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Abone Şeroiti 

DAHiL iÇiN 1 HARiÇ iÇiN 
~frrJ;ği : I4CO kuruı ~meliği : 27('0 kunıı t 11: A~ lığı: too c: Altı Aylığı : 1500 c 
. ~ A) lığı : 450 tı Üç Aylığı : 850 c 

Nüshası her yerde 5 kuru 
Baımalıarriri ı ARiF ORUÇ 

·-ldarelaa11e 
fst. Ankara caddesini: 

dairel maltsusı 
Telgraf lst: (VARIN) 
Posta kutusu lst: 3;r> 

Tel. S:mtr:ıt lst: 500-501 
Da ııliNo. 1 Başmuharrir 

:ıt No. l MılJirıyct 
> No. 3 Ta:uir M. 
:a No. 4 MJhaselJe 

Gönderilen evrak iade olunmaz. 

·- ::sa 
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İ Rusyaya kar~ı bir cephe mi hazırlanıyor? , ................................................................... , ......... ... 
Bird~ A_fyon lzmir ve bavalisinde ' Gazi Hz.-, Japon Prensi Harbiye 

h 
? Salı güaü Konyaya 

ın ısarı illi. k•k d d• hareket edecekler M kt b• • • d•J Bır kaç vakittir matbuab· tet J at evam e ıyor e e JMIZJ gez } er llııza b· d Af Ankara, 18 ( Yann ) -

Oldu 
ır.. e_ yon meıelesi mal p D _ 'd •k ti J"l .. -d Gazi Hz. ıalı gilnü ıeya· H kt t •• d kJe tını~ biu~kdu Ankara telgrafla· Foçada a suı as e a a.l\jl ar baılerfne çıkacaklardır. Ga· rens z. me ep e gor Ü ri 

d rın e, bu tı'e en ziya• k f d Jd• • • h 
e alakadar törünen •Milliyet. olan 1•k1• muallim feV İ e İ 1 zl Hz. ine Aydın meb'usu IDfizam Ve ÜsnÜ kabulden dolayı 

l
a z t doktor Reılt Galip, Dahi· 

e edne verilen bir habu k 
A
'ta.fr. Güya Cemiyeti akvam ve Menemene gönderildi liye vekil Şükrü Kaya, me tep idaı'esini tebrik etmic:le~dir 

Y 
._ BozG,-Gk meb'u•u Salih, Gazi "it 

on &omfıyonuna hük6me- Şehrimizde bu· tirnı t maznun iç kiti te'fkff edile- A:rintap meb'usu Kılıç Ali, 
z •rafından Türkyede Af· •••kedilmit- unan Takamutlu )'on · rek Menemene _.. R~p ZiihUl, Hasan Cavit, zıraat nin kısmı azamının cenaplan diin 1 .. 'te ır.ü k lerdlr. Rüıuhf, Tevfik Beyler ve ve-
• rE kebatı 11naiyen·n de Sa il k tanbulun bir çok &ene b Menem•nln sa ı öyün· ki etler umumi müfettiıle-

d 
la ait edileceği teklif yerlerini ıezm f• e i d·x· den Yusufun da vaziyeti fÜP- rinden birer zat refakat ı p H 

b 
sı fayı olmuı, "Mtaiyet,, er. r~nı z. u heli görftnerek zabıtaca ya• edeceklerdir. k b H b 

nFu tel.z p < di) or. me te l ar f· 
ak d kalanarak lstfc-vabına baılan• Ankara: 18 - (A. A.) - yeye oltmiıler ve 

k 
at aha ıayanı dik· dı 

0 

at bi h b • Relıicümhur Hazretleri bu· Türk ordusunun 
.. r a er ver yor. Afyon s· K"rt kod te nıurekk.ıı.b ır u es gün saat 17 de ha ıene yeni en büyük irfan 

l 
a. ab lnhiıar altına iz ( y ) C a ıne.c ğ mir, 18 ana - f• binasına taıınan lımet Pı ıa ve askerlik -.n•r-

B 
8 1 temin ediliyor. h · h C!-fdl t ı-u h b anpa lata teY ~ me • kız enstitüıünü gezmiılerdir. dunda uzun bir ·••ktebl Har!>iyeyi zlJ•ret eden .la_pon 

Prensi zıbitlerimiz erası:1da Bı lı a er ıayanı dikkattir. hederek T6rklüi6 talakir eden mü&ld'9t kalmı• 
d aua Ticaret odası azasın- Kürt Nuri tevkif oluadu. Gazi Hazretler atelyelere, .... 
~n eczacı Ekrt m E eyin geçen Tirenin altında kalan denhanelere ıirerek dersleri lardır. 1 kabulden dolayı beyanl .. _. 

:"0 Mı Iıyeıe yapmıı o:cluğu kadının hüviyeti an- dlalemlıler, dertler llzerinde Pren• Hz. mektep hakkın• nunlyet ederek aynlmqlu;lır. 
·~•ll•ab ıle bu haberi müna· Ölüm yatajlında olı'uju ta"elıe erle ve mekıebln va· da izahat almıılar ve kendi· Ankara 18 (A.A.) - P-
~ eNttar &örüyoruz. haber ver.I'" Şeyh Eıet E. 

1 
}aşıldı J ziyet "e ibtiyacab hakkında ıine kartı aöıterilen büınü (Devamı 3 ü ıca ~•) 

E l 'd M Gerende hu·all tren=nin d , k J d ecip krem Bey bu fnhl· Bugün zmlr e enemen " mü Grıe onuımuı ar ır. 
• r n "d. 

1 
hldfseılle alakadar o~makla (Devcmı 2 inci •ahffede) Aaonvan hanınba c11 ıkan yangın Bı b ıı aet e taraftarıdır. o YoT 

:.~ :~:::ı"!:~:··::.:~:;:: Krunu vustai bir vahşet Ahali yangın değil, büyük. 
I:; at &caba bir iki tüccan Bi 1- ) _ __: • k• d:nı::~usu biilün Afyon sere• t K&rı, -ıu1Ca 1 1 :iazetesinin muhakemes: bı·r laA v af etı• 
aı eli, e tüccaılarının fikr dev.anı ediyor 
l r. Herha.de mesele löy evlaA dını zehı•rledı• 
e ~masa genktir. 

d 
eıelenin iki c<phesl var· 

ır· 81 
L. • rf harici, diğeri de dr • 
qıld' 
d ır. Harici kqmını tahrik 
~ en hır ikt11at ıJyaretl var· 

k
lr kı bunun iç yüz(l mutla· 
a biYi k • c h nnıe lı.z mdır. Dahli 

liep enin de keza! Bunlar hi· 
anıt'den bir de Afyon inhisar 

ortaya k 1 1 lı çı arı acak olursa, k 
•at vekl' · · 

111 
d etım. zfn çok ı~ç· 

k e en buna nadim olacağı 
an~atfudeyiz. 

Gta!eanıızı biraz ıerhe· 
( D.varnı 2 inr:i •ahi/ede) 

Vergileri ~altına 
~ 

ga başladılar 
•lh ~nkara 18 (Yarın} - IVu 
t•d ~ e verg"ıinde yapı'acak 
h 1 it layf hası lua vekilleri 

eyetine k l&yiha • ıev edilmfıUr. Bu 
t· nıub m madde'eri ih-
ıva elan k d d e le lr. Pek yakın• 
.; 'tekiller heyetinden Millet 

eclıs·ne sevı edilecektir. 

Bir la-;ih~ daha 
M ~nkara, 18, (Yann) -
d alıye ın6fettiıleri kongresin· 
d~ llıüıakkaf at vergilinin ta· 

rn(lzakeratı bitmittir. 

1 Şiındt mezk6r proje hazır· 
•nlhaktadır 8 . 

le u Projede m6blm madde-
h r Vardır. Mezk6r Ter~nin 
~~tleıt1rılmeıi esaı olarak 

ul edilmtıttr. 

Franaı~ tiyatrosu 
hey'eti Ankarada 

k Ankara 18 ( Yann )- An· 

1 
•raya aelen Franıız tiyatro 

t 
upu huıece Tiirk ocafında 

•nıa·ıı 1 •rioe baıhıacakdır. 

Buşenaatın hesabını bu iki vicdan· 
sız Ağırceza makkemesinde 

vermeğe başladılar. 
Geçende O!k6clarda henliz 

genç yaıında bulunan oğlunu 
ö&düren Hoca Tevfik ef. yatı· 
nan lrilyük1Gf6 dolaylıi!e idam• 
dan kurtu.muı ve 2Z ıene 
hapae 1Dahk6m olmuflur. 

DGn de Atırceza mahke-

meıi huzuruna çılcanlan ~fr 
karı koca, bu katil liocanın 
bir nGmuneslnl tefkil etmek• 

te idiler. 
Jandarmanın muhafazaıın· 

da Atırcesaya ıelen karı koca 
( Deoamı 2 i ıci ••lıil•tl•) 

Bir Türkilimiiçinibtif al 
Darülfünunun şuur:lu gençleri! mu.~
rerem hocaları izzet Beyı dun 

hürmetle andılar 

Mel hum izzet 
Beyin en 

son reslml•· 
rinden biri 

Dlln izzet Bey iqin Dırultununda yapden 
ihtifaldvn bir intiba 

8 JClnunueTvel 1930 gilnG 
Berlinde vefat eden Melıınet 
izzet BeJfn db DariilfOnun 
konferanı salonı:nda J)ariilf6· 
aua hocalan muhtelif Fakiilte 
talebeleri, daha bir çok miioev• 
ver ahibba ve akrabaları ta• 
rafından utırall tasla edil· 
mltUr• 

ilk defa •ııranye ıeYen 
Maarif Fm nl 8. haz:uuna be
yanı tef'" klcllr ettlktell ıonra 
yerini KöprillG ade Fuat 
Beye tell!ketmlıtfr. 

Fuat B. hasının• phıan 
ye FakGlte namına beyanı 
teıekkGr ettikten sonra demft-
(D..uınu 3 anca .alül.OeJ 

Meıdut Ahali gazetesi 

l 
... •uı mldlril Ref&t Feyyaz 
Beyin Aba ı aa:z•teaialn l6 zı 
:ıe,ı;,..tından delayı mevkuieo 
tahb muhakemede bulundufu 
malo-tlur. Don •tlfye ceza 
mıbke•••lnde ba muha.ke-
••J• devam o'unmuıtur. 

lteıat Feyya:I" Beyin l.ü
k6metçe 111eı'ul mGdiir tanın· 
r: ıt oh p olmadıiı 1eçe11 cel• 
eM Tillyettea ıenılmuıtu. 

Ahnan ce"Yapta mumaileyhln 
1:1 lhue Kemali bey tarafın· 
dan mes'ul mildir ıltterildii; 
ve Aoanaya yeni ıelmlt oldu· 
ğu için d ha evYel bu· undoğu 
Trabıoo ve lstanl:u'can maz · 
li ıoru < v ğu ve kendiıinln da· 
ha yırmi bir yaıında bulundu
JU ve ta~ kikat naliceılne 
kad•r g,.zeteye me1°ul mGc!ür 
Jiye lmu a'marnaaı teblığ 

edıldfli llld1ri iyorclu. 
Vi Ayetin tahrirab okun• 

duktan sonra refı: 
- Ne diyorsunuz 7 Size 

tebligat yap lmıı ve ıizi mes'· 

(Devamı 3 ü ıcü •ahifeJe) 

Ruslara tecavüz edi
leceği anlaş ılıyor 
Moı ova, 18 ( A.A ) -

Romanya • L. hııtan muahe
desinin tecdidin! mevzuu bah· 
seden Sovyet matbuab Sov· 
yetlere karp tevcih olunan 
teca"Yk'erini aGnden &ille 
mahiyetini teyal ettilinl ya· 
zaJOr. 

ft'kTacia pael•l NDaJl 
ıuik•tiçalannın muhakemeal 
emaa..da aablt olan bu mu· 
ahecWıaPn •Gtecavls mahiyeti 
ilzertnde bllbaaa ıarar et• 
mektetllr. 

Bugün saat dörtte Ca'atada .A,opyan hanının dlnllacl 
kabnda Jilberman Elektr1>fllm ıirketine alt lfıortah fll-W 

alet almıı ve pek kısa bir müddet zarfında hanıa ci&t ....,_ 
a "evler ıaramııtır. 

Hanın bu katında oturan erkek kadın llvlan slrlf alr-
mez tellta dGımGıler Te pfkınLk safkadle ne )'apac:aldumı 
ıaıırmıılardır. 

Bu feci ~anaınm netf cealnde bir boyaca, Mehmet Be7 Al9f, 
VaıCI, Karanfll oflu Artın, Kaclık6yl6 Zi)'a lımbadeld ~ 
rar kurtula~yarak yanmıılarılır. 

Bu ölenlerden baıka aenç bir kıs da kendisini ,, • .,,.. 
den atarak 6lmü1Ulr. 

itfaiye zamanıada yetf,ememtı Te vazffeıfnl yapa• fbr, 

SOKAKLAR NEYLE A YDlı'VLANIYOlğ 

- Ayol birde sokakhrın karat llQından .,......,.,... 
bak .. ne ••• Tır•t olmır'ıtını g6re tiUi)ornm 

- Mehtaba duvı eti 



• 

z es --== 
Bir de Afyon 

inhisarı mı? 
(Ba, makal~den mabat) 

del.111. EYvdl meaelenin ha· 
r.ct aiyaadinl biraz taır.lk 

edelim. Cem·yeti akvem, be· 
ıerl7r.tin ıdimeli namına Af· 
yon t carellnln tahdidini eca· 
ha hakikaten lnaanıyet iç"n 
lllriyen yürtğlnin aevkile mi 
hareket ediyor? Şu sırada bu 
efaaneye inanacak saf dil in
aanlar acaba bulunur mu? 

Elbette yol! O ha !de Ce
mi ye 1 r.kvamı tahr.k eden 
bir amil var. O, bu mesele 
üz.erinde tarihte çok rol!er 
07nam1ıtır. 

Yarım asır evvelden bııt· 
lıran Çındt.k" Afyon harbini 
e7:ce lıatır:ayabiliri:ı. On· 
daıa ıonra lnrl'terenin ihzar 
eykd!ği .. Lahey" mukave· 
lcnaml ıf de meıhurdur. Eu 
mukavelenamenin ancak b"r 
gaynl mevcuttur. O ,aye fU 
fıkrada yazılıdır: 

•Cıhan Af yon ve muhıı.d· 

dtr aıevat tica:-d"nl beynel
m.lel bir takım kavait ve 
n 'zamata raptetmek, ancak 
bu bvall ve nizamat, Çin 
t!e sc6na1ebaUar olan mem· 
leketlerin licaret'nf, ht!r ne 
auretle olursa o!sun halddar 
ve tahd"t etmemek,, 

Cemiyeti alnamın bütün 
gayeıl ı_te budur. ~on rene• 
lerde Af, OD ihracatı cnrkı 
karipte, en z'yace Tilrk"yec!e 
tnklfAf& ba~ladı. On be~ mil
yondan f z'a ıene\İ ihrac b· 

mız o'u}or. Akuyı ıarkın hu 
g!bi mühim lktısat menabflnf 
elinde tu'n:e.k iıliyen kuvvet· 
ler, htç olmazsa l:u veıile ile 
Ccmlyetl akvam fU t:ml:mi 
fktııat buhranı zaman'arında 
bizi sanmak ve yıkmak eme· 
ltndedtrlerr 

c~miyett akv2.mın - yiire
llnl titreten lmll bizce budur. 
HGkômelim"zce de ma·um olan 
bu buıuı için elbette b.r çuet 
hal l:ıuh:ne.caktır. Heıha'ce 
el:ı ıene e\vc'ki r,ün'ude 
aeidiz. Türkiye Cürr hı:l'iyeti· 
ne de Çtn g.bl bir Af~ on habi 
açacak deli bugün Avn:pada 
ka'madL 

Biz itin ancak dahi'i cep
betlnden korkuyorrz. o ca ~u 
dedikodulardan bilıdi.adc ha· 
aı J,Qyük ıermayeear arın ga· 
zete'er ve ıuveri Eaire f e pro· 
P"ıandayı t'e 1 götürmeler; ve 
albayet b r .ede oıtaya Afyon 
lolütan çıkarm'.\1ar.dı • 

lnhiaarın lkirb mı ve3 a 
zararlı mı o'acafını, 1anl hü· 
ktmet ye mem eket için fyi 
mi. feaa mı olacal nı mtinaka· 
taf• bile lüzum 16rmuyoruz. 
Zira lnhharların lktuadiyatı· 
- Ylll'IDUf olduiu darbele
ri. mektep ,ocçklanmız bile 
61rı•dllcr Ye anlad 'ar. Afyon 
lohl•n memlc:ket mizde yal· 
na& bir kaç büyiik sermaye-
dar ile onlann mı:hitinl ye· 
nhl• milyonlara ıarkf'd•bilir. 
Fakat çok lfe(meA: hükumet 
"• ml'let hazinesinden 
seanl mllycnlarJa ka· 
zaaf ta emNll gibi tarihe 
k•"I"'• Eu cihetle mem· 
lelıetlll en ehemmiyetli bir 
ikmat _..lell olan bu metele 
tlrwlne 1'en hCikOmetln, hem 
mebuılarımızın dikkat nazar
lannı celbeyler, bu iti çok 
tetkik etmeden bikme girme. 
me1erlnl. Tütün zeriyatımızda· 
ki fellketli buhranın Af yon 
zarlyatına da ıirayet etlirilme
meetn' bilhuıa tavıiye ederiz. 
Zfra Afyon inhisarı da her 
feyden evvel zürraı ezecektir. 

Msruf 

Def terdarf ıkda : -------
Kazanç L'ergisini 
kimler verecek 

Ticaret kanununun sekizinci 
maddesi ahkamına nazaran 
tüccar olmıyanlar her han· 
gi b'r ıebep1e olursa olsun 
ve!evki muvakkat bir zaman 
için bile o'sa kazanç vergisi 
vermeie mccburdur:ar. Eu 
ihbarla beyanname tevziatı· 

nı yapan otelciler cemiyeti 
hakkında Ucaret kanunu tat· 
bik edilerek kazanç vergisi 
alınacaktır. 

D fer taraftan cemiyetler 
kanunu muclbince hiç bir 
cemiyet t:caret yapamıyaca

ğından ole!cller cemiyeti hak· 
kında dlaı bnkmü verile· 
cekllr. 

Mali mes'eleler 
konuştular 

Dün Ddterdar Şefik Eey 
mü~ehas ıs M. Mü'ler le bazı 
mali meseleler hakkında gô· 
rü~üıtür. 

••• 

Limarıda : 
Tahlisiye işleri 

Ankar da bu'unan Tnhli· 
ı'ye idaresi Umum Müd.ürü 
N cmetl"n Bey bu ay l'.onunda 
gele ek, t h'iıiye teıkf atı le· 
kemn: ü ü hakkındı:.ki prcjenin 

talb kine bt.ılıy11caktır. 

Deniz ticareti hakkında 
tcplanacak kongre 
\' apurculuk, liman itleri, 

bahri inıaat, tahlisiy~, tami· 
r&t ve balıkçıhk g bi mea·eıe
leri tdklk için Miili İktuat ve 
tasarruf umi}elinin teıebbüsilc 
yakında Ankarada deniz 
Ucaretimtz hakkında bir kon· 
'gte toplanacaktır. 

E:u kongre için alakadar 
deva:r fst.~zarata ba§'am.~tır. 

Bu kongre !ç"n Vapurculu bir
liği, t"caret fi'oml zun inkitaf 
'e terakkisi hakkında b:r ra· 
por hazır'amaktadır. Kongre 
lÜnü he üz ma!um olmrd ğı 
g bi kabotaj hakkının Türk 
sancağına intıkal etrğ: 1 Tt:m· 
muz günü açı~maıı ihtimal da· 
b ndcdir. 

Çalınan polis tabanca 1ar 
Hükümetfm zce Türk polis· 

leri tarafından iflimal ~dılmek 
üzere Belçika ( Fabrik 
Naıyonal) ıi!ib f brikaııDA ,,. 
marlanan ve üzerlerinde bir· 
den Jtıze kadar numaralarla 
yazı'ı son ılatem (tCO) tabanca 
lı•aubuJa n:.kledi'irkeıı va
kurda zayi olmuıtur. 

Tabancaları çalan laraız1a
nn mem1eketimbe ttha1 ede
rek ıatmalan me'huz o1dufun
dan yoklıması lç'n Umum po
l!ı merk~zl~r·ne ve Rütumat 
memurlanna tamimem b.ldl· 
rilmiftir. 

~·-
Mülkiye tayinleri 
Emniyeti Umumiye Modf· 

rfyett 2 fnd, 3 Oncll ve 4üncü 
tubelerlnde mlnhal bulunan 
2500 kuruı maaılı memurluk· 
)ara bu sene mektebi m(llJd. 
yeden neı' et eden Yuıuf, 
Tacettin ve Kimran Beyler 
tayla edilmlılerdlr. 

Borsa faaliyeti 
Dün boruda lnailiz 1030, 

Dolar 212,5,20 Frannz frangı 
108, Altın 922, Mecidiye 52,5 
l..uruaa aatılmııtır. 

~,AAIN 

Müteferrik 
Şoförler ve araba 

vapurları 
Geçenlerde ıehrimfz ıo· 

förlerinln Şirketi Hayriye 
araba vapurları hakkında ıl 
ki.yelle bulunduğunu yazmııtık. 

Bu ı·kayetl nazarı dıl.ka
ta alan ıirket, araba vapur· 
larının itsizlikten uk l§liye
mediğini ve bu aeb r n r.ak.· 
llye ücretinin yükı • " •ğu
nu bi!dirmektedir. 

Eğer Ş.rkcU Hayr!yenln < •o. 
mobil na.kayatı artacak o~unn 
fiatlerin 1 lira kadar tenzil 
edileceil de rivayet edilmek
tedir. 

Şoförler bu mese'e hakkındı 
Deniz ttcaretl müdiriyetine 
müra"aat elmiılerdir. Ve bu 
ıhayet yakında tcplanacak 

olan Tarife kom!syonunda tel· 
k.k edilecektir. 

Bir tren kazası 
İzmir cive.rında Halkap·· 

nar is!uyonu i:e Mersinli 
arasında feci bir kaza o'· 
mu§, genç Lir kız tEker"el.-
ler arumda can vermiştir. 

lzmlr memleket hnstaba· 
nea:ne yatırılan bu k zın Ü· 

zerinde hü~iyetini tesb:te ya
rayacak hiç Mr vesıka bu
lunaır.amıılır. 

Y e.ln z bir çfft bkarp'n 
bu:unmı.ıtur. Bu frkarpinlerin 
uz n r.yağuıa iÖ e o~duğu 
t;örü1mütür. 

Otomatik telefon 
fzm:rde yeni numara1ara 

göre ha zırlanan yeni rt.hber 
20 güne kadar neıred lec~kur. 

T lefon 'ann otomatik ol· 
ması i:z~rine banka ve bu gl· 

bi büyü~ müessece · eJ in nuına
ralarile bazı t csrethanelerin 
nume..raları deifımtıttr. Bu te· 
beddülden makıat bOyük mü· 
cHeıelerdekl m6teaddit te:e 
fon!ar araıında bir numna 
teıe1 ı(i'llnü temin etmekt\ dir. 
Mü§kil.Ata mahal verilmemek 
üzere yeni numaralar mües· 
~uelere bildirildiği gibi eski 
numarayı Eöyliyerek mubabe· 
re etmek iıtiyen1ere yeni nu· 
mara haber veri:mektedir. 

Ju sene yapılacak yollaı 
Son iki sene zarfında lı

tanbulda ır.üteadclit küçü1' 
yo:.ardan maada üç büyük 

yol inıa edtlmi1Ur. 
Kadıköy • Bağdat, Bakır· 

köy, Oıküdar • Batlerbaıı yol· 
lan Vılayetçe tehrimiz:o en 
mühim yol'arını lt'tkil etmek
tedir. Vilayet Oılüdar • Bey
koz yo'unu ikmal ettikten 
sonra Polonez köyn yolunu da 
inıa ettirecektir. 

T erkosun projesi 
T erkoı ılrketlnin hükfımeh 

teklif etliği projede İstanbul 
da ıu mese1eal kalmıyacağı 

iddia edildlğl gibi ayrıca ıu· 

yun içilecek kadar saf o!dufunı: 
ı67lemekten çekinmemektedir. 

Bir fabrika 
lıtanbulda Kadıkövüade 

bir kumat f~brikaaı açılacajı 
rivayet edilmektedir. Bu hu· 
ıuıta henü& kat'ı bir haber 
yoktur. 

Kaçak rakı kazanı 
Panıaltıda Çemen soka• 

flnda oturan Roıonun evinde 
mnıklrat lnhiaan muhafaza 
memur lan la rafından dnn ta· 
aharrtyat yapılmıı, kaçak rakı 
kazanı, cilre, rakı ve saire 
bulunarak müsadere edilm ı•·r 

Darülf urıunda: 
Darülfünun divanı 

toplandı 
Darülfünun divanı dün ak· 

ıam f çlima etmlttfr. Bu içti• 
macJa Tıp fakültesi riyaseti 
vekaletini katibi umumi Tal· 
ha B. muvakkaten tayin olun· 
mu~tur. Riyaset meselesi için 

re} lerin tasrihi zımnında Fa· 
külteden ısu:amına karar ve
rilmiırtir. 

Darülfünun emini 
Ankaraya gitti 

Darü'f finun Emini Muam· 
mer Ra~it B. büt9" rneıelelerl 
hakkında görü~mek üzere dün 
nk§am Ankaraya hareket et· 
miotir. 

Serkomiser tayinleri 
Aydm eerkom·ser:iğine 

Ankara seri omise i Hulusi, 
Ankara ıerkomiıerliğine de 
S bri bey!er tayin edilmff· 
J •• 
.erc.ır. ---
l' tısadi hater;er: 
Yerli mallar sergisi 

lftanbul fabr.katnr:erinin 23 
N"san A ana yeri mal'ar 
erg· ~ne n: ü-acaat edecek· 

le i::ıl yazmı~t k. İstanbul 
mfı 1 sanayi birliği bu kararı 

.abr k lör'cre bildfrmeclen ev
vel Adana ıanayi birl"ğ"ne 

müracaat t:derek f ıtanbul fob 
ikatörlerin;n sergiye ne ıuretl~ 
"ıt:rr.k e} liyecekleri ve gön· 
t.erl ecek eıya için tren ve 
\ apur nav!unlarından ne tarz· 
da istifade o'unacağı halckın
da etraflıca malCımat fstemfı· 
t"r. -·.-

Cümrükte 
Gümrük müdürü git-

• 
mıyor 

Dünkü Akşam gazetele· 
rinln birinde gene l~tanbul 
,.;·m ük Eaımüdürü Seyfi 
B y'n Ankaraya davet ed 1-
<...ıği ve bu ay içinde harekC!t 
edece~! yaz lıyor. Dün bu 
me!!e'eyi b'zzat Seyfi Beyden 
tr..hkik ettik. 

"Teckilat münasebetiyle 
Ankara.ya davet edildiği 

habe 1 a11ls1zdır. Ve Ankara• 
} a gitn.eyecElim,, Cedf. 

-·-
Krunu vustai 

bir vahşet 
(Baı tarafı 1 inci aahifeJe) 

Hüsniye ve Muıtafa idi. Bun· 
Iar Gebze'de b:rJ dört yaıında 
dijeri 6 aylık bulunan iki ço· 
culdannı ııçan e>tu ile zeh:r
ltyerek maznundurlar. 

Reiı Beyin ıuallne karp 
bu karı koca, evlltlarını ze
hlrlemedlklc.rlnl ı6ylecUer. 

Halbuki marı raporu sayet 
vazıh bir ıarette, bQyük ço
cuiu!l, ııçan otu ile zehirlene-

rek öldGitıne dair rapor ver
mtıtlr. 

Y alaız alb aylık çocuk, 
oradaki doktor tarafından ve
rilen müaaade ü~erlne defo 
ed,lmtı binaenaleyh onun ha· 
klkaten zehirlenip zehlrlen· 
mediğl anlaıılamamııtır. 

Mllhke.me, evvel emirde 
Gebze'de doktor Cemil Beyin 
ıahit t!lfatlle celbine harar 
vererek muhakemeyi talik et· 
mitüJ'. 

1 ° 1 1$l:mA~: ~~n 1 • 1 

Falih Rıfkı bey! 
Muhalif veya muv:afık ra· 

zetelerin fikir ve kanaat mü· 
cade!esinde sesini en cok duy
du~umuz ve en yükseklerden 
işittiğimiz adam hiç ıüpheıiz 

Falih Rıfkı beydir. 
Hedefi tarizi olan ıahıiyet· 

ler ve fikirler ne olursa olsun 
bu siyaset tellalı en mukaddes 
hislere ve en me~ru kanaatlere 
hücum etmekten perva etmez. 

Y eterki menfaate bunu em· 
retsin. 

• Btr kaç gün evvel ıevt-

necek bfr haber müjde!iyormu§ 
gibi muhalefet gazetelerinin 
sönmekte olduğunu yazıyordu. 
Bu klfl gelmedi • Bir gün ıon· 
ra en ıenf lftfra'ar ve en 
bayalı yalanlarla bir defa da
ha hücum etti. 

Me k6re mücahlt~erlnl, 

mt halif erbabı kalemi kimse· 
nin tanımadıf nı, bunların 

ancak Ad iye d ayalarında 
bufunabt eceklerini mlHete bf!
dlrdl. 

Şerefin ve (zzetl nefdn 
manasını btlmiyen bu fnıan· 
'ar htp böyle senelerden ber 
rugelene hücüm etmeli ken· 
dilerlne vı.z"fe edindiler. Ade 
ta tahkir ve tezyif ve kana
at' er:e vicdanlara taarruz bu 
gibilerfn b•lli ba§lı rneıgaleeini 
teıkil ed yor. 

* Bunlar vr tana hiyanet, 
hırsız' ı!c, dolandırıcılık, rüı
vetçil k ve mürtecilik gibi 
milletin nefret ettiği fiilleri 
b:rer payeveya unvan gibi le\ 
cihl vecih teklinde önüne gelen• 
aübaiiyane ve küstahane bir 
ıc.ki'de tevziden haya ve vic
~an azabı duymuyorlar. 

Bu adamlar bir vatanda 
bo!hol hır ız, bo:bol mürteci 
ve o kc:.dar kü!!lyetli memle· 
ket dü~manı bulunduğun • 
iddia etmenin millete ne bü· 
yük bühtan ve memlekete ne 
adar dü§manca bir propagan
da oiduaunu idrak edemiyor· 
lar. 

• 
Istıraplı ve sıkınblı gün· 

!erimizde birer baykuı gibi 
elemlcrimfze haykıran bu a· 
dam kimdir? 

BüJ ük bir inkılapçı veya· 
hut milli bir kahraman gibi 
kendilerine ıüs veren ve ıah
siyetınde imtiyaz ıören bu 
insan nenin ncaidir? 

BQyük ve ate~in TOrk edl· 
bi Sü"eyman Nazif merhum
dan en miltevazl muharrire 
kadar diılerini gösteren, lır· 
naklar.nı oynatan bu ıahıiye· 
tin hüviyeti nedir? .. 

Onun, o lnkıllpçı taılagı· 
nın bnv yetine niifuz etmek 
için efkan umumlyeye tar•hi 
bfrveeika takdim ediyoruz. Bu 
veıikada mündem·ç o'an 
be:&ıat ve hakıkat her Ulr ii 
ıarlatanlılın fevLtndedir. Onu· 
bir defa okuyalım: 

Vnlka No. 1 
Harbiye nezır•tine 

S.lt 
17 Temmuz ,334 

Falih Rıfkı Efeadl •• YGfe
kaaının Taztfelerlne fadeıl 
hakkında lstanbul merkez ku· 
nandanlıfına yazılan mlteaddlt 
te'graflar -.e nazeretf celile
ye verl'en ıon fifre benQz 
neticelenmedi. 

Bu halin cephede ika e1· 

ledlil ıulteair hakkında ma· 
kamı devlet!erlniıı bilhassa 
nazarı dikkatini :celbedcrim. 

Merkez kumandanlıiı ka· 
rargfıha mensup bu zabitleri 
on gün zarfında iade eyleme· 
dtği takdirde buradan lstan· 
bula müaellah bir kıt'ai aske· 
riye gönderilnıek ıurtti'e 

celplerine tevessül ed lec ... ğl 
maruzdur. 

Dördjincü ordu 
kuma n<lanl.ğı 

Bu tc'graftan daha ev,;e} 
Ko!ordu kumandanlıiı da bu 
Ef endl1eri cEphcdel.t vazlfele· 
rine davet etmi§, fakat bun• 
farı '\"alan vazifes"ndekf rolleri 
baıında görememi~ti. 

Bu Efendi bir iht:yat zabl· 
tidir. 

Balkan harbinde düşmana 
bir tek kurıun atmıo mıdır? 

- Hayır! 

Harbi umt:nı'de r-rk'yenfo 
mukadderatı mevzuubahis i· 
ken cepheye g'den düıman 

karş•sında Lir ıaat durmuı 
mudur? 

- Hayır! 
G zi ınk11 ahının mn knl 

ve teh!ikelf günlerinde hangi 
mll:i cephede, hangi mi li muf· 
rezede hizmet etmi t"r? 

- Hiç birindt! 
O halde kadınlarım·z n bile 

sırtlarında cephane, kucak a• 
rında kundak çocuk an oldu· 
;u h de ç'lhf p ç rpandıtd rı 
bu Lüyük ve milli c"da de bır 
kıymet·, bir ro ü o'm yan 
bu inaanın T Jrk ann d mil· 
v c l e inde kendine bir p ye 
ve ıüı verert;k !ıer kese yol 
göstermesinin, her ke e lıüct: m 
itinin sebep ve aaıki nec.ir? 

* Menfaat, küstahlık ve te-
ref c!üıman!ığı ! 

Cevat Rifat 

İzmir ve havali
sinde tetkikat 
devam ediyor 

( Baı tarafı 1 inci .sa ıife1e) 
a:tından cet di çıkarı n genç 
kadının hüv yeli anlatılmış ır. 
Bu kadın Aleksandr Ladmfr 
ısminde bir Rus 'ö o. üm.n 
mutallakasıchr 

Cuet morga gö:ıderi'di 
Ô üınün lntıhrdan i eri ge' dı· 
gi anl.ıı,Imaktad r. Ad.iye lah· 
kıkata baı'amııtır. 

Bir tevkif 
Zeyrek cum in.n vaiz' Jı b

dü!yahi Ef. c mideki va zı eı· 
nasında ilerı g .. rl aöylendiğ ı· 

dan, ıapka kanunu alcyh.nde 
buluduğunc.'a:ı z.ıbıtaca tu.u• 
larak Adliyeıe ver fm":ı:t r. 
Tahkikatı ikinci miıs~ant k 
yapı} or. Lüzumu hal"nde bu 

oca da Menemene tönd<:ri• 
ı,.cektlr. 

iki muaUimin tevkif 
edildi 

Menemen, 14 ( f-Ju .. ud) -
Foça kaymakamıaa yapı'a:ı 

t~cavüz rnünaıebet''e Foça 
mektebi baımuallirni Cem 1 ve 
muallimlerden Ahten bcy'er 
tevkif edl'erek buraya g ti· 
rilmlıUr. 

Hüsrev Bey gi~ti 
Tahran büyrık .:'ç • H s· 

rev Bey dün uı ha:'ı m n 1 r • 
yeti olau T c:.hran!l haı L. t 

dmf§'i:. H.i,:-e\• Bey }"C"li t • • 

mal almı!l r. Tür::· İran c' 
lu"'unun del a z. y ·'c k \iv 
bulmaaı için ~al §I1ac k r. 



M. Grandinin nutku 
C 

Roma, 18 ( A. A. ) _ M. 
rand' A 1 vrupa komis3 or.u:ıun 

..._fli ~trafınd .. eıôylt!dii nlf-
tukta f d .. tGn < tr8'9)'onun ancak L u· 

1 dev'etfore müıa..i kwkuk 
•Ye C · l'f 'mı, eU Ak~ am dev!~t:e-

nin nıirkta taı hhüt ettik' eri 
ter~ iti ifa E:ttikferf ea'<diıde 
llıüıaıır olab.l~cE-j ni ıöylemi§
Ur. 

.. _ M. Grandi emniyet meıe• 
aeılnin y A h 1 . . • g.ane a çarennın 

ıunurr.ı terki tt.• ihat o!duğun· 
Ga lsru etmişlir. M. Grandi 
:•vzuu bahso!an meseleleri 
Omfıycınun hal ve fas!a değ;l ::ak tetkike sa'Ahiyeltar ol· 

unu hatu'at.mııtır. 

Avr~a b rliğı 
Ceneere 18 A.A.) - Aw 

llrpa bitliii te!~ll haklmıda 
~ka .. il _ta. memur komisyon 
l&ı B.rıandın l'ifuetl a:tında 
cıakci ce-seyl ak~tmifÜ. Eir 

iktıtadi konf~ ra.nalara 
:.;aet etmi! . olan M. GolJjia 
•la O Maz ı nde aktelilmiı 
t. n beynelmilel lktıra i kon· 
eranun gayelerini le r h ve 

lllnell n t' · L • ~ e.ıce erini ~u huug.. 
tlbtu 6.mtt eri tatmin etmif ol· 
•---. nu kabul ve teı:im ~y,· 
.._. ftir. 

1 
l98o 8"nestnde top·amıı 

o an ık· k ıı:ı:.. tlııl. , ı onn::ran111n net·ce!e· 
taba i]ti ohnant"ıtır. Mlı· 

IDafleyb .. .. d . d 
a.ı . • ıuzune- evam a: e· 
nı:~•r kı, bu muvaf kırets"z· 
letİl!n dolayı bir çok mem·e· 

d ' c~mfyetl akvamın iletl· 
~ 1 fa.aliyett Jı,JUhndak bü ... ün 
... lltfannı kaybrimirf· ro r. Da 

~trrft ikttsa:cl mf f·yetper

:ı.:ie-kar" IDU"f ddtl ku-vve· ter.r. 
._ •°l':\.1ae t ortadan kalkKfk 
lltu "' tari~l.r arıaMnda u 
.. kml L·r hvp :zt·hur ede;• 

.._ bunu"' akialer! Avru· 
~tn V'az Yeti üz.erir.de mii 
b r tearler 'c ·a eder · · · 
U•n - • 
• un a her, her ır um lley. 

11 ahu ı· ' ile k a ın meş um nelic _r:• 
••na n ma!lf olmanın he· il.uz _ .. k 
.. ,llm ün bulunduğu fik. 

rilıcLd r. 

..., Mt·nıafleyh, netl-ce o'arak 
•t rad .. 
.ı ır.unaMyat SLh - sıncla 

. "P biten ft yit rle alikaciar 
: malarını hariciye naz 11Iarın· 

an rica e . . T- k. ., il mıı ır. ur ye ı e 

•"'ltanın kom~syonuna it!irake 
8.\et i' · I"\ . eeı •me eri muhtemeldir. 

1.J18rÜlfiinun.' da ıs.' ah at 
iL ~kara.,. ll ( yarın ) -
ıa arı( ~e b11 meyanda Datıü'· 
-unun h" ea ütçeıinln- müzakerf ıi 

.,..llnC c:J L IG a a11a. e'\l.vel Da-rü'· 
h n un b klunda .,, p. lan ı&IA" 
._at P!'oJel'fnd-en hahıedtlurek 
tele '-a. kı&1..Za11Jn• tMbikı 1 

hf ( di?ecekt"r. 
Çiinkü Darü.' fünunva de

'-oktaai lk na11un• müsl:et eaaıs-
\'er.nııedij,l. l:ff>l nı finewıvel! 

Cephenin faal yetine bu miies
ol~enin re bber olmau liaa 

uıu ıö3 lenmtlat.ut ... 

ltt iifettiı' er lamgresi 
Ankara, 1& {Ya-rın)ı - Kar 
~ llel!gigi tadı itıı hekliında 
1 kat için ~aliye aıilf ettir 
;;• heyeti ~mumiye halintle-

fçt m )ta PID'f an.hr. 
~ ~ ap lan tedUka• Ma'ipe
~ i.1..t nele ff.krar yeni itil! 

c:e' .t lat'afından tztk.ik ediie-
lir. 

l\"u mele -.rerg"si Ja,ihaSlı 
) ,' H"yetl veki' eye ~-
teart ·r. 

1) D " r •erg' l"y"balan da 
1 k ç IJÜ • k Hey.eil 

•elcı• eye arzolunacaı.t&r .. 

Çok yazık!... 
Haydar Bey gıöi lıy· 
metli bir phsiyde de 

yarl 11er.iy.erlar 

m.~· ... llktan isk.atJ istan.en 
latanb.ul meb'uıu Her,.:'ı.r 8. 

~-ıs ~~OJn) -
Yarın Mecliste l..:.aaaul Meb' 
....., Mk:rtlar 1-eyin tlecliıe 
uzun bir müddet i{tirak etm~ 
difiat&:o ••lap meb'neli.·iun· 
elan f skab hakkındaki tt klff 
mbakere- eci4 eeek- "' bir 
kara• y.eldlecar.k~·n. 

(Yarın ) - Haydar Beyin 
bu mem'tketin yetiıUrmiı 
o"dufu çok k ymetn, m.L:mte~ 
ve &Iim 1:ma arı dar.dır. fu 
gü7.ice ıahd.ydhı Taıl'ye Eu· 
J ilk Millet Mecli•i dleti are· 
11ndan rzakiqtınTmn na çek 
müteessir o:C'.uk-. Haydar Eey 
ltir çok iş,erde hulunmuı 'e 
yüke k muYdfaki, et' eri ilıe 
kendiıiıU ~dirmitlil'. &rt!est 
Cümhur:,et: fıek .. ına ıaı.·abı 
v& Fe·m 8-cye arlraaıl k 
yapması muma~eyb. T.esiJel 

.uluıt ittihaz edilaı "tt."r .. 
Çek ya~ k Hayclar. Bey 

hakkındaki tek'if b~ derin 
bir inkisara diifürmü.tür. 

Biziın ınemTelo.elte ilmin 
m<~yeNn Ye-talrsi,-el lnl me· 
tin"n an·•, d 1 ne ıüa:hem·z 
yelltUt". Her hdde bu ka ._ nn 
heydiumuıniyP. tı rıafııuan ret 
edllacegine kanly~z. 

1 

Mersin BeTeJiye. re.isi 
Mel'llltt 181 (lfMm) - Bu· 

raıun &eledi,e Reisi Mltat B. 
M«:c.iıl umumi azalıiı edan 
btif a etmldlr. Gen9 reis 
yalbız Beled.ye lht ufraıa· 

aktır.. 

M.Benes Fransap 
ı.Niikiıirüne itaat 

eden bir adam mıdır? 
IW'erlffıva, 18 (A-.A) - 1ff 

A.l.Anaı bildiriyor.: 
lzvutiya gazetesl ~ek 

Terki tl41 bM kenferansına 
~el09'"0Yılkya hariciye nazırı 
M. Bın~lo namzet 1ö6'e11il· 
metini me' zuu bahsederek bu 
lapta ıt:: ar olunan ho,nutsuz· 
lcfıa rafmen iırar ul\~C:lği 
t-. kdiııd.e keJfiy.etı yalnız ~ov· 
ye" Ruıyaya Rar11 değil a711i 

zamamla Ahr.anya ve halyaya 
l<ı.rıı da meyC:an c.kumak ma· 
hiyetinieolacajmı. Jazıro1t Ve 
dfyor kk 

iu .Almany.anın menafi~ 
alel hindeii.·. {ünktiı 1f.' i - e,u 
Teıki teılıhat vac..ilinci~ A a ı· 
yanm takip ett:ft ı.,..eıcat. 

karp. ıuıabe.ten meui- •İm: ı 
bir Mlasdır. 

ltalpnm da a!e-,hlndfflr. 
Ç ialul M. llenH l.üçi. k itili: 
ukhaı.._ elmall .e.;., sile 
Fan,.• köriiltitiiiıe- ilaat 
edin hiı a•• · eUn bam:. ye 

, 
BHINt.lr. 

Ceır_iyeti akvam. ltari
c· ndeki dev lef er 
Ctnt\rf, 18 (A.A.) - Ce· 

rnlyeti Ak~&ID' ha-rieir.de- l:u· 
hınan avrupa IDt'mltkef er:
n ·n de Avrı pa ltomi.,cınunun 

davetini tetk k etınck Üftre 
tEtel 1 ül ule-n kem r3 <ın e-t• 
raftauiek4 mlizakere ııw 1tnda 
M. lrhm4J mes'e'emn- ıümul~ 
it d-rifk•el.eır:'nf Ye- iri~ 

)'tıl net celer:'nil aa«.,.f ftıhe

r• abnalt Jf z m- ~idi~, 
Avn pa kcır.fryonunı n 111un· 

faaflND (' ~m • eU ... Y.MB tff. • 
hil ı ti ' tE-• fflı etti i f • 
bınaonale)llı .,... ti u unln ~ n 
dt. vlet,erin komit ııanca i · 
haline ıaliııhi7ct.tal Lı•furı· 
madığcını, bu det.I f• le 
) &.nız münaıebata aii'ftilm ıl 
arm olduğuıu.:, \Ünhü n eEeJe 
Sov.yetlerm Cna şet alnam 
n"z· mnameeinln ır.addeler ni 
mün. kat.& etm•dııe iınkan 
olmad ğanı ve nihayet So11ı·· 
yellerin da-v:ttmi sciı k bir ta z
d• kuııhy.abilecekıerlni ve 
habuki Cem y.eU akvam nu• 
.-nun be,ıı.- tıtHtlııet!e- ı .,. 
uz bırakı'mamauaa. •yl .. ~ 

ı·r. 

&Ut kcapesintlıe- tas· 
yibedi en temenoiyat 

Ankara, 18 { A.A ) - i f· 
..... Jrengn Iİ huf Jr öğf~d D 

ev'Wef alitetti21 ~ mada p • 
mttlr, lteneııvh> Ye z raat l\ t.r • 
rıııta- takltıan~lt rapotlar m8· 
ftlreTe -e-di m·r ve bva ardan 
pnm!k er.rifn ~nl taraftndan 
'9J»OI da- ~r edlfen temennt• 
11f11 taw p e'u'"""fNI\ 

Hcı~ Jar '/;eyin· . 
ıne&' el.~si 

Anlta• .. UJ: Y nn) - ~ 
'leı, flmi ay.el n- f aaı .. lllt!ltU'IH~ 

m tm yen htenhl 
.,ci r ylh me& '! 

u k t ecU'm · lr. Key-
kelfti lfn• b iti tt g bl 

ü ele ile,.. 
umomiS'.Y• aınfolu&aaıktır. 

. 
ıc san 

kongresı toplanıyor!.. 
Ko ede müakere ediledk me

vaddm ruznamrsindeki mühim 
maddeleri .neşredi~uz. 

Dün ıaat IS.de "fiaaret ve ı 
sanayi leh re meclisi" toplanarak 
bu ayın ı9' und• ak•eti ecek 
o'an k988ffDin r\:&naateeiai 
tuh t- etaijtir. Umllmi 1-.at·p-. 
lilı tar•uadan hı.zırı:anan u 
i'k Ufa okunaD- aızıu.me 

,•ulur: 
J - ihraç. mallarıml&ID 

mvha-fu:a•na ait mıor. 
z- SJaorta tar~feled hak~ 

luncla •per• 
3- Mii't ıanayfde maJY.. 

ne ye y<ciek ilhalir.de tev· 
.1ıt \e tahdit sistemine dair 

rapcr. 
4 - M:lti ranayt lfyamf 

ve prc gramı hı.kkında re.par. 
5 - ~anayi tedrisatı ve 

kurslan fçin rapor. 
6- eeniz ttcard:nde gayri 

.:neıru rek .. bt.l.n men'ı için 
rapen 

1 - Gemt cer ırertt ,. .:-
ıorta' arı raporları. 

8 - Gemilere m.üıealfdt 
mu1ımele:er, resimler ve gt.mi 
tamiratu.a ait ıapor, 

9 - Balıkçılığın inkiıafıaa 

dair rapor. 
f .... k&b bu rı·a:ıame ok11nr 

duktan- ıon a. ilam w fur. 
un :aade Murat Eey'er. hun· 
arın ile p :il n kanıred• aö· 
rüıalemt:yeeeiini ve aten 
lÖ 6.ü mtğe .üzum o.maciığın1 
ıöylerr. iştir. 

Hamdi Bey ikinci eda 
söz a'arak, a)·r ca bir figor a 
kcm'gyonu o du l unu, l>u ko
JD."Yonda T.carel Oc.a&.n n 

Wr- mtmtlthan hı1uncuı rnu 
ye- b Menaley ikinci ma( dede 
zikred en stro .. a tuı&:eri 
mu'el ania bu lio fqor.a 
bırakı'muını caha münar~p 

Japea P~easi 
(a. Nra- ı /,ir · ai- .aiKFetle) 

ve Prenaeı Takamutıu'nua- 1 ür 
ldyeyl z varetlerl c' olayıa:le 
J.apca:>ya. lmperaleru Haz.re~ 
ler.:e Reiı.cümhur Hazrdleri 
araaınc. a ıu l• graf ar. teati 
olunınuft'C r: 

" Prens ve Prenıet Tak~· 
muttu'nun Zatıc.evle in na n 
gö111110f o clt .ıan ut.ul.U....ne 
bD9nu.kabü rl<n v&Türlt- hüku· 
metil& m-1 et ·.ıun kenc:lilu:ine 
karıı { ös' ermft a)dvğu n«Zika
ua \U/11 k.a.bulden dolayı pek 
sall'&ml teıeltkürler m.n tak.d~ 
minl uzlie bilirim. 

Hirohito. 
•lrıal buyunlaa naz kine 

~~raf tan dolayı pek mut& 
ha-• o a..k atı ha,me p "na• 
hi erfne en hararet f te,ekkür 
ufmi taltd m edu m. Fl:.ba· 
mef.u Pt-enı ve Prennı Talia· 
mutsu'nun burada görc;ükleri 
bOsnO lal ul za ı liıı\metpena· 
1 eri e h11nt: anları, .t. pon 
m llett hallR:mdafd t atdki cor~ 
ltk \'e mı hdr~ du3 gufarımt" 
zın çok ıam · mt bır tez hür~ 
dar. 

G~zi il. .t8"181' 

M.ğe1acla badem agaç
ları ç çek açtı 

Mui a 18 (A.A.) - Hava· 
lar n yı g tme n en ıeh.r m ·z· 
de badem aç arı çek ve 
kuytu y ~ cLt etfkler •• 
•• •llB&tl~ 

oldaıiunu ıöyle.nıf ıt'r. 

Bu fikir, bir ç_ok mOna· 
kAfA'ardan ıonrıa kabul edil· 
mit ve- bu meıele komis1osaa 
lunale ultlen.k ildnc.i madde 
ruznanıedtın ~kar. !mı t n 

Ayni euretle 3 üacii q 

6 ıncı maddeler de ta1~ 
mittir. 

Gemi ıtcilln+ •• liıarlMt; 
,emtlere mü'tee llilo m amelE· 
!er Te ıemt ta111 rata .w.m. 
aiıtki m&-ddehrr 1110..kere edt· 
lf~en Hamdi Dey, bu aeeele 
l..m •ah• a yade vapuuıul• 
rt• aile IDefeleler .acluğunu 

\le bill'8Ml~,h NZIHtDMdeD 

ç karı· ması Iaz·m p difl fik
r~nl OJ1taya atm ft'"' 

ti u . meeeleler. lh.kkmda 
iaaAtı.t "9ND •.apwoutwı--.. 

dan V• i nele 1\1\l-..E.. f.til 
Bey kredi rgort• mesele .. 
l &arif., Ttpuıcu"al\m ÇtJ 

e im bir vaziyet~ o dı· flım 
• clttnis ~__,.,., a,.1asa.ı 
~ckta Lulun41anu ıö3 
emıp..iı. 

Mtntaf a f .ll{k lep ., B:zd, 
vapurla aacr.k batmağa karı 
rgort'a edtllrı; Vf pur[arın 1.eE · 

çiline dair ~anun ursa de. 
neti malta mı yoktur.. de

n.it 11' 
Gani Bey de r~tım Yapur-

cu" arJn dtğil lü.üıı te.c:rlerinı 
ıig<ırtacılar eUnde e1·r oh. U· 

unu Mcsta.fa Fı ik Bey·o 
ıöZ:erine ılave etı;pi~t r. N ha-. 
yet b 'r çok ır.ünaka~alardan 
ıonra 7 i. ci \le S inci mMl· 
de'er de n z aı .(den çıkı:N • 
mıı ır. Şu hale göre "zm • 
mt.de anca1' 1' ine, 4 üncü, 
5 ınc·, 9 uncu ma<ı.cie1er kal-. 

mıt ır. 

Biı Tirk 
( B"lt "1rtlıf+ 1 lPcı .- llıtl11) 
Uı: ld: 

., l\femfekeUn nadı. yetl&tJ,r· 
dfği ilm adamlarır.ciı.n lıiıd 
o an- Lr.za:t B. icla.liıt bir il~t. 
O.ıun lau ideaılıae Jd ~n;(k 
i~yen- lıoca!ar cnu 1-enc.ıle
rlne ö.rntk llt baz et.nıelıcir· 
ll:r. Eu bUy,ük fıklr yolcuıu· 
nun 6 üne.n ~ile imo1:1ama 
ıat.ıli: lialdığ,nı anlatmı.k J.Ü\ 
bir teJ' cıef ld r. I zet Be:> i 
FOn röz olar. k ( rterrime gi 
diyorum ) d.ye aayık'amıu ı 

ili• w lttmitıd• vnutuı .... 
yacak ka.U.. a.,ilııılür.,, 

F at B~yden ııonra Htl· 
mi i1a ley.~..,._. 
w b.tt •yia e~ enaoaı.. 
..,,_tıladm • at • 
dula gup etenle 'nAaa aa:n 
uzadıya lıahse t mfşt'r. 

Da.ha ıonrar:la-'SatleWn c~ 
l.1,. tılııreU n \te N y.azt. Beyter 
az alm f. ,. lzcet BQ hak· 
kinda bazı .,ıu an!a.tmıı aaı
chr. fhtfüde ıaa.t 5 te DJ.baı• 
:vedldJ. --
Hakem muahedesinm 

taati merasim 
A it a-, Mt(A.A.J - J,p r 

ya hü et le J&. i 1981 
ad J t n ye- •e l 

•nııun.ll!!ı n n t 
t 12 

Sari.ofta. 
Memfeltette Ntb 1111, ~

••hotlar mı- l!oltandt 7" 
Pbtmfmf lk>7c.)'8'1l adeta 

firıta:lan ayağuna vararorda. 
Belih111 : tarlioıtu. 

Yemek \1'et"en- gat'IOtlı ,.... 
lan- üs iime akıt17ordu ...... 
bllH &a-Ph&ftU• 

Yavaı git, dedlğfm toflll 
inac ma hımı g'dlyorcıa.. ia.k· 
tl11t : ıarhoF.u• 

o~ c. Ü .. kan- l1tntrtln' l<f m..: 
ha dttne kadar ita lska " hayat 
C! ve ke acı tdt. tııatli aeJ• 
hene • du. 

Baklt.I fflh etü. 
Boyacı C}lka.tıld;. 
Ko- aeı da, .. Meyb.ule oMa. 
&ktclen ıfE.t yalie.MI-, it 

gömlek ü.Bleyip ak\ama li• 
dıu pbekl yeıı ltolacı, ıtmdl 
boı kadehleri dt>ld\J, malt fçta 
valt·t l ufamıyor. 

T'az mı bi iri ken b:r al"lt 
kad"aı geldf, ckudu. 

Dur, kuzı m ıunu 5en la! 
manılı,a~ım-, dedi '" yasca:. 

., M. y.ha Hcideıa 6.ıluı ,,,_ 
:liMe oer.a.1 JJfllı ta. fh•Jaıı •••• 

Raki mt h da ~---,·~ 
a.QaHAAi.TTJN ~ 

.......... 

Ahali 
iazetesinin muhakemesi 

devam edi~r 
(""'- taralı ! inai aırlai./wlıi 
.t mGdnr \aa;mayaoalde. .. ~ 
dltfmi .. 

- Hana değ l: Ke....ıt Btt-
Y• teih m ~•m ,&...r. 

- labıi.s.a au.-.. hab.r 
aldıo Ü 

- Aldım. Fakat K.em..all 
Bey, ıe.ı teL.ı etme. M.a'ul 
mik. Üf' benim. Ben bftftl'llC 

dıycrdc. Ve- yezdigı )azıl, ra 
benım iınz mı a arak mi et• 
t plere vu yordu. \filaye ÜI 
bir 1 aç defa 'Y panı e.ch:lll 
tt.blfs h 'tı• emi} o du. 

- Sz 1, beni tanımıyor.far. 
..._lllt aw.a. dediğıa- • CJH.d 

IH..ter 91cla7 
- Rwyan afta IHpd .... 

ms,tm. Ş.mel matbaa daı cı. 
Pmıtbr. 

~·- btnia ta Lif .. .._. 
aaaıau Mt.b.. !\... UDJYl- h • 

• • mza ı bi~ )Ulztdaa doUı
J..öıDW. c.ecü. Nihayet. masullll 
lıtu1ı;nl ujum c:ı.ıgeı: bir dava.d• 
<.o' ayı ikı ~vrakın l:.iı: eıtıd m• 
line J..ar.ar verı.di. 

-·-
İrticaı tel'ia 
Menemen hld'9Hfı m(f.ma

..tMuı. a.a irim w Uwaet
lertne ıe en l'elııl• • •ti• ....................... 
\10 uz: 
R.ıa-cümlıır Cae;. Muc,_,,. 

~.,.,,,,/ #2tn1retl~ 

Menemende irt ca had ... 
ı'ni nef et ve htfkrahl k• ....... 
ve- <t lmhariyett nt; z- ıt re~hla· · ~· 
11r1•m•9lı çift- her Wl 
buır. we made ltul fıt-

e 1 (ve 

der m 
Akı ı r Tic 9 

J:at 



1 Ecnebi memleketlerde 

ilk tayyare seferleri 
Parit, 17 (A.A) - Manilya 

ile Saygon arasında deniz 

tayyaresi ile posta seferleri ya· 
p1lmasına bugün baflanmııbr. 
Marignane tayyare karargahın
dan har~ket ecen ilk deniz. 
Lu ak~am Nı poli'de, Pcı.zar gü

nü Corfou 'e Ati na' da, Pazar
t s· günü Beyrut'ta buluna
caktır. Şamda başka b"r tay
yare, postayı alarak ıargona 
tö ür<'c~ktir. 

Bir Adliye katibi v ~zifesini suiistimal 
ettiğinden Ağırcezaya verildi 

Se} ahat müddeti hava ıe· 
railine töre !O ve.ya 12 günden 
ibaret ulacakt r. 

Buhrana çare aranıyoı 
Cenevre, 17 (A.A.) - A,. 

n:pa biri ği hakkında tetkikat 

yapmağa ~t mur komisyon u-. 
mcmi bir içtima aktc:derel 
M. Co j"n'in fz hah hakkında 
umumi n üz kere ye baı1am ş 

tır. M. He. deuon, M. Co jin'ın 
le}analma t'"m ... n.iie.ve ı e c 
olar k ıleri ıürc!üğü mütalea

ları eksc.riyeti il barile tasvi 
etmiş fakat ancak 1927 dt 
top'anan iklısadiyat konferan· 
ıının tı:vsi}e

0

eri.1in lü.ün Av
rt pa hükfımat!arı hal.k.ndc 
talbıki liız m ol, t:ğu ) clunda l 
iddiayı itire.z ife karşılamiıtır. 

Zirai m"'rr.leket"erin imti
yazlı tarife hakkındaki talep· 
)erinin l:u g"bi n.es'deler r 

n.üzakerednd tösteri'mui la· 
z m gelen hnkikt.tp_res".k' 
tetkik edilmiş olt't ğcnu be
yan eden M. H nderson' 

verd ği cevapla M. Colij" 
noktai nr.zarını yeniden İZE: 1 

etm 1~ ve z"raat mem eket'\.:
rinde l:ül ü:n süren bL hrane 
bu mcmlel ellerin hül>:ümet 

1.ri t:ir çar"' bdaman111 o
ıdar b:le bu b• h anın ar
cak lıafif emiş olal:ilec€ği. ·, 
fakat lamr.m·ıe ortadan kalk
mıyaca~ı 1ı öy 1emi~tir. 

Cemiyeti Akvamda 
iç ·ma! 

Cenevre. 17. - (A. A.} -
Aut.:pa bir 1 i tclk kat komh:
l onu, 2 raı:t türen b"r nıüz • 
1 eıeden ccnra Ccmiy ti Ak

\•am azas' c'mıyan Au.:p ': 
c!evletlere v ki o"ması mt: h
temel de\;( fer hakkındak 

muhtel f r.oktai ırnz rlar 
kar~ılatlırmak ve bu aavetin 
rkli hakkında t tkikatta bu
lunmak üz re M. Briand, 
M. Henderrnn, M. C1. rt"Pr, 
M. Gra ,c!;, ~". Wotta ve M. 
Titule ko 'an mür~I kep la i 
bir korni.}on teşkl (lmi~tir. 

1 

Bıından Ecn~a komiryon, u

mumi bir içtima yr parak 1 
lkt:radi me 'elelc:rin müzake-

c' e' am etmi .. lir. • 

• 
HALiDE NUJR.Cr. 

başlama un mı? •• 
Fakat bon memnunum; ben 

çok memnunum; göz'erimin 
etrafını s") ha, yanaklarımı 

peı b~ye lo ı yorum. içimde ki 
etki mez ra c.it o sarı§ın 

mat yüzde artık yaşamıyor. 

Yalnız bir çift yeşilimtrak gö.ı 

varld ••• 
Ne olur, göz'erln içini de

li~tirecek de bir boya olsaydı! 

15 Mart 192* 
Ah bu göz'er!.. Bu maz· 

Ciim, tatlı, itimatkar çocuk 

ıözleril Bunlarc!an nefret edi· 
1orum. Bende hala eski Bel· 
kısın en canlı bir parçasını 

'aıatmakta inat eden bu ze
'11 mavi göz ere içimden da.- 1 

fstanbul Su'tan Ahmet 
sulh birinci ceza mahkemesi 
katibi iken vazifesini ıui:sti· 

mal eylediği iddiad!e muhake· 
me edilmek üzere bfr:ncl hu· 

1 sına karar verilerek muha-

t ·kDemeevtal!eiktedifd:~ 
~urasına 

kuk h::yeti ı:mumiye sine ıelk· 
edf en ve buraca da tı'ediği 

cürüm Ağırcczayı mücfp ef' 
a!den törülerek hı kkında-

ki dava evrakı ağır ceza 
m\thakemesine ver"Ien Be hııı.n 
Vehbi Bey:n mı hakemesine 
dün Ağırccza muhakemesin· 
de baı·a-amı§tır. 

Maznun l oktu. Adl:ye 
veka.' et:nden gelen b 1r leske
·ede V<hbi B.yin "İnce su,, 
ıahires·nde tE l k"I at l fıkimı 
o"du&u bıldiri~ ~or ve ftti· 

abe turc t"!e ifad< si al nma

,ıın kali: o!t p o'.mı.d.[ı istizah 
( d lil ordu. 

t{ahkeme, imal o'unan 

cü mü Ağırct:Zayı mucip cf'al
den lu:unduğu c"lıetle maz

nunun b"zzat bu"unmr..&ı icap ı 
edccegını karcırlaştırC:ı ve 
Vf.hbi Beyin bt h .mchal gel- ı 
me i iç"n ce'pname yazı ma· 

bir itiraz! 
H"lafı kanun hapis cür· 

münden dolayı Devlet ıO·a· 

sınca lüzumu muhakemeleri· 
ne karar veri:en poliı dör
clüncü ıube müdür muavini 
Celal ve sabık ikinci ıube 

müdürü Şükrü F eyler ht k-
ar.nda verilen bu karara ili· 

raz etmişlerdir. Devlet {Ura· 
sı yeniden tt.hkikatla lulu· 
nacaktır. 

Okturva suiistima'i 
Oktı.:rva idaresinde 14'"00 

lira sı.:iislimalc!eJ bulunan 0.<
lurua idareu vcznccarı Sad k 
B. le kiit"p NcreUin ŞdkaH 
B. yi 1 hrzur"le yeni..:en bı:zı 

tetk:kat ve h.t kt<. p icra edi:
mitt?r. 

Bu ·suk ap net"cesine a·· 
r<!por muhe.kemeye \'eri:Ecek · 
lir. 

-ns:~:ıaımıııma~:::.:%.ı'-1.!!:~~!!!::".~~::-~::rım::::::!::l~El!!C!!!I!!~ 

1 SESİ A,k teranesidir. 
SESi Şc hvet nr ğır:e•fdir. 
SESi Güzelliifn makeddir. 

Pl'm·: AL 1 iN EE ~Lİ rre .. hPr tenor 

JOHNMAC - CORMACI{ 
Ôn:n üzc!eki Ç. r: mba al;ş-m· GALA mütı me.ui o arak 

edilecek -
I<ALBIMI SESİ 

rrü ~·s·r ve müş~ik dramdı isbat edece~dir. 
B"letler ş"crd d . n lccar:k e ·i'e'.::l r. T 1• B. O. 

filminde 

Amele işe başlıyor 
GarC:ıff, 17 (A. A.) - Ce· 

nuli Ga!Ics n ac!en ı ıre esi 

fedcras onu 1 o foramı a · • 
tirök ec. en mu 4 hl a•lar körr.ü: 
ocak' arı rahip'erinin .feri ı ür· 
dük"e.i § rtları kal u'e 72 
muha ,f rq e karşı 169 ı t y 

i 1e karar verm·ş"erdır. f\·u 
rahhaslar 19 Ka unrsan:de 
ıe ) cn:den br.ş anmr.sı iç·n 
'azım ge"en.ere emir vcrm:ş-
1 rdir. 

manıml 

l~~e demindenberi kar~nı· 
daki bü} ük aynaya be: k yor

dum. Üstümde çok renkli, çok 
dekolte yabancı bir rop var. 
Başımda kesik, koyu, da'ga
h ıaç"ar. Küçük yüzüm pem· 

be ve hakim, kaş"arım, bariz 

ve göz kapaklarım biraz kah· 

ve rengi 

Göz'erimi kaparsam beni 
Mehlika bile taımaz, emi· 
nim. Fakat eözlerimt biraz 

açar, aynaya biraz yaklaıır-

ıam .•• 
lıte... işte gene o maz'fım 

mütehayyir ifade' erile koca· 
man, sç•k renk gözler ••. Bel
kısın gözleri. Kocaıı taraf an· 

ve Fransızca 

Am~rika~a kom:i:listle. 
V. ş"ngton, 17 (A.A.) -

Am_:r .. c.da bu u:lan komü
n: t:c:-:n m ktan 5 :a 6 O b n 
tanm n o;unmı:k acur. 1.t n"e.· 

rın yüzd~ 70 inin ecnc.bi 
olciu;:u ıöy:enmektedir. 

--
rv!eksikoda ze'ze~e 
r·ck Cm, 17 A A.)- Son 

ze'zc'e esnas·nda (5 kişinin 
ö ·fi r P .. 

0

1""' ... -

dan al<lalı
0

an, ra.ıelile, ıtima

d le ve ) ük6ek !:an'c.ti'e alay 
d len biçare küçük mın 

gözkr~!. Ben bu göz'ere düş· 
man m ••• 

21 Mcırt 192• 

Dün balkonda olurırordum, 
telefon '-"aldı. Ek eriya Ahme 
karni Beyi, bazanda Md:kayı 

arrı.r ar, burada o!madıklar nı 
:öylcrim. Tele fonla konuşmn

ğa alışık clmaLıgım için ön
celeri sin"rleniyordl m amma 
ıonra alıştım ••• 

Ahizeyi telaşıizca kulagı· 
ma gö.ürdüm: 

- Efend:m? ••• 

Pek i~ i tanıdıgım ıevgili 

me'ut aetı, telefonda çınladı!: 

- Anne! aenmfsin, anne? 

- Kimsiniz efendim? 
Yavaşça: "A,, dedi, yanlıı 

galiba, Kam 1! ,, Sonra sordu; 
- Nereci orası efendim? 

- Heybeli ada, Ahmet 

Bir yangın, bir kaza 
Ene ki giln Samatyada ıütcl Va

silin ev nde ya gın çıkn ış fs::dc l etişcr 
.tfılye otomobılıerl t.ırafından a.ındii
rülm:"şt ir. 

Yar.g o mahalllne gelen otomotl!
erden biri yo"da f pl:o lsminC:e bir 
;ocıı!;a çırpmış yıı.ralanmasına sebep 
ı>.mııştur. 

Vgngın bsş'angıcı 
Kadıköy :nde Yel deı;·rmenln"e 

Jturan A3 şe hanımın evtnfn bacası dan 
teş ç·kmı} fs de y tl~eı ltfal) e efra<!ı 

tJrafı.ı< an Eönd.:rülm-ştür. 

Bir otomoo:ı k2Z8SI 
Şchzndebnşında oturan şc.för All

ıfn Larc!fn eki ~~7) N:. lu ctomobf 
,ksera. drr geçerken Ka3 seri!" Mehmc
e ç•rpmış le ine.en a[ır surette )ara
"nm::.s.n:ı rcbcp o:ı: u.tur. 

Mec~uh Cerrahı: aşı hastan esim 
atırılmıft.:-. 

Bir hırsızlık 
8 mo~tı caı dcsincc lbrr.Mm ata

n Lı:.hçcsf, den sclize {a·an s· bıkal 
afk cü. mü meşhut halinde l akalan
ıştır. 

lşta~h bir Köpek 
Taks" de Tarla baş nda ctıırrn 

ac'am Eteni ıin ı .ı 13 l şındıı F os -
u dıi ı ak an tir bil) k 1 u t Löı:eği 
ııc.li:ını ıu·m ş f st•ı ını }ırtm ştır. 

Otomobil kezesı 
14CS Ne. lu ctoıroUI n velkl gün 

Ja'atııda Osman l C} cııc d.s r:d.n g -
erk n l'\u 1 efe. dı is:ıı nC:c tfr g ı c .. 
:ırpn ı~ ı. z yer erine en yıırr :a. nı. -
1110 sctep o:n u tı.:r. 

K .z la se. ep ol. n soför Os:nnn 
fcr.C:I} aı.: .. ıann ş·ı~. 

Bir Tayya~e kazası 
Lcn.1ra, 17 ( A.A.) - Pa· 

!"it.· Lo .dra scfer:ni yepan V< 

· çinC.:e p.:ottan lr. tka bir d• 
ak:n·st 'e 6 yo"cu bulunar. 

.>:r Frc.ns.z Tayy, resi fırtına 

.avacla Ll mr.ne Tay~ are ka 
• rg h.na inec(gi s rada ba\ 

ş ğı d~~müş ü ·• Y c.ln.z ma-
< nist yE.rt.lanmışlır. 

Brezilya kuvvetleniyor! 
R"o De J ncro, 17 (A.A. 

- Brezilya g ze~ekri A liıs 

)kyaı osunca bir en dan ye. 
pan 11 1 .... 'yan dcn·z lay) a

res:ni ra"ın dr.cağ.nı ve Lun
It.ra ır.d r.l il t Zl n nü o ette ı 
beri Ccro\a

0

cn s'ck ha ina 
t dunmd ... ta olen E.O l.=in çı.:

val kalH)i la.la hi.lümc-
I line tc l·eieccg ni yıı~makla· 

1 d r"a • 

l tözü 

l:irı:c k mt, v ff, kiy€ll r k~
z .. n:n· ::c\ imi: ~inema yı' dızı 

l. RE TL The. mer 
ta.dından t msil ccii~t.n bu 
rr.t lıtesem f."mde b,lhara ter
Lip ccl.len başt.ö::ıdürücü tan 

golar ile " Çacda~ Furst·n " 
din'encc k ve W.aros"z'cin 
l:üyül: ) arı ları görünt:celd"r. 
Pek ptk nda A R T 1 S T 1 K 

ı:i ,....,,p •· da 

Karni Peyın evi. 
- A .. Anne tenmisip? 
- Bir C:akika mü aade 

edın:z çağı c: y m . 
Y engE-mi çağırdım. Mehll

kanın le· efonda h< k'cd gini, 

konuşanın k"m o"duğunu ro

rarsa " bir komşu ,, demesini 
söy"edim. Ded gim g"bi yaptı. 

Ak~aı üslü renk i keten
den t.ir rop ve al'ı }eşilli b·r 
örtü ile skelcdP. onları karşı 

ladım. Meh"ika e\vtla tanı

yamadı; EOnra [Özlerin 
Dikkatli bakınca: "A ! A !A !.." 
dıyeavaz avaz ha~kırmağa 

ba§ladı. Ahmet Karni Bey 
renkler"mi bilrned"ğ", ben; yal

nız fotoğrafımdan tanıdığ için 
takdim hacet ka?madan eli

ni uzattı: 

- Belkıs hanım efendi! 
Değil nı Mehlika? 

- O, vatlahi o, Karni! Bel
kıı, ah canım Belkıscı~ım! 

~il[;~ 
Kırklarelinde yeni bir ~e) h türedi 

Son günlerde, Kırklare?in 

de biç ümit edilmiyen bir 
hadise meydana çıkarılmıştır. 

o'duğu ron gelen Adana ga• 
utelerinden anlaşılıyor. 

Yağmurlar tramvaylari 
durdnrdu 

iki gündenberi cehrimlzde 
fası'asız denecek derecede 

Verilen haber'ne göre 
Erikl:celi Nurettin ilimli Liri 

bazı köy'.eri geze.,rek ha ka 
bir takım dualaı· ö&retmi~ 

ve ağız!arına tükürerek ( ! ) 
ıeyhlik fzinnamesi vcrmiıtir. 

Bu herif, bu köylere sıksık 

uğrctyarak müritler yet r.ir· 
mit ve hatta Kavaklı köyün· 
le 18 yaşında b:r gence bu 
suret:e ve gayet gizli telki
ıatta bulundcklan Eonra Erik· 
iceye [Ö.ürmtk is:lm ştir. 

• yağmur yağmaktacır. Yalnız 

sağ!ıak halinde dtlilJ"r. Fakat 
devamlıdır. Yağmuıun deva• 
mını ve (fçen EEy"alıı göz 

önünde h tan be edile bu de
fa yeni b·r fe:laket"ıı z huru• 
na meydc;on vermt: mek için 

Ve kendis·ne yı pı· an te~

kinatm kat'ıyyen h"mayesi 

fşa c:.dilmt'mcd fç n de teh· 
ditlerde bulunmuştu • 

Kava.kla köyü:ıce de bu 

ıeriı le gizli bir çok iç imala

rın al t t dl ,ini Kırkla elinde 
çıkan bir tazete yı zmaktadır. 
Nurettin an asıl İşt p i olup 
e kinatta bu't ndt fu köyleı
Je İşlip ve Doyran muhacir· 
eri f zla s, ki.1dir. Had"seden 

Vi" ayet haberdar o'mu~ ve 
.ıerhal ehemmiyete tahkikata 
baş!anmış.ır. 

(EC.irne Postesı) 

M. Bankası 
11 m iyon hisse senedi 

mübayaa edildi 
Ci:mhur yet Bırnha mın fa

liyet"ni bazı lıyan Btro mes<:.· 

~ini b:t·rmek üz redir. büro

a ~in:d ye kc..iar mt hıe:if 
crt p"erde 11 m 13 on his,.e 
enedi müı ayaa için n üracat 
. dd o'muş:ur. 

Bank .. n n !erme. yerinin 15 
.nilyon lira o"mc.sı rr\ h I...· 
<ak 1: d<ıedilmektedir. Bcınka 

c-s üs ett kten rcnra h "rsc 
ene ler"n"n r.ntı"m s na baş·a· 

nc.cal<tır. MerkEz Bank s.nın 
müe•s •an h yc.l n· l< § il ede.· 
c(k z \ Eı.t henCz lal nı rür ~l-

mc.mi,.t:r. 
(\ enı Ac' r.a) 

Tapu İş1ari teffş 
olunuyor 

Eir mücıdct.e.ı eri Of, ~ü~
mene kt.zalari e Yumra nahi· 
yes: Tapu muamelatını tefliş"e 

meşğul o'an Tapu rrü "etti .. i 
Saf fetti::ı Bey üç gün evvel 
ıt.hrimize a ve.et ey· emişlerdir. 

Serbe t sa~·a 

Adanada Ruam 
hastalığı 

Ac1anada Ruam hastahP.ı 

Ne vakit geld"n? Bu ne ha'? ı 
Bu ne şıkhk? .. Naı;ı tın Belkır.? 

Amucam neredc? Eniştem 

ner de?. 
O kadar şaşırmıoı, sevinmlş

di ki beri tarafta kol'arı açık 

l: ek'iy n annesini n den EOn· 

ra gördü. • Durup dun p soru
yordu: 

- Yalmzmısm? .• Yalan iş
te! Eni~tem seni dünyada ) nl." 
n z brakmaz. O mutlaka e,·de 

ka'dı, değil mi? Ne vakit gel

din:z? 
Beş martta. 

- İmkanı yok. Onbe~ gün· 
dür .•• Çıldırmak işten degil! 
niçin bize yazmadınız? Ance, 

teJgraf çekuıeliydin! 
- Kabahat yengemde d~

gil, Mehlika, hen birakmadım. 

- Fakat neden?... Allah 1 
aşkına Belkıs?.. Busaç1arın? .• 
Bu? .. Sende bir tcf!er var ••• 
Nevar, kuzum? 

ihsiyati tedbirler a'mıt 

fen he;-etincc \e tarz fat 
n ü.!ür yetince a'akadar.ara 
·cap eden emfr'er verilmlt
lir. Mai. mafih şehrin hiç bir 
y( r:nde hır zarar kdydedll
memiştir. 

A ıcak hapishane kar~mn• 
da hasta~a:ıe lltil t z oıunaD 

eski janc.arma mektt. b. mt:.cra 
tam ratı lay.kile ) apı mada
g.ndan gece l armnda bura• 

dan geçen bir kam c n ba 
mecraya c.üşmüı, ve ) olu ka• 
patmı~tır. Bu yüzden tram
vay ar sıı.bo.h saat dokuza 
kadu iş'eyememişt r. 

Mt:s'tı .eri hakkınc!a tahki
kata başlanmışt r. 

Veni Asır 

-·-
((=m1er dahil o'acak? 

Cenevre, 17 ,A.A) - Av· 
rrpa ~ırliği lttkikat 1 c.m·~yo-' 
r. u un ak tett · ği ıç~imat. a Ce
m yet Alnam az n o mıyan 
d vlt.tlerın de müz,.kcr. ye İf

lır lci m s'e.ui tetkik edıld.ğl 
r_da ~ . M hnlal opu oc, bu· 
un zemin ve zamana göre 

ha, keti ısti zam eden lir me
e odu unu öylem· t r. 

M. Fon Cu UUf:, yeniden 
nülahee c.de ek v rleı fiOD 

ka arıu 1 o.n s-yona d vet hu• 
rt el'nda lcmami e f:U be l ba
r ... k g n be1a, etm. r. 

W.. Fon Ccrtıue, Cem:yeU 
AL\am nznsı o'mı)an c.~vıet• 
Ier·n de komisyona b.abulil 
hus E•·nd ki kara ın, M. Hen· 
l e rnnun talebi üze i ıe, Av· 
rt p.ı"ı o'm yan c!e\ e ere de 

h. "ı.1"lı d ... rp:ş edi d. w ni söz~o
rine 1 ave t.tm ştir. 

Ee"ç ka murah. ası Cemi• 

yeti Al vam azası o ın yan 

dni tlu n kem"&) on müzake
re erine ş.iraki mes"e e ınin 

tch.rini te.dif etm. ı VP evve
la kom "Yon n çalışma t ru 
hı.kkı da muznkcre yr:.pı'ma• 

s.nı j~t m s tr. 

- Dur azıc k, rnl rt.l, CT• 

de a:ı'at r m. 
Mch" kanın ıev"nc·nden 

Çı1 c.ıran lüzel gC:z f' ne bir 
l:u'ut çöktü. ~onra c\d ona 
her şeyi anlatl ğım za an bu 
bulut pn çnsı erıdı. E di \8 

rnat erce ı:ktı. 

Ona lıep-ı nl ÖJ 'ec im. Fu. 
at'a rabıtan azın ar ı \ müJı. 
beden l~optu'tunu, artık !.en• 

dimi ona aıt f.Ö.med 0 m ôy· 
ledlm. 

Eski Belkısın da bu rabıta 

i e l:eraber ö'üp gitt gıni, bu
rada bt şka ıılmle ) ıtfıyacl'.• 
ğımı, İs.an bula l::iraz a 'ı~tık· 
tan rnnra san'atımla haya.b· 

mı kazanmağa çalı~ac ğımı 

anlattım. Ve bunları soy'cr• 
ken gözlerimi yumdum •.• 

M'-hlikada hep ağladı, y\1. 

zümü gözümü öptü, ara ııra 
hıçkırarak : 

(Devamı cıar) 
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[ SPOR ' Cuma günü yapılan 
güreş müsabakaları 
T esrhz g]re3çi!erin yıpbiı ıiu~kalı · 

uançlerdUi kahin ye Har ;n teiarüzilll vesııe eli&. 
G çen Cuma günü, Beyoğ· 

luacı.. tt:cı-übu.iz göreıçil~re 
•U.wı o'mak üzere müsaba· 
ka 'at yapıldı. Alınan netice• 
len ıöylece hu"a!a edebil"riz: 

66 lcilocla: Birindliğf Nu· 
rul'a.h. {Kum K.). ikinciJ•ii 
Nevzat (Kum K.) Bey:er ka· 
zandıle.r. 

61 /,i'oJa: Yatar (ICum K.) 
Bey birine·, Ser1 et (Haliç) 
Bey lldncl o?du. 

66 liloJa: Biri ncrffk Bed· 
rı {Kum K.), fkincllık Veeat 
(Bqtktat) Be,lae teveccüh 
elti. 

12 kiloda: Ş fik Bey 
( Harbiye ) birinci, Nazif Bey 
(Haliç) ikinci o!du. 

Müsabaka'ar, genç güreı· 
çllcrddd kab·Jiyctlerin teba· 
r«ı&cıoe vu:le olmak itibarile 
-.....umy.te f&,&D neticeler 
•ennfı ir. . 

C6reılerde temayüz eden 
~lu •rasmda Y qar (K. K.) 
S.ıvet (Haliç.) Bedri (K. K.) 
Şefik (Hub:1e) Nazif {Haliç) 
Be,lert 1&J111E1k nıüa:k~ndür. 

Bir llitaassı::m •jtalt:ı 
Mibabakalan m6teakip ,a. 

rGftOIOmGs brr alikadar ma• 
telaau11 biz~ dt!df ki: 

- Bu günldi münbakalarda 
hmayilz eden gençler lr~kkmca 
llltltaleaan soruyorsunuz. S:ze 
ftilr:erımt fU ıuret!e Uauli• 
edebll&fm. 

Nazif Bey, kuvvetli ııre aü-

. Hudut harici edile
cek romen falgıcılar 

Ankara, ıs (Yamı) - Ro
-... tabı;~eUade ve elyevm 
eeluiaı.c!e iıu · unaıı aaaalki.r· 
lana hat.ut har el edilmesi 
l&karriir elıafıtir .. 

Bu iwauı' akl talfmatname 
Hvlci7• V" ki ·eunce taıvıp 
olunarak Bq-.eL:ilete arz.. 
olunecarrtır. 

Herllerçe ma'6mdur ki !'29 
.... a.deoheri Roaen hü.i· 
- •nelıti p.'atalara kapa· 
...._ lnr»•'fbr. Ve lıallA 
Tiril tabi~1ethide hwwwm 
ça!palana Romen tcprağma 
•Gııaaade edilmediii aibi iade 
edilmektedir. 

HükimeUmJz mukalJefe 
Lllmt.ıt olmak üzere Remen 
çafsıcdan laadat harfel etmek 
lnauamıda Vf lyetlere tebllfat
ta .. laalDUftllr. 

F ufa namzetleri 
({aaıınl adetten fa~a 
namzet gdsterilmi
'"eti asılsı2tlrr. 

Anll:ara, il (Yar111) - 6-
DlmOzdf.kl meb'uı lnttfıabaı
tuatt. c...ıwd1et Halk Eır
k..,... fler intihap da~dnd• 
bmmt adedia lld tlç mtal 

c'aamset c6stnecelf ye bunlar 
lcbule cbleddderflll ~ı: 
-'eıt lnralalma• u .. -

cllft haberi ..rımlır· 

b:MtsTOKLI 
KOROvlNIDIS 

ErArl oe Kadın Teniai 
Beyof'u lıt"k'll Caddeli 

Caııar Sokaiı No. 19 Rm 
ltoıı.afatoau kartıllDda 

reıl kili derecede öğren~f 
bir ıençtlr. Kendisinde kılc• 
ıunda bir rak:p olmak iatida· 
dma ıörüyorum. 

Şimdiki halde güreıte zaif 
olan noktası köprüleridir. fd
manlannda çok köprü yap• 
ması ·cap eder. 

Bedri Bey ( Kumkapı) ı 
b'raz betaet e güreımektedir. 

' ' -Oyunda n:ıbetea ıür al!e gu· 
retfue ba!ihazır vazi1etfn• 
dea daha kuvvetli neticeler 
alacalı muhakkaktır. 

Harbiyeden Şelik Beye 
gelince: 
Evveli kendisinin çok az mü
sabaka yaptığını kaydedeyim. 

idmanlara da az devam 
etUgfnt bil"yorum. Kilosunun 
en iyi güre~çileri meyan·nda 
bulunan hu genç, eier ilerle· 
mek istiyorsa bugünkünden 
daha z;yade çalıımalıdır. 

Kumkapılı Yatar Beyin 
güreı·ermde ıırf kuvvetle ç~· 
Iııtığını görliyorcz. Daha z. 
yade tekctk bir surette çafıı· 
maıı kendi hesabına her hal· 
de fa,,tah oJacakbr. 

H•llç idman ktlMnC!en 
S.'ftt Bey, çok pzel bir 
libef Jap:ı. . 

A::lcak fUDD da lllve el· 
mek lbımdu ki miıahablar 
da, idmandaki gürcıinden bir 
az daha ı.kı ç.a lııması bu cü· 
reıçiyi da~a mükemmel bir 

hale ...... le. 

.~gres inde 
Zeytinciliğimiz Jiakkında mühim 

brarlar verildi. Hakkı Nezihi 
Bey izahat veriyor 

Anbra slraat koııgre
abaden aTdet eden Ticaret e
dau berri ticaret mttd&rii Hak· 
kı Nailli Bey din zeyttncflt
ğimfz meaelest hakkmda ken• 
dhile aöriifen bir muharririmf· 
ze ıu ızabab vermifffr. 

- •Memleketimizde 'J• ba
ni zeylin ağaçlal'IDlll &iU•n
muı da kongrenin me11UI 
oldutlu mevzulanlaa hiridir. 
Yapılan tabmine nazaran 
memleketimi~ 60 milJokl 
delice, tabir edilen J'8 bani 
zeytin alacı nrdır. Ehli ftJ'
tinled11 adedi ite 15 mfycn· 
dur. Vuatl o?ar&k bir aeJtja 
afacmm kıymeti 10 lira üzerin· 
'ea hesap ediline ehli zeyt~n:erln 
kıJmeU 150 m'lyon liradır. 

Delice?erin aıı' anmasından 
ıaora ne zeytinlerin kıyme· 
ti €00 milyon tira olacaktır. 
Bu itibarla Türkiye de!fcele
rin aıılanmaıırdan sonra dün· 
yanın en bOyük zeytin müı· 

tahuh vaziyetine gfree~ktlr. 
Bupnkil hali ile ancak 

befiDcJ derecededir. Bina~· 
aleyh zeytfncicrlik Bte"VZU ~e 

mesleğinde mevcutlardan en 
(ula fdif ade temini ile d~li
celerin aplanman eaıh lld 
hareket nokta•dır. 

Kongrede yabani zeythıle
rln a11lanman için tmıenni· 
)erde bulunulmuı 'Ye ahnacak 
tedbrrler teabtt olunmuıtur. 

Ken,..e, yabani apçlarm 
aıılanmalarm;ı Ye aphyacak 
Jar• verilecek hakka ve miil· 
kiyete dair olan 1929 haziran 
tarf hll kanunu bazı maddeleri· 
ala kfımen tadili ile tatbddne 
reti -- lüzumu faydalı bu· 
Junmuıtur. Zeytin istihsal ye 
ticaretini tan im ve takviJe 
etmek bere Yunanlstancfa 
o'dı:fu gfbf bir zeytin iclarei 
11nıhtare&1 te&1&1 de kahul edil· 
mlıtfr. • 

2 j & 

:Başka ~emleketlerde olup bitenle3 

Rusycıda vaziyet 
Sooyet rejiminin çökmesinde Ras ·olmayan 
milletleFin büyük rolü alacalı. Ve ilk evvel 

teıekkül edecek olan Ras olmayaıt 
pıilletler olacaktır. 

Çeltoslovakya payitahtı Praı I çarlıtm kap1 kullan otıaD bir 
da • Puı Ciimburi,etp • de- iki llHlliyetlfa fnaaalar- MiM 
mokrat • fukan tarafmdan yukcf a ümit veri10rla....,_ 

' 

Ce~ende ka,.dettik. Jine, 
bir daha tekrar ediycruı. Bir 
Alfm olan Mıl:rokof alyaae 
tam maatıkaıa bir adam ol• 
yar. Boltevbme muke.1M1-t 
eden ve onu aaraan la.,....._ 
yalnız Peloru1-ya. UkravlM 
Kafkasya o'dvfunu kaydet~ 
it zaman Mlfyukof, Ru.,an 
parçalamakla tehdit ettiği fçlii 
hu mflfetlerhı arzu et~ 
ıöylemfıtf. 

Şimdi de ilk ance '" • 
letln teıkilit ve devlet lm...-ı 
bıleceflnf, •J'IH :ıtamaaa 
•ÜDe•Yerlenle Raı 
yetinin kamçı altuıda 

ttımtı o!dufonu itiraf "...ıırwııı• 
BanunJa o Ru.lufa ld• 
lryen beforuı bir ı ne a 
bini kazanmak ve biitilıı 
ıa:vvurlaram bu hayal iiM• 
kurmak iaUJor. Y ..ı 
mefk"CM-eüaf. milli bmtM• 
Ye llriHI v edaaı ı ........ 
bir latiklil yoluna sfrımt 
aktif ve kahraman R.u 
,.. mllletlena ellle _....,. 
1 rl ... ---i,.ded 
altmcla ,....,.... .... 
rvla tu paqif ye itfa • 
Ruelan kurtanaak idiJ• 
.. a- lliıiaeelL 

Wı;, 

Hindistan'da yeni kan 
Yeni Delbı, 17 (A..A) 

Hlnt v lnumumlıf Lort 
Tewı tueftuluıma _... 
duklan kuıaı•lalcfa.na 
ve tenk il huauuında • 
metlla f~et ve ku 
artormaı. matuf teA 
•üfund•kl fl.yıhanm Ye 

matbuatta halkı ur 
~ karmafa te1vlt eden 
larm lnt tarını men'e ~ 
rarna.men:n tev 1 medl 
dil .... ..-.. 

DM:ınauntyeli beyaa 
bu kaan .... linm 
lerfn metat.i•tnl tatmin 
mah"yette o•cftr,_. 
Ur. Lort l wtn yeni 
e.aat,. att 
.... Milliyetçi .... 
rakını flteınif Ur. 

ihracat~; i 
V •tlnıtoo. 17 ( 

Amer.ka'nın 1930 
ayı zarf ındald fi 
mll,.on \'e ftlıallb 
do'ardaa lhnt 
1929 se ..... k:,_.il!ll 
ihracat yelrenv 
ve lllwl' lt 3D9 
oruaı tatııaldlmll 
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1 VAPURLAR 11 Gayrimenkul mallann 
açık artbnna ilim 

BIJITIN battı Lüks ekspres poltnı 
H•JAJ yapuru 19 p İ • 

1 a Kinanuaanl 8Z8f 8SI 
ınna aktamı, Sirkeci rıhb· 
mandan hareketle ( f refU, 
Zonıuldak, Bartın, Cide, ine• 
bo'u, Ayancık, E•renye, 1liti) 
rıkeleYerlne aslmet Te avdet 
cdueLtlr. 

Yük ve rolcu fçtn Sırke
dcle Yeni Handa (1) n maralı 
•cf'n aıına milracaat. 

Telefon: lstanbul 3105 

TAViL 7 ADE VAPl'RLARI 
IZMIR POSTASI 

Ji:h· .. ~~~c! .. 
~ zarteıl ak~amı 
ıaat l 7 cıe Sfrl-.eclden hareketle 
Gelıbolu, Çanakkale doiru 
fzm re tzimet ve ÇanakkaleJe 
atr yarak avdet edecekt r. 

'\ c.lcu l.iletl ~apurda da 
•eril r. 

Aueı: Ynmfıte TaviYzade 
l.irı c..uit.r.Tt don iıtanbu 221 

• Doktc>r 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesı 
Erkclr, kadın •e çocuk· 

lann dahili (iç) haıtalık· 
larmı ~umadan maada 
her ala (2·4) de Dıvan-
7olunda 118 numaralı bu· 
11111 kabmeliDde teu•l 
eder. 

Tete•~ f•t•rta': rn 

Doktor 
•• 

Hayri Olner 
Almanya Emrazı cilcllye 

•• aiih1eYlye CemiyeU aza 

ımdaa Beyoflu Aiacaml 
brp ıırumda 133. No 61· 
leden ıonra mlracaat. 

Telefon: 3586 

İktidar 

.A KUTİEL 
klulu ve adem 

vabanesı 

ldMllll&No.34 

lstanbul 4 üncü icra memurlufundan: 
Açık .. rttırma ile paraya çevrile

cek rayr"mtnkulün ne olduğu: 
Te\sıi in ikalli bal çe bili tev.i 

bir bap hancıun 6 hisse itibarile 5 
h" SSt"Si. 

Gayrimenkulün bulundufu mevJcJ 
malı J'e i, sok &ı, numarası: 
&yoğlu feriköy atik bahçe ve Oüıcü 
Katolık ki isesi cedit bahçe sokağınd· 
atik 2 3-8 mü t-rrer atik 31 No. lı 

T. k ir olunan kıymet: Tamamı 
altı bin dokuz yüz liradır. 

Art rm nın y pılac; fi yer, gün, 
saat: r~tanbul 4 üncü icra dairesinde 
14- 2 - 931 tarihinde saat 13 den 15 
buçufa kadar. 

1 - işbu rayrimcnlmlün arttırma 
~artnamesi 1-2-931 tarihinden itibar· 
en 929-129 No ile lst. 4 üncü 
"cra da"resinin muay} e:ı numarasın
da r erkesin e-örcbHmesi için açık· 
tır. ilanda ) azılı olanlardan fazla 
malümat almak istiyenler, i~u prt· 
nameye ve 929·129 ıiosya n~mara

fİ) le rncmuriyetimize müracut ctme-
1.uir.cr. 

2 - Arttırmaya qtirak içitt yu-
karda yazılı kı) metin yüzde 7 
tem nat ıöster"lecektir. 

3 - H k an tapu sicillile sabit 
olmıyan ipotekli alac khlarla diger 
al~kadarıarın \C ır ıfak hakkı sahip
lerin n bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrife dair o an iddııannı işbu 
i an taril it den itibaren yirmi gün 
iç nde evrakı nıusbıtelcrile birlıkte 
ıı ın r } e .im· ze bil inneleri ic p 
ec;.cr, aksi hal~e hakları tapu siciııiı~ 
s b t olmı} anlar satıı bedelinin 
pa) ı. şma ı a h ric; kalırlar. 

4 - Gösteri en günde arttırmaya 
İf ·rak ecen er arttınna ,artnames"ni 
okı rnu1 ve luzum u malumab 11lmı1, 

ıı rı tamamen kabul ctmiı ad ve 
ıtibar olunurlar. Ü&tünde bırakılan 
g ) r m nkulun bedeli zamanında ve· 
r ı e se ga} r menkul ikinci bir ar 
tınna ile satılır \C bedel farkı ve 
ı • r m kalman ) üzdc bcı faiz ve 
' er ı.:r riar •> r ca lıukıne hacet 
l. im aksızın men W'larca ıl.cıc.n 
t .. J.sd cılL.nur. 1.eı numırah fık
r::C.:aki ı rt &t,Jtak uk etmek keydiJc 
ı.c; ufa ba~ırı:dıktan aonra f&} ri
mcnkul m çok ar tırilllJJI üs ünde 
lıröJ.ı"ır. ~art t;..lıalluk etmezse art· 
, m a ten lıra i r, a ıcı taal Iıü .e
ı.u.cn J.t;r.uı r ve tenı:rat ta kalı\ar. 

5 - Ar.tırmanın birinci vr)a 
kinci olmasına ve tayr menkule ıa· 

• llük ec.ea bnunJ hakka ve satı· 
,.m tamna gorc c.İi r cartlar: Art
.. rma 2 ınci ır. Bir:ncı arttınnasın..ıa 
.. 250 rra} a çıkmııtır. En zıyade • rt
lır:ınm üsründe bırakıfacaktır. Mü.e
rakim verg· er bcledi}e rcı mlerı vakıf 
ıc.ll"esi mü~tcr"ye aitt r. 

Yazılan Oayrimcnkul yukanda 
ıc3sterilen 14 - 2 • 931 tarihinde lst. 
4 üncü icra mcmurlufu odasanl;a 
i,.bu ıı "n ve göı u len art arma şarlna
mesı daırcsinde saıılacaaculin olunur. 

• 
Diş Tab0bi Mutal 

har Muammer 
Sirkeci tfmendlfer iıtaıyonı. 

ke. rpıında Ne mll zade ban 
birinci katına nakldmiılir. 

lıtanbul icra daireli lllrc.:z 
merc indan: 

Galata'da yeni camide 
Frmenecihr cadd~llnde l\Uk 
ve cedit 131, 133 No. da iken 
balen ikame ıibı meçhu 
Arlaka bı ıU Vaqel ef. •e 
Hezare H. 

Galatada Yenlcamlde Fe
nercı~er caddeılnde aUk 
131,133 cedıt 131, 133 No. 
u ~Gkkln hluedarlarından 

olup lkametılbı meçhul olan 
Hezare hanım ile Alaka 
binU V anıel Efendilerin 
J'eYml milrafaa olan 29-1-931 
tarihinde •• Nal 14 te latan• 
bul iUru mercelncle bulun
•adddan •eya bir •ekll aln
dermeclilderl takcllnle dlfer 
laflieclar Mlolre Hanımın 
hlı ... iain Namn Be1e olan 
borcanclan clola11 Nbf tarzı. 
nm taJlal ciheUne plileceifnl 
mabenm 1tbu cla•eUJ• ••· 
rakam mamadeyhlm bakla· 
nada 111- teblil olanar. 

. 
ı 

r 

1 BIDIS; 
bütün dünyayı fethetıhtir. _) 

~·•+++• Darüttalim ++++++$ .., .. . . 
~: H. BURHAN B. HEYETLERi ' 
• • 
Ramazan ıcce:er1 Darütta 'im salonunda terennümıaz o!ac .. ktır. 

. . Tütün inhisan umumi müdürlüğilDden 

Anbar inşası 
Balıkellrde Japılacak Uitün anban hakkında teklif edilen 

bedellt ve lnıa müddetleri badeli layık ıöriileme•lttlr. 
Tal"plerln en IOD tekllfleriai kapalı u.rfla bildirmek Gzere 

24. J. 931 Cumartesi aaat 10,5 da teminat mektuplannı hl· 
mf en Galata'da maba7aat koailyonuna mtlracaatları. 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
İnhisar İdaresinden: 

. 
t . 

Bir 1eae zarfında lıtanltul Belediye hududu dahilinde 
d11tnizden yapılacak nakli1at kapab zı.rf uıulO l'e milnaka 
aya konu:muflur. ihale Klnuau•n"nfn yirminci Salı , aa 

3 t~ icra edl1ecektlr. Taliplerin tarlna•eyi a:mak kere T ca 
ret Şubeıl teYk amlr:ijfne mlracaatlan llln olunur. 

1 Defterdarlık ilan lan 

Pul tetkik memurluğu 
• • 
ıçın 

Ma iye Veklletind..,n ı 
Pul tetkik memuru 
Maaıı Mıktan 
L ra Adet - -55 ı 

35 1 

müsabaka 

1 

Yuk~nda yazılı memuriyetlere tayin fçha apiıdakl ıera it 
dalrea"ade mG .. baka imtihanı yapılac:ıkt r. 

' 
1 - lmt han, Ankara, lıtanbul, lzm.r, Adana, Trabzon 

Samıun, Ba ıkeıfrde o"mak üzere yedi 7enle Japılacaktır. 
2- imtihan 1 Şubat 1931 tarihinde pazar a\inil aı:ede n 

10nra ıaat ikide yap lacaktır. 

l 3 - imtihana ıirmek lıtlyenler ikinci K&nun 31 ınc 
g(lniieakf&mına kadar Merkezde var'dat vmum miid6rlüfiin e 
Vilayetlerde Defterdarlıla milracaat edeceklerd r. 

4 - lmUbana ıtrenlE rin mewnurin kanununun 4 üne 1 
maddeılnde muharrer evaafı hala Ye mezkar m•dclecle fazılı 
yeaaikl ibras e7lemelerl lizımdır. 

imtihan apfıclakl denlenlen icra edUecekUr. 

A - Da•ıa kanuna 
B - Ticaret kanuna 

C - Heap 
S - MGtaYI ınalt afbncla balananlanlaa 111 mektep 

maunu olanlar ite put ftlerlncle llUhdam eclilenlenla kıdem 1 
fazla olanlar tercih edilerekUr. 

e 8 - Daha slyade malamat ahnak ~ Merkezd 
varidat umum mGcllrlQOM w Vt:&,.t?enle DefterdarJıi • 
mGracaat e4ebdlrler. 

• 

lıtanbnl ikinci icra memur ı 
lufundan: 

Mukaddema Beyolluncla 
Kulotlu maballeılnde ffaya 
ıokafında 9 numarah apart• 
manın 3 numaralı clalreıinde 
mukim iken halen nerede bu· 
lundulu meçhutolaa Madam 
Emili Balzlye: 

Likurlo Manuıakl efendi· 
n zlmmeUnlzde l'lYrl mtıb· 

es 1enede mOltenlden alaca· 
nl 
r 

tı olduiunu iddia eyledfil 
d 6rt bin 1Gz 1ek1eD alb lira• 
m n maa fa!a ve ma .. rlf 
t 
k 
ahılll aımmında daireye YU• 

u bulan milracaat ve talebi 
zerine deplıı teıYlyeılnl mu· 
azammın olarak berayı teb· 

(l 

t 
il 
d 
1 tarafınıza 16nderllen 6· 
eme emri lka•etılhınızın 

meçhullyeU ha1eblle teblii 
lubnamamauna bmaen teblfıa 
meakarenln IIlnen fcrau ta· 
karrilr etm'ı olmakla tarihi 
f 

' 
f 

indan" fUbaren bir ay zarfın· 
da 930·405 l doıya numarasl· 
e daireye b"zzat veya tahri· 
en milracatla lcramn dur
ma11nı müstelzim bir IUrazı 

kanunul ıerd ve ıt=yan etme
difinfz ve maddeli mezkare· 
yl m6laakfp ıekiz ıGn zarfın· 
.la in deynl teıvlye veya ftfa· 
j 

i 

. 

a tekabbül edecek emval 
rae ey!emedlilnlz takdirde 
gıyabınızda if'aya muamele o
unacalı malamuouz olmak ve 

ödeme emrinin teblill maka· 
mına kaim bulunm.ık Cizere 
Anı kc. Jfl yet olunur • 

KSİMANTOL 
oısORül •• BOCAZ 
IUITALllUlllA itli$ 1 

oekir 
Feyzi Ahmet 
Cilt, fa; ve a:ü!:~vl1e 

hastablJar teuvihaneıl 1 
Cumadan maada her ıGn 

• 10 dan 6 1• kadu baaıa 
. , edilir. 

, 
A..ueı Ankara Catideıl N.43 

Tc"tf n ·~anlı ıl · .)} 

lıtaabul icra dalretJ ltiru 
mercUnden: 

Haıkö7de SGtltıcede Mah
mut •I• mah.Uealnde Ka a 
a .. aç cadd~llnde atik 58,61 63 
ced.t 83,83·1,95,97-1,97-3,97 
.4,97.5 rumaralarda mukim 
kea balen lkametıt.h' an IDe9" 
hul borçlu Mahmut Ye bi .... 
::lar Sal h beylere: 

Haıköy'de SGtlOcecle Mab
.uut ala mahallu· ude kara 
ılaç caddealnde atik 58 61,63 
edlt 83,83·195,97-1,97-3,974, 

97.5 numaralı maababçe Gç 
bap hane ki bap -dükkaı ve 
bir bıp ıaz!nonun h 11eclarla· 
nndan o up lke.metalhı meç· 
bul olan Salih 8. ile borçlu 
Mahmut beylerin yevmll m&
rafaa olan 29-1-931 tar hinde 
ve aaat on d6rtte lttanbul 
ltlru merceinde bulunmadık· 
farı veya . bir vekil 16.aderme
dikferl takdirde biıaedar •• 
borçla Mahmut beyin b ....ml 
Nazım beye ola orcuntlan 
dolayı .. bf tayini el· 
ketlne ıtclilecetinl mllbeyytn ;tr 
ba davetiye Yarakaıı 
lleylafm baklarinda aıa-'llfllll: 
111 olunur. 

ZaJI - Ta.inil_..~ 
maklnllt Mehmet 
mekteb&nclen 1927 eenellacle 
alm11 oldulum .. bacletaa .. 
meml safi ett!m. Yen ıbai a· 

_lacalt-. eeklalnba bGkmi rok· 
tur • 

l Alamet 

Cemal Sabir 
Salı günü ıkpım 

Ôsküdar c HALE> tiyatrolmlda 
ilk Ramazaa temsili 

[Bir Şof6r0a claaJeU) 
En yeni aer .. 
Üsküdar 

Hile linemasmda 
Aık nafmel.ı 

Müm. ssıli: Kor.u Oritlt 
Her ıün gündüz 3 te ıa:e Oda 

Cuma ıunlcri 2 de 4 te ~ 9 da 
Odecek pr<'gram : Mil,.alar pqlDde 

1 

* 
EKLER TIVA TRO!U 

Yunan Op rcta11 
M. m. O ympi Kantioti • RfPdi 

Bupnkil provam 
21,15 saat 

• Çlnıene Atla • 
3 Perde 

Muzika N. Hacı Aıı ı ıtı• 

Havacılık ve Spor 
mecmuasa 

39uacu .. , ............. 
Te yazıYarla lntlfAI' etti. 

Mecmua bu N,.,..W•n 
itibaren •Galata .. raJb • ...,. 
harrfrl Sener Ziya lleJID 
Pervane adlı aüzel bir .... 
yeılnl tefr kaya bati•••· 

lıtanbul lkl4ci ....... 
murluiundan: 

Bir borcun temfal lwtf) ... 
zımnında mahcu n pu&Ja 
çt:m'meel mukarrer 14 ... t 
bGyGk el çantaıı ko a 25-l.e31 
tariblae mCl•dlf Paar shl 
1aat 12.S den 13,S ....... J.. 
tanbulcla Alaca ha-• ffl 
numarab Çamla ......_ U
carethaneıl 6'1Gnde acık ulbr
ms ıuretlle ı bla~tallp 
olanların muanen .... te _. 
atte mahalli meddlırcla ..._. 
buluamaan I.._ .... 
nar. 

Mahkemel Ası,. ..... 
khubk dalreliDtlea 1 

HuaaFehmiB. ........ a 
Galatacla arap camii ... lfl •• 
oda içinde 12 numarala .... . 
makim Binnaz H. alcj' la• 
ikame eyle il botamaa ••· 
llDID 15 1-931 t. r1Ali takLebt 
celtellııde phltler .......... 
ve daYa hakim cl.ı••• 
ıelmff Ye tabkllrat -.S.931 
perpmbe ..a l3llO a lalak. 
lulınm11 o· dufundaa H.UILK. 
nun 403 ye 4C8 lnd matlcleleıt 
hllkmOoe te•Ukan tu:lal llln
dan iUbaren S &ID •ıfa•a 
t raz e medtl nta ta..,._ 
mlddel tarafından. W7J .... 
kıkatta derm•yan edilmJt ftk' 
al n~ krar t;n ı Ac.dolananla· 
nız 8' 1 muhakemeye ele ... ul 
olunm~yacatın a kara..P ol· 
muı ve tehi 1 mak·-· 
kaim olmak tlse e a... ~ 
de mahk me dfya haeıllae 
talik ed lmlf o dup 11111•• 
te blfl olunur. 

K 
Pı s.... 
19 Hiorl11 

1149 

Vakıtıırı 
ıanıa ~&U.U 

.. el. • .L 
7 2.! Oi1 2 16 

12 2t ôco '17 
ı.ı ~ 1 ı&JI 141 
17 C9 >.ki\ıa DOJ 

Yata lb .... Ya:.a Jt 
msa.c ~ 7 lı;ı :.ık 12 ıı 

~Lan ...... 
29 72 

... Midir: BUPdane'ltiD AH 

• 


