
PAZAR --
22 MART 1931 

6 ncı sene, No 1838 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

programı 

,. ••••••an•'""' • G.$l ı n w-. 

l:SUüUN 
1- VJldız ve Metrutlyet 
2- loa •• harici hab•!"lt:r 

5 ancıı sahifede: 
1 - O ;kDdar tramvayı Kadı .. 

koyGne uzaulacak. 
ı- Dlfçller doktor Un..-anını I••'""""' ,..,. ., ,...,.v ,.,. ,.."ı•,._ 

ı- Poıta pa11r:tıertnla t•"VıJ .. 
ine baoıanıyor. 
4 Uncıı aatıllde: 

ı- Kulak Misafiri 
Z- Hlk&ye 
1- Roman 

!I inci sahifede: 

• •• gun sonra intihabat başla yor .. 
Fırka ve Gençlik Bitaraflar 

Gözlerin sırrı 
Yazan: 

Perşembe günil 
başla yor 

·Maarif Vekili Esat 
Beyin beyan.atı 

Taksitli Emlak .. 

Altmış beş yaşında bir 'kadın 
mangalın üzerine 

. düştü ve kendisine felç geldi ! 
Galatada Kumbaracı yoku- - -

şunda 52 numaralı hanede otu
ran 65 yaŞ.larmda madam Eliza 
ötedenberi tasallubu şerain has
talığına müpteladır. Bu ihtiyar 
lkadm dün odasında dolaşırken 
birdenbire yanmış mangalm ü
zerinde devrilmiş ve etekleri tu 
tuşarak vücudünün muhtelif 
yerleri yanmağa başlamıştır. 
Mm. Eliza mangalın üzerine 
devrilirken korku tesirile dili 
tutulduğu ve kendisine de felç 
geldiği cihetle bağıramamış ve 
yalnız tepinmeğe başlamıştır. 

Ayni evde oturanlar gürültü
yü duyark ihtiyar kadının oda
sına koşmuşlar ve gördükleri 
feci manzardan şaşırıp kalmış
lardır. 

Kiracılar zavallı kadını man
gam üzerinden kaldınnışlar ve 
zabıtaya da haber vermişi& -
dir. Zabıta müdavatı evveliyeyi 
yapmakla beraber derhal teda
rik ettiği bir sediye ile zavallı Yukarıda Mm El/ta hastıınrdt 
kadını İtalyan hastanesine kal- aşağıda Kıımbaracıdaki evi 
dırmışlar. Sağ tarafı yanan ihti 1 yar kadının vaziyeti vahimdir. 
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eşrutıyet 
.. Tahsin Paşanın Hatıratı 

HARiCi HABERLER •• 

Tefrika No ; 11 
Almanva da silahlanmak isteyor ! Ocakların mukad 

Ermeni papazı, Hün
kai·ı kuşkulandırdı 1 

Gelecek sene toplanacak konferansı pek çok işgal 
edecek olan bir mesele ! 

ratı ne olacak? 
1 ••••••• 

Abdülhamit, Ermeni papazının 
tevkifini emretmişti.. Fakat ..•. 

Müsavat 
Kurultay 10 nisanda toplan 

1
[ Rusya mektubu ıı Amerika ocakların vaziyetini tayin ed 

ANKARA, 21 (Telefonla) - bi ihtimal 10 nisan olar 
Almanyanın iste- Sovyet Rusyada En çok altın Türkocakları merkezi heyeti, edilecektir. Ocaklarm 

ecnebi ihtısası yarın bir içtima aktedecek, ve kasına ilhak.mı ocıüclart 

dı.gı". budur.. olan ocakların mukadderatını tayin sah veya ilgası şeklind Moıkova mart - Alman sanayi yer 
Bu muhtırada gfıya Anadolu den farksız buldum, ıhep ıesk.i erbabı namına bir hey'et affiren bu- edecek ~~an yeni vaziyet etra - mek doğru değildir· 

nun üç vilayetinde Ermenilerin si.steım ve manzara devam et- Alman millet meclisi yeni se raya ırelmittir. Bu hey'et M. Klok- NEVYORK 20 ( A.A ) - fında muzakeratta bulunacak - münevver ve cümhuriy 
haizi ekseriyet oldukları ve o- mektıedir. Şimemli.ferler mcmle ne mil/1 müdafaa bütçesini mü ner'in riyareti altında olup Alman~·a Dünyanın en fazla altın parası tır. Ayni içtimada korultaym smndan, fırkanın azam 
raların idaresi düveli muazza- aı:ete oldUkça fa:ide vermiştir. zakere ederken bt>.zı şayanı dik 1 nı~ ~uf_ b!~ ta~ım sımar miıeıı".'se hali hazırda Amerikada toplan j fev~liide içtimaa daveti günü desini temin içindir ki, 
manın intihabile bir(Hout Com 3 _Ermeni komitelerile mü kat tezahürat oldu. Bu vesile l lerırun -nu~u;lecınden murckk;ptır; mıştır. Bıı m~. 4 milyar 685 tesbıt nlunacaktrr.Bu tarih,ağle bir düşünülmüştür. 

.1 b" k d h k . . 1 Bu hey ct:n buraya gclmesı vaı· .1 d 1 bali- b l k 
missaire) e ve oralardaki vali- naseıbet ve temasnn ydktur; fa ı e 11 ere a a ı'e rar edıldı Jeaile Sovyet matbuatı memnuniyet mı yon o . .ıra g u umna -
!erin bu fevkalade komiser ta- kat Ana<loluda bir taıkmı meza ki, Avrupa devletleri arasında beyan ediyor. Hey'etin gelmeoi vesi- tadır. İadei mücrimin Muvakkat bü 
rafından nasp ve tayin edilme- lim yapıldığından şikayet edi- Almanyada teslihat hususun - leaile matbuatta n~en yazılar VASİNGTON, 20 (A.A) -
si ve buna mümasil bir takım yorlar, buna muttalüm. İngilte- da diger komşulardan aşağı kal fÖyle hulaoa ed~ebilir "Alm:ın!~ Amerika ayanından M. Lewis, mukavelesi Hükumet meclis 
.. klı"fat münderiç idi. Babxali bu e A---"'- .. a t .. <>hir --'i'-n mak istemiyor. Almanya için Sovyct ~usyarun ·~tıoadi. ';'•ull~~ım hali hazırdaki mali muame!at ANKARA 21 (T-'efonla) _ • re v u"'ı""""" ·-. .,... .., . . gayet dıkkatle talap etmıttir. Dıırcr .. . . · ' ""' j k b .. t e 
muhtırayı saraya takdim etmiş fecayi tabloları ve ıbu mezali- bu bır gayedır. Al~~nya bu ga- .,_,,ıeketler böyle yapmadılar. Sov· ve munaseb~tın ıslahı ıçın . bır ı Hariciye encümeni bugünkü ay 1 U çe ver 
ti. O gün Sadrazam ve Hraici- me ait neşriyat bir Ermeni sı- yeye vascl olmak ıçın çalışmak yet Rusya sanayi memleketi olmuı çare olmak nzere beynclmıle!. içtiınaında, encümende mevcut ANKARA, 21 (Telef 
ye Nazırı saraya davet olundu fat ve eec~yesile ~eni müteessir t~dır. U mu'!2i harpten sonra ga ve satın alrnn kabiliy~~ art_t. k~ art· harp borç'.z,:ı:ı_ım te.diyesi. h?su- i~leri müzakere ve intaç etmiş. Hükumet mayısta to 
!ar. Meselenin tafsilatı ve Pe- etmektedir. Benim şahsi kana- llplerle maglflplar arasmda ak- mııtır. Fak~t _bu da kifı. degıldır. ~1- sunun tehırını teklıf etmıştır. tir. Adliye encümeni, Almanlar olan yeni mecliste mu 
terSburg kabinesi nezdinde ya- atime göre bütün bu mezali- tedilen muahedelerin en belli madan sa!"'.Y1b1~n Ruıya ılikle mluamd • ela· • la aktedilen iadei mücrimin mu bir aylık bütçe takdim 

. beb" .. akilli Sul b 1 f 1 d b' • - tın vaııı ır eta"" ma o ugu ve D • } ka l . • . pılan teşebbüsatın netayici, ni- mm .. se ~ _must . ~an a~ ı vası a arın _an ırı mag~ iki memleket münascbatırun inkişaf enız mütehassıs arı ve e~ını ~svıp ed~k ~arici tir. Bu suretle 931 büt 
hayet Rus sefirinin mülakatı ve Abdulhamıttu-. Ermem komıte /Up memleketlerm kara, denız edeceği an!aşılmı§tır. Rusyaya gelen LONDRA A . ye encumenıne tevdi etmıştir. haziran sonıma kadar te 
Hü11karın sefire beyanatı etra- lerinin tek bir gayesi olduğunu ve hava kuvvetlerinin galipler Alman hey'etinin burada bulanma.. .. . ' 20 A.. · -. Deıı_ız E b k b' l intacı kabil olursa yeni 
file anlatılarak buna göre muh bilirim ki o da Ermeni miLliye tarafmdan istenildiği gibi indi- buna te•hil edecektir. Bu suretle ~utehassısları komıt~sı mesaı- S a me US arın nin temmuz bidayetinden 
tıraya bir cevap ilazırlarunası tini müstakil bir şekilde ihya rilmesi olmuştur. 1r1ağlfıplac bu. yalnız ikti•.adi ve sınai münaseb•t de sme devam etmektedır. Resmi •• t ren tatbikine başlanacak 
ve Ermenilerin •hiç bir tarafta etmek ve bunu devleti aliyeye ağll şeraiti ister ist•emez kabul / ğil, i~i. memleketiı;ı u~umi münaae- mahafile nazaran, bu mesai ö- muracaa 1 
haizi ekseriyet oLmadıklarının ~ul ettirmektir.,, etmişlerdir. Fakat galip devleti batı ıçın de bu faideli olacak:ır. nömüzdeki ~aftaya kadar de- ANK~RA: 2_1 (Telefonla) - Balıkesirde m 
muhtıraya ayrıca ve tasrihan Papas Efendi nezdine gön- /er mağ/Uplann silahlarını indir lKI NEHRiN BIRL_EŞTIRILM_ESI vam edecektır. • • Namze.tlıkle~ının ~.onması için BALİKESİR, 21 (A. 
ilave edilmesi tebliğ olundu. derilen iki zat bu muhaverleri mek için zahiren kuvvetli bir ı..; ~1~t ~u·~~ ~'.";"1 ~;"'1·•~nde ispanya kabınesı fırka rıyasetıne muracat eden- Ayvalık idman yurdu ile 

b b h b 1 l ~ uyu n nn ır.eş r mcsı me ler arasında sabık ve esbak meb 
O araltlc bir gün Zaptiye Na sual ve oeva~ tarzında yazmış- se ep v;. e. an_e u mıı an la- 5tıesi Rus ilim ve fen erbabını düşün TOKYO, 20 A.A. _Bu Ea-. . _ kesir idman birliği arasın 

zınndan bir tezkere geldi. Bu !ar ve altını ımzalayarak Hün- zım degılmıydı?.. işte bunun düren bir mesele olmuştur. Pec;ora b h • 1 -~: d · hu""kum' t" J uslardan bır çok zevat ta var- pılan marta Balıkesir · 
• kd" · 1 rd" · · /h h d · · b hri bah · M"" ·d· imali ak a ayan mec ,_,n e e ın dır " tezkerede (Varaht:!t Kuyumcı- .kara ta un etmış e ı. Papas ıçın su mua e esımn arma ne n unccmı • ş ye ar. ik d" . • h kli d b" ' · birliği sıfrra karşı birle 

Yan) isminde bir papasın İzmit İstaıfuulu tericettikten sonra geçirilen bir maddede ileride Volga nehrine dOkülen ve membaı tısa .ı sıyasetı a m ~ ır Ütomobı•l tahsı·s gelrek şampiyonluğu kaz 
'"'"·d""J:h · b ad ·h·· · ı ,_ • hd"d" 1. Ural dağlarında bulunan Kamanın takını ıfşaat vuku bulması uze-

taraflarına giderek Erşe manas ,...,., u aanıt u amın uvıye- yapı aca.-. umumı ta ı ı tes ı- b" 1 t" .1 . . k" .. ın· • d" li . d ki h lif d"J k k } tır . . hk"k "rd' b h h b" b 1 1 .. ır eı ırı mesı ım ansız gor me. ı:ıne ıyet mec sın e mu a e l ece a . 
tırını ziyaret ve bir hafta kadar tını ta ı ettı ı, u ususta ata ır aş angıç o mak uzere mrktedir Çünkii her iki nehrin mem 1 ··-ı d h""k' tal m am ar ld . ti . 
ikamet etti.kten. sonra İstanbu- gerek İzmit mutasarrıflığından gibi bir kayt konarak Almanya- balan biı:ibirine yakındır. Bu maksat h~r dog be. endson:a .. u ume k ~J'. ANKARA, 21 (Telefonla)_ mka!1 cdemıby~ ~rtiı. 

ek E . P tn"k . ·ı·hı d "d" k b hi ıl 1 R akil ın e ır a emı ımmat ta rın eızn e ır ıç la döndüğü ve Londraya avdet ve ger rmenı a anesın nm sı a arın an tecrı ı a ul • o ursa usyada n vasıtası . 1 d" B d . . . Temyiz mahkemesi Devlet şu-
etmek üzere bulunduğu, bu ada den malilmat istedi. ettiği yazılmıştır. Fakat o za- ol~k bundan p•k çok istifade ed!l~ vakem:u~ er ır. uka em2ı39ıtımalt rası ve divanı muh;sebat reis- ANKARA. A A 

İ . . d b · d I 1 cegı .anlatılmaktadır. Peçoraıun ıki t rırı 169 reye arşı rey e . . 20 · • 
mın anası! .zrnit ahalisinden o Ta eski zamanlara kadar bıi- man an erı on sene en aza t afı 1 kt B !ardan edd d"l . . lıklerı makamlarına birerotomo man cemiyetleri ittı"fakı 

b . . . ar orman ı ır. u orman r e ı mıştır 
lup mukaddema Londraya git- tün nüfus defterleri karıştrrıl-ı ır ~.man geçtll. Art_ık_gallp ve kesilen ağaçlann bu nehir vasıtasile · bil tahsisi hakkındaki teklifin zi umumisi, İstanbuldan 
miş ve Oxford darülfünunu ila dı, diğer bazı te~ikat ta yapıl maglup farklarını gıttıkçe_ orta nakli ko~a:ı: olacağı gibi Ural mınta- in .İıtere' de kaza Üzün- bütçe encümeninde müzakere - federasyon reislerinin il · 
h~a~. şubesinde tahs!l .g~rd~~~ dı, papasın hiç bıır yerde kay:· ı dan. kaldıra1!..za:nan o_ vakıtten- kamı~ ıatih~tı. kı_aa, kolay ve u- g .. Y sinde encümenin reis vekili Sa bugün i.!k içtimaını akde 
nu soylemekte oldugu bildınlı dı bulunamadı, herıhalde İzınıt berı çok degıştı. Bugun Alman cuz bi~ v~sıta ıl~ ıimal t~~~ den olenler lih Vahit Bey, bu teklife muha- tir. Bu içtimada, büyük k 
yordu. İngiltereden gelen bir ahalisinden olmadığı resmen 'ı ya kendisinin silahlarından tec ?"ti~dle~ilebilece~ti~bar. il~ral kahavdaliaını.n LONDRA 20 A.A. - Milli lif kalmıştrr. ce ittihaz olunan kararlar 
E · İ · ·ı.· ~. ·· ~: n: l • .J.. (K rit edild·-· h ld d" d 1 ıp ıu mevat ı r ene ar zen· • • 
rmenı p~pasm~ zmıt gıuı: t ...... ~_,yun enl.D<lnae?~ ~_,,. . u ı . . !g~ a e ıg~r. ev et- gin olduğu malıimdur Kama. Peço- "Safety First' cemiyetinin neş- Zonguldakta mühim bik atına ait mesai! ile be 

İstanbula cıvar bır m_:;ıııatd~ ~o ~cıyan) m kendı~ını İz~ı.t- lerın bıla~ıs ~uı;_vetlerını a~ı~- ra nehir yolunun temini için projeler rettiği erkama nazaran, İngil- • milel temaslar ve olimpiya 
l~ . olması ~ülh~~ Iı_ de?'e ~~ası do~ degıl- dıklarını ılerı surerek şunu ıstı- h~zırla~ştır. Yakında faaliyete ıre tere'de vukua gelen kazalar yü- hır yangın iştirak meselesi ve spor 
ve.?m•.nı uyan<lırmaga kafi ıdı. dı, hır İng_ılız pasaportile ~ya- yor: . . . . • • çilecektir. 1 ıtiinden günde hemen hemen 50 ZONGULDAK, 21 (A.A) - rirnizi pek yakından aliika 
~~ar derh~l bu p~pasın tev-, ~at.e~sı bun~ da bazı ~:;:a: - Bt;n de sızın gıbı sılah- lngi:tere'de kısmi lcişi ölmekte ve 3 bin ki§i yara- Kozlu nahiyesinde çıkan bir den diğer bazı meseleler 
kıfını emr1~ttdı. Zaptıtye Nazbı:ı ıı __ sıya.sıye~.: hızmet ettıgıru lan8acadg_ı'!'!.1• . , . . • 'h !anmaktadır. yangın neticesinde bir mektep, kere edilmektedir. Bu iç · 
f>apasın e ın e mun azam ır gosten}"Oruu. u ıger erının ışıne gelmi- ıntı ap y • 'k dört dükkan ve iki ev yanını _ iki ·· sürecek ve feder 
tı:ıgiliz pasa~oı:m bulundıığu ~i * * * yor. Fakat g~lecek. s~ne topla- LONDRA, 20 A.A. - Saint onan ıstı raz~ . tır. Nahiye müdürü yaraıann!ş- reisFe: Cumartesi akşamı 
bı ~evkıf ::e .. ıstıçv.3:.~ı ~uclp ~ır Meşrutiyetin ilanına takad- nacak umumı tahdıdı . t'eslihat George intihap dairesinde icra ATİN~, 2~ A.A. -. ~ır mıl- 1 tır. 0,.t f"<lecf"klerd;r. 
halı de gorulmedıgını arzettı. düm eden devM-e ait hatıratı- konferansını çok meşgul ede- edilen kısmı intihap M. Baldwi-ı yon 500 hın lıralık ıstıkraza, l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!!!i!!!!!!!!ı!!!!!!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll 
Kapitülasyonların ecnebi te- ma geçiyorum. Memleketin ah 1 cek bir mesele de bu olacaktll. nin göstermiş olduğu namzedin Yunan milli bankası da iştirak baııkes.r-Kütahya hat- J:::regh denız ışi 

baaya bahşettiği imtiyazattan vali dahiliyesi artık en gafil /!W ıu!uııwrv ııı~:Jra1 !'11~ıısv muzafferiyetile neticelenmiştir. edecektir, İştirak talep ve teah- k derneg" ı" 
biri olan bu eyfiyet bir gaile gözden bile saklanamayacak !11 müdafaa nazırı ceneral Groe- LONDRA, 20 A.A. _ Ame- hütlerinin kaydine Perşembe tırın resmi Üşadı 
membaı olabilirdi; Zapti}"e Na derecede bozulmuş, Abdülha- nerin ne dediğini anlatıyor: le fırkasına mensup meb'uslar- günü başlanacaktır. Ayni gün AN~ARA 21 - Kütahya - ZONGULDAK, 21 (A.A 
zırı böyle ceva'P göndermeyip midin idarei maslahat politika dan M. Mary Jones istifa eyle- M. _veı:izelos, mem.leketin mali :8~Iık;sır hattının M. Mec~isi re Ereğli deniz işleri demegi 
te derhal iradeyi infaz etseydi sı para etmez ~!muş~. Hasta- __ BE~I:t~ •. 20 _(A.A) - Ordu diği cihetle Ponty Fritt'te kıs- vazıyeti hakkın~a hır beyanna- 1 ı5:' Kazım Paşanın huzurıle 23 günlerde ağızlardaki talı 
bilahare çıkacak gaileyi kendi .Irk o kadar dermde, ılletler o butçesının ılcincı krraatı esna- mı intihap icrasına mecburiyet me neşredecektır . ı nısanda yapılacak olan küşat !erini bir misli arttırmak s 
mevkii ile ödemesi ve hatta da k~dar çok idi ki giİ;11~elik ted- sm~a M. Gro~nex Almanyanın hasıl olmuştu. Neticede amele Dört asırlık müessese /merasimine bütün .v~kil~e: m~s le ihtiyacı temin edecekte 
ha büyük bir felakete uğrama- bırle':"~e'.. muvakkat ıla~larla bu . t~slıhatmı~ dı~er devletler ~e~ fırkası namzedi M. Davies 20 FARİS 20 A.A. _ Le Jour- teşa~ları ve hc;_r iki vılaye_tın ler almıştır. 
sı muhteımel idi. Bunu dii§üne- nun onu alınamayacagını her-1 Iıhatına musavı olması talebını bin 687 reyle intihap edilmiştir ' . M J h B d" r' meb uslan, erkanı davet edile- Bir kamyon devril 
rek "Kuyuıocryan Efendinin ıkes görüyor ve akıbetin fena- ·ileri sürmüştür. Liberal fırkası namzedi 8 36B n:U gFazetesı,k al. 1 ose~ aFıe -,I ceklerdir. ZONGULDAK, 21 (A.A 
zabmwa tevkifine imkan ola- lığı bütün kalpleri endişeye dü ve muhafazakar namzet s' 489 nıı_ı ransaf rd arın. an d"lmiraı;ı- Davetlileri Ankaradan hu· Zonguldak _ Devrek yol 

d - " ttı" B ·· · ·· ·· d B Abd""lh · FARİS 21 (A A ) M · • çOıs 1 tara m an tesıs e ı ş • b' .. .. . ma ıguu arze . unun uzen- şuruyor u. unu u amıt . . - atın rey almıştır. C F , d"" susı ır tren goturecektır. işleyen bir yolcu kamyonu 
ne Sultan Hamit sefaretaneye te biliyor, anlayor, görüyor, iş gazetesi Prusya başvekilinin °~~- ?.llege .. d~. :an~~ ın ort T · Ş rilmiştir. Şoför ölmü ve 
ha:ber göndererek mumaile}'llı- !erin ,gitgide fenalaşması gü- bir makalesini neşretmiştir. Sabık Alman Başvekili Y_UZUncu ytldonum~ muna:ıebe- emyız ve urayı devlet yolcu yaralanmıştır ş 
ten bazı malumat alınmak üze- nün birinde ıken<lisine de do- Başvekil, bu yazının sonunda öldü mü? tıle yapılacak şenlıkle':"e aı~. ~ reis'erine otomobil Maliye müst~ arlı 
re ya onun saraya gönderilme- ıkunacağından ve hatta belki Hitler taraftarr muharriklere ve ıyanaı:nı n~~r~_tmekted~r. ~utun Ş . 
ai yahut bulunduğu mahalle bu uğurda taç ve tahtını kayıbe fesatçılara karşı nizam ve inti- BERLİN, 20 A.A. - Za- ecnebı Darulfununları tle irfan AN~ARA_ 2~ - Afyon meb ANKARA, 21 _Maliye 
gönderilecek bir memuru matı dooeğllıden korkuyordu. o ta- zamı muhafazaya karar verdi- tü~e'~e yak~l~ ~lan M. merkezleri üç gün devam ede-, usu A~.' _Denızlı meb'usu Maz- ldleti müsteşarlığma eski 
sus ile görüştürülmesi arzusu rihlerde Avnıpada intişar ve ğini kaydetmiştir. Mullenn sıhhı . v~zıyeti vaha- cek olan bu şenliklere mümes- har ~uf_ıt B~yler tarafmdan teşar Burdur meb'usu VahiC 
bildirildi. Sefaretane Hünkarın Sultan Hamidin şahsı ve irade met peyda etmıştır . sil göndermeğe davet edilecek- • Mec.lı.s nyase.tıne ya~ılan bir 1 yin getirilmesi takarrür 
bu arzusunu is'af etti. O aralık si aleyhine bir çok şiddetli ya- ispanyada açlık CAiı:ı'?1 sosyal demokr_at fır- terdir. ıtekl~ı kanımıde tem~ mahke- tir. 
papas efendi Londraya hareket zılan lhitva eden gazete ve ri- grevi kası r.~ısı ve sabık başvekıl ~lan Fransada vergi tahsi"ab mesı, dev~e.t ş~~· ~v~ mu- iiıİıııl-----·.---
edecek olan bir İngiliz şilebine saleler bu loorkuyu bir kat da· Dr.Mullere geçenlerde amelıyat Jhasebat bınncı reısliklen ma- Meklep/ı/er 
binmiş 'bulunuyordu. Hünıkar el ha teşdit etmekte idi. Türkiye . BARCLONE 21 A.A. - Le- yapılmış, fakat sıhht vaziyeti PAR~S, 20 A.A. - l9~1 şu-. kamlarına birer otomobil veril-
yevm dava vekfileti i}e iştigal den firar ederek Mısıca ve Av- rıda. ve Balager şehirlerindeki günden güne fenalaşmıştır. b_a? zart~da yapılan ~ergı talı- mesi istenmiştir. m ÜS8 bak 
etmekte olan o vaktin hakimle rupaya giden bazı kimsol«in 0 hapısanelerde bulıman siyasi M. Müller'in vefat ettiğine s~Jatı 2 milyar 890. ~iyon 214 Bütçe encümeni otomobille-
rinden biri ile Şur.ayı Devlet a- rada içtimalar akdettikleri ve mevkuflar açlık grevi yapınağa dair dün şehrimize bir haber hm ıoo franga b~~ıg olmuş~ur. rin azami bedelleri 4,500 er lira 96 h /t 1 
zasmdan birini vapura göndec- faaliyet programları hazırla- karar vermişlerdir. Bu iki şehir intişar etmiştir. Bu habere göre Şu hal~ nazaran butçe tahmına-. olmak suretile ve en az 3 sene ncı a ani 
di. Bunlar vapurda pe.pas efen- dıkları husın.~ veııa.İlti istihbari- de heyecan ve galeyan hüküm M:. Müller evvelki gün üç buçuk tıı;ıa nıspeten. 60,220,850 frank 1 kullanmaları şartile teklifi ka- birincillklerl 
diye şu sualleri sormuşlardı: ye tarafından peyderpey bildi- sürmektedir. ta vefat etmiştir.] mık~da bır fazlalı~ ve 1?30, bul etmiştir. Teklif ruznameye 96 ncı hafta birine" · 

ı - Seyahatinizden mem- rilmekte i~i ... Rusyada_ ~: seddin~aSmi, Murat ve İs- ispanyada vaziyet :ı:~~b~~ a=1~:6t8ah97sıllloaot alınmıştır. sırasile yazıyoruz: 
nun musunuz) nm teşek!kulu, kanda ıidareı hu ·1 Ki 1 B 1 bu İT AA . pe • E "l• 1 - Darüşşefakadan 845 

2 
Meml~ . h ,, h ktiınet usul.. .. tebedd·-r· maı ıerna ey er zevatr MADR , 20 · . - Sekiz frank raddesinde bir noksan var reg ı limanı znn Halil Bey 

- etın • a!" azın- . unun . u ~ na- meyarunda ıbulıunuy.otıdu. Bila- sene menfada kaldıktan sonra drr. Jl 
ru nasıl buld~nuz, uıtibaatmız zarı dikkat ve ~emmıyeti cel hare İsmail Kemal Bey Paris- meınleketine avdet etmiş olan • • ANKARA 21 - Bir Ameri· 2 - Galatasraydan 30 
ııe merkezdedır? ~~ten. ~ kalmayorou. ten bu hususa dair Hünkara u- M Alb niden si as· faali Yugoslavya sef1rlerı kan grupu Ereğli limanının as- Muhtar Bey 

3 - Ermeoi. komitesinin as~ Ab_d~lliamıt hır araı~. b~ zun bir telgraf gön<knniş ve ~e ba aİ Y:caktır . Y ı ye- arasında tebeddül ri ~r şeki~de . inşası husus~nda 3 - Galatasnaydan 870 
gaye ve maksaıdı hak.kında bı- tesınle kanunu e~.~ınu~ ıadeı buna cevap ta verilmişti. Ab- MAJıiıT 20 AA K Nafıa vekaletıne bazı teklifler- cih Rıza Bey 
ze malumat veı:ıebilir misiniz? mer'iyeti meselesı uzerınde dü- düllhamit ahvalin aldığı fena • . ' .. · ·---:-. anu- BELGRAT, 21 (A.A) - Yu- de bulunmuştur. 4 - İstanbul erkek li 

Hünkar bu sualleri irat ve şihtceler koyulmı:ştu_. ~Htta Av iıstiıkametten tevahhuş ed-eırek ~uke~sı ile m_~ernn:e": bil~~ııı:n ~~lavy~ı~ Bürksel se_firi M. Bu teklifler tetkik edilmekte den 219 Halit Vasıf Bey 
ayni zamanda tarafı şahane- rupa kanunu esasılennın bir çok bu kanunu esasi meselesile o u u_ un yem en esıs e ı mış ı oyevı~. ern se.faretı.ne ve dir. 5 - Darüşşefakadan 31 
den gönderilen ıbir hediyeyi lannı getirtmiş, h~psini . y~nın- 'ıltadar meşgul olınağa başlamış ~:;:~~:::~~~~rk'"::":e Bre~ sefın MC ~~ınkovı~ ~u: Sif ve supalan ihtilafı Niyazi Bey 
muınailcyhe teslim etmelerini da toplatarak tercumelerını em- tı ki Avlonyalı Ferit Paşanın · z r g~~ vyanx:ı · . vam . a~mı • Müsabakayı kazananlar, 
vapura gönderilen iki zata em retmişti. Alman kanunu esasisi- sadareti sonlarında tıu zatın karamame orada bulunmakta_ o- mur~hhalrgma tayı~. edılmış - nasıl halledılecek? ut mükafatlarını gazetenıil 
retmişti. ni ınabeyn mutercimlerinden devlet ~ımurunu tedvir edeme- lan İspanya kralı tarafından ıın lerd'":. Bu suretle n:unhal ka - ANKARA 21 - Sahil vila- resine müracaatla. aldır 

Bunlar vapura gittiler, hedi- Veli Bey tercüme etmişti. Hatta j yeceği anlaşılması ve sadare- zalana~aktı~. • 1'.ll1 Burksel sef~retın~ sabık se- yetlerimizde tüccarlarla vapur ler. 
yeyi tevdi ettiler, üç ıımalin ce- işittiğim sahih ise Abdülhamit tin Sait Paşaya tevcih edilme- lngılter de iŞ saatlan fırlerden M. Bnç tayın olun - kumpanyaları arasında sif ve 97 nci hafta 
vahım ·rica eylediler. Papas E- meınleketin haline münasip bir si düşünüldüğü sıralarda Ab- LONDRA, 20 A.A. - Ma- muştur. "supalan" siparişler yüzünden it 
fendi <hediyeyi teşelclciirle ka- kanunu esasi müsveddesi yap- dülhamit bir sadırazamm gi- adin amelesi federasyonu mu- Arnavutlukta feyezan ihtilaf çıktıg"ı malfımdur. İktı- 9

zarf
7 .ıncidhafta başla_dıd. Bç~ ta m a gazetemız e 

bul ettikten sonra şu cevaplan: mak üzer-e Avn~a kanunlarının dip diğer bir sadıraza.mın gel- rahhaslan, hali hazırda mer'i o- TİRANA 20 A.A. _ Mati sat vekaleti ticaret odalarına cak haberlerin en mühi 
vermisti: . gözden geçirilmesini bazı taraf- mesi hiç bir ehemmiyeti haiz lan ve mesai saatlerinin tevzii- nehri taşmış Gurze kasabaşı su- sif ve supalan tesliınlerin müte- ç· rt · ak anuna 

1 - Seyahatımden memnun lara sureti hususiyede emir ve olmadığını anlatmak için bana ne müteallik bulunan sistemi 31 Iar altında kalmıştır Kasabanın amil şeklini sormuştur. Mese- ~e ıp ~urı:,a k esı, ş ıu-
olarak avdet ediyorum. havale etmişti. fU sözleri söylemişti: Marttan itibaren terketmeg· e bütün evleri yıı..1~.~tir Nüfus- lenin örf ve adete göre halline dar ~usa ~ ad ı:n:ınurNeıi;,/ 

2 Memle'-~i esk" it l" M tun Şe (B"tmed') ~~ • a resme gon ennız. - ""'' ı a m- esmua a nazaran m- ı ı karar vermişlerdir. ça zayiat yoktur. gidilecektir • pazar günü ilin edilecektir· 
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Usküdar behemehal Kadzköyüne 
------

tramvayı, temdit 
Üsküdar tramvayı Ka
dıköyüne uzahlacak 
Şirket, Alman grupu ile uyuşamazsa 

hattı kendisi inşa edecek 

~ 1.,~ ı Posta paketleri l-==--E_'h_on_o_m_i-J 

~ll~ Tu··tu··nıe 
ti.mal etmeyecekler A k •• b • k • taca tevzi edilecek 1 

Çı goz ır yan esı- .. Dün po5'.a idaresine ve güm 
Uzun müddetten beri muna- rüklere haruçten gelen paketle- Tacirlerin hey, 

ka alan mucip ol ·· ·" t~ı,;,l- • • h k · te · el · h lele 

leı~ "Diş cının mu a emesi ~ı:birv::ı:;;:;;;sı a m- yann Ankara 
doktoru" ünva- Bu emre naaaran hariçten ge • d k 
nnu kullanma- "Reı"sB ' B k b" hkA . t" lecek paketlerin 1 nisandan iti- gı ece 
ları meselesini- ey• aş a ır ma Umıye im Var, haren muamele, tevzi ve güm- Tütün tarifelerinin harici 
hayet dün mah- fakat hırsızlıktan değil sirkatten... ~k resminin tahsili posta idare ret ofisind~ yaptıldan içti 
keme kararih ~ . . . . ~ " sı tarafından yapılacaktır. ı ni- An.karaya ızamına karar v 
kapanmıştır. -. H_~şa efendim! .. Ben kim-/ celm ıçın kaldı. sandan itibaren hariçten gele- heyet pazartesi gününden 
Beyoğlu bi- semn cuz?anmr çarpmadım... intihar değil cinayet cek eşya ve paketleri doğrudan ra Ankaraya gidecektir. 

Dişçiler 

rinci sulh ceza - Şahıtler böyle slSylüyor- Ok d ~ b' k . doğruya posta idaresi alacak- azasından Alfilyeli Mahm 
, mahkemesi bu !ar... . d me~. an: ~liuyu; tir. Bu esnada gümrük memur- Fesci zade Ziya BeylCf'e t 

husustaki kara- Mahken .... •~J••Sl - Efendim, herkesin ağzı çın ~7'~ 1f çıcli~ mb. ~ • lan yalruz bir muayene yapa- bul mebusu Hüseyin Bey 

'<adıköyane temdlJI taka • a eden Üsküdar tramvayı 

Üsküdar tramvaymm Kadı- min edilmeyen Kadıköy muva
köyüne temdit edilecek olanı salasının temini için Kadıköy[; 
kısmı hakkında şimdiye kadar ne raptma ve Kadıköy - Mod< 
muhtelif gruplarla temas. edil- ve Kadıköy· Fener yo_lu ve Fe 
mis bu temaslar muhtelif saf-,nerbahçe hatlarının mşasına 
haİ~r geçirmiştir. Fakat gerek müt.efc::rri muamel~ler ~ayl~ il~r 
bundan evvel açılan münakasa lemıştır. Bu amelıyeıını ıstıl 
neticesinde ve gerekse bilaha- zam edeceği siparişat için dö 
re hattın pazarlık suretile yaptı viz ııı:~saa~esi d~hi alınmış, Jı_at 
nlması için vaki olan temaslar tın. guze.rgah ~lan_ıa;ı ve pr~Je 
da Üsküdar tramvay şirketile len Nafıa vekaletının tasdiıkı· 
bu ecnebi gruplar arasında bir ne iktiran etmiştir. Şimdiye k" 
anlaşma hasıl olamamıştır. Hat dar şirketle temas edeın Alrnar 
ta bunlardan bir Alman grupu grupunun verdiği fiatler ve deı 

tarafından dermeyan edilen meyan ~-tikl~ri ş~~a: baz.~ ~ . 
teklifler oldukça müsait olmak sımları ıtıbarıle mulayım. goru. 
la beraber bu da yüksek görül- n:ekle bC:~ber malzeme fı~tler 
mektedir. Bununla be.rabeır şir- nın çok yuksck olarak tesbıt v, 
ket hali tı,. ıi hazırda yalnız bu talep edildiği anlaşılmış ve 
Alman grupla temasını henüz bunlar üzerinde esaslı tadilleı 
muhafaza etmektedir. Diger icrası lüzumu şirket tarafındar 
taraftan Kadıköy hattının her gruplara bildirilmiştir. Gruplar 
halde inşası şirketçe mültezem danbu son talep müvacehesind 
bulunduğundan şirket, hattı henüz yeni bir teklif alınmamı· 
doğrudan doğruya kendi yaptır olmakla beraber şirket ınalze 
mak için icap eden tedabiri al- meyi doğ.rudan doğruya sipari 
ma.tqadır. Şayet bu Alınan grup etıne~ ve inşaatı do~r~d'.111 do, 
ile devam eden temas ta diger ruya ıdare eylemek ıçın ıcap e 
gruplarla olan temasların akibe d_en tı;dhirlere tevessül eylemi~ 
tile neticeleniırse 0 zaman şir- tır. Dıger taraftan Haydarpaş: 
ket mümkün oldu<Yu kadar kı- geçidinde Devlet demiryolları
sa biır zamanda işe" başlayacak- nm İstanbul beled~yesf.le .. mü.~-
tı:r tereken yaptıracagı buyuk kor 

G. .. 'h eselesı· de halle- rünün bıı sene içinde inşasına 
uzerga m .. b d"I . . . aJ'J 

dilmek üzeredir. Zira Haydarpa mu aşeret e ı mesı. ıçın . a ca 
şa geçiti köprüsünün bu sene bd~r mabkr~r ne~dınde teşeb-
zarfmd · ı hususunda yapı uste u un muş ur. 

rı dün sabah reddedil•n difd torba değil ki büzesin... r~n. 1;1ti e en run. 1~- ~ınayet caklardır. rada iltihak edecektiır. 
tebliğ etmiştir. Nurhayat H. - Peki, öyle ise anlat baka-~hadısesıne _kurb'.111 gıtng~ kuv- Posta müvezzileri paketi sahi Tütüncülerin hükfunette 

Bu kararnamede, müddei Iım, nasr! oldu? v.~e tah~ edil!11ektedir. Ga- bine kadar götürecekler ve ora- menniyatı bir rapor halind 
mevkiinde bulunan diş tabibi ' Elindeki kasketi mendil gibi ~~1 ~!·. nın cesedı morga nakle- da gümrük resmini makbuz mu bit edilmektedir. 
Nurhıyat Hannn ve Fazıl B. in 

1 buruşturarak cebine koydu: ı;aı:;· .. . . kabilinde tahsil edecekl"rdir. Tütün tacirleri bilhassa 
iddialan hakkında Darülfünun 1 - Biz hani ya mevcutlüyüz. k ed~atı Muddeıumumı mu Gümrük idaresi bu resmi her kalara merhun bulunantak 

· d l tan Tram b' d'k "di etme t ır · da · emanetin en ge en ceva~ . vaya ın ı , gı yoruz. . 1 . d K' . B . ay sonun postadan alacaktır. 4 mılyon liralık tütünün 
bahsedilerekhü!asatan derulıyor Kalabalı~ dehşet ... Yüz binlerce a~ e~? en amil · ıdare et- ,- • 

1 
cuda tecihen Tütün inhih 

ki: (!) ehalı var, tramvayda .. D.:r- me te .ır · •• • • _ Beledıgede resi tarafmdan mübayaas 
- Darülfünun emanetine gö- ken yanımda birisi cüzdanını ye Bır komunıstın • • teyeceklerd" B d 

k D ··ı d'" .. d" h k • y b J ır. un an m r:, doktor ünvamm anc~. aı:u re uşu~ .u. .. .. .. mu a emesı enı ına ar heyet tütüncülüğümüzıin 
fununda doktora veya zumre 1~ - Nıçın duşuruyor7 Komünistlikten dolayı zanal- takbel vaziyetini hükumeti 
t.ihanlar_ıru verenler kull~~abı- . - Maks~stan!.. Aklr srra be- tına alınarak Ağrrcezada muha- Sıhhiye müdüriyetinin rüşecektir. 
lırler. Bınaenaleyh doktor unva-, nı mandapsıye bastıracak. Yu- keme ve muhtelif cezalara mah- •• d ·• ~ ·• hz l V . . 
m tabi_P. demek değildir. ~ar mı~ b_en: .. Cüz~anr aya- h.-i\m edilen eşhas ile münasebe- gor ugu ma ur ar apurc~ ar bırJı" 

Bu ıtıbarl? N~rh_ayat Hanı~ I ~~? uc.ı.le ıttım. Polıs, yere. e- ti anlaşılan Reşat Fuat isminde Habe; aldı~~~a göre beledi kongresı ne zaınan 
ve ~azı~. ~· ı~ _ .. ıddtalan gayrı J g~lmış, cuzdanı . almış. ~~rum bir komünist, zabıta tarafından Y~ .sıhhiye mudıinyeti şehri da V 
van_t goruldugunde~ ~~klann- bır şe:ı:den haberım yok. C_uzda- aranılmakta idi. Reşat, bir müd hilınde _son.zamanlarda gittikçe . apurcular birliği kongr 
'.iaki ceza kararına aıt ıtırazlarr · nı cebune koymuş. Gene bır şey det evvel yakalanarak Ag-ırceza ıırtan bina ınşaatı hakkında bir ~ın 20 Mayısta yapılması t 

k b 1 d · ·1d· " d h b · · ·· ı· hz nir etmiştir. Maamafih birli ]ayanı a u egı ır. .~n a enm yok .. Ceketın us- mahkemesine sevkedilmişti. Re- ta ~atn~e .. . ır~aktadır · bun_dan evvel bir heyeti· um 
Mahkeme, Nurhayat Hanrm tunden baktım, bir kabartı var. şat muhtelif isimler kullanan Sıhhıye mudurıyetı bu hususta- . 

v~ Fazıl B. ~~kkmda evvelce Daha -~!imi s~ı:ııeden çullandı- bir' şahıstır. Dün Ağlrcezada ki ~a~ ikmal etm~k üze- :e~~~aı daha yapması m 
'.iış doktoru unvanını kullan- lar. Cuzdan bizım cepten çıkın- muhakemesine başlandı ve Müd redır. Son gunlerde şehrın muh T" . . . . 
>nalan yüzünden Beyoğlu hü- ca hadi kapı altına!.. deiumumlnin talebi üzerine mu- telif semtlerin<le yapılmakta o- d ~c:etı bahri~e.mız. 
'<umet tababetince verilen beşer Reis sordu: hakeme hafi olarak cereyan etti. lan büyük ve yüksek apartıman h ~vrın e olması ıtıbarile fa 
l iralık nakti ceza kararnamesini - Senin sal:iıkan var mı? Bir katilin mahk A • ti !ar çok dar sahalarda ve biribiri d =;r.~:e muhtaş bulu~a 
tasdik etmiş ve bu suretle diş - Yok Reiz bey.. . . ':1':11.ıye ne çok yakın olarak inşa edil- b ır. ~ as~ malı ~esaıl bu 
~abiplerinin diş doktoru ünvanı- - Evvelce iki seneye ınah- Must~fa .~~-ınde bınnı sus- ~~~ted_ir. Belediye sıhhiye mü- aşın a ge ektedır. 
1ı kullanamıyacakları karar al- kfun olmuşsun... t~ı ça~ ıle oldurmekle maznun durıyetı bu vaziyeti şehrin sıh- \'.'apurlar~a yeni gümrük t 
tına alınmıştır . Hiç şaşalamadı· koftecı Fazlı on beş sene ağır hati noktai nazarından çok mu- f~sının tatbıkinden evvel ge 

- İftira maddesi... hapse mahkum edilmiştir. ~7 g_örn:ektedir. Yeni inşaat t~ler~. vapur!a'. için ist 
- İftira maddesi değil, hır- Sabıkalı Cemali öldü- ıç.ın §u:1dıye kadar heyeti fen- ~~c resmını vapurcular 

sızlık maddesi... • l nıye planı tetkik etmekte ve in- gun ıçın veremeyecek vaziy 
- Hani diyeceğim, işi bizim r~n muavın er . şaat. için_ ruhsat v~ekte idL te. o!duklarından. bu resmin 

Viltiqetle 

Yol parası 
üstümüze yük!ettiler o zaman... .. .?skudar~a sabıkalı. ~e~'.11i Yenı talımatnamenın tatbikin- f~ ıçın :Ankarya hır heyet gö 

- Peki, başka rnahkumiye- olduren ko?11ser muav:ını Sule- d_en son:a yeni inşaat ruhsatiye ırılmesı zaruri görülmektedir 
Kimler bu vergiden tin? yman _ve Bı~an Ef. lenn muha- sı beledıye sıhhiye müdüriyeti 
• ~ • d • J k ? Düşündü, başını kaşrdı veni- k~m.esıı:e Agıı:cez~da devam.:, t~rafrı1:dan ~a tetkik edilip tas- lkbsatçılar kon gres 
IS .. ISna e 1 ece • hayet ~ırıldandı: dıldı. Bıcan Ef. nın vefat ettıgı dık edılmedıkçe hiç bir bina ya Al . . 
Yol mükellefiyetinden istisna _ V anlaşıldığından hakkındaki hu- pılmayacaktır. d T~nyada ıkt:rsat tahsıl 

ar... k k · d k en urkle.r cemıyeti · ıı muoip talimatnamede mev _ _ 0 da hrsızlıktan mı? u u umumıye avasının su u- Müstahd • t I' t Jik k . .. . nın sen 
ut hastalıklara iliiveten yedi _ H b im hı tuna karar verildikten sonra emın. a ıına - ongresı dun tıcaret od 
:ısım hastalrktan biri ile ma!Ul d .. 1 yakırtt ey .. rsızlıktan Müddeiumum! iddianamesini namesı salKonunda ~oplanmıştır. 

egı , sır a en... d ti 8 .. 1 Ef ongreyı açan Dr M hl >lanlarm da yol işlerinde çalış- Sonra tashih etti. ~rmeyan et ve u eyman . Belediye iktrsat müdürlüğü Et B h . . · . u 
~ ırılmayacağı Dahiliye vekale - _ Sirkatlik haniy~ nın kasten ve tehevvüren katil- tarafmdan mustahdemin idare- em ?- eyet; ıdarenın 
inden vilayete bildirilmiştir. _ Ne çalmiştm) ••• den cezalandrnlmasnu istedi. haneleri için yapılan talimatna ~e~ se~e 1 ınesaı. raporunu 
3u hastalıkların isimleri şunlar _ Hiç efendim· Ye ·1m· . Muhakeme müdafaa için kal- me bir kaç gün sonra matbaa u U. apor~a bılhassa Alm lan te;b~:ş~:r de müsbet neti- . _Bu köı_:>.riinün önümüzdeki ~~ 

ce vermiştir. Köprünün inşası ıçınde munaka~aya konu~acal[l 
İçin yirmi güne kadar bir müna ~e ?erhal. faalıye~e geçıleceg 
kas açılın hususunda hazır- . umıt edılmektedu·. Tramva) a ası . k . k"' ... 

lır · · nı ış ı- dı d k • yaye. meccanı talebe gönder 
· . .. çilmiş bir şey yok ki ... Ortada · • • _ _ an ~ı acaktır. Ancak idareha- mesinin tahtr temine al d 

. .. ı - Avantrasyon halınde bu dönen bir semaver ... Ali çalmış Troçkinın koşku yan- nelenn _vereceği ruhsat ve müs kaydedilmekte .d. B dm ı 
ıu; fıtıkvlar.h d d • .b Mehmede satmış, Mehmet Hü~ 1 gını tahkikah tahdemıı:?en ?lınacak hüviyet ra geçen seneni~ ~esa~at~ s 

lıklar yapılmaktadır. şır ·etı, o~ ınşa.snın: sene ~-c 
Dün kendisile görüşen bir nuna. k~dıt;k ıkımı:lı. hk~ın~.e .. gu 

ınuharr' · · şirket müdürii zergah ıstı ametını opru uze. ırınııze . k . 
1 

. 
Necmeddin Sahir B. şu beyanat r:nden geçme sur:tı e temı!1 c 
ta bulunmuştur: aecek ve ?lamadıgı ~a~dırdı 

" - l) k""d tramvay şebe- emrazı sarıye hastanesının ya 
s u ar İb h" - . 'k . kesinin göstermekte olduğu in- nmdan. ra ın;aga ıstı ~metı-

kişaf itibarile çifte tahviline ve ne muvakl~.at .bU: hat ferşı ~ure 
Baydarpaş;ı geçidindeki vazi - tile Kadıkoy ırtıbatım temın e
Yet hasebile şimdiye kadar te- decektir.,, 

l~E~~~~ .. 
Azılı bir haydut yakalaııdı 

- azı crece e araz ı - seyine vermiş Hüseyin d b . . . varakası uaretıni şehir meclisi ok d .. 
·az edip henüz müvazaası bozul . G r e ana Troçkının evınde zuhur eden ta · d - . . . aı· ru un u ve soz alan muhtel 
namı<= fakaıt dahhamei kalp te emanet e:tı. .. ~. ıp a~?caktı, al- yangın hadisesi tahkikatına be- ni~ınta~bike~egıı ıçıı·n .t ı~atnadme- hatipler cemiyetin azayı to 

" mayınca ustumuze Yüklend· · .. · tak h"ki 1... ı mec ısın nısan ev- lamak ve t "d"· . ~errünü nabız vecihle hasıl olan M h k ba k . 1
• • şınc~ ı?tın aı m ıgı vaziyet resi içtimaından sonra a kabil esanu u temın. e 

ısreti teneffüs halleri ile rnüte u a eme ş a şahıtlerın etmıştir . ola aktı Y mek hususunda daha ameli h 
afık bulunan kalp hastalıkla _ S cD r .•• lb d • I rake~ ~t~esi laz:m geldiği ka 

n. anayi primleri ı Mehmet Nuri B. aru e ayı nası naatını zıbar ettıler. Nurulla 
3 - Sağırlık ile müterafık dil idare edılecek? Esat Bey cemiyetin azayı to 

'zlik 928 . 1 . ı· . s· .. dd 1 lamak için bir klüp te kil' . ;ı · pnm erı ıstesı he· ır sene ınu et e avu- Dariilbedayi murakaba encü- muvafık 
1 

• fik .. ~ ~nı 
4 - Her iki gözde kuvvei rü yeti vekileye verildı' kat!ıktan menediJdı" meni hazırlamakta olduğu yeni dü o acagı nnı ilen s· 

yetin 1-20 veya daha dununda nizamnameyi ikmal tın" • 
1lması veyahut bir göz tama- ANKARA, 21 - Te.,viki sa- İstanbul Barosıınun 211 No. ·· · d · · vdie' ış ".e Neticede bu hususta bü ·· " encumenı aınuye te etmış- azanın fk" 1 . . _ 
-nen madumve digeri 1-10 veya nayi kanunundan istifade eden sunda mukayyet ve Galatada tir. Yeni nizamnameye göre ~ ıır eı:me tahriren mu 
:laha dun riiyet kuvvetinde bu- m_ üessesata veril.ec_ ek 928 sene- Ömer Ahit hanındaki yazıhan•- Darülbeday· bel d' h' racat edılmesı muvafık görii . . ~ ı e ıye ımaye- dü 
lunması ve sari.trahumlar. Si ı:ıuamel.e ver~ısı prım cetvel- de Avukatlıkla iştiga.J etmekte sinde bir müessese değil, doğ- ru . 

5 - Hizmet ıfasına mani ola len heyeti vekıleye sevkolun- iken mezkfir yazıhaneyi terke- rudaın doğruya belediyeye mer- y~se!e. D;: Muhlıs Ete 
~ak derecde veya vüsatte yanık muşt_ur. . . · derek Şişlide Kağıthane cadde-- but bir müessese halinde idare ':111~1 .~atipl~ge Mehmet az~ 
tar ve etrafın birisinin vazifei Pı;~ rusbetı 2,40 dır. Yani sinde Harman sokağında 25 edilecektir. Daimi encümen ni- ~aZuhtti: Kerıı:ı ~uat Be:ı;-Ier 
"iziyolojiyesini ifa edemeyec!!k vergım.n beher altı kuruşuna No: lı haneyi ikametgah gös- zamname üzerindeki tetkikatı- tıh~p ~dılerek ıçtımaa nıhay 

~ h azdı haydut Bal çekemeyen Mehmet çavuı oğlu Akif '.lerecede tekemmüsat husule m1;1kabıl 2 ku~ş 40 santim 1 termiş olan Awkat Mehmet ru nisana kadar ikmal edecek veri.ldı. 
Yah Meıu!~ ;:ı z:....ıdır takip edili , tarafından ,;ı:;ıa öld~nın;j.tür. z;- gelmiş vasi nedbeler. prı:n vesikası v:erıl~cektir. Prim Nuri B. in Baro İnzibat m l'- ve şehir meclisi içtimama yetiş • • 
Yordu. Nihayet iki saat kadar müsa- val~ı muh~ .. •ıra a _e ·~ c 6 - K:.isuru münferit netice- lenn yekfin. u b.ıır m. ılyo.n liradır./ sın· ce bı'r sene m'u"ddetle avueckatı- tirecektir Fındık pıyasası deıne.1 00 Ol li kö ünde ya'l.a bugdayınr ovutmekle metl!'~dü. ~a-

929 
b 

eh en nra veç Y 1 til yakalanmı§, buraya ıetirılcrek ... J:i i:ndima.!ı. senesıne aıt ır mılyon lira l kt ,. k . . •. Sıhhiye ınu"d-n"yetı" H . 
&ıya· ı. M~hmet bir rok beıkın hi\- tintakına başlanmııbr. 7 - Sui teşekkül ve takakas- lık prim tahsisatı da heyeti ve- /: .a_n men ıne ı:rar verildigı U . ~burg ticarot !11ümeasili-

•liselerinin azılı 1ı:aı.ra.:.anıdır . surıı etraf ve fartı semen ve da- kile kararı ile faiz mukabilinde e ışb~ ~rarm agırce~a. mah- taşındı nnz d~ya fındık pıyasar hak-
Edremit yolunda bir kaza u··ıfil. sanayi ınaadin bankasına vA..:ı. ı k_emesının _4-3-9~ 1. ~. rihli kara- Belediye sıhhiye müdüriyeti, k~a tıc:ıret. odasına bir rapor Haydut; evvelce Kırkağaç, Soma . • ~ • rılede t elik d ld - B go d B 

smda Boğaz değirmen.ini baımı§, Balıkesir. Edremıt yolunda I>•- Mütekaitlere avans mi~ir. as . e 1 ıgı aronun belediye binasından çıkarak n ı:mıştı~. u rapora naza-
eğirnıen ıahibi llyaım 150 linumı tenezzüh otomobili devrildi, Ce~ ve M""ll. ..teık 'tl . .. Müesseselerde 929 Primleri i 14-3-93l tarih ve 64 No: Iı mü- Sultan Ahmetteki eski zabrtayı ran dunya pıyassmda fmdık fi. 
lnuş, Bigadiç yolunda da lı:ırk ki,iyi Muharrem isminde iki yolcu tehlık<>- u rıyermu ~ erme cuz- çin snayi ve maadin banka - zekkelesinde bildirilmiş olmakla belediye mektebine taşınmış- atleri mütemadiyen düşmekte-
oymuştur. Kınık • Soma arasında ise li surette yaralandılar. ?aniaı;ı ge !?c.eye adar avans dan makbuz verilecek bu sm: 1 alakadaranca malum olmak üze tır. dir. Tikk fındıklarrnm vaziyet:' 
lô cobanla iki ıaat kadar müsademe . Kazaya sebep, &enlerin bozukluğu ıt.a .edı~~cegı.nı yazmıştık. Bu le müesseseler prim ' bed!~':t re keyfiyetin Avukatlar kanunu Hususi muhasebeler birlşti- nisbeten daha sağlamdır. • 
tntlş çobanlardan birini vurduktan 

1 
dur. gıbı mutekaıtler mensup olduk b k f . 1 'kra nun 7 nci maddesine t vfl - · d d 1 hh' "d" · E 

onra' kırk keçi alıp götünnüıtür. 1 1 .. d .. r·kı · .. an aya aız e ı z etmiş ola- İ e ı can gın en o ayı sı ıye mu urı- sasen memleketirnzin buse 
aydudun daha bir çok cürümleri arım~ m~l u~~ enne mura - caklardır. stanbul müddeiumumlliği tara- yetinin belediyedeki yerine u- neki fındık rekoltesi olan 
ardır. Zootekni kurslar caaT~ffi~d:n ır.şikayeti fmdan tebliğ edilmiştir. mtktıın vaBridat kaI

1
emhleri ta~ına~ 320.000 çuval fındığın 40,

000 
çu 

B"t 1 · t sdik edilen odalar d kü' · Teberrü:•atın tahriri K d ca ır. u surete esap ışlerı vah kalmıştır. Bu da az zama 
u ı:e en a Karacabey harasm a şat olanlar var mı? Evkaf idaresinin tahrin' te- a ıköy fıkaraperver bir arada olacak işlerde sürat te da ihraç edilebilecektir. n lkı.sat vekaleti lzmıt, M~durnu, edilen Zootekni ve telkihi sınai • • • f J • • min edilecektir. 

artin, Uzu,,k'iprü, Ercyli, Rizkkae, ~- kurslarına başlanmı!itli". Bu Bir gazete muhacirlerin işle- berriikat komisyonu tarafından cemıyetinın aa ıyeti N h" l d b 1 
lca, Ezine, Hayrebolu, Çana e, . ilm . • ri . görüın;e?iğini v.e t~f~iz iş- c~ilcrde bulun~n esyalann tes Kadıköy fukara perver cemi- a ıye er • e ~ ediye 

;elibo!u, Malkara, Biga ticaret. ~a· dkursı1ara b~.cli um! . ':'1 1~yekt a~~ Jennden şıkayet ettıklcnnı yaz.. bıtıne devam edılmektedir. Ko yeti tarafından 100 fakir aile hekımlen 
·-nın bütrclerı"nı" tıudik etmışbr. 1 epo arı nıu r en ıştıra e ış t m' yon ·ı d k' ı -

, , mış .7!· . . . ' ıs ca ~ e~ e ı eşya ara ye nüfus başına 3 kıyye kömür Şehir dahilindekı' beledi e 
Qnlnrda,, 7700 lira olmak üz~~c c~ !erdir. Tedrisat müddeti bir ay Dun bu hususta vah muavmı kıymet takdır edılmekte ve bu- tevzi edilmiştir. Cemiyetin dis- hekimleri . ..lk. k.

1
,Y 0 ''10' 0 47 2.~.oo 'lling :barıı. bütçe u~unköpı;ü!'ün butçesı olup 15 nisanda nıhayet bula- F lı B b. uh . . . . d b l· . da b' . .. 'yenı mu ı teş ı at- l-'r•nt ıı o.ı.75 """ 

. En azı Mıı'karauınkıdır. caktır. Ve burada Avrupadan ~ ~'f .ıır ~,,.- a~mızeb ~a fa .u.~~an eşyt~ r ırer panserınde mutelıassıs etibba tan soııra çok is görmek mecbu 
9· ).l Jd" -1 . ımınİ . ':biz?ye vaırk~ak a Be terınıl ı ldzar b"e .~c teCl~l.er. tarafından hergün fakir aileler riyetinde kalmıŞiardır. Beledi - Liret 9 00031~' .. _ı_· ----1 

•r muhtar ö aürii u İktısat vekaletince celbedilıniş na ge sın. şını zat tet ı ve u eşya ar an ırının zayıın •
1 

muayene ve ameliyatı I.azime. le ue he 
1 

hi d b" b 
1 

d" ı•rohnıı 36.ıo Dlo.r 
,81,/\dllt<E:sı __ R, 19 - Su_sırlığ.•n As j olan bı'r mu"tehassıs tarahndan kanun dairesinde halle çalışı - de caminin kayyum ve hademe ri icra edildiiTi gibi ilaçlan da- hekım' r. ıha 

1 
ye e ır e ~ ıye ~ra-nl-. --2-~-115-~K-0-..,-.---15--1. 

u, ""ek- h H i~~~~_i!~~~~~ ...... l:;;!!!;.:i~~·~·~!!!!'""""!!!!'!!""!!""lllllll~l~'~~~~~l~·ı~~k~·~ ......... ~;:.:;~~:!.::!.!;~~·~~:!ii ..... ~~l.ı.ıı~·~;ırr::u:=u:nm:::a:s:ı:n:ı __:t:em::.:.:ın:.:_:e~-J_..::::::=::::.::::::=:=:=:=:=:::.......: 1 oyu mu tarı uıeyın ça· 1 im kt d rım., demıştı.r. en mesu r< ı ece tır. meccanen verilmektedir -'· l«:m.ı;,;, in ınuhtm· sesi'"1eoini tedrisat yapı a a ı:r. 

Kambt110 Bor!'a.flr 
f oeillz 1030 r. , .. 65 . 
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Sıt.ı:ı'at ............. .. ............... o .... . - - rl .. .ı Fikir, .M.iz;ah, Edebiyat, 'I ,_ , ... ,,:.~;:;::;.::~=--~;;- , __ 
. ~W;llll;~rAt münhasırkalmamakicapeder. Tiyatro hayatı 1 
'1 ~Jllı.J.JJllJl.11-3 ~ Çünkü İngiltere ile yakından u 8 k A } 
1 zaıkta alakadar olmayan dünya- " ir' i i, üç " ve " pta " 

Asrın umdeıl"Mllllget" tir da hangi memleket vardır .• ? 
22 MART 1931 Bu gün İngütıere büyük bir buh Her iki eser, zahiri gülünçlük perdesi albnda 

ııan g~iriyor. İşsizlerin adedi içtimai dertleri tezyif ve tahlil eden kuvvetli 
t:'.>AREHANE _ Aalaın caclM artıyor. Fıaıbrikalann kapılan b• k d" h• • .. • 

0 , 100 Telsnf Ureoiı Milli,..._ ı .. bparu}"Ol". :lng!ıtere ma1ını sat ırer ome ı ma ıyeti gosterıyor 
uabuL maile için müşteri bulamryıor. Bü Bu hafta Darülbedayi iki ko miş bir banker var. Bu adamca 

Telefoa -U-.ı tün bu miiŞ!dlit etrafında söy- metli oynr)"or: Bu eserlerin her ğız karısı, iki 'kızı ve yanların-
24311 - 24312 - 24313 lenen şeyler doğrudur. Fakat ikisi de zahiri ,gfuünüşüyle bi- da misafir olan Amerikalı bir 

Ü 
ERl acaba lngilterenin inhitatınanu rer güldürücü oyun addedilebi- milyarderin kerimesi ile bera-

ABON E 'ÇRJPTL . şahit oluyoruz .. ? İştıe M. Sieg- J;e.ce'k haldedir. ber bi.r hafta tatil yapmak, kı-
G Türkiye ıçin Hanç için 'd'' . + __ • kkı d F ka · b' · A 'k s • iıft 400 kuru1 aoo kuruı n ın esen ıngiltere ha n a 2 t ınsan ır parça me~- ra gıtmek üzere iken, merı a 
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f • ~ 
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G ı d 
M ın 

1 li 

li .~ 750 .. 1400 • düşünürken acele bir lhü'kwn zular ve vak'alar etrafında du- 1ı kız 'bir taksi şoförüne aşık 
2 N 1400 .. 274);) .. vermemek için lizımgelen ma- şünürse, bu zahiri gülünçlük olduğunu, onunla evlendiğini, 

lfunatı pek esaslı bir surette perdesi altında kuvvetli bir acı hatta gebe bile kaldığım itiraf 
vennekt~ir. İnıgiltere büyük run saklı olduğunu, bu güldürü ediveriyor. Halbuki kızın anası 
bir buhran gıeçimıektedir. Bu- cü sahnelerin birer içtimai der babası da bir saate kadar gel
na şüphe yok.. Fakat İngiliz di tezyif ve tahlil ettiğini hisse mek üzeredir . 
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Gı>len evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüıhalar 10 kıınıt 

ur. Gazete u matbaaya ait iti• 
;in n. \idiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz iliınlarnı mu'uliyetlni 
abul etmez. 

Bugünkü hava 
Dun en fal.la hararet 10 enız 2,5 
eli. lluguıı ruzgar mütehavvül 
hava açık 

Kulak Misafiri -
Nevruz! 

milletinin yaşamalC kuvveti, ha diyor. İli< bakışta vodvil zanne İşte o zaman büyük maliye
yat kabiliyeti, o kadaır sağlam· dilebilen eserlerin birer güzel cinin !bütün vasıtalarını ve nü
dır ki bumı unutup ta bu mille- ve manalı komedi olduğu kısa fuzunu kullanarak bir saat için
tin isti'k!bali hakkında bir ta- bir mülahaza ile tahakkuk edi- de tak.si şoförünü Başkonsul 
kım hiıkUı:nler vermek doğru o- yor. unvanını haiz, bir Kontun ev-
lamaz. Bu hakikat bir kere tes- • • • !atlığı ve asalet unvanına da 
bit edildikten sonra kalıyor di- Bir perdeli.it "aptal,, piyesi malik, bir anonim şirket <resisi, 
ğer noktalar: İngiltere yenili- meşhur Luici Pirandello dan ikıi kibar klübün azası, ... Velha
ğe karşı sabırsız bir 'stek gös- tercüme edilmiş. Bu komedi sıl Amerika lı bir milyarderin 
teren milletlerden qeğillir. Bila ita/yanın 'bir aralık içinde bo- yalvararak kabul edeceği ıbir 
kis mazisinin içine gömülerek ğulmuş olıduğu siyasi mücade- damat haline sokulduğunu gö
kendisini diğer milletlerin fev- le ve iıhtiras hislerinin iıısanlrk 

1 

rüyonız. Üç perde hep bu baş 
kinde görmekten hoşlanır. M. duygusunu nasıl mahvettiğini döndüııüoü faaliyet içinde geçi

r Bugün İranlıların Nevruzu .. Siegried uzun tetkikattan son- ,gösteren küçük bir eserdir. İki yor ve nihayet banker efendi 
e ıiartın 9 una tesadüf eden Nev- ra şu neticeye varıyor ki bu muhalif siyaset takip eden iki 1 bu koco işi başa çıkararak, ge

uzun İran ananesini güden es- günkü İngjlterede sanayi ve gazeteciden ·her biri ötekine ko 1 ne kerı.disini sayfiyeye götüre-
1 :i devir ıricali arasında mera- istihsal vasıtaları olan makine-

1 
laıyca ve u7uzca kastettirmek is I cek olantrene yetişebiliyor. 

imle kutlulanmasr adetti. Eski ler eSki tarzda kalmakta de- t.ey?r. Bu ıstek o kadar 1lmvv~t Tam bir vodvil mevzuu de
<levruzların ve hele Nevruziye 'Wl1Il ediyor. İngiltere umumi l~ ıki sefalete.dayanamı~arak ın ğil mi? Eğer müellif bu insanı 
lenilen bir nevi baharlı reçelin harıpten sonra pek kuvvetli ra- tıh~r eden hır kadına bıle gaze gülmekten kıracaık oyunda, ay

ı nedhi bugün bile dillerde me- kiplerle karşılaşmaktadır. Hal- tecı acıyacak yerde: ni zamanda asalet, kibarlık nü
a .el halinde dolaşır durur. lbııki eıski biçim vesaitle bu ra- -Aptal, diyor, mademki ken fuzluluk ... Gibi bugünkü cemi
' Nevruzda başları s harfı ile kipler lcarşısmda nasıl muvaf- dini öldürecekti, bari evveli yetin bayıldızı vasıfların nasıl 
s ıaşlayan yedi türlü tatlı yeyen- fak olacak.? Fransız muharriri- Romaya gidip vatanın düşma- kolayca satın alınır, manasız 
t er olduğunu söylerler. Dün, bi nin ç.ok ehemmiyetle bahsetti- nı olan Mazzariniyi öldüreıydi cansız, ruhsuz şeyler oluduğu-
t 1m İranlı çaycı ile şaka- ğ,i bir noktada bu gün İngilte- de sonra intihar edeydi; hem nu da göstermiş olmasaydı, sa-
b ık: rede maişet mikyasının yüksek seyahat masrafını da ben verir dece gülünür ve geçilirdi. 
t - Bakalım, bize Nevruziye- olmasıdır. Çalışanlara çok üc- dim! 
t ik ne hediye ve·eceksin !. ret verilmektediır. Halbuki bu Bu sözleri işiten, sefalet ve 

e s Meğer, hediyesini haZITla- paranın daha azile yaşaıyan verem yüııünden ölüm haline 
1 rı nış. Herkesin önüne birer pusu diğerleri memleketlerindeki a- gelmiş eski bir gazeteci, zaval
n e a uzatt:I. Bir haftadan beri içi- mele hiç te aç ve muhtaç değil lı müntehirin aptal olmadığını 

Fakat eseır, vodvil hudutları
na sığışamamış; öyle ince ve 
müessir hamlelerle, Avrupanın 
yüksek Burjua aleminde her 
şeyin nasıl paraya cevrilerek 
tezlil edildiğini anlatıyor ki, 
buna sadece bir vodvil derneğe 
güç dil varır. Bu eseT adeta Ka
pitalist burjua hayatı için bir 
ciltlik ml.ıa.hazeden daha kuv
vetli bir hücumdür. Bu hücumu 
tadil eden yegane noktat gene 
bankerin kendi kuvvetli şahsi
yetinden ibarettir. 

ı 1 r en çayların esmani.. dir. Fransız muharriri İngiliz iş isbat için kendinin M azzarini 
t. f, ~.rka~a~lar, !'u~ulayı görün- çilerine çok para verildiği için taraiından ayni maksatla gön-
' 1. e yuzlenru ekşıttıler: eşyanın maliyet fiati dıe arttıgı, derilmiş olduğunu söyliyernk 

1 1 t - Oglum, bu ne? . . . nı bu yüzden ise mallarını daha 1 politikacılığın çirkin ve korkak 
1' d -. ~~vruzun heddıyesıdı... ucuz satar rakipler karşısında iç yüzünü ortaya çrkarıyor. 

' 
•I· 

lt Bırısı atıldı: 1 İngiliz sanayiinin bu vaziyette "Aptal,. da Hüseyin Kemal 
' r - Yok. vaz geçdi~. N~vr-uza ırekabet edemeyeceği fikrinde- Bey hasta ve hayaLperver eski 
• !aha vakıt var .. Hediyem yarın dir. Fakat İngilizler memleket J gazeteci tipini peık canlı ve ta-

~ :etirirsin!. !erindeki maişet mikyasmdan bii oynadı. Hazım Bey de poE-
1 n Kulak MiSAFiRi şikiiyetçi değil, belki bununla tikacıyı pek güzel temsil etti. . l müftehirdirler. M. Sigfride bu Yalnız korku sahnesini daha 

u Neşnyat Hayah ıbu gün İngilterede bol para sar az gülünç yapsaydı, eserin ka-
z f d d" fedi.lmesinin fazla kazanç olma rakterine daha uygun olacaktı. 
I ransa a neşre 1- sından değil, belki eskiden ka- • • • 
11 } ••h• } lan servetin yenmesinden ileri "B" "k' • 'A 1 d d en mu ım eser er geldiği iddiasındadır. ır r 1 uç,. pta ... an a 
:I' ha çok gülünç ve bir "Fou-rire,, 
ı Fransada neşredilen mühim Bu bahsi daha ziyade uzat- oyunun lbütün evsafını haizdir. 
6 scrlerden bahsetmek istersen mak için yer yok.. Diğer bir Üç perdeden mürek1<ep olan o
t: ngiliz imparatorluğu hakkın- bahse geçelin. İngilterenin Av- yun_yalnız bir buçuk saatli.it bir 
rla vücude getirilmiş bir eserden ırupa iıle alakası ne kadardır .. ? vak'ayı tasvir eder. Bu vak'a 
t>ahsetmemde imkansızdır. M. Şimdi İngilizler kendilerini Av da bir takısi şoförünün zengin 
c\ndre Siegfried tarafından ya- rupa kıtasından ziyade kendi di ve asılzade bir şirket müdürü 

,t 
f r .1 
1 1 ,, 

:ılan bu eserin yakında İngiliz- !erini konuşan ve kendi ırkları- yapılmasından ibarettir. 
·e tercümesi de neşredilecektir, na mensup olan denizlerdeki do Kerı.di himmetiyle yoktan 

t~üellifin daha evel Amerikaya minionlar ile alakalarının daha zengin ve kuvvetli bir banka 
(re Kanad~y~. da~r yazdığı iki sıkı olduğunu söylemekten bir tesisine muvaffak olmuş ve 

ı t:ser çok ~my~k bı~ ~ohret kazan zevk duyarlar. Fakat dominion ımemleketin ıbütün zengin ve 
1 h •1 tnışur. Şımdı İngılız İmperator Jar bu gün artık büyümüş,, ayrı kibar maıhafiline hakim kesil-

cuğu hakkında yazdığı eserin birer ev açmış yetişmiş oğulla - -
)iaha az ehemmiyet kazanmıya- ra benziyorlar. Bir baba ayn ev İngiltere şimdi istıi.kbalini bu 
r:ağı malilmdur. Bu eserin İn- de oturan, ayrı geçinen bir oğ- evlatları ile birlikte olmakta .gö 
Etilizceye tercümesi neşredilme- lu tarafından hürmet ve mu'lı.al:ı rüyıor. Fakat İngiltere kendini 
llen eve! "Times., gazetesi baş bet görebilir. Lakin bu baba gi- Awupadan büsbütün ayırabi
lnakalede bu eseri hülasa ederek dip te oğlunun evinde etliye lir mi ... ? Hayır .. Bizzat bu mu

. ~ <!saslı hatalarını karilerine bil- sütliye karışmak isterse .gooece azzaım imparatorluğunu muha
. ~ ı l:iirmişti. Fransız rnu'harrir ese ği mukaıbe1e istiskal olmaz .. ?İş faza.sı için de İngiltere Avrupa 

!:i İngiliz aleminde şimdiden bü- te ona vatan olan İngiltere ile ile alakasını muhafaza et:meğe 
;, ' ük bir ehemmiyet almıştır. uzak denizlerindeki dominionla- mecbur bulunuyorlar. M. Siegf-

1, • Fakat düşününlürse lngilte mı karşılıklı vaziyeti .. Bununla ride in eseri mühimdir. Fakat 

Filhakika o a.Iemi gülünçleş
tiren bütün koflukları, gene o 
aleme mensup kuvvetli karak
ter sahibi ıbir ada.mm faaliyeti 
sayesinde görüyoruz ve o alem
den soğur1ken •kudretli ve ma
haretli !bankerin şahsında gene 
o alemi sever g,ibi oluyoruz. 

Oyunun tezi için belki zayıf 
bir nokta olan bu mülahaza, gü 
Iünçlük itibarile bilakis fazla 
bir kuvvet oluyor. 

"Bh iki üç,. ün kahramanı Is 
mail Galip Beydi. Banker rolü
nü öyle kendine yakıştırarak, 
öyle canlı ve tabii, öyle sür'at
li ve maharetli oynadı ki bütün 
temsilin zaferini nefsinde topla 
mış oldu. Vasfi Rıza Bey kibar 
laştınlan şoför rolünde tabii ve 
müıbaliigasız bir şahsiyet vücu
de getirdi. Küçük Kemal Bey 
emektar katibi, Behzat Bey es
ki ve para ile alınmış asılzade
yı, Emin Beliğ Bey yeri alınan 
müdürü pek iyi temsil ettile<r. 
Yalnız Amerikalı kız rolünden 
ba!lka aksıyan hiç bir vazife gö 
rülmedi ve oyun haklı alkışlar
la nihayete erdi. 

Gene ağaçlar çiçek açarken 

Çocukluk batıralan araııncla en 
unutulmayanlan herhalde genç bir 
kızın silinmeyen ıimaıını saklar. lı

te ben de on bet yaımda bir çocuk
ken gittiğim bir köyü unutamayo-

-FRANSIZÇADAIV 

.. ,. .. 
Sonra ihtiyar kadın elile bir 

göıterdi. Biru uukta bir ev. lf 
etti: 

rum. - Ora11 kocuınrn eri, decli, 
Bir bahardı. O köyün baharını ha dadır. 

llıın"c.,nl:ıln h•ll•dli•lı 
ıdtll 

liı unutamayorum. Fakat bu hatıra- Bu ziyareti nasıl kartılaya 

yı canlandıran nedir? .. Orada gördü- bilmiyordum. Birazda pİfınan ol 
güm, birlikte oynadığun bir kız çocu· gibiydim. 
ğunun sarıtın çehresi.. Fakat bana tarif edilen y ... e 

1 2 1 4 • 6 7 8 9 10 1 O sene bahan, yazı birlikte geçir- diğim zaman on bet yaılanncla 
diğim bu kızı timdi her sene kıt ge' tın bir kız çocuğu &'Ördüm ki 
çip tc ağaçlan çiçek açmıt gördü- yabancı •İmama bakarak ha,..et 
ğüm zaman yeniden hatırlarım. K.: görünüyordu. 
zın hiç bir fevkaladeliği yoktu. Fa- Bu kızın onun çocuğu olma 
kat belki de o yaşta her teYi beğ<. .. hükmettim. Çocuk onun küçük!" 
nip ıevmek zamanında olduğumuz ne benziyordu. Gocuğu aorduğuııı 

J ' 
- ! 

11 j 

Soldan sağa: 
1 - Yazı aleti (5). Üstüne 

yazı yazılan 
2 - Nikahlah (4). Aktörün 

işi (3). 
3 - Teslim olmak (3). Bas

ton (3). Eskiden mürekkep içi 
ne konurdu (3). 

4 - Miftah (7). Nota (2). 
5 - Para (5). 
6 - Nota (2). Eksik (3). kat

i yen (4). 
7 - Cins (3). Dem (3). 
8 - Sonuna bir (z) gelirse ör 

değin kardeşi olur (2). zaman 
(2). Bir renk (2). 

9 - Nota (2). Cilt (3). ye
ni (3). 

10 - Çok güzel (5). 
11 - Pehlivanlık (5). Ko

lay (4). 
Yukardan aşağı: 
1 - Zülmet (8). Balrk tutu

lan alet (2). 
2-Dökülen (4). İstirahat(4) 
3 - Körfez (5) 
4 - Lahim (2) Hakikat (3). 

İstifham (2). 

için biribirimizden memnunduk. Son 
ra o kız ne oldu .. ? 

Bilmeyonım. Aradan ıeneler geç
ti. Ben her baharda ağaçları çiçek 
açmıı görürken gene onu hatırlamak 
tn devam ediyordum. Geçen sene bir 
tesadüf beni o köye yollaıruı oldu. 
Mevıim bahardı. Bütün teferrilatile 
canandı: 

- Ah, diyordum , acaba o nere
de..? Onu bulabilirmiyim? .. 

Yüreğimde hafif bir çarpmb 
vardı. Tereddüt ediyordum: 

- Bulmnanam, yahut onun akibe 
ti hakkında acı bir haber alırsam! ... 

Fakat nihayet karar verdim. Şu 
pek öyle büyük olmayan köyde onu 
aramak zor değildi. O buranm yerli 
halkındandır. Eğer kendiıini bula
masam bile her halde ne olduğuna 

dair malumat alabilirdim. 
Köy o kadar değiımiıti. Senelerce 

evvel gördüğüm yollardan tekrar ge 
çerken bazı deği,iklikler bulmayor de 
ğildim. 

Eıkimiş bazı evler, yeni yapılınıı 

bazr binalar görürdüm. Eskiyenlere 
bakarken içimde bir ıstırap duyuyor, 
yenilere gözüm iiiştikçe bunları pek 
çirkin buluyordum.· 

Nihayet gideceğim yere gittim. 
Karşıma çıkan ihtiyar bir kadına ken 
diın tanıtbm. Onu biliyordum. Sor· 
duğum zaman kartımdald kadm bİ· 
raz hayret etti: 

- Siz, dedi, onu aramak için mi 
buraya geldiniz? .. 

5 - Eşrap (4). Nar (4). 1 
6 - Bir erkek ismi (4). Bir bug~~ yapılan zarif, srhhi, ~a-

yağ ismi (3). metli ırfan yuvalarımız sayesın-
7-Arka (3). Sonuna bir (m) de kifayet edecek bir hale gel-

gelince yarımlaşır (2). miştir. Yüzbinlerce vatan evla-
8-Hicap (2). Şaı-t edatı (2). oı bu yuvalardan f~yz alıyor. 
9 - Futbol kaleye girdi (3) Bu seneye kadar Turk tabaasın-
1 - İkamet (5). , dan oldukları halde Rum, Erme 
11- Afrikada bir çöl (5) Bir ni, Yahudi ve ecnebi mekteple-

şark vilayetimiz (3). rine giden talebeler; Cümhuri-
- ---- -- yetin kanunu ile artık yalnız 

Me~tepli er nıüsa~atası Türkçe tedrisat yapılan, Türk 

İlk tahsil 
hars membalarını teşkil eden, a-
ziz Türk mekteplerinde okuya
bileceklerdir. Ortada yalnız 
"Türkiye" vardır, bütün vatan-

96 'ncı hafta müsabakasında daşlann gayesi bunu yükselt
birinciliği Darüşşafakadan 845 mektir. O ise tekmil° vatan evlil
Kazım Halil B. kazanmışt:Ir. dmı memleketin milli mekteple 
Yazısı şudur: rinde okutmakla olur. Şimdiye 

man anladon ki hükmümde y 
mqım .. Nihayet karıılattık. F 
çehreınde büyük bir değiıiklik 
dı. Nedense çok yqh görünüyo 
çehresinde büyük bir değiıildik 
ni unutınamıfb. Fakat gelifime 
ret ebnekten kendini alamay 
Derhal etrafımızı bir takım çoc 
aldı. Doğruıunu söylemek lazım 
lirse bunların yaflannı tahmin 
miyordum. Hangiıi claha büyük, 
giıi daha küçüktü?. Yalnız mal 
olan feY fU idi ki bunlar biribirl 
pek yakından takip ederek dün 
gelmitlerdi. Kaç çocukbı bil.mi 
rum. Fakat çoktu ve hepıi de on 
clu. 

iftihar mı ediyordu, yoksa içi 
gizlediği bir ıstırap mı vardı? .. 
nız ıunu eöyledi: 

- Çocuklanm ... 
Ben bundan pek memnun 

gibi göründüm. Sonra ona çocuk! 
muzun birlikte geçen bir baharın 
bahıetmek ıtiedğiın zaman: 

- T an\amile hatırunda, decli, 
nız gene bahar .. Fakat biz ihtiy 
yoruz. .. 

Kadının ıe1inde bir titreyiı v 
Bu ziyareti daha fazla uzatmak n' 
di? .. Tıuumadığun kocasından 
ıetmeğe vakit bıralonamak içip, 
cukların tatkın tatkm balatları 
aınıla oradan aynldım. Arkama 
mayaralr: bızlı adnnlarla, sanki 
yün sokaklarmıla kotar gibi, avd 
diyordum. 

TEŞEKKÜR 

Refika ve hemşiremizin cena 
merasimine i'tirak ve telgrl.f 
mektupla ıazlyet liltfunda bulun 
zevaıı kiramın ibzal eıtikleri samı 

ve liiıul\clr ılllca Ye ıeıe!Ulerlnd 
dolayı müıehassis ve minnettar k 
lan ailemiz, derin teessürleri seb 
bile ayn ayn ıeşelclcür eımelı: lmk 
nını bulamadıklarından kusurumuz 
elemlerimlze bağıılanmasıaı ve 
suretle alenen vaki minneı ve ıu 
ranlanmızın liltfen kabul buyuru 
masını rica ederiz. 
Koca Eli meb'usu 

Sel!haddin 
Ilukuk fakülte 
Reisi Milderri 

Tahir 

MÜESSiF BiR IRTIHAL 
Rusumat tatbikat kursu 

Musevi Lisesi Coğrafya mua 
!imi Nurettin Beyin refika~ı H 
nım vefat etmiştir. Cenaze 
Kadıköy'ünde Yoğurtçu Köpr 
sünde 1 numaralı haneden b 

Bu haftanın en mühim habe- kadar ecnebi mekteplerine gi
ri ilk tahsil için hazırlanan la- den talebelerimizh bundan son
yihadır. Cümhuriyet hükumeti- ra başlarındaki tefneli armayı 
nin yaptığı bir çok inkılaplar atıp yerine rakkamlısını taka
meyanında ve belki de en ön sa- rak milll mekteplerimize koşar
fmda bulunan harf inkılabından ken görmemiz elbette göğsümü
sonra maarife daha ziyade ehem zü kabartır ve Cümhuriyetin ne gün saat ikide kaldırılarak 
miyet verilmistir. Bundan 5 - kadar sağlam temellere malik racaahmet'tekl aile kabristanı 

~ hakkında yazılmış ıbu deırece beraber dominionlar ana vatana bittalbi İngilizler tarafından w 
··! • :?:traflı bir eserin celbettiği dik- muhtelif menfaatlerle baltlıdır. rilecek cevaplar yok değildir 

10 sene evvel kendimize bile kil- olduğunu her zaman, görmekle defnolunacaktır. 
1. NECMi fi gelemiyen ilk mekteplerimiz müftehir ve mesut oluruz. Allah rahmet e le} 

{ 
EtemJZZET 

1e Yaşayan ölü bana derler! kafa tası parçalanacak, ciğerler 
1 tı Tam bir ölü. Öyle bir ceset nişterlenecek ve bakılacak: 

c ki damarlarında bir damla kan - Aceba kimmiş, nasıl yaşa-
yok. Sinirleri berbat, dimağ mış ! .. 

r höcreleri battal olmuş. Hafıza Ve bu beyni burgulayan hu-
ıe zekası temamen sönmüş! dutsuz sorgulara cevap arana-

~ Şuur yok, his yok, irade yok, cak. Bunlara cevap vermek, hük 
0 bir insanın hiç bir şeyi yok! metmek için ne o kalbi parça

Koca bir kadavra sanki teş- lamaya, ne de beyin höcrelerin-
1 i rih masasının üzerine yatırı!- de hayat izleri aramaya lüzum 

1 mış, otopsi yapılması için kal- yok. Bu satırları bulmak, oku
r binin son can çekişmesi bekle- mak hepsini, her şeyi herkese 
b niyor! anlatacak, öğretecek: 

Ondan ""nra kalp açılacak, Yatamamak için ya,ayan, 

Kendisi için ya§ayan ! ı 
Pusulasız, kayıtsız ya§ayuı 
Belkiys'ten Gündoğdu Emi-

neye. 
Emineden Cahit icin yaşa

yan ve son nefesinde hayatını 
yalnız ona vererek yaşadığını 
zanneden Belkiys'e kadar gizli 
kalabilen en küçük bir noktayı 
bile brrakmayacaktır. 

Cahit ... Cahit ! 
Allahım bu ne derin sızı i

miş? İki gündür biliyor ve his
sediyorum ki yalnız onun adını 
sayıklayarak yaşıyorum. Onun 
için yasıyorum. Kalbimin dura
cağı anlar geliyor, nefesim gırt
lağıma birikiyor, o zaman: 

- Hah iste ölüyorum ... 
Diyorum, birden bire Ezrail 

baş ucuma gelmiş gibi telişla
nıyorum, sanki onun ellerinden 
tutup: 

- Ne olur beş dakika daha ... 

- Beni ondan ayırma!... Oh ... Cahit !. Demek ki: ı ciyesi üzerinde birer ur gibi 
- Merhamet et... • • * - Beş hasta var!... çrp büyüyorlar! Aile hasta. K 
- Ben onu seviyorum... Bir hafta sonra. Dı, şimdi bunlardan birisi ö- !er hasta .. ve ... Hayat bütün 
- Onu sevdiğim için yaşa- Annem: itiyor. Son akibet ve son hüküm hastalıkların zehirli mikropla 

mak istiyorum. -Belkiys... bu: nı salyalı dişlerinin arasın 
- Bir az daha yaşayayım. Diyor, itiyor, kakıyor, - Bir hasta ölüyor... besleyen bir kaynak! Hastalı 
- Onu bir defa daha görmek - Ne oldun kıznn, niye ce- - Dört hasta ölecek!.. hangi tarafından bakılsa B 

için yaşayayım... vap vermiyorsun?.. Fakat bununla tamam mı? hasta ve tek hasta yalnız o g" 
- Bir defa göreyim.. Diyor, baş ucumda hüngür Artık yer yüzündeki iztiraplar küyor: 
Diye çırpınıyor, haykırıyor, hüngür ağlıyor, çırpmıyordu. duracak, gözyaşları dinecek, Hayat! ... 

parçalanıyorum. Gözlerimi bir iki defa zor a- hayat maskarası alın perçemle- Buna dikkat ... Onu korum 
Belki bir iki gündür yanıma çıp: rinden yakalayıp süriim süriim onu kurtarmak, ona yı;ni isti 

hiç kimse gelmiyor. Beni yaca- - Ne var anne?.. süründürdüğü biçare insanları metini vermek, onu insan ah 
nmı çekiştiren bir hasta zanne- Diyebildim! gene baygın, başlan boş bırakacak mr? kına, ileri ahlaka, sıkı, disipJ' 
dip korkudan, aoınma~ttan, deh- baygın, dünyayı görmeden, ne- Bütün günahlar yalnız bu ci, inzıbatçı, cemiyetçi ahla 
şete düşmek endişesinden yanı- rede olduğumu, ne yaptığımı, beş hastanın başına mı kopu- çıkaracak yolu ve hızı göst 
ma gelmiyorlar, yahut ta ben kimlerle konuştuğumu seçeme- yor? Cemiyeti.n bun da hiç su- mek lazım. Yoksa bütün · 
bir hezeyan hastasıyım. Gelen- den bakışlarımı söndürdüm! çu yok mu, Cemiyet hasta değil lar, eskiyi yıkan, yeniyi ya 
leri, gidenleri farkedemiyorum! Hissediyorum ki artık ben mı, insanlığın hastalığı yok mayan insanlar gün gün, de 
Kafamın içindeki son dimağ yaşamıyorum! Yer yüzünde yo- mu?... devir benim gibi son nefesle · 
hücresi ve gözlerimdeki son ı- ğum. Kalbim son mukavemeti· Ruhlarda hastalık var, illet de hatta kendi intikamlarını 
şık yalnız onu, Cahidi görebili- ni gösteriyor! Dururdurmaz her vicdanlarda, mikroplar insan nutarak haykırmakta devam 
yor, düşünebiliyor, ondan af, şey bitecek, her şeyle beraber ahlakı, onun fazileti, onun fera- decekler. 
merhamet, teselli istiyor!... Belkiys'te yok olacak! gatı, onun hüviyeti, onun se- (Bitmedi 



MiLLiYET PAZAR !\IAR'l' 

.HAL SNAF 
Beleşten gazete okuyanlar .. Umacı! , Mahmutpaşa yokuşu 

Bizim memlekette gazeteci- ğünü, her satırında, kaç kafa- para vermeği hatırlarından ge-• 
lik zahımeti rahmetine değme- mn birden yorulduğunu, hariç- çinneZler. 
ye~ bir mçsle~r. Çok yorar, ten herhangi biri, mümkün de- Resimde gördükleriniz, işte 
pek az kazanç temin eder. Bun ğil layikile bilemez. bu sınıftandır. "Milliyet,. in bü 
dan maada, müntesiplerinin is- Bizde kari dediğimiz sınıfın. yük camı:kanmda teşhir edilen İstanbul hanımlarından mü
tikbalini korumaz. Yapılan bü- adedi pek mahduttur. Bir çok- gazetelerı, bakınız nasıl tatlı him bir kıs'.°ınm bugünküka~~= . İs~nbulun ~~kalabalık ge- en iyisi değildir. Fakat, ucuz- Buradaki çorapçı dükk 
tün gayretler, sarledilen bütün ları, gazete okumak ihtiyacını tatlı okuyo;lar. . . . kak kıyafeti, bir Avrupa çıtlennden bırı, Çarşıkapıyı, luk halkın en zayıf noktasıdır. rında da oldukça faaliyet 
emekler, yirmi dört saat sonra hissetmezler. Diğer bir kısmı, Amma!, s~z deyek~eksıkruz kı, nının _kryaf~ti_nden farksızdır· Sultanhamamma rapteden ge- "Pahalıdır hikmeti var ucuz- çarpar. Yalnız bütün ma 

. .. .. bu ı'htı'yacı hiss-"er, fakat bı'r o gazete en, came ana oyan- Beyoglu Şışlı Nısantaşı semt- ru'ş cadde oldug"una . .. he k . . d ' . . • . . • maziye karışır. Ertesı gunu, ay "" 
1 

lb 
1 

k . ' • • k ~up yo - dur ılletı var! arbı meselinın oldugu gıbı bu çoraplar 
b kırataneye gidip beş kuruşa iç ar, e ete ge ım geçen o usun lePınde oturan hanımlar, e se- tur. .. . " . 

ni yorucu mesaiye tekrar aş- ıı··· bı'r çay mukabilinde bütün deye koyuyorlar. Evet, orası riyetle şapka giymektedirler. B .d. . . M 1 hukmıle hareket edenler, gıt- mutlaka ufak tefek kus 
lamak iktiza eder. Bir gazete- gı . _ 'h d öyle ... Kimseye bir şey söyle- Şapkanın hanımlarımıza pek u kgeçıdın ısşmı, d ab~mutpa- tikçe azalıyor. Bu sıralarda, vardır. Seyyar esnaf ara 

ı • k gazetelerı okumagı tercı e er Şa yo uşu ur. ura a ır tuha- . k · ı d 1 nin gazete haline gelinceye a . · meğe hakkımız yok. Biz sadece yalkıştığını görüyoruz. Ancak, fiyecinin ilerde bir hazır elb' herkes metanetten zıyade eh- ampıyon ma eye anı 
' · Bun! d d bi f ' ıse · · 1 d • · d dar kaç elden geçtiğini, üzerın- ar an maa a, r sını bu resmi ıkoymakla bir haleti bazı, içerlek mahallelerde otu- cinin, sağda hamam takımları venıyet arayor. nevı çorap ar, egerın en 
de ne kadar göz nuru döküldü- kariler de vardır ki, gazerteye ruhiyeyi ifade etmiş olduk. ran fakir aileler, henüz çarşaf~ satan bir mağazanın, solda bir Mahmutpaşada en çok mua- katen ~ok.ucuz~ elden ç~ka 

terketmemiş.lerdir. Sık sık yem sakızcının, önde bir çorapçının, mele yapan, basmacı ve hazır ~e-~ela, bır yerınde haf_ıf 
lemek mecburiy~ti o~maması, arkada bir basmacının yanyana e~biseci dü~kanlarıdrr. Bu dük- ık~_?"U bul~an yahut, hı: . 
ucuza mal edilebılmesı, Çat'§a- sıralandığı bu uzun çarşı, denile kanlarda hır çocuk paltosunu dıger tekine uymayan ıyı 
fa karşı rağbetin devamına se- bilir ki, hiç bir sene işsizlikten dört beş liraya kaöa:- tedarik kadın çoraplannı. ?u~a~a 

Çok sabır, az kazanç ... 

• 

isportasının bütü~ _ı:ıuhteviyatı 
Şu ihtiyara, Yenip~~tane c~- ı'kı' lira bili! etmedıgı muhakkak 

varında sık sık tesa<luf edersı-
. kırk elli tır o halde bu adam ne kaza-

nız. Beş on defterle .. .. ·, H atını nasıl temin eder? 

.. 
• 

Maamafih, elbet bir şey ikaza
nıyor ki akşama kadar bu kö
şeyi bekleyor. 

kalemden ibaret olan ıkuçuk nır · ay 

Şişhane yokuşu pek şereflendi 

bep olan amiller arasındadır. şikayet etmemiştir. etımek kabildir. ruşa kadar bulabılırsınız. 
Ancak, çarşaf gi~enin de bir Mahmutpaşanın muvafakı- Ancak bu paltolar tabii çok lı, Mahmutpaşa İstanbul 
usulü vardır. Bug_ün için hiç bir yet srm heııkesçe malmdur: Bu adi kum~slıdır. Hatt~ bazr1arı kir sınıf halkının, yahut a 
k_a~~· ~okakta .. gı\ferken peçe- rada eşyanın daima en ucuzu boyanmış 'olarak Avrupadan ge ra ile ihtiyacını tatmin e 
sını ındırmek luzumun.1:1 hısset: bulunur. Bu ucuz eşya şüphe len müstamel kumaşlardan ya- isteyenlerin ilk ve son ba 
mez. Fakat ıkenarda koşede ha yok ki her vakit en sağlamı pılmaktadır. rac aklan b'r 1 
ıa öyle kıyafetlere tesadüf edi- ' ' v 1 yer 0 muştur 
ıliyor ki umacıdan farkedilme-
yorlar. Resmini gördüğünüz Turşuya bu kadar rag" bet dogr" u mu? 
kadın da işte bunlaTdan biridir . 
Zamanla bu manzaraların da 
ortadan kalkacağına şüphe et
meyoruz. 

Çöpler sokağa 
dökülüyor .. 

N aklibent mahallesi sakinle
rinden bir kaç imza ile şu mek 
tubu aldık: 

Koca İstanbulun dört çöp is 
kelesinden kala kala bir Çatla
dıkapı iskelesi kaldı. Tekmil 
çöp arabaları Naklibent cadde
sinden bu iskeleye gidip gelir
ler. O civarda oturan halkın 
pencere açmasına ihtimal yok
tur. O caddeye girilir girilmez 
bir kokudur başlaır. Verem mü
cadele cemiyeti azası bir kere 
bu caddeyi görseler verem 
mikrobunun nereden zuhur et
tiğini keşfetmekte müşkilat 
çekmezler. Küçük Ayasofyayı 
temaşaya gelen seyyahlar, bu
runlarını mendi!le tıkamadan 
bu caddeden geçemiyorlar Çöp · d .. d b · k · ı 1 

b 1 b ld k k
. ız e ote en eııı e şı şeye raz çerezlenmek, iştihayı açmalna çok muvafık olacağını 

ara a an, u yo a sı sı kırı - k b b' h r·k - k'f · · 
!arak hamulesi bulunan mahut re rHşı o urca - ırı·te a u var- ga a ı gelır. , gizleyemeyız. 

'k .. 
1 

dd dır. er yemege ımon sıkarız. Yalnız şurası " . ır kı · Biz bu _.....,...,...._.....,.. ___ _ 
md.~k~01P yuvBaars'

1
. çbop ker b~a eye Salata olabilecek ve olmayacak kadarına kanmayu. Mide~izi Şişlide mektep yok 

o u uyor aş a ır boş a- b.. .. b 1 · .. · r · 
b gel~e de bu d''k"l .. 1 utun se ze erın uzenne ımon altüst edecek kadar turşu yedık Şişliden bir kariimiz yazı'" 

r~ta . 
1
• eler 1 0 do u eknlçor, e ve sirke koy;ırak onları salata- ten sonra, üstüne de kaşık ka- ' rı emız es . a yo Çop-

1 
B • Mektepler, Nisantaşına ıtıı 

ler günlerce hatta haftalar.:a o- tştır~~z. A unbdan sonra turşk u- şık, ~atta-~a.rdak bardak .suyun dıktan sonra Şiş.li semti, m 
,rada kalryor. GerPk verem mü- ardg': ır. cb~ a tburşusunu ur- dan ıçmegı ıhmdal ehtmheyız .. b' tepsiz kaldı. İlk tahsillerini 

d 1 miyet' . k ma ıgımız ır se ze veya mey- Turşu, esasın a, er angı ır pacak olan ç ki b 
ca e ~ ce. ı~n. v~ ge~e ~e va var mıdır? sebze ve meyvanın bozularak d - kocu arımızı, 1 

Beledıyenın temızhk ışlen mıi- hA .. . . 1 k . 'b yaz a sogu tan mosmor o 
d

. . . . d'kk . . ta .. mmur etmışı o ma ıtı a- k t N' k d . 
ırıyetının nazan ı atını ve Hıyardan, lahanadan, patlıcan .1 . b' d .. 1 ra a ~antaşına a ar gc 

1 
. . lb . n e, ınsana yarar ır şey egı - d • b 1 merhamet erını ce edenz. dan biberden başlayarak kavu d' H 1 .d . f 1 1 ermege mec ur o uyoruz. J , ır. e e mı esı zayı o an arın ba b' · d , 

nun üzümün domatesin havu- t d 'dd ti k ' ' ızırn semtte e hususı içinde asma fenerlerle süslen- • • • urşu an şı e e sa mmaııarı k k .. k" cun ve rulmem daha nelerin tur l' d me tep açma mum un de 
miş meyhanel.er ve saire... azım ır. . , 

Şişhane yokuşunun bu yakın şusunu kurar, eğer kuramazsak Mide hastalıklarının çoğal- mı... . . 
mutlaka turşucudan aldmp nef d f la t . Ecnebı mekteplerde dk t 

!arda bu kadar şeref bulması, masın a az urşu yemenın -1 1 • d . 
civar mahallelerin Musevi aile- simizi körletiriz. Son seneler dahli olduğuna hiç şüphe edi[e- ~ı yap~ amayacag1:11a. aır ol 

l !erle meskun olmasından ileri zarfında, İstanbulda bir çok tur mez. ıs_~b_eth karaı, hepımı~ .~a~ 
. şucu dükkanı açılmıştır. Bun- Ek · 'd . h . . gonulden alkışladık. Önumt 

gelmektedır. . . . şı, mı enın amızıyetını d k' d · b 1 .,. . . .. lar, hiç miışterısız ka!mayorlar. 0 - alttı" ı ibi f . . . e ı ers senesı aş angıcm 
~..:__:..;,;,...,;,,;:c::..:...ı::...:.:::...~~-~ • Ak~amları ışlerınden donen- D'kk dT .. 'T' k' b ç .g g g azla ıstımalı bu ıkabil mekteplere devan 

I r hane' yokuşunun bittiği köşe- ler az para ile çok eğlenebile- ı a~t 1 ır:: g~ru uyorh 
1 

1u mıdede yaralar açılmasına da den çocuklarımızı kendi m 

ı mtleri son lake ser çeken azamet 1 apartı- dir Kasımpasanın üstünden cek yeri, burada buluyorlar. Bil t~rş~c ar,dedsençy~ mk_~Y akne ~ sebep olabilir. teplerimize gönde~eceg"iz 
. ~tanbulun bazı se k'k, 

11 
manlar kuruluyor, şurada bura · . . • h C . . rın cıvarın a ır. un u, ra ı gı İ . . . . · 

oır ıki sene zarfında ha ı ate . 
1 

bahçeler çalgılı bütün Halıcı seyreden bu a.va· hasa umartesı gecelen, bu bi kuvvetli içkilerin turşu en gü talyada oldugu gıbı turşu- kat, hangı mektebe, .. 
a:_kkati u"zArJerine celbedecek da gazıno a:

1
• . da' oluyor dar köşe, bu yakınlarda adeta kahveler, o kadar doluyor ki, zel mezesidir nun bizde de men'i lazrmdır, Maarifi seve.r, zengin ve 0 

... - · eğlence yeı en pey · · ·1 1 'd t .. ats d" · fik · d d "T F >ır <:ekilde umrana dogru gı- .. . b' 'nkişafa maz- başlı başına bır a em o muştur. a e a ıgne _an yere uşme- . rın e egı ız. akat halkımı- teşebbis vatandaşların el b. 
Jiy;r, • Boyle serı ır ~ b' . de Te Taraf taraf apartımanlar, çalgı yor. Ne dı:yelım, darısı İstan- Vakı~ yemekten eve! iyı sir zm turşuya bu kadar düşkünlük ği ederek, bu civarda bir ın 

Uzun zamanlardan beri, bom har olan semtler en dır~ 'ş· 1ı çalgısız kahveler, bahçeler bulun cliger semtlerinin başına! ke ile Y• .ll"lmış bir turşudan bi- göstermemeleri sıhhatleri namı t ep açmalan çok muvafık ol 

Pebasının alt yanına u$en ış 
•oş duran arsalar Ü?.erinde ef- ._ l • f t.UI o•"-------
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~-" 01 ,__,_ m ltalya - Macar 
~ J b f b dostluğu (Başı birinci sahifede) yeni bina Şehzade-
~ı·r ta e e ecı• ı•r PEŞTE, 21 (A.A) - Harici resmen te~-~den.~:-Vel ifşası b d l k J ye nazırı, refakatinde Macaris- , m~vafık gorulmedı~den ke!U- aş~n a yapı aca 

b ıd 
tanın Roma sefareti müsteşar- mıyet muhafaza ~~lm~ktedıı:. .. Sessı~ sedasız ça~şıll1! fa_kat ·{azaya se ep O U Iarı olduğu halde beynelmilel D~veran ed~ <l;ige~ . b~r şayıa r;:~:ı geçtık~~ terakkı .v~ inkişa~ 
ziraat konferansına iştirak et _ da bıtaı:af~'::m• ı~ huı:umet~e 1 gosteren muesseselennuzden bı 

• • • • • - mek üzere Romaya hareket et- arzu edil~~ ve~hile talı komıs- n de konservatuardır. . . 
tomobil devrildi, üçü ağır oln a' \ miştir. Nazır bu vesile ile ltal- yonl~r_a _aıt ış~e?n alt~ ay z~rfın: Son zaman~~da b~~~~ 

Bitaraflar Konservatuar ................. t9 

1 Bir .ooN~uH v!?bi::Az~o~ d~di~ F~~ ~zeı ş 
larile mılyonlarca kadının kalplerini kazanan sanşın bir genç 

t Pek yakında OPERA Sinemasın 

• SERSERi ASI 

• 

göreceksiniz OCCCCCC 
7 

yanın siyasi şahsiyetlerile mu- da bıtı~me~ııu tasvıp ettıkJen çok yakından gosterdıgı ala~a 
Üzre kişi yaralandı arefe peyda edecektir merkezındedir. ve başında bulunanların eski- ~--

-- ' Fransız_ Yunan 'ticareti Muhtelit komisyonun biraz den beri devam eden himmetile, 
mdı otomobilini ehliyeti Fa~ ~ yamalı F~~ evi- İ _ _ j daha f~.1~. devam ~~esi muh- eldeki bütün • n~ksanl~ra. rağ-
iığı halde idareye kalkan ne gıtmışler, fakat ıçen kabul • A1: NA, 20 A.A. G~e!e ' temel gorülmekte ınnşl men memleketımızde ıhtıyaca 
Jebe feci bir kazaya sebe- edilmeyince, camı çerçeveyi in- le~! Tı~~t ~uahedenamesınm, Türk ve Yunan hükfunetleri tekabül edecek bir vaziyete gir
; vermiştir. Hadise şudur: dirip zorla içeri girmişlerdir. , ~uddetının hitam bularak .m:r komisyonun cevabına resmen miştir. Mektebin, ekseriyetini 

CEClL B. de MlLLE'ln tarihi f41ıeseri 

HAYA -Ti ISA 
· ı · iıma günü Bebek Ameri- Fakat bu huvardalara gene yüz ıyetten sakıt olmasını tasvıp il.e muttali olduktan sonra vaziyet erkekler teşkil eden 240 talebe-

. G c ;olleji talebesinden ve İran verilmemiş, Mehmet bu halden ı ~ılamakla .?e_:abe~ bu tedbi- tavazzuh edecektir. si vardır. 
· M ~ ~ sından Abidin efendi ayni muğber olmuş, yamalı Fatmayı ' n_n Fransa hu~ume~ıne k~ı Komisyon hev'eti l'm1·miyesi Memlekette, musikiye karşı 
~ : . " ep talebesinden Ahmet e- muhtelif yerlerinden yaralamış, , bir husu~~t .nışanesı. olmadıgı.- yakında gene toplanacaktır. olan alaka, son zamanlarda çok 
. il k ll • tal be ın' ak' 1 . . d .. . 1. m ancak ıtılafnamenın Yıunanıs tır K t a yazıl G , il: e gene o eJ e s - v ı o an ıstim at uzenne po ıs • . . lm d . K d k b" artmış • onserva uar . • 

her seansta tehacüm 
kılmaktadır. 

red etmek mecburiyetinde 
Beyoğlu 2851 

; ~b• 
1 

ı 1c Bulgar tebaasından Da- ler yetişmiş, kadmı güç bela tana. ~ıç bır faydası. 0 a ıgın- a astro me te ı mak için müracaat edenlerın a-
._ . r ' Neycef, Nasarof, Şerbe- Mhemedin elıinden kurtarmışlar ~ ı:azının z~nd. fulundu- mezunlan dedi mühim bir yekilna baliğ ol-

~-

:~şerof efendileri kendi otcr dır. gunu Ayan etmebte .~~e~. Bu sene kadastro meslek m~ktaclır. :Maalesef vuku bulan ........ . 
)ine alır. 8 yaşında bir çocuk vrup_a .ra~ı mektebinin hukuk şubesinden muracaatlarm, mektep kadros~- i • Bugün: Hepiniz •••••••• 

• ~ ~i: r bidin efendi. şoför yerine komısyonu 29, riyaziye şubesinden 16 efen mın küçükl~ğü?. hocası~lı~'. bı- A S R J" S f N E M A y A , ! · ve otom~b~l .Bentlere yol kaybuldu FARİS, 21 (A.A.)- Avrupa di mezun olmuştur. Efendilere nan~ ~demı musaadesı gıbı ~a-
. Bentlere gıdilir. Orada ge- s· k "d s·ı· . t lind ka birlie>i tetlcik komisyonu taı·a- dün mekte•) müdüriyetince dip zı mühim zaruretler dolayısile ..... Gidip, Janer Gıynor. George Ol • Brien in tem;ili 
, ;: . ır ecı e ı ıvn o e e - "' " · • f k b·ı ı · d "' c t ş d" hannnm 

8 
fından çalr•ma usul ve tarzının !omaları tevzi edilmistir. Bu ıs a ı a ı o amamaKta ır · ~~ Ş A f A K 

1 1 1\ r ,a.kat avdette bir viraja ge- ~a~oog·tu ıyNee yaşın- tayini mes:Jesini tetkike memur mezunlar arasında B.;hice Ha-i Musikiye karşı gösterilen + Filmini gortinıiz "•h 1 r1 h . h · ~ 1 l T "'be . hli tna - d k . M P . ' 1 b" "k l'kadan memnuniyetle ...ı .. " • esere n şa esen . •n•l ann barik ,.sı dır-
' )... 

1 
ecru sız ~e_ e ye - cip ayın 9 uncu e il~~ ·omıte 24_ ~rtta arıs te nnn isminde bir h_anım v~ı:dır: t uyu a a · .. .. "'. Şimdiye kadar gtıriı! en fılimlerin en mükemmelidir. 

olmıyan Abıdin saşınr ve pazartesi günün hancıye nezaretı bınasınch M. Bunlardan Mecdı Bey bırınc ı b.ahs.eden, konservatuar .mudu: •o•• 16, 1·2 matinesinde zengin varyete prop,Tamı - ... 
ı siyonu birden bire hızlı d be . . Briand'ın riyasetinde toplana- kadas tro heyeti kitabetine Su- ru Zıya B., bu h ususta dıyor kı: · 
c en n gaıp- ' " K k d 
1 

.r. . tir . cak~. Bu içti~aa A.c;u •• , . , , r~ Bey _4 ün~ü kadastro heye- . - . . onservatuarın ~ r~su OOCCCC•CCCCCI CCC ıee~~~ 
• 1 

l anda fe.cı ~aza vukua g~- Neci bir .. İngılter~, Daıumarka, Ispanya tı kıta~e~e, Ihsan Bey Samat- şımdıkı halde ~.cak v~kı mura- f J\JAXUDı.\ ı • . J C:A2'1.'< ı<: GLl SE . ROGER TR ~:\'JLLE 

1
, J> c: ı otoınobıl şıddetle devn- . P. gun Fenlandiya, Fransa, Yunanıs- 1 ya nahıyesı tapu mcmurlug· una, caatların o/o 1 mı tatm .. ne muk-annesının ran- d' d' B' 1 · " k d ( ve Vıyanı oncrasmdan meşhur tenor SCll~llDT 

11 dan ki 7 tari İtalya LLehistan, Portekiz 1 Nureddin Bey Aydın kadastro te ırr ff. ır ço: gencı a ro- r 
tr • 1 ndekiler kanlar içinde yer- tas: be mse- •;) tsvizre ve Yugoslavya mümes-

1 
heyeti kitabetine Sabri Bey muz müsait de~il, yeı;miz yok!" ( • tarafından remsi! edilen 

i •ğınşmağa başlarlar. · Ci1 ~e ~- r verme- f &illeri iştirak edeceklerdir. İçti- ı Burdur tapu ~emıtrluğuna, diye geri gönderme_k, zarureti BiR HAFTALIK SAADET 
u 

1 
• '.arakoldan jandarmalar ye 

1
en ıraz par~ mada ilk önce Avrupa birliği Bedri Bey, Yozgat tapu me- karşısında hakiki hır elem·duy- C VENL' DIK GECELERi 

' i ı L nlan b"ll ·ı a mış, annesı . . 1 k - . ak k b"l d • ildi C \ , "' ı l ~e bu oto~o ı er ı e de bu fena ha· Ortadan tayoolan 1 tetki~ komısyonunun g~. e~e 1 murluguna, Ali Bey Ayıncık marn a .ı ~g.. r. fi . . . . 
, il • glu hastahanesıne kaldırır . N . Mayıısta baslıyacak olan uçun- tapu memurluğuna, Mustafa B. Maamafıh butun mahzurlar 4 _ımı, slılerl JEAN KlEPURA tarafındın temsıl edılmış unumlmaz 

1 İ 4urada ilk tedavi ve pansı- reketınde~ . ~o- ec:ıp . cü içtima devresine ait ruzname İstanbul tapu idaresine, İsa B: yakın bir zamanda bertaraf edil- •t COŞKUN BELDE: filminden dıha güzel bir musik~ aşk ve güzellik 
~ı , an yapılır. blayıdkendısını paylamış, Necıp tespit edilecek, ondan sonra ruz Ankara kadastro heyeti kitabe- miş bulunacaktır. Konservatu- OCeOO muhitine götiirerek sizi mest edet ckcir .•••• 
. e . f N f D un an sonra ortadan kaybol- di" 1 1 . . . bi ·· k şal artık · 

1 
lmet, Nazaro , ayce , a- Ge k r . k namede yazılı ger mese e e- 1 tıne tayın ı.>e Behice Hanını da ar nası muna a arı m-ll t ıı;fendiler el ve yüzlerinden ~uşt~~e po ~sıı:; gere Şa- rin, bilhassa zirai itibar, işsiz- ! kadastro heyeti fenııiyesinde hayet bulmuş, inşasına baş.lanı- ~V.-> Harik, hayat, kaz3 ve otomobil sigortalarınm <-

t yaralanmışlardır. ı:!e taha . atanı .1 arının ya.p lik ve bütün dünyada hüküm sü ı staj görmeğe memur edilmiş- ması krarlaştırılmıştır. _ GalatadaÜnyon hanınd1 ktin ONYO.'i slGORTASl.'IA 
ll l bidin, Aşerof, Şerbezof e- t"~N . myat naktaetıcechrvermerrnş ren iktisadı buhran meseleleri- Jerdir. Bina, Şehzadebaşmda yapıla Yaptırım~. 

1 b alınl dan ır ecıp aranın · kik .. k Ç k ·a t er aş ve arın a- A . hı · nın. tet ve muza ere sırası ap ve senetler ca tır. _ .. Tfirklyede bil.il fasıla icrayı muamele etmekte ol 
"e • ı yaralıdır. İ . . ceı;nı ~sız tayın olunacaktır. . . . Malfun oldugu uzere, konser an ~ "din f dalı - 1 smaıl ısmınde hır hırsız dün Kadastro ıdaresınce Gedık- at b" ası mu"'nakaM,larmda u·. N v o N 
•1 ı r •t e . yarası a agır o B ltl da b" h d d D. Al' h 1 . . v uar ın ~ • 

1 
• • Am "k h ah a ~pazarın ır an a kapı • paşa a ıvaru ı ma al esııun ş hri daha ziyade Taksimden 

n e ..;Rn 
1 

. edn an kastı ~~- kilidi kınp hırsızlık yapmak is· Boğulan talebenın kadasrosu ikmal edilmiş ve çap .. et tn f do"ru ı'nkı'şaf ettı'g· ·1 , j 
ıi ı r uıger en e me tep erının k .. .. şh . l" . d k 1 . h" 1 . o e ara a g tL-- • .. d ril 'şl ter en cunnu me ut halınde ve ısı ava açaca ve senet en sa ıp enne tev - .. [ ·ı · b"nanm Taksim \ \ kumpanyasına bir kere tıl!ramadJn 5igom yaptır-""''ı nı<:. __ 
~ı ) .llil.lıesıne gon e mı er - kal . d"lm - b sl T . soyı enı ımş, ve ı llii~~~i!i"~ 7 fı B ı~~iiili,i~iiiiiİ i ya :ınmıştır. • Bundan bir kaç gün evvel E- zı e. ı ege .. a .. anmıştır. evzı taraflarında inşası muvafık ol- J;;• ele on: eyoglu - 2002 ~"" 

11' ı arhler _ Kav alar Bır otomobıl kazası yipte 36 mcı ilk mektepte ikin- atktbı;r kBaç gunhda
11

had ded".am ede duğu kanaati izhar edilmişti. :..-~.:::: 
ın g K b . k l . d d . ıf al b . d R f"k . ce .r. u ma a e e ıger ma N . d h . . ı~ A S R t S 1 N E M A D A -.~~~lıİl------
1, t K k . t d a ataş ıs e esın e san al- cı sın t e esın en e ı ıs- h 11 1 'b" d d"l etıce e, şe nn ycıu P anına .\DULPHE J\IEN.JOL' , 0 ALiCE c::; Lwn _a1 pı .. ~ a~~oAnli~ a cılık edenSeyyit Şükrü dün Ka- minde bir çocuk mektebin rıhtı ~ ~er gı 1 tapuya evre 1 

- göre, Şehzadebaşının şehrin lrae edilmekte olan FOX FILM'in 
1• ,., eon ı e tutuncu e- b t dd . d .. , d • . 

1
. d . d" mıştır. d"'f . • . .. COCEA tarafından temsil edilen 

;.. s k b t .. .. d k a aş ca esın en sur atle ge- mın an egı ıp enıze uşen, tam ortasına tesa u ettıgı go- mubıeşenı ~abe~eri "ŞAFAK, filmi 1 L' 

' r reL a e Ayııl' zufen die?' avhgı·a çen 848 numaralı otomobilin al şapkasını alırken boğulup öl - ikramiye alacak rüimüş ve binanın burada yapıl- hakkında ve amame ıı 'ransızca siızlu mu-
i< f• eon ı e n yı te ı- trnd k l . •-·-•-- . .. .. k .1 . . B' kem mel bır eser ola ıı ,n· r tt 

1 
tI a a mrş, çenesı ı<.ı..uımış, ziı muştu. malulleri dav c. t masına arar ven mıştır. ına- MATBUATlN EFKA.Rl 

~ t rur~ ed~a ~:ş ~- 1 1 kUr hastanesine kaldırılmş . O- H aber aldığmııza göre ölen 1 B "k k l'k b . 1 nın yapclacağı Letafet apartı- FIGARO: 4 ~ H A B A 8 A 
r - ~ ~ı al 1k 5~ a tomobil kazadan sonra dunna- çocuğun velisi bu vaziyetten d ~ı taş as e; 1 ~u esm- ı manı civarındaki arsalarda is- ) 

' ~ •P :u;.t~n. ;ak mese e- yıp kaçmıştır. mektep idaresini mesul gönnek b ~:. eşıntaş ve eş~· ı ·ye şu- timlak yapılmıştır. Yapılacak Güzel bir sinema parçası 
!1.1 l nd. ıryıraken 

0
e avga et- Kaçak ipekliler te ve dava etmek üzeredir. Ma- 1 e enhf'.e m~sulp. ~a.u '.kyetım, konservatuar binasında ihtiş.:m DAILY MAiL: 

• ı 
2 

.r ır. up osmanı ya- " ,. .. arif idaresi aynca bu meseleyi 1 ve şe. ~t ?°'e~ım erı tutun 1 r~mı- aramlmamaktadır. ŞAFAK filmi mükemmeldir. Şim· 
~ ı ~ıştır. Ankara vapuru muretteba- müfettişleri vasrtasile tahkik et yelen ıkıncı defter muhteVlyatı Binanın mütevazı bir şekilde diye kadar gıirdüğum filmlerdu 
~ Fatihte Kumrulu mesçitte tından Mhemedin İskenderiye- tırm' ektedı'r Beşiktaş kaymakamlığında mü- lm d 'h..: t k bül" di 

1 \ N kk M d k ak · kl' · d' - · la · kkil k . . . d' o ası, sa ece, ı .,yaca e a muhakkak en iyisi ·r. 
~ n !ıha aşd behmet GBalata- cıeln açve ıpek ı getır_ ıdg~-~k - teşke a· oşmısdiıl:'oncka dtevzı ~- ıl- etmesi düşünülmektedir. Lord l'eaverbrook 

1 
az an o a aşısı ayra- 7 mış mer um gebr ıgı a- Ç k b me te ·ır. ım ye a ar mura- B" . . lm tır B 

emuşta denilen aletle kafası çak eşyalarla birlikte yakalan- OCU ayramı caat etmeyen mezktır şubelere . ına ~~oJeb~ y~pı b" ış Jti . ~ 'Ibe New · York Herald: 
n :,ht lif ı · d •-- mıştır H·mayei etfal 23 nisan "O- h b · tihk kın projeye gore ına a ın şıyı ŞAFAK, mevsimin en ehemmiyetli 

tı-· e yer enn en IUllllı§ s' k d k ıha ·1 M k' . d "b· me?-Sgünl~? es .a ı ıs da . p:zar- istiap edebilecek bir konser sa-rfc;mıGşaltır. da e te en ölüm cu tayram~1 ı ek tadansım e .. ır ı· tesı d' erı .s~_at kon, anfıtı arenf lonu, neşriyatın daha emin bir büyük bldiselerden biri olacagı muh-
t:- ata Topçular cad- Al da ham mayıs ven ece e san ıçın sene ı resmı uç rt a otogra kild ima . . b. 1 . ıemeldir. 
cıde Koço İlya ve Keroti i- d"' O::ş ~aş: d ~-Nur teşekkül eden heyet dün Mak-ıve tatbik mühürlerile bizzat ~ .. d e ya~~ sı~: ır te sız PARlS SOIR: 

· ~esi şerefine eğlenti ya- Dun . ta ~ 
1 

a. ~ so ı;_mda simbarda içtima etmiş bu hu- kaymakamlığa müracaatları. 6 
u .;f,osu unacb. · . . Bu filmin fevkalld~ güzelli&i biç 

.rken sarh 1 1 . espınamn ış ettıgı umumı eve susta görüşülmüştür S hh' ı onservatuar ınası ıçın sar bir tarifle ıısvir edilemez. 
••• ~ 0 muş ar bır gitmiş ve orada birdenbire öl- · ı ıye memur.arı fedilecek para, muhakkak ki 

CINEMAGAZINE: ~rım8!.1 şiar:. . müştür. ilk mektepler Seyyar küçük sıhhat memur- yerinde sarfedilmiş olacaktır. 
tr ik~ e~ ve 

1 
K met ıs- Yapılan muayenede bu ölü- • • !arma yem bedeli verilmesine Her memlekette, konservat•ı- ŞAFAK, bir şaheserden daha iyi· 

ıe~ ot .. et .e~;1'°.~ ~a- mün kalp sektesinden ileri gel- nızamnamesı dair kanun vilayete bildirildıi. arlara büyük ehemmiyet veri.!- dir. Sinema tarihinde bir harikadır. 
t~ ~~;~e~ b' . yıız~~ diği anlaşılmıştır. Haber aldığımıza göre Maa- Seyyar küçük sıhhat memur- mektedir . LE SOIR: 

. <~~ dı şer ır birlennı Zavallı Mustafa öldü rif vekaleti i1k mektepler hak- larmm vazifeleri icabı tedariki- Yunanlıların dö~ _konserva- Bu filimin h<r bir <:ıiıne>i fevk• · 
'· ş ar r. B d . h f kıında maarif müdürıiyetine ye- ne mecbur bulundukları hay- tuarı ve 1840 musıkı talebesi ilde manidardır. f:- Salmat~~ta oturan t 

1 
un an bı~f: ~vveld Kur- ni bir nizamname göndermiş - vanlar için ayda maktu olarak vardır. Almaııyadaki konserva- DEUTSCHE ALLGEMEINE fu m~av anın bun- du ~ş~ ray n e emen üşüp tir. Bu nizamname mekteplerin on lira yem bedeli verilir. tuarlann adedi 200 dür." 

l gunAli eRızvvel karı~ evde~ ı e o1vı~ aMltıntafda kaNlan. dtı:_amvay dahili inzibatını amir bulun - Mezun bulunanlara mezuni - Konservatuar talebesi tara- ZEITUNG: 
'lif.. a yaptıgı tahki- ame esı us a un . un kal- maktadır yetlerinin üç aydan fazlası için fmdan Nisandan Mayıs nihaye- Bu fılm müe'5ir, halı:ıkl, beşeri 
r~~i~de_karısmın Samat rsıdıjı ~bede ölm.,tür. Çay ziyafeti ve hayvanını elden çrkaranla- tine kadar, her cuma Tepebaşı ve tabiidir. 
,' da ~aı eyın mensucat fal>- gun U Za ıta Va ası T"' k d' tab' l . . . ra yenisini tedarik edinceye ka tiyatrosunda konser verilecek-
~ ~ışan c;ingene Cilve- Son 15 gün zarfında İstan- t ;;:na ış b .~P en t cemıy: dar yem bedeli verilmez. tir. Konser kısmılara ayrılrnış-
\ı;dimede _kaçtığını öğrenmiş bulda 296 zabıta vak'ası olmuş- .darMak~n dugub_n saa 0~ yf 1

: Verilecek yem bedeli vergi tır. Bu suretle konsere iştirak 
1 P getirmek istemiş fa- tur e sım e ır çay zıya eti t kif ta •"b' de" ild' k b'li ti' d • n1 k · 'ıCil · ' · . ·ı kf ve ev a .... ı g ır. a ı ye n e oıa ar onsere ış 

veli Mehmet bu kansını Sarhoşluğun sonu ven ece. ır. Bu kanun ı hazican 1931 tari tirak etmiş ve, halk ve tale~ 
kocayı bıçakla başından H al N . . . Otelcıler ve hancıların hinden muteberdir. nin musiki ihtiyaçları temin e-

IW'ette yaralamıştır am ecatı ısmınde bır • b" " Kab • k · · Za il k adam gece küskütük bir halde yenı ır muracaab otaJ anurıu dilmış olacaktır. 
. va ı ÇOCU Fındıklı caddesinden geçerken Otelciler ve hancrlar cemiye Kabotaj kanununun 3 ün- SAMAR DJI YUNAN EOPRET 

. ktaş:a hasfırmda Salih e- sendeleyip düşmüş, kafa tası ti Ticaret müdüriyetine tekrar cü maddesinin tefsiri vilayete AF.YETi . 
soka~da oturan Fatma patlamış, Beyoğlu hastahanesi- müracaatla cuma ruhsatiyesi bildirilmiştir. F~ANSIZ 11YATROSUNDA 

oglu i yaşında Nuret- ücretinin fazlalığmdan bahisle- 29 nisan 926 tarih ve 815 nu- Bu ~n pazar yılnız bir matiııe 
en pazar günü Beşiktaş- Kuyudu umumiyenin bu miktarın daha makul bir had maralı Kabotaj kanununun 3 ün olarak suı 17 deı~~~1"1? m hüyUt 

rencebey yokuşundaki Ankaraya na.idi de indirilmesi içdn teşebbüsatta cü maddesinde saylı san'atları ZIGEUN~R a ·~~tı!VIAS 
te oynarken bir kız ço- . . . bulunulmasını talep etmiştir. öğretmek için ecir sıfatile ve Akşamı saat 21,30 te 

tarafından itilmek suretile Tapu kuyutlu _umumıyesmı_n Rıhbm şirketinden hir iştirak hissesi bulunmamak şar CHASTE SVZ\NNE 
üş ve bu sukut neticesinde Ankarayanakledilmek:te oldugu "kA tile ecnebi muallim ve mütehas Yannk~ pazanesi ~kşamı 
da bir sancı peyda olmu" nu yazmıştık., Haber aldığınu- şı ayet daha sıslann istihdamı bu 3 üncü O AGAPl11KOS TIS \OSCOPO· 

" za göre bu k utt a!ik" Ş h · · ' k" · · • LAS dek yakındı: TES BDDOUINS 

l9ai•ecnne ..... 
depolarloda 

uııltt. 

_' YALDA 
"8ı!ııl tqlJH •vıııflP 
deruiadetaı.pMı.ıa 

E T U A L Sinemasın d 
fevkalade takdir edilmektedir. 

İl&veten: Canlı ve sesli rsimlcrle 
1 FOX NEWS MOVIETON sözlü 
-balihazı.ı dilnya havadisleri 

·lml!~~--------ean· Max- Colleıte DJrfeull - Henr 
Kraus 

gibi Parls 'li bü yilt artistler tara . 
fından ıemsll edilen tamamen 
Fransızca sözlü 

Müddeiumumi 
HALLERS 

filmi hakiki bir şaheser olup 
bütün şehir balkı 

Majik Sinemasına 
ilıl•• gidip görnıektcdir. __ ıi 

Bugün 

M~LEK lineınasıoil 
lttt~aın e~iyorum 
Marcelle Chantal 

•••• tırahndan ___ .. 

DUnyanın en meşhur tenoru 

Tita Ruffo 
Şehrimize muvuelet etmlfrlr 

" önümllzdetl sa1s aqam saat 
21 '/. de 

Fransız tiyatrosunda 
bir konser verecektir. doktonın gösterdiği lü- .. . uy . an mem 1 e rımızcıe ı tacır ve komıs- maddenin hükmünü ihlal et • ____________ _:. ___________ _ 

üzerine etfal hastanesine mutevelliyeye aıt kuyudat kal- yoncıılardan bir kısmı Nafıa ve mez. 
lıruş, fakat evvelki gün 

0 
~~ştır .. B~larda son günlerde İkt!sat vekfüetlerine müracaat- Seyyahlar gı"tti 

"'lmüstür. ~ondO}J:J.lmiŞ ve bııırada muhte- la gümrükler idaresinden şika- . .. . . 
..... M'l·, ,,· d" kal hf pek az kuyudat kalmıştır. yet etmişlerdir Bu şikayete se Evvelkı gun şehrimıze gelen 

Edirne Vilayeti Encüme- ...- Bu hafta 

n cese ı morga - B d . . · s· K d ki 
•bu sukut vak'ası hak- 1;1!3: _a if~yı vazı~e ~en tap.~ bep R:ıhtım.şirketinin bir_ vapur ınerta orta __ namm a . sey -

da tahkikata başlarunı ~udınye~ ~~umıyes; tapu mu- dan dıger hır vapura deruz orta yah vapuru dun ak~ID: lımanı
ş- dir muavınlıgı kalemı d~ nisan- sında nakledilen eşyadan nh- mrzdan hareket etınıştıT. 

zıh hovard 1 nm ilk haftasma d~ğru Ank~ tım ücreti almasına gümrük i- Nevruz 
a ar ya h. areket. edece~ .. Ve bu ıda daresinin de muzahir olması Bugun" martın dokuzu ve İran 

eymaru"yede do"'kmecı' A tahl ed - odal . - rı:=nm ıye e~ega arıda dır. Rıhtım şirketi Abdülhamit hlarm Nevruz. bayraınıdw. Bu 
~~et, hamal Haso ıs- '!ıs~ın 15 ~ dogru halen Ca- zamanında verilen bir fermana münasebetle bugün sefir namı

uç kafadar serhoş ol- galoglunda ıcarla oturan ka- istinaden bu gemilerden nhtım ' na konsolos Esadüllah Han sa
IOı:ıra hova~ yap- d~o heyetleri işğal edecek- ü~reti almakta nırar etmekte -jat 10-12 arasmda İran tebaası -
emı,ıer, Halııie. Mariya. len&r. d1r. , mn tebrikiitmı kabul edecektir. 

ni Daimisinden: LHAMRAsmemasuı 
ERıi!ST LUBITCH'ln ~ul 

opereti ve San'atlar mektebine elektrik dairesinde idard hususiyeye alt 
bir adet elli beygir kuvvetinde . 368 numaralı DiZEL moıörii 
sarılmak iiıre kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılıruşnr. Müz.ıı

ycdeye iştirak edeceklerin ıı.otörü görmek üzre ~n'atlar mektebine 
ıniir;ıcaat etmeleri ve tekliflerinin usulü dairesinde 7-4-931 !!Ilı 

~ii :ıii ·~at on b~e kadar VilAJet daimf enciimenine tevdi erme
leri ilıln olumır. 

JEAl 'ETTE MAC DONAUYın 
muhteşem ı~mslli 

· Monte - Carlo 



1 

A 

TÜRKİYE CÖMBURİYETİ MERKEZ BANKA~! 
Ali Ticaret mektebi 

Himaye. ındc 

Orta ve Yüksek 

Gece 
Devletimizin 

Mali 
En Büyük 
Müessesesi 

Milli ve Meslek Kursla 
Tedrisat Nisanın ilk haftasından ba~lar. 3 l ·3-931 lll ıhi 

sonrıı kayıt kabul edilmez. 

Tafsilat için : Sultanıhmct'te Ali Ticarcc Mek 
binasında gece kur: l:ırı idar 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

Cumartesi. Pu:aıtesi. Çarşamba akş 
lan 6,30 da müracaat Cl~mell 1 
rlren müracaatlara cevap vcrillr. 

Istanbul Sıhhi müess 
seler mübayaat komi 
yonun dan: 

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

Bakırköyde ki.in akliye ve asabiye lıastane;inde 5 m mı 

pavyonda yaptırılacak 3408 lira 40 kuru~ bedeli ke'iifH m 
ve tadilat olbaptakl keşifname ve şartnamesi veçhile n 4 
san 931 oılı guııu saaat J 6 da aleni mlinaka>a ~urcı• · lh 
icra edilecektir. 

"Tasarruf ve Iktisa ı s ven 
vatandaşların nazarı dikkatin 

Emniyet 
Türkiye 

Sandığı Müdürlüğünden: 
Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedatı 

Emniyet Sandığında yapılır. 
kayıt muam~l~si 

Simdiye kadar emsali pıyas.ı~a ~ö;u,meın11 . • 

İki Defa Anasonla lnbikten Çekılınış 
FEVKALADE 

BlKI B~M~NTi 
Lezztt n rıyiha.ıı gayet ne!IJ, terkibi 

fevkalMe sal 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe k!lidlr. Her yerde arayım&. 

1726 Numerolu 27 Eylul 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Nakliye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 

19 Mart 1931 tarihindeki vaziyet 
1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 

12- Mart 1931 mihlnde mevcut evelkl bakıve !. 651.500 
Tahsil edilen yahut 'ıı ıJrfınJı 13hsil edilecrk ulan 
D<ivlzler tarihine kodor !. 
!lafta zarfında çıkan Dö.ız:er 12/3 • 
19/3 tarihine kadar " 74.!'iOO 

Fark 7451l0 

19 l\hrt 1931 tarihinde Osm•nlı banb<ı \'eJınJekl 
Dövizler yekOnu .t. ~;7,000 

2° - ihtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan F.wakı Nakriyenln 12 l\lm 19.11 
tarihinde ·i hakıyt si 1: L. 6.709.lf P 93 
Haltı zarıın.ia çık ın F.uıkı ;:<; ktlye 

tarihine kudar T. L. 
Hafta zarfında pren ı•:vrıkı '.'\aktiyo 
12/3-19 J tarihine ko.far • 767.6~~.'?~ 

Fark 
" ~&'.'.685,25 

Çıbn lht yat Ewakı Naktiyenln 19 !\im 19,H 

tarihindeki ytk nau _;~· 9 -12.0:l:l,l\8 

Osmanlı Bankası 

!staıılıul menkul kn metler Ye kamb ıyo borsnsı ve Osmanlı 
Bankası KomiscrUj';inden; 

27 EıliJI 1930 tarihi! ve 1726 numaralı kamına tcvf'kan t<tan· 
buıda Banhlar kon.orsiyoımı rarafın,_.:ı• ı Osmanlı flııııkasına çek 
olarak tl'~lim ve bankadan istirdJt olunııı istcrliıılcrle bunların 

mukabilir.de mevkii tedavüle çık.ırılan 'c han kaya iade olunan 
ihtiyııt evrakı nakdiye mıkdarını mül>eyyin ) irmi lıe~iııci tebliğ. 

1 Döviz vaziyeti 
ı - 12-:1-1931 tarihine kador Konsor-ivoınca 

Osmanlı bankasına çek ol-.ak teslim eJilnılı olan 1. 651 ~()() -
2 - 12-3-1931 den 193·1931 tarihlne kadır 
ol~n hafr3. zaıfıoda istirdat olunan 74<00 

3 - Fark ~ 74~00 -

4 19-3·19,11 tarihine kador teslimat yekOnıı L ~~7•·0U 

2 - lbtiyat evrakı nakdiye 
\ JZİ}'cti 

Yukmlaki birinci madde mucibince i'1rrlin 
tclıim.ıtt muk.abilinJe mevkii tedavi.ile \"'ki• 
nlmış olan lhtiv>t evrakı nal:tiye 1'. l:. 6709718,93 
Yulcardakl ikinci m•Jdc nıucibince hafta 
z•r!ında istirdat olunan isterllnlere mukıbil 
iade olunan evrakı ı•akdiye T. L. 767685,\!S 

Fark 
Yukardakl dördüncü madde mucibince 19·3· 1931 
ıarihıne kadar mevlcii ıeeavüle ~kanlmı' olan 

T. L. 767685,25 
--_;,,=~ 

ihtiyat evrakı nakdlye yekOnu T. L 59420J;1,68 

'.27 eylül l9:ıo tarih ve 1726 numcrolu kanaııa tevfikan keyfiyet l\la· 
liye vek4letl 03mını ıeblığ ve i!An olunur. 

~~~~~"7·~-:-·-=-~-=--~~~--~--=--~-------------
ı. " " . .. ... !s.tanbul belediyesi_ Hanları , , , J 

Divan yolunda. Sinekli medresesi kiraya verilmek için kapalı 
:ı:ar!la mi•:ı:ay deye konmustur. Taliplerin şartname almak için her 
gtin levaıım rmidürltiğüne müracaa~arı 4Q,S liralık ~uva~knt te· 
minat n ıklıuzile ~artname ve teklıf mektubunu muhurlu zarla 
koyarak ihale glinü olan 12·4· 931 pazar günü s~at on beşe ka· 
dar l·:ncümeni daimiye vcrmclcrl. ;::_.:.:::.::::.:.:.:...:.-_.:,._-------- -

KARON Alman Kitaphanesi 
Bevoğlu Tünel meydaa,nda52S 

Bu baptaki şartname ve kcşlfnameleri g,\rmek i'tt ) ı !erin :n 
kı"ır komisvona mtiracaatları 'ı\n olun 'r. 

n Tali li Kum ara 
Sa ipi ri kimlerdir! 

1 mart tarihine kadar S 
liralık mevduab bulunan 
bütün kumbara sahipleri 

uraya iştirak et"iri!ecektir 

4JDOOO Lira Mükafatlı -9 l lkK,ırası 
1 Nisanda Ankarada çekiliyor 

1 teşrinievvel 931 ikinci 
için siz de simdiden bir 

kurasına 
kumbara 

iştirak 
alanız. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

S/nisan/931 pazargünü sabahı Ankara ve!stanbul Ziraat 
bankalarında saat 9 ela açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze
di alınacaktır. Muvaffak olanlara baslangıçta 120 lira aylık ile se
yahat ve tefti !erde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye ve
rilİı'. 

İştirak için evvel emirde İktısat veya Hukuk fakültelerin
den ve yahut ulumu fıliyei ticariye veya mülkiye mekteplerinden 
birinin mezumı veyahut son sınıf müdavimi olmak lazımdır. Di
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müesseseler
de en az iki sene hi7.Illet görmüş bulunanlarl"\ da müsabakaya 
dahil olabilirler. 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından a· 
lacaklan şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 
!131 akşanıma kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne biz, 
zat veya mektupla müracaat etı:nit bulurunalıdırlar. 

j- Ağnyan yerinize bir 

•ALLCOCK'S PLASTER 

vakı•ını tatbik ediniz 'l 

Muhakkak ıuratto hararot •• 1111!11 tevil; 
edın taY•nı harret ıımıl" yakıdır. Kuvvet 
"' tıılrl o dırıcı bOyGkdQr ki derhal tıdıwt 
ve ın ftdlt •Grı)'ı ıerıın teıkln edı:
Alleock'ı Ptuı .. yıkııı Hl• mDmHU ille· 
tarı faikti• . Zira tatbik ıdlldlOI bQIOa le• 

mın zırfındı tıılrlnl lfı odır. Lumba..g~ 
Slyatık, Romıtiıma, Arıı. aOrolırı, Oka 
rOk "' Nızlı onun ttıılrlnı kartı ka 
l'jyyın mukevımıt ıdımız 

ALL4:0(KS 
POROUS PUSTERS 

H.,. ecun.O• utılıP" 
Acentalanı J, BBRT" Co. 

Poıta kutuauı 233 Oaıata. latanbut 

... 
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BlN SÖZ 
BİR RESiM 

., 

~ .. ~ 

• 

Amerika salanna girerken lnflllk neticesi mOthlş bir kazaya ugra· 
yan Vikln gemisinin yolcularından pek çojtu ölmUştllr. Buna dair 

telgraf haberleri verilmiştir. Geminin bir resmini dercediyoruz. 

PAZAR 
22 MART193l 

Dlln ticaret odasında Almanyada tahsil gllrmuş lkmatçılar kongrelerini aktettiler. 
( Tafsllltı OçDnctl sahlfeınizdedlr ) · 

Evkaf Müdürlüğünde 
'\vakıf akarlar vemahluller 

müdürlüğünden: 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. Üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100,000 liradır~ 23 Martta karileri için büyük bir 

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

numeroların alacaklan eşya şun!ardır: 

Birinciye : Bir radyo makinesi 
1.~inciye : Bir dikiş makinesi 
Uçüncüye : Bir yazı makinesi 
Dördüncüye : t 150 ) lira nakit 
Beşinciye : ( 50 ) " ,, 
Altın_cıya : Bir tam tertip üç tayyare 

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

eşyası 

Ayrıca ~il i kişiye (5) er lira 
~·~· ...... 1111111! ............. ~ 

SEYRiSEF AIN 
_.,._ .... ~- -

Merkez acenta: sı Galata küpril 
Ba$1 B. 2362 Şube Acentesi : 
Sirkeci lfilhürdır zade baııı 1 
2740 

Mre -lsken~eriJe 
(Ankara) va- Salı ıoda 

puru 24 Mart Ga • 
laıa'dan kalkarak çarşamba 

sabahı lzmir'e perşembe Pire'ye 
cumartesi sabahı lskenderiye'ye 
varacaktır. lskenderiye'den Pa

l;ı zartesi l 5U kalkacak Çarşamba 

3 Pire'yede uğrayarak Perşembe 

t lstatıbul'a gel_e_ce_k_t_ır_. ---

W AYVALIK SÜR'AT 
~ POSTASI 
~ ( Mersin ) vapuru 24 Mart 

; salı günü i '7 de Sirkeciden 
~ Gelibolu Ç11nakkale Küçük· 

~ kuyu, Edremlt, Burhaniye , 

fi Ayvslığ'a kalkacak , dönüşte 
f Altınoluğa da uğrayacaktır. 

ı\zimette Gelibolu için yUk 
alınmaz 

Bozcaada postası 
( ERECLI) vapuru 22 Mart 

pazar 17 de idare rıhtımından 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale 

lmroz Eozcaadaya kalkacaktır. 

Bandırma aralık postaların

dan Pazartesi postası da 23 
llart ıarihindc n itibaren ya-

p ~aknr. 

• 
Limanımıza muvasalatı beklenen 

Vapurlar 
GAŞTYN vapuru 22 Mart 

pazar (Romanya ve Bul~aristan) 
daıı 

TEVERE vapuru 22 Marc 
Pazar (İtalya ve Yunanistan)dan 
Yakındı limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
MFRANO vapuru 22 !\!art 

pazar 1,,Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas ve İbraile) ye. 

KALDEA yııpuru 24 l\lart 
salı (Samsun, Trabzon, batom 
ve Novoro>isk) e 

TEVERE vapuru 26 l\lart 
perşembe sabah tam 10 da 
(Lloyd Eksbres) olarak ( Pire, 
Berendizi, Venedik ve Triseste) 
ye. 

[COSULlCH Linc] kumpan· 
yasının lüks vapurlarrna aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame· 
ika limanlarına gitmek için ten 
zil•Jı doğru bilet vuillr. 

Jler nevi tal~llAı için GalAtada 
mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
ser acantesıne. Telefon Beyoğlu 

i 121 uya Galata sarayında 

11bılı: Seltn!k bonmarşası blna

ıındalı:ı yazıhanelerine. Telefon 

Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecld 

Kır:ı:ade t:anındald yazıhanesine 

müracaat ed!lmesl Telefon 
•tanbul: 235. 

Ferah sinemada 
Bu gece komik Naşit bey Her

mine hanım birlikte 2 oyun birden 
canlı karagö1, ceza mahkemesi ay· 
rıca AS:'O - ].\NA çok rağbet 
gören çi ngeneler sinemada ölüm 
perisi 

TA \'ILZAJJE VAPURLAR! 
Ayvalık-lzmlr postuı 

~ .. ,,!a~L 
akşamı saat l '7 

de Sirkeciden hareketle Geli

bolu, Çanakkale, Ayvalık ve 
lzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğra}arnk avdet edecektir. 

Yoku bileti vapurda da verilir 
Adres: Yemi~te Tavilz~de 

biraderler telefon lstanbul 2! ı O 

Sinema - Tiyatro 

İs. B. Dariilbedayi 
temslllerl 

ISTAllRUL BEl.f.i:!YfSI Bu 2 ~:~~m da saat 

~ ~~ ~~ 
BiR. iKi, üç: 
komedi 3 p. 

Yazan: 
Franç ]\fonlar 
·rerclimeeden. 

il 11 

11111111 

A. Gazanfer B 
ve 

APTAL 
Yazın : 

Pirandello 
Tercüme eden 

M. Fuat 8. 
Gişe her gün saıt l 3ton itibaren 

açıktır. 

Al tı ya~ından aşağı çocuklar ti
yatroya kabul edilmez. 

Bursa dokumacılık ve Triko
taj ( !pekiş ) T. A. Şirketinden: 

Şirk~timizin 28 mart 1931 tari 
hinde inikat edecek olan alel4de 
heyeti umumiye içtimaı hakkında 

il mart 1931 tarihinde yapılan il~

natta ruznımei müzakerata zirdeki 
al tıncı fıkrn nın derci sehven unu
tu lmuş olmakla yevmi içtimada i~bu 

fıkran ın da müzakere edileceği lldn 
olunur. 

6 - Münhal bulunan meclisi 
idare azalıi',ıııa bir zatın intihabı. 

Meclisi ;dare 

T aksit1e müzayedeye vazolunan nısıf hisse 
sahilhane ve müştemilab 

Arnavut köyünde çifte saray- lbuz ilmühaberi veyaı Banka ke
lar ruınıiıle maruf ve l:ıaJ.en Fey- ı fa:letnıamesi ile diğer müıhürlü 
ziati lisesi ittihaz edilen atik ıbir zarfa vaz ve mazrufun üze
( 2) ve (4) defa (2) mükerrer 1 rinıe teklifnamenin bu mahallin 
cedit. 2,2 - ı, 2 - 2, 2 - 3, 2 - ı tefevV'Ül'Jüne ait olduğunu işa
numar:alarla mürakkam maa- Teit ve iıl:ııale saatinden akdem 
müştemilat ve sokak aşın ahır encümeni iadre riyasetine tev
kargir sahil hanenin vakfa ait dıi edeceklerdir. 

1 nısıf hissesi berveçhi zir taksit- İstanlbulun en cesim mebani 
le saulığa çıkanlmrştir. sinden madut ve lebideryada 

1 -Mezkur hissenin kıymeti ve Tramvay güzer.gahm<la ol
muhamm,enesi (86,5CO) liradır . . maısı ile mektep, depo, otel gibi 
satış bedelinin ruıb'u peşin ve 

1 

tesisatı cesimeye pek müsait ve 
mütebakisiııin beş sene ve tamamı tasarruf senedi mud
beş müşavi taksittıe tediyesıi .bince (41000) ziraı mütecaviz 
meşruttµıı. ve etrafı yıükseık duvarlarla 

2 - Müzayedes1 kapalı zarf muhat ve Boğaza nezar.eti ka
usulile i@; edilecektir. Müdde- milıeyi ilıaiz ve maamüştemiiat 
ti mikayedesi (21mart931) ta- (90) oda N salon müteaddit 
rihinden .• (25 nisan 931) tıarihne hela ve hamamları muhtevi 
kadardır. İıha:lesi bu tarihe mü- olan i§lbu nısıf ıhisse maıa müşte 
saıdif C'Umartesi günü saat on milat ve ahır sahilhanenin ta
dört buçu!ktadır. sarruf senedini ve bu baptaki 

3 - Talliıpler müzayede ve saıtış ve ipotek şartnamesini ve 

~~asa v; ihalat 'k~unu 1:1~ izahatı kafiyeyi havi dosyası
c~bmce tııklifuamclennı ve zın ru görüıp okumak vıe maıhallin
imza ve tıasdiık il~ tara.füarından de gezip tevsii malfunat eyle-
aynen kabul edılecek şartna- k l'JkA • 
meyi bir zari derununa vaz ve ~e .'!e me ur ~amenın 
tı "-'- ·· • . . le .. 1 bır nushasını almak ısteyenlle-emu... ve u.zerıne ıı.sım rı ı e . 1 . . .. . 
şöhretlerini yazarak mezkur r;:ıı staıtbul Ev'kıaf müdunye-
mührlü zarfı bedeli muhamme- tinde Va'kıf A'kar.laır ve Maıh
ne göre (6487 .• 50) lira miktann lı'.lller müdiriyetine lüzumu mü
daıki teminatı muva!klkıate, maık- • racaadan .illan olunur. 

Ayrıca: 40,000, 
10,000, 

15,000, 
8,000, 

Liralık il{ramiyr 

ve 30,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

Dr.A. Kutieı 
Cil~ Frengi. Belsoğukluğa ve 

ademi iktidar muayene v' elektrik 
tedavlhanesi. Karaköy Börekçi fırmı 
masında No. 34 

Dr. HORHORUN1 
Belsoğukluğu • Frengi ademi iktidar 
tedavibanesi Beyoğlu 1·okaılıyan yı

Mnındaektep •o'uk 3 e5 T 31521 

İŞÇİ ARANIYOR • 
Bu kere btanbul'da açılacak yeni 
bir çorap fabrikasında çalıfmak 
fl 7.re ııı.Koton maşin,. tabir edil :.: n 
m ı kineleri kullanmağa muktedir 
Türk işçilerine ihtiyaç vardır. Ta-

Tahsildar laıd 
istenilen şeyler: 
1 - Bonseniı 

2 - Teminat 
Anadolu Ajansı nanat Şol 

Müdürlüğüne müracaat. ./. 

Jsranbul Asliye Mahkemesi Ol 
Hukuk Daireslnd•n: 

l !iplerin muvavah aJreslerile ve 
(M.M. ) rumuzile lstanbul Yeni 

Y E T Postahane 176 numerolu kutu ad
- resine tahriren müracaatları Mi L L ı 

MATB A ASI 

lstanbul Evkaf müdüriyeti 
fından Saraçhanede Dülgerııdf 
hallesinde 25-27 No. hanede J 
Mustafa Efendi aleyhine itaııı~ 
nan mefkudiyet davası üzerin• 
tebliğ gönderilen arzuhal lkııııJ. 
meçhul olduğu beyanlle bili 
iade kılınmı1 olmıkla ilin o~ 

Jandarma imalat1. 
nesi müdürlüğünded 

Avrupadan getirdiği Tahta Hurufatla BUyUk duvar 
Afişleri yapar. Her mllesseseye elverişlldlr. 

Yeni senenin Kazanç Defterleri nefis surette basılmıştır. 

Mecmua, gazete, evrakı matbua, fatura, mektupluk kAr,a 
zarf, kartvizit tab'ını deruhte eder. 

Telefon lst 3911 • 2-3 Kitap kısmı 

Gebıe sulh hukuk mahkemesinden: 
Gebr.ede mukim iken 1 kanunu 

soni 931 tarihinde vefat eden Fa yıka 

hanımın tasfiyesi mukarrer tereke
sinden Gebr.ede Güzeller mahalle
sinde kilin 28 n um aralı hanede mev-1 
cuı eşyayı beytiyesi 30 mart 931 
pazartesi günü saat 14 ıe ve lstan
bulda Aksorayda lsmoll ağa mahal
lesinde 4i numaralı haıı~ mevcut 
kezalik eşyayı beytiyesı 1 dan 931 
perşembe günü saat 10 "• açık ar
tırma ile satılncagından talip olan
ların me?.k!ir arttırma mahallerinde 
hazır bulunacak memuru mahıusunı 
müracaatları ilftn olunur. 

Istanbul Asliye Mahkeme.ti Ü-:Unü 
Rukuk Dairesinden: 

lsıanbul Evkaf müdüriyetinin B•h
çekapıda Çelebioğlu AIAeddin mabal
l eııinde Tahmis sokağında 11 No. 
Haraççı hanında odabaşı Vanlı Hacı 
Serkiz Kasbar. lvao. Melkon aleyh
lerine ikame edildiği mclkudiyet da· 
vası üzerine berayi tebllğ gönderilen 
dava arzuh•li ikametgAhlan meçhul 
olduğu beyanile bi!A tebliğ iade 
kılınmış olmakla !IAnı keyfiveı olunur. 

1
- Meşhur " BALLY ,, İs viçre -

Ayakkaplarından bir 
parti 

Beyoğlunda lstiklAI caddesinde 
351 nuınerolu 

B. PATSllCAKIS ve MAHTUM
LARJ kundura mağazasında yüzde 
40 ild 50 noksanına bulacıksınız. 

lstanbul birinci ticaret Mahke
mesinden: 

lngiltereden vurur eden Doksan 
paket 1 lalı imaline mahsus ipek bil• 
müzayede satılacağından talip olan
ların 28 mart 931 cumartesi 
günü uat on birde Sirkecide s:ılılldo 
kain aekiz numaralı gümrük anb .. 
rında hazır bulunmaları l!izumu ilAn 
olunur. 

Türkiye İş Bankasından: 
16 Mart 931 pazartesi günü 

akşam üZeri Bankamızın kiralık 

kasalar dairesi medbalinde bir 
miktar para bulunmuş olduğun
dan sahibinin Bankamız hukuk 
müşavirliğine müracaan ilAn 
olunur. 

Zayi sigorta mukavelenamesi 
Vlktorya dö Berlin Umum sigorta 

Anonim şirketi tarafından 16 Ağus
tos tarihinde Yuda Hayım Mizrahl 
Efendinin bayatı üzerine akı ve tanzim 
olunan 961027 nu.ııerolu ve Beş Yüz 
liralık sigorta mukavelenamesl zayi 
olmuştar. 

MezMr muk•vele hali hazırda 

kimi, kimin yedinde ise, hukukunu 
ispat etmek üzere Victorya dö Berlin 
Sigorta şirketinin lstanbul'da, Gala
ta'da , Kürekçilerde, Manhaym Ha
nında kiin Türkiye müdüriyetine. 
işbu ilftnın tarihi neşrinden itibaren 
iki ay zarfında müracaat etmesi rica 
olunur. 

MezkOr müddeti• müruruııda, 

numarası ballda muharrer sigorta 
muhveienımesinin keenlemyekün ve 
mefsuh addedilerek yerine nüshai 
saniyesinin tanzim edileccti illn 
olunur. 

VlCTORY A dö BERLIN 
Umum sigorta Anonim Şirk•· · 

Türkiye Müdüriyet! 

Jandarma imalatha
ne müdürlüğünden: 

Aşağ•da mıktan yazılı mel
busat yaptırılacağından imaline 

talip olanlar 25-3-93 J çıırşam

ba günü saat 15 de jandarm• 
imalathanesine gelmeleri. 

1 - i"OO takım kışlık elbise 

lmallyesL 
2 - 759 takım tozluk ser

puşile beraber yazlık elbise 
lmallvecL 

1 - Mevcut nümunesi 
17000 metre yazlık elbisl 
maşı satın alınmak üzre ~ 
zarfla münakasaya konulfll 

2 - Münakasa 11 - 4 ' 

tarihine müsadif cumartesi 

15 dedir. 
3 - !tasına talip ol 

teminat akcası ve teklif 1 
tuplarilc beraber İmalatlıııO 
ki komisyona gelmeleri/ 

Jandarma imalatl' 
ne müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve mıkt~~ ı 
zılı malzemenin pazarJıltl3 
hal sann alınacağından ~' 
syon hey'eti muvacehe>iodC 

zarlığı yapılmak iizre it~ 
talip olanların 26-3-9SI 
şembe günü saat 15 de iıll' 
haneye gelmderi. / 
1 - 2500 liıalık tahta fı ~ 
2 2500 liralık demir çl 
3 2soo ,. kanaviıi 

üuLor 

Hafız Cernal • 
Dahili hastalıklar ıedavib.3:ıl" 

cumadan maada her giln °r c 
sonra saat 2 den .ı de kad~~ı · 
ktk, kadın ve çocukların d ı · 
bastalıklannı DivanyoıundJ3 . e 
numaralı hususi kabinesın ,. 

ı •. 
no.vi tdcr. 'l'clrfo rı JqJn 1 
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