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Türk-lran 
hududu 

S. Hakkı Bey 

ı Hl salı.ilede 
J - H•ftahk e-debt ınÜıahab• 
2- 'Vıldıı- ve ~\etruliyet 
,_ len ,.. harici hahırler 

S .. el sahifede: 
1- Ham--at"yOU---ıhruAtrnda 

takyldat yoktur. 
2 yı,.hlAI f'ml41c,. 11tl lfn -

yalar tleftırdarh:a 11;.:-ldl. 
, - tllmetln 11.Uo üzeriodc-n 

eatllmaaı dütiinüliiyor. 
4 llacU aalıllde, 

ı - felek, 2- Hikaye, 1-Romaa 

!! inci sahifede: 

a or .. 
Bitaraflar dün cevap

larını verdiler .. 

Bltarafların ctvabını tfi!dl tiJt~ 
M. komlsyorı rtlı<I 

M. Riva• 

buldaki tali komisyonun sürat
le takviyesi kararlaştınlınıştır. 

Muhtelit komisyon<la işi az 
olan bütün memurlar tali komis 
yon emrine verilmişlerdir. 

T. Kamil B. ne diyor 
Tevfik Kimil Bey dünkü iç 

timaı müteakip kısaca demi . 
tir ki: 

- Komisyonun bitaraf aza. 
!arda iki taraf hükUnıetleri de 
işleri altı ayda bitirmek isteyor 
!ar. Fakat komisyonun elinde 
vasrtai iaraiyeıi olmadığı için 
mesaisinin ne zaman hitam bu· 
laoağını şimdiden ka t'i surette 
'kestirmek mümkün değildir. 

Bu komisyon işlerini yap
makta olan Türk ve Yunan me 

Tevfik Kllmll B. ınurlarrnm gösterdikleri faali. 
Yunan başmurahhasr M. Foka· yete tabidir. Bu memurlar ne 
srn iştirakile dün sabah bir içti kadar seri çıkarrrlarsa koınis· 
ma aktolunmuştuır. yon o kadar çabuk dağılır. Fa-

Bu içtimada komisyonun va kat muamelata ait muhabereler 
ziyeti tetkik olunmuş ve İstan· ( De:vamı altıncı sahifede) 

Ne tazyik eden, ne de 
tahkir olunan var!. 

. ·-~-----~-

Son ıhtiltl//i vaziytt üztrın 
beyonatta bulunan 

Vail Muhiddin B. 
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yıldız ve Meşrutiyet 

- .. Tahsin Paşanın Hatıratı 

Tefrika No : 13 

HABERLER .. ---1 f ,,~jı~ ! 
ı-~~~~~~~~~~~~~~~~-

HARiC( 
Etrafta uyanan endişe! 1 talya da Türk çocukları ilk tahsillerini Türı 

mekteplerinde yapacaklardır 
Almanya ile Avusturya arasındaki itilaf Başvekil itilaftan , ...... , 

G• ı• f ı· tİ h b k B. M. Meclisi dünkü müzakerahnda, bll ız 1 aa ıye a er yalnız ikhsadi olarak mı kalacak? pe memnun.. . husustaki layihayı kabul etti 
1. Asr

1
1 t ı 

ık fr 
PAR S 22 (A.A.) - Ekse - .. . . . . il • • e .ttvusıurya ile Almanya ara- .. M~.Wı. siyor o-azetesi M. Musolininin ANKARA 23 (A.A.) - Bu- teplenne gırebıleceklcnne veren } ŞJ •• smda bir gümrük it.ttihadı vücu i~.~ıfl~'#.<~;jf ~ bir m:kalesini neşretmiştir. t- ?'ü~ Millet Meclisi bugünkü, k~un la?'ihalar~ Ankara_! 

' 
ıbı 

l:">. de getirmek için bahsedilirken talyan başvekili bu yazısında ıçtımamda, seferde veya sefen n su tesısatmı ikmal mel!I" 

2 .. "'°n'1ıu11 ' Meşrutı"yetı"n ı·la" nı ı·çı·n Manastır'da bu sütunda müzakeceıer cere- deniz iıtilafınm akdinden dola- mahiyetteki askeri harekat ile u karşılığını: tesbit eden kası' 
yan ettiğinden dün bunun Av- yi memnuniyet beyan etmekte, b~yük manevralarda .. as~ere v~ kab~. e~ilmiştir. ..J 

: c{ ~ ·ıhtı•la" l haztrlandıg" l haber Veriliyor rupada yeni bir mesele çıkma- Fransa ile İtalyanm hüsnü ni- nlecek gıdaya ve Turkıyedekı Turkıye - İspanya mtıil"" 
ı a sına yol açtığı da söylenmişti. yet göstermek hususunda müt- ilk tahsillerini yapmak üzere net muahedesi ve ~ezar~~~ 

A Meselenin bilhassa Fransada tehiden hareket etmelerinin mektebe girecek Türk vatanda muhafazasına daır Turlıif 
G Bu iıhbarat arasında Selanik- diye 1cadar Avrupanın mUhtelif lakaydane karşı/anmadığım iki memleket a-rasındaki sami- şı çocukların bundan böyle ilk Romanya itilifı tasdik o" 

. G 1 •3' te müfettişi umumi Hüseyin ma'hallerinde çıkan .gazetelerle göstıeren Beclin ve Viyana ara- mi itilafın yeniden teessüsünU 1ıahsilleri ıiçin ancak Türk mek muştur. 
M fi • Hilmi Paş.idan gelen şifreli tel- ve doğrudandoğru'Ya saraya smd.a • bir itila.itan bahsedil- temin neticesini hasd ettiğini • ,. • • • • 

'r. 
12 

.. grafname Abdülhamidin lbiUıa~ !takdim ettikleri arizalarla bu mektedir. Bu itila.J iktısadi bir kaydeylemiştir. M. Musolini de Hilaliahmer merkezı umumısının ıçtı 
\ n sa dikkatini celbevrıişti. Sultan meseleyi padi~aha arzetımişler sahaya münhasır görünüyor. niz iti~fmın hiç b!ı- hükU~eti ANKARA 23 (A.A.) - Hila 1929 1930 senesi hesabı ka 
'G Gt Hamidin müfettişi umumiHüse ise de Aıbdillhamit her nedense Henüz bu hususta resmi dene- ~e galıp, :ne de ma~lQp va~ıye- liahmer meıtkezi umumisi bu- poru 'plançosu ile 1931 -
i ,b, Miı yin Hilmi Paşanın dirayetine, ıbwrlan ıkabul etmediğinden ve cek suretlte etraflr malumat in- tınde bulun~~~dıgını, atı h~k gün Sıhhat vekili Refik Beyin .senesi bütçesini ve 1931 m 

- IU. gayretine ve sadakatine itima- bundan fazla beklemeğe memle tişar etmemişdir. Avusturya ile k~nda z_ı:nıpn umıtlerle dolu_ ım riyasetinde toplanarak cemiye• umumisine verilecek icraat 
'-'n ı dı va-cdı. Bahusus cı'ddi esasla- 1ceıı·n ve vaziyeti !Biyasi.,..,.nin Almanyanrn siyaseten birleşme kan ve ıhtımal ufukları a,.,.•gını .... • • • . ;<-; -ı-;., ,,.,,.1\ """iuı+ni tP.tkik ve n,.,rnnu tasvio etmistir. -A 

. Di Ga ra istinat etmeyen lhaberleri taıhammülü olmadığından eğer sine karşı türlü türlü maniler evvelden ıkeş,ıf ve tahmıru ka- -
. H lcabu vermeyeceğini biliyordu. Hüse son teşebüsleri üzerin_e gene çıkarılmıştır. Fakat §İmdi mev·- ?il. olmay~n. -~hval ~e ha~isat Sabık bahriye vekili Lemıyetl Akvam• 

- yin Hilmi Pa§adan 19 Mayıs ıbir netioe çıkmazsa ~1-C:U ve zuu bahso/an cihet' sırf iktisadi ıstısna edıldıgı takdırde cıhan muzaheret 
i : 324 tarihinde gelen şifreli tel- cebren maksatlarını ıstıhsale ı_n~~iyette old,u#u. söylenen bir . sulhünün 193~ sen~si .nihaye~- Ihsan Beyin Maliye PARİS 23 (A.A.) _ Be1' 
< Dm graf şu idi: az;metmişlerdir. ıtıliütu. Hatta ıkı memleket a- Avusturya hariciyt nazırı M. Schöôer ne kadar temın edılmış oldugu kA l . d d ·ı.e.t. · eti Ak rnf1 

eli. "/ön Türk, Ermeni, Make- Göricelilerin bu maruzatını ıasrnda tesis edileceğinden bah ııu bevan ettikten SOtl!ra diyor ve a etin en avası mh ı ce~y l . b'~l~ ·ıı 
·-· • 1 .. ük" • •ıAı . Al , ANKARA 23 S b k Hah eret cemıy<et en u ıgını 

> - h» donya fesat komitelerinin son ~U~kara aynen arzetttgıın_ı gı- so un~n gum; l ıt~ a .rn~ ıst~r- vaziyete ve. bi~has,:ı~ u·;°anl'.a- ki: . kT İh B ~ rD'van- didi teslihat encümeni ı.ord , u· umumi içtimalarında verdikle- lbı lbır çok taraflardan aynı_ me- ~.~se k~m~u ev .~ti erın : ~~& A"?sturya ıktısa?ı 1t a lr~ıe- - Londr~ muahedesile R~- ~f~ ve ~·ı ~~yı~ !b. ~ cil'in riyaseti altında topl~ 
;i karara tevfikan Selanik ya- seıle hakkında gelen malumat ~ ec; k~rı k s;y.enr;e t~ ~r. si~. ortaya attıgr mese e ~re ma itilafı bıı· baJlangı~ ~eşkı! a ı ~~a. ı maekfil tiy~; ~n tır. Encümen atideki prensir 
hut Manastlr dahilinde bir ma Bv~ ta~~dildatı da biAldi.riyordf~· unk ? .ı mda sba.1 ~ ızak. ab ~'?1 ~-1 daır ızahatte bulunmuşturd· · 

1 
a- ettiği 1932 umumı tahdıdı teslı enk .. nye v k ~l . . m an den bahis ve karar sureti ıcl 

halli mahsusta "Merkez icraat ır mu et sonra tına se ın- me sızın ene ı ır ı u ıtı a zırlar meclisi, aHikadar ev et- hat konferansının sulhü kuv- te aut .:ıaaşı esı mıştır. mu- . . B • 
1 

-" 
i. · d h · 3 "hli b. / k. 1 "k d" b. h . . k · .1 h b 1 · · ş etmıştır. u prensıp er sull" 

I 
komitesi., namile bir hey' eti ih mız en 9 azıraıı 24 tan ır ve e.v. ı sır ı tisa ı ır. sa a j !er ile bılmüzakere bır arar ıt- vetlendirmek ve sulhün deva- ~ı ey u ~uame e ıçın ':11"a dır: • 

il , ti/aliye te•kil edip pek .ya/un mektup alclık.Bunda sefaretane- dahılınde kalmak maksadıle ak tihazı ve mevcut muahede ve mı müddetini arttırmıık için da yı devlete muracaatla Malıye 
1 

T hd"d" slih 1.J 
1 " ninh ' · ·ı b d"/ · 1 A d k' · ı - l'l · ı hi bi "d ' dava - a ı 1 te at "' .J vakitte filiyata başlayacakları ususı .ıstı ı aratmemurunun te ı mış o sun vrupa a ımse mukavelenarnelere rıayet msu- ha baska teminat bulunacagını ve a etı a ey ne r ı arı .. 

1
• ,. 

M , __ _,__ ,_ · · · k af · • l'k d' ·ı k l b"l . L' - ransırun emnu se amet me .ı ma/Um olan ita/yan membaın- aıu:uouya ... omıtecısı ıy etı nın a ay ı ı e arşı aya ı ece- sunu temın edecek surette ııa- ümit ediyorum . ., açmıştır. . d Ce . . Akv ·,, 
u •--1 ak '· . . -· "b· d -·1d· .. dah "lk d G ·ı d 1 sın e mıyetı am mı . ·lak dan istihbar edildi. Bu bapta ne so"'u ar V•e ... omıtecı yazı- gıgı ı egı ır. reket olunması ıçın a 1 a Yeni bir torpito muhribi emı er en a ınan · . 1m ı ııt 

• •
1 

mis tahkikatı mahremaneye devam larak ~htilal ıhey'e?n~n içipe ~ PARİ~ 23 (A.A.) - Pari~ kikada M. Briand t~af~da.~ FİU~E, 23 (A,~) - B~le- belediye resmi ~~=~:ı~:t:~;f ~!a~:Ut1' 
, /1 rile• oiunuror alınacak malumatı ar lkuldugu beyan eıdıldiık:ten son .gazetelen, Avusturya - Alman yapılmış olan teşebbuslen ta no torpıdo muharrıbı bahnye . ld d'l . 1 t kk" ·ki 
· ~ d .ra bu zatın ~omiteden topladı- ya gu··mrük itilafı hakkında sid mamile tasvip etmiştir. nlu"'steşarı M Russo hazır oldu ANKARA 23 - Beledıye ıe e ~ ıbn:ıış 0 ~ era ılı _tfl 

· re ' ze erım.,. - Um 'lfld" T . . ' · · - · · 1 · k . yir tenasıp ır'netıceye vası O" 
~ 11 Müfettişi umumi gı şu mal at ı ır1ı ıyordu: detlı tefsıratta bulunmakta de- ğu halde denize ~ndirilmiştir. ve_rgdı .. vde .. re~m e~ a 'Un~b. sı zarureti. 

el ols< Hüseyin HiLMi ikinci ve üçüncü ordu ara men vam ediyorlar. Le Joumal gaze PARİS 22 (A.A.) - Fran- F . . . . td·· .. .. mı or uncu ma esı mucı ın- • fer' 
ı \ düş sup zabitandan bir çoğu ihtilal tesi, meselenin Cemiyeti Ak- sız siyasi ınahafili Almanya-A ~~:~ :: (ı~c~yı) ~~i~ ce g~ilercten. :ıtmmakta olan 2 -h~~f!: .:ezku;.ko~erı-

son Hüseyin Hilmi Paşaya bu ıJromitesinin fikir ve maksatları vam meclisine sevkedilmesi mü vusturya itilafı hakkında gaze- .. .. .. 
12 

. · ; ld'" a.~ .. beledıye resmının vapurlarda sı':rr~u e .~ d rpb uı_ı;ıebeti# 
, i elit! nıalılınatı veren İtalyan mem- na taraftardırlar, bunlar da i.da talaasını dett1neyan etmel<tedir. telerde intişar eden haberlerin ~~~ss~~:ltal ın~ı Y.:C .~nur;:.~ tahsili lazım geldiğine karar ~ nı:. 7nhyuz e :ş D;IS ttd 

a tas: bar .müfettişi uınuıniliğin vesai- rei ıhükumetin teıbeddülüne ve "Echo de Paris,, gazetesi bu mütenakız olmasından dolayı ~ . u M 
0

. Y~. a R s ıt ~ 1 g vermiştir. l ~ ısı ususunu emm e 
• ·,. te. ti istihbariyesinden idi. Rume- meşrutiyetin iadesine çalışma:k itilafnamenin ne 12 mayıs 19181 b "t"l'f ' t · ög"renil mıştır. · ıura 1

• oma a fkr ı"yelerden kazanç uzumu; . .t 
' ' • · · ·· iş1 00· A t "hli S . "J'f . .hn. - u ı 1 a ın.resmı meb~ı f'k' - binden fazla gençten mürekkep am 3 -Teslihatrn umwru ... 
• 'ı · !ide rekooeti düveliyeden bu lı~~asno~u~fe9u~u '-eır· takır, nnrnşaavuhsı·- taetın. d pa ıtı adnamAesı Z1.tt~- m~ikl~e dherhangietmır kı ı.rstve olan faşist delikanlıl.ara bir ge- vergisi almak meselesi te tenkisi suretile teslihat ~ 

0 ay suretle istifade ohınmak fııısa- iil'U .. o< "' - y n en ve ne e vrupa ı ı- muta aa ermı..yan e ı e- . . . t" . . E k" d k" U 
1 

kl "" 
·: bul tı kaçırılmamıştı ve bir çok me yetler de iıkna edilmiş ve mua- hadı düsüncesinden mülhem ol- memektedir. çıt resı:ru ıcra et ıırmıştır. . s 1 ANKARA 23 - Devlet ve sın a 1 m savatsız ı :rrıı . 

l ~~ ı\n sailde bundan pek faideli netıi- venetleri temin ıolunmuştur. Bu matlığı ·mütalaasında bulun- M. Von Hoe.sch'un dün M. muharı~ler bu ~ençl~re bır bay efrada ait bilOmum ticari ve dan kaldmlmasına dogru gı 
"'. · celer elde edilmişti. Müfettişi suretle alınan tertföat yakında makıta ve ilave etmektedir. Briand ite gÖrüştüğü sırada iza rak hedıy.e etmışlerdır. Bundan sınai müesseselerde çalışanlara mesi; . 
~ ;i1II umumiliğin .bu te1g.rafı esasen filiyat ısahasma çıkarılacaktır. Yeniden dirilmiş olan "M·er hat verdiği zan ve tahmin oli'.ın ~on~faşıst g:nçler. 1ka~?v":a! verilen ikrami,.yelerden kazanç 4 -Teslihatın Cemiyet'tt 

ı ~aı AbdüJ:hamidi kafi derece kuş- Hünkarın Rumelide ve bahu- kezi Avrupa,, ya karşı faydalı maktadıır. aş a yeme Y~~ı~ er 1~· • u vergisi alınıp alınmayacağı me vamın sıkt bir kontroluna 
• 

1
' ·~~ .kulandırmış iken buna zamime ısus Arnavutlukta itimat ettiğ~ bir tesir ancak küçük itiliiftan , . . . ile A sıra~ M. ~usolınmtn go:.UU- selesi Devlet şurasında müzake tutulması. • ,ıı 

t 
11 ~ ten ıbir de Göriceden 1stantıula •pek ,..,..k ·kını· seler v--.. r Sultan ı b"J" M el · B ı: ·1 Resmı ıahafıl şımdil - mesı fevkalade heyecanlı numa Te olundu Tanzimat dairesi a- fspanyollar af ısteyo "- ...... , , ge e ı ır. es enın er ın ı e · st"kraz h kkınd ki · 1 · b b" · · ....ı 

1 ~ gelen üç zatın takdim ettiği ari Hamit 1bunlann ıkendi aleyıhine Viyana arasında alelade muhar ~ustu:y? ı ı 1 
19

;
2 

a·hr . ~~f Y.ış er ıcrasma se e ıyet vermış lınınasma karar vermişti. He- MADRlT 23 (A.A.) - fı,y 
·
1
' re~ za meselenin vehamet ve ehem- bir hare'kete iştira;k etmeyecek rerat teatisinden ibaret olup teşndnı Aevvest. tarı .kt1 ~tı dat tır. yeti umumiye bu kararı kabul yanın her tarafında umunıl. 

1 ı . . . bü" b.. .. 1 . d . "d" An k . . name e vu uryanın ı ısa k k f" . 1. · . • . . d ~;• • a mıyetını s utun arttırmıştı. enn en ennn ı ı. ca mut- kat'i ve feshi gayri ıkabıl bır ve . , . "k1Al" • k d" . Fransada bir mahkum etmeyere ey ıyetı.n mec ısın danını 1ltı21aın e en ge':..d 
, I' 1 Bu arizada müfettişi umumi pa- lakiyeti idarenin fenalıkları "k 1m d - ·· l' d d ve sıyası ıstı a 1111 en ısıne tef · ine arza karar vermiştir h !ret b r - b ı mır. 

e h nk . b k d sı a o a ıgr muta aasın a ır. kaybettirecek mahiyette hiç bir R sır "l . ki . Darhile. . e ııımeg~ aşbua ·-'/ 
r .. 2 şanın maruzatı teyit olunuyor, e esı ı tırmış usan ımnş, Mezkilr gazete netice olarak - taahh"'t et . RENNES 22 (A.A.) - 1922 omanya 1 e mezarlı ar a ıye nezaıretıne -ııv...ıı 7 ~ ,a isim ve mahal tasrih olunama- ecnebilerin mUdahaleleııine kar her iki payitahtm beynelmilel şeldy ~apm~ag~ tm kt .ı:::~ş de kocasını öldürmek cürmün- "ht'ı Af dair bir çok telgraf gelme" 

J• 
1 1

1 
ı m~kla beraber içlerinde Türk- şı hükumetin seyircıi vaziyetin taahh"tl ·1 l' · tl · 0 ugunu. atrr a a a ı a den dolayi 20 sene kürek ceza- l ııa 1 dir. 
eı .. . . . u ene ma ı şeruye en etmektedır. • d"l . 1 M ,_.,._ . .. . . _ti 

· ,r
1 

ı 0 ler de bulunduğu halde muhte- de kalması ve Turk milletının daha doğru bir surette kavra- K rk Al .
1 

A sma mahkum e ı mış o an a- ANKARA 23 - Hüı<uıııetı- Cuınhunyetçı ve sosyıv 
' ı·~ ilf milletlere mensup ihtilal ko muttasıl ezilmekte !bulunması mak yoluna gireceklerini ümit eza ı d mba;11ya .. ı e .. k ':'11~- dam Bessarabo, ölmüştür. mizle Romanya aı:asmda Bük- gazeteleri.', umumi af nannıı;J 

ı ,u · 1 · · bi 1 t" kl · '- - h Ik d"' ·· ·· ld - · tu,...,a arasın 8 ır gumru ıtti- M h'-" ı'-ad n m un"yet· t · lana m lıklar ı·n· • · · · ınıte erının ı r eş ı en ve '"'P' a ı yese uşurmuş o ugu gı- etmektedir. h -J .. d .. 1 . . A a ı<um "" ı , as ı ı reş e ımza n ezar run hır tarzıye olarak ıst 
~r ı. sinin Paristen talimat ahnaık l:ıi ordu zabitanı da komiteciler Londradaki Alman sefiri a 1 v?"c"?_ .e ge-~rı meı:ının v ni daima iddia etmekten hali tafnamesi meclisin tasdikina ar tedirler. 

ı ' 1 e ta bulundukları ve ağlebi ihti- tarafına geçmiş bulunduğun- rupa bı.:tıgı ~ak. ın~aki muhtı- kalmamıştır. zolunmuştur. Zengin bir memlek~ 
. ,~ ı mal Manastırı merkez ittihaz dan Amavırtlukta Sultan Hami LONDRA 23 (A.A.) - Al- r~da munderı~ sıyası ~delerle Fransız bütçesi ltilafnameye göre her iki hü 
,ı ın; ederek il1tilaJ çıkarmağa teşe'b din güvendiğ,i simalar bütün nü man sefiri, bu sabah Hariciye bır tezat teşkıl edecegı de be- kilmet merkezinde tarafeynin i N~VYORK 23 (A.A.) 
ı ı1C: 1 büs edecekleri bildiriliyordu. fuz ve kudretlerine rağmen bir nazırı M. Hendersonu, muma- yan olunmaktadDr. PARİS 22 (A.A.) - Ayan kişer azadan mürekkep döırder ~esmı he~aplara n~aran 

ı B · ·· · li S . ileyhin Parise müteveccihen ha M · · v· d k" l" · M li ·· · · nkanın mıllı serveti 1929 s 1 . u arızayı veren Gorıce !er e- şey yapamayorlardr. Komıte k . d k dd . atın gazetesı ıyana a ı mec ısı a ye encumenının kiışilik iki !komisyon teşekkül . d 
362 

il d 
1 

-1' 
< '"I tın Ian~kte mason cemiyetine men va21iyetin ıkendilerine ıbu dere- r~ etı;; ken ;~ a em, zıyar~t İngiltere, İtalya, Fr:ınsa ve Çe- 1931 - 1932 bütçesi hakknda tan edecek ve komisyonlara Türki ~:n e "d t °:ı Y:: 0

•
1
ara V:o1' 

:1 ," sup ve maruf bir taknn zevatın oe müsait ·olmasından istifa.de ~::;e en ısıne 4v~s~uryd~ bı~e koslovakya orta elçılerinin M. ıcim ettiği mazbatadan ant.aşd- yedeki Türk, Romanyada Ro- ~ ;~balı a kta ~yar 
,l bunlara yardım etmekte olduk ederek lbu nüfuzlu Arnavutları . -.

1
.;nya ar~s~n.d~n ~k~~a ı 

1 
ı'j Schoberden bu itilaf hakkında dığına göre encümen mebusan men azalardan birisi riyasetede a ıg u unma 1 

• 

~ 1rn !arını ve masonluğun gayet ıha- da tehdide başalmı:ştr. Artık ıtı a name a :tı. ıçın ~ttı az 0 u- izahat istemek için hükumetle meclisinin kabul etmiş olduğu cektir. Komisyonlar Lqzan a- Şu hale nazaran, nüfus 1 
ı r l.n fi ve fakat son derece kuvv<etli Sultan Hamid.in Arnavutlukta nan karan bıldırmştır. rinden emir almış olduklarım yekfuılar üzerinden 277,430,300 hitnamesine müsteniden Türk na 2•877 dolar sermaye ve 6 

1 I' • • A t t t dolar varidat isabet ediyol' ı 1 
,;' teşkilatından ihtilalcilerin çok birer ıkara;kol vazifesini aören vus uryayı pro es o yaıımıştır. frankltk bir tasarruf temin et- ve Romen mezarlıklarını tes-
t b t m~fu. ' r istifade ettiklerini, komitenin mutemetleri ateşin önüne geçe V YANA 23 (A.A.) - Fran FTansız gazeteleri bu itilaf mi§, varidat kısmında 105 mil- bit, ıslah ve muhafaza edecek- Ş I F d 

~': <:l İstanbula da kol atarak burada meyorlar, bilakis onlar da cere- sa, İtalya ve Çekoslovakya se- münasebetile yazdıkları uzun yon raddesinde tenzilat yapmış lerdir. " ar o,, ransa ~~ı 
~·ı teşkilata ,başladığını ve bu işe yanın önünde gitmclc meoburi- firleri, Avusturya - Almanya makalelerde ve denneyan ettik ve bütçenin varidat fazlasını Men'i müsadere PARİS 22 (A.A.) - ~' 
1 ıı iki üç zatın memur edilıdiğini yetini hissediyorlardı. gümrük ittihadının 4 kanunu- teri mütalaalarıda bu itilafı Al- 184 milyona çıkarmıştır. • Çaplin, matbuat müntesipl .. ,J 

:, ~~ şifahen ifade ettiler. Gene lbu (Bitmedi) evvel 1922 tarihli Cenevre pro- manya Avusturya ittihadına bir Bununla beraber mazbatada nizamnamesı görüştüğü sırada Pariste ~0..ıı 
ı: Görkelilerin ıbeyanatına naza- I d A tokoluna muhalif olduğu beya- başlangıç ve Avusturyamn -vi- bütçe müvazenesinin sene niha ANKARA 23- Heyeti veki- ğli hüsnü kabulden pek zır:Jı 

~ \ 1 ran komitenin maksadı .kanunu spanya. a kanunu esası nile M. Schoeber nezdinde pro- kaye ve muhafazası mevcut mu yetine kadaır devam etmesi ihti le denizde men'i müsad~e için memnun olduğunu söylelll1~ 
1 

~'. ı ;1 esasinin meriyetini iade etili- MADRIT 22 (A.A.) - Ka- testoda bulunmuşlardır. ahedelerde musaırrah- siyasi ve mali kaydetilmekte, iktisadi ah beynelmilel esaslara ve formül Şarlo, Paristen sonra doğf1;1tı!İ 
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mek, Meclisi Meb'usanı toplat nunu esasi ile müemmen huku- Fransız kabinesinde iktisadi istiklalini tehdit eden val ve şeraitin varidata ait mu lere müsteniden bir nizamname doğruya İspanyaya gidip gı ~ 
mak ve meşrutiyeti idal'eyi te- kun iadesi hakkındaki karama ·' PARİS 23 (A.A.) - Nazır- bir tehlike olarak telfilı:ki etmek hammenatı değiştirebileceği be kabul etmiş, nizamname ali tas mek hususunda henüz kat'I 
sis eylemek imiş. Bunlar sim- me intişar etmiştir. tar meclisinde M. B··iand harici tedirler. yan olunmaktadır. <l~ka iktiran etmiı;:tir. ramır vermemistir. ~ 

. - .. . . - Yurdu mecmuasında neş,redil- li bir his ve irfanı olan bir mu- vakialar yanyana, vüzuh ile ka- heyetler, cemiyetler, te~e~ 
1 Haftalık edebi . musahabe: 1 miş tetkiklerden teşekkül celi- hayyeleye düşünmek ve tamik yıt ve tenvir edilmiştir. Orta ler ve alimler hakkında klY'' 

yor. (Fakat bu yazıların hiç etmek ihtiyacı vererek gayet yahut Şimali Avrupada gezin- 1li malftmat vardır. ' 
Reşit Saffet: Türklük ve Türçülük İzleri olmazsa birini yani "Kafkas geniş ve mütenevvi ufuklar a- sın, o ruhunda daussl'lalı bir Muharriri hazan okud# 

etekleri ve TWk ticaret yolla- çryor. Bu itibarla kıymet ve e- melal yahut mütehassir bir ha- bir kitabı hülasa ederek ıne !~ 
R · s ff B · d" 1 d ·1 · "T .. k 

1 

rı,, nı Yeni mecmuada biır kaç hemmiyetini mübalağa etmeğe yal taşımıyor. Tefekkürü hep unu icmal etmiş oluyor. V.. 
da deş~t da etd :y şım dıybe. ka- ~e e v1erkı mnfış ur dOcaFkları,, cek bir müşahededir. Reşit Saf I sene evvel okumuştuk.) Bu tet imkan yoktur. Bu sahifelerden faaldir. Muttasıl Türk gözleri- Müsyü Maroel Brion'nın ~el 
.1 r _ogru anf kogrhuya. e ekıyat unvb":° 1

. 
0

1 
ehra~smrd a rans~z fet ~ey Garp matbuatında da 1 kiklerin bazısı filhakika birer tabii herkes kendi fikrine ve le ve Türk düşünüşile gördük- hakkındaki kitabı ile Dr .. ~~ 

1 ~ ugı:aş~ı~ ~ .a~ arı~e . arşı ça ır nsa e a 111 e neşrettı. takdır edi~iş ve, ~iz~ da~~ . ya- gazete makalesi kadar mile- kanaatine göre bir hisse ala- !erini kayıt ile iktifa ediyor. U- bert H. Goven'nin Asya v t1 
mıUetın ıs~ıklalını ve sıl'.ası hu- Gene Fransızça olarak neşret Zll~rn bırın?e, buyuk ustadjmel ve kısa ve diğerleri de fil- ca:ktır. Bana gelince, bu kita- sulü, Avrupadaki seyehatlerin- hakkındaki !kitabı münas~~et 
kukunu m:ıdaf:ıa .ve ~ahile ~- mekte olduğu on iki senelik Maurıce Barre~ ondan muha~- hakika birer büyük mecmua bı ancak nakafi yani az bul- de gezdiği yerlerde, yahut oda rile yazdıklan böyle tetl<iJc 
!?T ~a haı:sı ".e. ıktısadı bazr fıkir "Economiste d'orient-Şark ikti- b.et ve ehemmıyetle bahsetmış ·makalesi kadar mufassal ve u- dum. Müellif bu tarzda bir çok smdaki okuduğu kitaplaııda, dir. Aıııı< 
len tamım .~çın geı;ek Fransı.z sadiyatçısı,, mecmuası hemen tir. zundur. mevzular.ı: ve eserleri daha tet- Türklüğe dair rast geldikleri- Hamdullah Suphi'nin U:, 
ca gerek Turkçe bır ço~ ~eşn- her nüshasında bahsettiği me- ~u d~faıki kitabı ~a~am_m:z- Bu kitap Türk meselelerine kik ederse bu külliyatını, bu ni hep not halinde kaydetmek- Bakan ünvanlı eseri için YiJı 
hatt~ ?u~u~'.11uş kıymetlı hır mu selelerde kıymetli fiıkirler tel- da şımd;ye .katla~ ~~~ b.1:1" ır- alakadar ruhunda bir milliyet hususiyeti ile, türkiyat için kıy tir. mış olduğu parça da, hiç ııı ıJı 
~~nrı'.:1ız ır. Kayda şayan~ır kin ile nazarı dikkati celbetme fan o~gı hızmetını go~uş o- muhabbeti ve başında bir milli metli bir hazine haline ifrağ Bu tetkiklerinin bir kısmı !ağalı değil,pek haklı bir ıııe ıJı 

kı •lk once F,r":°sızça yaz~ag~ ğe layık olan ve bu yolda en i- lan Turk Ocaklarının ılım ve 1 yet fi.kri taşıyan bütün karilere etmiş olur. Onun içindir ki ka- da "Rusyada Türkler,, (Afga- burada yerinde kalan bir ıııe 
:
1e makalelerın~ bundan yırmı yi çıkan bir mecmuadır. Bu s~'at her~ti .ne~~ya~ını ";r'ür tavsiye edilmeğe değer; hep bmda bulunan "Birinci kitap,, nistanda Türklük) (İran Türk yedir. # 
~eıı sene evvel Ist~ı:bul.da çıkan mecmuayi burada para kaza- kıyat ~~ısı,,mn ıkı~cı. eı:erı ol türkiyata dair olan mevzuları kaydı bizdeki bir intizara teka- leri) gibi hudutlarımız haricin- Kitabın istiap ettiği nıe\' vı 
~evant Herald,, ısımlı g,7zet~- nan, kanunlarımız ve iktisadiya mak uzere tabedılmıştır ve zengin ve mütenevvidir. Bunla bül etmektedir. Muharrir bu de kalan Tünklere dairdir. Ve !ar o kadar vasi ve müteııe ~ 

11~ Frans:zça ~ısmında Tan- tımrzla alaka.dar olan bir Fran- bundaki isabet aşikardır. Zira rın bir kısmı tarih, bir kısmı yolda yazmağa devam ediyor Türk tarihi noktai nazarından ki burada muharriri bütiiil ı 
hı ve edebı bahısler,, serlevhası sızça kariler kütlesi yaşatabili- burada pek mühim milli mese- seyahat notları ve bir kısmı da ve ikinci ve sonraki kitapları en tetkike değen, en kiıymetli yahat ve tetkiıklerinde tatd{sııı
j\tı~da ne~retıneğe başlamıştı. yor. Halbuki ona muadil bir lelerimiz mevzuu bahis oluyor. : kitap ve tenkit ve tahlilleridir. da memftl ve muntazardrr. saha da Rusya olmak itibarile le mevzularını icmalen ° f{I 
<svıçrede Fransızça n~mı müs- mecmuanın hayatını temin e- Bu cilt muharririnin 1929 da· Binaenaleyh bu eser muhtelif Reşit Saffet Beyde yahut muharririn o yerlerde bizzat ge kavramağa imkan yoktu!· ri d' 

>' tear.la on tane kadar rısale neş- den bir Türkçe kariler kütlesi yazılmış ve Ankarada Hakimdve parça parça malfunatr ihti- kaleminde şiir pek azdır yahut zerek oradaki menabi hakıkmda ta iştirak etmediği fikirle et~ 
ı r~Uıkten sonra yakınlarda Peş- bulunmuyor. Bu hüzün vere- yeti Milliye e-azetesile Türk J va etmekle b<>r.:>l;ıer bir az mil- hiç yoktur. Fakat eserlerinde topladığı. türkiyat ile meşgul söylemeğe imkan yoJc.BU t 
c1 
t .. 
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1 .., d 1 Villi11ett~ içki aleyhtar ıgın an Mahlül emlak 
\ Belediyede 1 Ekonomi 

~k~~k işi Ham afyon 
Çekı·ıenler de mi var? oefte;d~Jıiı°;-i~t~diği 

dosyalar geldı Emine H.a voyvooo ... 
bağıran afacanlar 

Kılo uzerınden sa- llh d"l" k-- k 
hl k . . raç e ı ır en ta · 

Dün zengin bir müsamere verildi. 
Cemiyet her gün 

biraz da!ıa hız alarak ilerleyor 

S benuva mütevelli heyeti-
en , ... ge-

nin bazı emlaki zı~netın~ . 
. d'.. hakkındaki ıhbar uzerı-

çır ıgı 1 k 
ne tahkikata devam o unma ta-

dır. d 1-
Bu hususta defte~ ar .ı~ 

.. ddeiumumilil~ten stedıgı 
mu . 'k 
dosyalar gelmiştir. Diğer vesaı 
te toplanmaktadır. Bu meı;elede 
evvelce yazıldığı gibi müruru 
zaman varit görülmüyor. Mü~ 
ru zamanın yalnız cezaya şamıl 
bulunmakta olduğu ifade edil
ınektedir. 

~;....-.... ---
Evkaf ta 
Ayasofya Camii 

"Reis Bey! Bu kadın, kavgaya çanak 
tuttu. Eh biz de adamız, sinir!endik ... ,, 

ma ıçın . d b. d ~ il 
düşünülen tedbirler yı. ata ta 1 eg 

Tıcaret borsasında afyon ta 
_Belediye bir müddetten beri cirleri dün bir içtima yapmıştır 

eksı~ çıkan ekmekl_e~ hakkında Bu içtimada uyuşturucu madd· 
tetkikat yapmakta ıdı. Yapılan ler ticaretine müteallik haber 
tetkikat neticesinde şehrin muh lerin yaptığı fena tesir görü ül 
telif semtlerinde resmen ko- müştür 

Çıplak kafalı, uzun tıraşlı 

1 
Şıkırdam pkırdım bav11ı nan narh olduğu halde 6 kuruş Baz~ gazeteler afyonun han 

mübaşir, Bülent avaz ile kori- Eminemln ıöbek kıvınn111ı . ..... • tan 10 kuruşa kadar ekmek sa- hadde ve mamul madde olaral 
dom çınlatıyor: j Emine hanım büsbütün sınır- tılmaktadır. N_ar?tan fazlaya sa ihraç edilirken bazı takayyüda 

- Emine hanımının ... Emine lenmiş ... O hiddetle soluğu ka- ~ fınncı~ar. şıkayet ederek t~ ta tabi tutn lacağını yazmıslar 
haaanmım !. rakolda almış ... Polislere bir bir kil~nun. ~ıştık~en ~onra tes,!>ı t dır. 

Koridorun bir köşesindeki başma gelenleri anlatmış ... La- edı~m~sı~.111 mumk.un olmadıgı-. Halbuki ihracatı takyıt edi 
tahta kanapede deminden beri zım gelen muamele yapılmış ... nı ılen surmekte~ırler. Halbu~ len afyonun ham değil mı.inha· 
oturduğu yerde hoınu1' homur Seb:ıtiyi dava etm :ş.. . daha evv.el ~~e?ıye_ ek~eklenn siren mamul m:ıddesidir. 
söylenen yusyuvarlak, babayani Seliati in'rar e<liyor: tam ola~ılmsı ıc;ın ?m yuz gra_m Bu sebepten bu yanlı hab 
siyah çarşaflı bir kadın, birden - Haşa efendim•... .. dan yugnılmasmı ıhtar etmı - afyon tacirlerini heyecana ev 
fırladı: - Yalan efendim 1 ti. ketmiştir. Tüccarlar bu ictima 

Ayasofya camiinin tamiratı - Dur oğlum, k11lağım1 sa- - İftira efendimi Şimdi belediye ekmcgin tar- m nihayetinde Borsa idaresine 
devam etmektedir. Mezkur ca- ğır ettin a tosunum, kaçmadık Reis: tılarak satılması için daha bü- müracaatla bu haberin tashihi 
miin avlusu da mevcut kahve- - _ Pekı' sen dog" rusuntı ~. o"yle yük olmasını düşünmekte ve · · · ı d' · 'h 1 ya a yavrucugum! nı ıstemış er ır . 
!erden tahliye edildiğı cı ete p k yürüyerek, şu işin! muvafık görmektedir Bu takdir Aldığımız malumata naza 
bir iki aya kadar ev.kaf ~dafesin etraf~::~ paytak Dedi .. Maznun anlatıyor: de ekmekler bir ve iki kiloluk ran filhakika bcynelmil 1 uyuş 
ce bahçenin tanzimıne aş ana- - Tuh tuh tuh! - Reis Beyefendiciğim .... O pişirilecek ve kesilerek kiloya turucu maddeler itil5fı mucibiı 
caktıır. gün. arkadaR!arla duvar dibin- vazolunan narh üzerinden satı- ce mamul afyonun ihracatı baz 

h Diye okuyup üfleyerek salı>- ı k 
Edirnedeki arap na girdi.. .. Bir elile pelerininin de ceviz oynayorduk.... aca tır • kuyut ve şuruta tabi tutulmuş 
camilerin tamiri eteklerini düzeltmeğe çalışırken ~mine h:ın: o esnada yanı:r Sular müdüriyetine tu. Hükumetimiz bu itilafa işti 

''ki dü•ıııanlarının mıisamtrtsfndtn bir intiba Ed' ede geçen fırtınada ha diğerile, reise kandilli bir selim m~ aŞnunlgeçıyobaku.h l d d. bina aranıyor rak etmemekle beraber mamu-
l 1

• • .. ırn kı tırdı S h men rast ara e e... e ı... lilnun ihracını tensik ve tanzin 
y il Hilal cemiyeti tarafın- j Emrazı akliyenin teve~suunı.. ra~ olan Sultan s;Iim, _üç şere ~lctlği bi;· :a:: c ~e oturdu .. Smk kadar boylarından utan- . Belediye. Su!ar müdiriyeti i- etmek üzere bazı takyidat vaz-

26. 

d eş . d'len "Türkiye içki menetmek hususun~a ~ıktl ~- felı, Beyazıt, Eskı camı, M~a- L"b . iht !'.) madan oyun oynayorlar..... çın başka bır b~na aranı_nak~- etmiştir. Ham afyonun ihracın 
alan tertıp e 

1

1 müsameresi" leyhtarlığı çok mühımd1 !"· ç~ı diye camilerinin kubbelennde u a~ ~ ettı. 
0 

de Sizin anlayacağınız bu kadm ~· M~asebeı hususıye?ın da hiç bir takyidat yoktur . 
. ~yhtarı gene; er u ukta Tepe- yüzünden bir çok cürümle~" bJr vuku bulan hasarat dolayısile •. -.. ışt, nannn.... raya - çanak tuttu kavgaya reis Bey ... b~rle~m~~dC:U sonra belediy~ 

:un ~at on be~ b ç~k ınuvaffa- çok delilikler tahaddüs ediyor. bunlann kurşun kaplamaları gll oteJe.b . . beni la Eh biz de, kim olsa kızaı:ya, nın şım~ıkı binası daha dar gel- Tetkikat 1600 liraya 
aşı tıyatrosun a .1 . t' Akşamcılık müzmin daülkU- ikmal edilmiştir. Minare külah - e eısı var a m ev - sınirlendik bu lafa .... Amma mektedır. l ld 

kiyet~i surett~ ven ~~!e~i mek- ul tablosunu viicucle getirmekte !arının tecdit ameliyatına da ya dım? N b . . 
1 

mu' vallahı lazım tallahul1terim, söy Harap medreselerin ma o u 
t li~ıyatrol ~ ovneu muallimlerle dir. kında başlanacaktır. - e cısı var 0 ur · ... lediklerinin yüzde doksan do- • • İstanbul Ticaret borsaı;ınn 
ep gene er .. Cemı'yetı'n mesaı'sı' dahı'Ide K d"ll" .. . t Hanım davacı mısın, maznun • . • tamın · 1 • • · L ı ktep mu- mıı ınşaa ı kuz buçugundan fazlası • ıftira . . . yenı yapı an nızamnamcsı etra 
~~~~~~u~le~~~~~ :~sis e~l- büyük bir gençlik kitlesini i~ki an 1

. ~ ca . . mu? T" be .. Ü .. reis beyciğim..... _İstanbul beledıyesı, ~'." be- f!nda bazı yazılar intişar.e~iş 1 

. . D etli! anında ıç- aleyhtan yapmıştır. Kandıllıde evkaf ıdaresınce -:-:- 0~ tovbe.... stume Dava isticvaplan lüzumlu ledıye kanununun tatbıkinden tır. Bunlara nazaran yem nızan. 
::!~~yht~:ı ce:y':1:~larile re Hanımlar mücadelelerimiz- yenid~n. inş?: ~di~mekte olan eyılık saglık .. Neden m~zmu~ görülen bazı şahitlerin celbi için sonra evkaftan devren bir çok name 22,000 liraya 5ıkmı tır .. l 
f'k 1 d "lf'nunlu gençle~, de bize çok müzaheret ve yar- Kandıllı camımın ınşaatı mayıs (!) ola~ak mI.'jım? .. Rabbım gos talik olundu medreseler almıştır. Fakat bu Bu hususta yaptıgrmız tahkı· 
1 

: .aı:, da~~ C:nebi mekteplenn dıın gösteriyorlar. nihayetinde hitam bulacaktır. tennesın.... . A · h f • medreseler halen çok eski ve is- kata nazaran vaziyet şudur· 
şe .. n.~z .e dı bulunuyorlardı. Çünkü alkol aile saadetinin Mezkur cami 15 bin liraya bir Kalktı .. Davacı ~rı~e otur- gopyan anı acı ası tifadeye salih olmadığından ta- İstanbul Ticaret borsasır>. 
mutu~:Pı e ·1 "samereye en büyük düşmanıdır. H::riçle müteahhit tıırafmdan inşa edil du .... Maznun mev~ıı~ı de uzun Dokuz vatandaşın ölümile miri lazım gelmektedir. Beledi- ıslah ve tekemmül ettirmek ve. 

stı a marşı e mu de sıkı nıünasebetteyiz. Neşri- mekte olup mihrap kısmına E- ıı:raşlı, çapaçul elbıselı, on se- neticele~en Ag.op~an. h3:°1. faci- ye hey'eti f~ye .mü~lü.rhiğü ecne!>i borsal~ ha~~da tet d 
başl~ış~r. . . . .. D İb- atrmızı ecnc'.n memleketlerin d'mekapıda harap bir hale ge- lriz on dokuz. yaşlarında maz- ası tahkikatı bıtinlmış, ıstıntak bu medreselenn vazıyetını tet- kat yapmak uzere ıkı <renedeı 

~emıye~ın ıki~cı r~:~le:·ala- ~ümasil t •.;ı ıt'na gönderiyo: ı:n Mustafa Paşa camiinin kıy nun iş~al ettı .... ·..{".' .. dairesi tah~ikat. evrakı.n.ı_'?erayi kiketmektedir.Keşifleri ~apıld1;k beri B~rs~da içtimalar yapılmı 
rahım Zatı. B. goste~. tt'kten z Onlar,- , 1.) ·e eser ve hatta metli çinileri konulacaktır. Mus Emme hanım ~ır gun yolda mütalea muddeıumumılıge ver- tan sonra bu medresclenn tamı- tı. Bu ıçt.malarm masrafı 1601 
ka dolayısıle teşe~~ur e 

1 
• • :1"

1
k: aleyhinde levhalar göndere f p camiinden alınan bu giderken, Sebati ısmindeki bu miştir. ri tek bir grupa ihale edilecek lira tutmuştur. Halbuki yapılaı • 

· t katıbı umumısı ıç 1 ta a aşa d k' b' 'k· k d ·ı 15 b'l~'- b nI d h l.f · b f · sonra cemıye . . . 1 _ k yarılım ediyorlar. kı etli çiniler 400 ila 600 çocuk, yanın a 1 ır 1 ı ar a a- Bir katı seneye ve ı •mare u ar an mu te ı neşnyatta ıı masr:ı 22000 lı·, 
Fahreddin Kenm .B. ~çkbı a .eyt re S'mdilik mücadeleden ald!ğT Y~.k olup bir kısmı da Evkaf şile peşine takılmışlar ..... Baş- mahku~ m oldu suretlerde istifade edilecektir. ra olarak göstenhT'ı~·ir ltı hı· 
h' d h anlı bır hıta e ıra '- 1 sene 1 l ı ·1 meg"e Ş h. )' • • • h k.k d "'ld' ın .e. eyce mız netice şudur : müzesine gönderilmiş idi. amış ar egen. · e ır mec ısının nısan a 1 at egı ır · 
etmıştır . . . hita- Gen !iği içki dü manı olarak _ . __ - . Zavallı Emine hanım kaç de- Bundan bir müddet evvel • • 

Fahreddın Kerım ~·_bu.. {.biate yeni temiz haya- zat bır doktordur. fa: Kasınıpaşada bir cinayet olmuş ıçtimaı Sanayi ve Maadin ban·· 
besinde ezcümle demıştır kı. spora,k d. ~ " Bundan başka azadan istifa - Yapmayin, eylemeyin ço- Mehmet .. is .. minde biri İrf_anr bir Şehir meclisi nisanın birinci kası hey'eti" umumı"yes t 

H 'l'liahd 5 mart 336 se- ta sev e ıyo · b' ka ki 'd ·b tti. k ünah' s· d k 1 M h - ı a ar . . .. S" kli alkışlar arasında bi- edenler ır ç şı en ı arc r. cu lar, ayıptır, g tır... ız kadın yuzun en at etmiş, e günü mutat içtimaını aktedecck . . 
ne .. sinde meınl.e.ketın .ka.ra bır gu ten buurehı'tabeyi müteakip: B. un.lar cemiye .. te girerken içki Allah.tan kor.kmaz nu.snuz? met maznunen tahtı m.uha.keme ti B · ti · Sanayı va Maadın bankas 

k 1 tmı tı f h tm F M h di - r. u ıç ınaın ruznamesı ga- heyeti umumiyesi gelecek haf nunde teşek u e Ş •• K rvatuar hey'eti tarafın ıçıruyeceklennı şere ve namus- Diye nası at e ış... akat, ye alınmıştı. e me n agırce- yet mühim olup bu meyanda . . .,. 
O vakitler meınleketın yan- d 

0ıı:'gu··zel bir konser veril- fan üzerine söz vererek taahhüt kös dinlemiş afacanların bu na- zada devam eden muhakemesi cuma ruhsatiyesi meselesi ka- ta ~çındc. ~ar_ad~ !!en lıA h· 
.. ler Ame an ço · l a· B'l'h · k t sih tl h b' kula· d · .. · ı · k ·1 M h ' yetı umumıye ıçtımamı yı>pa 1 nı:nı düşünen munevver . . . . Bundan sonra gençler etmış er ı. ı .a are ıc;me eı_na a er, ep ır gın an gJ- dun netıce enmış, atı e me- nalizasyon işletme ücretleri, mu . . 

rikadan İstanbula gelen zehirlı mış~rİ· h 'eti "bir damla yaş yülünü hissedınce derhal çekıl- rip ötekinden çıkıyormuş.... dın ıs sene ağır hapsine karar vakkat bütçenin vekaletçe tadil ~· Bu ıçtımada ~u}~al 1 
içkilerin tahribatından yarının mb a le \.~Ypiyesini temsil et~iş meleri c;ok dürüst bir harekettir. Nihayet canına tak demiş .. verilmiştir. olunan aksamının müzakeresi üz.e~eH~~k~C h~eBclısıd.~darı'' 

ak · · bu teşek- .r c enı D" .. çıkışmış· Şeh 1. k d ' reısı useyın a ıt ey un a -neslini kurtarın ıçın t'r Bunlara mukabil cemiyetin onmu~ ve. · vet ı a ın mecmu- müstahdemin için tayin edil~ Ank .tm. . S · İ 
ki.ılü yapmışlardı. d' . 

1 

• Feyziati lisesi küçükleri ta- azası (1600) kişiye baliğ olmuş - Bıre sı~utan:az m~sınız? ası hakkında takibat cek ücret.meselesi v~dır. . . ~ar da 3l~:r!'ya ~tı1;~ekl=~ 
O zamana kadar yalnız ~nı~ fmdan da dans numaraları ve tur . Çocuklar ep ır agrzdan Kanalızasyonun ışlcmesı ı- d. 

tahrim ettiği içkiye karşı ılmı ra 11 tablolar yapılmış ve C. G. Mayısın son haftasında Yeşil haykınşmı~lar: Çapkın kı~, Pılıc; ve Bıldır- çin evlerden alınacak ücretin ır. ' 
fenne müstenit bır pr~pagan~ ~flinin bir komedisile müsa- gün bayramı teıahuratı yapıla- -Voyvooo! ..... · cın gazetelenndcn maada yeni hararetli müzakereye vesile teş Tütün işçileri kongres ~ 
mücadelesi açtık. Bu hır mefkii- mereı nihayet bulmuştur. caktır. - Arlanma~ mısınız? bir risale hakkında da adli ve kil edeceği tahmin edilmekte- .. .. . . . . 
re cidalidir. • . M"samere programına der- o gün sinemalarda icki aley - Voyvooo: kanuni takibat yaJ?llmaktadır. dir. .. ~utun ~şle~ı ccımyetı cuma'. 

İçkinin bedeni ve ruhı tahn- d'l u Viyana icki aleyhtarları hinde veciıeler gösterilecek, pa- Zavallı Ei?ı_ne ~~ımcık bak Pek açık saçık neşnyatta bulu- yere tükürmek eczası gunu cemıy~tin G_alatada :rop 1 

batını herkese tanıtmak ve alkol ce 
1
.en · · go"nderdig"i gayet ra~ız rozet dag" ıtılacak içkisiz mrs olacak gıbı degıl.. .. Hemen nan bu risalenin ismi şehvetli - 1• I çular caddesındeki merkezındet 

k cemıyetının - '. . ki . . u,. ıra l'k . t' kt ~ den herkesi uzaklaşunna su- . anda kliseleri cok de gayet medeni ve nezıh suret- carşafının ete ennı toplayarak kadındır. T sene ı ıc ımaını yapaca ır. 
retile ~e?11ekete kuvvetli ad~ ?~fi~irp~:~gbırakmıştır. · te eğlenme' t müm~ün .. ol?uğu yakındaki karakola koşmağa ~olis müdürlüğüne bu risa- Sokaklara ~~ kirlet~- t 

lar yetıştırmek mallll ~hhrlar Y Ald • ız malumata göre, güzel bir vapur gezıntısıle ıspat haşlamış..... . leyı çıkaranlar la basan matbaa ler hakkındakı zabıtai beledıye Kambiyo BOTSB3l 1 

dan cemiyeti kurtannaga çalışı- .1 ~1~T emiyeti idare hey'e olunacaktır. Fakat afacanları, Emine ha- hakkında takibat yapılması için talimatnamesinin mevaddı ce- n~iliz ı.cva fB 

Yonız. . • ~eşı 1
: c biri tekrar içki iç- Bu vanur gezintisinde her nımın paytal~ pa.yta~ koşuşu emir verilmiştir .Risalenin mev zaiyesi tatbik edilmek üzere za Dolur D.47 21.oo :ııınR 

Biz ayyaşları tahli~e ~gr~ tı ~~~~ ileri sürerek ce- nevi eğlenti olacak, yalnız ser- büsbütün eg~en~ın_nış ... Onun, cut nüshaları toplattırılmıştır. brtaya kat'i evamir verilmiştir. ·rw 
12 

oıı.7' \!ark 

nııyoruz. Meml~ke.te ıç~ d~ş- m~k ten ekilmi tir. Cemiyetin hoşluk olmıyacak.tır: . Cemi:ı:-et vücu~~ı~a .~~~ıp ınhinalar vere- T . k 1.. k . Yerlere tükürenlerden polisler 
ınanı ve kuvvetli bir nesıl yetış- m:y~t . ç. İb ~· m Zati B. bu gençler arasında ıçkı ıçenlen a- rek yuruyuşune tempo tutmuş- urıng U up ongrcsı makbuz mukabilinde 1-3 lira ce ''" 9 oo.oJ ı.cy 
tirmek istiyoruz. . reısı ~~1 

• rak~ m tutarak zaltmıştır. !ar ... En başta _Sebati olmak ü- Turing kulüp senelik kong- ı:a tahsil edeceklerdir. Venni- urabnıl ıuo ııırur 
Böyle bir nesil meınleketın za~ 1~~~'. me u İçki aleytarlıgı günden güne zere, bağıra bagıra şarkıya baş- resi 5 nisan pazar günü saat 16 yenler hakkında zabıt varakası raııt 2 45~ ""•o• 

c~~~~alini kudretle idare ede- de~ştiar~·hev'etinden cekilen kuvvetlenivor." _ ·~- ____ ıamışlar_: _ _ . _ _ -· _ da yapılacaktır. ~ tutulacaktrr. __ __ _ _ _ _ _ 
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'"'"' Fikir, .M:izalı, uu~~~~~~y~a":? .. ~ ~a:r ~~~_!_. -
srın 11nıde.~l"Mllllget" tir 

1 A 
5~ 24 MART 1931 

'l:>AREHANE - Ankara eadde.t 
ıbı 100 Telaraf aclreıi: Milliyet, Jo. 

l:'>bul. 
2"'•ı 1 Telefon aumaralanı Bir tesadüfle tanıdığı bu genç alarak eğer gönlünün taşkrnlığı 

1 
.1anlıu 24311 _ 24312 _ 24313 kadını çok güzel buluyordu. Şim na kapılacak olursa genç kadın 
• dLye kadar gördüğü kadınlardan o zaman: 

•o 2'ABONE ÜCRETLERi daha sevimli konuşması daha za - Konuşalım, dedi ,sizi dinli 1 
• : TUrkiye için Hariç için rif olan bu kadını sevdiğini anla yorum.Aşkımız daima saf ve te 

Aayiığı 400 kuru~ soo kuru} yordu. Kadmm kocası vardı. miz kalmalı .. Ben sizi böyle bir 
G • 750 1400 ., . · s· d 

1 " 27'·~ Kendisi ise bekar bir gençtı. muhabbetle sevıyorum. 1z e G ., .. 1400 H v.., .. 
M t , ~• -- Kadın bu tesadüften pek mem- beni inkisarı hayale uğratmayı-
•· t2 ":relen evrak geri verilmez nun görünüyordu .Sözleri.le, ona nız .. 

'. n ılüddeli geçen nüshalar 10 kunıt karşı aldığı vaziyetle güzel ka- Biribirlerini gördükleri za-
1 G Gı Gazete n matbaaya ~~ iıler drn ona şunu anlatıyordu: man vaziyet hep böyle olmakta 
. b• M" ıt. iidiriyete müracaat edilir. -Siz de zarif bir gençsiniz .. Be aevam ediyordu: 
1 
-1ar. ':azetemiz ilanlarm mes'uliyetini ni pek beğenmiş görünüyorsu- Fakat genç aşıkın sabrı artık 

fin , :ıl etmez. nuz, fakat ben de sizi sev- tükenmeğe baş.Jamışu. Bu gü-

Kocasına sadık bir kadın .. 

i>i Ga .. •• hava dim.! zel kadınla olan gönül macera-
. li lıabu B l! gu n ku Kadının sözleri, tebessümü, smı artık git gide yeknasak bulu 

- ın en fazla hararet l 5. enaz 6 nazaTları hep bunu anlatıyor- yordu. Bir gün nihayet bunu ka 
. Jlugüıı nızglr kafıi lodos du. Onun için genç kadın kendi dına söyledi. O çoktan beri bu-

Uıı ham hafif bulutlu ni pek mes'ut hissediyoı ·, böy- nu bekleyormuş gibi gülerek; 

Şayanı hayret operet filminin gördüğü fevkallde 
rağbet ve te\·eccüb üzerine -

Elhamra sineması 
bir kaç gün daha iraesine devam edece~tir. 

floşiye - (ClL NET YOLU) filminin müsabakasıııda Almancası 
ihrnzı ekaeriyet eylediğin<len kuponların keşıdesl yarın akşam saat 
9, ı /2 da icra edilecektir. Müsabaka kuponunu hamil olanlar işbu 
müsamere için bir tenzil:\t hakkına nail olacaklardır. 

Q>MAAMıôôM1YO~O * Bu akşam s3't 21.~0 te ) 

Fransız fiJaf rnsun~a 
düny:ıntn en meşhur tenoru 

Mösyö TITTA 
RUFFO ve 

dı. ~ k bir kadın tarafından sevilme - Ben artık romanlardaki gi 
-· h"'Fi sinin ne kadar saadet vereceğini bi sevişmek istiyorum. Sizin ta < 

[r
. ELE düşünerek iftihar ediyordu. rafınızda~ ?aim~. sevilme~i is~i < 

Matmazel D' ARLE 
ile Muallim Mösyö 
PİERRE SİROTA 

iştirakile bir konser 
verilecektir. Muvak
kat biletlerin tehdil 

• • Bu muhabbet iki taraf arasın yorum. Sızı de boyle ebedı. bır ~ 
erberler cemıyetı da da gittikçe kuvvetlenmesine rr;uhabbetle sevmek emelınde- ~ 

l} . rağmen genç kadın kim bilir yım. 

:nlerden degılırı:1;. Kendım haricine çıkmak müsaadesini j yet ilerlemiyor. Bakınız hala a- · edilmesi rica olunur. 
d. /..Ben sakalın~. ~erbere tesl~m kendisince çizdiği bir hududun - Fakat aramızdaki samimi- l 

. tr ş ~~uı::m. Onun ıçut b~.r~rle hiç bir zaman bu gence vermi- ram:;:~a k~nuşu:ken bi.r birimi- ':='.X:X:>::'.X:X:X:X::X::~~~) 
dukkanlarım cuma gunu ~- yordu. ze<· sız., dıye hıtap edıyoruz. =;~u-·~ı;ı=-::-:-;::-=-L.:~~=:--f!iiiiiiiiiiiiii_il_iiı_iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD-

ı.11~ a~mamalarında ş'.111san hiç Genç erkek ona uzun uzadıya - Aramızda samimiyet var- Mektenlı'!oıı nıu··s!l"akgsı 1 Emsalsiz sesli ve ~arkılı bir 
'. il °.115 ~lakam yoktur. ~ınaen~eyh aşkından bahsederken kadrn şöy drr. Bu~a em~n .aıw:ıuz. Fakat p l>l UU U eser olan 

nle:un bu satırları bir hakıkat le derdi : bu ıkalbı samımıyetı muhafaza KARA TABUR 
. ıi e 1 dafa'.151 içi~ yazıy~~urn. Biz - Ne kadar şairane söyleyor edelim kafi... Fransa - Italya 
~ e '.etecı oldugumuz ıçın dah~ sunuz .. Oh, ben işte sizin gibi Genç aşılı hiç böyle düşün- filmini~ başlıca kahramanları: 

lf Dls•ade farkındayız: Berberlerın hassas bir erkek tarftndan se- meyordu. Sevdiği kadının bu 
1

1 
düş esna.f cemiyet~ var. Bu ce~i- vilmek emelimi şimdi elde etmiş düşünüşünü pek eski buluyor

, . ~~ benı~ anl_a~ıgım be.rber~ıı:e oluyorum. d~. Nihayet bir gün kadın dedi 
• 

11 e esnaf ışlerını tanzım ıçın Fakat aşıkı bundan cesaret kı: 

1 
:a tas. e?iye'nin g~sterdi_i~i . lüzum ! -Ben size anlatamadım mı..? 
e te ''nne teşekkul etmış bır şey. karmak istemek" diye tefsir e- Ben kocasına sadık kalmak iste 

• ·~ a .e .~ı~. cemiyet .~a bidayeti_ te- d~ri~. Çünkü Vali'nin maksadıı· yen bir kadınım.! 
• Y kulun~e.n. beı ı parmagma dukkarum açmayanlara hakaret Genç aşık buna sevindi. Çün 

ı 1~ i>ul"?.a tatılını dol~dr. Tanrının değil, ac;.anlara karşı himayekar kü kendisinin bildiği şeyler var
<• ~ıu bununla ugraştı, Cuma lıktır. Her sözün aksi mefhumu dı: 
,ı< ?ınıü berber dükkanlarrnı zorla nu ararsak işin içinden crkılmaz - Peki, dedi, zevciniz size sa 
in {at;asın diye Hükumete arzıhal Mesela: bir içtimada hatip: dık deg"ilse .. 1 eı d" b f b' 

• 
1
' ver ı ve u t~ra. t".11 ır şey - Ey burada toplannuş olan - Bunu ne ile ispat edebilir-

r. ~ ıa ıaramayrnc~. b.ı.r ıçtıma akte- hamiyetli gençler! Dese, o içti- siniz .. ? 
, ek Cuma gunu çalışmamaya ma haricinde kalanlar hep bir H l B 
ı ec ar v~rdi. Çalışmak isteme- ağızdan: ı d ~ ı:r şey e.h k~n ~e zaı::ıa:ı 

ızl bir adamın ille <,alışacaksın - Vay bizi tahkir etti Diy•r an eni onudn aİ ın a r:1 b~-
cı ıa k" < ı ;; k . . ·· mat top ayor um. stersenız ır · . e ım_e gırt ~0ını sı aınıya- ıddıa mı edecekler... 1 k k d · · .. l b·1· · 

96 ·ncı haftanın üçüncülüğü 
nü Galatasaraydan 870 Racih 
Rıza B. kazanmıştır. Yazısı şu 
dur: 

Bu haftanın en mühim habe
rini Fransa ve İtalyanın bahri 
itliaf akdetmeleri teşkil etmek
tedir. 

Bu itilafa göre "Waşington., 
mukavelesi ahkamı değişmiş 
bulunuyor. 

YATANSIZ Bllt AOAM VE 
BiR DEYLETI BATl!t\N 

BiR NEDl~IE dir. 
Bu muazzam film bü)•lik bir 

fevko!Adclik teşkil edecektir. 
Ünümüzdeki Pt,:RŞEMllE akşamı 

-MlJll sinenıasın~a-
Yeni neşriyat 
Çıkrıklar durunca Tayyare gemileri nisbeti her 

iki devlet için (S4,1ıOO) ton ola
rak tesbit ediJ...miştir. Fakat Sadri Etem Beyin "Çıkrıklar 
Kruvazör ve tahtelbahir mesele durunca" isimli romanı kitap 
!erinde İtalya, Fransanın haki- halinde neşredilmiştir. Genç e
miyetini tanımak mecburiyetin dibin muvaffak:yctle yazdığı 

Mc;hur Amerikalı Saksofoni>t 
şa:kıcı 

il U D Y \' .\ L I, E E 
YARINKi ,ÇARŞAYIR.\ AKŞA~ll 

kendisini OPERA sinemasında 

Serseri Aşık 
sözlü ve şarlcılı filminde gidip 

J 
görecek olon temaşakiranın ru
hunu tutuşmracakor. 
ll~veten: Talep ve arzuyu umu· 
mi üzerine CHARLES VANEL 

·,j tarafından temsil edilen 3 per· 
fj_ delik 'r "Ş A K A,, 

RUOI \V\(lft /AL['/ ili/iM .,,. ,~ ··"""oa.o ·a<t•' apaş filmi tekrar gösterilecektir. ee::e::e•••••=••••=•••••••• 
....... Ön(irnüzdeki Perşembe akşamı ••••••• 

!NEMADA A S R 1 S 
• BiRiNCi DEfA OLARAK • iffetine tımuz edilerek ıerked!lmiş 

genç bir kızın İla)'atını tasvir eden asri vekayie müteallik 
ptk mükemmel eser 

BiR FAHiŞENiN il \TIR \Ti 
her bir kadın tarafından görülmesi tavsiye edilen 

HAYATI IJAKIKlYEYE AiT HAZlN BiR DRAMDIR. 
Mümessilleri: MARY KID ve fEE MAL TON 

~ Perde aralarında: Muhteşem varyete numerolırı ............ ~ ........... . 
~ .. ALKAZAR SİNEMASINDA +•• 

BÜYÜK iNKILAP 
> Alka7.ar sinemrn da şehrimizin büyük sinemalarındaki SESLi ve 

SÖZLÜ makinelerinin bir aynile techlz edilmiştir . 
Yapılan hüyük ledakdrlıklara rağmen fiatlara zam yapılmayıp 

Umunıi dühuliye 30 kuruştur'. 
25 Mart çarşam;a gününden itibır~n mevsimin en çok beğenilea 

+ PARIS DAMLARI ALTINDA ti . Mümessili: A L B E R T P R E G E A N 
ı Fransızca sözlü, şarkılı lilmilc açacağını muhterem müşterilerine 

1 

. ........... arz eder··········· 

• • Senenin en muhteşem eğle•cesi .. . . 
Tasavvur ceilebilen en şayanı hayret temaşa .... 
Bütün dünyanın en güzel muvaffakıyeti ... 

40 muganni ve dansörden mürekkep meşhur 

Don Kazakları 
HEY'ETi MUGANNiYESi 

1, ~1 ·· b .. ·· b bb" aç a ın ısını soy eye ı ınm. 
r ~ ·a2 ına gol red -~tldu~ Bu te:ıe Aus- Ben ta bidayetten beri çalı- Fakat güzel kadın hiç şaşını 

· mana ı egı ı. unun mana şanları meneden her şahış ve h" h'dd l · d o 
de kaımı"ttr. eseri Kastamoni vilfıyetindc 

" b' • d' A8•COCC•:O Yarın akşam O•OOO••=•• Fransa (198,000) ton Kruva- geçmiş ır vak ayı musavver ır. 'U' 

zör ve (82,000) ton tahtelbahir Halkın ıstıraplarını, eski idare· ı· MELEK sı·neması 
inııa edebilecektir ; halbuki İ- nin zülmunu, taassup ve cehale-

1 ı ı ı- ı son ünlerde vukua e- h , yor, ıç ı et enmıyor u. nu 
' • 1 e· g ~ . g ey ete muarızım. sonuna kadar dinledikten sonra 

;c t • Q bazı . hadısel~r~e anlaşıldı. . Bizde çalışma mefhumu o dedi ki: 
ı d p~ ·berlerın ekserısı - o da pek kadar az anlaşılmış ve tatbik e- K b h" · - · 

ı fu ı • d - ·1 C 1 .lm. . . ocamın ana ıyanet ettıgı 
, um egı ya - uma an dı ıştır kı bunu mene değil · bil' d F k b 

ır ! <kanla~mı kapamaya karar hatta cebre~ tatbika teşebbüs nı k dıy~r umb. . abat ~m~ land a 

talya için bu nisbet (151,360) tin buralardaki tesirlerini gayet 
ve (52,000) tonodur. Italyanm güzel bir tarzda tasvir eden bu "COŞKUN BELDE,. filminin eşi olan ve Viyana operasının 
bunu kabul etmesi mali vaziye- milli rcman bilhassa şayanı tav ' BÜYÜK TENORU SCHMIDT tarafından ıaganni edllııı 

ı re · b' k d b k · . . pe erın ır mer utıyetı o u-r mış, ır açı a u arara ış- etsek yerıdır - d b'l' · o · · k · d" .ııükemmel ltalyan musikili tinin fenalığından neşet etmek- sıye ır. C 
k k D "kkA · gunu a ı ırım. nun ıçın en-.; , ı ı etmeyere açmış. u a- Bana sorsalar Berber dükkan d' · · k k d k l" idi 

ı ın ı . ·d· k l l h • . ısını ıs an ırma azımge • , . ı açan a. ~ gen e a an ar ır larrru degıl, Türk milletinin ca-
0 

. 
tedir. Veneclikli köle ( 

"Fıransa ve İtalya,, nin anlaş Kanuni devrinde geçmiş olan BiR HAFTALIK SAADET 
' ıt ıÇ1amışlar. işte benim ve bütün Iışma kudretini kemiren kahv

0

e. na· 
1 - Dikkat et .. Sonra ben de sa ' . m düşünen insanlanlarrn an- haneleri kapaurnn .. 

ıL r<ı d kl b d dakatten vazgeçerim .. ! Demek 
".( c 

1~ ı arı ~ ur. ~ali de ~u- T erbiyei siyasiye ister gibi göründüm. Tesadü-
11 dikkat etmış ve namuskar Al 'd el b" ı f · d 
,1 aftan çalışmak isteyenleri f d~anyak' an g en ır te - en sızi gör üm. Kocam sizinle 
· fn · d gra ıyor ı · konuştug" umuzu sizin böyle ge-

•I (ı 1aıye e eceğiz ... demiş. Ber- "M M""ll · . . d ki b' 
n1 · · k 1 1 . u er ısrmn e me - ilpgittiğinizi görünce kıskanç, ı r1 1 er cemıyetı te rar a ev en- f .. b ·ı R l · d B 

ı '·. usun ve atı munase etı e usya çı gm bır a am oldu. i,itün o 
'. f. '.:_ V 1 • • Diyetinde yapılan . merasimde bahsettiğiniz ıkadmları bir 
0 

ı : \l ay, çalrşma_c ıstemıyen- bir komünist meb'us ayağa kalk tarafa bıraktı. Şimdi ge-
- namussuz mu' d"" l' b' ·· d"' b · k d ~·ı · mamış ve ıger sosya ıst me - ce gun uz enı ne a ar 

ması için çok gayret sarfeden tarihi bir vak'a Kemalettin Şük
'İngiltere,, eğer Fransa gelecek rü Bey tarafından kaleme alın
sene (82,000) ton tahtelbahirde mış ve neşredilmiştir. 
ısrar ederse, (150,000) tondan Kristof Kolomp 
fazla hak isteyeceği muhtemel- Am~ri!<an kıt'asmı kesfede-
di.r. rek dünyada büyük bir inkılap 

. Bu iti lafın "tahdidi tesliha t,, vücude getiren bu · eser de neşre 
yolunda atılmış bir adım olma- · dilmiştir . 
sı itibımile ehemmiyeti !büyük- - --------
tür. _ _ ----·- Türkiye İş Bankasından: 

Zayi: Kadıköy Askerlik şubesin- !\lchmet Hakkı bey namma 

( VE:\"EDIK GECELERi) filmini ıa!ı:dlm ediyor. 
MAXUfllAN, JEANINE GUISE ve ROGER TREVILLE tarafından 

flaşiyc: (Cfi:NNET YOLU) filminin ınüsabalı:asıııda ALMANCASI 
ibrazı ekseriyet eylediğinden keşide 1!5 mart çırıambı aqımı 

( ELi lAMRı\ sinemasında saat 9, 1/2 ta icra edilecektir. Müsabakayı 
C kuponun ibrazında o geceki müsamere için tenzilAt yapılacakıır. 

:oe:::===========::::oo .... 
1 

' 1 ı .. 1Gazetelerde - haber kıtlığın- uslar bundan dolayı bu adamın sevdiğinden bahsediyor. Bunlar 
a 1 !'< 1 .0~malı · mal bulmuş magri- yüzüne tükürmüşlerdir." hep doğrudur ... Beni bu kadar 

H ~~ıbı koca koca h~rfle:le "Va- Bu haberi okuduktan sonra 1 seven bir adama ben hiyanet e-

den aldığım askerı terhis ıezkcreııı muharrer 360094 No. lı bir !!!-ıc:•ıa• 
ile nüfus cüzdamını zayi etıiın. Ye- adet m[iljtn ltihıırı Milli Baııka- 1 

~ 1 ı11l~ .Be:ı:e~!er_cermyetı arasın- Almanya'da terbiyei siyasiyenin!demem .. 
r 

1 
\ n ıhtılaf ?ıye serlevhalarla iflas ettiğine hükmettim ve doğj -Demek bana gösterdiğiniz .. 

1
11 

1 ıu nakletmışler... rusu acıdım. - Bu .muhabet hep bunun 
1 .., Ben bu son hareketi "iş çı- FELEK 1 içindi ... 

1 . .... 

e' ! illi.ı Efin (--;-;lı rc-;;;;;ı; ti6 .-- Emirgana- bir defa ıbile gi yi öl'dürebiliyor, fakat o kadını 

nilerlni çılı:artacu~ımdan eskilerinin 51 bissc senedi zayi edilmiştir. 
hükmü olmadığı ilin olunur. 1 

Haydarpaşa Maltepesiııde Dar ikinci n [is hası verileceltin den 
sokak No 1 318 dogumlıı Hucı eskis;ııin hükmii olmadıjtı ilılıı 

[Amil ojtlu ;\fe'· ın e t K m11 olunur. 
..::.i' - - , ,, ................ _ -- - - - - --- -----

/ demedim. Boğaz vapurlarına ve o sevgiyi öldürmekte aciz 

!. ~~~~~~~;=~====~~== ; binemeyorum. Bir defa Kava- ıkatryor, zaf duyuyor!. , F ~ ğa ·kadar gjdeyim ... Dedim. E- r Cahidin, yitımi beş .sene son-
.mirgamn önünden geçerken ra dahi: 

~. 

r Etem 1ZZE1' 
; - Belkiys'in öldüğü şehre j naklanma düştü. Artılı ikimiz 
S ı artık dönemem de susmuştuk. İkimiz de yürü
t Ondan sonradır ki ben de öl- yorduk ve ben kendi hesabıma: 
ı n, yeniden doğdum. İtalyalı - Matbaaya yazı bırakaca
r um. Mimar oldum. Evlen- ğım, çok işlerim var!... 

ı . ı n. Çocuklarım oldu. Demeyi onutmuştum. 
ıl Cahit bunları anlatırken zan- Caminin içine girmiştik. Ha-

iiyordum ki ciğerlerim bir la ikimizde bir şey konuşmuyor 
.ı :ıbizla parça parça ediliyor ve duk. Gene ilk sözü o söyledi: 
ı parılıyor. Bu kadar acı duyu- - Bak şu direğin konuluşu -
l r, Belkiys'in ölümüne bu ka- na. Bunu bugün koyacak el yok. 
r r acımyordum. Demek o kız, Ve ... bunu münakaşa ederek 

: (; :ıirganın en güzel kızı, güzel geziyorduk. o gözlerini hiç bir 
lkiys, korunun bülbüllerini yerden ayırmıyor. 
anda çoşturup kendisine - İstanbula geldiğim gün-

'· 1t edebilen kız ölmüştü! den beri cami cami dolaşıyorum 
, ' ' Cah" ".e... ıt: Hemen her yeri gezdim. Mima-
~- Ya i~te böyle o öldü... rl kıymeti olan her binayı gör-
t Dedikten sonra benim de 

dünya ıbaşnna yrkılıyor zannet - BeLkiy.s ... 
tim... Bu halde nasıl gidebili- Der1ken sesindeki ıstııraplı tit 
rim. Nereye gidebilirim?. reyiş, gözlerindekıi doluluk bun 

Muhakka:k ki ben hala Bel- 'dan •baska ne mana ifade edebi 1 • 

kiys'i unutamamışım... J liyor?.. ENlenmiş, çocukları 
Bunları söylerken .gözleri do var, gönlündeki ateşi külleyen 

luyor, .sulanıyor, yaşarıyordu! seneler var, fakat, Belkiy.s bu 
Sesi titrekti, hüzıün ve ıstırap 1 

kafa içinde yaşayabiliyor, hata 
bu sesin içinde boğulan acı bi- ı' diri, hata sevimli, hala Cahit i-
rer nefha giıbi idi. çin: · 

- Bdkiys. . . ı - Dünyanın tek kadını ... 
Diyişinde muhakkak ki kal- Hayat ve tabiat kanunları 

lbi söken ve her şeye rağmen yü hep bunu işaret ediyor: Kadın 
reğ•i yarıp çıkan bir aıhenık var- 1 erkek en çok sevdLkleri ile, ide 
dı. Anla~ılryor ki, insanlar yal alleri ile değil ıhiç düşünmedik 
nız dimağları ile değil, en ziya leri, asla hatırlamad•kları yüz 
de ıkaLpleri ve hisleri ile yaşa- ve gönüllerle karşılaşıyor, bulu 
yorlar. Vücutlerini verebiliyor- şuyorlar. Her evli kadm veya 
lar, dimağlarını verebiliyorlar, erkeğin muha1~kak ki içlerinde 
bütün varlıklarım verebiliyorlar ı ıstıraıplı ıbir sızı duydukları gün 
fakat kalplerini asla!. Ve .. Ge- mutlaka bir başka hayalin, a
ne anlaşılıyor ki, her düşünebi 

1 
sıl ·hayalin, saadeti onun uzak

len i~an kafası ~çinde yaı:fayan tan açrlan •kollarında brraktık-

- -
ıbaş'kaldırdığı gö:i.ilüyor. -- ---- - -- ---

Ve .. Arada bir derinden iç çe 
kişler, yaralı eninler ıhep buna 
işarettir. 

* * * 
Camiyi dolaşıp tekrar avluya 

çrk;trğnnız zaman, Cahit: 
- Çoık istifadeli bir gezinti 

oldu Monşer ... 
Dedi. 
- Sahi ben de istifade ettim. 

Şimdiye kadar hiç bu kadar dik 
katle bi camiyi dolaşmamış-
tını ... 

Dedim. Artık yürüyor ve mu 
hakkak ki ikimizin de aklından: 

- Şimdi ne·~eye gideceğiz? .. 
Deye bir düşiince geçiyordu. 

Cahide sordum: 
- Ne yapacaksın? ... 
Dalgın, mütereddit cevap ver 

di: 
- Hiç bilmeyorum. 
Ve .. Devam etti: 
- Sen Siiıkeciıye ineceksin 

değil mi?. 
- Evet ... Matbaaya! 
- Ora a 1k · 

- Ben de bilmeyorum. Ba- hastalık bir araya gelince işte 
kalım?.. insan böyle acınacak hale gi-

- İstersen gece buluşur, rer ... 
bir .sinemaya filan gideriz... Dedi. Cahit te ona dikkatle 

- Nasıl olursa... bakıyordu: 
- Hiç tiyatroya gittin mi?.. - Yok valde hanım. Hatırı· 
- Hayır... mza ıbir şey gelmesin. Affinizi 
- Daırühbedayi fena değil.. rica ederim. 

Sen onu ıbilmezsin... Deye, kadma !biraz daha s<J· 
- Nereden ibileyim.. kuldu. Onu müteessir ettiğin-
- Öyle hakkın var. Fakat, den endişe ediyordu. Ve .. Şim· 

hiç fena değil. Güzel temsiller di de gönlünü almak için çırpı· 
verebiliyorlar. Bu akşam oraya nıyordu. Fakat, her ikisinin de 
da gidebiliriz... bakışlarında rsrarlı !bir ta'kiP 

Yürüye yürüye dış kapıya ka, vardı. Siyah çarşaflı, , .solgun. 
dar gelmiştik, Cahit: ~ki !büklüm, ıhasta ıkadın bir de 

- Hay" hay .. Gideriz... fa daha başını kaldıroı, Cahide 
Dedi. Kapıdan çarşafına ıbü- dikkatli dik.katli, onun yüzün

rünmüş, iki büklüm, adımlarını de, sesinde, gözlerinde saklı bi 
zor atan lbir lkadm geçiyordu. rer iz arar gibi baktı ıbaktı, sor 
Cahit: du: 

- Zavallı kadıncağız... -Senin ismin ne çocuğum? .. 
Dedi. Sesi biraz yüksekten - Cahit!. .. 

çıktı ve.. Kadın bunu duydu. Kadın bu anda yaralı bir kar 
Kafasını lkaldırdı, dik dik ilk tal gibi çırpındı, tekrar etti: 
önce Cahidin, sonıra da benim - Cahit .. Cahit !.. 
yü2!Üme baktı. Bir 'VÜoııdün bü- Ve kayıbettiğini •bulanların se 

•• e o " ' " • 



-·E • N 
Los Ancelos 

Amerika mı, 
Avrupa mı? 

Puvan ıhesalbile, hiç düşünme 
den Amerika birinci gelecek di 
Yeıbiliri.z. Faıkaıt sür'at yarışla
•mda ve dalha ıbir ikaç müsaba
kada ~ onlar olempiyatlann 
en enteresan yanşlandır,--<kim 
gaHbiyeti alacak? 

930 senesi.nde Amerikada bir 
sürü fevkalfü:le t~kıor yapan sür 
atçiler çıktı. 100 yardada 930 da 
en ry.i derece yaıpan Amerikalı
ları. sıırasile yazıyorum: 

Wykoff 9 2/ 5. Leeland 9 2/ 5 
Hubert Heir 9 2/ 5. Simpson 9 
5/ 10. Tolan 9 3/ 5 Bracey 9 3/ 5. 
Sweet 9 4/ 5 Weidermuth 9 4/ S 
Farmer 9 4/ 5. Eldir 9 4/ 5. 

Buna mukabil Almanya bu 
sene 100 metrede 10 4/ 5 den a
şağı 13 atlet, 11" den aşağı da 
yirmi atl~ çıkaıxiı. Bunlardan: 
König ve Lammers 10 2/ 5, Yo
nath 10 5/ 10, Brohmayr, Ceer
linğ, Cellmeis~cr, Eldrahcr, Re
gener 10 3/ 5. •Beıııger (Hol-
land) 10 2/ 5. . 

F.ransız Oveııgnc, ltalyan T? 
etıti, Macar Cerö ve Ragamb~, 
Fenlandıyalı Koponen, ve Ll
tüanyalı Kivist de 10 3/ 5 de 
koştular. Bu derecelerde fevıka 
iade değil midir?. 

Sonra Amer~kanın 100 yarda 
rökorları cidden mühim. Fa'kat 
olempiyatta 100 metre ~şuhıır 
100 yarda değil. Kimsede Ame 
r ikalıların geriye kalan, .s m. 60 
mı nasıl koşacaklarını bılemıye 
ceğinden şimdiden lbir mukaye 
se yapılamaz. . . 

Fakat bugünı~ü tahmınler ı-
cin mukayese kabul etmiyecek 
'fıir rekor hadisesi olduğunu iha 
tırlamalıY.~ : . 

Gecen sene, 928 olempıyat 
Şampiyonu Williams, 10 3/ 10 
da Padookun 10 4/ 10 luk lOO 
metre rekorunu 'kırdı. Padoo
kun b u rekoru 9,10 senedenbe
ri eğale edilmiş, fakat kıırılma
mıstı. 

İşte talihsiz Williaıınsın bu 
mükemmel rekorunu 1,60 ı:n bo-: 
Yunda 70 kiloluk cüce bir zen~ 
olan Amervkalı T.olan 10 l / S gı 
bi - mükemmeliyetine srfaıt ?u 
lamıya-cağrm - bir d~rece ıle 
kırdı. Bu suretle Amerıkalılar
la Almanlar arasında yaıpmırlı; 
istediğimiz teselli rnukayesesı 
suya mı düşmüş oluyor? 

Bu baıhsm oevalbmı doğru ola 
rak Los Ancelos Olimpiyadı ve 
recektk 

* * * 
200 metre v.e Amerikalıınt:m 

koştukları 220 yarda koşusu ıç
in de rakip olarak Almanlarla 
Amerikalıları ıgöriiyoruz. F~k~t 
burada da ıbizi tereddüde duşu
ren ıbir şeye rast geliyoruz: ~: 
tıı.erikalılar 200 ü her yarış gıbı 
Yarda ile koştuklarından. Bu 
n1esafeyi başka milletlerin at
letlerinden 1 metre 'VC lbeş on 
santim fazla koşarlar. "Bu bir 
metreciğin ehemmiyetsiz bir 
~ey olduğunu düşün~k atlet 
Y·oktur inşallah Türıkıyede,, ~
ına, bazı bilenlerimiz deseiki; 
bu fazlalığa rağmen yineAmen 
kalıların rekoru Almanların 
kinden çok daha iyi. 

Demek Aımerika daha faiık. 
D'akat Amerikalılar 220 yaroa
ı: ı düz Almanlar ve diğer millet 
!er virajlı sahada koşarlar. Ta
hil koşucu olmıyanlarda düz de 
koşmanın krvrıkta koşmadan ç
ok d aha kolay ve rekor için çok 
daha müsait olacağım tahmin 
ederler. 

D em ek ki biri, 220 yardayı 
Ötekinden daha iyi bir ~aı:ı~
d a fakat düz pistte, ötekı vıraJ
ı r ~ahada .biraz dahıı fena dere
{'.~ Yapıycı~. 930 senesi~~e Ame 
rıkada 220 yardayı en ıyı k·oşan 
~u atletlerdir: •· . 

Sirnpson Tolan 20 6/ 10. Pı
Yer 20 8/ 10. Stevens 21 1/ 10. 
~arnı.er 21 2/ 10. Robinson 
~,3/10 Bayd, Walseh, Kürten. 

aster 21 4/ 10. 
• ~lınanyada 12 atlet 22 den a
k<tgı, 23, atlet te 23 ten aşağı 
'0§tnuştur, Körni • 21 Geerling 
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Galatasaray-Fener maçın ın dedikoduları Hayatlarını dinleyelim 

G. S. ka lecisinin sakatlandığı hücumun soıı saniyesi .. Atlet yıldızlanmız kendi kalem
lerile bize anlatacaklar " 

1 

( Snlı gü11kü nushamızın devamı -8- ) 
Son bir gayret, bütün benli- de; İstanbul birinciliklerinde 

ğimden kopardığım bir kuvvet Semiıh 11"3/ 5 le 100 metıre de 
le, vücüdümü taşıyan yorgun şampiy-0n, 200 de de 24"2/ 5 le 
bacaklarımı, nefessiz göğsümü Cezmi birinci ... "Yiııni dört, iki 
ileri doğru atıyorum ... Vedatı beş, ıbenim iki kere üst üste 
geçtim! . . . Bi:den bire patlı- Cezmiyi mağlup ederek yaptı
yan bir balon gibi Vedat nefes ğım derece ... Bende İstanbı::da 
verdi ... Arkamdan, solumdan lbuluıısaydnn ne güzel, ne heye 
birisinin yaklaştığını hissedi- canlı bir yarış olacaktı. Birde 
yorum, adeta görüyorum ..• İnsan kuş misalidir derler. .. öy 
Cezmi geliyor! . . Fakat artık le olaydı, ıben s,imdi ıburadamı 
nafile, baştayım, gerili şerit te olurdum,, d iye düşündüm. 
çok yakın, öleceğimi dahi bil- * * * 
sem, nafile! · · . İstanbula a V'detimde Bulgar 

Sol bacağımın bütün kuvve- lada !beynelmilel bir temas ol< 
tile yeri itiyorum, g~~~?m ile~i cağını söyliyorlar. .. Tekra id
d~, k?Iları~ açık, .yuzum galı- man ... Fakat mayıstaki fotm 
~ıyetın, m~ca~elenın'. )'.org_un~u nerede. Öyle ya insan, üç ay 
~ ~e .. sevıncın verdıgı çırkuı ati!, lhiç idman yapmadan otu
bır gu~u~le .. ~~~~.muş. · · .. rursa ne olur? .. Sabahları yap-

Şerıtı gogusluyorum, sura- tığını on dakikalık harekatı be
tim beni bir iki adım daha sü- deniye form'u muhafazaya kifa 
rüklüyor... Sendeliyorum ... yet edenni? .. 

\ Büyük bir alkış ... Yarış bi~ti. Bulgarlarla yapılacak musa 
_ ~- _ ~- ~- .,. , Galatasaray 200 metre şampı9o ıbakalarda 200 metre y.ok, sür-

eıaıatasaray kalecisine oyunu terkettlren tekmenin kastl vurulduiu söyleniyor. Kazanın olduğu saniyeye tekaadUm nuyu~n, Y.ani Tür~il:'enin bu me at koşusu olarak yalnız 100 met 
den ani bUtUn sarahatlle tesblt eden bu enstantane, topun, kalecinin ve Zekinin sUratlerlnl anlatıyor. ( itiraf safe uzennde en ıyı adamı .. .. re var. Semih bu mesafenin 

8 atmell ki, bu vaziyette kazayı bertaraf etmek pek gUçtU) Seviniyorum, seviniyorum. Bü- şampiyonu olduğu için doğru-

AMERI. KA VE AVRUPALILARIN SPOR FAALi.YETi tün yorgunluğum sanki bir an- dan doğruya "colifie,, kalifiye. 
da geçmiş, bu yarışı koşmak ve müsabık, tertip edilen 100 met-
kazanmakla üzerimden bir yük re seçme müsabakasının galibi 

l 

YUz 

& atmış gibiyim. olacak. 
>1!1...ıA tıj Derece 24 saniye 1; 5; Tür-

metre ,amplyon umuz Semih'ln makalesinde ~~hsl ge çen Amerika n •amplyonl•rının idmanlarından 

kiye rekoruna 1/ 5 yaklaşmı
şım .. . Yani Rauf'un 1/ 5 geri

100 metre seçme . • . 

sindeyim, acaba rüyamı görü- Stadyomda, Ecnebi tak:mlar 
yorum ... Seviniyorum, sevini- tından birile bizimkilerin fut
yorum. bol maçı var. Haftayımda kosa 

Bu yarış benim hem ilk bü- cağız ... 
yük g~libiyetim, hem de atleti~ Altı kişiyiz; Vedat ve ş:na
zim hayatımın dönüm noktası- ~il:'.i ~.a~lup ed e.~ek İst.anbul 
dır. O günden itibaren, Meh- u~uncusu olan _Husamcttın , E
met Ali de ikinci derecede ko- nıs, tanımadıgrm u;; gpnç, ve 
şucular arasından çıktı, birinci ben: ~ a_rışı kol;'lyl.~k~a ·I azar.ııyo 
sınıf kosucular, şampiyonlar a- rum, .ıkıncı E n:s, uçuncu Husa-
rasma girdi. mettın. Tabancanın patlama - , 

sile gögsümün şeride <legmesi ~ 
arasında 11"3 5 lik bi r zaman 
geçmiş. Müsabakayı ~eyir e~me 
ğe ıgelen sınıf al'kadaşlarım <la 
ıbenim kadar memnun. 

Rökor için 

927 Galatasaray bayramın -
dan bir iki :hafta sonra gene 

• "1 ttiıha1ıspor,, da tertip edilen 
"Rökor günü,, müsabakaların
da iki yüz metre ikoştum. 

Beynelmilel 100 metre ... Ge t . 
ceden beri o kadar şiddetli bir 
yağmur yağıy.oırki, sabahleyin 
uyandığ.ım vakit müsabakala -
rm tehir edildeceğine şüphe et 
meyorum. , 

1 Bugün -927 senesinin Teşri 
nievveli- Bulgaristan Türki- ~ 
ye atletizm ve futbol müsaba- i •ı 
ıkaları var. =-- = -= 

=hrUJJB h aberleri ı Oxforf - Cambridge • 

Yarıştan evvel intişar eden 
gazeteler : lyi bir günüme 
tesadüf ederse, Rauf'a ait olan 
200 metre rökorunu değiştire -
bileceğimi yazmışlardı... Tür · 
kiye ırokortmeni ·olabilecek bir 
ik.a:biliyet arzediyormid:im ? .. Bu 
nu hiç düşünmiyor yalnız mun
tazaman çalışryoroum. 

~l{j İngilterenin bu ezeli iki ra- Demek iyi bir günüm değil-
Londra tJakımları mag P kip darülfünunu ara~ında her miş Eşr.ef,Suat atletimde bü-

Saat iki yani müsabakaların • 
ıbir saat sonra 1başalınası !iizım, t c \ yağmur hala dinmedi, Stad· 

120,000 lira hasılat sene yapılması mutat olan ka- .~ "' y.ük rol oynar..Cezmi'yi, ibu se-
f yık yarışı 21 Mart saat 14,20 de) 'ilfiT7 fer de kolaylıkla mazluf etmc-

Bu sene .. İngiltere pro e~°:: başlayacaktır. me ragmen .rökor, sahibini dc-
nel lik musabakalarında 

1 
n Her sene yüz binlerce seyir- ğiştirmedi, Rauf'ta kaldı, Ben 

drayı temsil eden takı~ arın ci tarafından takip edilen bu gene 24"1/ 2 yaptım. Rökordan 
kaffesi mağlflp olınuşlar 1~ 

0 
mühim yarışın dedikcıduları 1/ 5 fena. Bu saniyenin bir tak-

(Birmingam) (Çhezc~)')-; 
2 

Londra salonlarını şimdiden iş sim beşi, ayni zamanda ne 
(Sünderland) (Eksetersıtı. - gale başlamıştıır. ehemmiyetsiz, ne küçük, ne 

yom bir derya ... Böyle olmak
la beraber müsabakalar tehir e
dilmiyor, bu ıbalçık, çamur için 
de ıkoşacağız. 

( Devamı safı günkil 
nushnmızda) 

-----........... ·--
Bu müsa~a.kalarda takrıben (Oxfort) !ular bu seneki ya- hiç ve ne büyük ne ehemmiyet 

74,000 bin kışı h~z~r bulunmuş rış için hususi bir mühendise li bi:r şeydir. İnsanın lbir günün Biz de iştirak edecek miyiz 
ve on i~i bin. İn~ıl~z !ırası hası- yeni bir kayık yaptı_rmı~lardı_r. de lbaşa gitmiş, ise yaranma -
lat temın edılmıştır. Her !ki takım da harıkulade bır ~ mış, ehemmiyet verilmemiş, Önümüzdeki haftalar içinde 

dikkatle ıl;ıu maç için hazırlan- ıkaç tane beş taksim beş geçer. Pragda ic:a edilecek Avrupa 

herlein 21 4/ 10. Brolmayr 21 

5/ lO. Feistel 21 6/ 10. Eldraheır 
21 7/ 10 Mililer 2~. 8/ 10. Lam
mers 21 9/ 10. Sehuller, Met'Z-

Wob 21 9/ 10. Sonra Avru-
ner, d B 
pada diğer milletler en, er-
ger (Hollanda) 21 1/ 10. Van
den Berghe (Hollanda) 21 3( 10 
Rinner (Avusturya) Engl.' (In
giltere) 21 8/ 10, Ragambı (Ma 
car) 21 8/ 10. ıAuvergne (Fca?
sız) 21 9/ 10. A. Yarvinen (~ın 
landya) 21 9/ 10. Kivits (Lıtu
anya) 21 9/ 10. 

Göriilüyor.ki 200 metro da da 
Almanlar ve A<Vnıpa eski~en 
olduğu gibi bu defa Amenka
lılardan geri değil. Fakat Av_
nıpa!ıların olempiy<ıo . m~vsı
m ind e yapmak mecburıyetınd~ 
oldukları Amerika seyahatı 
pek yorğunluklu ıbinaenaleyh 
pek zararlan na olacak .... 

ıoo metre ş~mpıyon.u 

mrştır. Halbuki lbunların bir taneciği güreş birinciliği için İsveç ve 3 

Yüz binlerce İngiliz liralrk ibazan bir hayat kurtarmağa, Finlandiyalılar gayet kuvvetli r 
bahsi müşterekler başlamıştır. ölmeğe, yaşamağa ve yahut ye takımlarla iştirak edeceklerdir, t 
İki kliibün taraftarları bir haf- ni bir rekm tes~, etmeğc kifa- Avrupa gazetelerine bakılır- t 

tadır ceketlerine tuttukları ta- yet eder ... Kısmet!!!.. sa ~a~a~lar ve ~imanlar bu de. ı 
rafın rengini takmış Londra so Bu musalbakadan sonra J:>ü - fa bır ıkı şampıyonluk elde et· i 
kaklarında dolaşıyorlaır... yütı: tatili geçirmek üzere, İzmir mek .. azmile çalışmaktadırlar. 

T aliin büyük bir rolü olma- de !bulunan ailemin nezdine git Musabakalar 27 martta Prng i 
dığı takdirde, Oxfort'un gece- tim ve maalesef 927 senesi zar- da cereyan edecektir. 
ceği ümit ediliyor. fmdaki mütebaki atletizm faali 

)' 

İdman ırekorlarının fevkala- yetine uzaktan seyirci kaldım. 
de gizli tutulmasına rağmen, 

1 

Ne Galatasaray-Pera ve ne de 
şon idmanlarda Oxfort'lularm Kem <. r iç lilarUi'ilinummun k ıymetli sporcuları bir arada İstanbul !birinciliklerine iştiırak 
iyi re k 0 rl ar yap tık !arı şayi o 1- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!! edebi 1 d im. 1 zmird eıki m üsaıb aka 

. !ara girmek istedim1>ede, müş-
muştııır. , ' . . , 'ı beynelmilel atletizm müsabaka şucu (Scmpson) 100 yardeyı •kıülata maruz kaldım ... olma_ 

Buna mukabıl Cambn~ge .lı: smda mühim dereceler elde e- 9 4/ 5 200 yardeyi 21 2/ 5 da ka- dı. 
ler de iki sene evvel kendılerını d ' 1 . . t · · A .1 ı mıstır. etmıştır. Gazetelerde okudum: Galata 
çalıştırmış olan men can. an- Bilhassa (Rother) isminde saray-Pera müsabakasında ıoo 
trenörünün metodu ~a~esınde yeni yetü;en gençlerden biri Beynelmilel hokey maçı metreyi 11"3/ 5 te Semih kazan 
Oxfort'luları geµe magl~p ede- gülle atmak müsabakasını ka- mış bu da onun ilk büyük gali-
ceklerini iddia etmektedırler. zanmıştır. Brükselde Martın yedinci gü- biıyeti'dir zannederim. Fakat 

Yeni Zeliı.ndiy;ıda bir gencin Bu genç sikleti !5,41 me-~rek l'Ü cereyan eden Fransa - Bel- Cezmi 200 metrede Morisson'a 
, muvaffakıyeti ye kadar fırtl:ıtmaga muvar a çika beynelmilel hokey müsaba 25"2 / 5 gibi fena bir vakitle 

• olmuştur. kası 2 - 3 Belçikalılar tarafın mağlup olmuş, .. Neticede Gala 
Ayni ınüsaba~c da meşhur l:o dan kaı:anılmıştır. tasaray galip. Gene g-azetcler 

Yeni zeıandiyad<ı v:ıpıl:ın 

Altı günlük bisiklet yarrşım 
Fransızlar kazandı 

New - York ta yapılan ve 
altı gün altı gece devam eder s 
bisiklet yarışını (Letourneur) ;ı 
ile ( Güninbretiere)nin ekipi v 
kazanmıştır. 

Madison Square Garden deki 
bu yarış çok heyecanlı olmuş. 
İtalyanların birinciliği almak 
için sarfettikleri gayretler faide 

~ vermemiştir. 
Pietro, Linari ve Brocardo'· 

dan müteşekkil olan İtalyan e· 
kibi ikinci gelmiştir. 

1 
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BilmecemJz iki tadil yazı ar Birinci sahi e 

·· ~- Gene bir kız istrik-A~, 

ninle intihar etti ıbı 

1 
·ı 

l:lı 
2!:~ İntiharın sebebi sevda değil, 

bir nevrastenidir 
/ 

'
0 z. kuvvetli 1 a 

• 
Ne tazyik eden, ne de nizamnamesi 

lstanb~İ.Limani Gazi Hz. 
--- hk• J f tadil edilecektir. (Baş tarail birinci sahifede) ta ır 0 unan var ee ANKARA, 23-Hey'eti ve-

Dört çocuk balıauymı. Bundan kilede İstanbul limanı taliınaı· eonra bütün vaktimi çocuklarımın ı • • e ı • • • 
tahsil ve terbiyesine haoredeceğim. (Başı ı nci sahifede) 1 nin tatbikine karar verilmiş ve namesinin 4üncü ve 21 inci nıaJI 
Şimdiye bdlll' elimden geldiği ka· ded. B abah berberler beni bu karar da üç haftadan beri de- deleri şu şekli almıştır:. 
cbır çalııtım. Bundan sonra mem- . ır. u s . . vam etmekte bulunmuştur. He- Mcvaddı müşteilc 3 kısJlll 
lekete millete cümhuriyete çok zıyarete geldiklen zaman sor- ti . k mıa riayet aynlmıştır. Birinci kısım nıt ondifım ••nçliğe inkiJafları için dum. Bin berber varmış. Şu hal- ye umumıyef :r~da b. vaddı infilfilciyedir ki banıt vt 
dua ecleMjim. de burulan belediyenin elde ede- etm~yen ~s~ .. a . . ce ır 

A Fırka katibi umumiai Recep cegı·· varidat altı, yedi bin lira- tat~ık edıldi~ı ışa.~ edilmı~sede mümasili maddelerdir. 
G Beyoğlunda Sıraservilerde ı muğber olmu' ve Ruhiye ham- B in beyanatı • • d d. B 

1 
d. e ise de- cebır meselesı kat ıyen vant de- 2 nci kısım ispirto, petrol G 1 a, d t mm "M•kla yaralamıc.tır • nın ıçın e ır. e e ıy •. di C . k • bi t be . h . trol ü•t< 1 ayat apartımanm a o uran .,..... .,, · ANKARA 22 _ H. Fırkası ğil altı, altmrş bin lira için bile gıl ~· cmıyet anunı r. e- 1 ı ı _. nzın ve er nevı pe m • 

M 12 .us tabaasından 20 yaşında Ta~ma,dişle~ni.~ttu- mnumi katibi Recep B. le gÖ: vatandaşların menafiini işkal ş~~ül o~d~gundan. fesh edılme- .,..-r--r-r-r~~~~-r-ı miliitı trebentin, karbon doka!· 
r. a~ıı:zel. Man>'.a ~vvelki ge.ce gundan olmuş f rüştüm. Fırka işleri ve yenı etmez. Beni ziyaretlerinde ce- <Ifgı hey etı umumıyeye arzeylc ıı-.ı- siyum ve bunlara mümasil mad-
~ G tnknın ıçerek ıntıhar etmiş- Hamdi isminde bir hasta Ga- namzet listesi hakkında bana miyet reisinin gecen gün vaki nz.B b l . . 'd h deleri. . 1 

'• • ah ıı· di • lı 1 1 er er er cemıyctı ı are e- 3 ncü kısım mazot ve emsali lb• Mi · d be !atada İngiliz· hastahanesinde şu ız a ver : olan beyanatının yan ş an aşı - . .. .. . · d' H 
3 

k 
1 

h"l d' ı Genç kız uzun zaman an - • d. 1 . . trn " _ Namzetlik için müraca- dı- . h' b.l' harekette bulun- yeti hakkında Cuma gıınku ıçb- ır. er ısına< a ı meva 0 
- ~ sinir hastalrğına müptela i- u~rken su~ı ~~ e.':"'nı yu uş, atlar devam ediyor Bunları tet gdımıkl, ıc; ıb··w·· b 

1 
nn bir mada mevzuun haricine çıkıldı- hamil sefineler Ahırkapı ferıef' -sın' E Ik. k .ddetli bogulmu" olmu,.tür. . ma arını, u n una • hakkı da ·ınb ki ld - ·ı H d d -· l•ıt· c.J~. vve ı gece ço şı -s• -s kik ve tasnif ediyoruz. Liste . t f hh.. ld - söyledi- gı n · ar va o ugun ı e ay arpaşa men regı , 

Ji kah r sinir buhranı geçirmiş, bu Ne denaet 1 henüz tesbit edilıni" degı· 'Jdir. su! 
1 

Be. e um! oh ugıınselu k lma- dan tahkikat yaprlma!tta oldu- 1 mızı feneri arasına vasloıurıar 
. ı " h . .• d d k d. . .. .. . . . d F -s er. ınaena ey me e a - k h tun . ı· d . 1 ki< ı _l ran netıcesın e e en mı Husnu ısmınde hıra am e- Eski meb'uslardan da müracaat tır,, D·;;. tar ftan berber- gunt\ yazmıştı . . a şuna ıne emır eyece 1 

t- h. 1 · ti M mafih intiha d b. ·ı · mrş · ı.,er a D" pu·ımız tahkıkatta dir. Sahile yakın olmamak üze· -1 · ı.r e~ş· r..1 a~ k- neryolun a otııran 1\·t'·e~~ etmiş olanlar bulunabilir. Sa- !er cemiyeti de dün su izahna- k' ";1 Y~b g · h kk k t ı 
ı • Dıı n ıstrdı nınb ı 7 ?·n:~sı genç . !- 8 yaşındaki kızlarının ı trınt ı- bık Adliye vekili Mahmut E- meyi göndermiştir . · va ı okan ld a:ın ·~ ~ hu ,e tl re bu hattın cenubuna demire· 
c [ . n öte en en ıntı an tasmım zale etmiştir. Hüsnü hakkında sat Beyin sefir olacağı hakkın- . .h. meme te o ugu cı ete eye yeceklerdir. 

, dı. 'tiği ve bunun için evvelce is•- kanuni takibat yapılmaktadır. da bi rşey bilmiyorum. Kendi- . Berberlenn tavzı 1 idarenin fesholunmıyacağı. ala- Muhavvelesi birinci ve ikin' 
- __:~nin tedarik ettiği kanaatmı . Zevcesini dövmüş sinin meb'us olmak talebinde Istanbul perukarlar cem:ye- kadarlarca beyan .edilmiştır. kısımdan olan vapurlar Galatı 

• f~lit etmiş_ti~:- Matmazelin ö- . _ bulunup bulunmadığından bah- tindeı_:: 3 Mart 931 tarihinde Poli.s m~.di,ı:l~etıı:in tedbi~ .. limanı ile iç limanda tahmil vı 
ım te eblıiısu ~~her alrnır al.ın- Kasımpaşad~ Kesı~ sokagın setmek ise onun hakkına teca- ~eyoglunda ak~edılen ber?e.rler Polıs n:ıudunyetı cuma gunu Solc!an sağa: tahliye yapamryacak!ardır. 81 
ıaz derhal İngılız hastanesıne da oturan Fah~ .efe'!ldı kaz~~- .. 1 ,, ıçtımamda cemıyet hey'etı ıda- çalışmak ısteyen berberlere ser- 1 - Tahtad~ eşya yapan (S). ameliye dış limanda yapılac~k· 

l 
1 ti 

- k di rmedigın vuz o ur. k j 1 ak Uzak nıdası (2). B. . . kı • 
1
. ı akledilmiş ise de kurtarılama- gı parayı en sm.e ve - Mu-lada intihap faaliyeti resi yeni çıkan belediye anunu bestii mesaiye mu~ayır o ar 

2 
_ Ke iğin içindeki (

4
). Hi- tır. ınncı sım mevat ıç ını 

J.:ış, ölmüştür. Genç kızın cese- den ?.ola~ ~~vcesı Adalet h~- MU'&LA 23 (A.A.) _ Muğ- nu esnafa tebliğ gayesinden baş mümanaat etmek ısteyen o~ur- capm(Z). na nakledilemeyecektir. Diğ~ 
I' ı morga nakledilmiştir. mı dovınuştür. Hakkında taki- la merkez kazası mebus intiha- ka hiç bir maksadı olınadrğuu sa haklarında derhal takıbat 3 - Cefa (3) . Göl (3) kısunlardaki mevaddm ithalı 

Zorlu bir talip bat yapılmaktadır · batında l55 müntehibi sani çı- bu içtimaın esnaf tarafından be- yapacaktır. 4 - Mevcudiyet (6). Parlak de- serbestir . 
lak 1 . . . . iki hırsız yakalandı ka acaktır tediye kanununa karşı telakki e Ticaret odasına müracaat ğil (3). Tadil edilen 21 inci madde bİ 

; Hamal brahim ısmınde hır . r · b' ) dilmiş olduğundan bu telakkiyi Cuma günleri düWnlarını ! = ~=~.~~i (
2

). Sayt(Z) hassa deniz şoförlerini ala.k:aılsl 
r il n;u

5

dam Kadıköyünde Hürriyet Xasunpaşada ~afız efen~ Kimler me us o - tamamen reddeder. Yine bu iç- açan esnaftan Ticaret Odasına Bir içki (4). etmektedir. Beş rüsum tonilato 
' nle:>kağmda oturan Ruhiye hanı- hanında oturan hızmetçi N~c-. k . ) ? tima neticesinde hey'eti umu- bir çok müracaatlar vaki olmuş 7 - Etajer (3). ltler (4). sundan aşağı bulunan ve münh' 'ıİ cc I ıının gör~mcesine talip olmuş~ ye hannnm odasını soyan Rizeli ma ISteyOr ar .. mi yeden hafta tatili talep edil- tur, 8 - Rabıt edatı (2). Zaman (2) sıran yolcu taııyan motörlü IJlt' 

' e . ıkat Ruhiye hanım bu tal~bi Ahmetle Yusuf Zıya çaldıkları (Başı birinci sahifede) miş medeni insanlar gibi hafta- Oda bu müracaatları nazarı Ekme~ <3.). .. . ., rakibi deniz şoförü sahadetna· 
I 

0!~ıuvafık bulmıyar:ak reddetmış- eşyay satarken yakalanmışlar- Salih, Develi oğlu Burhanettin, da bir gün istirahat ve saf hava- dikkate alarak bu hususta tetki- 9 - ~e~m(~). ustundelri <~>·Er mesini haiz olanlar idare ede]Jİ" 1 

1 duş r. Hamal İbrahıın bu redden dır. An}(ara belediye reis muavini dan istifade emelile hafta tatili- katta bulunmağa başlamıştır. 
10 

_ Bir erkek ismi (3). lir. Umumiyetle yelkenli motiil 

, i :~rr Jiill Haznn, İstanbul şehir meclisin- ıı - lımin arkadap (3). Porıalıa lü de olsa reislik şehadetnameSI 
·:ı tas. M EM LE M~E T T ~~ .. 1 1 1 

l. 

1 
• den Me~~~t .. Ali, .. matbuat u- Bitaraflar dün ce- Müntehibisani nam lıvu':!".t.":.~, :rııarrn idaresinde bulunacal<' 

'•e te ; ~ ı; ~ mum muduru Erc~ment ~krem ) Verdiler zetlerinin listesi 1 - Nota (2). Birkaç kitinin pa • 
, ' A d .... muharrirlerden Enis Behıç, Na- vap annı ra koyup bir iş yapmaun.ı -Halit Ziya Bey 
• 

1 

§İt Hakkı, Faruk Nafiz, Ali Na- ·--- d · > (6) 
ay (B b. . . hif d ) ( B s· . . h 0 f d ) ne enır. · Kadastro ve heyetı· fenni.:! l~ı 'JUi 1 d d •• ci, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, aşı ınncı sa e e aşı ınncı sa ı e e 2 - Ateşten çıkan ışık (4). Bir ~ 

1 ı\n zmı•r e un gece tzmirden Belediye Reisi dolayısile işler uzarsa bittabi 91, Üsküdar 120, Beykoz 49, erkek ismi (4). müdürü Halit Ziya Bey İznıır 
'' .in 

1 1 
ld ' Se

1
zai,. ticarebatnkodasr re .. disı .. · Tuğ- bkoı'tmı'rıem·syoezn. da mesaisini süratle Adalar 15. 3 - Muvafakat (4). Nota (2). Aydın ve Konya kadastrolarıll' 

• Şehrimizde müstakillen meb' 4 - Gelir (4). tef.tiş etmek üzere bugün Anki 
' a• ru • zıraat ası mu ur oıua- B · ı ·ı ı edil. k I - ı·-· · k k · 5 - Parfüm (7). ra vapurı·ıe İzmı·re hareket edt 
111 

" ze ze e O U • vini Hakkı Manço, Sivastan . u ış er ı lllla, ınce .o- us uga namzet ıgını oyma ı-ı ıe _._ğ ima h . f ka "J' t . !"'' k' ö - Bir çalgı (J). cekti0 r, 
1

' doktor Memduh Necdet, Bur- ~ısyonun ..., 1 masına ıç çın ır vı aye reıs ıgıne ım- 7 - Tir (2). Kokulu bir çiçek ___ -"' 
. ıı ~auı sadan Nasih, Amasyadan bele- bır Eseb,epkyol{tur,,,. . tkiki" se müracaat etmemiştir. (8). Doğl.ım ve kadın hastalıkları 
r .. 'ec Altındag~ heyelanında üç ev yıkıldı, diye reisi Nafiz, Merzifondan Km ~ .. ı·ı·n t.~ b.. Dün akşam frrka idare hey'e 8 - Kırmm (2). mlltehas 1 1 

_ omısyon orc uncu uro- u· hey'eti· teftişı'ye ile birlikte be 9 - Derinlikler (4). İstifham D Q K T Q R ız h d hJ•k • d• avukat Sadık Havzadan Zü- _ 
. tren attı a te ı eye gır 1.. beyr oğlu Fu~t, Manisadan or- sunca ?aval~ olunan emlak me- tediyede bir içtima aktederek 

10 
_ [2· kay.gı (

4
). Hicap (

2
) . 

• 
1 ;ı ,>a t kt .. d .... C R selelen tetkıkatı devam etmek rey sandıklarının sabah ve ak- · RJZA ENVER 1

:1 a me ep mu uru enap e- . ı ı - Namus 12). Uzak nıdasr ' ı. , lZMIR 23 - Dün gece nısfılleyll Ekıer kömür müstahsillerini zarar fik Denizliden belediye reisi ted1r. .. şam ne şekilde açılıp kapanaca- r
2

) Ge.,;,ı;k r
2
). Yuv~r 2 ) 

~ .ı en sonra 2 ondörtte iki hafif zelzele dide eden bu usulün ilgaaı hakkında N '-ı Dr Ali Rı v·r t _ Bunlar meyanında, mubade- ğını görüşmüşlerdir . -~---•••••••• Catalotlu Emniyet eandıgı 
, ı 11 lmuı, Bornovamn Altındai köyün-! kömür şirketi müdürlerinden Behçet .. aı' . 'd Esaza,boı ayek e~ le mukavelesi tarihinden evvel Sandıklar akşamlan mühür- · ı okat.ıyanda zıyatet kal'\lı•ı No. 37. Tel 2.2683 

c ' ~- b. h ı· ı tur H eı· B Ankara ·tmi f lkti t k' cumenın en t rsa omı- . . . _ ------------" c . uc ır eye an o muş · ey an e> ya gı t ı. sa ve a- . . . .' • tapuya raptedilmesı dolayısıle lenerek nahiye merkezlerinde Çekosl vak ef · ta f ndan -
l :,Q ,ana1Jnda dağ tepelerinden biri çök- Jeti vaziyeti yeniden tetkik etmİ§ ve sen Esat, Çıvnllı Mehmet Ali "d . . kA lm d ğ la . h f . da k o s ırı . ra 1 . s· k" o· k. 

• .. .. T ı· d - k•' ıül· d .. acaat h-'" .. ı. •-- fi eti' - ·ı o K d ı aresıne ım an o a 1 ı an - Jandarma mu a azasın ala- yarın akşam Tokatliyanda hır - ıç ı ve 1 JŞ u ııuştur. e a"' uşen oy er er- mur 1 ..... ı gorere mey y aga og u sınan, on ya an aa- .. lak:. . .. . . . . . . . 1 
? oal telefonla vilayete malumat ver- Heyeti veı...:•-·e arze'-'·tir Bu~ün- b k b' M taf F · şrlan dort parça em ın takdı- caktır. Muntehıbı sanı namzet- çay zıyafetı veırılecektir M kteb· ~". ..._ • • r me us us a evzı ve . kı 1 • 1 k . . . · e ı ır , ruılerdir. Heyelandan iki ev yıkı). 1 !erde karar verilerek hali 1&bıkın iade H d B d f 1 fe alli n ymet muame esı yapı ma len listesı sandıklann yanında Askerligw e davet 

. i t elı•f, tren hatlarından biri tehlikeye sine intizar edilmektedir. ~y ar, ursa a e se mu . üzerediır. talik edilmiş bulunacaktır. İnti- . . Terzı ve~a mektep nıu•llinıl 
, .r. 1 rirmiıtir. Trenler tek hat üzerinde Maı'Uf bir tacirin intiharı mı Ko~yalı Namdar Rahmi, Takdir edilecek kıymetler habat esnasında kaymakam ve Aksaray askerlık şubesı_nden: olmak veya terzi mektebi açmık 
', ın·ıleyor. . ESKljEHIR 22 _ Buranm ta- Sult~nıy~en Cevd~t, Ermen~: fazla olduğu takdirde bunlann nahiye müdürlerinin şikayetleri . 324 dogumlu .ve 325 dogumlu isteyenlere üç ayda en son vt 
'p çı Karşıyakanın ımarı nmmr, tüccarlarından Zeytin zade tan ıdareı mahallıye muavını iadesı· cı'het· e gidilmesi muhte dinl k .. d · dık Jandarma yerlı ve yabancı ve kolay FransıL metotları ve her ~ ı ANKARA 23 l . beledi . y f Be be • t ba kanık N . K T .. k O - . . ın eme uzere aıma san 3 d hil d - G k 1 ı h . . . . -1 ba~~ danyalı:eaı . uti.•hau et!u 1!"'j..,L-~- "'::':.~bı. acı, . '?'1Ya ur cagı reısı meldir. başlarında teftişatta bulunmala .23 a 316 ogumlular asker bir teferruatı ile öğretilir. ~~i ·· . 
.t. ri e nn ımarı ıçın t n""aın · m r 1 ": n.....,...uı '"""' 

1 
mu- Kaysenli Şaban Sırrı, Karaman • . . . . . . . lık yapmam ıs efradın şubeye paşa Hali Pata yobşwnda E$ırJcı ı ·:ı t ettiği iki milyon liralık utikrazdan maileyhin vu.ıyeti tieariyesinin bo- .f . ba k .. . . F . 

1 
rr ıçın emır venlmıstır . 

1 
. • . . .. N 

L ÇI00,000 ı· ,,_ k ık ki - old gu· 00-yle --•~ d. çı tçı n ası muesSJsı ent, U'" ük h b ı ' · O nısan 931 tanhınde muraca- Kemaleddin ıoh~ o. ı .1 ıra" ~rfıya anın su, e e • zu ugu u u....,..ıe ır. 11.UÇ 8 er er , 
'ı rik ve kanalizasyon tesio;atı için tef- - - - -• · Konya avukatlarından Mustafa atlan. !\l•d•m Noeml A'8durv•n 

J \nik edilmi~tir. Nafia vekaleti elektrik Balkan haftas Namık, Niğdeden tayyare cemi • • • • 1 Gelenler gidenler 1 ~· -
" ,n. •.u"""·~·· m•-. ,~·~ ı '"' m"'""" c.~., ""• ..,;• Bırcemıyetın anketi ' ı•••••••••••• • •••••• •• •••• 1 w••vıp ebnı~ ne ele Dahılıye vek.iletı, Hilmi Ulukışla belediye reisi ·1 .. B t ı h. . . -. 

ı' ' lu teıi•alı projesinin yapılmamaam- Gelecek murahhaslan y k • Ü k'" ! .. F t k - Almanyada tahsı eden Turk aru n ısan ITTIHADJ MiLLi 
' \ lan dolayi, paranın şimdilik sarfına • t"kb f h l w ~. u:•. 1 r .udp u N~~h· asA~n ler cemiyeti idare heyeti azası ,. ')" 
I• ) ;JlUSade elmeyoı·. IS 1 a azır ıgı mute aJt .~~ en U~ ~t, sa arasında bir anket açmıştır. mumessı 1 

fi Ankara belediyesi '. T ·nk kl.. · · K li raydan hukumet hekımı Hasan Cemi et memleketin her ta- 1' ·· J · k · 
'ı '·'' ANKARA 23 - Ankara belediye meb'~::ı Res~p ;:;;:tv~. d:ıa:a- Tah~in, beledi?°e reisi, Hadi, Ba- rafına d:ğılmış olan azasına ce Barut ve mevaddı infiliıkiy~ 'ltf ( sigorta Şlr ett 

~<ıi halkı memnun eden iki mühim ka- Ii ve belediy'e re· si Muhiddin lıkesırden eskı meb_ uslardan miyetin müstakbel şeklinin ne · h 0 • keti hh Harlk ve bayat üzerine sigorta muamelem icra .... ıeriz. !).rar ittiha;. etti. Birincisi ekmeklere ı Süreyya ve Haydar Adil su mü .ki . . ın ısar şır mura as azası -
1 ılJiıittir. 15 ni•andan itibaren francala- Beyi ziyaret ederek Nisan için- hendisi Basri A valıkt~ Fazıl olmasını arzu ettı erını ~?r- M. Mute dün Avrupadan gel- Sigortaları halk için müaait ıeraiti havidir. 

f l lar fırından çıkanlır çıkarılmaz par- de şehrimizde yapılacak Balkan D ·an beled'. y ' . ·. M h. muştur. Gelecek cevaplara gore miştir. M k · "d • G l tad U Ha d 
ı, 1

1

1 ıümen kağıtlaı·t!= yapılınıı zarflara haftası merasimine ait hazırlık- Bolgık '. ıy~Rükr,eısı . u ıp, cemiyetin müstakbel şekli ta- Rus sefareti müsteşan er ezı ı aresı: a a a nyon nın a 
~onarak hu •uretle ""tılacaktır. 1 trafmd ·· .. ·· ı d. a esır noten nettin, ma- ayyün edecektir. Acentası bulunmayan <:ehlrlerde acenta aranmaktapır. ar e a goruşmuş er ır d .. h nd. · R f ilim s R f · ·· Y ::.... ~ 

' ~~"" :;::~d::11:~ı!::nk'::~!';·1~';; Nisanda şeh~~ze gelec~k E:i:~:vr:ıı ;e;~, m~~ya .. Korultay murahbaa.ı şarr ;:;y:to~~f s~~~et~ı;:~::= •••+OOO ... Telefon: &yotfu-2003 ..... ........ 
• ~.~ancak kap~ı ,iıeler~e t~~ edil- olan Y~anlt ~.ı.rler meya- hukuk ha.kimi Sami, Tokattan _ Tu~k.~larmm yenı ala~ dan gelmiştir. Sefir M. Suriç ·-~-~-'mll!!!!"•~--""!'!~•111!1~•11111!1•!"!!~~-·::J 

•
1 

""' süt ~atahı.l~cekl~rdır. S1 ~ut an- ıı:ında Atı~a ~lf~nun talebe- eski belediye reisi Hacı Ali, Er- gı şekil ıçm koıııltayı.n lO nı- te bir kaç güne kadar şehrimi- Devlet Demir yollan idaresi ilanlar J 
( icak sıhhı şeraıti haız dukkinlarda sı de oldugu ıçın ıstikbal hazır- ba da Ar R . ki sanda içtimaa davet olunduğu- el kt' llııııı••-1!9-•--•lllİ--•••ımı-••••--~~ ,. L ıılabilccek. Irkla D .. lfü' d . a n ım ve asım, es ze g ece ır. 
r "" nna aru nunumuz a ış b' R.f ·· kai · 1 nu yazmıştık. s· j f b ·k t'· ·· Devi< r Demiryolları Umumi İdaresinden: 

Mersinde pamuk kooperatifi ~rak etme~tedir. Belediye tu- ~=m: ~r:~zo~:n a!u= ~t Merkez hey'etinin tebliği ır aponld~ rı a oru Milli !kusar ve rasarruf Cemiyeti tarahndan 9 Nlsıın 9JI 
ba MkaERtSINf 23d (A.Ahr·>. :-d Zb!raat ~~mb~u?e~ıkbgelecek misafirler Rıza Giresondan avukat Hasan beklenmektedir. T.ebliğ gelince ge ı.. tıı.rihlnde Ankara'da açılacak olaıı ikinci Mllli Scnarı Nünıurı' n " ara ın ~.n "' nnız e ır pa ıçın ır ıstı al programı hazır- . ' . . . Ocak idare hey'etı toplanarak 

ı, w muk mü,tahsilleri satı, kooperatifi 1 ktadir Fıkret, tıcaret odası reısı Temel . ahh Maruf Japon fabrikatörlerin Sergisinde teşhir edilmek üzere Ankara hatttle doğrudan iltıs:ık1 
' i tetkil cdilmiıtir. Şimdiye kadar böy ama · . . . Tireboludan Halil Rifat, Göre- ~o.rultaya gıde;ek mur aSI den M. Soki Hoshino dünkü olan Devlet Dcmiryolları fstasiyonlarından ve Fevzipa;a • MalatY' 

r le bi· te~ekküliin mevcut olmaması ~u~~k fakil.ltesı talebe ce. mı- leden Azmi, Ordudan avukat ıntihap ed.ecektir. , . .. ekspresle şehrimize gelmiştir. d ~ır 
t d et k d Ocak d h ti d hanı istcsi.:onlarından Ankara'ya ıön erilecek ve serRide te ,... ,. ve pamuk satısının mahdut bazı ibra ye ı un cemıy mer ezın e 1 D z ki M , t D İb ı are eye un mu- Konserve icleri mu .. tehassısı , ,, 

• ti ·nhi tın · ·· - d .,. f k !Ad bi k k tm• sa, r. e es u ' r. ra- · d k haf -s cdı.ldikten -.·on·,·a ı'adp edilecek eşyaya v• .•rgı·ye e•,ya ,,en·ı·eft• S ~.ara _ı .. ~: e eaı Ytl~u.'.' ~? çın ev a a e r ongre a te ış hinı Namık Samsunda muki tat içtimaını akte ere talık olan M. Soki Hoshino dün Ga- , ~ ~ ~ o 
~run gordugtl zararlar büy~tür. ve tetkiıki hesabat encümeninin . ' m işler hakkında görüşülmüstür. mal sahiııl~rine nakliye ücretinden yiizde eUi tenzilat yapılacakt1 '· t Bu tr~ebbuı, pamuk zenyatı ya- k ak .. ilk d'l Dr. Hıkmet, Fatsadan Topal • b. k- .- . . latadak:i Japon sergisini ziyaret 

1 ı pan çiftçilerimizi ıevindirmittir. rap<>~ 0 .~ar muz e~e e 
1 

zade Ali ve Satir zade Nazım, .. o.cag_a alınacak ır atıp ıçın etmiş ve tetkikatta bulunmuş- Tenzil4t müddeti azimet için 20 mart 931 · !O nban o:ı ' 
r Kooperatifin hioselerinc karşı rağ mıştbır. Mb.utBeak1 kıben ce1?1ıybe~e İş Bankası müdürü Vehbi, Kal- dun ımtıhan yapılmıştır• ur. udet için ~O nisan 931 . 5 mayıs 931 dir. 
il .. bet fazlala§n:oştır. Kredi kooper2tifle mer ut ır a an tanzım uro yoncu og-ıu Alı· "_,_ d _____ ,...._____ ı 11·' · · · • ı ·· ı l ı·d· 

; 1 ri pamuk mü•tah•illerine istih<al mas sunun küşadına ittifakla karar k H.. . F, =~Bara lan avu- İstanbuJ-Sofya Bir Ar1"antinli doktor Fazla tıı s at ıçın ıstasıyon ara muracaat e< ime ı ır .. ı ı·afı tevziine ba•lamııtır ·ı . ti T. . b.. at useyın evzı ey er. T h d• ı· d 
Muğla'd~ zirai ~aziyet :::nı:;~et~~izdeur~:msalk:~ inhisar/arda Telefon mayısta işle- Arjantinin maruf doktorla- ütün in isarı umumi mü ır ığin en: 

!ı MU<?LA 23 (A.A.)-: 15.gün- da yapılacak Balkan haftala L. .. F . rından M. Telemoco ve ailesi ~~OD t'l k" 1 t n ı den beri ha•·aların açık ıııtmeamden d nn 1kor abrıkası megw e başlayacak.. dün tetkikat için Tevere vapuru 1 o ose e a on k •- d · 1 !makta ·· l· 'k a yapılacak Balkan haftaların •• 
; s;~,U;y~r.

2

~~i':nu:~~tiyaç gö~~~k da ~ukuk talebesini temsil ede Milskirat idaresi tarafın- Türk ve Bulgar posta idarele- ııil!!le!!!!!!s!!!·e!!!h!!!r!!!im!!!!!i z!!!.e!!!!!g-!!"!!!11!!!n!!!is!!!l!!!e!!!rd!!!i!!!r!!!. - 1 
, I· t<di•. Krşrn yağmurların fazla yağ- cektır. dan vücude getirilen likör fab- ri arasında hasıl olan ititaftan hat şimdi telgrafta kullanılmak Nümunc ve şartnamesi vcçhile paıarlıkla beş hin kilo k&ell 

' masınclan viliıyet zeriyatı &'ecen •ene 20 -Ef d• L • rikası bu ay sonunda faaliyete sonra İstanbul - Sof ya telefon tadır. karton alınacaktır. Taliplerin 4-4-93 T çar~amba günii SO !ir;ı ıt· 
ye ni•betlc yüzde ıo noksandır. en 1 ozana geçecektir. Bu fabn·kanın ma- h ttın lm ın N'san b. Sof a İstanbul telefon nu d Z ıd h aki •• d ·ı· a ın yapı as a 1 ı- Y - u minat akçelerile Galata'da ınübayaat komisyonuna müraca ar:_,,. ongu aktan i r 'ye gon erı ıyor mulau, Avrupa likörleri evsafı- dayetinde başlanacaktır. gene İstanbul telefon şirketi i-

. nöbetle alınacak Vaut Kantonu sicili emlak nı haiz olacağı son yapılan mu- Bu hususta aldığımız mütem dare edecektir. Tütün İnhisar İdaresinden: 
. ta :;~~~Uk~~~\~:;k- ::~fü~:! c1lai~~sin.de1 tabı,:u1f~i1ci11 1erine ait iş vaffakiyetli tecrübelerle anlaşıl- mim malumata nazaran Sofya - Hattın tecdit ve tahvili bir, ÜSküdarda Toptaşı depoı;unda mncııt bir adet kap.11 ııerli1' 

c\ Scyrisefain gibi b~zı müeasesatın is- er uzerınc e ı ıı ça ışmak üze mıştır. İstanbul telefon hattında Harbi bir buçuk a:y kadar devam ede.,. binek otomobili bilmil7.t,,ede '1\tılı,.. çıkanlmı olduğundan .,Jil' 
t titnı ... h~kk:nda geçen hafta verilen re ka<lastro memurlanndan 20 Runa mukabil fi::ıtleri, Avru- wnumi esnas(nda Almanlar ta- cek ve Mayıs bidayetinde İstan- ' r.• _.ll' 

<"mir üz ;ne hc•ule ;:elen vuiyet Efendinin Lozana iıamlan ta- padaki müınasillerinden yüzde rafından çekilen · •Alefon hat- buldan Sof.va ile .konuşmak ka- olanların 11 Nlııan 931 ıarihine kadar Giilaıada muhayaaı l 
·~·(tleri rnucip ofmu,.twr.. ı karri~r etmi&t. ....11; ~ı,~ ,.,. ...... -1 ............. ,_._ • ·z .1 • •• • 

' 
- l k•ıannı- lK.llJOI. 

lJ« ·' ' , "ı'" ' - -"il \1 hazır ı ı ~ ıp.nuı~· "~'· r ~ııı ," ·-···· ..-;--ı·-me ıaylıı "° m er .. um·· üzdeki hafta 

\ 

· üfettış ıg t bUlıı/- olup on . 
• ,ur 1. aoında dun 1.lZ~- löıs ın Bey bugün stıın hareket edeceklerdır 

f ~'dolu .., .., ·ı~;., bir mer .. ~ ı devı'l ...... · 
. de Bı.-be'~ \luı:ı t F •tanm sula \ece1<tır. 
1 

•• c:tur. t. 

smu ıu•·--ı~·····liOUU U•w---~ ... ., \ 2 - Od ın kapı Cemil a-
ıçincle ,., Cemal ile arkadıışı 



~EYRISEF AIN 
!\fede:t ncc n ta·sı (;aıatıWprü 

~;ışı B. 2J GJ Şube Acentesi : 
~ırkeci Mühür.lı: zade haıu 1 
<740 

AYVALIK SÜR' AT 
POSTASI 

( l\Jersln ) vapuru 24 Marc 

salı giinu J 7 de Sirkeciden 

Gelibolu Çanakkale Küçük

kuyu • Edremit , Burhaniye, 

A:rvalığ's •caJkacalo::, dönüşte 

.'\ltınoluğa da uğrayacaktır. 
Azimette Gelibolu için yük 

alınmaz 

Mersin postası 
( ANTAL Y:\ ) vapuru 27 

Mıırc cııma 1 O da Galıta

dan Çanakkale. l:ı:mlr, Küllük. 
Bodrum, Rados,Fethiye, Antalya, 
AIAlye, Mersin'e kalkacak 

dön~te Taşucu. Anamor, 

Finike, Dalyan, Marmaris, 

Çanakkale, Celibolu'ya da 

u~rayacakur. 

.Azimette Çanak.kale için 

yük alınmaz. 

Trabzon ikinci P. 
(Cümhuriyet) vapuru !6 

Mart perşembe akşamı Galata

dan İnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye. ~·ac;a.. Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka

cak. dönüşte pazar, Rize, Of, 
.'ilrmcııe Trabzon, Polathane 

Gürele, Gire,un, OrJu, Fatsa, 

l nye, Samsun, Sir.op, İnebolu, 
%ımJ!'lıldajt:ı u~rayacaktır. 

TA VIL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvalık Posta11 

"elam et 
vapuru perşembe 
ak,amı !<Sat 17 

' 
<.le Sirkeciden hl\•ekctle Gelibolu 

Çanakkale , Kııçükkuyu, Altın· 
o luk, F..dremlt, Burhaniye ve 

A p alıjta azimet ve avdec edecektir 

'' olcu bileti vapurda da verilir. 

Adres · Y ernlşte Tavllıadı 
biraderler telefon lsunbul 2210 -Veli zade "Vilpurıarı 

Karadeniz postası 
S A M 1 v•~: 26 

Perşembe 
günü akşamı Sirkeci nhnmıııdao 
hareketle Zonguldak, lneblou, 
Ger-;.e, Samsun, Giresun. Trabzon, 
ve 1 lopava azimet ve avdette 
ayni iskelelerle Sürmene, Vakfı 
enir Görele, Fntsa. Ünye •• Hopey 
uğrayorak avdet edecektir. . 
Yük ve yolca için Sirkeci AIAıye 
ilanını \'eli zade vapurları ı~en

tasma müraca•t. Telefon: lst. 980 -?r 

llHJYt_.E 1.LVAl\'l' Ll. 111': 
llambıırg. Brem, Anverı , 
1 t aııLul n ifalır i Siy:ı'.ı :ı:· ı 

sır da azimet n av Jet tnlınl c, 
zım po~tası: 1 lamlııırıı. Brerr 
Stetin, Annn ve Hotsrıl:ıın 
dan limanımıza muva,aiat ı 
teklenen Yapır:ar ; 
Gernls vapuru 29 marta dofnı 
Allıania 7 Nisana dojl;ru • 
Alimnla 15 • 
Morca 18 • • • 
8ıırgu, Vama . Köı:•nco, ICalas 

v~ lbrall içi.~ limanımısdaıı 
huekeı edecek vıpudu: 

Gemi< vapuru 29 - 31 martta 

rahınilue -Haıııburg. Brem, Anvers, Roterdıın 
ve llançlg lçln yakındı limanııııu· 

dan h•reket edecek vapurlar: 

Mexico v>pııru 30 · 31 martta 
talı milde. 

Olimpo• v•puru 7-10 .ıi>anda 
tıhmildc 

ı\•karln •apııru 10-13 nisandı 

tabın ilde. 
Morea rıpuru 20·22 nisanda 

tıhro l ı <le. 

Yakında Tekirdağ ve Pandlramdan 

Londra ve Hımburg llmanlan için 

hareket edecek npurlu 
A<;u la vapuru l.'i-16 martta tahmildc 

f.:ı 7. ' :ı ı a'~ i!At ·iıı Galatad . ı 
< ı , ,ık:mva ıı Hanında kl ·1 1 
ıııuıı ı ı :ıc.e nteliğine mürl\c"ıt 
Te1• kın : Hero~lı ı 641 -,671 

• Z~ıi Zare ftıbc~ inde aldı.~ım 
çı~ri ' C • kamı za ı ettim. Yenısınl 
1 acadmdan hu mu ı oktur. Ga· •t· \ y • di • rap camii ınaha! lcsı j\1abmu· 
;ı;,r~ cad<hi 227 ııumeroda mukim 
<!., kozı'1nın Sarı Yusuf lcaryesln-

n l\.'i()ııır oi!;lu ~[i. 

\l.\R1' l 9:i 1 . 7 
" - - ' 

--~--- - -

Türki;c-4 Bankasından: 
Bankamıı:ıı, Yeni ~ubelerlmiıjn 

kfi~adı dolayısile tahriri ve şlfahl, 
memuriyet talebine dair bir çok 

miiracaatlar vukubulmaktadır. 

\"eni şubelerimiz kadrolarına 

teşk:ilAtımıza öteden beri dahil 

yetişmiş memurlarımı;ıdan uyin 

edilec•ğinden hariçten hiç bir 

memur alınmayacaktır. mnaen· 

alı;yh alAkadaranın beyhude 

yere müracaat külfetine katlan

mamaları ilan olunur. 

1 tanbul kazaları ormaalannda 
istihdam edilmek üzere bllimtlhan 
4() ve ~ lira ücretle bekçi ve bekçi· 
başı alınacağından 30 yaşından dun 
olmak ve ıskerlll;lnl yapmış bulu•· 
mat.. şartile talip olanlınn nofus •• 
ukerlilt tezkerclerlle mektep şaha· 
demamesi ve zabıtadla "'""<!: 
hiisnübal ilmühaberi gibi ve . _ 

1 .. hib Martın 28 ıneı 
lzlmeyl mustas •• balltida 

cumrtcsi güııiine tadar . . 
Is b 1 Vllt eti Orman Bış Müdu-

tan u 1 olunur. 
riyetine mürıcaaduı lllıı 

Niçin 

r&LMOLlfE 
braş kremi ile 
tualet sabunu 

.emsaline müraccahtır 

? 
BiR TECRÜBE 

bunun cevabım verecektir 
Tıraş kreminin küçilk modeli gelmi~tir. 

İstanbul, Sirkeci, i lorasanı.;ıyan Han 

Sulanabmet Sullı mahkemesi 
!I nci hukuk hakimliğinden: 

Vasilik! ile Ahmet beyin ı ciatiy
le vercıe1i ile şayiın mutasarnf 
olduklan vebubapıa bilmüzayide fu
rııhtu suretiyle şuyuun izalesine kı · 
ur verilen Unkapanında haraççı ka· 
rı Mehmet maballeslnde Fener cad
deslndı 65, 57, 69 numaralarla mu
rakkım iki adet mıjtızı ve ıisıü 

biri üç dl!ıeri d&t odalı birer mıt
bah ve çatı katında dahi dört oda
dan ibaret bir daire ve yan tarafın 
dı dahi sağında oluklu saç ile kıpa
tılmıf aralığ'ı hui kAgir ve tavanla
rı potrelli ıuğlad>.n ibaret bulunan 
işbu emllkin ilk artırması 17-3·931 
wihinde icra edilmiş olup bedeli 
müzavide kı~ meti nıohamroineyi tut· 
maın~sı hasebiyle 10 gim mildd ıle 
ikinci arcırmı icra~ına karar verilmiş 
ve !2·5.Cl31 sah günıi STJt ıs te 
kat'i ihalesi icra kılın•cağından talip 
olanların kıl metı muhamminesi olan 
ı 8000 liranın yüzde on mıkdarında 
ttminot akçesin! lıili•tishap Sultan 
ahmet ikinci sulh hukuk mahkeme· 
sine müracaatları iLAN olunur. 

J Sinema TiyaLro _j 
İs. B. Darülbedayi 

temelllarl 
S•lı gunll 

•kşam saat 
21,30 da 

,..ınız muıl · 
Üm ve tılc 
heve mahsus 

KÖR 
3 peıde 

Yazan: Vedat 
Nedim B. 

vo 
Bir komedi 

Gişe her gün >a•C ı 3ten itibaren 

açıktır. 
Aln yaşından aşağı ~-ocuklar ti· 

yoırova kabul edilroeı. 

Ferah sinemada 
Bu gece Naşit Bey ve kumpan· 

ya.ı Cihanyandı r0 rca oyutıu) Her

mlne Hanım kon. eri Asso J~nı 
çingeneler ve kentuki bale heye en 

sinem•. 

Pertevniyal Vakhndan: 
şı,ıi dı tzzeı Pqa sokağında 

Valide apırtımanının l,2,S,8,12 ~ 'o. 
dalrelerile EmidönOn"de Vıllde hnı 
derununda 13-14 [lio. mağaza bır.er 
sene ve yine mezkOr hand• 7 fli o. 
oda ile 9 No. od~lardan müteşekkil 
daire üçer sene miıddetle müzaye
e'\"ed konulmuştur. ll:ira ile tutmak 

1;teyenlerln yevmi müzayede ~lan 
•·ı · anın 14 üncü şalı gunu 

• ' f saat onbcşe kadar l<tanhul Evkı 
müdurlyetlndc Penevniyal idaresine 

veya ıdare eııcümenlne müracuı 

evlemeleri ' 

' . 

Tarla far~lerinin 
ölümü 

Mabsulünilzü kurtarma~ 

BAYER 
fabrikaı;ının 

ZELlO 
tanelerini kullanınıE- Büyiık eczane
lerde ve ecza depolanodı bulunur. 

c Frölıliclı. Sultan Hamam-Ken· 

dro5 Han 6 l'tanbul. 

1 LAN 
ı.ıanbul'da Meydancıkta Şıınlı 

Hanında birinci katı& ticaret mua
mele,;! yapın Sıri m, Fettan, Rlza, 
!lilrmet ve Muhsin Beylerden müte
ttkkll (Kibar Ali Mahdum lan) un
vınh kollektil şirketinin vııki olan 
maracaau üzerine talep ettiği kon
kordatonun na:ıan itibara alınarak 
lki ıy mühlet itasını dair lstanbul 
icra reisliği itiraz uıcrcl.;:,...:c yı..ıiicn 

karara imti<olen konkordato muame
lesine lıaşlanmış olmakla icra ve ifil! 
kanununwı 28.1 ünr.ü maddesine 
tevfikan: 

A) Bu lldnın icra edildiği ~4·111 -
931 tarihinden itibaren \·irmi gün 
içinde mezkur şirketten alacaklı olan
ların l<tanbui'da Bahı;ekapısında 

Anadolu hanında 14 numaralı yazı

haneye müracaatla ubuı vesikaları 

veya mu.<addak suretlerik •l acaklannı 
kayi~ ct:rnıeleri. 

B) Taıın edilen ınUıl det içinde 
alac•klannı kaydeırirmiyen al ··c aklıl• 

nn konkordato mr. zokercsimlt•n hariı; 
bırakılacak lan, 

C A fıkrasında gösteri :cn müd· 
det içınde alacaklannı kaydettirip 
kabul edılen alacaklıları• konkord"to 
tekli!ını müzakere için 2b· IV·931 
tarihine müsadif pazar gilnii sur on 
döme firkeıin idare merkezi olan 
Meydancıkta Şamlı hanının birinci 
katındaki dairede toplanmavı davet 
edildiği, 

D) Alacaklıların toplanmrn için 
yukarki C fıkrasında goıterllen güne 
takaddüm eden on gün içinde all

kadarların \'eslkaları tetkik edebile· 
eelderi ilin olunur. 

Konkord•!ll komiseri 
Avukat . .'al.Uııttin ;\eş'et 

Sultan Ahme, 5 inci Sulh Hukuk 
1 laklmliıtindcn 

Terckc•lnio ıasflyesi karargir 
olan müteveffa Kadri t:iendinin 3 
hisse itibarile mutasarnf oldufu Sul
tan Alımetıe Tavukbane sokatındı 

Uin No. !O hanedeki mezkOr hJı . 

sesi açık amırına UH•lile birinci art· 
ıırmada mOşteri ıuhur etmediğinden 

2 ncl artcırıııayı karar verHmis ol ~ 

duğundnn talip olanlann kıymeti 

mulıaınmine~l olan Uç bin liranın 
yüzde on nisbetinde pey akçesini 
müsta,lıaben J 6 C-:ism 9.1 J tarihine 
müsadif perş mbe günu saat 14 de 
Sultan Ahmer 5 inci sulh hukuk 
mahkemesine mtiraca:nları ilAn olunur. 

En a ri tesis tlı mücehhe1, hail 

nekahıtte ve htirıbate muhtaç bu

unanlarlı humma Ye ruhi hastalık

lara karşı en mükemmel tedavi 

yurdu. Vlyanaya 45 daklkılılı: bir 

mesafede fevkallde bir orman Ur.o· 
rinde k!ln ve dört tabıbi meıcutcur. 

Fiatı: 19 Avusturya 
şilininden itibarendir. 

lstanbul 4 üncü icrı memurlu
ğundan: 

llorçıın dolayı mahcu7. Çakmık
çılardı bilyuk veni h30da ikinci 
karta 58 l\o. lu odada mevcut yazı• 
lune, kasa, dılciş makinesi malt•" 
raflan, müstamel elbise muşamba, 
kumaş, masa, sandalh e ve sair eşya 
birinci artırma•ında talip çıkmadı · 
fınd•n ikinci ornrm•ıa konulmuf
tur. Taliplerin 29 mart 9.ll ıaıihine 

müsadif pazar günü saat ondan iti 
baren mahallinde memuruna müra· 
ca.aılın ve ıyııı hında 37 No. da 
mukim borçlu Agop Sercenyın 

efendinin ikametgahı meçhul olma~ı 
hasebile satı' ihban mılcamına kaim 
olmak üzere icra ve iflls konunu· 
nun 104 üncü maddesı mucil>lnL-.. 
illn olunur. 

lstanbul birinci iflAs memurlu· 
ğundan : 

Beyo~lunda istlk!Al caddesinde 
233 No lu dıikkanda giimlekçl 
Aleksandır l'oplidis efendi tar.ıfın 
u•n kongurdato teklif edllıolş oldu· 
ğundan alaı·aklıların ikinci toplan
ması 19·4·93! tarihine müsadif 
pazar gOniı s.at 14 de karatbşıırıl· 
mı~ olmakla dlkadıırlorın tekilli va· 
kli müıakere ve fdar< raporunun 
kıraatinde hızır huluumak üzere 
vevm ve saati m<z1,0rda adliye 53 • 

~ayında vnkl birinci ifllı> ınemurlu·' 
ğu toplanma salonunda içtımalan 

ilin olunur. 

. ~ . , . , # 
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Küçük Otomobil Fiatında 
büyük Bir Otomobil Kıymetı 

HUSUSi .\IEZAYALAR Juol"dır : 
A.lı.slar anu.ıık111 daha uzun t -109 PUi o 
yau aran ı :ı~r Kaf'OKtllerı ; maılı On 
cam ı : bbıh aylr On olUBC:lk mahalleri• 
y:n, \Jotcmclcr ; fc:nı tefraşt.c ; kromıyom 
kaplama.,, ; \'cnı ı.astcm klabon · tc1h 
tckt.rldtlcr ; hulu . i _ rnudtl1ttd.c ~)"ll:flr 
ızA;ımı ; Wı:vıyc cdılmı, potrcller; dökme 
Jemi:rden m•môl .-nıwnan , .c dtfcrco.ııyal 
ınabfu.at:ırı • ccbn tanda yaA"t:ı..m• ; çelik 
voltun kaıı.nlgı ; klmılcn r.'U'hfuı: dOrt 

tı::~c:rlct trcnlcn 

~lMplyE kadar btiyle bır kıymeti haiz 
'/ htç bır otom?bıl vucude gcLmlınemiş
dcr. 1931 modeli Maruf Chcvrolct büyük 
otomobillerde tccessum ettinlmi~ olan her 
bcr mezayayı buyle ehven bir fiatta haiz 
bulunmakdadır-altı silindirli motor, ak~lar 
beyninde uzun tul, Fişer tarafindan mamtil 
karoseriler ,-1931 Modeli Chevrolet'nin 
on ve arka tekerlek göbekleri arasındaki tul 
1930 modellerinden iki pus daha uzundur-
109 pus (2 m. 77). Bu otomobil göriınüşco 
göze!, tammanasila istrahati camı, ve dahı 
fazla kıymeti haizdir. lstrahat, zerafet vcı 
fevkalade harckAt yeni Maruf Chevrolet'dc 

her veclıile tecessüm ettiril'::iı:ulunma· 
sına_ rağmen fiatı tezyit · cmişdir. 
Bugun bu harülculade otomobili temaşa 
ediniz .• ~unım!a ~~ gezintide bulwıanık 
otomobilm oad.ideliğiııc kııııaat kesp ediniz 

TORKIVE.OEKI BA VILER 
( ,__ Hldi"" s-... A- G.nl/ • .....,,,,,,, 

fd-•L 
r BAYiLiK MEVCUT BULUNAN ŞEHlRLot: ) 
Aııkoro. '-"· """""· Sa"'"'"· A•talyo. c-,.111.~ 

" ,,.,,..,._ Kt1W111. «•·' mra, Ktqst#'tta 
ı • 

I931 MODEL! 

Maruf· Sırııf CHEVROLET 
GENERAL MOTORS NEAR EAST S.A. 

~~~·~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketinin 
1930 Senesi Bilançosu 

.................................................... mi! 

1 ~L Ki 
Metlubat O Uyun et 

l lisscdarlar 68<ı 400 

K•sa ve Bankalar. 

Kasa me\udu 6,501,12 

Bankalarda mevcut 154,417,84 

160,918,'16 160 '118 96 

Senetler: 

Ciizdanda 142,215,91 

Muhabirlerde 13,121,62 

l 5!i,J37,53 ıss 337 53 

Borçlu hesaplar: 

I lcsabı (arilcr 143,755,96 

~mtaa nnıkahili :J.l,421,09 

Esham mukabili 14,336,!iQ 

Müşterek inşaat 40,272,08 

:\luhtclil 47.611,06 

27<l.:396.78 279 396 i' ti 
Tesis masrafları 22 750 85 1 lkmlc"' '"' 

il 445 50 

Nazım hc.aplar 854 532 12 

YekQn ••. !. 1:'3 781 74 -• 

Sermaye 

Alacaklılıır: 

T. L. 
1 000 000 

TÜRKİYE ~ÜMHORİYETİ MERKEZ BANKASI 

De\1letimizin 
' Mali 

En Büyük Milli 
Müessesesi 

ve· 

PARA iZiN YATIRILACAGI EN EMiN VE KiRLI YER 

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

Annelere ark malt hulasası Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Ç 
]arın kemiklerini kuvvetlendirir. 
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Ei Fahri Büyük • 
ıse ası 

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

olarak imal edilmiş 

Kostüm ve Pardesülerin 
J\Juntıhıp çe;itkrin! emrinize amade bulundurmaktadır. Hanıınları mabsu 

mantolar, pardcsulcr ve trençkutlanı. zarif Çe>itlcri dahi vardır . 

En mükemmel ve elverişli 

Otomobil ve Kamyon 
Lastikleridir . 

Çünkü: 
1- Taban ve yanlan yeKpare oıcıugu lçln çatlamak ve 

yandan açılmak tehlikesi varit değildir. 

2- Tabanı yol ~eklinde ve yola tamamen mnnıabık olup 
geniş tabanın her noktası yola temas eder ve bu sa· 
yede gayet yavaş ve her ıarafı mütesaviyen a~inır. MeşhurCHARLES Sf:MON L TD.fabrikasının ~\ 

I~ r·: 20000 ,tJCt l~ 
11 

l)ıı J il"'!"+ '[:' 1 • 

8- Oniflcks bezleri savesinde bütün !astık mütcehlden 
.. -- ..... ...__. .... _ .......... ırs. .. 

.&.i,Y1wll. 'U\.o J~.o. 1 .,u 1~uı1.J("O- I .J .... 9. • , 

• 11ureKtl edereK pek tehlikeli olan dahili frıksıyon ve 
di ı ~·k ve "er renkte gshardın . .,_ _. ~ 

-·~~ P A R D E S Ü L E .. ~ Jıı~,. -·· ~~1= 

Ü
r ,.;elmi~ ve 19,lı2 !irap •atılıııah.IOV"''" -

mnma ortadan kalkar. 

EN UCUZ FIA TL.ARLA . Vıı • p 1 • başlamı~ıır. 
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Ankara Ziraat mektebi yanındaki makine l:lhoratuarına yapıla~ak 
(81'29) lira berleli keşifli ilhei in~aat kapalı zarf usulile munaka
saya konunlmu~tur. İhalesi 13-4-931 günü yapılacaknr. Evra'« 
fenniye ve pl:lnları almak istiyenlerin lknsat Vekaieti muhasebe
sine beş lira vt:rerek alacakları makbuz ile Ziraat enstitüleri inşaat 
heyeti fenniye~lnc müracaatları ve yevmi mczktırde saat 16 da 
l.kus;ıt Vekaleti ziraat müsteşarlıjtı kısmında müteşekkil komisyona 
müracaatla müzayede ve münakasa kanunu ahkamına tevfikan 
ıeklillerini vermelcrı ilan olunur. 

Vakıf Akarlar ve Mahluller 
Müdiriyetindan: 

Kıymeti muhammenesi 
50 lira 

ziraı 

87,12 
Mercanda J\Jen;~nağa mahallesinde lmameli ban alt katta sek

ıenyedi ar~ın (12) parmak terbiinde bulunan (17) • ·o. dükkanın 
ıısıf bi sesinin (2304) sehim itibırile (576) sehmi (50) lira be
leli mu bam men ile ( 3 mart 93 ı ) tarihinden (4 :\'ban 931) ta· 
rihine kadar ilan ve müzayedeye vazolunmuşmr. Müzayedesi 
'.4 Nisan 931) tarihine miisadif cumartesi giınıı saat ondört bu· 
;uktadır. Talip olmak isteyenler kıymeti mubammenenin yüzde ye
:li buçuğu nisbetinde pey akçderile beraber lstanlıul Evkaf mü
diriyeti binasında mabliılat idaresine mliracaatları. 
, 

ı~ İSTANBUL VİLAYETİ 
L!!.EFTERDARLIK iLANLARI 

30 lira maaşlı muamele tahakkuk memurluğu
na tayin olunan Nizamettin Beyin 3 gün zarfında 
Defterdarlığa müracaat eylemesi aksi takdirde 
müstafi addedileceği ilanen tebliğ olunur. 

c-::Jit~-b-ul_b_e_l.e_d_l_Y_-e_s-:._i~-i--la~~=ı :: __ --~ 
Fatih yangın yerinde Kadı çr.şmesinde 37 nci adada 354.371 

harita numaralı arsalar arasında 12, 13 ve 5,67 metro ytiz (mde 
80,66 r.-.etro m.ırabbaında köşe başı arsıntn metro murabbaına 

87 5 kuruş kıymet takdir olunarak bedeli sekiz ~ene ve sekiz mü· 
savi taksitte örlcnınek üzere açık mtizayedcyc konmuşnır. Talip· 
lerin ş:ırtnameyi görmek için her gün levazım mlidürlliğlinc 
müzayedeye girmek için 23 lira muvakkat teminat akçclerile 
ııerabcr ihale Klinii olan 16-4-931 per~embc günü saat on beşe 
~adar encumeni daimlye müracatlarL 

• • • 
Müdıleti icarı hitam bulan Aksaray polls merkezi ittisnlindeki 

ıl No. Jı kahvehane önündeki tarik fazlası mahal icara verilece
ğinden talip olanların 13 Nisan 1931 pazartesi günü saat 1 de 
daire encümenine müracaa~ları ilan olunur. 

••• 
Müddeti icarı hlram bulan Samatya deniz kenarında t4 No. lı 

kahvehane önündeki tarik fazları mabıl icara verileceğinden talip 
olanların 13 Nisan 1931 pazartesi günü saat 15 de daire encü
menine müracaatları illin olunur .. 

* • • 
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dükkAnın müddeti icarı hitam bulmuş ve 25 mart 931 çarşamba 

günü saat 1 5 de ihalesi muhrrer bulunmuştur. Taliplerin daire 

encümenine ııelmeleri. 

-lnkar-=-a r.-=T-.=-:;;:T. B:---aşın--=-o~ü~rlO~_,,ün~;--en:-
Adkark telsiz irsal istasiyonunda ihtiyaçtan fazla bulunan 30 

Tarilde takriben 5,000 - 5,400 kilo miktarındaki motör, yatak, 
silindir yağları 19-3-931 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazar
lıkla saulac:akur. Taliplerin niimuneyi görmek ilzere Ankara P.T.T. 
Başmüdürlüğüne müracaatları 

PERTEV 
Diş macununun 

y ALNIZ MiLLER ALINIZ 

OTTA Ş: Otomobil ticareti T. A. S 
Beyoğlu İstiklal caddesi No. 239 

En biiyük vash mümeyyizi: Ka· 
!ay tüplerde oluşu vr fenni bir dı' 
macunu olarak ihzar ed!!iıidir. 

Telgraf: OTO\lATA, Beyoğlu, Telefon: B.O. 2866 

lıı.~ı. .. • .., -·.~. .. . 1 ~ - ~: 
~~~~~~~~~~~~ 

En Talihli Kumbara 
Sahiple;; kimlerdir? 

1 mart tarihine kadar S 
liralık mevduab bulunan 
bütün kumbara sahipleri 

uraya iştirak ettirilecektir 

41 0000 Lira IVlükafatlı -931 ilk K' ırası. 
1 Nisanda Ankarada çekiliyor 

1 teşrinievvel 931 ikinci 
için siz de şimdiden bir 

kurasına 
kumbara 

iştirak 
ahnız. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

Tütün lnhisarı Umumi Müdürlü
ğünden: 

5,000 kilo kola nişasta 
Nümuııesi vcçhile pazarlıkla 5,000 kilo yerli kola ni;asta alı· 

nacaktır. Taliplerin 100 lira tcmiııatlarile beraber 3ı.3.931 sah 
gdnii Galata'd:ı ınLibayaat komisyonuna rniırncaatlıırı. 

Dr. A. Kutieı 
Cil~ Frengi, Belsoğukluğu ve 

ademi iktidar muayene v" elektrik 
ıedavihanesL Karaköy Börekçi fırnıı 
sırasında No. 34 

Dr. HORHORUNI 
Belsoğukluğu · Frengi •demi iktidar 
ıedavihanesi Beyoğlu 1okatlıyan ya
Mnınrlaekt•o iO~&k 3 t5 T, ql 521 
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Müfettiş namzetli v 

müsabakası 
T~rkiye Ziraat Bankasından: 
5/nisan/931 pazargünü sabahı Ankara veİstanbul 

bankalarında saat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettiş 
di alınacaktır. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık 
yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmi 

1

, rilir. 
İştirak için evvel errıirde İktısat veya Hukuk fakül 

den ve yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mektep! 

1 

birinin mezunı.ı veyahut son sUllf müdavimi olmak laz1"'11lll'll 
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarınm mali müe 

' de en az iki sene hizmet görmüş bulunanları'"' da müsa 
1 dahil olabilirler. 
1 Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat BankalinıııGll 
lacakları şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğünl 
zat veya mektupla müracaat etmi-ş bulunmalıdırlar. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

BüyOk ikramiye 
100,000 liradır. 

Ayrıca: 

ve 

40'.000, 
10,000, 

15,000, 
8,000, 

Liralık ikramivr 
..: 

30,000 
Liralık bir miikafat vardır .. 

Bedeli keşfi (5608) lira 84 kuruştan ibaret Pınarhisar • f 
yolunun !7+330-18+soo kilometreleri arıısına getirilecek t>. 
metre mikAp taş 22 mart 931 tarihine kadar getirilrJI 
ı Nisan 931 tarihine müsadlf Çarşamba gilnü saat on tıeşte 
edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 'f 
rin şartname ve keşifnamesini görmek ve pey sürmek üzre 
larcli daimi enciimeninc mliraca1ıl:ın ilan olıımır. 

Mes'ul müdür: 


