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'Hariciye Vekili encümende izahat verdi 

Şehir stadı 
Yorgancı bahçesin
de inşa olunacak 

Hey' eti Vekile 

Radyo sahiplerine --
Telsiz tesisab .alanlar 

ruhsat alacaklar 

Dahilı)e. Vekt/ı 'if kr/J "'ı"n &·)' 

j Bir <'inoyetifl k11rbtmı oıuıı sporcu Sait ve ciııoyıtln yapı/dılı sokak 

14 genç arasında kanlı 
bir boğuşma ve cinayet 
Çamurlu, hüviyeti kirli bir sokakta 

bıçaklanan genç sporcu kim? 

.'ukarda katıl Neş 'et; aşağıda tahtı 
zanna alınanlardan iki arkadofı 

Evvelki gece, Beyoğhmun 
mahut fuhuı yerlerinden biri 
Qlan Bayram eokağr, yeni ~ı 
cinayete sahne oldu. Genç bir 
sporcunun feci bir suretle ölü. 
mile neticelenen hidisenin taf. 
silitı şudur: 

Bahriyeli namile maruf u
zun Cemal, mütekait Ali B. oğ
lu Neşet, Salahaddin, tesviyeci 
ustası kısa boylu Cemal, bir de 
yorgancı Kaznn. 

Bu beş kişi evvelki gece hep 
beraber bir alem yapmak iste
mişler, gece tam saat 21 de be~ 
ahbap Ç4VUf Ömer babanın kah 
ıesinde ·hazrrlanrmşlar, evvel
ien tesbit edilmiş bir prograır 

(De\>arm altincı sabikde) 

Yıldız ve Meşrutiyet 

Tahsin Paşanın 
hatıratı 

Tahsin Paşanın hatıratını neşre yakında baş
layacağız. Abdülhamit devrinin ve Yıldız sara
yının iç yüzünü bütün hakikatile ihtiva eden bu 
hatırat kari/erimiz tarafından biiyük bir merak ve 
alaka ile takip olunmll§tU. Bir aile felaketinden 
dolayı muvakkatten teebhiJre uğrayan bu hatırat 
şimdi Yıldız sarayının meşrutiyete tekaddüm e
den zamanlardaki esrarını, Abdülhamidin meş
rutiyeti niçin ve nasıl ilan ettiğini, meşrutiyet ip
tidalarında HiJnUnn nasıl bir siyaset takip ey
lediğini ihtiva edecektir. En mevsuk maUimata 
istinat eden IJıl kısım batzratm daha bilyiJk bir allJ
ka ile okıınacağına eminiz. 
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! MILI..!Yl:f f J\lı\RT f9JI 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
Hindistan da 

Millicilerle müzakere 
Gandhi ile umumi vali arasında 
başlayan müzakere ümit veriyor 

[Avrupanın vaziyetill .~talgada 1( Rusya mektubu 1 ı •fJ"" k 
Sabık İngiliz maliye Muzakere Buğday konferansı cra ve 1 as an un 
!~!~!~~.A~ö~~a- İngiliz nazırlarile Mos~~a, ~:;a Avrupa layihası mecliste .. 

les" gazetesi M. Winston Chur- k 1 birliği meselesi etrafında Sov- ANKARA, 28 A. A. - Bü- mezkur kanun l.iyihasının 
chill'in "Parçalanmış Avrupa" OnUŞU uyor yet Rusya matbuatında hayli yük .Mille~ M~c~isi. Adliye e~cü- cı maksadile encümen h 
selivhalı bir makalesini neşret- ROMA, 27 A. A. - İngiliz neşriyat yapıldı. Birer Avrupa menı bugunku ıçtımamda ıcra muntazaman içtima edece 
miştir. M. Churchill, bu y<:ıı- ve İtalyan nazır ve mütehassıs- devleti oldukları halde Türki- ve iflas kanunu layihası üzerin- Aldığnruz malumata Londrada toplanan konferans 

dağılrp murahhaslar memle
ketlerine döndükten sonra Hin 
distan işleri ne olacak diye me
rak edenler acaba son zaman
larda gelen haberlerle merak
larını tatmin edebilecekler mi?. 
Hindistanda milli bit cereyan 
var. Bu cereyanın bqındakiler 
memleketleri için kayıtsız, prt 
sız bir istiklal istiyorlardı. Hal 
fluki Hindistanda hakim olan 
yalmz Gandhi ve taraftarları -
nın idare ettiği cereyandan iba
ret değildir. Orada, başka nice 
cereyanlar vardır ki, bunların 
başında olanlar, lngiliz hüku
meti kendilerini çağırdığı za
man Londraya gidip görüşmek 
te tereddüt etmediler. Hindis
tana verilecek müstakbel idare 
:şekli hakkında Londrada bu su 

sında tahdidi tarı arasındaki mükalemelere bu yenin olsun, Rusyanın olsun deki tetkika?~ devam. ederek ran encümen bu arada 1931 f teslihat husu- gün de devam edilmiştir. Mat- Cenevredeki tetkik komitesi kanunun 61 ırıcı maddesıne ka- çesinin müzakeresine u' llI<iPI 

l
sunda Cemiyeti buat daha ziyade nikbindir. müzakeratına çağırılmayan ik- ~ar müz~keresi~~ ikmal . etmiş- ~ebilmek için daha evvel~ 
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M. Gandhi 

retle bir takım esaslar hazırlan birisi ölmüş, ikisi de yaralan
dı.. _ . • . nuş olmalarına rağmen kaçma 

Bu muzakerat.a mı~lı~ıler ol- ğa muvaffak olmuş.tur. Polis, 
sun bunlara katıyen ıştırak et- müfettişlerinden biri hafif su
meyecek.lerini de ilan ettiler. rette yaralanmıştır. 
Son bir senedenberi Hindistan L d ı · ·ı M G db" 
d 

_ . or rwın ı e • an ı 

a cereyan eden hadıscler ma- · 
lüm: Gandhi'nin silahsız muka ~ENİ D~LHI, 28 ':'-· .A. -
vcmet dedig"i hareket · 1 _ Vahı umumı Lord İıwın ile M. 

gemş e G dh' ·· .. ··k 
dikçe müsademe/er oldu. Binler an ı g~ruştu t~~ Y:U-nn sa~t 
Ce kicı' tevkı"t" d'/d' B . G d sonra vahı umumılık ıcra hey-

·? e ı ı. a§ta an . f J'd b' . . 
hi ile tarafta la old - h ld etı evka a e ır ıçtıma yapmış-

r rı ugu a e Vali' ' ·1 M G dh' 
Londra konferans b'tt'kt tır. ı umumı ı e . an ı 1 1 1 en dak' b "k•l 1 · oııra Gandh' il dig 1 · t h arasın ı umu a eme enn a-

ı e er erı a - d ih rn 1 
/iye edildi. Fakat bundan son- ra a mevc~t ~ a arı ya~ız 3 
ra Hindistan meselesinin baş- vbeyak4 eksas ı ~o ~a?'ah;rıul a~:~ 
ka bir safhaya girdiği görülü- ıra ma netıcesını ası ettıgı 
yor. Şimdi Gandhi ile umumi habe~ alı.nmrştır._ . .. 
vali arasında bir müddettcnbc- Sıyası mah~fil~ yenı muzake 
ri müzakereler cereyan ediyor reler vukuuna ıntızar etmekte 

· ve bugüne kac!ar hüküm süren 
YENİ DELHİ, 27 (A.A) - bedbinliğin haklı bir sebebe 

Gandhi ile umumi vali arasın- müstenit olmadığı mütaleasın
da bugün vuku bulan mülaka- da bulunmaktadır. 
tın .. hitamında Gandhi, yeniden Mütkillt var 
~~~~ma ta • giri~ilmes.ini~ YENİ DELHİ, 28 A.A. -
mumkün oldugunu soylemıştır. Hindistanda kanunu esasiye ait 
Noktai nazar ihtilaflarından do tesadüf edilen müşkilatın hali' 
layı Lontlı:a .hükum~tinin mü- hakkındaki ümitler bugün bir~ 
taleası~rn ıs~fsar edılmesi muh zayiflarnıştrr. Bunun sebebi va
teın_eldır. Muzakeratın inkitaı lii umumi tarafından Gandhiye 
§ayıası teeyyüt etmemiştir. yapılmış olan mukabil teklifle-

Umumi vali Gandi ile görüş- rin kongre komisyonunda ma
tükten sonra Londra " Yuvar- ruz kalmış olduğu muhalefettir. 
lak masa,. konferansı murah- Bu hal, müzakeratı bir çıkmaza 
haslarından 8 kişiden bu hafta sokmuştur. Her ne kadar resmi 
kendilerile mülakatta bulun- mahafilde valii umumi ile Gand 
muş olduğu ikisini davet etmis ~ arasındaki mükalemelerin in
tir. Gandhi, Delhide kalmıs ve kıtaa uğramış olduğu şayiası 
kongrenin icra komitesini top- teksip edilmekte ise de, hali ha 
lamıştır. zırda halli lazım gelen bir ta

knn esaslı müşkiUer mevcut ol
duğu ve bunlardan en mühim
minin Gandhi tarafından polis 
hakkındaki ittiharnlara ve poli
sin nümaişleri tenkil ederken 
haksız olarak göstermiş olduğu 
şiddete dair tahkikat icrası su
retindeki talebinden ibaret bu
lunduğu bu baptaki istihbarata 
atfen beyan edilmektedir. 

ALLAHABAT, 27 (A.A) -
Ötedenberi polis tarafından a
ranılmakta olan 3 müsellah si
yasi maznun ile poli !erden mü 
rekkep bir grup arasında şehrin 
umumi bahcelerinden birinde 
bir müsademe vuku bulmuştur. 
Yarım saat devam eden bir mü 
cadeleden sonra !l1amunlardan 

'

MEMLEMETT . \' 

_A_ d !9t 
Bir kuduz köpek Arap barflarile ders okutan 

f'.DIRNE, 27 - Kudm bir köpek kadın 
tehır ortasında yedi kitiyİ ısınmıhr. KAS 
Kuduz biiyük su terazisi civarmda TAMONU, 27 - Gökdere 
itW eclilmiıtir. Eclirnecle ~ muhtarı Kunn oilu Hüseyin çavu
..J.ak•••da sürü sürü g-.incı- I~ kan~r Aliye evinde Arap harfle 
İIOylece bi. ak:!>ct bhırJıı edilmekt• rile tednaat yaparken polis tarafın. 
idi. Belediye tedbir alacaktır. dan cürmü ınethut halinde yakalan. 

Anka d mıf, ÇOculdann bir kaçı bu esnada 
ra ca deleri için ağmç kaçmaya nmv.ffıık olmutlardtt. Asi-

Ankarada ziraat müdürü Tayyu ye muhak""'8ye verilmittir • 
Bey Ankara viliyetil çin fidan Ye .. • 
lıakbıra dikilecek aiaçlan almak a. _ Edıme telsizi 
..-e telıriınize ıelmittir • EDiRNE, 1:1 n .. _~ • 

Tayyar Bey Erenkıii:rı; ficlanlrfı • . - ouracla, teaıs &o 
y enİllabçedeki Evkaf fidanlıftndm, ~ olan telsiz telıı_raE istasyonu 
lii ı. d - ut ımlzeme ve makineler getirtil 
ı. zu:"k • ar ·~~-~;:.. 8a aillt mittir. T•isat pek yalanda biteeelr 

n araya gonuen , Ye muhalıenıta he-'- --•-.-na,...br. 

Maarif müfettitleri 
Şehrimizde bulunmakta olan 

bilumum maarif vekaleti müfet
tişi umumileri dün bir içtima 
yaparak mekteplerin vaziyetine 
ait bazı hususatı müzakere et
mişlerdir. 

Raşit Rıza trupu 

Garp musikitinaslarının 
tarifesi 

Garp musiki san'atkarları 
cemiyeti azalarını terfih ve ec· 
nebi şeflerin elinde bazıçe ol-

n Yunanistana gidecek olan Ra 
p şit Rıza heyeti hazırlığını bitir 

mi5, pasaport muamelesini de n 

maktan kurtarmak için bir tari
fe tertip etmekte idi. Tarifenin 
tertibi için yapılan tetkikat ik
mal edilmiş ve tarifenin tatbiki 
için esnaf cemiyetleri müraka
lı_e he~'etine müracaat edilmiş
tır. Murakabe hey'eti müracaatı 
tetkik etmektedir. 

.' a ikmal etmiştir. Heyet yeni ar-
tistler alınmak suretile takvi
ye olunmuştur. Bir kaç güne ka 
dar haraket edecektir. 

r 

' ' 

Akvamın 10 se- PARİS, 27 A. A. - Meb'u- tısadi müzakerata davet edil- tır. Tetkik ve muzakeresı uzun ıcap den vcruet kanunu la 
ne ve ihzari ko- san meclisi hariciye encümeni mekle iktifa olunması az garip bir müddet devam edecek olan smı da tetkik edecektir. 
misyonun 5 sene reisi M. Paul Boncour ile bahri- değildir. Sovyet Rusyanın ha-
süren mesaisin- ye encümeni reisi M. Appell, rici mesailde noktai .nazarını i- Bı·r aı·ıe facıası ! 
den sonra elde deniz işleri müzakerat! hakkın- fade eden "İzvestia,, gazetesi 
edilmiş olan ne- da M. Briand ve M. Dumont ile ahiren yazdığı bir mekalede bu J 
ticenin çok kü- görüştükten sonra kendilerine garabetten bahsederken Avru- zmirde bir genç kız UtanCtnd 
çille ve ehemmi- 1 hükaınet namına verilmiş olan pa birliğini ileri sürenler için • • • 
yetsiz olduğu. :nalUmattan dolayı memnun ve Avrupanın hudutları Sovyet Intıhar etti 
fakat bu hedefe Mr. Churchill bu malumatı kafi bulmuş olduk Rusyanın başladığı yerden iti- İZMİR (H • . . . .. .. 
götüren yolun dolu bulunduğu !arını beyan etmişlerdir. baren bittiğini yazıyor. Ortada H !- . 

28 
.. us~sı) -jnu, sevıştiğım gönnuttur. 

1 

zorluklan daha aı-ık bir surette Romada itı"la'f oldu mevcut olan coğrafi hakikatle- B ha unHıye camı~ı ~ıvarm~ar teessir olan baba kızma bir 
" - A b' li - · fikr' e zat anım ısmınde hır k 

gönneae imkan hasıl ettiği mü- ROMA 
28 

AA F re ragmen vnıpa ır gı ı- k. d" . to at vunnuı ve Kem 
t l .,d bul ak d M • · · - ransa ni bir inhisarcılık altında ileri genç ız, un gece evıne k • 
a easm a urun ta ır. r. ile İngiltere arasında kararlaştı .. k · 1 k 1 aldığı sevgilisi Kemalle karan- ya alamıştır. Kız, bu v 

Churchill'in fikrince bu halin rılan şekli halle müsteniden e- ts~Fe kaz garıpt ol masa gkereb. - lıkt'\ konuşurken 'babası uyıku- ten müteessiren tabanca ilf 
başlıca sebepleri evvela silah ır. a at unu u mayaca ır ı d • . _. 'h . . . 

1 
. - -

1
sas itibarile bir itilaf husule gel- cihet daha varsa 0 da Avrupai aı. uyanmış, elektngı yakınca tı ar etmıştır. Tahkıkat d 

anmanın başlıca sebebı olan - · · ık b' k kl k tu- di k ku h' 'd' O d mıştır. birliği esaslarına taalluk eden ızının ır er e e onuş gu- e yor. 
or ıssı ır. n an sonra, Kral M Henderson ·ı M b" ··zak -

hudutlarının istilaya ugradığıru • ,. . . ı e . ır mu ereye geııe Rusyanın h • b l 1 E k f b.. • 
birçok defalar görmüş olan A~ex_ender ~ ı:tezd~ kabul et- çağırılmasıdır. Bu müzakere şu l tıra erat arı V a UtÇeSl 
F d d _ d" d mıştır. Bu ıkı İngılız nazırı Ro- batın 23 ünde P iste toplan h kk d 
h 
ransanın f ukyl ug~ e.? dışe,s a- matla İtalyan devlet adamları masına karar verilen bug-<lay a ın a 
a sonra u u arı ustun e ov- ·· · 
ti 

. k' . Alm 'd ve mutahassıslarıle yaptıkları konferansıdır A vrupanm bug" _ ANKARA 28 (Telefonla)-
ye erın ını ve anyanın şı .. ,_~l 1 f d p · · · ' · 
d tli k 

. b' h 
1 

mu,... eme er etra ın a yarın a day ithal vr ihrac edenmemle- Ihtıra beratı kanununa zeyıl 
e gayzı anat gerrnıs ır a · t M B · d ·1 .. ·· 11 ı .. .. · 

d d 1 L h
. h. 

1 
rıs e . rıan ı e goruşece < er ketlerinc mensup ınurahhasla- o-ma:k uzere hukiimet Meclıse 

e o aşan e ıstanın e ecam d' . . fd k' I' 'h d. · · 
ve korkusu ve en nihayet her ır. " . . ,. rın ıştı:akile toplanmasına ka- a ı e ı ayı .ayı tev ı etm_ıştır: 

F
- k _ k Tı ade-Unıons !arın rar verılen IJl' konferansa Sov- 1 - Senelık harç taksıtlerı 

sene , ansanın cı aracagı as e b 1 - k · · - · · 
rin iki misli ask;r temin edebi- LONDoRA~nut2suzAugAu T yet Rusyanın çağırılması hal<- ;anund':'un tdiay1ın edit.~p tarıhler-l k bi h · 

1 
• 7 · · - ra- kında gene "İzvestia ezcümle ae te ıye e me gıntlen dola-

d
ecle vte coşg~ r d~yatıyketbe de Unions kongresin:n umumildiyor ki: " yı ihtira beratı kanununun dör-
o up aşan, mutema ıyen ·a a 1. · b k'I .. d d'-· bi .. . . d" .. dd · f'k .. 

At 1
. _. d 

1 
ınec ısı aş ve. ı e gon er ıgı r Bıldığimize göre Sovyet uncu ma esme tev ı an hu-

ran man genç ıgı a gası ge- k · 'I · d k" 1 d.. ·h · b 
1
. B" .. b 

1 
h . me tupta sanayı a emın e cı- Rusva bıı içtima icin hiç bir umc en uşen ı tıra eratları-

ır. utun un ara cenupta ansı k k k "h ·1·n • · · d · · l 

Yakında encümen 
tetkikata başlayac 

ANKARA, 28 (Telefon ) 
Meclis bütçe encümeni ya 
Evkafın barem layihasile 
sini tetkike başlayacaktır. 
k'lfın bütçesinde calibi di 
tasarruf olmayacaktır. Urn 
inşaat masrafı için de bu 
mühim bir tahsisat 1konm ve velilt ehalisile Fransanın la. ~ vell~kı kaca ol~yihı tı a ara davet almamıştır. Rusya birin- nl_ıkn, vka ·eısı ~eçb1:1'§ ? l~n se~el. 

· k'h" . d .
1
, k . mutea ı ·anun la ası hak- ci derecede Şarki Avrupada bir ı ta sıt erm ır mıs ı ceza ı e 

tın ra ı mı e ı ave etme ıcap 1 d l'be 11 f d · İ · b' l'k t l k ·1 h'' eder. ün a ~ ra ~r. t~ra ın an ver~- memlekettir. kinci derecede ~~ ı ·te. ya ırı ma şartı e.. ..u- tır. Barem layihası da de 
M Ch h'll F len tadıl taknnnın Trade Uru- de bir hububat ihraç eden mcm kumlerı ıade olunur. Bu huküm barem 13.yihasının esasla 

d d 
r: udr~ 1

1
'. ransahandiu:ıdi ons'ları 1871 senesinden beri lekettir. Ücüncü olarak da buğ den düşmüş olan alelilmum ih- muhte 'd' y 1 kıı" 

uy ugu en ışe en ve t kalm 1 • • t' b 1 d "ld' A vı ır. a nız en lih k k . , maruz arnış o dugu gayet dayın fazlasını satmak meselesi ıra erat arına a şamı ır. n . . ~ 
tes ki ~t~ : m~sı::;r şımal_ı fena bir vaziyete düşürmek ne- iktisadi bir meseledir.,. cak bu suretle hükümleri iade memurlarla dıger hır kıııım _ı 
şar u ut ını e ı. faal~- ticesini hasıl edeceğini, bütün "İzvestia,, nm hülasaten bu- olunan beratların muayyen mur maaşa1mda pek az f•· 
yetle ka~atıp kuvvet~en~~e~ı~ Trade Unions'lar hareketine raya kaydedilebilen tenkitleri müddetleri hiç bir suretle değiş mevcut olacaktır. ..ı 
ne pekala akıl erdırebıldığını ka ş do" d d - b' .L d ·b t d - 'ld' tirilemez. Evkafm yeni sene bü'tı-1!"" ·· li k d' k' r ı gru an ogruya ır vun an ı are egı ır. r-
soy"Kyerde tl~yAorl ı: . meydan okuma mahiyetinde ol- Sovyet Rusya dahilindeki Baldızını almayınca de hayrat, inşaat V'e tamirat 

u re ı manyayr yenıp d - b" ı h T d U · · 'd - .. J • ... 
yere sermek için hemen hemen ~gW:~ ır:,aena d~r k~~ ~- - net~ya~ gı~~,9~ arttıgr ~oy e İZMİR, 28 (Hususi) - Ali çın 120 bin lira kadar bir ta"" 
bütün dünyanın biraraya gelme :ı~nsd . u ~r 1

• ~b'ld~ı ~a- ~e d ~: es~ a d .sene~ı zaı:- oğlu Mustafa isminde biri bal- sat vardır ki, Evkaf idaresi.~ 
si icap etti. Töton volkanmm tı~ e emıyece erını ı ımıış-

1
m a kaı neşlrıyadta baır gosnlterı- dınızı almak icin Erzincanlı E- tahsisatı münhasıran bu i~ 

. b' f h l' d r. en ra m ar a unu a at- d' . . d b',. . sa f d kt" y lnız 'd yenı ır everam a ın e Fran- ktad "P d .b. 1 ıp ısının e 1rıne mıiracaat e- re ece ır. a t are 
sa yine böyle bir yardıma artık Toulon'da bir hadise mast. ) ır._b. rav a,.1g'. 

1
' b( z- diyor.·Edip aksi cevap verince sene tasarruf edebildiği takcli 

.. b"l' . , F . . ve ıa gı ı gazete erın ası- M f ''"h k k .. d ·ıı· k"ltürl • govene ı ır mı. ransa kendısı- TOULON 28 AA Hali 1 "kd k k t - 'b' usta a sıld ını çe ere uç el e mı ı u e alakadar . . d'I . b" . • · · - an mı arı pe ço art ıgı gı ı d' K ·l E . . • _ı; nı tecrıt e ı mış ır vazıyette hazırda bahriye divanı harbinde I köylüler için çıkarılan gazete- ~teş e ıyo:. urşun ar dibe Evkaf ıdareainin tahtı I1lUJlF 
ve, muzaffer olmakla beraber hapı'shanede bulunduklan esna 1 . d d" d günd' •• ısabet etmıyor, orada bulunan zasında bulunan tarihi abideli 
t hlik d .. .. N l 'le - erın a e ı e en gune art 9 aşnrd k' Al' . - 1 . d ha .. -• e , e e goruyor. apo eon ı . da isyan etmi~ . maktadır. Son bir sene zarfın. Y .. a ı . ıyı agırca yara ı- n a ıtınalı bir şekilde llPl 

Foch u~ kaldırdıkları kuvvetli olan bir takırr da matbuat için 110 milyonluk yor. ~~ecavız yakala_nı_nıe. hafazaya çalışacaktır. 
ve .. pa.rtak kılıcın pasl~asına bahriye!ilerin fazla ruble sarfedildiği söyleni- ---- -- - -
musaıt bulunmak ıstemıyor. İş- muhakemesi ic yor. Gazetelerden, resimli mec-
te bunun içindir ki, tahdidi tes- ra edilmektedir mualardan sonra son bir sene 
liha~ pJanının yegane noksanını Öğleden so~ zarfında neşredilen kitapların 
teşkıl eden rakkamları yerine raki cels:: esn::? mikdarı hakkında verilen ra-
koymak işi güçleşiyor. Böyle ol sında asileri kamlar da az değildir. Siyasi 
makla beraber, Cemiyeti Akva- müdafaa vek' ictimai, edebi, ilmi vesaire ola-
nım 1'.1esaisi a!fikadcır bütün mil olan avukat S;- rak 930 da Sovyet Rusya dahi-
l~tler_ın tam bır arzus~ ~e hüsnü dolu ile bahriy l'nde cıkan irili ufaklı kitapla-
nıyetıle devam ctmelidır. Sulh komiserliği z~ rın mikdarı bir milyarı bulduğu 
gayes:nin devam, ihtas ve sebat bitlerinden bi söyleniyor. 
ile takibi, bütün dünya efkarı arasında bir ha- M. Sadoul Sanayi ve tabaat, lisan gibi 
umumiyes~~e '.ktısadi ve malt dise zuhur etm;ştir. Hatırlarda 1 mevzulara tahsis edilen khap
meseleler uzennde temerküz et- olduğuna göre, harp esnasında larm yekılnü buna dahil olma
t~il;rıesi, açıkta~ a~ığa duyulan Rusyadaki Fransız askeri hey'-1 clı<>r eh ~iivknm~ktedir. 
sukun ve huzur ıhtıyacı, teıaş etine mensup bulunan Sadoul .. 
ve endişeye düşüren dedikodula Rus ihtilalcilerine iltihak etmi~ Uahııı tıcaret 
rın ~u~et .ve tesirinin kırılma- ve hey'etle beraber Fransaya beyannameleri 
sı; bitkın hır halde bulunan dün dönmemiş idi. Mumaileyh o za- Marmara havzasından tira-
yayı tedricen sükfın ve huzura man gıyaben idama mahkum reti dahiliyeden beyanname u-
doi'rn vötiirecektir." olmus ve bilahare Fransaya av- sulü kaldırılmıştı. Tüccarların 
Eski tevziat komisyonu det ettiği zaman heraet kazan- bu husustaki şikayeti oda deniz 

mıştı. ticareti komisyonunda tetkik e-
<;>ayri mubadillere kira bedel Celse esnasında bahriye ko- dilmiştir. Bugünde oda gümrük 

lerıle yapılan eski tevziata ait miserliği zabitlerinden birisi su komisyonu toplanarak gene bu 
komis~on dün mesai~ini bitire- suretle haykırmıştır: , müracaatı tetkik edecektir. 
r~k dag~mıştır. Komısyon, tev- - Maznunları bu vatan hai- Diğer taraftan gümrük baş 
zıattan ıstifade için müracaat ninin müdafaa etmesi ne kadar müdürlüğüne şikayetler ve eski 
e.tıneyen 50 kadar gayri mübadi yazık ... !" beyanname usulünün tatbiki 
lın ~vra~ını Gayri ~~badiller Bunun üzerine Sadoul, zabi- hakkındaki temenniler devam 
cemıy~tıne devretınıştır. te vurmuş, zabit de mukabelede etmektedir. Alakadar ve salahi-
Haı.m ~aom Ef.nin bulunmuştur: ~~n~. ~zerine yettar bir zat bu hususta demiş-

aılesıne yardım m~hk~me r~ı~ı .•le h~kumet ko- tir ki: 
İki .. mısen kendısının dıvanı harp "- lJsul tamamen yenidir • 

.gun evvel ölen Darülkelp tarafından ve avukatlarca bcra- Tatbikmda bazı aksaklıklar vu
tedavıhan~s~ mü~ür~ Halın Na etine karar verilmiş, ihtiyat za- kua gelmesi tabiidir. Esasen bu 
om ~!e~~ının aıles~e. maaş biti olarak orduya ve avukat sı- bir tecrübe tatbikidir. Muvafık 
tahaısı ıçın muamelesının ya- fatile baroya kabul edilmis oldu b 
pılmasına başlamı~tır. ğunu hatırlatan M. Sadou-l'a bu li u!~~~~~!~~~edir ki teşmi 
Maaş m?~eleaı yapılu_ıca- hadiseden dolayı teessürlerini Komisyonculann kefa

Y!' kadar.!'ılesı~e ~vans venlme beyan etmişlerdir. 
ıı tekarrur etmıştır. let mektuplan 

Leyli mekteplerde Milli sanayi sergisi Gümrük komisyoncularının 
ti.f 9 nisandan 22 nisana kadar esnaf b k d · 

O aşısı devam etmek üzere Ank<.>rada an asın an temınat 
mektubu almaları hakkındaki 

Son günlerde şehrimizde ba
zı tifo vak'alarına tesadüf edil
diğinden berayı ihtiyat dün de 
bütün leyli tıo talebesi aşılan
mıştır. 

açılacak milli sanayi sergisine teşebbüs henüz neticelenmemiş 
iştirak için ticaret ve sanayi oda tir. Komisyoncular bugun bir iç 
sı bütün erbabı sanayı ve ticare- tima yaparak bu hususta kat'i 
te iştirak tavsiyesinde bulun- kararlarını verecekler ve esaslı 
maktadır. 

Yukarda imtlhona gtrenıtr; aıaltda fı ... dıaıt hty'tfı 

Defterdarlıkta müsa-
baka imtihanları 

Defterdarlık yeniden alınacak ve terli etmek isteyen rrıl 
nıurlar için dün Darülfünun konferans salonunda bir imtihtl 
yapmıştır. 

Beş saat devam eden bu imtihana 10, 12, ıs, 17,S 20, 25 ~ 
JO lira maaşlı memuriyetlere talip olan şeraiti haiz zevat git 
miştit. 

imtihan evrakının derhal tetkikine başlanmıştır. Bu in111 
• 
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Tecelliiadalet vapuru ikiye 
MAR'f 1931 

bölündü; kaptan nasıl 
,) 

··zd·· ~ o u. 
Son fırtınada karaya Bozuk Jıat 

Maarifte 

Yeni esas 
Ehonomt 

Son ihti af 
d··şen vapurlar Dört.güne. kadar 

U tamırat bıtecek 16 senedenberi ayrı irnişler ... Vekaletin tetkik Mübayaacılar henüz 

T ecelliiadalet ikiye bölündü, Verfild 
tTapurunun vaziyeti çok fenadır 

Diger vapurlann kurtarılması memuldür; 
Tahsin kaptan nasıl öldü ? 

Şark ekspres hattının Y;unan "T" t • d t t J tt""' " } } b 
arazisinden geçen kısmındaMe- ıya ro CiVarlD a ev U tu ar, ÇOCUğu• e lgl mese e er Orsaya 
riç'ın tuğyanı yüzünden vuku ffiUD terbi.• ,sinden emin degı" ")im f " ANKARA, 28 - Alman ba- •• t t d'} 
bulan arızanın tamiratı hakkın- zı malumata göre Maarif Veki- muracaa e me ı er 
da dün Yunanlı "Franko-Elen" 1ri bir cüsse üstünde traşlı ğı Beylerbeyine geldiği zaman let~ son za~arda ıı.;taaıif i~~ ~~bayaacılarla. Bor.sa. ~dare 
kumpanyasından bir rapor gel- bir baş .. Uzun, pos bryrk1ar!.. Serbest fırka taraftarları tara- l~rı arasın.~a ~ılhssa bı~kaç mu- h~y eti ara~ında ~ı~an ıhtılaf he 
miştir. Bu rapora nazaran, ta- Lakayt, vurdum duymıµ bir a- fmdan sandığın iplerini kopar- mhın: esas uzennde tetkikat yap n~z halledı!111emışt'.;· ~rsa er
mirat 4 güne kadar bitirilerek dam karşısında olduğumuzu te- ınak ve intihabata fesat karış- aga başlamıştır. Bu esaslaı· şu kinından bır zat: mubayaacı-

' Son karayel fırtınası yüzün-! müştür. Sahibi vapuruı: içinde- eski normal vaziyet temin ecli- reddüt etmeden iddia edebiliriz tırmak cünnile maznun Ferit suretle hulasa ediledilir: !ar Borsa idare hey' etine henüz 
den Karadenizde karaya düşen ki makinaları çıkartmaga çalı- lecektir. Bu zat, mahkemede 16 sene- Fahri Kemal, Mustafa, Hasan'. 1 -,- Mem.leketimizd~i san'- r~sme1!' müraca~t etm~mişler-
\1apurlarm, dün yapuğınu.z talı- şıyor . Avru~a yolc~l~rımı;ı. a~tar- denberi ayrı yaşadığı karısı ve Mehmet Ali, Osman. Muhsin, at meıt~ep~erıne ehe~yet ver- dır. Bınaena.leyn nok;aı nazar 
ltikata nazaran, son vaziyetleri İkinci kaptan Tabsın ma suretıle gele ~ , ı-ı:es_ı ıçın B_ul henüz mektep ~ağında olan ço- Hakkl, İhsan, Faik Bey ve efen mk ve ınkışaf etmelerı esbabını f?rkları h~nuz -~an.um vasfı ik_-
~udur: Efendi gar hududundaki Sıvlıng~~t ıs- cuğu ile kaşı karşıya.. dilerin muhakemesi icra edil- hazırl:ın1ak. . . ~8'.lP ı:tınış .~egıldır. A~cak ?ır 

Seres vapuru nehalde? .. 
1 1 

purunun tasyonundan Edırneye kacıur ya Hak im kadına soruyor· miş bunlardan Hasan Meh- 2 - Halk mekteplerını tek- ıstıda ıle muracaatı muteakıp-
.. T~cellııac a Tet h . v~ey ma- pılan otomobil servisleri fa;: la _Siz, J1anım çocug·un~z icin met Osman Muhsin ' İhsan sir etmek ve buralardan halkın dir ki bu işle resmen iştigale 

Kilyosta Kunduzdere mevki ıkıncı kaptanı a sın .. f · ld - d ı · ' ' · ' ' ' ' ' d d · ' f d 1 
• • başla k k b"I 1 k " · - . . . d .. 

1
.. !arak bu- kul eth ve uzun o. ugur, aıı JlL- nafaka n.u istiyorsunuz?. Faik efendiler mahkemeye <>el- azamı erece e ıstı a eıennı . ma a ı o aca tır demıs 

lllde karaya düşmü" olanAlman kına daıresın e 0 u 0 · v • "' k l 1 t ak · k ' nl · tır ban Y ve intihar etmiş olması nıın yerme - una!l ·rnmpanyasr Kadıncağız, boynunu bükü- mişlerdi. Ferit, Fahri Kemal, o ay aş ırac ım a an temın · . .. . 
dıralı Seres vapuru iki kaya lunnıu~ d"l . . hattın bozuk kısmı ya..""1ında m.ı- yor: Mustafa, Mehmet Hakkı Bey- etmek, . Maaınafıh mubayaacılar ıd-

~asına düşmüştür. Vapurun da z~ake _ı_mıştı. lcuların ifade- vakkat bir otodrezin hattı tesis _Evet efendim. Malumunuz !er mahkemeye '.a.eımemişler- . ~ - Memleketimizde ilk talı dıalarııı:~a ısrar etmektedirler. 
· ><aptanr evvela teknede rahne Fılv 1 oazı yo · · b · "' · s l ·· k'" ld - d Bugun bo d b"t" "b . pur karaya düs- etmı ştır. . ya, n zamanda genç bir çocu- dı. Geçen mahkemede ifadesi 1 

.
1 mum un o ugu ka ar teş- rsa a u un mu a-

Je ~e tehlike mevcut olduğunu 5~:':~. nazar;n ~a';ı.sin kaptan çok Yolcular Avrupa trenıle bo- ğu tahsil ettinnesi kolay değil! alınmak üzere şahit olarak da- mıl etmek ve yeni neslin oku- yaacılar toplanarak noktai na-
ahlisiye idaresine bildirmişti. tuı::u esna ak al 'k göstenniş ve: zuk kısma kadar gelmekte ve Şimdiye kadar ayda beş lira ve vet edilen komiser Haşim Be· mak ihtiyacını geniş bir şekilde zarlanru tesbit edecekler ve res-

e Fak t d"' ıI tetkikat telaş ve şaş ın ı d ·b la b k · d t t · t k B 'd l' · a un yap an - B .,,·d· run.l. Diye ba- 200 metre en ı aret o n u r- rıyor u.. yin ifadesine müracaat edildi amme me , men orsa ı are mec ısıne mü-
ta geminin teknesinde tehlikeyi _ - en ~a:fa'n gaip olmuş- sıın otodrezinle geçilerek aktar- Samiin arasından bir ses: Şahit Haşim Bey, sandığın . 4 .-11k mektep muallimleri- racaat edeceklerdir. 
ınucip bir rahne olmadığı görül- f~~ış ve 0 ma .suretile hatın diğer kısmın- - Onu da vermiyor, onu da Beylerbeyine geldiği zaman nın ıdare, t~?'i?- ve istihdamları Peynirlerin muamele 
llıiiştür. Vapurun tayfası vapu- Bu şaşkınlık ile malüna dai- dakı trenle yola devam olunmak vermıyor... karakolda olduğunu, ve vak'a- e~rafmda n_ıuhım bazı zaruretle-
ra gitmiştir. Kayalar kırrlarak resine koşarak orada çıkmakta tadır. . Kadın devam etti: ya ş-eldiği zaman s~ndığın Mu- rı nazarı dıkkate almış esaslar vergisi 
vapur yüzdürülecektir. olan kesif dumandan zehirlen- . Bu suretl~ başlaya.n.yenı se:- - 16sına bu. sene ~~ıyor. ~u ~akıthaneye nakle~ılmiş_ old~- haz~~amak:.. .. . Yuı~anistan peynir ihracatr-

Verfilt ve Tribin vapurlarının . lmasma da ihtimal veril- vıs 12 saatlık teeh?uru .. muc~p çocuk, yemek ıster, gıyınmek ıs gunu, fakat sandıga kımlerın ~gr~ndıgıme gore Maarıf ru teş.vık maksadile peynirler-
vaziyeti :ı:dir. olduğundan evv~~kı gune aıt ter. Okuyup ya~ak ister. t~ar;uz ettiğ~i ve p~lisin ~l!ni V ~kal~tı, bu h~sus~~ m~ari~ e- den. al~an ihracat resmini ilga 

İngiliz bandıralı Verfilt Tahlisi e ete ekkür ekspres aı:ıcak .dun saba.h ~Itryı - Mektepte m1 ?.. k.'.mın . ıııırdıgmı _ gormedığıni mınle~le maanf, muf~ttişl~r~- etrnıştır. Bizim de peynircilikte 
Y Y ! 13 geçe Sırkecıye gelebılmıştır. - Mektepte efendim. soyledı. Bunun üzerine reis be- den bır çok malumat ıstennştir. Yunanistana rekabet edeb;lme-

~apurunun vaziyeti diğerlerin- J b'" ük' T · b. · k d · H'k' · · B d ' ~n fenadır. Vapur kayaların Tahlisiye memur an uy . amıdrat ıtınceye . a ar ou apım ç?c~ğa döndü: yın polısin elini ısıran şahsı ta- .u ı:neki~anf ~ ~an at _mektepleri- miz için yüzde iki buçuk mua-
Ustiinde ve tehlikeli bir vaziyet- ve dehşetli dalgalar arasında vazıfet evam edecektır. Şark - ederınızdir. Nafaka isti- myıp _tanımadığı sualine tam- nın ın .şa ı ıçın yemden bütçe- mele vergisinin kaldırılması is 
t canlarını tehlikeye koyarak ka- denuryolları kumpanyası nez- yorsunuz... madıgı cevabını verdi. ye tahsısat konması, halk mek- tenilmektedir. Bu hususta hi"ık' 
edir. Hava iyı" gı'trnekte devam 1 dı B d' d ki h" f ' · · N · E ı Müd' d t 1 aı· ederse kurtarılması muhtemel zazedeleri kurtarmış ar r. un ın e u.rnmet komısen urı - vet.. ei umumi Bey evrakl ep er t ımatnamesine müzey- met nezdinde tesebbüsat yapıl 

dan dolayı bu vapur acentalan B. şunları söylemiştir: Ve nihayet sual sırası traşlr tetkik edeceğini ve gelecek yel bazı maddeler ilavesi, mual- caktrr. · 
ll:Örülüyor. Bunun için uğraşı!- Türk tahlisiye idaresine teşek- - Ekspresin gecikmesinde enseli zata geldi: mahkemede iddianamesini oku lim ihtiyaçlarının temini için ye- ~-~----------1 
l'lıalttadrr. kür etmişlerdir. Bulgar hududunda fazla kalma- - Çocuk büyüdü, masrafı yacağı beyan ile evrakın kendi- ·niden birkaç muallim mektebi şalacak ve buraya bütün leyl 

Tribin vapurunun vaziyeti ö- Fırtına dinmiş sı da amil olmaktadır. Konvan- arttı diyorlar. Ne diyeceksiniz? sine tevdiini istedi. Mahkeme- tesis ve ilk mektep muallimleri- Tıp talebesi nakledilecektir 
eV tekinden iyidir. Mürettebatı va- siyonel zamanında gelmektedir. Yakası kalkrk paltosu içine bu talebi kabul ederek maznun nin idare, tayin ve istihdam sa- Şimdi fen fakültesinde tedrisa 
r PUra gitmiştir. Karadenizde fırtına tama- Bagaj eşya nakliyatı ancak ta- gömülen yüzü hafifçe kızardı: !arın müdafaalarını hazırlama- lahiyetlerinin valilere verilip ve görmekte olan tıbbiyenin birin 
Ü~ Tecelliadalet vadü"uru men dinmiştir. Maan;ıafih 

1 
dün mirat bittikten sonra mümkün - Efendim, şey.. Çocuk bir Iar için davayı 5 mart perşembe rilmemesi gibi yeni ve mühim cgiö::::~t1:. Haydarpaşada der 

tC ikiye bölün .. sabah gene kısmen sıs 0 muş- olacaktır. kere şey .. Yani diyeceğim, yaşı günü saat 13,5 a talik etti. meseleler mevzu bahsolmakta-
fsl Şile sahillerinde Alacalı mev- tur. . . .. .. .. Posta nakliyatı Niş - Selanik nr saklıyorlar. 16 yaşında değil, 18 sene 9 ay hapis drr. Maarif piyangosu 

kiinde karaya düşen Tecellii a- . Tahlisıye muduru Necm~d- - Pikyon hattından bilistifade yirmisinde... ' · · · Millet mekteplerı'nde bugu''n çekı
0

lı'yor 
d d d B k d A k d y· · · c Geçen temmuz ıçınde bır ge 

,ıı .alet vapurun kurtarrlmasın an ın . ey ya ın a n araya gı e muntazaman yapılmaktadır. Di- - ırmısınde olma la ne o- B 'kt k" · · d b h • •h 
uınit yoktur. Vapur ikiye bölün cektır. ğer hatlarda hiç bir anza yok- lur~ · ce eşı aşta, oyıçın e a çe yann ımti an baş)ayor . Türk maarif cemiyeti eşy 

~· Reş't I e n'" 1 v·ı·- li gazinoda 280 kuruşluk bir a- pıyangosunun ı Mart pazar g· 

Hata muhakkak! .. 
tur. ı o ur e aım. ı a 1 k 1 . .. .. d l 

yeti clı> bana ait demektir. Ya- aca. m~s~ esı yuzun en meze- .. Mi Jet mektepleri tedrisatı nü bu sabah saat 9 da Kadırg 

3 aylıklar 
nıma gelsin, güzelce bakayım!. cı ~azanrı k~t~eden ve mey ha- dun ~~ hitam bulmuştur. da cemiyetin talebe yurdu me 

Hakim, çok haklı olarak: necİıhVasıElefsı11~ d~~?• Hbalkkkr Şehrımızd~ki bilfunum millet kezinde keşide edileceği hab 

Elektrik ve havagazına yapılan 
zam bazı evler için 

Resi:t olan çocuk u··ze · d ve san . en ogen a ı - mekteplerınde meımniyet imti- alınmıştır. 
- rın e A . Ef d" A. h h kimsenin vilayeti olamaz! ceva .f1 zı~ · un grrceza ma - 3;11ıa~~ J'.~~ın ~a~la~acaktır. Ma Malum olduğu üzere bu pi 

Bir kaç gün sonra bım verince peder bey, bu sefer, .t~mesınde 18 sene 9 ay ve ıı a;ıf ~u?urıy.etı •mtıhan müme- yangoda kıymetti hediyeler va 
başka bi( terane tutturdu : gun hapse mahkum olmuştur. yızl~nnı tayın etmiştir. Aynca dır ve piyango hasılatı zeki v 

yüzde yirmiden fazlayı buluyor 
verilecek - Efendim, validesi me'mu- Refik Ahmet Beyin tedrısat müfettişleri de imtihan fakir çocukların tahsillerini İt 

Eytam eramil ve mütekaidi- ne değildir. ikinci muayenesi larda h~zı: bul~nacaklardır. n_ıamı için yurtlar tesisine tah 

Hamit Beyin söylediğine göre _bu noktalar 
hiç akla bite gelmemış ! 

nin mart, nisan mayıs üç aylık - Niçin?.. . . . . . Şehnmız mıllet mekteplerin sıs olunmuştur. lstiyenler Ka 
!arının bugün ita edileceg·i - Tiyatro civarında bir ·ev- t Ma.?1~. B. ı~mınde ~rk?tentchın dd~ bu s~ne müdavim talebe ade- dırgada Ti.irk maarif cemly 

1 
de oturuyorlar. e. cavu .. zu .. n.e. ugra. yan a ı a - ı 18 bın 500 dür. İmtihanda nin talebe yurdunu teşn'f ed 

yazı mıştr. Zat maaşları muha- d R f k Ah B - Tiyatro civarıncla ev tut- rı.r. mu u. ru. ~ 1 • met ey, muvaffak olanlara şahadetname rekkeşidede hazar bulunabı'J 
sebeciliğinden aldığımız malu- d b b dl'. H k B mata göre yoklama ilmühaber- malda ne olur?._ . un ta .1 

.
1 a. 1 1 met ·tara- verilecektir. İm~hanlar gayet cekler ve bu vesile ile cemiyet 

Şehır meclisınin soı: .içtima 1 !erinin arkası alınamaması ve , - Şey efendım, çoc~~.un ah- fı~da.n .ıkıncı defa muayene e- sıkı olacak malumatı umumiye İ~.tan~ul yurdunu da gezm 
ğÜnünde müzakereedılıp he- maaş bordrolarının tanzim· 1 . ! lak- bozuluyor. Arzettıgım gi _ dıi7-ıştır. B R f den de yoklanacaktır. gonnuş olacaklardır. 
ınen kabul edilen Elektrik ve tam · bulmaması .... :d 11- bi bakayım.. ~kmet .:Y• e ık Ahmet Dershaneleri kalabalık olan 
IIavagazı ücretlerindeki zam '*'- maaş tevziatı ?~zu., :,n ._ .ıniın arasında bir hanım Beyın ?eş ~~n son:~ tekr~r ~u mekteplerde imtihanlar iki ve- Tal ebenin temizliği 
ıneselesi etrafındaki dedikodu- kaç gün teahhur: a ~·ra ·~_I çocuğun arkasından iterek: ayeÜsıdne luzum goste.rmıştır · ya üç günde ikmal edilecektir. Maarif vekaleti bütün ıne 
lar devam etmektedir. caktır. Subelerden yo:ıa~a- d -BBen annemdden ayrılmam Y urdma neşrıyat 

1
Bu sene mezun olamıyanlar teplere temizlik hakkında 

Elektrik ve Havagazı ücret- sm ı yaptınnamıs olanlar e.
1
• en annem en ayrılmam avası ge ecek sene gene devama mec- tamim göndenniştir.Son zanı 

!erine zam yapılarak verıı:i ih- ı d - de bur tutulacaklardır Bu sene J d b k ı d - mer<ez e yapurdı!.:larr cihetle ··· . Yarın gazetesi aleyhine uy- · me- ar a azı me tep er e talebe 
C:as etmek bir zaruret olarak ka j kadın Vt' erkP!: maaş sahiplerin Çocuk, bu ıhtara hacet brrak- durma neşriyatta bulunduğun- zun olacaklar arasında en çok zerinde kehle görülmüştür. 
bul edilse bile bu verginin şekil t cien mürekke b' k-'tl . madan babasından şımclive ka - kadın vardır. kalet bu hususa eheınmı'ye 
· 'b h d'ld"' P ır ı enın zat d h' b" .. · d' dan dolayı müddeiumumilikçe 
ıtı arile çok atalı vaze ı· ıgı maas,lan muhasebeciliı!ine te- -~'. ıç ır muavenet go,..1e ı- b' d t h "k d"I . b 1 L JA nazarı dikkati celbederek te 
muhakkak telak'ki edilmekte- h .. ·· .... 1 k a· - gını yana yakıla anlattı ır ava a ~.1 e. 1 mış • u un- ey 1 bp talebe yurdu acumu goru me te il'. . , . . • maktadır Muddeı umumı mu !iğe son derece dikkat edilme 
dir. ~ .... ..._.. - - Tahkıkat hakımı, evrakın . - L r t al be t · b "/IH k avinlerinden Necmeddin Bey, ~Y 1 • ıp t e .~urdu. stan- nı u gibi talebenin mektebe 

Halen 17,5 kuruş olan bir ki- LrJe fen/f /er ma~ke.meye verildiğ~ni tebliğ ilk tahkikatla mesauJ olmakta- bul cıhetınde ve mutefernk bir tınmamasını bildirmiştir. 
!Qvat elektriğe yapılan bir ku- r etmıştı. Baba, ana, ogul, ağır a- d -"' halde bulunmaktadır 
ruş zam yüzde ııltr nisbetinde- müsabakası ğır salondan çıktılar. ır. Haber aldığnnıza

0

göre Anka Liselerde 2 nci yokla 
dir. Fakat elektrik ücretini tam Btledlye reıs mı.ııı, iıılerirıden M S Katil Hayrının rada inşa ed'l k ı • . • .. :.1 ~e te o an Bay- Lise ve orta mekteplerd 
vermeyip, nısıf ve rubu veren HAmlt BPg 93 lincü ha"lanuı Sürp Agop mezarlıgwı muhakemesi tar enstıtüsu ıkmaı edilince lı:'ıncı' yoklama! ...... d 
emakin ve müessesat için vazi- . _. I' Ha d b ara onumuz 
yet böyle değildir. Küçük bir lan bir kuruş zamd~ elektrıgı birincilik !eri davası Bıından bir müddet evvel, y arpaşa aytar mektebi bo- hafta isinde başlanacaktır. 
hesapla anlama:k kabildir ki, alanl_arın ve onIDl:la ış yap3;11la- Belediye ile Enneni patrikha ~e~zade~~şında Hilal sineması 
tam ücret verenler için yüzde al rrn fıat derecelen nazarı dikk:1 M~.ktepliler , müsabakasının nesi arasında Şürp Agop mezar o

1 
nbu.ndc kı~ı ço

1
cuk aHrasın?~ k~n-

tı -0lan ı kurus zam IUllif ücret te alınmamıştır. Yalnız elektrı- 93 iıncü hafta birinciliklerini sı lrğı yiizünden bir ihtilaf çıkmı ı 1.r va a o muş, ayrı ısmın
vereııler için yüzde l2, rubu üc- ği sınai kısnnlarda. kull~ılan rasile y_azıyonız: tır. ş dekı çocuk, arkadaşı Celali bal
ret verenler için yüzde 25 dir. müessesatm elektrık sarfıyatla 1 - Istanbul biçki yurdu tale Sürp Agop mezarlığı uzun d_mn~ s~pla~ığ~ bir kama darbe 

Encümenin belki de hiç far- rına kil~vat 1J:3~na ~eş pa.ra besinden 3150 Müzaffer Ahmet müddetten beri cenaze defnedil sıle oldunnuştü:. ~esele Ağır 
kında dlmayarak yaptığı bu ha zammedılmesı tekarrur etmış- Hanım ınediğinden emvali metruke- ce_za mahk~mesıne ıntikal et• 
ta hakkında Belediye reis mu- tiı·. 2 - DarüşşefakaJan 116 Ars den addedilmiş ve kanun muci- mış ve katıl Hayrının dün mu
avini ı:a~it Bey~ fikrini' sor_ Bu suretle fazl~. sarfiyat ya - lan Tekin Bey. hince Belediyeye devrolunmuş hakemesine başlanarak bazı şa 
duk. Hamıt Bey dıyor ki: pan erbabı sanarın fazla za:a- 3 - Kumkapı Jandar<k ınek- tur. hitler dinlenmiştir. 

-Elektrik ücretlerine yapı- rına meydan verilmemektedır .. tebinclen Nilüfer Hannn Bunu haber alan Ermeni pat Şahitler, Hayrının Celilli vur 
4 - Galatasaraydan 140 Mah riklik makamı şimdiye kadar <lugıınu görmüş old11Harına şa-

Ko'iposta~lar j Hıfzıssıhha komisyonu mut Şerif Bey. . . bu mezarlrkla hiç alakadar ol- hadet etm2şler.d .... ir_. __ 
Posta idaresi kolı ııostallarm S hh' .. d. . t. deki Hıf 5 - Pertevnıyal lısesınden f mazkcn derhal mezarlığın sahi R.. . 

ı ıürseıu· ·n ı'leylerine ikametgah- rl hıyek m~ ırıye ıbn sabah 346 M. Orhan Bey. hi kendisi olduğunu ileri süre- us!emıye vapuru 
. zıssı 1 a omısyonu u M" b k k ı k h .. J • ' • larınd teslimi hakkmdakı te- t 1 k usa a ayı azanan ar mcv re ma kemeye muracaat et- zmıre gıth 

a . b'k op anaca tır. t "'k ' f tla m " . t · · · 
savvurunu heııü.ı sahaı tat .~ e Bu içtimada şehrin verem u .. mu a a r ı . ~, aze emıze nı ı :tır, . . . . 1 Rüstemiye vapurundaki ze-
koy B hu•usta gum- h t . "h . h 1 • muracaatle aldırabılırler. Ermem patrıkhanesının elin I hirlenme h ' d' 1 · · hl 'k .. mamıştır. ıı - as anesı ı tıyacı ve asta ıga d k' . , . . - a ıse erının ta <ı a-
ruk idaresi ile müzakerelere de- alınması icap eden müstacel 94 Üncü hafta . ~ 1 vesaık çok zaıftır .. Bun~n tı devam etmektedir. Vak'a kar-
v.anı edilmektedi r.Müzakere ne- tedbirler görüşülecek ve verem 

94 
üncü hafta başladı. Bir haf :~~1:1 ?u ~avadan Ermenı patnk 

1 ~ısında doktorlar arasında çı-
tıcelendiği takdirde oümrükten hastanesi yapılacak yer tesbit f d t . d k _ı~ının bir şey elde edemıyece- kan noktai nazar ihtilafı berde-
bir hey'et t . dar;sinde çalı- olunacaktır ta zar m_ a gaze .~ıı:ıız. ~ çı ~n g~ muhakkak addedilmekte- vamdır. 
~a pos a ı .. .. • .. .. • • haberlerın en muhımını seçıp dır. F · b · · , 
i cak ve paketlerin gumrugunu HiJalıahmer kongrelerı cumartesi akşamına kadar mü- 1 'h . acıanm 5.e ebın'. tıbbı adlı 
ayın edecek mu"vezziler paket- b k 1 - d . ntı aba fesat karıştır- tayın edecektır. İzmır doktorla-

ler· . ' , H'l'l' h kaza kongreleri sa a a memur ugu a resme 1 d b 1 f . ı ıkaınetaahlara götürdükle- ı a ıa mer . , .. d .. ı malla teşebbüs d n a t.ı mese e etra mda ikiye 
r~ zanıan ~ .. . İl talı- bitmiştir. Yakırtda vılayet kon- gon erınız.. .. .. . • 0 avası ayrılmışlardır. Diğer taraftan 
• gumruk resmın • . -aktedilecektir. Bu husus- . N:t~~~;~r, nazar guııu ılan c- Di'.n Üsküdar .ce~a m~h.ke- ı Rüstemiye va~uru yeni tayfa 

'tıesucle Bevkoz ıntıhap saııdı. alarak seferlerıne başlamu;tır. 

Belediyede 

Çocuklar ölüyor mu 
Darülacezedeki kreş pis mi de 

mi, sıhhat müdürü ne diyor ? 
Darülacezeye merbut ~eş j zı noksanların bulunduğunu 

son zamanlarda epeyce dedıko yan etmişler. Mesele budur. 
dulara ve tenkitlere hedef ol- Muvakkat bütçe 
du. Diger taraftan Sıhhiye mü- B 1 d' · · · · . . . e e ıyenın tastık ıçm u 
fettı~lerının kreşte yaptıkları müddettenbe · A ·k d b 

f . . 'd kr rı naraa 
te t~şat !1etıcesın e eşte neza nan beş aylık muvakkat bü 
fet ışlerın pekte yolunda gitme si bugün ve ya a · b 
d... · ı ld • Y rın urav 
ıgınııı an aşı ıgım yazmıı,- Jecektir. · 

tı~_. ~~.hususta Belediye sıhhat Kanalizasyon ıskaral 
muduru Neşet Osman Bey bir . 
muharririmize su izahatı ver- Kanallızasyon şirket'.n!n 
mistir: mur su arını akıtmak ıçın 

• . kaklara koyduğu ıskaralar 
- Kreşe pıs denemez. Ba- sık tıkanmaktadır . 

zı noksanlar vardır. Sıhhiye ve Buna sebep ıskaralara cö 
kaleti kreşi teftiş ettiı di. Mü- bi öteberi atılmasıdır. Be'!e 
fettişler raporlarında kreş te ba bunu siddetle mened('"ı-ekti 
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Fikir, ..M.i.z;ah, Eclebiy~t, Sc:ı.:ı ı'« tt 
....... unnn = "1ftU a ~ u u'3ts•u s u .-..u._cnuı•wn.,_. • ..,...._ ............. ......_. ... o unu un z• e nı ..... __... ...... n:u .......... 

.ı• llı~yAt ı 1 da artacaktır. Çünkü bir harp 1 k~ _ ~ Askert bahlsler vukuunda ordunun küçük bir 
kısmı bu mukavemet yuvaları-

A srın t1mdesi "Mllllyei" lir Fransa, toprağını çep çevre •ım arasına ve sahra tahkimatı-
1 MART 1931 nm içine yerleştirmekle tahsis 

tahkim ediyor.. . edilecek ve büyük bir kısmı da 
l.,AREHANE - Ankara cadde .. 

foı 100 Tel.,..t a4reaiı MiW,_, t .. 
•nbul. 

T.ıefoe __...,., 
lstanbal l!43tl - 24312 - 24313 

Almanyaya veya İtalyaya 
- ll - Karş1 taarruz için el altında top-

Aşk başka, arzu başka mı ? 
Muta11••., 11uv•l•nn111 •lr•flarında huniler .....: 11•r lu olarak kullanılacaktır. 
11/llnda l'ltm muhar•b•ılne haurlılı - g•nl b~lm Fransanın bu kadar masrafı 
ma:ıgallar - z lonlıılı bombalara k11rıı lıorugan göze aldırmas1 da gösteriyor ki, 

ABONE OCRETURl d'•atlrl'' a.-ıon - h•• t'llra't•n tı-':ıler Fr•nsa11• gelip silahlanmayı azaltmak ve ya Akad b' b be 1 b'l' D h B G Türkiye için Hariç lçid • • .,.. .,.. / ' .. r aıımm ır zaman an - zevcem ı ıor. a ası var: u-
J ........ 400 kurut ıoo INnıt 1f b11l1111orl•r - Almanların feryadı - Franaa gBlfl• kaldırmak için söylenen sözlere ri zevcesine hiyanet ettiğini bili- na muvafakat bile etti. 

,.... Fransa da dahi kulak asan yok- d K d. · ı k · -ı 
6 " 750 .. 1400 .. ~lı blr harpte topra(Jını çl(Jn•taı•m•le azmetmlf - yor um, en ısı e pe samımı - Zavallı kadın .. Ne kadar 
2 " . 

1400 
'" 

2700 
" /iralttu ognalı ordusunun kuvveti 11rt11cak.. muş. o~du.ğum için bunu kendisine alicenap olduğunu görüyor mu-

. rll Cinoğlu aoybyerek: sun.. Pek meşilıur olan laıkaç-
G~len evralc gerı ve mn n-- def-'-' makalede Fran-1 Bu kadarı da yetişmiyerek, 1 ı · 
Müddeti seçen nü.ıhalar ıo INrat "'"'Ji-• ...... •• . . Neşriyat Hayah - Ne büyük ihanet, demış· lığına bile galebe eden bu kadın 

ar, Gazete ve matlMuıya alt 111- sanın A~yaya ve İtalyaya ~er altm~n lagım, kazarak ıler tim, zevcen hem güzel, hem sa- kahraman demektir. 
•in ır.üdiriyete mil.ra....a edilil-. kat]I tekmil hudutlarm1 çepçev- liyecek du§lllan kxt alarma karşı f d d• na son derece sadık bi.r kadın _Evet .. Fakat benim kendi-
. ~emls illnbnn -·uıi,.etlııi re iki üç sıralı makineli tüfek koymak için dahi hazar zamanm ransa a neşre ı- oldug"u lıalde ... 

d • da 'b aJmm l'" h J sini nasıl sevdiğimden emindir. 
abu! ebnea. yuvalan içine almakta ol u~, a~~ tertı at IŞ, agrm len mü jm eser er - lş te dedi sen de beni an- Hatta münasebet tesis ettiğim 

bu makineli tüfek mukavemet harbı ~çın de.~azrrlıklar yapd- . layamam~sın .. 'Benim zevceme kadınla da son derece dost ol-Bugünkü hava merkezlerinin gerisine sığmak- mı~, düşman lagımlan kazdmak ~er roman yazan muharrır karşı beslediğim muhabbet hiç d 
lar, gözetleme yerleri, cephane- ta ik;n o:ıarı altlaı:1dan terha :~rınde ~adın ~.~h~~~n ve~a kuvvetini kaybetmemiştir. Bila- u .. Ben bir şey söylemedim. Fa Dün en fazlı hararet 10 enaz :ı dl. 

Bugün 
kapalL 

ruzglr poyraz ve havı likler yapılmakta olduğu ve bli- va e ece s~r~tte 1 edar mduha
1
'!e- k ram

1
?nb.ara kuyu ır _ ro • kis .. Fakat bildig"in kadınla bir k ,_ d d d' ki 

tiln bu tesisatın. elektrik, kalo- met ınerkezının a tm e ız- uvvet ı ır mev ı vermege ça- d b . h bb t t . at arıo:a a§ım e 1 : 
-;ı;r;;;i" 1 . . . zaman an erı mu a e esıs 
• rifer sıcak su gibi her titrlü kon ler açtlmrştır. Bôylece mukave- lışır. Bır kadın, bır aşk macera- t f .. b' d - Ben kendimi tahlil edebili • . . .. . .. . e mem sır geçıcı ır arzu an 

forlan da havi olduğu yazdnuş- met merkezlerının ustlerı ve alt sı etrafında donen vakayı ta- 'b ttir yorum. Anhyonım ki aşk baıka 
tı. ları Yahudilerin iğneli fxçısm- kip ederken -kadının tesirini, 

1 
are · . şey, arzu batka şey dil' .Bir erkek 

Eskiden yapılan tabiyeler mü dan daha tehlikeli bir hale sokul rolünü ya çok iyi anlatılmış 
1 

Son
1 

ra banakbılrb~okd şeyle1r an,· bir -kadına çıldırasıya aşık ola-
h k 'f · d'lm' ath nsanm a ın e an aşı -

Me~f e p 'iler ıııüsa~akası 
l<onya nutku 

93 üncü haftanın birinciliğim 
biçki yurdu talebesinden 3150 
Muzaffer Ahmet H. kazanmış
tır. Yazısı şudur: 

En büyük asker, tarihte gel
miş geçmiş kahramanlarm en 
ulusu aziz Türkiyenin yaratıcı 
ve kurtarıcısı, Konyada Cümhu 
riyet ordusunu taziz eden bir 
nutuk söyledi. Türkün tarihi 
bir beldesinden akseden bu yük 
sek ses önünde kalplerimizin 
gururla kabardığını, gözlerimi
zin heyecanla yaşardığını h is
settik . 

Dermeçatına kuvvetlerden 
dost ve düşmanın hatınnı say
mağa mecbur olduğu mükem
mel bir ordu meydana getiren 
büyük Gazi türk ordusunu, mil
li idealin hamisi telikki etmek
le en büyük hakikatlerden biri
ne daha tercüman oldu . 

Millet, ordusu ile daima ifti
har etti ve her zaman için ifti
har edecektir. 

(. 

l ' 
:~ 

lstanbuı Valı.Sl• ı"(e heykel ve mücessem şeylerdi. muştur. ya ut pe zaı tasvır e ı ış , k b' kı bilir. Fakat ba•ka bir kadını 
l b M k. ı· "fe kl . ed b l B k h . . ması pe zor ır ta m esrar ~ Yeni ne•riyat Bun ar 300 X 400 metro e adın a ıne ı tu n enn ateş e u uruz. u artı mu arnrm k" b 1 tabl'l t k arzu etmesi. de kabildir. Ben zev "' 

devri• a" lem da geniş satıhlar teşkil ederler- cekleri mazgallardan zehirli gaz kuvvet ve kudretine tabi bir vka~ 1 .~kü~~ı 1 
1 

d ~ ~~ 1 

· · · · ' .. · all d k" d' F k b' · b -·-' e senya mum n oma ıgı ıçın cemi çıldırasıya seviyorum. Fa-
C .... di b' 'k ' di. Şımdıki Fransız mukavemet gırmemesı ıçın rnazg ar a ur şey ır. a at ızım uraua h k b 1 kat öbür kadını belk' de zev-

uma gunu ger 1~ 1
• ı yuvalan ise gerek havadan ve re tertibatı yapılmış ve gözetle- mevzu bahsetmek istediğimiz a sız yj{e şunu u~ul j.P. ar- cem kadar güz:ı a1m~dığı, bel

i 'orct kod~a~ ~r~a:aş .a hır gerekse karadan yapılacak işle- me yerleri de Strostorcope adı .mesele daha başkadır. Roman- ~;!ız"j ki ek o;u? s~y te ıgıd ve 

Havacılık ve Sporun 
41 inci sayısı çıktL 

Resimli Şark lfı 
ıf 

ııç ' 
' ı!~ 

11 kte stanb: ud. a sı eyın a- re kar• .. ancak 20Xl0 ebadında verilen yeni icat ve küçük bir da kadının bu kabili münakaşa 1
• ınıd a eı:..ını rka ~ ~ız ~I~ ki de zevcem gibi yüksek ve 

ıbasına ın ım. -..-.. .. 1 . . 1 1 .. ah' b' b .. "im k.. ed vıc anını sus.urma ıçın ı erı faziletli bir kadın olmadığı için 
ı t . . d Abd"lk d' z· B gayet kuçük satıh ar teşkil eye motora namuten ı ır çem e goru eyen mev ıı ner en ge .. d" • .. bu d 1.11 . h' 't'ba ı'atı'yonım, Anlayabildı'n•· . mı',,?, sı 

Çıımız e u a ır ıya . nl ka dö --•-•-- h . 1. , H t k d üf' sur ugu e ı en ıç ı ı r e ı . . kk d • h h f'f mekte olduğundan bu ara r re nen uzun Ytu!A.l<lCı avı çe ıyor. aya ta a ının n uz dT 'b' b 1 Ded' 

Sesimli Şark'm Mart nüsha
çıkmıştır. 

Muhit g 
ı 

Bt ıı 

ı~ 1 

il \j 

;iı§ ' 

k ·~ 1 
1 • 
<} ı 1 

ır J '. 
ı lP 
'r. l 

~bı 0 a a a~xr .~ ta a 1 şı tam isabet ihtimali pek azal- lik gözetleme kulıbeciklerile tak ve tesirini ink§.r edebilir miyiz? ~.ır gı 1 u mamtfhm. ım. Anla'_Ilam'.ştım, Kendisine an 

1 
ı ımseler oldug~. hız~ futbol maktadrr. Yani eski büyük göv viye edilmiştir.. O halde romanda da onu birin- ki. . , . !atmak ıstedım ki böyle arzula..,. 

, 1 :~~ra~yo~u 
1 
~~l~ezımi .~er~ deli ttahkimat parçalanmış, da- İki tonluk mermi ve bombala ci derecede bir mevki sahibi ol b-~h~tu~ 8t;n ckt~ığın kadar tabi olmak değil onları yen

)c :01 ~~~!da: t ı d v_e rn~. ha küçük fakat çetin parçacıklar ra karşı sığınakları muhafaza e- masI umumi bir kaide oluyor. Bu a ısrtu~erı~. k ~am et .. mek, kurulmuş bir ailenin ver
~ ırb ın ~ udukn uİk~n an 1ır halinde ~aziy~ dağıddımştır. debilecek derecede mukavemetli Lakin hiç kadına lüzUım görme k'enced 0 a. a ır !ley yet vh~r eliği saadeti bozmak lazım ge-
·a aya sıgma ı . ıye ayn - . . . .. .. k F d . 1. be kal d b' 1 ? ı o a senın zava ı zevcene ı- 1. ı 1 B b'lh V l' B . Txpkı denız sahıllennde huyu ransız emır ı tonunun ın en ır rnman yazı amaz mı. k 

01 
d E " ır ... 

~ '. <b. en b•. da~sa B a ıh keyı!1' zırhlılara terkedilerek bunların lığı üç buçuk metro olarak tes- Bunu tecrübe eden ve şimdiye byanedt etdmel te man rr. g~r - Olabilir, dedi, fakat bu 
a asına ın ım. en er esın . .. b' d·ı . . Fak .. mkün. k--' l k 'd · h un an o ayı sana ceza tayın k k 1 .. • · d' ı k · · ı b b' .. nk.. - yerine küçük ve çetin krovazor- ıt e ı mıştır. at mu • dlUar mevcut o an aı enın a d k b' h'ki 

1 
d pe ma u soz.erı ın eme ıçın 

L ·a asına ıknmem, Ç_'.1 u kson- lerin yapılması gibi. Görülüyor olan yerlerde sığınakların vema ricine çıkan muharr.irler görül- e ece , •r
1
. a , ~.k 0

1
saky ım en a- şu fırtınanın geçmesi lizım .. 

t onun şar ısını çagırma za- ki r .. f kl . d . d - 'ld' ğır mes u ıyetı yu et mekte te-
1 ıreti hasıl olur. Bizim Vali Be k~ gerek ~ar?~a ve gereks~ de: ne 1 tu e .. enn l'.er altın. a ya memış egı ır. reddüt etmezdim. Zavallı ka- Ben başka bir şey söyleme-
l b b. 1 ·ç· bu nızde yenı sılahlanma tabıyesı ptlmasına ıtina edılmektedır.Me İşte son zamanlarda Fransa- d dim. Aramızdak"ı bahis 0 gu"n n ara asına men er ı ın ~ 1• k " "k 1 d •1 . h d k d ' ın ... 

Nl' ' hlike yoktur. Arabalara tak- büyüklükten küçüklüğe dogru ~e. a uçu tepe er v~ . ag a~ nın neşnyat. ayatm a en ın - Fakat ben söyliyecekleri- bu kadarla kaldı. Fakat kendi 
.ar_ ı] ı m olduğumuz zaman Şehir yol almxşur. . . ıçı oyul~rak bunların ıçıne gırıl den b~hsettıren romancı !--uc mi bitirmedim ki .. Beni sırf ge- kendime: 
.ı}e~ , ı eclisi azasından olımasına rağ Mukavemet merkezlennın, meİkki~edırdd. b . F !?Lu.traın ·dtaraf'.ınd~ n1.eşredı~en çici bir arzu ile hatta kendisin- imkanı yok, dedim, bu za-
gı<; 1 

en, D r. Tevfik Salim Paşa ta kendi silahları ile saçacaklan ö- y an en , r~n:ıxz para- ıgnes e vıe .. . ıs_ım ı es~r .... a- den daha az güzel olan bir ka- vallı adam kendini takip eden 
·J;n fından takrirleri iyi okuyama lüm ve tahrip kuvveti yetişmiş sının, Fransxz san at~ıın Fran- dınsız yazdan hıkayeler ıçınde d la .. bet t . ıı·· · . fela'katten kurtulamayacak .. .ı I ı .. .. . . t "d f · · - ff k 1 1 kt ın munase eaıs e ıgımı c 
taıı 1 ğı iç•n ta' zir edilen ve muka- gorulmıyerek bunların behen- s~ va anını mu a aa ıçın ugraş- en muva a o .anı s~!ı ma a- ---· _ __ _ _ 
1 le ~ 1

' le etmesi üzerine: nin etrafım hunilerden, raylar- tıgı şeyler bunlardtr. .. dır. Fakat bq ıbıF tecrube sayıh- adet veren odur. Buna rağmen Bu bir his miydi, yoksa tabii 
Cfı: :' _ Affed ers iniz, ben sizi me. dan, hendeklerden, tel örgülerin A1.lmahnlk~r, Fran~.nkbu hum y

1
or. Hb.er n;~bad~r md uvbvundaffak erkek kadma karşı mütecaviz neticeyi göstermekten ibaret sa 

i ıa ~ .
1 

ur sanmıştxm. cevabına nail den ve lağım tarlalarından mü- ma ı ta ımat mesaısı arşısın- o an ır tec •. u e ıse e an b' k'd d. K . dece bir muhakeme eseri miydi. 
kk ' ' • · ı l d da bag" ınyorlar· " Hani silah sonra her muharririn !kadınsız ır mev 1 e ı r. anun ve cemı bilmiyorum. Ben bu hikayenin 

atı :1 1 an Abdülkadir Ziya Bey de re ep sun ı manı er e e ayrı-
1 

k · -Ld' .. 
1 

.- h'k' k ff k' t yet erkek tarafındadır. Kadmın 
is<ı:, 1 o kilosile bizim arabada idi. ca takviye edilmektedir Böyle- anmayı ter ve t<111 ıt soz erı ı aye yazma ta muva a ıye , r . b .· 'b 

1 
d . acıklı biteceğini hissediyordum. 

v~a·.' 1 ~kıa mumaileyh beş kuruşa ce tanklara ve zırhlı vasıtalara nerede? Fransa, bizden aldtğı arayacağına göstermez. Bu ye- mes u ıyetı .u . ıtı ara aın:a Biı· daha eski arkadaşımı a-
·i < ı . ı aını tartıp eline biletini veren karşı tam ve emniyetli bir mü- tazminat ile bütün memleketi- ni eseri Fransız romancısı için az olmak ıktıza etmez ~ı ~ ramadım, görmedim. Fakat ara 1
• ec ' 1 1 ~ ntarlarla tartılmış ve _ dik- dafaa temin edilmi~ oluyor. ni ateş ve çelikten bir çember bir tekamül saydıyor. Bu bahse Fra?sanı~ bu pek maruf . edıbı 
ış·r' · e ~ d latr k k dan ne kadar zaman geçti bil-

t edl·nı. - ı kı' lo geldı'g" ı'ne daı·r içine alıyor. Bundan maksadı temas edince kadının hayatta yenı eserın e an yor ı a- . ? B' d' 
rea ' 1 . d lrk k · mıyorum... ır gün öğren ım 
t ntar bilet vermiş. 1 kilodan leyince, Abdülk'.1-d.ir Bey: da icabında taarruz için elinde olduğu gibi edebiyatta da nü- m güze ı no taı nazarından k' k d . . "h 
ı~r 1 1 i da terli yen bu zatın tartıhr- . - Am~n v~lın~ arabasına daha fazla . kuvvet bulundur- fuz ve tesirini ber taraf etme- her şeydir. İyilfk noktai naza- 1 a~ ~ aıımın zevcesı ıntı ar 
ee " ı n böyle bir bilet nasıl aldı- bınme, kımsenın ~gzının koku- maktır. Almanyada milyonlar- nin imkansızlığını Leon Dau- rından da hemen hemen böyle- etmıştı.. Kadın koca~ı~a ~lan 

ı 11 düşündük bulduk: Kanta- sunu çe~ez, .dedı. . ca işsiz açlık ve sefalet içinde det yeni bir eserile pek güzel dir. Kadının erkek karşısında ~uhabbet ~e sadakatmın böyle 
•e ı' 1 

1 ibresi 120 kilo gösterir .. bir Efendım, gıde gıde nereye inlerken, Fransa, Almanıyadan anlatıyor. bir noksanı var mıdır? Leon hıra.net gormekte d~vam et-
1 

1 ;ı rre dönmüş ve 121 kilo gel- gitsek iyl? .. Sulu kuleye .. Öyle tazminat namile aldığı paralar- Fransada yeni neşredilen ki- Daudet bu noktayı da anlattyor. m~ı!1-e artık ta1ıam~ul ~eme
;~1 ~ '. '1 ş, ancak kadronda 121 olma- sokaklardan geçtik ki: İtfaiye la kaloriferli, elektrikli, sxcak su taplar arasmda "la Feınme et Kendisi kadın ve erkek arasın- mıt~ ~en .. bu teeasurle gunle~-
d < • 

1 

f ~ı gibi sikleti basan makine- otomobili bile göı;memiıµe;r en- banyolu ve her türlü konfol'lari- l'amour" isimli bu esere hususi da mutlak bir müsait olduğu ~. . '~.du~ Son.ra gene bir 
' ' L de 121 rakamı olmadıg"ından tarili adamlar, kapı dxşan fırla le yer altr sarayları yapmakta- bir ehemmiyet veriliyor. Kad1- fikrinde değildir. Çünkü kadı- gun ışıttım eski .. arkadaımı 
aô • 1 

t b' · •~-1 d B · • F "f · · ht l'ft' . o zamana kadar munasebet te· n ı. , dlo yazrmş .. O zat te bunu a- Y1P ızı seyre çıı<:u ar.. rr. u muazzam ışıere ransa nın nu uz ve tesın mu e ı ır. nın terkıp etmek hassasına er- . . •. 
ihu ı. 1 1 ne gösteriyor.. Biraz uzaklaştıktan sonra da amele ve işçi bulamıyor da Le- Bu bazen meşum, bazen mes'ut kek derecesinde malik değil- •1• ettıgı kadını almış, artık rea 
eyı ı. ; Uzatmayalım Cuma İstanbul çocuklar arkamxzdan ! histan ve diger dost memleket- bir surette tecelli eder. Onun dir. Erkeği dağda odun kesip men kan koca olmuşlar ... 
al ı ıı· nde şöyle bir cevelan ettik. - Voyvo!. b3:ğırdılar.. lerden on binlerce işçi davet edi- için kadın a~yhinde çok şey bunları bağlayan ve sırtına alxp ~akat ben buna hayert et-
gcr i ' ı ~ \Taktile ben Polis ve Beledi- Sulu .~uled~ ıbız~: yor.,, yazılmış, söylenmi~tir. Fakat indiren diye düşünürsek kadı- medım. . 
aft• J \ 

1 memurlarının bezgin ve la- - Musu ! dıye hıtap eden ora Bu muazzam tahkimat şebe- Leon Daudet bu eserinde ka- nm biçilmiş tarlada kalan tane - Bedbaht, dedun, bu kadı-

Muhit mecmuasının 29 uncu 
sayxsı nefis bir kapak içinde çık
mıştır. 

iRTİHAL 

Kudemayı etıbbayı miilkiye
den Mehmet Hanefi Bey müp
telA olduğu ha stalıktan lmrrula
mayarak eceli mev'udu ile ve
fat etmiş olduğundan cenazesi 
bugli n (1 m~t ga ı ) pazar günü 
saat 11 de Cağaloğlunda Hima· 
yei Etfal karşısında 3 numaralı 

hanesinde n kaldırılarak cenaze 
namazı Eyipsultan'da kılınd ı ktan 

sonra aile kabristanına de!nedi
Jecektir. MevlA rahnıet eyleye. 

İRTiH A L 

Sakızlı Mustafa Beyin pederi 
Mehmet Efendi evveki gün irti
hali daribaka etmiş ve cenazeıi 
Bak'.ırköy'ündeki hanesinden kal
dırılarıık oradaki kabristan& 
defnedilmiş tir 

Merhum seksen yaşında, çok 
iyi ahlAklı bir zattı. Vefatı ken
disini tanıyanları pek mütees· 
slr etmiştir. Merhuma rahmet 
dileriz. Mustafa Beye de taziyet 
beyan ederiz. 

Zayi - Zati mfihriiml1 kaybettim. 
Kimseye borcıım olmadık' gibi zuhu· 
rundıda bilkmo: olmayacağını ililn 

eylerim.Üsküdardı Tophaneli oıtlundı 
611 numarada Leyll Hanım 

lsıanbul 11llye mahk~mesi birinci 
ticaret dairesinden: 

g(U1 ! · ali vaziyetlerini neden Vali ldarı görünce dayanamadun. kesi bir kere kurulup bittikten dıru yalnız methediyor, ona o- leri toplamakla ettiğini görü- nı yalnız geçici bir arzu ile iste. 
mjh ~ i 'yin görmediğini düşiinür- Şerefe dedim. ki: • . " sonra artık şimdiki silahlar ve lan şükran ve takdirini anlatı- rüa. Kadın ilk tesirin altında diğini zannedi~or~~.Böyle zan 
kı_ n , m. Dün bu müşkilimi hallet- - Bak se.nın .. ~e kaf~r oldugu şimdiki muharebe usullerile yor. Kadın· güzeldir, erkeğe kalan, erkek ise daha iyi düşü- nederek kendımızı aldatmak 
nH ı · · ı. Valinin otomobilinin sesi nu bunlar bıle ogrenmış.. Fransız vatanına tecavüz ettnek kuvvet ve tesliyet verecek bir nen mahluklardır. Fakat kadı- ta insanların bir zafıdır .. Gene dörder yüz çuvalı hıvl sekiz balya 
• 1 < 

1 r ılum, daha uzaktan bu sesi Biz bu tarik· ile nereye gidi- mümkünsüz olacaktır. Fransa, çok hususiyetleri vardır. Kadın nın erkek üzerindeki nüfuza, bilnıiyomı aradan ne kadar va- çuvalın satılmasına karar verilmiş 
. l ' , 

1 
yan memurlar dimdik kesili- yoııduk biliyor musunuz? Bira- kendi vatanınx tecavüz edileme- olmasa erkek ne olur? Yardım derin tesiri işte hep ondan ay- kit geçmi~ti .. ? lşiittim ki artık olduğundan talip olanların sekiz 

lstanbul ithallt gümrütü 3 nume• 
rolu ambarında mevcut 44 X 25 l /'il 
8X 8 ebadında ve 2 1/2 librelik 
LIWERPOOL TW lLLS cinsinden 

1 
rlar. ralik stadyom yapılmas1 düşü- yecek bir hale koymakta oldu- görmeyen, sevmek ve sevilmek rddığı hu noktalarda değil mi- görüşmez olduğum eski arkada- mart 1931 tarihine müsadil pazar 
l\.rabaya binerken Şeref, sa- nülen, Çukuı1bostana !.. ğu gibi, bu tahkimat sayesinde ten mahrum bir mahluk değil dir? Bu itibarla kadın hayatta şım ba~ka bir kadınla da müna- günü saat ı ı de mezlı:llr amborda 

~a-le~y•i•n~s;a;r;ını;.;;.;;s~a~k~y~e;di~·~ğ~in~i~s-öy~-ıı!'! ... "'!'!Jll!ll"..,~"'!'!~F~E;;ı;;L~E!;!K!!!!'!!!!!~,;.;;;k~e~n;d•i•o~yn!!!!ak!!!!~o~rd~u~s~un~u~n~mı~·k~t~a~r~ı~mıi!!ı!i?~.~E~r-k~e~ğ~e!!Jİİİüm~i~~~s~ev"'!'!in~ç~v~e~s~e~-~v~e~e~d~e~b~i~y~a~tt~a~e~b~ed~·~ı~k~a~la~c~a~k~t~ır~.'"'."'s~e~b~et~t~e~s~is"'!'!e~tm"'!'!iş~.~·!"'!'!"'!'!"'!'!"'!'!"'!'!~~h~a~z~ır~b~u~l~un~m-•~l~an~il~A~n~o~l~u~nu~r~. "'!'!"'!'!' ,c -
'.c Mi//i_ı;eti;;-;,cel;i rortıa-;,-;;125- ldeniz kıyxsında Emirganh Bel-ldın Şişli salonlarında etekleriT ra hayki~malr, . bağırmalr, cina- j - Masum.. jôlüm. 

1 ı - kiys'in: nin peşine yüzlerce perestişkar •ıyetlerini boyuna yüzlerine vur-· Bana: Fakat <bundan da korkımuyo-
- Güzel.. takıp sürüyen kadındı; gondol malt ve .. Onları hiç bir zaman - Mücrim!.. rum. Ona hiç kıymet vermiyo-. ' . 
- Bir içim su!.. !arda, şampanya banyolarında, hiç bir kimse affetmeyi hattrla Demek düşerdi. Mücrim ben rum. Doktora: 
- Enfes kız. en yüksek otellerde, servete de mamalıdır. Bu, cürmün en bü- miyim? .. Kim bana: - Ben her halde çok yaşa-
- Şeker gibi şey!.. ğirmenlik eden başdöndürücü yüğünden en küçüğüne kadar - Sensin!.. marn değil mi? .. 

Dedikler, ~- ---;~ ın gözle- alemlerde sevilen, tapılan, gö- dainıa böyle olmalıdır. Hatta: Deyebilir?. Bunu deyebilecek Dedim. 

1 :· 

~f .: ı , . :. Bes hasta var 1 
rt'"" 1 

ii4 i 

e ~ ~ n menfaat ve ihtirasının in
k';, ,J. : ı ı. kıhklarmda bu muhit için
e k 1 ' · bir asalet ve hüviyet aldığı
k görmek bedbahtlıktan başka 

yi ifade eder. Ve .. Bir hayvan 
şlrn nedir?. En iyi ve en kuv 
tli hayvan en doyumsuz, pen 
>i en kuvvetli, lolınıayı başka 
· ağızdan kapabilen ve kendin 
n zayıfının üzerine iht irasla 
dan m uhit ini sindirip ezmesi 

r r-,. ı .bilen hayvandır. 
~ ' ' ~ 

!' Dejenere insan da da tam bu 
k f l rakteri ve bu edayı bulmayor 

. [ , 
~ .

1 lYUZ . •• 
tr 1 'r 3 :ı: * * 

'. Ak~am, büyük çınarın dibin
' ' · n denizi ve b;:ı lıl:çıları scyret

ı.. 

EtemlZZET 
rinden hiç bir e rkeğin gözü ay- nül verilen diri, şehvetli, genç - Ne güzelsiniz Hanımefen- ağız taş ve .. Böyle dedirtebile - E tabii.. Kendinize pek 
rılmaz ve .. Her gören benim ve güzel kadtnd1. O, Belkiys'ti! di?.. cek beyin muhakkak kerpiç o- hor bakmı§Sıntz .. Ne de olsa 
gölgemle arkadaş olmayı ken· Fakat, bugünkü boşluk, kim- - Sizi seviyorum efendici- lur!. Zaro ağa kadar ömrünüz olma-

tim. Akşamın esmerliği denize disi için zevklerin en büyüğü sesizlik, sefalet bana hayatı da ğim... * * * yacak. .. 
çöktükçe hüznüm de o kadar ar ! ve en iyisi bilirdi!.. ha iyi öğretiyor. Ve .. Ben onu - Çok sevimlisiniz efen- On sekiz gün sonra Dedi. Sızı duymadım. Bugücı 
tryor yeis duyuyordum!.. Hele 1 Bütün bunlar şimdi yok. Bir sahiden daha iyi öğreniyorum. dim... Oooh .. Çok rahatxm !.. bile ölsem, biri çşksa da: 
bir balıkçının gözlerime garip tek insan bile kafasını çeviri?, O, öyle bir uçurummuş ki, in- Deyen ve en küçük bir şeh- Bu rahatlıkta geniş ınefesin, - Hayatta iki saniyen kaldı. 
garip, acınarak bakmas1 beni bakmayor! Bakanlar da ya ba- sanları ıbu uçurumun derinliği- vet nazarı, en basit bir iştiha insan hazzının bütün ferahlığı, Ölüyorsun artık!.. 
pek sinirlendirdi. Onun bakışın hkçının gözündeki acıyış ile, ya ne sürükleyip param parça o- ile gözlerini karşısındaki kadı- bütün zevki var. Artık azap duy Dese gene en küçük bir sil 
da merham~t vardı, istihfaf var bahçevanm bakışlarındaki la- lurcasına atmak için gene ka- nın gözlerinde dolaştıran erke- muyorum, ıztxrap çekmiyorum, kinme, hayat düşkünlüğü, ay-
d1, lakaydi vard1, kaytlıkla bakıyorlar. Öyle ya file ıkafile insanlar var. Bunlar ği bile affetmemek, ona: - Kimseye ceza vereme rılık hissetmeyeceğim. Tek şc· 

- Bu saatte burada bu sür- neye baksınlar, kime baksın- durmadan, dinlenmeden her - Sen mücrimsin... dim... ye içerleyor, ona üzülüyo-
tük te kim?.. lar? .. Soluk, fe rsiz, çökük ya- gün cinayetlerinin üzerine yeni - Sen canisin!.. Diye üzülmüyorum. İçimi bo- rum: Yavaş yavaş ölmek. 0-

Deyen bir istifham vardı! Sa naklarında kararan sönük bir ı- bir cinayet katarak yaşayorlar. - · Sen ahlak düşmanısın. . şalta boşalta, çiğerlerimi sön- nun içindir ki, Boğazda gnıbuıı 
bahleyin koruda da bahçevan şxk gibi duran ıbir ölü gözlü, so- Bu adamlara kimse çıkıp ta: Demek lazımdır. Bu, geri düre söndüre tefenessüs etmek ölüşünü artık seyretmek iste· 
o gözlerle bana baktı ve O göz- luk benizli, renksiz, cansız, bir - Hey katiller gelin bura- değil, en ileri ahlakın, aile ah- imkanını ıbuldum. Korudan de- miyorum. Güneşin çekilişi, yeı 
lerle: tutam etsiz kadına mı baksın- ya... lakının, i.nzibatçı ve ideal cemi nize, onun akşamlarına, esmer- yüzünün yavaş yavaş koyula~a 

- Adam sende .. Bir kadın!. lar? .. Hangisine? .. Yoksa öbek - Hesap verin hesap!.. yet ahlakının ifadesi olacaktır. leşişine doya doya; neş'eli mağ rak sim siyah oluverişi baı11 
Dedi, hiç aldırmadan, hiç bir 

1

. öbek vücudümü saran kırmızı - Atın yüzünüzdeki kılıfı ... · Hakikatte bu değil mi?. E- rur, içi boş bir adam gibi bak- hayattmı bütün safhaları il· 
şey duymadan yürüdü gitti!.. çiçeklere mi?.. Demeyor. Yahut ta demesini ğer, böyle olmasaydı topuk1a- mak ne sonshuz bir hazzimiş .... hatxrtabiliyor ve .. Beni üzüyor ! 
Halbuki, gene bu koruda ve bu Bakılan kadın, tapınılan ka- bilecek kimse çıkmayor! Bunla rımda sürünen insanlara: Yalmz bir teessürüm var: Düşünüyorum: 

1 



Noksan tartılı. ekmekler 
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_HAL 
Boza! 

Ekmek kırıntıları 
ve zaharin 

mi konuluyor ? ı 
Bazı mahalle aralarında sa

tılan bozaların ekmek kırın tıla 
rı ile dolu ve fena halde ekşi- 1 

miş oldukları görülmektedir. 

Darıdan yapılması Ia.zım ge
len bozanın, bir takım madra
bazlar tarafından meçhul bir 
takım maddelerin kaynatılması 
suretile imal ediliyor ve içine 
ıreker yerine zaharin konulu
yor. Diğer taraftan darı fiatı 
çok düşkün olduğu halde boza
nın kilosu krrk kuruştan aşağı 
düşmemektedir. 

Ayakyolu kokuyor 
t Kabataşta, Fatmahatun ma-

f cw l s 

SNAF 
Hastalar için buz bulunmuyor! 

1 
l hali esindeki cami in heiaları, [ 

- •- kmekleri fırınlarda satmağı tıklan anlaşılan kimseleri şid- çok müteaffin bir halderlir 
Mahalle aralarında mer"epl e 

1 
I'k r bularak bunları çırak- detle tecziye etmelidir. Halk, bundan şiddetle şikayet- - Istanbulda lbuz bulunma- bir hastanın hayatını kurtarır. ımuıile aradık. Hiç birinin mır. 

veya beygir üstünde ekmek sa- te 11 e 1 
.
1 

h 11 raların çidir. yor!.. Bundan bir kaç gün evvel takasında açık bir buzcu dlik-
ta.n seyyar ekınekciler bugün- lan vasıtas~ e ·;al a e a Esasen bu ekmeklerin fırın fi l hsan SALIM Şimdi siz deyeceksiniı ki, matbaamıza bir musevi genç kim yoktu. Vakıa, mevsim, bw 
!erde coğalmağa b~şladı. j da ~ttır~a ta 1~ ar. d - ru ise atına satılmakta olması da şüp herkesin soğuktan tirtir titredi kız geldi. Gözleri ağlamaktan mevsimi değil. Fakat, hiç ol 

, .. Eger soyle~~n der ;g okk~ heyi caliptir. Bir seyyar ekmek Adaçamları mahvoluyor ği bir mevsimde, bahsedecek yumruk gibi şişmişti. Heyecan mazsa muayyen merkezlerde 
Bize verilen malumata gore, bu ekmek~.er ~~ı~ e tar ~1 

nok çi, nasıl oluyorda okka başına B" "k d d . • 
1 

buzdan başka bir mevzu yok dan kıstlmıı 1esile: haatalar için buz bulunıdurulmı 
hayvan sırtında, mahalle ma- başında yuz ır eme ya ın hiç olmazsa kırk para ticaret• .. uyu a .. a akı çam agaç an mu idi? - Aman efendim, dedi, ne ıı icap etmez mi? 
halle, kapı kapı dolaştınla~ bu san olan~ar v~~:§· ar ekmekçi etmeden bunları sabahtan ak- g~den .~':111e ~ahvolmaktadır. Hem bu soğukta buz, kimin yapacağımızı ş.aşırdıık. Her tara 
ekmeklerin hemen de yu:zde .Beledı~e, .. ıyb den geçi- şama kadar hayvan sırtında do Soylendı_gıne gore bazı avcılar, işine yarar?.. Fakat hayır ... fa baş vurduğumuz halde bir Yuın, daima ihtiyaçtan e• 
Sekseni tartıda noksandır. Ba- len sıkı bir mura t ~ k sat- laştırabiliyor? bu mevsımde çamlar arasında \ Böyle dü~ünmeyiniz. Buz, sade dirhem buz bulamadık. Evde ılk, kışın pek u arandıitı içir 
~ı fırıncılar, eksik çıkardıkları rerek noksan tartı ı e me dolaşarak kuş avlamaktadır. serinletici hassası itibarile yaz krrk derecei hararette yatan hemen de hiç bulunmayan bw 
,.,_ • 0 1 h ı· . ı n caddelerinde . . . mevsiminde aranılır bir şey de hastamız için doktor buz tavıi- satışının bir intizama dulnu 

Sehrın go a ını a a ... Bunl~1} ruş~~ah ıttıhaz e- ğildir. Ayni zamanda. yüksek ye etti. Acaba, siz bir vasıta ile s~ mutlaka .ıaz~ıı:· .Be~e~iye 

• 

""""~----

derek gogdelennı kurşunla de- fiyevrli hastalıkların bır çokla- bize bir parça buz buldurabllir nın ve Sıhhıye müdinyetının e
lik deşik ettikleri için çok geç- rında buz tedavisi müessirdir. misiniz?. hemmiyetle nazarı dikkatin 
meden ağaçlar kuruyor. Esa- Sırası gelir, yüz dirhem buz, Telefonla polis merkezlerini celbederiz. 

sen bu kuşlar, çamlara arız o
lan tırtılları öldürdüklerinden 
buralarda avcılığın kat'iyyen 
menedilmesi Hiz1mdtt. 

Büyükadec1.ın: NURi 

Bayazıt postanesi 
Bayazıt postanesinin gişesi 

ve koridorlar pek dar olduğun
dan eshabı masalih, güçlük çek 
mektedir. İzdiham hazan o ka
dar fazla oluyor ki, gil!eye yak 
taşabilmek için saatlerce bekle [ 
mek lazım geliyor. Bu esnada ! 
bazı açıkgöz yankesicilerin de ' 
faaliyette bulunduktan söy
leniyor. Gişenin bir mikdar tev 
sii çok münasip olur. 

RAMi 

-----·-----

Güzel havada güneşlenenler .. 

ıstanbuıun Napoli kadar. pis. baştan beyanatta bulunma~ l.ü- li.k i~i~i ~aşannakla meşgul. gı
.. Ceınıyetı zumunu hissederdi. Resmımız, bı gorunuyorlar. Fakat hakikat 

olduğunu .. soyle.y~n b ile- son yagm" urlardan göl haline ta yaptıkları iş, gelip geçenle-
.Ak am murnessılı aca a, e dd ı · · · ·· ı · ·f t k . v .. .. 1 ar' ılıklı faaliye gelen en büyük ca e e~ız- nn uzer erme zı os sıçra ma -

Tashih 1 Geçen hafta havalar, bir ara- cek ~annedildi. Fakat bütün bu hur navuzun önü iğne atsan ye 
Geçen haftaki sahifemizde !ık hepimizi ürkütmüştü. Kış, tahminlere rağmen hava bir- re düşmeyecek derecede kala

Zeynel Abidin B. isminde bir bütün hızını sonuna saklamış den bire açtı. Şubatın son gün- balıktı. Eğer girdiğimiz Mart 
sana'tkarımızın yaptığı çümb~ş gibi görünüyordu. Rasatane bi- ~e~ni serince bir ~har havası ta Şubat gibi tehlikesiz geçer
ten bahsederken, banço demış- le bizim bu bedbin!iğinmizi ıçınde yaşadık. Bılhassa geçen se bahara kavuştuk dem kt. 

rmde supurge ~ .f ş t amelesini den birinin temizlem~ amelıy~~ tan başka bir netice veremiye
t~. geçen şu ~~ı f~krinde sebat sini tespit etmektedır. N~pol.ı ceğine emin olabiliriz. Caddele-
gorse, gene es ı • . d d h ·ı ldug" u halde hıç bır . . . . • . 
edermi idi' Bize kalsa, degıl e a 1 0• . . f 1 rını bu kadar ıbtıdaı vesaıtle te 

tik. San'atkar bize gönderdiği .. . Cuma, hava çok güzeldi, halk ' . . ' e ır, 
b. kt t ptıg" 1 . b haklı gosterır bazı haberler ver b.'t" .. .. kakl d . Resmımız, geçen Cuma Baya-

· b ehirde bırıncı smı tan sayı an . 
yalruı: eski fikrinde se at et- ş. d• ğm rlarda bu man mizleyen bir şehre, bu asırda 

ır me up a ya ı a etın an . . . u un gunu, so ar a gezıp ' .. 
çoya benzemediğini ve yepyeni mıştı. Bılhassa Trakyada fazla dolaşmakla geçirdi. İstanbul zıt havuzu etrafında guneşle-

k b ık . h . 'slig"i hak- bır cad e, ya u . . h' . . k me , e ı şe rın pı . lmaz Vakıa ilk nazar- bılemeyız şe ır ısmı verme ca 
' d .. ıed· - · "zlerin kıfa- zarayı a · • 

bir saz olduğunu bildirmekte- mikdarda kar yağdığına göre, cihetinde Bayazıt meydanı et- nenlerden bir kısım halkı gös 
ttın a soy ıgı so . .. ·· geciler bir temiz- iz midir?. 
yetsizliğine hülmnederek yenı da şu supur ' 

dir. serpintisi olsun İstanbula gele- rafındaki sıra kahveler ve meş teriyor. 

Kağıt üstüne tırnakla kabartma yazı ... 
Geçen gece matbaamıza yaş- ne sade yazı değil, bir çok çi

lıca bir zat geldi. Sebebi ziyare çek ve hayvan resimleri yap
tini sorduk. Cevap yerine cebin makta da mehareti vardır. Bize 
den bir kağıt çıkaroı. Bu kağı- tercümei halini kısaca anlatt: 
dm üzerine tırnağı ile bir kaç Kayserinin Camiikebir mahalle 
dakika içinde ayn ayrı hepimi- sinde doğmuş. İsmi Nisari, el
zin isimlerini yazdı. 1i yaşlarında kadar varmış. Ka-

Bu yazı, o kadar kusursuzdu bartma şeklinde yazdığı yazı
ki hayret ettik. Sonradan öğ- , 
rendik ki. bıı -~'"'! l:fı <f1t üstii-

\'akın senelere kadar sucukla- j 
rın dörtte üçü, ölmüş hayvan e ı 

tinden y:ıpıldıklarına şüphe e-, 
dilemezdi. Son seneler zarfın- . 
da belediye bu i şte biraz titiz 1 
davranmak sureti le ölmiiş hay ı , 
van etlerinden sııcuk yapan 
murdar herifle ;: iıı tic:ıretine kıs 1; 
men mani olabiliyor. Maam:ı · 

fih, gene ötede berid e bir ta
kım meçlı ıl etlerden yapılmıs ' 
sucuklara tesadüf ediliyo~. Şinı 
di bir çok dükkiinlarda satılan 
sucuklara imal edildiği fabrika 1 ıYısarı t.r~ 
nın etiketi konuluyor. Etiket-
siz sucuklar, daima şüphelidir. lar sayesinde fakirane bir surer 
Bunları yemeyiniz. Ve etiket- te hayatını temin ediyormuş. 
siz gördüğünüz sucukları bel~Jı Eski. s~!iis ve talik yazıdan ga
diyc memurlarıııa haber ven- y~t ıyı anlama~la beraber, ye-

bilmekte imış. Bir aralık, Sana 
yii nefiseniıı tezyini san'atlar 
şubesine intisap etmek istemiş. 
Fakat yaşı müsait olmadığın
dan kabul etmemişlerdir. 

Nisari Efendinin asıl mehare 
ti, bilhassa işini sür'atle görme 
sindedir. En girift bir örneği, 
bir nihayet iki dakika zarfında 
kağıda kabartına şeklinde res
mediyor. Nisari Efendi, şimdi
lik, Galatada Perşembe paza
rında Mehmet Efendinin kah
vehanesinde yatıp kalkıyor. Ar 
:rn edenlere her nevi kabartma 
işler ve yazılar yazıyor. 

Nisari Efendi yaptığı bu ka
bartma işlerin kendisine pek az 

' bir se} t min ettiğini söylüyor 
ı ki haklıdır. 

El ile ve bilhassa tırnakla 
Karamelacılar çoğaldı 

kağıt üstüne yazı yazmak gibi Dilenciliğin envaı arasında Onlar, burulan cesaret alarak, 
zanatlar, bu devrin rağbet gös- bir de karamela satıcılığı var- arsızlıklarını arttırırlar. Almak 
tereceği islerden değildir. Ni- dır. ~üçük yaşta bazı çocuklar, iıtem.iyenlerin ceplerine zorla 

· Ef d, · . 1 b 1 ellerınde birer karamela kutu- karame!A tıkarlar. 
yazı en ınııı :a :ırtma yazı a .1 k 

. . su ı e arsınıza cıkarak, size 
rı. va~~ıle bır ta~ı~ı l~attatlarınl zorla şek~r sat~ıak isterler. Bu nevi dilenciliğin bilhassa 
lıır pırınç tanelerı ustune Kulhü Kendilerine acıvarak. karame- küçük çoculdeı atasmd• taarn
val!ahi yazal"l': maharetini gös tasını almadığımı halci<' elleri- müm etmefc baflama8.I çok a

n ir ka 1. · sıkı. 1.rrrsınıı. cıktı bir hidiııedir 
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Ev ~bipleri 14 genç Radyo sahipleri Bilmecemiz 1 Berberler ~~11.A.A..~.A."-.J...J.....)CC() ........ .,,...,,.__-..."-"'..A.A..AJ'-" 

' 
ı 

1 
(B•t tarafı ı inci ıahifede) (Bat tarafı J inci eahifede) (Bat tarafı ı inci aahifecle) 

1 1 1 4 1 6 7 1 9 ıo 11 Cumaları dükkanlarını 
lı:ette radyo iflerini daha şumul A R/J.i~ .I.:O B AiC Al ıacak ve kanalizasyon sahaam- olmadıfı için her kafadan bir 1ü bir surette tetkik etmek lü- K /\ 1 D' E R 91 H A L' E L açmay~~~ 

daki binaların yeni teaiuta gö- ses çıkmış, herkes bir §ey söy- zumunu göstermiştir. Bu ka- D A Jk y E ı N J L :Al N E , :ı;ıer.~rler ce~y~ı ıdare he-
ce inşaat yaptımıalan zanıri o- lemiı: nun layihası radyoda çok ilerle ı-ı- - - ,- Y etı dun akşam ıçtıma ederek 
lacaktır. - Beyoğlunda bir meyhane- miş olan memleketlerin kanun- ~ T ~!·;.NJ]_V CAN cuma ruhsatiye me11elesini gö-

Şimdiki halde Haliç versanın ye gidelim... lan da göz önünde bulundurula- '-.-1 E - V --; T A Z E rüşmüşlerdir. Cumaları açık o-
1 cla yapılan tesisattan fazla yağ- - Sinemaya gitmekte fena rak memleketimizin ihtiyacatt- 1 Z ı• R\Aj!J t' • E N lan bütün esnaf gibi berberlerde 
'murlann tahribatmm önüne olmaz.. . na göre tetkik edilmek suretile Z •ı E KIJ. N _ F /\, ruhsat~?'e p~r~sımn artmasın-

Slnemal~ ~ M~ı Eça~ıııb:~şa!. ~ \~\ ~Ü~~l~R~ 0 1, .. ~ ~ 
Uf A ıatalnıdan viicude ıetlrilen en B( 'Y('K OPERET 

CENNET YOLU 
( DRE1 \'ON DER T A :-> K S T E ! • L ~: ) 

filmini ıakdim edtvorlar. 
M •: L t: 1: ıeı LILIA'i JJARVF.Y 

Fransııca olarak 01.G:\ TCHEKO\~A 
1 IE:'\R\' CARAT 

ı:u:.::ı ıg il il il:: 
I!: L il A M R A' da: 

! geçmek hususunda istifade edi- - En iyiai Bayram ııokağı.. tanzim edilmiştir. Layihanın ih \ ~Jii ~j~ •·1- L, O dan must~kidi~I_e~. Evvelce cu-
r , liyor. Artık Eyibi, Eminönünu Beğenilen teklif bu olmıq, ti va ettiği ahkama nazaran K/ A ı R, ?'t [~ iG A L t P ma ruhsatıyesı ıçın 15 kuruş 
ı. su bumak tehlikeleri kalma- hepsi birden, en kelltinne yol- hangi neviden olursa olsun tel- ı f Rlt'•IJl'AIN K AIR A pul ~arası alınırken şimdi 15 ila tarafından ıemsll edllecekıtr. 

Almanca olarak 
WILL Y FRTISCJ 1 
l.JLIAN HAR\'!<:\ 

OLGA TCHEKO' ... 

Jm§tır. dan Beyoğluna çıkmışlar. Bü- siz tesisatı sahipleri hü4cilmetçe ıı N ı-ı F !Al K ii E Hl-L SO lı~~ a~n~adır: . . . Piıc ZENGIJ\ MOKAF.~TLl "Mü."'.>.eAiü'.:' ' 

1 

Eyipteki tesisatın kabulii yük Bayram sokağına girmiş- yapılacak münferit ve ya umu- Dunku ıdare hey etı ıçtımaı filmi han~ liııanda beyendlniz ve sebebi nedir? f 
. kat't muameleai bitirilmi§tir. ler.. . mi talep üzerine tesisatlarını fa çok hararetli olmuş ve haber al- ""'"'"""""'"V' __ ..,..,__.,... ,...l'""'l_""'""'_""...,...,....,.v-;ı 
Yalım mecralar için yapılan i.- Sağdakı kapıya göz uydura- aliyetten kaldırmağa ve keza ta- dığınuza göre berberler ruhsati- cx::x:) '-"-""'-"""'"'""-"-'"-".._.,..J 

a• 
1' 
1 

karalara bazı lrjmuler tarafın- rak, soldaki pencereye tırma- lep vuku unda bu tesisatı hüku- ye parasından kurtulmak icin • • • • • • • t • •••••••••••••••••• 
r r dan öteberi, ha,ttl catal ka§ık ~ralı:, nazenin yosmaları olan met emrine vermeğe mecbur- 1 cuma günleri dükkanlarını ,aç- BiltUn tehir balkı berbalde i 

ıı . •gibi şeyler atılıyor ki bu ıulann hır ev aramışlar.. durlar. Ayni suretle posta telg- mamağa karar vermişlerclir. A S R İ S f N E M A y A 
ı: muntazaman mecarive vitıneai- Nihayet kapalı, demir bir raf ve telefon idare...: evvelce Önümüzdeki hafta berberler gidi 'JET J .,. o• P » • RO GOLDVIN MAYER'iD fe'Vkalade f&lıeseri NORMA 

1 

t ne mini oluyor. kapı önünde durmuşlar .. İçlerin verilmiş olan bir ruhsatnameyi cemiyeti heyeti umumiyesi top SffüARER ve LEwlS STONE ve ROBERT MONTGOMERY gibi 
ı: Haliç venanmda Ayasofya- den biri arkadaşlarının omuzna geri almağa ve ya ücretli bir 4 !anacak ve idare hey'etinin bu 3 büyük yıldızın temsili mnbıe,ımlerl olan 

dan itibaren Çemberli ta§a ka- vurmuş: tesisatı muvakkaten mühürle- kararı kabul edilirse badema K A D 1 N A R Z U S U 
ı, ı 

1

dar tesisat bitmiştir. Program - Beni dinleyin gelin de, de- meğe ve ya evvelce kaldırılmış _ -1 berberler cumalan kapalı bulu- filmini temaşa edecektir. Haklk1 bir haribdlr. 
mucibince Vefa caddesine ka- miş, Eftimyanın hanesine gi- ve ya hiç konulmamış olan tesi _.: nacaktır. i lltvetcn: Bu gün 'ut 16 1-i ıeanıında ve snvııredıı zengiıı vaı~ıte 

ı dar yapılacaktır. Evvelce pro- relim... satı yeniden koymalı: hakkını 'I Ziraat odaları proRramı: AKiLLi MAYMUNLAR bUytlk •!lence aUmero&u w 
,gramın yedi buçuk milyon lira- Girelim mi?.. haiz olacaktır. Bu yüzden bir - - ASSO ve JANA met11ur çingeneler. 
~ya tatbik edilebileceği tahmin Girelim.... . gune tazminat verilmeyecektir. --ı---,' ANKARA, 

2
8 (Telefon) - •••••••••••• 841•M•IHl·M·IHl·M·IHl·M·N·Ml·~·M·•• 

J ı ~dilmişti. Halbuki inşaatta mas De~hal, hır kaç el bırden ka- Alıcı tıeaisata ruhsat almak için 11 , M~mleke.timizin muhtelif . ~er- .................... ~ 
1 ,raflar mümkün mertebe kısıla- p_ıdakı ufak zilin beyaz düğme- posta ve telgraf idaresine yazı lerınde zıraat odaları te~kılı ve Bugün A R T 1 S T 1 K Sinemuına &!dip 

rak bir buçuk milyon lira kadar sıne uzanmış.. ile müracaatta bulunmak lazım •••liıflı.ı bllmec•ml2 bu suretle mesela Almanyada f Ü Ü 
· İki dakik ı U ..... (8) ş d oldug"u gibi bu odaları halkın Ç K f R M 1 Z ( G L 

ı. 
1 

tasarruf edilebileceği anlaşıl- a sonra, demir kapı ve kafidir. Ancak reşit olma- - n oguten · art e a-mıştır. da ufak bir pencere açılmış, saç yanlara, vesayet altında bulu- tı (2). ve köyliinün ziraatçilikte reh-
Aksarayt sellerin tahribatın- lan oksijenli, suratı boyalı bir narılara kanuni vekillerinin mu 2 - Valide (3). Erkek (2). beri yapmak esasları üzerinde ' 

dan kurtarmak için Aksaray _ kadın başı uzanmış. vafakati olmadıkça ruhsatname. 3 - Kase (3). Nota (2). Ziraat vekaleti tarafından tet- 4 
O 

ı C k 4 B' · t' · (10) kikat y3.pılrr.:lktadır. f 
_Yenibahçe mecrasının inşasına - oo?··· ,o sunuz vire .. verilmeyecektir. Ruhsat itası - ır smema ar ıstı . ? 

filmini Ki>rmek ve saaı 16 1-2 111atlneslle lıet aqam ( leıaııbııfda 

. ~idllmımiş ) en güsel tangolarını oynayacak 

ALMA ESPANOLA 
orkeıtr11ını dinlemeli Haşiye Bestel<Ar GALIB~:RTI taralındu o na 

1 
yakında başlanacak ve iki bu- Kompledır!... senelik on lira ücrete tabidir. 5 - Ekilmiş arsa (5). Hücre Son zamar.larda Ankarada f 
ıÇUk senede ikmal olunacaktır. Bu ne demek?. Beş kafadar, Bundan başka hükumet alıcı (3). toplanmış ohın ziraat kongresi 1 

' Etfal hastahanesi eteklerin- uınumhaneci kadının bu ha- makinelerle teferrüatınm mali- 6 _ Duvar (3). Tembellik (6) murahhaslannxnda bu husu~ C nan gitara ıoloları bet müsamerede büyQk 
ide Fulye deresi civarındaki bos- reketine sinirlenmişler .. Bu de- yet fiatlerinin yüzde yimıi be- 7 - Nota (2). Masset (2). ls- hakkında fikirleri alınmıştır. fMMMMIMll9••••••D 

1 

J 
1 

• itanlara pis snlann dökülmesine fa kapıya umruklar inmeı;e ba~ şini geçmemek şartile damga tifham (2). ~unların bi~ kısmı odaların tesi ,....,""'"'_......,"'""'"V""V"'V"'V"'I. 
t , 1 ·meydan vermemek üzere yapıl- lamış .. Bir gürültüye sebebiyet ücreti namile bir ücret almaya 8 - Kendi memleketi (4). sı taraftarımr. K CX::OD ıf. j kt k k El k d 9 _ Nikah (4). İktısat v. ekJiı-ti bir müdde.t A 

l 

imakta olan necra iki ay sonra verme en or an ena apı- mez.un .. u:. Telsiz telefon işlet-
.§ faaliyete geçirilebilecektir." yı ara~~ş.... mesı hukumetyemuvalı:katenbaş 10 - Birinci (3). Büyült (3). d_aha tetkıkata devam edecck-

E R 
ıh .· İçen gırmışler .. Elena el'an kasına verildiği takdirde hüku- 11 - Şimşek (4). Yorganın tır. • .. , 

( OPERA COM!QUE ) t men. op 
A ~ D R E B K A U O K 

ilı 1 it Mecari müdiriyeti, kanalizas kalabalıktan bahsediyor, dışarı met bu ücretleri hükmen ve ya bir arkadaşı (6). Meclıs encumenlerı 
O' 

1

1 ,yon inşaatı esnasında müşkilat çıkmaları için yalvarıyormuş. tamamen devre mezundur. Re- Yukardan aşağı: ANKARA, 28 - Meclisi ik- ,...,.._,....,_,....,.....,....,._ ....... .__.,,.. ....... 
d • .çıkaran Terkos sirketini beledi- Salahaddin fazla ısrarın bey- aksiyonlu tesisata müsaade e- 1 - Denizin çoşması ( 5). Zen- tıs3:t encümeni, bugün Maliye 
I~ .yeye şikayet etmiştir. Bunun hude olduğuna hükmetmiş .. Ar diln;ıeyecektıir. Keza yanındaki gin (5). ve lktısat ve!cillerinin huzurile 

. ' • 
r 

1
üzerine belediye de şirkete şid- kadaşlarma iaşret etmiş. telsız alıcılarına her hangi bir 2 - Genişlik (2). Şart edatı öğleden evvel ve sonra olmak 
detli tebligatta bulunmuştur. -Eee .. Bırakıncanım. Gide- surette zarar veren alıcı tesisat (2). Nota (2). üzere iki celse aktederek, ka

Şirket, bazı mıntakalarda !im şuradan .. Başka ev yok de- ile otomatik reklam tesisau re- 3 - Havadis veren (6). Su ta- zanç vergisi layihasını müzake-
,kanalizasyon dolayısile yerinin ğil a. fedilir. Türkiyede bulunan ecne şıyan ( 4). re eylemiştir. 
,pegistirilmesi icap eden su bo- İçeride başka bir kafile var bi siyasi memurlar ruhstname- 4 - Lezzet (3). Bugün dahiliye encümeni a-

en mükemmel eser 

YALAN rı.ılarının tebdili ameliyesini, lerini hariciyenin tavassutu ile 5 - Vucut suyu (3). Hala (4) razi, maliye encümeni muamele 
masrafı belediyece verilmesine O esnada içeride, pür neş'e posta ve telgraf müdiri umu- 6 - Göz yaşı dökmek (6). adliye encümeni icra ve iflas la

ıtı ,,hra~_en ha~talarca uzatmış ve Beykozdan tam dokuz kisi bu- miliğinden alırlar. Ev sahipleri 7 - Vakit aleti (4). Vermek yihasının müzakeresine devam 
le\ 

11 
u yuzden ın. aatın teahhüriine lunuyormuş... " kiracılanrun bina üzerine anten (3). etmiştir. 1 .;.;.:.::cITTOUÜfı~;;;;jj~!!!!~~~~~~~~~ 

ccı ı .ehep olmuştur. Kavga nasıl baıladı? kurmalarına mani olamazlar. 8 - İstifham (2). Aletler (4) Encümenler, on gün zarfında MARfEBfil. ıa~i · ı Halbuki_ diğer alakadar şir- Kapıdaki gürültüyü duyunca Ancak binanın emniyeti için 9 - GeniŞ: (3). Köpek (9). vergiler tadilat projesinin, mü- den dıha kuvvetli olın 
MÜDDEi UMUMi HALLl':RS 
0/ 0 100 Fransızca sözlU Rob~rt 
Vienne tarafındın ve P. Ll DAU 

tı .' ıı<etl~r kendılerinet erettüp eden gençlerin kan birden beyinleri- bu tesisatı kiracı hesabına ken- 10 - Büy "k bir heykeltraş zakeresini bitirerek hey'eti u
a.: ışlen zamanında yapmışlardır. ne sıçramış... dileri yapdmasma lüzum göste (5). İğneli sinek (3). mumiyeye sevkedeceklrinden 
ıa 'ı ı: On senelik program ikmale- - Kapı dışarı edelim şunla- rebilirler. Ayni layihada kara- 11 - Ben (3). Bunamak (4). her gün toplanacaklardır. 
e ~ ı1 lildikten sonra diğer mıntaka- n! diye hay'lı:mmşlar.. da ve gemiler üzerinde telsiz Sonuna bir (A) gelirse iş layihası ve Demir nun piyesinden mulcıebes filim. 
Ş 1 ' arda kanalizasyon tesisatı ya- Kapıdan çıkınağa hazırlanan alıcı tesisat ve bunların arala- yapmak manasına gelir. Mümessilleri: jl!:AN MAX. CO· 

1 k K d 
• • •••• • • - yollar idaresı' 

)1 aca mı? Belediye 
0 

kadar asımpaşalı uzun Cemal bir- rın aki muhabereler hakkında K ) C u:TTE DARFEUfi, n HEN-
ır. ı ı :ıarasızdır ki şimdi bununla meş den bu sesi tanıyarak dönmüş: ahkam vardır. Kıyı istasyonları ema enap Bey ANKARA, 28 - İt kanunu RY KRAUSS 

e
1 

i ·g~I bile olmamaktadır. - Vayyy Şazi! .. Sen misin? .. ücret listesi kelime başına dahi ne diyor? layihası, Vekaletler de tetkik e-llı••--------rJ 
·ı 

11 1 
Burada işin ne? . li muhaberat için on. kuruştur. Tıp fakültesinde nızalı kitap dilmektedir. Bilhassa müelllle$e- ---•Bu gün herkes •-•il!! 

. ı ,. ı 1 t . k ~ .. Do.kuz genç kapıya ınmişler Telgrafname __ kıyı . ıstasyonu- meselesini halletmek üzere top- leri ve çalışan amelesi olan Ve- E T U A L Slr.'EMASINA 

:e • s ern şır e inin k 1 b - k"l ti b k Uz · d d ~ L 
1 

ı ote ı ere çatmı~lar: n~n ulund_ug;ıı şehırden başka lanan komisyonun karar raporu a e er, u an un erın e e- gt ip 
.-

1 
,
1 

muame'atı Uzun Cemal ıle arkadaşları bır şehre aıt ıse telgraf hatla- tebyiz edilmektedir. Rapor bila- hemmiyetle tetkikat yapıyorlar. RAMON NOVARO' nun 
18 ı 1 •- hiddetlenmişler. rına ait ücret başkaca istifa olu- hare fakülte müderrisler me !"- Nafıa vekaleti, layihayt be- muvaffaklyeıl olan 

rl
;· ı~ekiıı;::;:~;~n;ir~~:~~y~ürkediye~ .- Çıkın kapıya . erkekseniz! nur ..• Telsiz telgrafnamelerin sinde müzakere edilerek kac~I ~dayı t~kik Ded'vlet ı;>e~ry?lları iMPERATOH~N JjJERi 

dıye mukabele etmışler.. dahılı telgraf hatları üzerinden edilecektir. ı .. aresıne tev ı etmıştır. idare 

JtMI AIOU.O 
IWISllOIM 

QAUDl fJlllJltRI ... 
~~ ... 

büıUn lsıanbul halkını 

GLORYA'ya 
·-- ko~uşturuyor. 

UFA'nın bilylilı: san'aılclrlarııdın 

Berlinli bllyük yıldız 

DOLLY HAAS'ın ı ı h .ekttir. &_i.rkel t bu hususta hükil- keşide ücreti dahili muhaberat Dünkü gazetelerden b' . k - ruesası, encümen halinde top- fil•.ini görecektir. 
Hı ı )le e muza :ereye başlamıştır. Sokakta kanlı boğuıma için beş kuruş olarak tesbit edil m· b" f h k ırı o lanarak tetkikata başlamı lar- lltveıeı; FOX MOVIETONE 
,. ı ı liman haberlere göre İstem z b t t hkik . . S h" . ısyonun ıtara are et etme- d . JURNAL •uılü halihazır dünya L ·ı h . ı d il t:d 1 .,. ı: k ·1 a ı nın .. a .. a~ına naza- 1!1ıştır .. a ıl !~syon bulundu- diğini, Kemal Cenap Beyin ta- ır. . . havadisleri. Aıı ~· rcsı atın a ıem ı en 
ı~: 

1
,1r etı e tosta ve telgraf idaresi ran kafaları tutsulemış bulunan gu şehır dalıilıne ait muhabe- rafı iltizam ed'ldiğini ya· d Demıryolları ıdaresi bu layi- K k} Y }d 

tr l #l' 05e e etrafında mutabık Beykoz~ular bu hareketi hazıne rat için bu ücret yüz paradır. Dün kendis·ı'e g··r" t'z~y.or .. u. hanın idarenin çok aleyhinde lilllll!i!ll•lllll• uyru U l iZ ftıJ 1 :almışlardır. Sirket buradakı· dem 1 H b' d k H · • 
1 0 uş ugumuz b 1 d " · ~ 8 ~f 1 f 1 . b haf , emış er.. ep ır en apı- arıcı muhaberat icin 615 Dr Ke 1 C B b' d . u un ugunu ve daıma hizmet- ' ' ' 

1 mı u ta <üıj . 1esisatını hükumete terkedecek ~a ü_şüşerek, Kasımpaşalılann frarılct•r. · ' ki:. ma enap · ıze edı ler hususunda Demiryolları ida-ı Per~embe 11 MELEK Jıt · jr. uzerıne çullanmışlar.. 1 .. . . resi istisna edilmezse masrafın 5 ~I 
•-~ ı. Diğder taraftan şirket Yuna- Kranlık ve çamurlu sokakta, larmd.a, esmer, kısa boylu bir yot-ur Bis~s:ır ::ı.ı.~t aslı ~~aslı ücte bir artacağım ileri sürmek- !\farı "A,dlmmuandllılı,h,,cw·ncs j' Bu'tu·n 1?-taİ~b~lmh.,al:.:~~~,,,ıerini 
•d . 

1
J!Stan aki işlerini de tasfiyeye iki taraf arasında dehşetli bir gen~tr.. . · _n ~ ~ reısı de tedir. ,., " 

ı ı fBŞlamışur. Oradaki tesisatını mücadele başlamı .. Saıt, ırı boylu, güçlü kuvvet- resmen t~kzıp etmıştır. Evvelce T-kd• . k h . 
I' • Ja Yunan hüklımetine verecek- Yumruk, tekme,ş tokat sille .. li ve ~ok halim, çok sakin bir de ben bılha~s~ k~misyonun bi- a ~rı ıymet . eyetlerı ,ı! ;ir. küfürler... gençtı Beykoz fıftbol takımın- taraf olması ıçın nca etmiştim. G~r?ı Trakyaya gıde~ek olan ı Sinema _ Tiyatro -, kamıı.ştırıyor. 

/r' 1 lngı'lı·z kadın gazetecı" Kasınıpaşal N t da " bek,, oynardı. Bu gibi dedikodular ayıptır." takdın kıymet heyetlerı hazır- . ı eşe , sporcu -- !ık! 'k 1 tm k ·· d" İ 1 aı ' ılM K k h . • d Saitle boğaz boğaza boğuşuyor Tahkikata devam olunmakta Naki B Ankaraya gı'tti• B arkını ~ ma e.d e uzere ır.. s. B. DarOlbedayi HERKF.S KENDİ 1 
-~ ı' m. 00 şe rımız e !armış... d_ır. 8_?y'leni~diğine göre, cinaye . • .. .. .. ~ş on::ısyon gı ecek h~r ko- telftelllerl 

· A Sporcu Saı't Ef b ki tı doguran amil sade umum Tıcaret umum mudunı Naki mısyon uç azadan terekkup ede BAHTINA 
1 

vrupanuı he b""tü bii- . ıça anıyor - k · B · IST• _..._. Bu akşam ----::-~--~--.;;..;;;... __ .. 

l 
ı ~- şehirlerini men_ u n__ . Sporcu Saidin güçlü bazusu hane kapısındaki kavga olma- ~y dün ~~aya avdet etmiş ce tır. u k<?mı.syonlara dahil IUllllUI saaı il,30da Kadıköy Snreyyı Stnemuı 

• • . -""·! . k_gezınış_ve g~ önünde dakikada d k'k dığı, evveliyatı bulunduğu anla tır. Mumaıleyhın buradaki me- azad~n Muhıddın ve Kemal B. ~ 1 Yunan Operet - Revüsü 

1 
ı, ,...':' _enn ıtap halınde blJ'er derm ' ld~ a 1 .. aya şılmaktadır saisi hitam bulmuş yün tiftik lcr dıın Ankaradan şehrimize t K J • 1 

berini yapm•~ lan ı .1. anının aza ıgım goren · · ' ' ' ı · ı d" · ~ on 
1 dm az '-:-" ? ngı ız Neşet, birden ceketi altından . J?ige: ~tan 14 gencin bi- afyon, fm~ık ihr~catı hakkında ge ~ış er ır. Dıger .. azala~ da Vod"'I ymplı • Kudod - Rlcudi 

• <ook a g . e~eı:ıiennden Mn_ı. bıçağını sıymnış: Bu be az rıbırlerı uzerine attlıp boğailaş ayn ayrı bırer talımatname ha- bugunlerde ?elmek uzeredırler. •• Yirmi damla AtlM Reviiıti 
İf ı· ~ \; Bağrı' fikirle .Mısır, Sunye saplı uzun dar yüzlü ' r . tıklan zaman zarfında polisin zxrlanmıştır. Bu talimatname- Azalar geldıkt111 sonra heyet- 1 1 a perde BeyotJu Dördüctı sulh hukuk 
:""" ı t İuktan :,t ta te~tt~ bul~- uçlu bir bıÇakmış... ve sıvn hadise mahalline yetişmemiş ler~e _ismi geçen dö:t. ihraç mad !er hare~t edecekler~ir. 1111 NaklH: mılıtımeıinden: Bıılııılıöy emrazı 

. nize eıe:.~pevvelki gun ~- İlk darbe Saidin sol kolu al- olmasının da cinayetin vukuu- desının kıymetlenclırilmesi ve Yunanıstan ve <;i~rbı Trak- Nabi Zelti B. üllye ve anbiyc ha••b .. ~sinde 
! 1 • gti" "" erapalu otelıne una isabet etmı'ş İkın" . . .. na meydan verdiği zehabını ha- kıymetlerinin muhafazası ihra- yada musakkafat ıçın yapıla- ıedavi alanda bul"A•n müteveffa 

pmtf r ... cısı go- ' k t kd" · kı · · 11111111 Gltc her --a J. 'j M · Kook t beğinin altma Üçüne" ·· 
1 

sıl etmektedir. Bilhassa bu gibi catım kolaylaştırılması gibi ted ca a ırı ymetten ıstıfade gün_, 18 110 Hacı Şakir bey otlu ıaıo tnellüılü 
k ı :, ıafta ı:· 

1 
st~bulda da iki omuz~ sapb~ış usu 80 daima kavga ve gürültüye mü- birleri ihtiva etmektedir. etmek üzere muayyen müddet itibaren açıktır. Cevat beye Beyotlunda Feyruz •!•da 

. Jukt a arak t~k~~ b~lun- Ve Sait, yediği b;~k darbe- sait mahallerin sıkı bir zabıta Bir tavzih nrfında takdiri klY':1:1et komis- Alıı ya~ından •talı çocuklu Sakabaşı mahallesinde Hallaç soka-
. le. ~n ~nra_şebnnul zın bır reh lerinin acısile kıvrılarak yere nezaretinde bulundurulmamış Tıbbı Adli mildir muavı"nı" yonuna 600 kadar muracaat va- tiyatroya kıbal edilme&. AJnda Meri aparamaaırun 3 numarah 

v nnı yazmaga as ıyacaktır olması d'kk t' lb k d" kı olmuştur -'--'----------- dıır· ... d L· h 
t ' Mm. Kook yeni - Türkiyenın.. ~varlanmış, ve derhal vefat et ı a ı ce etme te ır • Dr. Fahri Can Bey, Rüstemiye Bu müdd~tin h"ta d Ferah sinemada m e saııne emfiresi Leman . mış Beyk kl"b·· . t" d daki f ı mm an son Hanımın \·asi tayinine 24-~-9.31 
it· . erakkiyatmdan, Türk kadınlı- ···· . . . oz u u rıyase 10 en: vapurun . v~ at hadiseleri ra vukubulan 200 müracaat k _ Bu gece tam 9 dı Fran<ı1. hole· ·hı d 

1 ,mm tekamülünden bahsederek Polısler yetı9ıy_or. Klübümüz azasından ve bi- hakkında hıç hır gazeteciye be- bul edilmediğinden alakadar!! <örü Balkın ~ampiyonu Frank! ~:;fi;ete .~%::ı'":ı~!m~~u:~~u!undao 
!emiştir ki: . Çok ge~meden hadıse mahal rinci futbol takımı idmancıla- yanatta bulunmadığım gazete- Maliye vekaletine mu··racaat etr :\fanen '° Scl&mi bey tıtlraldle 

ime Taksım r k'· k · . b"ld" · · - blyülc BOKS i\JAÇLARl. 
"- Son zamanlarda T" ki . po ıs mev 11 omı- rından Sait Bey eseri cinayet mıze 1 ırmıştır. mişlerdir. 
· .. . . ur - serı Asım B yetişmiş k' 1 k · renın vucude getırdıği terakki- . 

1
• • ' ve ~a ~ o ara genç yaşında hayata ve-

at arasında en büyük eser ıle a akadar şahışların kaffesı da etti. Merhumun cenazesi bu 
rürk kadınlığının siyah örtüler- ne~~et ~~-tına. alınmı~:ır. , . ~n Beykozda Ali Bey çeşmesi 
len sıyrılarak serbestiye kavuş- B ~ uddeı un:uını. Nıyazı cıvarındaki evinden kaldırıla
nasıdır. Şark'ın mazide umacı _ ely c1ınayet tahkıkatıle meş- rak Beykozdaki aile kabristanı-
ribi .. .. gu o muştur na d f d'l k . t , ortunen mutataassip kadı- y · . . . e ne ı ece tır. stanbuldan 

ı ıı yerine bugüq Türkiyede bi ... ~Pıl.~n tahkıkat netıceaınde cenazeye iştirak edecek arka
•ım gfüi giyinen kadJnlar yaşı~ ~utun şut~·eler Neşeti1: üzerin- daşlar Köprüden on biri çeyrek 
·ır." e temer uz etmektedır. geçe vapurile gelebilecekler-ı 

Ne et on · 

--. Barik'. hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı ~'!'!'"" 
Galuada( nyon hanında klln ÜNVON SiGORTASINA -

Yaptırınır. 
Türkiyede bila fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ı · ÜN YON 
! __ kumpanyasına bir ker~ ııfnmadaa 

latanbul 8 inci icra m~murluğundan: 
Bir borcun ödenmesi için ıahrı hacze 
alınan (No 1302 Sosiyeıa ltalyına 
Volf di Montori .\. gaz Prcveıto) 

marlralı moıör maltinuı 8 - .ı . 93 ı 
tarlbiDe mü .. dll pazar günü öğleden 
. onrı ıuı tlddaı idbaren Y edilnıle 
haricinde Oe111itbaae caddesinde ıabıl< 
Modlano ve 8uaıı deri fabrikasında 
açık antuma Htrrile aaıılaclfı ilin 

Beşinci icra daire:inden: 
l\lahcuz olup .;atılması mıı· 

karrer bir adet degirmen ın ı· 
kin e~inin 2-.3-931 tarihine nı u· 

dif pazartrsi günü aat 12· J 3 

ıırasında (;alacada Voyvada cad
desinde l 5 numaralı mağ3t.a 

öniinde birinci arttırması yapı· 

lacıktır. Talipleriıı m ıhılliııd • 
hazır bt:luııacık olan mc ırı ıru· 



.. 
Öksürük. nezle, 
boğaz eğrılıM 

" lırenfllln .... ..,,.. 
mani olmak 'a 

ltdavı etmek için 

YALDA 
PASTiLLERi 

kullaaials 
llGt(ln cCilile H ccu 

depolar .... 
... ı1 .... 

YALDA ...... taf.,.. ht8 ... 

·-iııde ıaı., ..... 

Y eJkenci vapurları 
Karadeniz po3tası 

Samsun n:ı: 4 

ÇARŞAMBA 
gıinll •ktımı 18 dı Sirkeci nluı

mından hardcetle ( Zonguldak. 
lnebolu, S.msun, Ordu, Glrelllll, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) ilke· 
lelerine azimet •e ndet ede 
Cekttr. 

Ta!ıllaı için Sirkecide Y elk•tl 
banı11da kl'• ıcenıeslae milrı· 

cut. Te!. l.t n ıul !SiS 

Merkez acentl' sı Gataıa küpril 
8afl B. l!J62 Şohe Aeenmi : 
Sirkeci M:übilrdl: zade bnı 1 
274-0 

Pire -lsken~eriJe 
postası 

(IZMIR ) va- Salı Salı 
puru 3 Mart ı oda 

Galata'dan kalkarak çaıtımba 
bahı lzmir'e perşembe Pire'ye 

cumartesi sabahı isken deriye 'y 

varacalmr. lskenderiye'den Pa· 

ı.arteai l 5te kalkacak Çaışamb 
Pire'yc uırayarak Perşembe 
lstanbul'a «Clecektlr. 

A vvalık sür'at 
postası 

( Menin ) npı1n1 1 Mart 

..ıa güni.ı 17 de Slrkeclden 

Gelfbofu Çanakkale 1'11çülı:· 
byw, ııtnıalt, Burhaniye, 

AJYalıl'• .kalbe•~. dönilşte 
Alnnoluta da ııırayacakltr. 

.. amuk Senayı ve Ticaret sınlık oromobil 

Türk Anonim "rketl Berllyc markalı kapalı bl-
PJıı ,,< ."ınııi ve ncared Tilrt nek otomobili 600 lirada 

l\nonım Şırk ti hisaeclarantnın 30 isteldlsi ü7.erindedir. l<'azlasına 
\iırı 1931 ıarihıne müsadlf pıur· 

v. ı.lınak isteyenlerin 5 mart k,, :::nnü saaı ı ı de Galaıı 'da ıura· 
tııu,ıılapaşa caddosinde 14<1 num•· 931 perşembe günü levazım 
ratı Ül'agimyan hanında 4Uncü kattı arttırma komisyonuna gelme· 

MfL[J)'fIT 1 ~/.-\H. 

YENl AÇILAN LİSAN KURSLARI 
Türkçe, Fransızca, lngilizcc, lıalyınca, AlmanCf, lspan)olca •e 11ire ... 

(ayıt maamelesi başlımışhr. 
Tecrübe deni meccanendir. 
Ankara : Merkez Han, Hacı Bayram caddtsl. 

lstanbul - 356 istiklal Caddesi -· l LAN 

Kozlu Kömür İşleri Türk 
Arıonim şirketinden: 

Alelade hey' eti umumiye içtimaı: 
Şirketimizin 1930 senei hesabiyesine ait alelade he'yeti umu· 

miyc içumaı 30 Mart 1931 tarihine mi.ısadif pı:ı:ırtesi giıniı saat 
on~c Anbrada şirketin merkezi olan Türkiye I? Bunka;ı hina

sında aktedilecektir. 

Ruznamei müzakerat: 
ı - 19110 senesine ait meclisi idare ve mural..ip raporlarının 

kıraat ve tasvibi. 
2 - 1930 senesi bil!nçosunun ve kanmırnr ve fai?.i muha,sas 

hesaplannın tetkik ve kabulile mecli'i idarenin ve miirakiplcrin 
ibra~ı ve temttüün ~ureti tevzii. 

s - Meclisi idare azalarından ınııddeci hitam lıulanlırııı. 

erine a.za intihabı. 
4 - 1931 senesi mi.ıralriplerinin tayını. 

5 - 1931 senci hesabiyesi alelAdc hey'ti umumiye,ine kader 
muteber olmak iızre n•eclisi idare ıı.z~larının hakkı huzurlarlle 

19Sf senesi müraklp ıietetlerinin tc bit; hususlarından ibarettir. 

19::ı. 
!ES! 

bedava olarak alze ıC.!l eden tzahıı vttir, 
k~ifnımc tınzin1 eder. 

milhendbNri 

••••••••••••e .......... ~•ı 
1726 Numerolu 27 Eylfil 1930 tarihli kanunun 

tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 
Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışlan 
26 Şubat 1931 tarihindeki vaziyet 

1' - Döviz Giriş ve Çıkışlan 
18 - Şubat 1931 tarihinde mevcut enll<i bakıyı L 
TahıU edilen yahut hafta zarftndı tahsil edilecek ulan 
Dovlzler 18(2 2612 tarihine kadar L :;oc> 
Hafta zarfında çıkın Do\ lzter 18 '2 
26/2 tarihine !.adar 

l"ark. 
" 81.000 

Oııoınlı bankı ı •edindelc.i 

886.500 -

80.SOO 
26 - Şub.ı 1931 ıart iııde 
Dövizler HkOnu 1.. 806,000-

'l! - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışlan 
(.'ıhn Evrakı ıktiyenln 18 Şubat fQ,ll 

Pazar 1 MART 1931 

S. K .... ISTANBUL (Postahane) 
1200 .... .. : c...--

• ı StM, .... ,.,eti ••• ;au.,. .. ı l&r•4 

14 K•. VARŞOVA (1411) m. 
21. : Pi799 '-•ili. 
Zl,»: P'7-e ile ..,.çaı.,. 
Zl,JS: llör -"" ..ı.ı.;y&L 
Zl,lt: Ha-. ı...-t latönı..ıı...ı. ... k. 

limı.... 

Z3 ' F'71-
... koa,. 

100 K .... MOSKOVA 1304 M. 
21.,»: ..... --· -zt..,31»: a., ı ..a. ıılai ile ... riyat. 

• KY. llUDAPEŞTE (l&O) m. 
..... zn.. ....... 
17,11: a.Q• ...._. · p • i9ia Mr • Me. s.ı... .... .• 11:-

..n.. ...... Hl, lııotU-.... .,. 
w-.ı. 

11.JO: DM .... 9'ar--.&e ·~ opcr• 
... ............ -... ı..ı. c:.. •. 
NMla -±' tile 8 ' li,e mu•iki 
..,,....._ ~ •• Brahm• 
__.lcıı. f a 1m..,.1. 

» : K fmw . 

.... : -ı:".....U ........... • ..... ıeria-
.ı.. 3 r= ' 'I -cal ...... iıinı-
li .._... t...at M9~a o .. 
tel p. ; I e -.k'- .BelA R"• 
orlıııHtraıınrn Siaaa havaı.n. 

75 Kv. ROMA • NAPOU 
!>rkctin idare merheıinde sureli adi· [eri. 
•ode ı·uku bul•cak içtimada hız ır lııİİİİıiilll•••••••••lllİi Ticaret kanun una ve esaı· mııkaveknamcnıizc tedikan sahibi 

rey olan hissedarlarımızın asaleten 'ı:ya vek'-leten içtimacla hazır 

bulunmaları ve btınlardan hamilinL' ait hisse sahiplerinin hb,;;clerini 

IAakal bir hafta evvel ~irkcL merkezine tevdi ile mukabilinde rey 
pusulası almaları li.ızunıu rica \·e ilAn olunur, ı·:fendim. 

tarihindeki bakıyesi T. 1. 
Halta zarfında çılcan .Evrakı akti~c 
18/2-26/2 mihine kadar 

9.rnı.277,93 21,40~ S..nta be-llinia. idareıile Md 11.oll 

•eri; mütülaben maıikiH t~msiL 
Z4 : SoG haberler. 

bııiunmaları r'ca olunur. 
Ruzneme: 

l - Meclisi idare raporu ilı mu· 
r:1ıc;ıp raporunun kıraati. 

' 19;10 sene ·ı ht>abatının tas· 
dıh 

,ı - ı\lczkılr ;enci h sabi) c ııe· 
tı · ınc dair meclbi idarenin 

• .ım hakkında iııih.uı karar ı·c mec· 
lı;, idarenin tehrivel zimıneu. 

·ı \'tnı ta) in olunan ıunın 

ta"ldiki mcmen\·eti. 
5 - Meclisi idare a?.alarına ita 

01ıın•cak hakkı hu~ur mık:dannın 
l~\ ın \·c te:ibiti. 

h ııı;ıı senesi için bir mura-
1.,ıı ıe bir ihtivıt murakıp tayini ve 
tcı.!ive cılunıc~k ilcreı mikdarınıa 
ttspitı. 

~ _ Şirket işlerinin tedvirin• 
ıııcnıur edilecek kimselere verılecek 
tıcr .ti tc~pir için mecli'"ı idareye 
>al~ltivet ito•ı. 

l~A;..kal \ irmi h~~ htSjC senedint: 
ınaı ık cılup ·;,hu içılmıda hazır bu· 
lunıeak ıevıt mali~ oldukları hisse 
ıcnetlcrinl içtima Aonilndcn en ız 
hir lıoftı ti\ el iirkcıin idare mer· 
ko,ine ıevdi etmeleri ilıımdır. 

~tuc ... :,,1: ... ıu ınaliye tarafındın 
Venlcn his t: !'>rnedatının terdiini nıttk 
\eslk:tl.ır his~e :tt!nı:..latı tn.:ı.kamında 
kaiıııl olunu . ~!t:CLISI ID.'\R~: 

Türk·ye Tıcaret ve ••
llayi ve Ziraat 'irketl 

mllllyesı 
•HALI TA.fln:DI<:. 

D.\ y~:r\'.\ME 
ı lissedorn•ı halı tasfiyede hulu· 

Uıı şirke, ı•ııilırcnın: 1 nisan 19~1 
tarihine mu ... adıf çar~amba günü S;ıat 
11 de şirketin Taksim.de Valide 
Çeşme caddesinde klin merkezi 
idnrc>inı.lc ılel:ldc inikat edecek 
olan he:\ eti 
olunurlar. 

ıımumiye~ine 

Sırket n•z:ımnamei csı~isınln 
32 uci mıdJı• .. i hükmüne nazaran 
ihkal 25 his•c) c malik olan ve his· 
ıelerlni atlvüzzikir müddet zarfında 
depozito r~lediklerinl aielOsul ispat 
eden hissedarın i~bu heyete bizzıı 
iştirak veı 3 heycıı mezkı'ırc azasın 
dan birini tevkil hakkını haizdirler. 

RUZNAMt~i i\IÜZAKERE 
ı Tasliı e meoıurlorlle oıura· 

kıp raporları ,~ JI k:inunueTel 1930 
tarihindeki he,ah3~ 

2 - Tasfiye memurlınnın teb· 
rtyel zimmeti, 

S - Bir mıualcıp tavinl. 1 
Hlsse senedın muv~Uat ilmilo 

haberleri heyetiıı yeTrot inikaduıdaa 
ıılhafot bir bıfts nel: 
lmnbul'da: Şirket mertı:ezi idaresine 

Osmanlı ::lanh>ına 

Selinlk Bınwına 
Pw·ı.a . Parls ve Felemenk Ban

wınm 

depozıt0 edilmesi ıızımedendir. 
Tı fiy• meoıuıları 

lstanbul Liseler.· 
M.ubayaat konıhrontından:. 
lstanbul kız muallim mektebıne 

l\iı,,mu o!an fizik aleılerinln 'il!-3-93! 
1•rihi ·· ., 'a•t 16 ne mlisadif pazar gunu 0 • 

~ ihale rdilmek uıre kapalı zuf 
suutc mevkii ıııun•k.sava konul· 
ınu~ · 
isıe ~r. liu bapu malumat almak 

SADIKZAD! BIRADt:RLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZA'.\l 

\T~: LÜKS PO, TASI 

Sakarya 
varuru p günil 

1 Mart azar 3k$ m, 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın· 
dan tıarekelle doğru Zongul· 
dak, lnebola, Ayancık, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
SUrmene ve Rize lskelerine 
azimet ve aynı iskelelere uğ 
· rayarak1.vdetedecelr.tir. 

Vllk, yolcu için Sirkecide 
Meymenet buındakl -aa
baneslne maracaat. 

T. fat : 21S4 

Llmanıınızı muvasalAtı beldenen 
Vapurlar 

(V ESTA) \ :ıpuru 1 mart pa· 
zar ( ltalrıı ve yunanisıan)dan 

(STF.LLA DITALYA) vapuru 
f nı:ırt pazar (ltalya Ye Yuna

n is tan) dan 
rakımla limanımızdan hareket 

cdec~k vapurlar 

(\'ESTA) \ Jpur '.! m~rt pa
zartesi tlıırgaı, Varııa, Kostence 

ve odesa) ya 
(STELLA DITALY A) vapuru 

~ mart pcr~cm!ıe sab~h tanı 1 O 
da (1 oyd Ebpres) ola~ak (Pi
re, Hrcndi.zi, Venedik ve Trı· 

C!\tC) \'C 

\SİRIA npuru 7 ın~rc cu· 

ınarcc<i (Dcdea!\ .. IÇ\ Kavala, Sc

l:lnik, Pire, Kaıııliye, Kalamata, 

Fiumc. r enedik ve Tricste 

[COSULICH LineJ kıımpan· 
yasının lüks \ apurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubl Arae

ika limanların& gitmek için ten 

zil11.ı doğru bliet verilir. 

Her nevi uhil!t için Galatada 

mumhane ( Lloyd Triestlno :) 

5er acante51ne. Telefon Beyoğlu 
il ır uya Galata 'arayındı 
sabık Selinlk bonmarşa" bina· 

ıın!Ukı yuıhanelerine. Telefon 
Beyotiıı: 1499 n yahut Slrkecid 

- Kırzadt hanınılAkt yuılıane!ıne 
müracaat tdllmal. Telefon 

utanbul: 235. ------
TA VILZADE V APUR.LARI 

•ıuıtazaa AyYal&k·l&•lr postuı 

rn.. np~~d~!tesi Y akşamı saat 17 
de Sirkeciden hareketle Geli· 

bolu. Çanakkale, Ayvalık ve 

fzmir• u:iruet ve Çanakkaleye 

uıtrayarak avdet edecektir. . 
Yolcu bikri vapurda da vcrılır 

Adres; Yemişte Tavilzade 
b 1 !21 o 

Meclisi İdare 

Et, ekmek, yas se~ze ınnnakasaıı 
Nalia len ııkte~i ıüayaa ~omisyonuu~aı: 

Mektebin ;l aylık i.a_<esine ait et, ekmek, ya~ . elı1.enin k:ıp;ılı 
ı.arl urulile ihaleleri l 6-S-93 l pazartesi güni.ı ~aat 14 te kra olu 

nacağından ulip'erin yüzde yedi buçuk teminau mu\akl.ntch.: 
iknsat mulwiplif;l vez.ncsine vererek rnusaddak ticaret \ ~ 

güm~ suyundaki mektep muhayaat komisyonuna m!'r .. &:ı. 

melemeleri ilan olunur. 

Tütün inhisan umuv nı 
Müdürlüğünden: 

1500 kilo sabon 
1000 ,, Sulfür dö karbon 

2 ade yirmilik beş asit karbonik tıip~ 
Mezkt\r üç kulem c~ya 1 1 mart 931 çar~amlıa günu pazarlıkla 

saun :ılın:ıcaktır. Talipler o vakte kadar Galatcdx miibayaat ko· 

misyonundan rnfsilftt alabilirler. 

rW#'fimD;ıJ!.,-ıu'N'P~l~~#'UPLEKsh'::~b;';;;;ı 
~ S ~ lı•pslnin fevkl!!dedir. ~ 
~ SUPLEKS - PLATİN ise ~ 
~ yirminci :ı:;rın bir şahescndir. ~ 
~~~~~$~~ ~~ ~ ~~~ ~~ -. 

KARON Alman l\itaphanesi 
Beyoğlu Tunel ıneydan.nda523 

Onu deraguş edecek mi? 
Havırl 

Pazarteııl Salı Çar 

Blrblrlndea beyaz Oç ferin 
Sararmış fena dişlerinizi gizlemek gayri kabildir. 

Ağzınızı açtığınız anda görünürler. 

Glizet, sağlaın ve parlak dişlerle 

11bhl ve penb< diş ttlerin• malik 
olmanıA seri l"e kolay çaresi tam ilç 
giln &:olyooa diş macununu lı:ull.aııınız. 
Neticesinden emin olabilir<lıılz. Dişler 
dett~ derece öç günde tamamen be· 
yulaaacak, ıllf etleri daha utlam ve 
daha pembe olacak ve at1.ınızda serin· 
leticı bir temizlik hüiclımrnn olacak-ı:ır. 

Bu kopuk:, diı erin her aralığına 
ve t>oşlu~uu nüfuz eder vo tama· 
men ıeınizler. 

Ağzın fenı kokmasını dişlerin ç11. 
rUmeslnl leicclenmeslnl ve sırarıııasını 
dit etlerinin huıalanınasını mucip 
oian agı: dı ,ı milvo~larcı mikropları 
itil! ve i(n.ı cdor. 

Kolyııoı. dl~lerle diş etlerini moı S•ğlıın , .• ~iızel <li~ierie 11bhl ve 

lup surette temizler. Yiilcs•k bir<krece ı cmbe diı erlerine malik otına~ı ar1.u 
teksif edilmiş olan bu mu.zadı taaffün ediyors1nız, hemen !ıiç bir tesiri gG· 
dit macunu, ağza ılındı~ andı rayi· rülmiyen dlf mac'llnunuzu hlr tarafı 
hıdır bir köpük hıifne inkllAp eder. ~"' uıı uz '° Kolyno• kullınınt7.. 

3 gfln sizi tatmin edecektir. 
Uınıımi deposıı R FARAGGI Yeni Volto Han letanbal 

Halta zarlındı gırcn Enı!rı . 'aktir• 
18(2-· 26 2 tarihine kadar 

Farlı 

'f. l. 

• 

" Çıkan lhu .11 Evrakı Nılniyenfn 26 Şubat 

tarihindeki ıtkOnu 

~. 150 

m.512,1!5 
19JI 

T. 1.. 8.801.765.68 

Osmanlı Bankası 
!stanbul menkul kıymetler ve kambiyo borsası ve Osmanlı 

Bıınkıısı Komiserliğinden: 
27 t:ylül 1 <ı30 taıiblı ve 1726 numarah kanuna tevfikan !stan

bulda Bankı.lar koıısorsiyomu urıfından 0.mı.nlı 11.anlcuına çele 
c tarak tcslim ve bankadan istirdat olunan isterlinlerle bıınlann 

kabilinde mevkii tedavüle çıkınlan ve bankaya iade olunan 
tı\ t evrakı nakdiye ınılı:darını mübeyyin yirmi ikinci tebllt. 

1 Döviz vaziyeti 
- 18-2-19Jf ıartbl1t lıadar KooJOniJOllQ 

ll manlı baıılı:uııaa çalı oı .. ak tesliııı ecllmlf olu 
~ 18·2·193C den 1!6·2· 19.11 tartlıl.ae kadar 
·on,orsiy(>lllcı O.m•n ı 8ankıısına ~k olatılc 

t slin edilen 
:ı - .Ha!tı ...ıınd~ i.Ordat olunan 

.ı - Fark 

5 - 1!6·2· 1931 tarihine kadar teslimat yekQna 

1. 500 
ı. 81000 

L 

ihtiyat cıvrakı nakdiye 
nziyeti · 

2 

Yuknrdskı birinci madde mucibince !sterlin 

886500 -

805000 -

806000 -

ıulimaıı mukabilinde mevkii tedovült çıka. 

ntmı, olan ihti\·at evrakı nalctiye T. 1. 0l.'lli77.93 
Yııkatdlkı ıkinci madde mucibince hafta 
zarlındakı i,ıcrlin te<limltı muk i1inde 
mevkii tedsvOlc çık•rıian evrakı no diye T L:. ~ ı SO 
Yuknrdaki uçuncti madde mu.:ıbınce hllt• 
zulıoda i;titdat olunan isterlinlere mukabil 
iade olunan evrakı ı •k<lıye T. L. 8.3-1662,25 

Fark 

Yukardıld beşlncı tn•dd mucibince 2o-2· 1931 
llrihine kadar mevt. ı te<ıiaville çıkanlmıı olan 
ihtiyat evrakı nakdıı e l"•kilnu 

·ı: L. 

T. L. 

829512,2~-

8301765,!>8 

117 eylül 19,]{J tırih ıc 172b nıımerolu •kanuna 
liyc vckllcıi namın• tcbll~ ve i!An olunur. 

tevlik•n iccyflyeı Mı· 

llan 
Maden kömürü işleri 

"f ürk anonim şirketinden 
Alelade hey' eti umumiye içtimaı: 

Şirketimizin 1930 şcnei lıc-,ıbiyc,iııe ait, akl:\Je he) 'etı umu· 

ıııiye içtimaı .10 mart 19.11 tarihine ın~>adif pazartc<İ günii saat 

onda ,\nk:ırada ~lrketin merkezi olan Türkiye iş Bankası binasın
da aKtc,li!cı:cktir. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1930 ~ne5inc ait meclisi idare Ye murakıp raporlarının 

kıraat \ e tıısvilıi, 

• 2 - 1930 sene>ı bi!An~o;ı.nun ve kArunrar ve faiıi mu

hassas ve hbsei menfaat he:>:ıplarının tetkik ve k bulile meclisi 
idarenin ve ınurakipl~rin ibrı.sı ve temettüiln sureti tevzii, 

3 - Meclisi idare azalarından miidderi hitam bulanlano ye
rine intihabı, 

4 - 931 senel murakiplerinin cavını, 

:; <13 ı senesi hcsabiyesi alel:lde hcy'etl umumlyesine kadar 

muteber olmak uzre meclisi idare azalarının hakkı huzurlarile 

ı 93 t <enesi mu rakip ucretlennin tesblti hu,u,larından ibarettir. 

Ticaret kanununa vcesas muk.ıvelennmemize tevfikan :ahibi r.:y 

olan hissed~rlarımızm asaleten veya vekaieten içtimadahazır bulunma 

lan vebunl.ırdan hamiline ait his!·e sahiplerinin hı.;selerini lıl.akal 

bir halta evvel şirket merkezine tevdi ile mukabilinde rey pusulası 
almaları lli;,ı:umu rica ve illn olunur. Efendim. 

Meclisi ida::-e 

12 BOK.REŞ 394 m 

11,201 Coe..ı. _... 
11,311: Dini Midir. 
11,le: Koro ........ 
lZ,05: Milli .. ....-.......; mir..._ ~ ••. -· JJ,115: ~-
·~ı .... h'ı ... L' 
u,a. c...-J- \ 
19,llllı it~.,,. alt ... , .... 
17 .. : IHails. .,.._b: _,. ı...61 parç.. 

.... •• .... ••la.nla. aüralr
:..,. bo..;. 

11,11: Bir ~ ---t. ......... _.... ....... 
..... Diaike --- -· ......Q ... DwlF ....... 

--~-UMt'-iDI ...... ........ 
ft,Jlıle,J~ .... ......._ 
D,11: ,._ r.- .., ... _. 

1
•••

1
• • •ı• ı • •r•ı•ı•ıeıı 

İstanbul Türk Emlalk 
Şirketi 

DAVETIYE 
lstınbul Türlı: Eml&lı: şirkcd his

lederanı •irkctl mezk11renin f nisan 
1931 tarihin~ müsadlf çarşamba 
günU ıuı fi de Taksim'de Valide· 
çeşme caddesinde ktin merkezi ida 
resinde alelAde ınlbt edecek olan 
heyeti umutnl) esine davcı olunurlar. 
Şırlcet nizamnımeı e uisinin 25 ıncl 
maddesi hiıkmflnc nazaran lhkal ıoo 
hisseye mailk olan \ehisselerlni •tı 

yüzzikir muddeı zarfında depozıto ev· 
lediklerini •lelhul ispat eden hisst· 
daran işbu he et. btaut ıştiralr \1 

ya yine heyeti m zkOre ızaaından 

birinı ıerkil hakkını haizdirler. 
RUZNAME! MOZAKERI!: 

Meclisi idare va muralı:ıp 
raporlan, 

2 1930 senul muamelltı 
hesabiyeslnln tasdiki ve mecUsl lda• 
re azuının muamelltı heublyel 
meztcOredcn tebrlyesl, 

3 Meclisi idare azalarının 
tayini, 

4 fliısedaran heyeti ıımumive· 
si, irkot umur ve mııamelltının ı~d 
viri razlfeslle mükellef meclt.i idaro 
ızıısı muşıt ve tahsisatının takdir 
ve te biti için mecllll idareye me
roni) c:t itası. 

5 - Meclisi ıdare az .. na ( Ti· 
Cf<tt kanununun 323 ünell maddesi 
hükmü dalrcoindc ) flrketln lltlza· 
mını arza edecef;i bazı itler için 
ıirlıetle akdi makanleye ruhsat 
itası, 

o - 1931 IClle 1 içle bit Dlll· 

rüıp tayini ve ıahllııatınııı bltdlr ve 
tesbld. 

Hisse IClledaa nlba:rct i4 ınart 
19S 1 larilılne kadar. 
lsısnbnl'da: Şirtı:et mertut ldafftlne 

Oımaalı Banlcuına 

Sctantk Bankasına 

Pııns·ıe : Danten aolı:abııdı 3 •u-
meroda: Pıırls •e Fele
menk BukasıH tevdi 
olanacalı:ıır. · 

lçıinıaa binat ifUralı; edecek his. 
seduana depozltolınna mulcıhil na
m• mubarer dübuliye varakalın ve
rilecell ı:flıl bizzat iştirake ınanıl 

bulunan hi. rdıuna da vekaletna
me- numıın.leri itı olunacaktır. 

.vu:cr.ısı lnARV. 
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H1R HESL~ 

• , C. Halk f·r~~~· nıemlelrctio bcr tlrahnda tı Ş°{illtı tetkik •e 
) .cnı c&ular. dahı~ınd~ faalfyctl tanzim Te inşaata sevlretmektc
ch. Resmi~,,, Zoııgulda~ıa b!I mUPasebeUcakt edilecek son fırka 
kongreıılnl ıestermalrtc ir. 

Tekirdağında ziraat sahasında büyük himmetler sarfed ıınek
tedir. Resmimiz Tekirdağında soğan kralı namile maruf olan ha· 
cı lsmall efendi ile muhabirimiz ve diğer etrafın birlikte alınmış 
bir fotoıı:rafl 1 erl~lr. 

S.m ... ıye ıı:a ~<U" ems:ıli piyasada görülmemiş 

İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 
A 

FEVKALADE 

Bili B~M~NTi 
Leıızeı ve rayihası gayet nc!is, ıerkihl 

fevlcAlılde saf 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kAlldir, Her yerde ara \'111' /., -· Yüksek Orman mekt~bi l 

rekturluğundan : 
Yük~ek Orman mektebi 

Pijama adet : 22 
Beyaz gömlek ,, 22 
Fantazi ,. ,, 2~ 

Don ., 44 
Fan ela ,, 44 
Çorap ,, ıaıı 
Futbol çorabı ,, 44 
Mendil ,. J it 
Kravat ,, 44 

Orman amLiipt mektebi 
adet : .~8 

., .~ıı 

" 
.\ ~ 

" 
7() 

"' 
7t. 

" 
2'28 .. 71> 

" 
11)0 

., ~h 

Yüksek Orman mektebi ile .ırman ameliyat ıncktdıi talehc-
lerinln iç çamaşırları kapalı zarf usulile mevkii mun·ıka,lp 1 -

nulmuştur, Taliplerin şartnamelerini b'l'.irmek ıızerc her ~i;n e 
münakasaya Jştlrak için de yevmi ihale olan ı J nıart •ı.J ı ~·ar

şamba günü saat 14 tı Defterdarlık binası dahilinde· nıc.c"e>aU 

lkıısadiye miibayaat komisyonuna gelmrkri. 

.......... !1111 ........................ . 
1 Devlet Demir yollan idaresi ilanla_n .J a ...... ı .. .-...... Iİİlll ..... -.. ........ 

Konya - Yenice hattı üzerinde 

taş ocaklarından çıkarılacak 8000 
k•saya kon muştur. 

Hacıkırı istasyonu cıvarındaki 
M3 balast kapılı zarfla müna· 

Münakasa 16 mart 931 pazartesi gün O saat ı S te Ankarada 
devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde ~aat 14,30 a kadar komisyon kt\tip
Ji~ne vermeleri lAzımdır. 

Talipler münaka.a ~artnamelerini ikişer .lira mukabilinde Ankara 
da, 1 la)daıptt>•rla 'e Kon\'ada idare 'rznelerint!en tedarik e<l~-

-----

n 

, 
Zonguldak maden rııektcbi hey'ctl talimiye ve mezun talebe cfendilerd ı ,nur kk~:ı bir grııp 

ispanyada büyük bir hllkQmct buhranı oldu. Kral yeni hllkllmet teşkil etmek i'<ln muhtelif dev· 
let adamlarına müracaat etmişti. Nihayet Amiral (Aznar) ın riyaseti altında yeni kabine tesekklll 
etti. Bu resimler kabine buhranı esnasında !{rafın sarayına elden fırka reislerinin etrafını sara'n ga· 
zetccilerl ve halkı göstermektedir. 

Tasarruf ve iktisadı 
en vatandasla-

r-. 

azarı dikkatine 
Ernniv<·t saııdığı rni'ıd t'ırlüğürıclen: 

Türkiy~ Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedab kayıt muamelesi 
En-niyet S"n.\ ı.ıda yapılır. 

Istan.bul gümrükleri mu
hafaza müdürlüğünden: 

\laa~ı l '.l ir;ı olmak üzre m\Jsahaka ile bir daktilo me
muru ;ı ınMc.:.t' 1 . 

'.! .\J;ıs:ıh:ı ı 4 nıa, t QJ 1 çarşamba gumi "ıat 14 dedir. 

:~ - IS ) ... •"' .ıı yu1'3rı taliplerin ıab·il \\!diğer lüzumlu 
vc<i~·ıl.ı ılL• lıir' ~le hdlı ~un ve saatten e\ \'el nıüdiriyettc hazır 
buiu·ı nrıları. 

Evl<af umum müdürlü
ğünden: 

Merkez \'e mlldiriyeti odacıları He muhafaza memurlarına yerli 
kuma, can ) aptırılacak altmış takım elbbc ve altmış çile fotln 
ayrı ayrı alenl nıiınak,;saya konulmuştur. Talipler niimuc ve şart
namesini görmek tiırc her gün levazım idaresine ve ihale tarihi 
olan ( 10-3-931) salı giinü saat on dörtte idare encümenine mt.
racaat etmeleri. 

Ankarada Kara oğlan çarşısında ls
tanbul şekerci•! ve Ankara Balık 

paıarın da şubesinde tekerci iken 
elyevm ikımetgfüı meçhul bulunan 
Turhan oğlu Osman Efendiye 

lsıanbul icra riyasetinden: Necmi
ler hanımın zimmetinizde alacığı 
olan 100 liranın maa masarif tlhsill 
zımnı,nda 3 üncü icra memurluğuna 
vuku bulan müracaat azerine tebllğ 

edilen ödeme emrine korşı ıanfmız
d ın vakı itirazın rcfi talebiyle mu
maileyha Necmiler ilanım tarafından 
mercie mesbuk müracaatı binaen 
yevmü murafaada isbau vHcut edil
mesi hakkındı tastir olunan davetiye 
varakası zahnnı mübaşir ıaralından 
yazılan şerhte ikametgAhınızın meçhul 
bulunduj';u muharrer olmasını binaen 
yevmil murafaa olarak tayin olunan 
24 • 3 - 931 tariihine müsadil salı 

günü saat 11 de lsıanbu! icra riya· 
seli itiraz mercilnde hazır bulunmanız 

IAzımgclcceği ve hazır bulunmadığınız 
tak<lirde atlemi huzurunuzla murafaa 
icra ve tetkikat ilı olunacağı malO
munuz olmak üzere key!lyeı i!An 
olunur. 

Zayi Fatma Saliha ismindeki Beyoğlu orman idaresinden: Ke-
nüfus cüzdıınımla llerlin Türk sefa- merburı:nz ,. San yerde nı ,zll1't ve Buakş•m Ortaköy kışlık tlvatrosunda 
reıhanesin den nlmış oldu~ıım hüsnü müzayedesi tehir olunan 2<110 kilo Ş k' B t 'Jl · 
h 1 k ' . ' ı h 1 odunun 8 ı~.·rt t.·ı~. 'hı'nde ı'lı.'.ıe,,· ,· .. ,·a ev 1 • emsı erı a var.ı anıı zayı ct;ı~ıırt en ü•mü "·' · • • 
olmatl~~ını \C Yen:~ini \·ık:ı.rtınak kılınaca~ından t;ıliplcrin Sarırcr k:ıY· l)r;un heyeti birlikte fŞişli gü1.elf 
uzre hul.ındugumu il:\ıı nicrim, maka:nlığınıhf.i ıh•lc lnıııi<\llnun,, .\leli.hanın katil), Facia 4 perde 

~~_.. .......... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~--..... ~ ......... ~....ı~ ..... ~.:;.~~~~~~~~~...:.. •. _~ 

PAZAR 
1 MART 1931 

Büyük Ta)-yare 
Piyangosu 

2. NCİ KEŞİDE 11 MART 1931 DEDi H 

BüyOk ikramiye 
35,000 liradır 

Ayrıca: 

ve 

15,000, 
10,000, 

12,000, 
8,000, 

Lirahk jkranıivf' . 

25,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

lzmir belediye 
tinden: 

• 
rıyase: 

lzmir Belediye klmyahaneıine muktezi alAt ve edevatı klrııY 
viye kapalı zarfla münakasaya konmu~cur. Şartname örnekleri 
edinmek üzre taliplerin lstanbul Belediyesine müracaatları ve ı1I 
na.kasaya iştirak için teklifnamelerinin uzeri mühürlü ve tali 
ismi yazılı zarf ile teminat makbuzu veya Banka kefaletnamesl 
ikinci bir zarfa vaz ve Uzerlnl mühürleyerek 21-3-1).JI de • 
ı 6,30 da lzmir Belediye encümen riyasetine vermeleri ilan olun,,. 

I: :: :: :: :: :: : ı;tı;;.t;di b~l~diy~~i "ili.~ı~~· ...... r'i 
-- -- -- -- -- -- .! ~. dl •••• il 1 1 •••••••••• il il il .Jı 

Haseki caddesinde kün Bayrampaşa mektebi bir sene müdde 
kiraya verilmek Jçln açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şat 
nameyi görmek için her gün Levazım müdürlüğüne müzaycdt 
girmek için 20 lira teminat akçelerile beraber ihale günü o 
22-3-931 pazar günü saat 1 S c kadar encümeni duiınlye ın" 
caatları. 

• • • • 
Sultanabmctte ııelda odadan ibaret Dizdariye medresesi 

sene müddetle klrayİ verilmek için açık müzayedeye konmıışııı' 
Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levazım müdürlüğİ'ıı' 
müzayedeye girmek için 69 lira muvakkat teminat akçelerile 

raber ihale günü olan !2-3-931 pazar günii saat 15 e kadar '' 

cümenl dalmlye müracaatları. 

• * * / Arnavuıköyünde 3 odadan ibaret 21-llS numaralı hane bir~ 
ne müddetle kirayı verilmek üzre açık müzayedeye konın~ş, ıı' 
Taliplerin i&rtnameyl ~rmek için her gün levazım ınüdürlul"lf 
müzayedeye girmek !çın S lira muvakkat teminat akçelerlle ef 
raber ihale günü olan 22-3-19~1 pnz·ı· ı;iinıi s:ı:ır 15c 1 adar 
ciirrıcrıi dıinıf,·t· nıiir:ı~ ıatlftrt. 


