
--

SALI 
tO MART 1931 

6 ncı sene, No 1824 

BUGÜN 
2 acı sahifede 

t- Hukuk bahl~lerJ 
ı Haitalık Edebi ıııusıthabe 

- Son ve harici haberler 
1 ıııcıı saitlfede: 

Hanrt fabrlkalar v rrlden 
istisna edilecek 

4 Unctı &abilcıle, 
ı- fel•k 
ı- Askeri makale 
8 Hlk&ye 
4 Roman 
5 · Mektepliler. 

5 inci sahifede: 
NUSHASI 5 KURUŞTUR - a n n ~ a n - n n n .__. ~ o n o o ,.. 1nvlll7 llrıt-.ı ıtil ... k ntli' "'nnr 111"''"' 

NıDbadelt iş/erile meşgııl o/arı/artrı adtdl Mili uzatmış de/ildir 

Altmış parça emlakin 
iadesini isteyo~lar 

Fuat vt Hasarı Fehmi btyler 
ve büyük bir sui istimale kapı 
açacağını söylemiştir. 

Maliye Vekili Abdulhalik B. 
( Devamı altıncı sahifede) 

soruyor 
Halk fırkası meb

uslara bir 
tamim yaptı .. 

Namzetliğlnin ko
nulmasını isteyen 
ler umumi riya
sete miiracRat 

edecekler 
ANKARA, 9 ( Telefon

la)- Gazi Hz. bugün Halle 
Fırkası merkezini teşrif 
buyurmuşlar ve bir miid
d'et kalmışlardır. 

Cümhuriyet Halk fırka
ı;ı katibi umumisi Saffet 

Fırka U. Ktltlbl Sa/iti bty 

Bey meb'uslara atideki ta
mimi yapmıştır: 

" Muhterem elendim: 
Meb'us lntihabmda lıi. 

kıımızca namzet/itinin ko
' nulmasını isteyen zevatın 

umumi riyaset makamı llll
sine bir talepname ile mü
racaat/erinin usulden oldu
ğu mailim alileridir. Bu u-
sulün meb'us arkadaşları
mızca dahi tatbiki iaideli 
görüldüğünden bu baptaki 
fikir ve arzuyu alilerinin 
lütfen bildirilmesini rica ve 
bilvesile takdimi hürmet 

intihap defterleri siİ
ratle dolduruluyor 

Memur olan muhtarlara izin verildi; 
1 Vilayetteki daktilolar 

defterleri teksir edeceklerdir 
Yeni intihabat dolayısile Bu hususta ihtiyar ~y'etleri 

şehrimizdeki hazırlıklar hararet geceli gündüzlü çalışmaktadır· 

ile devam etmektedir. İntihap lar. 
hey'eti teftişiyesi dün sabah ve Defterlerin tetkikini hey'eti 
öğleden sonra gene içtima et- teftişiye önümüzdeki pazar gü· 
miş ve akşama kadar hazırlık nüne kadar ikmal edebilecektir 
mesaisi ile meşgul olmuştur. Tetkikatı mütea!op defterler 

Mahalle ihtiyar hey'etleri def mahallelere derhal talik edilerek 
terlerin doldurulmasına süratle l s gün asılı duracaktır Müteaki
devam etmektedirler. ben 8 gün de itiraz müddeti ola-

Defterlerin pe embeye ka- rak keçecektir 
dar intihap hey'eti teftişiyesine Halle fırkası vilayet idare he
teslim edileceği muhakkak gö- yeti reisi Cevdet Kerim B. inti
rülmektedir. habat faaliyeti hakkında dün bir 

Dün Üsküdar kazasından ilk muharririmize demiştir ki; 
olarak üç mahallenin defterleri - Şin_ı.di bütUn faaliyetimiz 
doldurulmuş ve hey'eti teftişi- defterlenn doldurulmasına ma
yeye verilmiştir. İmrahor bu tuftur. Defterlere 18. yaş~da!1 
mahalleler meyanındadır. Bu _ Y.ukan olan er~ek, TUr~tlenn ı
gün de bazı mahallelerin vazife sımleri kaydedilmektedır. İstan 
terini ikmal edecekleri beklen- bulun bu intihapta 18 meb'us 
mektedir. çıkar~cağı hakkındaki neşriyat 

tahmınden ibarettir. Çünkü dört 
. ';l'ehiş hey' eti defterlerin tek-\ seneden beri nüfusun tezayüt 
sınne derhal başlayacak ve bu mü yoksa tenakus mu ettiği ma
k.ısım ı:ı_1~~id~ azami üç gün i- lfım değildir. İntihap faaliyeti 
çınde bıtı1?'1~§ ol~~tır. Def- devam ettiği müddetçe hey'eti 
terler hey etı teftışıye tarafın- teftişiye hergtin sabahtan akşa
d~~ te~~ir ettiril~cek .ve az~ya ma kadar hali içtimada buluna
bıı~r .nus~a tevzı e.dılecektır. rak çalışacalttır. İntihap rnüdde 
Teksır edilen bu nüshalardan tince her akşam kaza merkezle
bir t~esi tekr~r ~hallelere i~- rinde muhtarlar içtima ederek 
de edılerek talik edılecek ve bır tarzı mesaileri etrafında kendile 
nüshası da teftiş hey'etinde sak ri tenvir edilmektedir." 
!anacaktır. . İntihap defterlerinin rnunta-

Vatandaş/ 
Her cephede yendi
ğin gibi ikhsat cep
hesinde de güçlüğü 

eylerim elendim . ., --
Konsorsiyom 

Defterlenn .. doldurulması u- zam olması için daktilo ile ya
~un zamana mu~ev~kkıf oldu- zılrnasına karar verilmiştir. Bu
gu?dan mahalle ıhtıyar hey'et- nun için vilayete bir teskere gön 
le~e bu hu~usta mahalle genç derilmiş ve vilayetttekl daktilo-

, len ve ~uallimler yardım et- !ardan istifade edilmesini iste· 
mektedırler. Memur olan muh- miştir. Vilayet ve defterdarlıkt 
tarlara ~efte;lerin !k~alin~ ka- mevcut daktilo hanımlar defte~ 
d.ar vazıfelerınden ızın venlmlş- [erin teksirinde istihdam edile-
tır. ceklerdir. 

yeneceksin. 

COmhuriyet 
Merkez 
Bankası 
Hisse s~nellerln

den al! 

Hazirandan sonra müd
detinin temdidi şüpheli 

Bankalar konsorsiyomunun 
müddeti Haziranda bitecektir. 
Konsorsiyomun 
faaliyet müdde
tinin bundan 
sonra bir daha 
temdidi şüpheli 
addedilmekte-

1 Mart 1931 da b&flaıran dir.Çünkü Cüm 
kayıt muamalasi 16 nlsa- huriyet merkez 

• =":::•:::::k::•::d;:•;:r:::::;•::0::r:::•:::c::•::k:;tl::r:::. =dl bankası bu mücl 

Son Osmanlı 
padişahları 

-
Politika 11 marttan iti
baren bu heyecanlı tefri
kanın neşrine başlayor .. 

det zarfında fa
aliyetet geçmiş 
olacağından !con- Koasowyom 

sorsiyomun vazi- h~y'eti reisi 

yetinin ne ola- N. Esat Bey 
çağı mıılUm değildir. 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
bugün konsorsiyomun yapmak
ta olduğu vazifeyi esasen ifa e
decektir. 

Umumi bir kanaate göre Cüm
huriyet Merkez Bankası faaliye
te geçince konsorsiyomun müd-

T afsilatını Po1itika siltun-ı deti hir cJ3ha temdit edilmiye -

1 d b 1 k rek muamelatı likide edilecek-
arm a u ac;ı sınız... tir. 

-
12 mart perşembe 

Yıldız ve Meşrutiyet 
Tahsin Paşanın hatıratını 

neşre başlayoruz .. 
Tahsin Paşanm hatıratını 12 mart per!iembe 

gününden itibaren neşre başlıyoruz. 
. AfH!ü~h~mit _ .. devriniI} ~e Y~ldız sarayının 
ıç yuzunu butun hakıkatıle ıhtiva eden bu 
hatırat kari/erimiz taralmdan büyük bir merak ve 
alaka ile takip olunmu!itu. Bir aile felaketinden 
dolayı muvakkatten teehhüre uğrayan bu hatırat 
!iimdi Yıldız sarayının me!irutiyete tekaddüm e
den zamanlardaki esrarını, Abdülhamidin meş
rutiyeti niçin ve nasıl il~n ettiğini, meşrutiyet ip
tidalarmda Hünkarın nasıl bir siyaset takip ey. 
lediğini ihtiva edecektir. En mevsuk malumata 
istinat eden bu kısım hatıratın daha büyük bir ala
ka ile okunacağına eminiz. 

12 mart perşembeyi bekleyiniz .. 
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1 Hukuk bahlslerl 1 
İcra ve İflas kanununun 

tadili münasebetile 

_. 

HARiCJ· HABERLER •• 
V/I Sıddık Sami 

Italya - Fransa itilafı 
EAnaan evvelki makaleleri,kik edebilen bir hakim, ahlaki İtilaf yarın neşredilecek ise de şimdiden 

tıüiasa edersek, icra ve iflas ka hastalıklarunızla ~':"sahada çok t k l 

Zelzele 
Balkanlarda yeni
den hareket oldu 

d b .. k da "aki şi iyi mücadele edebilır ve alacaklı or aya Çl arı an 
nunun an ugune a r · · · · BELGRAT, 8 A. A. -Bu 
kayetlerin üç sebepten neşet et la~ın hakla~ını temın eylıy~bılır. bazı şayanı dikkat haberler vardır ı 
tiğini görürüz: Çok ince ~~ ~- B~lhassa bir m.u~az.~ayı, ıva~lı sabah Skoplge, Strwniça ve 
kisinden farklı hükümlerı ihti- .bir ~le gılbı gostcnnek 1s- Doyran havalisinde yeniden şid 
va eden kanunun anlaşılama- teyen bir borçludan ıvazı ne , detli zelzeleler olmuştur. Nüfus 
ması ve bilhassa esbabı mucibe yaptığ111~ ~ak ve h~bını ça hayli zayiat olduğu söylen-
lere vukufsuzluk dolayısile bu vercmedığı surette hak,kate mektedir. Telefon ve telgraf 

Esaslı kararlar F ı 
kongresinde alınac 

1 •••••• ' 

Yeni meclis intihap olunun 
kadar hiç bir 

kanun neşredilmeyecekti 
hükümlerin kanunun ruh ve mug«yir beyanlar{\a lbulunma:ııı muhaberelerinin tamamile inkı-
maksadma muvafık bir tarzda ve 'kanunun hükümlerinden kur taa uğraması yüzünden henüz ANKARA: 9 - (AA.) - ait hükOmleır gelecek 
tatbik olunmaması; icra dairele tulmak üzere hileler yapmış teeyyüt etmiyen bazı haberlere Yeni meclis intiha• olununca- kalmaktadır. Yeni 
rinin kifayetsizliği ve bataeti;. olması ~dan ~~~iye et- göre 100 kişi ölmüş 100 kadar ya kadar esaslı hiç bir kanun birlikte fırka miırahha 
uzun senelerin yolsuzluklarmın mek hakikatin tezahuru ve ah- kimse de yaralanmıştır. neşredilmemek ve mevcut ka- karaya gelecek ve fır 
ve hukuk ilim ve mesleğinin takaızlıklarm mukabele gönne- SOFYA, 8 A.A. - Bu s~ nuna\rada tadilat yapılmamak si inikat ederek bugün 
memleketimizıde bihakkın inki- si itibarile çok iyi neticeler ıve- hah bir zelzele vuku bulmuş, bır kararlaşmıştır. Btınun için ge- yet ve Reisicümhur H 
saf etmemiş olmasmm bir kı- rebilir. MUtehasııııılar komisyo- çok yerlerde bilhassa Neski ka- rek Valilerin salahiyetlerine ge nin seyahatleri netioel 
sım tatbikatçtlarda w: borçlu- n!" iptal davası.nm ~as~ ~ sahasında ehemmiyetli hasarata rek memur ve mııa1limlerin si- nakap edecek ve eıasl 
!arda tevlit ettiği sakim itiyat- ıuşl-etmek ve daıha müess_ır.~ sebep olmuştur. Bu kasabada 2 yasi fırkalarla münasebetlerine kongrede almacaktır. 
lar ve ahlak düşkünlüğü. Bu a- eyyidelel\ · koymak~ çok ıyı bir kişinin öldüğü haber aJmmıştır. 
millerden birincisile ilim ve il- ~y yapmrştır. Cezaı ~.a~~ ge Jngilız lıariciyt nazırın111 ita/ya Jeyııhati intiba/drından : sal ıu:aflakıltr Birçok yerte:de ~~ali büyük ~i~ B ı t ı ı • • • h • 
me istinat eden kuvvetli bir teŞ lince; ·ı~. drıununun ~~~le fı,Eiliz hariciye nıızırı Mr. Hendtrson ilt M. Mııss0//tıı korku v~ t~~as ıçııtde evle~ e gr a ze ze esı mu il 
'<ilat mücadele eckbilir. İkinci.- rini tesırsız b akrn:UC ~çın ihıle ve fnglfiz bahriye nazırı Mı. A/exandtr bırakıp ustu açık }-·erlere çekıl-
; i ise bir idare meselesidir. Bu- yoll~ gden tc;zvırler .Ya~.an me'.<tedir. 
;ün bilhassa 1stanbulda icra y~lan ııoy!eyen.kimsele~ mwn- ltalya- Fransa deniz ihtilafı doldurmuş olan harp gemileri ATİNA, 8 A.A. - Dün vu-
teskilitımız dağttfunıştır ve iş kün oldugu deı:eoe<Ie şıddetle nihayet halledildi. Fakat itila- bugün 16 bin ton m!ktarında- kubulan zelzelede Selanik hava
ler eskisinden çok ağrr gitmek- cezalandID?1a~ ıc.~p .'~er. ~ene- iın metni hala neşredilmemiş- dır. Halbuki 936 da 5 bin ton· lisindeki diğer kasabalarda da 
tedir: Eskiden de icra daireleri k:rd~n t>ı:rı !bin turlu .te~vır for tir. Buna da sebep Japonya ve dan fazla olmayacaktır. Hal- birçok evler yıkılmtştır. Bilhas-

Vardar :izerinde bir köprü yı 
19 ölü, 22 yaralı var 

nı·n ·ıtt"ıhaz etmit oldukları ka- mali. tıelC!'ı ar~sında inkişaf .. et- Amerika da dahil olduğu halde bııki Fransanm bu kabil harp sa Doyran kilisesi harap olmuı;; 
h ~•- l kla l · l BELEGRAT: 9 - (A.A.) - Gevgili deıniryolu m rarlara itiraz edilir ve bu itiraz- m~ olan a lal<.sız ı r a muca bütün alakadar devletlerin key- gemileri bugün 58 hın toıı o up ve çökmüştür. Bu zelzele şiddeti 

lar resen bidayet mahkemesi bi dele eıı:nek, Bunlar. . ~akkında fiyetinden haberdar edilmeleri 9J6 da bu miktar 84 bin ton ola- itibarile 1928 de Bulgaristan'da zelzele mühim hasaratr mucip kesilmiştir . Vaandova 
rinci reisine gider ve omakam ta ammeının nefretler~ 1zhar :et- ve noktai nazarlarını bildirme- caktır. vuku bulan hareketi arzı andır- olmuştur. Vardar nehri üzerin- ~~=ü:i~ek:~ f~ k?;k 
rafından tetkik olunurdu. İtira- mek, •faillerini teşhır <Ve teczıye /eri için geçmesi zaruri olan za- Bunun ne demek olduğunu maktadır. deki köprü yıkılmış ve Usküo- mıı-tır. 
za uğrayan icra evrakı, hi<; bir ~l:'l~~ ~enç hukukçularımız mana ihtiyaç hasıl olmasından- mütehassıslar bittabi daha iyi BELGRAT, 8 - S1rbistarun !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

takibe iftikar etmeksizin birin- ıçın bırıncı hedef olmalıdır. dır. Geçen sene aktedilen Lon- anlarlar. Fakat meydanda olan bir çok y erlerinde, bilhassa Bel Almanyada vaziyet 
ci reise gönderilir ve birinci re- .Kıınunum~da ~nı hı:s~su te- dra bahri tah~idi tes~ihat kor.- bir ş~y v~~~a bu ~uretle 1.t~ '.Ya? grat havalisinde, bilhassa Belg Hintli mahpus} 
isten nihayet iki gün zarfında mm edec~k, şımd;lık .k~fı d~re- feransı Amerıka, 1ngıltere, /a- bahrıyesı Kelfıyet .. ıtıoaı ı- rat havalisinde şiddetli zelze- BERLİN, 8 (A.A) - Kato- LONDRA, 9 (A.A) 
çıkarak alakadarlara tebliğ olu cede ahkam o~dugu gıbı mut~- ponya, Fransa ve ltalya gibi le takviye edilmi_ş ~lacağıdır. 1- leler olmuştur. Hasarat m ühim li k ruhban sınıfının milliyetçi Delhiden alınan son ha 
nuıdu. Halbuki şimdi, resen hassısl~r ko~ısy~nu da bu hu_~ befl büyük devlet arasında bir ta/yan gazetclerı fılen Fransa dir. Belgradm 2 kilometro ce- sosyalistler aleyhindeki hare- göre, siyasi mevkuflard 
mahkemeye gönderilmesi icap kü~ler~ tevsı etmış ve_ daha mu itilafa_ vasıl olmaktı. Ha!buki il~ lt~.lya arasınd~ bu ~ ur~!!c . nubundaki köyle:-de bir çok ket v~ faal.iy~ti bugün artık u- kişi daha serbeı;t bırakıl 
eden poliçe ve emre muharrer essır bır ~.~~ koyınaga çalı~- Amerıka, /!'f!.onY..a ve lngıltere bır musı>.vat temın edıldıgını evler yıkılmıştır mu~.ıleşmıştır. Kolonya kardi-
senetler belki de icra daireleri- ınıstrr'. ~utun b~ hall7rde ha- arasında ıtılaf has!I olmuş, fa- yazıyorlar. . . . 150 telef, bir çok yaralı var- nalı ıle Monster, Osnabrucü ve Japonyada gene Z 
nin dağrukhğmdan kat'iyyen kimlerımız, ellerındekı kan~,'.1- ka~ beş d~vletin iştiraki temir. 936 da bahri tahdıdı teslıhat dır. Halk kırlarda. oturuyor. Treves piskopolosl!'rı bitler ta- TOKYO, 9 A.A. _ 
bu süratle mahkemeye gitme- ~a.rrn ruh ve mak,~d?'1ı, .sa .• ım cdılmek lazı1!1 gelen bu muahc- ko:ıleransı .fJ.e~~ toplaııacak tır.. ATİNA, 8 _ Sela nikten ge- ro.ftarlannrn aleyhınde bulun- do adasında bir zelzele 
yor ve alacaklıları uğraştırıp ıt~y.atl~rımızı, ahlakı ve ık~ısa- dey~ !ta!r..a ıle Fr~nsa. -a.ralarm Mevcu: ıtı!~t .o zam~~a ka- len haberlere göre sırp ve Yu- maktadırlar. ve ayni zamanda sars 
duruyor. Bugün de bu senetle- dı Jhtıyaçlanmızı naza~ı dı~~a dakı ıbtılal hasebıle- ıştırak e- dar~ır. ~ımdı ~kı t~:~! ıçın n~em nan Makedonyasmda zelzele- Londra-Kap seferleri Tokyo'da da hissedilmiş 
re karşı itiraz vaki olunca evra te alarak adalet ve fazı~et ıçı_n dememişlerdir. Bu meseleden nunıyetı mucıp gorulen cıhet 1 devam ed"yor Hasarat çok ehalisi korku ve dehşete 
kın ayni sür'atle üç ticaret mah şidd7tle ~~ica~ele etmelı tezvır defaatle bahsed~ld~ğ! için artık fedakarlıkları'! iki t~rallı olma- b~~ üktür. 

1 
• •• LONI?~A, 8 (A.A) - Bü- olmuştur. Maddi hasarat 

kemesine gönderilmesi pek a- tedb:rlerı~~ akım bırakmalı~ı:- ltalya- Fransa ıhtılafının tarilı sındadır. Dcnıyo~ kı: . . y yuk İ·ng~lız hava kumpanyaları miyetsizdir. Nüfusça 
1: mümkün' .. dur·· Bu ı"tı"barla icra !ar. Bu mucadeleler yapılabılır cesini tekrara hacet görmüyo- - Esasa taalluk eden hır; bır lngiliz maliye nazırı Londra ıle kap arkasında mun okt B el 1 . 
" . ruh ksad - l "hl ' d'l d" M"''- Y ur. u z ze e, şı dairelerini cezalandırmak ve ve kanun ve ma ına uy ruz. Yalnız talyanınFransa de mesele ı ~l e ı m e ı. u"te- LOt DRA 8 (AA) M tazaın seferler yapmak üzere merkezi vasi bir saha da 

bu suretle sür'at ve intizamı ~un bir ta~zda tatbik olunabı- recesinde bahri kuvvete sahip sep olan Jııç bir lıakka da do- Snowden, a~ sure~ hastad~. 38 büfiik tayya~eden ~ürek-ıhissedilmiştir. 1930 sene 
temin etmek bir zarurettir. lırse nazanyelere ~yı_nayarı ve olmağı istemesi karşısında kunulmamıştır. • . Mumaile hin ı-ahatsızlığı de- kep. bı~ sey~at fılosu vucude fında 11 ,972 zelzele ka 

"-rl _ m~l'-'- amı· ·1 ıiiçüncti bazan mazur ve talıhsız borçlu- Fransanın bunu kabul etme- TOKİO, 9 (A.A) - Salahı- d Y k 1 . tı' getırmışlerdır, Pek yakında açı . 1 b 1 k . 
"" .... ,wu:ııu 1 d h . d'l . .b. . •. . . . . . b' b d b'ld' 'ld' vam e ece o ursa yerme ca- 1 k b . . mış o up un arın e serı südür \'C bununla kanwı ve tat arm a apıs e ı mesı gı ı e- dıgım bılıyorduk. Şımdı i- yettar ır meır. a an ı ın ı- M G h . d' aea olan u hava sefen denız k . f • 1 t• tar 

1• · 1 h 1 h "h . • k l . . - . .. F !tal d ret nazırı . ra am tayın e 1- t 'kil h "dd . . ca sısmogra a e ı a 
bikat aaltasmda çok şiddetli ve! ı~ .n

1 
etıce ~kre ma

1
._a vderehı:ı 1 ~- s~ ~ tılai o~t~~an. ~ 'Jctı. Bır ıh· g~n~ ~1~rfe,b. ransız- b" ~an. ~~ leeektir. ~ı ke ~eya at

1 
mlı:tu etını 20 kaydolunabilecek dereced 

ciddi mücadele icap eder Der- pıs ı e tazyı usu une e ıç u- tılalın hı>.llı ıçın ıkı tarafın da nız ıtı a ı u ayın on ırıncı gu gun ısartrnıs o aca rr. f'f 1 t B k 
· kal d h "ft • .. d 1 · ah l d LONDRA 9 (A A)-M Sno ı o mus ur. u ra am, hal şunu ilave edeyim ki ka- zum maz ve a a mu ı ve karşılıklı fedakarlık gösterme- nu 5 ev etın payıt tarın a . • • · . · .. Rus ithalatına karşı k · 4 5 . l"d' 

~unlanmızda bu mücadeleyi te- müessir neticeler e1de edilir. ,,i lazım geleceğine göre şimdi aynı zamanda neşredilecektir. wd~nın ha~.talıg.ı ~olayı~ıle but . ra 8an:ıın • mıs ı ır . 
' . ed k üh' • .. İcra ve iflis kanununu tadile lngiltercniıı tevassütü" ile hal- Bahriye erkanı: gene bu ayın ı ı çenın tevdıı tarıhı 14 Nısan o- LONDRA, 8 (A.A) - İngı- ır Japon prens 
mm ece m ım ve mues- 1 k b" d'l · · ı · .. ı · "ki · · h'"'-''-1 d B .. memur komisyon pek mühim ledileıı bu ihtilafın ortadan inde verilmesi laznn gelen Ja- ara tes ıt e ı mıştır. ız tuccar arı tertıp ettı erı TOKİO 8 (AA)- Ja 
sır u"'w" er var ır u muea- T " .. .lük dd ı b" ··k b' · · R · h ıa • · · 
dele iki sahada yapıiabilir: Hu- noktalar~, ciddi iht~yaçl?r'.1 te- kalkması için de hem Fransa- pon cevabi not~sı dolayısile .. utune • s ma ~ ere v~ ec uyu ır m.ıtıng~e .. us ıt. a - İmperatoriçesinin bir kı 
kuki· <:ezaİ Filhakika fena ni- mas etmış ve ekserıya ıyı hal nm, hem ltalyanın biribirlerine ittihaz edeceklerı hattı hareke nebı mahsulata yenı vergıler ~ın menedılmesını ıstemışler yaya gelmiştir. Yeni doğ 
yetli 'oorçluİarin en mühim ted- sur.etlerine vasıl olmuş, serdet- müsait bulundukları tahmin P- ti kararlaştırmak üzere dün konacaktır. dır. imperatoriçenin dördüne' 
birlerindenve suiistimallerinden tiğı çok açık, ve rasyonel esba- dilebilir. Bu itiliif metninin neş toplanmışlardır. Bazı haberlere Rusya-Estonya ispanyada intihabat mesidir. 
biri mal kaçırmak hileli muva- bı mucibesile vaziyeti ten\'ire rinden sonra layıkile anlaşıla- nazaran, erkam hakkında muta REVAL, 8 (A.A) _ Eta a- MADRİT, 

8 
(A.A) _ HükQ Gandhinin faaliy 

zaalı muameleler ;apmak ve bu ~i.z~e~. etmişti~. Bilhas~a ~esa caktır. Ş~mdi~i. ~alde ma/Um o- bık kalın~ı tı:· ~ncak bundan jansı bildiriyor: Estonya tara- LONDRA, 9 (A.A) -
suretle patrimuvanlarmın mev- ısını boyle musbet ve ılmı bır lan keyiıyet ıtılaiı:ı yarırı Pa- tahtelbahırler. aıt olarak tes- fından gelen bir şalus bu s~bah met, muhtelif intihapların ya- d' ı· · • ·ı h 1 

1• 'h · ı t k d " d · b' d'l h · · t'~b'l ·· · .. pılacag- ı tarihleri tcsbit ctmış' - ı, va 11 umumı ı e usu 
Cudunu azaltarak borçlarını ayı a ı e or.aya oy ugun a 1 ris, Londra, Vaş.ıngon, Roma :t e ı en acını ıs ı .. ı _er .mu~ R h d d k t bb len ı" t"ıla"f lehı'nde mu"ca 

1 k d b l l k h .. us u u unu geçme eş.e . u. tir. Kortes meclisleri inihaba-
çog' altmak yoludur İcra ve if- do ayı omısyon a u unan ve Tokyo da aynı zamanda nes tesnadır. Bun ar, anca ı tırazı d b 1 K d d . . . 

. h 1 k "' k b 1 d'I k . sün e u unmuştur. en tsın_ı tı Ha , ı' randa yaptlacaktır, ve propagan aya gırısmı 
ıa·s kanunumuz ıbu suı· 1·s..:~1- mu terem mes e ta'l'-ara teşe redilecei? idir. kayitlerle ka :ı e ı ece tır . - • · ,,.,,.. _ _ _ __ tevkife çalışan Estonyalı hır Ş J B l d 
!ere karşı bir tedbir olarak ip- kür etme.ğe borçluyuz. . . Fakat şimdiye kadar gösterı , Yunan _Bulgar hadisesi asker Rus lnıdııdu muhafızla-

1 
Mec~isler, 15 temmuzda top- a~ 0 er ın e 

tal davasını kabul etmiştir. Ala _. F~ka~ ış yalnız k~un ~ş~ ~e- hn ketumiyete rağmen ortada 
8 

A A _ Hudut rından biri tarafından yaralan- anacaKtrr. . BERL .N. 8 (A.A) -
caklrlar, kanunun tasrih ettiği gıldı:. Idare ve tat.~ıkat ~~ı.dı~ .. bir takım rakamlar vardır. Av- A1J~· skeri ~emurlarm mıştır. Yaralı Estonyalı asker Londrada yangın lıe Chaplın •. yarııı s~b.a~ 
halleroe ve şartlar dairesinde Teşrı sahasında gosterdıgı.mız rııpa matbuatı mevsuk olduğıı boyun a a. mukabelede bulunmuş hudut ne gelecektır. Kendısını 
bot1Çlunun bu gibi UHWıruflan- faaliyeti t~~kilfıt v~ tatbikat sa r;.ı t;min ederek bu hususta ba- g?nd~.rdi~l7rı ra17rlara naz~ muhafızı ile hududu 'geçmeğe ~O.NJ?.RA, 9 A.A. - Cumar- retli bir surette karşılama 
nı i.,..,l ettirerek bu suııetle pat hıtsında gostermege çalışmaz- zr malılmat vermektedir.Bu mıı dunku hadıse Bu g~r pomakla 1 merhul ~ahsı öldürmüş tesı gunu antrepolarda zuhur et re hazırlıklar yapılmı tır. 

,,_ k tt ··r h"ç b' f ril Yunan as'<erlerı arasında ça ışan ~ ' · ı .. h" 50 •• •tı• • • rimuvandan çıkmış olan mal- sa maa eessu 1 ır ne :ce lumata bakılırsa ita/ya 936 se- . e ' t" Ruslar cesetleri alıp götür mış o an mut ış yangın sa-
lan tekrar borçluya iade et- elde_edilemiyecektir. nesine kadar 130 bin, Fransa ?ır _karşı~~a ve çarpışmadan r::~· !erdir Bu meçhul adamın atlik mesaiye rağmen hala tah- Yeni bir nevi ra 
. . U . -"--hakla . F !A t 136 b' . ki ılerı gelmiştır. Pomaklar, Yu- ş ·. .. . .•. ed n'batına devam etmektedı'r yuz·· tınr ve zerınu.::u rmı ıs- ransız par amen osu ın ton gemı yapaca ar- . Rus askerıle soz bırligı erek . . · 

ti.fa edebilirler. Fakat itiraf et- , d•r. Bu yeni gemiler eskilerin nan askerlerın_e ateş açmışlar, Rus a a avdet etmek isti en bir lerce ıtfaıye efradı alevlere kar- Müskirat inhisar idares 
melidir ki muamelderin böyle PARİ~, .s (A.~) - Meb u- yerine kaim olmak için inşa e- bunlar da aynı suretle m~kabe- Bol:e~k memuru oldu~ zan- şı şiddetle mücadele etmekteler ııi dereceler üzerine 150, 
hileli ve muvazaalı olduğunu is- ~~.nyük?1e~~ısı,.:;ıalıye k:n~n1unun dilecek harp selainidir. Her iki lede. bulu~ır~drr .. Vak:~ ~a- nedilmelı:tedir. Bu hadise Es- ise de birkaç günden beri devam 2so, 3ookuruş olmak üzere 
bat ıetmek bira:ı: güçtiir. Eğer 1! . ır smını a u et- memleketin senelik bahri inşa- ~alline zabıt e~ın r~şmesı.uze- tonya toprağında vukubttlmuş- etmekte olan şiddetli soğuktan ~~;:;b~mş:!iny:kı:~~~~·· 
bu meselelerde maddi ve alelade mıştır. • at programları vasati olarak 40 nne .ateş kesılı:ııştır. Zabıtler tur. son derece ıstırap çekmektedir-
deliUer ararsak hiç bir netice el Fransız doktorlara nışan bin tondan 21 bin tona indirile- tahkık~t yapma~a başlamışlar- Ed b. mükafab ler. Yangında yanmış olan ga- mile de yeni bir rakı çıka 
de edemeyiz. Onun i~dir kiıka PARİS, 8 (A.A) - Fransız rektir. dır. Nufusça zayıat yoktur. e ıyat yet büyük bir binanın enkazı rak b~ da 300 kuruşa :ıatıl 
nun 272 nci maddesinde bıı tıp aleminin yüksek simaların- 936 senesi nihayetinde ise 1- Londrada fırbna PARİS, 8 (A.A) - Seyahat garip bir manzara arzetınekte- trr. Dıger taraftan Dıyar 
hususu tamamen takdiri ve ser- dan olan profesör Achard ile ta/ya 441 bin ton, Fransa da LONDRA, 8 A. A. - Bir edebiyatı mükafatı " Dağbaşı,, dir. Binanın bir cephesinden a- de büyük bir fabrika inşa. 
best delillere tabi tutmuştur. Dr. Lemee'ye Lejyon Donör ni 610 bin ton harp gemisine ma- müddet evvel başlamış olan fır- ismindeki eserin müellüi olan !evler çıkmakta iken diğer cep- tirilmektedir. Likör fabrı 
Memleketin hususiyetlerini, tez şanının komandör rütbesi veril lik olacaklardır. Digeı· taraftan tına şiddetle hüküm sünnekte- Andree Mortingnona verilmiş- hesi kefen şeklinde iri buz par 15 güne kadar faaliyete 
vir yollannı iyi tan an ve tet miştir. İtalyanın hizmPt mülidetirıi dir. tir. çalarile örtülü bulunmaktadır. yaeaktır. 

H-B--fl-Bllk edebi musahabe•. --- -ginin sesini!,. ---ı - Burada, bu inik perdeli, yer- ı;mı (zira her nedense o ekser eıı evvel bi;e böyle kendi 
Ve bazen maddi ve hakir lerde hayat bazen lbir ruya gibi şiirlerine yeni bir isim vermek- ni alemini terennüm etme ____ __. ___ C ___ d ____ K ___ d _____ B ______ p ___ d ___ __, _____ şeyler de gizlenen küçük şiiri geçer, bazen de mazi yeniden tense numaralarını arttırıyor) Ezali "e edebi olan şiirin b 

ev et u ret : irinci er e çekip bize gösteriyor. gelir, mükerrer bir hakikat o- bir şiir mecmuasında • uzun u- klasik bir telakkisidir. a 
"Bir çocuk kahkahası dökül lur. Ekser zamanlarda aşkın zadiya tahlil ve methedebilmek edebi kanaatler düsturlar 

Cevdet Kudretin kitabını unsurları intihap ve mezcetme müessirdir. Ölr.n bir fani istiğ- dil çıngıraktan !,. hazzı ve tesellisi yetişir: isterdim. Fakat yevmi bir ga- ne ifrag edilmeden evvel d 
bitirdiğimiz zaman ruhumuz sini bilen bir san'atkarın vasıl rak içinde: "Böyle üryan gidin Ve bütün bu aleme akşam "Biz, ikimiz, ikimiz ikimiz, zete sütunlarında çok söylemek raten şair olanlar şiiri 
renk, ahenk, his ve hüzünle do olduğu ve bizi iysal ettiği bü- ce Allah alacak nemi?,, Diye hakimdir. Her nedense alelek- ben de, sen de - Biliriz içimiz- ten ve geç kalmaktan biraz ür- böyıle anlamışlardı. Ve bU 
luyor. İşte bir şair! Diyoruz tün bir aleme guya hususi bir mırıldanıyor. ser renkleri kıp kırmızı olan den bir güneş çıkannayı! ... ,, ken yabaner misafirler gibi ol- ile yazılmış eserleri hfila 
ve san'atkarı beğenip sevdiği- cihan içine ;\riyoruz. Cevdet Hayat içinde şair ümitsiz gi -şair hatta kızıl kırmızı di- Ve bazen ölümden müşteki duğumuzu hissediyorum. danda ve hala canlıdır, İşt 
mizi hiç ~üph~ ve ter.~dd~~ e~- Kudret gençlerimiz içinde en bidir. Muttasıl odasına kaçıp yor- bu alemde vaktile Ab- olan fani ölülerini düşünür: Muhakkaktır ki bir adam şa şairin kanaati de böyledir. 
meden hıssedıyoruz . . Bırıncı şahsi bir şiir alemi vücude ge- saklanıyor: "Sırt üstü yatıyo- dülhak Hamidin de: "Onlar ah işte onlar topra- ir doğmakla şair olur. Ve bir det Kudret kitabını şiiri 
perde,. nazımı ~vvel.kı. sene al- tirmiş olan şairdir. Kitabı bize rum, görmesinler diyerek, sim "Perdeler inmiş, kapanmış rağa karıştılar! ... ,. çok muhakemelerden sonra in- taklit edilmez bir ses geti 
tı g~nç ~r~ada~ıle bırlıkte. ~eş- hayat, ıiiya ve hülyanın hava- siyah gecelere ben sarına, sarı- pencere!,. Şairin bir çok şiirlerini me- sanın en güzel şiiri "en kuvvet- olan büyük şair Ahmet aaş 
rettıklerı Y edı meşale,. ısım- da kaynaşan binlerce zerreleri- na!., Demiş olduğu gibi ekseriya seıa evvelce başkalarının kul- li ilham,, ve en büyük şair de ithaf ediyor ve şiir tela , 
li şi ir mecmuasında bile şahsi - ni gösteren bir ziya sütunudur. Fakat ~ünyanın hazzile dolu akşam veya gece olmuş ve per lanmış olduğu serlevhaları be- "ilhamı en kuvvetli şair,. diye de hemen onunki gibidir. '. 
yet ve san'atile nazarı dikkati Burada bazı hisler mısralar İci v~· tatlıgıle baygın mısrala- deler inmiştir ve zaten akşam nimseyerek "Rüya içinde rü- tavsif edeceği geliyor. Şüphe liyet,, in edebiyat sahifesı 
en çok celbedecck •airdi. Bu ki ı , rı da vardır: olmasa da manevi ve daimi bir ya,, ve "Bir adam mazisinin ü- yok ki Cevdet Kudret şair do!!- intişar eden "Şiire dair,, J1I ne can ı canlı avlanmıs gibidir. -
tabında begeni lecek sey yalnız "Etekler ve etekler ve bem- akşam ruhlara sinmiştir: zerine eğiliyor., isimlerini ver- muştur. Yani belki bizim de bil !esile Ahmet Haşimin " P 
111.slerı"n ı"ncelı· ::rı· veya yenı'lı'grı· Ekı;cri §iirler hayatla ölümün b t ki ı "1 . d . ı· b' d . . s - eyaz e e er· . . ... çım e gız ı ır ses per e dıklerini, ılk neşrettiklerinden diğimiz güftelere bir şiir bes- le,, ünvanlı şiir mecmua 
yahut yalnız bunları ifadenin k,1' aklaşırıalannı ve kayna~ma Bazen bir cezbe içinde gibi perde bana der: - Sen de bir biri olan " Ölmeden gömülen., tesi vermeği ve hisselerimizi li ki fikirlerin bilhassa şiirde 
tarz ve ahengi değildir. Bura- larını tasvir eder. Ve bilhassa kendi kendine nasihat veriyor: akşam vardır, akşamı görmesen manzumesini vP bilhassa "Ce- rizm ile ifade etmeği biliyor. ham bahsmdaki müşabehet 
da şiiri terkip etlen muhtelif öliiıne dair siirl~r kııvvetli vP "Dinle. şairim dinle! Sevdi- del'' naze ilahisi .. nin iki numaralı Bi · 
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' . 
• en istisna edilecek ? fabrikalar verg 

~~----------~----..;:;:;::;--~~------==::::::::=:::::=--:-=-:::---------·~-------------------~ angı 
Vilayeti,. 

uamele iş saati 
apıla __ n____ Cemil Pş.nın hücum Sınema kapısında atı- 1030 k~;;şıa~ aşa- Nisandan itibaren 

»nıı" N "ı R vergiden istisna edi- larına cevap ] d j .., d.. k . ? değişecek 
<. Ur - • • Beyoglu kaymakamı, mınta- an tokat avası gı UŞeCe mı• Dairelerde akşamları saat on 

nı •• se)ere dair İzahat verdi kasına ait bcledi~·e iş~eri hakkın İngiliz lirasının fiat sevıyesi altı buçukta tatil yaprlmakta-UeSSe •da, eski Şehremınlerınden opc- nin konsorsiyom tarafından dır. Fakat günler uzamağa baş 
. i ratör Cemil paşa tarafından va- Ş h"tl h,. d• • mahkemede 1030 kuruştan aşağı indirilece- Jadığından nisandan itibaren 

tanbu! erbabı ıanayii b~- ki olan hücumlara şu suretle a 1 er a ıseyı ği söylenmektedir. yaz saatinin tatbikine başlana-
1\(illt aanayi birlili~e .bır mu!<abele etmiştir: } ] tb) ? D k }d Bu hususta konsorsiyom ve cak ve akşamlan saat on yedi-

yapııcaklard1r. Bu ıçtıma _Cemil paşa zamanında Be- naSI an a ar• ava a 1.. borsa mahafilinde yaptığımız ye kadar memurlar çalışacak-
uımele verpi hakkında yoğlu belediye tanzifat kadro- tahkikata nazaran mevsim ica- ]ardır. 
üaatta bulunmak üzere sıında ( 432) kişi olduğu halde .. B!.r ı:ıud.det evvel ~ir cuma Bey turnikenin önünde, Naci ~ı ~mdilik İngiliz lirasının d.a~ Hesap işleri 

raya fİtmii olan hey'etin l bugün bütçe vaziy~ti dola~ısile gunu bır ~ınemada sınema mü- Bey kapıda bulunuyordu. Muh d~ ~la s~otu 0~uhte~el :eğıl Vilayet hususi muhasebesi 
tı dinlenecektir. 1 135 kişiden ibarettır. Cemıl ra- dürü Nacı B. le muallim Muh- sin B. biletini göstermeden gir ır. vve ce l - ~.0 5 UTİU~- tevhit edildiğinden bu kısma 

bu hulUl
ta bir muharri.-ı şanın yaptıg'ı istikrazların faız- sin B. arasında bir ha"d" ol- mek istedi Naci Bey· lar arasında temevvuç eden n- . h ıse · · ~ .1. 1. · ,,. 1030 k aıt ta riratın Ü?.erine belediye 

t L.y•-~ reı"sı· Nazmi Nurı !erini ödemekle meşgul olan he- muş ve hn iki taraf birı"bı"rı· a- - Sırayla.. l gı ız ıras_ı şımuı uruş- h ne ..,. . 1 k k d esap işleri müdüriyeti yazıla-
•u izahatı vermiştir: lediye bittabı daha fazlasını ya- ley hine hal9ret davası ikame Dedi .. Muhsin B. de: t~~ azamı 03.0,5 umsa a ar caktır. 
Yeni kanun projesi eski pacak vaziyette değildir. etmişler ve davaya biı;nci ceza- - Sonra yer bubmam dedi. yukseb:~ektedır. . . . . . Ç k 

nun gerek vergi cibayetin- Bununla beraber iki misli da baslanılmıştır. Mahkemenin Aralarında münazaa çıktı. Mü· 
21 

Agustostan ben lngılız lı OCU yuvası ı 
tatblk edilen usulün ağırlı- mesai sarfederek temizliği te- geçen celsesinde, istimaı icap nazaa esnasında Muhsin Beyin rası ya~.nız .. 10~.o kurustan mua- Edirnekapıda tesis edilmek: 
ve gerekııe vergi mfütarının min ettirmeğe çalışıyoruz. Müm eden bazı şahitlerin celbi için "Pis Yahudiler!., diye ~aci Be mele gormuştur. te olan bakım evi bir aya ka 
tini mümkün olduğu kadar kün olanı yapıyoruz. Yalnız be- dava düne bırakılmıştı. ye çıkıştığını işittim. Afyon stoku ço~aldı dar açılacaktır. 
i tenzil etmiştir.KanunTür lediyenin çalışması kafi gele- . Dün: bı~ ş.ahitlerin şehadeti Bilahare şahit Şeref Bey de fiati düştü Bunun yanında da ayrıca ço 
dahilindeki müessesatı sı- mez. Halk ta dikl<at etmeli ve dınlen!.lmıştı'.. şu ifadatta bulundu: cuklu işçi kadmlarm çocukları 
~Yi ikiye taksim etmiş 15 sokaklara hiç çöp atmamalıdır. Ilk once dınlenen ~ahit Fa- - Dehşetli bir izdiham var- Son zamanlarda sehrimizde- için bir çocuk yuvası acılması 
ırden aşağı kuvvei muharrı Caddelere kaaıt atan bazı mü- zıl Bey gördüklerini şöyle an- dı. Muhsin B., Naci Beye "Yer ki afyon stoku ~ayanı hayret düşüniilmektedir. 
olanlar muamele vergisin- nevverler bile" görülmektedir. !atmıştır: gösterin!,. diye ısrar ediyor, derecede fazlalaşn1ırştır. Gecen Bu yuvaya işe giden kadın· 
İ~ti.sna edilmiştir: Bu doğru değildir." "- Cuma günü sinemada bu Naci Bey de halkı göstererek: ~ene bugünlerde stanbulda an !ar çocuklarını sabahleyin hıra 
ayıhanın şu şeklıne naza- Sedat B. dün gece sabaha ka- lunuyorduın. Nadir görülen bir "Kör müsün adam, yer yok!,, cak 33l7 sandık afyon vardı kacaklardır ve aksamları ala. 
İstanbuldaki müessesatı sı- dar mıntakası dahilinde teftişat· kalabalık vardı. İzdihamın faı- diyordu. Halbuki bugün afyon stokunun <'aklardır. 

1 1 - "k miktn 1750 sadıktu. +• kUd b k · d 
enin kısmı azami istifade e-

1 
Nııınıi Nııri hı J ta bulunmuştur. a ıgı seansın geçı mesine sebe Birdenbire Muhsin Bey ba- B b"' b" . . us ar a ım evı e yakm ğ" b" B" d t k biyet vermiştir. Bu gecikiş hal ""ırdı: unun ta ıı . ır netıcesı ola- da açrlacaktrr. Bakım evleri i· 

1 • ta ıidir. ız e ı;ıevcu · r d mele ver Benzin depoları ha - k b" t" · · r. rak afyon fiatleri de dü mek- ç·n eşya ı 1 k trıkotaj, Çorap, fanıla, s~- hal veya ıma ın e mua . - • ın a~a. ıy.e mı .mucı.P oluyor- - Beyefendiler, hanımefen- ı ve ma zeme a ınma . 
sanayiinin kuvvei ınuharrı- gisine tabi olan bir m.addeyı kında tedbırler d~. Bınncı. matı~e. bıtip salon diler, tokat yemiş bulunuyo- tedir. Geçen hafta l31l kunt§ tadır. 
ri bu miktar dahilindedir. kendi iptidai maddesı olar~k Son zamanlarda şehrin şura- hır az tahlıye edılınce kapılar rum .. Şehadet ediniz!. olan bir sandık afyon şimdi Yeni dispanserler 

1 k il mu··esseseler ve~<>ıke a ld B' ·k h lk 1 1290 a düs.müştür . 
. eni projede geçen muame e u anan "."'" · sında burasında bazı benzin ve çı 1

• ırı en a kapı ara Sonra polis geldi. Muhsin . . . . 
1
.. lmadan resı"ınden ıstı.s- 1 d Tı'caret mektebı'nde Sıhhiye bütresine nafi icler ısı kanununda tatbıkatı ıtı- uzum 0 1m k d B yas an 1

•• Beyı· tuttu. Muhsı·n Bey·. · · h " "' 1 l d na edilmişlerdir. İptidai madde- gaz depoları açı a ta ır. e- H • ıçın ta aiı;at konmuştur. Bu mı 
e çıkan ihtilafları hale e- . . .. ""k irrniş olan lediye bunları nazarı dikkate al- bı"r ttıums~~ıemvaervdkri.inVekatpuımısı~kde~ - Beni tutmayın, mücrimi kooperatifçilik şubesi yanda yeni dispanser için da 
tnühim membalar vardır. lennı gumru. ~en geç stıretle mıstır. Ac·opyan yangınından tutun• tahsisat vardır. 
ı· ·· eseler ıçın de bu · '"' nin başında Naci B. bı"let kon- ·· T" k b' d · a Haliçte münhasıran ta- muess sonra belediye bu gibi maddele- Diyordu. Fakat Naci Bey or- . ıc~ret ;ne te 

111
• e. ~enı te- -------

atla me§gul atelyeler tamir muamele olunur.. . . rin hıfzı hakkında esasen başla- trol ediyordu. Muhsin Bey met- d .. .. .. 1 sıs edılen kooperatıfeılık şube- Maarifi' 
!eri mamulatın tamirat üc- Mag'azalara gonderıhnı§ .01a?' ld "k 1 halin sag'ında bulunuyordu. ta a.g~runmuy~rc u . ., . . si gelecek haftadan itibaren 

k 1 mış o uğu tetkikatı ı ma et- H d t 1 R f k B • 
d

en de"il mamu!Un esas malların satılmadı ça vergı erı Bir aralık Muhsin Bey Nacı· a .ıse. ye ye ışen. po ıs e ı tedrisata başlayacaktır. • • t 
& mek üzeredir. Ef d h d t l d Jr JÇ Jffia 

etinden alınırdı. Yleni ka- alınmayacaktır. Tetkikat bittikten sonra be- Beye hitaben: ' en mm şe ~. ~ 1 
< e şu ur:.. 

1 

Bu şubenin ders programı i-
dn kuvvei ınuharrikesi elli Kuvvei muharrikesi on beş - Yaptıg-ınız rezalettı"r, hır- - Ben geldıg.ım zaman ınu- le Hukukiyat ve muhasebe mii 

1 
.. Jediye bu esas dahilinde yeni d ed d G k a daha ar beygı"r kuvvetinde beygirden fazla o an murssesa- sızhktır, halk baziceniz ola- nazaa evam ıyor u.. ere derrisliklerinin namzetleri dün İlk 

f 
bir talimatname hazırlayacak ve M B · k N · B · 

lar istisna edilmiştir. tın vergilerinin nıs ı her ay ta· maz, niçin lüzumundan fa7.1a uhsin eyı gere acı eyı vekalete gönderilmistir. 
mekteplerde 

himaye hev' etleri -... d" f d bu !!İbi depolar hakkında sürat- k" ı B d .'.•nıamele vergisinin teker- hakkıık edecek ve. ıger ms ı a le t;tbik edilecektir. bilet satıyorsunuz?.. tes ıne sa ı~tım. u esna a 
ne mani olmak için şu mü- mali sene nihayetıne bırakıla- Diye bağırdı. Naci R. Muhsin Bey" Pis Yahudiler!.., 
tne.dde de konulmuştur. it- caktır. lstinyedeki yangında sakin olunuz, diyordu, yer var- diye hagırdı. Naci< By buna to· 

itfaiyeden şikayet dır... katla mukabele etti. Bu vazi-

Hüseyin Bey 
Konkordato akdine 

çalışıyor ınühendis aahadet- Alman ve lngiliz Bu sırada araya kalabalık gir yet karşısında mevkie telefon 
'I' hl l cek Gecenlercle İstinyede sabun di. Sonra, Muhsin Beyin " Ya- ettim. Bir az sonra serkomiser 

name aldı seyya arı ge e · f b ·k d b" ık M tk· · t" t hk · t a rı asın a ır yangın <; mış imdi!., diye bağırdığını işittim. Zübeyir ve muavin geldiler. e . ıncı ıcare ma emesı a-
fıu .. h d" Seyyah acentalaıına gelen ve itfaiye deniz motörüniin bo- Tokat vurulduğunu görme- sele yatıştırıldı.,. ratından hakkında iflas kararı 

• k sene yükıek mu en ıs. ma!Umata göre, zu seneki Ame zuk olmasından yangının söıı- verilen Hüseyin Bey vaziyeti 
tebinden yirmi dört efendı rı"ka·lı seyyah seferleri hitam dim .. , Neticede Muhsin Beyin ta-ln- al B f diler dürülmesi güçliik kespetmiştir. Şahitlerden Pol da şunları lebi üzerine serkomiser Zübeyir k11rtarmak için tesebbüsata gi-
_,,a mıttır. u e en bulmuctur. Bundan sonra mu.· - H be ı d · rı" c.·ını"ştı"r. 11\d A dol uhtelı"f ~ İ a r a ın ıgına nazaran söylüyor: Beyı·n celbi için muhakeme ta- "' 

a na unun m hı"m mı"ktarda Alman ve ngı- f · J h" H"" · B · halı . . 
1 

ak fabrika sahipleri it aıye a ey ın Sinema kalabalıktı. M1Jh ·in lik olundu. useyın eyın alacaklılarile 
enne tayın o unar ı:- seyyahları beklenmektedir.. d" b" ·k· ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!B!!!!!!!!!!!ll!!!l!!Bll!!ııiiııııiiıi!ı!ı!lıiıi!!!ml!l!!!!!!!!!!!!!llB!!!!ll!llll!IB!!!!!!! b" k k d k d b"l ğ" eh d ~ de bele ıyeye ır şı ayetname -: ır on oı ato a te e ı ece ı 

kı Uri hizmeterini ikmal e e Martın 20 sinde Siyera Kor- göndermiı;ler ve zarar ziyandan dema herkes idarehane acamıya lan müracaat sahipleri de bu kuvvetle ümit edilmektedir. 
, (j:;~ir. Mezun efendiler şun dova vapuru ile 300 Alman balısetınislerdir. caktır. Müstahdemin idarehane- tetkikatın hitamından evvel in Hüseyin Beyin bütün emla-

11 ~- · seyyahı gelecektir. . . . I b k l !eri açacaklar hakkında belediye taç edilerek alakadarların istih ki mevcut borca fazlasile kafi 
ff 1Yaai! Lütfü, ~ıyami: M~ı· Bundan sonra martın yırmı bı fan ara a arı tahkikat yapacak ve açmak için kakları temin olunacaktlr. gelebilmektedir. 

er, Pıkri Bedrı, Şakır, Hık rı"nde Karintiyo vapuru ile 250, Belediyen.in duvar ilanların- ruhsat alacaktır. Belediye ruh- 'f ) 
t "'" ' z k" Ek em Dün evlenen çı t er Hakem mahkemeleri 
1 
• ·~ıyazi, A:ıiz, e ı, ' r • martın yirmi dördünde Oseona dan daha ziyade istifadesini satiye parası olarak bir defaya 

if etaı, Besim, Sadi, Rifat, Ah- vapuru ile 350 seyyah gelece- temin için yeni tedibrler alın· mahsus olmak üzere on lira ala Fatih evlenme işleri memur 

1. • Ferit Necati Asım, Hanı nl ı1 masr <lüs.ünülmekteclir. caktır. Talimatname tatbik edi- lug· unda dün evlenen •·iftler ı 'i • • . ği a aş mşıtır. . . ~ 
~;d. usuf, Bedi, Enver Efendı- En mühim seyyah parttsı ma Belediye yapıştırılacak ilan- lince evlere girecek hizmetçi le- ~unlardır: 

ır. yıstadır. . . . . !arın muayyen yerlere taliki rin elJerinde i<larehanelerden al- Güllü H. Mustafa Ef., Hacer 
Muslihiddin Adil Mayısın yırmı bırınde Mon- fikrindedir. Bundan başka bir dıkları reFmi kağıt bulunacak- H., Hüseyin Ef., Münevver H. 

B 
teroza vapuru ile 1500 Alma~ ticarethane <1ncak kendine ait tır. İsmail Hakkı Ef.. Servet H. 

Cumartesi günü Türk- İngi
liz hakem mahkemesi toplana
rak bazı davaları rüyet edecek 
tir. 

20 nisanda Belçika ve Fran· 
sız hakem mahkemeleri topla
nacaktır . ~ eyin raporu seyyahı İstanbula gelecek ve ı- ilanları kendi duvarında taliic İdarehanelerde kaydı olmı- Abbas Hilmi Ef., Süreyya H. 

. "1:adrit'te inkiat eden Beyne! ki gün kalacaktır. edebilecek, ba5ka müesseseye, yan hizmetcileri evlerincle ':ul- Süleyman H;Jmi Ef., Havva H. A 

1Ie1 hukuku idare kongresin- Hambourct vapurile şahsa ait ilanları talik edeme- !ananlar hakkmda sıkı ta'<!bat Mustafa Ef., Nebahat H. Mus- Emin Ali Bey 
tnıırahhas olarak hazır bu- gelen s:yyahlar ecektir. Bunun için yeniden i- yapılacaktır, tafa Ef., Hatiçe H. Zeynelabi- Muhtelit hakem mahkeınelc-
ın 

1 
"d . M ı· lan barakaları yapılması dü~ü T kd' · k t he • t din Ef., Şerife H. Aziz Üzevir ri hakkında hükumete lazım uc 

"' .uş o an miı errıs us ı-. h . · .. 
1
.. a ırı ıyme y e - , b 

J: cldın Adil B · kongredekı Hamburg vapuru ile şe rıım nu uyor. • • • Ef., Melek H., Ahmet Remzi len malfunatı vem1ek üzere An 
ıı:-..aıır eyın • gelen Amerikalı seyyahl:ır Mu'·stahdemı·n talı.mat- lerının hareketı Ef., Fatma Makbule H . Meh- karaya gitmiş olan muhtelit ha 
ı;r~ 1Yet ve mesaisi hükumetc;e ze . . 

. . 
Şehrimizrl!'"ki 65 ılk mektep 

müdürü <li.l' Maarif müdürii 
Haydar Beyin riyaseti alt•nria 
mühim bir ictima yapmışlar. 
dır. İçtimada ili- nıektepleriı, 
bu seneki vaziyeti ve faaliyeti 
görüşülmÜ§tÜr. Bundan ha~ka 
maarif vekaleti tarafıııdaıı ı.on 
defa gönderilen "hima,·e !teyel 
leri,, teşkili meselesi hakkında 
müdürler tenvir edilmiştir. Ö
nümüzdeki aydan itibaren 3 ta 
!ebe velisinin i tirakile mnııl
limlerden mürekkep lv•r ilk 
mektepte bir himaye heyeti tt 
~ekkül ~decektir. Bı heyetler 
talebeyi yakmdan kontrol ede· 
ceklerdir. 

Yeni intihap dolayısile tlol
durıılmakta olan defterler için 
muallimlerin yardımı mesPlc~ 
de !!;ÖrÜ!;ülınli•tür. 

Muallimler birliğind~-
Per ·embe günü ak~amı mu

allimler birliğinde bir müsanıt. 
re tertip edilecektir. Müsamare 
de bazı temsiller ele \•erilecek· 
tir. ·-Devlet demiryolları er
kanında tebeddülier ~

ltdir edilm'~tir. Adil Beyin dün akş~ı1n lds.kenclerıyeye hare namesi hazırlanıyor k Gayri .miiba?i!lerye ait t~kdiri met Ef., Marika H. Dimitriya- kem mahkemeleri TUt<k Ajanı 
~ or ket etmış er ır. ıymet ışleri ıçın ıınanıstana dis Ef., Aranik H. Mustafa İz- Emin Ali Bey Ankaradaki te-
ar ve ta•-..ıı·m ettı" üı" rap ' d A · k · 1 · · ""' ,, Bunlar meyanın a men ·a Belediye iMısat ış erı nıiıdi- gönderilecek olan heyetlerden zet Ef. maslarmı ikmal ederek sehrimi '!!"olunacaktır. a"v•an ve ıneb'ııslarrndan bı" r kıs- · · .. t hd · b · ·· ş 1 • G b"M k d 1 • • Devlet Deıniryolları i<lares rıyetı mus a emın şu eı;ı mus- ar n ve ar ı a e onya ekip Eminönü evlenme memurlu- ze ge mıştır. -~ T l L- d ğil · kt d d · · · h r d - t ı· umum mildürü HaQim B. ralıaı " a eue e mı da bulunma · a ır. talı en:11n ıçııı azır a ıgı a ı- !eri per§embe günü ve Garbi ğunda da dün nikahları kıyılan y ' 

et
il .. Gerenı~~de ı"ntı"hara teşeb- Madenciler birliği matname bir kaç güne kadar Trakya ekibi miiıtesna olmak çiftler berveci aticlir. unan operetleri sızhgının devamına m~lmi id~ " ~ d"J k b d ·· d" 'd' reden çekilmek üıeredır. Y erı· 

ı ettı·g-ı· ya~ıı...- İstanbul lı"se- Madenciler birliği yakında neşre ı ece ve u ay sonun a uzere ıger heyetler cumartesi Nazife H. Veli Ef., Fatma H. gı ıyor • .,.... · ·ı. · ı l k ne i§letme daireai müdürü mu-
L son sınıf talebesinden Feri· senelik kongresin~. y_:ıpacaktır . tatbı,.ıne ça. ışı aca tır. günü hareket edeceklerdir. Mürteza Ef., Emine H. Musta- Şehrimizde bulunan Yunan hendis Vasfi, onun yerine şube 
•Qn Ef«Miiııin mezkur mektep Bu kongrede huk~mete .. Y.~ ~e~di talıhn~nla~ı~_. mıüsta~~- Muhtelit mübadele komis- fa Ef., Remziye H. Salih Ef., operet heyetleri nisan iptida- müdürlerinden Nüzhet, onun ye 
kaydı olmad , 

1 
b b 

1 
cak bazı temennı-..·at goru- demın ı are ane erı ı.,ın r.e mu- yomında gayri mübadil olup ol Marya H. Serkis Ef., Me"alto d ıgı ve ta e e u pı a , j • d" "h · k ed" B L sm a memleketlerine avdet e- rine de mühendis Cemal Beyler 

madı'ı anla rlmı. trr. .şülecektir. hımmeva ı ı tıva etme t ır. a madıkları tetkik edilmekte o- H. Danyal Ef., decekleroir. tayin edilmek üzeredir. 

bu -!(itabın icindeki man - - siian kelimelerinin veya fikj kelime ile pek çok şeyler söyle- kainatını yabancılara kapayan tiine lnlsralar" ve"Zeyl';-diy-e -d. caklann"tarzında devam edecek: . gösterebileceğini hisgettirdiği 
olduktansonra ?J3azı manzumele samimiyet ve san 'at için tebrik 
rinde şairin kadına verdiği baz.ı ediyonım. Bu şairin pek velüt 
tavsiyelerin şiirle ne münasebeti bir müellif olması memuldur. 
vardır? Bu itibarla doğrusu "1,, Nesri de şiiri kadar hususi, par· 
numaralı senesini pek beğenme lak ve sıcaktır. Öyle yumuşak 
dim. Bana bu muhakeme bir saf rüzgarlar, dalların hafif ınusiki
satadan ibaretgibi geldi ve o mü lerj ve kuşlardan ilk dökülen öy· 
nasebet te belki bazılarına bir le sesler vardır ki bize yeni hir 
münasebetsizlikten ibaretgibige baharın ba ·laclıgını haber verir 
lecektir. Şehvetten bahseden bü İşte bunlar gibi biitiiıı yukarda 
yük airler hu ?arza clıismemi .• ıikrettiğim güzel mısra!, r, bü 
lerdi Biraz müptezel olan bu a tün btı kii~ük eser bize arkaların 
kalar şairin hayata söylediği s~r da yaoayan ve yaklaş "1 hır mev 
kılarda yer bulmamalıydı sam- sim ve bir iklimin sularını, teren 
rıın nürnlerini, kuvvetin' ve ha atım 

.. ·· zume zı k k · b" · 1 fi • ·· '"l "d' H lb k 
1 

.,. tden bir kaç ve sanırnn ki en rinf n bizi rencide etmekten pe 1 Il'.e. ~stey.en 1.r ne~ı te g,ra ~r manevı ortu en 1 ~"-- .'. u i ~iir ğer umumi ve şamil iki serlevha 
k~ güzel olanları şairin şimdiki uzak kalmadıgı oluyor. Bunlar ~ıb~dır. Fı.ı.h.akı~a bır san a_t.kar me~muasına .verdıgı ısımle bıze altına toplamış.Buşiirlerde daha 
ıir telakkisinin haricinde ka- ya nesre çalan. bir dolğunlukla u.slup v~ ş~~n~ıe ~thal edecegı ke ~ atı.nın istıkbalde başka teza- deruni manalarından hasıl olan 

r;lı~or b kitaptan da kadroıvehleten bir hece daha uzun ol- lımelen du~undukten sonra ka- hurlerı de olacağını haber ver- birer karabetle muayyen b _ 
. ~llriciv~al~~lar daha iyi olurdu. mak hissini veriyor. M~sela: bul ve~a r:~detme}< hakkı?ı ~al me~ isteyerek bir tiyatro perde kısımlara tefrik ve cemedi::~ 

Şiirin bittabi hususi bir iıslı'.ıbu "Haydı alkışlaymız, haydı. ko· nız. lıaızd~gı~ ~atta bu ~a.zıfe ıle sını kastettiğin~e~ yazık ki ııis kitap daha toplu görünmez ve 
hni 11" 1 .. kendı"ne mahsus medye bitti.,. (Bu son yedı lwce mukelleftır. Zıra onun ıçın her :beten daha basıt bır şey söyle daha kuvvetli bir tesir ı"cra et-

. ıs erını 1 1· · • . d 1 • · · · · · ır s'" 
1 

.. k 
1 

b lup en ,.0 k de tekerrür eden da!lar bu par- 'e ıınenın manası •. an ayrı ıır mış oluyor.Sanırımkı şaır şıırle mez mivdi, 
oy eyışı o ay u ~ · · k · d 1 1 1 V flh k" · · · ekra . : b" h 0-i vardır ca} 1 mliskiil:ıtla telaffuz ettırı- ıymetı e o ma ıc ır. e ı a ı rının ruhundan ılham alarak ki B" d e d K d 

ııate;be.ttıgık .ır .a en-"'le bütii~ yor.) Yahııt namın dıırak bak- ka sairin kitabında kullandığı tabına,kendini hayatta yabancı s··rıeı~ de ekv det .. luf kret bhazı 
ır te · ıstısııa ı . . , 1 ·· ı·, . k 1. 1 · 1 1 d d 1 ıı nn e as ı egı ::ı at se ve 

l1 Şİirl . dTk ralıdrt ı kını \ermeden ve teneffııs •mka ya nız oz " llll e ıme erı o - arın an ayıran per e ere telmih t" t .. d" B d k 
l~ll.! ae~ yekdı ye 1 1 ~1~ dah~ nını bırakmacl.ın .ılt t~rafına geç duguna göre 820 kelime kayde- ile "perdeler,, gibi bir isim ver- te' tte.r~nnu_m el ıyor: urad. ~. ast 
1 

• n at ar bestesını 1• k b" kü el D k k" . ıgı mana ar saır sev ıgı şey 
~ttııi~ct . • e tig· i mısrala, dır. Mcsel.ı: ' Şara- ay: ır ye n ur. eme ı se bu daha giızel olurdu. 1 'b" .. h d .1 f k b 
e en hır çoklarına agır g . . . .. d .•. b "f h" · . er gı ı mup em egı a at a 

ıı. lıu on r· h 1· aların bı topraktl'n bır tasla ıc;mışıın goster ıgı u ı ıııayı ıç ganp ''On ölüm ~arkısı" ıtikadım sittir. Bu perdenin hususiyeti da 
eı· c ort ece ı mısr . 1 ulmamalıyız k" b k ti" k d 1lTielerın · ·h yana aibı . ' · ca ·ıta ın en uvve 1 ısını ır. ha itinalı bir nezahet ve kelinıe-
eı . 1 ıntı ap ve yan ., k ·· F ı d" • ·· J · d b"lh , ırışındek· 

1 
•. ti 'sına sa· cıırlerinde kullandığı bü Bu kitapta en cok te errıır e a •at ıger şıır enn e ı assa ]erin intihabında.noksanı bir ku 

ı.,.. 1 ıususı}·e e 1 1 ır" . d k" ı k . ' 1 •.. , 
YOt ve it"' 

1 
h" .. bu! .. k l~melcrni bır telgrafcı den kelıme sanırım ı perue a şaını ve geceyı; perc e en ını,c sur olan-bir asalet istemez miy-

'bı ı tac ınca utun tun e ı • . . . F h • · · b"l · · k · · · . Sr;ılarrıı . k . . . "le saymıs ve 820 kelime kelımesıd•r. acat ıı mzım ı - 1odalarda ııızıv:ıyı \"C' as ı t::ısvır dı' Mesel;ı bir kadına: "Durun-
tu 1ı·ı aynıalıenkte te erru ıtınası ı - , · · d · ı "h 1 · ·· 1 · · b.. ı k h 1 e ınua h· . b b 

1 
Bunıı kitabının en so- dıgımız, o a•arımızııı pencere e 1 ve ı sas ec eıı şaır şur ennı oy- ca ler ne ·;ıdar namuslu gönin-

us .. • YYen .den ve u umuş. · · ·· ı ı ı nl k 11 ı ı 1 d d ı d ·ı ı· · · • «Sı alem· 
1 1 1 

d ı · c·imle ile kayde rıııı orteıı pt. e er ve ııı ara ı e :ı-;ıın.ara ayırmıs vr mn an ,sen e . ., ew me ı mı? Bılhassa 
l (ala c;ok floyurı11a nUJ\( asa e )~f \ , I ' t t • -•• •• _,..,_. • UD...,.., :• luu;...;ı.,,;.;.,,ı ........ ,..T1tr ,,.;;,....;.rJ,•n h~ 

Cevdet Kudreti bazr mUker- müjcleıliyor .. Cevdet Kudretiı 
rer numaralar gösteren vekısalı nazmula ve nesirde, kitapta ve 
ğı bile hazan uzun gelen san'a- tiyatroda neler yapabileceaipi 
tınııı bu birinci perdesinde gos- bu birinci perde arkasından dır 
tercliği muvaffakıyet ve güzel- yuyor ve onu hu hi~ ile c1; ı ,ı, 
ı;ı,ı,.r irin f~kat hilha,:; a 'ti 
·-~'--.:...i~~i!MS~ı~=-=~~~~ 
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Fikir, Edebiyat, 
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l Askeri bahisler 1 Bilmecemiz 

A.ırın unıdesi "Mllll11el" tir 
Tabiyede mühim değişiklikler 

10 MART 1931 
l::>AREHANE - Ankara cacida.ı 

f(n: 100 Telsraf adnli: Milliyet, fı. 
lanlMıl. 

Teloloe ..-..t.nı 

24311 - 24312 - 24313 

ı ? 11 -4 ıs 6 7 ıı 11 ıo r ı 
ılMIF. K T E r•EISAG' 
AZ AR ':i f ı L,~f Clı\ 

Frenklerin taktik dedikleri, 1 arazisine yani her iki yanı daya 1 T ı A N E M R E N K 
1
! z 

bizim ise hata Arapçasını kullan lı ve dar cephelere göre yapıl- B • ı- 1 N E •• _/ı S I • E 
dığırnız "Tabiye,, denilen sözün mi§, Napolyon'un ~ Molteke 
minasnu kısaca şöyle diyebili- ninimha usullerine veda etmiş İ d } d A 1 N • • L E iM A 1 1 ")" 
riz: Muharebe etmek usulü. Bu Korkaklar usulü diye tavsif eyle Z İVaClll IDUammaSI böy e İr A l~ E 1 Z B E Jg_jiJii il E 
usül, yani muharebe ilmi insan mekte, Fransa' da ise eski Al- !! 1 N 'il E R ,. S 13 iT 

ABONE üÇRETLERl 1ar kadar eski bir ilimdir. Çün- man zihniyeti ve muharebe usul Btn evli diğeri bekar iki ar- dıııaJrdan bahsediyorlar, bunlar • f L E - jT T IA k E T 
1 ~Jhlr ~:ı:r~f'ı~~ li:ü kavgacılığın da insanlarla, !erile kendi karşılarına çıkacak kadaş mühim bir vazife için u- hakkında fikirlerini söyleyor- 1 "'i\J Ki ıı A 1 T l~I "i ARA 
ı " 750 .. 1400 • daha doğrusu yaşayıcılarla bir- mulıarebecilere verilecek kanlı zak bir yere gidiyorlar, günlerce !ardı. ıo N ı• 1 S j E • y E D l A • 

l2 ,. 1400 • 27llO .. tikte doğmUf olduğunu kimse in ders zamanı istihzakarane bir cıüren bir tfl'n yolculuğu yam- ~ih~yet bu avdet seJ:'ahatıl) E-LIMA ji F AŞ T S ıT 
Gelt!a t!VTak 8t!rl verffmes kar edemez. surette posu içinde beklenmek- yorlardı .. Trenin geçtigi yerleri j da ?ıttı. Artık ~e.leceklerı yere -
Müddeti ııeçen niiııMlar 10 lmnıt Kavga usulleri demek olan te idi. seyrederlerken evli olan öbürü- gehyorlardr. İkısı de yorgun- ~ı/nı~c:•nıl:ıln lıall•dllmlı 

~ur. Gazete .-. matbuya alt ip tabiye, birinci derecede eldeki ta Fransız mektebinin etrafında ne dedi ki: du. Bekar: ıthli 
için n.ii..:iriyete miinıcaat eclilir. arruz ve mlidafaa silahlarına gö başta Lehliler olmak üzere Yo- -Ne güzel yerler.. Dağ, tepe - Yarım saat sonra, dedi, va 

' Gazetemiz ilinlarm meı'uliy.tlni re değışi<. Yalnız yumruklarile guslavlar, Çekoslovaklar,, Ro- nehir, dere, tarla. Hepsi var. Fa sıl olacağız. 
kabul eımez. döğüşenler, darbalarını düşmc.n ı:nenler, Yunanlılar, Perulu, Ar- kat beni en çok memnun eden Evli içini çekti: 

!arının göz, kulak tozu, karın gi Jantinli ve saire gibi bir çok ce- nedir bilirmisin .. ? - Gene zevceme kavuşaca-Bugünkü hava 
Dün en fa<la hararcı 18 enaz ı 

di. Bugün ru zglr poyraz eocc.ek 
•·e ha"• bulu tlll 

bi duygulu yerlerine çevirirler, nubi Amerikalılar ve saire gibi Sonra arkadaşının kendini din- ğım. ! 
kılıçla döğüşenlerdürtlişli kesişe yirmi beş kadar millet toplan- !emeğe haztr olduğunu gö- Sonra bu bir kaç hafta süren · 
tercih ederler, mermili silahla- mıştı . Alman mektebi talebe- rünce ilave etti: · ı kla b b Al ayrılığın hayatında ne kadar rın tabiyesinde ise araziden isti sız o ma era er, manya, _ Bes gündenberi bu yolcu- . _ _ 
fade öne geçer. O halde tabi- askeri neşriyatının fazlalıg"ı ve 1 k d · d" B · k kıymetlı oldugunu anlamaga u evam e ıyor. enı en ço , ba !adı Tr d d _ 
yenin inkişafı silahla birlikte yü yüksekliği ile temeyyüz etımek- memnun eden şey karımı evde . Ş · en ur ugu zaman 
rüyor. te devam ediyordu. ve uzakta bırakıp böyle hür bir ıstasyona yolcuları karşılama-

Napolyon demişti: "Tabiye Fa'cat her tarihi vak'a gibi, surette seyahat etmemdir. Sen ğa gelenler arasında genç ve gü 

H ' resı·mıeri her on yılda bir kere değişir.,, cihan harbi de vukuundan pek bekarsın bekarlrğın kıymetini zel bir kadın da görünüyordu. 
ey et Son Avrupa harbi gösterdi ki, çok zaman sonra daha vazih bir bil.. Bilsen bu ne iyi şey- Bekar arkadaş dostunun kolunu 

1 ! •• 

Bilmem dikkat etmediniz tabiye her on yılda bir kere de- surette tetkik edilebilecektir. İş dir .. ! çekerek: 
mi? Dünyanın hiç bir yerinde ğil, belki her iki yılda bir kere te harbin sonundan bugüne ka- - Fakat benim bildiğim bir - Bak, dedi, seni karın bekli- ISllJİl•k.1 blltn•C•llfl:I 

11"s,•ki Ni<a hastanesi 
htı:; talıkları ııılitchassısı il• 
~liiııir Ahmet il ,,,** ' 
ctmı~tir. Cenar.esi bug·ün 

on birde Haseki Nisa h 
ne>i•~<kn kaldırılarnk mo 
Üskiidara nakledilecektir. 

Merhuma son 
ifa, ı rica olunur. 

İrtihal 
rabrikalar l;t• 

Yollama mlidlirii nıiimtaı ı 

kaymakamı Baban Zade 1 
bey dün gece Giımu~suyu 

tahanesinde nezri dimtıgideO 
etmiştir. Cenazesi bugün 
1 1 de hastahaneden kaldı 

namazı Te~vikıye eamiindc 
nacak ve Maçka kıbristJ 

defnedilecektir. 
-Millet meclisleri müstesna - iş değişiyor. Ciha11 harbine giri- dar on üç yıl geçti, ve bugün şey varsa oda zevcenin seni sev yor.. Soldan sağa: 
komisyonlarının ve heyetleri- lince harpten evvelki muhare- Büyük Avrupa harbi'nin kopma mesidir. Öyle çok severiz. O ka Evli tekrar içini çekti: 1 - Rtih (3). Yama (2). Na- Sinema - Tiyatro 
nin iş başında resmi basılmaz, be usullerinin yanlış olduğu ilk sı lazım gelen düstur ve kaidele dar ıki aramızda hiç bir tatsız- _Ah, evet.. Benim için gel- kit (4), ._ _______ .;;..,,_,,. 
15.kin bizde her gün üç dört kişi haftalarda derhal anlaşıldı. Ta- ri daha sarih ve bariz bir suret- lık olmaması can sıkacak hale 2 - Afiş (4). Duman leke- Is. B. Darillbeda~ 
elinde kalem masanın başmda arruz ve müdafaa şekillerini der te bulup tesbit eylemek imkanı geldi ... ! rni~renden indikleri -ıaman ika- si (2). il I 

•gözleri boşluğa bakar bir halde hal değiştirdiler. Fakat hata an görülmektedir. _ İnsanlar böyle nankör· rı kocanın biribirlerile ne kadar 3 - İnleyen (5). Nota (2). temel er 
alınmış resmini gazetelerde gö laşılıncaya kadar geçen zaman İşte şimdi 1930 yılı için tabi dlir. Ben de zannettim ki karı- A 4 - İğnenin büyüğü 3). Ka- - Buakı•' 

samimi olduklarını gören bekar ISTlllllll 111nhıHI 1 
r~iıiiz, altındı> da: zarfında her iki taraf, bilhassa yenin bir panaromasını yapmak dan şikayet irin ciddi bir sebep 1 pan (3). ~llllDllL~ILLY~lllM 8Y33

1

1 ntıı'2. '_, 
A ~ arkadas, ıkendi kendine &Öy en- C K hl k (4) •• " Fi!iin mahalle heyeti ihti- taaruz ederı Alman ordusu çok lazım gelse: var .. ı di: 5 - il ve (3). üs ta ı -

yariyesi iş başında,, lüzumsuz kan döktü. Alman mu A'lmanya'da: Atrlganlıktan Nihayet yolculuk bitmi~, gi- 6- Uzak nidası (4). Hoşnut hm ve ,., 
Y h ' A f ı · · f ı b · db' " ~Sanki <hic; te biraz evvel ka- 1 (6) beye (llP a ut ' na orcu ar cı:mıye '-, reb.: usullerile yetışmiş olan eragat e asırete ve te ıre ve decekleri şehre gelmişlerdi. İki - o muş · rl 

ti idare heyeti müzakere halin- ;~r· , ordusunun da gerek Ça- kezalik tekniğe fazla ehemmi- arkadaş aralarındaki samimi- rısına kavuşacağana mİem~un 7 - Kışın buz yağmuru (3). 

1 1 

1\
3
1"

1
,kc•r,, 

- olmayan adam değil..! zdıva- ·ıA · · (4) " de . ., nakkale de bazı vak' al arda ve ge yet vermege avdet yani Fransız yet hasebi le istirahat saatlarını Bir vı ayetımız \ 
1 

•.ıo 
Gibi tafsilat okuruz. rek~e Irakta (bilhasJa Kutilam- mektebine doğru bir ric'at görü birlikte geçiriyorlardı. Fakat bi cın muamması burada .. ! 8-Vakit aleti (4). zaman(2) llll Şaint . ı 
Ben iddia ederim ki, ciddi imare muhasarasında) beynude lüyor. ri bekar diğeri evli oldukların- Cezire (3). 

iş gören heyetler bunu gülünç taaruz ve hücumlarla akıttığı Fransa'da: Eski tedbir ve ih- dan eğlenmekte, vakit geçir- Metıtepliler müsabakası 9 - Yet (2). Sonuna bir (N) orge ~~er 
lıulurlar. Zaten kendi ı~ile cid- kanların tetkiki mühim bir mev tiyat usulünde devam ve inat. mekte biribirl.erile pek te anla- ~ gelince durdurma aleti olur (3) 11111111 N~~~cdeıl 
di uğ raşan heyetlerin harimine zu teşkil eder. Bu iki gruptan maada tabiye şamayorlardı. Evli olan zevce- G } 10 - Eksik (3). Bodur (4). Ertuğrol Muh~i" J 
f; İrınC'k pek kolay değildir. Avrupa harbinden sonra baş de müstakil bir yol tutmuş di- sine karşr hiyanette bulunma- Millet azi i e Sart edatı (2). ·ıl 

p · b ı k h 1 · - 1 1 d - 11 _ İyı· kesen "" Gişe her gün saat IS ten iP .. ,esmı ası aca eyet erı lıca iki mühim tabiye sistemi or ger nıem e retler en: ğa teşvik etmcğe bakar dostun beraber , açıktır. 
bi az iy; seçsek hiç fena o:- taya atıldı: Fransız, Alman. Ta, İtalya: Fransız ve Alman u- vicdanı razı olmayordu. Fakat Yukardan aşağı: Altı ya;ından •t•~• 
nıa~ . hem halk:ı ehemmiyetli hii ikl ayrı sistem, kendilerine süllerinin arasında bir yolda gi- zevcesini k seven ve onun ta . _ .. 1 - Şeytan (3). Lahim (2). tiyatroya kabul edilmez. 
bir resim vermiş, hem de her mahsus talimnamelerle tesbit diyor. rafından k şevildiğini bilen 94 iincü hafta~ın ~ üncüliıgu Su taşıyan (4). 
öniine gelene kendi kendine edildı . Bunlar da Alman siste- Rusya: Daha ziyade Alman ada.'11 çok eçmeden bekar dos- nü Gala~asaray lısesınden Mah 2 - Aletler (4). Ferah Sinemada 
reklam yapabilmek fırsatını mi eski tetkiksiz ve dürüşt taar t~iyesini benimsemekle bera- tunun eğlencelerine tamamile mut Şerıf eBy kazanmıştır. Ya 3 - Tahta kundura (5). Ta- Bu gece halk gecesi sıo'-
vermenı!ş oluruz. ruL ve hücum zihniyetini muha- ber kendi memleketine ve ordu- iştirak etmeğe başladı.Öbürüde zısı ~~~~r: . . .. ze değil (4). tiyatro varyete, meccani i 

Bir eseri edebi faza ediyordu. Fransız muhare- sunun zihniyetine uyan hususi bundan dolayr kendisini tenkit Buyuk Reısın Aı;ı;k~raya do~ 4 - Nağmeler (7). miye koltuk l!S k. Per~ 
"Son Posta,. nın taptığı bir be usullerinde ise taMruzıja bü- kaideleri var. etmeyordu.Bu suretle hiç bir mesi ha~t~nın en mühım.~abe~ 5 - Altın (J) yama <2>· akşamı komik Naşit bey , 

aıık ilanı müsabakasın,.~ ait şu yük bir basiret ve ihtiyat, mü- İngiltere: Makine, zerre ve şey söylemeden aralarında ken dir. G~zınm ~karaya do~esı 6 - Sersem (4). k;ıs . opereıi Azerl musiki heY 
cevabı aldım dafaada ise kesif bir teknik gö- betrine istinat eden büsbütün diliğinden anlaşma hasıl oldu. le radıkal ted~ır~_er alın~cagı an 7-Nizam (5). Şart edatı (2) 

Efendim, ze çarpıyordu .. Alman mektebi- müstakil bir yol üzerinde yürü- Fakat bu anlaşma çok geçme- laşılıyordu. Bu~ük ~azı ~erhal 8 - Bostan (3). devir (3). Ekler tiyatrosu 
. Son P~ta gazete.inde miiüfa~h nin taraftarları, Fransız usulü- yor. den hafif bir kıskançlığa dön- Jazım gel~.n ~ırle~ verdı:Mem Şimali Afrikada bir şehir (3). Yunan Operet - ReviJ 

bil" a~ muoaba~a•ı açdmıf. Bend~n~z nü Fransa vatanına ve Fransa İşte, 1930 yılı, tabiyenin buh dil. Çünkü evli arkadaşının ka- leket bugunku v,:ızıyetle hır kaç 9 - Bir müzik takrmı (6)· Bugünkü matine 16,45 
amator muharrırlerden olduğum ıçın ran ger'rdig"" bi l 1 kla t dml t ~n<!an bü ""k b' t idari iktisadi ıslahata muhtaçtı. 10- Usta değil (5). Dilrbini tenzil fiatlerle·. koltuk 100' 
mektubumu oraya göndermekten sar 3ı ı r yı 0 ma e- ar ara·~ · yu ır e- , .. 11 _Yama (2). Genişlik (2) 
frn:ızar ettim. Köıenizde dercetmel< imdaaat!.. Ah benim tonton sev mayüz edip geçti.. veccüh gördüğünü anlayan be- F~at.bu ıslahatın bu _sene mud Loca 400 - 300 Galeri 40. · 
lütfiinde bulunureanız minnettar ı... T Müstakbel harpler için, ha- kar arkaıdaşı onu kıskanıyor- detı hıtam bulan _mecıls tarafın - bir gece". "Bugün nişan 
ı gı ım beni kurtar!.,, d k d lm ı d gru olmazdı Is Fırkası tecdidi intihap karari.le ııım. Eser parlak değil mi?. zır zamanında en mükemel mu du. Nihayet ora a i vazifeleri an yapı as · 0 • rum,, Yeni tenzili fiatle 1' 

Ru~um,_: . . .. .. •.. Ben bunu okuduktan sonra ar harebe usüllerinin keşfedilmesi- bitti. Tekrar uzak bir tren yolcu lahat mev~u}an hakkında ,hal- ~~llete v_e onun_ tema.~ülleri?e 150 _ 100, Loca 600-400 
Senın gul benzını gordugum tık edebiyatımızın beli bükül- ne çalışmak pe'c eski bir adet ol !uğuna katlanarak kendi mem- kın temayulatmı anlamak lazım hurmetkar oldugunu gostemuş 60. ./. 

~ünden ~ri uyk~ya hasr~ .. git meyeceğine iman ettim. masıııa rağmen, gene her girişi- leketlerine dönmeleri lazımgel qı .. Çü~ü Türkiye _h~r şeyden ve ona yeniden karar ve reyini Bu akşam Pangııltı slne:n 
tın:ı. Ah .... o al tuUere .. b~ru?,-- Y k len harpte tabiye usülerinin gay diği zaman oradan ayrılırken ~~ve! bU: ~al~ devletıdır. Bunun bildirmek imkanını vermiş olu- N F h JI 
~:ıu~ nurdan hayalın go.~umun an esici kimdir ? ri kafi olduklarının görülmesi ençok teessüf duyan evli arkada ıc;ın yem ıntı~a~_ata he~en baş- yor. Her halde fırka her zaman aşit ve a ri bey 
.G?lınde. canl_andıkca leylunehar Serası geldikçe karilerin na- ve bu yüzden pek çok beyhude şı oldu. Tren hareket ettikten layac~_tı.~. Buyuk Gazı nutukla dan ziyade kuvvetli, müdafaa kar~ı kar~ıya (Yaban güll;.ı 
clıdelerım gıryedar olınaktadır. zarı dikkatlerini celbettiğim kanların akıtılması da adet ol- sonra iki arkadaş artık biribirıe rında butun vatandaşların C.H.. ettiği prensiplerinden ve hesa- taklitli komedi s perd_ e, vır~ 
Şu, sesi çekilmiş kargalar gibi, yankesici belasi hakkında fır- muştur. rine hep bu seyahat esnasında- Fırkasının tabii birer azası ol- bmm doğruluğup.a her zaman- -"{I 
öten feryadı kalemimle kalbim sat buldukça halkı tenvir edece Cin OCLU ki maceralarını anlatmağa baş- duğunu söylemişti. Gerek fırka dan ziyade emin olarak milleti lıt As!lye mabke•c5i 11 

de yanan o büyük aşkınızın de- ğim. ~- ıamıslardı. Bekar:' ve gerek onun aziz şefi milletin huzuruna çıkıyor. Vatandaşlara buk~~dı~:ı~~siı:d~~: Ef. ıleyh!ıı•'ıl' 
vede kulak kadar bir parçasını Şu noktalara dikkat edin! Bir Yeni ne'4riuRt __.: Seni kıskanmaktan ken- kendilerile beraber olduğuna e- düşen vazife fırkalarına karşı o 
t ·· d b"ld" b · · · -- - · k d-'- l · · 1 b' k dah me ettiği te>ciU tılllc davasının .ı erennum e e ı ısem enım yankesıcı tramvayda oturmaz, Niçin kadınlar daha iyi tay- dimi alamadığımı itiraf ede- mindirler. Bunu~ bır erre .... a an ıtunat arını ır ere a ~ 
için nP. mutlu, ne büyük saa- ön sahanlıkta durmaz, arka sa- rim. Hele o sarışın güzel kadın- hakikate gözünü kapayanlara göstermektir. Millet her zaman suretine merbut ilmübıbcrc ""ti 
1 ~~~Bu~ı~t i~a~~~~ 

cet.... hanlığın dip tarafında durmaz. la seni tanıştırdığıma sonradan ve memleket içinde fırka aley- Büyük Gazinin ve onun fırkası olmadığı muhiır ve mObaşlrİ ll'j 
Şimdi aşkınızın kalbimde ne Tramvayın ir ve dış kapıları- yazıyı: ne kadar teessüf ettiğimi tarif hınde bir hava yaratmak istiyen nın işaret ettiği yere tereddüt et ı d ı p111' "' H ( k S ın ın veri en mc,ruhaııın • ,,; 

:,adar derin u~urumlar açtığını nm ağzında ısrar ile duranlara av acı 1 ve por edemem. lere kat' iyetle ispat etmek için meden ilerleyecektir. Çünkü o mıkla ıo giınde cevap vermek w 
_anladınız değıl mi? Amaan, o çok dikkat ediniz. mecmuasının w~ 42 inci sayı- Sonra ikisinde de olduk~a u- C.H ... F. açık alınla yeni intiha en büyük Türkün gösterdiği yol iıtidı suretinin lllocn tebliği tırfff 
Ynes'um uçurumdan beni kurtar FELEK :.ında okuyunuz. nutulmaz hatıralar bırakan ka- bata giriyor. Cümhurivet Halk saadet ve nur yoludur. olmakla kevfiveı ilAn olunur. ,,1 

Mili i,retin « rl i romanı: ıa4 f gelip te: -· - - - - - 1 kadar şuursuz, bu kadar kendin 1 çıkmak, onunla bu 'halde konuş 1 kitki gibi iri, hakim, şeytan ba-j kalpli uşak öyle söyler jj-t. 
- Beyefendi şimdi çıkacak- den geçmiş bir halde hareket e mak dehşetli ağırıma gidiyor- kışlı idi. Yüzünde neşe, refah, mez göz ucile bana bakaJl J11 

1 
!ar. Burada si_z~ g?rüştürürüm !. diyordum. Ve .. Bu . tembihte_n du. ~nun bir zamanlar: . h~ya~, ~onfor var~ı. Ç~k ~ık gi belki de sahiden tanımaya~..ıt 

Demeseydı ıhtımal akşama sonra da gene kendıme gelmış, -Canrm, hayatım, herşeyım yınmıştı. Zannettim kı, bırılen van Beyfendi, durduğu }'f:I~ 
kadar: - Ne yapıyorum ben?.. sensin... bire beni görecek ve görür gör- gfilı başını bana çevire, ga11· 

- Deliksiz!. Dememiştim. Aksine göğsü- Dediği, bir buse için bin yal- mez: _Bunu da şimdi nerel 
Dedikleri gibi bir uyku çeke- mün daha çok kabardrğını, si- varışın bestesine uyduğu kadı- - Vay Belkiys'ciğim... çıkardın? .. 

cekmişim. Muhakkak ıki, bu ki- nirlerimin daha fazlasile geril nı şimdi bu halile karşısında gö Deye~e~, y~ruma . koşacak, Der gibi uşağının yüzüııe ~ 
bar yapılı uşak benim bu hali- diğini hissediyordum. Murtaza- rünce acaba ne yapacak, ne de- gene eskısı gıbı ellenme sarı- ka baka lakayıt ve hafif fl'P·. EtemJZZET 
mi görünce uyandırmaya bile ya hiç renk vermemekle bera- yecek?.. Deye düşünüyordum. laeak, nuni.:,;,et~izlik ifade etmeğe tıs! 

Kahvaltı mükemmeldi. !bir kahvaltr yapmlınrş, krtlık- kıymadı, fakat, bu halde bir ka her: Ve .. Her saniye geçtikçe heye- - Canım... ..., , laya~ sesile: 
Reçel, tereyağı, peynir, zey- ta senelerce kalmış ~a ölmeden dma: - Ya Rıdvan Bey.. Böyle canım daha fazla artıyordu. - Yavrum.. • _ Ene istiyorlar' 

tin, havyar, taze yumurta, çay, kendisini kurtarıp hır aşçı dük- - Acaba yardım edebilir mi- ha .. Bir dilim ekmeği senin ka- Hem, ne yapacağımr, ne diye- Diye dudaklarımdan öperek Dedi Bu sorguda· 
siit!.. kanına düşmüş gibi idim. Ta-

1 
yim?.. pından isteyecek vaziyete de ceğimi, niçin geldiğimi nasıl an ve ... Ben de şimaracak, ona !Ut- _ P~ra mı' .' 

Bir milyon liralık bir hazine- baklarda hiç bir şey kalmaym-
1 
Endişesile hizmet etmeyi daha gelecektim.. !atacağımı da bilmeyor, düşün- fen dudağımr yalnız bir öpüş i- _ Tavsiye ~p 

yi gözlerimin önüne yığsalar caya kadar hepsini yedim! ve .. 
1 
faydalı bulduğu için beni uyan Deyor, di!ilerirni gıcırdata gı- meyordum. Sadece zangır zan çin uzatacağım. Bu insanıma- _Yardım m;,··· 

da: • üstüste belki iiç bardak sütlü dırdı. Tuhaf değil mi? .. İsmi- cırdata sıkıyordum. Bu sıkışta gır titreyor, gözlerimin sislen- ziye götüren bir saniyelik alda _Bir iş mi' ··· 
- Al!.. çay içtim. Bütün bunları yiyip nin Murtaza olduğunu söyle- kin, gurur, ihtiras, istek vardı. diğini, asabımın bir ok yayı gi- tıcı bir tahayyül sahnesi imiş ve D" b" :. ·· ... t"fha111 ".~1 
D 1 d . b k d . . 'k .. d"" "d h b B" . d d k b" . ld" v. • d" 1 . . b" ıyen ır suru ıs ı ,.,,ı ese er ı, u a ar sevın- ıçtı ten sonra, vucu ume şı - yen mu ata ım: ır sanıye ışarı a aya ses ı gerı ıgını ve ış erımın ı- boş şeymiş. halbuki, dı Ve Ben b""t"" b ıarı :r;ır 

mezdim. Tepsiyi gözlerimi bu- detli bir rehavet geldi, çene ke - Beyefendi şimdi çıkacak- !eri fazlalaştı. lendiğini hissediyordum .. Tam - Beyfendi Hazretleri.. 11;0..ır:~ş gib? u~ 1 u~niıı i~ 1 

!andıran bir heyecanla hemen, miklerim yerlerinden sökülüp 

1 

lar... Ve .. Murtaza kapıdan görün kapının yanında bekleyordum. Beni görmesine rağmen, hiç den ve surat~!:~ ~~:nizaı~ 
önüme çektim ve hiç bir srra gö çıkacakmış gibi esnemeye baş- Dediği zaman adeta nerede dü: Murtazanın, tanımadı, alakadar olmadı, al- da ani d D ıha 0şas: 
zetmeden, hiç birisini ötekisine !adım. Boyuna geriniyor ve es olduğumu, ne yaptığımı, kimin - Beyefendi teşrif ediyorlar. - Geliyor.. dırmadan yürüyüp geçmek iste ce~ap = 1:111:1· bc~l ırı~· 
değişmeden tabaklarda neler I neyordum ! Hatta, bir aralık ne söylediğini bHemeyerek: Geliniz, kaprda bekleyiniz... Demesile Rıdvanın görünme- di. Gene ne iyi ki Murtaza: v . esını e 

1 
~~ 

\"arsa hepsini biri birine karış- 1 tok karınla rahat koltuğu bu- - Efendim?.. Dedi. Hemen yerimden fır- si bir oldu. Boyu adeta biraz da - Beyefendimiz Hanımefen- - Benı tanrmadınız fil 
tıra karıştıra sar'a nöbeti tu~ı !unca dalıp kalmışım. Dedim, alık alrk, bilmeye bil- !adım. Her tarafım sinirden ti ha uzamış, yanakları krraşaca- di sizi görmek için bekliyorlar. van Bey? ... , . 
muş bir hasta gibi yemeye baş- Bu uyku ve Tahatlık ne kadar meye, bir hayli adamcağızın ril tiril titreyordu: ğı yerde biraz daha dolmuş ve Dedi de 'benimle Rıdvanın Dedım, ılave ettım_: JI 
ladım. Sanki, ömrümde böyle sürdü bilmeyorum. Eğer, uşak yüzüne bakarak düşündüm. Bu Rrdvanın karşısın<'. bu halde gerilmiş gibi idi. Gözleri her va konuşmasma VP.sile verdi. İyi Bıtrıı 

işer c 
m'stır. 
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Bizim düşüncemiz' 

Türkiye atletizmi 
ne halde? 

Yunanlı güreşçileri yeniyoruz G. Saray - Beşiktaş H ti d• J ı· 
. Bu Cuma Galatasarayla, Be- aya arını ın eye }fil 

şıktaş gene karşrlaşıyor. 

. h'f 1 Geçen haftakı spor sa ~- e ~ 

Şimdiye kadar ya
pılan 5 müsabaka
nın 4 ünü Türkler 

Lig maçlarmın birinci devre- A l ld 1 k d• k I 
sinde karşılaşan bu iki k!üpten t et yı iZ arımız en 1 a em-

rnize, (Golspor)da çıkan Turkı 
~·e atletizmi ne halde selevhalt 
rnakaleyi nakletmiştik .. 

Sarı - Kırmızılılar kazanmış- l 'l b• l ki 
t!. Bu sefer şild için tekrar çar- eri e lZe an ataca ar 

kazandı 
pışacak olan Beşiktaş - Gala- -7-
tasaraydan hangisinin galip 
çıkması ihtimali daha kuvvet

bileceğim süra tle koşturaca 
O yazı hakkında düşündük -

!erimizin bir kısmını hülasa ede lidir? ... 
(Salı gii11kii nüshamızın 

de11an11) 

ğım. 

ccğiz! 
Makalede şümuHü bir çok 

~ikayetler var. Atletizm antre
nörii Her Abraham'm ismi çok 
geçen tenkitler arasında, Türk 
atletizminin bugünkü vaziyeti -

Kağıt üstünde G. S. ın şansı " 
fazla görünüyor. Yalnız Beşik

ilk 100 ve 200 metre 
koşulaum ... 

Göğsüm daralacak, kalbim 
çatlarcasına çarpacak, bacakla-
rım bal mumundanmış gibi vü
cudümün ağırlığını çekemiye
rek bükülecek, yüzüm bu ıztıtaş takımında değişiklik yapıl

C:ığını da hesaba katmak lazım
dır. 

ne de işaret olunmuştur. Bizce Beşiktaşın yaptığı ta-
Tedbir ve çare söylemeden, dilat hn. sene ~emere vermiye-

Yalrnız kusurılardan bahseden cektir. Alınan bazı oyuncular 
Yazı sahibinin, şikayetlerini iyi henüz pek gençtir. Maamafih 
toplıyamadığmı zannediyoruz. gelecek senP için çok ~eyler va 

Çalıştığı üç sene zarfında, deden yenilerin ümidin fevkin 
nekada·r faide temin ettiğini an-

811 akşam gürtş•cek "t''ik bey de bir oyW1 o a 1 d · trenörden sormak doğru olabi- ' • 1• · yn ma arı a ım-
ll·r F k 1 . •. bakala Yu11an şampiyonları kafifr reisluile beraber kansız deg-ildir. 

. a at at etızm rnusa - ==================="-'"-====:========'"========= 
rı tertip etmediği için Her Ab Güreşteki vaziyetimizin i~·i ı 1.TALYANLAR GELJ.YQR MU 
rahamı kusurlu görmek, tenkit olduğu bu seneki temasta belli . 
silahını yanlış hedefe sıkmak- oldu. r 
tır. Türk - Yunan güreş tema-

Atlctizm antrenörünün keha sının birinci günü, Zervinis, 
nete yakın bazı teminatıhakkın beynelmilel güreşçilerimizden \ • 
da yapllan imalar, Balkan olim Bürhanı yendi. Buna mukabil, 1 
piyadı arifesinde verilen rapor Adnan da Zamutu mağlilp et- ~ 
hatırlatılmak sur.etile, makul mek suretife galibiyet beraber-
hir şekle sdkulmuştur. !iğini temin etmişti. 

Konferans meselesine gelin İkinci temasta, üç güreşin ü-
ce; bunun mühim bir ihtiyaç çünü de biz kazandık. Bu suret 
;tdu~una ?izd~ kan~iz. Hatta le 5 maçın 4 ünü kazanarak Yu 
-cknık ve ıdarı atleuzm ~onfe- nan takımını ınağlı1p etmiş ol
ranslarının lüzumundan bır ya- duk 
n nız_da. bahset~iştik. GÜreşte gözümüz önünde ka-

Turkıye atletızm elemanları zandan bu galibiyetlerin iyi te

? • 

Davet edilen ltalgan111 (13) milli takımıdır 

Artık siir'at koşusu koşınağa raplı cehtin tebessümile teki"ıl
karar verdiğimden beri, idman lüs edecek ... 
!arda boyuna çıkış yapıyor, kı- Korkuyorum! .. Bütün bun-
sa mesafeler koşuyordum. larm V'Crece~_i ta~~ı az_aptan kc-J 

Nihayet 926 senesi İstanbul ku>'.orum. Vucudum ıstemiyor, 
atletizm birinciliklerinde ilk bu ışkenceye razı almuyor ... Fa 
sür'at koşularımı yaptım... k~~ şuuru~, benliğim , vücud~ 

100 metre seçmesini altı, ta- muı:ı mad~ıyat~~an <ı:Yr~lan bır 
nımadığım ve muhtelif klüple- şeyım, hır hıssım ıstıyor .. 
re mensup, gençle koşuyorum. Yalnız bir şey düşünüyorum . 
Bidayette geç kaldığım için en Kazanmak! ... 
gerideyim fakat rakiplerimi te-
ker teker yetişerek geçiyor veı "iki yüz metre için ilk ihtar,. 
kazanıyorum. İkinciyle aramda 
ki fark bir kaç santimetre ... Va ~e~afon_dan çıkan, bu insan 
kit 12 1/ 10. Bir iki kişi tebrik e- sesı agrandısma?ı beni, dalgın 
diyor, "bitirişin fevkaladeydi,. yan uyk~da ~alımden uyandı
diyorlar... Demek iyi koşmu- r~>'.or. İçım bıraz daha fazla e
şum.... zılıyor, bacaklarım biraz daha 
Yarım saat sonra 200 seçme- fazla 1-<esiliyor ... 

si. Gene altı kişiyiz, birici le i- _uzun fanıle pantolonum a-
k inci nihai koşuya kalacak. yagrmda_. ~~lın_ yün fanUem sıı 

. Acaba, 0 gün müsabakayı se- tınıda, çıvılılerım e~i.nde, hal
yır edenlerin, diğer müsabıkla- kın ara_sı~d~n sokag~. ç~kıyo
rın hatta beni te•vik edenlerin 1• Bır ıkı arkadaş e ımı sıkı
bu heyecandan rengi uçmuş za~ yor. muva_f~aktyet te~ı;_enni edi
y~f, ince uzun vücutlü ÇOcuğun Y~'. · · · Goruyo~um, ışı~~Y.?r~m 
hır sene sonra Türkiyenin bu mut-emadıyen hır şey du. unuyc 
mesafe üzerinde en iyi ada rum: Kazanmak! ... 

mı o tk· .. . , 
lacağı ve bir kaç sene sonra da l ruz n;e •-enın başl angmc 

ı>ın, bilhassa mektepliler mem- sirini sonra göreceğiz. 
ıı uiyetinden sonra, c;ok azaldı
<>ında da müttefikiz. Bir spor şubemizin olsun, 
'" H , . · · · t "b ·ı Balkanlardaki su faik mevkiine 1 

k
ey

1 
etı umh.bi1;11111Ytı1esıtı_ ı ~ a_rı_ e süphesiz sevint'yoruz. Fakat gü 

ıııa a e sa ı , a e ııınımızın -

beynelmilel kıymeti h · b' d mahallındeyız Daha kuraları 
aız ır e k •. 

rece yapacağı hatırlarına gel- nuıı ç: ecegll, çukurlarımız 
miş midir?.. Hiç zannetmeyo- kazacagı7. 

· · · d"ğ" k tı. d d' reşler salonun ortasına kurul . 
ıvı gıtme ı 1 anaa · n e ır. b" (R' ) 1 · B k l" b 1 muş ır ıng te yapı saydı, 

u ço sene evve uen aş ı· 1. d - . h l'k 1 . b. "f d . d"I tev ıt e ecegı eyecan ve a a a 
' an ır za ın te avı e ı meme- · ·b ·ı d h f 'd ı · 1 d · . d 1 b" h 1 kt ıtı arı e a a aı e ı o ur u. 
ın en ge en ır asta ı rr. 
Bütün bunları fırsat geldik

rum. Orada, bunlara kani böyle Hava ne _kadar . ~üze) kele 
olmasını isteyen bir kişi vardı, be~le~ neşelı neşe.Jı çıçe~teıı çi· , 
o d~, ~eyecandan rengi uçan, çeg·e adeta raks edercesı~e uçt
ıayıf, ınce, vücutlü <;ocuk, 0 da şuyorılar. Ben ?~ şu dakık:ıda 
bendim. kayrtsız, neşe ıçınde olabılir- 1 

çe yazdık. Hatta bazı ahbapla- Bu akşam saat 9,30 da dört 
tın yanında, menfi adam hissi- Ymtan şampiyonuna karşı, dört 
ııi uyandıracak kadar bu işlerle Türk güreşçisi ile çıkacağız. 
Uğraştll<. Bu sefer de galibiyet adedinin 

Su ı aylarda Fr111mı ve Avusturya milli takımlarını ;•ene11 ita/yan (A) ekip/ ıi11 son reslmluinden b/rı O koşuda da ikinci oldum dim, fakat benim iki yüz met 
Futbol meraklıları çek iyi bir te- c•vap gelmemiıtir. Alakadarlar, İm· lara müaait olmaaınr temenni ediyo- İki yüz metreyi 25 saniyede k~ rem __ var, .ü~er~~e bir kabus gi 

şebbüıte bulundular. iki maç için kan olduğu takdirde ltalyan federaı· ruz. Son zamanlarda AYnlpayı taıır tetmiştim. I:• ç(o~n ıkı yuz metre .... 
Balkanlara gelec•k olftn ltalyan (B) yonunun davetimize kabul cevüı ve- tan ltalyan futbolünün biç olmazaa . Şimd_i düşünüyorum, o vakit '5!r1Bmı .Yalı günk{J 

Gayretlerimizin boşa gittiği bizde olmasını temenni ediyo milli takımını lıtanbula davet ettiler. rcceğine emindirler. (B) k11mın1 görerek merakımızı bi- kımsenın nazarı dikkatini cel- nushamızda) 
ltalyanlarclan henüz muvafık bir Biz teklif ettijiimlz tarihin ltalyan raz hafifletmiı olacafız. betmeyen bu dereceler şimdi R .. - .. - ""' ·-·--- -

beni düşündürüyor. Bana on al emcumhurun buluuacağı miıoabakı, 
ılluhakkaktrr. Değişmiş bir tek ruz. 
sey göremiyoruz. 
Ana spor olan· atletizmin şim

dikinden yüz misline muhtaç 
olduğumuzu da biliyoruz. Fa
l:at bu şerait içinde kat'! bir ı:a· 

Buz üstünde dans müsabakaları 
~r buçuk yaşında bir ç~uğun Fransa _:•.up~sı fu~bol müsa-

Avru-,a hab~rlerl ılk koştuğu tOOme.rede 12 l/ lO bak~ları fınzı,h Mayısın üçünıdr 
Almanlar çok ciddi ve 200 metrede de 25 yapıver- Pa_rıste ~olomp sahasında icra 

re bulamıyoruz. 

Bir sporun ilerlemesi için o 
~Poru bütün teferruatile tanı
~ ·an bir çok insana ihtiyaç var
ctrr. Koşanlarla koşturanlarrıı, 
terbiye, seviye, malumat ve tek 
1ik b11gileri arasında büyük 
farklar olmamalıdır. 

Niçin Amerikalılar bütün nıil 
Yarlarına rağmen bir Biyariç, 
bir Nis meydana getiremezler .. 

Fransızlar küçüğünü olsun; 
Lir Nev - York, bir Londra ni 
Çın yapamazlarsa? Amerikalı-
1~.r da Nis'i onun için yapamaz 
1 ıır. 

Bir işin yaşryabilecek şekil
de ortaya çıkmasında bütürı 
rnilletin uzak, yakın dahli var
dır. 

Her Abraham için söylemi
yoruz. Alelümum antrenörler· ' 
?~n h~kiki bir şekilde istifade 
ıçın kafi derece hazırlıklı olma 
<lığımızı hatırlayalım .. 

Daima söyledik; antrenörler Üç dört sene evvel, cazb:ınd'- 'yarlar. Ame.-ikalılar da, buz üs-
?urada hava t~?diline gelmiş ın hV:ı üstünde iken, mulıtclif tünde dansın parkeden daha güç 
ınsant,:ır mevkıınde kalmağa dans müsabakaları yapılırdı. olduğunu kablıl etmekle beraber 
mahkumdurlar. Bugün dans hevesi eskis gi- salonlar~an. ~aha tem:z hava?a 

Antrenör çok çalışanlar _ bi değildir. Salonlarda, barlar- 1 yapılacagı ıçın, mukavemetın 
hat ve usulünde çalışmağ~· :~. da, deniz kenarlarında dans e_t- daha kolay olacağını iddia edi-
retmek üzere getirilir. g mek için, çiftler o has_talrk halın yorlarmış. 

Biz antrenörü calıştırmağa deki iptilayı gösterınıyorlar. ____ ...... .....,._ ___ _ 
başlatsın, diye getirtiyoruz. Avrupalrlar, geçmeğe .. b~~lr- Franıa tarla kotusu faınpiyona11 

Tabii bn vaziyette antrenö- yan dans modasını buz ustune Pariste icra edilen ve bir çok 
: ün rolii spor muba:isırlığını ge nakletmek için çok. c;alışma~a kıymetli koşucu'ların iştirak e
Çcmiyor. başladılar. İsviçremn muhteltf deceği Fransa tarla koşusu şanı 

Her Abrahamın kifayeti ilmi yerlerinde müteaddit dans mü- piyonasını (Rasin klüp) ten 
{esi nol-tasını atletizm federas sabakaları tertip edilmiştir. (Reol) kazanmıştır. 
Yonuna bırakıyoruz. .. Geç~~ı hafta, tek, ikili .~e üç- Ordular arasında turnuvayı lngilizler 

Atletizm federasyonunun ek- lu dansozler arasında musaba- kazandı 
seri tesebbüslerini antrenöriin kalar yapıldı. Fransız, İngiliz, Belçika or-
raporlarına istinaden yaptığına Bu hafta da, buz üstünde du muhtelit!eri müsabakaları 
b.akılırsa idarecilerin antrenö- mukavemet dansı yapılacaktır. hitama ermiş ve neticede son 
run ilnıi~e inandıklarına inan- Avrupalılar buz üstü dans müsabakasında 2 - 4 Belçika 
ltlak lazımdrr mukavemet rekorunun, salon ordusu mağliip, İngilizler tur-

F K. rekorunu geçemiyeceğini sövlü- nuvavı kazanmıslardır. 

... çalıııyorlar mesi, üzerinde tevekkufa değer c<hlecektır. Her sene olduğu g 
önmüzdeki mart ayı zarfında bir hadise gibi geliyor. ?ı. L_1;1 sene de Fransa kupası R< 

Patiste Fransız ve Alman mil- İki saat sonra nihai koşular. ısıcu;nhur tarafı:ldan galip ta-
11 takımları çarpı a kt B 100 metreyi 11 2, 5 te Cevat ka- kımııı kaptanına verilecetkir. 

ş ca ır. u zan H ş· . 
münasebetle Alman federasyo- . ıyor. ay~ı: ınası ve ben 
nu şimdiden milll takıma gir- hır ı:~ra?~ ~-ıtı~ı_yor_ı:ız. .. .. 
mesi ihtimali olan bu""tu··n İkıncı,uçuncu, dorduncu, ben oyun- dörd.. .. .. C • 
culara birer mektup yazmıştrr ~ncuyum. evat la aramız-

Bu oyW1culann adedi · ·: da d~rt beş metre var ... 
yırmı Bıra 200 'h • 

ikidir. Bunlar müsabaka t · sonra metre nı aı 
arı- ko y ş· . k hinden on beş gün evvel B r şu. arışı ınası azanıyor 

civarında fütbol sahası ola~r ~i~ ~e~n g~ne dördüncüyüm_ fakat 
kampa çekilecekler ve mu··saba ç cu hata yapmış yerme ben 
· - ücüncü ·1· dT 

ka arifesine kadar orada çalıştı- ·ş· .1 an e ı ı~orW11. 
rılacaklardır. ınas_ı_ m~safe~ı 24 3/ 5 te koş 
M·ı1· t k k d muş. Turkıye rokoru 24 1/5 le 

ı ı a ım a rosn orada R r . 
. . "k" au un. 

yırrnı ı ı 'Oyuncu arasından tes- 0 .. - ıü 
bit edilecektir gun mag P ettikleriınln 

F · arasında yeni yetişen sür'at k 
ranaız koıucusu (Keller) şucularm' · · . h • 0 

"k' . m en ıyısı, atta şam 
ı ıncı · 1 . 

Kapalı bist dahi:.:nde ·k· · pıyon ara rakıp addedilen Enis 
•. • , 1 ıncı te vardır. 

musabakası yapan Fransız Kel Yar · 
le: ~oston şehrinde ikinci gel- daşın 1:e~~k~on.ra bır ~a~. arka
mıştır. Mesafe bin yarde idi erı, ert~sı . gun ga-

B" . . 1 . · zetelerde dereceler ılan edilir-
ırıncı ge en Amerıkah k . . . . 

2,17 1-5 dakida müsabaka 
1 

k en, ı_smımı~ geçmesı._.. ye 9~6 
zanmıştır. y a senesı atle~ızm mevsımıne bır 

F ı perde çektım. 
ransa - talya 

ilk büyük galibiyet . .• 

Bilardo dünya faınpİyonluğu 
M111rlı diln_!'a ....,.p~y .:>nu oldu 

Marsilyada cereyan eden dün 
ya bilarJo birinciliği müsaba
ka!acı hitam bulmuştur. Son 
müsabakayı_Belçikalı (Vanbel) 
ile Mısırlı (Havsa) yapmışlaı 
ve Mısırlı 300 puvan yapmış bu 
na mukabil (Vanbel) 278 puvan 
yapabilmiştir. Bu suretle Mısn 
lı dünya şampiyonu olmuştur. 

Kapalı biıt Amerikı. tampiyonaaı 

A'll.erikada kapalı bist sam· 
piyonası yapılmıştır. Ely-evm 
Amerikada bulW1an Fransız ko 
şucuları da lı•ı müsabakaya işt• 
rak etmiş (Seramarten) 600yaı 
dada ikinci v,. (Keller) 1()()( 
yardada dördüncü gelmiştir. 

Hollanda muhteliti 

Fransız v,. İtalyan boksörleri 
arasındaki beynelmilel temas 
Nisanın on dokuzunda icra edi
lecektir. 

Çekoslovakyada proleıyonel 
klüpler çoğalıyor .. 

Hollandanın l'n iyi oyuncu 
!arından mürekkep lı•r takın 
yakında İngiltereye giderek o
rada en kuvvetli amatör klüJ> 
!erle bir iki müsabaka yapacak 

Sene 927 ... Açık, sıcak, gü- tır. Gidecek muhtelit hemen he 
neşli bir mayıs günü, bir cu- men milli takım derecesinıd 
ma ... Kadıköyde Galatasaray ıkuvvetli bir takımdır. 
atletizm .bayramı var... Bir Fransız atleti vahim bir 

Pil_sen şe:1rindeki (Olempia) 
ve Pılsen spor klübü federas
yon tarafından 1931 ve 1932 
mevsimi zarfında resmi profes 
yonel lik müsabakalarına kabul 

, edilmişlerdir. Bu suretle Çe
l . koslovakyadaki klüplere iki 

profesyonel takım ilave edil
miş demektir. 

Bir harp takımı Amerikada 

"l ttihatspor,. külübünün vi- kaza geçirdi .. 
ran, toz içinde, pis, örümcekli Fransa yüksek atlama rekorc 
kırık camlı, bir odasında yarım meni (Lavden) bir roğbi müsa 
saattenberi, gözlerim kapalı ar bakasında mühim bir kaza ge 
ka üstü yatıyorum. İçimde 'bic ç,inniş bacağının kemiği iki ye 
ağırlık, bi~ bezginlik, korkuyla rinden kırılmıştır. Yakında ker 
karışık hır heyecan... Ağzrm, disine ameliyat yapılacaktır. 
dudaklarım kuru, boğazım ya- Hakem bolluiu 
nıyor. .. .. .. . Fransada neşredilen son is 

Üstle Oçyflzlü b.r da ıs6z grupu 
tıa Os/ılnde, t /: b.r huı dansöıO 

meharet Lösl:rirkm 

Amerikaya giden (Hacok) 
namındaki Srrp takımı ilk mü
sabakasında (Lienza) takımı
na sıfıra karşı dört ile maii;lüp 
olmuştur. 

Üstumu orten battanıyenin tatistiklere nazaran hali hazır 
altında toplu d~ran bacakla- da Fransada boks hakemi ola 
rım, yor~un . .V~ a~ır. :. . rak tanınmış üç yüz kişiniı 

Bu agır, olu hır yuk olan vü mevcut o~u tahakkuk 
cudıımu biraz sonra 200 metre mistıir 
üıerinde çrl2'.mca, bütün vere-

.. 
ış-ı tur. 
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Beyazıt cihetinde evle
ri soyan hırsızlar 

Kadastro faaliyeti 

Müdür Rüştü B. 
izahat veriyor 

Birinci sahifeden geçen yazılar 
::---:~ ~ - ~ , .... ~..... ,u. _. ;; , . .... _ . 

İstanbul kadastro ir:;leri mü- Meb'us intihabı 
düıü Rüştü B. istanbulda ka- kanununa ilave 

60 parça emlakin 
iadesini isteyorlar 

Günün en mühim 
meselesi .. 

Hizmeti maksure 
(iizlenenler yeniden 
askerlik yapacaklar 
ANKARA, 9 - Hizmeti 111e' 

buresini nefer olarak ifa etı:ıı' 
hizmeti maksurelilerle hizıne 
maksure hakkını, askerliğiıl 
nefer sıfatile ifadan sonra ka· 
zannıış olanlar geçen sene nı~ 
lisin kabul ettiği ihtiyat zabit 
ve memurlar kanunununu mua 
del maddesine göre bir sene tal 
fında bu vaziyetlerini şubelert 
ne ihbar etmek mecburiyetindt 
idiler. Bu müddet, bugün alı" 

' 

Çete efradından Y ekvart, Baloncu 
Remzi ve Y orgi yakalandılar 

dastro faaliyeti hakkında atide- edı·ıecek fıkra.. - - .. -~ 
ki beyanatta bulunmuştur: 'f d ) 

- İstô!nbulda kadastro tatbi- (Başı birinci sahı e e (Başı 1 nci sahifede) 
(Başı birinci sahifede) yeye teblig' etmiştir. Bu tayin ' 

katına (341) senesi temmuzun · · '!d ı · · t k ıI bu gıbı mesaı e ussıya a ap he\_•eti umumiyece tasvip edil- çıkarmamak, onu nakde tahvil 
da bafilanmıştır. Muhtelif semt- ı d - · t 

manın doğru o ma ıgım ışare mıs.tır. ederek onu refaha kavu.:tunnak 
lerde ayn ayrı hey'etler çalış- · · 'k · · ~ 

ederek venlen ı ramıyenm mu- Müteakıben komisyon büro- mevzuu bahsur. Bu itibarla j...I 
mış, s.ehir, sokaklar esas itibar · · k nunun ,. 

vazeneı umumıye anu. l:ı.rile tali komisyon~arın soıı gelişi güzel efradın elinde mü-
edilerek büyük parçalara ayrıl- . ahkamı hususiye.ve tabi bulu- b ·· 1 .. k raporlau 

on eş gun u mesaı rakabcsiz bırakmak elbette caiz 
mıştır. nanlar müstesna olmak üzere k'k d"I · · 1 · d hll 

S 1 h A l n arasında kaln•ış b" cok Faali'V.·etin muhtelif mahalle- \'arı"datı devlete mu··ıeallı"k ı'ava- tet 1 e 1 mış ve ış enn a olmaz kanaatimizçe en kestirme fleyazıt, u tana met ve ya arı • • ır , • xiyade tesri olunması kararlaş . . . . 
;ofya civarında uzun müddet- yerlerinden yaralanarak ferya- l~~e ~eksifi muvafık görülmüş. nin mucibince kaçakçılı~ dolayı nnlmıştır. İçtima geç vakte ka y~~· ışı gc~e de~l~tın sıkı bır 
tenberi yapilan bir çok hırsızlık da başlamıştır. kopru basından Kumkapı) a ka- 'sile istifa olunacak nakti cezala- dar devam etmiş ve hararetli murakabesıne tabı tutulacak o
ların fai~i i.iç ~işiik bi~ ~ete zabı Çığlığı işitenler gelerek Bur- dar olan saha dahilinde faali ye- rın nısfına kadar miktarı mu?· l olmuştur. Yunanlıların hükfı· lan büyük teşekküller tarafın
taca tak~P. ~dılmek~e ıdı. Bun-ı ham bitkin bir halde tasların a- te d.evam ~lunrr:~·;tur. Bu saha- birle.rle k~ca~ı~~ derd~!'~1 emr.ın-ı rnetimizden. iadesini istedik le- dan idare etmektir. Şüphe yok 
!ardan bınsı evvelkı gece Beya- • da~ı gayrı men ·'. par~alar ek- , de hızmetı. go~~enlere. ıkramıye ri emlak mıktarı 60 parçadır. ki; sermayesile, tecrübesile, tek-
z•ua dolaşmaltta iken yakalanan j rasmda1:1 çık~:~ış ~.e Etf~l has- senyetle akar halındedır. Akar olarak venlecegıne daır olan 50 Dördüncü büro, İstanbulda o- ·k k , ı·ı f ·d 

1
. ·ı 

Y k A ı d ı tahanesıne gotiırmuslerdır Ço- h" 1 . .. dd. .1• 1 - d . . . d ·1 . nı uv•e ı e, aı e ı anasırı e, 
sabıkalı e varttır. r_ca aşa- ı · · sa ıµ erı mutea ıt ı an ara rag • nci mad esme ıstına en ven· lan bu emlak hakkmda tetkı- Ih d h" d h . k' .. 
rı da baloncıı Remzi ile Yorgi- 1 cuk biraz sonra ölmüstür. men müracaat ederek haklarmı mekte olduğunu ve Hasar: Be~ k:ıl yapmaktadır. e ~sıl .. a . .'1 e. ve . ançte 1 ıtı-
dir. Baloncu Remzi bundan on tesbit ettirmeğe itina gösterme y;n kaçak ve mektum tabırlerı Yunanlıların bwılardan baş- barıle buyuk bır şırket veya 
heş gün !' adar evvel Kumkapı Ki;isede terkedilen mektedirler. Her biri hakkında hakkındaki noktayı nazarını ka iadesini talep ettikleri bir müessesenin bütün işlerde oldu 
cihetinde dolaşmakta iken gö- çocuk ayn ayrı tahkikat, vergi ve ta- doğru görmediğini, her _iki ;ahi- takım emlak vardır ki, bunla- ğu gibi bunda da temin edeceği 
rülmü~ ve :,,akalamnak istenmiş Beyoğlunda P:ınaiya kilisi- sarruf defterlerinde taharriyat rin kanunlarımızda aynı n_ıa~a- ı rın iadesine imkan olmadığr an muvaffakıyetin yanında, ferdi 
ise de tabanca ik polisin ü:ıeri- ne terkedilmiş ıo günlük bir kız icrasına mecburiyet hasıl olmak da kullanıldığını. kaydetm.ı.ştı~. , laşılmıştır. 

1
• • • • teşebbüsler pek cılız kalır. Bu-

ne hücum etmiş ve memurun tadır. 1 Hasan Fehmı Bey. (~umus- Bu kısım ~m akte.n. ıadesı la nunla beraber maksadımız, bir 
çocuğu bulunmuştur. Bırakan k ı tı a ı l ı. ı ı t 

yakasını rla yırtarak ka<;mıştır. kadın aranmaktadır. Şeyh Mehmetgey!ani, Hoca-
1 
hane cevap verere 1~s~ıya n zrm ge en. erın t.ar.c 1 ~ 1 <ıyme nevi inhisar sistemi kurmak de-

0 !!u·· ncleıı berı· takip edilmel:te p- şa Hob\'ar Alemdar Çelebi- lrnpıldığı yolunda vakı ıfadeye muamelesı teknık buro tarafın _ 'ld" K d"J . d 1 k " " ' - · ' ! · · · k ı 1 b d J' · gı ır. en ı enn e ça ıı;ma 
Oı~ıı baloııc,ı Remzı" nı·n du··n <le Sarıy"rde kavga - ı Al' . M ıı f . B' ısarct ederek hıssıyata apı mış dan yapı ması ve e e mm ve- k b·ı· . k" .. ... ... og u aettın, o a cnan, ın- • . . . . 1 d . . J" A a ı ıyet ve ım anını o-oren va. I 

k d Y · ·ı b b b" d' k E· ~ · s· N. ı olmak ıcın hıç bır sebep oma ı- rılınesı mukarrer · ır. rııavtit- _ "' 
gene ar a ası or~~ ı e era er Sarıyerde Daüdibi sokağrnda ır ıre- , ·m~n. •nan,. ve ış.an ğını keri:disine terettüp eden teş luk ahalisinden .olup ta u:rnn Jtan~aşları, kendi hesapl~rmaj 
clola~tıkları görül muş ve bu se- \ oturan bahkcı A~iz , berber İs- cı mahalle~erının tetkıkatı .. ık- ı rii vazifeyi yaptığını söylemiş zamandan beri Istanbulda ika- aynı sahada çalışmaktan. kımse 
feı 'Jir hadise vukuuna meydan mail ve refiki Süreyya tara fın- mal ve a!akadar~ardan mura- ı kaça'' ve mektıım tabirlerini bir met eden hir takım eşhasın e- · ~en~d~n:ıez. A:sıl gaye; ıhr~cat, 
veri meden her ikisi de ya•:alan dan bıcakla varalanmıstır, Sü- caat. edenl.ere. y~nı senet ve ç~ıı- , leştirınekte'ti mah;mrlan izah et tabii vesikası istemelerinden çı ışlerın~ızı tanzım ~t?1ek, da~~de j 
mı!jtır. Baloncu Remzinin her · k 1 - İ .1 1 lan ıta edılmıştır. Elyevın Kop- miştiı-. Hasan Bey ifadelerine k~n ve üçiL-ıcü büroya havale e- ve hançte bunun ıçın teşkılat 
zaman ii ~crinde tasıdığı tab:ın- rey}t'a yaya a1nmhış,tahsmaı kcaalç· rüden Yemiş . iskele. sine Ica~a.r 1 devam ederek kaı; ·.ın bilavasıta dilen mesele iki heyeti mürah- yapmak, elhas.ı.1 f .. ertler tara .. fm-

. mış ır.. ara ı as aneye · - 1 k 1 r d ı b k kk ıı 
ca<;ı alınını~ ve hu tabancanın ' dırılmıştır. o a.n ~abanın ı ma ı muame atı- ivergilerde ikramiyeyi kabul et- lı'lsa arasında halledilmekte ol- an ° sun, uyu'. teşe . u er 
ela Sııltanahmetteki bir hrsızlık Tahsı'I le ıstıgal olunmaktadır. memiştir. Kanunlarda yalnız 1 t:uğuncian heyeti umumi yeye tarafı_ndan olsun'. ?d~r~ edılec~k 
esnasında Dr. Mitat B. in C\'İn- memurunu ! lrnçaktan bahsediyor böyle yan- intikal etmesine lüzum kalmıı- I ol~n ıhracat f~a~ıyetını sıkı hır 
den c;alınclığı tesbit olunmuştur. dövmüşler Hamal intihabatı Jış bir yol açabilecek otan şekil-lm;strr. Bu meselede alakadar murakabeye tabı ~utzı?.a:tır. Bu 

!ere hir nihayet verilmesi icap ıııılunanların miktarı üç bini mevzu etrafın~akı .. mulahazala-
Bn suretle çete efradı tamaınile Galatada gaz deposunda ca- --· • m başl<a bır g d h · y · h , • -:-d etmektedir.Memleket icin en uy mütecaviz olduğu tesbit edil- ~ı ızı. • _un a a mu-
elde. edilmistir. Ha~larrn~aki .ev 1 lışan Anlaş ile depo sahibi Kos- enı ey eb ı are gun olan ~ekil tahsil ile alaka ıniştir. ıassal ızah edecegız. 
rak • 1,e. ?eraber. buı:un mud~eııı- 1 tantinidis, kendilerinden vergi intihap edildi dar memurlara mekt~~~ttan .ik il ~.üklı'.11etimiz, bu.'.1.1.arı Türk Siirt Meb'usu 
mumılıge tevdı edılereklenlır. borcunu 'stemeğe gelen Maliye H 

11 
. . . h t· Jramiye vermemcktedır. demıs· tabııyetınde addettıgınden av· MAHMUT 

O 
ama ar cemıyetının eye ı . · ' b · · • tomobil kazası ı memuru Ahmet B. i yumrukla .d . .1 b ık· k tır. rıca eta lı vesıkası talep olun-

şam bitecektir. 
Vaziyetlerini 

yeniden askerlik 
gizleyenlcrt 
a tırılacak · 

Rcjisiiru : ERı ST LUBlTCl l 
M .imessile,i: 

JANETTE MAC 
DONALD 
l'aramunt mm 

ljttiham Ediyorum 
ı are 111 tı 1a atı evve ı a şam \ f Ak B (. · · ·· · · .. . dövdüklerinden yakalanarak .1 b ld - tık Yusu cora ey ,stan- masını gayrı varıt gormustiır. 

Fatihte Haydarda Oturan se nı ıayet u ugunu yazmış . • .. . . k y h · ·· ıh . - 'h ki d hk"! .. . . . i bul) bütre encumenının no tav· unan eyetı mura 1 asası 
k. 1 d R . . . d a arıw a ta ı 'ata baslanmış D 1 t f b şlan " , 

ı.z yaş arın a aşıt ısının e ı t' • un rey e~m asnı ın.e a · ı· nazarını müdafaa eden mazbata henüz noktayı nazarını resmen Kambiyo Bortı831 n~ 

t~ 
~~ 
>P 

bir çocuk dün Galatadan geçer- ır. mı~tır. İntıhap heyetı, hamal- muharriri ve bütçe encümenleri hildirmemistir. 
ken şöfer Hamparsonun otomo Bir dülger yapıdan l~r.ın istedikleri kim.~eler~.1:~y~ ! reislerinin bundan evvel maliye 1 Fakat k~misyonda tereş~üh 
oili çarpmış, yaralanmı~tır. düşerek öldü tı ıdar.cy~ n~mzet .. g_?t~;~. ı~ı cı 1 encümeni azası sıfatile mezkur eden mallıınata göre, Yunanlı 

?. - Şoför Hasanın idare sin- hetle 111 ~ıha. at gu;~ tu u 0 ma ı encümen mazb tasını kabul et- la r alakadarların Türk tabaası 
, . ., . Beyoğl unda feci bir kaza ol- mıştrr 'ı! enı heyetı ıdarecle sa- · 
.ekı oto.nohı dıın Galatadan muş b'r d" lg b' .. k h · . "d d k. k mi bulunduk! ma işaret ede- c:cldedilmek suretile lstanbultla 
~eçerken bes yaşlarında Muam 1 

.. u er ınanın ust a- bık ı:yetı .1 • ;re en ım~e Y~. , rek "en iyi şekil bu mazbatanın kalmaları esasen hükumetimiz 
. . 1 · b' - tından duşerek parçalanmıştır. tur. eyetı 1 are çarşam a gu- ·bir defa daha her iki encümen cc bildirilmiş olduğunu nazarı 

f 11er ısmınc e ır çocuga çarpa- Beyog-luııda Lu' lecı· hendekte o· nu·· 'ıctı·m~ ederek aralarında ye , 
-ak yaralamıstır. • ~ · tarafuıdan birlikte tetkik edilme ifbara alarak bir formaliteden 

turan Ebniye ustası İtalyan te- ni reisi intihap edeceklerdir. sidir." ibaret olan etabli vesikası ita-
Zavallı bir çocuğun baasında:ı Petro Tepebaşında Kuvvetli tahminlere göre yeni Silleyman Sırrı Bey (Yozgat) rı meselesinde ısrar etmiyc-

feci öliimü İtalyan ticaret biirosunda iskele heyeti idare arasında bulunan Yusuf Akcora Beyinı: noktayı ceklerdir. 
üzerine çıkarak tamirat yapar- kaymakam mütekaidi Mustafa nazarıııa iştirak etmi~ ve maz- Bu meselenin bir hafta zarfm 
ken bir aralık müvazenesini kay Beyhin ceımı· iyeyt r.eihsi 01.m.adsı batarın bütçe ve mali ve encü- lı<' intaç edilerek talimat bekle 
bedcrek yerde bulunan ankazın mu teme l ır. enı eyetı 1 a- menle-i. tarafından müştereken mckte o!~n tali komisyona teb-

re azaları şunlardır: müzakeresi hakkındaki takrir ıigat icra edilmesi muhtemeldir. 
üzerine düşmüştür. Sukut neti- Mustafa Bey, Tütüıı iskelesi, 

· d p t k kabul edilmiştir. z J'k d ı bli 

lnı:tli ı 1030 r .e\ ~ 65 .10 

l>ulor o 47 22,()( ~l! i nı 3 35.0C! 

Frınk 12 03.50 \fark 1 !IUO 

ı.ıreı 9 0100 Ley 79 . :ıcı 
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ı CENNET YOLU • von DER TANKSTELLE DREİ 

)ayanı h•H<t opcr.ı ilnıiııin ıı.i• rdlığü fe\».altdc rağbet '~ mu\lf· 

fakivtt 'e Hki olan t•lep ve ar~uy• cmuml uzerine 

Ka~ımpaşada Tahtagazı ma
ıallesinde, Tekke sokağında o
uraıı gümrük manifesto me
nıı !arından Sabit B. in üç ya
mdaki oğlu Burhan, evin bah
esinde oynamakta iken bir ara 

ık duvarların üstüne çıkmıştır. 
;akat duvar taşları bozuk oldu
u için bu sırada alt taraftan bir 
a kaymış ve üstteki ta~lar yu 
arlanm«,tı •. Zavallı çocuk taş 

cesın e e ro ustanın aburga mütekait kaymakam , Osman aten a a a ar ar eta ve-
kemikleri parçalanmış, başın- reis, Peturkeli, Galata gümrü- Bir izah sika almaksızın Türk tebaası i 
dan da ağır surette yaralanmış- g-ü hamal başısı, Mustafa E- olduklarından Yunan hükume-

M h 1 Şükufe Nihal H•nımın bır diş ma- · d 1 · h · t · 
tır. ecru derhal talyan has- fendi. Cubuklu gaz deposu ha- .. be .

1 
b h 

1 
. tı e mese eyı e emmıye sız 

tahanesine götürülmüş ise de i- mal ba~·ısr. Ağabey, İstanbul dcunub'.".undast ktı be s
1
a "tengkia~ekt: ebrı.n sıfatile İstanbulda bulunmakta Bır kaç gun dahı iraesine dnarn olunıcıkıır. 4 

fade veremeden ölmüstür. gümrüğünde kol başı, Niyazi en ırın " vu u u "" ·dar. ·~ görmektedir. Bunların tali ko- •••• • ..................... . 

ELHAMRAda 

Tütün piyasasında 

· . İ .. .. _.. ya,.ya cevaben, gene o gazete e ıntt · ·· tl tabi'! 
Petronun cesedi morga kaldı Efendı, stanbul gumrugunde 1 d b. kt bunu okud k B nıısyona muracaa an, e ı e 

J · ö L • r·· Ef d" şar e en ır me u u · u re mahsus tazminattan istifade rı mıştır. kısedar, mer ut u en ı, . 11 • k tt"g·· e 1 b" 
H 1 k .. · h 1 b ncşrıyatm taa u e 1 1 m sc e ızc r,.;:.ksadile oldug"u söyleniyor. 

İş Bankası 

Haber aldıfınmıa göre önü
müzdeki teşrinievvelde çekile
cek kura'dan itibaren gerek mü 
kafat miktarı,gerek kazananlar 
adedi bi mislinden fazla tez. 
adedi tezyit edilecektir. 

- . - --·· - -~ 

asırcı ar oşesı ama aşı- . 1 d - d b hususta b" 
S b U · h aıt oma ıgm an u ır §<y Bu tazminat için müracaat-

sı, . a an çavuş,,. m.ur yerı a.- söyleyecek deg-iliz. Yalnız s. üklıfe Ni 
1 b H Ef d h1r izdiham halinde berdevam-ma asrsı, useyın en ı h 1 H k b d d' . a ;tnımın mc tu un ~ o ış ma- d 

Gazcılar, Süleyman Efendı, cunu ilanı münasebetile, intişar eden ır. 
Meyve halinde hamal başı, Ali Tazminatın, istihkaklara nis 

fotografının Milliyet matbaasından b 1 k ·· d be · b t' Tetto, Sirkeci Şimendiferinde ete anca yuz e ş nıs e ın 
almmıs olduğu hakkındaki fıkrayı d 1 b'l ğ" hm' d"l' kol bası, Ali ağa, Peturkeli, A- e o a ı ece ı ta ın e ı ıyor . 

. tashihe lüzum görürüz. Milliyet ga- ı 00 000 f t } ' · ·· t · raba vapurunda kisedar, Muhid , s er ını mu ecavız 
zetesi kendi kolleksiyonu dahilindeki b" k b.. "k ·· din Bey, Balaban ve bağdat is- ır aç uyu muracaat ta mev 
rtsimleri hi~ bir ilan şirketine ver- tt 

kelesi, mütekaidini askeriye- cu ur. 
d mez. Ve netckim bund• da öyle ol- Maamafih şimdiye kadar ya-

en. muıtur. ŞükUfe Nihal Hanımın fo- pılan tetkikat, taleplerin lıa"-T eberru · J tografı diğer bir ak113m gazetesınde li mübalağalı olduğunu göRter 
Hilaliahmer merkezinden: 
Selimiye piyade üçüncü alay 

zabitanr tarafından merkezimi
ze 12 lira 92 kuruş t~berru e
dilmiştir. 

Alenen arzı şükran olunur e
fendim. 

intişar eden rom•nr münasebctile, mektedir. 
mtııkur gazete tarafından basılan bir Yunan heyeti mürahhasası-
reaimden iıtinaah edilmiş olabilir. nrn tahminine göre para tevzia 

Herhalde Şükı'.ıfe Nihal !-!anımın tına beş aya kadar başlanab'le
tahkik etmeksizin vermi§ olduğu ce- cek ve komisyonun bütün ıne
vabın bu kısmını Milliyet şu ve~hile saisi ise yedi sekiz ay kadar de 
tasb'•-c lüzum görür. v;,ın edecektir. 

' ,., ~ . > • • ... : -..' - -

MiLLiYET 
MATBAASI 

Avrup11dan r;etirdigi Tahta Hurufatla Büyük duvar 
Afifler! yapar. Her müesseseye elverişlldlr. 

Yeai senenin Kazanç Defterleri netts surette basılmıştır. 

\ll'cmua, ıcozcte, evrakı mathııa, fatur;ı, mcktl•pluk h:\t,a 

Telefon lst 3911 • 2·3 Kitap kısmı 

3 JETTA GOUDAL 
VICTOR V ARCONI 

JOSEPH SCHILDKAUT 
YILDIZ - ••• 

MAHKÜM 
KADIN 

filminde 

S,Ul:\lll>.JI Yl .'<A~ OPl-:RET Hl~H:Tl'll'< TEMSIJ.LF.RI 
Bu ak;aın salt ":!I ,.JO ıe haıısız Ti)ıtrosunda Turnenin en mtfbur 

ıenorn :llÖS)'Ö Kolinious şerefine bü. ülc !!"•la mii.amcresi oluıl 

O NOTOS 
) 'arınlr:i ~\~ırşaınh1. ık~a.mı 

TO PIF-PAF 
pcrfcmbe •kfaıDı 

TA PARAPİGMA1 
!'ek )alundai XAN"I 1 il M~:LA GHR 1 NJ 

••••••••••••••••••:c:ocoo_ 
MELEK SiNEMASI 

.Oehakar EMiL JANNINGS' ın 
ı·:n son ,., tn kunetli ııhc<eri 

YALAN 
filmini takdim ediyor. Hnıtı hakilm·cdcn bir s•hne - liıı . r .. '"" babı· 
lık hiılerinin mücadelesi ... ~'.!\llL JAl'<l!\CS bu fil mi CAR\ COOl'ER 
ve J·:STI l~~R RALSTO:'V il• beraher ıem,il edi,er. "::;EH\'ET KLR· 
IV.t\1 " .. MA \"l .\Jlo'.l.l·:K" filmleri kadar ı am"men beşeri 

>•he;erde JAN lMlS bi1.e veni '" b•ıka bir şekilde ıı;orun 

mukayese edilemez. Türkiyenin 
nefis ve iyi malları her zaman 
müşteri bulmaktadır. " 1 

zarf, kartvizit tab"ını tlcrııhte eder. 

- ..... Parnmıııınt liln'idir ... 



"\lfl.I f\'J;r S.\l .i ı ıı 

e 
n 

Süt 
Veren 

Annelere 
-osfatlı sark hulasası Kullanınız. Siitünüzü artiır.:-. Çocuk

ların kemiklerini kuvvei:lendirir. 

..... .............. ~ 

iTIIHAD.I MiLLi 
1.,ürk sigorta şirketi . 

Harik ye hayat tneriıı• •iırorta auameleai icra eı!eriıı. 
Sigortaları halk için mtiaait tcr.ıiti haYidir. i 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 1 
:~ı Acentası bulunmayan şeblrlerdo acenta aranmak'-pır. 1 

ak !!_••·~~· Telefon: Boyotfıı-2003 ~'·'·'·~·'-·' 1 

!.ü.-ıW~~i~ be~~~~d~~cl1i 
lstanbul Vilayeti ve Belediye 1 

Riyasetinden : 
Belediye kanununun elli beşinci madde.si mı.:.

cibince ruznamesi resen ve adreslerine irsal olunan 
İstanbul umumi meclisi azalacının Marbn on ikinci 
önümüzdeki perşembe günü saat on dörtte fev
ka!ade içtimaı teşrifleri lüzumu ilan olunur. 

• • • 
Uc} azıt yan~uı yerinde 55,88.86,IOtJ harita numaralı ar,..ılar 

a~ 4,~U metro yüzünde 85,40 metro murabbaı ar:;ıırun 
meuo oıurahhına 4 lira ktymct takd ir olunarak lıeddı 8 :;L-ne ve 

· cL.u müsavi t:ıksirlc üdenınek uzerc açık müıaycJeye koıımu~tur. 
Ta!iplc~in ~artnnmcyi ~örmek için her gtin levazım nıiıdurlüğünc 
mıı:r.;ı~ı:c.teyc girmek için ihale günü olan 2-4-931 l'er~embe güm. 

'a«c oıı bc~c kJdar LPcumen. Daimiyc nıuracaatlari. . . .. 
lltınıelilıısarında kale derununda Cıınıi sokag11d1 b·-P H 

tchlıke!ı <ı _ 'ıı. Iı hanenin sahipleri olan llı.<ıın ve ,ebcr h. ııı!'1ların 
2U ·:neden b:ri ikamet ,·,tiklerı mahallin meçhul oldugu anla;.ıl_
nıat:hı tehlıkt!ııin iz~.lc ine dair olan ihtarnamelerin cebligi kabı! 
ol • 1 k "zer~ ilAn olunur. ~nıamlıitır. Tchlij!;i makamına k nı o ma u . . . " 

'l' . k" in enkıu:ına 65 lira ophancdc k:liıı Zabıtai Bdedıyc mev ıın _ 
kı~ıı.,.,t ·-Lc1ı·ı· ı k ulmak ı"'ın a«ık mtiznı edeye konıııu~tur. , .._ cı.unara sa • • · c1 · l .. o;; 
Taliplerin . . .. k ·çın her "İin 'cva;r.ım mıı ur u.,une 

artııamcyı gorme ı " . b b 'hal 
muza el . . . . ıı ıemina~ uKçelerılc cra er ı e 

• c C}e g-ırmck ıçın :1 ra , . . 
gttnü olan 2·4·931 per~embc gunu .;aat on he~ kadar Encumenı 
llaimlve d 
•• •'• muracaa .................. . t •••• Me~bur pi~anısr • 

,A RIT Hk ıro~s~erin !i~>~n~~e~ % ~art cu-
ttrıhnuan •en ece . 

. gu"nu .. suı 18,30 tn mntınc olarak 
flltrtCSl 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 
. fı Mnrt pazArtesi aki•ou ıon ve ı cd> konseri 

vorılec~ktır 1 • ••••••••••••••• t!• ·~~·.·~t!yii 1 Temaşa ve Tiyatro Oıııniıım 
.. uk \ c - elıatı 'I' ağ v 

1 
'!'" k Anonim Sirked 

1 A ş· ·k . ur , 
· · ıı ~ tı . llb5edarana ilAn 

1- fiis..,,dınna ılAn 361 inci Tıcnret kanununun 361 inci mad· 
llıı~cacet kanununun 1 u 'nin de<i ve es&> mukl' denameslnln 47 

Çocuğunu Seven Anne, Onun 
istikbalini Düşünen Anne iri 

~//• 

Bir 

No 2045 

Kumbara alarak 
Çocu;j n zu ,!,' ~v-'n 1_.:riniz 

[ __ i_v_e_4_;,_B_a_n_k_"_Js_ı_] 

EN SON MODEL 

STANDARD 
300 mumluk 1 

Benzin lambaları 
İspirtoya Hacet Kalmadan 

yalnız bir kibritle yakdır. 

KULLANIŞI GAYET KOLAY No 2050 

SAGLAM, iDARELi ve UCUZ LAMBALARDIR. 
Depoınuzda hernevi gaz ile yanan Standard lambaları ve teferruab bulunu~, 

L'nmmi dcpcı,u: H. ve .ı. BLUMENTHAL Katırcıo~hı llaıı 27 l<tanhul -

l-----------------------
4,] ~l ve esı~ ınuka·.e enam ~ ~ c. 48 ınci maddeleri ahk4mına te\-
1" ııcı madd "'ahkamını ıevfıkan '. •"J'F \1A~\ '" TJ\"\TRO 

,.\11J1c :\rllATl YACLMl !ikan .. .,. 
' ANAyt( :\e ' ·, 'rk . in bi~se T('RT _.\, ·o:-;l ~l ŞIRKETl.rıın hiJ· 
dır .. nu;ıını ~ı etın ht:\ttİ umumive~i. me\~<ldı 

an hcvcti umumi resi mevadı ııl· ~edarın . . . ds. . ·b 
hnin : 1 k ati>enin mü:aker~ı zımııın ·~ u 
1\i lllil>alccresl zımnında ge ece · 

98 1 
·i cumartesi gıinü saat 

sanın ı · · l · nu saaı mahııı - ne 
I~ 30 d ıucı çarşam,. gu 4 b kıa Bevoğlunda Tepebaşı heh-

' • "ıckeı· (' •- 'da Bahtlvar uçu · . li;ı • ın .a,..ıa · . kl. " ketin merkeıl ıdaıc-
ke ~ınıo 4 üncit katı oda klin mer- çesınd• ııı ~~;, ode akdı ı~-ıimaa 
içı~' •daresind <ııreıi ıdi vede ıkdi sinde >ııreıı 

lıttaı davcı ufunıır. • d.1\et olunur. . .. - . . 
1 'I . . .1 Mecli<i ıdarc rapoı u ıfc ıı.c 

ııı a eclı•ı ıdare raporu ı < 1 - • · 
1 "" kı" nun kıtaat, "' raponınun ıitimaı. rakıp rnpnru . . . 

ı.,} 19.:ıo enesi hesab•nnın '.! 19.11 senesi BılAnç<b• '\'."u-
-..ıı•• l . k'r ı e zarar "'"'"ruıı "' ıucz; Ur .ene- netavicine ckır \'at'nc ,·e • . . d · 
ltı•clisi ·d - kıl sene neı11ıcınc aır 
h ı !renin teklifi hıkkıadı itti· 13 ;dJki, meı r . . k.k d i _ 
~<ı kara .. ·J . ın teklıfı hı ın • 1 

tcb · r ve ıııeclisi idare azasının meclı>ı ı aı~n d - · d 
Ft)cl 7.İrprre•;, ittihazı ,.c umuru ce \.·ırıye en 
;ı l• J ur .. 'd aıalannın ihra<ı, 

rakı .... 9. 1 ncsı için hır mu· dolayı ıneclısı ı are . . . nrı· 
P taıını 1 c ueretinln tespiti. J Bir ınur>kıp tayını ılc 
4 (' .. 

laı·H - ••tek ~ahsan kendi nım· ıeoek ücretin te;pıtı, d . 1 .1 c \·e ""c ,: . ... k nıurunun ce ,·ır ı e Us· .... h re, saır şirketlerin mcc- 4 - Şır -cı u 
ı "'<re . 'd :ızalanna ıe 

Ulc 'İ<k ~zası yılıut müdürü sıfı· mükellef meı:lı>ı 1 ar~. . . ıncdisi 
d;ı etle akdi ınuamclc hususun· ıilccek ücrctlerın 14) ını ıçın 
· 111•clisi ıd h' t iıuı 
•tası. are &<1l1rını mtsud• idııreye 131! '.Y~ 'd . .' alarmın şir-

, ~ ~ !\1cc1ısı ı arc ıı 
ı, ... ııı k · . le hıısıısundalri 
ddes·ı u ıvclcnnıc~iıtln 52 nci ketle akdi ınuame , .. .. mıd 

ne ıcvflL . nun :ı·,3 uncu · . c ro:ılt'- ••n ilahi ~O bısse- Ticaret kanunu - . . 
1 • <olun · b vr·• ·al!hlyet ııa.ı. e ve~a bil '", ış u içtimada bill!a· deıinc re ı.an ' . . . Ulc 
arzu ede hve~~!c huır balonmığı Uakal 50 hls>c scnedıne1 rua • 

n ı · <Lı • . . . d hazır bu unmabı 
nunun 371 _" ran fıcaret kınu· olup işbu ıçııma a · . kanu• 
Dıalik olct ncı madde>i mucibince arzu edcıı hlssedaran Tıcıret 'b 
nGııd 1 Uklan se ncdıtı içtima gü· 57 f inci ınadde>ı ınucı ince 

en lak t b' ııunun ı · · fma gü· ıa·da •irlc . • ır hafta eve! Gala- alik oldukları senet erı ıç ı . _ .. 
dt eyi~ etn merke7.I idıreslne ıcv- m. den en az bir halta evel fırk;ıın 

li. ille erı !Azım g-ellr. nunk ine te•di etmeleri icap e er 
"'°dara d ıııer ez dl olundu· <aı, he . . . n an her biri hlsseda· Ellsse sencdannın ıeı· 

b;, 7.aı; Ctı u'.'1uıniye5ine dahil diger una dair mtııssesaıı maliye tarafın· 
datı t ıc vkıl edebilir. Hisse sene ! uta vesikalır içtimaı umumıde 
t, c n tevdi olıındu!unı dair mil· an mb 1 mak ıizte meı du hl •e 

saıı ınaı· hazır u un 
SıkJıı 11·• tarafından mata vo· d tı "'bi kabul olunur. 
a- :ır '~ti ıtıaı umumide haıır bu· sene 1 

•• 7 !\fart 19JI 
~~ ' ld J:'•iıı ~ ~zre ınt1du hi'9c ıenedıtt ·•::.:T:...ec:..lı_sı __ ar_e __ 

•bul olunur. - --
8 i\Ian l9Jı • • ihtira ilanı 

~ıııı-. .V!ECLISJ iDARE " Tayyare bombalarına fitil • 

~ "fi·-.. ==-z"'· .. =ı=·R===-ı .. h ' ,""''" 2-6-1929 hakkında inı sa o 
.b 795 numaralı ihtira beratı 

ıarı ve ai . 
b k re mevti! file koııın uzre 

aııg 1 u d vruferağ »•)"• icar edile-lf:iQ/ı · ı.n Stinclı' me makineleri ahere • G la da 
'lik 1: 1 • ffafis, Galata eski Güm- ceğindcn talip olanların ~ t': 
~ t'1dcsi Sal'a lfall No 7-8 Çinili rıbtım hanında Robırt hmye 

llegoğlu 1.J4 7 • miiracaatları ilin olunur. 

~"-·· -

1Tasa rruf ve iktisadı 
sev n vatandasla-,..... 

rın naza dikkatine 
l1~nıııi yet sandığı ı n i"ıd ii rliiğiiııden. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Emniyet SandıbTında yapılır. 

hisse senedah kayıt muamelesi 

İhtira ilanı 
'"'Pcrrol '.ı~lanntn muamelesine 

mrıh.us u-u ı·c cihaz., hakbndo is · 
tih<ıl ıo!unon 1 ı :"iisan 1fl~1 tarih 
ve 3189 nunı:ırıh ihtirıt beratı bu 
kere mevkiı file konmak uıere ıhcn: 
devrülerağ ve) a icar c<lifeceğiııd n 
talip olanların Gılatada Çınili nlnm 
h.rnında Jl obert Feıtl ·e müracaıı.ıan 
ilAn o!tn ·r. 

Liseler mubıırnat komi ·yonıınd~n: 
Çamlıca kıı orta mektebinin 

in~a edilecek dıl'arları 5-4-9.ll liri· 
hine mü,adil pazar günü .aaı !6da 
ihale edilmek ilzre kapılı zarf usu
lile münail>aya konulmuftUr. Keşif · 
name ini görmek \e tafsilat almak 
1>teycıı tıliplcrln komi.yon ldıabe· 
tine müraca.ittları . 

Fatih Üçlincü Sulh Huiuk Hl· 
bmllğiaden: 

Hacı Kadın mahalle>inın abun
hano sobıgında ! 8 . 'r•. lu hudu~ 
mıkru ve mı!~tmiHtı malOm hane
nin lcta edilen mu1.ayedesinde 875 
lirada talibi uhıe>inde kalmı~ olup 
ilanı <abıkta vaki ılın bir sebivdcn 
dolan muzaıcd nın Jl·3-9.11 ç.r· 
şamıiı ~ünü sut ili e talik edil 
meslne karnr •trılmektc t•lıp olaıı· 
lann yevm ve sa•U mezkılrdc QJ().9;; 
No. lu dosya ile ınah~eme \"• müra
•udapJllıı ııl!IJlur 

Vakıf Akarlar ve Mahh'.iller 
Müdiriyetindan: 

Kıymeti muhammenesi 
50 lira 

zıraı 

87,12 
.ılercand~ '.\tcr~aruığa mahalle. inde Tm.ıme'ı han alt 4-•tta ııek

,cnycdi ıırwı 12) parmak tcrlıiin<lc bulunan (17) . 'o. d,ıkkil.nın 
nısıf hi;,c inin (280 O ııe ıim itibarile (576) ehmi (50) Ura be

del.' muhammen ile ( 3 ınarc 9.lı) t11rihınılen (+ Ni<an 9J1) ta· 
nhıne_ kadar i!An. 'e müzayedeye vazolıınmuştur. Mıııarede,;I 
( l "'!han 9ll 1) tmhıne mu::adif ~'Umartesi gunu . nat ondört bu
~~ktadtr. Ta~ip o.lmnk l<teyenler kıymeti muhaınmeneniıı yu:ı:de ye
dı buçugu nıshctındc pey aky~lerile beraber btınbul lı;ykaf mü
diriyctl bina<ında nıahliildt ldnresine müracaatlıın. 

lııanbul Aslire Mahkeme i hırin
ci Ticaret dairesınden· 

.Zıınguld•lı: - !)erince ·cferini ıc. 
ra ederken 3·3-9JI tarıhinde ka7.a 
ya duçar olan Türk bandıralı "tkhıl. 
\ &puru ;ıü,ırisı ifalim B. tırıhndan 

ranrim kılınan has•r raporu :\lahke· 
me1 e tevdi kılınmıştır. 

1'eniz Ticaret kanununun 10b5 
inci maddesi mucibince bu bapta 
teıkikot icrrn için 1 l ·3-93l tarihina 
mUsıdif çırıamhı ı:,\ittil ıut l4 tc 

takarrur ctıolf bulundo~ndan buişle 
altkadar olan herke mczk6r nkitte 
1111.hkcmede biuat bulunmığı •<ya 
velrll gondermegc salAhiveııar oldu· 
ğu lltn olunur. 

SA TILlK DÜKKAN 
Tophane' do Bop;azkesea'de üstün 

de tfç odayı ıvl >e elyevm i•le
meı.te bulunan ve mahiye 25 lira 
icar geıir en 24 numerolu loblebicl 
dıildrlnı uıılıkttr. Talipleria meak6r 
dükklnı l"liiraca•r cyle11M1lo,.;, 

................ ~~········ 
i 
-.\.zizim <;·ılu·~tı çocuğu J.lm:: hö\l~ ne ı.:\.·e \m;uyor t.•'' 
- · crcyc oldcak ıyılbbı ılmın •. 
- (~ylc i~· en şık. en ı~il.m \c en ucuz ~ıtoı.n 

lkıo~fu'ııJı J,ıillll cadJe,ımk 

i AMiRALiS 
*~• Kundura maQazaa1na gidiniz .... 

lstanbul deniz ticareti 
müdürlüğünden: 

Bundan C\ ve! kapalı zar{ u. ulilc miına ·L'<lJC lonuı.11 
10 adet f>alamJr ~arnandffast imali için taltplcrin verdlkkr· 
haddi Jj) ıkm<h ~ori&lıııcdiıtndcn bu kere paurhk Aırctfl 

ihale edilecektir. 

~ - !hale 1 ı mart 93 l çarsaıuba ~niı saat l 5 tc lsuııbu 

deniz ticıırcti miıdurliıgündc 1apılacakar. 

3 - "falipkriıı ~ :ıpacal.;lın tcllifatta verecekleri flauıı h 
bu~'U/tU ni,bct!ndc tcminııı munk!.atc parasile birlikte mckil 

ihale gün "e saatinde fsunbul deniz ticareti aıüdütlüğıine ve bun 
lara ait ~ırtnlmeyi gönn:k ve daha 'l.ipdc ııulilmat almak 
her glin mııdiriyct iJarc şutıe,;ine müracaatları it\n olunur. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

C1KE~İDE11 MAHT 1931 DEDIR 

üyü ikramiye 
35, 00 li.radır 

Ayrıca: 

ve 

15,000, 
10,000, 

12,000, 
8,000, 

Liralık ikran1iyt' 

25,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

Müfettiş namzetliği 
müsabakası 

1 'ürkiye Ziraat Bankasından: 
Sinisanı93 1 pazargünü sabahı Ankara veİstanbul Zira 

bankalannda saat 9 na açılacak müsabaka ile ıs müfettiş namz 
di almacaktır. Muvaffak olanlııra başlangıçta 120 lira aylık ile s 
yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye v 
rilir. 

İştirak için evvel emirde İktısat veya Hukuk fakülteleri 
den ve yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mekteplerinde 
birinin mezunu veyahut son sınıf müdavimi olmak lizımdrr. O 
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarmm mali mücssesele 
'de en az iki sene hizmet görmüş bulunanlarI" da müsabııkay 
dahil olabilirkr. 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarmdan 
lacakları ~artnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 3 ı ma 
931 ak amma kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne bi 
:ı:at veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

Pazarltt suretile 14 talem ~izel ınotör aksa 
ve Je~etleri mü~ayaası 

Pendik Bakteriyolojihanesi müdür 
lüğünden: 

Pendik Bakteriyolojihanei baytarisinde meycut Diı:el motö
rüıı e ait motör aksam ve yedek parçaları pazarhk suretile 
mübayaa edileceğinden vcrmeğe talip olanlarm prtnameıini 
görmek için her gün Defterdarlık binuında Miieueaab lktı
ıadiye muhaıcbuine Ye meı:kür yedek ve abamı vermeğe 
talip olanlann yevmi ihale olan 11 mart 931 tarihine müsa

dif çarşamba günü saat 13 te meık6r muhasebede mtıteıek
kil mübayaat komisyonuna milracnat eylemeleri. 

Piyango Müdürlüğünden: 
Numunesi vcçhilc 10,000 atlet ihbar nrak:aları kaydına mıh

. u, defter tal.,.ettirileceftinden taba talip olacakların pey akçe

leri ile bırllkte 11·3 9JI çar~ımba 1tuniı ;.sat 15 te Piyango miı
dür~iıjtündc müteşekkil tayyare mühayut l.omiıyonuna müracaatları 

ADEMi iKTiDARA KAR'I 

GLANDOKRATiN 
Stelnach ve Bro11n · Se<kard'ın muhım ketfidir. 

Zaman ~eza depo<u, Bıhçelupı S7, lstanbul 

Kntusu 'lOO kuruştur. 

... "..... 1 -··-
ış- tur. 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

Yıık -~k m!ihendlı mektebladen bu eene mezıın olan yirmi dört efendi grııp halinde. 

DOKTOR 
RIZA ENVER 
Cağaloğlıı Emniyet sandığı 
kArsıq Nn. ?7. Tel 2.2fill3 

Dr. Süleyman Sırrı 
Dahili hastalıklar. ,\lemdsr >ıhhat 

' urdu. l'umadon başkl 

her gun 

Operatör Do:ııtor 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELERİ Elektrikle 
\'e cerrahi b '<l•iıkları mıitehassısı 
Divan yola Doktor ~:minpaşı okık. 
No O, 2 

Evkaf tekaüt ve eytam maaşatı 
( 11 , 12 ) Çarşamba, perşembe yetim maaşatı. 
( 14, 15) Cumartesi, pazar mütekaidine. 
Tekaüt ve yetimlerin Mart - Mayıs üç aylık maaşları balôdc 

gösterilen gimlerde wrilecektir. Eshabmın anıı ı<örc ~ubelerine 
müracaatları. 

!!!ilim ........ , ........................ .... 

1 Dev et Demir yolları idaresi ilanan t ......... -~ 
3000 ton yerli çimento kapalı zarfla munakasaya konmuştur • 
Miinakasa 3l1 - 3 - 93 1 paz.1rtesi · gün U saat 15 de Ankarada 

Devlet Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münaka•aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar mün3kau komisyonu 

kdipliğine vermeleri l~zınıdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerlni :ı bet lira mukabilinde An

karada ve Haydarpa'jada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lzmir belediye • 
rıyase-

{);: Ağiİ'METmATssıs• tindeıı. 
j Ca~aloRlu Kapalı Fınn ~ lzmir Belediye kinıyahanesine muktezi al~t ve ectcvaıı klmye-

___ ö...:~:...ıe_den sonra viye kapalı zarfla munakasaya konmuştur. Şartname cirncklerlnl 
edinmek üzre taliplerin lstanbul Belediyesine mürae&atları ve mü

nakasaya i~tlrak için tek!ifnamelerinin iizerl mühürlü ve talibin 

ismi yazılı zarf ile teminat makbuzu ,•eya Banka kefaletnamesini 
ikinci bir zarfa vaz ve üzerini mühürleyerek 21-3·93 ı de saat 
16,30 da lzmir Belediye encümen riyasetine vermeleri ilan olunur. 

Dr. HORHORUNI 
Belsoğukluj!u · Frengi ademi iktidar 
ıednihıncsi. Beyoğlu 1okatlıyın ya
nında Mektep &oiLak 35 Tel. J 15~ 

Dr. A. Kutlel 
Cll~ Frengi, llelsogukluğu ve 

ademi iktidar muayene w dektrik 
tednibanesl. K.r.-köy Börekçi lırnıı 
sırasında No. 34 

K E F.,A·Lj İN 
BAŞ, DİŞ ve NEVRALll 

AChltARlllA KAR'I 

lst: ~ üncü Sulh H. l lakimliğinden: 
J;tanbul C\·kaf müdiri) etinin Ab· 

düselam mahallesinde cezayerll oğlu 
sokağında 28 No. Ju ar>anın muta· 
urrıfı Dimitraki efendinin 30 se
ueden beri gaip ,. mdkut ve hayaı 

ve mematı meçhul bulunması hase
bile vakfı canibine icarcsi verilme· 
diğinden akti icarcnln feshlle ahere 
teffizine karor verilmesi t:ıleblle 

ikame eylediği davanın arzuhal su
reti ıcblih ilmuhaberi zahrıııa mııma

llc,-hi11 ikamctgdhı meçhul olduğu 

mahallesi muhtor ve mübaşiri tara
fından Hrilen nı ~ırııhamın anlışıl

.,.ı olmakla IO gün zar~nda ceup 
vermek üzre arzuhal suretinin tll• 
nen ıebli~i tensip kılınmış olmakla 
tebliğ mekamma kaim olmak üıre 
ikin olunur. 

OKSJ~ANTO.L 
ÖISÜIÜI ij. IOCAZ 
•AITlLllLlll•I llllŞI 

İhtira ilanı 
"Sünger klğıdı tamponu,, hık· 

'onda istihs.I olunan 15-5-929 tarih 
•• 785 numaralı ihtira btratı bu 
k re m 'iri! file konmak üzere ahere 
le .ıüfcrağ veya icar edi'. ccejtinden 
,alip o'anların Calatada Çinili Rıh

ım han.oda Robert Ftrrlye mtira
caatlan ılAn olunur. 

ıst-aribul P. T. T. Baş 
müdürlüğünden: 

Vesaiti nak'iyede kullanılmak tizre 10000 kilo benzinle 400 
kilo makina ya~ı .ılcnt olarak münakasaya vazolunmuşrur. Mü

nakasa martın 25incl çarşamba günü saat on dörtte icra kılınaca

ğından talipler ~. 7,5 nisbctinde teminau muvakkatelerinl hami

len baş müdiriyette milteşekkil komisyona gelsinler. Şartnameyi 
görmek isteyenler baş müdürlük kalemine müracaat etmelidirler. 

İstanbul Mavna ve Sala
puryacıları Tahmil ve 
tahliye Türk Anonim 
şirketi Meclisi Riya-

setinden: 
~lrketln heyeti umumiyesl 11 ni· 

san 1931 cumartesi günü saat 1.5 te 
Calata'da Ovogimyan Hanının birinci 
katındaki şirket merkezi idareıinde 

sureti adiycde içtima edeceğinden 

asaleten veya vekftlcten kırk hisse· 
ye sahip hissedaranın hazır Lulun
maları ve yevmi içdmadan bir hafta 
evetine kadar şirket merkezine mü
racaatla hisse senetlerini kayıt ettir
meleri lüzumu il~n olunur. 

Müzakere Ruznamesi: 
1 - l· iare meclısl roporunun 

kıraati. 

2 lllurakıpler raporunun kıra-

ati. 
3 1930 şenesi bilanço.;unuıı 

tetkikile tasdiki ''" idare meclisinin 
ibrası. 

4 - Murakıplerln müddetleri 
hitam bulduğundan yeniden mura
kıp intihıbile tahsisatlarının tayini. 

5 - istifa etmiş olan azıdan 
birinin yerine nizamnımenin 16 net 
maddesi mucibince idare mecli<ince 
int.hıp olunan zatın tasdiki intihabı. 

Zayi: Ara hacı !ık vesikamı gaip 
ettim. Hulao icln hükmü yoktur. 
Kasımpaşa'da Hacı llU;rev mahalle
si 22 'o Ze\lulloh bin Ali. 

AsArı Atika Meraklılarına 

müstesna bir fır>at 
lstanbul Birinci iflAs memurlu

il;undan: 
Müflis bir şirkete ait olup vaz' 

ıyet edilmiş olan l 7 nci ve 18 inci 
asra ait Çin, J•pon, Viyana, lıaiyan, 
Rus va Fransız Sevr mamulAtından 

muctelif şekil ve cesamette 30 adet 
kıymeııar Vazolarla Ayvazolski, 
\'olkof, Dorogof namındaki res>am
ların yedi kıt'a ne!ls yağlı boya tab
loları ve Fildl~inden mamul Album 
ve Biyell ve daha bazı nadide eşya 
işbu !\Tartın 12 ncl perşembe günün
den itibaren iki hafta müddetle i<tan
bul Sandal bedestanında Şehremaneti 
müzayede salonu cameklnlannda 
teşhir edilecek ve Martın ylrıııl al
tıncı perşembe güttü saat birde ma
halli mezkiırde bilmüzayede 11tılıca
tınd•n taliplerin şimdiden mezkOr 
eşyayı ziyaret etmeler! ve yevmi 
.nezkiırde Sandal bedcstınında hazır 
bulunmaları ildn °olunuur. 

İhtira ilanı 
'"Otomatik şimendüfer kançeleri· 

nin vagonlan (arabaları) yakdigerlne 
bağlamak ihtiraatında ıslahat" hak- · 
kında istihsal olunan 19·8 930 tarih 
ve <)31 numaralı ihtira beratı bu 
defa mevkii file konmak üzere ahere 
devrüfcrağ veya icar edileceğinden 

talip olanların Cala'ada <;inili Rıh

tım hanını!• Rohert Ferriyc müraca
atları iHn olunur. 

~
SALI 

10 MART1931 

ı .. 
ı' ~o San~eıı. 

-
Ruııyada ahiren muhalifler tıı. M .... dan Sovyet Rusya aleyhine tertip edilen suikastlardan dolayı 

maznun bulunanların mııhakemesine başlanmıştır, Bu mllhlm bir hadise olmak itibarile Ru•yada 
olsun, hariçte olsun muhakemenin cereyıtnı dikkatle takip edilmektedir. 

Yukarıda mahkeme hey'etl soldan sağa: Suhaaof, Tetllbon, Şer, Yakoboski, Gromon. 
Aşağıda : Maznunlar, Göşede mahkeme reisi : M. şııvernik -tir. 

fabrikasının 

ZELtO 
tanelerini kullanınız. BUyUk eczane
lerde ve ecza depolarında bulunur. 

C Fröhlich, Sultan Hımım-Ken

droı Han 6 lstanbuL 

._, ,d •• ' ......... , •• -MWolo 
Devredilecek ihtira b,ratı 

"llidrokarbondın yağ av ırmak 
usulü,, hakkındaki, icat için Sinai 
müdüriyeti umumiyesindcn istihssl 
edilmiş olan 10 Mayıs 1927 tarib 
ve 616 numaralı ihtira herntı hu 
kere başkasına ferağ veyahut icara 
verileceğinden mezkOr ihtırayı satın 
almak veyahut isticar etmek arzu· 
sunda bulunan ze'3tın lstanbul Yeni 
Postahane arkuında ,\şır Efendi kü· 
ıüphınesi caddesinde Türkiye ilan 
No. 18-22 de mukim vekili H, W. 
!STOK E:fendiye müracaat etmeler!. 

Devredilecek ihtira berntı 

• Hidrokarbon ya~lannın istih
sali • hakkında olan lıir ihtira be
ratı talebi için lstanbul Vildyeti ce. 
lihsine 7 maı·ıs 1927 tarih ve 
10612 numero ile mukayyet müra
caat üzerindeki hukuk bu kere ferağ 
ve yahut icara verilecej!;inden mez· 
kOr ihtira}" satın ılmok ve yahut 
isticar etmek arzusunda bulunan ze
\'ltın lstanbul Yeni postahane ırka
<ında Aşır Efendi kOtilpbaneSi cad
desinde Türkiye !lan No 18-22 de 
mukim vekili H. W. 1. TOK Efen

d'ye müracaat etmeleri. 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

Erzurum ntıu~~ 11 

ÇARŞAMBA 
gUl\U aktımı 18 de Sirkeci nhtı· 

mındın bar .. keıle ( Zonguldak, 
lnebolu, Sım<un, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) l•k!· 
!derine 11Jo:ıet ve avdet ede 

cektir. 
Tıfsillı içli\ Sirkecldo Yellcencl 

bınında klla ıcenlCJlnı milrı· 

caat Tel. lstanbul 1515 

DUYC.:1:-.: LEY ANT LL 'lYE 
Ilamburır, Brem, AııYen, 
l!tanLul n Bahri Siyah arıı 
sında azimet Ya &Ydel munttı, 
zam poetaıı: llamburır, Brem 
Stetin, AnYers Y9 Rotardaın 
dan limanımıza muvasalatı 
!·eklenen vapur::ır ; 
Aqulta nporu limınımızdı 

Olimpos 13 marta dotru 
Derindje • 15 • • 

Amanıeı • 25 • " 

Burgu, Vema, Kös·,nce, Kılu 

" lbrıll \çl:ı limanımızdan 
hareket edecek vapurlu: 

l)erindje vapuru 15-17 martta 
tahmilJe 

Hamburg, Brem, Anvers, Roterdım 
ve Dançlg için yakındı llmınımız-

dan hueket ede~ek npurlu: 
Aquila vapuru limanımızda 

!ı.ndro> • 15-16 Martta tahmtlde 

Mexico " 20· 22 " • 

Yakında Tekirdağ ve Pandiramdan 
Londra ve Hamburg limnnlan için 

hareket edecek vapurlar i 
Aqutla vapuru 15· l 6 martta tahmild 

Fazla 1afsi 'Al çin Gala tada 
Ovakimyan lfanınd1 kliıı 1 
munıt acenteliğin& müracaat 
TelPfon: lleyo~lu 641 -674 

DlNTiN 
Nasuhi. 

Diş macununu 
ve sefa sürmesi 
ile kıl pcdrasını 
her yerde arayı-

'I ~:k~~~~s~:.~k~~ ı 
Başı B. 2362 S•be Acente•! : 1 

1 
Sirkeci Milbilrdu zade hanı 1 
2740 

Trabzon ikinci 
( E G E ) vapuru 12 

Mart perşembe akşamı Galata

dan lncbolıı, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka

cak, döıiUşte pazar, Rize, Ol, 

Sürmene Trabzon, Polathane 

Gorele, Giresun, Ordu, Fatsa, 

Ünye, Samsun, Sir.op, lnebolu, 

Zonguldağa uğrayacaktır. 

Mersin postasJ 
( INEBOLU ) vapuru 1 S 

Mart cuma 1 O da Galata

dan Çanakkale, lı:mir, Küllük, 

Bodrum,Rados,Fethiye, Antalya, 

ABiye, Mcrsin'e kalkacak 

döntişte Taşucu, Anamor, 

Finike, Dalyan, Marmaris, 

Çanakkale , Gelibolu"ya da 

ul(rayacaknr. 

Ayvalık sür'at 
postası 

( l\lersln ) vapuru ıo Mart 
~alt günü 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçük

kuyu, Edremit, Burha niye, 
Ayvalıf• kalkacak, dönüşte 

Altınolu~a da ujtrayacaktır. 

Raspa ve boya işçi-
liği münakasası 

Türkiye seyriscfain idaresi 

vapurlarının kazan \'c aksa· 

mı saire raspa ve boya işçi

liği ~artnamrsi mucibince bir 

sene müddetle ve açık mü

nakasa ile talibine ihale edi

lecektir. Kafi ihalesi l 6 mart 

93 l pazartesi giinü saat 16 
da icra kılınacağından talip

ler şartnameyi görmek için 

her gün ve münakasaya işti

rak için tarih ve saati mez

kılrda münakasa hey'etine 

gelmclerL 

eepten 
~azihane~e 
ve ~azıhan· 

eden 
eek 

Bu ilt.i 1J1u"4utw•ı 
Y'*lıfll 1'11rlt<r D"ofo/J 

"4 ""'"" I 
Bir Perku Ouoıot' 

Ntlft ahrk• hakikatte lld 
kalem almlf oloronun,... 
l'ltııaldka, ıazylk cıot 
metini •e depoyu muha" 
im cdm Jdlcük aomuo• 
sıka.rap onunun yc.rblf 
ahıri kumJ illvc dtJpil 
takdirde Paıktt, 10 a..J
rod• yuıbanodckl l. •• ı.ıı 
lfpJ CtmC&e; hoJıd t. 1/1 
aks; ameliye yapıl~ 
derhal bir cep lıı.alena". 
teklini alir, iecc bum~ 
hiı:mcılcri yalnl" 
PARJCER aörcbilir 

B" ita/,,,. baıdimıag' 
liizıim ita/maun yaz4' 

~9 imtiyaza ' c 41 
ı.ckcrnmüllta ma:ılur o~ll 
ycalnc "•lem Parlıcl' 
Duofold'dur. t.f Q r c 1'
kebin aynen \'C munll" 
nmcn eclmai ka1cın1' 
uhmctthce yazma!llll' 
remin eder. 
S<nuw L 
St>tl·ıal • ,, 
Ju.nior • ,, 
Lad~ .. 

'Par ket 
Duofold 

G.Dielmanns Bill 
· Suli.an //amman 
1 7]1ossa~.'.3/ I~ 

1 lali Tasfiyede bulunan 

'Türkiye Tütünleri Müşterf' 
külmenfea 

Reje Şirketi 
1 LAN 

Hali ıısliyede l u' un an Til 
tütünleri mllşterei lllmenfıı fi 
hlsıedaranı 81 mart l 9S 1 tırlbi~ 
öğleden sonra aut ıkl buçukta ;,. 
lııa'da Voyvoda caddesinde Tlll"' 
tütünleri idard inbisariyesl ID~ 
zinde akdedilecek olan heyeti ~ 
miyeye tullye me•urlın tarafıO"" 
davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat ti 
ı - 1930 seneli urfınclı 

Jiye muımelltının cereyanı b1 
da tufiyedaran tarafından • ~ 
rapor ile SUrlye ve Ftlistin ,.e ~ 
dıtının tasfiyesi dahli olmak jıll 
31 klnanuevvol 1930 tarihinde ıl. 
edilen besıbat "' btllnçonuıı .1ı1 
dlm ve tudilı:i ve derdesti iP'~ 
bulunıa mesailin mu'u;alın ııe~ 

il - 31 Klnunue•vel 930 JI 

hine kadar olan müddeti idareli'' 
den dolayı tasflyedaranın ibrailo,, 

HC)'eti umumlyey• itdrak ;: 
bilmek için llakal otuz hlaıeJ• 
lik olan hisıedarın nihayet llO 
1931 tarihine kadar hiH• sıP' 
rini: 

lstanbul"da: Osmanlı 
merkezine. 

Londrı'da: 26 ThrogmortoP 

ka tında Osmanlı Bankası fU 
Parls'te: 7 Meyerbeer sok 

Osmanlı Bankası 'ıhesine, 
7 ChaLıcbat ı •ka~ında 

Pari~iennc BankaiiDa, 
Berlin'de: Bebrcn•tr 63 90k 

Mösyö S. Bleichroedere, 
Vhana'da; 1 Am. Hol 6 

ğındı ·oesterreichische Credit•0 

fuer 1 landel und Gewerbey. 
lstanbul"da Hisse senetlerini 

edecek hissedaran için tevdi f 
Jetinin nihayeti Türkiye kıauPU 
cibince 23 Mort 1931 ıarihlPe 
dar teıııdit cdilmittir. 

Hisse senetlerini tevdi 
bir makbuz verilecek ve bu ııı• 
biline heyeti umumiy~ye . 

edilecektir. 

Zayi - 1072 <icil nuı!I 
arabacı ehliyetnamemi ;ıayl 
Hükmü yoktur. Kuımpış• ti 
Hü~rev Mahallesi imam sok•~.;. 

Mehmet bin ~ 

l!JI(. .,... • • '... / ~1 - .- • . -" . ' ·t61 " . . t ...... 't -•.- .- • • ~ -: • ::.. • ' J •• • .:;.. • 
Son Osmanlı padişahları: 11 Martta Politikada okuyunuz--

• 


