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Halktan 100 lira 
alınacak .mı? 

Kanalizasyon~ evlere rapb ve Bele
diyenin bazırladıjı proje halk 

İçin bir külfet vesilesi. olmamalıdır .. 
. K_analizasy4?'1 teaiaatmdarı muavini Hlmit Bey bir m11-
şımdıye kadar ıkmal edrlen yüs hanirimiııe f1I maMmatr venniJ 
de yetmiş kısmının itlemeye a- tir: 
ç.ılması için Belediyece bir ta- - latanbul k-liuwyonu" 
lımatname projesi huırladığm mm şimdiye kadar inp edilen • 
dan dün bahııetmiştir. Bu tali- kısmının itletilmeai ve bundan 
mattıameye göre kanalizasyon umumun istifade ettirilmesi ta. 
şebekesinin işl~i~~bilmesi h~- biidir ki, limndır. Bunun için 1 
ka da baz.ı malı yukler tabmıl bir talimatname projesi hazırla 
etm~ktedır. .. .. .. .. .. dık. ~~je henüz kesbi kat'iyet 

. -~ır şube mudurunun soyle- etmedıginden hakiki şekil halı:
~ıgıne nazaran mecı:ısmı kana kında bir şey söylenemez y ı-
lızasyona raptetmek ısteyen ev · a 
ler ·bu tesisatı yaptırmak için nu: ~~ ~uazzam şebekenin işle-c 
l 00 liraya kadar ve her sene 3 mesı ıçın halkın da iştif'aki la
liradan fazla para verecekler- zımdır. Fakat miktarı hakkın&l 
miş'.. · . talimatname çıkmadan bir şey 

Dün bu hususta Beledıye reis söylenemez. 

"'~~~~~~~ 
! Yıldız ve Meşrutiyet 
' 

-

Tahs in Paşanın 
hatıratı 

Tahsin Paşsnm hatıratmı neşre yakında ba§
layacağ ız. Abdülhamit devrinin ve Yıldız sarıı
yımn iç yüzilnii bütün hakikatile ihtiva eden bu 
hatırat kari/erimiz tara/mdan büyük bir merak ve 
alaka ile takip olunmuştu. Bir aile felaketinden 
dolayı muvaklıatten teehhüre uğrayan bu batrrat 
§imdi Yıldız saraymın meşrutiyete tekaddüm ~ 
den zamanlardaki esrarrm, Abdülhamidin meş

r~tiyeti niçin ve nasıl ilin ettiğini, meşrutiyet i~ 
tıdalarında Hünkirm nasıl bir siyaset takip ey
lediğini ihtiva edecektir. En mevsuk maltimata 
istinat eden bu kıSim hatrratm daha büyük bir ali-
ka ile okunacağına eminiz. 
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Ticareti bahriye komisyonu rapo-
runu çarşambaya yetiştirecek Gelecek intihapta milli t;'şkilahn yeniden tensikı 

Ticaret işleri 

Niçin kaybediyoruz? HARiCİ HABERLER .• 
lngilterede yeni bir fırka Gazi Hazretleri Afy 

na hareket ettiler İstanbul Ticaret odasındaki,limanlarda ihtiyaçlarını temin 
denizcilik komisyonu dün top- ettikleri ve bunun ticaretimizde gayesini takip edecekler •• 
ıanmıştır. durgunluğu mucip olduğu söy- ------=:..._.------------ı Ankarada Recep Beyı· n riyasetin 

Bu içtimada, Türk gemile- !eniyor. 400 1 I 
ıinden İstanbul limanından ha- Kaça indirilecek? namzet [ Fransa mektubu 1 Fransa. müfettişler bir içtima yapacakl~ 
re~et e~erke~ rnani~~to talep Buğdaylarda yüzde 8 - 10 · 

edılmesı g~cıkmeı~nru ve zarar kadar mevadar ecnebiye bulun- ş d d f b Beynelmilel iki B w d k f Konya' da tesbitine başlanan esaslaıl !arına mucıp ~ldugu .ha~~~a masr Ticaret borsasmca malı- İm İ en SC er er O eranSI 
vil;?U~uların şık!ytlen goruşül- zurlu görülmüş ve analizlereçok hale geliyorf mühim hareket Ug ay O • bu içtimada görüşülmesi muhtemel 
muBştur. emil 1 h L ehemmiyet verilmesi tekarrür PARIS, ~ubat- Franoanın merke raporunu verdı KONYA A 

azı.g . er ace e are&et etınistır' • Bu hususta Ticaret · b "nl d ik "h' f r t ' 1 A. · - Reisi- mişlerdir. 
n:ıecbunye~de olmaları dolayı odasina gönderilen rapor hüku- ::hn:g~lll;,r~. P:ris mı:,Y:~~ ·~Y= PARİS, 28 ~·~· -. "Temps" cümhur Hazretleri bugün saat ANKARA, 1 (Telefonla) 
sıle ya manıfesto alamadan eş- metre tasvip cdildig".i takdirde set sahasınd~ ehemmiyetli iki ru.re.I (Tan) gazetesının hır yazısına 16 da Ordu müfettişi Fahrettin Gazi Hazrebleriniın Ankaı:l 

kah 1 tm kt e h t ta "' ketin ceı·eyan ettiği bir yer olmuş- nazaran, Avrupa birliği tetkik Paşa Hz. ni ve müteakiben ko- avdetlerıi pek yakınlaşın.,ı. 
ya . u e e e .v.ya u bug"daym mevaddı ecnebive Jf 
manifesto rnuamelesının teahhu ik .. d .. . di .

1 
k : tı~•\.~u. h":r~ke~ler~en biri Avl'lıpa komisyonu reisine verilen ra- lordu kumandanlığını ziyaret Reisicümhur Hazretlerinin 

ru yüzünden bir kısım eşyayı a- m taHn yfuz e uçe.hrın nece ttr, bırlıgı fı.kr~nın .'"~'§~ ~e Wı~k~ porda Buğday meseiesinin bü- buyurmuşlardır. Ziyaretılerin- fakatlerindeki vekfilet müfe 
a tanl 1 acab namına ıhtiylll' edılmıştir. Bugday ıt .. ·d.. ·ı b• h. d Al dd' dd · · G -"' !amamaktadrr. Komisyon şiki- D hal eden ye ihraç eyleyen Avrupa tun unyaya ~ı .ır ı:na. ıyet- en sonı:a. ae ın ca. esı~ leri azinin avdetini müteil'" 

yetlcri haklı gönnüş ve manifes İlıracat ofisi istatistiklerine memleketleri araoındaki miinasebatı l te oldugu tasdik edılmiştır. Bu ve tepesııu dolaşarak daırelerı- Recep Be}in riyasetinde şelıf 
tonun hareket limanından kal- göre son bir hafta zaı:fmda Mer tanzim etmek rnü<takbel birliğin iktı raporda, Avrupada hububat ye- ne avdet etmişlerdir. miz-de de bir içıtima akded~ 
dırılarak muvasalat limanında sinden (287 ,256) kilo pamuk, ıadi hayatı i~in ne kadar büyük bir tistiriien sahaların heyeti umu- Gazi Hazretleri bu aksam ler ve Konvada tesbitine bati 
Yapılması için teşebbüsatta bu- Trabzondan (50,320) kilo ic_ ehem~ye_ü ~aiz~it·? .. Bittabi bu e- mlyesi itibarile rrenislememiş ol Afyonkarahisarına mütevec~i- dıkları esa~ları iıkmal edece1'1' 

hemmıyetın uzennde ısrar etmek faz , ~ , . 1 K d .. 
lurunağı kararlaştırmıştır. fındık, (8499) kilo tütün, Gire- , tadır. Yalnrz Cemiyeti akvama da- dugu ve muhtelıf pıyasalara 1en onya an mufarakat et- dir. 

Komisyonun bu husustaki ra- sondan (2,775) kilo iç fındık, bil 24 Avrupa devletinin miimessille-1 Rus hububatı gelmeğe başlama-
poru Odanın çarşamba içtima- Samsundan (90,049) kilo tü- rinin ittirakile toplanan bu konferans sının bugünkü buhranı artırdı-
ında tetkik ve vekalete gönde-- tün, İzmirden ( 4,310) kilo af- dünya ilı:tıaadiyatınm geçirmekte ol· ür kaydedilmiştir. Yine bu ra-
rilecektir. Komisyon gelecek yon, (27 ,910) kilo incir, (280, duğu buh~a?m ~v~·upa!a taal!ük e- ~oda, Buğday nakliyatına ait den k18mı ıçın mühım bır tetkik ze- ı . 
pazar içtimaında deniz ve gemi 446) kilo üzüm, 2,115,144 kilo mini. demek olacak •ayılıyor. tık içtij ça.~e ve tedb~l~r .hakkında bazı ' 
malzemelerinin giimrük resmin zeytinyağı, (111,107) kilo pa- mai açan M. Briand irat ettiği nutuk mutalealar yurutulmekte, bey-
den istisna için vakı müracaat- muk, (35,000) kilo arpa, İstan- Osıvota tr.'os/ey ta bu konf~ramm ne i§le meıgul olal nelmilel zirai itibar enstitüsü-
larr tetkik edecektir. buldan 40 sandık afyon, ( 1500) Jı.gilterede par/8meııto ha- cağını •~yle~i. ~ilh~ki.ka. bu iı tayin nün vücude getirilmesi keyfiye-

Bu takyidat yüzünden Türk sandık yınnurta, (169) çuval b. k h .. 11 ve tahdit edılmıı hır ış~ır. Avrupa-1 tinin vaziyetteki ağırlığı ehem-
yatı yeni ır ta ım ta avvu er nın şarkında ve merk~zınde bır ta- . li h f'fl t .. b 

gemilerinin bile, bahri malze- fındık ve 160 balya tiftik ihraç geçiriyor. Hele şu son bir se- kım memleketlerin fazlA buğday is- mıyet surette a ı e ecegı e-
meden gümrük alıruyan rakip olunmuştur. nedenberi fngiliz siyesi fırlcala tihsallerini sarfetmek vası~al~rı a_ı-aı;- yan olunmaktadır. 

· u araswda cereyan eden hadi- maktadır.Fakat bu yalmz ıktısadı bır . A A 

D• ıh t k• h k 1 · · işten ib.ıtret olmakla kalmıyor. (kt,.8 PARIS, 28 A. . - vrupa 
lVaD arp a ) IDU a eme er s~ler hay!~ dedı~odıılu .oldu. E~ di buhran yüzünden ne karlar büyük!' birliği tetkik komisyonu reisine 

(Bat tarafı 1 incı· sahif,_·de) 11· ~· - h kıden ben lngılterenın teşr11 rnü§kilaı çıktığı malümdur ~ıı Bri- "'Önderilen bir -aı)orda ezcümle e ı ıra agır para cezasına ma h t d b · h f .. k • l d d b · · : H T "' - ' 

Bekarlara müjde ! 
Vergi alınması teklifini Bütçe 

encümeni de reddetti 
ANKARA, 1 (Telefonla) - binin huzurile müzakere edi 

Bekarlardan vergi alıııması hak miş ve bütçe encümeni de :rJ 
kında Yozgat mebusu Süley· liye encümeni gibi teklifi tas 
nıan' Sırrı Beyin kanun: teklifi etmemiştir. Bıı vaziyet karşıs 
bütçe e~cümeı;'.nd~ de S~hhiye I da Süleyman Sırrı Bey teklifi 
ve Malıye vekulenle teklif sahi den sarfnazar etmiştir. cezaya mahkum edilmiştir, kum oldug" unu tefhim etmişt' aya ın a !r mu a aka ar ar, aıı a una •Fl·et etmıştıı.. u aoa Avrupada fazla miktarda Buğ-

• ,n , ır. vardı bir de ahrar fırkası Fa- konferans buğday ihrac eder ve it- . . • d - · ih 1 
Maznun teşekkür etti ve asker- İkinci celsede Manisa jantlar k t b" "k . / k · 'h 1 hal mecburiyetinde bul~nan ve Cemi day ıstıhsalatı oma rgı ıst sa 

Merkez Bankası 
' ' 

. . . . . a uyu mesaı u ası ı ma . . _ f ı ı · b" .. a·· ·t·b 
ler kendısını hapısaneye sevket ma hesap memuru Hamdı Ef. d'l b'/ k b' t kk"J 1 , yeti akvama dahıl alakadar Avrupa aza ıgırun lltun unya ı ı a-
. . . e ı e ı ece ır eşe u o maK d 1 . il ·· · 1 • ril b ı d - t b't t:. Bundan sonra vak'a esnasın- ıle merkez Jandarma takını ku- .. 

1 
d b .

1
· 'k. 'k . ev etı e muvazene teının çare.erı- e mevcut u un ugu es ı c-

. . . şoy e ursun ı a ıs ı tıdar · caktı d'l · · ş k' ı • A da Manısa :ıandarma alay he- mandam Kemal •Beyın mu hake k .. d b 1 S nı araya r. ı mıştır. ar ı ve mer {ezı v-
. B . . . mev ıın e u unu,vor. on za-ı Pariste c!'t'eyan eden ve beynelmi- d b l 'h sap memuru Hamdı eyın mu- mesı ıcra kılınmıştır 1 d h 1 k " f kad 1 1 . .ti'L- .1 h . 1. rupa a u unan ve ı racat ya-. . .. ·... man ar a mu a aza ar ır a e sıyaset ı l)i'lrı e az e eınmıyet ı . .. "k 

h~kemesı. Yıt_.?r~dı. ~am~ı B.e- Maznunl~?an r.ı?~~azım Ke- ayrılıklar olduğu gibi ahrar fu- ı olmayan di!:er bir hareket de şudur: P.an m~mle~etlenn gumru re-
yın evvela huvıyetı tesbıt edıl- mal B.kendisıne kuçuk Hasanın k d .1 d" .. .. 1 .1 Fransa üe İtalya arasnıdaki bahri ıah sımlenne aıt olarak bazı Avru-

. k k h ·uk . . h . ası a zar uşmuştur. ngr te- d'd" liha ih . .,. halli d - h" kfı tl . d . t d'kl . 

ANKARA, 1 A.A. -ı Cüm
huriyet Merkez Bankası aksi
yonlarına kayıt muamelesi bu
gün başlamıştır. 15 nisana ka-

dar devam edecek olan bu mıtl 

meleye şimdiden pek çok teha· 

lük gösterilmektedir, 
dıkten sonra aramame o un- me tt ıçın arekete gectıği . . k ld - .k . ı ı tea t tı .... mın ne og- pa u me erın en ıs e ı en 

. . . . - renın geçırme te o ugu ı tısa f'I' kat'' b. t bb" Dah ·· da r· l · du Kararnamede Kemahn ırtı- telefonla haber verildig" ı halde • · ru ' ' ve ' •r eşe us.. a musaa t ve mena ı mese esme R Al · , • b .h . dı buhran lrrkalar arasında da geçen sene Londra babri tahdidi tes· 1. k d ·k · 
ca vak asını haber aldrgı halde ti l bara ehemmıyet verme- t" /" t" /" 1 d lh k nf d k d' . .. ge ınce, yu ar a zı n geçen ' usya ve man • . . . . ur u ur u cereyan ar uyan ır- aı o eran1tn a en mı goateren .. d k . . 
hadı9Cye ehemmıyet vermedi- mek ve tahkikatı kanuniyeye te d S t 1 - d t. d. ve bu iki devleti Ameriı..- Japon raporu gon eren omıte tetkik _. _ . . .. . . ı. arsın ı ar vucu e ge ır ı. . • ...., . ya k · af dan b sah 
gınden 140 ıncr maddenın 2 ıncı vessul eyılememek suretile vazı Bu sars ntılardan bizzat mesai ve lngıltere arasında akıedileo mu- onusyonu tar m U . a- • b b 
bendi mucibince hadise}iduydu fei memuriyetini süiistimal ey- I k ~ k d. . k t ahedeye iştirakten şimdiye kadar alı da şimdiye kadar görülen ışleri sanayı er a 1 
ğu halde daha yüksek makarna !emekle maznun bulunuyordu ... ! ır :sı Sa er. 11~ .. k"ur aram.a- k~yan ihtil;~o halliozam!ndanberiP bilmüzakere kararlaştırılarak 
fıaber vermedg" inden kanunu ce Ve hareketi Türk ceza kanunun m~ş ırd. obsya. ı~kttı.du umet k!.ır- rıs "" ~?mpıil :u"~"'da ~.ogn.ık dan dokii'- iktısadi bir harekette bulunul- MOSKOVA 1 A A T . . . . mı av an erı ı ar mev ıın- ruya gırıt ıruş oıan muza erııtta a- .. nf b'ld' . , . . - as ve fakat onun inkisafına mani 

tt ıı 1 z~ın 2~ ün~~ mad~esının 21n- 2~0 ıncı maddesıne uygun görü dedir. 929 intihabatında işsizli- hil olamadi''.Bu sefer lngüıere hiilcii- ~ak uzr~ ko. era.nsa 1 ırınış- Ajansı bildiriyor: Sovyet Rus- olamadığı fikir ve lranaatini de 
\ ı i cı bendı mucıbince divanda rnu- luyordu. ğe çare bulacağını vadeden bu meıi buraya Mf. Graiffie isminde bir tır. Komıte, ıthalat yapan ve yasma karşı müttehit bir Avru- vermiştir. Buraya gelen Alına~ 
r ı · hakemeleri isteniyordu. Evvela Hamdi Ef. de küçük Basanın f k h"kt t' 1 ld kt müıehasııaınüzakereci gönderdi. Me memleketlerinden transit sure- t kirt .. d t .. 1 · . bab R d t tb.1' 
c ı Hamdi Ef. isticvap edildi Ham Melrtilik için harekete ge ti" i- rr a u ıme 1 e e a 1 an ıele bir daha tetkik edildi. Nihayet tile hububat geçmesine müsaa- P~ eş a 1

• ~cu e ge ın mesı- sanayı er 1 u~ya a . a .1 

d' Ef h. hk' 
1 

·d " . h betlm • h b ç g sonra bu derde care bulamadı. bizzat fn.,.iliz Jıariciye ve bahriye na d d 1 k ti . h b b nı talep ve ısttlzam eden Fraıı- olunan memleketi. sanayıleştır· 
1 · ıç ma İ um . 0 ma 1.gın~ m as .. , e.munyel a er ;"ima Bugün lngilterede devlet hazi- zırlannın -F'ranıız payıtahtına gelme . e e, en meme e er1;11 u u at sız §.yanından Favıillon'un bu me sisteminin ne suretle işledi· ;ı 

.. baba~ın~ adı brahım, vazıtesı sr ve mu~zun Kemal Beym bu nesinden yardrm gören işsizle- ferine müsait olacak derecede bu te- ıth~Iatr s~uu tahd~t. e~en n:ıa husustaki beyanatını tefsire- ğini bizzat gömı.ek ve Almatı 
': ı Manısa Janda~a he~ap ıme~u- yolda ~akıbata .. geç;nesine de rin miktan arttıkça arttı. mas~ faide verdi. ltaıya, Fransa de sarıf ve. n~klıyat şe~~~tını tetkik den İsvestiya gazetesi şu satır- ~nayiinin Sovyet sanayiinin iO 
~ · ı I ru oldugunu soyledı. Vak ayı muttalı olması uzerıne keyfi ye- Mac Donald kabinesi a recesınde donamna yaptırmak salilıi etınelerı lazım geldigı zannında 1 . "S yet ih t k' f dım tın . . ki Je 
, anlattı: ti daha büyük makamata haber d O ld M l b' zas.~nd- yetine m"lik olmak istiyor, Fransa bankalar tarafından bazı teshi- arı y~ıyorf. ov ldı" raca ına ışa ına ?'ar e esı ım. n 

B
. .. k .. . , . . an sw2 os ev ır mu - bunu kendisi için tehlikeli görüyor , .. ril b'l • . karşı bır se er yapı gı şu sıra· rıru tetkik etmek maksadıle ve 

'ı .-. 1: gun oturuyo~dıı.?1. Be- verere '!1~essıf hadtseru.~. v.u- det evvel amele hükumetinden kabul ehniyor. Fakat iki taraf d~ ıat gost; e .1 ecegı ~e bura~ da Almanya sanayiinin en nü- iki·memlekette cari içtimai re· 
ı ı devı Alı yanmıa geldı, oglu Ha ~uuna mam olacak tedabırın ıt- istila etmiş ve matbuatta hü- !imdiye kadar dediğinde ısrar ec1· . porda zıkredılmektedır. Komı- fu 1 .. e ·ııeri Mosko ay .iml d ' . f ka bakm lı 

1 1 
,ı 

a··rı M h tlı af tıhazın t .. 1 dilin . . . ıp t 1.. .. .. 1 f d lr al' z u mum ssı v a J er arasın acn ar a 
sanın ° .. e .. ~e .~! .. ~ m- . a eve_ss!1 e ~sını te- kumet aleyhinde neşriyata gi- durdu: Bu sefer ~r~k ih.tilifın her iki' e, uzu~ g'?ru en ~y a m u- gelmişlerdir. Harp vasıtasile sızın Rusya seyahatini yapmış· 
dan alınıp goturuldugunu ve ır- mın eylemesı lazım gelırken bu rismi~ti Bu gene meb'usun k devletin de tahdidı ıeslihaı muahede mat ve ıhsaıyatın bır an evvel Al · k. afın durdur t Alm · bab ·~. 

l · ·h · alli ld - lda h k - .., · . ' en s · t' akt k d'le · · k dil . . . . . h manyanrn ın ış ı - ır. an sanayı er ının ı. .. zma geçme en 1 tım o ugu- yo are et etmemek sureti- dine göre bir takım fikirler· ıne ışır en en ' rını menetme ceme mesı temennısını ız ar : - 1 j 1 ·ıt t'sal 1 b bb .. 1 ı nu söyledi. Derhal telefonu aç- le vazifesinde ihmal ve tekasül dır ki bunlarm tatbiki sayı v_ar tendçıl<b~cağılve Paris il~ bRolma ara- etmiş, Avrupada hububat istih- rrıagba çalı~mrşt obabn .... ngİı e_r,~- ~ . ate kşaylan o aSn u teşRe us e-ı 
t ...... 1~ . K lB h b ·· ki • esın- sın " ır uz aşma çaresı u unacağı _ . . . nm u acım eşe usu ngı ız nıu ·ış anz. ovyet usyas 
a ı ,1 tım..ouu azun ema eye a er gosterrne e maznun 'bulunu- de /ngilterenin hııgün gerir- anl••dıyor. salatının ve tıcaretının ortaya s~nay· b hından dalı akıl! b h" ., ett k b 1 e-

1 d. B d b dam h k t• T" k T • .,.. ka d • 1 . .h . hl " ı er a a ı o- una usnu sur e mu a e e 
<' '' 

1
ver hımf. un an skonra ulda. yor v2e30 ~re e 1 dudr ~e~a ~a~u mekte olduğu buhrana çare bul j' çıd ' !rd.1~1 mkesd~ derun, 1 tıya~ .s lan Alman sanayi erbabına, ab- derek iki memleketin müşterek 

1 lır ata sonra te rar ge ı, ne nun uncu ma esının ıkın- roak kabil olacakt1r Onun lik T K" se ı ıgı ta .ır e ve en musaıt 1 k 'b' b' t db' · R f .. · · k' f tt" - a 
< 1 ld - d k 1 f · fıkr f k f' 1. .. . · · . - avşanlı- utah b' . d A b' 1. _. u a gı ı ır e ınn usyaya mena uru ın ışa e ırmege ç · 

ı o ugunu sor u, te rar te e on c• asına muva ı e a ı cur- rınce her §evden evvel Ingı'/te- ya ır zaman a, vrupa ır ıgı tet b ·· k·ı-t · d b'l ~ -· 1 akt ,, · 
ı 'k H ·· b 1 dı -L • d ·· .. 1.. d İ . . . . d 1_ . azı muş ı a ıcra e e ı e._egı ışac ır. 
i ı 1 ettı . enuz u unanıa cev_,ı mıye en goru uyor u. stıcvap- renin kimbilir ne zamanda b _ .. , kık koınısyonunıın e aletıle 

ı ~ ~ nı al?ım. Daha yüksek makam- larını. ~üteakip müdd~i umumi ri devam edip gelen bir ta~ı:n Kutal;ı~a - Bal1;1tes.ır . hattı c'.a~a iler?e ?azı isti~reler~ ve 
'. ' r !ara 1hbarda bulunınadı:I?,. bun- rnua1:'~~~ ~1;1at. Bey va.zıyetin te- tesisatını değiştirmek zamam taıname'7 ıkmal e~ıl~~ştır: ~zı fıkir teatilenne. zemm teşkıl ~- B. M. Meclı"sı·nı·n Sanayı' Umum 

1~', 1rdan sonra Kemal Bey ıstıcvap nevvuru tçın ıfadelerı okunan artık gelmiştir. Fevkalade z _ nevakıs ikınal edıldıgı takdırde deceğinden ümıtvar bulundugu 
1 , 1 edildi. Kemal Bey irticadan 15 baytar Sıtkr Recep Fehmi Bey manlarda fevkalade tedbiri a. hattın ~ugun. yarın açılması mu nu da beyan eylemiştir. ki • Mu" dur·· lu·•gw u" 
~ 1 ·gün evvell Manisaya geldiğini terle ibaytar katibi Hüseyin E- almak laz:mdır. Bir kere ;

1 
_ ka~rerdır. Kut~h5'.adan temdit yann ruznamesi 

ı~ haftasında Manisada bir tekke fendinin ve küçük Hasanın ba- gu·'nku" kabı.ne h"k- t ku • edılen hat 191 ıncı ve Balıkesir- ANKARA, 1 A.A. - Büyük ANKARA, ı (Telefonla) -
' b . ve u ııme şe . d tı1a 1 63 .. .. . K d • d k• • ' meydana çrkaııdrğını söyledi ve ası olan Bedevu oğlu Alinin ve lini değiştirmelidir. Kabine azal en uza n 1at ta ~ncu ki- ara enız e J. Millet Meclisinin yarınki ruzna Marsilya ticaret mümessili Şe-
" Mehdilik meselesinin haber ve aynca o zaman jandarma bölük sının adedi azalmalı fakat h lcınetrede ve Kozalanlr ıstasyo- J mesine dahil bulunan mevat a- rif Beyin sanayi umum müdür· ] ;ı ı 1 ri!mediğini, eğer b~yle bir ,ih- k,uman?anr b~lunan yüzbaşı Sa nazırw salahiyeti t:vsi ediJm!~ nunda kaVtıij.tnUŞ bulunmakta- vapur ar rasttıda tiftik keçilerinin men'i lüğüne 400 ltra Ücretle tayini 
l' lbar olsay~r ehem~ıyetle ~aka lihadd~n. ~eyın. muha~e~eye Ji. Bu tarzda d;ı/ıa bir takım şe dır. . . . Karadenizde bir kaç giindenberi ihracı hakkındaki kanun hüküm muamelesi bugün ikmal edil· 

! 1 lctar olacagından şuphe edılme- celplerını ıstemış ve hakımler killer tavsiye eden Oswald Mo Bu ay ıçınde 607 kilometre- devam ~~en fırtına ıiikU.net b11lmllf" leri mahfuz kalmak şartile bü- miştir. 
t

1
; mesini söyledi. Bundan sonra heyeti ilcinci toplanışında müd- leyin fikirleri parlamento s lik şimendifer hattında işletme tUl'.Hafifi lodose.mektedir.Fn1ma do tün hayvanlarm ecnebi rnemle--

r 1 .. ::.1. H b b 'd . • . . nun b 1 k layııile karaya oturan vapurlara ııe- k tl se '-st ola•ak ı·h~cı E k f b .. • • ı ;:uçUt<. asanın a ası bedevi eı umumının talebı veçhile i- 11üfuzunu kıracak mahiyette gö aş ıyaca tır. mi kurtarma ıirketi vaziyet etmit- e ere r....,. . •· ·~ V a utçesı 
r~• 11 1A.li şahi~ baytar. S~, Recep simleri yu~arda yazılı şahısla- rülmektedir. Fakat şimdi görü Kütahya - Balrk~sir hattın- tir. Ba kazuede vapmlan kontrol yalnız aygır, aydış, kısrak ve 
~ .i ve Vehbı ~eylerın ıfadeıler~ ?" rıı; c.elbedıleceklerini tefhim et lüyor ki, Oswald Mosley yalnız dan maada 104 kılon:etrelik ve tetkik elmek üzere ıremi kurtarma katırların ihracmm lüzumunda ANKARA, 28 (Telefon) -

11 <~ndu .. Bu ·~~delerde me~dı~ mıştır. .. • neşriyat ile iktifa etmiyerek bu AD;kara - Çankırı, 250 kılomet- ıirketi Leni.na vapurunu ııöndennit- hey'eti vekile kararile men.olu- Bütçe encümeni yakında Ev-

i ı
lan edılecegı haber venldıgı Muhakemeye yarın ogleden gün bir de siya.si fırka teskil t relık Fevzıpaşa - Malatya hatla- tir. Jnıriliz banclmılı Verfilt vapurun nacağı hak'kmdaki kanun Iayi- kaf bütçesile barem ınyihasmı 

1
. ' ıöyleniyordu. Maznunılar böyle evvel devam edilecektir. miştir. · e rının açılma merasimi yapıla- da ~ü bul~ gu ..-e benzinler hasile zabıtai saydiye nizamna- tetkike haşlıyacaktrr.İnşaatiçiıı 

. :
1 

lir ihbar olmadığını söyledi. . İZMİR, ı (Hususi) - Örfi LONDRA, 28 (A.A) _Mac caktrr. ~:1-:,:.,a~!':"!;"ı.:tı::.:.'r:!".:. mesindeki (makineli kayıklaı1a f~la ~sisat ko.nm~ıştır. Ta 
' 1\IIahkeme bu şahitlerin celbini Dıvaru harp birkaç gün zarfın- Donald kabinet:i sabrk nazırla- Malatyadan Vana kadar olan "'için rüsumat ve polis memurlarmııı sünger saydı memnudur) fıkra- mırat ıçın 120 bın lıra konmuş· 

: ~ 1 e muhak.emeı::~ . yarn:ı_ sa~ah da mesaisini bitirecektir. Görü- nnd~n sir Oswald Mosley, ye- yolun t;sviyei t.ura~iyesine .d~- nezareti altındadır. sının iskafandar tabir edilen tur. 
ı l ,levanı edılecegını teblig ettı: lecek d~vat:ır çok ~dır. Jandar ni bır fırka teşkil ettiğini bil- v~ edılmektedır. Inşası. ıçın Devlet bankası ve dalgıç ınakıinesini taşıyan mo-
ı ı MENEMEN, 1 (A.A) - Ör ma zabıtlen Hamdı ve Kemal dirmiştir. Bu yeni teşekkül ge- bır Alman grupunun 50 mılyon törlil veya motörsüz kayıklarla Gazeteciler birliğinin 
, 1i .. di~~ı harp mahk~mesi bu-~· terden sonra Menemen sabik lecek intihabatta "mÜli te~kila luk teklif ettiği. Sıvas - .Erzu- memurlar sünger saydına şümulu olmadı- b" bb"' .. 
• Lı~un.oğıl~dcn ~vvel .:ıı.ı:ıralay Ata J~danna kwnand~ Fahri ve tm yeniden tensik ve ihyası rum. hattı 230. kılom~tredır ve ANKARA ı _Devlet ban· ğma dair tefsir bulunmaktadır. ır teşe USU 
l· :! ~eyı'7 r~yas~t~nd~ ıkı celse ak- ~;:başı Mehmet Alı Beylerle plinı,, ~smini verdiği programı taknben. 53 mılyon !ıraya mal kasına hissedar olacak memur- Makina sahiplerinin ANKARA, 1 (Telefonla) -
1 11etmıştır. Bınncı celsede Or- dıger maznunların muhakeme- lehinde çalışmak üzere laakal olacaktır. ların taahhütleri 12 taksitte ma beyannamesi Türk gazeteciler ibirliği iıdar~ 

ı an_ gazinin Reşa~iye ~öyün?en l~ri kalmaktadı~. Bu ~valarm 4-0ITnamzedi seferber hale getir Malu" llere tevzı•at aşlanndan kesilecekti. Bundan hey.eti, merhum Hikmet Şevki 
1)agıstanlı Abdurreşıt oglu divanı harpçe ruyet edilmemesi meğe çall§ıllcaktır. Sir Oswald sonra memurların alacakları ANKARA, l (Telefonla) - ve Anadolu ajansı muharrirle 
eyh ~erafeddin Ef. nin muha- ihtimalid~ vardır. Menemende Mosley, mevcut bütün fırkalara Cihangir, Kılıçali, Hasköy hisseler 20 taksitte kesilecek- Çana~kal~ meb'usu M~h.met B:, rinden merhum Nureddinin mo 

•l , ,emesı yapılmıştır. 6!7 numa- v~ bazı k~~lerde yapılan tahar- meydan okumakta, gönüllü ola şubelerinde mukayyet askeri tir. Vekaletler, şimdiye kadar Mechse b.ır ka~un teklıfınde zı- zarlarını yaptırmağa karar ver 
alı kanununa muhald hareket rıyatta sılah bulunmuştur. Ha- rak çalışmak istiyenlerin yardı malfıl ve eytamından ikinci def yalnız bir hisse alanların hisse- raat makınelerınde kullanıl~n miştir. 

' jtn~ekle mazı:.un bul~~yor.du. ne ;ıalıipleri hakkında kanun!. mını ve hayırhahane nakti mu- tere dahil olanlara dünden iti- lerini ödemeyi taahhüt ediyor- mevadi müş:.ııne hakkı:ı.da!Ci 
st:c:abını muteakıp mü<ldeı u- takıbat yapılmaktadır. Mene- avenetlerde bulunulmasını te- haren tütün bey'iye ikramiyele- du. Bundan böyle fazla hisse kanunlara muzeyyel 1710 numa 

1 ·; ,mmı Fuat Bey iddasmı serdile men kaymakamı Baha Bey köy mine çalışmaktadır. Sir Mas- rinin tevziine, Beyoğılu kayma- alanların taahütleri de vekalet- ralı kanunun 4 üncü maddesin-
Borca yatırılacak 

' 
1 77 numaralı kamınun birinci muhtarlarına bir konferans ve- ,ley bu yeni teşekkülün meyda- kamlrğığınca, başlanmıştır. !erce kabul edilecektir. de yaztlı makine sahiplerinin ANKARA_ 1 - İstanbul 

ıı<-d:lesin~ göre cezalandırılma reı·ek vazifelerini anlatmıştır na çrkmasınr haklı ve doğru Bonolar kaymakamlıktan ve- Taahhütlerin maaşlardan vermeğe mecbur oldukları be- gümrükleri hazirandan itibaren 
f ı ~ı ı~temış ve heyeti hakime Menemen köylerinde vazifeleri- göstenneğe kafi derecede mü- rilmekte para tevziatı Ziraat kat'ı marttan itibar edecektir. yannamelerin verilme müddeti- düyunu umumiye nesabına 600 
., '. 1•mcı toplanışında maznuna bu ni müdrik imam ve hatipler in- zaheretin şimdiden temin edil- bankasında yapılmaktadır. Diin Burada mart maasını alanlar- nin 930 mali senesi nihayetine bin lirayı her ay Osmanlı banka 

;ıacl<leye göre üç av hapse ve tihaı;> edilecektir. miş bulunduğunu sövlemi~tir. iki yiiz kişiye bono verilmiştir. 1 dan kat'iyata başlanmıştır. kadar temdidi istemektıedir. sına yatırmıya başlıyacakt.!r• 
, 1 
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1~-----------~~~~--~-~=-----------------------v ara sonu neye -

lhlilifı 
t~ Borsalar il Vllag~tte J 

omiser seyirci, borsa V:iii de~ ~ Dokuzlar Yeni memurlar 

usir,mübayaacıanôtl K··lanmızın bedeni Ah şu abretlikler ı !Bugün toplanıp ka- imtihan evrakı tetkik 
- rarlannı verecekler ediliyor 

1 Dün akşamki içtimadan da sadra ~el~~ri bir Beyfendi, iskarpinlerini bağlahr Yannki içtimaa ehem- ıne!!~=~~~:ıı!~ Y:m:= 

•fa ven·r bı" ti Bunu temın ıçın "b" k .. t . . b . . . . ·1· u terfii için evvelki gün yaptiğft ,. .. r ne ce • . ders açıldı gı 1 yapıp ızın o esını ensını..... mıyet ven ıyor - n imtihan evrakrun tetkikinre 

çıkmadı. Encumen teckil edıldi.. Maarif vekilıeti kız liselerin- Duruşu, bakışı, söz söyleyişi, yaptığı muamelelerin doğru o.1- kaçakçılığı?ın önüne dün maşlanmıştır. İmtihan e~ 
Y de eni bir ders ihdas etmek bütün hareketleri ağır başlı bir ınadığından hiç bahsetmedinız nasal geçılecek ? kının tetkiki .bir hafta kadar de-

l) . u • t iiSe~ yapmakta olduğu tet~i- aile kadını olduğuna şüphe bı- mi? Ticaret borsasmca yapılan vam edecektir. • 
uoraa reisi : Nizami tebligata na ye katml ikmal etmifti~. Bu ~ersın rakını.yor. Arkasında yüksek ya . - Söylerdim ~ aldıran bir istatistiğe göre, ( 1930) se- Açık maaşı verilecek 

b • • dı " d" r 'lllli'' harekatı tanzım., dır. kalı sıyah astıragan bir manto, kım? Ne vakıt nasıhat edecek nesi zarfında borsa haricinde Lağvedilen Emtaki metruke 
mec urıyetı var r.. ıyo 1 

Bu ders şim~ilik ~~nköy ve a~aktaı;-rnda ~öcek kabuğu ren- olsam sırt~--o~~r, .'.'aldırm~. bir milyon ç~val kadar kaçak müdiriyeti memurlarından 9 u 
T~~ret borsa11 idare heıy'eti-, · Çamlıca k.ız lıs~le~ın son sı- gınde ıskarı_>ınl~r. Kollan şıkır canım, bu _olumlu dunyada... un muamelesi olmuştur. Beledi- kadroya dahil bulundukları içiq. 
mubayaacdar arasındaki me- nıfmda tatbık edılmege ba~~- şıkır altın bılezıklerle dolu. der geçerdı. yenin haftalık ekmek narhtan açık maaşı verilecektir. 
~ dün yeni bir safhaya girdi. mıştır. Bu dersin muallimlığ~~ Hakim soruyor: Diğer şahitler de aşağı yuka- borsanın un fiatlerine istioat et- Emlaki metruke müdiriyeti-
Mubayaacılar evvelce idare ne beden terbiyesi ~um ı:nu- - Şahitleriniz var mı? n ayni şeyleri tekrar ettiler: tiği için bu kaçak unların narh nin diğer memurları ise ücretlo 

lıey'eti aleyhine aldıklan cida- fettiıi Selim Sırn Berın k~rıI?e - Var efendim. Uç tane... - Evine bakmazdı, çocukla- hesabatı haricinde kaldığı anla- müstahdem olduklarından bun-
tu ve isyankar vaziyeti terkede si Azade H~ tayı?. ~dı~~~- Şahitlerden ilki, kenarı altın rını düşünmezdi. Kansını döğer şdmıştır. . tara kanunen hiç bir ')ey veril-
l'tk hattı hareketlerini tadil et- tir. Dün kendısıle g~ruşt.ı~u- kaplama gözlüklü, ihtiyar, çok di dediler. Bunun üzerine mesele fevka- miyecektir. 
ıniıtJerdir. müz Azade Ha~ım bize şu ıza- ihtiyar bir ~adındı. Hakim, davacı hanıma sor- iade ehemmiyetli görülerek un Poliste tebeddülat 
k Hatta mubayaacdarın bir hatı vermektedır: Maamafih, yaşı sorulduğu du: satışlarını tanzim etmek için bir p r d'. d.. .. ..be "d" 
l&nıı şimdiye kadar çıkanWı - Bu ders bilhassa Al~a~- zaman sadece: - Çocuklarınız kac; tane? komisyon teşkil edilmistir. Ko- ~ ı~ or uncu şu_ mu uc. 
d~dikodu ve gürültülerden ade- yada layık olduğu ehemn;ıy~tı - Altmışından yukarıyon ! - Üç .. efendim. misyon belediye iktısat. müdü- m~~vını ~e~~et .. ::. 1~. :;t::rabzon. 
lllı memnuniyet izhar ederek ' gömıektedir. Ekseri lise el' e dedi. Hakim de daha fazla ısrar - Onları tabii yanınızda alı- rünun iştiralcile toplanarak bu P? ıs d~~- ~~ ~ .. muV~~ ugun~. 1:;-lllubayaacılar birliğinden ayni-' bu ~ers -~ard~.r. -~ilhassa kız tale etmedi. Şahide yemin teklif et- koyacaksınız... meseleyi görüşmüş, fakat geç Y.1t ~ ~ ıgı un 1 ayete 1 ı-
ınışlar ve idare hey'etine milra- benın vucu?unun a~n.ktar ol- mek icap ediyordu: Hanımda derin bir nefrete vakta kadar münakaşalarda bu- n mıştır. 
c~atla bu vaziyeti izah etmişler masmı te~ın e-tmek ı~ bu der - Bildiğinizi, gördüğünüzü, delilet eden şiddetli bir hareket lunmasına rağmen işin içinden ·-------------. 
dır. Birlik ise kendilerine daha se ehemmıyet ve~ek ~azondır. artık eksik olmıyarak, hatıra müşahede edildi: çıkamamıştır. itibarla hey'eti idarenin salı gün 
CSasiı bir hattı tıareket tayin Bu ?e~s beden terb~y~sınde.ı;ı ay gönüle bakmıyarak söyleyece- - Hayır efendim, çocuklara Azadan bir kısmı, borsanın kil ic;timama çok ehemmiyet ve-
~ek için Avrupa bol'llllarmda Ticartl borsası rel:ıl murat Bty rı bır ıhtı~s şubesıdır. V~c~- ğinize yemin eder misiniz? babası bakacak! şimdiki teşkili tile kaçakçıları riliyor. Dokuzlar komisyonu-
ltj mümasil tef)ı:ilatın ne suret- dün ahengınden başka, yuru- Hahım nine, yerlere kadar -Demek aranızda anlaştınız. takip kuvvetini haiz bulunmadı nun şimdiden tesbi.t ettiği ted-
1~. Yİirüdüklerini tetkike teves- hey' eti dün akşam toplaıunıştır. mekte,. o~uı:makta bu ders. tan- eğildi: - Anlaşmadık amma onun ğını ileri süerek un muamelatı- birlere göre, değirmencilerin fı. 
Sül etıni 1 d. · zim edicı bır rol oynar. Bız b~- - Ederim efendim! gibi bir şey .. Şayet babası iste- nm borsadan çıkarılmasını israr rıncılara sattıkları unların ş.im-
f Bu it~::rı:·borsada şimd~ik Birlik ~•İ de. diyor ~ rada ~erslere bayramdan .. bır - Ederimle olmaz, yemin e- mezse o zaman icabına bakarız! la istemişlerdir. diye kadar olduğu gibi ayn ayn 
t!rtına geçmiş, bir sükun ve ın- Birlik reısı Nun B. şu ızaha- k~. ~n. evvel b~şl~ık. S~ylen derim diyeceksiniz. Ve siyah lutr mantosuna bü- Fakat unun borsada muame- beyannamede değil, fakat müş-
ızar devresi açılmıştır. Borsa tı venniştir: . . • . . dıgı gıbı derslerı~ızd~ gulme, Tuhaf bir şey söylenmiş gi- rünerek şahane bir vekar ile le görmesi talimatnamede tas- terek bir beyanname ile yapıl-
k?nıiserliği müdahaleye lüzum - İçtimada bırlıgın ~ yemek yeme ~erb~~esı yoktur. bi gülerek: mahkeme salonunu terketti. rih olunduğundan teklif ka- ınası muvafık görülmüştür. 
gc>rınemistir. borsalariel münasebat~ ":'e '~~ı- Es~sen ders. şımdıhk son ~ınıf~ - İlahi oğlum, niçin etmiye M. S. bul edilememiş, komisyon tered Değirmenciler, mübayaacı-

Bors~ reisi ne diyor? şafı görüşü!'11üştür. Bcakırlık d~n~ ven~~ektedır. Beden terb~e~ı cekınişim. Bugün de ederim, ya Üsku""dar tevkı"fanesı"nde düt içinde kalmıştır. Azadan bi- lann tavassutu olmaksızın doğ-
B . . . · M t B "'a borsalanle tanışa ' mu. a dersı ıle bu ders arasında arız rın da ri demiştir ki· rudan dog"ruya yapılan un sat• .. orsa meclisı reısı ura · r d'. nm 'k- ı f k b. · · · hhi ..... · -s; 

Şunıa .. 1 . ti . bere tesis edece~, unya d · .. ve esı1;s 1 ar ın~c~nı~ . sı . - Hanım, ederim değil, ye- Usküdar tevkifhanesinin - Borsa un meselesinde te- lannın kabul edilmesini istemit 
rı soy ~m11 r · li ·ı mu- tısadi hareketlen hakkın a gu- noktaı nazardan, ıkıncını~ ~se min ederim de• ' mevcudu 114 kişidir. Bunlardan reddüt ve kararsızlık vaziyetin- lersede komiayon bunu gayri 

1ıa;a~~ ~::~ti~; ola- nü gününe maliimat. a~a~ır. vüc~d~n t~süp ve ahengının - İşte diyo~um ya. 94 ü mahkum, 20 si mevkuftur. dedir. nizami bularak reddetmiştir. 
,,.,. .. .~ ı r mec Bu münasebetle bırlık duna- temını noktaı nazarından oluşu Neyse güç hal ·ı hanuna Ne un muamelatını borsadan Dokuzlar komisyonu bugünkü 
.. ,..z. Çunku mubayaacı a ' rsalardak' b d ' 1 e Yann aleyhindeki 
!isin k • 'zami olan mu- da mevcut bo 1 ~u a- ur.,~ • yemin ederim dedirtildi Bun- çıkarabiliyor, ne de un muame- içtimamda borsanın tereddüdü-
karre anunı ~ ıuet eunek mecbu yaacılara bir sirkülerle muraca- Tıcaret mektebı ve dan sonra şahit hanını bildilde- takibat !atının hepsini borsa dahilinde nü izaleye çalışacaktır. 

ratma nay · d' ka · t. • k · k d b 1 b'li F d k k · riyetindedir. Maamafih bır. ı- ata rar vermış ır. komısyon mu arrerab rini anlatmağa başladıı. Yarın gazetesi mes'ul mü- yaptırmaga a. ır u una ı yor. . m ı om11yon~ . 
Yecek'- · rsa bittabi retki.k e- Bundan başka mubayaacılar- At• . k b. .1 _ Efendim iıı.;n esalı g'""İm- d" .. d'. M"dd · ·ı· - da Bu mesele ıle meşgul olan Tıcaret borsası fındık itomıs. 

ıcrı va . . ı tıcaret me te ıne ven e- • r -,, uru un u eıumumı ıge -
1 

. . . . d . f 
dilir. Borsa talimatına mugayır la simsarlar arasmdakı mesele, k . . . tmek .. e .. _ sızlik .... Karı koca bir' ftirlü ge- t edil k . k'll . hey'e~ dokuz kışılık komısyon pazarte- yonu ün toplanmış ve mdıkla 

• ••1 • . • •• 1 . , ce ısmı tayın e uzer mu ve ere ıcra ve ı erı . .. .. (b .. ) 1 ak b 1 k · · d • 
Olarak m··'"-·~ .. cılara aıt ı,.en tavassut ettikten ış ere aıt mes - d . 1 ı·s· son ·çtı'matını çinemiyorlar. Kocası pek titiz t' . eb' 1 rdan ,...,.·lmı'yece- sı gunu ugun top anar u rın mem e etıınız e mevcut 

....,.7- . • . . le . d ems er mec ı ı ı . ının m usa _,,, h ,~ 1 edb' 1 . . 1 . .. 1 b. ·•-
Yapınağa teşebbüs eden ~7 uliyetlenn tayını ınese sı e yapmıştır. İçtimada mektebin şeydir. Vara yoğa kısa"- Odası- ğine dair neşredilen asılsız habe ~susta .... z~ ge en . t ır en cını;ı enne gore esası ır tasn11-. 
lar şimdiye kadar ~dugu ~bı h~tle. mevz~':' ~solm~ ve üç kısmına da verilecek isim- na perde astı diye altı ay yüzü- rin nerden alındığı kendisinden bit' ~a~r halinde tesbıt . ederek tabi tutulmasını kararlaştırmış· 
bundan sonra da tec1.1Ye. edile- tet~kat ~cra.sı .ıçm bir .. encınnen ler taayyün etmiştir. Ali tica- ne bakmadı kadıncağızın.. sorulmuştur. Yamı gazetesi a- hey etı ıdareye verecektır. Bu tır. 
Ceklerdir. Binaenaleyh şıkiyet- tıeŞkil edilmıştır. Encum~ ra- ret kısmına badema " Yüksek - Perde asmak kabahat mı? leyhinde daha evvel neşredilen 
ler varit değildir." ponınu ya~ıktan sonra '~P e- ticaret ve iktisat mektebi.,, yük - Kabahat olma~m sebebi diğer bir uydurma haberden do-

Muameleciler topl~clı. den teşebbusatta butunu acak· sek kısmına "Orta ticaret ve ih- var. ~e~deleri ~ahıde H~ım layı da aynca takibat yapılmak 
Mubayaacılar birliğı ıdare tır." tisas mektebi,, orta kısmına da annesımn parasıle almıştı .. ışte tadır . 

.. --=====:;--:::;;::-"'""'"'.;;;;;llt~~--.,;:::fl "A~el~ t~caret mektebi., ismı başına kakınç olması hep bun- Klirayı yaralayan 
·Lw:- o 1 ·ı m venlmıştır. dan .... 

ıo • B~.s~retle her.kısım arasın- Sesine burada esrarengiz bir mahkum oldu S dal 1 "k 
~ ~ dakı ıltibaslar zaıl olmuş ola- ton vererek: Geçen kanunuevvel ayı için· an cı ann vesı ası 

- · • ' cak ve her mezun olacak talebe - t.ş bununla kaJs:t iyi .... A- de Klara isminde ırenc bir Ya- Bazı vesikasız sandalcıların le 230 Alw'lulı aeyya1o ı•·;Q· 

F • d h t • cı çıktığı kısma göre hukuk ve sa raya bır de kel ahretlık karıştı .. hudi kızı Ali isminde bir kömür . f li ~"-'· . kaz ıelıct•tir Seyyahlar perfelllbe 

e e Şe Ven •oh' h'b' 1 k A -•- K ı ah tlik kim' • ıcrayı aa yet e • ........,n ve a- · ,_ . 
ecı V • ..... ıyet.sa ı ı oı~c'.' .ur. ne~ - e re . cü tarafından bacagmdan bıcak 1 b 'tib 1 f 1 1 ..,.,- .. ........_ ••ıcık-ü. ıs, 19 mMttt. 

mudemsler meclısının verdıgı - Bilmem nerden gelip ka- la • tte rhecfl · ti' arın u 1 ar a az a a,.~gı soy da p1arimiae ,..mı1ea ..,,,....._ ...a.;. 
• . agır sure ce 1 mıı · lenmekte idi Bu hususta bir _........,_ ·-bu kararlar iktısat vekaletine pılanmış.. Ugursuz, pıs, berbat Kömürcü Ali bu ıkızın arka· h . . . · la _.. 

kardeş bı.rden denı"zde gönderilmiştir. Vekalet dahi bir kız İşte Hasan Fehmi Bey dan 1 k .1 .. mu arrınmız kayıkçı r ve san Hamallar intihabı :k• kız ... ' sın ay arca QlmUŞ, aı esını dalcılar cemiyeti reisi Mehmet 
~ 1 konulan isimleri kabul ve tas- bu kıza sataşınnış.. izdivaca ikna icin bir hayli izaç Al' B 

1 
.. .. .. . ~ar iatihabats cu--.i sii-

bogu., Jmuş.. Dün dik ettikten sonra vaziyet kes- - Sataşır da ne yapa~? etmiş ve nihayet, emeline nail ha~ı a~;;;;ıışrnuş ve şu ıza- nii ,....ılacalı:br. 
bi kat'iyet edecektir. Bu bir iki - Ayak kaplarını baglatır olamayınca kızm yolunu bekle- .. T' -: bahri .. d .. · 

b 1 d ' 
·· -· d k•t · 'b' k ı k .. · · be - ıcar,.., ye mu un- Tahlisiye müdürü •• d 1 U Un U • gun ıçın e ve a etın cevap ver &:1 • ı .yapıp e ız,m ötesını - meğe batlamıştı. Bir gün Kla- yeti esnaftan elinde mevcut se-hu•• viyet CUZ an an 

1 
• mesine intizar edilmektedir. nsını sıkıştırırmış... ra babasile birlikte gezmeg· e ed' bah •. 

1 
.. edeni Tııhliıi7e müdiri ,....miıi Neaneıl 

M"d · ı ı· · G · · i'k · · d n ı rı ı e muracaat ere ..,_ •.....:- • _, __ _ .... cü ··nü Be- da Seniha hanıma vermeıc ıste- u ems er mec ısı perşem- - eçımsız ı ıçın aha baş- çıktığı bir arada önüne çıkarak .. d k ed' Halb kib ..., _,_-aya_........, siıliı 
qik!ayon·~Zıd~ç'i:r ~al dev- diği sırada Seniha hanı~!,1 m~t- be günü tekrar içtima ederek ka se~pler... . . . . kızı ağır surette bir kaç yerin- :~=~lle=:e :hl~~etnaı:e y: hareket ecleceltir. 
~. 1 şk . . d kit-->-n üç kadı- resi tzzet tarafından davulmuş- mektepte vücnde getirilecek ko Şahıt hanım elını dızıne vura- den yaralamıştı C . r C . 
n ere , ıçın e cı"" . operatif meselesini müzakere rak. K" .. .. Al: . tur. emıyete ge ıru:e: emıye- Dün sabahki na 
n bo- Id • e cesetlerinin tür. · . om. urc .. u ının mu.h~- tı'mize mukayyet esnaf ı'ktuat 
b:uıu!:dıtf~~ hüviyetlerinin Yankesici edecektir. Kooperatif tesisi su- - Aman Efendim. bundan sıne bır mudd.etten ben Ağır~e- müdüriyetine istida ile milra- Enelki sec:e ..... ı ıı clea itilıanıi 

d _ alfun retile talebe daha ziyade ve ya büyük sebep olur mu? za mahkemesıni!e devam edıl- caat ettı'kten sonra müd' ı'n'yet lıqlayaa kesif hir ai• ..... k•·_M.r 
de tesbit olunama ıgı m • Evvelki gece saat 1,5 ta Be- kından iktısaıdi hayata alışmış - Sonnak bizim vazifemiz... k 'd' Al' h kk da du··n -. n Boiu kaplaınoftı. Düa .J 
d K me te 1 '• 1 a ın bunu polis ikinci ljllbeye havale L-L 

ur., • kadml d yog"lunda Bedrettin mahallesin olacaktır. ooperatifin talebe - Ben başka sebep bilmiyo- karar verilmi•tir d k b k h 1 1 
d • - ta ne Aclıılardan ne de Katl*ıD 

Bılahare magruk ar an ' ta f d 'd tt. ·ı · d" "vbe b' .. · e ere sa ı a o up oma ıgı- - clea • ..J 
birin' esedi Sirkecide bulun· de Alibaba sokağında 35 numa .. r~·ım akn 'd.are e ın mesı u rum. Hat~ ... '.r şey daha Maznun ceza kanununun 448 nı tetkik ettirir. Bilahare de be· ~~ vapurlar ~ edik, ... 

ın c .. d . 'k şunu me te ır. var Fehmi Bey evıne de bak · · dd · f'k . . cilıi Botu ııeferlen de ... t ~ muş ve morgta bir mud et teş- ralı hanede mukım seyyar çı o- T l b . ti" · ' • ıncı ma esme tev ı an 15 se- şmcı şubeye havale ettirerek • .. 
h .. · ti lirası a e e ıç maı mazdı. Zavallıcık kaç kere bana e e hku 1 k f . . . . lıusuia ı...-.. teehlriire ·~ 

hir edildikten sonra uvıye lata satıcısı Sebetayın 6 • .. . . "Be a bırakmadan . . t ? . Y ma .. m 0 muş: anca ı- denıze çıkmaga lıyakatı olup Halis vııpurlan .ı. 1ıu ... te ıauı. 
tesbit edilebilmişti. K"' "k arlı Hasan tarafından Hukuk fakultesı talebe cemı . Y pal' " • gıttı ..• ılin teşebbus derecesınde kal- olmadığını tahkik ettirmekte- Mfwlerini a.lıil- etnıiftir. SU dev 

Mütemadi araştrmalara rağ uçu ~zlik ·ı lmmıştır veti heyeti umumivesi bir kaç kı Iır:ınız ~a~ mı? dıye gelıp ması ve carih yaşı küçükolması dit.Fakat birtakım sabıkaldarla ıd11kea lııöprii de açı' ••mttır. ""i 
Yankesıcı suretı e ça · .. k d f k l~d b' · · para ıstemı.m "-'' d men diğer boğulan kadınların gune a ar ev. a ". e ır ~çtıma .... -- . . y~un en cezasın~ 10 senesi in 18 yaıını ikmal etmemiı bir ta 

cesetleri bir türlü bulunamamış- Yakalandı a~der.ek cemıyetlı~. ~~~.' sene .. - .. Pekı 51~ ~~:1'~ B. le hıç dınlerek 5 sene müddetle ağır kım esnaf kayıkcılık etmekte Adil Bey 
tı. Cesetlerin Boğazdaki akıntı- Dün akşam, Nuruosmaniye f~alıyetı etrafıı~da goru~~l~ek- goruşmez mı ız. Ona bu hapse mahkiim olmuştur. ve bu yüzden de bir çok sirkat- Mali7e t.ıtit heyeti nUi Adil i 
lara kapılarak açık denizlere sü .. · · d · · f brikası sahi- tır. Hab~r.ald~gıı~ıza gore ıda- ler ve kazalar olmaktadır." clla ..... "-lıi70 .....__.. bıfll 
rüklendiği ihtimali üzerine mağ ~ ~çı; e. ç: lrrasını yanke- re hey.:ıtının şımdıye kadar yap 1 M EM LEME T T Diger bir alikadar makam- tatta a..ına-,tur .Adil B. a-.., 
rukların hüviyetlerinin tesbitin b~. ~ r · ~nl 'rkat ettig"i id- tığı işler hakkında izahat iste- ~- dan yaptıg"ımız tahkikata göre "-miif~~ u~umi. amam l~ 

k k • . . . sıcılik suretı e sı k ba t k'tl 1 k ~ J, ~ - :;.;/ mat...uik teftitlerine ut tetkildft 
den art~.h :':b' n~zar ~· dia olunan Mahmutpaşa camii nece ' zı en ı er yapı aca - A - ----~______;;..;: şehadetnameyi haiz olmayan iki Pne kadar hitirerelı Ankara,. 
Maama 1 • ar.rıyata da nıha- 1 d sakin Peruz derdest e- tll'. sandalcılar ve ınavunacüarm uclet dıceji oö,.ı-.;.tir. 
yet verilmemıştı. a~ ıs~. a Talebe mecmuası 

1 1 
Sular ~·-~.~nyor 1 Bir yarma yıkıldı icrayı san'at etmeleri için vesi ı 

.h et velki gün b' dılmıştır . ZM R, ?.8 - ___.t ırölünüa .... sıv .... ı oa· Ydd . iB ka k . Keıif için Nı ay ev ır çan- k" 0 Kabataş erkek lisesi son sı- lan fazlala...,.ı.ıa clevam ed A '"'"". - n ız. Bederli ka venlemez. azı ça surett 
ta derununda. ma~k kadınla- Akşam 1 yangı nıf talebesi mektepte bir tale- clın, Kut adası ve Torbalı ı!:i...~ ::::'~ "-y ol)'llulmq, ~ le çalışanlan bulunmakta ise de . E..t.ııf ı..,.eti femıi,.e müdürü F 
rın nüfus huvıyetlen bulunmuş, Dün akşam saat 19 da T~- be mecmuası neşrine başlamış- da sürekli yajmurlar Yaimaktachr. lenecektir uıtur. :rakmcla '-· bunlar görüldükçe imtihana n ~·son -ı hl•dın ,.dalan Edin 
hüviyetleri tesbit 01~?muştur. simde ~ırase~lerde Ermem tardır. Feahedile intihaplar · ~evk~i.lmektedir . Bunla~n ~Sultan~~ il~~ 

Bu kad~lardan bırı Konya mektebınde kigıtlann tutu~: ilk tedrisat müfettişleri ANKARA, 1 _ Silvan, Cülpuan, Balıkçılık mektebi ıb~ı liyak~ edenlere v~sıka tir. yapmak __.., Eclin.ye CiblllİI 
maliye tahsıl memuru Os~an sından yangın çıkmışsa da son . .. . . .. Eıkifoça, Aydın, Urla, Adapavn, Bahkcdık mutahassısı M. venlmektedir. Bunlardan lıman Becerano Ef. iyil t' 
B.in baldız Mürüvvet H.:vedıger dürülmüştür. İlk_ ted~.ı~t.~ufettışlen du~ Boz~oğan, Burdur belediy.e i~~pla Vebennan ve müfettiı Necip d.~linde ol~uğu gibi liman ha· Bir müddetten beri ....... ~t-~ 
. . Hayn·ye han!mdır. maarıf muduru Haydar Beyın n Şurayı Devletçe feaheclılmıttır. Bey tetkikatlanna deva ed'- nemde seyrusefer eden mera- ,_ -

rı, zevcesı •• ? A k 1 f . . d . . d k -'- T tkik d'I 1 m ı kibin . • k nan lıııhmn lıatı Becrano ef. llİlı Ni in dövmuş n ara te e onu rıyase~ın e ~çtı~a e ere m~- e .. e ı en. er yarlar. reısı .ve aptanları da iII!- bataızııt, ıreçmiş ve kendisi ..-
. Ç • mahalle- Evvelki akşam Eskişehir ile t~ple~ın va~ıyetı etrafında go- AU:na, Do_rtyol, ~·nı~a, Konya Dün M. Vebennan ite Necip tihana tabı tutulmakta ve ehlı- i• lıatlaımttır. 

. Beşıktaş Abb~saga 38 numa Ankara arasında wku bulan bir ruşmuşlcrdır_ Od~: Derınce, Eııkıtch~r, Sanyer, Bey Balta ılimanına giderek Da yet şehadetnamesini haiz olma 
>ı~d~ Yıl~rz sokagınd:Cyrisefain arıza yüzünden inkitaa uğrayan Millet mektepleri ~;i;.ıkA•ş:;~a:.':l"t:"; ~j mat Feridin yalısını gezmişler- yanlar~ mururiye ve ruhsatna- ilim hey'eti İçtimaı 
ra ı ane e otura:aklan mülte- Ankara t~fon ınuhat;ıeratı dün . Tedrisatları n!h~yet bulan A.,;..ya, M....ta1a Kemal P~ ,; dir: Buı:ada -~!<cılık e~stitüsü me verılmemektedir. >'~"':!:; J!li~eti 't:" 

0 ıtıb ren teının olun- mıllet mekteplerı ımtıhanları göl, Çivril, Bahçe bolcdiyo iatihapla-
1 
tesıs edıleceı:;ınden tetkıkat yap Gelecek aeyyahlar bir İçtima akdederek lıuıı meııe19W 

, rı urayı devletçe tasdik cdilmiıtir. ı mıslardır. Yarın aı.,_ Karanti,.. vapuru ;. ııiriteceklenlir .-
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$ ıı <t t bir kitabı unutmak kabil değil- Bestekar Bettine ile kocasını, e . .. '\\'~~ dir. kız kardeşini son derece hararet 
JJ ~ 3 Kitabın adı: "Goethe et Beet le hüsnü kabul etmiştir. Bu vesi 

4 .<fiil ıınıtieı;i "MiUiyei" lir hoven,, dir. le ile Goethe aleyhinde tatlı tat-
2 MART 1931 M. Romain Rolland büyük Al lr az dedikodular yapılmadığını 

~rM_E:_L"_E:_ ı<--~~-E L H-A f\1-R:"j\·--~ 
~ ...... -<l..._.._..._ __ '40 ___ _..,.._ __ ,.9- .. ~,_- ... H-•t 

, .. ntın"l:ın 4 marr çar~ımba akşamı (; .\.1 't \]("~ "if.RESi ol~ 

CENNET 
1 HANE _ Ankara caclcle1i man şairi, Fakat mübdii Goethe söylemeğe hacet yoktur. 

No: ~~ieıvat aclreai: Milliyet, ı .. il~ bü!ük bes!ekar B~th?v~n Büyük şairin bir zaafı da da-
irın bir e&er vuc::ude getınnıştır. ima hi.ikfundar ailesine menEup lanbul. " k 

Telefon • .._.ıarı: Bu Franarz müellifi, Almanya Prenslerle bulunmak, kibar a- A • k f k •• rf .. r. t 

YKE! \'ON DF.K TA '>K~TELLE fil;Jlini ti.lkdin1 edi\Oi 

M E L E l{'tc 

Fr:ın~ı.ıı.:a olarak 

EL HA M R A·da t.tanbul2'-'Hl-24312-243l3 nm bu iki büyük adamına hay- dınlarınyanmdanayrılmamaktı rada i ar l goru.Uk ell SODfa •• 
1 randır. Fakat b)·r zarn-~da ya"I Beethoven ise bilakis .. Böy- - Fransızcadan- i 

ABONE ÜCRETLER ~· " ta;:ıfından ttmsii cdılecektir. 
(., T~rkiye için Hariç içiıı yan bu iki büyük adam arasında le şeylerden nefret ederdi. Sevilen bir kadının arzuları- tan:dığı, fakat bir iki senedir lc\'simin en ~ayını takdir oper<tidir. 

.~lm•ne:ı olar•k 

1 IE.'IR\' < ;,\!( \T- 1.11.l \'\ IJAI(\ !• 
"" ULG \ TSCH~:KO\\',\ 

WITJLY FRITSCll. 1.IUA.'11 H.\I 
VEY >c 01.GA TS('f IEl\01 .\ 

. auiıg-ı 400 lnınıt 100 kurut derin bir fark, büyük bir tezat Birgi.in iki büyiik adam so-j · t' k b' erkek irin l!'öremedig"i bir mektep arkadaşı 
' 'd 1 k h'" nr yerme ge ırme ır 3 ~ Bu müna<ebetle tertip edilen HÜYÜK MÜSABAKANIN mti ~ .. ı:i~ -·~ 

1

~~ .... ;:~~;:· !~~!~J:~~~~~f:~t::= ~:~a~0~~:~~~~n:r ;:is:p b~; 1 :~s~~~: ::~:!ih:i;i~e:ı~~- b~~ğ~ ~:ı!;~~~ü~~:i~~tır!':ı:r~~~~ ~:=' ? ~~~1::ıi~;~· .. ~:'..: ~:~11~~~n ''. 1 :~ı~~~1~ı 1ı~•Y'::r;:!. ın,~:::ı::'. . t~~ 1 
Gelen evrak geri verilmez diği söyleniyor. Dahası var. On kadının maıyetıyl~ ~ra er ~eç- mi?.. zibesi ilcisi için de unutulmaz koltuk karneleri '" •ıirc. 

·i l\lüddeti &'"?• niishalar 1~ k~ruı da yardıma mühtaç bulunduğu tiği!1i görürler. Şaır en;en ~s- Evleneli çok olmamıştı .. An- kıymetli ~eylerdi. Fakat biribir- ı ... ~ ... "'"·--··----~: r. Gazete •• matbaaya .. t ..,.. bir sırada kendisine vaki olan tekann kolunu bırakıp bır tazım cak üç sene kadar bir zaman geç !erine o z2manda~.~ri n: o~duk- - - _ j Filmi hangi lisanda beyendiniz 
11 ~'" ıı.iidiriyeıe müracaat ediliır. . • müracaatına cevap bile vermedi vaziyeti almağa ve eğilmeğe ha- mişti. Bıı da biribirler,nden bık larını anlc.tırken ogrcndı kı, es- _, . . 
~r . G,ozetemiz ililnlann mes'uliyetim ği anlaşılıyor. M. Romain Rol- zırlanırken Beethoven bir türlü mak için kafi bir zaman sayrlabi ki mektep arkadaşı zengin bir t ve sebebı nedır? 1ı ı, .. bul etmez. land her ikisi hakkında da derin kolunu bırakmıyor: lirdi. Lakin bıkmadıklarına hala adamm karısı olmuştu. Talihin- •--- .... _._.......-...._ " 
ı' 

1 

: 'ı ~ 
l\ 

I · Bugünkü hava bir takdir duyduğu bu iki büyük . - Hayır, ~l'.'rılınayıl11:2' diy~r, ilk muhabbetlerini. muhafaza et den cok memnundu. Zaten bunu Genç bir aşkın fc,·kal:\de neşMi ... 
adam arasındaki münasebatın bız onlara degıl onlar bıze hur- tiklerine l!'o"re denebil;rdi ki, bu söyl~mesine hacet yoktu Elbise !\.~DiN ile ALTI.'\' •rasında cereyan 1 n c fazla ha.-;rc ı:.ı env. J di. tm r " 
görünürde şairin hata ve ihma- met e. e ı... u··ç senelı'k ı'zdı'vaç hayatı her iki sinden tutunuz da her hali onun eden mticadeleııin e'ki kini ... l~ıe ı ~ 1 ;r •uz~· · ıodos ,.. hnya ş k l k J k 

1 tlu. li yüzünden böyle bir hal arama aır urtu ur urt_~ ı:naz o- si için de muhabbet ve samimi- refah ve .servet içinde bulundu -
- smdaki sebepleri izaha calışmak §?P yolun ~.rtası:nda egılııyor, ta- yet seneleri olmuştu. O zamana ğunu gösteriyordu. 

~ ~~IJ tadır. Müellif istiyor ki, bu iki ~ımatını gos_te.nyor. Beeth~:"~.n kadar ikisi arasında hic bir mese O bunu kıskanmadı. Fakat 
?2 - büyük adam mezarlarında biri- ıse sad~c~ elını. şapkasına gotür le ıkmamr tr ki, kar;ılıklr bir kendisinin bu servet ve refah 

1 
_ RC &,ili Is ci birlerine dargın olarak yatma- mekle ı~tı.fa edıyo.r. ~eethoven anfaşma ileş halledilmiş olmasın. timsali gibi gördüğü eski arka-

LUPE \lELEZ'in 
başlıc• miime<sll! lıcılunduğu 

sınlar, öldükten sonra barışmış Goethe ıçın dermış kı: . . Fakat bı'rı'bı'rı'nı· kuvvetli bir da~ının karşrsında küçüklüg· iinü Od 1 ? S k h d - muaz.1.!lın filrnin b12a an<ı5ın ı, a mı par ay 3 • olsunlar.. - aray onun _pe .o~una gı 1 muhabbetle seven bı'r karı koca hissetti. Bu acaba kıskandık 
F k b b kı ~ ()nümüzCeki çarş!lmba aksımı 

Hatlı iislüva güne,ı altı n~a '" 
- Eyvah! dedi haberiniz var Goethe'yi mazur göstermek yor. a at u ır şaıre ya ş- için bazan öyle meseleler çıkabi mıydı? .. Bunu itiraf etmek zor- OPERA s· d 

için uğraşıyor. Maamafih bizim maz.. , . lir ki, bunların halli için samimi du. Fakat kıskanmadığına vicda ınemasın a 
'Jı• 'I. ı N ld ~ için bu ciheti nzun uzadıya anlat Goe.t.he nın h_ayatında ?uza- yet muhabbet kafi gelemez.. nen müsterihti. Yalnız ona ıstı- ''••••••••••·~~ ( .'oo. e o u... f b k ali r ' ,-.~v--~ rv-v-. 

' _ Ayol, gazeteleri okumadı- mağa mahal ve imkan yok .. M. a nu gosteren .1.r ç~ mıs e. Gene adam orta halli bir er- rap veren şey kendisinin servet . . . ~':'.._,..._,..._..-.....ll' .. lııil~illl 
I' mı? Romain Rolland'ın vücude getir vardır. Fakat m?bdıı şanu şere~ı kekti. Kazancının müsaadesi nis ve refahça aşağı olduğunu anla- ( Bu tarıhı eyı hatırlayınız: Puıcmbc 
:l _ Okuduk, ne olmuş?. miş olduğu bu eserin tarif ettiti huzur ve sa~detı ço~ seven hır betinde zevcesi için para sarf ede maku. Biribirlerile tekrar görüş Yıldızların yıldızı: AL\lA RL"BENS . . . 5 
ırı _ Ayol, kanalizasyon açılın- iki biiyük şahsiyetin pek bariz adamdır. Duşm~~lanle karşı ka~ biliyordu. Zevcesi de onu hiç mek vadi ile ayrıldıktan sonra Gilııel v~ gtnç birinci ~rti:;t: f:J).\IUND l.uW L 
ıf 1 1cr ev mecrasmr umumi mec taraflarını kııydetmeğe çalrşaca- §~ya geçere~ mucadele etmeğı müşkül vaziyette bırakmıyordu. genç kadın. evine .geldi~ z~~~ S f B İ R YA şahP,Serinde 
t<; , 'a rapt irin 60-100 lira kadar fız. hiç s~vmez?1 • • Fakat bir gUn nasıl oldu? .. Genç hep bu talıh denı1en bilmedıgı- ~ ~)C'J::X2~~"-~'\J"""-"l :ır' " B''yük Al · · ı h İkı btıyük adamm roızac ve - . • ku · • ı d ~--ı asraf edecekmiş. u man şaınn n aya- . . . .• kadım senelerce evelindenben mız vvetın ınaan ar arasın a ğ '.

1

1 - Olabilir a !. • tında bir çok maceraları vardrr. sc;c~yelenndeki bu f~'.'k1~':1 ıste: açtığı farkları düşünüyordu. Ko 

~!at< 

, . - Öyle, fakat alt tarafı var, Yirmi üç yaşında iken bir kadın di~~iz kadar .s~y~~11•1rsınız. İkı münevver evlatlarından mürek- cası eve geldiği zaman onu dü-
Bt ı 1 ınalizasyon işledikten sonra sevmi,ıi. Pek şiddetle sevdiği hüyuk adam bın?ınnı anlaya~ kep Türk ordusu hakkında te- şUnceli gördü: 
· 
11 ı .)ıı 1 senede 3 _ 4 lira kadar bir bu kadına karşı olan muhabbeti ~ış ... aralarındakı uçurum hır ı-ahür eden çok hususi sevgi, bu _Nen var dedi hasta mı-
nli ı ıra verilecekmiş... uzun sürmüştü. Fakat bu kadı- ~r~u dolmamıştır. ~the mu- haleti ruhiyeye cevap veren bir sm?.. ' ' 
·iı§ı - Anladık. ne olmug? nın git ğide büyüyen, yetişen sıkıden bahsc:aerken. şaheserdir. . . 
k<~l; - Kardes, bedava yaptığı- bir krzı vardır. Nihayet şairin - Ben, .ili:Y~r, şen: heyec~n: Konya nutku, Türk ordusu- B.

1
-. Hıç, bıraz sr~ğa ç~t:n. 

~ 1 .• z, l::ıir o v~rdı, onu da para ile gönlü anneden kıza dönmüştür! 1ı .. oı.an musıkıyı sevenm. Bu ıki nun büyük bir hususiyetini teba ı ~ıyorum, x0~~d'u; r ka .. 
lr ' •' pacağız, daha ne olsun? Bu kızı da uzun zaman seven bü buyük adamı;ı hayatlarında ~ıl rüz ettirmiştir. . . ~ ~~~?P .. egı 1• • a at en 1 

iP ; Salah Cimcoz Be İn yük şair onda hayat, heyecan, acıklı ol.~ .cı~et Beeth~ven ı.n Aziz Şef diyor ki, "Bütün ta dısını duşunduren şeyı~ n~ oldu 
'r. 

1 
1 • Y aşk bulmuştur. Fakat gene krz hasta. umıtsız, muztanp hır rih bize gösteriyor ki, milletler, ~unu koca~~na nasıl soylıye~e~ 

Nı' , , resmı gairi sevdiği, onun aşkına muka- halde Goethe'ye yazdığT mektu yüksek hedeflerine v~stl olmak tı_? B~nu .. soylememek da~~ ıyı-
ı ı Dünkü " Politika,. refikımızı bele ettiği gibi diğer taraftan. bun Iakaydane karşılanmasr~ır. istedikleri z~man, oo'feveranlan d.ı. Çunk~ koca~ınm da ~utees

ı _ar,] :I mcrn gördünüz mü~ Birinci büyük bestekarın da hayramdır. Şair cevap bile vermıyor. !. Niha karşısnda Üniformalı çocukları- sır olacagına şuphe etmıyordu. 

•••• ŞIK s 1 :\ [ :vı As l ~ D A .. 

T E C E D D Ü T ve İ N K 1 L A P 
Sehrimizin büyük sinemalarındaki SESLi ve SÖZLÜ maklnelednin 

bir avnile tcchiz e~ilmiştir. Yapılan hu fedakarlıklara rağmen fıat
lara · zamınhat yapılmıvıp nmumJ dilhullye 30 kuruştur. 

.') mart perşembe günü matinelerden itibaren: 
;esli. <özlü ve ~arkıh fllmlerın en güzeli ol~n 

Aşk Resmi Geçidi 
·ı)e- -,; 1ifede y~şlıca bir ~~dam reı Hülasa iki büyük gönlü de ıneş- y~t o~un öldüğü .haberini getir- nı bulurlar.°Tarihin bu umumi- -. Bugün eski biı· mektep ar-. 
g<; var. .. ŞoyJ.e ge_nçlığınd~ hay gul etmeği bilen bir kız.. ?ı.kle~~ z~man b~e ~eethoven yeti içinde y\iksek bir istisna, bi kadaşımı gördüm... ' tarafından temsil tdilen muaaam filnile r~smi kiitat ilJlı :an yakmış gıbı ... Resmın al- Bu kı:ı: çok mu güzeldir?.. ıçın soylıyecek bır kehme bula- zim tarihimizde, Türk milletin Bundan fazlasını söyliyeme- • ••••••• yapacağını arz eder 
ta•;~ ,, ela da ... Saiah Cimcoz B~y Kısa boylu, soluk renkli bir mıyor .. Bu neden? .. İki kuvvetH de görülür: Türk milleti, ne va di. Bu karı koca arasnıda evlen- CC() ,.._,...,,,,........_,-.;-.,.....,...vv'V""'! 

MlUBICE CBEYlLIER 

1 

{I · ı 1 zıı: ... Bu vanlışhğa pek mu- kız .. Fakat siyah gözlerinin de- ~harasında do~tluk r?brtas~a kit yükselmek için adım atmak dikleri gündenberi ilk defa ola- 1 '-;....;..D..;...AA""'~G1,.;<.-"""'"'ç~"'o C LJ K L A R J 
. c t· ~I ss;f oldum... rinliği göriilemiyen bir kız ki, ımkan yoktur dıyenlenn galıba istemişse bu adımlarının önün- rak kocasından sakladığı bir sır 
ıa~;, 1 

adaka verenden ceza Napoleon 'kendisini gördüğü za- hakkı var!.. de dalına pişivası olarak, daima olmuştu. Burulan sonra başka MARY GLORY \'e LlllS TltE. KER tarafından remsi! edilen 
,işil: .. 

1 

alınacak ! man nazarlar~. ateşine hayret Me"leplı'ler ınu"s!ıb!lkası ıyüksek milli id~ali ~ahakkuk et- sırlan olacak mıydı? .. Bu bilin tamamen l'ransızca siizlü ve ~aı-lulı bir filimdir 
Y,a.,·1 . :iazetelere bakılırsa bu sefer etmekten kendı?-1 ~lamamışt1.r. 1 u u tiren.hareketlerın pışdarı olarak mez. Yalnız kocası ona: A G ÇÜ C LJ K LA R )Bir Aşk 

B kı h t 1 ınl - kend kahraman rocuklarmdan R. ooı•nıdır. . . . ·ı , <. mcilerin köküne kibrit suyu u :mı usumye ı ÇI g ıgı, ı ~ Tekrar görüşeceksin ta 
\;r:' ıl meye karar verilmiş. Hatti etrafındaki. insanla:ın tabi ol- Gazi ve Ordu ~ürekkep ordusunu görmüş- bii?-.. - - DA c ç o c u K LA R ıs~~~i~.ı:::~~~~·;;fdi~··l· 
re<l ·1 

1 

.akanın önüne geçmek için duldan kaıd:lere rıa~et. etıne~ tiir. . . . . .. . Dediği zaman o sadece: zd · ç b 
tıır 1 1 !nciye para verenlerden ce- ~e~.e buldt~~~ 7o~~~tır ki,.~~ gı 93 üncü haftanın ikinciliğini .Bu~u~ ıçı~dır kı, Turk ~ıl- DAG ÇOCUKLARI ~ı~~im7n~~.~k •;~ 1.r~~.~ ~ · .. alınması bile tasavvur edili- yımşınde, yuruyuşunde, hulasa Darüştcfakadan 116 Arslan Te- letı, mıllı tehlıkelere karş elınde - Evet .. 

anıl i 'muş. her halinde kendini gösterirmiş. kin Bey kazanmJ!hr. Yazısı fU· kılıncı yürümeye müheyya bulu Diye cevap vermişti. 1 R T 1 Q T ı· K sı·nenıasınd~ 
r il1

1 1 

len bu tedbiri ekS>ik hm:tti Bettine ismindeki bu kız bir dur; nan kahraman çocuklarına de- Genç kadın kendi kendine: 8 Q U 
a . e ı: .

1 
m irin tehlikeli bulurum. Q müddet sonra kocaya varmıştır. 93 üncü haftanın en mühim rin ümit beslemiştir. Ve bu ü- - Onunla görüşmem, diyor ............ ....._,......,....,....,,..._,'°",..._,~ 

~ . d ı· k · M'l x.-..,-..,-..,,-..,"',-..,'""''""-.. gö,tcrikc•eek~t~i~r.~~~~~~~ı;;~~~ u~ ı, 
1 

ıan bütün sadakaların ismi Fakat şair ve bestekarın hayat- haberi, Reisicümhur Hz. nin midi aima bes ıyece tır... ı - du, görüştükçe aramızdaki far-
1 enııa'. :

1 

nç olur ve tabii iade edil- larında oynadığı rol bitıniş de- Konya askeri mahfilinde, "Bu !etle kahraman evlatlarmdan kın büyüklüğünü anlıyacağım .. , - 1 A R T 1 5 'J 1 !\ ~in~ma-.nda 
d ı' 

1 

'. bu suretle ödenmesi lazım ğildir. Goethe'nin zevcesi alela- memleketin hakiki sahibi olan mürekkep ordu, o kadar yekdi- Hiç bir şey bu büyük fark kadar il p K ı R M ı z ı G il L 
ar'< '. m paraların da bir birine ha de bir kadından başka bir şey Ti.irk milletinin münevver evlat ğerile birle§JTiiştir ki, dünyada dostluğa ve samimiyete mani U V U 
nı. ı' 1k ödenmemesi tehlikesi ha değilmiş. Bettine ile sairin zevce !arından ibaret Türk ordusuna ve tarihte bunun misli ender- olabilir mi? .. 

ih11ı
1 

':olur. si arasında kavgalar olmamış hitaben ve bütün millete karşı,. dir. .. " Fakat bu ordu kimlerden -- ---------- , 1 filmi ""her •kt•m \ARYJ·:TJ<: 
d ğ'ld' B' · d d k 'h' 'b · B" "k · d h l ·1~ lsrnnhul 2nci icra Meımıılujtun G"' l .. b·• Tan&olar ı rlı.ema" e:ı.ı ~ i r FELEK e ı ır. ır gün zevcesın en irat buyur uklarr ço miı ım nu ı arettır. uyu gazı er a ı a dan. uze ve g .ır uz yav-

aıı ı: 1 • l korktuğu için Goethe evinin ka- tııktur. ve ediyor: "Kastettiğim orduya 1 • ti · - 'LM' DSPANOLA g(I'i' 
11 Neşrıyat Hayah pısına Bettine bir daha girme- Gazinin memleket dahilinde milletin miinevver evla.tlarr, m.u Bir borçtan dola)ı mahcuz ıc -ru ar yetış rır. 1 A IJ U 

ı ikinci arttırın:ı sureıile paraya Çc\'ril aft.~ 1 . :- mek üzere kapamıştır. Lakin ki tetkik seyahati, Tiirk milleti a!lim ordusu ve tekmıl gençlık mesi mukarrer bir adet 1.116 ııuıne en güzel ıanıolarını oyııuyı,r gii.iı~ : ·ansada neşredı- buna rağmen Bettine claha cüret tarafından ?ütün ma_ııa ve şümu dahil?ir . ., . . , .. rolu Doç markalı k:ıp:ılı otomobil •ıııılilıİiıiıiiıi••ıill••lllİ•İlll•! 
m ht '"h • } kar çıkmış ve kocasını, kız kar- !ile ehemmıyetle takıp olunuyor Layemut şefın bu tanhı sen lleyoğlunda Sişhant cadde<iııde Re- Zayi: Nttluı tezkeremi gaip <tciru. 
k.-n , Il mU im eser er <leşini alarak bir güa büyük şai- .Türk milletile aziz Gazisi arasın !eri, Gazi, ordu, ve gençlik mef hbctj!;arnjmda s.a.

931 
taıihinde ••· Yenisini çucaracaj!;ımdan %uhurunda 

nıd 
1
• 1<' ransada son za~anlarda rin evine gelmiştir. Fakat kapı- da mevcut sarsılmaz bağlar, bu humlarının biribirine sırrl bir su at llJ-i ı c kadar açık artırma ile hükmi! ,oktur. 

· ı ı. iedilen mühim eserlerden ıun açılmadığını görünce koğu- haleti ruhiyede gizlidir. rette nasıl tedahül ettiklerini ne satılacağından talip oiıınlarnı ruoıkılı' Gedikp•ş•'d• T•tlı kuyu mahal· Yunan Operet - Revüaii 
• _ I' 

1 
setmek isterken iki büyük a- lan misafirler doğruca Beetho- Büyük Reisin son Konya nut güze' ifade ediyor?! Yaşasın or giin '"mahalde hazır lıalunacak me lesinde :'15 numarad~ Karab~• Bu akşam ilk Yunan ve 

ı' ı d · ı· Türk Reviiaü "Atina- İstanbul ( c 1 tın 1ayatına air yazılmış ven'in evine · tmi !erdir. kunda millet ve onun hakiki ve du, yaşasın genç ık... ınuruna müracaaıları il:lıı olunur, O lu Obannes --· _ _ _ 

ehr Mı'l/ı·., ctı· ti·- b" - - 126 ,- D. t"ye bı"lmek, !ay ı'ş mı·? - -- . . 1 B' .. -!- · -t ·ı- · • -- - ·--- - ınasıl garanti edebilirdim? .. r • r.e e ı romtı:nı: ·.. ır an goz erıın amamı e ı ısım var... . . .. d" 
'":!r' i

1 

- Rahatım.. Demişti. Müthi§ sinirli idim: bağlandı. Artık dünyayr görmi- • Sustu ve .. Çekildi. Akşamdı: Bır kondor.daha yt1ru u 
~ 

1 

Demek, geniş nefes almak,! - Ben gidip geleceğim .. On- yor, bastığım yeri. bilmiyor, Konağın lambaları yer yer yenı ve_ hareme geçtirnl.. Gene bırak! 
içi ?ombo~ ?ir adam gibi k_?ım- ı ~~r key~flerine bakacaklar ha.. -. Kana kan!.. yakılıyordu. . . . .. . tıgım od~d~ oturuyordu, sa 
şabılmek ıçın kudurmam lazım I Oyle mı?.. Dıye haykıra haykıra koşu- _Gene birısı onlemesın... ~o~da mı ıdı,.y~ta~ odasında m 
mrs!. Bir insandan daha aşağı, · Dedim. Beynim yavaş yavaş ıyordum. Kac defa ayaklarımı Diye mi?. Yoksa onu daha ıdı, nere~eydı bilmıyo~dum?. F. 
bir köpek gibi kudurmak, onun bir alev çenberinin içinde daralı taşlara çarptiın, dizlerimin üze- kolay bulabilmek için mi neden k~t, kondorlarda, ge~ıp ge<;tı 

r gibi dalamak, onun gibi azap 
1 

yor, damarlarım kızgm bir ate- rine düştüm! Hala diz kapakla- bilmem yan kaprdaı: konağa ğ~m ?er ye~de ~ek bır adama 
b; ' li Efem JZZE1' ve ıstırap nedir?. Bilmeden sal-: ş:in selini kalbime boşaltıyordu. rımda bu çarpış ve düşüşlerin a girdim ve merdivenlerı atlıya at bır hızmetçıye, bır hal.ayığa ra.s 
Yf ı· l dınnak, ısrrmak!. Ve .. Ben de. İçimde kin vardı, hız vardı, iş- cısı ve izi var! lııya çıktım. Hiç kimse yoktu. gelmemek ne olmaz bır tesaduf i~;-< 

1 

; ir gurubun ölütü ile bir in- puklar~ k.adar düştiirn' . oraya I böyle TEırdım. Bir köpek gibi kul 1 kenceye baş kaldıranların isyan Konağın kapısında gemi bir Sofayı geçtim .. Bir hırsız, b~r ~~ '.: Otu?Tia odasının kap,~.s 
u , 1 ı, benim gibi bir insanın ka.dar _ındım_. .. Dalı~ otes1. ~~k ! durarak, onun gibi dalayarak, o- ve tazallümü vardı. denbire kısılan azılı bir hayvan, şaki, bir sehpa kaçkını bu sanı- onunde J?~raz ~urd_um. .Kul~bı-
e j 'ıJÜ arasında ne fark var? .. Guneşın çekılışı benım çekılışım nun gibi salc:lırarak azapsız ve Y'ürüdüm. frenleri birdenbire burulan bira- yelerde ancak benim kadar kor m~ verdım, ıçerıyı dınleclım. 
l·'a 1 • :! de güneş gibi hayata doğ- değildir. O yarın sabah tekrar stırapsız ısııdım. _ Ne yapayım?.. raba tevakkufu ile durdum. Bu ku ve heyecan duyabilirdi. Gö- Hıç ses sacla gelmıyordu. En 
c1;: Ben de ilk önceleri o- doğacak, tekrar hayat ~ulaca~, Paşayı ısırdım!... Diye düşünüyordum. Kafa- raya kadar itip get'ren bir deli rülmekten korkuyor, duyulmak- küçük bir kıpranma yoktu! .. 
k r gibi yiikseklerde idim ve an t~~rar taz~len~c~k benı.m çeki- Nedim Bey Nazmiyi ısır- 1 mm içinde bir fener ışığı .gibi yu rüzgar vardı. Fakat, burada ve tan korkuyor, yakal_anmak.tan - Ne olursa olsun .. 
a! v Calıidin kucağını ışıdabili- lı~m, ben~n_ı ~ıdışım gerıye yal-j chm'... . . ı~ulup ~çılan ~i~ s_ürü fikırler ge bu konağın kapısında azılı bir korkuyordum. Kendı kendıme Dedin

1
, kapıyı usul usul aç· ~.t 1 um. Sonra ben de onun öm n~z ham, ırı~l~. ~?sasını brr~~~1I Hayatıyı ısı~dın1!.. lıp geçıyor, kımısıne: fırtına, ruhlan biribirine karış- meraklanıyordum: tını. Aralıktan baktım: 

:.ıh i. • yarılayıF-1 gibi.kendi ömrü- bır ruhu_ ıı. s.oı.mşu, onun çekılısı, Rıdvan Beyı ısırdım!.. - Evet... tırrp havada savuracak bir kasır - Ya burada yoksa ... 
"-' 1 d b' k .. ··1 d d ı S ı f Hiç kimse yok. Oda bo~. Fa O{ıı 1 a•·ı a ıın ve ır ço gonu - onun gı ıı;:ı ır.. önüs er. bir, a- Amma, ne keyifle, ne ölçü bi Kimisine: ga başlıyordu. - Ya yanında birisi varsa ... k ld K 1 1 d k 

• f d ı kat, değişmemiş. Bıraktığım gi şı · o um. a P er ısın ı, a .. t mana ve ı a e er ayrı ... Hii- çilmez bir fa az ile ısırdım. hadi- - Hayır.... Kapıdaki Arap: - Ya göremezsem ... 1 d b
. .. .. b b k d d Ü bi duruyor. Gene usulcacık ka-r nur an ı ve ır suru aş zun u no. ta a ır, ıstırap bun- seleri şimdi bütün soğuk kanlılı Drye diye yol alıyordum. Fa- _Nereye Hanımefendi??.. Ve.. zülüyordum: 

rinin arkasında zincir ol- dadır, aykırıhk ve ayrılış bura- ğımla ve srr:.ısı sırasına hatırla-! kat, muhakkak ki, prangasını ko Dedi. Aldırmadım tekrarla- _ Eg'er şimdi rast getiremez padım. Yürüdüm. Ne yapacağı-) d 
· · b d · d' J ı· ı ı ' mı, niçin buraya geldiğimi, pa f. , . a ınıyor, en e ın ım. can ge ıyor ... yahiliyorum. Hekimden çıktım. 

1 
paran bir esirin hiiriyete kavu- dı, arkamdan kostu, beni önle- sem bir daha ne zaman bu fırsa-

!c 1 ıllerdcn bellere kadar in-ı Sadece buna miitccssirim .. Onun sÖ7;lerini boyuna zihnim- şuşundaki çalaklikle yüriiyor,ne mek istedi. · u bulacag-ım~ şayı neden aradığımı bilmiyor-
.. "il l l l b B J h. J • ı · · 1 · ·· · dum! Sadece gözlerimi bürü~·e11 ·: . gonıı ere ı§ı' o_ur :~n c- · as ;a 1ç 1ır sey ... . de ı'jlıyor, icerlcniyordum: 1 reye gittiğimi, ne yaptığ1mr, n•" 

1 
- Nedim Bey Nazmiye... Kapıdaki Aı•ap beni tanı ı 

rr 1 re '.rcrnent vr hlıt oı<lu!:'l. l· ak<ıt muhakkak kı, - Daha çok günler, halta y<ıp<ıca~ı"'ı bilmeden sokaklara ı Dedim T 
indım. d;-ha alcddını. tc- - Ou 1:iı 1 aylar :-ıidio gelecek ini ' 

Ekler Tiyatrosu 

' . 



-
Elektriğe zam 1 Halk için 
<S.. tarafı iı'n.:i sahifede) 1 Sinema ve tiy~tro çıkış-
1\~pada kal?anan ~ab~la ; larındaki kargaşalığın 
ıırım vererek ıs temın edıyor .. .. ·r 
·Biz prim iste"miyoruz. Yal- . onune ~eçı ıyor . 

verginin kaldınlmasını kafi Tıyatro ve sınemalar dagı~ır 
iiriiyoruz." ken bilhassa geceleri otoın0bıl-

8ey'et bundan başka teşviki Ier kapılan önünde toplanarak 
rraınav;· kanunu tatbikatında çı-' halkı tza'ç etmekle berabcl' sey-

1!1ilşkilitı izale ettirmek ü- 'rüseferi ~-e -~üşkül ~ kale sok 
re İkt'isat vekaletine de müra tuldan gorulmektedir. .. 
t edecek ve Ankarada bir Bu vaziyet bilha~ ~:-

fta kadar kalacaktır. dayi önünde fena bir şekil • "Ll.ı=I 
Ezcümle gümrüklerden ka- , _. karışık 

nun ınucibince muafeıı geçiri- de geldıgınden kanna 
len İptidai mevaddm tabi tutul- bir hal alıyordu. tıele-
dug-u L~--· • • .,, __ , Beyog-ıu kaymakamı vıe 
ı.: ~ı ~ ....... t . . . Be biuat say 1 1 , ' s 6 'f a t ıo ı 
uır şekle ıfragı ve sermayesi az dıye reısı Sedat Y ala 
olan fabrikalarm gwn·· rüklerde rüsefcr memur~ yanmak 
d halin •· line geçece ter-

........................................ ~···································· ....................................... ... ................................... . 

~~ ANADOLU ~~ 
-- ---- --

- -

Merkez accntı- <ı Galata kflpril 
Baş• 8. 236'.! Sobe Acentesi : 
Sirkeci MühOrcl" 7.ade hant 1 
2740 --ı ....... ~ı~~ SiGORTA ŞiRKETi ~~ -- -- ·-~~~~~~~~~~~ -- --Cı>ozito akçesi bırakmak gibi rak bu on 

teklifattan istisna olunması ta- tibat a~· af yolcu ala-
:: Türkiye lış Bankası tarafından te,kll edtl mlştl r EE 
:: V111111a • Hayat • !'lalıllyı - ~· - Otoınolıll - mu' .lly4tl :: -- --:: maliye Slıı:ortatRrını lıabııl eder. :: -- --:: Adres: 4 lnefl Valııl ban lstanlııl :: -- --

lep edilecektir. Beyoglu tat'. ~ 1 an-

M 
, cak otomobiller Şışlıye, 5

\ 

aarıf Cemiyeti bul tarafına yo1cu ahıacaık ~ 
• Gardentıartarafına vec e a ac 

- 1 ---ı-ı'-t :: Toteıoıı: ıstıuılıul - :IJI Teırral: ııııtyu :: .. --pıyangosu !ardır. Aksi istikamet~ yolcu : 
ıaı alan aksi cephelerdekı otomo- ~ 

~alıp Bingöl B. tarafından tes- d ı:Cy~klardır. . -
(~aş tarafı 1 inci sahifede) biJlıe sokak}ardan ana cad- ~-

_

-ı.,,,,~-ı--ı--1 •••••••• • • ·••11111.... •• • ••• • ••• • •• ....... ~······ • • •• ••••••••• •• ••• •• ••••• • • • • ·.......................................................................... ~ 

~t olunmaktadır. Dün çekilen- eBu işi kontrol için iki memur _ . r/ meyanında 34450 numaraya butundurulınaktadır. 1 -!!•111....ıl....ı....ı:..... ..... ı....ı....ı....ı: 
oç markalı bir otomobil 44016 • • -, •ugillıJt.i bll.,•c•mi:ı 

n_umaraya bir fotoğraf makine- f Sıhhat ışlerı 
sı çıkmıştır. Diger numaralara T'f tatbikatı Soldan sağa: 
da l<ütahya mamulatı vazu ve 1 O aşısı . ı - Mide sancısına iyi gelen bir 
tabaklar, evrak ve mektep çan- Sıhhiye hı:fzıssı?ha ~~~yo ot ismi (5) . Beygir (2) .. 
taları k d -kek orap ve u dün sabah srhhıye mudunye 2- İnilti (4). Tembellik (6). 
nıena: 11 a. ın ve er k f He- ~ de Vali muavini Fazlı Beyin 3 - Bacak mafsah (3). Korkut-

ı en, boyun at ı arı, . ~n • 1 tır İctima mak ( 5). 
teke mamulatından eşyalar: sür rıyase~de top_anınış · -. _ 4 - Salepler (5) . 
~c, podra, tırnak cilasıı brıyan da şe_hr1?,- ~~ bı~- aylık sıhhı ':a s - Tir (2). Zengin değil (4). 
t~n gibi tuvalet eşyası ve daha ziyett gonışulmu~, yapılan_ tı~o 6 - z_aman (2). Ka~us~a (S) . 
bır coJ, • rf hediyeler cık- asıları hakkında ızahat venlmış 7- Kırmızı (2). Bır çıçek ve ta-
tnıştrr · çrı;~~:=~ ikramiyeler- ara ti~. Bakırköy kazası köyleriı:ıe rihte bir d~~ir ismi (4) . 
s d · . k ttar . 1 ıhhl raporlar tetkık 8 - Üstune yazı yazılır (4). !s-
ın a daha bır çok ıyme aıt ge en 5 . . z ak (5). 
eşya vardır. edilmiş ve bazt kararlar rtttha 9 -Titreten bir hastalık (4). Ona 

T• • ı -• edilmiş tir. mahsus (3). 

ıyatro ış en k ? ıo - Fiil <2>. Buz var nn, yo mu. 11 - Tnzlu balık (8). 
• 
Vekalet bir nizamname 0 .. bir hasta için buz araılığmıız Yukardan Bfaiı: . 

h l 
un c1ı- da sikiyet eden 1 - Baba (5). Dl§ (3). 

azır ayor ~de ~~lamaifadeı:u:,,....:_ıi,;-e belediyenin Z - Arkadaş (4). El çarpması(S) 
· •-~ bir kanın •• -· 3 p ki · k · (6) Maarif vekaleti tıyatro,... dildralİDİ ceDıetmittik. Ahiren - orte zın mer ezt , 

hakkında bir nizamname hazır- :::~ğimis tahkilcata nazaran yaz Eap (2)- . . 
lanı k B · mnanıe mu- . · de Jstanbalun her tarafmcla 4 - Ayı yuvası (2). Bır renk ıs-
.. a tadır. u nıza , . . -"'~· lan ııçık olduiu halele mi (2). Bir tenvir aleti (5). 

Cıbınce bir tiyatro hey etı teşkil 1"ız dü ,;: ele mucibince yalnız teh 6 - Su (2). Caket (4) . 
c~~leceği zaman hükılmetıt~ :!'nmı;:eki:if noktalarmdaki depo- 7 - İstikbal (3). Musiki uygun-
llıUsaade alınacaktır. ı. ııçıt. lıuluodımdmakta n ancak luğu (S). 

Tiyatrolarda ~· bu lıaralarda 1ıuz sahlmaktadır. Huta- 8 - Takdir (6). Yet (2). 
İşi meslek edinmemiş kimsC1e- hanelerin buzlan her vakit olduğu 9 - ~ota (2). Çapa (~). . 
ri · - k T e müsaade e- •ihi kqm dahi belediye tarafından l O - Kaldırmak ( 3). Bır erkek ıs-

.n, ~yatro ~eş ı ın başka te- meccıı verilımlrtedir . mi (3) . 
~ilmiyecektır. Bundan baz _ 11 - Sonuna bir (!) gelince dc-
lıf hakkı için nizamnameye 

1 ı Sinema _ Tiyatro ı mir sicim olur (2). Kurdele (5). 
llıaddeler konacaktır· -
, Anadolunun mu~telif ~- İs. 8. Darttlbedayi HALI TASFİYEDE 
rınde bulunan ~emsıı~kteri temalllerı Anadolu Ticareti Umu 
nın bu cihete nayet - lllllftll s'·'· ·· ·· ' .. .. bazı IST• ...... gunu • T- k A • &orulüyor. Derme çatına akşamı saat mıye ur nonım 

tiyatro hey'etleri Anad~:~ı!: ~ ~ ~ 21,30 da Şirketinden: 
saba kasaba dolaşar~ . Y alnıs mu- Hlsscdaran heyeti umu - · 
d · · b ·· ·· serlenru oyna- alllm mıycsı 
ayım utün e 

1 
be Ye 1931 seneıl Mart 18 perşem!ıe saat 

.ıtıaktadır. , D ·-ıbedayiin 

1 

, ::bs~e 15 de Gılata'da Nızlı Hanının bi-
Bu -hey etler aru . rinci katında sureti adivede icılmaa 

iki~~ halinde _basdmıyan _pıyes- 1111 Müddeiumumi daYet olunur, -
lerını de temsıl etmcktedırler. Piye• lçtimaa iştirak edec<k hissedar-

BB/edigede 11111111 3 perde lar, içtima gününden bir hafta evvel 
Nakleden: hamil oldukları hisse s enedannı ve 

Mart maaşı başladı Nabi Zeki 8. ya bunlara mutasarnf olduklannı 
B d

. 'layet memur- Gişe her gün saat 13 ten ltilı ıren müspit vesaiki tasfiye memurlarına 
ele ıye ve vı lı. di b d 

ı Ma U
mi maasının ıçı ar. tev e mec ur urlar. 

arına rt um , Altı y~ından aşatı çocuklar 
tcvziine dün başlanmıştır. ııyatroya kabul edilmez. RUZNAME : 

A .. J 1 - Tasfiye memurlan ve mu-
Daimı encumen er Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: takıp raporlannın kıraati, 
Şehir meclisi encümeni daimi Müddei Zeynep Hanı"I tarafındın 2 _ Bilinço ve kir ve zarar 

s! bir haftadır her gün içtima et mtiddelaleyb Kadiköy6ııde Kars Pas- hesaplannın tetkik ve tasdiki, 
ınektediT. tahanıtinde mukim iken balen iko-

Bu içtimalarda şehir meclisi- mt tgıllıı meçhul bulunan kocası Ya
son ictima devresinde çıkar- kup Elendi aleyhlne ikame olunan 

• bo ·anma davasından dolayı olbaptaki 
dıg' ı ka~arlarm tetkikatı ve saire • -h b·ı ·m • davete icabet etıııemesı ase ı e ı -
ite meşgul olmaktadır. baıı: olunan gıyap karan dahi tebliğ 

Dünkü encümen içtimaına edildili halde yine mslıkemeye gel
Vali Muhiddin Bey de iştirak mediğinden ııyabındı icra kılman 
etmiştir. mplıateme neticesinde müddeialeyhin 

Mahut duvar f evlilik vazilesinl ifa ttroemek; eıalc-
Beş,iktaş ile Ortaköy arasın- Ndlle bir buçuk sene evvel kansı 

daki Feriye saraymm duvarı ev müddeiye Zeynep Hanımı tcrkederek 
mımleketioc giıtiğl vedigcr kansı ile 

velıki sene yağan karlardan yı- ımrırı bayat eyledili ve müddeiye 
kılmış ve hatta tramvay seyrü bakmadığı ye fiddetli geçimsizlik 
seferleri de günlerce sekteye ~llmez bir bale geldili bllbeyyiııe 
Uğl'lllll§tı.. - aabit olaralclc&ounu medcııiuia 131lnci 
1 Soıı yağan yağmurlardan bu maddesi muciblııcc bir ay zarfında 
varın diger aksamında da yıkıl banci mü.şterckeye avdeti haldcıada 
ma ~~n görülmüş ve bir kısnn yazılan ibwnaıııe üzerine de avdet 
da dun Yıkılm1'tır. Beyoğlu eylememi$ oldu!';undan kanunu mez
kaymakam ve belediye rei.ai Se torun 138 inci maddeli mucibince 
dat Bey dün buraya f.erı memur ıarafeyain bofanmalarına katar veril
larını göndererek duvarm fazla gtndcn milddelalcybin ikameıgthı· 
yıkılarak seyrüsefere mani ol- aın ıııeçtınUyed baaeblle ıeblil mı
maması için lazım gelen tedabi kamın& kalnı olmak üzere keyflyeı 
ri aldrrınış ve kendi~i _de tefti§ gıueıe ile cı. ııan olunur. 

Ticaret işleri Umum müdürlü
ğünden : 

30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun 
hükümlerine göte iş yapmag-a izinli 
bulunan ecnebi şirketlerinden Ameri
kan tıbiiyetini haiz (Vakumovl kam
piııi- Vacum Üil Company)- şirke
tinin Tür!ciye umumi vekili haiz ol
duğu salllıiyete binaen bu kere mil
racaada kondisinin htanbuldan gar
bubeti esna>ında yerine şirket n~ı· 
na yapacağı işlerden doğacak da,·a
larda bütün mahkemelerde cla\·a e· 
den, edilen ve üçüncü şahıs sıfatla. 

rile hazır bulunmak üzre Teologos 
kiremitçi ol';lu efendiyi !iyin eyledi 
ğini bildirmiş ve lılzımgelen vesika
yı vermiştir. Keyfiyet kanuni hüküm
lere muvafık görülmiif olmakla illn 
olunur. 

Fer ah Sinemada 
Bu gece balk gecesi koml.k ka

ragöz Htideyin bey, sinema - ko
medi, dram. 

etmiştir. Bu duvar ıçın esaslı 
tedbir alınacaktır. 

Pahalı mı? 
Cuma ruhsatiyesinin pahalı 

verilmesinden dolayı şr~a:ret e
den eczacrlarla esnaf ceımıyetle 
ri bu husustaki itirazlannc tes
bit etmekle meşğuldürler. Şİ;ffi
diye kadar bu hususta Beledıye 
Ye hiç bir cemiyet ve ya teşek
kül müracaat etmemiştir. Ma
~?tafih im hususta belediye de 

lkbsadi müesseseler mü
bayaat komisyonundan: 

lr formül aramaktadır. 

Erenköy Asma Iidanlıkları mlldüriyctiııce mübayaasına lüzum 
görülen dikenli tel. demir kazık ve maltemei sairJ~i pazarlık . su

retile mubayaa edileceğinden calip olanların ~arcııaıueyi görmek 

ıçin her gün \"C pazarlığa i~tirak için de 4 mart 931 çar~amba 
günü ;aat ı-ı. te 1kıısadl müesseieler mubaya•t komısyonuna mu· 

racaatlari ilAn olunur· 

. . 

Reisicümhur Hazretlerinin ikametine mah
sus olmak üzere inşası n1ukarr-er bina, şeraiti 
atiye dairesinde kapalı zarf usulile münaka
saya vazedilmiştir: 

1 - Münakasaya İştirak edebilacek zatlerin 
Ankarada beşyüzbin liralık bir binayı n1imarı 
san'at noktai nazarından takdiri mucip bir 
surette inşa etimş bulunmaları meşruttur. 

ibraz olunacak vesaikin kabulü kon1isyo
nun takdirine vabestedir. 

2-fhale 15 n1art 931 tarihli pazar günü saat 
onbeşte Türkive Büyük Millet n1eclisi dahilin
~e hususi kon1isyon huzurunda icra edilecek
tır . 

3- .'.')arcn4n1e Vt planlar ve sair evrak ve 
malumat .l\1eclis daire 1\1.üdürlügünden alınır. 

Sıhhat ve i~Hnıai Muavenet Ye~aıettn~en: 
Sıhhat ve içtimai Muavenet VckAlctince Fransa veya Alman

yaya aşağıda tababot ~ubelorinde ihtisas kesbctmek üzere dön 

tabip gönderilecektir. 
1 - Çocuk hastalıklan. 
2 - Radyoloji. 
3 - Yüksek Bakteriyoloji. 

4 - Farmakoloji ve ııarma kodinami 
Gönderilecek cablııler 35 yaşından aşa~ ve sıhhatte olacak ve 

evli olouyııcuklar ve ~ubelerde muayyen müddet zarfında asistan
lık yaparak mutahassıs vesikasını hamil olanlar terdh olunacaktır. 
Fransızca veya Almancaya eyice vuku[ ~arıtır. 

intihap edilen tııbipler müddeti tahsilil'clerini ikmalden sonra 
memurin kanunu mucibince tesbit edilen müddet zarfında Sıhhat 
V ekA!eti tarafından göstcrllecck hizmetleri kabul ye ifa edeceklerini 
miibeyyin bir taıhhütnııme verecl'klerdir. 

Tabip olanların sıhhat vesikası, tercümei hallerile hangi ll9ana 
vdkıf olduklarını ı:füteren bir heyann3me ve bir istida ile Sıhhat 
, ·c içtima! mua\'cnet V ckalctinc müracaatları lazımdır. 

Yckaletçe hizum gürüllır~c mus;ıbııka imti hanı da yapılacaktır. 

lı~lıat ve i~tinıai Muavenet Yetaletin~en: 
Ankara'd3 yapılacak mü;alıaka imtihanında muvaffak olmak 

şartı ilt Rontgcn tedavii aınik ve Radyüm Trapi şubesinde 
kesbi ihtisas etmek üzere Av ' upaya bir tabip günd~rilecektir. 

Bu taHbt VekAlctçc tensip edilecek miiddet :\vrupada kesbi 
ihtisas etmek >tc avdetinde ı,taııbul Ccrrahpaşa hastanesi mute· 
ahassıslıj!;ıı. tayin edilmek uzere ayda 200 lira trıhsisat veri
lecektir. 

Evnlc• bir Rontgen liborahl\·annda çalı~mı~ olanlar ve 
Fransızca, nl(ılizce, Almanca !Aakal iki lisana eyice vAkıf olan 
tabiplerin ni::anın birine kadar Sıhhat vdçtima! l\luavenet vekAlrtine 
istida ve vesaiki lazimelerl ik muracaat etmeleri. 

lst2 nbul gümrükleri mu
hafaza müdürlüğünden: 

1 - Maaşı 12 lira olm1ık iizre mii;abaka ile bir daktilo me
muru alınacaktır. 

2 - Müsabaka 4 mart 931 çar~amba günü 
3 - ı 8 ) a~ından yukarı taliplerin tahsil 

vesikalarile birlikte belli giin ve saatten ene! 
bulun malan. 

saat 14 dedir. 

ve diğer lü:ı:umlu 
miidiriyctte ha7.1r 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Iandarma için 700 mamut kaput kapalı zart münııkasasile 1attn 

alınacaktır. Yevmi münakasa l <·3-931 5'lt günü SHt ıs dedir. 

Şartname jan~rma imalathanesinden verilir. Taliplerin teminııtla
rını bcraberlcrınde getirmeleri llzımdır. 

-lzınir Maarif Müdürlülln~en : 
Menemende istasyon caddesinde kAin natamam mektebin ikmali 

inşası !6_-l!-93 l tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulıle ınunakasuya konulmu~cur. lnijasına calip olanların keşif
name., Proje:. fcıınt :,aruı ame ve münakasa kaimeıini görmek üzere 
hergun ı,._ Aııkarıı, f, canhul Maarif müdiırlükterine ve münaka
saya işti!'lla ~mek üzere de 8· J. 9;11 pazar günü iz mir viltyed 
daimi eıııcıimeninc müraca:ıtlan. 

Mre -ls~en~enye 
postası 

(IZt\llR ) va· Salı Salı 
puru 3 Mart ıoda 
Galatıı'tlan kKlkarak çarşamba 
babı lzrnir"e perşembe Pire'ye 

cumartesi sabahı lskcnderiye'ye 
nraca kcır. lskenderiye'dcn Pa
zartesi l 5re kalkacak Çarşamba 
Pire'ye uğrayarak Perşembe 

lsrnnlıul"<ı gclecekdr. 

Avvalık sür'at 
postası 

( Mersin ) vapuru 3 Mart 
salı günü 17 de Sirkeciden 
Gelibolll Çanakkale Küçülı:
kuyu , Edremit , Burharıi ye , 

1 Ayvalığ'a !' alkacak, dönüşte 1 
Altınolu~a da uj!;ravacaktır. 

.--iSTiFA-
l\l u sıalı Şamlı Mahdumu m(ı

esscsatı Anonim Şirketi vezne· 
dırlı!';ından iJtl!a ettim. Beal 
se,·en pek muhterem sevdikle
rime illn ederim. 

Telefon 20~64 

DlNTiN 
Nasuhi 

Oış macununun 
ve st:fa sürmesi 
ile kıl podrasıru 
her yerde arayı· 
nız. 

M. Mazlum -· 

Operator Do:ııtor 

HALiL SEZAi 
BASU~ MEMELERi Elektrikle 
Ve cerrahi hastalıklın müıehıssısı 
Divan yolu Doktor J<:minpata sokak. 
No O, 2 

Dr. A. Kutlel 
Cil4 Frengi, Belsoğukluğq ve 

ademi iktid1t muayene v" eiektrilı: 
ıedavlhanesL Karaköy l!Orokçi fımıı 
sırasınds No. 34 

Dr. HORHORUNI 
Bclso!';ukluğu - Frengi ademi iktidar 
tedavlhanesi. Beyo!';lu 'lokaılıyan ya
nında Mektep ıol<ak S5 Tol. 315i 

Anadolu Çimentolan 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lllssedarlan 30 mart 1931 tarihin. 

müsadlf pazartesi gllnU ıaat . !O dı 
a.Jara'cla Yakut Hanında 'I' No. da 
senelik heyeti umunıiyes.i toplana- 1 
calmr. 

Ruznamei müzakerata dahli 
mevat şunlardır: 

1 - Meclisi idare ve 1.l;lıı:ıkı bın 
raporlarının kıraat ve müzakeresi 

2 -- Hesıbatıa, billnço ve ktru 
zırar cetvellaln tetkik Ye tasvibi. 

3- Mllılclati hitam bulan mecllsı 
idare ausile murakıbın intihap vefa 
celtru ıayiııi ve aldat Ye lıakkı bu
ıuron tespiti, 

HeJed umumiyede lıuır bulıı
nacık blsıcdarlar gerek ualeten gerelı: 1 

vektlcten bamll oldutlan blaı sene· 
danaı nyı bun• mftsplt veaalkl 
ı~ma gllnünclea bir hafta cvel şlr· 
ketin merkezlae veyabuı Y akuı ffa. 
oında 7 numeroya veyahut Aovers'te 
Avenu• de l<'ıance'cla 95 nuıuracla 
Clmlina şlrlı;ed nezdinde tevdi eımı
lidirlcr. Tevdi edilecek hlue senedaıı 
için ahnacak mıltpuzlır lçılmı eına
sıada gösrcrllecehir. 

Zayi: 9!S -914senesindc Yozgat 
sultanisinin onuncu sınıfında bulun• 
duguma dair mektep idaresi tarafın · 
dan aldiRtm vesikayı 7.ayi ettim. \" e
niSiııi tedarik edece~mden zıyaı uğ
rayan mezlr.Qr ves i kanın hl~ bir hük
mü olmayacağı ilAn olunur. 

Yugo~lıryı'da Üsküp'te Türkçe 
muallimi 

l laiit !sa 

1 

Pazar l MART 19:!1 

1 Kv. ISTANBUL (Poıtahane) 
1200 m. 

1 18: Gramofoa. 
20: Stüdyo saz heyeti tarafın-

ı 
claa alaturka konser ile Da:l . rülbedııyi aktörleri tarafın

ı:,u elan ltiidro dahili..tc temıil· 
• leri. 

31 Kv. BERLIN - K.ONGSVUS
TERHAVZEN 1636 m. 

• 

21: Ştetia Loca salonundan nalı 
I• ......., konseri. 

21,30: Gramofon plaldarma dair 
mütlllhabe. 

ZZ: Kolonyadan naklen aakeri 
musiki. 

23,25: Duilu orkeıtnaınuı 
dana havalan. 

111 K ... MOSKOVA 270 m. 

21: Koaaer 

20 K•. BUDAPEŞTE 560 m. 

18,30: Jorj Letenİll id-.inde 
piyaao - k- koaeeri, ldi
ıik, hafif ve dana ha...ı.rın· 
elan mürekkep. 

19,30: Almanca den. 
20: K.onfcrana. 
20,30: Madam Margarit Naıri ilı 

Mr. Fransuva Sende tarahn· 
dan aada konaeri, piyano re. 
fakatile. 

21,30: Konferanı. Miteııluben 
K.afe - Bododan naklen mü
zik • Sigan 

5,5 Kv. PRAG (Paraha) 487 m. 
21,45: Senfonik konser. 
23,20: Otrovadan naklen kon 

ser 

75 Kv. ROMA 441 m. 

,.. r 

21,40: Hafif musiki, Mabnazel 
Marciyoainia sada refakati. 
le. Müt•lnbeo fantezi man
dolin parçalan. latirahatlerde 
konferana ve saire ( !Capoli 
ayni proırraın). 

,. 

12 Kv. BUDAPEŞTE 394 m. 
13: Gramafcıa. 
13,SS: GnmcıEoa. 
17,0llı Radyo ...U.tnıaa. 
18,JOı K-
19,0lı Dariilfila-
20,05: Gramofoa. 
20,35: AW-- elen. . 
21: Mr. K.aldin iclarcsincle -

fooıik komer, Gluk, Harden, 
C-Pı ft "Berli1111wnun CHI 
terinden ımünıllkep. 

1 KY. BRESi.AV- GLAVIÇ 
~ ...... 

19,Uı Raa i.... havaları. 
Z0,40ı "Kaqıru llralıili ledari 

midir?" ialmli Dr. Honicba 
manm tı1ı1ıi konferan11. 

21,1)5: Hafif muıiki. 
12,0&: Ko.ferana. 
21,35: " M•d"nı S.... Ceae,, 

isimli operadan muhtelif pıır 
çalar. 

23,35: Muhtelif miltehahel ..... 
24, 12 ı Gramofon. 

Propanı IODu: 1, 10. 
lltllJllOt01tH1 • 1•100 • 100101tıooır11ıto ı•r•oıot11111n11111t1tfll--I 

lstanbul 4 üncü icra memur 
luğuııdan: 

Barçlu: Pangaltı'da Elma da· ' 
ğında ı 43 No. lu hanede mu· 

kim iken elyevm ikametgthı 
meçhul madam Antuvanete: 

Beyoğlu ikinci Hukuk mah· 
kemesinin 91!8-2667 No. -ye 28 
T. san! 338 caribli ll!rn.ı muci
bince Beyoğlu Pangaltı mahal
lesinin Elmadağı caddesinde 
cedit 143, 145, 147, 149, 151 
158 No. lu gayn menkulün 
borcucıuıun ademi tesviyesine 
binaen icra kılınan müzayedeJ 

aleniye nedceslnde 1450 llradı 
tıılibi uhdesinde olup lb.lel kat 

iyesi icra kılınınq ve ikamet
glhınızın meçhuliyetine binaen 
ton ihbarnım~ t<>blil edllmlf ol 
clugund.uıl ~n zarhnık btrmi 
takrir Tennedlginlz taltdfrdc 

rıza ve rıkririnize bakılmıyaral 
muamelei teselli yenin ifa bhna 
ca~na dair son ihbamımt 
makamını kaim olm•k üzre lllr 
olunur. 

SAMARDJI YUNAN OP.KRFT 
HEYETi Buakşam staı il,30 te 
FRANSIZ TlYATROSUNDA 
son defa olarak 

" I ADELF1MOU KAi EGO 
( Ma IOCur et mol ) 

Y uınkl Hlı akşıını tnefbnr k 
mlk Mösyö Mano l'llipidis fere 
rcline fıvkallde müsamere n 
MAKRlS KONCX>S ve ŞORE 
KASI Çarşımbı akşımı ttkp 
umumi Uzerine MADA,JE 
THEBE pek yatında: O ARL& 
KINOS, TO PW - PAF " 
AFTU MEGA!.IOTIS EROS 
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BlN SÖZ 
BİR RESlı\1 

· Adanada kızlarınız i:ıcilige büyük bir rağbei göstermektedirler. 
Bu suretle yeni neslin kızları dahl sporcu olarak yotifmoktedlr· 

ler. Resmimiz, Adana kız mualllm mektebi l:ıcllerlnl hareket 
halinde gösteriyor. 

=== 

l(ara<..'cntz. IS81elerkı4cn Htıpa son zamanlarda şehrimize çok koyun ihraç etm,ktedir, Bu realın, 
Reflt paşa vapuruna koyııııların tahmllini gllstermekledlr. 

Glorya siııcmasmJa icra olunan 

TUHKıf E B~tB~L~ Ml~AB414SIND4 
birinciliği ıhra-. etmiş olan 

HiKMET RIZA HANIMIN 
rmi.,~b~ka c>nasında miiteaddit defalar okuyup 
;iddetlc alkışlanarı ve sesin muvaffakiyctinc revnak veren: 

HARPUT MAYASI- DARÜLEL
HAN HALK 

bestekar kaptan zade Ali Rıza Beyir 

LEYL OLUR ıarkısıııt havi 

Columbia plakları 
~ 

........................................ 
i Dev!et Demir yolları idaresi ilanarı 1 

Hu resim Sovyet Rusyada Dağıstan cumhuriyetinde yeki ziraat mak·nnları kullanıldıj(ını gösteriyor. 
(X) işaretile llösterilen zat Sovyet Rusyo merkez icra komitası reisi Mösyö Kalenindir, 

ı------ E30 il --1 LAN 
Fe\'zipa~a - Viranşehir arasında haftada üç del'a işleyen muh

telit ) olcu katarının seyrüsefer günleri 20 şubat 931 tarihinden 
itibaren aşağıda gösterildiği veçhile tadil edilmiştir: 

Fcvzipaşadan hareket: Cuma - Pazartesi - Çarşamba 
Viranşehire muvasalat: ,, ,, ,, 

Viran~~hirden hareket : Cuma - Pazar - Çarşamba 
Fev.?.ipa~aya muvasalat: ,., ,, ,, 

Viran~chir - \Talatya arası heniiz işlemeye açılmaıııış ise de hu 
~ı,ım ıiıerinde işleyen Ameliyat kP.tarlarından istifade etmek sure· 
tile Cuma - Pazartesi - Çarşamba günleri Viraıışehire rnuvasalat

cdcıı }Okııların aynı gun Malaty.:ıya devam eccirilmelerinc gayret 
cdilcce~i gibi Cuma - Pazar ve çarşamba ~ünleride \lalatya-Viran
şchir aıa;ınd:ı işleyen ameliyat katarile ;'vfalatya yollarının Viran
şehin: hareket ve ayni gıın Eevzipaşaya devanı ettirilmelerine 
gayret edilecektir. 

• • • 
Konya - Yenice hattı iizcrinde Hacıkırı istasyonu cıvarındaki 

taş ocaklarından çıkarılacak 8000 M3 balast kapılı zarfla müııa- · 
hsaya kon nıu<tur. 

Münakasa r 6 mart 93 l pazartesi günü saat 1 S re An karada 
devlet dcmiryııliarı idaresinde yapılacaktır. 

'tün:ıka~:ıy:ı i~tirak edeceklerin teklif mektuplarıııı ve muvak
kat teminatlarını· :ıynı günde saat 14,30 a kadar komisyon k,\tip· 
liJtinc vermeleri· lilzimdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ikişer Jir.a mukabiHn<lc Ankara 

da, f !aydarpa\ada ve Kçınyad:ı idare veı.nelerinden tedarik ede- • 
bilirler. 

Bakırköy Mal müdürlüğünden: 
Y.:şilköy hava ş<ıbesinde saıılacak hurda tayyare ankozından mev· 

cu bulunan ıki ton sıkletiride dur alaminyunıun tahmin olunan 500 lira 
kiı :ı tinin ·.üzde 7,50 pey ıkçesile talip olanların 2'.-J-9;Jı pazar 
g ınil s ıat qndörttc Bakırköy Mal Müdürlüi';ündc müteşekkil satış ko
tnısyonuil rnliracaarlan. 

Müfettiş namzetliği 
müsabakası 

Ziraat Bankasından: 
5/nisanı 931 pazargünü sabahı Ankara veİstanbul Ziraat 

bankalarında saat 9 ela açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze
di alınacaktır. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık ile se
yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye ve
riliı. 

İştirak ic;in evvel emirde İktısat veya Hukuk fakültelerin
den ve yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mekteplerinclen 
birinin mezunu veyahut son sınıf müdavimi olmak tazımdır. Di· 
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müesseseler
de en az iki sene hizmet görmüş bulunanlarl"' da müsabakaya 
dahil olabilirler. 

KAZ Mi R Ci ..-xc•1 

ALİ RIZA MÜESSESA 11 
Fevkalade ucuzluk 

Jsmarlama ko,tiimler 25 lirada:ı 

Pardcsiiler 13 
" Van tazi kostümler 10 ,, 

Çocuk elbiseleri 5 •• 
Paııtalon lar 3;50" 

........,.......,.. Yeni çe~itlcrimiz geldi, lırsattnn ;..;tif,ıt!c 

başlar 

,, 

" ., 
., 

cJi:ıiz. 

1 

~CVlll 
-----·-----------··--~-------- 1 r lstao~nl linıan ~irketin~mı: ~' 
J A6 .5ubaı 931 taıihindc yapılan IMlat ml<•ıak;ı50<1 netkc;inJe l'iat 

) haddi Uırkınd;ı giirülmcdiğinderı pazarlık "'ulilc şim<li!ik(20) ton ha

) laırn eski şerait dahilinde ınülıayaa;ına karar verildiğinden ıo Mart l 93 l sab ıı;linii >a:tt ikide talip olanların renıinaı nıokbo7.larile beraber 
) umumi ınlidüriyete ı'nlirncaatlan il:\n olumır. 

._,.._,._,.._........._......,........_ .......... ~Umumi MüdürlükCQO::)( 

lstanbul vilayeti 
müdiriyetinden: 

muhasebei hususiye 

Vilayet aygır deposıı seyislerine yaptırılacak IJ zar takını lı:ı l:i 
ve dahili elbise ile !) çift çizme 7 mart lJJ 1 cumartesi günu 
saat ikide Sltlrn ı Ahnıctte vilayet Baytar nıli,liriyeci dairesinde 
müteşekkil komi>yonu tarafından p.azarlıkl:ı ihale edilecektir. T;ı

Jipleriıı niiımınc \C şartnameyi j.\örmek. til.rc vilı\yet i.cl:ırei husu
siye kv: zını nıcnıurlu~tm:ı ve İhale gliııü de ·komisyona miirn~a
atları. 

Balıkçılık mütehassısı 

Et, E~nıek, ~az, Benziu ve saire llif I~a~~sai 
lstanbul Ziraat mektebi 

den: 
müdürlüğ·ün-

1931 senesi f(aye~i ne kadar mektclıı: mukıazl 12 J...ılcnıden 

ibaret eknıck, er ve ıııuhtclil erzakla l(HZ, benzin Ye ,:ıirc '25 
:\]art 9J! tarihine miisaclif çarşamba günü saat t-ı te ilı.tlclcri 
icra kılınrııak üzre kapalı zarf usulilc :ıyrı n) rı nı(ınabsaya 
konulmu~tur. Taliplerin ~eraiti m(inakasayı anlannk için lıcr giin 

ve mlinakasaya i5tirak için dahi yevmi ih;ılcdc Dcfterda~lık bina
sında müesscsatı iktısadiyc mülıayaat konıisyomınıı ıııiirncaatlarr. Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından a

lacaklan şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne biz
zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. Tütün inhisarı 
•••••" .. •••••• .. •••••••••• M .. d .. ı··w .. d · 
i -Azıııın çolujl;u çocuğu almış böyle nereye koşuyorsunl • u ur ugun en. 

- Nere) c uldcak ayakkabı almıyı,_ i 

--------
..... 

umu mı 

Oyle 1·se e ş k sa~ı•m v l .500 kılcı sabon n ı , en 6 • e en ucuz saran , , . 
Beyo~lu'nda fstiklAI cadd .. d 1000 ,. Su.fıır do karboı 

~> A M" • R A elsın e • s 2 adet ) irıni)ik lıq asit knrb<lnik rupd 
~~ ı ı ı .. \k~ktı~ .u

1
ç bl.c~~. c~:.a l I. mart l).J f I'"~ ,,,11 b~ p;iinii paz:tdıkla 

~.6.Aı...6. ~~ ,atın alınac.ı,.tıı. l.ılıplcı o '.ıktc kadar G:ıl:ıtrtı~ ııııılıayaat ko-
v ..... v ....... Kundura mağazasına gidiniz ..... nıisyorıuııdaıı tafsiJ,\t alabilirler. 

SAK 1 N 
·ro ıt K ÇiFTÇiSi 

Aldanma, inanrnJ, k_anına 
Torla fa
resi kös
tebek ye
g~ne im
ha çaresi 
il O R.\ 
fiıekleri
dir. lkıı
s.at \'e;-:1-
Jcti re.;
ınc:ı ka· 
lnıJ ct-
rı1 · Ş \'C 

~~~~~~ ydı]Jin -
kr~e llşonk ve oleti en ufak; 

köylero katlar dai!;ıtılınıştrr. Türkiye 
vı kili : ,.eni po.':ır;ıh;ıne : 

PKI 11.IVAN ZADI•: SAtf 

Türk Çinıentosu 
Kireci 

A;>\ONt.\I ŞIRKl~TI 

ve 

'ficarct k:ı~1:;ııunun 361 inl.'.i ı,nad
Jcsi ile şirker ınu'.;aveJcsi ahk;lıuına 

te\fikan 'L'lirh Çiıncntosu ve Kireci 
Anonim ;irketi hi>;edorl:ırı 1931 
senesi Martının 22 ııci pazar günü . 
saat 11 de Galata"da Agoppıı l la
nında şirket merkezinde iuikat .ede
cek heyeti umuıniyei adiye içrlma-
ına davet olanurfar, _ 

Ruınamci müzakerat: 
1 

idare meclisi raporu ile 
murakıp r;ıporllntın lura:ıti~ 

2 19.10 senesi mııanıclltına 

ait htsrıpl r ·1 k:ıhulü ve id ıre mcc~ 
lisi a7a,ının ihrtı..'"1 \'C me;;hUr sene 
nıuaıne:atı fh.:t:ı \ i~·i iH! d.:tir id.:ıre 

meclisini.1 Lckı=(, 
• • 

~· -:)irkct u nurunun idaresine su-
rcu ın:ı.hslısada nt•:ı~1 ı:r l'c.i:1en a.za 
\"" n1Jdiir :ıid.:.ıtın·,ı tayini, 

·~ - Tiearct kanununun 323ün
cü maddt.:::ıi l.! tt.'vfikan şirketle mu· 
anıl 1 i ticariycde hnlnnnıak lizrc 
id3ı ~ mccli~i azasına mczuni~fct 

iLa .. ı, 
.'i - 1931 sen si için bir mu

rakıp ta\ ini ile nid~ırrntn tespiti ve 
nıurakıhın mazereti halinde ifayı 

vazife ctınek üzre <liğer bir zatın 

inıihalıı, 

L:\akal 250 hb;c senedine malik 
olupta içtimaı ınezl.~nla lmr btı· 
!tınmak isteyen zevııt Ticaret kanu· 
nıınun 371 inci maddesine tevfikan 
içtima tarihir.den bir hafta evd his
selerini şirket ınerkczine tevdi etme
lidirler. 

flankalan tovdi edilecek hisse 
sencdatı m!tkptızları şirket merkezine 
tevdiat nıa;.iyctinde olarak kabul 
edilecektir. 

iDARE Mf:<'LISl 

Z A Y 1 
it.mir Jandarma Sahil lıölüğıinden 

almış oldııj\uın terhis tezkeremi zayi 
cttiğiınden ve yenisini alacağı ından 

eskisinin hiikmi't olmadığı ilAn olu
n ıır. 

Unkap>nında ·\!:\ettin çıknuzıııda 
H No. lı h:rncdc Süleyman oğlu 

Hc•it 

-
PAZARTI1:Sl 

2 MART 1931 

Borçsada ilk mektep talebeleri mnallimleril~ birlikte 
. ~- ... · ~-

' . - . - "' . ~ 

. . - . . -

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

2. NCİ KEŞ1DE 11 MART 1931 DEDll{ 

Büylik ikramiye 
35,000 liradır 

Avrıca: · 15.000, 
10,000, 

12,000, 
8,000J 

L1ralık ikran1i\ <' 

ve 25,000 
Liralık bir nıiik'.afat vardır .. 

fi il 
Matbu kitap münakasa 

T ahlilatı ticariye laboratuvarı mübaya 
komisyonundan: 

Laboratuvarımız için takriben 190 ciltten ibaret Alnıan'ca 

Fr:rnsız'ca olmak iizrc matbu kitaphrın 23-3-93'1 tarihinde ihale 

.yııpılmak ıizre münakasaya kunulmuştur. Taliplerin şartnamesi 
görmek üzre her giin ve münakasaya iştirak için de Deltl'rdarlı 

, biııasında müe:;sesa!ı ıktısadlyc muhasebeciliği veznesine yaııraca~ 
lan teminım muv:ıkkata makbuzu ile birlikte Sultanahmet'te ticıl 

ret nıekcelıi ,\lisinde müteşekkil komisyonumu7_a miiraca:ıtları ili 
olu.nur. 

·Kamyonet münakasası 
İstanbul Ziraat mektebi müdürlüğünde 

· Mubayaası takarrür eden l 6 kişili.k bir adet kamyonet 25 mn 
931 rarihine miis.-ıdif çarşamba günü saat l 4 te ihale edilme· 

iizre kapalı zarf usufılc mı.inakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şerJl!İ 
mün:ıkasayı anlamak için her giin, münakasaya iştirak için de ye'f· 
mi ihalede Defterdarlık binasında müessesatı iktı,adiye mübayaal 
komisyonuna ıniiracaatları. 

f -İst~~bu-1 _b_e_l-ed~i-y-es_i_i_la_n_Ia";;-·"· .. ~-
~~......, ....... ~"':'"':~~~~~~~"-~~· .... ~~:..;.--------~~ 

Pangaltıda Hamam civarında Zabıtai Belediye mevkii ,c 
.\mirlere mah,us olan bir oda bir , n: miiddetlc klr;11:ı 
verilmek için açık m[izayedeye koumuştur. Taliplerin sarmam• 
gürm.ek için .. h.cr giin levazım nıiidiirlü)tıine nıiizayedc}-c girnı• ~ 
ıçın ıh:ılc gunu olan 26-3-93 ı pcr~cmhe giinii saat 15 e b":ıı 
F:ndinmıi D:ıimiye miiraeaatları. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
17-2-931 de kapalı zarfla münakasası yapılan 6867 takııII 

kısa kol ve bacaklı mamul çamaşırın münakasası ilan tari· 
hinden itibaren bir hafta temdit edildi. Taliplerin 7-3-931 
cumartesi günü saat 15 de müracaatlan. 

Büyük millet Meclisi idare hey' etinden: 

Bina inşaab münakasa ilanı tadilatı 
Rcisiciimhur Hazrl'tlcrinin İkametine mahsus olmak Ü7.rc in~a't 

mukarrer binanın kapalı zarf usulile miinnkasaya vaz"ına dair oı.ın 
ve 12 ve 23 Şubat tarihlerinde neşredilen ilan aşağıda yazılı ~c· 
kilde tadil edilmiş ve ihale tarihi de 25 mart 193 l çar~amQa ~ ı· 
nüne talik olunmuştur 

l - Münakasaya iştirak edebilecek zatlerin Türkiye dahilind< 
tiç yü1. bin liralık bir binayı mimart sanat noktai nazarından tak

diri mucip bir surette inşa etmiş bulunmaları meşruttur. lbraz oltt· 
nacak vesaikin kabuliı komisyonun takdirine vabestedir. 

2 - ihale 25 mart 1931 çarşamba gıınu saat ıs te Türki)e 
Bü:;iik Millet meclisi dnhilinde hususi komisyon huzurunda icr9 
edilecektir. 

3 - Şartname ve planlar ve sair evrak ve malumat '.\lediS 
tl:ıire miiılıi-ltiğiinden alınır. 


