üzere puarJılt 23 şubat 931 pa· ve masarif mllteahhitlerine ait olacaktır. 

S
8om da pero ] kiloluk tite 25 ,, Artai gUnU uat 14 e talik olu1111mş· 3- Talipler ihale kanunu mucibince teminat vereceklerdir. 
ulfat d6 kUvir 1 ,, ., 25 ,, tar. Tenzllitla itaJS talip olanlar lha· Imaltba mahiyetini ve praiti saireyi ağrenmek istiyenler enc:l-

Ciliaerin 1 ,, ,, 25 ,, le saatinden evel teJdtnatlarile Fındık- meni villyete ve maarif mlidüriyetine mliracaat ederler. Din Bc-
lıda heyetfınize maraeaatlerL ~it fenik pür 1 ,, ,, 25 ,, • • • reti Ye bilOmum masarif mDteahhide aittir. 

l1odu potaıyom 500 G. Jık ,, 25 ,, Levazım dikim eri için 35.000 kilo 4- Aleni mOnakasa 5 Şubat 931 tarihinden başlar ve 25 
~IZ::lin yağı beyaz 1 kiloluk kutu 25 kutu yerli malı pamuk ~rap JpUflnl kapalı Şubat 931 tarihinde saat 14 te ihale eiilmek 20 glln mlldcletle 
vrotropin il 500 G. hk tİfe 25 ıite mrfla münakaşaya konmuştur. lha- devam edeceği iltn olunur. 
•-• 500 25 lesi 12 mart 931 pertembe gtinü saat H 
~ol " " .. • ... 100 kutu 100 lcu te l'ındıklıda he,...de yapılacaktır. 
'-.!bin il " ta • 
'l'abb azotiyeti bizmut 1 kiloluk fite 25 fite =~==-..:• nn.::n::~ HER NEVi OYUN 8o.. da tolO 1 " ,, 25 ,, den evel temfna&Jarlle birlikte teklif. 

4rea.ı 250 G. lak ,, 25 ,, namelerini Jae~. vermelerL A G" iDi B 
..... b h ·025 1 kilolukkutuSO kutu KA ULUNUR 'IQİn komprime Pertev e en ' Aleni il• illaleai br-
~at da sut 1 '' fİfe 25 fİfe rer ıUver::n=.eslne nr1:: fi· ao,. 1 " " 25 " atlar haddi itidalde gir81medlfinden 
l6Jc
1 

opluter 1 1&11tim pnifllkte 150 adet 23 tubat 931 puartell rtlnl 1Ut 1' ,30 
1od form 50 G. ilk Iİfe 25 tife da lhaleııd ,.,11ıaak IHre talik edilmlt 
tı L_ 2S adet tir. Taliplerin J ... le 1&&tlntlen Hel te-

ıırçaıı mlnatlarile birlikte hazır balannaalan. 

~. koç~ . illç terazisi ve } S adet • • • 
L •• emı •tansı 50 G. bk tife 2S life Kapalı zarfla ibleai mukarrer 40 
-..urat dö zenk 2 bin metre kılıfiık bôe verilen fiatlar 
11

11 
haddi itidalde .. rll•edllfnden 25 tu· 

-..ıroıkop Sayı marka Bç ok&lerl •t 931 çarpmba ,anı aat H te pa-
t:!ektif ve 1-12 immeriyonu 4 adet arbkla aJmaeaktn'· TaJfpleri11 ilaale 

ve içindeki ufak kutu saatbtden evel temJnatlarile birlikte 
"'1hte9iyatile- heyetimizde haıır balanmalan. 

35 kalelll illç kapalı zarf • • • 
1 - Cinai ve nev'i yukanda yazıla 3. K. o. SA. AL. KOMiSYONUN· 

"-lile mllnakuaya konulmuıtar· a Anll saat 14 dlr. DAN: 
2 - MDnakaaa gilnD 25-2. 931 çaJ18111

0

• b a- 135 ind alayın bir senelik ihtiyatı 
3 J ı~ıa kapalı sarf ••ille (159.000) kilo 

- Şartnamesi imalitbaneden ven ır. ftkkate paralan Ye aa 8 tabat 931 tarihinden itibaren mü· 
t..ı_.~. - ltuma talip olanlar teminab _mu 

1 
iaıalltlaan..me nakQaya konulmuştur. Ve 8 mart 931 

~ mektuplarile beraber Gedikpapda JaDdlflll taribJae mhadlf pazar günü saat 14 
hlaaeıeri ilin olunur. te icra kıluaacaktır· 

tpa •• ..UIH yerli fabrfkuı ana 
l * * * b'at, evsaf prtnam• olacaimdan talltt olanlann yevmi lha-

- Senar jandarma kıtaatı ihtf- 3 - NOmune, 8 etfndeJI verDir. leclea neı prta ... Ti &'lrmek azere 
l~ 883 adet hayvan velensesi ka- si jandarma inıalitball teminatı alay leftllmn• •• re•mf ihalede teklif 
ıart usuJile bilmünakasa satıl alı-

4 
!tasına taUP oıaalar rf. varaka ve pey akçelerlle bir1Ucte kapalı 

r. - i teklif ınektupla sama Bola deftlnlarlık dafrealnde !..<il· 

ı - Münakasanın ihalesi 26-2-931 mun.kkate akçe! ye Jllleleri ilan kert atm alma Jromlqonana mUraL"n"' ' 
-._e mUsadif perşembe günü saat le beraber imalathaneye ıe etmeleri J1b oluıır. 

Taşra siparişleri kabul edilir 
Toptan ve perakende satılır 
Deposu Yenipost.-me karsısında-

ki caddede No. 20, Telgraf adresi 
Depo lstanbul. TelPfon: Jstanbul 62 
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Hiç tereddüt etmeyiniz, hemen Ziıraa.t Ban 
kasına gidiniz, oradan bıir kumbara alınız 
........................... llllİl ................. ı ........................................................................ ~ 

Ziraat Bankasın1n kulplu ve kitap ~ekfindeki kumbaraları, çocuklara 

Tasarruf iti-vadı verecek en kuvvetli bir terbiye vasıtasıdır. 

1ürk Erkekleri! 
Tasarr11:f oe 
mıyarı Bir 

iktisat 1-/ic Karar-
j 

Zlrıat Bankasında Kendinize Bir 
Hesap Açıınnız. Nılr Kaynağ·ı dıı~ 

Onun için Ziraat Bankasında Bir [Tasarruf Hesabı] Açtırınız! 

Türk Kadınları, Türk Erkekleri, Türk Çocukları! 
İYİ ~iliniz U T asarrut ue iktisat Hürriyet ue isti~lôlin ~irici~ ~HYDHÜl~ır! 

Tasarruf eden bir aile nasıl kimseye muhtaç olmazsa, 

Tasarruf eden bir millet te, kimseye muhtaç kalmaz, 

öyle • hem kendiniz • • hem aileniz için, hem de ıse ıçıq, 

memleketiniz için 

Behemehal l'asarrut ve 
lktısat edinizl 

i~· ... ·.; __ ·... . : . . . . . . . , . . .J .4 - ' ""!: • ·- • ~ ,,. "" • ".,,. ••• 

Şark Demir) olları işletici lmmpaıwaısı 111!, nn-. .. •-=ıF9sw#.- ma 9fi! P'll:www1111111111ııdllııııtıııııımt11ıımıııııaıllnııııall'nnllflııınımımtnıııııınıııııınınıınııt11n111ı11mıııt111ııın11mr11ıııı:ı111nnıımııı1111111ıınnıııııınııııııııııuı11Nnııtmtııınıınlllaıı ~ 1 • f~ 11nıı11111111ıııunııuıı uııımıııu0ıııııımıııııHııu11mıııııuıııııımınıı ıııınuıııııu iiilııınıııiiliiiııııuııuıiiiliııııunııııuııııııu •a uııııııııı111111ııııuı111uıııınııııım1ıııuııııuıı11uıııı1111111uıııı ııııı ııııııuııııııııuııııııuııuıırııuııııuıııııuııııııuuıuıııııııauıı '\ \ 

;·~kvA~o;i~ ~r~;·~ ,. . J' Seyrisef ain 
tici1~~~p·~::a:";!'ü~·~~~~1~·~i;:!~; J Krem Pertev Müstahzarat11 Kolonya 1-----------ırı 

" "' i JF J K Merkez acancası: Galata Köprü bı~ hissedaranı, lstanbulda kumpanyanın i Diş macunu A B R A S J T1rnak cilaları u. 2362 ~ube ncantası Sirkecidt 
Sirkecide kftin müdüriyet binasında 1 ~ Mühürdar znde hanı lst. 2740 
1931 senesi martının 2 inci günü kah- ; Ruj 
le7.zeval saat 11 de alelitde olarak içti- .. 
ln89edecek heyeti umumiyeye davet O· J Südo·ro·no 
lunur. 1 ~ 

- Ruznamei müzakerat - 1 J Podra 

nm idaresi hakkında mecJisi idarenin U Briyantin . ~ 

raporu; 1 ~ 

PERTEV ve Şeriki 
Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarah ıtriye ve tıbbiyesi 

Losyon 

Diş tozu 

Esans 

Kozmatik 
1 -1930 senesi zarfında kumpanya- ,- ı! 

2 - Murnkip komi er n hesab:ıt K• • K b • d "" k • l • 
komiserlerinin raporu; • ının- ar onat ve saır evaı omprıme erı ~ 

5~ § 
3 - Hissedarana tevziat; ;gH k• t • • d b•ı k f h " 
4-1930senesi hesaplarının ta·diki ' erzev ı emın v~ tatmın e e 1 ece ne is müsta zara1i: 

meclisi idare azalarının ibrası; ~ 1J 
5 - Dh·idantin te biti·, a.:~e:ıı~rıııııın:ıı:~..L--ııı.~'!::ı!L~!'"""'"ı:~fü~~C - a ,mzaıc-.aı--.ını1111111a:ııatılDl••ı..-ı .... 11tllb1ınııı-• ..... - ~-··--......,_ ~--.... -----•ıaı:uJlll-_..-nn ... - ....,ıa11ıuııı11ıııo~ııııuuıuıı:u1t1111qıu1ıııuuıııııamıııııııııııuıııııııuııını11nıuıııuııınııf11111lıuuqıııııııu1111ıııı• 

hab~;- Meclisi idare azalarının inti· ~ıı11111ııııııııııııı1111111ııııı11ıııııııııııııırırıııır11111ıııırııııııır1111111ııııı TüRK MAARiF CEmiYETi ııııuııııııııııınııııııuııuıııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııuııııııı~ 
1 - 1931 sene i. i~in ~u.rakip .''~mi-1 B ü v ü k E ş y a P i y a n k o s u \ı 

serle he ab~t Jtomıserl.erının ta;-_ı~ı ve § 1 M tt . 1 l cJıyeler. Doç otomobili, yt·mek odası ve ~alon takımları, graınofon, ç k• ı • §j 
bunlara verılecek tahsısatın te oıtı; §. ar a • Bisiklet fotoğraf dikiş makin:ılan saatler, bauaniyelcr ve d'ğer e 1 1 yor _§ 

8 - Şirketin muamelfıtı umumin•si· E. kıymetli eşvalardır. ifi l 
ni ted,·ir ile mükellef bulunan mü.dür- g Bikes ve fakir çocuklarimızm okumalarma yardım için bir lira· vererek bir bilet alanız . § 
ler yeya meclisi idare a:rnlnrına ,erile· F,ITUUlll!ırııııııııııııınııııııuıııııınııııııııııııııııııııııır111 Ankara Caddesi: Orhan Bey Han 3 üncü kat ııı1ııııııııı111ıııııı1ııııııııı1111111ııııııııı111ııııııııııımııj~ 
cek tah isatın tesbiti zımnında mecli i .. . . 
idareye salfthiyet itası; gosterılen yerlere tevdı etmeleri Jci. 

zımdır. 
9 - Ticaret kanununun 323 iincii 

maddesi mucibince meclisi idare aza-
. . Istanbulda Sirh.eide kumpanyanın 

larına verılecek mezunıyet; merl>ezine, 

TORKIYBDB 

Aler f tefekkür 
ZA YILER 

l ra~zon itinci ~ustası 
(KARADENiZ) vapuru 19 

Şubat Perşembe akşaflll 

Galata rıhtımından lneboJıJ, 

SinopSamsun, Ünye, Fatsa, Or 

Giresun, Trabzon, Rize, Hopayı 

kalkacak ve dönüşte Paz•' 
Rize, Of, Sürmene, Trabzollı 

Polathane, Tirebolu, Giresollı 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsull 

lnebolu, Zonguldağa uğrıy•· 

cakbr. 

Mersin ~nsıası 
(iNE BOLU) vapuru 20 şu· 

bat cuma 1 O da Galatadafl 

Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod· 

rum, Rados, Fethiye, Antaly•• 

Alaiye ve Mersine kalkacıt~ 
dönüşte Taşucu, Anamur, Fini· 

ke, Andifli, Kalkan, Çanakkale 
~izamn~mei dahili.nin 2:> ~nci mad- Istanbulda Galatada Memaliki Şar-

desıne te\'fıkan hcyetı umumıye gerek kiye Fran ız bankasında; 
asaleten gerekse Yekftleten asgari ,.e A VUSTURY ADA 

Pederim doktor Osman Remzi 
beyin irtihali dolayisile kederi

mize iştirak eden ve taziye lut· 
funda bulunan muhterem hoca

larım, arkadaşlarım sevgili tale
bem ve aile dostlarımıza ayrı 
ayn teşekküre teessürümüz se
bebi!e muktedir olamadık. Ken-

Tıbbiye hüviyet vesikamı ve 
seyrisefain pasomu kaybettim. 
Yenilerini alacağımdan eskileri· 
nin hükmü yoktur. 

Tıbhıyeden 644 numaralı 
Jsmail ~lust.1fa 

L Geliboluya uğrıyacaktır. 

on hisseye malik olan hisscdarlardrın Viyana da Viner Bank Ferayn; 
mürekkeptir. • /Jb'f,,ÇIKADA 

Heyeti umumiycnin beher azaı;ı a- Bl'ükselde Namür sokağında 4 ' ntl· 

asaleten gerekse vekftleten asgari marada Sosyete Jeneral dö Belçik şu
her 10 hisse için bir ı·eye malik bulun· besinde. Eski (Outremer) bankasında. 
maktadır. FRANSADA 

l\laamafih ticaret kanununun 36:; Pariste Iluh·ar Dezitalyen 16 nu· 

dilerine muhtert>m gazeteniz va

sıtasil minnettarlığı mızın iblağını 
reca ederim. 

Ik Tt\ fil\ Remzi 

inci maddesi ahkftmı mucibince lO rey- marada Bank N'a~yonal dö Kredi, TOS) biraderler nezdinde. 
den fazla reyi nef incle cemedemez. Pariste (La Rochefoucauld) ~oha· /SVIÇREDB 

Re) c hakkı olan hissedarlardan iş· ğında 6 numarada Jak :\lenaşe Ye :. üre- Bftl'de Bank Komcrsiyal de Bal, 
bu alelfide içtirnna i:;;t.irak etmesini ar- kası efendiler nezdinde; Jenev, Bal Ye (ST-GALJ,,) \"e Zu· 
zu eden ZC\'atm nihayet gelecek 19 BOLA.DADA rihte Kredi Süis. 
mart tarihine kadar his elcrini atide Amsterdamda ('fElXEIRA de l\IAT· Şark Denıi.•yolları işletici 

lwımoanuası meclisi idarı:1ti 

§ Unkapanında Haydarda Bı
çakçılar mahallesinde Hacı Mu
s1 sokağında 12 numaralı ha
nede 16- 2- 1931 glinü akşamı 
eve giren hırsız muhtelif eşya
larla beraber Cerrahpaşada Can
baz so!(ağında 14 numaralı kireç 
hane ve c:ırsasıoın tapu senetleri 
zayi olmuştuı. Yenisini alaca
gımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Bıçakçılar mahallesinde 1 lncı l\ lu. a 
sokap,ında 125 numaralı hanede 

~lehmcı oClu lbrahiın 

Cerrahi ha talıklar ,re 
basur nıenıeler i 

(elekt~kle) 
mütehassısı- Divanyo'u fDr f:· 

min paşa sokak No: 20 
Telefon Is. 3390 

Mes'ul l\Hidür Hcfik Ahmd 


