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Ôrfı divanı harp iş başında 1 Prenses 1 Gazi Hz. nin misafiri 

Menemen Ve bavalisindeki Dünü istirahatle Ankaraya vardı 
ve sefarethanede 

evlerde taharri.yat yapıldı. geçirdi Prens Takamutso şerefine Mar-
mara köşkünde ziyafet verildi 

Bl•r çok sı•ıaA b bulundu /ki devletin büyük simaları biribirlerine 
samimiyetle hitabetti/er 

' ( Gazi Hz:. nin nutkundan: # Prenain nutka""-

ili& 

1 Divanı harp reisi Mustafa Pş. 
bütün evrakı ve mahkeme 
binasını dün tetkik etti. 

--- Beyanat 
Mevkuflara ait tah

kikattan bazılari ik
nıal edilmiştir. 

Muhakeme aleni o
lacak, gazeteciler ve 
halk muhakemeleri 
takip edebilecekJer
dir. ldarei örfiye mın· 
takasına gazete so-

_ kulınıyacağı ya1andır. 

HiKAYE 
NALINCININ 
İFADESi 

KAMUS GİBİ 
Nalıncı Haaanın ifadeai 

ddeta bir cilt teıkil etmekte• 
dir. Bu adam, inkar yoluna 
•apan Saffet hocayı mahcup 
ed,relı na•ıl me/cJuplaıtılıla' 
rını, Mehdi Mehmetle arka· 
daılarının aalılandılıları ;yer• 
na•ıl ufraJıfını anlatmııtır. 

d lzmir, 13 ( Yarın ) - Örfi Bundan aonra bütGn zabıt 
b i•anı harp reili Muıtafa Pı. kiUplerfnl nezdine çafırta· 

Uailn nıüddefumumlDk dal· rak doıyalar hakkında izahat 
teıfne it 1 p d 1' t • aıa orada tim· almıılardır. 

iye kadar gelen bütün ev· Muıtafa Paıanın ve müddei· 
rakı bı b .. d rer frer gozden geçir· umuminin yüzü çok beıuıtu. 
ttf \?be inceden inceye tetkika· Paıa herkese ayrı ayrı iltifat 

a ulundu. ediyordu. Müddeiumumi Hfda· 

. Eczacılar kongresi 
aktedildi 

ı 

-Kaç kişi?-
frtica hadisesile ala

kalan görülerek tev
kif edilenlerin adedi 
214 olmuştur. Bunlar· 
dan oh albsı kadındır. 
Aynca yirmi kişi de 
nezaret altındadır. 
Şeyh Esat hakkındaki 
tahkikat ikmal eClil-
miştir. 

yet Beyin arkaıını okıadı. 
Divanı harbi örfi Porıembe 

günQ mutlak ıurette muha· 
kemeye baılıyacakhr. 

Ne kadar evrak varaa cif. 
vana harbe tevdi edDmfıtfr. 

Mustafa Pata Divanı harp 
( D"vam• 3 ürıc:ii aalıilede) 

Prenı oenıpları 

Minfirfmfz Japon Prenıeıi 
d6n Perapalaatakt buıuıi da· 
frelerinde htirahet etmiıler 
ve ancak öfle yemeğini al· 
mak f çin aef arethaneye kadar 
,ıtmfı ve avdet etmfılerdir. 

Sade tekzip 
Üç milyonluk sahtekar
llk için "Yok,, diyorlar 
Biz"Var ,,diyoı~uz 

DGnkü nGahamızda O~I 
milyonluk pul ıabteklrlıfı ol· 
d'Piunu Ankara'dan aldıfımız 
telefon habertle yazmııbk. 

Bu mOhlm meı'ele ile bfz. 
sal Baıvekfl Paıanın meıgul 
olduiunu da ili ve etmfttlk. 

Nedenıe bu haberi vilayet 
Pul müdürlüiü ile Poıta mil· 
dfdyetf tekzip efm .. kt1>.cff .. , ..... 

ltalyan sefirinin yeni 
· bir beyanatı 

·------
Düyunu umumiye ınes'elesi için 

. "Japon milletinin ;yük.ek " Türk. Japon cemiyetinin 
V• vatanperverane ev•afı, hdmiai •ıfatile meml•Adle· 
medeniyet yolundaki diJı. rimiz ara•ındalıi Joatane 
kat• ıarvan ı"craat ••e ı0nlıı0• ü b l · lı .. .,, ., m naae et errn in iıalı İf İn 
ıafatı Türk;yede daima meaaimi aarfa devanı ed•· 
alaka ile ve aamim; talıdi· cefimi dermeyan •ltnek 
rat ile takip olunmuıtur. · t · ,, ı• erım.,, 

Ankara, 13 (A.A) - Prenı Takamutao Hazretleri, Bupn 
sa~t 1?, _47 de huıuli trenle ,ehrimfze muvasalat etmJttlr. 
Mufıarunıleyh, lıtasyonda Relıfcümhur Hazrt:\,erl namına IC.iUbt 
umumisi Tevfik ve Seryaver Rüıuhl Beylerle, Harlcffe •ekili 
Tevfik Rüıtü, Hariciye ve Deniz müsteıarları, Harlcl7e ve 
Japon aefaretf erkanı tarafından karıılanmıı ve aakert mifre. 
zeler tarafından ıe!imlanmııtar. 

Perenı Hazretleri, dof ruca Ankarapalaata akametıllalanna 
tahılı edilen dafrelerfn_, gftmfılerdir. 

Saat 13,30 da Çankaya'dakf kö,.ıkOnde Hariciye veklllTevfik 
Rnıtü Bey tarafından, Prenı ıerefine hususi bir öfle ziyafeti 
verilmiıtfr. 

Ankara ll(A.A.)- Prenı Takamutao Hazaretleri, bug6o saat 
16 da Çankaya köıkünde, Reiıicümhur Hazretlerini ziyaret 
etmfttfr. 

Gazi Hazretleri ıaat 17 20 de Ankara Paluı teırif buyura• 
rrk Prenıe fadef z!yarel eylemfıtfr. 

Ankara, 13 I A.A.) - Refı"cilmhur Hazyetlerf. bu aktam 
saat 20,40 da Marmar• köıkünde Prens Takamutao 'luret· 
lerl ıerefine bir aktam ziyafeti vermiıt~r. 

Ziyafette, Heyeti vekile azalarlle Hariciye m6ıt~pn Nu· 
man Rif at Bey ve Japon ıefarcti erkana bulunmuılarcLr. 

Refıicümhur Hz. ziyafet esnasında misafire hllab""n ati· 
deki nutku iradetmişlerdir • 

.. Prenı Hz. zata fahimanelerinf h<lkümet merkezimizde ıe· 
lamlamaktan pek ziyade memnunum. Tü k ve J pon mlllet· 
leri, ötedenberf yekdiferfne karıı ıamimi ve dostane hfıler· 
le müteha11istir. 

İki memleket aruındaki münaaebetle;fn takvfyell lıuıu· 
ıunda Türk • Jııpon cemiyetinin hamiıi ııfall'e ıarf bu)'Ul'du
ğunuz mesaiye, bilhasaa müteıekkrrim. Bu münasebeti rln her idare heyeti seçildi 

Kongreye arzedilen raporlar 
tavassutum haberi asılsızdır 

Türk - italyan münasebatı dostanedir 
12 ad" f imdiden lıalledilmiş gibidir 

(Devamı 3 ü eri aah 0 ft!Je) 
--~!"'!!'!!!!!~~~~~~~~~~~------------~~~~ 

kabul edildi, yalnız hesabat 
işleri üzerinde münakaşalar oldu 

---·-----------------------------------------

Eczacılar kongresine lttirak eden!er 
latanbul eczacılara dün ıa· 

1.t 14 le Beyoğlu C.H. fırkası 
lılcrkezlnde senelik konarele
tfnf alctelmf §lerdfr. 

H k.~:ıgre ~iya .. setfne eczac1 
Üseyın Hiunu, .kilfdik'ere 

ele Celll ve Hulki Beyler ae· 
çl!mııterdfr. Ko;ıgr., W.re he· 
)eU bu ıuretle tefekkül et· 
tikten •onra Gazi Hz. ne arzı 
Ll.ıiına.t tefg .. afınııı.. çekilmeıi· 
en karar verilmiıtir. 

Kongreye arlH!IClilen faali· 
Jel ~e hesabat raporlan tas• 
" 1P olunnıuıtur. Y.&nız hesa· 

bat raporu üzerine bazı mn· 
nakaıalar cereyan etmiıtfr. 
Faaliyet raporunda ispirto, 
eczacıların muallfm ve Bele
diye reiıf ola btlme!eı·i gibi Jt!t'· 
!erin yapıldığından bahsedıl· 
mektedfr. 

Yeni idare heyetine Tokat 
mebuıu Hüıeyfn HüınO, Nafi 
Halit, Hüıeyln Hüınü, Niyazi, 
E11ver, NızametUn, Müeyy~~, 
lhıan, Hulki ve Ferit beyler, 
heıabat mQfettıılıklerfne de 
Hiiıeyfn Hüsni Eminönü Ye 
(Devamı 3 üncü •alı il ede) 

·---
Günün en mdbfm hidiıe

lerlnden biri Düy~nu umumiye 
meaelesidir. Bu mevzu etra• 
fında evveli bir lıtanbul ıa· 
zeteıinde ve bilahare .. Tao,,da 
yeni bir haber lntfıar ettf. 
Bunda İtalya ıefirinfn bu hu
ıuıta bimillerle Türkiye hü· 
k6mett araıında ta va11utta 
bulundufu yazılıyordu. 

Bu haberin ııhhatfnl tah· 
kik için sefarethaneye müte
addit defalar müracaat etti· 
ffmfz ha!de Sefir cenaplarının 
gripten muztarlp bulunmaaı 

basebile görilımek mümkün 
olamamııtı. 

Sefir cf'anp!an dün akıam 
birdenbire Ankaraya hareket 
ediyordu. Sefir Hz. bOyük bir 
nezaketle muharrfrlmizi muıun· 
da kabul etmlf ve son hi.dfıe
ler hakkında mQhfm beyanat· 
ta bulunmuıtur: 

-Düyunu umumiye men· 
ili hakkında tavasıutun habe-

1 
rl tam&men aıılıızdır. Bunu 
ben de gaztelerde okudum. 
Bilfyoraunuz ki gripten bir müd
( Devamı 3 ü 1cü aahifede ) 

Son dakika: 
~~~ .......... ._ ... 
Kırklar 

faaliyette 
Teşkilat heyetleri
nin raporları şaya

nı dikkattir 
Ankara, 13 ( Sureti mah· 

ıuıada gfden arkadaıımız
dnn)- Halk fırka11nın KukJar 
heyeti metodik bir tarzdı. 
muntazam çabımaktadır. 

Teıkfllt heyetlerinin ver· 
dikleri raporlar birer birer 
tetkik edilmektedir. 

Bu raporlann içinde çok 
ıay401 dikka~ ve ehemmiyet 
olan1arı vardır. 

Ertuğrul Şemıottln 
Ne o, sarığı 9ıkırmıt11n 1 •. 
Biraz ba,ım hafıflesi.-. 



c!oğru 
ı Milliyet gazetesinin 12 Ka
nunusani tarihli baımakale· 
ııni ciıkkatle okuduk. 
, Bu makaledeki fikirlerle 
b.z m düıüncelerfmız } ekdiğe· 

r.ne çok yakındır. l 
Aradaki fark ıadece bu 

hakıkallert daha evvelden 
görmeklifimfz ve onu açık ve 
mert bir liaanla teırıh etmek· 
l;ğfm'zden ibarettir. 

Bu günkü tahammülsuz ız· 
tırs.plardan ıH Ayet edenler 
bunun esbap \e sevaiklni ara· 
dıkları zaman gözlerinin önilnde 
canlanan kazanççı tipleri birden 
b:re zenıfn olmu§, alın teri dök· 
meden, emek ve sermaye sar
f etmeden ılvri mit insanları 
göz önüne getirmemek müm
kün değildir. Bunlar, bu aç 

' gözlü inıanlann her biri, bir 
·kaç teıebbüa 1ah'bin'n, azim· 
'kir insanların ve milli mües· 
seıelerln zararına çok büyük 
kazım~Jar elde etmişler ve 
buna mukabil her iki meı· 
ru bir teıekkü!ü felce uğ· 

• ratmıılardır. 
} Sıraıı geld.ğl zaman laf· 
silitile bilclittcdimiz bu in
ıaııların ya bir tlrkeUn öııü
ne duıcrek, ya b r ın t Y • 

~ zın petfnde kqara'k veya 
hul deY1et rka'lnin nüfuzla
rından lıtifade ederek memJekc 1 

aleyhine ve s&,ü amel sahip· 
leri aleyhine servet'er birik· 
tirmek faraabnı kaçırmamıı
lardır ki, bunları tatbik etmek 
ve onların kazandıkları göze 
batan nameıru ıervetlerin he
sabını aramaktan dı.ha ta
bii ne olabilirdi? 

Bu gtıne kadar yaptığımız 
tenkitlerin ye izhar ettiilmiz 
lnflallerfn!de bundan baıka 
mana ve hedefi yoktur. .. 

Bu ıibi türedilere verilen 
ientı m61amah&nın menıeinı 
ıu noktada buluyoruz: 
... Vatana bOyük bir felaket-
1en kurtarmak için yapılan 
lnkillp •• fedahi.rhkların 

arkauna ı••lenmtı, inkı'abı 
kencllledne alper ve 'Yeaile, 
intifa yapmıı btr zfimre vardır. 

Bu llilmre hıruz'ar, nameı· 
ru kazan~lar •• rÜf'Ydçller 
aleyhine teYctla edilen her 
itirazı, ber tlklyetl lnki'ip ale} 
hine. rejim aleyhine tevcih 
edilmlı bfr hücum ıeldinde tef
ıir ettlrmele ve onu o yolda 
gö&termele çalıtmııtır. 

Buınn Falih R fkı Beyin 
bu ıul mlaallert teırıh 'Ye tek
(rara mecbur olmasını intakıbak 
kabilinden çok evvel izhar 
eltt ffmfz kanaat ve görnıle
rlmfzln lsa.,etlne de!il telakkı 
ederiz. 

BuaGa bu hakikatin bir de
fada Falih Berin ağzından bir 
baımekalede mevzuu bahs
edılmeıJndekl ıebebı hikmeti 
ve m,cburiJetl tayin edeme· 
dtk. .. 

BuaGn artak Ankara ıo-
1<ak lannda kazanççı tlp'er 
gorünme• o!du demek bun
ların bu aGne kadar mevcu
diyeUnl kabul etmek demektir. 

Ohalde kendilerine sora· 
bilirmlytz kt, mevcudiyetlerine 
h hayet ""''mit olan bu zum
re kimlerden müteıekk Jdi? 
Ve bu ane kadar top adıkları 
L yük ıervetler ne o.mu tur? 

b m ert raf 
e p, arlık m 1-

Defter 
kimden 

alınır 
Otelciler ve müstahdem· 

lerl po s nizamnamesi mucl· 
hince tutmnğa mecbur olduk· 
ları d f erlerin yalnız cemi
yetten alınması için cemiye
te ihbar edild'klerinl ve be· 
her defteri 250 kuruşa al
mağa mecbur tuttuklarını 

vilayete ıikayet etndılerdtr. 

Dün fazıl Hey bu huıuı 
hakkında bir muharririmfze 
d m ı erdir ki: 

Ote ci'er beyanname ver· 
meğe ve d fter tutmağa mec
bur urlar. Fakat bu defter· 
lcrl cemiyetlerinden almak 
ı n b r kayt yo tur. lstedik
lerJ yerd n a abi irler. Biz bu 

kayet hakkınc!a tahkıkata 
baılad k. 

Kaza kongresi toplandı 
Dün Beyoğlu kaza kon· 

gre.si } apılar k heyeti idaresi 
intihap edifmiıtir. 

He} eti idare halkın dilek
lerini teıbit etmfıtlr. 

Sı~~iıede : 
Sıhh'ya müdjr' ri ara~mda 
Beyazıt vi.ii}etl Sıhhiye ve 

'çtimai muavenet müdürü Dr. 
Kemal Bey sınıf ve maaıı ha· 
zırı ile Yozgat vilayeti Sıh-

t v~ fçtımai muaven<t mü 
ur.üg..ıne naklen tayin kılm

mııtır. 

Mardin Memleket has
tahanesi sabık Baıkatibi ope-

tör Dr. Cevdet Şakir Bey 
"55 n lira asli maaola ve bi
rJncl sınıf olarak Trabzon Sıh
hat ,;e içtimai muavenet mü· 
dürlüifüne tay·n olunmuıtur. 

1 iyatro mektebi büyüyo. 
Tiyatro me.ktebi fçin ye· 

niden belediyeye bir çok ır.(ira· 
caat?er yapılmııtır. Fakat 
mektep açılarak müıabaka 
i e kadroya göre talebe alın
mıt ve ledriıata ba,lanmı~ 
o!dutu için bu müracaatlerin 
i 'afına tfmdtltk imkln gö
rülmemektedir. 

Anc k hcziranda yf'nl bü~ • 
çeye daha fazla tahsisat kon 
masına ve mektebin talebe 
kadrosunun tevıUne kı.rar 
verilmitUr. 

leae takat ve verecek bir 
şey kalmamaaındanmıdır? 

)#.. 

Her ne o!uraa olsun bu 
tufeylilerir. faaliyetlerine ha· 
lime çc kmeden evvel bunla
ra ne g'bi cezalar yapılmıı, 

fiillerine nihayet vermek için 
ne gibi icraata girltilmitllr? 

Yoksa bunlara yapılan 
bütün ceza'ar ıtmdlye kadar 
ellerine geçlrc!lklerl azim pa
raları kifi görınekten mi iba
ret kalmııtır? 

• 
Mflletln menaffl allyeıinf 

serbest mOnakatalara zemin 
ittihaz etmekten Orkmüo 
olanlar veyahut memleketin 
yüksek menfaatlerlndaki en
diıelerl fırka m~s'eleıi yapan-
ı r, bu fırsaaan ve bu vazi
Y tlerden b'r tak m açık göz· 
1 rin miıthtı ıur tte i Ufade 
et ·, ol c k an:ıı d ha V\ el
den d ı meli f 1 r 

Cev ( Rı at 

Kim gelecek ' 
Tıpf akültesi reisliğine 
gösterilen namzetler 

Geçen Çarıanba günü Tıp· 
fakültesinde mec:fs reisi inli· 
habı için müderrisler davet 
edilmiılerdir. Halbuki Riyaset 

intihabı yakında yapılacağ ndan 
bu davetin usu] üz'üğü dalayı· 
sile bir çok müderrisler lçtl
maa gelmemiılerdJ. Namzetler 
Tevfik Ragıp ve Sureyya Ali 
beylerdir. 

Tevffk Ragıp Bey intihap 
edilirse eski müderrlslerin fa
kü•teye avdet edec ki rl söy
lenmektedir. Bu sebeple ek
ıerlyet Tevfik Ragıp Beyin 
intihap edilmeli taraftarıdır. 

Be e~iye~e: 
Bu da suya dl! ştü 
Geçenlerde Belediye bir 

Alaman grubile tlyatro,hal ve 
) er altır.da bir hamam inp!ı 
fçın an'aımııtı. Fakat Bu itle 
kırtasiyecilik yüzünden ıuya 

dOJtil. Alman • ubu göstermiı 
o'duiu teminat akçesi olan 
50 bin lirayı uzun zaman 
bekletmlyeceğinl ileri sürerek 
mukaveleyi boznıuıtur. 

Bundan ıonra baıka bir 
grup çıkmazsa bu in~aatın ya· 
pılması imkansız ıı bi görü· 
[üyor. 

Az geliyormuş 
Cenaze nakli için belediye 

c ört otomobil almııtı. Bunla
rın renkleri fena oldukların 
dair be'ediyeye halk tarafında 
muhtelif ıikayeller vaki olduğ 
çfn belediye bu otomobille

rin renklerini deglıtirmeye ve 
lhtiyaca kafi gelmediilnden 
baıka otomobil' er daha alm ~ıa 
.arar vermittlr • 

Ayrıca zenginlere 'rr.ahıus 
olmak üzere bir de lüks oto· 
mobil alınacaktır. 

Kaymakamlara ev 
Kavmakamlara ev tahı'ıi 

ve Nahiye müdürlüklerl için 
yapılacak olım binalar için 
belediye bütçesine tahsisat 
Koymuıtur. 

Tetkik ed liyormuş 
Ankara 13 (Yarın) 

Dahiliye veklletl tarafmdım 

tetkik edilmekte o'ıın lstanbu 
elediye biltçed henilz bitme· 

miıt·r. Tasdikten sonra 1 tan· 
bula ganderllecek ve huıusi 
muhasebe belediyeye geç • 
cektir. Bu ıuret'e açıkta iTe. 
lacak o'an buıuıi müdürü Ce· 
nıal beye Dahiliye Vekile 
tinde bir vuife verileceği 
muhtemeidln. 

işe yaram adımı? 
Şehrimiz Belediyesi lklııa t 

Müdür!üğünde bundan dört 
ay evvel bir müstahdemin 
şubeıl açılmıı ve memur.arı 

da tayin eC: 1 nlılir. 
Bu memurlar ellerince 

talimatname olmadıiından bo 
oturmutlar, ve muntazaman 
maa,Ierını e!mıılardır, lktısat 
müdürlüğü bir tı.llmatname 
hazırhyarak tudlk lç'n Daimi 
e:Jtcümenlne vermlısede bir 
türlü tasdik edilmemfotir. 

Glikoz fabrikası 
Şehrlmfzde Baltalima n a 

bir Glikoz f abr kau le is d • 
mittir. M teıebbls?eri R , 
Ermeni ve Tü k olan bu f • 
rika ilk fslihıalatını çık m • 
tır. 

Fab ka G kqz 
istihsal f'tmekt dır. 

Menkul 
Emval 

Kiralıyanlar 
Maliye Vekaleti, emvali 

menkuleyl satın almak ve 
kiralamak ıuretile mezkür 
maHnrı ba§kaıına kiraya ver
renlerden, ınue.melalı ticariye 
kanununun 15 ve J6 ıncı 

maddeleri ahkamına nazaran 
kazanç vergili alınmasını Def· 

, terdarlığa bildirmlıtl. Mesela 
düğünlere elbise ve taç kira· 
hyanlardan kazanç vergisi 
alınacaktır. 

İl tısiı~İ ha~erler: 
Balık ihracı 

Şehrimizde Boğaz haricin· 
de bu unan Poyraz köyilnde 
Türk ve ecnebi tüccarlarla 
mütehassıs İtalyanlar tarafın
Gan bir ı•rket teıekkül et
mi tir. Şirket komandit ve 
ermayeıi 25 b"n liradır. 

Bu ıtrket Yunus balığının 

bütün teferruatından istifade 
edecektir. Beher Yunus ba·ı· 
ğından ıefl olarak 10 Ura kar 
emin edileceAI ve yevmiye 

50 balık tutulabileceği tah
min ed.lmektedir. 

Bunun için tirket hemen 
ıe baılamııtır. 

Et fiatları ne alemde? 
Anadoiudan f stanbu!a ev· 

v lkl gün 4 bin kadar koyun 
gelıulıUr. 

Bu sebeple et fiatlannın 

dO,ecefJ zanntdi'mekte idi. 
Fakat henüz fiatlarda bir 
tenezzül yoktur, 

ihtiyaç ne kadar 
Dün Ankaradan ~chrim'ze 

gelen Nurullah Esat B. Anka· 
r daki fallliyeti hakkında bir 
muharrlrfmfze demiıtir ki: 

-Ankarada hiç bir faa 1i· 
vette bulunmuı değilim. 
Ancak Maliye vekili Beye 
z bat vermek için An-

karaya ıtttlm Vaziyet müıa
hede edildlii g&bi hiç bir yeni 
tedbir istilzam etmemektedir. 

- Konsoraiyomun stoku 
ne kadardır? 

- Konıorai} cm un kambi
yo lhU;acı takriben lki milyon 
ciört yüz bin ıte.rl'ndir. ......_..,. 

Cemiı·e lerde: 
1 ürk Ocağında lisar 

dersleri 
\,ilrk ocağında ıenelerden

beri verilmekte olan liaan 
dersleri bu seno daha genlı· 
Ieu;mııtır. Fransızca deniQi : 
Profeeör Ro11l ; Almancayı 
Prof. Clemens Elsner ; lng·Jtz. 
c yl Prof. Wernon Ye İtalyan
cayı Prof. Gattengo vermek
tedirler. Deraler aktam mes 1 
sVatlerinden ıonra baı1amakta 
"e kunlara takıim edilmittir. 
Bu kurslardan latif ade etmEk 
ı Uyenlerin Ocak kjtabetine 
müracaat etmeleri rica o'unur 

Kararsız bir içtima 
Dün Tayyare cem yeti idare 

heyeti tcplanarak Ltmanlard n 
alınan "Tayyare iane,, ıekli 
hakkında karar vermek iste· 
mişlerdir. Fakat bu içtimada 
muhtelif f ıklrler derme) an 
cdildiil için bir teye karar 
vermemiılerdir. Perıembe eü
nü tekrar toplanacaklardır. 

Mülkiye Başmüfettişi 
Bir muddettenberi şehri· 
de n Mü 1 iye Ba~

m Ragıp B, ün 
g'tmi t r. 

Kadın, hee ka~~~ 

lzmirde bir cinayet. 
Katil, tabancasındaki kurşunları on seki 

1 
yaşındaki bir gencin üzer-ine nasıl b!!yult-ı 

tığını soğuk kanlılıkla anlaı';,vor 
Dün eece; Baımahanede 

Sadık bey gazfnoıunda baıh
yan bir fıret ve eylence; ga
zino kapısında müthiı bir d· 
nayetle nellcelenmiı ve kah
veci Cemal isminde birisi, Ka· 
sap Demir Ali oğlu Hüsnü 
efendiyi beyninden üç kur
ıunla vurup öldürmO§tÜr. 

Hadise §Öyle olmu~tur: 
Katil arkadaıtırlar yanla

rında A.. hanım isminde bir 
alifte ve d ğer üç arkadaı!a be
raber dün gece Basmahanede 
bilyük Sadık bey gazinosuna 
geliyorlar saat on bir... 1 rete 
baılıyorlar. 

Mecliste bulunan'ar ıunlar· 
clır. : A .• hanım, kahveci Ce
mal, kasap Demir oğlu Hü nü, 
Sabri Hüs:ıü ve Halıt efen· 
diler. Bunlar maruf eıhastan 
dırlar. İşret meclisi, bir mOd
det devam ettikten sonra, 
Cemal, A .. hanıma ıark1Dtılığa 
aılıyor Buı:ıdan HümO ve Hı· 

lit efendiler mu4ber oluyor, 
ka kıp g~diyorlar. 

Geride kalanlar bir müddet 
daha iç p ei'~niyorlar. Nihayet 
evlerine dön,.ek üzere kalln· 
yorlar. Gaz nodan çıktıkları 
ııırada kahveci Cemal kasap 
Demir oflu Hüsnü efendi ile 
karıılaııyor. Ka&ap, kahv c'ye 
taarruzda~ bulunuyor. Fakat 
C m l ıarhoıtur ve hem n 
lımyor. 

Ceketinin ceb 'n<len bir pa· 
rabel om tabancasını çekme· 
sile Hüsnü efendinin uzerine 
ateı etmesi bir o'uyor. Üç 
kurıun birib'rl arkasından za-
v .lllı kasabın beynini del p 
aeçiyor ve Demir cğlu Hüı-

ü ef. anide ö iıp yere yu· 
varlanıyor. 

Etraftakilerin yeUımeılne 

vak·t ka'madan, katil Cerr.al, 
A... hanımı ko!undan tutuyor 
ve: 

- Bu heraıele itte bunu 
f&t.yordu! 

Diyerek kadm'a beraber 
firar ediyorlar. Çorakkapı ka
rakolu komileri Salih a,•y he· 
men hadise mahalline yetlıerel 
tahk:kata ba~lamıı ve müddei· 
umumilik cinayetten haberdar 
edilmiıtlr. Milddelumumt mu
a vinl Şükrü beyle tabibi adli 
Şakir b~J cinayet mahalline 
c!m!ıler ve adlt tahkikatı aç· 

mıı•ardır. 
Dıfer c be' ten zabıta, katili 

u'mak için taharriyata bl\ıla
mııtır. Cemal, kaçtıktan sonra 

Darülf ü[unda: 
Edebiyat fa. talebe ce. 

kongresi 
Yaran ıaat üçle Edebiyat 

fakülteıf talebe cemiyeti ıene-
k konarelerlnl ak edecek er· 

d r. Bu kongrede heyeti idare-
nin bir ıenelik it ve heaabatma 
a t raporu okunacak, daha 
sonra da nizamnamelerinin 
tadili hakkında konuıacak· 
lardır. 

Müteferri~ 
Gayri mübadiller 

toplanıyorlar 
Yarın Türk oc ğmda gayri

mubadiller saat ikide umumi 
b r kongre aktedeceklerdir. 
Sabık Başvekil gitti 

Bir müddet nherl ehri· 
n b k B g r 

Ba~v ili M. Der ef dun mem-
1 k Une 1 arck t etmf l r. 

A. hanımı Namazgah civat;.11da 
tan dık arından birınin evine 
bırakın ı ve kend at de sakla
nacak bir yer aramağa ko ul· 
muıtur. Zabıta katilin ihllfa· 
•ihını keıfetmekle mü§külata 
uğramamıı \'e merkumu tev
kif etnıfıtf r 

Cemal he-r feyl ihtlraf et• 
mittir. İf aes nded: 

- Evet, kasap Hüsnü 
efendiyi ben vurdum. A ... 
hanıma ba ta o'uyordu. Zoru· 
ma gitti. Tabancamı çekip 
alet ettim! 

Demiştir. Katil, c nayet 
a. e i olan tabancayı arkada, 
lar ndan Sabriye Lırakmı tı. 
Sabri efendinin evi taharn 
edilerek tabanca bulunmuı· 
tur. 

Katil 45 yaılarındadır ve 
gayet soğuk kan 'ıdır ve } aptı• 
ğına nadim görilnmiyor : 

" - O hledl, ben yaptım •• 
d'}or. 

A"üfte güruhu dan olan 
kad n da cinayetten hiç müte 
les·r değıldir. Merkume, kaUl 
ıle 3.4 senedenbed münasebet
le bu'unır.aktadır. Cinayetten 
so:ı a da o:ıu bırakmıf ve kol
ko!a ınkland klara "ve kadar 
beraber ı'tmiılerdir. 

Kat 1 kahvelicilfkle mer 
g.,.!dilr. Vakit ve hali el 'ukça 
müsaitt r. ErnlAk ıahfbJdir. 
Ev idir ve iki çocu~u va dır. 
Kahv el Cemal, Basmahane 
muh t nde tanınmııtır. Çil 
y z ü, korkunç bakıı ı kılılı 
kı a eti ~dukça clüzeüo bir 
ud m ır. 

Maktule gelince bu zavalb 
23 yaı nda yakıııklı bir gençli. 
Be ardır ve annesi babaıı 
vardır. 

Çorakkapu karako'unda 
ga~fnoc:ular ıahlt ııfatl· 
le istlma edilmiılerdlr. Mtıd
deiumuml muavini Şükrü 
B. tahk kata devam etmlt ve 
yakalanan A. hanımla clna· 
yeti göten 15 tahtdl yegan 
yagln iıtiçvop etmiıtir. Şa

hitler kabahatin tamamen ka• 
tıl Cemalde oldujuqu, mak· 
tlilün b'ç bı.. ıun'u taluirl 
o1madıtını ıöylerolılerdlr. 

Maktul defnedilmek üzere 
Memleket haıtancaine gönde· 
r·fmlttlr. Tabibi adlf Şakir B. 
otopsi yapacak ve maktul 
busnn defnedilecektir. 

1 Def terdarllkda : 
Kazanç l 1ergisi 
931 ıe'leal ke.za!lç vcrE"l· 

lerl, takd ri !car komlıyo .la· 
rının teıl<Ili Te m.kt zi te
darik" a teve & l o' n ı 
du Defterdaı+k taraf n 'an 
Ma d · r ül 'ne bl d r:Im "tir, 

931 kazanç verg si 
İkioci k111111 müke 1 f rf:ı 

bedeli culannın tr.kd r e il
meli ve 931 kazanç v isi 
tarhı iç n ;n:ıl crn ı a a 
Defterdarl.ktan teblı.:r.t ya'l.I· 
mışhr. 

Ramazan'da tranıvny 
Ra azan gece!eri ha- ·ı::ı 

faz a gezdi ini nazarı dı · :ı

Tramvay ıirk ti n 
ha ç k r 

r 

r. 



A-ııbl'afil-YctEdı 
(Baı tarafı .ı inci •ahil•tl•) 
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Prem Hanetlertt ..ziyaretlnfzla yülaekı ye kı,aıet.ll att-
raıl'na Ye •atı fabi•elulnl• •aaıddt.IDI ıve Ja,..,..... 
rdı h ve tealisini en umtd hilletle te....,.dıı ıed .... m" 

Pr•nı T akamutao Hazretleri bilım•~ atit\tkl nutk• 
irat <elmlaUr: 

*Reklcün ht•r flazretlul:" bakklmdit gösleıdft- bMatetli 
• Ye •azflcine kabu: denı ve memleket m lçla •ıf ıbu,....ıaa 16> 
l lerd' a c!clayı rudml tepkltıörleriaıl beyan •le kealtl ıer.-f 1 

eylerim. eu güzel •özler aratıac:la ifade buyurulduiu veçhtle 
iki ı11ıillelirl uk"clenberl ıamlml ve dostane hlal~ •Môas-

lfı o!duiuna kaniim. 
B nla beraber zab devletletlnfft nutl lfd*8tt altındat 
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Yuvarlak ma• konferan· 
ıının diinkG lçti .... "1tl- MisN 
Todaas Hint orduıunun milli· 
teıtılrilmetialı ve Sa~ 
.. kert mektebine mii1&bib bir 
mekteblcı tee11üsün\l \tniıef• 
müheyya o!dufunu kat'ı ola• 
rak ıöyleml~ 

Llid9 lıl18' -ordllMlllUD alJ.ı. 
lll~tkıil..,lnia tamamen. met' 
ul bir bükdmıet.. te.W.. lçlJt 
ıalrl kabili lçti.Dap. .b't tedlür 
öldaıfuna .. ....,. .. ..u._, 

._. ... t•ftlt etti "" ıll1IJllM 
klq. 

Zabıt kltlp)erl Dlvamharp 
iıfnlp emri albjd •• 
Buıduj ~ ley ı .. 

minde biri asabi olduiu için 
tebdı )(dllniftt""' ifa ~r. 
dl. 

8i'9a4'w ta'VllsYlçln benCb 
yer aynlmamııbr. 

DilıtlJewdM MwlllMI• 
jetlrlletr 5 mevkuf mnddel
ümpml Fua B tarafıntlu 
üu,vap edıldllet. Bu adalldw. 
Ma"ıtbe'ftdl tal'lkatlne men~ 
oldpklm için tewuf d&laılfr 
ler••· 

MMeır.en ve lıava~ 
si,d~i evlerde)idd~ 

MOdafaa ıneıelw bay~U 
oldufundan .-thl ıurette der
(iiı edilemez bir mill~f idare• 
sinde-. ne kadar mes'ul olQl"l4 
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Hindistan ve 
şiyaset 

Londr,, 12 ( A.A. ) - Lort 
Chaııcellrer .-afmdan yuvar· 
ilk maıa k f eranıında oku· 
nan rapor ojeıinde tö1le 
elenmektedir. 

Ahmet Nazmi ..,. 
Meymenet hanı cinayeti faili \ 

verem olmuş muş? 

r ~llhflrlla Peliste 
Kanlı cilve 

Din Çarılkapıda Sepetçi ba•mda 

kunduracılık eden.Aratanla Sa:ım henüz Urla yolunda facı·a •· bebf matem olmıyan bfr ıeyden dolayı 
knga eclerek blrlbirlerini bıçakla aiır 
aurttte yara:amııtardar. Bu iki kavgacı 
Cerrabpap haatabanesfne berayı tedavi 
g6tilrillmüftlr. 

Olagan ıeyler 

Hind· atan hlntlller ıiyaal I -
meı'uliyet ~hı\ıll eden ve icra . 4 ay müddetle serbest gez!.c_e_k_t_ir ___ f 
kuvvetini kırlla "Ve yahut ""------------------

Saraçhane baıında Kavatah aota
lında 38 numaralı hanede oturan Vahi
de hanımın evine diin meçhul bir hıraız 
girerek iiç yorgan bir pardesii çalmıı

Bir yağ fabrikası ansızın yandı, 
ağır surette yaralılar vardır 

• lzmfr mektubu. Evvelki 
rece ıabaha kartı Balçuva 
karıııında ve Urla toıeıi üze
rinde Ahmet beye alt Zeytin· 
yaf fabrika11nda yangın çık· 

mıı, fabrika k&mllen yanmıı· 
br. Bu yangın çok feci bir 
kazayada sebebiyet vermlıUr. 

makinlat lzmtrde bulunuyor
lardı. Per,embe akıamı ft 
bitince makfolat makine d .. 
lreıinlnl kapayarak ,ehre aY• 
det etmftt:r. 

tır. Sarlk aranmakbdır. 

B•tmdan yaralandı 
Bundan bir müddet evvel yene edild.kten ıonra baıta· 

Yalilumumlye tevdi eyleyen Meymenet hanında kapıcı lığı geçmlııe hapiı müdde-
federal bö kanunu e aılye M b x. k • öld"'- Uni . ikmal edecektir. malik ola'1·ır. Valliumuml e met aaayı eıer.e '"en 

D!ln saat on sekizde Aptullah bini 
lımall aarhoı olduğu halde Santral ıi
nemuı merdivenkrlnden inerken mu
vazenednl gaip ederek diitmüı ve baflf 

'ntn yanın.la keıith tarafından Ahmet Naznıl Ağırceza mah· Komünistlerin 
~ edibıMf o.an bir nasır· kemeılnce 24 seneye mahk6m muhakemesi -Fabrika bekçlıl gece J'&• surette batından yaralanmııt.r. 
lar meclisi bulanacak ve bu edilm·t ve bu hükmü Temyiz 3Dün Afırceza mahkemeafn• 

de komüniıtlerln muhakeme· 
ılne hafi olarak devam edil· 
mittir. Muhakeme safahatı ar• 

Bn dikkat-iz ıarho' Beyo,lu has
tahanesine nakledilmittlrr. 

rııından iki buçuk ıaat ıonra 
fabrikayı kaplıyan duman• 
dan uyandığını, ate,ip bet 
tarafı ıarmıı oldufunu yalnıs 
fabrikanın ıolundakl küçtlk 
kapının açık o'mau nazan 
dikkatini celbett"ifnl ı6yf .. 
dl. Narlıdere Jandarma ka
mandanı- keyfiyetten Vill1eU 
haberdar etmlmfıtir. 

nuırlu tqrli kuvvete karıı mahkemesi taıdik ettiğinden 
tnea'ul olacakbr. intikal dev· katil haplıhaneye 1evkedil- Yerinde yeller eser 

Beyo(lunda VeneC:lk ıokafıncfa 

sakin Boel Ferlat:n aııtı duran ceketi
nin cebinden 445 tiirk lirası, 114 Dolar, 
4000 Bulgar levası çalınmııtır. Boel 
arkaıiitı Leonun çaldığını fd(lia etmek

Hadise ıöyle cılmuttur: 

Hn~ııucla umumi vali ge- mitti• Şimdi Nazım tever· 
memle~etln ıqüdaf aaım· 

Fabrikada ne kadar 
yağ vardı? ~ ere\: haricl münaıe- rüm ettllinden dört ay mild· 

1' olac~br. Feee· detle ıerbeıt bırakı~acaktır. 
tık nihayet bulmak Gzeredir. 
Pek yakında karar tefhim edl· 
lecektrr. ~uı~ hartc·ade kalan Bu da :t ayın hitamında mua· 

6Ddlılerile 0 an mil· bir nrup, bl~clyf it~~ et:-- -günkil kargaıalıklar eına.sınd;:--
tedir. 

Poliı tahkikata baılamııtr. 

Yanan fabrikada 24000 
okka zeytin yalı ile on bin 
okka kadar zeytin vardı. Yan· 
gın Balçova bekçileri tarafın· 
dan görülerek Repdiye poll· 
il vasıtaıile itfaiyeye bildirif· 

a . 1' meyana dahil· • 
1 ve muayyen ben miı!erdir. Zenciyi bir mektebin yaralanmıı olan 285 hintli haı· 

damına baflıyarak mektebe tahaneye kaldırılmııtır· 

Ufak itler 
Clbılf fabrlkasl hammallarından 

Elazlzlf Şjkrii bini İsmail d~n Unlra
ranından sırtında ) ilkle geçerken 1734 
Numara'ı otomobil çarparı:k yarata
mıttır. Şoför firar ettiJiinden taharri 

a:a1l9:119, umumi vali mea'uli· ateı vermiı'erdir. Zencinin, Lk" ld 
riue alarak ~'iiet 19 yatında bir mürebbiyenin mah um o u mittir. 

lkt numaralı nümune ka• 
rakolu aerkomlaerl Y apr B. 
Vali Pata tarafından tahJd. 
kata memur edilmlıtfr. 

edilmektedir. 

Günah ve ayıp 
• t~ır'i mecl_hbiie: bekaretini izale ellikten ıon· Leipz·i, 12 (A.A.)- Bled-

"klr ın&d!;&z_•~e a'oce k ra mumai~tybayi ö"dütmüı rzynaki, Dlılmındaki lehli pollı 
Feci kaza 

l :ne olduğu söylenmektedir. komiseri caıuıluk töhmetile 
ı•e erin •ararına • 
kazanc)ar elde e

1 500 
Bonbayda igtişaş 10 ıene afır kizmetlere mah· 

Çengelköy Kuleli Lisesi efradın

dan Ahmd o.:1u Al nln 3anına eıkllı 
mazbut bir ıahıa geler<k mantarcılık 
suretlle 10 lirasını dolandırmııtır. Bu 
dolandır:cı poliEçe aranr. a· tadır. 

ltarantfna ltf alyeıl Rep
dlye köprüıGnün bozuk oldu 
fundan mal6mattar bulundu· 
iu cihetle yangın mahalline 
giderken köprüden yavat o'a 
rak geçmlttir. Az fasıla ile ye· 
Uten Alaancak itfdyeıl köprü
nü ı bozuk ofundan haberdar 
değildi. Bütün ıür'atile yangın 
mahalline ti tap ediyordu. Son 
ııeylipta harap oldufu halde 
ı·mdiye kadar belediyece ta· 
miri ihmal edilmit olan köp· 
rüden geçerken otomobi 
devrildi ve acı bir çığlık ko· 
ptu. Vazffele!'ini yapmak 
için koıan fedcklr itfaiye 

Yangın şüpheli 
görülüyor bana mukailll be.. Fonbay 22 (A.A.\ - Bu· idim edilmittir. 

" 

1n. ayan 

ru blr teıek 0..-'nı ve ,.~----------------·----~ 
~
ratm11lardır. :t/~ 1 rd Madam Lhermfnoiı ihtiyar 

Sinamıdan cönunoe Zabıta yangını tüpheli slr
düğü cihetle tahkikatını tamik 
etmektedir. Müddeiumumilik 
de tahkikata vazıyet etmiı ba
lunuyor. Bekçi tevkif edilmı,. 
tir. Fabrika ıekıen b·n llraJ& 
ı·gortah bulunuyordu. 

,. ..... pldıt. t • e zevcini aldatıyor ••• 
.atihap v~ olu· 

Venedlk ıoka,ında 31 numaralı 
apartımanın ıt·ncl katında oturan Ma
.:am S~fbahay dlhı sınamaya gitmf§. 
Avdetinde bir çl t elmas küpesin.n, iki 
t;ümaı el çantaa n n, bir alt n biluikle 
a.t:n kol saatini meçhul bir el tarafın
dan çalınciı ını anla. ı~tır. 

\nnı, bun'-.. • , batka Mösyö Lehermlnofı (Ba· 
>Z&dan mürekkfp bir ron Ff ı) in bir metresi var .• 
ıııan meclld te.kili rnu· Sarf mualimi olan Möıyö 

.avver o up fuhediimed.k· Claud (Pierre Berlfn) evli Sarlk Poll1Çe taharri edilmektedir • 

5 tene müdletle içtima e· bir kadının namusunu kur· 
Diplomasız 

Mühendis ve mimarlar 
imtihan edilecekler 

F ac ·anın mes'ulü 
ecefii ilive eylemektedir. tarmak için tarkı muallimi 

Re§adiye köprüsü harap ' 
olduğu halde köprü bapn& 
~ehi ke ita.retiııl taııyan bls 
kırmızı fenerin bile konulma ı 
sa, ihmal edilmlt olması m•'• 
lliyeii muc·p görülmektedir. 
Adliye yangın tahkikauı. 

u mecifıte, ekalliyetlerin de oluyor .•• 
üme11illert bulunacaktır. lıte Barlarda, kabareler• 

Kabinenin lstifaıını intaç de, Muzik Hollerde veıair 
ebilmeıi için liakal ıülıanı 

ekaerlyetln vucudu zarurldfr. 
Hindiıtanın mali lıtfkrannı 

uhafaza etmek kahlli1etı 
•akkında biç bir 1Gpbe mev· 
nt olmaYSalıdır. Hindfıtanıa 
krecliıine zarar verecek uıiil· 
ler kabul edildill takdirde U• 

muml valinin müdahaleye 
llaklu olacaktır. Para ve kam· 

hl ve ten: tl.ICKEY 

yerlerde cereyan eden ve 
bu akıam GALA müıame· 

reıi olarak 

ARTiSTiK SİNEMASINDA 
irae edilecek olan 

AŞKIN TERENNOMO 
Fransızca ıözlü ve prkılı 
filminin eflencell meyzuu 

bu~ur. 
HOUSE (Canlı re•\mler} 

Hükumet mühendis Ye efradı zabitlerile b·rlikte oto· 
mimarlar lçfn yeni bir tali· mobilden devrilmltlerdl. 
matname çıkarmııtır. Buna G cenin kara11l ğ! fçfnde 
nazaran diplonaaıı olmıyan bat1öste.1en bu facia kurban· 
mühendiı mektebi mual imle· !arının imdadına Kireç hanı 

bir:lkte f ela tahk.ı.bm da 
tetkik ile metguldür. 

rt de fmtcbana tabi tutula· ıtfaiye zabiti Fehmi Beyit 
caklardır. .oför Rüıtü ve ~frattan Ramaza lf 

Memlekette bulunan ec· çavuı, İımail Ali, Mehmet ef· Yep •an tahkikatın •a 
nebi mimarlar da bu ıeralte diler yaralanmıılardır. lımali ıafhaamdan anlatıldığına slı'8 
tabidir. lV üteha1111 of arak Ali efend.inin yaraıı aiırdır. fabrika M 11.1 ve Maıdebarl 
celbedilen mimarlar bundan Mecrublu memleket hastane· sigorta tirketine ılgortah bu. 

ltiyo meaelelerlııl kont ol et
llnek makaadile mümkGu ol· 
duğıı kadar aüratle bir ihtiyat 
Bukau lefldll icap ec!er. 

~-----------------·•••~-- müstesnadır. ılne nakeclildtler. ltfa:ye oto- lunmaktadır. Fabrika içlnd• 

Talebe grevi 
J<( 1 Bu akıam O P E R A da 1 ' mobili tekrar yangın mahalline üç amele ile birJ kavaı bu-

ROZET'in temıll ett"klerl X itfaiye yetişince dalreainden zuhur etmiıUr. t TEAN TOULOUT, RENEE HERİBEL ve FRANColS 1 G LA o 1 gitU. lunuuyordu. Yangın makine. 

~rlt 12 (A.A.) - Buatıu 
l1ln etl'ilmedDclen korkulan 
1111lT ırev t.bakkuk etme· 
mlftir. Yalnm bazı taleb! bu 

lı dersleri~,-·~ 
ru lrea•r •• rtif"Yet~ller 
aleyWna tewdlt edilen ber 
itiraz., bıer ""6yeU bıkl~lp aleJ 
btae. rejim ale,.htne teTcth 
edilmlı bir IUicum ,.tdlnde tef· 
lir ettlrmele \'e onu o yolda 
röıtermete çal11mıfbr. 

Buatın Falih R f1u Berin 
l>u ıul misalleri teırib ve tek· 
[rara mecbur olmaıını intakıla.ak 
kablllnden çok e•vel izhar 
ett•ffmls k•ıat •• 16rtııle
rfmfzln lldetiae delil tellkki 
ederiz. 

Bu ... ba hakikatin bir cle
fada Falda Beria ei:amdan bir 
baımeblede mevzuu baha
edılmetlllcleld sebebi hikmeU 
ve mcelıarlJeU tayin edeme· 
dik. 

"' Bwala artık Ankara to-

"aklanacla bu•wı Upler 
ıörOq- olclu elemek bun· 
ların bu '6ne bdar mevcu
)liyetbtl kabul llllDek demektir. 

Ohalde lıen.ıtlerlne aora • 
Mlh...,.. ki, mevcudiyetlerine 
tıihayet Wltbnlıelan bu züm· 
re kimlerdea Gteıekkildi? 
Ve bu ane kada op adakları 
\, ~ etler ne olmuıtur? 

bertaraf 
mil· 

3 M A S K E d . ,. . . . I f b k h ili ~ Af.c.ai ~Y•ıe.nan A. llanımla clna• 
Franı•zca sözlü Ye prkılı fi im ile aynca ı Unsuru gı aısmın ıstı· t aıy;.c~ı~ kS::U:erl 

11
Salfh ~ he.. yeti göten 15 tahldl yegln 

CHARLES V ANEL ve IRENE WELLS'ın bü7\lk v- • •• la Kon•:ı:tcm~~i kaif hl· sıen bidiıe mahalline Jtltfprel 1aıl• latiCY•P etnıiıUr. Şa• 
-· .• . _a, -· . .Jık-~ıA ed. liyormuş yo l Uy•cı t e~ m yon tahkikata baılamıt ve mGddel· bitler kabahatin tam•vıen ka· 

"'autu .ç{n bu mtlracaatlerln 13 (Y ) dört yQz bin ıtcrliııdlr. mumilill cinayetten haberdar til Ceuıalde ald'li1ıPl"ı paak• 
i ' fı f dtllk i kl 6 Ankara ann ·•• a tt· u 
• a na f m m n g . Dahlhye yeklletl tatafmclan Cemire'L.nfs·. •dilmittlr. Mik:ldehımud mu- tulQn ~-ç bil' •••• taluirl 

rillmemektedfr. tetkik edilmekte o'411 lıtanbu 'J 111 avinl Şilkra beyle tabibi adil olmadıim• •ö1lcmlalerdlr. 
Anc k haziranda y•ni bü~. l:elediye hOtçeıl benik bitme· Şakir bcJ cinayet mahallln• M.ktul tlefaetkl_.. Os.,. 

çeye daha fazta ıahıısat kon 1 1 ark Ocağında lisar e'ın'·'er ve actıt tatıklk1rttı ac-
rnıırr. Tasdikten tonra stan· i · .,. Memleket bastane.ioe &önde• 

maıına ve mektebin talebe bula ıanderllecek ve huıuıi deraleri ~ıı1Dardır. iL ,._ b t • till r!lmlftfr· T.blbt adlt ,_. 8. 
kadroıunun tenllne k&rar h b be'-dl • 1 _..ı ıf•r c 11• !l;'JP8 za ı •• • ,_ I 

ınıı aae e "' 
1 
ye,. ıeçe Yo.k oeatıncla ıene enaen· butıaak için taharrlyata bqla- otopıl yap,cak 'V• ma..,tu 

verilmiıUr. C\'lıtil'. ~u aufft. ~~k~ c"a beri verUmelde olan liaao ntııtır Cemal ka9lıhta• ıonra bup ••&ıedilccekUr. 
~~~~~=k ~ ~~o~~~m~~ e· ~•rt h~~~b~~~ ~~~·~~~,~~~~~~~~~~~~~~==~=~ 

nlal beye Dabiliy• Vek&le leUlndttlr. Frannzca d~rsinl : O lf da 1 ft"fl J (ıl..1111 • 
feY kalmamaıındanmadır? tinde bir -wulfo ft.l'ileeeil Profeı6r Ro11f ; Almancayı arü İti : UI 8( uar llUI • 

1'- rauhtemeldln. Prof. Clemenı Ehner ; lngilfz· 
Her ne o!uraa olaun bu işe yaramadımı? c Jll Prof. Wernon ve ltalyan-

tufeylilerfn faaliyetlerine ha· Şehflmls Belecliyeıi ltdıeat cayı Prof. Gattenıo vermek· 
ıiaae ç<kmeden evvel bunla· MüdilrUiiWıde bundan dört tedirler. Denler akpm metal 
ra ne gibi ceular Japılmıf, ay evvel btr mtıatahdemin ıvatleriaden ıenra baılamakta 
fiillerine nihayet vermek için ıubeıl açılmıt ve 111emur!an ve kwelara takataa eclilmitUr. 
ne gibi icraata &lritilmlfllr? da tayin e<tl nlttlr. Hu kurslardan i•tifade etaH.k 

Yoksa bunlara yapılan Bu memurlar ellerinle istiyeoledn Ocak k;tabetine 
bütün eeza•ar tlmdlJ• kadar taUmatnaaıe olmadıfındaa bo müracaat etmeleri rica o~uuur 
ellerine ıeçlrddderl azim pa- oturmuılar, ve muntazaman Kararsız bir içtima 
raları klfl a&rmekten mi iba· maatl .. ruu allQlllal'dır. Ucbaat Dün Tayyare ceualyeU &dare 
ret kalnupu? mGdürlüi6 l:.lr tallmatname heyeti tcpl&Darak Llmaula'd n 

Jf. hasırllyarak taıtlllı için O.imi alınan "Tayyare iane., ıeklt 
Mtlletla meaafll allyealni e"lcllmenine vermiıtede bir hakkında karar vermek lstt:· 

•erbeıt mtlnakatalara nmlD tilrlii taedik edil•umaf•til'. rnfılerdir. Fakat bu lçttıııacla 
ı ttihaz etmekten lkluPGı Glikoz fabrikası muhtelif fikirler dermeyan 
olanlar veyahut memleketin edilclili için bir ıeye karar 
yüksek menfaatlerlndakl en- Şehrtmtzde Balta!imantnda vermemitlerdlr. Perıe11.1b• ıO· 
diıelerl fırka mn'eleal yapan· bir Ghkoz fabrika•• tesis ed 1• nl tekrar toplanacaklardır. 
lar, bu fırıattaa Ye bu vazi· mittir. Milteıebhlı!erl R s, --

Ermeni ve Til k olan bu f ab· M ··ık-ye Bacmu .. fettfcı• yellerden bir takım açık göz· U 1 ~ y 
lerfn müthtı surette lıtlfade rika ilk iıUhıalatını çıkarnuı· Bir müddettenberl ıehrl· 
etmiı ol c k annı daha evvel- tıf. zde hu' n n MtUklye Baı· 
den dOıGnmell ki ı r · Fab ·ka GI kqzu ıs rdan üfe t f Nazım Ragıp B, dtin 

Cevat Rifat lıtihsal etmektedir. A karaya gitmlıtlr. 

Edebiyat fa. talebe ce. 
konıresi 

Yana aat içte Ecleblfat 
f •külte1I t..lebe eomlretl seaıe-
lik koaırelerlnl akteclecekler
d ·r. Bu konırede heyeti idare· 
ntn bir ıenellk if ve hce.1-tuaa 
ait raporu okunacak, daha 
sonra da nlzamnamelertntn 
t•dlll hakkında kenuta-=-k• 
l•rclar. 

Mütıfartik 
GayrimiJbaJıller 

toplanıyorlar 
Yana Tirle tc•l'ucla gaJl'i

mubadiDu ••t ikide \\WUllÜ 
bir kongre aktedecekl•rdir, 
Sabık Başvekil gitti 

Bir mücldeU nbert şehri. 
m zd. bulunan sabık Bulgar 
Baıvekill M. Denef diin mem• 
lekeUııe harekt=l eUDltUr. 

Kazallf &.tergisi 
931 M11etl .. &MA'i verrl• 

lerl, takcl rl :cu binlıyoda· 
nnın teıJcllt' • Qt.~tazl to• 
duikAW. te-ve .. ıül o u ıuı 
diln Defterdarl•k taraf ndan 
M• üdlirlüt'-u hl dirilm çtlr. 

931 kaıaıtç vergısi 
lkioçl kltıı. .aQke kf rtıı 

be<I.U oarlaruııa takdir fi,, 
meal ve 931 kuant • .gtıl 
tarhı l" aıaltem ık ara 
Deftet'darlt lan lehll.:et ya.,.1-
mJthl'· 

m =• ~•••w•• us 

Ramazan'da tramvay 
Rama ... ıeceleri hl' h:ı 

fa~ a geEcft:ftnı nazarı diki tb 

te alan Tr,QlY·~ıJ ıirketl on 
art1.ba daha ç karmaia k r 
ve m f ir. R n'da b 
hatlarda gece ikiye k 
tr mvaylar it y c Ur. 
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Mil .. i 
le 

k 
. . kt d. 17783 n maraya 0000 lira, 19722 

ta ıma ıstıra en mene ı- _ı 600 ı· · · ' d. l ? n maraya ua ıra ısabet et ı 
ler karara ne ıyor ar· 4000 lira kazananlar 46442 55320 21181 9219 

45893 43391 56553 35216 41353 29658 

rtontjranin haldarın:a karer verdiği 
ft.ttbolcultrdtn b:r ka91 

Spor kongreslnfn ha 1 fut· 
bolcular hakkında milli takım 
maçlarına l§Urakten menedil· 
nıelerine dair verilen karar 
rnalümdur. 

verilen bu karar beni bütün 
bu şeyleı den tiksindirdi. 

Eski sol açık Bedri Bey; 
"MiUi form&. için canını tehli· 
keye koyan, ay~arca bir ya• 
tağa · esir olan, istikbali bin 
defa tehlikeye giren bir ada· 
ma gösteril cek cemile bu 
mudur?,, demiştir. 

Efkarı umumiyede bile 
rnüaait olmı}'an tea:rler bıra· 
kar\ bu knrar hakkında, dfs· 
kalifiye edflen oyuncuların 
lllütaleo.tmı almak faide:i ola· 
caktı. * 

Cuma günkü futbol maçları 
Bunlardan bazılarmın bir 

akıam gazet 8Jne aöyled:kle. 
ti~i ııraııile yazıyoruz: 

İstanbul futbol heyetinden: 
16-Kanunusani-931 Cuma 

günü icra edılecek Uk maçları. Fenerin maruf oyuncusu 
Alacttln Bey bu bapta demlı· 
tir kı: 

İkınci kume, Kadıköy 

Kasımpaıa-Beylerbeyi ıııaat 

11 Hakem Refik B.- Kum
kapı-Kurtuluı •aat 12.45 Ha· 
kem Refik B. Pera • Hilal 
saat 14,45 Hakem Refik B. 

- Hakkımda verilen bu 
karar beni çok mqt~enlr 
etu. Mllli takrm saflarında 
hay.atını defalarca t~hlikeye 
koyınuı oyuncuların ıahsiyeU 
mevzuu bahsolurken bu kararı 
Verenlerin biraz uıakul olma· 
ları IA:.um gelir. 

Birinci küme. Taktim 

Stadyomu 
Be,iktaı • Silleymanlye ıa· 

at 11 Hakem Nec;ml Bey. 
Ben futbol hayatının bü-

tün zevklerini tatnııı bir 
Galatasaray· Anadolu saat 

12,45 Hakem Arif Bey Sü· 

leymanlye adamım: 
Bol bol takdir, nihayetsl:ı 

allılt ve töhret! Hepsini ka
ıandım. Fakat hakkımda 

fenerbahce. lstanbul lipor 
14,45 ffpkem Saim Turgut B. 

-
Tayyare piyangosunun yeni pilanı 

931 ıenes'nde tatbik edilecek Piyango planı hakkında 
Tllyye,~e pjyA1'goıll ınüd\irü Fikri Bey bir ınuharrirfmfze 
berveçhi au beyanatta bulunnıuıtur: 

Yeni kabul edilen plan tabedilerek t~vzlye baılanmış: 
tır. Yeni tertip malum olduğu üzere Kanunu.anide bat 
lıyarak ve ilk kepdeıl 11 Şubatta yapılacaktır. 

Biletler tlmdiden tevzlo baılanmııtar. 
T t k iyidir. Piyangomuz 
ayyar~ Piyangosunun .. ~~ ııı ço bet örmektedlJ'. 

her ze.roan olduğu ıibi buyuk bir rağ g 
Yeni planın ihtiva ettiği csafat ise bıunla rd~ı.üJit tevlit 

Piyflngoya tıtirak edenler için azı m "" 
etUğlndeıı 930 senesinde tatbik ettiğimiz çıkllll nuıncıra~a· 
rın imhası uıulil kaldırılmııtır. Bunun yerine numara a e
dt s.50 000 l k ~ bet ihUrnall tezyit edilmiıtir. Bu· 

, ,, yapı ara ısa k td d tkra 
na göre bir bilet evvelce oldu~u gibi her lf e e • 

mtye kazanabilecektir. .. ke ide e de lkraıniyelcır teıylt edildiği gibi 3 uncü 1 Y d 
100,000 Ura gibi büyük ikramiye ve ayrıca "l,000,, ~ e~ 
amorti ilavesi suretile tertibin ortasını teıktl ederı 3 iıncu 
keıtde çQk z~nginleıtlrilmtştlr. k _ı l ·k· r Biletlerhı ffatı : Yalnız 3 üncn ve 6'ncı eıfae er 

1 ııe 
lira olmak üzere ceman 10 liradır. d il 

BuqdtJ.n evvelki pli.nla.rda 1 ill 5 inci ketideler e ınd • 
icfı.fatlnr 10,000 lira iken ve ceman bir tertip za!.~1?f ~ 
"1 S0,000,, lira mükafat ve,-flirken, bu tertipte 4;1;0C: a 
20,000 den batlıyarak 25,000, 30,000' 35,000 t ~ 
6 mc.a kevtdede 100,000 lıradan ceman 250,000 lira ınu· 
kiıfş.t verilecektir. 

Keıid Ier y'ne h r yın 11 inci günü Y P l 
Pf n o 

9444 51607 50011 31726 
4637 38158 37814 59633 0979 76344 . 

3000 rra kazanan 
i8305 

2000 lira kazananlar 
9010 46422 25073 

1000 r ra Kazananlar 
52967 52388 29788 
35100 12519 23024 

500 Lira kazananlar 
1515 
4611 

34490 
8458 

25623 

39965 
25767 
45014 
38647 

32830 
4C825 

3063 
20919 

9867 
20520 
229~0 

6557 

200 Lira kazananlar 
52283 15259 
29201 2C02 

3285 5439 
21361 59155 
59736 32040 
36538 44036 
29939 35470 
2691 53919 

51817 57218 
43665 49993 
58925 35199 

7318 
11676 
5758 

45413 
38901 

5724 
59761 

982 
25783 
49342 

17412 
5015 

57763 
52311 

3231 
40165 

4130 
16 23 
2559 
40442 

100 lira kazananlar 
21678 56589 7876 27148 
14676 348 5 46122 17 07 
1 843 43067 16875 5231 
~6sso 33413 23011 s~2s 

5,097 21343 367 9 1713 
25999 20166 52251 35633 
33~5s 22468 4321s 59661 
5261 29333 175 8 13662 
~sss8 1103 56171 30174 
58134 3064 12257 58845 

. 12817 12279 42828 11 34 
23082 34873 48451 47206 
~8159 34v57 129!9 26482 
10796 17803 8683 23 OJ 
w8271 12871 33476 4095 
34013 21044 36501 4862 
25734 13735 56968 42333 
34102 59541 36867 51481 
38658 4802 16685 10369 
34285 29040 48074 136~ 
57798 31367 50183 3731 

80 Lira kazananlar 
3298 23318 

34610 38949 
30324 21938 
35169 25561 
30271 12288 
2559 46,ı;9 

12211 28315 
.. 8506 42574 
33689 12327 
53025 32376 
17326 37934 
472.96 54362 
83833 33835 
52716 19031 
42222 35222 
13091 6196 
6265 59675 
1785 17010 

12118 2674 
2 272 44691 

9262 13309 
46523 50S62 

32706 25738 
36126 50538 
29299 24731 
53579 18564 
52516 15977 
4383 58920 

24485 34868 
55211 49846 

5206 29704 
15524 22961 

761 9 
4 883 5 
44812 ı 

14475 40295 
17543 20175 
28553 16331 
19122 10907 
22491 54253 
33883 28750 

13671 3303 
37860 59674 
259 s 27239 
16778 15421 
4294 18238 

29265 25917 
42118 34737 
43079 36651 
58709 1122Q 
54272 59826 
25396 44854 
26098 25673 

3594 195S9 
37872 40947 
40522 2°63 
5141 148.29 

471'"0 55798 
27680 1 739 

sos 53799 
24605 28370 
21252 58672 
48844 17073 
8902 133 4 
5936 43221 

54157 45475 
50016 515 6 
374 8 27 23 
17 79 
5 30 

40ô77 14935 11511 15557 
51450 18564 108800 36502 
22536 57526 42516 
31361 40312 20993 
43678 13135 48898 
43446 1095 15281 
17661 49324 

34231 
57703 
25157 
52174 

60 Lira kazananlar 
39029 56465 11601 16736 
43623 56733 18378 34752 
28344 12404 5~854 19847 
26109 35946 44619 47757 
24443 39103 28064 20154 
12105 30305 4831 21489 
17118 45096 8197 49531 
17197 475 6 17605 9117 
5923 49901 24455 18001 

29884 25076 56858 30321 
52576 57902 56422 34410 
28649 1274Z 26851 48690 
24436 16232 52075 59924 
44291 8929 35032 6476 
22567 51758 9624 55125 

6057 24817 41916 516 8 
57363 7440 55168 7827 
38375 21145 11662 20051 
13545 30900 49313 53904 
10350 49172 2346 37148 
5 049 27629 23494 29238 
16 40 20775 24584 42353 
38960 41118 45254 57945 
5754 7726 18569 2630-

13035 20816 5377 41616 
9719 26667 11681 54445 

31599 4305 44830 53929 
715 5142 35715 265 7 

1 834 33436 23725 28791 
16814 52921 45905 18380 
14178 53259 7843 568-
2771 48473 39453 36879 

~ ~83 10314 33010 28590 
33928 ~8814 20373 49182 
58911 12672 40119 51622 
9245 11398 37707 27649 

24772 52370 555 8 20972 
05 3 48941 35376 2125 

26940 25219 31534 33211 
37109 53517 619 57990 
12384 6854 40344 4011 
0202 12890 55100 1952 

36774 36426 57407 7699 
46665 4476 59482 57207 
59160 11123 36300 42891 

1177 54128 36955 46821 
13496 30873 38534 34847 
1 263 25892 1302 23943 
1r8~2 31826 614 47178 
27v98 10114 16864 8838 
52319 13442 31174 53665 
9754 32877 28815 57654 

27942 46740 16050 22663 
5582 46593 28964 12348 
8089 37695 19433 11167 

41162 23Sr5 9022 13373 
16585 23649 58810 13107 
7018 22338 5 026 43742 
6 71 43635 57717 38883 

11970 9157 38592 35746 
13896 51753 28346 2983 
3019 19288 2678 49 08 
2124 275 8 28791 13906 
o 21 32.697 21989 34134 
2885 57490 52848 54686 

32016 36089 34657 27145 
53511 3425 27981 9096 
37653 3154 29215 5058 
54946 29473 38640 5894 
28546 5 581 35713 44491 
14978 28 4 4605 4169 
17 53 255 5 1071 27803 
23714 50328 44162 33013 
2&010 53308 6749 52114 
16 6 958 11191 18077 
4 5 5 5 9 5 

\15 5 526 
2 1 1 74 ı 

Hayat şampiyonu Zaro ağa şimdi 
de bir revüde artist mi olmuş? 

H y t şamp yonu Zsro a§a 
Nevyorkta gilnün en mü· 

him adamı kimdır diye dü· 
şünmeğe mahal . yoktur. Bu 
mevkii hal hazırda ıabık be. 
lediye ,;e hademesi işgal et· 
mektedir. Son gelen haberlere 
nazaran Zaro ağamız Nev
yorkla bir revüde oynamağa 
karar vermfştir. Burada ken
diı;ine bir Sultan rolü verile· 
cekttr. 

Bu karar, Brodvay vazn 
sahnelerinin iki partiye ayrıl· 
m.asına Eebep olmuıtur. Bun· 
ardan hır kı mı, Zaro ağanın 

hnenin gürü tüıüne taham
mül ed m'y.:ıccğlni iddia et· 
mekte, cıiğer taraf he Zaro 
ağanın geçenlerde bir gü .. 
ze!lik miıesaesesinden yüz 
yat gencleşerek çıktığı es· 

ada kendisini gö mek için 
top anan kalabalığın o esna· 
da adeta blriblrfni itmek, kak· 
mak yüzünden bir hadlae çı· 
karmak üzere bu 'unduklarını 
h:atırlatmakta ve bu revüde 
bir ıey de yapmasa yalnız Za
ro ağanın mevcudiyetinin mu
vaffakıyet fçln kafi bir ıebep 
e§kll edeceğini ileri aörmek· 

tedirler. 
Sess'z 

vatanda~ın 

sinemaya giden 
Zaro ağa oldu· 

18381 18666 14450 37911 
48243 20337 35245 396 
12318 33063 30549 7439 
59266 52256 20133 21702 
22299 12812 18395 56273 
48272 302 8 31666 45631 
58774 474 .. 5 14059 45279 
38473 24637 8724 12023 
19278 32491 34633 49258 
39419 42814 40758 23984 
10244 45728 56713 22054 
17970 31634 46159 38711 
29166 5 164 59863 58663 
21605 36533 55896 13481 
8289 42827 41852 44554 
0788 17062 21096 41829 
7658 39881 27022 7972 

44952 54131 34927 34152 
4275 56215 48545 33145 

42220 25122 32972 52332 
21531 15773 20:148 4480 
23644 19615 58909 8624 
37732 10513 26191 40881 
4943 30!)44 55935 17039 

48768 28760 40240 13663 
6683 49065 29718 38263 

48061 524 18989 10760 
49435 15000 16055 50358 
46513 33720 47133 58024 
17497 37654 4COOO 33157 
27042 4352 22558 25748 
45572 2126 43349 48071 
6547 379 9 17639 4 879 

38766 19026 41119 59861 
25590 51937 - 47375 14685 

49573 13 73 38134 
10794 33312 59859 
2 775 35561 36165 

3 o 3 4 60 
6 150 ı. 370 5 

4 3 2 
1 4 

unu pek iyi bilmiyoruz, 
fakat radyunlu fotoğrafile 
resmi Amerikadan Avrupaya 
gelc::n ilk vatandatın Zaro 
a~a oldu~una kat'iyyetle emi· 
niz. 

Yılan mürebbiyeleri 
yılanları nasıl tutar· 

lar ve oynatırlar? 
İngiltere'nin meşhur muganni· 
yelerinden olup ıarki karibe 
bir seyahat icra eden Cul· 
ya Çaterton bu baptaki inli· 
baatını fU uretle anlatıyor : 

Mısırda yılanı terbiye e· 
dip oynatanlar erkeklerdir. 
Bunlar sureti mahsusada e• 

bipleri tarafından: para ile 
evlerindeki bu kabil haıeratı 
toplamağa memur edilirler! 
Burada gördüğüm ıeylerden 
en meraklısı Kahireye yakın 
Sulra köyünde yılan merak· 
lılarından birinin yılanları 
ıakladıkları mahalden çı• 
karmak hususunda tagannl 
ettikleri garip farkılardır. 

Bir kaç dönüm vüs'atında 
olan bahçeye ''asli olur olmaz 
yılan mürebbisi hemen tıe 

başladı ve iki dakika sonra 
çayırın üzerinden yürüyerek 
eaki bir dıvarın önüne ge diğl 
vakit hemen elini uzatarak bir 
çalı arkasından bir yılan tuttu 
ve ikinci defa gene ıarkısına 
başlıyarak bir taı duvarın 
önünde ikinci bir yılan daha 
yakaladı. Ameliyata başla· 
mazdan evvel bu adamın 
soyunmaya ve her tarafını 
aranmasına teıebbüı edildiği· 
nl de zikr evlernek icap eder. 

Bundan -sonra harap bir 
hangarın kapusunun önünde 
bulunan iki yılan daha tutarak 
torbasının içerisine attı. V ft 
bu minval üzere bir çok 
yılanlar topladıktan sonra ge 
ne ıarkıaına devam etınei• 
ha~lar haı amaz torbanın için
deki yılanlar da yavaf yaYftl 
baı1arını dııarı çıkarıp kuy• 
rukları üzerinde durmaıa '19 

danı etmeğe haıladılar. 

23880 39747 55075 45123 
51485 12134 766 3340% 

5323 16573 31205 23967 

35646 38842 37415 39754 

37507 18113 1204 J6398 

10835 49618 27359 47401 
1599 32953 39606 205%9 

49156 29917 12934 28912 

47342 23389 4016 53866 

47055 15597 37414 J098S 

19088 1.Q969 49580 27935 

43536 56237 50467 27338 
8518 13799 9036 sıss7 

52703 50134 25695 47571 

46861 44063 8081 10563 

23807 25643 37395 4()282 

49178 21565 10471 31303 

41458 4398 12314 12555 
25942 12899 57829 41334 

2921 22377 41355 30790 

6459 46918 23196 Sl61S 

31729 25749 28514 33631 

25172 26238 47468 112n:Z 

45151 20699 51941 30 72 

8150 22523 17768 12039 

58868 51367 56244 39928 

60 .. 5 26078 11666 543()4 

29948 35202 1691 57350 

50798 16034 33626 391 

50103 12874 3061 36840 

3567 5C935 31766 384 

16073 39036 19932 
16915 48338 31 ... 6 

33937 5 8 5 49001 

53245 24610 5 974 
16505 19 o 832 

17 18 1 ıo 

5 3 4 o. 
3 



Sahile 1 

v 

YAGSIZ. 
• 

NECiP 
YARIN 

BEY KREMİ: 
14 Klaaa .... .a 

75, 35, 20 kuruşa her 
mağazadan arayınız. 

Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt Hulasası 
Kullanınız. Sütünüzü 
artbrır. Çoçuklann 

kemiklerini kuvvetlendirir. 

--
Kol um b ia Plakları 
EN METİN VE TABiİ SESL 

Makinalar En Mutena- Ve Cazip Plaklar 

1 KOLUMBIA MARKALILARIDIR 1 
Yeni sene münasebetile 

KOLUMBİA 
Fabrikasının piy~saya çıkardığı yeni plakları 

KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 
Yeni plaklar fUnlardır: 

Genç Os-
man, .• 

Çingene· 
ler, .• 

ma, •• 

Sarı Ya
pıncak,.~ 

Sarsam 
kolumu, .• 

Bilmem 
neye. 

Yalnız!.. "KOLUMBIA,, Plaklannı alınız .... 

Y egine Talili 
• • • 

gışesının 

aatblı biletlerden 200,000 llraJI 
kazanan Matmazel • Artemlal,, 

• Artemlal. Hanımın kazandılı 
lkramıyeyl · sftemlz derakap •• 
tamamlle wrmlıUtr. 

Mifteıderlmlzin kazandılı lkra• 
mlye ye amortiler, bedeb hemen 
Yerilir. 

Eminönü Yeni Cami kar
ii sında No. 98 

Gazi Nazmi 

1 

iSABET GİŞESİ 

tını bıçaldannı kullanmaz. Bir tecrilbe her 
yakıt kullanmak için klftcltr. Cinıinin mii• 
kemmebyetine rafmen flab pek ucuzdur. 

laıdltlerlnden aakıhınak için" KAATALLI,, • NIESO,, marka
a dikkat ediniz. Zira bunlar bıçaiın mnkemmellyetlne teminattır. 

Tlrklye için umumi Yeldll: lat Fincancılar Anlan 
fntko Han 16 • 17 numarada SAL Tel : llt 3933 

Poata kutuı 

Etibba odası 
riyasetinden: 

Oda hayuyet divanına eczacı ua lnUhabı 16 Klnunuaanl 
"Cuma sGnG aaat 14 te DartilfGnun Konfuau aalonuada icra kı· 
Ly·•1 • au•• meh ...... l'• llia olunur. 

VELi ZADE YAPURLARI 1 
KARADENiZ POSTASI 

vapuru 15 ~tısat Kanunusani Perıamhı 
günü akşamı Sirkeci nht:mın- ı 
dan hareketle Zonguldak, lnebolu 
Gerze, Samsun, Ünye, Oir.-son: 
Trabzon, Of, Rize Pazar ve Hopa)ya 
azımet ve avdette ayni iskelelerle 
(Surmene, Vakfıkebır ve Görele)ye 
~raya,rak udet edecektir. 1 

Yük ve yolcu için Sirkeci 
Gümrük salonu karıısında Ala ye 
Hanının birinci katındaki acentah· 
ğa müracaat. Telef on fst. 980 

Yelkenci Yapurlan 

KARADENiZ POSTASI 

S •apuru 14 amSUD Klnunuaani 

Çarşamba 
ailni akpmı 18 de sı~ 
kecl nhtumndan hareketle 
( Zonauldak, lnebolu, Stnop 
3amıun, Ordu, Glreaon, Trab· 
zon, Sürmene ye Rize) 
lıkelelerlne azimet •• a V• 

det edecektir. 
Tafılllt için Sirkecide 

l 
Yelkenci hanında klln 
acentaıına mGracaat. 

Tel. ııtanbul 1515 

Yavuz 
Terzihanesi 
En aiizel kumq

lardan, en ucuz fi. 
atle en aailam EJ. 
blae cltker. latanbul 
Yeni Poıtane cad· 
ded No. 16 Tele-
fon latanbul 2253 

0..r Ltatfl 

Defter:darhk ilin an 1 

Bir Philips Radyosu 
ÇOCUKLARDAN 

ihtiyarlara vanncaya kadar kola· 

- -

MllJl•S 

ADIO 
yhkla işletilebilir. ~~-:~:~l:~~;::·:•x•;·~~ 

--:·· 
Şu suretle, evınizde hvkeıln mem -

nulJetlnl muolp olan bu ahizeye ıahlp olma11nı 
artık beklemeyiniz. 

TÜRK Phili L TD. şirketi 

Doktör CemilPş. •. 
Maçka Vehbi B. aparhmanı Tel. B.O. 3254 

,.. Fikri Tevfik~ 
Otomobil ve makinist 

mektebi 
Müracaat ve kayıt mahalli: 

Taksim'de DF Cümhuriyet abidesi karşısında 
Mektebi arayanlara bir 

ko!aylık olmak için Takıtm"· 
de berkea n kola.yca ı6re· 
bilecell bir yerde bir mira• 
caat Ye kayıt odeaı açtık. 
Bundan ıonra her h 
allkadarlann bu ocla 
caatlan. 

53 iincii yeni ted
risat devresinin 
derslerine heniJz 
başlanmııhr. 

IKolay tıraş olma,,. 

ve clldtnlztn ıüzelltllnl mu
afaza etmek fatenenla 

lMSAH 
(K R OK OD 1 L) 
marka braı baçaldarm 

kullanınıs 

poıu: Çiçek pazar l.trau 
yaclt Han No. 7-8 

ERZURUM VAPURU 
Yelkenci Zadeler tarafm. 

dan yeni mübayaa edilen ER
ZURUM vapurunun bu hafta 
zarfında bmannmza muTa1&• 
lab beklenmektedir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın Ye ÇOCÜ• 

lann dahili (iç} baataLk· 
lanm cumadan maula 
her giin (2·4) de Divaa
yolunda 118 numarah laa
mel kabtneeinde tedaYI 
eder. 

Telefon lıtarhh 2..e 

Paria Tıp Fakültesi mezunu 
Cilt, Prealf, BeJIOlaklaltl •I' 0 

11111 

Dr .Bahattin Şevk! 
Babılllde MeHrret oteU br... 135 

birinci kat •bahtaa alıp•• bd8r. 

Oôktır •• 
Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç " &C!:..~7• 

haıtaWJar tedaYibaneıl 
Cumadan maada her sin 

ıaat 10 dan 6 ya kadar hata 
kabul ec:lllir. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıs anbuf 3891 

Doktor 
" Hayri Omer 

Almanya Emraaı cdcl&,e 
ve z6hrevtye CemiyeU aza 
nnclan Beyotlu Aiacaml 
kartı ııraıında 133. No 61· 
leden ıonra müracaat. 

Telefon: 3586 

hamı! Wa< ı· 
Alafıanaa Alatul'ka 

.. cL .. el. 
Oüneı 7 :m Oüneı 7 30 
Ôil' 12 20 ô ~ 9 47 
lkiııJi 14 43 i ın.U o 48 
Akfaın 16 50 Ak;l 11 12 0) 
Vatta 18 33 Yat:tı 1 J7 

!msak 15 39 1ms le 12 44 

Şaban h& nı 

24 67 ... : ................ .. 
M. Müdür: Burnanettin lü 


