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1 
Ankara - Moskova 

Siirt meb'uıu ;MAHMUT 

Rusya ve Türkiyede Çar ile 

1 - Türk - Sovyet ticaret muahedesi imzalan 
Sult . t"pdadr kırıldıktan 

anın ıs ı ani dı 
sonra her iki memleket a. 
ki, politikada Türk ve Rus mıl
letleri i in mukadder olan şey' 
ınutlakaç biribirine dos~ ?lmak
tır. Her iki millet; tarıhı ı:ı..~
kadderatın haklarında v~rdıgı 

2 - Türk Ocakları Halk Fırkasının bir şubesi oluyor 

bu hükmü anlamakta geçıkrne
diler. Filhakika Ankara ile Mos 
kova; ihtilallerini yaptrktan, 
eski rejimlerini yürekten gelen 
bir iyman ile inkar ettikten son· ı 
'radır ki, bu büyük hakikata er-
diler. Onun için iki komşun~ 1 
bugünkü siyasi münasebetlen, 
i. te bundan on sene evvel teme
lı atılan ve her sene daha büyük 
bir km·vet alan samimi bir dost
luk esasına müstenit bulunu
yor. 

/Dün iki Hintlil Balkan Turizmi 1 

geldi Kongre Nisanın son 
11Jrhlgenln terakki-' haftasında 

alnden, takdirle Istanbulda toplanacak 

j 
bahtıedlgor/ar 

Gandhl11ln İnyillzltırl~ 11ap· 
tıt)ı itilaf 

•Ühıinu t11nıln elmi11tlr 

Hindistandaki son harekat 

Türk Turing ıdüp reisi Reşit 
Saffet Be tlün Ankaradan gel

'llİştir. Reşit 
Saffet Bey şun
ları söy !emiş-
tır: 

esnasında Allahabat'ta bulunan federasyonu tu~ 
Hintli doktor binbaşı Hacı Mu- , i m kongresi 

" - Balkan 

haınınet Selametullah Han ve nisanın son haf 
ı Abdülgafur Han İstanbula gel-ı tasında İstan-

Hatırlardadır ki, on sene ev
vel bugün Moskova muahedesi 
imzalandığı zaman; bun~ siya~I 
bir fantazi muvakkat bır polı
tika kombi~ezonu olarak telak
ki edenler olmuştu. Bu telakk~
de bulun::ınlar, şüphe yok kı, 
bugünkü realiteler karşısında 
temamen aldandıklarını anla
mış olacaklar... Gün geçtikçe 
daha iyi anlaşılıyor ki, Rus -
Türk dostluğu muhitlerin, her 
İki memleketi muhit olan ihti
Yacların, lieraitin, tabii tema-

. mişlerdi. hulda toplana-
C H. F. kıttlbl ıımıı t ' Rertp btyin mua/ biirosıındn ftkllen bir resmi j Hintli doktor ile arkadaşr caktrr. Balkan 16 mart şrlılt!trmin mtzartarı başında duo tdillrken .• 

F k A k • dün şehrimizi gezmişlerdir. Se- 1 · 1-- · ·ı B 1 16 M h • 1 h f 
ır a Umumı ongresı lametulla.? Han.ve Abdülgafur .ı:ı::~~:~emi~; art şe ıt eri i ti a-

Han bugun Parıse hareket ede-' tı bu kongre ha-

MayJSJD ilk haftasında •. ce~:~~~imaksadilemütenekki- ;~Ş'~ı~~~~~d!. nrlıklarile meş li pek müheyyiç oldu 
ren seyahat etmekte olan Ab- Çarşamba günü Turing klüp 1 
dulgafur Hanın Hindistanda idare heyeti toplanarak kongre 

Kongrenin müzakere edeceği meseleler çok ~hemmiyetıi bir mevkii haiz programının esasıarını tesbiı e-
oıdugu anlaşılmaktadır. decektir. Kongrede Balkan 

YÜl!erin en açık bir ifadesidir. • 
Moskova muahedesinin üs- yenı 

meyanında fırkanın Hint lideri Gandhi'nin akra- memleketleri arasında münaka 

Programı ve teşkilatı vardır A ·!atın teshili, müşterek propa-

Büyük şehitlerin kabri başında 
heyecanlı nutuklar söylendi, 

tunden on tecrübe senesi geçti. 
Geçen her sene iki memleketin 
en müşkil demlennde kurulan 
dostluk ve emniyet münasebet-

Hazırlanmakta olan projeler, Gazi Hz. nin 
tetkiklerinden ve fikirlerinden mülhem oluyor 

lerini bir kat daha kuvvetlen- ANKARA, 16 (Telefonla) -ı kip edeceği ikıısadi program da 
dirdi. Muhtelif tecrübeler, Cümhııriyet Hı.lk Fırkası umu umumi kongrcrle tesbit oluna
ımtihanlar, sağdan ve soldan illi kongresi Mayısın ilk hafta- caktrr. 
gelen maniler vaziyeti asla sar- sında toplanac~ktır. Yeni mec · I Gerek Fırka programı, ge
samadı. Bunıın böyle olması !is de o tarihten evvel toplar:-: rekse teşkilatı, ve iktısadi prog 
Pek tabii idi. Cünkü Türk - Rus mış hulunaca~mdan kongreye: ram etrafında fırka umumi ka
dosth ğunun ıstinat ettiği mua- yeni meb'ush: istirak edecek- j tipliği ve alfıkadar kimseler pro 
fıedeler, geçicı bir ihtiyacın, ani ıer<lir. ljele_ri hazırlamnktadırl~r, ~u 
hır tehassüsün ifadesi değil, K 15 . k d d pro1eler kongreye tevzı edıl-

Ol'!gre gı.m a ar e\anı 
1 

. H t f n 
ı. Ilı, emmyet ve saıninnyet~e~ •ı!ccektir. Kongrenin müzakere meden e~ve Gazı z. ara ı -
lllülhem bir ihtiyacın cevabı ıdı. d .. ..1 · 1 1 , dan tetkık olunacaktır. 
G e eceg-ı mu nrıı ınese e er me.ı a . . . . 

ene onun içindir ki, Türk-~u.s nında Fırkanın )'eni programı, Esasen bu proJ~lerın" ıhtı.~a.~-
dostluğu yalnız karsılıklı polıtı- teşki.latı ve ba>. ~saslı pren~ip- de~eği es~slar~n bır çogu ?u_YUk 
kalarımızda değil, halihazırın !er mevcuttur. şefın tetkıklerınden ve fıkırle-
u~numi siyaset tarihinde adeta Halk fırka~ı hükumetinin ta- rinden mülhem olacaktır. 
hır an'ane nlahiyetini aldı. O·- ........ , ................. --- ______ _......_ 

Ge enlerde İcra Komiserler : 

1
~.~" •• •• ··~-·--..._.........._ ... ___ ..... ____ I 

liey'eti reisi M. Molotof'un da f h 
isaret ettiği gibi Karahan'ın 1 Türkocaklarıfirkanın ars r 

ilin/ Lldtri Oandhi 

Dasından ve mesai arkadaşların 
olduğu söylenen bu zat ile arka 
daşı Hacı Muhammet Selame
tullah Han dün Tokatliyandaki 
dairelerinde bir muharririmize 
demiştir ki: • 

- "Seyahatımız tamamen hu 
susi mahiyettedir. 

( Df,vaını altıncı eahifede) 

ganda yapılması, Balkan mem- muazzez 
leketlerinin yekdigeri aleyhine hatıraları taziz edildi .. 
neşriyattan tevakki etmesi mad 920 senesi Martının 16 ıncı 
deleri görüşülecektir.,. günü sabah, daha güneş doğar-

Turing klüp tarafından Anka ken Şehzade başında onuncu 
ra, İstanbul. Bt ~sa ve Yalova Kafkas frrkası karargahında bü 
manzalarını muhtevi afişler ta- t~.n Tür~l~ğü sarsan, he.r Tii~
bettirilınistir. Ayrıca propagan kun kalbıru .s~latan bır facıa 
da kitapları da vücude getiril- cereyan etmıştı. O sabah yatak-
r.ıı<tır. lan üzerinde uyuyan Mehmet-

' . cikler lstanbulu mediniyet na-
Bunlar dunyanın her tarafına 1 • 1 tt"kl · · "d ı· 

g .. d ·ı k · mma. ışga e ı erııu ı c ıa e-on erı ece tır. el l .1. k 
1 

. • •• •• 
. . . . en ngı ız as er ennın sungu-

Balkan bırlıgı cemıyelı An- !eri altında kendilerini müdafa
karada faaliyete geçmiş ve 7 ih aya bile imkan bulamadan e
tısas komisyonu te~kil etmiştir. hit edilmişlerdi. 

Balkan ittihadı kongresi tt's- Dün İstanbul halkı İstiklal 
rinievvelde toplanacaktır. • mücadelesinin bu kurbanlarına 

$Ükran borcunu ödedi ve kabir
lerini ziyaretle taziz etti. 

Hususi vapurla hareket eden 
ziyaretciler tam saat 14,5 ta 
Eyipte Bahariyedeki şehitlikte 

(Devamı altıncı sahifede) Ctvdtt Kerim bty nutuk okuyor 1929 da Ankara'vı ziyareti ve 1 Ü • ı 
Bariciye vckilimi.z Doktor Tev- il m eSSeSl t 
fik Rüştü B. in Moskova'ya i~- ı J0 fJa" S kararı 
dei ziyareti hem dostluğu tarsın il halinde idare olunacak r 
etmis, heın de her sahadaki mü- , I __.,.._. MEÇ VE CENEVRE. fakat istemiş ve o da Damadı 

F 1 KRA 
nasebetlerimizde yeni yeni inki- ! ANKARA, 16 (Telefonla) - Türk Ocaklarına ve- t Temyiz mahkemesi lsveç mesut bir memleket- JUtfen Tarabyadaki sefaret e· 
Şaf yollarını acmıştır. Bilhassa rilecek faaliyet tekli teabit edilmek üzeredir. Bu husus· I H B h kk tir: Cog"rafya, sanki bilerek ve vind~ kabul _et.mişt~r . • ( 1 kik 1 kt d üs eyin ey a ın- E · J b k b d 1 Yakında imza -olunacak ticaret ta mevcut bazı tasavvur ar tel o unma a ır. 1 isteyerek, bu kırallığı bütün Av ger .. zrrtırı. aş. a ır ev eı 
rnuahcdesi iktısadi rabıtaların ANKARA 16 (Gece yarısı, telefonla) - Türk O- l daki kararı nakzetti,. rupa kavğalarrnın dış.ında ra- alırsa Turk mı/Jetı susarmış; 
ati yen inki~afı için yeni bir esas caklarının alacakları yeni tekil etrafında. geç vakit aldı- 1 Bundan bir müddet evvel İs hat bir köşeye koymuştur. So- ayaklanmazmış; kan akmaz- , 
ıhdas edecektir) deyen muhte- ·nn mütemmim malUmata nazaran, Türk Ocakları bu- 1 tanbul ikinci ticaret muhakeme ğuk lsvecin buz parçalarının üs mış. • . . . 
rern Komi~erler hey'eti Reisi'- 1 güne kadar muhafaza ettikleri müstakil vaziyetten çıka- 1 si tcırafından lbrahlm paşa za- tünde oturanlar mavi Akdeni- Fakat Kont Siorça ya ikrncı 
nin temennı"·atına ı"ştı"rak ediyo- 1 g k cu··mhuriyet Halk Fırkasının han müesseaeleri ha- 1 kk d zin cennet gibi ~dalarına sığın- bir adam geliyor: Mustafa Ke-' 1 ra d 1 k de Hüseyin B. ha ın a iflas 

/ 
f d 

1 ru%. Zira ikt sadi münasebetleri line inkılap ve fırkanın bir şubesi halin e idare o unaca - t kararı verildiği malumdur. mış olanlardan çok ferah gö- m~ tara. ı~ a~.. . • .. 
rnise daha vazıh bir inkişaf ve- İ !ardır. ı 1 nüllüdürler. -. lşıt't~k kı, dıyor, sıze boy-
lilmesi, iki tar..ıfın piyasalarrru Filvaki Ocaklar iki sene var ki Fırkanın hars şube- ı Haber aldığımıza göre Tem- Ne /sveçin harbe ihtiyacı, ne le bır .tek!.ılte bulunı:ıuş~a~: F~ 
tazyik etıı.\·ecck karşılıklı mü- 1 !eri halinde idiler. Fakat her iki müessesenin müstakil ! 'I yiz mahkemesi, ikinci ticaret de lsveçin harbe lüzumu var- kat hıç şuphe etmıy=s~_mz kı, 
saadclerde hulurınak esasının j ! bulunması Ocaklardan bekle~en randımanı temin ede- ! İ/ mahkemesinin Hüseyin B. hak dır: Ne müstemleke olabilir Yunanlılarla nasıl dovuşecek-
b~raz daha sıkı su·ette tatbike- j l meyordu. Bu maksatlardır kı bundan sonra Ocaklar j kında verdiği bu kararı nakzet- Fefhİ Bey ne de miistemleke peşindedir'. sek sizinle de öyle dövüşür?z. 
clılmesi bugünkü ihtiyaç ve te- i j fikri ve harsi mesailerine devam etmekle beraber, şim-

1

. ! ıniştir. Bunun sebebi, şirket aza _ ~- _ Gandhi, Mancister stokları ile Kont S!°.rça: - Ben, dıy!!! 
ınayiillere uyan h;r haraket olur i i diye kadar olduğu gibi idare hey'etleri bulunmayacak- larından birinin Avrupada, di- boğuşurken, cigarasını lsveç bana lzmırı ~~r~n ad~~'.' ~~gıl, 
ı , , gerinin Ankarda bulunması ve Tekrar sefir olacak kibriti ile yakar ve kibrit pa _ ordumuzla dovuşecegım soyle Z<ınaatincleyiz. 'ı ı tır. im b h bl" 

1 
k ra • k h.. d 

Türk . Rus dosth ğım•ı hoş İ i Türk Ocağı isminindeğiştiri esi de mevzuu a •· ! 1 te
1 

ıgatı; yandı ve no san ya- değildir Tarını toplamak için 1.weç filo- yen ınsana arşı ormet uy-
görrniyenkr: ınugalat,ya düş- l ı tir. Bu yeni şeklin ocakları dah.a müfit bir teşekkül ha- i ı pı mış oması ır. s~nun kömür sar/ettiği de gö- dum. NAMUSSUZLUK 
rn d L 1 · ı ı · · k • 1 Jine koyacağı kanaati umumidır. Dünkü Ak. am gazetelerin- rulmez . 
b·e en. u ııs ve canaat erını a- j ; ı•••••••••••-••••, den birisi Fethi Beyin öııümii?.- ı · 

ıl detıl. müdafaa edemezler. l i - i G•• 1 • 1 d k" b' . t"l b t . . şte bu devletin Meb'usan Bir sabah lngilizler Kont J ~ • • •• ' ı ~.:-~~· ....-...~.......,,_.. 0 erlll SIYr e ı me us ın ı ıa a ı netıcesı M ı"· b' k l h d · . 1 akıkat ~u kı, sulhu seven ve ----~ ._,__,. -- - Z 1.. . . , ec ısı ır anun.a. ava, cmz Slroça ve ötekılerine büyük bir 
t•ılh politikasını müdafaa eden "" i ': alındıdktan .s~nıa munhal sefı~- ve kara kııvvetlenm kaldırmılj- komplodan kurtulduklarını ha-l · · - · il • d •• Yeni romanımız.. J lıkler en bırıne ta ın olunacagı A , d"k d k . b"J . ıcr ınsana, bu dostlugu teşvık 1 t•h t r . rır. yan tas I e ece mı, ı - ber vermışler. lstanbulda kom-
Ct·ııek \'C hatta alkışlamak ya- n 1 ap ce ve e 1 un : E ı· t B . ':. n~ h~ber verıyordu. Bu haber miyoruz?. plo ve kıtaP 
ra ı· E'uer her devlet şimd· e tem zze eyın bır rıvayet olmak hudududan i• Fransa ise, yeni tüfek tiple- K t Sf . .. d 1 b 

•· " ıy d l "B h t •ar' · · t 1 · d' -· "b' b .. ı ı · on orça ve ost arı u-k ı' ı dı' kom•usu ilt! avn · e h il ı ı eş as a ı "' ısının- 1 erıye gecme ıgı gı ı oy e Jır ri yeni gazlar aramakla ve yeni d 
1 

• .. 
1 \ uar ~ell '< J . .. ı - ere ası 1 . . k "h · • 1 d 'l k ' . . . .. nun uy urma O açagına §Up it' 

Sa <ır dahilim.le bir dostluk te- ma a e dekı edebı romanı ya ında : ş~ye 1 tıma e ven meme tc-. harp gemilerının .~skel~tlerım etmemişlerse de lvtilfıf ve Sa-
Sİsine mı!vaffak olsaydı ortada bitiyor. Milliyet, muhterem ı dır. 1 kurmakla n:~şg.uldur .. Bır Fran- ray polisi işlemiş: durmuş; hir 
n~ harp tehlikesi olurdu, n~ ~e : okurlarının büyük .bir alaka : Esas~n Fethi Bey bile .. daha sız muharrı~ı dıyor. kı .· . kaç bedbaht tlirkü de tutup as-
ın,ııetleri bunca ıstıraba duşu- Hey'eti• teftı•şı·ye du••n gece de geç ve zevkle okudu~ları l;u ı pek az zaman evvel bu nıunase -Verdun un yerıne geçen ka mışlar 
r d' d" 1 1 betle· le henüz Cenevre değildir · C · . en ~ivasi ve iktısa ı en ışe ere romandan sonra t · M 'd" · eneral Harıngton bu sehpa 
llıeyuan kalırdı. Maatteessüf bu vakte kadar mu··ntehı.plerı"n Nur Tahsı"n ': - Ben artık nasıl her hangi Beç .. ır. "b" Ih. . . ları gördükten sonra Babıiıli;,.·e· ır b b" f' !"ki <l 1 · .1 d ızım gı ı su ıstıyen mıllet f . ı.tnki.i beynelmilel münase et- ır se ır ı e ev etı temsı e c-

1 
. d .. •. .. - A erın, mahzuz oldum, de 1

Ar· • "kb le b• 1 1 Jd Hanımın "GiJzlerln .wrrı,, t bilirim? erın e ornegı, maatt~essuf he . 
t- , «ınumi surette ıstı . a k" teS 1t e me gu 0 U . . . f "k t ... nüz lsveç değildir· Fransadır mı.~. ~niyetle bakmak imkanJnı ye UnUnU .. .. .. . •.• ısımlı romanını te rı aya • Demişti. Artık bizzat Fethi B. ' . Kont Sforca diyor ki, " Son-
!t:~eden sarih bir gerginlik ar- İntihap cetvelleri dün sabah- muşt~r. ~u .~unt~~ıple_nn 1 başlayacaktır. i de ~öyle sö!ledikten.so~ra böy DAMAT radan öğrendim ki. hu komplo 
Cdıyor. 'tibaren bütün mahallelere adedınc gore muntehibısanıle- Canlı bır ıiıliip ile ya- ı le bır haberı varıt telakkı etme- "- Ah eğer lzmi;i siz i~gal masalı bir kısım Tiirkler tara-
Şun d . • d r k" bi- ~ l ed"I . tir rin ve binnetice İıtanbul meb'- zılan bu afk, heyecan ro- • nıek pek tabii olur. etmiş olsanız., fmdan düşman oldukları Türk-~j..... u a ılave e e ım 1

' talık ı mış • k d sl d eli anlaşılacaktır · ~·den t · • Böyle yalvara yalvara 1 zmi- ler aleyhine uydıırulınuştuı·., •• ··•dostluk ve sulh politikamız ·· kam geç vakte a ar u arının a e · . manı.nı. şımnı avsıye 
1
• ANKARA, 16 (Telefonla)-

"' ı h Dun a ş 1 t bul vı"la"yetı" fırka heyetı .J ri ve bütün arkasını ltalyanlar:ı Bu hika'ye, b;zı"m a•ag·ı ve a 11" n İsar mahiyetinde bir ma- hiç bir itiraz vaki olmamıştır. . s a~ .. hib" . et e11erız · t Fethi Beyin ycniılen bir S(!fİrli ~ 
a Yol . f . 1• e dun'" akşam geç ıdaresı munte ısanı na!11z - G~ 1 • t - . d"l . h v.e~mek i.;tiyen Saray ve Babı.'i- yak politikasının iç ahlakmdaıı 

ar .., ':tur. Biiyük komşumuzla Heyeti te tış Y h t b t t Z erın lrrl• ~e t;:ı.vın e ı cceğı akkındaki lıdır: Damat Ferit lt'alyan mu··- br"r p"rça go·· ... ıerı·r. a,.,a ı .. t hiplerin ade !erini hem n emen es ı e - 1 , ~ , 
· tt:nıl:ın samimi dostluk vakte kadar mun e 1 ol (Devamı 6 ncı sahifede) ·-~·••••••••• lıaber!er doğru d ği!dir. messilinden bunun için bir mü- Falih RIFKI 

(l) 'V<ntıı altincı sahifede) dini tesbit etmekle meseu. - •••• •• 
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Yıldız ve Meşrutiyet .. Tahsin Paşanın H•lıralı 

() 

Hünkar, sefirlere cömertlikler 
göstermeğe pek itina ederdi 

.\1ILLIYl!. ı SAi .I 

HARiCf HABERLER •• 
ltalya parlamentosunda müzakere Türk-Rıı.(j ticaret mucıhedesi 

. . . dün Moskovada imzalandı 
Afrıkada, ita/ya lehıne muvazene temın 

edilmesi ileri sürülüyor 
------- ANKARA, 16 A.A. - Türk sinine hizmet eylemiştir ki gZ! 

M. Litvinof'un T. Rüştü B. e gönderdiği te'.graf 
••••••• 1 

1 ' Hatta Ledi Döfren'i, harenıi hü~ayunda iftara 
d.ıvet elti, tepsi içinde kıymettar hediyeler verdi 

F d r J ıt·ı Af -Sovyet dostluğunun 10 uncu Paris muahedesi ve 929 da iılt ransa a 1 ltalya mektubu 1 a var yıldönümüne müsadif olan bu- zalanan Ankara protokolu nıV 
günde Moskovada Türk - Sov- !etlerimiz arasındaki bu teşrilO 

Harı.cı·ye nazırının Roma itilafın- Alk ı ı b h edı" yet ticaret muahedesinin imza- mesai siyasetinin en parlak n~ 
ış ar a a s - !andığı haberi alınmı§tır. ticeleri olarak sayılmaktadır. ı 

Abdülhamit İstanbuldaki se lunan bir muallim tarafından 25 İnci senesi dan sonra.. len dostluk ANKARA, ı6 A.A. - Sov- ki dost ve komşu memleket, 
firlerin hatırlarını hoş etmeğe vuku bulan teşvikat üzerine sek Roma, mart - İtalya ile • yet hariciye komiseri M. Litvi- rasında mevcut mütekabil et# 
ve icabında bunları minnettar sen dokuz kişi bir gün toplana- PARİS, ıs A.A. - Bugüne Fransa arasında uzanıp giden . ~ta/ya f.arTa:n.entosı:nda Ha- nof, Türk - Sovyet dostluk mua niyetin yeni bir delilini te§kil f 

, bırakacak cömertlikler göster- rak müçtemiaıı Beyoğlundaki kadar 11 defa başvekalet mev- bahri itilif nihayet halledil- rı~'.ye büt~esının munakaşa~~ hedesinin ıo uncu yıldönümü den ve sulh mücadelemizin ytl 
~ meğe pek itina ederdi. Sık sık İngiliz sefarethanesine gitmiş- kiine geçmış, di. İngiliz hariciye ve bahriye munasebetıle cereyan eden m,u münasebetile Hariciye Vekili bir eseri olan bahri proto!.<olıl 

1 1 
muavenette bulunduğu bazı u- ler ve İngiltere lehine nümayiş ı6 defa harici- nazırlarının İtalyaya geldikleri :ıakereler .. esna~~'!d~. bazı meb- Tevfik Rüştü Beyefendiye şu imzası suretile Sovyet _ Tiiıl 
fak elçi ve maslahatgüzarlar- !er yapmışlardır. Bunlar icabın ye, 3 defa adli- ve M. Musolini ile görüştükleri u~/arm .soyledıgı sozler şayanı telgrafı göndermiştir: dostluğunun onuncu yıldiiniiıııl 
dan başka büyük elçilere de da İngiliz hizmetine gönüllü o ye ve iki defa malfundur. Şimdiye kadar bu dıkkattır. . Komşu millet arasındaki te- nü idrak ettiğimizi hatırla'.ınal 
arasıra cemilekarlık yapardı. larak kayda amade olduklarını ma:ırif nazırlı- mevzu etrafında ajans telgraf- Aşağıya derce~ilen aıans tel karrübün sağlam temellerini ku la bahti)"arım. 
Hindistan valii umumisi Lord da sefire söylemişlerdir. ğında bulunmuş lan kafi izahatı vermiştir. g:_atlar~-~u. 

1
meb ~larıf! .nel~r ran Türk_ Sovyet muahedesi- Aziz Vekil Beyefendi, Svoyf 

i Döfren evvelce İstanbulda İn- Bu garip ve nabeca nümayişi olan M. Eriand Bugün artık bir emri vaki olan ::.oyledıgını tamamıle ~ıl~ır:nı- nin 10 uncu yıldönümü münase - Türk dostluğunun tc~is ve "rJ 
giliz sefiri idi. Abdülhamit ra- haber alan Abdülhamit İngiliz m nazırlık ha- Fransa - İtalya deniz itilafınm Y?r sa~e b~ hususta bır fıkı~ e- betile iyi temennilerimi arzet- viyesi ınırinde gayretlzr, ~ 

ı mazanda bililmum süferayı cc- siyasetine bu suretle taraftar yatının 25 inci burada nasıl karşılandığı ciheti dınrr:ege kıiayet ed~cek ka ar mekle bchtiyarim. ketmiş olan Türk hük'lmı-ti f. 
< nebiyeyi iftara davet eder ve bir cemaat ve cemiyetin vücu- yıl dönümü mü ne gelince; muhtelif ınahafi- malumat verme~tedıc: . Müsellah müdahale karşısın- siyasetizimamdarlarma en i~ 

kendilerine diş kirası namı dünden tevahhuş ederek derhal nasebetile dün- lin ve matbuatın izah ettiği fikir . ltalya /m;:71 harbıtı g_alı~le da milletlerimizin kahramanca temennilerimi iblağ buyurmaııt 
ile hediyeler verirdi. Lord tahkikat icrasını emretmiş ve yanın her tara- ve vaki olan neşriyatuun hülasa rı. a!asın a ~ ~nden en ~ya e mücadele edeceği zamanın çe- zı rica ederim . 

• ,· Döfrenin İstanbulda bulundu- Ata Efendi isminde olan o mu- fmdan hariciye sı şu suretle anlatilabilir:Fransa li1.kayet. ed~mdır .. Umumı. ha~- tin imtihanlarından tloğmuş o- Türk - Sovyet tekarrübün~ 
ğu tarihte bir ramazan aksamı allim. i~e İsmail Kemal .Bey nezaretine teb- ile bir itilaf zemini bulunmuş fon ne~ıcesmde Jıger galıf!lerın lan Türk _ Sov et dostluğu mü- faal bir şeriki mesaisi olmak il! 
sefirin zevcesi Ledi Döfren ile tahtı ıstıcvaba alınmıştı. Bılaha rik ve temenni olması memnuniyetle karşılana lııssesme pek çok şeyler ısabet · y f nd 1 f ·ı "k k J ·· ti irfİI: 
ken·mesı· haremi hümayunda if re işin uzatılması İn6İlizleri telg·rafları gel- M. Briand cak bir hadisedir. Fakat İtalya etıiği lıalde ita/ya harbe girer- :eakıp senele\~ar 1 

·• a ';uv~e.t- t:!~::ny~:ı,eul 1~~;;m~:nııı 
ken kendisine edilen vaitlerin ı:nm~ş ve. su _ mucac;e esının ah ' . ı ed . ,, 

tara davet olundu. Sefirlerin ma münkesir edeceği düşünülerek mektedir. Temps gazetesi bu şimdiye kadar müdafaa ettiği 
/ 

d _ .. 1 kt d" sıyası ve ıktısadı sahalarda tar s sen rıca erım. 

• 

' 
beyini hümayun dairesine da- vazgeçilmişti. münasebetle yazdığı bir maka- noktai nazardan vazgeçmiş de- tutu ma ıgını soy eme e ır. • 

vet olunması vaki ise de zevce ---·~Bitnıc::ıi) lede M. Briand'ın siyasi hayatı- ğildir... ıe~~~~r:c;:;~e~:: ;:~:::.: lıtıı:f.- Rus seçaretindeki resıni 
1 ı 

ve kerimelerinin hareme davet nın bir tarihçesini yapmıştır. Bu noktai nazarın ne olduğu - / J 4 

d İ . hah sim ederkPıı bu maksat arma k b / / k /d olunmaları fevkalade bir haldi. Bu""yu""k Mı"ılet M M. Briand hakkında tak irat malumdur. talya Fransa ıle o u par a o u 
r Abdülhamit bununla İngiliz se- ec- LONDRA, ıs A.A. - Ob- ri müsavat istiyor. Fransa dere yeni şeldl altıııda vasıl olma,!ı o 

• 4 firi hakkında son derec büyük lı"sı" mu""zakeratı server g~<etesi M. Briand'ın cesinde donanma yapmak s:.ıla- muvafık ?ulmu~lardır. ANKARA, ı6 (Telefonla) - ler,m e~'uslar, Kordiplor::at~ 
.ı · 1 · · yıl · · · k b 1 d"I · · Bu <eki de bır takım memle- R 1 azaları ıle Ankaranın yük"'' bir eseri nezaket görstermış o u l'azırlık hay::tının 25 ıncı - hıyetının a u e ı mesmı v~ an, ı, , : • • t . . d"I Cemi- us sefaretindeki resmi kabu 
.ı ~ d H · h.. d ANKARA, 16 ( .'.A) - B'u·- d"" ·· ·· .. b ·1 d - k b l t hd"d' t slıhat · .. et.en yem esıs e 1 en . mahafiline mensup bir çok ıl .. 'ı yor u. aremı umayun a ec- -"' onumu munase etı e yaz ıgı ca u şarta a ı ı e ' . k . it k ı k im M 1 R ed 

1. · b ·· · ı k d -· · '>·,eıı a "amın vesayetı a ıııa <;o para 0 uştur. ec ıs e vat refı"kal~~ı·ıe bı"rlı'kte dav nebi lisanı bilen olmadığı gibi yük Millet mec ısı ugun reıs bir makaleve su sözlerle niha- muahedesine iştira e ecegın: k k 
1 

k 
1 

( . - - ~ 
" 1 Ledi Döfren ve kerimesi Türk vekili Nureddin Ali Beyin riya yet vermistir: ·"Eğer M. Briand ı söyleyor. Fransa ise bunu kabul . o_yrı;;a • . a a.t ~ vesay~dı 1?ra isi ve Başvekil Paşalarla vekil- icabet etmişlerdir. 

cemiyeti dün bir 
' ot çe bilmediklerinden o zaman setinde toplanarak hudut sahil- dümen uaŞında bulunmıyacak etmiyor. Eğer bunu kabul eder ~ı;~f t. ez:ııfetıka ~amı7 ~ a~ısZ~ 

ı·l '· Hariciye müsteşarlığında bulu- !er sihhat umum• mfü!ü~lüğü, olursa ne Fransa ne de Avrupa se kendisinin zayıf kalacağım 
0

a c 1111

1 
~ ma 0t m1u~ 11 d. Parİs Hint 

1 • . K 1 'd · . . . . . a· k d "k' sman ı ımpera or ugun an ay I • · nan Artin Paşanın kerimesı ter onya ovası su ama ı aresı ve bugun·· kü müşkillerı yenmek yo- ıddıa edıyor. Sım ıye a ar ı ı 
1 

S . 
1 

k F'f' t' · · 
1 ı hl' · .d 1 . · 1927 : d rı an urıve, ra ve 'ı ıs ın gı • t• b · u cümanlık vazifesini ifa için ha- ta ısıye ı are ennın sene !unu bulamazlar." taraf ta noktaı nazann a ısrar b' 1 .· F I ·ıt IÇ ıma yap 

ı 1 
E b 1 d 1 ·h b k t''l · ı kkrndak· . ı yer erın ransa ve ngı ere 

I' remi hümayunda hazır u un u en esa. ı. a ı en ~~ 1 Fransız şimendife.-leri ettıler. • . arasında taksiminde bu dev!et- PARİS, 16 A. A. _Avrupa tir. Profesör Delaport sözlerill' 
. ı rulmuştu. İftardan sonra Abdül kanun layıhalarını muz:ıkere ve PARİS 14 A A Büyük Fakat malum olan bu keyfı- fer Cemiyeti al·vamın vekii.leti A "k da h l'f ·11 ti H't' . u· l . h kkıııl 

hamit kendi tabiri veçhile bir kabul etmistir. . ' · · - yetleri•tekrara hacet yoktur. Bu . '. K - ve merı a mu te ı mı e e ı ıt cemıye eser en a _.., 
l K"' h - 0 . k '" .. demıryolları kumpanyalarından . . • • 1 nı de·uhte etmış oldular. eza re mensup müverrihlerden mü- ki yeni keşfıyata naklettiği .,.. 

I 
1 

u 
; J •1 

I · ı 1 ı; 

'ı L 
1 -

1 

. 1 

(souvenir) olmak üz.ere bir tep- uta yanın rtagregı oyun b . . 'da 1. 1 . . 1 . gün aruk ıtiliif hasıl o muştur. Al Af ·k d k' v el 
f d M h - 1 H"" · h k eşının ı re mec ıs en reıs en . . • h" b' manyanın erı a a ı e 1' rekkep olarak Pariste teşekkül da Ankara cenubunda Fon si derununda Lcdi Dö rene ve en e met og u useyın a - .d 1 hakk d b' Yalnız bu ıtilafm ıç ır zaman d" · ld - mu-stemleke ..,. 
h d . k d k" 'd ıs ı are tarz arı ın ame usan t k di k · cc e mmış o ugu eden Hitit ve ön Asya tetkikler üsten tarafından geçen ma,-kerimesine kıymettar e ıye- ın a ı ı am cezasının sene ı: . d Y" .... 1 nk"tl talyanın N:sasta en no taı 1 d h t'~ son gene bu su talı . -~ 

- · · da. dl· mecusın e urutu en te ı e- . - . • er e arp ~n ra cemiyeti tarafından Luvr arkeo- zarfında yapdan arrıyat .. 
ler gönderdi. Sefirin kerimesine agı~~ ap~e tah~ılıne ır a. ıye re cevap mahiyetinde olmak üz-ı' nazarını feda ettıgı n_ı~asm~ retle t.ıksim edildi. loji mektebi konferans salonun- ilmi tetkikata Gazi Hazretleıf 
ba~t ~t:. fe~~da~adBe kıymdettar el ncumeııİıkmaz atasDı lt~l~vıp o- re nafıa nazırına müşterek bir alınmama51 tekra·rt edılıyor',d Burada bu bahis etrafında da da büyu"'k bir içtima aktedilmiş- nin bizzat iştirak buyurmuş; 
ır .--mcı ı ı. unun a se- unmuş, tısat ve a ıı ıye ve- k .. d . 1 d. B halde .. ? Deınek kı talyanın ı - h · , d ·afsilata hacet görmi 

b b. d o k' f h k"l tl ·1 · t' · me tup gon ennış er ır. u d' · 'b ·ı d -· d·-· a zn.:ı c' tir. İlim alemine mensup 600 duklarını hatırlatmıştır. -" e 1 şu ur: va ıt se aret a- a e en e emnıye ı umumıye· kt t b"lh 1 1 ıası esas ıa an e egışme ıgı yebiliriz ltalya parfıiment'osun . T" k 
0 

akl T"' k tal"1' 
nelerle temasta bulunan Ma- nin lQ~O bütçesinde 200 bin lira me up a . 1 a~sa. yo cu ara gibi son müzakeratta buna .. · .. . - den fazla zatın ve Fransız harı- ur c arı, . ur 
,._ p•~ k . . d bi k lık muhtelif devairın' 1930 sene mahsus tanfelenn cıvar memle- dah. ed'lm . t. şını· d' da so.vlenen sozle~ Alrıka mus: ciye ve maarif nezaretleri mü- hey'eti azaları kiimilen bu ceıd 
- .,.s ova ısının e r a- , k t1 d k" d d h - temas ı ı emış ır. 1 ı k"t meseles•ne temas edı • kah l d'l · ıet 
dm bir gün İngiliz sefirinin kızı si biitçelerinde bazı fasıl .ve e er e ın en. a a aşagı ve elde edilen netice bu derin itilii ı:~ e a 1 

- messi~e:.il~ 1'.:ransız_ ~illi mü~~: yet azalığına u e 1 mış 
1 ,r le görüşürken Madmazel Döfre maddeler arasında 149 bin lıra h:ırpte.n evvel~ı zamanlarda tat fı büsbütün ve bir daha mevzu Y 1· / 1 1 

d !er mudurünun de ıştırak ettigı dir. 
1 •• k · k bılc edılen tanfelerden altın kı- ta yan arın son zaman ar a · t' ı · set' Paris Büyük f'l 120 000 l l k , ,)ı ninpembe inciye pek meraklı ol muna ale yapılmasına aıt a- . .. 'b' . bahsolmayacak surette kesip a- Afrika içerilerine ilerlemesi mü ı~ ı~a n .:Dl:'a ı . .

1 
• İra l 

r ;:. duğunu öğrenmiş. Bunu başka nun iarih;ıları müzakere ve ka- ketı~e na:.aran, 'tJ~e ırld n~s- tan bir karan kat'! değil, ihtilaf ,., .,"•betile vak; ol::!rı neşriyat çıı:rıı~ Munır Beye tevdı edı -
, ı bir mecliste bilmünasebe söyle bul edılmıştir. . k tte d~n ~r :;ev e 0 ugu yüzünden münasebatın daha zi- Afrika meslesinin halde ve is- mıştır. .. .. . ihtilas davası 
1 IJ miş oradan da hünkiinn kula- Bundan sonra heyetı mahsu- ayde ı me t ır. yade mu··teessir olmasına bu iti- 'kb ld 1 • h . t' .. Profesor Kavenyak Turk Reı- BURSA, 16 ( Mı'll"ıyet ) ,,, ' . D. - ftan 1~t lı a e a aca;;ı e emıye ı gos ... ı;nh G . M af K mal 
i ·- ğına gelmiş. Abdülhamit böyle s:ıca haklarında devlet hızme- .. ır=~;ara . :ua:e .a v;~ laf ile mani oluyorlar demek- teriyordu. ltaly:ı bundan sonra sıcu ~r~ . azC u~t :" ··~ k Tütün inhisar müfettişlerinde' 
1 '. n jestleri pek severdi. Netekim tın~e ~ullanılmamala:ına karar gı~ıı· seneldsıı: enhaldnd . tir. Alrikada lngilitere ve Fransa - ~azret erı_nın, l emkıyetıf Y._'.1_, e Fevzi Beyin 120 bin liralık i!ıtl 

" bir seiamltk günü Fransız sefi- verılmış olan avukatlar hakbıı mıs ı artmış o ugu e emır Fakat aktedilen itilafın ameli ki d'kk l k" himayelenne ama ve auıı re- las davasına bugün ag-ır ce' 
< ı.< ri M. (Konstans) ın pek beğen- da yapılacak rnuamelenin tııfs;- yolları varidatı ancak 8 mislıi ve hakiki bir faidesi yokmuy- nı!1 y?tı .. ~rı.~ı ı at c ta ıp isliğini kabul buyurmak şerefi- mahkemesinde başlandı. İstıı' 
~·~: diö-i bir cift al araba atı ferda- ren tayinine da'r Ba~vck:il("t tezayüt etmiştir. Bu müşterek du .. ? Bilakis .. Bu faide aşfüar- caele 1 gorunı'{o_r.d .. 1 ni bahşeylemiş olduklarını teb- buldan mevkufen celbedild 

sı "'günü ;efire tarafı Şahaneden 1.ezıı:eı esi ve Adı: ye encürncni mektubu imza edenler 1921 se- dır. Fransa kemmiyet itı"barile b ta Yh~ ~ec ıhs'..n .. de .. soAyle:zke~ liğ etmiş ve cemiyetin gayesini si 
t ,: . .• • d T . h unun ır ıeza uru ur. rı a . h d k H' . 'h" .1 .. Fevzi Bey ile Kamil ve Hii 
3 ıt bir hediye olmak üzere götürül n;1az~a~as~ınkl ı:;ıuzakeresın~ ge· nesin en beri masan ını e em- bahri kuvvetine ehemmiyet ve- da ita/ya lehine bir müvazcne ~a e c~~. 1~'.t t~~ \:n~ on yin Hüsün Beylerin ilk durııf 

müştü. Amerika sefiri M. (Leyş çı rruştırd. a .. a~ında heyetımah miyetli surette azaltmış olduk- riyordu. Bu cihet şimdiki itilaf tesirinden bahsedilmesi bunu ~y~ _tarbı ıne mlm~~e~ ~· 1 1 ;:ıe malan yapılmış ve Fevzi B~) 
• r man)ın zevcesine gene böyle bir s~~a a emııstınıdah kar.arı ve- lan demiryollar bütçesinde mn- ile kendisine temin edilmiş- gösteriyor. Bahsedilen Londra srı ı~n rı~ 1 e k~r ~.;d~z kefaletle tahliyesini istemiştırj 

ı ·t- münasebetle pırlanta işlemeli rılmış.olanlarmk .av~k~t~ıga ka- ~azene temini çarellecini ar;;ıak tir. misakında ita/yanın bahsedil- ~.~a ~a sa ınm ta ıp e ı ı- Müteakiben duruşmaya gelıPI"' 
; r giranbaha bir yelpaze hediye et bul edılmeyece ·ıerı gıbt avu~«lt ıçin ellerinden ge en yar ımı Diğer taraftan İtalya bahri mesi de umumi harbe girmesi i- gını an atmıştır. .. yen diger mazunların zorla ~ 

mişti. Mesele hediyenin kendi- olanların da barolardan ka,·ıtle göstenneğe hazır bulundukları- kuvvetine "keyfiyet., itibarile e- . k nd· ine veri/mi< olan te- Bundan sonra profesor Dela tirilmesi içinAnkarada tütün# 
tı · · k" · l" 1 -· · k d' l çın e ıs " t f d "H't"t "lkesi" .ı sinde değil, tarzı itasında idi. nnın ter mı aZ!ın ge ecegı ta- ru temın etme te ır er. hemmiyet veriyordu. Bu cihet minatı hatırlatmaktır. port ara .ın an 1 1 u. . hisarı Başmüdürü Bahri Beı 

1 bii bulunmakla lı!l noktada te- tmz sahi ı · hük' • 1 d 1 · · unvanlı bır konferans venlmıı;- . b . . .1 ·"' z ngiliz sefirinden bahsetti- dd""d" . b" f . h a P en umet e e- te ona temin etli mıştır. ROMA ı4 (A.A) _ Harici- ~-- yemden te lıgat ıcrası em~ 
'lı ğim bu fıkrada bilmünasebe şu ~~ b~ ~ 7ucıp /r t~ ~ır~ ~~ miryollar idarelerini bir taknn Netice Roma iti13.fından İtal ye bütçeslnin mecliste müzake- ya raptetmeği düşündüğünü kemenin 26 martta talikine 

hatırayı kaydetmek isterim:d .... -çk' ırdl~ ıyet 0
. ma ~gı ab tın teahhüdatla bi.ribirine bağla- yanlar memnundur. resi müstemlekelere ait idarive söylemişlerdir. rar verilmiştir. 

, a T . a • a ıye cncumenı maz a a- makta olan ı921 tarihli muka- · · M G d" b' l" · T" ki N ,,.J'. 
, _ r3:11~uval muharebesı .zaı:n~ sım ı~abul etmiştir. velenamede doğrudan dog"ruya Kanserle mücadele kal~tler ~eslesı~ın mevzuu bah . ran ı me usan mec ısın ur ye _ OlVıı;;y 

nında ıdı. Transuvallılar mıllı D . f 
26 

sedilmesıne zemın hazırlamış- de gayet mühim bir nutuk söyle T" t ah d . dl 
':g bir ordu vücude getirerek İngi- ayın er martta veya dolayısile bir tadil yapıl- ANKARA, 16 - Sıhhiye tır Bir çok meb'uslar mütead- rek harici siyaset hakkında u- JCare mu e esı 

r lizlerle kanlı muharebelere gi- l ki ması tasavvuruna şiddetle mua- Vekil.leli kanser hastalığına çok dit protestan misyonerlerinin zun uzadıya izahat vermiştir. imza edildi 
1 1ı'~ rişmişler ve memleketlerinin top anaca ar rız bulunduklarını ve bu muka- ehemmiyet atfetmektedir. Bu Afrikaııın orta kısmında bilhas Mumaileyh, Fransa ile İtalya ANKARA 

16 
(AA) _'fi 

j1
1
t
1 

huku.k.dvafe hududkunu lmcansi
1
padrac ANKA. . AR, 16 - Alman de- velenamenin onu imza etmiş o- seneki tıp kongresinin esaslı su- sa Kenia havalisindehfabealiyetler arasında aktolunan ve iki mille kiye_ Norve'ç ı"kamet. mukaft' 

1 d !anların ittifakile tadil edilebile rette meşgul olacağı hastalık d kl · ·· k b'l h' · ı ne ~u ~ya oyu .uş ar ı. ~gesının bulunmam~sı olayı- kanserdir. d~ bulun u. arını. a r ver- tın mute a ı ıssıyatma tama- !esile ticaret ve seyrisefain ~ 
!~ B.u. ış haylı deva~ emış v~ İn- sı~e toplanarnıyan duyunu umu- ceğini hatırlatmışlardır. Ankarada su ı"mtı"yazı ~ı~ler, .. İngılterenı~ ~anda_ya mile tevafuk etmekte bulunan ahedesi bugün sehrimizde irııf' 

gılızler adeta maglUp vazıyete rruyecıler 26 Martta toplanarak tabı mustemlekelenn ıdaresın- deniz itilafının tahakkukundan 
1 

t -
y düşmüştü. İşitildiğine göre verecekleri cevabı hazırlıyacak- Fransa kabine~inin mevkii ANKARA, 16 - Bir ecnebi de yaptığı sui istimalleri bildir- dolayı izharı memnuniyet et- acş ırb~ A e "k da 
.~ Transuvallılann bu vatanperve !ardır. Bu içtimada noktai naza- PARİS, 14 A. A. - Akşam şirketi mümessili olarak Şem- mişler, İngilterenin bu müstem miştir. enu l m rı a /t 

r~n~ cih~tları İst.~nbu~da giz~i runızı kabul .. ederek An.karaya gazetelicrinin bir çoğu meb'u- settin isminde bir zat Ankara lekeler ~zeri~de h~izbu.lunduğu Meclis, Fransa ile olan müna BUENOS A YRES, .1.s '\, 
·r gızlı sevınç tezahurlerıne vesı- murahhas gondereceklen, mü- san meclisinde dün cereyan e- suyunun imtiyazını almak üze- r.:ıandayı genış bır hımayeye sebata dair yapılan bu dostane - Prens de ?aile~ ~n~ıliz ~ 1 
l 

1 
le olurken İsmail Kemal ile o a- zakerata yeniden başlıyacakları tan ekseriyeti artırıp kuvvetlen- re Dahiliye vekaletine müracaat kalbetmek maksadile bilhassa telmihleri hararetle alkışlamış- ret v~ .sanayı sergısının kW 

ıa ralık İstanbulda misafireten bu kuvvetle tahmin edilmektedir. dirdiğ .ni lıeya? etmektedir. etmiştir. Tanganika ve Ugandayı Kenya tır. resmını yapmıştır. -' 

t\ --· - - ----·· - - men-;- samimi ve canlı görünü- - kaye, bir itirafnamehissini ve- edecekti. Fakat san'atkar ta- çocukluk hissinin-beyninde ~ 
~· Haftalık edebi musahabe: 1 yor ve bizi kendine alakadar rişindedir. Muharrir burada gu ammüm etmesi edebiyatı biraz ten hiç bir tezat yoktur. ıt~ 
· J ediyor. Halbuki bir hakikat his ya kendi ha.tıralarmı yazmakla kurutacak biı' fikir ve düstu- ta eğer eserin ancak on beş ., 
'{ Peyami Safa : 9 uncu hariciye kog" uşu si vermekten ziyade guya me- iktifa ediyor ve bakm hayat o- run tesfiri altında mı, yoksa şi- şında oıan kahramanı tarn ) r 
el rakı tahrik etmek isteyen hi- nu nasıl ınükafatlandırmış: Sa- irini başka eserlerinde döküp şma göre olsa çocukluk dll r. 
tt Dizinde bir illeti olan bir ço İşte roman yazmaga alışkın ğan bir eserdir. Gerçi roman i- kayeler mücerret ve umumi ola mimiyetten ve ciddiyetten ay- burada ruhunu ayrı bir ihtiya- sere daha ziyade sirayet e~ 
ıc; cuk hastaneye gidip geliyor. bir muharririn daha cazip bir çin muayyen ve tek bir ş~k'.l rak mevcudiy~tleri iddia. edile~ rılmaması sayesinde eseri bir cına ram oldu.ğ~ndan mı? Her olacaktL K~tabı b~dan _ k dl' 
I "Sana ameliyat lazım!., Diyor- mevzu aramağa lüzum görme- yoktur, roman~ bir __ tek ka~p. ıçı- roman usulhmne ve k~ıdelerı- taraftan daha ziyade şiir ve di- ne~ense. ~en~ını tutm~.şt.~r ve y~ şey hıkayenın dog~ t1 
n lar. Akrabasından olan, ve o den bize hikaye ettiği vaka ne almak ve bır dustur ıçınde ne ne kadar muvafık bır tarz- ğer taraftan daha ziyade haki- nence ıtibarıle bu kuçuk ro- dogruya on beş yaşında bırı ıır 
r yaşlarda mütat olduğu gibi, ta- bundan ibarettir. Edebiyat va- tarif etmek mümkün değildir. da tahkiye edilmiş, ne kadar kat ihtiva etmiş oluyor. Fakat man biraz çocuğumsu ve küçük rafından değil ancak çocuk ti' 
>' mştıklan için biribirlerile se'viş- dilerinin en engin ve zenginle- Eşhası çok olan ve - meseli mükemmel uydurulmuş ve bağ yazık ki, muharrir g(ıya tefrit bic şey görünmekte ve karie ğunu hatırlıyan ve o eski ııa tİ' 
0 tiklerini zannettikleri bir kızın rinden biri olan roman bir med Steııdhal'inkiler gibi - Karı- lanmış olursa olsunlar, çok ke- ve ifrata düşmemek için bu iki biraz zayif bir his verip biraz r~larına so~raki müşahede!~ 

evine misafirliğe gidip bir müd dahın samileri eğlendirmek i- şık vakalarr bir çok yer tutan re bize abes ve manasız yazılar cazibeden kendini korumağa ça basit bir hatıra bırakmaktadır. nı ve no~t~ı nazarlarını da ıl 
det kalıyor. Kız başkasile ni- çin söyleyiverdiği hikayeden i- romanlar da vardır ki edebiyat gibi tesir ediyor. Ve işte biraz lışmış gibidir. Eseri ana hatları Gerçi bunun başlıca bir se- rıştrran bırı t.arafından _Yazı~r 
şanlanıyor. Kendi hastalığı ar- baret değildir. Bir san'atkarm ta mühim birer mevki işgal et- ciddi olan, doğru düşünmeyi is nı bulmuşken fazla yol almak- bebi burada ancak bir ço- olmasıdır. Bır de belkı ınulı ti~ 
tıyor. "Ayağını kesmek la- belki hayatında ve her halde mişlerdir. Fakat bir romanın tiyen ve iyi hissetmeyi seven tan, fazla ileri gitmekten çe- cuk zihniyeti ile hissedilmiş rir bize hastalık ve felake r' 
zım!., Diyorlar. Hastanenin 9 ruhundan ve muhayyelesinden kıymet ve ehemmiyeti o kadar karilerin nezdinde romanın iti- kiniyor. Biraz daha serbest ve hatıraların hikayesini buluşu- insanı çabuk yaşlandıran vedtr 

ı uncu hariciye koğuşuna girip kopan bir hayat parçası, bir şu vaka ve hikayede değil, lakin barını düsili:en de öyle yav.lar- cerbe::eli bir şiir VP. biraz daha muz ve bu eserin bilhassa bir tiştireıı birer tecrübe ol 
J yatıyor ve yeni bir ameliyat ile urda tekevvün ederek bir san duyuş ve duyuruştadır ki işte dır. teferrüata giren ve derinleşen çocuk ruhunun hikayesi oluşu- ğunu da göstermek istiyor: JJ 

kurtularak ayağı kesilmeden at eserinin sayfalarında yaşa- bir san'atkar elile yazılmış bu Bu romanın muvaffakıyeti bir "realizm .. daha müessir ve dur. Binaenaleyh mündericat Fakat bu kitapta sair ~ 
• -,taneden çıkıyor. ' '11ağa mühtaç olduğu için do- hikaye, vakanın fıkdanına rağ- ise adeta "otobiog-rafik., bır hi- mühim bir eser ibdaına kifayet, ile ı- rdcn tereşsiih eden bu çocuklv.i<l:ırda yok değildir. 
: . 
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Temiz ve 
MILLIYl!.i' 17 \l . .ı.RT 1931 
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sıhhi süt 
Vilayeti~ 

Nahiyeler 

meselesi gene z 
PJ!lt __ · ·-'~-, , , . , içkili yerler 
~~ istihlak vergisinin 

e 
Belediyede 

Şehrin imar Süt ~eselesi a~cak fenni 
usullerle halledilebilir 

Belediye sıhhiye müdürünün sabık 
sütçüler reisine cevabı budur! 

D b ı • kaldırılması 
Yeniden iki nahiye İŞ ta İp erlDİD Ünva- mı ı·stenecek? Pro~ram şehirmecli 

k·ı d.l k de müzakere edilece 
teş ı e ı ece d k .htil Af Lokantacılar cemiyeti, içkili 

Vl.,~aynetgçaelttıeknaarruhi_y_·re_seitnı;ninı.~tı'irl.g. Basuı. fi)fi an ÇJ an ) a yerlerden alman istihlak vergi- Yeni Belediy. e kanunu h. 
"' sinin kaldmlması ve ya bu res- lediyenin beş senelik bir · 

nahiye yerine bırı Şışlı, dıgerı min içki fiatlerine zam olun- programı tanzım e~e&ın 

S
, ... ıneslesi s .. ene.ıerd_en beri Taksim.de o~ak ü_zere .i~i na~q Darülfünun dişçilerin doktor Ünvanını 1 ması lçin hükiimet nezdinde te-I bunu beş senede tatbık et 
u• b d ye te"kıl edıle.ce. k_tır. Vıl.a.yet ı- ı , .. şebbüsatta bulunmuştu. ni amir bulunına_ktad.ır. 

Bu .. ru··p O' elen muzının ır ert- 7 h ı k }} - l t b 1 bel d 1931 " ki nahiye teşkılının Da ı ıye ve · U anamayacagını Cemiyet umumi katibi Zeki . 8 ~ u e. ı~esı 
tir. Vakit, vakl't ortay~ atılır, kaletine bildirmiştir. hk b ·ıd· d• D k kald Bey bugün Ankaraya giderek sı .hazırandan ıtıbaren ta 
:~f:d:o::!: tr:-mı::~:a~- Ruhban mektebi ma em eye ı ır ı. ava arara ı bu hususta yeniden hükumete edıı~c~k oıan programı ~n 

hb k müracaat edecektir. etnuştır. Bu progr~ ru 
nutulur. Şimdi de sütçüler cemi Büyük adadaki ru an me te Diş doktoru ünvanı mesele- rime bir gafkt çöktü. Tam ken Zeki Bey şu maliimatı ver- toplanacak olan şehir mec 
yeti sabık idare heyeti reisi bi vaktile hükumetçe istimlak sinden çıkan davanın rüyetine dimden geçerken Kazım geldi. miştir: ?e _müz~~er~ edilecek ve .a~ 
Hakkı Ef. ortaya yeni bir iddia! edilmişti. Fakat mütareke sene dün Beyoğlu sulh mahkemesin Elindeki demiri ansızdan başı- .. _ Mu" skirat ı'dares·ı bu ver- ıhtımal uzennde bazı tadil,. a 

B t Ieri esnasında Feridin zamanın d d d'l · · d" d' B ld ı k Pır k attı. uza : e evam e ı dı. ma, çeneme ın ır ı... ayı un. . . . k. . 1 . dil pı aca tır,. ogram atı 
"_Süt mesleıini bu işten an da bu bina iade edilmiştir. Ka- Müddei mevkiinde olan diş Cebimden 56 liramı alıp kaç- gınkın ıç ı ~:şe ~rıne zamı:ı:ıek. - ni aldıktan sonra dahiliye v 

Jamayan memurlar halledemez. dostro heyeti bu defa Adada tabibi Nur Hayat Hamın ve Fa . mış ... Sonra kendimi bir az top- me suretı ~ a ~nma_s.ı :nu~ ır~t !etine gönderilecektir. Pro 
Ben sütçüyüm. Sütçülerin hep tetkikatta bulunur iken mektep zıl B. in iddiaları hakkında Da-ı Jayınca Mehmedin çalıştığı fab- sadtışınka tesıır ef keceg~nı d'e_:~ı.s mı tatbik için belediyenin 

binasının hükumete .Ut olduğu f f d · · e ere ınuva ı gorme ıgını . sini tanırım. Yaptıkları ve yapa rül ünun eminliği tara ın an 1 n!taya gittım. Korkudan ve ye- b'Jd' · t' • sene ne kadar para tahsıs 
caklan hileleri de bili-rim. Bun- nu meydana çıkarmıştır. :ina- gönderilen cevap dünkü celse- eliğim dayaktan dilim tutulmuş- 1 H~~~sk;r ~apılacak zam şişe ceği belli .değildir. 
larm önüne geçmek be_ni~. i~~n ya vaziyet olunmuştur. unun de okunmuştur, tu. Mehmetli yakaladım ... Cep- başına 60 paradan ibaretti ve Beledıye hastanele 
güç bir iş değildir. Bu ış buyük. Bilediyı sıhhiye madiirfi üzerine mütevelli heyeti mahke Bu cevapta, diş tabiplerinin !erini aradım .. Fakat paramı bu bu suretle bütün içki istimal e-
masraf ta istemez. Bana salahı Nışet Osman bey ~ee::z r::~~f~:ı~~~:~~:~~~- Dava göz, kulak boğaz tabipleri gibi lamadım." denlere adil3ne bir şekilde teş- <;iı~~;~d:a~~~ d~::t~~f~ 1= 
yet versinler, kendi. neza.retim h l münhasıren ihtisastan dahilin - Kazım inkar eeliyor: mı'l edı'lebı'lecektı·r. • 

- u d'k tt. Sıhh"ı olmayan an ar d · 1 ı ki H ,. mesi zarurı görülmektedir. altında vücude getirecegım - aımış, pl3nlarmı tas ı e ır- de te avırlerle mcşgu oma a - ayır, kat ıyen. ben yap- Bu kabul edilmedig"ine göre . . b 
fak b;~ teşkı'la"tla bunu. t_emin e- mı'şlerdı' r. Bıınlar insaata başl_a T h d S .. 1 beraber dol·tor u"n°anını istimal madım .. . !ft ·.·radır... sene ıçın unun mümkün ol .. d h - Galatada. op ane e, u ey- ' • • yapılacak yegane c;a-re istihl3k olmadıg' ı tetkı'k edı"lmektedı" 
debl.lirım· . Egerüç ay ıçın e ş.e. mak ı'çı·n Nisanı beklemekt.eelır b .... k k' h etmemeleri la"zımgeldigı"' ileri sü Dava, bazı şahitlerı'n celbı' ı· -ınaniyede bazı uyu es 1 an resmini ilga etmektir. Vakit küresi hazirand 
rin sütlerini ıslah etmez, sut ler. Nisandan itibaren ahır ınşa !ar vardır ki, gayıri sıhhi olduğu rülerek diger tabiplerin doktor çin talik olundu. Bu takdirde içki satan yerler 
meselesini halletınezsem, yapı- atı faal bir devreye girecektir .. icin bunlara sıhhi şeraite riayet ünvanını kullanmaları daha faz V f t b b. d · · - evvel işleyemeyece 
lacak bu .. tu··n masrafı vermeği ta Bı'z artık bu yaz ahırlar mesele la tahsil görmelerinden ileri e a a se e ıyet avası çoğalacak, vergının agıırlıgı yü-

etmeleri için ihtar yapılmıştı. . _. . . zünden içki satamayan lokanta Galata kulesinde belediye 
ahhüt ederim. si kalmayacak kanaatindeyiz· Bunların sahipleri mükerrer geldıg·ı· b.~yan edi!m7~.tedır. Voyvo?a caddesı~de Muam- larda da içki satılabilecek ve ne rafından tesis edil en \ <ıt 

Ahırlar belediye tarafından Ahırları belediyenin yaptınnası tebligata riayet etmediklerin- Darulfunun emınlıgı Tıp fa- mer Ef. nın kullandıgı 1888 nu · d h"k" t · d'k' · · · 'h h' b 1 
d 1 d kra hakındaki iddia bir dereceye ka · ı · h kültesi dişri şubesi mezunları- maralr otomobilin yaptıg" ı bir tdıce dae hu ~med şım .d1 1

t tverıp- rAesınıkn tı z_arı ıtfam1 . u muş fenni bi·r şekil e ya~ı m.~ 1 .~ den kaza ıdare heyet erınce ta "' . . k d y k . . d . . en a zıya e varı a emın nca esısatm aa ıyete g 
ahır meselesinin hallı mumkun dar doğrudur. Bunu k. a.bul _ed7- !iye ettirilmelerine karar veril- na sadece diş tabibi denmesı ı- aza a an o ısının e bırı ve- · 1 k ç .. k.. · k' ·ı · · · b 1 k k 

b f 
. d' _ . etmış o aca tır. un u u; ı rı mesı ıcın eş ay ı muva • 

..ıeg-ı'Jdı·r. Bu hususta şimdiye. ka riz. Hatta evvelce bu ışın ır şır mis.tir. cap ettiği kanaatindedir. at etmış, ve ıger bır şahıs ta f' h · ı· · b" d 'b h h · " .. ..im .. c 1 Ş f" M sar ıyatı e emmıvet ı surette utçe e u ususta ta sısat 
dar söylenen sözlerin., ven len kete ihalesi de clü5unu uş u. Tehdit mi? Müddeilerin vekili, darülfü- yEafrab~nm~~dtdı. 0 orb . uğammer artacaktır. · matlığından kürenin hazir 
teminatın hiç birine inanmayı- Fakat olmadı. Lakin bunu bele Geçenlerde bir kaç şahsın nun eminliğinin mütaleasına iti · ır mu etten en a .ır~eza Müskirat idaresine teklif etti dan evvel işletilmesine imk 
mz. Süt mütehassısları f~nni diyenin kendi büt~esMile yapmf.ah- Beyog"lunda bazı mag'azaları ge raz ederek demiştir ki: da muhakeme e_dılmekte ıdı. g- imiz şekli kabul etmedig"i için görülmemektedir. 

1 B beledıye sı mümkün değildir. aama ı k d Muhakemenın <>-eçen cels ahır yapamaz ar. u - h 11 d' zerek zorla şapkacılar ve elbi-- " - Hekim doktor deme e- . . b. . .. .. e- verginin tamamen kaldırılması Küre hali hazırda i. leme 
nin işidir. Belediye biır defaya süt meselesi her halde a e ı- seciler cemiyeti namına aza kay ğild_ir. Fakat madam~i ~ir çok ı sı.nele, 0t,0m.obı_I sahıbı Ş~kru ef. için teşebbüsatta bulunacağız.,, müheyya bulunmaktadır. 
mahsus bir kaç yüz bin lira sar lecektir. Esasen şehir meclisin dı için para istedikleri yazılmış hekımler doktora ımtıhanına nın mes ulu bılmal sıfatıle cel- L l ........ ........_ 
fedip bu işi halletmelidir. Hem den tefrik eelilen muhtelit en- hk'k girmediklerı· halde do.ktor u_·nva bine, müteveffa Yankonun has- Maarlfıle 

. 'd t d b · 1 'dd" su tte tı. Vilayet bu hususta ta ı at 40 k } k ) bu suretle kendine bır varı a cümen <> u ış e cı ı re yaptırmaktadır. nını kullanıyorlar: Dış tabıple- tahaneden gelecek r~porun o- • • v. UrUŞ U maaş 
membaı da temin etmiş olur., me5gul olmaktadır. H"" • .., .., ıinin de ayni ünvandan istifade kunmasına karar verılerek dava Talebe Bırlıgı 
diyor. ( Ekonomi \ useyınaga ocagı etmesi gayet tabiidir. Çünkü dün~ talik olunmuştu. Dün d~- Cumartesiden itibare 

Halbuki bu iddia alakadaı:1'.1"- . Halk Fırkası İst~klal .n~hiye- ihtisasları dahilinde tabip vazi- va ı~taç. olunmuştur. Hey'e~~ Perşembe içtimaında 10 seneliklerinin 
ca bilhassa belediye mahafı lın- Ü ) • si Hüseyinağa ocagı reısı Suat yetinde<lirler. 1 fennıyenın okunan raporuna go-
ce' hiçte ciddi ve kabili icra ola Il mese eSl Bey vefat etmişti. Münhal reis Ne etibba otlak, ne darülfü- re kazaya sebep olan potrel. o- fesih kararı tediyesine başlanaca 
rak karşılanmaııuştır. Çünkü lik için intihap yapılmış ve -re- nun bu m ih nı mÇ'Sele hakkın- tomobilin çarpmasmdan değil, vermesi muhtemeldir Kırk kuruşa kadar maa al 
mesele mühim görülmekte ve Zahire borsasında en islige Cel31 Ergun Bey seçil- da ilmi bir cevap vermemi ler- potreli taşımakta olan amele- mütekait, eytam ve eramilin 
ancak fenni çarelerle halli milin ziyade Belediye 11,istir. dir. nin, otomobilin çarpması korku Milli T;1rk talebe birliği mü seneliklerinin defaten tediyes 
kün olduğu kanaati mevcut bu . . . .. . Mesele mütehassıslara tetkik neticesinde ellerinden bırakma- messilleri persembe günü fev- le alakalarının kat'i lıaltktnd 
Iunmaktadır. . 

7 
meşgul olmalıdır.. ıkı s~nelık m~ddetı l5 ~eı;nmuz ettirilerek esaslı bir cevap alın- sı yüzünden düşmüş ve Yanko- kalade bir içtima aktederek bir- Maliye vekaletinden Zat ı§l: 

Sıhhiye müdürü ne dıyo: '. Un satıslarile ve satılan unla d.a b~tmektedır. ~tın~n. ıcın ?a- mak lazımdır.Bunun için bir eh nun ölümüne sebebiyet vermiş- !iğin son vaziyeti ve faaliyetten muhasibi mes'ullüğüne gelen 

d d .. kendısıle · 1 a· · d ı ı ık sıgortaları ta•ıfesının tanfo ı· 1 f ı · h ı · t' sakıt bir halde bulunmasının ını'r u··zerine bu hususta hazır! Bu meyan a un rın evsafile Be c ıyenın a w. · . f d . d \ ı vu m a mese enın ava esı za ır. 
. h ·rimize bele 1 1 · · z komısyonu tara m an yem en ·d· Şoför Muammer ve otomo- sebepleri müzakere ve münaka bi7a başlanmış, bordrolar tanzi 

görüıen hır mu arn ziyade meşgu oması ıçın a- k.k. 1 1 kt rurı ır . ., 
diye sıhhiye müdürü Neşet Os hire borsası tarafından Beledi- tet5.~ı :ne ?:1ş an1ac:ı. ırb.. .k Muhakeme karar ittihazı için bil sahibi Şükrü Ef. !erin bera- şa edilecektir. Birliğin badema olunmuştur. Fakat, mütekai 

b l ıgorta ucret erının ır mı - . J'k 1 ı · k ·ı · t' t~t·ı· f ı· t d k b ·ı· d' d' man Bey qu beyanatta u un- ye nezdinde tesebbüste bulu- .
1

. h ld' cumartesıye ta ı o unmu~tur .. et erme arar v.erı mış ır. " 1 1 aa ıye e ere perşem e eytam ve eramı ın te ıye e ı 
~ tar tenzı ı mu teme ır. Jk• ht l' • günkü irtimada fesih kararı ver kt ı .. J ki 1. muştur. nulmuştur. . B I .k . h• ı mu e ısın ~ me e o an uç ay ı arının ar~ 

.. _Buna verilecek cev~p1 ş~ İstanbul gibi büyük bır şeh- e çı a tuz ın ısar Küçük bir karmanyola- mahkumiyeti mesi ~ok muhtemel görülmek- sı henüz alınmadığı cihetle o 
dur~ Biz, mademki büt~n ış ~n rin un gibi başlıca gıdasının ~sa sistemi cının muhakemesi teclir. seneliklerin tediyesine başlan 
rnizde medent sistemlen tatbık sını teşkil eden hir madde ıle . .. .11. • . Bir İtalyan sigorta şirketi na- Kolej dö Fransın mamıştır. Üç aylıkların tediy• 

Brüksel tıcaret mumessı ıbaı · f ·ı b ·ed' b e~•lede de gene in b sanın meşg"ul olması- . Zaif, sarı benızli, tıraşı uza- nıına sahte muamelat yaparak seneı· devrı·yesı· si bu ha tanı ıayetine kadar 
ıyoruz u m ,,.. . ya ız or . . . . Belçikada tıız inhisar sistemı . k A - d . 1 ı· ·h ·ı· onları ta~bik edeceğimiz ta~ıi- na imkan olmadığı gıbı bu ı~ı1 hakkında bir tetkik raporu göl1 mış bır çocu . gırceza a mu- 16 bın ster ın ı tı as etme'de Kolej dö Fransını dört yü- tecek ve cumartesi gününden 

dk. Sütün istihsal, tevzi ve ıs- Jayıkile yapması da kabil değı . . hakeme ediliyor ... Kabahati şu: maznun Jozef ve Antıvan ismin tibaren de kırk kuruşa kadar t 
.. h. fen dermiştir. Mümessıl bu ınhisar E . B h . 1 . d k" . k t .. .11 . züncü scnei devriyesi münase- lan maaşların on seneliklerini 

tihlaki ayrı ayrı mu. 1~ ve dir. sistemi memleketimizde tatbik Bir gün yıpte, a anye erın e 1 şır e mumessı erı betile haziranda Pariste büyük · 
ni meselelerdir. Bu ışın esase~ İstanbulda yevmi 900-1000 edildigi takdirde çok iyi netice caddesinde, memleketlisi Ali hakkında elün karar verilmistir. merasim yapılacaktır. Bu mera tediyatına başla~aktır ~ 
halli zamanı gelmiş bulunma çuval un sarfedilmekte, civar !er alınacağını yazmaktadır. oğlu Mehmetli bir demir çubuk- Bu karara göre Jozef beş sene sime İstanbul darülfünunun da 
tadır. Haber aldığıma göre An- vilayetlerden de her gün 30-35 la başını yarıp bayıltmak sure- altı ay, Antuvan bir sene hapse davet edilmiştir. 
kara belediuesi sütlerin açık o.-. ton un gelmektedir. . 9 Nisan sergisi tile cebinden 56 lirasını gasbet- dileceklerdir. b 

J d ı k ı · t Büyük ir alimin 
Layipsig darülfünunu 
ile talebe mübadelesi 

!arak tevziini menetmiş. Bu mu Un bir gıda mad esı o ma Ticaret odası Mi 1ı ktısat ve mis. 
him biır hatvei terakkidir. Biz- 'fbarile Belediyenin daha fazla tasanuf cemiyeti tarafından Reis soruyor: Şükrü Kaya B.in oğlu yıldönümü Haber aldığımıza nazara 
de bu işin en pratik ve fenni ~e ~!akada·r olması icap etmekte- tertip edilen 9-24 nisan sergisi _ Adın ne? Meşhur alim Taradayın yü- Layipsig Darülfünunu ile Av 
rede ve nasıl yapıldığını tetkık dir. ne hazırlanmaktadır. Homurtuya benzer bir ses: Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 7Üncii s•:•<'i d~vriycsi münase- rupacla bulunan maarif vekale 
ederek tatbik eyleyeceğiz. Bun Dün bu hususta borsa a~as!n- Oda bütün erbabı sanayie bir _ Memetoğlu Kazım... B., yeni doğan çocuğunun ismi- betile Taradayın namına tesis müfettişleri iki nıemleke 
elan baska da çare yoktur . ., dan bir zat bir muharrırımıze tamim yaparak memleket sana- _Kaç yaşındasın ni (Omur) koymuştur. celilen in"ilterdeki cnstitude Darülfünunu arasında talebe 

Ahı~l;u meselesi de hal- demiştir ki: . . yiinin inkişaf ve terakkisine - On sekizimde varrm.. Besim Atalay Bey de Haki- yakında büyük bir tesit merasi mü~a~elesi ic;i~ bazı. mukarr( 
ledildi gibi! "- Un bir gıda maddesının cok. büyük yardımları dokuna- - Evli misin? miyeti Milliye gazetesinde yaz- mi yapılacaktır. rat ıttıhaz etmı~~e~?ır. Ha~ırla 

Diger taraftan ahırlar hakkın esasıdır. Bu itibarla evsaf ve ~ak olan bu sergiye iştirakleri- Küçük maznun, bekleniyor dıg"ı bir makalede şöyle demek- Bu merasime İsta b 1 d · ·ı- nan esaslar Darülfununa gond 
h · · l" n u aru ·ı · 1 b h k'k daki iddiaya karşı da bu . usus kontrol itibarile Beledıyeyı a a- ni tavsiye etmiştir. ki: , tedir. fünunu da davet edilmiştir. Fen n mı 0 up u ususta tet 1 a 

ta tamamile salahiyettar hır zat kadar eder. Kezalik şehrin ek- Yunanistan peynir - Hayır "Yunanlıların Homirosu, fakültesinden bir müderris bu yapılmaktadır. 
su malUmatı vermiştir. mek ihtiyacını teemmül Beledi •• 1 • .., tti desin .... Halbuki hem evli, hem frenklerin Homer kelimesi çok merasime iştirak edecektir. M. Kastelno avdet ett 
- _ Şimdiye kadar acilen y~pı yeye ait olduğu için de~irı;nen- resmını agve de çoluk çocuk sahibiymiş... eskiden Türklerden kalmıştır. Hükumet nezdinde yeni mu 
lan ahırların hepsi tamamıle lerin un kabiliyet ve ıstıhsal Yunanistan piynir ihracat res Muhakemede hazır bulunma Hala Anadoluda Homer yerine Müstaşrikler kongresi kavele için teşebbüsatta bulu 
fenni ve talimatnameye muva- miktan gene Belediyeyi alaka- mini ilga etmiştir. yan müddeinin ifadesi okundu ... Omur derler." Leidefte yakında toplanacak nan Terkoı şirketi müdüriı M 
fıktır. Hali hazırda yeniden Şiş dar eder. Binaenal~yh unların Ticaret odası ayni şeklin Ali oğlu Mehmet bu ifadesinde Tütün inhisarı olan beynelmilel müstaşrikler Kastelno şehrimize avdet etmi 
Jide altı ve Maltepede iki a~ evsaf, miktar ve istihsali ~ak- memleketimizde de kabili tat- şöyle diyor: kongresine İstanbul Darülfünu- tir. Dün Paristen gelen sirketiı 
yaprlmaktadır ki, bunlar da bu- kında takipte bulunması lazım bik olup olmadığını tetkike baş "-işten çıkmıştım .. Yorgun ANKARA, 16 - Tütün in- nu da davet edilmiştir. Edebi- idare meclisi reisi ve sermaye. 
tün ves~iti fenniyeyi ihtiva et- dır. lamıştır. dum ... Evime dön~rken Çırçır hisarı kanununun tatbikine ait yat fakültesi müderrislerinden dar grup mümessili şirket mü 
mektedır. Bunlardan başka Bey yangın sigortaları Ticaret odası bu hususta tüc çeşmesi başında_ hır az oturup niz~Jnname devlet şurasında mü bir zat kongreye iştirak edecek- dürü ile uzun bir mülakatta bu 
oğlu cihetinde 27 ve İstanbulda . t 1 1 

•ar'ıfesı"nı"ıı carın fikirlerini sormustur. dinlenmek istedım. Nasılsa üze ıakere ediliyor. tir. Iunmuştur. 
hı h'b' h · 1 · · Harik sı or a ar , 

da 35 a r sa 
1 ıru satıye enn_ı _ _ · _

1 
. büyüklerinden 1ı · bazı -miişahedele;:.:ete5adüf e-Artık kendisi için _?a~ikat ına- miştir. Bu yazıktır. zira başta Bu bi<r hastane odası ve yatağı nevi cümlelerintashihinf-ikma 

ıa!·ını lüzumsuz yere mensur mevzb,u :rı~ ~~ hald~ ınuhte- dilmesine mani olmiyor. Bu zi kadar canlı . degıldır. O ta- bütün bu hikaye içinde onun kadar beyaz, vazih bir kitap ve etmemiş olduğu hissini veri 
!iİİr paırcaları halinde kısa kıs:ı biri u un ug.. .. ' h be<lbin müşahadeler bizim de bii ve maddi .bır alemde bulun- şefkatini, ıruhunu ve gölgesini bir hikaye. yor. 
kesilmiş ve bu kısımlara ayrı lif hastaları duşunn:ıey;rİı as~~ görüp bildikl_eı~imize t~vafuk ~- mı yor. Kendı ru~unun .. mah- b~lr;ıakla neler hiss~debi~~ceği- .. Muha~ri~ kısa -v<: __ ~esik Muharrir eğer lüzum görür. 
ayn ser levhalar konulmuş ol- lıkları ".e hastancyı . a .a bi- diyor ve bu ıtıba;la bız de hı- l'e'.'1 _ve uza~ aleınıne __ rucü e~- ~ı~ı duymuştuk; bıze 1>'.5yle~e cürnlelerı, ?ısle_re ve~dı~ı .vu: s~ büsbütün kısa bir telgraf us-
ın bu Unvanların altında mullü bır tarzda t~rsım >e kfıyeciye hak verıyonız.. • . ~ı~t~r. yatagınd~ degıl~ ~azı~ bıla.har~ tutulmayacak bır vaıt zuh v~ bu ~s.ler~ ten~ır ıle iktı lubun da müracaat ediyoı:. Me 
el ası ;eb metinden alınan ve kaye etmeğe üzenıyor, ı:ı;evzuu Çocuk, yahut muharnr, 'psı sı ıçınde yatıyoı _ve garıptır kı verılm;ş oluyor. . . . fa edıp geçışı ?ıl~ kıtaptan çı- sela "Hemen bir araba, köprü 
ıı: 0 a"~al·p divarlar uzakla- gencin hastalığıdır. Yanı ~~r kolojik,, yahut Abdull~h .• c, e~- bu ~lemde b~ldugu haletı yaşa- . H~lasa ~u eser h~ssedılıy~r k~n beyazlık ~s~ıne yardım e- vapur!., Diyor ve 0 zaman cüır. 

zen: 1 d b" r cünı- ri o kadar büyük ve ~umu u - · b ı ela sevıyor k b ed b at est n ese ıd r d or Onun h k 1 · · k l" J · ~ıyorlar.,, Ayarın a ıre b" ser de il İlıt'malki tasav- det Beyin diyecegı gı ı psı- mag . ı ır e ıy per ı r ı ıy . ı aye ve roman- enın saır e ınıe en suya dü 
le zikredilmiş bulunmaşı . es.er- ır e~tti "i : k.itabı yazmak için kolojiaı., müşahedeler yapıy~ Bu hikfıyedeki tali ahsiyet ve onu bundan dolayı seviyo- cılanmız arasında en düzgün şüyor. 
d~n çıkan bu çocukluk hıssıne vurha bJ ük olmak lazımgelir- ve belli kibunları kaydet~egı !er hep rollerini ifa edecek ka- ruz. Bu mahzun kitap ta belki ve doğru bir lisanla yazanların Görülüyor ki bu makalede, 
hıraz yardım ediyor. d~ Yn hastalar belki has- seviyor. Hep dıkkat _edıyo:. dar tersim edilmişlerdir ve can biraz çocukluk var, fakat hiç biri olduğuna ıüphe yoktlJI'. Li yalnız bu eser hakkında bazı 

Muh . k' tabına hastane- dı. Esase . h k k' _ "Feliketlerimin başladıgı sanı- lıdır ancak kitabın basındaki bir adilik yoktur. Bu kitap, me- sanı sade, vazih, berrak: yal-
\l . amr 1 ld talıktan hıc ha setmeyece 1 • Hi. aldan- anne tipi "Mavi ve siyah .. ,(Hü ziyet olara'., sadeliği seviyor. nız muttasıl mazii sulıudi ile mütalaa ve mü ahedelere yer 

e ıken çocuğun almış 0 ~- 1 okumak isterler. Muhar yeyı tanıyorum: · c;_ ı· küm gecesi) gibi bir çok Türk Hakikat burada süssüz, gürül- hikayeyi hal sigalarının biribi- bulunmu tur. Mu'ıarriri.ı diger 
~.u bazı notları da ilave etmış- t~p :r hastalığın maneviyet marn.,, D yor. Hıslennı me~~ a romanlarında o kadar hassas, tüsüz, mütevazi ve hazindir. rini takip ile karı~ması insanı eserlerile ve bazı makalelerile 
:~·. Bunların birisinde çocuk: r'.r 

1.z~ karanlıkta yanan ümit "üçüncü hal~t., babın~a 0 
• u- irli ve müşfik bir m.a. hluk olan, :Ress .. am modc_Jini .değistirınek 1 'raz yadırg:ıtıyor. Ve bazen yapılacak bir mukayese ve talı 

t:ıırgün hastanelerde okun- cıh_etını, ın tevekku"lu"n ve g' u gibi, vazıhen tahlıl ve ırae , k 1 I 1 k olma- ı:ı burada kaydedilen bazı ır k sabr B d h t an e bidayette mu emme en ve sus .:me • ıstemıyor ve eser- l aleminin ucuna gelmi~ 
hua i in bir roman yazsam ve ısıgını, . san •kalbine verdiği etmeği ı,iJiyor ... ura\ ad as a, tt. sill' edilıre"e a l:ıTJ•. , ken den insana beliti biraz nahif ve s nd hic .. lerı tavzih ve tevsi v 
c:'.' notlarımı icine arıştırsam,, duanın ın i tesrih et.'lli- nılııın ve vu ııc ı.ın an ta-
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nü Darüşşafakadan 906 numara Bu ivi adam kimdi? 

Ankara itilafı 
R A .D,_E V U _ ı\ N _ 95 inci haftanın üçüncülilğü-

H O. A R ı R T lı M. Baha Bey kazanmıştır. Ya 
AICııM lf iN _ AZ zısı şudur: 

1 
Fransızcadan 

M İ AKRAN \RE Bu haftanın en mühim habe- ' ., 
E NI R. Al - K i f( ri; Rusya ile aramızada imzala- Kış mevsiminin şidde~ını gos caıc bir odaya girdiği zaman 
T AIN/•/K u' R N Af T nan Ankara bahri mukavelesi- teren bir gece idi.~enç bır ~~~ kendinin dünyanın en bahtiyar 

• • . - - - - , N nin aşikar ehemmiyetidir.Çünki şiddetle -esen rüzgarın geldıgı ıs adamı olduğuna hükmeetti. 
y _: K ~ E.. A Z A - Fransız _ İtalyan bahri itilafr tikamette saatlardan beri yürü- Kendini kurtaran ve buraya ge-

1 PIAII!A Rjl> P M ı D Londra mukavelesini nasıl it- yordu. Gittiği yolda kendinden ti.ren a~amın bu sıcak evin sa~i 
11 T N A Z H A l N ;._ marn etti ise Ankarada imzala- başka kimse yoktu. Her taraf b~ oldugunu anlamıştr. Ev sahı
tll••c•.,l•lll h•ll•tltl•tı nan - Karadeniz hakkındaki karanlık bir ova idi ki saatl~r- bı: 

Türk-Rus bahri itilafı da Türk- dan beri yoluna devam ~trne~: - Neren acr:v.or.? 
~len evrak geri verilme• 
iddeti ıreç• nüıbalar 10 kuıııt 
Gazete u m11tbuıya ait iti• 1 

, 1'.oiidiriyete müracaat edilir. 

ı•kll Yunan itilafını itmam ediyor. çalrşan bu genç adam gıdecegı Diyerek onun gösterdiği yeri 
ı 1 t 4 1 6 f 1 t 10 l .. .. . . li köyü bulmak icin daha ne kadar açıp baktıktan sonra: 

Gunun bır meselesı ha ne ge .d • . . d .. •.. ·· du Genç _ Bir şey deg" il, dedi, ben . İ 1 d ki gı ecegını uşunuyor · . 
ı--ı~-ı-ı len ~r~~a ıle ta yfa arı as~ a . adam cesaret ve metanetini kay şimdi orasını sararım, sen de ıs- 1 

bahrı ıtılafrn daha az a sıyası b d k 1 f kat yürümek- tiralıat edersin geçer ... ·· 1 .. h ·· lA lmamak e ece o uyor, a , 
şumu u enuz ma _um o ten başka hiç bir çare görmiyor Dediğini yaptı. Sonra içeri-
la beraber metn~ . ~eçenlerde du Bir müddet daha gitti. Fa- ye giren genç bir kadına işaret 

B . k" h Londra mukavelesını ımzalayan k . l ld ? B"rdenbire aya etti. Sıcak corba geldi.Gene a-uglİ n U ava her devletin merkezi hükfunetle • atb.nası o u .. t. Bı n .. zerine dam. - , 
n en fazla hararet 9,~ •naz 4 · d d.l · b. d k gı ır yere çarp ı. unu u · 

ve : rıı:ı: e neşr~ 1 ~~ş, ız e ısa v.e genç adam bir yerinin kırılmış - ~iz.e, .dedi, nasıl t~şekkür 

• .zetemiz ilanların meı'uliyetinl 
1 etmez. 

( 

Sineması 
Yarın 18 

MART 
ÇARŞAMBA 
akşamı 9,45 te 

Paris'te 
( Opera Comique ) 
tiyatrosuna mensup 

Mösyö 

büyük bir Fransız 
dramatik filmi olan 

ınema

sınd; 

Marce 
lleCha 
ntal'i1 

EN 
güzel 
~·ransızca 

sözlü 
filmi 

llu~üıı ruz~dr poyraı _

1

_
1
_ -. mu. ph. em bır hulasasını okuyabıl olms. ından korkuyordu. Kalk- edeceğımı bılmeyorum.Sız yeme 

- ' a lıulutlu. 1 tık 
- • -.- - ,- mış · .. A .. A mak, tekrar yoluna devam et- ğinizi yeyiniz. Bana bu sıcak o-

••••;-~ . -ı -/ - d. Bu hu~~sadan şunu ıstıdlal mek istedi. Ne mümkün .. ? İster da, kavuştuğum istirahat ye-
KADER ITTIHlM EDillB~M l 

' 
E - - - -e ıyorıız 1

.: • istemez bulunduğu yerde kalma ter .. 
\ • 1 n Fransa ıle İtalya arasındakı - alı' A d Fakat karı koca ısrar etti-

, . lperatör Hanım! 
b . ·1Af . d b.lm k . . ga m mm u. ' . . filminde Pramunt filmidir. 

. . u ıtı a 1 temın e e ı e ıçın .. .. !er Sıcak çorbayı iştahla ıçtıler. t kd" d' M "K s·rı~ ~ ••,il•ltJ bll .. •c•llfl:ı b .. f" t hdidi teslihat meselesi Genç adam artık butun cesa . . . . D . . a ım e ıyor. a~ı 1 enıasın g u un a . • k b tf ken o gece çok ıyı geçtı. evrısı sa U 
Soldan sağa: tekrar gözden geçirilmiştir. rı:t ve met~eö~11:1: 1 •. ay ek~ d. bah genç adam oradan çrktıktan Sinema ve iyi 

r 1 -Yuva (6) Para dolabr (4) . . Al . d b .. l dınden geçtı. umu artı en ı . • . . d.. .. .. ~ o Tl~BEH' 
( r •ünkü gazeteler bizde ilk o- 2- İlave (3). Koyuluk (7). . Cıhan tY.aset a emınb eh orıı e ne yaklaşmış görüyordu. Gay- so~a n~sı,l gıdeceg~~~- b uşı:::;- _m_uzik_a muh_ip_ le_ri Hı' u•n ı·n 

Jtör hanımın ihtısasas şe- 3- Umkun cemi (4). İnce- bır mese enınd m~~~~~ a s~ u ri ihtiyari düşündü: yor ~ a.rnt ev~~ ı .' ·1ıra ~ R 
.ı' etnamesialmasımünasebe- hastalık (5) ğubirzaman a ur ıyed-1 _ııls Kaç yaşındayım? Ancak dr. D a tamamıe ıyıeşmesı ıçın bır yenılıktır., N 1 o· 
.ı memnuniyet g.österiyorlar.. K · l"k (7) ya tarafından kendi ira e erı e . -. d" d ··· için bir kaç gün burada kalması 
• 

2 
• b l f.k. 1 · d 

4 
- ep~z~ 1 

2 N. t (2) kabul edilmiş olan bahri itilaf- yırmı ye ı Y __ aş1'.1 a.. _ lazım oldug"unu söyledi. Genç ~ t ~ 8 f l eşe er tyart . ı :ın en on arın ı ır erın e 5 G 1 k ( ) o a - - l 1 e ı 1 
· T - ~nış 1 

• • ta Yunan itilafını itmam ve si- Soguk rıızgar o anca mvv adam nasıl teşekkür edeceğini iııı-• !ilminin son 2 günü rJ 
•: 

1 ~~~Ü Operatör Hanım sıra- . 
6 

- Bır :t (4) :u~akk~~~) yasi malıafilde büyük bir alaka tile devam ediyor~u. G~nç ~daı;ı bilmiyordu. Bu kadar iyi kalpli 
ı ı göre bizim bütün dahili ak- bır eşya:ıı:ı ır yere ır~k m(~) uyandırdı. sanki bütün bu şıd?etlı. ruz~~- adamın kim olduğunu sormamış • Hummal tlfoldlye karfı lstlnhul 4 cü icra Memurluğundan: 

ı' ıımıza müdahale edecektir. 
7 

- Bır ;e~k (
4

). go H · · Geçen son baharda M. Veni- rın kendi kemiklerıne ışled~.gı- tı. Nihayet bunu sorduğu za- Pertevnilal vakfının Refia, Fatma· ı 1 8 - Sahıbı deha (4) ususı- · · •· · h. d. d Donacak ole- her gUn muntazamen Fahire, Hocer Sabahat Hanımlarla ~ara kalbimiz eline geçerse . . .. t (6) zelos Ankarayı zıyaret ettıgı nı ısse ıyor u. .. man aldığı cevap karşısında lsmaı·ı L'erı·t Be• zı·mmetı'ndekl alacı· ı ,. yetını gos eren şey . .. balı"" kt" h" b" .. mit noktası gore . . · k ,. , 
ımiz neye varır sonra. Ben- y k k (5) zaman Turk - Yunan ıı ce 1

• ıç ır u genç adam bırden bıre titreme ıı;ından ver.en melruğ bulunan Mıh-
~ >ediye ciğer emniyet edilir, ~0-=._ ;uz~~~~r madde (3). kuvvetleri hakkında bir iti~af 1 miyordu_.d~e~. t_~ra~ ka:::!i ten kendini menedemedi. İyilik mutpaşıda ı ıocakasımgüaani mahal· 

rna kalp emniyet edilemez. B. d (4) imzalanmıştı. Bu itilafa gore yalrıız şı et 1 ruzgarm din. gördüğü bu adamın evinde daha Kullanarak sakınınıı. ~ışenin etra- lesinde llocıbanı cadde ve sokagında 
' 1 Yanlış anlamaylnl '1r1o_ıınA · uvası (2) Sakat ne Türkiye, ne de Yunanistan duyuluyordu. A_rtrk. ken 1 bir iki gün kalmak mecburiyeti- atik ı ı cedit B No. mukaddema 

yı Y k Ji d B lınJaki tarifnameyi okuyunuz. 
( 3) z · 1 ak (4) · altı ay evvel haber vermeksizin zaptedemey~re ın yor u. f"flu ni düşündü. Ev sahibi hiç talı- • hane elvc\"m derununda cari halkal• 1 

u aiağıki fıkrayı Berlinden y. kaydı 0 
m • . · donanmalarını tezyit edemeye- suretle sanki rztırabınm ha ı e min etmediği bir adamdı. Cel- nısıf m~sura mai lezizi havi arsanın 

etelere gelen bı·r telgraftan u ar an aşagı · h f d" • · · nedı·yordu Aradan ne F h · d dörtte Uç hissesi 30 gün müddetle 
u 1 - Büyüklük (6) Müen- cekler,yani statükoyu mu a aza ı~nı zan f": . b"lmeyor 13.t .. ! ara sınema a ilk muzayldeye vaz olunıralc 1000 

; : '' 

1

~İtı l:ıin issiz Berlin sokak- (4) edeceklerdir. O zaman Yillilanis ka ar zaman geç ı~ını ı · 20 kısım !ilnı, varyete 1 lcr- lirada t•lıbl uhtesinde olup bu kerre 
jl r; nda karı t~plamakla meşğul ne;_Ş;kerile meşhur bir mem- tana karşı yaptığımız bu taalıhü du.Fa~at ~zaktan ~~ s:; g~lıy~r Bir tavzih mine 1 lanım konseri koltuk 25 •.beş zam ve 15 giın müddetle 
, ı leket (3) Faiz (4). Zaman (2). dü Rusya şimdi bize karşı d~. Ruzgarın sesı. egı' aş/ kuru~, per~embc: Komik :'\a~it ihalei kat'iye müZ!yideslne vaı olun· 

3 - Mamur kılmak (4). Pa- kabul etmektedir. Ehemmiyeti bir ses. Uzaktan bır a:aba \~ ı- Milliyetin 10- 3 - 931 tarihli muşınr. 'abii bunu okuyunca işsizle
sokaklarda " Kadın,. topla
ı manasını çıkarmışsınızdır. '1 

, r lbuki toplanan şey 20 saat 
'am eden fırtınada sokaklara 

ıJı ılan kardır. Bazan Türkçe
.. istiyerek istemeyrek böyle 

ın oyunları oluyor. 
li 

·~ Eh eler! 
'; ı lolis Müdürlüğü merkezlere 
• 
t .ı tamim göndere:ek mmtaka-
!1 ı dahilindeki "ebe,,lerin mun 
.. am bir defterinin tanzimini 

emiştir. Merkezlerden biri bu ,. 
ıı n'r· cevaben şu noktayı sor 

lstur : 
...... _ 

r : . . bu meyanda lakırdr e
l- .erinin de deftere ithal edilip 
r ılmeyeceği tereddüdü mucip 

11 luğundan bu noktanın istiza-
1a zaruret hasıl olmuştur.,, 
Polis müdürlüğü henüz bu is 

lı ima cevap vermemiştir. Eger 
kabil ebeler de deftel'e ithal 

a ilecek olursa büyük bir eser 
- cude getirmek lazım gelecek 
:g FELEK 
r (eni neşriyat 
ıl 
1 
11 Ekonomi ve finans 

paz (S). aşikar olan bu mukavele. ~ir .~«:- Y?rdu:. G~nç adama bırden ır~ nüshasında üçüncü sayıfanın ü- bey ve Ass0-Jana (0 !.. çin~e- llududu: Sığtarah Şeref Aptullab 
4 _ Bir sebze (7). fa, Yunapistana karşı gırıştıgı- bır uı:nıt veren şe_Y ~ çüncü sütünunde,(şehir pis mi) neler .. ) pasa verese<inı alt arsa, sol tarafı 
S - Beyaz (2). Takat (3). miz taahhüdün ifasını teshil ede ol.du kı, a~abanın _ sesı gıt- serlevhası altında münteşir frk Hu ah~anı Panı;altı sincmasınd" Acımusluk sokağı, ön ıarıfı Kasım 

d l din dogru yak oğlu sokag-ıle mıbduttur. 6 _ Yiyecek (6). Minarenin cektir. Çünkü; artrk Türk-Yu gı e cen e d' . d - radaki beyanat Beyoğlu kayma K. Şevki B. Derununda harap bir hamım ve 
tepe~i ( 4). nan ve Türk - Rus bahri itilaf laşıyord~. O da ken ını?- .0r~ ~ kamı tarafından vaki olmadığı ve Asri temsil heyeti Kafkas bir ufak kömürlük ve su haznesiyle 

_Merhaba (5). Hayvan ölü lan yekdiğerini itmam eden bi- b.u~~dugunu anla~ak ıçın ınıl anlaşıldığından tashih olunma- bir ayva ağacı ve iki incir ağacı 
sü (3). rer mukavele olmuşlardır. İste; tisını ar1;tıı:dı.. ~a~aten çok sını rica ederim ef. Azerbaycan musiki hey,eti 25 vardır. Mesahuı tahminen 2500 

8-Murabba (4). Değnek (3) Karadenizde her nevi bahri in- geçmemıştı kı bı; ~k ara~ı- lstanbul valisi kişilik konser iffet melikesi arşındır. 
Arkadaş (2). şaat rekabetine set çekmiş olma nın gelerek ~endirun bulun~ugu N. yahut Tenevefa fada 4 perde Oörı hisse itibariyle Uç hissesinin 

9 - Felaket (4). İslaklık (3) sı dolayısile bu itilaf ehemmi- yerd~ ~urdugunu anladı. Bır ses FAZLI varyete, danslar. kıymeti muhımminesi ı 12.50 llrı-
10 - Zehir (3). centür (5). yetli ve her iki hükfunet tarafın kendısıne: . . . . dır. Talip olanların 926-8447 dosya 
11 - Beygir (2). Lezzet (3) dan kabul edilmiş olmakla da - Sen kımsın nıçın yerde ya No. müracaatla faala malllmıt iste· 

Nota (2). yüksek ve kıymetlidir. tıp kaldın .. ? . . . . . -~ Ünümüzdeki perşembe akşamından itibaren yenler memuriye!lmizce iıa edilece· 
Diye sordu. O da ınıltısının ş A F A K ğinden bizzat veya bilveklle 20·4· 

Vakıf Akarlar ve Mahliiller 
Müdiriyetindan: 

arasında anlattı. Meçhul a- 931 tuihinde saat 14 ten 16 ya kadar 
dam: kıymeti mubıraminesinln •ı, onu nls· 

şaheserini irae edecek olan yine bib Peki, dedi, seni arabaya alrp f betinde pey akçesini milstıu · en 
götüreyim. Bizim yerimiz ya- A S R 1 S N E M A S 1 D 1 R müracaat eylemeleri il4n olunur. 

kındır. Mümessilleri: JANET GAYNOR-Gl~OlU~ı·:s O, BRIEN İhtira ilanı 
Oh .. l Artık biraz evvel bütün "Siınger klgtdı tamponu,, hık• 

Kıymeti muhammenesi zıraı ümitlerini kaybederek ıztrrapla ••••••••••••• ............ landa istihsal olunan ıs-5.929 tarih 
ölümü bekleyen genç adam şim • ..-... ve 78S numaralı ibtira beratı bu 

50 lira 87,12 di kendini büsbütün başka bir ı• TTIHADI MiLLi k•re mevkii !ile konmak Uzere abero 
Mercanda Mercnna~a mahallesinde lınameli han alt katta se k- insan buluyordu. Artık ölüm , de.rüferag veya icar edileceğinden 

sen yedi arşın ( 12) parmak terbiindc bulunan ( l 7) No. dLikk!nın korkusu geçmiş, yaşamak arzu talip olanların Gılatadı Çinili Rıh· 
nısıf hbsesinin (2304) sehim itibarile (576) sehmi (50) lira be- ve ümidi yeniden doğmuştu. Tii rk sigorta şirke ti tım hanında Robert l"erriye mUra-
deli muhammen ile ( 3 mart 93 ı ) tarihinden (4 Nisan 9J ı) ta- Yol uzun sürmedi. Bir müd- caatl•._rı_i_IA_n_o_l_on_u_r. _____ _ 

det sonra araba durdu. Yavaşça Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eyle ·iz. --zavı: 1742 ~icıl numerolu araba· rihlne kadar il:l.n ve muzayedeye vazohııı muştur. Müzayedesi ı·ndı.rı·len genç adam yu··rum·· ek J d' ' 
Sigort · lan halk için müsait şeraiti ıavi ır. cılık ehliyeınımemi yıyi ettim. Ol-

( 4 Nisan 93 l) tarihine müsadif cumartesi p;ünii saat ondört bu- kuvveti buluyor ve kendini tu- d . G 1 d U H d ı<en·nı ılaca&ımdan e5kbinin hükmi! 
Merkezi i aresı: a ata a nyon anın a • • Mecmuasının yeni sayısı çok ~uktadır. Talip olmak isteyenler kıymeti muhammenenin yüzde ye- tan adama dayanarak ufak bir yoktur. 

vmetli yazılarla intişar etmiş di buçuğu rıishetinde pey akçı-lerilc beraber lsıanbul Evkaf mü- kapıdan içeri giriyordu. İçerisi Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. Beyazıt Akarca sokağında q No 

it 

~-... !"" ........................... ..:,.~d~ir~iy~e~t~i~h:in~a~~~ın~d~a~m~a~h~Ju~h~1t~il~la~re~>~in~e~m~u~r~ac~a;a~tl~a~rı~."'":!!!!!!~~ .... --~p~e~k~a;y~d~ın~lı~k~d~e~ğ~i;ld~i~.~F~a~k~a~t~s~ı-~~~~::::;:~~~~~~~~l!ııo-~~Tı~e~let;fı~o~n.~·~B~o~v~oKj
0

/~u:':~200.~~~~~~~~:;,~~~~~~~~~~i'fi::=:i"'.::=:::;;jd~a~.~\r:'P:•:c•ı•H•••l;t'!!"""~ 
y - -- - 1 beynimin içinde burkuldu: - 1 kan söz: 1 dar-günahkar değ.ildi: ~ldvani.a _j_Dalıa fazla d~.ş~nemedim, da-ı İhm~l. etrr{°emek faz~··.. . -

Mil liı flİr <C€H rcmanı: l41 _Eyvah, mahvoldun Hayar _ Ya?.. 0 ibir miydi, paşa ıle o bır ol<ı:bı- ha çok onun yuzune baıkama- Bılıyorum ve.. G?~uyorum 

~~~~;~~~~~!~~~~~~i ti!.. . ~ı~u ve birdenbire yüzü ka 1 lir mi>:di, ~edim. Be.~ N~y~ dıın, 
1 

• • ı Çok ü.z~lüyor. ~~n~~sı .. ha:~: 
Dıye haykDrdım ve dudakla at gıbı beyazlaştı: lbenzetılebıhr mıydı.. O mha Affet benı Hayatı... nı rş gıbı. Kendısı ~uy~ . , 

rından soğuk bir demir gibi ka _Bana bunu da mı yapacak- yet: Bile deyemeı_l_e~ yürüdüm. A- gibı. Kendisi ölece~·~. gıbı._ C'. 
tılan dudaklarrmı çektim. Şa- tınız. Belkiys Hanım?. - Seven bir adamdı.. yaklarrnı zor suru:r,e:ı, duvarla- ~a acıyorum. Onun u~lme~ı:ıı 
şrrdı, - Toy bir aşıktı!.. rr tutuna tut~a yurııyen ~u k~ ısten:ı:e~orııı:n. ?.~? .. ~~?°ım ıçıı 

_ N ld ? Dedi. Bu söz kulağıma vaı:ır _ Aptal bir hovardaydr ı. dın o anda ıbır kurşun hızile gı en küçuk bır kotulugun gelme 
e 

0 
u. ·· varmaz brr an, _Avını kaldırıp taşıyama- diyor, gözden, onun zehir çana- sini istemeyorum. O beni kurtaı 

Dedi. Telaşla tekrar etti: - Bu adamın da hiç suçu yan zayif bir tazı idi. ğı gibi nemlenen ve kederini ta malk, lbanıa hayattaki asri mev-
- Ne var, niçin mahvolu- yok mu?.. şıran gözlerinden kaçıyordu!.. kiimi veıımek, beni bedbinliğin _Hayati Bey Beni kollarının arasnda git- yorum? -Ağzından lokmasın.r veren 

1 

· · Dediğimi, bir ıbudala idi.. Aııkamdan daha neler söyle- kucağından oorla çekip almak 
Dedim. Bu hitabım onda da tikçe daralan ve kuvvetini art- Ve .. Ona hakikaten acıyarak _Eğer Nusreti Bağdada Ve .. Rıdvana <la beni öyle di, ne yaptı, ne düşündü nasıl için didindi, çalıştı, çırpındı' 

enelerce evvelki "haleti ruhi- tı;ran bir tazyik ile sıkıyordu. baktım· ·· d d. b 1 h. ' n.d" · ... 
· gon ertmesey ı un arın · ıç kaptırmadı mı idi?.. Halbuki, oldu, nereye gitti bilmeyorum?. Hala da bu e ışenın, ~ıı çır~ı-

e,, yi uyandırdı: Bu sıkışta aşkın, _ş~h.vetin:. ~.a- .. -.. ~ende salgın frengi vardı birisi başınıa gelmezdi. Paşa ne ben ona az mı şey yapmıştım?. Fakat, hala ona acryıorwn! nışın, bu hülyalı gayenın pe:;ııı 
- Belkiys... mar ve sinir sevgısının burun gozum ·· kadar mes'ulsa ömrümü düme- Ona hayatını zehir edecek, ıoına Maamafih, hazan da içime öyle de. Fakat, görüyor ve anlıyor-
Dedi. İkimiz de kendimizi hususiyeti vardır.Ben de onu bu Dedim. Sahiden bunu hiç ni ıkırrk bir sandal teknesine çe kan kusturacak neler yapma- bir his, öyle lbir değişiklik geli- ki, her şey nafile. Ben yaşamı< 

nuttuk. İkimiz de kendimiz- hisle, bu arzu ile, bu gençlikle ?ü~ünmen~iş~in:1, e_n ~üçük biri virip şehvet denizinin fırtınala mıştım?. Ve .. Gene muhakkak yor ki, yorum. Damarlarımın içinde. 
en geçtik, ikimiz de vücudu- sıkıyordum. Dudaklarımı öper ıntıkam hısısı bıle zıhnımde yer 1 rı ortasına kopup gitımeye yol ki ona istemeye istemeye fren- - O da ettiğini buldu! beynimin hücrelerinde, vücudii· 
rıuzu saran bir şehvet alevi ve emerken birden hrrslandı ve yapmamıştı. Tesadüfün kinini veren Hayati Bey de o kadar giyi aşıladım, istemeye isteme- Deyorum. mün mesamelerinde beni yaşa· 
çinde yandık ve ikimiz de göz bütün damarlarını kabartıp si- kendiliginden yaratıp söndür- mes'uldür ! ye, hiç suçsuz ve günahsız ola- * * * tacak en küçük bir hayatiyet 
:apaklanmızda gençliğimizi nirlerini ayaklandıran bir arzu düğü bu hareket onu ne kada:· Deye düşündüğümü ·hatırla- rak onun ıboymına bu prangayı _ -Bir hafta sonra- zerresi bile yok. Ve .. Ben ölecc 
ıapsettik. Başlarımrz eğildi ve ile ısırrverdi! .. Dudakları ağzı ~aşırtmış, rlelı~ete düşürmüşse dım. Fakat, g.ene düşündüm ki: vurdum. Halim, ğim!. 
iuklarımrz biribirine kilit mm içindeydi. beni de okadar müteessir etmiş Ona mukabele etımek, ona fena İradenin, şuur, muhakeme ve - Niçin dispansere gitme- Hel'Şey unutulabiliyor. C~ 
>ldu !.. Ben tıpkı bu aırzu ve iştiha yüreğime derin bir sızır{ın han- Irk yapmak, ondan intikam al- mantrğın haricinde ıkalan bu he yorsun?.. hidin hayattaki -en kat'i, en sag 

Saniyelerin icinde senelerin ile onu ısırdım, ısırdım! çerini sokmuştu. mak için son hükmümü verme- sapsız neticenin günahı kime Deyor. Ve .• Artrk endişeleri- lam hükmü bu olmuştu: 
'-;j:irdiği iştiyak ve doyum- Fakat, birden aklıma geldi - Bende frengi vardı!.. miştim. Hem o, sahiden de r'U ve nasıl taksi·m edilecekti bil- ni saklayamayor: - Unutm k!. 

ve nişterli bir tahrik darbesi Der demez, ağzından ilk çr cezaya tamamile çarpılacak 'a meyorum?.. Çak bitkin lbir haldesin. 
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'a örıti~iivordıık ! 
' (Bitmedi) 
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Önae : Kıymetli gilre,çllerimlzden uça. 
Arkada: Avrupa güreş birlnclliklerlno iştirak ıdeoek Fraaeıı talcımL 

Güreşçileri~ kıymeti 

Yunan takımının kıymeti 

.&i . 
zırıı takımın kıymeti 

lli~in1 
tı11alt . Çocukları iki kısma a-

nA, ıcap ediyor. "Antrenör,, 
• '•ar · j 'er 1. etı a1trncla ça!ısan!ar, 

•ISrn • 
ı sırf kendi vasıtala-

MiLLiYET SAl.I )( 

• 

Dünya sp.or faaliyeti 
1 

Amerikalı kızlar· yüzme yarışları için 
Avrupaya geligoı'/ar 

Bu aylar Avrapa ve Amerika cak Avrupa takımları, memle- den New - York havuzlarında 
da kapalı havuzlarda yüzme ketlerindeki kapalı havuzlarda başlıyan idmanlara Avrupaya 
mevsimidiır. idmanlarmı tamamlamakla gelirken de devam edilmesi i-

Suya girmek için yazı bekle- meşguld~rler. Fazla olarak, çin Amerikan kızları (Mololo) 
diğimiz bu günlerde ecnebiler beyn~l'?ılel derecelerini anla- vapuri le harf' ket e< ~eklerdir . 
muhtelif yüzme müsabakaları mak ıçın muhtelif milletleı ara Malolo, Avrupa - Ame~ika a- ' 
tertip ediyorlar. larmda müsabakalar yapıyor, rasmda işliyeıı transatlantikler 

ı Geçen hafta Fransız yüzgeç- la~ . arasında en büyük yüzme havu 
!eri, Berlin'e gittiler. Bu ay için ~rupahların bu harare~lı ha zu olan gemidir. 

Am "k 1 b" · zırlıgını haber alan Amerıkalı-
de de erı an kız arı, ır çok 1 . k .. Bu kadar itina ile hazırlanan 
müsabaka yapmak üzere Avru- ar, şampıyon rzlarmın mu- . 

1 kl d . kemmel bir şekilde idmanları- Amerıkan kızlarının Avrupalı-
paya ge ece er ır. ·k 1 d b"lm . · · d 1 ·1 

nr ı ma e e ı elen ıçın te - arı sıra ı e yenecekleri kuv\'eL-
Amerikan ·kızla.rile çarpışa- birler düşünmüşlerdir. Şimdi- le ümit ediliyor. 

Amerikadao avdet eden me,hur iki Fransıı: aıı~tı: 
Sera l\1arten ve l(elltr 

Hayatlarını dinleyelim 
1 

' Atlet yıldızlarımız kendi kalem-

1

1 lerilP. bize anlatacaklar 
(Salı gü11kll nushanıuın devamı -7- / 

( Deı•amı ,afı günha 
r111shn1111 da ) •• 
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l\HLLIYET SALI 17 MART 1931 

ji ~~-~· ~'°=~=l='!#~=="l~'~U Birinci Sahif8den geçen yazılar 
Rotlıart -Sondcr!da,-e tır;ı~ l•ıpp;ı 

İ Çapadaki iki c rh 
· vak' ası nasıl oldu ? 

D.. .k. H. tr ıd· ı A k M skova 16 Mart şehitleri ecnebi \C bilhassa ,\lr an mii~-un 1 1 ın 1 ge 1 n ara - o teriicrimizin israrile \,ıki talep'c· 
. . (Başı birinci sahifede) !erine binaen Almanya rıın me~ ı nı~ıı 

(Baı;ı bırınci sahifede) ( Ba§ tarafı bırinci sahifede) hazır bulunuyorlardı. <llcm Rot-Buiıner fabrika<ııHlan 
Türkiyeyi ziyaretimizden çok siyasetini, hiç bir devletten esir . .~ 

Merkez kumandam Emın pa- :! ru-o·-T-=;.-;. - . '--. ı;cttriierı.:k pi\ asaya tevzı C< 'miştiı memnuı.u '· Türkiyede her sa- gemiyoruz. Nitekim' bazı garp B · · H' · e; t:.•<'' """',.,e5' 
şa elediye reis muavını amıt I p o~ R ~ B. ti bıçalhn .mükemmeli etini hada tekamül ve terakki eserle- devletlerile aktettiğimiz ayni 1 b h • · j "'' 
Bey, C. H. F. stan ul ey etı "ts __ __ takdır Nmek bır ker tecn.be ,.. k d k ri bariz surette görülüyor. derecede samimi dostluk mua- -· SON J d• t• d b" f a reisi Cevdet Kerim _Bey h .. az .. ır ' __ Of.R_KLA_SS"N .t ile kaimdir . . e 1 Cesame JD e Jr are UD - Biz Hintliler Türkleri ve Bü- hedelerile bu politikamızı teyit -'.:d." 
bulunuyordu. Merasıme butun • Bu müstesna bıçnjtın beher · 1 yük Gaziyi çok seviyoruz ve fa- etmiş bulunuyoruz. Bütün bu · · · k ı 

t k• b• v • Da_ rülfünun gençliği ış.tıra .. et- adedi 15 kuru~tur. Toptan saıış Gal.ata'da Kürkçlıba<,ı llan No. 4, a J Jr ÇOCUgU yeffiJŞ • aliyetlerinc derin takdirlerle ya- izahat; gerek Tiirkiye ve gerek b I d K b İ İ 
• 1 D'k d n:ııs u unyor u._ arın uze~ .......... p YER p RJMYAN ••••••• ~ c kından alakadar o uyoruz. ı - Rusyada iki komşu arasın a nnde C. H. F., Istanhul beledı- ...,. • "" 

E:vvelki gece oldukça gürültü pıyı kırıp içeri girmiş, ve Ham katle takip ediyoruz. Türklerin dostluğun bugün niçin bu kadar yesi, Üçüncü kolordu ve Eyip -
bir cerh hadisesi olmuş, Fe- di Efendi ile karısı Emirza ha son senelerdeki terakkiyatı fev- neşe ve hararetle tesit edildiği- ki . .. .. 

orta mektebinin çelen en goru 1 SE.ı,,.;RISEC'AJN isminde bir adam bir kadın nımı ağır surette yaralınıştır. kalbeşer denecek derecededir. ni anlatmağa kafidir. Bundan lüyordu. ı f · 1 

1 
l '.bir erkeği yaralamıştır.Çapa Emirzat hanımın yaraları kaba Bunu takdir etmemek imkan ha böyle de ayni politika yolunda Merasime Müfti Fehmi efen 

, oturan Hamdi isminde bira- etindedir, Hamdi Efendinin de ricindedir. On sene evvel Avru- devam edeceğimizi tekrara lü- dinin ~ehitlerin ruhuna okunan 
mla komşularından Ferit is- iki avurdu delinmiş, dili kesil- panın hasta adamı olan Türki-, zum görmiyoruz. Her iki tara- bir duası ve fat!ha ile başlandı. 
ı_ndeki şahsın zevceleri bun- miş, dis.ler kırılmıştır. ye bugün tamtissıhha ve kuvvet ı' fın, faydasını gördüg-ü, ranclı- ş . f · b' 

ehıtliğin etra ını ~evıren m-
'n bir müddet evvel biribirleri Carih yakalanmıştır. , lidir. Türk parasının yükselme- manını tamamen aldığı bir po- lerce kişi huşu ile dinleyor ve 

kavga etmişler ve darılışmış Bir çocuğu fareler yedı sine el b~rliğil~. ~alışıl_dığım da litika; elbette müsp~t •. muv_a'.- bir çok kimseler ağlayordu. 
"rclır. Evvelki gün Kumkapı polis ~emnunıyetle or:rendık. Fe?a- fak ve devamı zarurı bır polıtı- İki hukuklunun hitabesi 

1Kadınlar arasında olduğu gi- karakoluna Eftik isminde karlıkla her halac muvaffakıyet kadır. Hukuk talebes:nden Ekrem 
Ferit ile Hamdi arasında da bir kadın gitmiş, Kürk _ elde ~dil~cekt_ir_ . . Siirt Meb'usu Beyin genç ve gür sesi bir an i-

< 'r münaferet varmıs: çübaşı mahallesinde mektep so- ~urkıye ~ıbı, Hmd~stan da ~MUT çinde btı siikfıtn yırtti. Gah hal-
Hamdi evinde kaçak et zeb- kağında oturduğunu söyledik- y_erlı mamulat~ eh~mmıyet v~- M M •• b d } d ka gah ~ehitlere hitap ederek ve 

',der satar, aynı işi Ferit te ya ten sonra akıllara hayret veren n~or ve ecn~bı em~ıasına te~c~h • U a e e e harbi umuminin ktsa bir hüla-1 
• • ırmış. Ham dinin zebhiyatı Fe şu hikayeyi anlatmıştır: edıyor: B~. ıktısadıyatımız ıçın İşleri bir an evvel bitir- sasını yaptıktan sonra dedi ki: ı 

, .iin işine kesat vermiş, Ferit - Benim 20 gün evvel doğur çok ~aı~elı olacakt~r. . _Aziz şehitler. Ulu şehitler. 
'Hamdi Efendiden haraç iste duğum Agop isminde bir çocu- H.ı.ndıst:ında ;'.az~yet t~mamı~ mek için ne yapılacak? Makberlerinize bütün Türkün 
:iştir. , ğum var. Biraz evvel çocuğu O·· 17. duz:lm_ış ~egıldır. Fa,cat bu- Muhtelit mübadele komisyo- minnet ve sükranile örülmüş gö 
Rekabetten mütevellit bu mü dada bırakıp bahçeye çıkmış- t~n H.ıntlıle~ son de~c; s~':'- nıında Türk ve Yunan hükfı- nü! çelengini bırakıyor ve gözle 

'ıfereti kadınların arasındaki tım. Su çekerken şiddetli bir fer dıklerı v~ etra ında Y~ pare .~r metlerinin tebligatına tevfikan rimiz yaşlı olarak dönüyoruz." 
hdiyet teşdit etmis ve neice- yat işittim. Koş um odaya bak- k~lp ~almde t~~-l,aı~dıtar.rr ~u: islerin tesirini çalısılmaktadır. Halkın alkışlarr ve göz yaş-

, : evvelki geceki gürilltülü ha- tım gördüm ki kedi büyüklii- yuk lıder Gan ı nın ngı ız er · İlk t db' l "k k · lan arasında bı'ten bu nutuktan ' ' ' ı - · Tf "k' t e ır o ara , omısyona 
,seye sebep olmustur. ğünde bir fare çocuğumu yemiş e. son y~p~ıgı ıtı a su unu e- merbut tali komisyonlardaki sonra gene Hukuk fakültesin-

e • . Ferit adam akıllı kafayı tlit- geldim size haber veriyorum . mm etmıştır. memur miktarının arttırılması den Ahmet Avni Bey heyecan-
i ' İleyince doğru Hamdi Efendi 1 Polis bu hari~ülade vak' ayı tah _ ~~nun ;;_: ~~dar devam _e~~ muvafık görülmüştür. dan titreyerek: 

· n evine gitmiş, tekme ile ka- kik etmektedır. c;ıp~ı ve ın ıslanın tam 1 ~. • Ancak bu bütçe meselesi ol- - On bir sene evvel dtişman 1 

~ ... 
1 l~lını.dne zkam~ e!dke _edek~egını duğundan Türk ve Yunan hüku zırhlıları birer esaret abidesi gi-

. ~ ı ı t ı • şımdı en estırme ım ansız- . . . . 
M EM L [ M [ T T ~ dır metlerının kabul etmelerıne ~u bi sularımıza gelmişti. Dıye baş 

· tevakkıf bulunmaktadır Komıs !ayan nutkunda ezcümle dedi 
ı1 . Biitün dünya gibi biz de ta- f d 'k' h .. ,.:,, · ' ki.· 

( I -a ~ . / .. . . . · yon tara In an 1 1 U><.umetın ' 3 4..Xa ?:JElll • h • rı;am~n must3!ıl bır vazıyette müşterek tebligatına verilecek Ey muazzez şehit! Senin ru> 1 
• • k k • t 0 magı arzu e ~~ı;ız. cevapla bu meselenin kat'i su- hun ufuklarda tebessüm ediyor. 

. u ır oca, arısının ı ane ı ISonkyapıllan ıtıblaflla bunun e- reti halli tcsbit edilmiş olacak• Çünkü bayatını vatanın halasr 
sas arı uru muş u unuyor. C b b .. 1 d 'k aı· · • d •ı ld ' H' 1·1 Ih" k h t tır. eva ın ugun er e ı m ı ıçin verdim. Senin besaletinle. • • • • t ınt ı er su un ço arare - b kl k d' Yuzun en .& a } Q u • li taraftarıdırlar. Bütün ihtilaf- e enme te ı~ - - --- hür bir vatan kazanıldı, canavar 

1 !arı sulh dahilinde halletmek is- batta bulunmağı çok isteriz. Fa- lar zelil oldu, kahroldu." 
· Bu esnada yağmur iri tane-teyonız. kat ayni emtiayı ıhraç etmekte 

~ükrü Ef. karısını aşı kile yatakta çırıl- Türkiye Hind is tana nispetle ol<luğumuz için mamul şeker- !erle ağır, ağır yağıyor, hemen 
pahalıdır. den baska Tprkiyeden satın a- herkes ağlıyor, ara sıra bir şe-

1 '.' 
1ıplak görünce tabancasını boşaltmış.... Hindistanda eşya fiatleri larağımız bit' ey yoktur. hit valdesinin feryatları iliidili-

'· · ~ __,__ .,. ,...,,J .. -.., 1 u.., ... >-m bllraya nazaran yarı yarrya da- Bir iki ay sonra tekrar Türki yordu. Avni B. in nutku 
Diy:lnbekirde, ihanet yüzünden delip kaçan üç mahkümdan biri ölü ha ucuzdur. yeden geçerek memleketimize . . . . 

Merkez acenta: sı Galatı küprii 
Ba~ı H. 2362 Şuhe Acrote•I : 
Sirkeci Mühürdır nde ham 1 
2740 

A vvalık sür' at 
postası 

( Mersin ) vapuru 1 7 Mart 
~alı gunü J 7 de S!rlceclden 
Gelibolu Çanakkale Küçillı:· 
k.uyıı, Edremit , Burhani yı , 
Ay"\'alıj('a kalkaca1' döniişte Ye 

Altınolu~a da uj(rayac·ktır. 

Trabzon ikinci P. 
(Karadeniz ) vapuru 19 

.\[art perşembe akıanıt Galata· 
d;ın lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fat,;a, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, 1 lopa' ya kalka
cak, dönüşte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Tirebolu, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Cnye, SnnlSlın, Sirop, lnebolu, 
Zonı-:uldağa uğrayacakıır. 

Mersin postasJ 
• (ANTALYA) vapuru 20 
!\farı cuma 10 da Calata
dan Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum,Rados,Fetbiye, Antalya, 
AIA!ye, Mcrsln'e kalkacak 
dönüşte Taşucu, Anamor, 

Finike, Aııdifli, Kalkan, Kuşadası.. 
Çanakkale, Celiho!u'ya d.ı 

ııl("rayacaktır. 

,\z'm;; tte Çanakkale için 
~k feci bir cinayet ohnuıtur. Katil, olarak yakalanmıştır. Türkiye ile iktısadi miinase- avdet edeceğir." • ~ehır namına e~cilmenı daı-
·zubalcı Şükrü Efendi, maktul de İdam cezası IS seneye mı azasından Avııı Bey de nut- iıl••••••-=••••m 
ıikrü Ef. nin pansiyoneri Celal Ef. indirildi İ t• h t }} • d •• h l} } }d kunda ezcümle dedi ki: 

\ nma7.. 

miııde bir gençtir. ANKARA, 16 _ Ku"'tahyanın Or-ı 1 ap Ce V. e . erı UD ma a e ere ası ı _"Muhterem ş_.ehir il.e İs.ta.ıı · Evin bir kısmım Şükrü Ef. ailesi 1 
' e işgal etmekte diger kısmından da ta köyünden Esma kadını öldüren (Başı 1 ncı sahıfede) ANKARA, 16- (Akşam) - bul halkının ve Turk mılletının 
J; •nsiyon halind; istifade edilmekte- aym köyden Ahmet oğlu Hüseyin mis bulunmaktadır. Bu namzet Gazi Hz. namzctle:- listesini kıs bitmek bilmeyen borçlarından 
~ ır. Panıiyone.- kiracılar ara•ında Ce bak~ındaki idam cezası adli~e en~ü- Jerfn hangi kazalardan irae edi- men tcsbit buyurmuşlardır. Ye- birini edaya geldik. İstanbul hal 

J Ef-, de var~ır. . . . m~n!nce l5 •ene hapse tahvıl edıl- lecekleri alfabe sırası ile tanzim ııı meclisin hemen hemen eski kmm huzurunuzda ve huzurla-
Jı 

1
z1Vak ak_gecesd .. 

1
' Mihrı~e ~:_ ~~ndid ~ mılt;;~ümen mazbatasında bildiıe hi- edilmektedir. Müntehibi sani o- meclis azalarından mürekkep rında minnetlerini arzederim 

' a çe 1 uzen vermıı, 1UZ ...,r qı- · · 1 · · d'l'k 1 • h kk d k" h b d • 'h ~ · · 't ek içi kocasından İzİJI kiye edildikten 1Gnra cezanın tenzi- lacak zevatın ısım en şım ı ı · o acagı a ın a ı a er og- diyerek nutkuna m ayet verdi. 
<n cvıne 11 m n . · · d' B'l'k' 

ı temif. Şükrü Ef. muvafakat etme- linin ıebebi zikrediliyor. Buna naza· neşredilmeyecektır. ru gciriılmemekte ır. ı a ıs »e Cevdet Kreim B. in 
ince kadın evden çıkmıı, kocasının ran Hüseyin, Esmayı parasına tama- Müntehibi sanilerin mühim ni meclisin mevcut meclise na- :heyecanlı hitabesi 

1 -tarı çıkmasına mani olmak için ka- en öldünn~d~_irin~- cezaaının tahfifi bir kısmının geçen intihaptaki 2:ıran çok değişmiş bir çehre ar Avni Beyi müteakip Cevdet 
lYI da kilitlemiştir muvafık ıorütmuştur. . · ·1 ld • la d • • .. l - B · • .. .. .. · . . • • müntehıbı sanı er o ugu an - 2e ecegı soy enıyor. u nvayet Kerim Bey heyecan ve umumun 
1 Şükru Ef otedenben karm ile Ce lbrıdiun Talı B d G 1 k · l ·· b'lh 'lA l · · d ti · 
,lin münas~betinden şüpheleniyor· URFA 

15 
B' . . ' • .. şılmakta ır. e ece pazartesı ere gore ı ass~ c~n~p vı a- göz yaş arı ıçın e nu <unu soy-

ıı ı , - ırıncı umumı mu- sabahına kadar devam edecek vetler namzetlerı kamı len yeni ledi ve ezcümle dedi ki: 
1•u•. fetliş lbrahim Tali Bey bugün Diyarı .. · · "dd -_ 1 d kk" d k · 
Şükrü Ef. kıtpıdan dısarı çıkama- bek' . k .. Urf d h olan on bes gun ıtıraz mu e- sırna ar an tere up e ece tır. Muhterem Vatandaşlar, 

.. h h'dd . · .. 1 ıre gıtme uaere a an are- . . " d kla h l M . l d 
ınca_ şup e .v~ . 1 etin tesırı e ııen- ket etmi§tir. lbranim Tali Bey mera- tinde mtıhap san ı rı azır a evcut şayıa ar . ar~sın a Milletlerin hayat ve hatırala-
.eo-enın Jemmnı k~ş, da~. çık- simle teni edilmiıtir. nacak ve mahallelerde nereler- meclisin senede 4 ay ıçtıma et- rında l<endilerini istikbal yolla-
fnş ve bu •urede Celal Efendının oda 1 - b' · d' Y · 

r .. t- · da ki ·ı Belediye intihabatına de konarak rey atı acagı tes ıt mesı mutesavver ır. enı mec- nnda yürütmek için kuvvet ve 
ının uı une geÇllllf ora n remı • . • · . d · · ·· ·· ·· ·· k 

ı ıri kaldmrış ve bir delik açmıı, delik Karıtanlar ed1Iec;.e~t1r. _Intıhap_ san ıkları- lı~ı_:ı teşek.kulunu mutea ıp teş iman men'şei olan mukaddes 
• en içeri bal<ttih zaman karısı ile Ce- lZMlR 16 _ Belediye intihabatın nın katıplerı de tayın olunmak- kılatı esasıye kanununun devre hadisat ve ensali ati.veye sür'at 

~in çml çıplak bir halde yatakta bu- da fuzuli 'müdahaleleri görülen avu- tadır. müddetlerine ait maddesinin ta ve istikamet verecek kıymetli 
ı ı.nd_ukl.'.'nnı gö~m~ı: kat Ömer Fuat, diş tabibi Adnan, ve Sandıkların nakillerine ve dil edilerek 6 ay müddetin 4 a- vukuat vardır. 16 Mart Tiirk i-

.Şuk~ E~. delı eıbı tabanca11n1 çek Recep Hulusi, Yeni a11r gazetui aa- muhafazasına şehrin on kayma ya indirilece<>-i söylenmektedir. çin bu değerli günlerden biri-

\Jnış ''c ıçenye boşalt?n~ya. ~1.~14k·· hiplerinden Ali Şevket ve meaul mü- kamı memur edilecektir. Bu se Bu vaziyette "Meclis teşrinisani d' 
it kul'flln alip mermılerı bıtirdı - dürü Abdurrahman Şeref Beyler ve . . . . • • . ' ır. 

en sonra delikten a~ğı inmi• cebin · t'h .. · k•t'b' mahke •ye ne mtıhap cetvellerı daktılolar kanunuevvel, kanunusanı, Şu- 1s.te bir bugu"n istiklal harbi-. .r- • 'IJ ın ı ap encumenı a ı ı m.... . . . ...... . . . 
le taışıJığı ustur~ ıle ıencın boynu- verildiler. tarafından ıstmsah edıldıgı ıçın bat ay lannda çalışacak senerJe nin bu aziz ve ilk şehitlerini tak-
~u yanya kadar kemüı, bu sıra.da uı Bir katil yakalandı itiraza mahal verecek yanlışlık sekiz ay tatil yapacaktır. dise geldik. Hanmılar, efendiler 
.ura kmlmıı; ~ kırık '!atura ıle de ve fazla eksikliklerinin olacağ: Bittabi meb'uslar bu 8 ay zar Düşmanlar bu hareketlerile bi-
'81'111nın muhtelif yerlerınden yanda IZMIR, 16 - Altı sene evvel bir . ed'l k d' B" .. f d d · · · ·ı b' 1 · d 
Lktan sonra oda kap111nı üzerine ki· jandarma arkadll§ını katlederek ka- ~a~mın 1 _meme -~te ır; ut~n ın a aı~eı mtı la ıye erı~ ~ ze, bu imha hareketimiz karşı-
itlemit, ,idip karakola tesl;m olmuı çan Akhisarlı Ramazan Maniıa civa- ıntıhap faalıyet muddetı 50 gun uzun tetkıkatta bulunarak ıhtı- sında kıpırdandınız mı, bir az e-
'11r. rmcla Yakalanmıt ve tahkikat evrakla devam edeceği için müntehibi yaçlarla daha yakından alaka- seri hareket gösterdiniz mi, he-
. Firari mahkiim dün m~·ı:ın~em mevki divanı harbi- sani intihabı en kısa zamanda dar olabilecekler, lazım gelen pinizi böylece mahvedeceğiz 
' SiVAS, 15 - Hapishane dunrını ne venlmiıtır. ikmal edilmiş olacaktır. tenbirleri tesbit ederek meclis- demek istediler. o şaşkın ve ga-

d 
•k• Gerek müntehibi sani ve ge- te hükumetin nazarı dikkatine fil insanlar düşünmiyorlardi ki 

aradenı•z e ) ) vapur rek meb'us intihabı için atıla- vazedebileceklerdir. Türk, yaşamak membauun ö-
cak rey verakaları fırka tara- ANKARA, 16 (Telefonla) - lümde olduğunu bilen bir millet 

d 
fından yeniden tabedilmiştir. Fırkaya meb'usluk için müraca- tir. Ve yine düşünmiyorlardi ki 

UUYt;C.: LE\'ANT Ll!\IYE 
I lamburi, llreru, Aınen, 
1 !anbul n Bahri Siyah ar:ı 

sıı:da nimet Ye aYdtt muntıı, 
zanı pcstıısı: Hamburg,Breın 
Stetin, An"fer3 v.ı Roterrlaın 
dan limanımıza mııvaıalatı 
beklı-nen vapur.'.lr ; 
Amantea vapuru 20 mnt• doğru 
Gernis ,. 29 ,, 
Alhınia • 6 Nisana doj!;ru 
:\limnia • 13 • 

Burgu. Yamı, Kilıt•nce, Kalas 
Y• lbrall ı.çla Umanımı~d•n 

hanim edecek vapurlar: 
Amantea vapuru 20-':!~ msmı 

ıahmil;le 

(:ernis \apuru ~<J - JI 
tahmilde 

marttı 

ffambur~, Breır, .'ınvcr,, Roterd~m 
vt Dançlg için yokında llınınımız-

dan huckeı cdeeelc YO~•ırlu: 

Andro' \apuru17-18martıo ıahmild 
Mexico • 25-27 • • 
Olimpos • .1 · 5 nf<anda • 
Deriııdjc • 8 . 10 ,. ,, 

' ıkınd• Tekirdağ 'c Pandlramdan 
Londra ve l lımburg limanları içh 

hareket edecok 'apurlır 

Aquila vapuru 15- 16 ın•rtta tııhmilde 

Fıızl:ı tafo'nt çin Galatada 
Uvakimy:.ın Hanıııd ı ittin 

1 
mum! acenteli~ine müracaat 

1 Ttı!efoıı: Heyrf •ı 641 -674 

d ha karala Otur U H. Fırkası namına geçenler- at edenlerin sayısı her gün artı- Harbi umumiıle bir karınca gibi a de namzetliğini koyan muallim yor. Bunların içinde muhtelif zaman zaman kafkaslara, İran i-
' • .,_, den başka kimse müstakilen mesleklere mensup olan zevat çerlerine, Basra ve Nil sahille- Vatanperverden başka bir şey 

Bunlardan birinin milliyeti meçhuldür, namzetliğini koymak üzere he- vardır. rine salan bu milletin çocukları doğurmayan, temiz sinesine baş 
yeti teftişiyeye müracaat etmiş Yeni meclis 3 Mayısta henüz Vatan bağrına çekilmiş ka nevzat yaslatmayan Türk 

Dragor vapuru kendi kendini kurtardı değildir. toplanacak bulunuyorlardı. Aziz Şehitler: kadmı şu manzaraya bak! Dün-
Heyeti teftiıiye dün gece ANKARA 16 (Telefonla) _ O gün sizin pak cisminizden ya kadınlığı içinde senin kadar 

!bun d · ıA- t l · geç vakte kadar çalışarak cet- t t'h · 1 : bi' akıt1lan temı'z kaıı katrelerı· bı'- mag"rur olmag·a hakkı olan baş-Ev\·elki akşamdan itibaren a aır ma wua ge memı~- ell . ldlunl t b't t n ı ap ış erı ta ı cereyanın; 
Karaclenizde yavaş, yavaş başlı tir. v :r.ı~ yçale arını es 1 e - takip ediyor. Bu cereyan;; ve zim sinemizde kızıl ve coşkun ka haklı kadın var mıdr? 
ynn fırtına gittikçe hızlanarak . ~ne Karadenizde ~~a~ ha- me yıçı~ b" ışmebıştır. ed' kanunun derpiş ettiği mecburı- intikam derileri gibi büyüdü ve Ey Aziz şehitler Abdullah, 

Sun'i <abunların isıımah ılc 

cildinizi 
tahrip etmeyiniz 

yegane tabii müstah
zerattan olan 

PitMOtiVE 
tuvalat sabunu 

ve 

hraş kremi 
her vakit l..ullanın•z. 

tlT1$ kreminin kUçtik mndeli 
gelmi;tir 

Türkiye için umuıni acenta \'c 
depozherkrı: 

ŞARK MERKEZ ECZA 
TC"RK ANO, 'l;\! Ş1RK~Tl 

lstanbul, Sirkeci Ho
rasanciyan Han ---lstanbul birinci i!l~s ınrmurlu· 

~undan: 

Adrc" lleyoglıında 'eni Çm• 
sokak 1 O No. lı. 

J. M . .J. 11careıhaneoi Sahipleri A. 
Selvelll ,.c Ş. ~ıamboll Şirketi 

Balada iımi ve htivi}cti nııh 

olan zaan iflilı açtlıp tasfi ·enin adi 
şekilde yıpılmuını 1tarır \'trilmı, 

old·1~undın: 

1 - Müfüıden alacağı olan ve 
ya mallınnda iıtlhkak iddiasında bu 
lunanların alacak ve iddlalannın işbu 
lllndan bir ay lçiade eyyamı re<· 
miye müstesna olmak ıizre her giln 
saat ( IJ ıien ltı ) ya kadar Sultan 
ahmet'te \aki adliye binasında icra• 
va;ıife eden birinci ifJAs dairesin• 
gelerek lrayı ıttirmelcrl n senet e 
defter gibi delilleri her noi<e huni ı· 
nn a~ılların: Hya tııdikli surerleriııı 
\erıncleri. 

2 :'vlüf!ise borçlu olanlano 
yukarıda yuıh olan milddeı içinde 
b<1rçlm mikdırını yazdırmaları hila· 
fını hareketin ceza kanunu mucihır

cc takibat ve mu'ullyeti mucip ols· 
cağını bllmeleri. 

3 - Müflisin mallırını aalı.iı '' 
tah,·illtı .e buna mümasil kıymeılı 
evrakııı her ne suretle olursa ol ·rın 
ellerinde hulanduranlar ister şahı-. 

ister banka ve ıair rnücisi~e olbun 
bunların llıerindeltl haklan mahfoZ 
kalmık Jartilc malları ıyni miıddeı 

içinde daireye vermeleri vermezler e 
cez•I takibat ve mes\ıliycıl mucır 

olıcağını bilmeleri, mazeret hulun· 
rnadık~ rüchın haklarıad.ın mahnım 
hiacaklarının bilinmeıl. 

·l - 28 M ... RT 931 ( CL:\JAH 
TESI ) günU <aat 13 de ıukarıd• 
yazılr olan ıflh dıirHinde ılıcak· 

lıların ilk içtimaında h17Jı bulunm4• 
tarı, müflisin müşterek borçluları\ I• 
kefillerinin ,. borcu tekeifü l ecen 
ilİr ltlmsclcrin içtimada ham buluıı· 
ma~J hakları olduğu ilAn olunur, 

btanbul 4 uncü ıcrı tlairesin<lt : 
J200 lira kıymet ta~dir edilen 

bofız için de mir gün iıkeksı kat ,ı· 
'ında eski 30 mükerrer ve }eni ~~ 
No. lu lhson hanımın ııhıı ıaurıu· 
fondaki sahilhanenln 14 ni<an 9;Jl 
pNşcmbe gimU açık arttırma ile 'c 
930-458 dosv• numara;i}lc satıla• 
cağı 11 mart tarihinde inıi~ar eden 
gazete ile ilıln edilmiş iscde artır<Tll 
gUnilnlln ıb nlıan y:uılıcığı nrd• 
"hvea 14 nisan yazıldığı ınlaııl 
mıltla ushih; keyfiyet olunur. 

Adalar Sulh mıhkemeslnde11: 
Bir del'inden dola>ı ••hruı 

olup puaıı çevrilm .. ıııe karar '' 
rilen iki koltuk hir krnapc 'c alı• 
iskemle bir hılr 2b·3-93ı p rıemb< 
güoü ıaı on dörtte ~işlidc kll" ••'' 
kıg111da 52 No. lu hane önlind' 
saalacıtından talip 0J;1nların maoallı 
mezkOrda hazır bulunacak memurıı· 

na müraeadan il.in olunuı. 'b' b' f d Al la vk unde em ır m us namz ı f. 1 l b k az zamanda her mi!letin bir gii- Abdülkadir, Osman me~kenin-cl-Jn oldukça miı ım ır ırtına nem e aca r me ıı on T" .. . hi .d . E vet ve zaman ası a arma a ı- .., 
G 1• b' · · · k tur uti.ill ın sarı 1 aresı rzu- ·ıı · ı· .. .. n"ne b'l ıbt tt" · h .. de rahat ol senı· uykunda ve a 1 t h ' "· "'ın · ~eklini almıstır. elen ma uma- ır gaz gemısının araya o - b k b "d" .. M f rsa yem mec ıs, mayısın uçun u ı e g a e ıgı ve er gu- y - san u. as-ce A cı 

ta nazaran fırtma biraz sakin- duğunu tahlisiye istasyonu bil- ~um sa ~· ~ş _mu uru tl_ı:~t~ a de ve ya dördünde toplanabilir. nü büyük bir mana ifade eden tarken şehit edenler bilsinler ve mıılı'..emcsindcm: 

_____ ..,/ 
"'~r t 

Jeşmekle beraber devam etmek dinniştir. Derhal limandan tah e~, ı;n~ fuskuga na~ze ıgının lzmirde intihabat hazırlıkları Ttirk istik!al mücahedelesi ta- işitsinler ki Cümhuriyet tacını :\labkemece '"""'"1 'Jla ımıs•n• 
ted·ı.-. lisiye gemisi hareket etmişse va~z ı_ ıçın ır aya muracaat et- İZMİR, 16 (A.A) - Karşıya rihini kurdu. başında tutan milletini artık karnr ' rılen \.alamla _\Janukı•n 

mıştır d · hanında komisyoncu 'ieUnıkli ııı; .. . d 'ki de o vakite kadar gemi kendi · ka da dahil olmak üzere İzmir Ey büyük milletin büyük or- aıma uyanık ve her vakit ayak seym llu.niı cf. nin iti 
5 

ınu•ıncıau· 
Bu yuzden Karadenız e 

1 vasıtasile kurtulmuştur. Bu ge- Mustafa Bey diyor ki: sehri intihap defterleri heyeti dusu, ey kahramanlıklar kahra- ta göreceklerdir. Rahat ol. nı ednr ed:cı-k k:lfi 'lıl..tarda par• 
v~pur kazası 0~~uş~ur. Karade- mi İstandardoyl kumpanyası- " - 23 senelik demokratım. tdtişiyeye verilmiştir. Çarşam. manı Türk ordusu bastığın top- Havaya üç el silah me.cut nlmıdığından usfh ecıin 1' 1ızde Sutalan onlerınde Moloz nın Dragor vapuru olduğu anla Meşrutiyetin ilanını müteakıp ba günü mahallata talik edile- raklarda değil kızıl koynunda Bundan sonra bir müfreze likını k•rar erilmişur: \lacakh n 
bumu civarında bandırası meç- şılmıştır. Trabzonda İnkılap gazetesini 1 cektir. yatırdığın bunlar gibi nice şehit havaya üç el ateş etmiş ve Ha- on ~Un ,.rfındı klfi ınikıarda pn~• 
hu! bir vapurun karaya oturdu- Bundan başka dün akşam geç çıkardım. Hakimiyeti iMlliye Bayındır, K ;rab"run, Öde- !erle iftihar eden sen inan ki bu· Jıcıoğlu askeri lisesi, bir kıt'a getirmedikleri ,- 'ıiilasa mu eaUı 

·rıu tahlisiye istasyonu bildir- ak k d • f 1 biw"' ' 1 cdl"' ı• · • v te ıl ar yeni bir kaza oldu ve hükumeti amme esaslarına Kemalpasa ve Bergaınd nesil verdiğin za er demetini Eyip orta mektebile Eyip ilk usu tin tat . eui m •· 
~· ~·~;ı....ı..:....~~--_,,--_..__...._Lg~-u~n~a~da~ir~li~m~a~na~~ın;a~l~ılm;;a~t;.:ie~J~-~b~i~lai·~k~a~dWii~~a;;.ô:s~a~ılık~a;n~htli~·~~~~~;d~~~,:;._;;~:,:;::..ı;::i:.;:..::;:.,:.:.:.:;:ı.,.:.:._:: __ :.:;::.::..::.::.:.ı::z~:;;.;:..:;.::::.::::.::::.:::..:::.:~:.......:.:.:...ı.....:;;:.:.;.::;;_::.::::..i...ı&~....::;~;.;.;;.;::...._... .. 
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GRAF ZEPPELIN 
'IE 1RANSA1LANTllC 

9REMEN 

GOllER1E&.ERİNDE 

l'IONHASIRAN KULLAllll.AN 

TELEFUNKEN 
RADYO AHİZESi 

Her halde sizin bUtUn arzuları
nızı ıaımın edecektir. 

Yeni modellerimizi görmeğe 
•eliniz asgari bir llratle size aza
mı lalde lemin ede<eglz. 

LEFUNICE 
• 

BOURLA BiRADERLER 

Çünkü: Galata'da Karaküv'de börekçi fırını lttisalind•kl bü.viık 
mahallebicinin Ü'tunde kdin 

• 
1 

Büyük Elblse Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel ku
maşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz 

olarak imal edilmiş 

Kostüm · ve Pardesülerin 
Müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmıkmlır. fllnımları mahs~ 

mantolar, pardesüler ve ırençkotlann zarif çeşitleri dahi vardır 

MeşhurCHARLES SEMON L TD.fabrikasının 

20000 adet 

PA 
şık ve her renkte gabardin 

R DE SÜ LE. R l 
gelmii ve 19,l/2 ll<Aya utılmağı ba~lımı~tır. 

_ .... TJ:DIYATTA BÜYLlK TESHILAT 

VE şsı 

-
' 

Değirmencilik "SEBAT,. 
Tiirk Anonim Şirketi 

llissedaranı illn 
'ticaret kanununun 361 inci ve 

şirket ni:~ımnımt•inln 4~ \'e 48 lnci 
~addclerine te\'lihn O<i;irmencllik 

Cazibeddr Renkler .. Daha Geııis .. Daha Uzıı 
1 

. Sebat • Türk Anonim şirketinin 
bıssedaran heyeti umumiyesi gele 
cck nisanın 6 neı kazartesl günU 
sut 11 de Beşikıaş'ıa lh!amur dere 
caddesinde 64 numarada klin şir
ketin merkezi idıresindc bervechiatl 
mesai! hakkında müzakere etmek 
iizre 'urcu ıdlycde akdi içtimaı 
dn\'et olunur. 

1 - Mccl!>i id"c vo murakıp 
raporlarının kıraat., 

2 - 1'130 <ene.,i lıilAnç•<unun 
ve Ur ve 7.arar hc<0bının tasdiklle 
mcclhi idar~ azı ı zimmetinin Jbra..:ı. 

:ı - . ııı:ıı sene,,i için bir mura· 
kıp ıayını ile ucrctinln tespit ve bir 
ıntır:ıkıp mUt!\"İni tayini, 

4 - l\lccli~i id.,eve ıayin olu· 
nan azaların tJ.ldikı ;~ fCni ııa 
intih•lıı, 

5 - '1 muru şirkctl idneyc me · 
mur Meclisi ldore azalırile müdiran 
ücreıltriııin L1)·ini için \fodi<i idı
rcyc mezuniyı.:t itası, 

6 - Şirket!e ı •ptıkluı \'ey• ya· 
pahılecekleri mu•ınel~t hakkındı 

Yeni ''Maruf 
Sınıf Chevrolet '' 

modellaimleıı en zıyadı: rağbete mazhar olanlarından birid' 
ıicarct kanununun :l'.?J üncil mad· 
dr<lnln emretıiği mü~•adcnin Mec· 
fi:i id:ıre azalarına ü:ı.sı, PEK lJCUZ F I A'f1'A EN FAZLA KIYl\lET 

Lhkal 25 hisse >rnedine m•lik 
oltıp işhu içtimada ham bulı111ma;tı 
:ırıu eden hi.;scUaran ~rh .. -arct kanu 
nunun 371 inci madd~l mucibince 
malik olduklan ıencılcri içılma gu 
ııiinden en azı bir hafta e\'el ıirkc
tin mert ezine tc\'di eımclerı icap 
eder. 

lıisse >Cnedatınııı te\'di olundu· 
ğuna dair mücssesatı mı~yo tara· 
fından muta vesiknlır içtimaı umu· 
mide bızır bulunmak üzre ıncvdu 
lıls<c senedatı gibi kabul olunur. 

IO Mart 19~1 
l\Jeclisl !dara 

rl'RE.:lı U>L1'/ i<'ASTAl AR 
C E\ı.: i~JlECK "c ŞLRl:Kı .\I, ı\ıne 
rık:ın <4r.ı: Cl'•nmılııı l.\.J"AN/l(!/ 
Klll.\llZI YlLllll MÜES~1'E.S!, 
MFRSI/\ - R. 1 TURU.! 11.,ı.1 
Ag:ı ('.ar ı:ı 11-1 :ı. 17..~l/H.-t-.\l 1 J Ü 
i'ADh .ı\\t.11\H r 11.\YRI ve At.! 
\TL! MUIMFr .\11111·\"HR Cici· 
/./.1 !"//\ r.·l/'-ALDI KAO>l .t.\lll 
RÜ~TU YIGb';l.lfü SA.\l~('t. 
KlJı\UtU ZAilF llll.111-:K ı\!1·11\U r 
\c I:RZLRl \\LU / .. ı\t>t All~H J 
llEYUR. rRAU?.O.\ ANAU>ll 
MOTORS S/l'AS-11.\KKAL llA~I 
ZADE 'l•1<.l ll14-Y.Kt>.\ \'-1- TC'RK 
Tl·ALİ ~IRKırrı. Af\IAL\'11 -
iMAM LAUI ALI KAMii ,. 
ı\tAHUULA1LARI Jnwnoıı:lu ll:ın r-
1'.ffSERl- /\llAll ZAım lllSAN 
\C KASAP Al.l ZAOE l~:\·\t\lt 

UEYLER l<rlSTA.\lO.'l:L 

I 9 3 I Modeli yeni Chevrolet Sedan her \'Cchıle 
htiytik bitr otomobildir. On \'C arka tekerlek 
gohckkrı arasınd3kt ıul geçen seneki model
lere n~zaran ıkı pus daha uzundur. oo,eme 
\'C tcfrı<.aun ııadid~ligi, potrcllerın, yayların, \'C 

frcnkr ılc çamurJuklaruı daha ziı·ade mukarım 
h.ulunduğu derhal numayan olmakdadır F"cr 
Karoscrısının etrafını muhat olan dilferıp hutut 
hu yenı ~cdan'ın gorunü~iıııc ayrıca bir letafet 
b:ıhs etınekdedır Bu harükul~dc otoınnbili ıe
masa cd.~n·k bununla biı gezinıide bulumınuz. 
Bu }'Clll Maruf. Sınıf Cheı·rolct'nın !ı.:, tıır 
teferruatını etrahla muayene ederek bııylc ııcrıı: 
bır fıaıtıı en fazla kıymcıın ne suretle arzedılmı~ 

bulunduğunu bızzat ke~f edınız 

GENERAL ,\1 O T O il S 'E AR EAST S. A. 

Emniyet sandığı 
lüğünden: 

mu .. du·· r 1 İ·-- - -- - İstanbul belediyesi ila~nları ---Y 
-ı··~·---·---.......... -......... ____ _..,.:..._..._... ..... -.~~~--............. r 

14376 
14612 
17098 
17694 
18798 
20641 
21776 
22190 
23155 

Merhunatın cinı v~ ne~l llorçlunun bmi 

Bir pırlantalı pantantif, bir roza kuş iğne E . Ülfet H. 
Bir çift roza küpe Mehmet Burhanettin 8, 
Bir pırlantalı yüzük, bir pırlantalı ağraf, bir elmaslı kol 
saati, bir roza iğnelik, bir roza yüzük, bir altın köstek, bir 
altın kolye, iki altm bilezik Mm. Trehuıler 
Bir roza yüzük Fatma Zehra H . 
Bir çift roza küpe Yusuf Kenan B. 
Bir pırlantalı gerdanlık Ali Fuat B. 
Bir roza tek taş yüzük, bir aRm s:ıı1r Nazif B. 
Bir roza bilezik Aliye H. 
Bir çift pırlantalı küpe Saniha H. 
Bir pırlanta tek taş yüzük' Meryem H. 
Bir pırlantalı hurda gerdanlık Ahmet B. 
Bir roza yüzü'<, bir gümüş saat, bir gümüş< tabaka 

1 t:ı \c ~yak .ıc hamur yuğurarak ekmek imalinin men'i hak. 
1-ıııda zabıtni belediye talımatnameslnin 364 üncü maddesine k · 
olmak ü;r.erc Encumcni Oaim!ce kabul ve taı;dik olunan ma~:~ 
zire dcrcolunmu,tur. l\!üeddasına teyfikan hareket olunması Iüz 
3IAkadırana i!Aıı olıınur. .umu 

Madde: 364 
f lalcn elektrik ı:crq anı geçmekte olan mahallerde b ı 

fırıncılarda elektrik ile miiteharrik hamur yu•urma makin ul ukn&,n 
1 k el . " e~ u •. 
anma· mecburi ir. ~:Jektrlk cereyanı olupta henüz hamu k' · 
~oymayıın fırınlar da iş!>u tenbihaıı belediyenin neşri rta~:i~~~~ 
ıtıharen altı ay za•fmda koymığıı mecburdurlar. 

Eltktrik cerayanı meı·cut olmayan mahallerdeki fırınlaı dah 
cer.eyanı . clextriki tesis edildikten sonra bu mecburiyeti ifıı il; 
~n~kcl!efnrler: Fırınların iki sene zarhnda eleyici, kesici makinel~r 
ı tımal etmesı temın olunecaktır· Bunlar yapılmadıkça yeniden 
fırın açılmasına müsaade olunmaz. 

• • • 
.Beykoz belediye mııdiJrlyetınden: Beykozda Karacaburun cMd· 

.Sinema - Tiyatro JI[ Devle.t ... D•e•m•i111r_.y,.o.ı.ıa.r.ı ;siad~si ilanları _g 24265 

Is. B. Darnlbedayi Devlet dcmiryol!arı ve limanlRrı umumi idare>inden: ~;~~; 

Şerife H. 
Bir altın hurda saat maasatlen, bir altın yüzük 

Esma Behire H. 
Bir gümüş tuvalet takımı Vicdan H. 

desmdc .11 numaralı ahşap_ hanenin enkazı miızayedcyc vazedilmiş 
ısedc talıpfcrın tcklıfl h ıddı IAyıkınJa gorülmcmcsi hasebile mezkör 
enkaz l 8·3·931 tarihine müsadif çar~amba günü ssat on be 

1 
muznyed~i icra edileceğinden taliplerin yevmi mczkörda dalrc 
cncumcnıne murncaatları. tem•lllerl Bilecik-Karaköy arasındaki lkydemir köprüsünün tamiri dola-

ISTAllll, ~ ltlnhı81 Hu akşam yısile 19-3-931 tarihine müsadif perşembe ı.,<iinü 4 w 5 No. lı 

~ ~~
llw.ı.ıt~~IJWI 21 :;~t da kararlarımız yalnız Haydarp!şa·Arifiye-Hayd:ırpaşa arasında scyrü· 

yalnız mual- sefer edecekleri ve Arifiye - Eskişcbir-Arifiye ılrasında ocyrüscfer 
Hm ve thale- etmeyecekleri muhterem ehaliye ilAn olunur. 
beye ma sus 

I I 
~~~e~'·:P~' 

Yazan' 
l /I 1 Franç M~nlar 

Tercüme eden 
A. Gazanfer ll. 

"""" 
\C 

APTAL 
Y uın: Pirandello 

Terçümc eden: M. Foıt Be)' 

cı~e her gün saat 18ten itibuen 
•çıkur. 

Altı Y•tından aşagı çocuklar ti
Y•ıroya kıbul edilmez. 

lstanbul ka7.aları ormanlınnda 
i!ıilıdam ed hıck !!zere bllimtlhan 
i-0 ve 50 lfr• ucrctie Bekçi ve Hekçı 
baiı ahnacıl:'ından 30 yaıından dun 
olmak ve a>kerlij!;ini vapmıı bıılun
tııak şactile ralip olanların nufus ve 
''•ic<rlik tezkcresile mektep şahadet· 
naıııcsi \'C z:ıbiteden mu;addık hüsnü 
h•t ılmühabcri ı;ibi ,e;aiki l1lzimeıı 
llllistes!ıilmı Martın 21 nci cumartesi 
~Ur..,ne lrndlr bai;ııda lstanbul Vi!.1-
'•ı, Orman müdüri~otine murac,at• 
ı,,, ·ı . 
~an olunur. 

Liseler Mühayaat 
Komisyonundan: ,' 
t lstanbul Sanat meı.tebine mıiba· 
s'~ •dilecek b!r adet haya komprörü 

-<1.931 . . .. 
1.1.t tarihine musadlf paıar ı;unu 
~arı 16 da ihale edilmek: üzere bpalı 
~•rt Usuli\e milnal:ı,ıya konulmJştur. 

narııe J · .. ·ı 
•lııı•k nı gormok ve cafsı it 
. 1 l" 
~ıı,0 . ·Yc:ı ı:ı.liplenn Komisyon 

'ttnı: 
rnürac:ı.st i.: rı. 

" Ali Ticaret Mektebi · 
Himayesinde 

Orta ve Yüksek 
Gece Meslek Kursları 

Tedrisat Nisanın ilk haftasından 
başlar. 31/3/931 tarihinden sonra 
kayıt kabul <:>dilmez. 

Tafsilat için : ~~~~~1:1~~~ll't::ce Ali k:,~~:;~t i~!~~:~~~ 
Cumartesi, Pazartesi, Çar~~mba ak~am· 
!arı 6,30 da müracaat edilmeli. Tah
riren murncaaclara cernp verilir. 

Ticaret işleri uınum müdürlüğünden; 
'filrkiye Cümburiycci ile ıi<ısulisı Soryec Cumhuriyetleri ittihadı hütru

meti arasında milnakit Ticaret ve seyrisefain muahedenamesi ahkAtnına te"t,.· 
fikan tescil edilmiş olan Sovyet .Sos,·alist Cilmhurı \'etleri müessesatından 
( Neft Sendilm') müessestsı bu kere mıi'.acaada ~irket unvanının ( S~yuz-

ft ) olarak: tebdil ve şırl:er serma esının yedi yuz altmış beş milyon 
:ble olarak tespit edildiğini ve ( ~oyuzneft Neft srndikat ) tesmiye 

dll Turltiyedeld şubesi ukilligine şirket namına vapa ·ağı ışlerden do· 
e _°kn da alarda butiın mahkemelerde dava eden. edilen ve ilçünciı şah11 
ğaca v kll · dd · l T · 
sıiadarile hazır bulunmak ve kendisiac Ttrilen . ve eı m

1 
u. etı f cşd rın· 

·ru d hit3m bulmak üzr~ hemşrhrı ,r~skı ) e en ının e\vel 931 tarı n e . . 
. 1 d,., b·Jdi m' I" Jılzımge!en nsikaları \Crmı~ \'e •cıı111. """""' 

c:ırın kt '" lp, .. nl ı r ı: ... .-
hiİküaılere mu~·afık rörillmlis olmakla ili~ oln,ur. , ' 

32474 
32758 
32812 

33009 
33060 
33188 
33342 
33858 
34115 
34137 
34191 
34207 
34324 

Bir roza yüzük (Bir taş noksan), bir altın saat 
Ayşe Nahide H. 

Üç altın bilezik Kadri B. 
Bir roza iğne (Bir ta§ noksan), Ömer wVasfi B. 
Bir çift roza küpe, bir çift pırlantalı kol düğmesi 

Ali Mümtaz B. 
Bir altın saat Ali Mümtaz B. 
Bir çift pırlanta küpe, bir roza tek taş yüzük Kadri B. 
İki çift roza küpe, bir çift roza küpealtı Nazmiye H. 
Bir çift roza gül küpe Hatice H. 
Bir pırlantalı yüzük ) Havva H. 
Bir çift roza küpe Azize H. 
Yedi gümüş zarf ' Hatice H. 
Bir roza tek taş yüzüli 'Hayriye H. 
İki roza yüzük Tevfik B. 
Bir prlantalı iğne, bir pırlantalı saat, beş yüz yirmi dir
hem gümüş Ahmet Hamit B. 

34335 B'r çift roza küpe, bir roza yüzük, dört dirhem inci bir 
incili nazarlık altını, bir elmaslı saat Zeb~a H. 

34362 
34411 

134434 
34518 
34599 
34658 

34672 
34716 
34729 

Bir çift roza küpe Saffet H 
İki roza iğne, i_':i çift roza küpe, bir roza yıldız (Beş . 
taş nokr:ı~~· hır roza yüzük, bir inci kolye, bir incili 
n~arlık, ıl~ı ~azarlık altını Hasene H. 
Bır roza yuzuk (Bir tas noksan) Mehmet B 
Bir pırlanta yüzük Zaf H. 
B . 'f k" er ' 

ı.r çı. t roza upe'. bir roza yüzük Kıymet H. 
".'ırmı beş._n:~skal. ınci, iki çift roza küpe, iki roza iğne, 
bır roza yuzuk, bır altın saat, üç altın kordon, bir al-
t~ ~ös.tı;k Suat B. 
Bır ıncılı ortası pırlanta bilezik M 'd H . aı e • 
Bır roza gerdanlık İrfan B. 
~ir p~rlıinta ve bir inci yüzük, bır pırlıintalı kır:ıvat 
ıg.nesı • Makbule H. 

34 783 Bır pırlant~ tek taş yüzük, bir pırlanta ağraf (Bir taş 
noksan), bır pırlantalı bilezik, bir elmaslı bilezik saati 

. . Feyzi B. 
34796 Bır ~ıf~ pırlanta kü~e (Bir taş noksan), bir roza maşal

lah, ıkı pırlantalı, bır roza yüzük, bir çift pırlantalı kol 
düğmesi, bir roza kıravat iğnesi, iki altın saat bir altın 
b'.lezik sa.~ti:. bir altın köstek, bir altın kalem.' beş yüz 
dırhem gurnuş Emine H 

34899 Bir pırlanta yü~ük, bir pırlantalı bilezik. bir elmaslı ' 
şatlen. bir al~ın köstek Sabiha H. 

Yııkarda isiııılerı vazı4 •evat altın, ümü ve mücevherııt 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
llefail Efendinin 13552 ikraz nu:naral• de,·n senedı· 'b· . . . mucı ınce 

L ukrnz cylcdııtf mcblal( mukabilinde saııdığımıı namına merhun 
bul~nan Haskôyde Geçecipiri maba!lcsındP. ı Jnlil bey sokağınd~ 
eskı 11 _ve yem 31 numaralı münhedim hane ar,asının tamamı 
va.d~sı h'.~amı~da borcun ödenmemesi hasebile muzayedeye çıka
rıla~ak. (~O? lira bede! mukabilinde müşterisi namına kac't kararı 
çe~~mış v~ ıstıkraz esnasında borçlunun tayin eylediği ikametgAlıınıı 
tebligat ıf:ısı ı~ın gönderilen üç giınliik on lhbarnam zahrına 
m'.ıh~llesi He_ycti ihti ariycsince yazılan mc~mlıattan muoıailey!ı 
Rcfıı.ıl Efendının Yefat ~yledlği ve mirascıları nın uç sene mukaddem 
Paris'e gittikleri ve İsimlerinin ve muvar.za!ı adreslerinin meçhul 
bulunduğu anlaşılmış olduğundan ilAn tarih.inden itibaren on giın 
zarfında borç tamamen ödenmedilti takdirde mezkör münhedim 
han., arsasının mll~tcrisl naımna kat'ı ferağ muamelesinin icra kılı 
nacağı tebliğ m:ıkamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

ı- İSTANBUL VİLAYETİ 
l,2.EFTERDARLIK iLANLARI 

Kiralık Beş katlı Kagir Depo No. 19, Lüleci 
sokağı, BaJıkpazarı lstanhul, Balıkhane müştemi
latında~ ~So~uk hava deposu) namiyle maruf beş 
katlı kagır hına üç sene müddetle kiraya verile
cektir. Senelik kirası ı600 lira kiralamak açık 
arttırma ı nisan 931 çarşamba günü saat 15 te 
Defterdarlıkta (M-23) 

mu~abilindı; Sandığımızd~n istikraz etmış oldukları mebahgı va
?esınde_ tedıye etmemelerıne mebni hini istikrazda tayın olunan 
ıkamtg~hl~rında tebligat ifası için icra kılınan ve yapılan tahki
k~t netıcesınde b_ulunamadıklarmdan tarihi ilandan itibaren (91)r 
gun ~arfmda tedıyeı deyn veya tecdidi muamele eylemedikleri 
takdırdc merhunatı mezkurenin bilmüzayede satılacagı ilan 
nıır 
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WAnne ere Fosfatlı Sark Malt hulasası Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocuk

ların kemiklerini kuvvetlendirir. 

POL T KA 
23 Martta. karileri için büyük bir 

piyango tertip etmiştir 

Piyango miidiriyetin<len: 

En Talihli Kumbara 
Sahioleri kimlerdir? 

Bu piyangoda kazanacak numerolara çok zengin ve 
mütenevvi eşya ve nakit tevzi olunacaktır. Kazanan 

'l~meroların alacakları eşya şunlardır: 

Birinciye 
İkinciye 
Üçüncüye 
Dördüncüye 
Beşinciye 
Altıncıya 

: Bir radyo makınesı 
: Bir dikiş makinesi 
: Bir yazı makinesi 
: ( 150 ) lira nakit 
: ( 50 ) " " 
: Bir tam tertip üç tayyare 

piyango bileti 
Yedinciden onuncuya kadar : ( 25) er lira 
On birinciden otuzuncuya kadar: Muhtelif erkek ve kadın 

Numunc;eri vcçihlc J,000,000 
kaj(ıt rozet ile :J,040,000 adet 
iğne tap ve mubayaa ed:lecc
ğinden taba ve itaya calip ola
caklann 18-3-1131 çar~amba 
günii aleni pazarlık suretilc iııü
nakasaları icra edileceıı;inden 

yevmi mezk urda pey akçaları 
ile birlikte Piyango miıdtirlü

ğiıııde müte~ekkil tayyare mu· 
bayaa komisyonuna müracaatları. 

Piyango müdiriyetinden: 

Tab ettirilecek olan 6,000 
:ıdct !5 verakh defterlerin pa
zarlıkla icra edilen miınakasıı 

sında beher adedi için verilen 
fiıı.t haddi layıkmda Görülme· 
di~den 18-::\-931 ç~rşamba 

günü saat 15 te miinakasaya 
devam olunaca~ından talip ola· 
caklarııı yevmi mezkôrda pi
yango müdürhlj(lindc nılitt'şck

kil tayyare mlıbayaat komisyo
nuna gelmeleri ih1n olunur . 

l mart tarihine kadar 5 
liralık mevduatı bulunan 
bütün kumbara' sahipleri 
\<uraya iştirak ettirilecektir 

19000 Lira Mükafatlı 
- -931 ilk K' ı:rı lSI 
1 Nisanda Ankarada çekiliyor 

1 teşrinievvel 931 ikinci 
için siz de şimdiden bir 

kurasına 

kumbara 
iftirak 
ahnız. 

1 Türkiye iş Bankası 1 

Bolu maarif müdürlüğünden: 

,, 

ı a ·~arrut ve iktisadı seven 
vatandaşların nazarı dikkatine 

Matbu beş dersaneli ilk mektep planı nümunesi ve yirmi 
üç bin dört yüz otuz iki lira onbeş kuruş bedelli keşifname· 
si mucibince Gerede kazası merkez kasabasında yeniden inşa 
edilecek ilk mektep binasının tamamı marbn yirmi ikinci 
pazar günü saat o:ıbeşte icra kılınmak üzre bir ay müddetle 
ve kapalı zarf usülü ile münakasadadır. Talip olanların şera
iti anb.ma'< üzre İstanbul maarif müdürlüğüne ve Boluda vi
layet daimi encümeni kalemine müracaat ey'.emeleri . 

-
Tezyinat ve park hah-

Emniyet 
Türkiye 

Sandığı Müdürlüğünden: çıv anı aranıyor 
l,t:ıı;, ıul Ziraat i\lektcbi :\ludurhiğiinden: 

Cümhuriyet ·Merkez Bankası hisse senedatı 
Emniyet Sandığında yapılır. 

kayıt muamel~si l\kkı.:ptc Yemek ve Y'ttmak ~rtıyfa şehri elli lira ücretli bir 

tl·zyinat ye p ıık lıalıçıvanı alınacaktır. Taliplcdn iktidar ve liya
kat wsikabriyle mektep müdurlüğünc nıüra~aatları. 

htar:'-ul 4 cu icra Memurluğundan: 

famomına .3.500) llçbiR bet yiız 

lıro kn met takdir edilen Galatada 

Sulta~ Bayazıt lh~ı lımı maballc>i 

ts~ı parmak kıpu sokağında e•ki 

~ yenı 11 numaı alı bir bap kAgir 

hancnın tamamı 28-:l-9.11 ttrıhindc 

ıartnamc<i diıanbaneye ta I i k 

nlilerek 11 4 931 tarihine 

mlısadif cumartesi gunü ~ut 13 den 
ltı ı a kadar 1.tanbul dördüncü icra 
mcmurlup;uııda açık arttırma suretile 
saulaca~tır nrtırma ikincidir. Birinci 
arnrma>ında bın liraya müşteri çık· 
mış olup bu kerre en çok arttıranın 

ustl .de bırakılacaktır. Artırmaya 

i~urık •ç:.1 yüzde yedi teminat alınır. 
l\l terokım vergiler ile belediye ru· 
sumlan \akıl ıcaresı müşteriye ainlr. 
Hakları tapu sidllerile sabit olmayaa 
ıpotckli alacaklılar ile diger alAkada-
ranın irtifak r akkı sahiplerinin bu 
haklarını \'C hususile faiz ve masa 
rlfe dair olan iddialarını Utn tari· 
hinden itibartn yirmi gdn içinde 
evrak müsbitei<rilc bildirmeleri IA· 
zımdır aksi ha1de hakları tapu sicil
lerılc sabit olmayanlar satış bedelinin 
pay.a7:::ı>sından hariç kalırlar. :\l~

kadarlJ11n ·eni il·ra ve ifla~ kanunu· 
nun 1 19 et maddc'i hiikmüne göre 
tf\ fikı 1are<cı etmeleri YC daha fazla 
ınalümst almak i•ıe\cılcrıı. 030 Hı.! 

.. ~ . ' .. ', ... -.. 1 

TÜRKİIE ~ÜMHDRİIETİ MERKEZ BANKA~I 
De\1letimizin 

ali 
En Büyük 
Müessesesı 

, 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMi 

Milli ve 

VEKARLIYER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. IstifadeEdiniz. 

İhtira ilanı 
"Otomatik şimendüfer kançele 

nin vagonları tarabalan) yakdlgcrl 
bağlamak ihtiraatında ıslahat,, hl 
kında istihsal olunan 19-8-930 W' 
ve 931 numaralı ihtira beratı 

defa mevkii file konm•k üzere ah 
devrtiferağ veya icar edlleceğind 
talip olanların Galatada Çinili ~ı' 
tım hanında Robert ~'erriye mür•c' 
atlan ilin olunur. 

İhtira ilam 
"Petrol yağlarının muamelesi 

mahsus usul ve cihu,, hakkında 1 
tlbsal olunan 13 Nisan 1921 ıı: 
ve 3189 numaralı ihtira beratı 
kere mevkii !ile konmak üzere ah 
deHllferag veya icar edileceğln.S. 
talip olanların Galatada Çinili rıhlf 
hmında Rohert Ferciye müracaaıll 
iUn olunıır _______ ,, 

ihtira ilanı 
M Tayyare bombalarına fitil 

hakkında isıih,al olanan 2-fi·l
tarih ve 79~ numaralı ihtira bel 
bu kere mevkii file konmak ıi 
ıhere devrüferağ ~-eya icar e& 
cej!;inden talip oiınların Golatr 
Çinili rıhtım lıonmda Robort Feı 

müracaatları ilin olunur. 

Sultınahmet Bir.<ci Sulh rıo 
Hakimllğinden: 

Mukıddeın:ı Balatta Ralıt cad• 
sinde 118-120 mımnralı dukkA 
mukim iken elyevm ıkaınctgahı ıııt' 
hu! bulunan aşçı Hasan ~:fendıY~ 

~ .. n-. dosyn ı um:t .. :'l \it: ıncn .... nyet:mizı 
· r:ıunıc .. da ı ıl.\ olt,ır-' r. 

.., 

Müddei Vahan 1 lorputliyan f)I 
dinin aleyhinize ikame elti~• 
misil da\'a;ının cari mııhakeıneS~ 
lkamctg;\hınızın meçhul olma~ıol 
naen ilAnen tebligat icr.5ına k', 
verilmiş ve yevmi muayyeni "'dJ 
Iı.eme olan il -3 9;J ı tarihinde !"' 
icabet etmemeniz haselıile gıı" 
rüyeti muhakeme edilerek, er~ 
vukuf marifetile ecri misil ıs (il 
ettirilmiş ve muameleli gıyap ki ! 
nm yirmi gün müddetle tltnen .:' 
lip;ine karar verilınif ve muh•k 
dahi IJ nı ·an !131 tarihine ıniııl 
pa1arıesi günü saat on buçuğa :, 
kılm.nış oldup;undan, itiraz eıın• 1 
niz ve yevmi me:dulrdc mahk•n' 
gelmediğiniz takdirde u,uııın 4()3 
4-05 inci maddeleri mucibince "" 
kemeye kabul edilemiyeceğinit 
müddeinin iddiasını , .• işgali ~· 
ve ikrar etmiş addolunacığı: j. 

olunur. -/ 

M t' ~· ,jj -müdür: Biir harıedd 
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sur. nda dün u.ıe-l ıis müfettışlıgıne t
1
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t.nadolı. ka,,-:ır-ı .
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• ·r mcr Bey bugün stan a hareket edeceklerdir 
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ıçmcle rı Cemal ile arkaıl;u;ı Cemıl a· 
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