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~- Yıldız ve Meşrutiyet 
. \ , J .. Tahsin Pa!Janın H•lıratı 

1 efrlka No : 17 

alat Bey ve Karasu 
Ef. takip ediliyor 1 

Hünkar, Başmüddeiumumiyi ifa
de eri almaya davet ediyor •• 

,... 

HARiCf HABERLER •• f~~~ 
Avusturya - Almanya 1 ispanyada Memurlar kooperatifi 

gümrük itilafı İdam edilenlerin Kooperatif şirketi idare meclisi 
İngiliz parlementosunda uzun ailelerine para.. reisi beyanatta l u ~undu 

d 
.. k 1 ld BARCELON, 27 A. A. -Uza ıya IDUna aşa ar 0 U Belediye, Jaca'da kurşuna dizi-

lenlerin aileleri için açılan iane

LONDRA 27 (A.A.) - A
vam kamarasında Alman a - A 
vusturya gümrük itilafı hakkın
da cereyan eden müzakerat ara 
s·nda liberallerden M. Maclean 
1 berallerin -mevcut gümrük m~ 

ye 10,000 pcçeta vermek sure
cari münasebatıru vahim bir su tile iştirak etmiştir . 
rette ihlal eder mahiyette telak 
ki etmekte ve hükumetten Fran istikrazı istemiyorlar 
sa'nın muahdelerin kendisine te MADRİT, 27 A.A. - Cüm-
min eylemiş olduğu hukukuna huriyetçiler bloku idare komite
doğrudan doğruya veya dolayısi si toplanmış ve "kanunu esasi
le halel gelmemek için hemen i- yi muhil" diye tavsif eylediği 
cap eden müzakerelere girişme- 60 milyon dolarlık istikrazı şid
sini ve lazım gelen tedbirlerin detle protesto eden bir nota teb 

ANKARA 28 (Telefonla) - olarak Çankaya kooperatifinİll 
Ankara memurlar kooperatif tesisini tensip buyurmuşlardı 
şirketinin heyeti umumiye içti- Bu ·hususta lazım gelen te~elr 
mamda şirketin idare meclisi 
reisi Trabzon meb'usu H&san 
Bey, şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Büyük rehberimiz Gazi 
Hazretleri, memlekette koope
ratifçiliğin inb~afile alakadar 

bilsata girişilmiştir. 
Kooperatifimizin de icap e

den tekcmmiiliitı ikmal eder~ 
ileride Çankaya kooperatifi ili 
birieşmesi ve bu suretle kooı>; 
ratifin yepyeni bir vaziyete gil 
mesi çok muht~meldir . 

Bu tarihlerde idi ki, Seıanık 1 Huzurdan çı:kıp Çit köşküne 
ten Tala t Be" ve Emanoel Kara gittim. Filhaldlka serasker Rı
.;u Efenc1iniı; İstanbula geldikte za Paşa .gelmiş, bekleyordu. İ
ri haber ahı mıştı. Sarayın taras radeyi tebliğ ettim. Ben sözü
sut memurları ve zaptiye neza- mü bitirince Rıza Paşa şu oeva 

ı retinin vcrniti hususiyesi bu iki bı verdi: 
1 1 .~ati takibe koyuldular.Hal ve ha - Mütaleam şudur: Ceza ka 

alınmasını talep eylemiştir. liğ etmiştir . 
Fransız matbuatı MADRİT, 27 A.A. - Mev-

PARiS, 27 A.A. _Almanya suk malilmat alan mahafil, İs

120 bin liralık 
ihtilas davası 

Kayseri Türk Oca• 
ğında _!>ir içtima 

.ı reketlerir den günü gününe ma- nunu mucibince muamele! 
r lfünat alınıyordu. Bu malUmata Bu söz İstanbulda ve idare 

nazaran Talat Bey ve Karasu başmd~ ?ulunanla~ın ~~:ı bir 
Efendi Mason cemiyetine men gaflet ~çınd~ g~zdikle:ıı:ı ~sbat 
sup bazı zevat ile beraber ricali edeı:ı bır delildır. Yen~. f.ıkırler: 
ilmi yeden oldukça mühim kim yem. ce~y~ar, usulu ıdareyı 
selerle n-örüşmüşlerdi. Bunlar tebdıl sozlen orduyu sarmış ol
İstanbulda Liç gün kaldıktan son duğu halde Serasker pa!ia d'an 

1 

ra avdet ettiler Karasu Efendi bunlara ıkarşı ceza kanunu mu
celp ve isticva~ olundu ise del~bince m~amele yapılabileceği 
bir şey elde edilemedi, hiç bir m zann_edıyordu. ~eza karrunu
şey söylemedi, takip olunan nu tatbık etmek ş~yle ~ursuı:ı, 
maksatla lıic münasebeti olma- sa:,ar .tara!ından gonde~ılen ~ır 
yaıı bir takı~ i~ler icin geldiğini ~f~ dag~ _ka11dırmaga ~ıle 
beyan etti. Maamafih layıki veç u ,_ et Rmanıpo am;;mı1 ış~~- .. ~-n 

- Avusturya itilafı hakkında şid panyol parasının istikrarını te- BURSA 28 (Milliyet) KAYSERİ 28 (A.A.) - ııu 
detli mütalea ve tefsirlerde bu- min için İspanya'nın c.kt~deceği Tütün inhisarındaki 120000 li- gün Türkocağında bekcliye he" 
lunan hir çok gazeteler, bu iti- istikraza Amerika banlCalarınm ralık ihtil as davasına ağır ceza yeti, m ali müessesat direktör· 
laf mesele~inden Cemiyeti Ak- 4~ ve Fr:;~sız ~aı~kalarının • . 2~ da devam edildi. Ankara bas- leri, tüccarlar ve halk müesseı.t 
vamı haberdar etmeksizin mez- mılyon do «rla 1 ştırak edecegını müdürü Fahri Bey isticvap edil 
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t . t ı t d" dı" . Meselede sui istimal olmadı !erinin iştir akile bir içtima )"' 
kur cemiyetin önümüzdeki Ma-ı eyıt e mc.t e ır. • . . pılmıştır. İçtimada ci.inıhuriyet 
Yıs.taki ictima devresinin bekle- gını beyan ettı. Badehu 15 sahıt 

· 1 huk k ı. d · · d d' l d' S h ' ı d b' k merkez bankası hisse senetletl nilınesinden ve bu suretle fazla sp&nya u a,,;a emııın e ın en ı . . a ıt er en ır . ısını . k 

k l 1 da k k k MADRİT 27 A A M A 'ademi malumat beyan ettiler kaydına başlanmış ve hısse 3 

geç a mı masın n or ma - - , · · - · - .. . · f Jktll 
tadırlar. calazamora, ilk defa olarak hu- ~uhakeme mute~akı ?u:uşma dı hususunda ~e: ~mı. ha ·•i· 

Le J ournal gazetesi, Daily kuk akademisi riyaseteini işgal ıçın 3.~ .m.~rta talik edıldı. Urfa arzular~m tatmın ıçın h,r, kc. :ıı 
Herald gazetesinde peyda olan eder etmez sopalarla mücehhez başmud~ru ~n~er Beye celpna te t~şkıl olunı;ıu~tur. T. onı• 
sulhcuyane aksülamelleri ve M. bir takım kraliyet taraftarı genç rne tıı~tır r<l ı lrh . faalıvete "" c ,.,, ~tı· • -# 

h 'l .. h h 1 ı ld - serası<.er ıza aşa ı e goruşur 
ı e sup e ası o muş o ugun k A t t p il M" 

Edouard Herriot'un "Fransa ler nümayişler yapmışlarsa da 
gafil avlanmamalıdır" sözlerini polis tarafından tardedilmi~ler
ehemmiyetle kaydettikten son- dir. Bir takım kimseler tevkif 

dan burada görüştükleri ricali 'fen. İrap .zlzPe daşa eld'l u
. 1 ı -•· d k"b 1 ettı'S smaı asa a ge ı er, 
ı mıye ı"" ı 1 a ta ·ı at yapı - O 1 d · · l · d 

akta d - ·"ld' n arın a aynı suret e ora e 

Mı Lıoyd George ra diyor ki: "İşleri iki ay mual- edilmiştir bir kaç yaralı vardrr . 
nialarından birinin olsun yıkıl- lak bir halde bırakmak gafil av- Tıp fal ;ültesinde y, pılan nüma
ması gibi bir neticeyıi müsait lanma'<, aldanmak demektir." yişler esnasında yaralanmış o-m .. evam ""' 1

• 
1
• . • almış oldukları tarzı ifade ve 

Go_:ıceden geldrklerı~~ yakarı tebliğlerinden anlaştldı. Rıza 
?a soylemış oldugum uç _zat~ Paşa ıbana söylediklerini onla
ıhbarları esasen esr~rengız bır ra da tekrar etti. Fakat tidaye 
:arzda cereyan etmı.s olund?- ten benimle konuşuı1ken soğuk 
gımd:ın ıbunları takib~ !alat kanlılığmı muhafaza etmiş o
Be~ ıle Karasu Efendının İs- lan Rıza Paşa !bilahare İzzet 
tanoula gele~ek_ ba~ı ~a~onl~- ve İsmail Paşalar geldikten 
l~. v_~ ~~husus rıcalı ılmıye ı~e sonra canı sncılmış gibi görü
g?ru tükten sonra baŞka ~ç :nüyordu. Rıza Pasanm cevabı
b~:_ şey yapmadan ~ekrar ~elli- ru alarak üçümüz hirliıkte buzu 
nıı;-t; avdet etmelen Albdulha- ra g.ittiık, seraskerin mütalea
mıdın fena h_~l?e vehmine do- smı arzettik. Aıbdüliıamit seras 
~nmuştu. Gorıceden .?'e.lcn bu !kere •haber göndererek dairei 
uç zat arzolunacak roühım ha- askeriyeye gitmesini tebliğ et

bir surette karşılamaga müte- İngiliz hariciye nazın lan talebeden biri ölmüştür. 
mayii olmakla beraber- Harici- PARİS, 27 A.A. - İngilte-
ye nazırının mevzuu bahis güm reHariciye nazırı M. Henderson İspanyol parası 
rük itilafı hakkında Cemiyeti saat 8,25 te Londra'ya mütevec MADRİT, 27 A. A. - Bir 
akvam vasıtasile dostane müza cihen hareket etmiştir. kararname, peçeta'nm istikrarı-
keı-at icrası hakkındaki teklifi- PARİS, 27 A.A. - M. Hen- nı temin maksadile devletin te
ni tasvip etmekte olduklarını derson, M. Briand ve Dumont minatı altında İspanya bankası
beyan etmiştir. İngiliz - Fransız - İtalyan itilli- nın 60 milyon dolar miktarın

Amele fırkasının sol cenahı- fının bazı teferruatı hakkında da bir kredi <?çmasına mezuni
na. mensup meb'uslardan . .,.~· görüşmüşlerdir. Almanya-Avus ; yet vermektedir. 
Wıso, sı>l!ı muahedenamesının turya gümrük itilafı hakkında j • 
Almanya ıle Avusturyayı yek- İngiliz gazetecilerine beyanatta Bırmanyada karışıklık 
diğerinden a?'r.1 tut~ağa ~atuf bulunan M. Henderson, Alınan RANGOON, 27 A.A. _İn-

berleri olduğundan bahisle bun tirdi. 
Iarı bizzat Hünkara söylemek

olan maddesmı tenkıt etrnış ve ya ve Avustµrva hükilmetleri- 'd 1_ 1 . k K •• h 1 h t b dd . " . k 1 .. di # seon a vu-.ua ge en yenı arı- •• tü .., 
u n_ıa eyı . g~yn ma u ye nin aralarında aktetmiş olduk- : şıklıklar ve bunu takip eden mü u p ane ere rag e 

(Bitmedi) tavsif eyle~ışttr. lan itilafnamcyi Cemiyeti Ak- 1 sademeler esnasmda kıyam er-
te ısrar ediyorlardı. Abdülha
mit her ne de olsa Rumeliden 
o aralık gelmiş kimseleri huzu 
runa ıkabul etmeği muvaf!kı ih
tiyat bulmamıştı; ancak bunla
rın faideli bir haber vermeleri 
ihtimali de mevcut okluğun
dan ıkendilerinin rencide edil
diklerini ve meyus olarak geri 
döndüklerini de istemeyordu. 
Binaenaleyh ifadelerinin tama 
men mahrem kalacağını ve hu
susi bir surette dinlenecekleri
ni kendilerine tebliğ ettnemi 
emretti ve bu işe baş müddei
umumi Cemal Beyi memur ey
ledi. Cemal Bey bunların ifade 
lerini hususi bir mahalde ahz 
ve istima edecek ve mazruf bir 
arin. ile Hünkara takdim eyle
yecekti. Göriceden gelenler bu 
na razı oldular, Cemal Beyle 
bir mevidi telakide görüştü
ler, ifadelerini verdiler, bu ifa
deler ertesi gün Cemal Bey ta
rafından mazrufen Hünkara 
takdim olundu. Zarf açıldığı za 
man içinden çrkan kağrtta rouh 
birlerİ11 Rumeli taraflannıda u-
sulü idarenin tebdili için fikir
ler ve sözler cereyan etmekte 
olduğu muharrer idi. Muhbir
ler <iJLından ba~ka bir şey söyle
momişler, işin mühim ve mu
fassal safahatını bizzat Hünka
ra arzetmek istediklerini ve 
basıka kimseye emniyetleri ol
maaığmı ifade etmişlerdi. Hün 
•kar ilk önce bir kaç gün buna 
ses cıkamıa<lı, Cemal Beyin 
takdim etmiş .olduğu o mazruf 
hak!kmda obir irade gelmedi. Ni 
fıayet bir sabah erkence evim
den davet olundum. Abdülha
mit müstacel ahvalde bazan ge 
ce yarrsı ve ekseri zamanla1' sa
bahleyin devam saatinden ev
v.el beni evimden çağırttığı o
lurdu. O gün huzura girdiğim 
zaman Hünkarın elinde bir ka
ğıt vardı. Kağıdı göstermeden 
bana şu sözleri söyledi: 

"- Sera ker paşayı çağırt
tım, Çit 'köşkünde be!k:leyor, 
kendisini gidip görünüz, Rume 
lide bazı zabitan arasında in
kılap fikirleri, cereyanları, ka
nunu esasinin iadesi arzuları 
varınııs. mütaleası nedir, soru-
nuz 
-

• ••-•Hı+<u.,...•-+•--- Muhtelıf suallere cevap ve- vama tevdiden istinkaf etme':te j b b d 8 k' · ··1 ·· ı · · '• •11 • •' 

1 ")" • • ,. H . . .. M Dal . . a ın an ışı o muş, se uzı K h } . . "h • • . m iZ şaınazamı ren arıcıye musteşarı . - olduklarına ıhtımaı vermemek d 1 14 ki. d . ""t""p ane erımız l tıva ettıgı"' esel D~a ton, Hariciye nazırının Avrupa- te olduğıınu söylemi~tir. - de.lya;a anmıştır. şı e esır U U ' 
dakıi hudut manialarmm tahfif M. Henderson d~niz itila- e 

1 mıFstır. .., }er ı"tı"ban"}e k1ymet}1° bı"rer haz1°nedİf 
Jhon Masefield 
bugün geliyor 

lngiliz şuiriliıamı 

v~ t~hdidini isti~daf. eden ~e.ş- fından da bahsem.:iş ve mevcut ransada ı,Ş'ne 
vıkkar ~erhangı bir .~e~bınn bazı müşküller de izale edildik- kaçakçılıgı 
yanlış bır ~!.aşma yu~nden ten sonra itilafın önümüzdeki BELFORT, 2 i A.A. _Güm Umumi kütüphanelere şu davimi en aşağı 150 kişidir. 
veya bu ;ed?ırın h~t:W bır s~- pazartesi günü Londrada imza- rük idaresi, trikotaj makineleri- son sıralarda halkın ve münev- Bunların arasında kütüptıa· 
rette telakkı v_e tefsırı do~ayısı- !anacağını beyan etmiştir. ne mahsus iğne kaçakçılığı ya- ver zümrenin gösterdiği rağbet nenin ihtiva ettiği mufassal ıııt 
le akamete ugramas~ şıd~~t- Meb'usan meclisi gümrük- pan bir teşkillitı meydana çrkar ve tehacüm, Maarif vekaletinin fıazlerden istifade ederek teı h~ 
le a~zu etme~tc. ol~ugunu soy- ler encümeni, bir karar sureti ka mıstır. Bu teşkilatL'l yapmakta şehirdeki ki.itüphanelerle eski- zırlayan Darülfünun taleb~ 
lemış vBe dkembı_ş1tdır kı: .. k"l bul etmiştir. Bu karar suretinde olduğu kaçakçılık Alman mamu sinden daha sıkı alakadar olma- derslerine çalışan lise talebes•: 

- u a ~ eı: muş u me- hükO.metten Alm::mya - Avus- !atı lehine yapılmakta idi. Ka- sını mııcip olmuştur. tetebbu yapan muailimler ınıı· 
se~et;r. ~~ı:ı1d~ra~vamı~. sa- turya gümrük protokolunun ak- çakçılığın verdiği zarar bir mil- Şehirdeki okuyan zümrenin hiın bir yekiln tutmaktadır. 
mk ımı mu ~-tı ka 1 m d~lınmlıi~dı:a- dine :ıiddetle muhalefet etmesi yonu geçmekte idi. okuma ihtiyacını tatmin için, Münevver sınıfın kütüplııt' 
aşa ve muza ere e ı e u-. talep edilmektedir. Ş J bir çok tedbirler ittihaz edilmiş neye karşı bu tehacümü salonııı1 

1 

Avusturya • Almanya ·itilafının , • ııı• • , ar oya nışan tadilini mucip olmuş, ve kütiil'" ve edilmekte bulunmuştur. 
gerek siyasi ve gerek ticari mu Almanya _ Avusturya PARİS, 27 A.A. - Harici- hanenin 40 - 50 fazla müdavi~ 

· ahedelerin tahmil eylemekte •• •• • • " ye nezareti katibi umumisi M. Evvelce şehirde mevcut 48 istiap edebilecek derecede ıevsİ' 
olduğu taahhüdata ne derecede gumruk ılı.lafı Berthelot, Charlie Chaplin'e kütüphane ~asında ~asfiye l'.a- lüzumu hasıl olmuş ve salon ge-
ve ne gibi hukuki esbap ve ava- PARİS 27 A.A. _ Meb'u- Lejyon donör nışanım tevdi et- pılınTş, ~e bı~a~a esla, az ~~- nişletilıniştir . 
milden dolayı mugayir olduğu- r ! ·· "k ·· · miştir tarda kıtap ihtıva eden kuçuk Bu zatın kütüphaneler hak· 

k 'k . . . . san mec ısı gumru encumenı · kütüphaneler biiyüklere ilhak 
nun tet ı ve tayını ıçm bu me- divanı encümen tarafından ka- Londrada es~arengı"z bir . . . . . kında verdiği izahat şudur: 
selenin C. Akvama havalesi tek b 1 d'.lm. 1 Alın • edılerek bu adet 25 e ındınlınış- "-Kari adedinin gösterdi· 
lif edilmektedir. Hükumet, pro- Au e 1 ış ~-an :'.ke 't'J'f anya - cınayet tir. Hali hazırda beşer onar kü-vusturya gumru ı ı a ının ak 'Uc k'" .. 1 1 . 'lhakil ği azim tezayüt mucibi şükrall' 
jenin ehem:niyet ve şümulünün dine h'"k'metin şiddetle ınuh _ LONDRA, 27 - Londra Po ç~'. .. utup ıane enn ı . e dır. 
dikkat ve ihtimamla ve bitara- lefet e~m~si talebini mutaza~- !is Müdiriyeti Londranın bilhas buyuyen R~gıp !?3-şa, ~ıllet... Bayazrt kütüphanesinin eS' 
fane bir surette tetkik etmek mın bulunan karar suretini M sa müslüman Hintlilerle mes- ~~yazıt, E~ıp'..S~le~~ıy~ kü- ki okuyucularını, derslerile nıet 
arzusundadır. Hükumetin, güm L l' te d' tm'ıstı'r · kfın Canningtown mahallesinde tuphanelen, buyuk bır ıhtıyaca gul olan mahdut bir talebei ıı· 

· ava e v ı e ~ · k bili' d belli başl k"t" h •-'• İngiliz şairi azamı Jhon Ma- rük mamalarının tahfifi fikrine F r . d vukua gelen esrarengiz bir katil te :ı . e en ı u up a ıo.m teşkil ederdi. o zaman, t<V 

scfield'in bugünkü trenle Avru- kar~ı tt•veccülıkar olduğunda ransız mec ı~ın. e cinayetini tahkik ile meşguldür. nelerdır: . . .. .. . tüphanede mevcut ciltlerin a· 
patlan şehrimize gelmesi beklen kat'~yen ş~ph~ edilemez. Lakin, petrol nıese t'S'. Hintlilerden biri dü!:kanınm ar Şehrımız~~kı .kütupı;ıane~enn dedi de 15 binden fazla değildi. 
mekted.ır· İn .1. ·m er t 1 _ İngılterenın ticaret yo:luna da- PARİ~ 27 _ Petrol proJ·e- kasındaki odasında kafa tası kı- hemen hepsı, ıhtıva ettıklen kıy Kütüphanenin 12 memur~ 

. gı ız ı p a or u h b" .. k . 1 k b' u, l' A ·1 b' 'rf h . 
ğunun resmi şairi olan Masefi- a uyu m~nı~ a: . ~r ara ıl~- si hakkındaki müzakeratına de- rr!mış olduğu halde ö~ü. olarak ~e~ ı asar ı e ırer ı an azme- vardır. . 
eld Ankaraya giderek nisanın ce~ herlıangı bı; ~tıl~~namenın vanı eden meb'usan meclisi, dev bulunmuştur. En garıbı şudur sıdır. . . , 32 bin cilt kitap, senede İJ( 
ikisinde orada İngiliz şüri hak- mut.al_e~ ve tetkıkı !uzumu da Jetin Fransız petrol kumpanya- ki, kend~sini arayan arl~aclaşla,- 32 seı:~d.en ben . bıta fasıla dört defa elden geçmektedif· 
kında mühiın bir konferans ve- bedıhıdır. . . sının sermayesine% 30 nispe- rından bır kaçı odaya gırmek ıs Bayazı.t kutuphaııesınd~-~~lışanlTozları almır, muhtacı tamir o
recektir. Bugün İngiliz edebiya- .. ~.__Lloyd George: h~tıbın tinde istirak etmesine müsaade tedikleri zaman kapıyı ki!i~li yaşlı bır memurun ver~~~~ ızaha lanlar tamir edilir. Ciltleri bo
tmm şöhret şahikasına çıkmış sozunu k~s~r~k Cemıyetı ak- eden tadil teklifini kabul etmiş- bulmuşlar ve kapıyı zorladıkla- ta _nazaran, İsta_nbul kütüphane zulanlann ciltleri değiştirilir." 
olan Jhon Masefield gençliğin- vb~ mehclıdsının yal~ız herdhdelang~ tir. n V<!kit kuvvetli bir hava gazı ll~r; mat~:ıbga·yın mkatbu kı~mdirc:ı-
d f ki d' Deniz hayatı ile d ır mua e enamenm ma en F d l . kokusunu duymuslardır. Meğer ı asarı ıtı arı e ço zengın -
b~ ~ r kı. ezceden b""eyük~- hakkında kanuni tefsirde bulun ransız ma en ame esı oda bu gazla meşbu imiş. Hint- ler. Bayazıt kütüphanesinde 15 Romanya kralicesi 
ı~ailhaş ınlaı m ·ş ufuklu makta mı iktifa edeceğini yok- PARİS 27 AA - M. Lava! liler derhal dışarr fırlamışlar ve bini türkce, 3 bini fransızca, di-şaır am nnı gem ar- b h d . . • · · • . • F" PARİS, 27 A.A. - Roma11· 

d . d" .. ünd sa u mua e enamenın natık şınıal mıntakası maden amelesi bir müddet sonra dönerek gaz gerlerı Arapça ve ursçe olmak k r · ·ı İli 11, 
k~ ':;: ·~~ un~ yuzlan ~: olduğu taa!ıhi.iclatın ne nisbet 1 murahhaslarmı kabul ederek muslu<Yunu ka:Jamışlardır İşte üzere 32 bin ciltten fazla eser ba kra ıce~ı .1 

e p~nse~ ~ t 
~ ~ r~ nı Es aı;ıa. : a h" ;: dahilinde gevşetilmesinin şa- kendilerine patronların hükilme 0 zam~n hem

1

serilerinin . feci mevcuttur. Darülfünun kütüp- ~- fa~ r~tan~a r k a~ ~ta 
§ 'h sıy~ r İ b' er ~~dep h oy t yanı arzu olduğu meselesini de tin tavassutu üzerine ücretlerin manzarası gözl~rine ilismiştir hanesindP.ki ciltlerin adedi ise ~ 1 ış c::ı ~ ra a ır aç a 
cılınanşumMu ırf' alda" Çan kay! a tetkik etmesinin zaruri olup ol- tenkisi tarihini geri almag" a ve Maktul evvel~e Londra. ve Cai 100 bini geçmelctedir. a aca ar ır. 
a ıştır. ase ıe ın ana ra- d • -
l h b. hakkmd d - ma ıgmı sormustur. evvelce bildirilen tenkisat mik- cutta arasında işle,_·en bir vapur Gene, kıdemli kütüphane me F ı· e ar ı a yaz ıgı eser - '· ransa ma ıye nazırı 
de mühimdir. .. M- ~alt?n! M. Hend~rs?ı;un tarmda bir miktar teı;zilat yap- da kamarotluk yapıyordu. Bila- murunun söylediğine göre, şe-

Jhon Masefield bugün İngiliz s~yledıklerı_nın_ daha . ıl:rısıne mağa mu"Vafakat etmış oldukla hare hemserilcrinden biriyle or- birde, eski senelere nisbetle ka- PARİS, 27 A.A. - Maliyt 
edebiyatının en velut bir şahsi- gıtmekten ımtına etmıştır. rıru bildirmiştir. Murahhaslar takla~arnk tavuk ticaretine ri adedi mühim mil.tarda teza- nazırı, M. Flandin'in tahkikat 
yetidir. Fransız ayaııında patronların razı oldukları feda- atılmıştı. Hemen her ak~am yüt etmiştir. Senelerce evvel, komisyonuna sevkedilınesine 

PARİS, 27 A. A. - Ayan karlıkları kafi bulmamakta ol- hemşerilerile iskambil oynardı. okuyucunun azlığı yüzünden dair olarak sosyalistler tarafııt· 

Maruf lnS?iliz romancısı 
LONDRA, 27 A.A. - Ma

ruf İngiliz romancılarından Ar
nol<l Bennett, vefat etmistir. 

meclisi gümrük e·1cümeni bir duklarını söyliyerek patronlar Odada cinayetten evvel bir kav- boş duran Bayazıt kütüphanesi, dan serdedilınis olan teklifi tet 
takrir kabul etmiştir. Encümen murahhaskırını yeniden davet ga vukuuna ihtimal verecek hiç şiındi muhtelif okuyucu sınıfla- kike memur m~clia encümeni. 
bu takririnde AlmJnya - Avııs- etmesini M. Laval'den rica et- bir enı:ıreye rast gelinmemiştir. rının tehacümile hemen her gün sosyalist takririnin münakaşa t 
turya gümrük itiliifını Fransa'- mişlerdir. M. Lava!, bu ricayı Maktuiün parası da alınmamış- hınca hınç dolmaktadır. Baya- dilmemesini talep eden raportl 
nın bu iki memleketle olan ti- kabul etmistir tır. 7.ıt kütüphanesinin günlük mü- ittifakla kabul etmiştir 

es. 
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İyi bir teşebbüs Hazırlık S senelik imar progra-[ »•1•diu•~· 1 ~ 
mını tatbik için.. istimlak ~ __ _ ::::: 

• • • lstimliık edilecek Ağzı var' dili yok ! ~:~~::. ·:.b=~~~: 10 ilk mektep binaM' ~ 
Fevkalade varıdata ıhtiyaç hissedı- yerlerin Di siz koca, mahkemede neler çok müsaittir bu sene bitirilecek l C 

.. 
liyor.. Bele.diyenin planı hazır.lanı.yor .. ! l tmadı n l ! yap~~~a!e~~ı!~:ae~:ı;:Pf~nd: rinJ!k y~a;~~;, ~~~k-,~l:ı~~

1

r,~-
b 40 ı ı 1 ' 

an a , e er... k bul d • ugun ml yon ıra ık borcu var• Belediye .heyet~ ~ennıy~ ~u- .. .. Kartal havalisinin tabiaten tur- nunun a un en sonra . Cıl -
düriyeti şehır dahi!ınde ıstun- Kadın, kınk dokuk, çıtır pı- - Yazın da sıcak diye git- fanda sebzeciliğe çok müsait ol miz ~faarif müdiriyeti sür'a•' 

. Jaki icap eden yerlerin bir pla- tır, esmerce, fakat çok sevimli, mez .. Öyle mi? duğu aıılasılmıştır. Ziraat Oda- t~dbır alm~ga başlJ.nU tır 
. Yeni Beledi~ k~nunu muci-ıyon ve küsur lira ~u~u~~- nını çıkarmaktadı;. Yapıl~.tet adeta ;ana yakın bir taze .. Er- sı da bu havalide zeriyat yapan ~ 1 hazırda ınşasına başla:ı 1ı ıı oınce her ~Jedıye~ı.n. 5 sene zar dır. Senede bunun ıçın bır ın~.ı- kikatta mühim. mıkyasta ıstıı:ı: kekse ınadına hoyrat, kabasaba, Mahkeme iki tarafı da din- köylü ve bahcevanlarla alaka- ılk mektep önümüzdeki seney fında tatbık edecegı ımar pro- yon lira kadar bir karşılık gos- takat yapılması !azını gelecegı uzun pırasa bıyıklarile adeta çe- !edikten sonra boşanmak kara- dar olmağa b~şlamıştır. Turfan dersiye bi0ayetine muhakkaK " gramını İstanb~ belediyesi ha- terildi~ için daha 40 sene süre- anlaşılmaktadır. İstin_ılak~t kilmez bir adam.. n verdi. Dilsiz bu karı::n lehine da sebzecilik iyi para kazandır- çrlacaktır. İhtiyaç rasıl olur~. :tırlamıştrr. Şehır meclisinin ni- cektir. . masrafı heyeti umumıye~ı~e Meğer üstelik dilsizmiş te ... tefsir etmiş olacaktı. Gülerek maktadır. bu mekteplerin bütün sm•flan s~. devresi içtimaında belediye Belediyenin kanal~zasY_on belediyeye yük olmamak ıçın Hakimin suallerine dilsiz işa mahkemeden çıktı. Ziraat Odası azasından Lut- n.~ ~u~~ler de ilave edilerek bü reısı Muhiddin B. bu programı taksiti de senede 750 bın lı~- planda yakın senelerde . yı.ktı- retlerile cevap vermeğe başla- Koridorda çalçene bir koca- fi Arif Bey üç nisanda cuma gü- tun mura~aat eden talebe Tiır 

okuyarak müzakereye vazede- dır. Bu da dört s~ııe sonra bıtı- rılınası lazım g~len es~ı bına- yınca .iş anlaşıldı. karı, ta, enin arka!;ından homur nü saat üçte turfandacılık hak- mek~eplenne kabul edilebile ce1 ;~ır. Ancak, bu program çok rilecektir. 5 senelik. programın !ar da işaret edılmektedır. Reıs sordu:. danarak karış kaktı: \landa bir konferans verecektir. tir. Resmi mekteplere Türk ta-

3

Ilt genış ve çok: paraya mutavakkıf tatbiki anc~ kanalizasyon ~- Tapuda - Ne d.ersın? Karın senden . - İnsan böylesile geçinmez' Konferansa gelmeleri hahcevan !ebeden maada muracaa. v~·" <e,. olduğu icin ilk se 

1 

d .. si tinin ikrnalınden sonra m~- bo~anmak ısteyor.. mı? Adamcağızın ağzı var dili !ara hildirilmektedir. olursa ecnebi ve ekalliyet mek-
Pet ve es~slı im ne er el b1?1~- kün görü~ekte~ir. Bu takdır~e Kuyudu umumiye . Sağ elini havaya kaldırarak yok... tepleri talebesi de kabul edi'e 
. . • arat yapı a ı e 

750 
bin lira da ırnarata tahsıs şıddetle saliadı B' 'hfl A d Ziraat mücadele c~ktir. Kanun ne ri tarihindeo:ı ı 

~ne ımkan görülememektedir. edilecektir. - Demek b~sam:ık isteme- ır 1 1 as avası müdürü tıharen muteber olduğu için ha 

932 senesi içinde yapılacak i-
5 

senelik program:ın önümüz Kamilen Ankaraya yorsun?? Defterd;ırlık Maliye tahsil li hazırda ecnebi mekteplerind °?ar~t için belediye ancak 200 deki seneden itibaren derhal tat naklolundu Ayni işaretler. subesi tcblig memunı Rüştü İktızat vekaleti ziraat müca- okı van Türk talebe çıkarıimry3' 
bın ~ıra tahsis edebilecektir. Hal biki için belediy~ f~vkaia~e v~- . - İyi ama, bana bakmıyor Efendin'n di;n ihti!astan ağır dele müdürü Şevket Bey, t::ıhsi- caktır. Resmi ilk mekteplere g< k 

ki b~~ı bu miktar programın tat- ridata lüzum ve ~ht~y~ç ~ormeK Mevcut kuyutlu umumiyen.in dıyor, yedirip içirmcyor diyor. ce.~a~'.1 :,;uha~eme.sıne b~ l~ndı. lini tev~i için bugün AlmJnya- lecek senel,.rde daha ziyad tt. 
bıkı için çok ciizf bir şey görül· tedir. Bu ?a yeli! bır ıs_okrazla kafesi Ankar~ya nakledılmış- Suale intikal eden dilsizin ~u~~ E~endı, Sım?n ıs'?1ınde ya gidecektir. h~cüm olması tabiid:r. İstaı•bu 
ınc~tedir. kabil ol.ab~lecektir. Şeh~r me~- tir. Evvelce bı~.kısın_ı, m.eı~ur~~r verdiği cevap şu oldu: İki elinin bırın.ı~ çıçe~ bal.ıçesıne gı~erek A f il'; mektep muallim kadrosu va) ıka 

Istanbul belediyesinin isti- !isinde ı~tıkraz .meselesı de mu- da Ankaraya gon~enım.:ştı, d~n ş~hadet parmaklar-o! birbirine v~rgı ıstemış, Sım?ı: d~ bırk~ç sına idanhğı ziyete göre tezyit edilecektir. ı ma 
kraz borcu hali hazırda 40 mil- zakere dilecekor. de .kuyutlu ':um11mye m.umeyyız si.ırterek vüzü:ıü buruşturdu, 1 gıın so.:1ra .gelm.~sı~ı soylemış, Ziraat müdiriyeti bağcılara Darü f ün un Emini ı 

lerınden Alı Rıza, tetkık memu sonra bıyık işareti yaparak ay-j bunun uzcrıne Ruştu Efendi de- tevıi edilmek üzre fidanlıktruı D .. lf.. . . Sabık Danimarka nazın Şeh,imizde paraşut ru Cemal, mahzen memuru Tev ni hareketi t~krar etti. Hakim. eliği gün giderek 12 lirasını al- alını§ olduğu fidanları köylülere R __ ar~ ~rnn, emıru Mmım'11c\ 
tecru

"belen' fik ve Kenan Beyler de Ankara sordu: lmış, eline iki liıralık bir makbuz dağıtmı , bu suretle kısmen ih- a1 ;i1~ • • tı aotşam Ankarad<!nı 
gı'tti' · · · · . . se ınmıze avd t d k · M 

. h . . ya hareket etmışlerdır. Burada - Karın başkasile mi görü- vermıştır. tıvaçlannı temın etmiştir 1' e e ece tır. il 

"'- .. h · k Bir miiddetten ben şe nmı~ kuyudu umumiye işlerile me~- şüyor' ' ı Rüştü Efendi isticvap edil-ı · · ammer Be}'e fen fakültesi reis vo:vrıalem seya atıne çı arı bul Al tayyare mu .. .. ·· ·. · ' . . Mustaf H kk B kal ki ve evvelk' .. h imize gelen de unan ~an Ş be gul bulunan tapu mudur mua- aBşıle tasdik Elile kucakla- mış ve muhal<eme şahıtlenn cel Sıhhiye meclisi k ~ a 
1 

• ve et et a • sabık Da~:k~e ~ariciye nazı hendi~i Mm'..Alı~:a: b~m~; vinliği ile birkaç memur nisa- ma. sarmaş dol~~ olma işareti .. bi.iç~n diğer bir gfüıe talik edil- Vilayet sıhhiye meclisi bu sa- me tedır. rı M T T ld seyahatın' e de- gen bırkaç gune "bel . nın ilk haftası içinde Ankaraya - Anlaşıldı anlaşıldı .. Bıyık mıştır. ilk tedrisat n1u"f.,tt·ı·ş- ı ile · . o rikan paraşut tecru en yapa- 'd kl d' 
1 

b' k kl ' K t•l . Al' hah toplanarak veremlilere yar- "" vanı etmek üzere dünkii eks- ktır Tecrübelerin nerede ve gı ece er ır. 1 ır er e e buluşuyorlar de- a 1 p;ç 1 dım şekli ,.e verem hast~esi lerinin içtimaı r. 
PtresJe refikasile birlikte Anka- ncae za~ yapılacag-ı henüz tes- Kadastro fen memur- mekSa?.~ .. .. .. _ Piç Alinin ağır cezada mıı- meselesini görüşecektir. ti a" h · d g goZ\IJl. it k pagm c Şehrimiz<lcki ilk tedr"sa ıl 

b 
:ra areket etmiş, ıstasyon a bit edilmemiştir. Havaların aç- lan koruma sandıjp 1.1 • u_n a . ~ .. ı - hakemesine dün devam edilmiş - -·--· - f urada bulunan baZı dostları beklenmektedir. ı .. e aşagı çekti: Dılsızce ben tir. Piç Ali Şakiri öldürmek ve Tu"'tü'"n do''ku··n~Lu"su"'ne mü ettişleri dün bir içtima ya nü "'''""'•• "'yi olilmiF· Mu """Alm>• "'"""'"''' lknot "' K>d•"ro f~ ~ud~~ kül yutm•m .• .,.~M goli<· Muhiddini' yanofam•kfa m•~ P'rak moktoplorin "hhf "ftij ,,, ınaileyh Fransadan başlayarak Kahire e giunek üzere Alman ark~daşlarına yardı~ maksad~- mış. . . . . nundur. Dünkü celsede, mah- talip var ve muayenelerine ait b~zı husul ı ç 

hutiin Avrupayı dolaşacaktır- adan ~areket ederek Roman- le ~ır k_?!·~ma sandıgı teşkkıl - Pekı ama sen evıne nıcın \keme Piç Alinin yaşının tesbi- 1 satı görüşmüşlerdir. m 

L
. . k ti" Y . . . K'' edılecegmı yazmıştık. Haber al bakmıyorsun . 1.. .. .. .. M STANBUL, 

2
8 A.A. - İh- Çekoslovak t l b · ıman şır e yaya gelınış ve tayyaresını os d • .. k d - K 1 h . . tıne uzum gormuştur. aznu- racat offisinden tebliğ edilmiş- a e es ne 

. . y' . d b akarak oradan da bu ıgımıza gore orwna san ıgı- o una avada genış daıre- nun evvelce Marmara Hasan . h d' l Lıman şirketi senelik .. he .etı tence e ~ . tl 'ki nm yeni heyeti idaresi tesekkül ler :resmerkret J?armaklarilc\ıa b' likt h ., . - tır: , . .. e ıye er ~nıınniyesi bugun" saat uçte ıç- raya gelınıştır.kParasu a onı etmi~, birhıci :reisliği kadastro para sayar "ibi •'lıptı Onun için k ır e mu ~:kmk e edlıle- Hamburg ta bır muessese Gerenlerde şelınm' 'ıze ,. 
1 

tı • ··be yapaca tır. .~ • .. .. .. . . " ·:r. • • re yaşı nazarı , .ı ·ate a ın- T" k t" ·· d"k" .. · l' ~ eti ma edecektır. tecru fen ışlerı mudunı Halıt Zıya çok para sarfettıgı ıi anlatmak' d hk• tl'Jd'.. 1 • ur utun. 
0 

untusunc t<ı ıp- Çe~toslo~·akya hukuk faktı r-1 
Bey, katibi umumiliğe muvaze istcyordu. 1 m: an map· u:r e1 1 ıg\~ a- tır. Alman limanlarına külliyet- talebesine İstanbul hukuk t ı l 

O 
' 

·~ ~ ~ ~e heyetinden Necmed<lin Bey, Yedirip içirmegc gelince ö- 5~ ';;ışt1~d _ıç ~dd;an ta ı;ze- li miktarda tütün düküntüsü it-1 be cemiye~i tarafmd:ın bir hat~ 

--
~"-:="r. ~ ıo • -1 :nuhasebecilige İstanbul baş niındeki masaya kocaman bir dtı.n ~.ohukgunu ı ıa etme te- hal edilmek:cdir. Verilecek fi-' ra olmak üzere türkce b~z h 

E 
· el 

1 
. ır mu a eme maznunun ya- at ı kt ·ı t" ·· d" . u ı u 

fen memuru mm, vezn~ ar ı- tepsı çizeli. Sonra bu tepsiyi di- · t b" .. .' l'k _,.1 • • ma ın mı an ı c utun o- kuki e~erler hediye edilccekt' - n·· '"k d l.ı z· )' k 1 sının es. ıtı ıçın ta 1 euı :nış- '·u"ntu""sıı'ndekı" nı"l<otl· "kt ır 

ı h 
ga uyu a a aş memuru ,ıya ımlcre ayırara mevhum par- ·. • n mı :ırma H k k J ı 

F 
• b• k t• • t B ı · 'h d'l · tır tabidir. u u ta eoesinin " a 1 Dl aye Etlı,;m ev er ıntı ap c ı mış- çalan ağzına atar gibi yapıp da H; B 1 ' } arı ır lerdir. mağıııı ~aklattı. işareti hakim ıkmet . ma. ;cemede.. Elinde tutün döküntüsü bu- çay ziyafeti 

ı d
• Tapu müdüriyetinin an!am·~tı: Kadriye Hanımın sabık müs Junan tacirlc;Jmizin malumat al Hukuk fakültesi talebe 

Yakayla 
1 O 1 

e 
ver } b• }' - Karımı baklava ile besli- tantik Hikmet Bey aleyhine ?,'1a~ v~. teklıfte bulunmak üzre miyeti yarın Maksimde bu se~e; 

ır sua ı yorum diyor.. açtığı hakaret davasına, ağır ce 4 .uncu v.~kıf han" da. i~racat ki mezunlar şerefine bir çay zi1 
Haber aldığunıza göre tapu Davacı Hanrm boynunu bük- zada nisanın 15 inci çarşamba offısı~~uracaat edebılırler. 1 yafeti verecektir. 

Rı'zelı' Hu"seyı'n u"ç s~ne .. e .• vv.e. • •• Ad .. apa.z. ar.•. müdüriyeti umumiytsi Sen Be- müş, ona bakıyordu. Hakim sor günü başlanacaktır. E nuva mektebi hakkında ne gibi du: ç 1 "dd . konomi 
kerest f brikasl mudurUOU 0}durmuştU muamele cereyan ett.iğ.i l!ak~ın - Nasıl oldu da s.:ni bu dil- ataıca mu eıumumisİ -------

e a .. .. b" t 'ş fakat İbrahim Ağa da İstanbul tapu muduırıyetın- size verdiler? Ağırcezada D .. 
!" - ~im polis ikinci şube. ın~ddur usl ehmsıız'ın elinden bıçağnu: den sormuştur. - Annr.ın veıdi efendim. Çatalca müddei umumisı' uzce tu•· tü .. n lerı· 
.u.gu Galatada Hu"seyın' ısının e azı ı ır - --· s · · d ı - en ıtıra,~ etmedin mi? Demir Bey, vazifesini sui isti-

ll.ır katil yakalam:ıştır. Bu katil a a mıştır. Evka'°iH - Yüziinü bile go"rmedı'm. ı dd - d -
k 

J d 1 ' ma ma esın en agır ceza 

uç sene evvel Ada pazarın?.a .~C:: Bir yankesici ya a an 1 B d h t • - Aranızda geçimsizlik ne mahkemesine tevdi edilmiştir. 
reste fabrikası idare muduru lı O g"lu Meh- an ırma as anesl .. akit bşladı? Demir Beyin, yabnda muhake-
Os . .. .. .. f' r Çankırı sman o etın~~ B:~ ol~.rml~şo~: :til met Efendi .~ıhtn:ı ~yun~a 20 ya aklı olacak - Evlencliğimi:ı:in haftasın- mesine baslan:ıcaktır. 
lfiiseyi: fiı~a:ı ~~t~akip eline dola:ır~e.n :!;~:!~;:ı~d~r:~ Bandırmada inşası takarrür ıla . .:_ A kuım, senin gözün yok Tramvay faciası 
~te bir nüfus tezkeresi geçir- ~~n esıc~ Hiristo yakalan- eden 20 yataklı hastahanenin mu? Be-n bıı adama varmam di- tahkik atı 

f b
. li · Giilhane parkının önünde 'llış. ve Abdu"lgafur namile ınuh- ~.mı§ ır. inşasına Pertevniyal vakıf ida- yemedin mi? 

~ıf "ehirlerde amelelik ve renç mıştır. • resi tara ından 15 ın ra veni - Dülgerdir, eli ekmek tu-~ d b l k ·ı · · ak d'l · · bir tramvay kazasına kurban o-
!lerlik.e yaşamaya başl~ştır. Sefalet yüzün en ı e - mek suretı e ıştır e ' mıştır. tar diyerek acele nikah ettiler. lan, feci l;.r surette parçalanan 

Aradan .. geçtıkten • • k t" İnşa edilecek hastahanenin ar- Halbuki tenbelin biri imis .. Ha' , uç sene - "'- lennı es ı sası da Bandırma beledi"csi ta • gazete miivc.:ziin11 ait tahkika-
sonra artık unutulduguna h=· . . . " sılı anlaşa:ı1adık efendim.. ta müddei umumi muavinlerin.-
'neden Rı'zelı' Hu"seyin tstanbu- Tahtakalede Izm.ıt ot.elinde ra_ fından.tahsis edilmiş oldu- Reis sofdu: ı f ı bi h 1 d k d ı 1 den Niyazi Bey vaz'ıyet etmiş-
a gelip çalışmayı muvafık buJo. oturan Sami çok se 1 •• r . a e gun .;n ınJaata Y~ mBa d)aş a- - İşe gitmez mi? tir. Maamafih, hadisede herl1an 
ııuş ve gelip Galatada bir yere gelmiş olmasından rn~teess~~len nac tır. ıı s~~h. e 'hn. ırmla - Kısın soğuk diye gitmez . b' t .. .. ··ı . 
Abdül f rnı'le yerleşmiş- intihara teşebbüs etınış ve J! et kazasının en mu ım ı tıyac a- efendim. gı ır e eyyup goru ememış-

ga ur na . . d d b' .. d · d'l · tir tir. le sağ ve ııol bileklen~ ~~r rın an ınsı e temın e t mış · 

Dün polisler Abdülgafurun ıarıru kesmi§tir. Samı ye:1ş~e- olacak~ır. • • E f B k 
<ati! Rizeli Hüseyin olduğunu rek hastahaneye nakledılınış- Yenıcamı avlusundakı sna - an ası Macar seyyhlar 
Yice tesbit ctınisler ve yakala- tir. arzuhalcılar Hey' eti umumiye dün 
llışl~rdır. • . . Tavuk ve hindi hırsızlan Yenicamide muvakkithane toplandı Dün 40 kişilik bir 

Rı:ı:eli Hüseyin cinayeti ıtıraf Ç"f · ı rde sırasında cami merdivenlerin- ld' !tın' kif 
1 

k tc kifa ı - Şişlide ı tecevıı: e Esnaf bankası heyeti umu- grup ge ı 
· ış ve tev o unara v İ ·ı Efendinin de daktilo makinesile istida ya-leye nakledilm;.,tı· kunduracı smaı a- miy.e i.çtimaı diı.'n yapılmıctır. Dünkü' konvansı'yonelle Ma-

""' r. "'-"" ı.-ız g:~;ş, bir koç, 6 ı:an baZ1 arzuhalciler fuzuli ola -< ,.,. ... _ 
11

,,., .,.,_ Bu ıçtımacla valı Muhiddin B.le caristandan şehrimize muhtelif 
~ 1 d tavuk çalınıştır. . rak işgal etmiş olduğu Evkaf i- vali muavini Fazlı Bey de bu- yüksek meslek erbabından bir 

yna ıçeşme e yangın 
2 

_ Kısıklıda Münif Beyın daresinin nazarı dikkatini cel- Junmuştur. 1 o-nıp gelm;ştir 
AynaJıreşmede Emin camii · d hırsız airmis üç betmiş ve dini müesseseler mü H t' · d "' . . ". • -s • • • • bahçesıne e • . düri eti ile Evkaf idaresi bun- ~l-'.e ı ~.umıye e banka 1 40 kışıden mıirekkep olan bu 

okagmda kasap Dıınıtıinm o- hindi çalmıştır. Y . . . • heyetı ıdaresının geçen seneki , gnıp dcıttor hakim ve Peşte 
Urcluğu evden yangın çıkmış, k • t · la:;.ın kaldırıl~~ı ıcın vılayete hesabat blançosu Vt" faaliyet ra i Darülfi.inun~ miiclerrislerinden 
evessüüne meydan verilmeden Karısını vurma ıs emış muracaat etmıştır. poru okunmus tas,·ip ed'J · .. kk · .. . " . · ı mış- mure eptır. 

'onclürülmüstür. Kumkapı ni§ancasın.da Çalgı Çay ziyafeti tır. Geçen senenın faaliyet ra- Macarlar şehrimizde dört 

Azılı bir hırsız 
E ·ref isminde bir açıkgöz 

r Oflt~şı caddesinde e~zcı İb
ah"ıı Aganın clükkaılınl soy-
1a ,a karar vermiş ve gece ya-
161ncla'l tam yarım saat 
0 nra gidip kapıyı kurcalamağa 
~81anııs, fakat bu esnada İbra-
1~ Ağ~ tarafından gö:rülüp 
<ı <ı lanmrstır. 

sokağında oturan sa:ıye Ha: . .. . P?nından sonra hu sene takip e gün kalacaklar ve bundan sonra 
nmı ile zevci Sadeddın Efendi Muhtelıt mubadele komısyo dılecek programa geçilmiş u- bur<:dan Atinaya hareket ede-
arasmda ailevi bir meseleden nu M:. Holştad ve Mad~~ Holş fa~ b~zı. ta<lilatla bıı da tasvip ceklerdir. 
kavga çıkmıştır. tad dun, Te~başınd~kı ık:ımet edılmıştır. . . Dün grup, grup sehrimizin 

Evvelki gece Safiye Hanını gahla~da b~r çay zıya~~tı ver . Yapılan r.eııı ;<lare. meclisi in şaya·u tema a yerlerini gezıniş
Nişanca caddesinden geçerken mişlerdır. Zıyaf.ete, Turk ve ~h.abatı n~tıcesınde ıdare ınec- lercir. 
kocası Sadeddin Efendi biırlen- Yunan delegelerı ve M: H~lşta lısıne _yem. a~a .. olara~ Emniyet Paskalya yortularım geçir
bite önüne çımış ve üzerine ta- dm dostları davet edılmışler- san<lıgı mu~uru Tevfık, eski a- mek üıre evvelki gün Prag ti
banca ile bir el ateş etmiştir. dir. ~a~an Sez~ı .ve Ş?ban Beyler caret mektebi alisi talebesinden 
Kurşun Safiye Hanıma isabet M .. vt. M~am Holşta?n! ın1ih~p e~ı11?1ışlerclır. otuz ~i~ilik bir seyya.h grubu 

· ı·akat Sadeddin Efen- ziyafetı davetlilere çok samımı Murakıplıklere Abdurrah- gelmıştı. Bunlar da dıin şehrin 
etınemış. . 1 · · - - · b' D ı t ba k h ·ı · d' Safi e Hanımı vurdum zan- bir gece geçınne en ıçın ıyı ır man ~e. eve n as~ m~ ~- gezı ecek yerlcrıni ve müzeleri 

~ Y v~aile -.ımuçtur. sebecısı "R~ha B ler ~cçılmışt•r. <lolapmşlı>rdır. 

Bir Amerikalı grup talip çıktı; 
buhran geçiyor mu? 

. Düzce tlitiinlerinden m\ihim ı gibi burada da Ankarada tertiı 
bır kısmı bu .. s~ne. ~tıl~d~ olunan büyük sanayi nümune 
kahmştır. Tutun ınhısar ıdaresı ı sergisine fabrikaların ve sal 
ve İktısat ,-~kale~. bu .tütünle~e n_ıüessesatı sanaiyenin iştirakle 
mahreç arar::e_n du~ bır Amen- n meseles~le meşgul olacaktır. 
kahg~~. mühım ~ıktard.a Düz- Bugün sanayi birliğinde ya 
ce tu~unu ~l?Jak uzere Tıcareti pılacak içtimada Vedat Nedin 
h_ancıye ofısıne müracaat etmiş Bey fabrikatörlerle temasa gel• 
tır. cekt' M ·ı h d"' T' . .. ır. umaı ey un ıcaret 

Ofıs bu n_ıuı:aca.at'. derhal ala- Odasile temas etmiştir. 
kadarlara bıldırmıştır . Düne kadar cemiyete 60 fab 

Bu~day fiati düşüyor 
rika sergiye i tirak için müı-a 
caat etmiştir. 

Son günlerde buğday fiatleri Fındık piyasası 
O:ühim surette tenezzlil etmiş.-
tır. Borsada buğday fiatleri 6 Fındık fiatleri Avrupa piya 
kuruşa kadar düşmüştür. Bunun saları~ci~. son ~n~erde mühin 
başlıca sebebi son zamanlarda ~ı-effu göstennıştır. Hamburı 
Anadoludan gayri muntazam ve ptyasasmda Türk malı çok iy 
fazla miktarda buğday gelmesi- fiat bulduğundan ihracat y;wıl
dir. Aldığ1m1z malfımata naza- maktadır. 
ran İktısat vekfileti bu meseleyi 
tetkike ba~lamıştır. 

Diğer taraftan bu vaziyetten 
fazla müteessir olan Trakya ta
cirleri de lktısat vekaletine mü
racaatla şirketin nakliye ve va
gon tahliye ücretlerinin tenzili
ni istemiglerdir. 

Sanayi nümune sergi
sine hazırlık 

Bir müddetten beri İzmirde 
bulunan Mim tasarruf ve İktı
sat cemiyeti muamelat müdürü 
Vedat Nedim Bey dün şehrimi
ze gelmiştir. Vedat Nedim Bey 
ııehrimi:ıde de İzmiı de oldneu 

Ceviz ağaçlarının 
kesilmesi menedildi 

Ceviz ağaçlan son seneleı 
zarfında bütün memlekette bli 
yük bir katliama uğramıştır. 
Anadolunun bir çok 'Yerlerindı 
- meyvesiz ağaçların kesilebile 
ceği hakkındaki hükümden istı 
fade ed~lerek ceviz ağacı kalmı 
yacak bır raddeye gelinceye ka
dar kesilmiştir. 

İktısat vekaleti bunun önü
ne geçmek için ceviz ağaçlan 
nın meyvesiz olsa dahi fevkala 
de müsaade olmadıkça kesilemi· 
yeceğini alakadarlara bildin-
..: ' " .-r. 

, E~ref yakalanınca İbrahim 
garı bıçakla öldürmeğe teşeb nıle kaçmıstır. 

-- -""1' •avın nıımıstır. 1 ı;uuu t akalamrş-: j tur. 
•JllU: 
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srın unıde.~l"Millfyet" tir 
29 MART 1931 

l:>AREHANE - Ankara cadde.! 
: 100 Telıınf adreai: Milliyet, ı .. 
ıbuL 

Telefon nwnaraları ı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
:; Türkiye için Hariç içiıı 
ayiığı 400 kurut 800 kurut 

750 .. 1400 " 
; 1 

ç 1 
.. 1400 H 27~ H 

- -··-Gelen evrak geri verilmez • \1üdcieti geçen nüshalar 10 kurut 
ı 1 . Gazete u matbaaya ait itler 

1 a. üdiriyete müracaat edil.it. 
:iazetcmiz ilinlann meı'uliyetini 

İJUI etmez. 

eden kitabında - ilkbaharın te 
siri ile olacak- aşka öyle bir 

--'------=----::------~~------1--1 cazibe, öyle bir ülviyet vermiş 
ki mevzuun hazinliğine rağ

~ men, şa:hısların senelerce süren 

Bekleyen kızın aldığı haber 
Kitapların uzunluğu sahifele geciıkmez. o kadar kıi genç kız ve büyük lbir romancı mahareti 

rinin adedile değil, muhteviya- onunla evlenir. Fakat yurdun- le ifade edilmiş olan jstırapla
ıtının kesafetile ölçülür. Bir e- dan kaçmış olan Bardini'de ha rına rağmen sevmek fiili haya
serin hacmini ıkelimelerin mec- la, her dakika gene kaçmağa a- tın yegane zahmet ve külfete 
muundan ziyade her birinin made bir adam hali vardır. Bu- değer işi olarak meydana çıkı- Bu bir k?yde ~aşlayan ve. g~ J nuizinli çıkarak geldiği günle-

1 
G' 
Pi 

sikleti teşkil eder. Yüzlerce sa- nun faııkına varan Stephy, koca yor. Bu bahiste sahsi tecrübele n~. orada bıten bır _ma~~ra ~dı. 1 ri be~lemek devri başlamıştı. ... 
hifelik kitaplar vardır ki garip sının kendisini günün birinde rimiz nazarımızda en doğrula- Böyle maceralar kımbılır şım- Bu hal aylarca ve bir lcac sene 
bir kısalık, cücelik manzarası terkedivereceğini anlar; mani rı, en kıymetlileridir ve böyle diye 'kadar ka_ç ~enç kı~ı:ı ba- devam etti. Fakat br ~geldi 
arzederler. Buna mukabil bazı olmak için türlü türlü çareler olması da mantıkidir. Binaena- şından geçmıştır! ... Sızın de ki çocuk artık cocuk olmaktan 
eserler biliriz ki her kelimesine düşünür; fa:kat mani olamıya- leyh,Sigrid Undest'in kitabın- işittiğiniz, bildi_ği_?iz ~öyle vak çı:kmış, bir delikanlı olmuştu. 
ayrı bir mana, bir siklet ilave cağını ve kocasının ıkaçmak ü- da aşka dair yeni bir keşif ıkar- alar varsa ıbu hıkayenın kahra- Daha büyük bir tahsil görmek 
edilmiştir ve bunların son sahi zere olduğunu anladığı bir da- şısrnda bulunmayız. Fakat on- ~:1'1.r oı.aı:ı. kızı da_ha i_Y.i .g?zü- için daha uzak bir yere gitme
fesini okuduktan sonra da he- !kLkada böyle bir fel3ıketin acı- da aşka dair yeni bir ıkeşif ~tar- n~~~ onı ıne. ~etırebılırsınız . . si lazımgelmişti. Artık kız da 
nüz bitirmediğimizi, kapattığı- sma tahammül edemeyeceğini cek, hisler alemile barıştıracak Koyun zengmı sayılanlarından bir çocuk olmaktan çrkmrş bir 
mız yaprağın muhteviyatının görerek kendisi J erôme'u ter- ·bir socakhk, bir nevi ,şevk var- bir adamın kızıydi. Kaç sene- gene kız olmuştu. Genç 'kız 
daha uzun müddet dimağımız- kedip kaçmağa karar verir, ve dır ki bu, ayni zamanda san'at dir komşulardan birinin erkek şimdi bir kere daha büyÜk bir 

Bugünkü hava da aç~la~ak ve yayılacağını his derhal evin.den çıkar gider. noktai nazarından da bir muvaf çocuğu. ile _bi'.li.kte oynamış, va rztrrap duydu. Çünkü delikanlı 
S d I Es 

· .. fakıyet ,sayılır. Heı;halde llkba ılut ıgecırmıştı Fakat kit gide daha - 'd' d s 
· ~ en r , hararet 5 • .'i enaz J,5 e erız. şte uzun eser, kesif o- enn uçüncü kısmı ehemmi • · · uzaga gı ıyor u. onra 

r ,, ı.c. ur nız~Ar P"l ra1. ve larrdrr; her cümlesi bizi durdu- yetsiz ve hatta kıymetsizdir: har, esasen çok kıymetli bir ro s7_neler geçtikçe ikisi de büyü genç kızın kalbine korimlar gir-

!
•, wa kapalı ran, ruhumuzu uzak veya derin Jerôme Bardini yalnız kaldrk- mancr olan Sigrid Undset'in en du. ~ızın ıba·!Jası .. zengin sayı- di. O artık büyük bir şehre git-
ı ?üşünmelere sevkeden, ayrı bir tan sonra sokakta kimsesiz bir güzel, en tatlı kitaplarındandır lan hır .. ad~m~~- Obürünün ise mişti. Hop işittiği şeyler bü-

lıa aleme götüren, hülasa nüfuz e- çocuk bulur, yanına alır terbi- ve fevkaliide .güzel sahifeleri babası ~lmuş~u_._ J?.u!. kalan ana yii~ şehirlere giden köylü genç 
idi)~ ı-Li .... L dilmesi en çok zamana muhtaçlıye etmeğe başlar; fakat' günün mı<htevidir.,,.,,.,,. sı ç<?cu~unu au~uturken n:ıah- len ıkorkunç tuzaklara düştük-
- L!? olanıdır. birinde çocuğu elinden alırlar. ru~ıy~tın acılıgııu çekmıyor !erini göstermiyor muydu?. 

ha S } h Jean Giraudoux'nun kitapla- O aralık kendisini ar<'..mağa ge Aşkın bir de tumturaklı, gü- degıldı. Fakat bu çocuğun belki Bir takım kadınlar onun sevdi 
İ el aramak ! rı da bu oümledendir. Onun her len ihtiyar Fontranges -ki Bel rültülü, debdebeli ve cok sözlü de bir gün kendisine güvey ola- ği bu saf gencin etrafını alıp 

U
~ Hiç dikkat ettiniz mı bilmem, h~g.~ bir eserinden her hangi la ve Eglantine'in başlıca kah- bir cephesi vardır. Bw:ı.u da M. cağını düşünen zengin köylü kendisini zapteder1erse .. O za 
ı srde açık çakı olan adam ö- bır cumleyi intihap ediniz: o ramanlarından biridir- onu Yves de Constantin isminde ye o~a yardım ediyordu. Kendisi- man delikanlı mektebi, kitabı, 
1 ,uı deki eşyayı çenter, elinde kadar olgun ve zengindlr ki, ta tekrar Avrupaya götürür. Bar- ni bir Fraınsız :romancısının neş n~-~rkek çocuğu y,aktu. Büyü t~~s~li_ ve .. Köyde bıraktığı sev 
f•ta kurşun kalem olan önündeki kip eden cümleye geçmeden ev dini evine avdet eder mi? Bil- rettiği ve hayli muvaffak olan dugu_ ~ kızını mutlaika gılısını unutmryaoak mıydı?? .. 

J tdc1i karalar, elinde çakmak o- vel onun size açtığı, getirdiği I miyoruz. eserinde temaşa edeıbilirsiniz.3 z_engm bır ":~~a vermek eme- Genç ıkız kendi ıkendine hep 
.ısoı, muttasıl çakar ve ağzında havada bir müddet tenefüs et- Eserin en güzel tarafı birinci Her işin gürültüsüz, fazla söz imde d·e degıldı. 'Bu komşu ço- bunları düşünüciken sevdiği de
,medcızı olan da çiğner. ~ek mecburiyetini hissedersi- kwındır. Giraudoux ıburada hü sarfedilmeksizin yapılmasını is c~ğu büyürse ve yetiştirilirse likanhya tahsiline devam için 

ak tJe İşittim ki Polis İstanbulun ruz. O tek cümle dimağınızda nerini bütün kuvvetilc sarfet- temekliğim bilmem sükut ve bir gün mühim bir adam ola- uzak bir yere gidebilmek imka 
ınıı 1 paıık takımı yataklarında silah o~ c~l~ olur, ?ir sahife ,oın mi.ş~r. Bardini'nin zevcesine, sükunete meylimden midir, fa- cağına dair ıköylüde müphem mm veren babasına sanki düs
rik,du.mağa başlamıs. Mükemmel mı~lı çogalır, kelımeler bir çok evını teı:ikettikten sonra bir kat ıbana öyle geliyor ki ağzı bir his varoı. Bunu nereden an man oluyordu. , 
.e j raılbir. Yalnız bu~u sade ayak kelımeler doğurur, bir çok şey 

1 
der7 k_~n.'.ll'mda v: ~?ayet. bir kalabalık ve hareketleri patır- lıyordu? .. İçine böyle doğu- Mamafih bu koıııkular boştu. 

• 
1 
~apmına değil umuma teşmil et ler canlandırır ve hatırlatır. Ha 

1 
kahır onunde geçırdıgı dakıka- dılı insanların bu kadar lüzum- yordu. Çocuk büyüdükçe köy- Çünkü genç köylü büyük biri

İıls ar:li. Bakın 
0 

zaman cerh ve kiki bir san'aıtkarın elinde keli- f~~ Giraudoux'nun her halde en suz yere çırpınmak ve söylen- deki m·ektep \kafi gelmedi. Da- natla çalışarak her sene muvaf 
Ü!cJle :1 vak'aları nekadar azalır. meler ~oı:ıkunç bir kuvvet ikti- guzel, eı; yijksek yazılarından- mekten bir nevi hicap duymala ha büyük bir mevkezdeki bir fakiyeti arttıkça sevdiği lı:ızı 

sor.ı -nkü elinde silah olan adam sap _edıyorlar. dır. Hulasa, zamanımızın haki- n !azını gelir. Hele aşk gibi en mektebe yollandı. O geceli bir daha çok seviyor görünüyordu. 
/liı Fcıhı olmayan adamdan yüzde' . Giraud~mx'n:ın son çıkan ese ki edipleri arasında !birinci saf- mahrem, en hususi olan lbir lba- mektebe !kapanmak üzere gi- Art~k iki gıenç için istikbalin 
,ta~ ni§' hzla kan döker ... ve gayri rı de .a~.nı.mahıye.~edir./~rôme ta bulun~ Giraud~ bu sef_er his etrafında velvele çıkarmağı d~cik.en kız ilk defa kendisinde !hazırladığı saadet yaklaşıyor-
fC fetı·ri olar<:.k ~ilah kullanır. Bardını n!n serguzeştlerı (1), d~ e~fes bır eser vucude getır- biraz adaba mugayir buluyo- hır acı duymuştu. Şimdi anlı- du. Bir buçuk sene sonra deli-

li . }' r\1"d' · f b' bundan bırkaç sene evvel inti- mıştır. rum. Fakat sevmenin bu tarzı yordu ki ondan ayrılmak ken- kanlı bir hekim olarak köye 
1 a~'.!Jnıo ı< ı:. ~. ırıye 1 ınası şar etmiş olan Bella ve Eglan-ı • • * müstesna şahsiyetlere vergi o- disi için kolay bir şeyolmıya- döndüğü zaman sevdiği kızı al 
5ıu; a~ Çel· "!.!ku_r ~~n.un _sıf?tile tine'in bir nevi devamı ise de Aşkı sevmek ister misiniz? -lacak ki Don Juan - les Pins caktı .. Bundan sonra artrk o- mıyaca:k mıydı?.. Fakat bir 
•f\r' ;51 ın~ı.J Polıs ~~dmyetı bına-. büs~üt_ün müstakil bir macera- ~a?ın romancrları okuyunuz. ki,bar ve zek;i kaıhramanları onu ~ hastaltk kızın babasını bu dün 
·ir.Jı yel g mış de< ıl•m, amm.! cşı yı hıkaye etmektedir. J erôme Sızı aşkla barn;tırmakta onla- ihtiyar etmişler. Filhakika ıkita !ur. Mily'ınin Vezet'den bir ço- yadan ayırdı. Kız anası ile yal
~.~ıı.''.r,tu c ınek ıçin giderim. Es- Bardini, Fransanın ufak bir seh 1 rm müstesna bir mahareti var- bm en mühim şahrslarından o- cuqu olacaktır. Kocası bunu mz ,kalmıştı. Delikanlı için bu 
1~e•i Z.e~ Sırayı D vletin çalıştrgı rinde mütevazi bir maliye ~e- dır. Meğer ki size, ona karşı lan Yves de Vezet hem se- duyunca, ailenin şerefi namma dul kadının yardımmı bekle-
\a rk~_b·". :11n_ asıl ismi "Tomruk murudur. Günün biriınde git- ~ef;ret ve husumet te1kin etıme- fafot katibi hem muharrirdir; hareket edereık karısını müthiş me'k acı geliyordu. Fakat bu 
~.ru-~ıır~-;ı" dır. Vechi~esmiyesini meğe, dcğişmeğe, büsbütün• ge ka~kışsmlar. Her halde aşkı se'vdiği ıkadnı•, Avrupamn en bir ameliyeye icbar eder. Bu- bir buçuk sene de nihayet geç
~~ 'uzruyorum, fakat Istanbulun başka bir alemde başka bira- ı' soğuk kanlılıkla, objektif bir yüksek alimlerinden iki İsviç- nun üzerine Mily evini terıkede ti. Kızın ümidi yerine gelecek, 
ı~mıeski ve berl.ıat binalarından dam olarak yeni bir benlik e-

1 
tarzda göıımeleri'< imkansızdır. relinin gelini ve zevcesi, ve ıken rek Vezet'nin yanma gider. Fa dul kadın bu güveysi ile evini 

tı ~~ru olduğunu L liyorum. Kısa- dinmeğe ve yeni bir hayat ya-; An~ak, aşk iki suretle mütalea disi de !'ilim denecek katla!' mü- kat nihayet sevdiği kadına ka- şenlendirecek değil miydi? ... 
• \.<;Jasoyleyeyir.ı, bu binanın şim- şamağa !karar verir. Vebir sabah 1 edilebilir. Biri aşık gözüyle, ya tefennin bir ıkadındı:r. Bu ayar vuşan Vezet'de bu ıkadını sonu- Fakat kazandığı parlak muvaf 
~ sin i halile, pisliği, tahammül- evini, karısını, çocuğunu teııke- ni nikbinane; digeri fen adamx da iki şahsın karşı !karşıya ge- ~a ık~da~'. sevebileceğine dair ha! fakiyet genç hekimin gözlerini 

' "13 ;a kokusu, rutubeti ve pen- dip gider. göııüyle, yani bitarafane. Bina- lince biribirleırine neler söyleye fıf bır şuphe uyanmıştır... Ki- köyüne değil peık muhteşem bir 

. ._ ........ 
Spor 

İzmir muhteliti 
Son kadrosu tesbit 

olundu 
İZMİR 27 - İzmir futbo 

heyeti gazetelere gönderdiğ 

bir tebliğ ile, üçü ihtiyat olma1' 
üzere muhteliti tesbit ederek o· 
yuncuları son anrenman macı· 
na davet etti. · 

İki haftadan heri hazırlık 
maçı yapan İzmir muhteliti 
bu hafta esaslı bir tertip haliı• 
de son talim müsabakasmı ya· 
parak kat'i şeklini iktisap ede
cek ve hafta arasında da yapa· 
cağı bir iki eksersisten sonrn 
büyük maça müheyya bir va:d 
yet almış olacaktır. 
Beş klüpten seçilip davet edi

len oyuncuların isimleri itibarı 
le sahaya çıkacak olan İzmir 
muhteliti aşağıdaki şekli alacak 
tır .• 

K.S.K 
LUtfi 

A G. 1'. 
Hilmı Hakkı 

t. İ. S. A 
Lutfi İhsan Feyzi 

A.O. A. G.T. K.S.K. A.O 
Hüseyin Hakkı Muzaffer Esa 

Sai· 
Bu oyunculardan artan Rızr 

K.S.K. Hayri İ. S. Fuat G.T 
Beylerin de münavebe sııreti!t 
oynamaları ihtiyat olmaları hr 
sebile Iazımedendir. Mcamafil 
bu üç oyuncunun n1ti<la'aa hcıf 
ve for hattında'~i rak;plcrin 
nazaran muvaffakiyeti ~ö::c c;a· 
pacak olursa o zanı:ı:1 onlanı 
yerine bunlar geçmis olacaktır 

Altay Kıbrısa 
davet edildi 

Altay idman yurdu birine 
futbol takımı Kıbrısa davet c 
dilmiştir. Kıbrısta Lefkoşedı 
islam ve hıristiyan futlıo'cula
rından müteşekkil ~ir takıml
maç yapması teklif edilrı;.; w 
şeraitin bildirilme .i ·ca 
mustur. Altay idare he:ı; cu b 
teklif üzerinde mü a er tta bt 
lunarak bir karar vcrecel-.·tir 
Altaylılar, bu seyahati kabu 
etmek iı;in mani gürerr. ·nektf 
<lirler. Uyuşulabildiği takdirde 
Altaylılar mayıs iptidalarınd· 
Kıbrısa gideceklerdir. 

F c <l='· ; Iğı ile Polis vakarını, Hü- Gittiği yer Amerika' dır. enalyh nefretin, bedbinliğin, cekılerini ve ne uzuın söyleye- taıp da bu nokta Ü2lerinde bi- yere çevirmişti: Paris ... 
,..r- net haysiyetini telif etmek New - York'a büsbütün yeni 1 tumturaklı kelimelerin burada oeklerini tahmin edersiniz. Bu ter._ İşte ıbu basit, d?nyanın her Gid~p orada çalışacak, meş-
'Jrsuıil değildir. İ~<i gün evvelki hüviyetsiz, isimsiz, mazisiz bi; ı y~i ~lm~ması lazım. Onun için i'ki aşık, biribirlerine kitabın üç yermde ve her dakikada vuku- hur olacaktL Genç kızın !korku millete rey ve arzusunu yen'dc. 
~ .so. eteler, Belediye, Düyunu adam olarak ayak lbasmıştrr. o dır kı aşktan ıbaıhsedeı:ıken en te ikisini işgal eden sonu gelme bulan bu hadise o 'kadar gürül su !bundan sonra bir hakikat izhar etmek fırsatını veren me
l,. .Jl;- umiye binasına geçerse, eski rada, um~i ı~ahçelerin birin- doğru, en m~tik~ yol1:1 bul~- yen nutuklar irat ederler. An- tü hareket ve söylenme O.çin oldu. Çünkü lbir .gün geldi ki bus intihabatı nisan nihay;.t'e 
[ li.. etliye binasına da Polis Mü- de Stephy ısmınde bir genç kı- !ar onun lehınde ıdareı kelam cak, hayatlarını, şahsiytlerini, de cereyan eder 'ki siz de ıhaki- genç hekimin kendisinin hoca- rine kadar ikmal edi!miş ve ma 
~ . ~ yetinin geçeceğini yazıyor- za rast gelir. Bu asri !Johen- edenler ve bunlar arasında da temayüllerini ve nihayet aşkla katten bunun müsesna bir vak'a sı olan bir adamın kızmı aldı- yıs 11 de yeni Meclis toplanın~ 
~, rr lı, sevindım ve bu fırsattan grin,, Stephy'yi teshir etmekte kadml?rdır, ıkadınlar ki biz er- rını bu nutuklar sayesinde keş- olduğuna inarunağa başlarsı- ğı haberi geldi. O zamana ka- olacaktır. 
ç ;)İz fade ederek 

0 
musibet binayı (1) Avventures de Jerôme Bardi- ~~en~ -~ş~ '~?kiki hayatta fediyoruz. Diyeceksiniz ki mü- mz. Fakat ıbir romancının hü- dar bekleyen kız bu haber kar- Halk fırkasının büyük lid·r· 

pn j, mek istedim. Kusura bakma ni. Naşiri: Emile _ Paul, Paris. ılave etıgımız şıır havasını aş- ellif ıbunu !bize başka bir suret- ne:h ma_ri~eti de ıbundaı:ı ib:U-et şısında ne diyeceıkti? . . . Bir milletin intihabına arz edeceğ 
ılıım . ıkın yalnııımuhayyel tarafında, le öğretebilirdi. Tabii. Fakat değil mıdır? Onun vazifesı en şey söylemedi. mebus listesini bugünlerde ha-
~a < Pul me 'el • yapmak '<adar ince ola.ı pul ip- yani bahsinde, hikayesinde her ferdin -<hakiki ıolsun, mu- ehemmiyetsiz bir meseleyi dal - -- zırlayacaklar ve intihaptan bir 

. s esı t 1· · b. d hAIA 1 k l d b dak M ki j 'j " ~ k i hsil, li . a ının ız e a a basıtleştirile- yaratma ta muvaffak olur- hayyel olsun- bir huyu, bir hu an ııma;k u landıımak, .ga e ep 1 er nıusa 1 ası gün e"vel isimlerini gazetelerle 

1 
· r·ve zım meml~ket.te, senet, kun memesi, tamga kanunun ilk mü !ar. İşte, son günlerde susiyoti vardır. Bunların.ki de zetecilerin kullandııkları hibe- U ilan ettireceklerdir. 
~b'uııt,1 a~~ıha_l, ıl?"ıhaber, elhas- rettiplerinden olan eski nazır çıkan bir kitap bu hu- fevkalade natuk ve !beliğ ol- del tabirle şişirmek, ıbir lkıvılcı- Tatil 1.ararı . Türk milletinin her zamar 

ve pu .u~er~_ne -~roza . atarken Hallaç yan Efendinin ona ver-1 susta ıbize yeni bir misal getiri- maktır. mı bir yangın şeklinde göster- K olduğu gibi bu sefer de Büyü!-
! ııu 

1 
~a _sııı urkuten bır umacı diği Keşmekeşlik ruhunun yor: Mm Sigrid Undset'in llk- Yvesde Vezet ,Mily H is- mek değil midir? Bu noktai na 79 uncu hafta birinciliğini kurtarıcısının kıymetli tasvib-

~lada ır · P.~l c~zası. Ben, kanun bir türlü izale edilememe- bahar ından bahsetmek istiyo- minde bir !kadı sever. Mily zardan M. Yves de Constantin Ticaret mektebinden 441 Zıya !erine iktiran eden listedeki i· 
lkest 1: ogrenılen mekteplerde sinden mı, yoksa pul cezası al- rum (2). Mm. Undset Norve- de genç eııkeği şiddetle sevmek fevkalade muvaffa:k olmuştur. B. kazanmıştır. Yazızı .~u~ur: s~~lere reylerini verecekleri şüı 

1 [r L' ~ um, .. senelerce resmi hu- mak zevkının galebesinden mr? 1 cin en iyi rcmancılarındandır. tedir. Fakat evlidir. Ancak, ko Zaten eseri, iher sahifede artan Son haftanın en muhım ha- hsızdir. Son günlerde en çoJ.
ı jıiün; ı • ı::ıuesseseler?e çalış- Bana bu satırları yazdıran. U:m~iretle ?ayat kar>eısında casından memnun olmadığı i- bir merakla okunuyor. Onda, beri Millet Meclisinin dört se- merak edilen şey yeni Meclisin 

f 
1 

mel • hala 2X3 _santım ebadrn~a- şey gazetelerde pul mufettişle-l nık!bındır denıle:nez. Fakat bir çin ondan ayrılmak arzusunda- nereden geldiğini !bilmediğim nelik içtima devresini nihayete nasrl bir sima arzedeceğidir. 
ı eme ıulun ~eresıne, ~e şekılde ım rinin taraf taraf gezip ceza kes- kaç gün evvel tercümesi intişar dır. Bu aralrk feci bir hadise o- bir nevi cazibe var. İşte size l:ıu erdirmeden tatil kararı vererek Bakalım millet vekillig· i gibi çoı 

've tarıh atılır bır türlü ög" re- k ld kl _ 1 . kitabı onun ı'çi- tavsı· d' d - J dı - A d' B' . . . . ~e te 0 u arını okumaklıgım (2) Sıgrid Undset: Print:mps Na (3) Con•tantin: Don Juan. ı 0 , _ ,~• ye e ıyo- agı ması r. ga~et ve bir az da feragati icaı 
ı edim ıe ım. ır apandısıt teşhısı dır. FELEK şiri: Stock, Paris. Pins. Na;;iri: Plon Paris. nım. Kazım p~şa Hazretlerinin nu- ettuıen bu mühim vazife kimle-

ybed Mllllyetlrı edebi romanı: 4 = Re:jat NUR! tuklarında ışaret ettikleri gibi rin omuzuna yüklenecek? 
_ ., si beraber bana çay hazırlarlar.- Süha gittikten sonra, ko- tu d N b b ·ı ·· B - -- --~ı B .. r u. azanın a ası e o gun- .- en e_vv_ela Füsun Hanımı ıbir poker çe. vı'rdiık. Epey eğlen-

m. _ . l'J . _. . _ u muşterek sevimli işte biri- ca evd~ tlayı;.-n ve yengemle be- ku·· ı'şele -'A'- '- ı d ı k , _ ·- b' 
1 

. re Ud..II «Onuştu ar. ın eme ıstıyorum, dedi. On- celi geren bu parti bize 
~ ~ -~ , ır erme ne kadar yakın ve uy- raber yap yalnız kalıyordum, Yemekten sonra salonda top- dan sonra da cesaret edebilece rısmın" · · - · ~ece ya-
' ı ~' ~V: ' I -, gun olurlar! Gönlümün ta için- ı<;ay~. d~ ~_ı=ir ~eyahatindeın 1 land•k Oldukça kalabahkttk. ğim şüpheli ya... - 'turmu ~~tan geçtıgını unut-

- ,
1 

'f"~ den yanmasına rağmen iki sev- b~r turlu donemedı. O olsaydı Nazanın akrabalarından Şük- . . . N ş 
, ~ gili gibi onları biribirine yakış- bıze çok yakın otuııdukları içiıı ranla, Samiha da bir kaç gün -. Bu gece benı affedını~ azanla odama çıkarken: 
- Nur Tahsin tırır veöyle tasavvur ederim.Fa yazın pek sevimli bir yer olaıı kalmak üzeııe gelmişlerdi. Na- Fahrı Be~ .. Uzwı zaman var ki - Sana ne çdk anlataıcakla-

tçimde zaman, zaman kuv- h kat böyle kısa bir tasavvur bile Bebeğin tadını çıkarabilirdik. zam · oturttuk B' kemanı elıme almadmn. Baba- rım vardı Füsuncuğum ded' - . ı· b' suz ulyalar.yaptıgımı biliye- benı· o kadar harap eder kı· .. U- ~· d' N d . . dd pıyanoya . ıze mın ölümu··nden sonra·-'e slerı'm f kat bun,l d ak ' ı ı N ı ır ızııı anla tutu can bu G.. 
1 

b ;:;ım ı azanın avetını re et- uzun ve gu··zel P"l'V"alar ral- . . . u. r . . a ar; an v ıt yok ki. 
. e t . . F . r , rum. on ümi\n u derin iptila- -- " " tı k b ş gıyı, ahrı Celal anladığı srnı bend b k ık' b'l zun bir hastalıktan kalkınış gi- mekle kendi kendime işkence dı ın zammı ay ettı.. ımdı sı- İ senı ıan dudaklarında belirecek mezken ;~hriaşc:lali~m::1am~= bi yorgun ve kudretsiz kalırım. !tmiş olacaktım. Halbuki gönlü · Fahri Celal onun notalarını zi dinleyelim; tabii bir gün çal- ri~ ;ters~ s~!11 dinleye bili-
. •"e''?.; ı müstehzi büklümlerle, kar- · k' Fahri Celal, beni her görü- rr.ün biraz gürültü içine girme karıştu-ırken: dığrm zaman ne kadar geri kal · ' azan e ım; zaten uy-ı ıgı k .. 

1
.. d . sına ım an var mı? Kayanın ş·· d · b' . • d" .. - 'h . dığom göreceksiniz, dedim. kum yok gibi·· 

•
1
. şaca gon um e, sıhirli bir bile ı'rı'mde yaşayan bu derı·n un e garıp ır ıptila ile Neri- ge ve uşunmemege ı tıyacı B 1 1. alt 1 a ın · ·b· • b' " C ·d· · ar - en ge e ı 1 ay 0 uyıor Fazla ısrar etmedi. Zaten Şük- - Hiç olur mu, Füsun? dedi 
ev ına esmı~ gı ı, anı ır nefret ve hakim fırtınadan haberi :;:~or.a~ü~~nşı!~::ı~~~in h~~=:- ı .. • . Füsunun defterinden galiba Naz~~ bütünlkabiliyetini ranla Seniha da benden ziyade şimdi uyu; allah rahatltk ver~ 

ı dı ;ecek .. Ve ~n la~a:ı:-ıt oldu- yok ... Hele Nazan böyle bk sev- h b 1 ' bu altı ay ıçınde meydana çı- onu dinlemek istiyorlard sin; yarın konuşuruz. 

d 
ınsanların bıle ıstıhzasına · · b' A b'l emen ez er emis gibi. Bana Nazan benı· odama bıraktıg'r k d G Jd' - · d b · ı. e gıyı ır an ı e düşünemez.. ar r. ·e ıgım zaman an en .. . . . 

• 1 ammül edemeyen gönlüm Sazan gülerek:. uzun, uzun, tekrar, tek;~ar oku- zaman saat ~ki ir1i. Bugün evve- çok farıklı buluyorum. Siz ne ı - Söıclenmze ~ak _vermıyo- Nazan çıkınca yatağın üs-
ı e"b?ı ç~k d~rinden_ bağlandığı se~ _ Bizim ni 

1 
, yor. Bazı mısralarını üzerinde ıa İstanbula inmek, son- fikirdesiniz, Füsun Hanmn? r~m:··· Mad.~kı evvela be- t'iine uzandım. Bütün yorgun-

d
. nın mustehzı dudak bük- diye on şan 1 ne alemde? durarak tahliller yapıyor. Ken- ra Taraıbyaya gelmek be-

1 nı dmlemek ıstııyorsunuz peki luğuma rağmen uyıkum kaç-
1 ımc: 

1 
. . . . a sorarım. d · · · ı · · - d · - Ben bir &enedenberidir ki 1 dedi. ' ' mrştı. ID!oseri uyumadan ... ~~~-

ı ı erme derhal derın hır ın- _Akşam, sabah seni düsü-
1 
ıbş.nr erı~kı' o~bu?da_gz1m an tat- nı çok yormuştu; gelir gel- N -· 

c ~ ark ır ve nefretle cevap vere- nüyor diye al ed - 1 ı ır musı ı gı ı ın erken duy mez uzanmak istedim; fa- azanın piyanosunu fevkalade Uzunca süren bir akorttan dığırn zaman ıbeni yıalnız bırak-
, ece Belki bö le b' 'nk' ' .. ay . er. duğum zevk, ~iirlere malik ol- kat çok geç geldig" im ı'çı'n din, _ buluyorum~ Fah~ B_ ey. 'sonra Nazanla beraber çaldılar. mayan hulyalar gene kafamın 

l 
hissir ~- . y acı ır ı ı- B l 1 • S nr b rd d 1 ab !' .ıan kalbım bam başka ola- ana ~y e ge ıyor ki Naza- mak zevkinden o kadar kudret- lenmeden yemeğe oturduk. Fah . 0 3

. 
1 

en ıçım en ge en Bu müziği nasıl dinledim, bil- içinde ıbelirmeğe başladL Bu 
kurtulacak ve belki içinde ~~n, ~ahrı Celale karşı büyük li ki.. ri Celal, biz yemekte iken gel- bıır ar~ ile: meyorum. Yalnız göz1erimin ö- hafta edebiyat mecmuasına bir 

ı o·na:y ruz beni seven bir insanı ~r za ı _vark._, OMnu 0 kadar be- Ondan dinledikten sonra eser di Beni görünce: - Sız Kemınt1:a.~azana ar- nünde kemanının üzerine eğil- _şiir göndermiştim. Yarın çikar-
t !:.laı ti b'I nımsemış ı. amafih Fahri/ ı · b' k · · kada_ş_ lı<k etmez m_ ısınız? miş ince yu··zlü kumral ıbı'r baş sa her halde Fahrı· Cela'l alı:r 

c. we e seve ı ecek bir kabili- Celal de bu minyatu·· .. 
1
.. .. enme ır ıymet verebılıyo- -Aman ne iyi ettiniz Füsuın Şükra 1 s h h 1 

, 
"t belirecek... r yuz u gu- rum. H d d' ' dılar· na enı a emen atı - var.. Müziğin bütün manası Gene uzun uzun münakaşala~ 

zel genç kıza kar ı hi te f _ 1 . ı .. anım, e ı. Nazana hemen gö b !lru 1 ıb 
, Bunları böyle du"şu··nmekle la ıa·kayıt bulunmşu oç B az 1 Mk ektubu tekrar elıme aldım 1 zun aydın demeli, kaç gündür ·F.. H u mra aşta ve ıbu sarı göz ederiz. Fakat ai:aba bu son "-İ-s Y r azen v - uswı anım iyi hatırlat- 1erde toplanmrş .. Bu küçük irimi nasıl ibulacaJk? " 
t ~c "'\_ne kadar boş ve lüzum- Nazanlara gittiğim za~an iki-; -f i~?rıını yavaş, yavaş de- sizi bekıliyordu. . tı, Fahri Bey .. Haydi, keman ılronse il:>ittikten SOJ1I'.a Nazanın .. 

· g Şt ını. C::.oııra hazırlanan yerme o- da · · · ısterız. babasile annesinin iştira.kile (Bitmdi) 



_HAL 

Budanan dallar ne olacak? 
. d dan sonra aldı:k yaca sarfolunuyor acaba? 

Belediyemizin müh~ ışlerle rm ıbu bu anm~. ho gitme- Ri.ayete göre belediye, bun-

lne.şgu! olmadığını iddıa ede.n- ları manzarad . ıç · şaı·~kbali dü- lan kendi hastanelerine gönde 
erı t k · k ... · esrka yor amma,, aıma ıs " . 
tıe e. zıp edece ''.'ır v ka- .. belediyemiz, ağaçların riyorınuş. Hastanelerın odun 
rıyŞ:edıyoruz.; -~u .vesıka~i~~ir. ~ı1:cı~ tendürüstleşmesini te- ve kömür tahsisatı kafi derece 
Mut1 ~ercett.glnımız r~'stünde min için bunları budamağı fal'.- dedir. Bu !budanan ağaç dalla-
. a a, y<>u uzun u .. kım' ~,e diyebı- b' '-al .. .. .. d k' k 
~ız de tesadüf etmişsinizdir. dalı gömıuşse •' rmı ıze .... sa, on'Ulll~ıı e ı · ı-
~on günlevde müthiş ıbir ağaç lir? . . .. _ şa kadar bır yerde sa;calyıp şe-
U<lama faaliyeti v~. Büyük Ağaçlar ıbudtmyor bud~~ hir Wkarasma tevzi etmek da

tddeierde dört tarafa dal bu- zel.. Fakat buf a~~ hangi ihti- ha muvaftlı: olurdu. 
ak almış iri gövdeli ağaçla- kısımları ne 0 uy • 

l 
T 0 raklar kaldırılıyor P A 1 erleri yola kal tırarak kaldırılmaktadır. Amı li 

" . .. .. F rek dükkan arın Y · 'kmali d sonra tramv· y 

Kalay! 

Malumya.. Bakır kaplar, 
uzun müddet kalaysız kalırsa,ba 
kır çalar. Böyle kapta pişmiş ye
mekleri yiyenler, zehirlenebilir
ler. Onun için bakır kapları, sık 
s1k kalaylamak zarureti vardır. 

Karileriınizden aldığımız mek 
tuplarda bazı kalaycrların kap

Laleli de bir mamure oluyor 
brı iyi kalaylamadıklanndan, Büyük bir kısmı yangınlar- bi yüksekte olmamakla bera
kalaya başka maddeler karıştıra dan harap olan lstanbulda her Marmaranrn 'l'eıniz havasın 
rak hazırladıkları bir mahlUhi semt semt mamureler vücude dan hailsiz istifade ettiği için 
kullandıklarından bahsediliy~r. gel\fo;. ~u mamurelerden biri j ha~ ta~'.'1ından .öteden beri 
Mesele, umumi srhhata taalluk de Lalelı,, oluyor. rağbet gormdktedır. 
ettiği için aiakadar olmağa mec Bu civaroa son aylar zarfın- Yalnız yapılan binalar, ya lü 
bur olduk. da ondan fazla apartrman ve zumundan fazla yüksek, yahut 

Eğer böyle bir şey vaki ise 
Belediyenin ehemmiyetle meş

gul olması lazımdır. 

Çapa caddesi 
Aksarayla Çapa arasındaki 

cadde, geçilece'k halde değildir. 
Son yağan yağmurlardan cadde 
bir göl manzarasını almıştır. 
Geç kalan yolcular, yarı belle
rine kadar sulara gömülerek 
evlerine dönebilmekte<lirler. 

Cadde, va tile tevsi edilmis 
ti. Yol yapılaca cı:tr. Fakat bir 
türlü i~e baelanamadr. Belediye 
miz, bu yolu yaptıracak olursa 
bütün Capa ve civarı halkı ken 
disine minnettar kalacaktır. 

Karilerinizden 
Mehmet Nuri 

Yarıda kalan lağam 
Koska caddesinin Laleli A

partmanları karşısındaki kısmın 
da vaktile bir lağam açılmş fa
kat çok geçmeden ameliye, yarı 
da bırakılarak !ağam kapatıl
mıştı. 

bir çok ev yapılmıştır, bir ta- ta dar cepheli ve küçük olu
raftan da yeni yeni inşaat na- yor. İnşaatte bir intizam göze
zarı, dikkate çarpmaktadır. La- tilmeyor. Kullanılan malzeme 
leli, me"ki itibarile Bayazıt gi- itibarile yapılar, ekseriyetle be-

' 1 

ton, yahut yarım betondur. 
Bu ise, inşaat sahiplerin' 

çok pahalrya mal olmaktadlt'. 
Ayni zamanda bu yüzden on 
binlerce liramız da harice git-
mektedir. . 

İnşaatın yarım kagir olarak 
yapılması, betondan beklenen 
faydalan temin etmekle bera
ber, paramızı da yabancı ellere 
gitmekten kurtarır. 

!;' v ~~ne~l~rde, Darul~unun en dil...,ktir. Buradaki toprak yr- yenın ı n en ' 

l,akultesının bulundugu mahal- ~ 1 be' lediyece (40) amele Şirketi buradaki hattı genişlete- Bu !ağam geçenlerde dolmuş Hamallar kahvesı· ı 
ııı ı kkAnl ~ ~ ın arı 1 kt' ve belediye tarafından gönderi-
~ a t taraf.ındak~ d~ Aa ar. !'l (veelivatör) makinesi ça ış- ce ır. 
•<C~lc:e~b:e~le:d~ııy:e~c:e~ı:s:tırn:l~a~k~r~di~l:e==· ~ı~e:..:~=~~~""===':::=:~:======::~==:- len birkaç amele ile burası temi? 

1 

----~~"""'.'"""'.'-"' . lenm.sti. Acaba bu lağamın de- ı.tanbul cihetinde kahveha-

• 

ı 
nize kadar götürülmesi müm- nelerin en ziyade tekasüf etti
ktin değil midir? Diğer taraftan ği mın taka Siı'keci ve ci varile 
bu caddenin paket taşları da ya Ankara caddesinin vilayet ko
rıda kalmıştır. Bu cadde, La- nağına kadar olan kısmıdır. 

1 leliden Langaya ve Nişancaya Bu kahvehanelerin tabeleleri-

l giden caddenin en işlek kısmı- ne dikkat ederseniz her biri bir 
dır. Sonra bu caddenin yanın- şehrin ismini taşıdığını görur
d:ın Nisancaya giden Havuzlu sünüz: Amasya kahvehanesi, 
hamam - sokağının yolu pek Bursa kıraatanesi, Bafra çay-
bozuktur. Koska caddesinin ya- hanesi, Mersin gazinosu, ila
rrda bırakılan paket taşlarının hır... Sirkeci, muhiti itibarile 
ikmali ve Havuzluhamam so~a- işleri icabı lstanbulda bir .kaç 
ğındaki yolun tamiri mümkün 
değil midir? 

Alaeddin 

Kuyular kapanmalı 
Bir kariia:niz yazıyor: 
Laleli ve civarındaki yangın 

yerlerinde açık kuyu ve mahzen 
!er kapatılmadığı için küçük ço
cuklar vebazı dikkatsiz '~imseler 
daima tehlikeye maruzdur. Bun 
lan kapatmak, acaba büyük bir 
masrafa mı mütevakıftır ki 
şimdiye kadar ihmal ediliyor. 

d v ·ı . ? 
Ne iğrenç ~a.n~-~~~'ba ~ed~ğir~~ak:.t~k 

Ah şu köpekler 
Topkapıda oturuyorum. Bu 

au" nlerde bizim taraflarda kö-
" ' pekler çoğaldı. Daha bir hafta 

gün kalmak üzere gelen yolou
ların uğrağıdır. Bu itibarla, bu 
radaki otel ve lkırataneler epey 
ce ıkalabahk olur. 

Ekseriya, ıheı!kes kendi mem 
leketmin ismini taşıyan kırata 
neyi benimsediği için trenden 
yahut vapurdan çıikar çıkmaz, 
doğruca ıkendi oteline iner. 
Kendi lokantasında yemeğini 
yer, kendi kıratanesinde kahve
sini içer. 

Her memlelketin ismile anı-

lan kahvehanelerden maada 
bu civarda bazı eırnafıın da top 
lu bir halde bulunduğu kahve
haneler vardır. İştıe su resimde 
gördüğünüz yerde Ankara cad 
desindeki ıhamallar kahvesidir. 
Gazete ve matbaaya ait eşyayı 
taşıyan bütün hamallar, boş va 
kitlerinde hep burada toplanır 
kazançlarını burada hesap e· 
der, müşterileriıni burada bek· 
!eder. 

Fotograf muhabirimiz, elimi j caddesıle ıbırleştıgı ko~en on- rar baktık. Bunun ~y_ak yolu ıle 
~e bu resmi tutuşturduğu za- şmda burnuma f7°a bır am 13 hiç bir münasebetını bulam~
~an evvela nasıl bir yer old~: yak .kokusu geldı. Bu ~~ü 1 dık. Nihayet :u'~daşlardan bı
&lunu ta . demedik ve'tabıı marınaları kopa~lıp soku .ş ri imdad yetıştı: . 
ııe rn~a~eb:tle çkildiğini de çöplüğe benzer bır yerden ge~- - Bu ayak yolu değil, dedı, 
aıııam k k b'l · 1 dı yordu. Biraz yaklaşınca ne ~~- adı üstünde kenef!.. • 

O a a ı o ama . lat- reyim. Burası çöplük degil, 1 Şimdi soruyoruz: Bagırsak-
tı: zaman arkadaşrmız an ğerse sözüm ona ayak yolu !arı deşilen bir kadaıvraya ben-

evvel, Ramizin bostanında bir 
koyuna hücum eden bir köpek 
sürüsü, koyunu parça parça etti 
!er. 

Bu gidişle insanları da par
çalayacaklar. Merciinin nazarı 
dikkatini celbetmenizi rica ede-

Tiftik ihracatı çoğalıyor 
-- Veznecilerden Hiial sine

llıasının önüne cı.kan ikinci bir 
\ıoı • 

vardır. ~u yolun tramvay 

:ne. E Dog-rusu bu fırsatı 1 zeyen bu müstekreh manzar:ılı 
ımış... ... . , . b d kaldırmak kım 

k rmak istemedım. Hemen kenefı, ura an 
1 

ed' . , 
açı . batırma ge m ı mı .. . . kt' ~enın bir resmını ce ım .. , • 

rim. 
Mehmet Kamil 

İhracat eşyamızın en belli parça yükselmiştir. Bu yüksc
başlılarından birini teşkil eden liş, neticesinde tiıftilk ihracatı
tifti?;in songiinlerde piyasası bir mız da artmağa başlamıştır. 

Resmimiz, gümrük önünde 
tiftik nakleden hamalları tesbit 
etmekt,.dir. 
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, 1 Muhabir mektupları.~ 1 

: Bursa, bir fabrikalar 
şehri halini aldı 

· ehirde 473 dokuma tezgahı vardır 
günde 1,000 

kiloya yakın ipek sarf o~unuyor , 

·\JJLLIYET )>.\/..\ R \l.\RT ;9,)1 

Birine" sahi ede geçen azı-ar 

Asmaaltı, farelerin 
istilasına uğradı ! 

(Başı birinci sahifede) 
"- İki gün evvel 80 çuval 

fasulyam farelerin elinde adeta 
harman oldu .. Çuvallanm delik 
deşik .. Bir çuval altmış kurus
tur .. Bir istifte, farelerin yaptı
ğı zarar 200 lirayi geçer .. Tüc
carın çoğu bu yüzden dükkanla 
rını kapattılar .. 

Biz elimizden geleni yapıyo
ruz .. Çifter çifter kediler besle 
yoruz .. kapanlar kuruyoruz .. Ze 
birler kuılanıyoruz .. Fakat hep 
si beyhude .. Döşemelerin tahta 
olması, bütün bu tedbirleri ne
ticesiz bırakıyor .. Ortada bizim 
zaranmızdan evvel, §ehir halkı 
nın sıhhati mevzuu bahistir. Bu 
nu takilir ederek belediyenin 
kat'i tedbir almasını bekleme!: 
gene bu şehir halkının hakkın
dadır. Alınacak tedbir şudur: 

Gazi Hz. Iran ve 
Afgan sefirlerini 

kabul etti 

Kara kış __ ,._._ __ 
(Başı I nci sahifede) 

Bugün burada hafif kar yağ
maktadır. 

101 seneye mahkum 
firari ana katili (Başı )Jirinı:i sahifede) Her tarafta kar ve yağmur 

luk bağlannm kuvvetlenmesini DENİZLİ 28 (A.A.) - Bu ı • '"' • • 
hakiki bir surette arzı ettiğine gece hava birden bire soğumuş Namuslu bir genci 4 yerinden yara-
ve mesailerini bu gayeye tevcih ve dağlara mebzul kar, ovalara J k eylediğine itimat buyurabilirsi- da yağmur düşmüştür. yağmu- ayıp açarken yakalandı .. 
niz. Uzun müddet Türkiyede i- ra ihtiyaç olduğundan yağıstan l~rde A•?'~l~scitte vuku bu·ı Recebin sür'atle kaçtığını görenler 
kamet ederek Türk milletinin İ· çiftçi sevinmiştir. lan. hır cerh hadisesı dokuz ıenedenl derhal polisi haberdar ebnqler ve ta 
nm milletine karşr olan tema- .. M:~GL~ 28 (A.A.) - İki ben aranmakta olan bir ana katilinin kibinc başlaıunıtbr. Recep elinde kaa 

gund - k meydana çı.k_masrna. v~~e ~lmuıtur. lı kamaıile harabeler içine doğrn gi• 
yül ve muhabbetini yakından \ .:W- l:'."gan yagm_ur gec~ a Bu ana kat.ılı ve carihın ıamı Tokatlı derken poli•ler tarafından yakalan-
müşahede ve takdir buyurmuş 1 ra _donmuş, ve Muglaya cıvar ~BCJ Hüseyin, diğer ismi ele Recep.. mııt.ır. 
olan aZtı alilerinin bn yi.iksek dagl~r ~arla _örtülınüş~. Kar tir. . . . izzet yarasının teair:ıe banın bİJ' 
vazifeye tayinlerinden dolayı de s~_rpı~:tı .. halınde Muglaya da Recep. Dıkilıtaı sokağında ikamet. balde düşmüş ve todavi için meml.,. 
ayrıca memnunum. İki millet a- duşmuşttir. Hava soğuktur .... etmektedır. Epey zamandan beri ayni ket hastahane•İne kaldırılmıştır. 

EDİRNE (28 (AA ) O mahal_ de ikam_et eden kunduracı çı· Yapılan •-L'-'kat -tı'ces'ınde R-
rasındaki dostluk rabıtalarmın · · - g ra H -ı 1 ""'"" ·~ ~ 

1 kr 
ııı asan og u zzete musallat ol- cebin Tokatt a • · ··ıdü d-· ·· 

daha ziyade inkişafına matuf o- e zamanı te. ~r kar yağmağa m a nne•ını o r ugu v• başla k k d d uı, Se . . firara muvaffak olarak ıııyaben 101 
lacak mesa'ını'zde muvaff.~k ol- mış ve ı 1 saat a ar e- - nı ~ok sevıyorum, h'-. 1 • . · seneye ma ınim olduğu anlaşılmıt" 
manızı temenni ederim. Bu hu- vam etmiştir. Kar durduktan -: zzet benden çekinme.. tır. Recep hakkında istin<ak hakimli 
susta gerek ben:m gerek Cüm- ~iraz sonra erimiştir. Hava so- d Diye zavallıyı her vakit rahatsız kince tevkif müzckkc:res; kesilmiştir 
huri yet hükumetinin muzaheret guktur. e er...?~aııl olsa ae . b' .. kı 1 

Tahkikata devam edilmoktertir, ine 
ve muavenctiııden emin olabilir .. AN~RA 2~ (A.A.) - Bu- tıracağnn.. nı ır ıun 11 ı· tin yara

11 ağırdır. 
siniz Büyük elçi Hazretleri." guı: yagmur .. yagı:ı•ş, akşama Dermiı .. Nihayet Recep izzetin Mağaza döşemelerini beton dog;u kar duşmege başlamJş- çalıştığı diikkarun önünden geçerken Türk· Yunan hududund:ı 

olarak yaptınnaları için mağa- Afgan sefirinin itimatnamesi tır. ustasının içerde olmadığını görmüı panay;ı-
za sahiplerini icbar etmek .. Bi- ANKARA (28 (A.A.) _ Af ve giderek izzeti yakalamıt, Türk • Yanan hutludu üzerinde 

ı ~ursa Vilayeti tabiat ve hı!- lon hiç bir belediye de yoktıfr. - Haydi bakalım. Çörekköy civarında her pazar gunil 

t h 
.. 

1 
.. 'h ed . na sahibi olan tücca:-, yavaş ya .,:an büyük elçisi Sultan Ahmet p G d" k ı f1 m er tı.ı: u ı .. sanın:t maz- t zann erım ! Bu ~alonun tavan r. ugerot un Diye zavallının namusuna tecavüz uru ması kararlaşan panayır onu· 

,ar olmuş hır Turk dıyandır. ve duvarlan rengarenk eleıktrik vaş mağazalannın döşemeleri- Han bugün Çankaya köşkünde f k . etmek istemiştir. izzet bu 11rada mü müzdeki bugünden itibaren açıla· 
su Ier ka.bzei bakinde birer Feyiz ampullerile süslü ve lüks- ni betona tahvil etmektedirler.,, Reisicümhur Hazretleri tarafın a iilteyı gezdi manaat ııöstermit ve bağınnıttır. Re' cakt:r. Gerek Türk, gcrtk Yunanlı 

bursa fthrinin belediye binası 

, us e berclret fış/kıran bu güzel nü tabiate uygun bir plan daire- Emanet sıhhiye müdüriyeti dan mutat merasimle kabul edi Şehrimizde misafir bulunan c~p feryadı görünce clerlıal belinde-! berke~ bu ~nayıra gelip alış veri• 
· kl b "'tif · · · · henüz vaziyetten haberdar de- 1erek itimatnamelerini takdim Paris tıp fakültesi cildiye mu"te ki kamasını çekmiş! yapabilecektir. 
tar >pra ar ve u ... iklimler sınde süslenmiştır ki bunların ··ıd· Al' . - Canın elimdedir sakın ·-u'nı' 

' ' b l · · , hep · irde dı gı ır. akadar bir zat diyor etrnıştir. hassısı pr f .. M G ~ deı ca a ne er yetıştınneıyor d sı ·b n yan ğı zaman in- ki: 0 esor · ougerot çıkarma öldüğün gündür. Edirnede bir katil idama 
: 

01 

'leY':'3' itibarile Bursa çok zen- ııan kendisini bir ce.•net köşkün Afgan büyük elçisi bu müna dün refakatinde _ Dr. Hulusi ~miı ~e edepsizliğine d""am et- mahkum oldu 
, ed/ı~dır. Mahsulatı arziyesi de de zannediyor! Muamelat mü- "- Asmaaltı, vaktile bir iki sebetle şu nutku irat etmiştir: Behçet Bey oldugu halde tıp mek utemııae de izzet susmamı~, Katil maddesinden maznun olr 
· .ılei ,lutenevvi ve mebzüldür. Zey- dürü Ali Rıza Beyin çok nazik veba vak' ası veren sabıkalı bir fakültesini ziyaret etmiş ve bu- -: Can kurtaran yok mu?.. rak bir müddetten beri Edime ağır 
paı ıı ve zeytin yağı ihracatı da ve lutufkar delalet ve ikramla- muhittir. Ulu Reisimiz Hazretleri; rada firenginin sureti tedavisi B Dıy~ feryadına devam etmiıtir. ceza mahkemesince muhakcmesin• 
au ~· Meşhur Karaca Bey ha- n ile bu salonda yanın saat ka- Belediye talimatnamesinde Afgan devletj tarafından nez hakkında bir konferans venni 

11 •ıra a yakayı ele v~ni anla- bakılmakta olan Havaanın Oğulpaf& 

ran

'ts_. ı ve Uludag" havalisi ziyade dar yaşadmı. "-·o-ili Gazım' ı'zı'n bu. gibi zahire ticare_th.aneleri- di riyasetpenahılerinde büyük tİT. Konferans büyu"k bir ala"kaş 1 ~~ .. ~~epb~-avka,llıyı olduguk yerde 4 k?yünden bekçi Niyazi idama mah-.->0v~ f l • f 'J "f' · .. ,. "' · ;. arnı" V"" Acmt$lı~. kiıt:n o1mıt,.tnr 
ulkdarda hayvan yetiştiımeğe salon cephesindeki cesim por- nın, arelerc karşı ıttihazma e çı sı atı e tavzı ımı muş ır ma~ ile dinlenmiş, fakülte gezilmiş · · 

. : ıüsai~. Peynircilik ve yağcı- treleri nurdan öyle bir çerçeve mecbur tu.tu~d.uğu tedbirl~r v?r b~u mufahhamım Alahazreti ve profesör şerefine bir öğle zi-' , ..,,,-v V'V""\ J ıa! r . :;ı' mu vaı fa~ı "tı ,.....,,,. v-v--v-v-'V"'V"' 

k çok ilerlemiştir. M. Kemaı içine alınmıştır ki büyük halas- d~r. Fare ıstılası, bu tedbırlerın h~m?yunun ~ektuplarmı. tak- yafeti verilmiştir. Konferans MELEK SJ.NEMASJNDA 
.ıe ı il · lrifa ... etın - · d d d 1 k sb f J Af r aşa e Karaca Beyın peynir karın azamet ve kudretile mü- y... eyecegı erece e ım ı e e 1 şere ey enm. ve ziyafet esnasında Dr. HuHlsi 
'F- \: tere yağlan pek meşhurdur. tenasip bu kadar muht.eşem ve f~zla olduğu takdirde şüphesiz gan ve Türk milleti arasındaki Behçet, Gülhane hastahanesi Viyana opereti meşbu. tenoru ) 
ni e ursanm bilhassa Kozacılığı canlı bir tablo şimdiye kadar kı, 1:>elediye, yeni ve müessir te dostluk ve muhabbet esasları o sertabibi Talat Dr Akil Muh- S C H M J O T ) ~~ipek mensucatı fevkalade göremedim! dabır alacaktır.,, derece.k":v~ ve ııc:rsılmaz rabıta tar ve Neşet 'öm~r Beylerle İn ) f~t: 6hret bulmuş ve burası bir fab- Bu muhteşem binanın zcyp • . !arla ~n;bınne _ba~~dır ki öz kar fakülte rüesası da hazır bulun- taganni etmekte olduğu ) 
~, nı kalar memleketi halini al· ve ziymti nisbetinde içinde otu Yeki.Jette aıkı ledbırler alınıyor d~ş gıbı kendılerını hayatın bü muştur. Profesör fakült'ede iki BİR HAIT ALIK SAADET ) ı a~ ıştır. Tabiatin bunca bahşa- raıılann da çak kıymetli şahsi- Mezruatrmıza her sene az yuk_ zarar ve menfaatlerinden buçuk saat kalmıştır. Hava mü ) 
1 esı .slerine zamimeten Hal.ilki A- yetlerden olduklarını büyük bir Ç-~~ za:_ar veren ve İ~tısat vekil aynı surette mütehassis ve müş sait olduğu takdirde bugün Ya /\,....""....,-v"V'"Y"'V"'V""VvE_ • .,E ... Dll\ GEC,..."'E,..LE...,.R"l _,..,....,.....,...,,......,...,,_,.....,?ı)' 

l:'0 ~ Bursaya şifalı kaplıcalar fecah ile öğrendim. İşittiğime lıgı mucadele şu~esıni meşgul t~rek added~ler. Onun içindir !ovaya ve oradan da Bursa ya ·-· filmidir. 
;1r ıhsan buyurmuştur. Bu saye göre BUT'Sa Belediyesi şimdi- eden tarla faı:elenne karşı bu kı Afgan mıllet ve devleti ne- gidecektir. ı• -·------ --·--ı· 
Z; ~ hesapsız ha6talar burada Şİ· ye ikadar bu derecede mukte- s~ne dı: yapılacak mücadele i- cip Türk milletinin tahtı idare- Erkek muaHim mekte- Bu fene !'ransız ıurnelerindeo mahrum kalıruş olan l•tanhul 

:rka jlar bulmakta ve hali sıhhatta dir ve ehil v,aların idaresine ge çın tertıbat alınmaktadır. Müca ve kafa yeti riyasetpenahilerine b" .. halkı Monmarter'ia me,hur ruvul<re • Şarkıcı" 
li, anlarda zevkıyap olmaktadır- çememiştir! Bilhassa reisleri-; del~ hususunda en fazla muvaf kısa bir zamanda ihraz etmiş ınde musamere t L U C 1 N BOY E 

~z. ~- nin çok değerli bir zat olduğu fakı}'.et gö~tere~ ve "~o:a fi- olduğu ve günden güne inki~af !stanbul erkek muallim mek 
fmı lllıtmansı nu ve Bursalılar tarafından şengı,, tabır edilen, zehırlı gaz etmel:te olan terakkıyat ve taa tebı son sınrf talebesi bir veda 
bru , BURra ovasına çeıkIDge sırtla- çok sevildiğini buraya gelir gel- n~ :edici ~i~en~ler?en miktan ~'.sini c:nzarı dik~at ve istihsan müsameresi vermiş ve bazı pi

.la tıdan bakıldığı zaman muhte-- mez anladım. Doktor Nazifi Şe kafı. t~arı~ .e?ılmış ve bunla- ııe t?kı_p, temadı ve t~zayüdünü yesler temsil edilmiştir. 
ın , koyulu~larda yeşil ~eli sec rif Bey isminde olan bu faal nn ~stım~lı ~ç~ de tabancalar s~mımıy~tle temennı etmekte- Davet edilen futbolcular 

- ,deler suslemnış bır Cennet reisi makamında ziyaret eyle- temın edılmıştır. dır. Aynı zamanda matbuu mu- 1 t b 1 F bol H , . d , üçes' . . z • İ .. B . f hh . .11 . s an u ut ey etın en: 
r. •fo ı_ manzarasını ırae eyle- dım. eka ve rfan fışkıran goz u faalıyetten başka ziraat- ~ amım ve azız mı etim, ne 29 Mart 931 p .. ·· -,eıktedır. Bu güzel bağçcnin !erile kafası küçüık vücudu üze- çilerimizden bazıları bu müca<le cıp Türk milletinin refah ve sa da . . ::;ar gu~ aşagı-

u tasmdan akan Nilüfer Nehri rinde muhatabına emniyet ilka lede müessir olabilecek ve ibti adeti uğurundaki mesaiyi, riya vazeımsamla ı~lı yba;ı bsporcutanln6 lde-
k.oJat rengind · b' · ed--..ı. bi ~- • • etp h'J · · 'kt'h · rı e ~ra er saa a so r· a e genış ır şı- "'"~ r ,.,vkaladelik göster- daı maddeleri memleketimizde 5 ena 1 erını ve 1 1 am eyle 1 Tak · s d d h 

- ,t ~ibi kıwana kıvrana zünuüt mektedir. Belediye ~!erini bü- tedarik edebilecek bazı vasıta- diğiniz mcza.himi kalben takdir 1 s::;ı ~ yumun a azır bu-

•• arkad~larınm pek yakında ....... , de ierayı lôbiHta 
başlayacıklan haberini memnuniyeti• karşılıyaea~tır.' 

...~00 Bürün şehir halkı bilha=-k~d~cl~r ••• --.. 

ASRİ SiNEMANIN 
lıtmall muvaffakiyetle göıtermekte olduğu biraz açık falıt 

ahlAkl ve gayec bvvetli ve mühim 

BiR FlBi;ENiN BlTIRiTI ?.. hı k_:rıarlan parlayarak deni· yük bir kuvvet ve ihata ile idare lar tertip etmek husu!'unda ça- ve tahsin eylerler. uı_;ı a~h d . z k' F' 
- J dop-u ~oşup gidiyor. Üç be- ye uğraşan bu kıymettar reisten lışmaktadırlar. Bu meyanda Mübeccel Gazi; ikinci bir va M en~r ~e en.S ~· 1• ıkret, ~ rr fZ şosenın bu vadiyi Şarktan halk daha çok şeylere intizar bir ziraat memuru yeni bir ale~ tanın kadar sevdiğim bu memle uGz~ er, eşadt, aB 

1
• h . ıalıeserinf ıörmelr için iıtical edJyor. 

Siz 1"7~ kateyledikleri görülür. eylemekte ve memlektin Üm, tertip ederek bazı tecrübeler kette yeniden Afganistanı tem a a~~ay an: ur. an, Mı- Heyeti ıemıiliycsl b~ınd., .MARY KID ,·e Fi~~: M \LTO.' bugıin • 
n i .nık ve_ şeftali ağaç1":n şimdi- ran ve refahı için büyük ümit- yapmış ve bu tecrübeler hak- sil şerefi!1e nail olduğumdan ~~~· Rebıı, Mehmet Salım, Ce- 16 l·!ı matinesinde zengin varyete numerolan ı 
ım '.11 gelın ~lmuş!-ar bır. tkısmı ler 'beslem~t~irler. kında İktısat vekilliği zirna~ u çok bah~ya~~· Gerek zatı riya · . . ,, . Meşhur Çingeneler ( ASSO ve JA. A ) nın son günleri 
~ ı ·Yru: d~~ ~ığerlerı de _ef- Bel~dıyenm vakıfları mum müdürlüğünü malfunattar ~~ena~ıle~~n ve gere.~ necip Vef?dan. ~·-~u.ı:amet~. • ................. • •••••••• 
sıl, ~ puşıdesı ile bahan selam Senevı (400,000) lira varida- etmiştir. Bu filetin Ankarada Turk mılletmm mademulhayat İBeşıktaştan · Husnu, Halıs. j Gtirülmcnıi~ mm aHakı) ~t 
ve maga çıkmışlardır.! tı olan Bursa Belediyesi şüphe- tecrübe edil:nesi muvafık görül unutam~yacağı ve _hayatının stanbulspordan: Hasan B.ler. rGLORY A--·l 
b'u:' Vüs'at ve ehemmiyeti siz muktedirreisleri ve kıymetli düğünden ziraat memuru Anka ~~r d?kıkasmda tazız eyledi- Söılil sinemada MAJİK Sinemasında 

ve Bursa Vilayeti vüs'at itibari- azalarile çok şeyler yapmağa raya uave~ ed;'misti. gım bırçok hatıratım taşıyorum Sinema • Tiyatro J A R S L A N ıelı.mil ıehhar ~üzelliklerilc 
u ; Türlciyenin yüzde bir buçu- muktedirdir. Nazifi Şerif Bey • ve beş senelik gaybubetimden _ Şarkı andıran 
ada ;ına tekabül eder. Sinesinde şimdiye ikadar toz ve çamurdan ~ldı.ğı~ız ma!Umata göre, sonra bugün Türkiyede zatı ri- Is. B. Darnlbedayi Kara Tabur ~ôrmedioiı. 

esı .rındırdığı 400,000 nüfus Vi- geçilmeyen k<ı!plııcalar caddesi- bu aletın ılk tecrübeleri yapıl- yasetpenahilerinin mesaisile 
L, 'yetin kıymet ve ehemmiyeti- sini pak-et taşı ile düşemeğe ka- mıştır. Tecrübelerde aletin is- "!eydana .gelen maddi ve mane temalllerl 

ünı ispate lk.afidir. Beher kilo rar vermiştir. "Şehir içinde şose timali iı;in yaprak tütün kulla- vı terak>kıyatm asanm müşahe 
el etre mürabbama 30 kisi İsa- yol olamaz!,, diyerek Ulu dağ- nılmaktadır. Bunun tedarikinin de etmekle çok mütehassis ve 
e. ':t eylediği cihetle k-esafet nü- dan kestirdiği paket taşların- pahalıya mal olması dolayısile mesrurum. evvelki memuriye
ft ,su itibarile birinci derecedeki <lan 300,000 adedini yol üzerine mahzurlu görülmüş ve mücade timde ?.atı riyasetpenahilerini 

· layetl-erimizdcndir. Yenişe- ~ettirmiştir. Biray sonra tef lede kullanılmak üzere tütün v.e .muhterem Tür~ ?1illeti rica 
ed r, Karaca bey ve M. Kemal nşata başlanacak ve Gazi Haz- inhisar idaresi tarafından teda lmın eltaf ve samımı muavenet 

~şa ovalan zm'.ıat için dünya- retlerinin köşıkiine kadar ilanal riki kolay ve her zaman kulla- ı;rine. m~~~ar old1;1ğum gibi bu 
~ nen müsait bir sahasıdır! Bu o~unacaktır. Umum yol için bir nılması mümkün olan tütün to aefakı muhım vazıfemde de ge 

•alardaki bataklıklarm kuru- mılyon taşa ihtiyaç bulunduğun zu verildiği nazarı itibara alına rek matbuu mufahhamım ve ge 
~ 1 !iması ve erazinin isıkası için d~ t'e~ri.şatm iki ~evreye taksi s-ak -~Jetin. buna göre tadili ve rek zatı riya~e~~~il:,rınin n 
~ pılmış olan proje on bir sc. mı ve iıki senede ıtmamı tekar- tecrubelerı yapılması muvafık za ve hoşnudısını ıstıclap ede-

• : zarfında tatbik olunacak riir eylemiştir. İtfaiye için aro- görülmüştür. bilmekliğim için ayni etlaf ve 

HALAY! 

komedi 
.l ptrde 

Nakleden: 
1. Galip 8. 

Bu a~am 
umum• bi· 

!etlerde ıenzilAı vardır. 

A'.o yafındıın aşağı olın çocuklar 
tiyl!rO)l kabul edilmez. 

l o zaman vilayetin iatihsalatı zoz ve iki motör büs mevcut- Aynca yerli Hora fişcngi de samimi müzaheretlerinizi des'u 
tndikinin dört misli artacak.: tur. İtfaiye garajı heyeti fenni yapılmıştır. Binaenaleyh bunun diyetinizle necip Türk milleti· 

e 
1 
f· _ yenin .. hatasından dol .. ayı .. in~ası ~ tecrübe. edilme_ s.i ve neticesi nin re. fah ve saadetii temenni 

T 
- k pald küld b ı < ;ı~e her gün .. ~ıt 13 ten iribıre:n 

e · ezgahlar ru mutea: ıp ır ur yrktl nın tes ıt ve tayını takarrür et ey erım. '" kıı . 
n · Bursada 473 dokuma tezga- dığı cihetle diğer münasip bir miştir. Gazi Hz. nin cevaplan ~~!!!l~~~!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!I 
iğ var~r ki bunlar?a yevmiye ~hem garaj~ hem de. .Buugünle~e btı?lar tecrübe Reisicümhur Hazretleri şu l«~azr_et_: h_ümayunun Atgan 
i /00 k~loya yakın ipelk sarfolu- ~behane olmak uzere asn ~ılece~ ve ıyı netıceler alındı utukla mukabelede bulunmuş- mılletının bırliğini ve istiklali-
n rr! Bınaenaleyh senevi 360000 bına yaptınlacaktır. Milletin gı takdirde mücadelenin daha !ardır: ni muhafaza ederek memlek t 

1e~ Jo ipeğe ihtiyaç bulunduğun- yarasını cehaleti yüzünden israf ucuz olarak tatbiki temin edil- Sefir Haaetleri; te medeniyet teessüsü hususu~ 
d ~1'. ve bu mikdarı Bursa vila- eden mühendis efendi derhal miş olacaktır. Afgan padİ§ahı Hazretleri- daki azim ve ikdaınlannda mu-
~ çtı ~:_ınin edeın;<iiğinden baş- azl.ed~~ ma~~e teslim E.~imı;c!~ fare. ı;ııücadelesi nin. zatı_ alinizi nezdime büyük vaffak olmaları ıı temenni ede-

-

Bun lan 
GiNE MANES ve 

GABRIO 
wafmdan temsil cdilın 

ARSLANLI KIZ 
filminde gidip goninüı. 

Bu hafta 

GLORYADA 

VEFAT 
Bcynıtıa aniyen vefat eden 

ve cenazesi lstanbula nakledilen 

şehrimizin maruf avukatlarından 
esbak meb'us Nesim Masliab 

efendinin cenaze merasimi bu
gün öğleden sonra <aat 2 de 
Beyoğlu B!ıyük Hendekte Kc-
nes~t lsracl linegonunda krn 
edileceğinden iştirak etmek ar 
zusu nda bulunanların teirifleri 
ve i~bu ilanın davetiye maka· 
mında telAkki edilme·i rica olu-

Scıli ve fark.ılı muv.zam şark filmi 
Her !eansta salonu kho!eıı ılcıl 

1 durmaktadır. 1 
1. Görülmemiş mu\"afhkıyet _. 
. ..... llmİ ... ilıiiıiııiilıiiiii'ii:q 

tual sinemasınd 
Billie Do .. ve Rod La l<oque 

Bekaret Koncası 
Filminde büyUk muvaffakı)et 

kaunıyorlar. 

lllvcten: PATf U: sesli halihrnr 

Dünya Havadisleri ile 
2 kısımlık 

komllı. •ı••• .. 
Samardji Yunan Operet 11• ·eti 

F ransıı tiyatrosunda 
BugGn birinci matine saat 1-~ •. ıo d1 

O Agıpitiko 'fis \'<»c<ıooulı, 
lk.incl matine <sat 18 ı.lc . 

MIRA:'1D .... 
Akşam <aat 21.~l' ılı h )lt~ •lı 

müsameresi olarak 
bi ı vıl":y~~erdekı kozalar bura- cdi~mı~tır. Ümıt cder;z ki cm- Vilayetimiz dahilinde türe:ı:_e" ve elçı tayın buyurduklarmr bildi- rim. 

r getırıhp satılmaktadır. sal111;~ ibret olacak hır ceza ile mezruatarl farelb ferile~ hali de ~asara ugı·atan ren mektubu memnuniyetle al- Sefir Hazretleri iki dost mil mı B ı d' şu gunahm 00· · 1 a e o an mucadeleye hum d T'" k' · . , .. . l nur. · e e ıye ı eımş o sun. malı faali eti d dilmek . ım. ur ıyenın tarıhı gunlenn et arasında mevcut iyi münase 
~r ~ursa ~~lediyesi Türkiye Be R. K. Y ~ .":":". e tedir. de ilk defa olarak Afganistanı betlerin daha ziyade kuvvetlen 

l~ros Kıi 14ean\irı>5 

Pek yakında: Pd son l\'ı\\ ril, 
Vavti«tiks · Gül flanım. 

~ •Jıyele_:ının hır iibırııyu iftiha Avukatl A temsil ettiğiniz iki millet ara- mesine matuf mesainizle ge-
b~ olmaga s~zadrr! Belediye bi- arın . vrupa Sinan günü s.rnda samimi dostluk ve kardeş rek benim ve gerek cümhuriyet; 

~sı ela hakıkaten iftiharle se- seyahati 
31 

.. .. !ık münasebetlerinin tesisine ça hükumetinin müzaheret ve mu 

1 
.r ve temasaya Iayik bir mües- İstanbul avukatları . K ~ salı gı.ınu, mimar lıştınız, bu itibarla zatı alinizin avenetinden emin olabilirsiniz : =~1f ~~zı~=n _ ~rklı~ı, ~ört içim:le bir Avrupa seyaha:;: vefa~a m;S:c1i:~~ei B~e;t:üe~ A::~~nistan _b~ ~efı3 da büyük el Alaharteti hümayunun şah· 

. \4 k _n . ıgı. ço oşa pacaklardır. Baro seyahate iş- mimarın o "n k b . . çı ıgıne tayınını~~ en ~emnı.ın si saadetlerile muhterem Af-

.~~!!> Harik, hayat, kaz.ı ve otomobil sigortıl:ırıtıı-~ı-<1(--J -,,,·:;: 
~ GalatadaÜnyon bınındı kAln ÜNYOll SfGO~TASIN<\ 

Y aptırını'.. l ı 
Tilrklyede bllA fasıla icrayı muamele etmel<te oh•ı ı 

ÜN YON ~~~a~'~ .. ş~~ldedır. Yukarı tirak edecekleri tesbit etmeğe dilecek ve ~atır:sı~ı zı~ar.~~ e- ol~un\ Gerek Tnrk mı ileti, ge gan milletinin refah ve inkisafı 
5csf·. U}"\ı ve :nuteşem sa başlamışur. \ıir dr- ihtifal l k es ıc en re ~a sım hakkındaki iyi duy nı ve yül .ek vazifenizde ~u-e. yapı aca tır. ı?ttlarınıza teşekkür ederim. A-1 vaffak olmanızı dilerim .. , •liiiiiiiiiiiiliumilliianiiiii.yiiia;ı:ı.ı lıi: kere u•.ram.ıJı,ı ·igor~ı l''Ptırma;ı•ııJ:. 
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HATİPLER 
MUGANNİLEft 

SPORCULAR 
VALDA 
Pastillerini Teaılbe Ediniz 

fevkaıide memnua 
kal:ıcaksınıı 

Bütün eczane ,.. ecza 
depolanrıda 

~tıllr. 

VALOA 
lımlnl hŞIJID ktatalJ 
denıııiıade ta~p edlıılı 

-- - - . ------
Dogum 'c kadın hastalıkları 

mütelıas~ısı 

DOKTOR 
RIZA ENVER 

Cağalogıu Emniyet sandığı 
knrşısı No. 37. Tel 2.2683 

,.••• nr. Ihsan Sami••• 
lSTAF!LOKOK ASISI 

-- --

Blhnccenılz iktisat vekaletinden: 
Ankara Ziraat mektebi yanındaki makınc ıaboraıuarına yapılacak 

(8i'29) lira bedeli keşifli ilıl.vei inşaat kapalı ııarf usulile mUnab· 
saya konunlm~cur. ihalesi 13-4-931 günü yapılacakur. Evran 
fenniye ve pltlnlan almak istlyenlerin llmsat Vekaleti muhasebe
sine beş lira vererek __ alacakları makbuz il~ Ziraat enstitüleri inşaat 
heyeti fen niyesine muracaatları ve yevmı mezkılrde saat _ı 6 da 
lktıs~t Vekaleti ziraat musı~lığt kısmında rnute~ekkıl komısyona 
müracaatla müzayede ve münakasa kanunu ahk!mına tevfikan 

tekliflerini vermelerı illn olunur.-----------

Alman Kitaphanesi 
KARON Beyoğlu Tünel meydan;nda 523 ------

Edirne Vilayeti Encüme-
ni Daimisinden: 

San'atlar mektebine elektrik dairesinde ıdard husıısireye ait 
bir adet elli beygir kuvvetinde 368 numaralı DiZEL motörü 
:;atılm:ık üzre kapalı zarf usulile mü7,ayedeye çıkarılmı~tır. Muza· 
yedcye iştirak edeceklerin ıııotöril görmek üzre s;,n'atlnr mektebine 
müracaat etmeleri ve tekliflerinin usulü daire~İnde 7 A-931 salı 

günü saat on be~ kadar VilAyet daiml encümenine tevdi etme· 

!eri U!n olunur. 

Fabrika münakasası • 
ınşası 

İspirto ve ispirtolu 
Müdürlüğünden: 

İçkiler İnhisarı Umuıni 

1- Diyarıbekir Dağkapısında park civarında tadilen ve ilave 
suretile yapbrılacak soma ve rakı fabrikası binasının inşası kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2- Zarflar 1931 senesi marbnın otuzuncu pazartesi glinü saat 
tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 

3- Münakasaya ait evrak takım halinde idarei merkeziye muha
sebesinden (25) liraya mukabil taliplere verilecektir. 

4- izahat almak isteyenler umumi müdürlük Fen hey' eti reisliğine 
edebilirler. 

1 SEYRİSEF AIN 
1 Merkez acenta sı Gd~tı küpı;i 

Başı il. 2362 Şu'" Acenteli : 
Sirkeci Mühilr.l ı: r.ado hını 1 
2740 lstafilokoklardan mntcvelllt 

1 

(ergenlik, kan çıbanı, koltnlı: 
altı çıbanı, arpacık) ve batan 
Cilt hastalıklarına karşı :Jelı: 

tesirli bir aşıdır. 

:_..ı---· ••••••••••••••• ·==········· Mre -lsken~eriJe 
\'li'Ui ll p , ~ni.l 

29 Mart azar akş~rııı 

Limanımıza muvasalatı bekleneu 
Vapurlar 

DAL!\IATIA ,·ııpuru ~9 Mart 
Pazar (ltaly ve Y unanistan)dan 

:,7:::~~a:bll••C••'· Gram uf on zembereği 
c tz:\11R ı \'a· Salı ıoda 

puru ;ı 1 \bre Ga · 

saat 18 de Sirkeci rıhtıroın· 

dan hareketi~ doğru Zongul
dak, ine bolu, Ayancık, Sam. 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize iskelelerine 
azimet ve ay·nı iskelelere uğ 

STf.LLA DITALYA. vapuru 
29 ı Iart Pazar ( ltalya ve Yu
nanistan ) dan. 

... Divanyolu No 189 

lstanbul m3 hkemel ullye 6 ncı 
hukuk: daire.inden: Kumkapıda Şeh· 
suvar mahallesinde f-fü• dibi soka· 
~•nda 9 No. lı hanede sakin Muam· 
nıer efcodi ile hemşiresi Lütfiye ila
nım ıle aynı ma~alle vehanede sakin 

' Si vevıldeleri Cemilellanım arasın· 
J, •İ isoaıı riı~t ıfav;u hakkında 
c eyan eden 'Jıahkerne neticesinde 

\]u•mm•r efendi ile Lütfive 1 !anımın 
r ~it o aııklan anla<ıldıgı için kanunu 
r Jrnın n 414 Qncü maddc>I nıucl 

ı ~e haklarındaki vcs3'ctin ret'ine 
I:" 3 .ıı.ıı tarihinde karar verilmiş 
llduğu malOm olmak üzer< keyftvet 
bin olunur. 

Yukardan aşağı: 
l _ Bir Asyalı ırk (5). Ku-

ru ot (5). 
2 _zam (5). yükseltmek(3) 
3 _ Bir sür'at ölçüsü (3). 

Türkiye Cümhuriyeti dahilinde gramofon zembereği ve •işe k•p<olu 
deposu Sirkeci'de Liman hanı altında 

A. F A1K L1MITET ŞİSKETIDIR 

··= 

• 
1929 enesl 3arseıon meşh::rinde birinciliği kazanrnışur. Fiatler!n ehve· 
niyeti ve saatlerin znnfed bilbusa diğer markaların fC\ldndedlt. Türkiye, 
ıç;n umumi vekili: VAHE OTOClY AN İstanbul Sulcan&ımam No. 32 1 

lata'daıı J,alkaruk çar,:ırnba 

snhahı lzıııiı-'c ptr~cmbc Pirc\·e 

cunıartc:<i alıalıı lskcndcti\·c'ye 

varacaktır. lskcı1deri) e'dcn Pa
;•art.:si ! Ste kalbcak <,:aışumlı.ı 

l'irc\el'r ııı-;ra,·:ırak Pcrşcııılıc 

l;t:ınbul':ı ı;~lt'ccktir 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

( Mersin ) vapuru .ı ı :\lurı 

salı ı;üııü 17 ı!e Sirkeciden 
Gelibolu Ç~'Jakknle Küçuk· 
kuyu • Edremit , Bur hani ye , 
Ayvalıfa kalkacaf; , donJıte 
Altınolu~a d:ı ııjtrayacaktır. 

J)o,y• numarıı.t 930·1219 

rayarak avdet edecektir. 

Yllk. yolcu için Slrkecld• ı 
Meymenet hanındaki acınla· 
hanesine mllracaat. 

T lst: 2134 

Veli zade vapurlal"ı 

Karadeniz postası 

S A M 1 "\~;~31 
Salı 

guniı ak amı Sirkecı rıht ... ıından 
hare~otle 7.on~uldak, lncblou, 
G,rzc. S•mıun, Gire tın, Trabzon, 
ve l lopaya ızlmet ve avdette 
ayni ;,kelderle Sürmene, Vakh 
cbir Görele, Vat>a, Ünye ve Hopcye 
uj!;rayarak avdet edecekdr. 

Yakındı llmanımızdan hareket 
edecek vapurlar 

DAL\! ·\TIA vapuru ııo Mart 
pazartesi ( Hurgaz, Varna, Kö·
tencc ve ı ide .ı) ya. 

STE.1.1.A DITAL YA vapuru 1 
2 nısan per~e mbc salıah oa t 
tam 1 O da ( l.oyd Ek pres ola
rak) (Pire, Hrendizi, Venedik 
ve Trıeste ) , e. 

KA 1.DE:\ ~apuru 4 nl,a:ı cu 1 

martc , ( D.:dl>nğaç, Kaval;ı, 

. elAnik , Pire , Kandia, Ka
lamata, Fiume, Venedlk vo Trl· 

este) ye 
(COSULICH Llne] kumpan

ya<ının lUks vapurlarına aktarma 
edilerek Şlınall n Cenubi A.me· 
ib llmanlanna gitmek lçln ten 
zllllı doğru b!Ieı verilir. 

Sulıanıhmet l.leşind Sulh hukuk 
rn;ı;~kcınc:;inden: 1"'erekesinln taıfi· 
ıc i kar •rgir ol~n müte,-.ffa k~ıkçı 
ttayram efendinin uhdei rasarrufunda 
bulunan Kocamustafapaşada Hace 
flarn?.a ınah•llcsindc Hacı Piri cıd· 
de inde ı ı<ı numara ile muraklcım 
ikı kısma ka~ili cc[rik eskice ahşap 
hanenin nı<ıf hiS>esinln açık arttırma 
Usuııı, ilk müzayedesinde kı~e~ 
muhauımcne\'İ bulmndığından !kıncı 
trttırmıya karar vcrilmi~ olduğundon 
talıp olanların mecmuunon kıymed 
llluhanımenesi olan bin altı ytır. liranın 
nısfının •ı. onu nisbetinde pey ıkçe
•iıır müstashlben 7 Mayıs 931 tat!· 
lıine musadif perşembe günü ııaat 
14 de Sultauhmet beşinci sulh hu· 
luk mahkemesine müracaatlın ll1n 
olunur. 

Uzak nidası (2). Yuva (2). 
4 _ Unmak (4). İşkence(4) ı 
5 _ Bina yapan (5) Allah aı.-•D•e•v•l•e~ D-e•m•ir-•y•o•l•Iar_ı •i•d•ar-e.si_i.ıa.A n_ıa.r_lllİI 

l'ıarna Memduha ve Fatma Übey· 
de hanımlarla Ce1tl Muhtar vı 

Osman Klm!I beylerin t•ı ıan muıa

sarnf olduklan KadıköyUnde Rasim 
paşa mahalleslndı Talimane karşı· 

sında 91 at.k 2 cedlt numaralı ga· 
yet nsl hıjtçe kameriye ve bostan 
lruydsu ve dlğer küçük kuyu ve 
müteaddit meyveli mey\'eşlz •!!aç 
ve oda mıhalU ve ahır ve aynca 
bığçe içinde muıbah ve •ynca dı· 
ircsi mevcut olap her tarafı nezı· 

red Umilesl ve divarla mahdut 
olan köşkUn kabili taksim olmama
sından dolayı mukeddcma talibi uh
teslnde kılmış ve milJd tinde bedeli 
ihıleyi vcremedi~inden kalma kararı 
bozulmuş nlmo~la yeniden ilini! 
icrası karargir olı:ııuş bulunduğundan 

S-4-31 ıarihlnc müsadif p<rşembe 

günü saat on dörtıen itiharen açık 
arttırın• ile satılacağından ıo!ip olan· 
lann kıymcd muhnmmlnesi ol•n 
(IS,885) lira üzerinden yüzde on 
peı okçesini abrak Kadıköy sulh 
lcrrnnı müracaatları ılAn olunur. 

Yük ve yolcu için Sirkeci Alliyt 
Hanını Veli zade vapurları •~en· 

tısına mUracut Telelon: lst. 980 .. __________ __ 
Her nerl taf~!I!ı için Gılatadal 

mumhane ( Lloyd Trlestlno ~ 

ser acantesıne. Telefon Beyoğlu! 

2 li7 uya Galata sarayınd 

aabık: Sdinik bonmırşuı bina· 
ıındalu yazıhanelerine. Telefon 

Beyoıiu: 2499 n yahut Sirkeci 
Kırzade hanındalcl ya7.ıhane~ln 

(J), Ad "Id"' 
6 _ Nota (2). am o ur-

mek (7). 
7 _Yet (2). Zaman (2) Ar 

kadaş (2). . . 
8 _ Paşa edinde bır ne hır( 4) 

Haydi yürü (3). . . 
9 _ Ciğer (3). Sarı deının 

parlatan şey (4). 
10 _ Şimendifer (4). İstif-

ham (2). 
ıı _ Yapmak (3). Bap (4) 

1 -1stanb
0

ul b~lediye~i .: ilanl~~· :. ·: .. :: :: ] ..........____ . 
. .. • . . esi müdürluğunden: Doğancılarlıa mevk.ü 

Uskudar !.elcdıye ~ub . 1 b k e tamı'ran icra 
h il · baız o up u err 
tvndar ve nı:zareti kıl.m eyı .

1 1 n kısım Sine-
.... . ı... 1 binasından ı raz o una 
ouilctı c<ki nez3fet am""r arı k · de · .. "ki sene müddetle ve açı muzaye 
ına, Lokant:ı yapılmak uzere 1 

.. 931 cumartesi günü 
1 k k 

~.1 .. yede 18 , ısaıı 
e irnya Ycrilcce tir. " uza · · görüp müzayede 

k T l'plerirı .. rmamesını 
'a;ıt 14 te vapılaca ·nr. a 1 ..-

1 
d" · encümenine mü· 

. - (r küdar be c ıyesı 
·~Ul muayyen ı;ıin ve saatte s 

r4c..ıatl:ırı i!Jn olunur. 
• • • .. dd 

_. . Topknpı 1 r.ımvay ca e-
Şclıreminiııde Ereğli. mahalle,ınınh . enkazına 800 lira 

Iİ d alı B 1 diye malı anenın . 
n c l 68 ııııınar e e 

1 
in a ık müzayedeye konmuş· 

kıymet takdir olunarak sanlmak ç ç .. · . ..d .. ı-. 
. .. nnek için her gun Ievazı m mu ur u 

tur. Taliplerin şartnameyı ~ 11 ıvakkat teminat ak.çe-r· 1 ·rmek ıçın 22,:; ra ınt 
une müza)c< eye gı .. .. 

1 23 4
_981 perşembe günü saat on 

lerilc b~rabcr ih3le gunıı 0 an • 
beşe kadar Encümeni dalmiye müracaatları: 

•• * 
3 ton hurda demir mah~llinde mü1.a-

Balat atelye,inde b~luıı_aıı . 
1 

Mart 931 sah günü saat on 
Ytdc ile sHıl~raktır. faliplerın 3 .. caatları 
dörtte mc2kftr mahalde bulunacuk memura mura -·-· ---

- lslan~ul il~aıaı ~öınrMö ınMörlDğüo~en: 
.. . d.. No. ambarlanrun dahil ve 

lstanbal ıtiıalat gümrujtu uç ve ort .. · d yazılı tamirat 
ltJricinde olba11taki kP•ilname ve şartnamc>tn e h .. _ -. 1 mimar ve ya ut mu 
l>ılmun:tkasa yaptırılacaktır. Talip olan arın :h· e ınüsadif 
h · M.. •· 5 nisan 931 tar. ın 
cndıs olma'! meşruttur. una,;asa . .. d . a kılınJcak· 

. . Is b t . hal t gümru~un e ıcr 
p11.ar g;ünu saat ıkide ·tan u ıt a . tetkik ile keş· 
tır. Ta!ipler;ıı yevmi mezkt1rdan evvel şartııı!meslnı ini ezkOt 
linin ., yiizık yedi buçuk nisbetindeki pey akçeler . m 

/o .• k · · k ctmclerı !i,Jmruk veznc,;ın~ teslim ile muna ·asaya ıştıra . 

- Haliç va~ur!arı !!~e2~~eo~. '°"="· "'"'" 
~ - 1 arık mucı ınCC: i er iinlerde de yapılmıpcakur. 

1 Nisan 193 l tarihinden ıtıbaren, J ğ :ıa . k lclerdeki tarifelerde 
2 - .\ ·ığıd:ıki ,;elerlerde yapılan ta 1 t 15 e 

Devler demiryolları ve limanları umumi idaresinden: 

Bilecik · Karaköy arasındaki Beydeınir köpriısünün tamiri do
layısile 2. 4. 931 tarihine müsadlf perşembe günü 4 ve 3 No. ıu 
katarlarımız Haydarpaşa· A rifiye-Eskişehir-A rifiye-Haydarpaşa arasında 
ıeyrüsefer edecekleri ve Arifiye arasında seyrüsefer etmeyecekleri 
muhtercın ahaliye ilan olunur. • 

" ,, ,, 
13. 4. 931 tarihinde münakasası yapılacak boya ve boya yağ· 

!arı meyanındaki kaynamı~ türkbcziri miktarı (3500) lilodur. -
lstao~ul vilayetio~en: 

Büy1ıkdcrc muhtarı cn·eii Rifut Ef. nin mahall.~yc ait varidatı 

zimmetine geçirdiği hakkında Ilasan l fayrı inız:1>1 ile vaki olan 

1 hbar üzerine yapılan tahkllat neticesinde mezkur paranın tama: 
mc n mavuzıalehint sarfedildiği ve munıaileyhin bu hususta bir 
gt1na sui istimal ve mucibi mes'uliyet bir hali görülmediği anla· 
şılark Sarıyar kazası idare hcy"ctince hakkında meıı'i mahkeme 
kararı verilmiştir, 

HüYiycti malum olmıyan mu~ıckinin bir itirazı varsa müddeti 
kanuniycsi olan beş gün zarfında itiraz etmesi için işbu karar 
tebliğ makamına kaim olmak üzre ilAn olunur , 

--
Zayi: Orhaniye muhabere bölü

ğünden aldığım askeri terhis vesikamı 
gaip ettim. Y enislni alacojttmdan 
zayUn hükmü yoktur. 320 doğumla 

Şeyh zade Ziya 

•• 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz po:>tası 

Samsun ·~ı::: 1 

ÇARŞAMBA 
günll a.kfamı 18 dı Sirkeci nhtı· 

mından hareketle ( Zonguldık, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene· vı Rize) lske· 
lelerine azimet ft avdet ede 
cektir. 

Tıfsiliı lçtn Sirkecide Yellceneı 

INnındı klln tcenteslne milrı· 

caı~ Tel. l<ıanbul 151 :i 

Piyango mudürlüğundcn: 
Numunesi vcçhile 4000 adet 

defter tap'cttirilcccginden taba 
talip olacakların pey akç.aları 

ile Birlikte 30-3-93 1 pazartesi 
saat 1 ~ te Piyango müdürlüğün
de mtiteşekkil tayyare muhayaat 
komisyonuna müracaatları. 

mUracaaı ~dllmesL Telefon/ 
lıtanbul: 23!5. 

NAiM VAPURLAR! 

İzmir-Mersin 
Lüks ve sür'at posta!ll 

ADANA ~~~~ 
s ı Salı gunu 
inci akşamı 

Sirkeci rıbnınından hareketle 
( Çanakkale, İzmir , Küllük , 
Bodrum, R!dos, Fetblye, Antalya 
AJAiye ve Mersine azimet vt 
avdet edecektir. 

Tafsillt için Galaıa giimrüğiı 
karşısınclıı, Site Fransez harundı 
12 numarada umumi acentalı· 
ğınıı müracaat Telefon Beyoğlu 

1041 

TÜRKİYE CÜMBURİYETİ MERKEZ BANKASI 

Devletimizin En Büyük Milli 
Mali Müessesesi 

ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

gOstcril ın i;tir. 

E.yi•ptcn sek• 
Köpnıden ,. 

~o: 1 Q, 23, 39, 43, 53, 5;', 99 
8, 18. 24, 28, 40, Rlı, ili!, 96, ıoo, 112 L 

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

. " ... 
u. 1 uıı • ve akaıamış-ı ulrr-. ~--- . •m 

.. 
rı 

) 



-
( 
• ' l 

' 

• 
~I 

,, 

BtN SÖZ 
BİR RESiM 

'' 1. Geçenlerde Franeada, Alman futboicularUe Franeız o· 
yuncuları araaında mUhlm bir maç yapıldılı malOmdur. 

' 1 
Resmimiz, bu maçta pek heyecanlı bir aahneyl 

göstermektedir. 

t ' ... '. 

~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1726 Numerolu 27 Eylol 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 

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

19 - ~· ırt 1931 tarihinde mevcut evcik! bakıya !. 
Tılı•il edilen yahut hafta zarfında Ubsll edilecek ulu 
Dovizler 19, J - 26/3 tarihine kadar !. 6000 
l Jılıa zarfında çıkan Dövizler 19/3 • 
26/3 ıarihine kadar 

Fark 

ft 60.000 

577000 

54.000 
26 Mrn 1931 ıorlblnde 011111nlı bankı" yediadeil 
IJövizler yekOnu ı. 523,000-

1i1 
aı ıii 
rık 

e 'a 
• 

1:'« ~ 
ış D 

21 
- ihtiyat Evrakı Naktiye Giriş 

<,"ıkvı Euakı Nakliyenin 19 Mm 1931 • 
tırihladeki bakıyeti T. L 
Hafta zırfın.ia çıkan Evrakı Nılttlye 
19 ~ -26.'.3 tarihine kadar 
! 'afta zarfında giren Evrakı Nıktly• 

19 J-~6;3 tarihine kadar 

Fark 

T. L 

• 
.. 

()18.270 

<,'ıkın llıuyat Evrakı Nalulyenln i6 Man 1931 

ve Çıkışları 

S.942.033,68 

61.818 

556.459,-

urıı,.ındekt yekOau T. 1... 5.385.581.,68 -----
Osmanlı Bankası 

-

t! 6t !,ıanl•ul menkul kıpnetler ve kambiyo horsası ve Osmanlı 
ni k llnnkası Komiscrliginden: 

27 ~:y!iıl 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfikan !staft· 
buıda llanhlar konsorsiyomu tarafından Osmanlı Bankasına çek 

ye 1I ~!arak tolim Ye l::>ankadan istirdat olunan istcrlinlerle bunların 
ıra mukabil!< ele mevkii tedavüle çıkarılan ve bankaya iade olunan 

htiyat evrakı nakdiye mıkdannı mıiheyyin yirmi altıncı tebliğ. 

1 - Döviz vaziyeti 
ı - 19·3-19JI tarihine iadar Kon•or5iyomca 
smanlı h:ınkısını çek ol•rak teslim edilmiş olan 577000 -

I 2 - 19·3·1931 den 26·3· 1931 tarlhlne kadar 
l-' consorsiyomca Oımanlı Bankasına çek olarak 

'. ~ 11 ı<slin edilen 
ın 3 - Halta zarfında istirdat olunan 

~ 

· i - Fark . f1 54000 -

,e 1 - 26-S· 1931 tarihine kadar teslimat yekOn• 

ı.: 1 2 - ihtiyat ovrakı nakdiye 
/r vaziyeti 
t Y .lıardılıl birinci madde mucibince lıterlln 
b ıc.llmatı mukabilinde me•lıll tedavüle çıkı· 
nim~ olan Jhtint evrakı nütlye 

523000 -

• 
T. 1. ~942933,6!! 

11 p l"ukardak.i ikind madde mucibince haltı 
iz i. urlmdaki isrcrltn tesli•ın mukablllnde 

j 
1rı nıevkU tcdl\illO çıkınlan .. rakı nıkdlyc T. L. 61818 
·:ı l"ukardakl üçuncil ırıadde •uclbince • hafta 

, ~l zarfında iıtlrdat olunan iıterlinlıtc mukabil 
il ltı ıadc olonaıı evrakı nakdiye T. L. 6 J 82i0, 

e' !rı Farir. 1: L. ~564~2, 
u 1 Yukardıkt beşinci madde mucibince 26-:J.. 1931 ____ ....:...._ 

e 
1 

tarihine kadar mcvkıi teıiavüle çıkarılmış olan 
'. ' ihtiyat evrakı nakdiye yekOnu T. L. 

< ;ıı i7 eylül 1930 tarih ve •1726 numerolu kanuna tevfikan keyfiyet l\lı· 
S• ıı lıyc vekAleti namın• tebliğ ve ilin olunur. 

y 

n 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. Üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100,000 liradır. 

Ayrıca: 40,000, 15,000, 
-10,000, 8,000, 
Liralık ikramiyf' 

ve 30,000 
Liralık bir nıiikafat vardır.: 

latanbulda mezunen bulunan Almanyanın lavlçre sefiri dUn ekspresle mahalll 
memuriyetine hareket etti ... 

Avrupada aokak nUmayı,ıerlnl dajiıtmak için zabıta yfnl bir vasıtaya mUracaat 
etmektedir. Bu da eczalı bir takım bombalar atarak bunlardan çıkan gazla nUmayl•· 

çllerln gllzlerlnl ya,artmaktır. Bu resim, Yarşovada geçenlerde yapılan bir 
nUmavlste atılan bu kabTI homba~arı qöstermektedlr. 

Çocuğunu Seven- Anne, Onun 
istikbalini Düşünen Annedir! 

, 

Bir Kumbara alarak 

Bir kuvalür haıııın aranıyor 

l\lanikür bilen tercih oluna
cakm. 

Adres: Cskiiclar Yenicami kır
~ısında k.ıdııı perukar salonu· 

Abdullah. 

Çocuğunuzu 

1 Türkiye 

Osmanlı Bankasının Galata, 
Yeni · Cami ve B~yoğlu deva· 
iri Paskalya yortusu münasehc
tile, S nisan pazar günü kapalı 

bulunapakur 

• 

Sevindiriniz 
İş Bankası 1 

Bu gece Naşit Bey ve Her
mineHanım kon&eri ayrıca Asso 
]ana meşhur çingeneler Kentu
ki bale hey'cti sinemada Beyu 
<>~ire duhuliye 30 ,!curuf 

• 

. r- ıne ~· ol nümllıdeltl na 
dün az: lis nıutettıŞ ıg ~n tıııan\Jlllll gP.- 1 :~k~ edeceklerdir 

1 :m ıe 1 rı Cemııl ile 
rkac\3$1 Leto•ı. •· '• = a -

rr. 

PAZAR 
29 MART193l 

, 
.... 

\ 

l v 

20,000,~00 tonluk elektrlkle mUteharrlk Bermuda ge· 
misi yani ı.,.a edllml,tlr. Gemi, lnglllere ile Amerl '<a 

arasında lfleyecektlr. Geminin dlger aksamı ela 
yapılacaktır. 

ıa ı 
ta ii 
tdiy 
ene 

Muhtelif makine 
münakasası 

Halkalı tohum ıslah istasyonu müdirliğinden 
Mübayaası takarrür eden hububat tathir ve eleli.ırik fırın ma· 

kin el eri ve teferrüatı 8 nısan 931 tarihine mli~adil çar ,:ımh<ı 
g:inü saat 14te ihale edilmek üzre kapalı zarf usulilc münaka ay• 
konulmuştur. Şeraiti anlamak isteyenlerin her gün ve iş ra~ 
içinde yevmi ihalede Ddterdarhk binasında müessefatı iktısa ııyc 

mübayaat komisyonuna müracaatları. 
·-~~~~~~----~-~--

Vakıf Akarlar 
dürlüğünden: 

Mü-

Bir sene müddetle icar İçtn 
Müzayedeye vazolunan emlak 

Dosyc No 
ı Çarşıda Püskülcül~r sokağmda 17 - 19 No lı dülclian 258 
2 ,, Tacirler sokağında 21 No lı dükkan 259 

3 ,, Kuyulu sokağında 8 No lı dükkan 268 
4 ,, Kahvehane sokağında 2 - 4 No lı dUkkin 274 
5 ,, Zenneciler sokağında 36 No 1r dükkan 289 

6 ,, Çadırcılar sokağında 121 - 123 No lr dükkan 303 
7 ,, Ağa sokağında 11 - 53 No lr dülclcan 308 
8 ,, Sahaflar bedesten kapısında 22 No lr dükkin 313 
9 ,, Çadırcılar sokağında 59 - 57 No lı dükkan 314 
10 ,, Yağbkçılar sokağında 97 No lı dükkan 315 
11 ,, KaVU'kçular sokağında 13 No lı dükkan 321 
12 ,, Fesçiler sokağında 1 - 3 No lı dükkan 526 
13 ,, Hacnncmiş sokağında 22 No lı d!ikkan 327 
14 ' ,, Çadırcılar sokağında 123 - 53 No 1r dükıkhı. 329 
15. ,, Lutfullah Ağa sokağında 6 No lı dükkan 330 
16 ,. Çadırcılar sokağında 141 No lı dükkan 336 
17 " Kaz azlar orta sokağında 52 - 54 N o lı dilldtin 339 
18 ,, Perdahc;ııhan sokağında 20 No lı dükıkan 341 
19 ,, Çadırcılar sokağında 70 - 66 No lı dükkan 343 

20 ,, Kazazlar sokağında 27 No. lı dükkan 355 
21 ,, Püs.külcüler sokağında 13 No lı dükkan 357 
22 ,, Lfitfullah sokağında 7 No lı dükkan 363 
23 ,, Hazırcılar sokağında 6 No lı dükkan 364 
24 ,, Püskülcüler sokağında 4 No lı dükkan 367 
25 ,, Hacımemiş sokağında 11 - 9 No lı dükkan 369 
26 ,, Hacımemiş sokağında 24 No lı dükkan 947 
27 ,, Reisoğlu sokağında 44 No lı dükkan 929 
28 ,, Kazazlar orta sokağında 29 No lı dükıkan 932 

29 ,, Kazazlarorta sokağında 25 No lı dükkan 934 
30 ,. Perdahçrhan sokağında 54 No lı dükkan 000 

Müddeti icar: 1 - 6 - 931 tarihinden 1 - 6 - 932 tarihine kadaı 
bir senedir. 

Mebdei icar: Esıki müstecir için akdi sabıkın hitamı yeni müs 
tecir için tes11m tarihidir. 

Müddeti müzayede: 23 Mart 931 den 14 Nisan 931 Sah günü. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on 
dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak veteminatı muvakkate 
ita ederek müzayedeye iştirak etmek .üure İstanbul Evkaf mü 
dürlüğiinde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olu 
nur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bt 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misi 
raporlarını görebilirler. 

Eskişehir belediyesinden 
Altmış sene müddetle imtiyazı Eskişehir belediyesinin uhdesln· 

de olup dört senedir komandit şirketi halinde işletilmekte olan 
Eskişehir Elektrik tesisatı ve imtiyazı dairede mevcut şeraiti mu· 
cibince devredilecektir. Talip olanların ve daha faıla malômaı 

isteyenlerin 18 mart 931 tarihinden itibar~n bir ay zarhnda be 
lediye rivascttne müracaatları il~n ohınur, 

~es'ul müdür: Bürhaneddin 
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