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BUGÜN 
2 ncl sahifede 

J Hukuk bahlslerl 
~- Son Ye barlct hab•rler 

S Uncu aabifcde: 
1- Botazlçtnt canlandırmak 

için fedblrler. 
2 CellAt llnsa.ı ilt• arka~ 

ırt~c.t""' """h\r .. rne"·". 

S Eminönü • Eylp ottihüi 
sefer1er1 hul:ıııma konuldl 
4 Uncu sıalıiled>: 

ı- f'·eıek. 2- Haf!ıhK edebi 
musahabe, :>- Hlklye 
2- Roman 

.5 inci sahlfede: 

ümhuriyet -Merkez Bankası .seı:mayesinin 12 
milyondan fazlası tedarik edılmış bulunuyor 

-G • • K• Müral·aat çok M. Troçkinin Adadaki 
azı Dı yor ı .. Kalan hisse senetle- k .. k .. 1 d ? 

rlnin kısa bir zaman oş u nası yan 1 • 

Büyük Reise göre bütün vatan· 
. daşlan C. H. F. kad~osu 
ıçinde tasavvur etmek lazımdır .. 

Fırka bu seneki büyük kongresinde 
mufassal bir d d 

program hazırlamak kararın a ı~ .. 

1 zarfında satı/al cağı ümit ediliyor 
Merkez Bankası tesls Jıeyeti 
dii11 ii('iilll'll içtlmau11 yaJJll 

1 j ANKARA, 2 A. A. - Tür-
kiye Cümhuriyeti Merkez Ban

. kası tesis hey'eti bugün öğleden 
evvel Maliye Vekili Mustafa 
Abdulhalik Beyin riyasetinde 
üçüncü içtiınaını aktedmit ve 

Gazi Hz. Afyonda .. 
•1. 1 ki C H F mustak· 

8.. edi · ı ler bı ır er • • • 
fiki u~ük Gazi halkı ir!at cı bel icraatınİ tesbit eden böyle muştur. 

~lennde yalnız hakikatten, b' gramı ıiındiye kadar yap 

! bankaya ittirak için kaydedilen 
hisse adedi miktarına muttali ol 

realıtelerden ilham alır, Onun ır P:':.ıa isabet etmiştir. Bugün Aldığımız malUınata naza-
~az~nnda muhim olan hayat ve ?1aı:_:ziyette fikirlerde ve inla- ran Cümhuriyet Bankası serma 
1-t~ıkattır.Nazariyelerin, anane j~j, rensi~lerinde tam bir is- Afyonlular, büyük reislerini yesi beheri yüzer liralık 150 bin 
~ın hiç bir kıymeti yoktur. t~rpmevcuttur. Onun için fır- h • 1 k 1 d hisse olmak üzere IS milyon li-

onya Cümburiyet halk fırka· k bu seneki büyük kongresin- 8J8C8n V8 SeVlnÇ e arşı 8 1 radır. Şimdiye kadar kaydedilen 
hında irat buyurduğu nutukta d: mufassal bir program hazır- iştirak hissesi neticesi 9udur: 
fi~~•t ~e hakikatle dol~ ?la~ ~u lamak kararındadır. Reisicümhur Hz. Şark vilayetlerinde de Sermayesi ecnebi parası ola-

ırlerın yeni mi•allennı goru- l k' b' t tk'k h t • kl d rak mevzu bankalarla imtiyazlı 
~~~:ı:. Ga:ı:i Hazretlerine göre Gazi Hz. buyuruyor ar ı: ır e l seya a l yapaca ar lf şirketlere tahsis edilen ıs bin 
utun varıınJaş!arı C.H. Fırka· -On sekiz yaşta. v_e ~a~a AFYON KARAHİSAR, 2 bütçesinin Mecliste kabuiünii hisse tamamile alınmıt ve hatta 

'
1llln kadı .su dahilinde . tas~v· yüksek yaşta rey sahıbı butun A.A. - Reisicümhur Hazretle- müteakip Şark vilayetlerimize müracaatler bu haddi bile hayli 

Vur_etm..-!c lazımdır. Aksı bır gençleri fırkamızın azası olarak ri saat 13 te Afyona muvasalat bir tetkik seyahati yapacaklar- tecavüz etmit bulunduğundan 
~zıyet gayri tabiidir. Buna ıe- görmek isteriz. H müz bu raşa buyurmuşlar, büyük bir halk dır. Bıı seyahat son seyahatleri- "C" sınıfı hisseleri bedeli olan 

Sabık harbiye komiserinin bütün kitap
ları, üç kıymetli dosya müstesna, yandı 

f t te yoktur. Bir memlekette girmeyenleri aza namzedı t:- kütlesi tarafından heyecan ve se nin temadisi mahixetinde ola- bir milyon beş yüz bin lira tema 1 

_ır ala~ .zıt cereyanlardan. ~': lak.ki etmek ve _onları buna go- vinçle karşılanmışlardır. Afyon caktır. Bu suretle şark Viiayet- mile temin edilmiş demektir. fıi~~~ 
~i:r· Bı:tım m<n.lekette bırıbıj. re hazırlamak Iazımd;r. .F~rka- meb'usları Ali ve Haydar Bey- !erimizin ihtiyaçları da anlaşıl- Kalan 13S bin hisseden 109847 -""~''·• 
fik~en tam>ımm ayrı, kuvvet 1 mızm yiiksek melkuresım .. ~e !erle Vali kolordu K. Belediye mış olacaktır. ıi şimdiye kadar satılmış oldu-
.. •r cerey.ı.Jları yoktur. Obenu'! programının esaslarını butun ve C. H. Fırkası reisinden mü- Reisicümhur Hz bu seyahat ğundan halihazırda ceman 124, 
•çııı nı · · ·ıanından rı d 1 r anlatma/Jdır · 'le .. eşrntıyetın İ ··mre- wıtan ali a a · rekkep Afyon lıey'eti Çay istas- !erine çıkmadan evvel şimdiye 847 hisse yani ıermayenin 

ı -M. froçkinln dDndtn bul oturdulu ev, 2- Yanau köşk vt kitaplar ıe:'i,~·.~~ccı .fırk~ ar vb:aiedik· Şurası muhakkak ki C. H. yonunda büyük misafiri selam- kadar müşahede ettikleri müb- 12,484,700 lirası temin edilmiş 

S 
teri hırı ırlenh.e 

1 
~r~airesinden Fırkasuun haricinde kalmıt bir lamışlardır. rem ihtiyaçları hey'eti vekileye ve elde ancak 2SIS3 hisse yani 

çıka usdm~ ~·f?ı:: !ere yeni çok kıymetli unsurlar vardır. Gazi Hz. Şarka da işaret buyuracaklardır. HükO- sermayenin 2,SlS,300 lirası kal-
Pte.ı rn_a 

1
1• ;nı r le ı,lı. mev- Bunların timdiye kadaı fırka 11idecekler met Mcclıs dağı~n evvel mııtır. Henüz dün lıaıla_yan IUI 

Evvelki gece saat 3 te Büyük cü katta hamam dairesi hi 
adada eski Rus hariciye komise metçi odaları ve saire var. 
ri M., Troçkinin oturduğu köşk dır. Yangın gece sabaha karş. 
te yangın çıkmış ve köşkün bir Faat üçte ;ıkrru tır. Sebebi dr 
kısmı yarımı tır. akşamdan banyo yakılmış, her 

3 tu;ı &ıp ere · yard; Son fırka haricinde kalmalannın ve hatta ANKARA, 2 - İstihbaratı- bu ihtiyaçlar etrafmda lazım ge kritsion muamelesi 15 niaana 
lecr1.~.-t ~vstere~e e;iceyi verdi. zaman zaman doğan ba9ka fır· ma nazaran Gazi Hz. yeni sene len tedbirleri alacaktır. kadar devam edecektir. 
J) _une;ı de ayn~ n 1 k t ka ve cereyanlara kapdmalan· 

1t .dogdu~u sıuluda ~em ed.e nın bütün mes'uliyetini kendile-
1 •resinde memleket ıktısa ıya d - d - ')d' 

e< tı d ' . 1 d büs- rine atfetmek ogru egı ır. 
b·~ .~mevcut sıstem er .. ~ Bu mes'uliyette H. Fırkasının, 

ifl' , ?t~n başka bir yolda yuruyece- f k teşkilatının, hepimizin his 
Iıl gf ırıkı vaii ve ilan eden Serbes

1 
t 1 s::s a vardır Fırka mızın gayele-

• ır a s .. 1 "nde bu esas a- ı . 1 ani • ongun en . . . b"tün vatandaş ara ata-
C' r!rıdan. r:icat etm~f~· ~.u .~·r.t :~ fı;sat ve imkanlardan istifa 
fi( k~~ın ıdı, doğru ıd!. Çunkü • • de etmedik. Gazinin işaret bu-

. ı ı hayata ve efkarı umumıye d - ibi vatandaşlar ara
ıle Yaptıkları ilk temaı ile fı~ka: yud u'::atsadımızı anlamamış 
nın müdürleri anlamı9lardı . kı sıln •1 bulunabilir En nihayet 
lut ) · 'k t emleketın o an ar · 
iht~ an ıstı aıne f mi . y bunlara milli ve siyasi mükelJe. 

ıyaçlarma men aat erme u - 1 -'- k f k t k' 
gu d ··ıd· Ş daima mü- fiyetlerini an atma ır a eş ı-

n egı ır. urası • T" k O ki .ı daf · t olunabilir ki bu )atımıza, ur ca arına ve 
ı• aa ve ıspa T" k O ki d 

ltıenıleket halkının ihtiyaçları- her yerde ul . c~ darına 
1 

a-
r! ııa hayat şartlarına temayülleri· hil ol~n gençd~r ıçınB. e. ça ışan 
e~ . · 1 C muallımlere uşer. ızım meın-

rıe en zıyade uyar sıstem er · b' 1 ıı· ı .. 
ııl H d lekctte za ıt er, mua ım er, mu 

· Fırkasının programın a mev rk Türk Ocakları 
tuttur ne er genç ı , : 

· · k"ap mücadelesinin en asıl 
Bu programda her vatan~a- k:h;amanlandır. Bu kıymetli 

§~n her sınıf halkın arzu ve ıh· 1 vasıtasile köylerde ve 
tıy 1 . d k hk" unsur ar .1 aç arını tatmın e ece a am h. 1 d bütün halkın sevgı e-
17ardır. Bize diyorlar ki: C. H. !: ~:z::uİabilir. Bu bir hakikat
Fırkasının ortada mufassal va- . b" .. k b' hakikattir Büyük 
zıh bir programı yok. Fırkanın tır, uyu ır b'h il ·. d daı· 
b G · b"t" has ı a erın e -ugüne kadar mufassal bir pro- azı u un . 

h k'k .. de ısrar !l'tam yapmamasının sebep'.erini ma bu a ı at uzerın 
müdafaa etmek müşkil değil- buyuruyor. 
dir. 1 şlerin hakikatını inkılabın 
icaplarını yakından tetkik eden-

Siirt meb'usu 
MAHMUT -

ve Meşrutiyet 

Tahsin Paşanın 
hatıratı 

Tahsin Paşamn hatıratını neşre yakında baş
layacağız. Abdülhamit devrinin ve Yıldız sara
yının iı; yüzünü bütün hakikatile ihtiva eden bu 
hatırat kari/erimiz tarafından büyük bir merak ve 
alaka ile takip olunmuştu. Bir aile felaketinden 
dolayı muvakkatten,-teehhüre .uğrayan bu hatırat 
şimdi Yıldız sarayının meşrutıyete tekaddüm e
den zamanlardaki esrarını, Abdülhamidin meş
rutiyeti niçin ve nasıl ilan ettiğini'. me;ırutiy~t ip
tidalarında Hünkarın nasıl bir sıyaset takıp ey
Jea· • · . 'ht. decektir En mevsuk mal(ımata 

ıgım ı ıva e : .. .. . • 
istinat eden bu kısım hatıratın daha buyuk bır ala-

--

Fırka Vilayet hey'eti 
mesaisini tesbit etti 

.Dün bütün kaza mümessillerinin 
iştirakile bir içtima yapıldı 

Gençler Fırkaya girmek için hemen her tarafta 
büyük bir tehalük ve rağbet gösteriyorlar 

Her tarafta Halk fırkası kon
greleri bitmiştir. Yeni sene iş
lerine başlanmıştır. İstanbul vi
layet idare heyeti vazaifini tak
sim etmiş_ ve mesai programını 
da tesbit etmiştir. Te~kilat he 
yetinden ve katibi umumilikten 
aldığı direktifler dairesinde işe 
başlamış bulunmaktadır. 

.-----
• 

Dün vilayet idare heyeti ka
za mümessillerile ilk içtimaını 
yapmıştır. İçtimada bütün ka
za mümessilleri yekdiğerlerile 
temas etmişler, vilayet mesai 
proğramına nazaran kazalarda 
yapılacak mesai programı görü 
~ülmüştü. Haftada laakal ocak
tan itibaren bütünkademe hey
etlerinin bir defa toplanmaları 
vegene her kademenin ayda bir 
defa heyeti umumiye halinde C 11. F. Vilhct id•re hey'cti reisi 
toplanması etrafında müdave- C. Kerim bty 
lei efkar edilmişir. Bundan tanbulun bilhassa münevver 
başka halkı alakadar eden umu halkının müzaheret ve samimi
m! mevzunlar üzerinde görüşü! yeti en büyük amil olacaktır. 
müştür. Şimdiden her mmtakada bir 
Fırka viiayet idare heyeti çok münevver gençlerin fırkaya 

reisi Cevdet Kerim Bey dün bir kaydolumakta bulunduklannı 
muharririmize şu izahatı ver- görmekteyiz,. Gençliğin bu sa
miştir: mimi aiaka ve uyanıklığı bize 

büyük ümit ve kuvvet vermek
tedir.,, 

" - Bu seneki kongrelerimiz 
çok feyizli neticeler vermiştir. 

Ve gene bu kongrelerde teşki 
!atımızın faal vazifelere getirdi 
ği bütün arkadaşlar derin bir 
aşk ile bıı kongrelerin tesbi t ve 
tevzih ettıği işler üzerinde çalış 
maktadırlar. 

Doğru değil! 
MENEMEN, 2 (A.A) 

Sabık Menemen kaymakamı 
Cevdet Beyin örfi divanı harp
te muhakemesine başlanmak 

lr;ı ile okunacağ;na emini~. 

Heyetimizin bilhassa ilk he- üzere bulundug una dair 28 şu
defi evvel emirde kaza ve mü- bat tarihli İstanbul gazetelerin 
teakıben nahiye mer;kezlerinin de divanı harbı örfi reisi Mus
muhiti için iStifadeli birer mah tafa Paşa Hazretlerinin beyana 
fel haline getirmektir. Bittabi tı namı altında intişar eden 
muvaffakiyetiıİıizde, her vak!t haberin tekzibine Anadolu ajan 

il olduğu gibi, bu sefer de g-enc lıı s• mezundur., 

Vukubı:ılan müracaatlar, el· 
de kalan hisse senetlerinin de 
kısa bir zaman zarfmda satıla-
cağını ümit ettirecek kadar çok
tur. · T esiı hey'eti, daha evvel 
bir içtimaı icabeden lüzum hi
sıl olmadığı takdirde gelecek 
iç_timaını 1 nisanda aktedecek-
tir. 

Saracoğlu Şükrü B. 

M. Troçkinin oturduğu köşk, ·k.es .. yık_~ndı~~ sonra aş.çı,. ate 
Arap İzıo:et Paşa vereresine ait- Ş' sondurmegı ıhmal etmıştır 
tir. Yangında M., Troçkini biitür, 

Dün bu yagın hakkında, Bü· k~~p.lan yarum!fUr .. Yalnız k.e! 
yük adaya giden muharririmi- ~ısının çok .. kl::rnetlı :ıddettig 
zin tahkikat ve müşahadeleri uç dosya, buyuk fe~.~arlıkl~rlı. 
berveçhiatidir. kurtarılmıştır. Butün koşk 

. . . . . 31,000 liraya bir İtalyan şirketi-
Kapıdan gırılınce genış bır ne sigortalıdır. Bu paran 

sofa, sofanın ortasmd~ üzeı;in- 5,000 lirası mobelyeye aittir. ~ 
de tavus kuşu duran bır fıskiye Troçki bu köşkte senede 2000 
vardır. lira kira ile oturuyordu. lstihba 
Sağ tarafta ilk oda katibinin ratımıza göre M. Troçki, köş

odasıdır. İkinci oda son zaman kün sahibini, şimdiye kadar mü 

D .. ld' b ·· Ad !arda Rusyadan veremli olarak kerreren ihtar e.ttiği halde ha 
un ge ı; ugun a- gelen M. Troçkinin kerimesi- rap olan soba borulanm tecdit 

ya gidecek nin yatak odasıdır. Sol tarafta etmediğinden ve yangına sebe 
Eski Maliye vekili Saracoğlu bir m~rd~venle ikinci kat~ çık~- biye.t ".'erdiğinden dolayı dava 

Şükrü B. dok- lır. İkıııcı katta gene genış 'hır e~ış!ır. Sabık Rus harbiye ko 
torlar tarafın _ sofa, bunun ortasında da M. mıserı, elyevm Savay otelinin 
dan tebdiliha . Troçkiııin kütüphanesi bulunu- müştemilatından olan bir evde 
va tavsiye edil . yor. Sağ taraftaki oda daktilo- oturmakta, ve münasip bir han 
mesi üzerine ya mahsustur. Bunun pitişikin- aramaktadır. 
dün sabahki ek 1 deıki -Oda da,M. Troçkinin mesai Şunu da iiave edelim ki ba 
spresle Arık~ . odasıdır. Karşısındaki oda da yangında bir maksat eserl yok 
radarı şehrimi _ M. Troçki yatıyordu. Ü~ün- tur. 

ze gelmiı;ıtir. 
Haydarpasa 

istasyonunda 
bazı zevat ta
rafından karşı -
!anan Şükrü B. ŞÜKRÜ BEY 
doğruca Perapalas oteline git
miştir. 

Nuri Beyin katili Hacı 
Emin yakalandı 

Şükrü B. bugün Büyükadaya 
gidecek ve bir ay kadar istira
hat edecektir. 

----~--

Katil, Boğazdan kaçarken motörl 
takip edilmiş ve polise ateş 

edeceği sırada de:rdest edilmiştir 
Umumi fırka kongresi Uzun bi~ zaman .evvel. sabık 
ANKARA 2 F k k Musul mebusu Nun Beyı kat-

. · 
1
. . ' ~1 . ırd a ongre !ederek firar eden ve bir türlü 

sının mec ısın tatı ın en sonra 1 · ·ı kasap hacı 
toplanacağı anlaşılıyorsa da bu e e ~eçınih': emeyte~-" 1 t · 

· · 'h .. Emın aye «ua e pençesı 
nıın, yem ıntı abı muteakip ol- d" .. t" 
ması kat'i değildir. Maamafih ne uşınu_ş ~~· . , 
intihaptan sonra olması daha E"."clkı gun kasa~.~~- bır-
muhtemeldir. denbıre lstanbulda gorulmuş ve 

zabıta, katilin ele geçirdiği ip 
ucu üzerinden takibata başla
mıştır. Nihayet evvelki gece, 
ICatilin Boğaz içinde bir iskele
den bir motöre binerek kaçma
ğa teşebbüs edeceği anlaşılmış 
ve icap eden tedbirler alınmıştır. 

•-.mıı•nı--.•------,---

Bugün 
2 nci sahifede 

icra ve iflas kanunu 
tadilatı .. Kasap Emin motöre binip a-

.. .• • çıldıktan sonra, zabıta diğer bir 
4 uncu sahıf ede motörle takibe başlaıru trr. 

Haftalık edebi müıahabe. (Devamı 2 inci sahifede) 

·- - . 
Katil Han Emin Pollslt. 
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1 Hukuk bahisleri ) ABERLER •• 
İcra ve İflas kanununun 

tadili münasebetile 
1 

Fransa ile ltalya nihayet anlaştılar Yeni radyo kanunu 
Sıddılı: Sami 

Yeni adli kanunlarımız, bir !.arın münaısebetleri biribirine 
takmı itirazları celbetti. Adliye benziyemez. 
Vekaleti ve hatta meclis bugün Eğer tatbikat sahasında çı
bunların tadilile meşgul olu- kan müşkülit, seroedilen şika
yor. Tekamül kanunlarına tibi yetler sadece bu amillerin mah 
bir uzviyet olan cemiyetin faali sulil olmuş olsaydı çok hakir 
yetlerini idare eden mevzu ka- bulacaktnn. Esasen bunların bu 

lngilterenin teşebbüsü ile imkan dahiline giren bu 
itilaftan her taraf memnun görünüyor. • 

Yeni layiha şumullü ahkamı 
ihtiva etmektedir l . 

Rusyada 
nunıan tadil ve hatta tebdil ~t- suretıe tesbıti _de_ z~mana _mu~- Muhaliflerin muha-

1 Yunanistan 1 

Yeni bir fırka mı 
açılıyor? 

Netice .. 
Nihayet elde 

edilebildi 

ANKARA, 2 A.A. - Yenil hakkındaki mevcut ahkamı J1 
radyo kanunu Büyük Millet mec nakt1 cezaları şiddetlendirme 
!isine verilmiştir. Bu kanun la- dir. Bu meyanda ruhsatsız 
yihası karada ve denizde alıcı aiz telefon ahizelerini ihbar 

mesi pek tabii bir barekettır. taçtı. Halbukt şıkayetlenn bır . 
Fakat bizim yeni kammlamnı- çoğunda bu imilerin tesirinden kemesine başlandı . ATINA, 2 A. A ... - M. V~
zm tatbikinden şiıkiiyet edecek ziy~de yeni kanun~n ta~bikm~a MOSKOVA, 1 A.A. _ Mos- nızelos, amele ve mus!.".~d~n:~n 
kadar aradan bir zaman geçme kafı derecede tenvır edılmemış k 

1 
d'k . t' tarafmdan sosyal dem.·.rat 13· 

. . . . takip etmek hususunda bü ve vencı telsız tesısatı hakkın- d 
1 

· · h t A ·~ . , . ev et memunru ve a ta w 
dakı ahkamı ılk defa olarak çok yar heyetleri mecbur tutuımal; 

· .:. Hatta bu kanunların icra memurlarile tenevvür et- ova ame e se~ 1 asının ~ç ~a minde bir fırka teşkil edileceği-
şumullü bir surette ihtiva et- tadrrlar. cı 
mekte ve telsiz telefon ahizeleri Verici telsiz tesisatı mut 
için ruhsat almak mecburiyeti surette memnudur. mış........ . . ' . . salonunda bugun menşevıı .enn · ı · 1 .. 

hepsi henüz ilim sahasında bıle ınek ve tatbik ettıklen kanu- muhakemesi b lamı Ur Reisin ne ?aır ortaya ç~,tan şayıa ar.~~t 
tamamen .şerh ve izah edilmiş nun ruhuna membamdan nüfuz h . f k aş ş · 1d , 

1 
zenne sorulan bır suale verdıgı 1 

deg"ildir Uzerinde en ziyade te etmek lüzum ve gayretini his- angdı :r aykia. men1~up o. UK a- cevapta, böyle bir te:ıekkülün 
· nna aır va sua ıne maznun- k. · · · l - ı va~k:uf edilen icra ve iflis ka- setmiyen tatbikatçıların müte- lar· v~ 1ıtsı~ vebmevs1ımsbız obacag~rl nunumuz da bu meyandadır.Bu reddit vaziyetlerinin ve yeni ka · "M 'k R 

1 
soy emış, ununa era er mu-

. . 1 - ensevı us ame e so- · 1 · • ı· 1 · · "d • kanundan bazan öyle ... ikayet- nunu eski ruh ve zılınıyet e d · f k .. b essıs en mes u ıyet erını mu -

Yuııa n meclisi reisiniıı mecll~ 
reisimimize cevabi telgrafı~ 

.. . b. 1 syal emokrat ır asına ceva ı 'k b 1 k ı 1 b" ı ler vaki oluyor ki değil İsvıç- muhakeme ve tat ık etme t te- 1 • d' rı u unaca o ur arsa oy _e ANKARA (AA) y 
re hukukşinaslan 'gibi mütehas mayülünün tesiri vardır. nı venruşler ırK. d . Ra bir frrkanm vücude gelmesıne • 2 · - u- lemat ve saadetine yardım 

. f' . Mahkeme on ratı er m .. d d'l b'l .. · .. 1 · !'~n ~~cl~s reisir_ı~ı:ı M~cli.se Re- meğe muhtaç olduğuna da sıs kimselerin, hatta basit aklı H~r kank';llll un ~ı~. ıkır ınhanzli· _uf zin, Laricef, Gozdef, Lekrasof mu~;ı: e e ı .et: ecegıııı soz en- ısımıze ~o~ıderdı~ı c~.vab~ telg- vetle mutmain bulundug-uıtı 
Selim Sahiplerinin bu kadar gay mesı teş ı ettıgı, mu te Z 1 ·ı f. h' 1 k . t' ne uave etrnış ır. f M 1 b k t 

ve e uı w ı şa ıt o ara· ıs ı- B w h k t ra ec ısın ugun u ıç ımaın- T" k y d 
1 

k h k s r! tabii şeyler yapabilecekleri- maddeler arasında srla bir a- k . t' y r . ayraga a are da okunmuştur, ur · unan ost u , a 
ne bır. "·nbire akıt erdirmek henk ve insicam bulunduğu ve maab. arb?r vkermıştbır. er .. ı ~e A.,..İNA 1 A A _ 3 Rus 'ı ve uzlaşma muahedesinin 

U'C A . ecne ı ırco ma uat mumes-j ı , · . . Telgraf şudur: " Pek müte-
mümkün olmayor. Mesel~ bu b~nu ~emın ~den ~anun~ pren silleri dav~yı takip etmektedir. mültecisi Rus orta elçiliğin~ ait İ hassis olduğum telgrafınızdan ve tasdikini hararetle takdir 
kanun münasebetile, kat'ıyyet sıplerı ve fe sefesı oldugu çok İth · k t' 4 s at liulunan ve sokaklardan birinde ı 1 dolayı har teşekkürlerimi arze- tig-imizi söylerken esasen i . . . • ··d· K 1 k b amnamenın ıraa ı a 1 l·esbetnuş bır ılamın altı ay ve tabu ır. anun ar anca u u- .. .. t" M ı k d'le durmakta olan arabadaki küçük · derim. Meclisi milliye iblag- et- muahedenin esnayı tasdiki ' · d ... · ··dd " f ı f · ·pıe surmuş ur. aznun ar, en ı - -
hatta daha zıya e 'lltr mu et mumı ese enm ve prensı · · f l .. üml · · 1 d'k Sovyet bayrağını parçalamışlar tiğim telgrafımzın kıraati alkış Yunan meclisi millisinin par tenfl'zı· mu··mku··n olmadıg' mdan rinin irşat ve delfiletile tatbik r1 ın~ ?t. ~ unf an 1cıır. leedr~ ış e 1 ve kaçmışlardır. - ı · h 

. . d.l rd· k' · b .• b. ta erını ıtıra ey emış r ır. !ar a karşılanmış olduğunu iş'- ve müttehit bir surette ız ar 
bahsediliyor. Yahut swnıyet sa e 

1 
me 

1 ır 1 
gayn ta 

11 ır • - - -..... ·----- - i ar ile bahtiyarım. Memleketimi miş olduğu hissiyata terce e 
hibi borclulara mal kaçınnak kını sarsıntılar, suitefehhümler Peruda vaziyet Amerikada elektrikle ı,, 0 , 1 a 'Cİ) ırı zi ayırmış ve asırlarca devam olmuş oluyorum. Bu kanaat~ 
muvazaaİar yapmak için fırsat- husule gelmesin. Eğer Adliye ı'daın . ctmi0 olan müeadeliita sureti dir ki, zatı devletlerinin nazı · · V k" l · b .. k A d'l BUENOS AYRES 1 AA Mr /lc11der>u • " l:ır verildiği söylenıyor. Bır e a etı .~gun ·anunu ta. 

1 
e . -. . . . _: :. · COLUMBİA "Cenubi Caro- · · kat'iyede nihayet vereceğine ve ne telgraflanndan dolayı ke 

borçlunun malı meydanda iken memur mütehassıslar komısyo - Lımadan bıldırıldıgme gore . · . .. · 1 . · belki sıı!hiı takvi e ve Türki e mi bahtiyar addediyor ve s 
· ı d - · · b nunun tanzim ettiği esbabı mu- reisicümhura donanma namına ima" 1 A.A. - Iki beyazı oldur ı Nıhayet ita/ya ve Fransa .

1 
y . Y . . Y ~acız ~pı.:ma .ıgı ;e ış~n ldo:'-' cibe layihası gibi kanunun es- gönderilen bir telgrafta dahili müş olmakla müttehim bulunan araı;ınd 1ki ihtilclftaıı dolayı bu ' ı ~ ~nacı~tanm saad~tını te- m1 muhadenet hissiyatımızı 

-~~~m 1 eyı ve ınsa ı::ıa ~ ~~ babı mucibesini ve esaslarını bir harbın önünü almak için ye- 6 zenci bu sabah hapishanede iki devletin Londrrı bahr1 tahdi- :;ıı~·~'~ ; ~ay~p aynı ~ama_n- bul ve Büyük Millet Meclisi 
kı ıa 0 uıktnu ykotr vesonnrıa aaylaec:ıklı neşretse ve kanunun tatbikına ni bir ackeri meclis teşkili isten ayni zamanda elektrikle idam 

1 

di teslilıat muahedesine iştirak f'ad. uhtuıı a an aknn v.e . ııh~se deki rüfakanıza iblağ buyu ğ 
anun c ı an · • d.lmi ı d. c t tb'l ' 1 · • · I · t orta ı ın avzayı şar ıyesının musa rıızı rica ediyorum, efendim., t b'lha i t b ld talep başlarken verdiui mühlet zar- miştir. e ı şer ır. ezanın a ı n erme manı o an vazıye .. - _ 

Pm. 
1
d ~sha · s. adn ub. a tak fmda tatbik-ed:cek memurlar p h··k~ ti' esnasında dördü kadın olmak dan kalkmış oluyoc Son gunler ---------------------

,.e ıra esı arıcın e ır rm • · eru u ume .. 16 1 h b 1 d 1 1 1 h b ı · İ · B M Meclı'sı·nnı"n Yeni bütçe tetkikatı ı · ı ·· t bu ·ye için kurslar açsa ve onları imti- uzre şa us azır u unmuş- e ge en te gra a er erı ngr- • , & 
c aıdre ebre mkuldra~:ıadamecdaı'nreler. hanlara tabi tutarak mümkün BUENOS - AYRES, '2 A.A. tur. liz ve Fransız hariciye ve bah- d'" k'• • t' 20 martta başlıyor ·, tın e ıra ] ıgrn n . . A 'k d . . ı·k . 1 p . R un u ıç ımaı b · d d ı tı ılı d ldu- mertebe yeni hukukun prensip- - Lımadan gelen hır habere men a a ışsız ı rıye nazır armrn arıs ve o-eynın e o aş r p uru .. p h··kA .. if .k. h ti ·n· b'l 
ğundan şikavet ediliyor. lerini öğrenmeğe mecbur etse g~re~ eru u umetı ıst a et- NEVYORK, 1 A.A. _ Mek m_anyaya ~a ı seya a erı ı .ı. .. .. 

M :.f b ik. tl · idi alakadarlar da okumag" a mıştır. 'k d b'ldi ·ıd· - · .. M t dırmektedrr. Daha evvel Parı.~ ANKARA, 2 A.A. - Buyuk aatteessu u ş aye erın , · sı o an ı n ıgıne gore, a d d b' k M'll M 
1
. . . b .. k" · · 

L • d - d ı k1 k mecbur olacak ve o zaman ka NEVYORK 2 AA - Cer- h iıl 'd b 1 1600 ki · ve Lon ra arasın a ır ta ım ı et ec ısının ugun u ıçtı-ııcpsı ogru ur ya nız a ın a - . . . '. . · · c u a a u unan ve şı 
1 1 

.h . d. . 
ı .. b. b' nunun tatbikatından bu derece vo kabınesının ıstıfasmda Peru 1 t b'· "k .. .. d temas ar o muş, nr ayet nazrr- maında zabıtaı say ıye nızam-

hul etmey;ct'g·ı ır şeh v~:.sa U::. gayri tabii şikayetler tahaddüs donanması kat'i bir amil olmuş ç~ ~ş t~ran ı-uf d g~m.uş t~~ :n Jarm seyahatı için zemin hazrr- namesinin üçüncü maddesi tef
~~< :ecru e e~ın k ~a su u 

0
bet- etmiyecek ancak yukarda arzl't tur. Dün, hükumetin istlfasın- şı_~ e .. ı ;:'~1 u ~e ~ 

1 
u : en lanmı§tır. Şimdi artık ihtiliilm siri ~ ıslahı-hayvanat kanunu-

ır a~~nun u .;. ar !ar~ tiğimiz tabii bir takım amil!e dan bir kaç saat sonra yeni bir f.um~ş. u -~anın. an ~ayı aa- halledildiği ve Paris ile Roma nun dördüncü maddesinin tadi-
le~ t~v ıt {ı:n:esı .ır .. h ynı za- rin tevlit ettiği mahdut müşkü= hükfunet teşekkül etmiştir. Bu ıyetını tatı etmış ve apanmış- arasında sulh davası yolunda 1i hakkındaki kanun layihasının 
ınan.l k' ~ nde bs~ıçlre ıçtı al tlve -~ latı görecektik Halbuki kanunu hükUınetin muvakkat reisi M tır.F .. Ad 

1 
d k bfr itili1.la vasıl olduğu haber birinci müzakeresi yapılmış, 1a ımrn e oy e mese e er uze · . . . , · ıcı a arın a aaırga .

1
. G L d d k d t k 

1
A ·h ·· 

· d ·ım· ka ı tatbik eden icra memurları an- Rıcardo Leoncıonlias dır. verı ryor. eçen sene on ra a a as ro anunu ayı ası muza-
rdmbc vkaerbı"l ı~k. rlar ar .. ve ne cak tatbik ettikleri madde,·i Donanma başkumandanı ile SUVA, "~ici_ ~d~~ı'.' 2 A.~. toplanan bahri. tahdidi teslihat kere ve münakaşa edilmiştir. 

e u ı şı ayet er gorem~ ' . . - Resmen bıldırıldıgıne gore k f d it 1 ·ı Fr K ·k .. · ·ı 
yoruz. Şu halde bu şikayetlerin b~r gö".den geç~r~ek ~üzumunu ord~ ~~~m hardbahıy~ldi~eılsi dye b~ son kasırga 160 kişinin ölümü- anolna::manasdrnrlaar lataylyaaı eFra~nssa~ ?ştın;ın ı tısat encumenıne ven 
ekserisinin kanunun hükümle- hıssettıler ve zıhınlennden da- yenı hukumete ı r er. enı . . . ~ . • . , mı r. • 
· d d --ı b ka ih tl den ima eski kanunun felsefesi ha- hükfunetin bu 3 rüknü Arequi- ne se~~bıxet vermıştır. Bunlar- nm~ı. kadar b_ah.rı bır kuvvete Mmuerın kanununda 

ANKARA, 2 - Bütçe en' 
meni, halen encümenlerde te 
kik edilmekte olan vergi kati e 
lannın meclis heyeti umwni .. 
sinde alacakları son şekli g , 
dükten sonra 10 ve ya 20 ma. i 
doğru 9331 /bütçesinin tetkik Ilı 
başlayacaktır. 

Mecliste, son zamanlarda 
zakere edilecek mühim kanıııt 
larla beraber bütçenin de bul; 
ması, Meclisin ancak mayıs 
talannda tatil edileceği kana•1 

ni vermektedir . rın en egı aş c e er k' ld - . . . b' k 'd ki "' ·ı ·ı dan dordu Avrupiılıdır. Kaybo- sahıp olmak ıstıyordu Fransa • "' çıktığını kabul etmek ve kanu- ım o ugu ıçın yenı ır ta ıın pa a cenup ası en e temas ve 
1 1 

'k d "hi d. . . 
1
· k esaslı tadılat 

l ık d b 'l k hu"kümleri tamamen anlayama- muhaberata ıriricmek için h~ an ann mı tarı a mu m ır. rse buna katıyen muva a at ede Takdır' ı· kıymet nun ıa ı memnun e e ı ece "' ,,.... Al d l h · ·· · b·1d· d' tk· ı 
b. b'k ed'l · dılar ve gayri tabii bir şekilde men bir takım tedbirler alınış- manya a IS a at mıyecegmı 1 ır 1• ı tara ıs- ANKARA 

2 
M · k h , . ,. ır surette tat 

1 1 emeı:nesın . . .. . · · . · . . rar ettikçe bittabi itilaf ümitle- • - emurın a ey etlen azası deki muvaffakiyetsizliğin haki- tatbık ettıler. Bu mutereddıt lardıır.Piura cıvarmdalkı şımiılli BERLİN, 1 A.A. - Zıraat 
1 

d nununun tadili hakkında hükfl.-
·r ' · t · d · 1 · • ile 'se memlekette umum· bir M S ld · · lik rl de aza ıyor u ANKARA, 2 - Yunanisd ki sebeplerir:i aramak, ta~ı at' vazı ye aydru ~aman ta. ~şMerın u- ahs b'. ıdahili .. lmı k nazmı .. h tkkınegerwdaa .. ' 1 dı~~~zb. Fakat ltalya . ve Fransanın metçe h~~ırlanarı:k mütale~ları ı 

yapılırken bılhassa bunlar uze· zamasını a ıntaç e tı. emıır ar ı ye muncer o a mese esı a soy e ıgı ır b .. 
1 

.h ·rı h /' d k 
1 

alınmak uzre vekaletelre gonde da gayri mübadil emlikini te 
rinde çok düşünmek icap eder. halledemediği meseleleri yan- tehlikesini gösteren vaziyete bir nutukta; hükumetin ıslahat pro 

1
°r.

1
e 1 tı a 

1 
adm ~-k a md ası rilen Iayihaya göre devlet me- bit edecek beş komisyon az.al 

, t l ş yollara sevketti ve uzaklara nihayet vermeğe uğraşmakta · · · r · 1 · d .. eltın k ngı tere tara m an a ay ane ıA· ıb. ı · lA•k İstanbula hareket etmiştir. İtiraf etmelidir ki kanun s- ı .... d" İ b .. d' k. d 1 • ıesıı:~ın ma ~ ~ş erıhi 
1
uz. . e • seyredilecek bir hal değildi. 1- murlarr aık ır dev etın aı . 

viqeden iktibas edildikten son- gotur u. şte unun ıçın ır ı ır ar. emnıyet ve ıtımat s erının can 
1 1 

F ı b h • memurlarıdır. Bu nokta nazarı 60 bin lira çalan tıi 
~ . · · b .. · h .. k··ı b. k F • ı· · k ak ta ya o sun, ransa o sun a rı . . . . . ra alakadarlara ög-retılmesi ıcın ugun ıza 1 muş u ır ta ım ransız amıra 1 !anmasını temın etıne ın sa- k ti .. t hd' d k b. ıtıbare alınacak devaır ışlennde veznedar t · · 1 · 'kA ı · .ı. ld - b uvve ermı a ıt e ece rr hiç bir oey yapılmamış teşkil.3- vazıyet enn şı ayet erın tı1.arşı- BELGRAT 1 AA A . dma matuf o ugunu eyan et- h d . t' ak t d'k bazı tadilat yapılması düşünül-

'!. . ' sında kaldık , . . - mı- . . mua e eye rş ır e me 1 çe k d' 
tın yem ıhtıyaçlara uydurulma- · ral Guepratte'ta Yugoslavya ha mıştıA 'k S 

1 
lngiltere kendisi için istikbali me te ır. 

s1 için ciddi faaliyetle~ sarfedil- Kanunu .tadil eden müt_ehas- nedanı nişanının birinci rütbesi merı a ve ovyet er iyi görmüyordu. Çünkü lngilte Gene bu la~ihaya naz~:an me 
memiştir. Kanunu bıraz oku- sıslar komısyonunun tanzım et verilmiştir Nişan mumaileylıe NEVYORK, ~ A.A .. - Va- renin düsturu Avrupa krt'asın- murlarm vekaletlerce musaade 
yanlar, dinledikleri şikayetler- tiği esbabı mucibe layihası, ko- Harbiye v~ Bahriye nazırı tara~ ~~erve.~ler c~mıY_etl~rı.n?en 52 daki devletlerin en kuvvetlile- edilenlerden madası hiç bir su
den bir çoğuna kanunun hüküm mi~~~~un da b~ n':lktaya ;ema_s

1 

fından merasimle tevdi edilmiş ısının mum,essı!len reısıcu~ur rinden ikisinin donanması mııc- r~~e bey~natt~ bulunamazlar, 
lerine göre asla varit olmadığı- ettıgın~ ve vekaletın d~ dırektı- tir. M. Hoover e. bır mekt_~~- go?-de muu derecesinde bahri kuvvete hukumetı tenkıt edemezler. lı 
nı ve bilakis kanunda .?~~ün fi_ veçhıle es~sıı::~an zıy~de tat Bir deniz kazası rerek Rusya ıle olan bu~~ tıca- sahip olmaktrr. Halbuki diger l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İııl!!!!l-!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!--İ" 

ANKARA, 2 - Paket g" . 
rüğünde 60 küsur bin lira ih1'~ 
las yapmış olan sabık vezn.e~ 
Osman Cemal Efendinin AW'"1 

ra Ağıreeza mahkemesinde ı1"'l 
hakemesine başlanmıştır. 

bunlara karşı koyacak huküm- b~katında muşkulat tevlıt eden İ . .. rete. amb~rgo vazetmesını talep taraftan Londrada geçen sene 
!er bulunduğunu derha~ görür- ~ır takım boşlukları do!durma D JON, 1 A.A. - Bır :uc- etmışlerdır. , . . lngiltere, Amerika ve Japonya tasyonda, bir çok zevat, ezelim- cak dostluk ve itimat havas 
ler. Fakat kanunun ne ıcra me- ga yanlış anlayışları ızale ve car vapurıı Penka burnu açıgın- Fransız meb usan Meclıs,ınde arasmda 'fıktedilen muahede bu le M. Briand tarafından selam- dan istihsal edilebilecek ol 
murıarma ne halka anlattlama vaziyeti tavzih ve tasrihe calıs·da fırtınaya tutularak batmıştır. PARİS 2 A. A. -Meb usan .. d 1 t• b h • t l.h t t !anmışlardır. Nazırlar, dog"ru- faide ve menfaatleri bu ese ' . • .. . . • ' ı T yf d · · - . . .' . .. uç ev e ın a rr es 1 a mı a _ . . . ,. A • mış olması, adlı ye hayatımız- tıgıru gosterıyor. Komısyonun . a asm an 7 kışı bogulmuş- meclisı, şımendıfe.rl~r but~e ve yin etmişti. F'ransa gibi t tal ya dan dogruya hancı ye nezaretı- hayır ve nef ıne hadım kıl 
da esasen tetkik ve tetebbüe bu noktai nazarı çok haklıdır tur. mukavelenameleı:ıru tetkik et- gibi Avrupa kıt'asmda iki kuv- ne gitmişlerdir. hususunda hiç bir şeyi ihmal 
pek kıymet ve ehemmiyet ve- Çünkü bu kanunu derhal esas- Mu''ddet • miş ve M. Laval'ın tiılebi üzeri- vetli devlet kendilerini böylef İngiliz ve Fransız nazırlara- memek arzusunda bulunu 
rilmiyerek işin hadiselerin ta- lı bir surette tadile imkan yok· ve mesafe n~ bunların encümene havale~i- bir muahede ile bağlr görmedik , rasnıdaki müzakere saat 18.S ta ruz.,. 
bii cereyanlarına bıralalmış bu- tur. O zaman kanunun aslmdq rekoru m 269 r:y~ karşı, 307 rey ıle çe tahdidi teslilıat muahedesi hitmiştir. PARlS, 1 (A.A) - M. 11 
lunması bugünkü muvaffakıyet bulduğumuz ahengi ve izahları reddetınıştır. de kıymetini kaybediyordu. iş- İngiliz,İtalyan veFransız harici derson ile M. Alexender y lı 
sizliğin en mühim amillerinden da kaybederek bütün bütün ka- . ORAN, 1 ~.A. - !ayyare- • ' • te /ngiltere tarafından Fransa- ye ve bahrıye nazırları arasında Londraya avde~ edeceklerdir. 
biridir. ranlıkta ve teşettütler içinde ~ı .B0~5?u~rot ıle Rossı, kap?lı Katil hacı yakalandı ltalya ihtilalımn halli için gös- husule gelen itilaf bu nazırlar Fransa bahrıye nazınna 1 

Bu sözlerimle kanunun muhi kalmak tehlikesi vardır. Esas- aıre ıçın e 68 saat l3 ?akıka terilen alakayı bu suretle izah tarafından mensup bulundukla FARİS, 1 (A.A) - Bah. rı 
timize intibakmda bir takını lı ~adil, yeni bir kanunun tanzi- ~çarak, 67 saat l~ dakıkadan (Baş tarafı l inci sahifode) kabildir. rı hükumetlerin tasdikine arzo- nazırı M. Dumont Roma iul ı 
müşkülatın tevellüt etmesinin mı demektir. Bu da uzun tetkik ıbaret olan son muddet re~oru- Gecenin 'karanlıkları içinde iki Son itil8.fm şekline gelince, .Junacaktır. hakkında gazetecilere şu bef 
tabii olduğunu inkar etmiyo- lere ve tetebbill:re muhtaç, bir n~ ~şiardır. Tayyarecıler. motör arasında şiddetli bir sür bu hususta henüz malumat ve- PARİS, 1 (A.A) - M. Hen- natta bulunmuştur: 
rum. Bilhassa iki büyük amil ilim ve z~an ışidir. Ve buna hala uçmaktadırlar. Bunlar sa- at yarışı /başlamıştır. rilmemektedir. Fakat her iki ta derson ile M. Briand İtalya ha. Bu itilafta zikredilen ra~ 
bu kanunun tatbikinde bir çok ancak tatbıkat sahası mümkün at 5,07 de de mesafe rekorunu Yarış, boğazda uzun zaıııan raf için şayanı kabul bir çare riciye nazırı M. Grandiye şu ve yekunları Amerika, ]al"' 
müşküller ihdas edebilir. Bun- mertebe ıslah ve tanzim edil- kırmışlardır. • • devam etmiş ve iki motör arasm bulunmuş olduğu anla§ılıyor. telgrafı göndermişlerdir: ya ve dominyonlar hükume~ · 
lardan birisi kanunun İsviçre dikten sonra başlanabilir. Her Fransız meçhsınde daki mesafe dakikadan dakika- ROMA, ı (A.A) _ M. Hen- "Romada müzakere edilen iti rine bildirmeden evvel neş 1' 
~~bi s:ıha itib?ril~ küç~ ~esait şeyden evvel adet ~tib~ril.e az PARİS, ı A.A. - Meb'usan ya azalmıştır. derson ile M. Alexender, kralı laf hakkında zatı a~lerile tama ~:ye~eğiz. İ~ilafın metni a~ 
ttibarıle zengın bır yer ıçın ya- da olsa çok kuvvetlı, ılmı tet- meclisi demiryollar bütçesinde- Nihayet Poyraz önlerinde ziyaret etmiolerdir. men mutabık kaldıgımızı ve ay bı ıhtımale gore çarşamba g el 
pılmış v.e bir ço~ hususa~ın da k~k ve tetcbbüle~e müsteit tat- ki açık meselesi hakkında müza yakalanacağını hisseden kasap M. Hende;son, Romaya yap- ni fikirde bul~~d_'.lğ~uzu, hu- alakadar ~evletlerin hliku~~ 
kanton ıdarel.erıne !erked~lerek !>•k.atçılara, tatbık vasrtalarına k:eratta bulunmuştur. Bu müna- Emin silaha davranacağı sıra- tığı seyahattan memnun kaldı- s~I~ ~elen b~ ~tılafı hukfunetle- merkezlerınde ayni zamafıJ ı 
kanunda ta_s;ıh_ edılme~ı~ ~u- thtıyacmu~. v~'.~ır. On.dan son- sebetle söz alan meb'uslarm he- da, polisin motörü arkadan ye- ğını söylemiştir. rııı:ızın tasvıbıne arz~ hazır ol- neşrolun?ca~tı~. Frans~z. _eti, 
lunması; dıgen de muhıtımız- ra artık muşkülat tevlıt etme- men hepsi tarifelerin yükseltil- ti~\niş ve memurlar atlayarak M. Grandi de sulh davası u"- dugumuzu memnunıyetlc be- n umumıyesının bu ıtılaf 1~ J~ İsviçre .ı:ıuhiti ara~daki de- si gayet tab~i ol~ ~~ille~ ve mesine aleyhtar bulunmuşlar- Eminin hareketine mani olmuş- runda bazı fedakarlıklara m~l ~?n ederiz. l~al~an~ ~österd~ memn~ kalacaklarını kuvve 
rı~ ve tabu .fark. t:ıvıçre.a.hlfilt!, b~lann tesırlerın~. gosterd_ı,k~.e dır. M. Lava! hükumetin tarife- !ar ve kendisini derdest etmiş- olmasına rağmen elde edilen gı uzla~ma zıhnı~etını f~vkal~- zannedıyorum.,, . ~ 
an anaları, ıktrsadı teşkılatı bı- n .. noktalar daha vuzuhla goru- leri artırmakSizın bu açr • ı k _ !erdir. Katil poliste ihtilattan neticeden memnun olduğunu de ve la yıkı veçhıle takdır ettı- ·PARİS, 2 A.A. - Parıs1 t 7İmkilerine tabii olarak uyma- nur .ve tabii bi tadil ve tedvin patmağa çalı a ·ı .. g1 .a_ memnu bir halde bulundurul- beyan etmiştir. ğiınizi beyan eylemeğe vecibe buatı umumiyetle Fransız. ~ 
yacağı gibi vüs'at itibarile kü- faalıyeti başlayabilir. tir şac g nı soy emış makta ve cinayeti işledikten ya- Papa, deniz işleri hakkındaki addederiz. Bu itilafın bütün liz, İtalyan deniz itilafını~~ 
çük sahada yaşayan ve biribir- Bu makalelerimizde biz, her- · kalandığı zamana kadar saklan- müzake~elerin neticesinden do-. dünyada sulh ve müsalemeti te sa ile İngiltere arasndakı. i-
lerini pek iyi tan~yan ~nsanl~- kesi alakadar eden bu ~anunun tetkik ve iı;_a?a çalışacak ve <lığı yerler ve firar teşebbüsüne layı memnuniyet beyan etmiş- rı;in: matuf olarak. vücud~ geti m1 teşriki mesaiyi .. takvıyetıl' 
rın munasebetlerile dagnık bır a?a hat!arını ve hususıyetleri- bunların ~afı ?lup o!madığı delillet edenler birer birer tesbit tir. rılmış olan. eser~erı pek zıyade Fra~sız .. - İtalyan ~un~sebı;,, 
sahad.:ı ya~ayan ~e ~ t~ışan, nı, ta~bıkat -~abasındaki şik~- hakkmdakı şa_~sı noktaı nazarı edilmektedir. Katil Eminin bu- PARİS, ı (A.A) _ M. Hen- ku:·vetlend~rmege yardım ede- da_?ır ~-ukun devresı kuşat :cı-.: 
aralarında manevı mueyyıdeler yetlerı ve mutehassıslar konııs mızı arzedecegız. gün adliyeye tevdi edilmesi derson ile M. Alexender, saat cegıne kanı bulunuyoruz. eegı mutaleasmda t>ulurıııııı 
zabıtalar pek az bulunan insan- _vonu.ıun düsünrlüğ'ü tedbirleri (Devam edecek) muhtemeldir. 15.25 te Parise 1<elmislerıiir. İıı- Bu havırlı vlık'alardan doiia- dır 
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Eminönii - Eyip Şirketi Hayriye yaz 
tarif esinde tenzilat 

M7~:
1

:ektepJeri m;ı~ Pan:~~ :.:~:nin 
İmtihanlara başlandı c )} A H .1 k sahibile anlaşılacak Otobüs seferleri inti-

bir hafta sürecek e at asan 1 e ar a- Şehir stadyomu yapılması te- zama konuldu 
karrür eden Sipahiocağı aıka- Eminönü - Eyip otobüsleri 

S t aşa parkında Millet mektepleri imtihanla- d 1 hk d • sı_ndak.i arazinin sahibile Bele- şirket ve sahipleri ile Belediye aremde, erme p rı dün. akşam ~aşlamıştır. 1 aş arı ma eme e dıye bir anlaşma yapacaktır. arasında ötobüslerin durak ına-
~ ) "• t • İmtıhanlar b1'.: hafta ~va;n •• Bu arazinin bir kısmında Pa halli ile manevra yerleri üzerin· 

p aı esıs edecek ve bu mu~~et . z~ :~ a H y f .. ld .. d .. .., .. .. . k A norama bahçesi vardır. Beledi- de ihtilaf çıkmıştr. 
· ""d•) k t •f } r ı·ndİrİ}ecek.. yalnı~ İstanb~i ~:f~~ti~a~,e~ asan, USU U O Ur UgUDU ın ar ye burada ~ekiz.bin metre mu- ~~ıa~et her iki taraf bu me-. '-' ) ece , an e e dahılınd_e 25 n · d• ş h• 1 • ·ı k rabbaı arazı tefrik ederek heye- sele uzennde anlaşmıştır. Ba<le· 

~ı: . dilecektır. . . b" l . e IyOr • a ıt er getin ece ti feııniyeye çapını yaptıracak- ma otobüsler Eminönüne kadar 
"" !!' • . k 1 ktrikle tenvırat te Bu sene ımtıhana ta ı o an ı- Ş h" . . y .. 

vırketi hayriye idaresi yaz dırılece , e e u bir . f d B" . A digeri B. tır. e ır stadyomunun bu sene gelebilecektir. alnız saat dort-
tvsirni için şimdiden hazırlık min olunacak, d~ha marn r kı sını ~al' ~· kırı 'd , · ta- ~ inşasına başlanılınasr esas itiba le sekiz arası Balıkpazannın en 

t a başlamıştır. hale getirilecc:_ktı!·. k .. 1 "nin kursları ır .. · d urs:n a · ·'yurt rile mukarrer ıse de bu bir büt- işlek zamanını teşkil ettiğinden 
Şirket erkanından bir zat şu Şirket, Bogazıçalı oy :~na- l~be da_ha hzıhya beil .e?a~İı· dersi çe meselesi olduğundan bir for otobüsler bu saatler zarfında 

tali\- kd" - "le muvas e ve bırlıgısı sı at gısı gı ı y . ·ı d d"" ki eli 
~"atı vermiştir: ye ı.g~rı . d kolaylas- d .' t"han edilmektedirler. mül aranılacaktır. Şehir stadyo emışçı er. en onece er r. 

- Boğaziçini daha cazip bir sebetını ~aha zı:yak ~eler tarif~- ~~ en ım 1 
zma bilen fa.kat ilk mu bir stad değil tam teşekkül· Her 20 dakıkada bir defa bir şir-

' 

tr e getirmek için bazı yenilik t~ak; içı;;1a~:~: t~nzilat yap- tah~(ıu~ah:detnamesi olmayan lü bir stagyom olacaktır. Stad- ~etin ~tobüsü h~eket .. e~ecek-
Yapılacaktır. sınde ılk .. ··sıu··r B k . . t"lıanlarma gire- yomun fütbol voleybol ve atle tır. Dort muhtelif otobus ışleıH-

"lI • muvafık gormu . · laı u:rsu ım 1 
' ' -· d b d kikada b" d f 

kı areı;ı". ~e eski S~rmet.paş~ maşf?i1 keti hayriyenin faaliye~_ıe rek, kazandıklan takdirde şaha. tizm için ayrı ayn,kıs~an bu- gm __ en eş a . ır e a 0 -

e ile hal.c _ıçın çok guz.el bır eg ır emilerinin miktarı 24tur. detnaıne almak hakkını haiz o- Lunacaktır. Umumı plan hakkın tobuKs harake!.de~~ ~la~. 
e Ve dınlenme yen olaıak olan gb urlanndan hali ta-1 1 caklardrr da heniiz tekarrür etmiş bir şev reş mu uru ıstıfa 

ıırlan~ k d A · h 1 Ara a vap p· l a · k · d" ...... a ta ır. ynı ma a - . 26 numaralısı ıze • ·h~ b. yo tur. etme ı 
.deniz hamamıarı ve plajda mırd_e.?ıan h·z ·diimekte o- Yenı tar ı ır eser D.. b" fıkmıizd. darii"t' 

sıs 1 motöruyle tec ı " . . ··a · 1 · un ır re e a-
o unacaktır. unda sefere gıre- Darülfünun mu erns enn M "f • kre .. d .. rü Ali <:!m • ..;; B 

Rundan yirmi beş sene evvel lup mayıs son . tenezzüh için den Yusuf Ziya Bey Türk tari- aarı pıyangOSU ~z~ .ş mu.; .... 'P""'u . 

tanbuiun en çok rağbet bulan cektir. B~ i,~;~ir hal almış ola- hi menşelerine ait bir eser viicu 0 .. k•• k .d d k :·- ~eş~::ı es;: ıyı ~~~m:-
:~z hamamları olan Hareme de çok mŞu~aıt filosuna her se- de getirmektedir. Kitap yakın- un U eşı e e aza- ki gı .. a ak a .. şe . ~e "f n ~· 
""llllık k 1 1 k d 1 yısile caktır. ır e ' k d"I ekti Eserin bey al mun aşa uzenne ıstı a ettı· 

·ıı eın ve . 0 ay 1 0 a _ ne •eni bir gemi ilave ~tı~ı.e su da n~şre. ~ ec , r.. - CeJliit Hasan /it rilfekası Al!ırceza lıuznrıırıda nan numar ar ği yazılıyordu. Yaptığımız tah· 
urlarla ış adamlarının ak : ki nlerin yerını dol- nelmılel ılım \e tarıh hayatında . . . f k"k t .. h" li . d Al 

llılar "b .. itleri J1eble es ye .. .. • .. .. lı t nınması i • Maaııf cemıyetı tara mdan ı a a gore şe ır mec sın e ı 
lıırı;: ~~f et ~?~e~e~~yri- dunnağa muvafık l:for~ugun- rı_ıev:11k? ma;:1 ve aa olarak Y~ Tavşancılda bağ bekçisi Yu- iki dişçi, helediyeyı tertip edilen piyangonwı keşi- Şükrü Beyin vazif~e <kıri bir 

ede.be ~~y~r. ır e. "bara a- den gelecek sene yem ~ır ge çın u ı:ı; manc sufu öldürmekle maznun cellat dava etti desine dün de devam edilmiş şey söylenmemiş sade kreşin 
ti "ak k: c~. ~tı nazarı 1!:.asında mi almacaktrr ... B~ g.~:~~ 56 nu- zılmakta · Hasan ile, firari Mahmut ve Ha . . . 1500 numara daha çekilmiştir. gl:ne_ eski yerinde mi yoksa baş· 

l :·1ı.ıva;ı~~~e !1k3J:~~racak ve maralı v~pur b~yu~ı~rn:~;~ ı Vilayetle f sanı saklamak ve aynı zaman ~ış ~a;~.N;~Hayat ~a~ Evvelki günkü keşidede çıkan ka b~r yere mi nakli ~uv:ıfı~ o· 
cr,ıe~ti k . caktır· Bınaena ey 1 od kt" _ _ da Mes'ut Efendinin evine ta- ve azı. · tş toru ta ıt' ası Doç markalı otomobilin kime lacagı mevzuu bahsedilmıştır. 
S y rece tır · · muhafaza e ece ır. k meselesı dola- Ali ş··krü B · "f · d 
.irI<etin tetkikatına göre, bu :ıaynıetı111: köhne denecek Loca yo arruzla maznun Kazım, Saim, sile Be o ·ıu - ait olduğu henüz anlaşılama- . . u . . ı:ın a etınış e-

. ~r ilog'a . . . rii ' ve akın- Artık şll"kette .. sese Sabri, Saim in dün ag-ır ceza ~- A y g mıştır. ğildır. Kre§Jn halı hazır vazıye· 
ı ıı zıçının zgar . k lrnaııuŞ ve mues hükilmet taba- • d "b" ni ..... 

-~tından masun olduğu -~çin gemı _'.ilam bir hale gelmiştir.. mahkemesinde muhakemeleri betince kendile- Dünkü çıkan ikramiyeler ara tı e m~cı 1 memnu yet gonı ı 
f_erıce yeri olmağa çok musa- çok_ sag . vapur ihtiyacını • • l ne devam olunmuştur. rinden beşe.- li- smda rnektedır. • 

"" "~· . . şırket y.en~adan temin ede- Tıyatro, sınema ar Cellat Hasan Yusufu katlet- ra nakti ceza ta 16245 B~y_ük bir ?alı.. Evkaf sularının varı_datı 
ti §.:_;~et, ra~bet olduğu takdı_r- ıstı~ Y p l t ft • d"l k mediğini söylemiş belki Mah- lep edilmesi ü 65233 Dikiş makınesı Evkaf tarafından Belt:dıyeye 
~tıt:em için hususi ve tenzı- ce~tır. nelerde yolcu nakliya- nası e JŞ e 1 ece mut yapmıştır, de:0iştir. zerine mahke- 7255 Pulluk devredilen sulann varidatının 
· 1 hır tarife tatbik edecek- onlıns~kla beraber Boğaz içi- Tiyatro ve sinemalarda ida- n· n1 H meye müracaat 714'.lO Pulluk da devri için Belediye mütead-
r. tı aza . ş· k h ıger maznu ar• da asanı 6511 E k k saat" .,, .. tlard b ı 
ş· . . . Atisinden eminız. ır et e- re amirleri ve polislere loca talı- ki dıkl .. 1 .. d"" - .... etmişlerdi Malı r e ı. .....t muracaa a u unmuştur 

ç Oltırk~ ııabah ba~yo.~arı ıçın n~rl aumumiyesi 30 martta top- sis edilmesinin tiyatro sahipleri s~. am~ ~'!~ı, _o dur. ugu~_u keme k~n 16 5048 Erkek saat~. N~hay.et Evkaf müdiriyeti U· 

te .d ır:usait olan Sutluceye d_e [ aktır için mecburi olmadığı dün Vila- go~edıklerını ıddıa etmışler ır M t fi . N H t H 43401 Kadın saatı. muıruyesınden İstanbul Evkaf 
. ;1e:bıltneği temin ed~cek ~İ- an~~ketin geçen sene hasılatı yete bildirilmiştir. Şah~tlerden Ta~şanc~ muhta- ed~!~:kti:. ıım ur aya · Kazaı:mışl3:rdır. Henüz çık- müdi~yet~ne emir geldiğinden 
ı .. k Yapmaktadır. Şırk~1 te 1 300 OOO lira kadardır. Beher Tamime nazaran tiyatrolara n, cınayet oldugu vakıt Hasan- N H t h 1 b husus- ınarnış ıkramıyeler meyanında Belediye ıle bu hususta temaı; 

~'.'. llllldaki tesisatı ışle tan hlss: irin geçen sene olduğu gi- gı"ren zabıta ve sinemalarda dan şüphelendiklerini. gelmesi t ur! 
2~? le aı:1 mtı"r· u yemek, oda ve salon takımları, edecektir. 

'"Pla h. lk 1 b"ne esas ı - "' ' ... -·· . a şun aıı soy mış . . . hal Ald - al" 
iıa - a . ın: e ı kavele yap- bi bir ~ira yi_rmi be~ kuruş ~emet sair temaşa mahallerine giren içi~ haber g~ndenldıgı .. va kıt,. _ Biz, meselenin tavazzuh gramofon. ~a~ınelerı, ı ve ıgI?'ız m un:ıata nazaran 
ı~ yenı hır mul mucibince tü verılmesı heyetı umumıyeye zabıta memurları esasen bur~ya gelıyorum, dıye cevap gonderdı etmesi için kendimiz mahkeme- seccade gıbı bır çok k~ymettar s_ul_ar vaı:ıda~m mık~ v~ şek-

. Bu mukave e . . . _ teklif olunacaktır.,. vazifeten gı"rdiklerinden teftışa- -· h ld ,_ ldug"unu b _ .. t ttik eşya daha vardır. Keşıdeye bu- linı tesbıt ıçın muhtelıt bir ko-
ıı.,,0 .. "hl'kAt fiatlerıı ın gı a e ~açmış o un ye muracaa e . . dil kt" . k"l dil kti 

" Ve ısıtı a a tI ayakta yapacaklardır d d 1 .. h 5 . oldug"u T fal .. 1 . d b" k glin de devam e ece ır. mısyon teş ı e ece r. ut . · . . an o ayı şup e ı nu, ıp rn tesın e ır ço se-
11' E' J... j _ Temaşa mahallen. sah~plerı belki cinayeti yaptığını söyledi. nelerden beri doktora imtihanı 
ıl fi on o uı bıre~ loc~. v:ya mev~ ta~sı.s et- Diğer şahitler de müphem ifa- yapılmadığr halde bütün hekim 

ı 1 •ht•ı Af se bıle hukumet resımlennı ver d 1 . 1 d" B nu .. . !erde doktor ünvanını kullanı-as s a ı b . . d d" 1 e er venmş er ır. u n uzerı 

1
• msar ar ı ı mek mec. unyetın e ı; ~r. ne diger şahitlerin celbi için yorlar. ~ğe~ bu ünvan yal~!z 

Zıraat sergısı muhakeme baska güne kaldı. doktora ımtıhanı verenlere mun 

k 
. Ziraat odası tarafından mayıs • hasır ise memleketimizde müs-

Mu .. bayaaCJ}ann no taı nazarı ayı zarfında İstanbt•Ida bir ser- Sait Beyin katilleri tesna bir kaç şahsiyetten başka 

d · ı t k ·· tmi f hic bir kimseye doktor denilme-} ı • gı açı ması a arrur e ş ır. Bayram sokağında . sporcu me.sı· Ja"zımdır. Sonra Tıp fakül-
stl: henu""z an aşı ma , Bu serginin Beyoğlu tarafında sA• B . ··1·· ·1 t 1 

d . d h .aıt .. ın o u_mı e ne ıce enen tesi dişri "-tıbesi mezunlarına a-
~et açılması aha zıya e mu te- hk k d ~ ~ 
~al .. . ıarm kalan memleketimizden pamuk meldir. cınayetı ta 1 atına evam 0 - laydan yetişme pemıili dişçiler 

Lii[IOOll# \'~ 
Dağ başında mıyız? 

Mahmut kendisini istemeyen F at
ma H.ı kaçırırken yakalanmış 

• lıaıJ;lubıryaacılarnı, sım::ar ele- ve yün mübayaa etmek teşeb- Sergi Va? Mu~iddin B. in lunmaktadrr. . gibi dişç; denilmesi ryanlıştır. 
hi rılması, borsada muam f hüsünde bulunmuşlardır. himaye ve rıyasetınde olacak- Dün altıncı müstan~klik şap Gerek icrayı tababet kanunun- Kabataşta set üstünde 5 nu- den zabıta tabibi ölümü şüpheli 
~ n Yalnız mübayaacılar ~ara(; Yün ve pamuk istihsalatımı- trr. Ziraat Odası meclisi perşem kacı Neşet ve kahvecı Cemal da ve gerek diplomalarda me- maralı evde oturan Mahmut, görerek naşın morga gönderil
lai n Yapılınas1 ha~ıı::da~afno t- zı tetkik etmek üzere Bulgar be günü içtima ederek bu me- hakkında tevkif kararı vermiş- zunlarm ünvanı diş tabibi ola- Fındıklıda, dere içinde 27 numa mesine lüzum görmüştür. Müd-

. ..-i nazarları henuz ınkiş .. e sanayicileri namına bir zat şeh- seleyi müzakere edecektir. tir. Digerleri tabliye edilmişler rak gösterilmiştir. Mahkeme ka ralı hanede sakin Fatma hanı- deiumumi muavini tahkikatla 
W:-: § ve resmen borsa meclisıne . . · Adanayada D • A .. • t" dir. rarı meseleyi halledecektir." ma tal"p olmu"- fal'at ret cevabı meşgul olmaktadır 
htil>'ldirilmi d -·ldi Mübayaacı runıze gelmiş ve _ k" aımı encun1en ıç ımaı ı " ' · 

• .t,.:. ş egı r. "tmistir Bu zat yaptıgı tet ı- l" . d . , R h h S b k S 1· • almıştır. O b"ll• 
eOl"aı· evvelki akşam toplanmışlar, gı • . . . Adana pamukla- Şehir mec ısı aımı encüme- U sat aYCJ a l amsun va ısı Buna fazla sinirlenen Malı- tomo ı ı hırsızlardan 

U husustaki noktai nazarlarını kat netıcesınde_ d daı·mı a- ni dün de Vali Muhiddin Beyin f b. l ril b" l"k 
b Bulgarıstan a · · tas iyeye ta ı tutu du mut, dün arkadaşla e _ ır 1 te, ikisi yakalandı 

Jll es it etmişlerdir. rımızı~ bileceklerini tesbit et- riyaseti;ıd_e içtıma e~mıştir. . Mürakabe hey' eti esna- " Fatma hanımı kaçımıaga teşel>ı 
. Maamafih borsa erkanından lı<f ?u a . Adana pamuk Bu ıçtımada yenı bazı talı- fı "kA •• h ki b 1d ANKA

1 
RA

8
, 2 - Vek1~I~t eK~- büs etmiştir. . ~enlerde Beyoğlunda İs-

ı.r zat mübayaacılann bu husus ınıştır. Key~y~t. k . matnameler müzakere edilmiş- n Şl ayebnı a ı U: U nne a man aınsun va ısı a- Fatma H. yolda giderken, tiklal caddesinde Mustafa Fahri 
aki teşebbüslerini lüzumsuz ve tacirlerine bıldınlece tır. tir. Muhtelif esnaf cemiyetleri znn Paşa hakkındaki tahkikat Mahmut ve aıkadaşlan yolunu efendinin ipekli eşya fabrikası 

s~evsimsiz bulınaktadır çünkii n Muvakkat bu""tçe cuma ruhsatiyesi istihsali için neticelenmiştir. Kazım Paşa k . 1 h d bihaber otomobilli bir hırsız retesi tara-
1 • Budapeşte panayı . , ... h . . k . kk esmış er, erşey en " 

ı Yevm tatbik edilmekte olan • beledıyenin vaz ettıgı arç tarı memurın anununun muva at k dm b" t b"I fmdan soyulmuş hırsızlar ya 
e~rsa nizamnamesi bir muame- Budapeştede 9 mayısta açı- gönderıldi fesinden şikayetle esnaf cemi- maddei mahsusuna tevfikan ve b~ d" 1

' ankskızın ırk . 0 0~0

1 
1 e kalanam:.n-m>Jaıclı. Bundan b~ 

l ak 18 Sa kadar devam . . A • • • k"II h · f 1 f" ın ırere acımıa • ıstemış er- -·-,, 
ıı...l'"""e simsar ve mübayaacı o a- Jac ve mayı . Dahiliye vekaletınden şehrın yetleri mürakabe heyetıne mü- ı er eyetı taıa ınc an tas ıye di ka .. 1 E . t bakkal İa--

1 ak iki mutavassıtm bulunması- edecek olan beyn~lınılel P?.11ayı- beş aylık muvakkat bütçesinin racaat etmişlerdir. Esnaf cemi- ye tabi tutulınuştur. r.p 
1
. k d r • mailç. g~ edvv~ ~~:an kili-"-' 

a ·· k · de mü ra iştirak etmemız takarrur et- .. d ilrn" Id - d"" b"ld" .1 1 . .. k b h tı" · - - - - o ıs, a ının ıeryat ve ıs- e en ww. 
musaade etme te ıse - . İ b 1 T" gon er ış o ugu un ı ın yet en mura a e eye vazıye- S • t 'I tiınd d ·· · ak' ahali" kırarken cünnü meşhut halinde 

Yaacrya belli başlı muamele miş ve keyfiy~. ~taı:ı :1 ıca- miştir. ti tetkik etmiş ve şikayetleri erserı orpı . a 1 uzenne v a m ıne akalanan H Ö B 
J~apmak salahiyeti verdiği hal- ret Odasına. bıldınlmiştır: . ak Bütçe bugün gelecek ve 1931 kısmen haklı görmüştür. Bu şi Kefken adası açıklarında zu- yetışe~e~atma ha~ı~ı;urtar Y. isimlerind~ ru:~ ~ : 
~ simsar bu satahiyeti haiz bu Beynelmı:e~yetleanay~ n:i~:f ik bütçesinin tatbikine kadar Vila kayetlere nazaıan Beyoğlunda hur ettiğini yazdığımız serseri ~şd :1~ v~_ar a armı ~keye mensup oldukları anla 
r. unrnaınakta, muamelesine mü- teşebbüs '!e ~ rı . - yetle Belediye bu bütçe ile ida- Perapalas ve Tokatliy'.111 otelle- torpil İstanbul liman idaresin- er est eu:u. er ı~. • şılmaktadır. -

yaacıyı iştirak ettirmek mec- tısat cemıyP.tı tarafından ıdare re edilecektir. ri ile Sirkecinin en basıt otelleri ce imha olunmuş ve keyfiyet a- Denızde ıntihar 
ri riY_e~nde .. kalmaktadır. Bu- edile~ektir. . . . Bu suretle viliiyetle Beledi- aynı harcı vennek mecburiye- J.akadarana tebliğ edilmiştir. teşebbüsü Bıçağı karnına 
·ı llun ı~~ mubayaac:ılar vaziyet- Tıcare~ Oda&t sergıye ıştırak yenin bütün teşkilatı filen bir- tindedirler. L-0kantalaroa aym Şeh • r k .. f' h • saplamış 
ytten şıka.yet etmelerinde haksız için milli ıktısat ve tasarruf .ce.- leşmiş olmaktadır. vaziyet vardır. Esnaf cemiyet- 1 u up anesı Sirkecide Yeni hayat otelin-
buıunmaktadırlar. miyetine müracaat . etmelerını leri mürakabe heyeti bütün mil. İstanbul Belediyesi <bir ıkü- de sakin Demirhisarlı Abdullah, Ayıntaplı Abdülkadir efendi, 

Yeni yapılan ve tastik edil- tüccarlarımıza tavsıye etmekte racaatları hüsnü kabul etmiş, tüphane tesis etmek için Beya- Edremitteki babasının kendisi- evvelki gün Heybelide kendini 
llJ.ek üzere İktısat vekaletine dir. Maarif eminlerine ve bunlarn tetkik,. neticesinde zıt medresesini almıştır. Fakat ne para göndermemesinden mü bıçakla karnından vurmuş, inti· 

ti' !akdim edilen bir ~izanınaınede Kaçak un satışını ihtiyaç var mı? ruhsatiye için bir formül bul- Belediye için bu medrese bir me teessir olarak, e~elki gece sa- Iı:aı e~~~- istemiştir. Fak~t vak 
re' ı~e muamelede. rı:~t.~v~ss~.larm k . . . . muştur. sele olmuştur... baha karşı S~kecı ı::ı~~nd.an tınde goriilerek bı~ak elinden 
ll' ~re indirilmesı duşunulınuş ve menetme ıçın A ~NKA~, 2 - Valılenn s~- Bu formiil harcın sınıflar üze Medresede oteden beri bir intihar kasdıle kendısırıı denıze alınmış, yaraları agır olduğun. 
aıı SIJ:tısar diye ikinci bir u~sur ka- . ~u~day ~e un almı ~:=1 13.hıyetler'.nı. a~rrmak ve v~li- rine muayyen bir nisbetle tesbi tak.mı eşhas oturmaktadır. Be- atınışsada kurta~ştır.. . . dan hastahaneye yatırılmıştır. 

(. hu1 edilmemiştir. Bu nızamna- ışlennı tanzım, borsa hanemde lere ma~f .ışlerınde de vazlfe- tidir. Bu takdirde oteller, lokan led'.ye bu medreseyi kütüphane Abdullahın ahvalı ?aııcıyesı 
JJ~ ~e tastik l'dilip geldikten ve: tat ~~çak un sa~ılma'.11~smı men !er ve ~alahıyetler veı:mek mev talar. berberler ve mümasil yer- halme koymağa karar verince ne nazaran şuurunda cınnet asa-

~ke başladıktan sonra da sı~- ~~ın bazı ted?ırler ıttih'."'. etmek zu:ıb~hi~. olunca maarıf eı:ı1~.net Ier sınıf üzerinden hareç vere- bu eş~a.sa me~res:~ tahliye et- rı mevcuttur. Bir ay kadar evvel Balıkpa. 
t9' lııke başlandıktan sonra da sıı:ı uzere b?rs.a ıdare .meclısı . ıa:~- lerınm !uzum ve ya ademı !uzu- cekler ve bu suretle aradaki nis melennı bı~di~ştır Fakat Hamızı karbondan zarında portakalcı Hakk:ııyı öl-
e!~ ll.ecektir. Bu vaıi et karşısında f~dan -~tihap .. edilen yedı kişı- mu t~krar m yda'.1a çı~_ıştır: lbetsizlik ortadan ıkalkmış ola- medrese s~ı.nlerı_ muhtelif baha ··ı •• düren ciğerci Ganinin izi henfü 

da -u··b ı1 Y . arlan 1·s- !ık encumen dun toplanması Maarıf emanetlerı maarıf ışlerı caktır nelerle bu ısı gerıktirmektedir- O muş 
·u <ryaac arın sıms · • ~ bulunmamıştıır. Geçenlerde Ga 

t~.nıerneleri tarzmdaki teşebbü- mu~arrerl olınl ~s1?~ rağmlen ek- n~ ihtilsas sahih~! sa~~hdi!.ettakr Esnaf cemiyetleri mürakabe Iker. Maamafih bunlar ar~dan çı- Yüksek mühendis mektebi - ninin Çatalcada görüldüğüne 
:~ rnercsimsiz bulunmaktadır. seny7t ? m2bcıgkı ıçb'1:1 to?. anaınk la kf.ıkm~le er ~asıdt~lsı : ~oMr urmife bürosu cemiyetlerin bu hususta anlacakl_a;~ıı-. . Beledıye bu nin bahçesinde bir kulübede ya- dair bazı ihbarat yapılmış, poli~ 
••ı;:ı 1llamafh .. d mış 1çtıma as a ır gune a - ı n e tesıs e ı mıştı. aar er ki şikayetleri ile bulduğu for- medreseyı Şehır kütüphanesi" tan amele katibi Hasan efendi müdiriyeti buralarda tertibat a 
t enüz re 

1 mu~ay~~cılar a mıs~ır. kanı arasında bıı fikir hala kuv mu··ıu·· bugün belediyeye bildire- yapacaktır.Bu kütüphaneye Be- ölü olarak bulunmuştur. Kulü-rıı. snıen bır muracaat yap , . . . . . . h f tın kt d" B" 1 di . ı· !arak taharriyat yapmış ise <le 
ış <leaillerdir Bu meselem~ tan~ırı:ı ıçın vetını mu a aza e e . e ı~. . ı cek ve bu şeklin kabulü için e ~erun e ınde bulunan binler- bede sönmüş kok kömürünün bulunamamıştır. Ganinin sahte 
Bu~garl · .• bazı esaslar tesbıt edılmış b~- naenaleyh_ ~alılere yem, ~!ah'.- teşebbüste buhınacaktır. Eneli- ce kıta? k~'.1~Iacaktır. bulunduğundan Hasan efendi- bir pasaportla hudut haricine 

ar a- ·· en tesbıt etler verılırken bu salfilııyetm meni daiminin bu müracaatı na . Ş'.:hır. ~utuphanesinin Türk nin zehirlenerek öldüğü zanne- çıktığı söyleniyorsa da zahlta 

Katil Gani nerede? 
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4 MiLLiYET SALI 3 MART 19~1 

Sı lI ı. 'cı.t . . .. .. . . • 
d bi h b Onlar bu hotkamlık karşısında ] Haftalık e e musa a e: kendi ömürlerim harcayıp git-

N h T •• k " G ••} mişler ve bunlarsa eğlenceleri-
Selİm üz et : " ur temaşası ,, ; u me nin hadimi oıan bu hizmetkarla 

A trın um desi "Milliyet" lir k " S } k f ra kendilerini ayrı bir borç ile 
3 MART 1931 omşuna ,, ve a ınca sa ası ,, mükellef tutmamış, onlarla . 

.illiy~tı 

l:'>AREHANE - Ankara cadde.! Ecdadımız temaşaya lakayt Türk romanı deımektir. mek.ten mürekkep bir his tevlit meşğ.ul ~lnıa~ş~?r. ~oğuı:un ·' 
So: 100 Telsnf adreııl: Milli1et. ı .. yrt değillerdi ve bu san·l:l.t biz- Mutlakiyct devrinin hemen eder. Bu .Hacivatla Karagöz hangı tarıht~ old~kleı-,ı m~lum 

r -, n A • • • . 

tanbul. • d revaç bulmamış değildir. san zamanlarına kadar İstanbu- mükemmel, belki de müebbed amma hangı . tarı~te dog~~ş Y k lb • ı· v k 
Telefoa awnaralan. ~esela "resim., sanatından lun her mahalle !kahvesinde bil iki milli tipimizdir. oldukları bellı degıl. Hele ıhtı- lrtı e JSe l ÇOCUgUD arafl ••• 

tstanbul 
24311 

-
24312 

-
24313 

mahrum edilnıiş olan Türk me ha.asa kı!f ve bilhassa ramazan Oyunun diğer eşhası da, ek- yarlayıp _ sahn~_den ~zakla~dı~~ - Frallsızcadan-
/ıl-JON E ÜCRET LERl deniyeti aynldığı muhtelif şu- gecelerinde hikayelerini dinle- seriyetle köylü tipinde bir Türk mı metruk, munzevı, se~ıl ır . . 

G Türkiye için Hariç lçhı belerile "temaşa,, ya malikti. ten meddahlar vardı. Banları de dahil olduğu halde, Arap, halde ve şur~k ay:ıc~ dn~kate Çocuklar arasmda bir rabıta Annesini bula~ çocuk sevuıÇ 
3 Fyhtı 4oo kurut • 00 lıı:uruf Türkler gibi canılı ve kalabalık meddahlıktan ayrı bir san'at o- Acem, Arnavut Çerkes Kürt- dokunuy~r kı .. endılerı e u se vardır. Bunun farkına hepimiz li bir hareketle oradan a;yrılrr-

ı , l ~ " ı:i: " ı:~:O " bir millet içinde beşeri tema- lan mukallitlik de yaparlardı. Laz, Rwn, Ermeni ve Yahı;tli, faletlermı tabıı ~~~~rak vc_ 1rnn~ varırız. Kalabalık bir caddede ken biraz evvel kendini güldü-
! r " " " yüller ~e hasletlerin hemen Buzamanlaııdarneddaıhbaşlrba hülc!ııa bütün Osmanlı impara- razı olarak ve olu~~~n . c•v:.! büyük bir mağazanın önünde dı,t ren bu tuhaf çocuğa ba!µ ile se-
ı• Gelen evrak geri verilmn hepsinin biraz mevcut olması ;ma öyle bir tiyatro teşkil eder torlıığunu teşkil ed-:;ı . o muhte · unutulm~ş o~manm .01~unH •.a ran camekandaki eşyayı merak lam vermekten ve tatlı bir tebcs 
ı ' Müddeti geçen nüıbalar 1~ ~f ve yaşaması tabiidir. Bizde de .ki I?üelliıfi, d~or-~,rejisörii lif .~sıırlarır1 birer amsa11 ·tip- daıal~ goçmuş~erbi gLf?~terıl ibi ve tahassürle seyr~e~ bir ço- s~le .ona ~P. gülmek~en k~n 
i, tur. Gazete ve matbaaya aıt iti- temagayı sevmiş ve buna ömür aktör ve a~ıııslerı ibır tek §~~ı lerıdır. Ve bu oyunu onlaıırı _Bmaenaley r 11 . ye g cuk gördüm. On on ıkı yaşından dını alamamrştr. Annesı fa~r 
: ,için rı.üdiriyeta müracut ~. !erini vakfetmiş o1anılar gelip mütekellim, yani hep kendisı- hepsini perdede toplamak, ve cazıp gel~": ve ze~l~ ok~an fazla değildi. Uzaktan kendisi- çocuğa . bakmamıştı. Lakin kiı-
' Gazetemiz ilinlarm me1'u.li1ednl geçıııi§tir. dı.-. . tıpkı bir resmi geçitte gibi ~öz- bu eser bı~ı bazı mıllı na~ıs a- ne bakıyordum. Yırtık elbisesin çük kız annesine bir iki kelime 

f;,, kabul etmez. Evvelki sene "Türk matba- Karagöz yaıhut hayal ıse te- !erimizin önünden birer bırer rımız~? ~a~~l~tırarak tar'.~ k~- den pek eski ayak -kaplarından söyledi. Genç kadın fakir çpc~-f acılığı,, eserinde bizde matbaa- maşa vasfına meddahlıktan da geçirmek, bütün hususiyet _ve dar_ duşunduruyor ve muessır çocuğun fakir olduğu hemen an ğa baktı. Sonra küçük kıza bır 
t·t Bugünkü hava cılığın tariheçesini yazmış olan ha ziyade layık bir oyundur. O hüviyetlerile sözlerile, seslerıle gelıyor. . . . !aşılıyordu. Soğuktan üşüyen şeyler söyledi. Kız yırtık elbise-
~. ı. Dün __ en fazla hararet 16 enaz ! dl. Selim Nüzhet "Türk temaşası,, da bütün Şarkta rağbet bulmuş ve telaffuzlarile . can.landırm~k . M

1 
~hb~r~~Gbül_u kita~ına bir~;, ellerini delik pantalonunun cep- li çocuğa: . . . . 

1 
Bugun ruzglr lodos ve ava ünvanlı kitabile :de, takdire la-' ve yayılmışıtrr. Bu oyunda ~~ ve yaşatmak ve hepsıle de eg- ~ey gı 1 • me omşun~. lerine sokarak durduğu yerde - B.izim eve gelır mısınız de 

; l ~ kapalı. _ yık bir himmet ve gayretle, te- bütün eşhası yalnız bir tek kışı lenmek imkanını vermiştir. unvanlı tam bır ~a oyunu ıle hem sıçrayan,hem camekandaki di, sizi beklerim. Sonra evin bu-
ıı maşanın bizde ayrılrmş olduğu söyletir. Fakaıt _o elJe~inde oy~ Bu oyunun asıl zevki cinasta "~alıncak safası unva_nlı tam eşyalara bakan çocuk neşe- lunduğu yeri de söyledi. İki ço 
t ı R;_~ \ üç şı.:nıınin " Meddahlık,, Ka- nattığı bütün bır temsıl hey·etı taklitte, hayatta, hülasa asıl in- bır haıy?1 . 0~":un~ ~esbıt ed~rek siz, bedbaht görünmüyordu. cuk biribiTlerine birer tatlı tebeS 

· ~,, t' El E~ ragöz,,ve"orta oyunu,,nun tarih ne maliki_~·. . .. .. . .. ce san'attadır. Yoksa maksat a- ayr.ıca. ıki_ ~çuk ,ntap şeklinde Fakat bu aralık gözüne ufak sümle bakıştrlar . Fakir çocuk o 
<· ;;;ı ;;;;;;;ı; çesini yazarak bize ecdadın na- Karagoz_u~ buyu_k b_ı r ı;ıum- di ve kuru vakaların taaku? v.e tabetti~mış1ıır. V ~ bu~u ~apnıa~ bir kız çocuğu ilişti. Bu çocuk rada daha fazla durmağa lüzun1 
J' Kabadayılık 1 sJJl duymuş,düşünmüş ve eğlen taziyeti "stılıse,, edılmış bır h~- teselsülünden ibaret bir ınsı- la ye~ ısabet etmış. Zıra ınıı:ıali- ta mağıı:-zarun önünde durmuş, görmedi. Kızı da annesi alıp gö-
:ı miş olduğunu hikaye ediyor. kikat olmasıdır. Oyunlar hır cam ile "Acaba neticede ne ol- mız bır az daha fazla temadı et- şaşkın ve ağlaınağa hazırlanan türmüştü: Fakat bu davet kar 
u1 Türkiyede kökü kurudulmak Ve samimi bir ilim ile zengin remz, birer timşaldir. Ve onlar muş? tarzında çocukça ve a- se belki bu oyunlardan_ elde ~u g""zlerile etrafma bakınıyor bir smda fakir çocuk bir müddet dii 
ı f la zım gelen bir. zihniyet va.r: hu eser hakikaten bir hikaye ka ~aki ibfüün eşhas da .?i:_er tİJ?- miy~e bir .~erak uyandırarak ka~ ?ir şey ~alm~ı bıle ~~mın ş:y arıyordu. Bu süslü bir' kız şünmekten kendini aiamadı. B 

ı ~ç 1 Kabadayılık.. Siz bwıu mertlık dar cazip gelerek zev:lde okunu tır. Bu oyunun da buyuk bır entdkalar ıç.ınde yuvarlanmak edılemıyecekti. Selım Nuzhet çocu" .d. Onu gören fakir er- daveti kabul edip zengin kızın 
'ır vecesurluktan mü,:ekkep mezi- yor. san'at kıymeti vardır. Sahneye değildir. Hayalin san'ati bu a- "Saı:ncak safası" run es.?smı kek g:c~:·· aruna yaklaştır. Tür- evitıe gitmeli miydi?Zengin kıı· 
. ğ 'J yete alem o~an manad~-~ayı- Meddahlık bütün Şarkın, İs- yani perdeye: diliğe hiç düşmemiııtir. Ve bu t~şkil_ eden kısmı Al~ıı ı:ıus~eş lü Jrlü h~ketlerde bulundu, O artık, bir müddet evvel gül 

ı · ııız: Bu bemm bahsettıgım şey ilmi""* diyarlarının ve Türk el- "Ezelden hibe bazım, ta ebet itibarla ince bir zevk ve yüksek nklennden Doktor Riter deki k 1 ynatarak .. z1eıini dürdüğü kızın zengin çocu" 
Et ' ,r " K'"lh b l"k ti J~• ld" b ı d" h I"" h l nl koli k · un aş arrm 0 ' go 

, 1 u ~n ey ı ,, . __ r. .. .. !erinin en eski temaşaıııı sayıla- mestane. ge ım .en ,, ı!.e. çr- bir nokıtaıi nazarın ma su u ve aya o~ an e. sıyon - sağa, sola çevirerek tuhafirklar olduğunu anianuş, hükmetmiş 
,Jı~ 1 1 Bu kulhanbeylıgı yuzunden bı'llr Hanu,i tarihlerde bae'~dı- kan Hacıvat yanı en muhım eseridir. dan aldıgmı, sonıra bırçok ve- • b şlad s··-•·· kız _ ti. Fakat anasını kalaba ., r · h .. 1 k ... · .,. 'l""" • •• ••• , • • • .• dk 1 etmegea Lu""u çocu . 
n• 1 h ız de er sene yuz erce ışının ğı ve revaç lbulduğu malum ol- bır ruknu ıle bu ~san attan Oyunlannın ekserısı hayal- saıte muracaat e ere tamama - k di · . wd·· - Mı_ kaybeden kızı güldürürken hı 
;i.§ • 1 1 kanı dökülür ve hayatına kıyı- m--'ıg" ı gibi meddahların eserle ve hatta hazan tasannudan bile den alınmış olan, kuklaların ye <lığını kaydediyor. gu ben tsıruhafg çouımc - ege ._...karı- te bir zengin çocugu" na tuh 

b D h ·k· ·· ı B - "'"' .,r · · d o · ı h al' şan u u ugun 
k l ı lıır . d ab_a ı ı gun evv·~ı· · ~ylog- ri maatteessüf mazbut değildir. kaçınmaz. Mub~lnnba ve s~·cıı ı re inmesınden ve hayalın per el brt?kioyukü.~' ke k.ay ı ksevdie~- şısmda bir müddet için etmek istemiş değildi. Fakat o 
• <Y un a ır sporcunun o umı e ne Hep şifahi kalmıştır. San' at ve konuşmtalara ı e azan gu er, üstünden meydanın ortasına er u ı çu ıtapta en - k d k di . . ü lar böyle anladı ise .. ? 
ır d ticelenen vak'ada bir ~d~ öl- şahısları hakkında da elde mu- hazan iltifat eder. Hayal, asıl gelnıesinden doğan ve ilk mil- !erini o kadar oyalamrş ve eğlen ° z~a~ a ar e~ .. ~ zen O zaman yırtık esvaplı ç 
ı lfl mesini mucip olacak hıç bır se- fassa1 malumat yo~ur. Eski sa milli san'atlar gibi, müş.tere~ 11 tiyatromuz olan orta oyunu dimıiş olan muhiti, nüktedanlı- endışeyı unu~uş. goru~uyordu. cuk kendilerine karşı bir hi 
:r. ! ı ~ bep yokmuş .. Sadece kabadayı- rayJarın ibendegam arasında bir san' attı~.~~ ?.öyle ?.ir san ·a- da,_ııpkı ha~al gibi, do~rudan ğı, eşhası, hüla;ra .ikl~ bu~a: F.akat gülmemıştı. Fakir çocuk dete!: . 
• T,' , ı lı_k ... ~u ~abada yılar, zanneo:ıe meddahların da bulunması bir t1!1 teşe~kul~un mukemınel dogruya san ata ehemmıye~ ve caklar .. Bura?a ıptıd'.11 ve mıllı nihayet buna da muvaffak oldu. _Hayır, dedi, ben oraya gı 
<~ 1 rın kı , acıze ya.rdım, ~aksızlıga teamüldü. Meddahlar hem teş- b~~ ~~mıı,nesıd.ır. O_yun~a'. bu itibar ~erere~ oı:runlarm bırer es~rleı:ın ?-aJıs, ceyyıt: . saf ve Süslü zengin kızını güldürdü. mem. Belki bana bir elbiae il 
1 ı:T 11 ıs.Yan ed~n ve ınsanlıgı her şe- ·rifatma dahil oldUklan saray- gunku an anevı . şe~ı~lerını bu- vesilesı m~hıyetıı;ı~e kalan her m~essır. şı~ ve tesın v~dır. Sonra da bu muvaffakıyetinden bir çift ayakkabı vermeğe kal 
•İ le : • ·, yın fevkın~e ~utan ad-:ınlardır. larda hem de halk içinde rağ- luncuya karar kımbılir kaç san türlü entrikaları ıkinci safta bı- Muptedı biır safvetıle hayli tıec- cesaret alarak küçük kızın yaru- karlar .• ! 
ı g ;: ; Bunlar en ıptıdai ahla~ mef: bet görürler ve bedii ihtiyaçla- atkar kaç binlerce geceler. meş rakII". Bellid.f ki ıbu entdkalar rübeclide bir istihza karışıyor. na yaklaştı. Sordu 
,ill'; humlaı:_ına. karşı gelI?e~ıp mezı rı tatmin ederlerdi. Bu günkü aleleI'in ziyası yanında iştıyak- çocukluktan jbarettir. Eserler, İkisi de en güzel kısımlarında - Kim. ' 1 s· T' 
tı:ı' 1 1 , yet . tela~~~ ede? esafı~~~· On~ romancıların cedleri sayılabile- la ve ilhamla, neşe ile ve ~~h- bir çok Frart~ız ~iyesl.e~i gi?.i lakırdı dinleıniyen. ve anlamı- 1 aı:ayor s~uz. · 

1
,_, __ •_n_e_m_a_-_ _,;ıy'--a-tr_o __ _.,..

1 ı c\ 11 ' n~ ıste?ııp. ne ıstemedıgı b~llı- cek bu hikayeciler eserlerini şi- metle, ara?1akla :--e tes_adufle hoş söz ve ğ'itzel cın~s _ıç~, hu- ıyan adamların ?~I~ onl~rın ~ A~emı, ~mı:. _ 
ccı dır. Eh sılahsız ve yalnız ıken fahen vücuda getirirlerdi. Ek- bu maddeyı, bu lısam bır bal Iasa nükte san'at ıçındır. Se karşısında derdını dınletemıyen Kızcagız gene bır aglamaga 

i 1'1 t ~ sıça":d~n _koıı~ak olurlar. ':. e ~- serisi yazı şekline şüphesiz hiç mumu gibi eritip incelterek ya- lim Nüzhet: ve anlatmıyan, aciz kalan ada- hazırlanıyordu: Fakat bu sı~ada 
aP :ı 1• i n.~ ıçındı~ ~· hep _adam ol~u- inkıilap etmemiş olan bu hika- vaş ya va~. il~~ ve tashih_lerl~ "Orta oyunnda mevzu ister- mın halini tasvir ediyor. "Gül- kürklü. g~nç bır kadın geldi, he 

İs. B. Darolbedayi 

;isa : : rurle~: Polısın en bı~~an şekıl- yelerin en çoğu zayi olmuş ve ona bu gunku mutena şekıllerı se mahdut olsun, mevzuun hu- me komşuna" nıu bazı parçaları men elıru tutarak: 
yoa 'ı 1 - de mucadele ede~~gı sın~.f b~- bu gün elde ancak üç tanesi kal n i vem1iş, onları bugünkü ma- dutsuz çerçevesi, ufuksuz il- Ahmet Vefik Paşanın Moliere _ Neredesin, dedi seni ara-

temelll•rl 

ilee ! ıl ~ dur. İstanbulda_!:myle _turanış mışt.rr. İşte bunların içinde nalı cinaslarla süslemiş, hülasa hamlan, sözlerin ebedi elasti- den adapte etmiş olduğu "Zor yorum.. ' 
işr• , ve kadına çocuga çoluga tosun 1268de ilk olarak basılnııs olanı onlara bu manidar simaları ve kiyeti ile o kadar yenileşir, gü- niha'i ile dikkate şayan müşa l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!l!-l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!ll 

ISTmıf llDlnSI Salı günii 
ak~amı saat 

21,SO da 1eıı 'ı · luk etmeye alışmış hazele var- "Hanc.cr!i Hanım .. hizcle ilk bu zengin hüviyetleri bahşet- zelleşir ve değişir ki insan biri- behetleri var. 
' d him neticeler haftanın en mü-trı! ı 1 • ır. . . . miştir. ni diğerine benzetmek imkiirunı Gerçi bittabi bunlar da niha- ~ ~ ~ Yalnız mu

allim ve 
talebeye 
mahsus 

ın~ ·. : B~ar, 1~ fırs?tta ~?fıa hı_z- mesinde bir de ölülere karşı Hayalde birer nevi. Don Qui bile bulamaz!,. diyor. Orta oyu- yet birer taslak, birer züptedir. him hadisesidir. 
anıl ı c metlenne gonderılse vucutlerın hürmet mündemiçtir ki, pek chotte'la Sancho Panva gibi zıd nunun da büyük bir meziyeti Ve bunları temsilleri esnasında Halkın ihtiyaçlarını yakından 
r . il ı '. : : den ~~ kadar istifade etli.lir.!? kıymetli bir histir. Kaldı ki, ale iki tabiat ve zihniyet çarpışır hayalıde old_uğu gibi, taklitler~ asıl canlandıracak san'atkarlar- görmekisteyen büyük reisi vata 
a e 1 . 1 Turkçe yazmak ıçın min baba ve anasına (merhum) ve söyleşir ve oyun hazan biri- dir. dır. Mesela taklit kıısımlarmda- nın her köşesini dolaştı ve çok 
:u~ ı 1 :, 1 Dostlarnndan birisi yeni bir veya (müteveffa) demeyi Türk ne hazan ötekine hak verir ve Evet, mazimizde temaŞaya ki kıymeti bittabi onların şivesi kıymetli nutuklarile bütün mil
eraı •. ı. hüvviyet cüzdanı almış. Bu cüz ç~_ye k_arşı g~ah ı:lilli . ~deı~ tazan biri hazan diğeriie eğleJ inc;izap duymuş san'atkarlar ve ve hakikatı hatırlatıştaki mu- !eti tenvir etti. Gazi Hz. nin 
d ' .• danların lüzumundan büyük n~fus_ıdaresı e:--v~la ke°:?' ı_smı nir . . Hacivat Acem,-Arap, ve Bi onları beğenmiş ve takdir et- vaffakıyetleri temin edebilir. Fa bilhassa C. H. F. nın programı 

l 11111 Müddelumum 
Piye• 

11111111 
'ar ' 1 • kıt' ada olmalarına bir şey diye- n~. Turkçel~ş~ır_sın , huvvıyet zans medeniyet ve san'atl<>.rının miş seyirciler yok değildir. Fa- kat muharririn .sayi meşkur ol- ve siyaseti hakkında Türk ocak 

11
1

j ı ,, cek değiliz. Yalnız içerisinde c:ı~da~m? ~ır ısım_bulsun ... ~at tP.rbiye ve nüfuzu altında kal- kat muhtelif sebeplerin tesirile sun ki bize mazinin bir kaç nük- larındaki irşatları türk gençliği 
iluı ~ · yazılı olan bir şey gördüm. Cid ta ıl~~ı gıt~~· Ma~ıye, Dahılıye mış 1:>ir Osmanlı · ş~hirlisi, bir bu san'atlarnı bulduğu rağbet tesiiıi ve bir kaç. kahkahasını tes igin yürüyeceği yolda çok kıy
e.)I J . i İc elen içerledim. Bakınız nedir: H~rıcıye gıbı vekalet~~re . t:ı-m İstanıbul efendisidir. Onun kar- ve revaç bazı hudutlar dahilin- bit etmiş oluyor. . . metli bir ders olmuştur. Büyük 

3 perde 
Nakledenı 

Nabi Zeki S. 
Gişe her gün saat 1 S tın ltlbare 

açıktır. 
Altı yaşından •f•ltı çocok:I• 

tiyatroya kabul edilmez. 

al ıı· · Malil.m ya biz de vefat etmiş Turkçe, -uydurma degıl- ı~ım- şısında onuı:ı hazan his ve fikir- de kalmıştır: Ve bu san'atkarlar · Abdülhak ŞlNASl Gazi mıntakalarmda bütün genç 
ga· i ' adamlardan bahsedilirken "mü- ler bulsun da ondan sonra boyle !erini, hazan da hatta sözlerini içinde bir az refaha konmuş o- liğe fırkada gayretle çalışmaları 
afoJ - teveffa,, yahut "merhum" der- gülünç t~rc~meler yapsın. İşin bile anlamayan Karagöz halk- !anlar nadir, servete benzer bir Me~f r p' :ıef lllÜS3~at3SI nı çünkü cürnhuriyetin gençlik Bu gece h•lk gecesi Sinem 
g iii: i • !er. Bizim nüfus dairesinde her t~h~fı .?'~rkıye. de _(merhum ) dan bir tiptir. Avamm aklı seli- şey elde edenler de enderdir. it ten büyük hizmetler beklediğini Tiyatro, Varyete Koltuk 25 kuruJ. 
mıh ~ 1 şeyi Türkçeleştirmek isteyen s?zu (olu!. kelıme~ınden .. d_~ha mini temsil eder ve bunun için- Ekserisi hiç bir şey kazanma- G · • • h t • işaret buyurmuşlardır. Cürnhu-
k - 0 - bir zat olmalı ki, bu" mütevef- zıyade mustameldır. Koyıu:er dir ki onların muhavereleri bize mışlar, yalnız rintmeşrep imiş- azının seya a ı riyetçi Türk gençliği de hiç şüp Ekler Tiyatrosu 
nıcl ~- 1'.i fa,, yerinde "ölü,, kelimesi kon- ç?k def~ "merhum oldu,, dıye bu kadar alaka ve taraftarlık ler, kendi mizaçlarına göre ya- 93 üncü haftanın 3 üncülüğü- hesiz en büyük fedakarlıklarla Yunan Operet Revüsü 
· ı i ı Le muş ve isim şöyle olmuş: "Ölü hır de fııl kullanırlar.. uyandırır. Hayalde san'atkar şamanın zevkini çıkarmışlar ve nü Kumkapı Sen ]an Dark mek ve binlerce Türk şehidinin temiz Bugün 16,45 "Frinıi" t. R 

1
: ' :; Bulgaristan komiseri filiin bey,, Maksat Türkçeyi zenginleş- Kaı-agöze hazan bir ümmi cer- kendi cömert ruhlarının heves- tebinden Neylfifer Hm. kazan- kanı ile yapJ!an aziz inkilap ve çiardinin. Ucuz fiatler koltu 

t ı 1 ; 1 Bunu yazan zatin Türkçe bil- tirmekse bu yol oraya gitmez .. bezesi ile kaba saba cinaslar !erine ram olmanın tadını tat- mıştır. Yazısı şudur: cürnhuriyeti için hiç bir fedakar 100-60 Galeri 40, Loça 40 
el'r I' mediği muhakkaktır. Çünkü ö- Diger lisanlarda da (mÜtevef- söyleterek ve Hacivata .ise ah- mışJ.ar. Çok para kazanmıyan Büyük Reisimiz Gazi Hazret lıktan çekinmeyecektir. 300. Bu akşam 21,30 ta "Se 
.; r ' 1 ı. lü demek " ceset,, ' na'aş,, de- fa) ya ölü demezler başk.a ıstı- lak ve fazilet -dersleri veren bir bu san'atkarlar pek çok şeref !erinin bir iki aydır devam eden Cümhuriyet halk fırkasının tan Kadın" İ. Riçiardinin. V 

• · mektir. Müteveffa demek de- !ah vardır. hakim sıfatı bahşederek seyirc i ve muhabbet de kazanamamış- teakik seyahatine ve bu seyaha ve onun büyük şefi Gazinin gös- kında: Bayadera, Yiro stin ağ 
; : ı ğildir. Sonra " merhum,, keli- FELEK ler üzerinde gülmekle d'.:~ün- !ar. Gülenler daima hotkamdır. tin memleketi in verdiği mü- terdiği yoldan yürüyecektir. pi. 

• • J.11 ill i ı El i rr;;lf---;ur.c r.ı: ı 2? ., bu odaya kapatılmış ve - uzunı-mış ! Ve o ~aman onun: j başına ka~~r ·gi_ttim. ~aati .~ljme 1 - . . Se~nki. hırsız~ı~ değil;Tı<idr. Kalbim çarpıyordu. Kaf 
1 ı, saatler yapa yalnız burada hıç- - Sensız yaşamam. . . aldnn. Fa.icat birdenbıre elım a- yennde bır kin! Bu kinın teza- mın içinden bin şey geçiyo 

: ... [ kra hıçkıra ağlamış, Deyişi~ do~ruluğuna ina- ğrrlaşmıştı, onu avucu?1un -~ç_i_n h~rü bundan daha mükemmel du . 
~ - Cahit.. nacak, .belki de bıraz yumuşaya- de sıkıp man~omu~ cebıne gotur bır şey olamazdı!. -Aca'ba 0 mu? .. 

' caktrm. Saatı aldnn, kulağıma mek için güçlük duyuyordum. Fakat beiı ne de olsa kin ve - Geriye dönsem mi?. 

Beş hasla V·.sr· .•· Diye döğüne döğüne ağlamış götürdüm kulağımı delecek gibi Ve bu ağırlık hislerime, fikrime fazileti bir manada alamayorum - Gelen adamın üzerine a 
U tım. Dalgm dalgın, hiç bir şey işliyor, çarklan sanki bana: zihnime de çöktü. Şiddetli bir Biz kine: lrp .. Sus .. Diyeyim?. 

düşünmeksizin biraz ilerledim akis ile onu masanın üzerine tek Mukaddes.,. - Yatak odasına girip salı 
karyolanın başına kadar gittim. - Hey gafil, halii mı bu akıl- rar bırqktını: Diyoruz. Kutsiyet faziletin nabilir miyim??. 

•: ( Elt:m JZZET Yatak derli toplu ve .. İçine hiç dasın... - Sen bir hırsız değilsin, eşi vearkadaşıdır.Ve onun bütün Ve ben daha hiç b. el< 
bulut bütün şuurumu da kapla-! - Aç.... g~rilmeıniş be:ııfo_n. s_onra içine . Diye d~~ÜJ:'orl.ardı .. bu işlC: Belkiys. Aç ölebilirsin, fakat, liesaplan, hareketleri açıktır,or rar vermemişken Paıra şe'ird 
mış, hissiyatnna doğrudı;ın doğ- , ~e~irtti. Burayı da öteki ka-

1 
hıç _:_atılmamış gıbı duruyordu. Y'.Ş ~a":? ~u~_ış, _bır tesır yaptıki hırsız o_lmağa asla tahammül e- taçiadır. Ben gizli görülebilen bire döneme ten kori~ ılı 

ruya hükmediyor ve benı kamçı pı gıbı usulcacık açtım. Acaba Paşa başka yerde- [ nım1 butun butun arttırdı. O demezsın.. . her şeye: ç .. ?r:ı ç 
·· ·· ·· d . . mi yatiyor .. ? hızla saaı masanın üzerine at- D d' .. .. d.. B Ik. b.. Benden on adnn otede ıdı ve g layıp goturuyor u. Başımı korka korka ıçnye Ded" . . e ım, yuru um, e ı, u- F . 

Yatak odasının önünde de Od ka anlık . ım, yatabilır ve burasını tnn. tün bir hayati kirıli tırnakılarile - ena... liyordu.Henüz beni görmeını. 
::!urdum. Bir an kulag·ıma ayak ud~aHtt~b' a ~. .. tı, ses~ı~- olduğu gibi bırakmış olabilirdi. - Onu mutlaka bulma1ı- didik didik etmekten çekiİıme- Diyorum!. Bilmem, belki de Duvarın iç.ine girecekmiş 

1
• ıç ır şey gorunmıyor, ışı- F k b · · eli" nn hatalı sakat bı·r ı' nanış tarzı? ·b· · · ı' . sesleri geldi. dilmi d B" · d d a at aşımı çevınp ger eşya Y •• yen bir adama kar~ı 0 saatı 0 · ' · · · gı ı gerıye gerıye çekiliyor, 

' _ Eyvah görülüyorum... d"' .. ydo: u; ır saruye ur um 1 ya göz gezdirdiğim zaman masa Diye odadan çıkmak, tekrar masanın üzerinden almak sat- Ben oda kapısını çekip te tek ce arkama yaslanfyordum.lJa 
uşun um. ·· · d p -' t k k · · ·· .. d.. ' Jı 

1 Diye ürktüm Fakat kimse N nrn uzerın e aşanın <ı!Ltın, pır- e rar aranma ıçm yuru um. mak parasını keyif ve hevesle rar parmaklarımın ucuna basa tunda hiç bir an kalbimin bu 
') gelmedi, sesler ~zaklaşt;. Orada E-1. 1 edyapayım?.. lantalı cepsaatini gördüm. En Bir ~aç adımdan sonra bir fikir yem~k yerinde bir şey olabilir basa dışarıya çıktığım zaman dar çarptığını ve gözlerifll 

ım e uvarı araştırdnn elek- k k et d"" · d. _. geldi· ·ık ·· 
ı l da kapıyı dinledim. Gene hiç t ·k d "" - · · b ld ' ço ıym ver ıgı ve sev ıgı · di. Buna ihtimal · ~ once: aydınlığa simsiyah olarak açl 

1lir tıkırtı bile yoktu. İlk önce: rı LAumgbmaleasrınbı · ud um. ·d şey bu idi. - Niçin bu saatı almıyor- - Hı;sızlık d~!!il. Aksine Öh.. Öh'" dıg· ını görmemiştim. Kalbiın . ~ ' l a ır en yan ı O d .. .. .. o - o... o... _ 
r,- ı 'r - Burada da yoktur... B d dahi b' d _. nu ora a gorur gormez: sun? Bu akşama yiyecek ekme- mükemmel bir şev o senin bü- Bir öksürük sesi aldım. Bu- cinden sökülecek gibi idi. Gô 

Diye yürüyecek oldum. Son · ~ ~ ·1~ · M ç. ır şer e~ş- İşliyor mu, işlemiyor mu?. ğin var mı?. Doktora gitmek tün hayatım yedi bitirdi de fena nu ayak sesleri takip etti. arka- sürnün ortasında sanki çırpın 
-· ~~ş d'_egı ~: .~zı, 1sen~ ~r . ~ş Eğer i§lemiyorsa ben ona şu için Halimin para bırakmasını hk olmadı. Senin bir saatı ye- mı duvara verdim, biraz bekle- Kocaman bir kuş vardı. Dafll~ 

.. 
0~d uren tr .suHrat el gor enmın I m5.nayı verecektim: bekliyorsun, satar, beş on gün men mi cürüm oluyor' "~6 

onun en geçtı atr arım· p · ··· . dim. Ses yakrnlaştı ve koridorun larrm patlayacak gibi idi. wv 
· . . _. · .. - aşa yatak odası ile bera- canına bakarsın... Di en! r de olabilir v boı:!aznnda tıkanıvordu. 
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ltalyanın spor mekanizması Hayatlarını dinleyelim 
-H~;ekete geçmeli 

.._, d.ği • 10yuncular idmanlara askere toplanır gibi çağırılıyor Atlet yıldızlarımız kendi kalem· 
t'I • ·ı·"" · f ·de verme ı nı azarıyecı ıgın aı lerile bize anlatacaklar 

•• •lıl goruyoruz 
Son ~·A d an·-. teki vaziyettedirler. 

·tile · .. - ...... r e spoc ruız r- · · bu halimize bak· 
. li rı, sporcu adedini geçmek Dahild~ki . tume-

zet\.dir M.. kkitl üte- madan olımpıyatlaı:dan, • ıh · une er, m , . 
ils&ıaıar kafi derecede çofaldı- leı:den bahsedenz... . 
t hal.de snnn•n hala yerinde Beyanatlarla! tefaırlerl~-~~-1 
Yın ' ...... ~· · • • ze bcyneunue 

( asına hayret etmemelidir. kit rcçırecegımı , ürlltme-
M vaziyetimizi toptan ç 

• f enıleket dahilinck sporun k irin faaliyete geçmek za-
aaı y . . ..-ı me ..--• . 

e Ilı '. • ~nı normal bir hale 6 ... - ınanr artık gelmiştir. . 
- r CSi ıçın gösterilen nazari gay- Masa baJından usanç geldi. 
r d~t ~da, faal sahadaki llkay Biraı: da sahalara çıkalım. ... 
- a~zın sebeplerini ararsak, hu Dertlerimizi böyleoe hu!Asa 

ga temas etmiş oluru:ı:. d k g"""n gün Galatasa-
ç e er en, ..,,.... . k dan 

• Ilı ok söylemek ve çok yaz- ray'm yaptığı, senelik ~u . 
• altla bu işin düzeleceğine kani memnuniyetle bah6etmegı vıc
-

1atı.lar, iddialarını ispat edecek dan borcu biliyoruz ... .. 
s ır ın· .. . . kl gürültusuz yapı-

ısal gosterememışlerdır. Re amsız, f 1 o . ko u a 60 dan az a gen~ 
Bıze kalırsa, taldit nazariyat lan bu ş y 

-6-

( Dt1mamı salı gOnkO 
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6 '111.LIYET 

. Heyecanlı bir celse.. Mağruk ~~miler 

aznun, davacının aile Bun!~~~n ;..~ı~~ı~;~!me-
Karadenizde Anadolu feneri 

t k b•ı•r mı• civarında ve Kilyos sahilinde aya ına arışa ı ı karaya oturan vapurun tahlisi
ne çahşılmaktadır. Fırtınanın ----•.o· •. 

1 ilk devam ettiği giin gemi kur-
vasfi Rı.za Bey mahkemede Ha it tarma sıirketinin Lanina vapuru 

nun talebi üzerine tahlisiye ida 
Fahri Beyı' n aile resi de işe başlamıştır. Burada 

fırtına devam ettiği müddet zar 
hayatından bahsetti Ve SUSİUruldu fıncla ikinci gün Lanina üçüncü 

· gün Alemdar dördüncü ve be

Dava en merakh bir safhasına girdi - Söz 
sırası Halit Fahri Beyde .. 

şinci günlerde Lanina, Alem
dar ve Vabet tahlisiye gemileri 
nebetçi vaziyette kalmışlardır .. 
Halen burada bulunan vapurlar 
;,;ıtmış bir vaziyettedirler. 

Bunlardan ilk kurtarılacak 
vapur (Seres) ikinci Trivindir. 
Velfil t gaz g imisi ise gayet 
tehlikeli vaziyette olup mütead 
dit yerlerinden rlcliıımiştir. De-

1 

SALI .1 \IMU ı 4.J 1 

Muhabir mektupları.. f 

Ordu nasıl yerdir? 
Vilayetin iktisadi ve . zirai vaziyeti, 

ihracatı ne halde ? 

linen yerlerinden ben zin ler de- 1 Ordunun şirin manzaralarından 

··········~····••+. .... > MAJIK MART5 
sinemasınd Perşembe 
BOYOKGALA 
BÜYÜK GALA 
BOYOKGALA 
B0Y0KGALA 
BÜYÜK GALA 

Richard Tanber 
Ricbard Tauber 
Ricbard Tauber 
Rlehard T ıuber 
Riclıard Tıuber 

N•.,,ler Divan 
Ncıeler Diyan 
Jlle,eler Diyarı 

Nefılor Diyarı 

Neşeler Diyarı 

FR.\'.'JZ LEHAJI 
FRA"IZ LEHAR 
FRANZ LEHAR 
FRA'.'JZ LEHAR 
FRA'.'JZ LE! !AR .. Biletler şimdiden tedarik edileblllr. Telefon B.O. 560 • 

Dehalı:Ar 

EMİL JANNİNGS 
taralmdıo ibda adilen en müessir caer. 

YALA 
:ooee:c:oee filmidir --- --- --•••••oeoooe•••• ~~~ r E (' I f, B. de M 1 L L E' oio 

n ize akmr ve b;r mil mesafeye 1-ırttna zaınamnda limaruara iltica zon 11ibi bir fmdık mıntakaaıdır. Yap ve sarkılı filminde mc.ıh o r flllmlcri temsil etml~ 18 yıldız pek 
yayılmıştır. Jan~ na, liman, eden vapurlar hava açar açmaz Gire- tığım tetkikat ve kanaatnna 11öre bu nrtisı ile 8000 fi~üran iştirnk cdi uı . 

AT 1 i s 
tahlisiye idarelerile Türk gemi sona toplandılar! Bunlardan bir kıa- ,,.,übarek mahsul her sene olmadığın- 1 11 ·'.1!':!111 MICICICl41• ~~ı:~..-v0.D(:ı.ı 
kurtarma şirketi tarafından Hi- mı Trabzon cihetine ve bir kısmı da dan yok senelerinde halk bir takım,,....,.....,...,_ ,....,,....,....,.-.,.-.,.-.,.-.,.-.,.-.,.-.,'""'""'""'""'""'""'""'"""V"' ""-"''~ 

• Halıt Fahri ve Va.•fi Rıza luylrr zım gelen tedabir almm.~ştır. İstanbul semtine gideçclderdi. Ben muht•kir faizcil.,,.den çok fahit faiz- Senenin en f"s'"t""s' E"R" y' A, f ALMA ~. LJBENS ve t 
Darül. bed 'd F zil t kukla- sinin içtimai mevkiinin tahkir Bu vapurun kurtarılmasr şuphe Mahmut Şevket Pa,a vapuruna atla- !erle para alarak geçinmektedirlerl mile .SJ·r dramı ED:\lOND LOWE ayı e a e r .. ;k"l "rülm kt d' · · eld ... fmd k 

.11 isimli bir eser temı;il edilmiş- edildiğini söyledi .ve maznunla-
1 

veT mllu~~-ud 
1
go e e ır. d. clım v iki buçuk saatte Orduya gel- Var se~~ı~de "'". 

1 
e ettif~ı. 1 <'ınümüzdeki perşembe ak:;ıamı favkallde mibamere olar;Jk ve 

· Hal' F hri B d Uyanış rm bin beşer yüz lı ra cezayı nak ece ııa a et vapurunun ı- dim. Hava da ıı:ene bozmak istidadı mah.ulu ıki sene •t eyen a1Z1ne an- sureti hususiyede tatbik: edilen musiki p:ırçılaril e 
tlr. rt :a H ;y e ·1e Fazi di ile cezalandırılmasını talep reklerile bacalarından başkası ıı:örünüyor bir taraftan da dalgalar cak kifayet edebildiğinden zavallı A s R r s ı N E M A DA mecmkukulasın --~-·treetmmz~ş~r etti denize batmıştır. Bu vapurun kabarıyoriu! iskelede ho:ıır bulunan ehali ıı:ene bu insafsız faizcilerden pa-"•"""'"""'A.."' Jet asıru tCLOJ<I 1 " . • k . k" .. kü'l ı._ı_, "---'- 0.....,:..,...,.;__. __ ~_,......_ _ __,_. ___ _ 

.. . Vekilinden evvel Vasfi Riza da kurtulma ırr. anı muş bir sandala girdim. Ortalık bayii ka- ra almağa mecbur ~,.orl ~""" ••• •••• C•ı{i;O!j Darul~yı ~ecrnua;ıı;nd~ Bey, söz aldı. Müdafaanamesi- görülmektedir. rarmıı ve deniz korkunç bir bal al- ki, Anadolu köylüsü bütün ömrünü 
da badehu .. Ne J?bar_?,. ısımlı ni yapmağa başladı. Kendi yaz Bu ge~!le?n ~u~ası ~- mağa baılam•tbl Sahile yanaıbğnnız faizleri ödemekle ıı:eçiriyorl Ş~ halde 
ve naıım mustear ıle bir yazı çık dığı yazının mizah sütünunda valarm musaıt gıtmesıne baglr- zaman dalııalar kırıyordu. Güçbeli köylülerimiz bu pddarlann elinde e-

mışttr: . olduğunu ve orada yaz_ıJ.an vak' dır.0 Bu batan ecnebi .'."a.?urlar iskeleye çıkabildim amma adam akıl- sirclirler ve bu dert is~ yeni ~eğil~. H~~ ~ahn ~y, b~ X~ıda adan Hali.t Fahri Beyı kasdet- Bogazdan geçen e;ı buJ'.uk ve 11 da ,.ıandıml Fena halde hasta Ezelden beri meveottür. Elinde bir 
kendisının tahkir edildıgınden tmediğini fakat Halit Fahri i'c birinci sınıf yük şıleplen olup idim, yüriimeğe mecalim yoktu! Ba- iki yüz lirası olan Anadolllya soku-
kasc:derek dava açnı:~ştır: Ü· yin başmdan bir ".ak'a geçtiği- hepsi d.e yenidir. . . . vulumu yüklenen bir hamahn deWe- luy"': ve az zaman z~~a .. '."ütbiı 

Dibı bu davanın ruy.etıne ni sokakta kalan övey kızıru e- Gemı kurtarma şırketının La tile belediyeyi buldum ... orada biraz zeqın olayor o zavallı köylu ıae da-
çüncü ceza mahkemesınde de- v~ aldığı için zevcesini döverek nina tahlisiye vapuru Ereğli şir nefes aldnn. Ramazan münasebetile ima aç ve daima muhtaç! Otedenberi 
vam olunmu~. . . İ§İn polise de aksetmiş old_uğu- ketinin ~üracaatr ~zerine Zon~ ıokaklar tenha idi lı:imseyi de tam- t.q paral~ yok iken birer ~antor 

Bu mevsim daha görünectk btlyilk filmlerden bazısı ;onlardır. 

MONTE KARLO JEANETIE MAC - DON.\LO 
- Rejltör: ERNEST LUBITCl-l 

ITTIHAM EDiYORUM M t J .~ J ~: ~· ~: 
CÜRMÜ MEŞHUT BLANCHE MONTEL 

HE[l;RY GAR.AT 

BıR HAFTALIK SAADET ]EANNINE GUISr: • 
ROGER TR~VIT.LE ,.e MAXUDl.\N 

ÇILGIN MACERA MARIE BELL 
JEAN MURAT . ... 

:Müşteki yennde Halit Fahri nu bunu bizzat Halit Falın Be- guldak limanına gıderek keşif mayordum. Belediye reisinin delile- çorbacı keaılen Petrolarla Ddcranlar 
Bey ve vekili bulunuyorlar. yin kendi şahitlerine de söyle- yaptıktan sonra dönmüştür . tind.,. ba§ka çare yoktu, bir çavuı ve Yaseflerin zenginlikleri ifte hep 
Mamım yeri.n~e nami müste~r miş bulunduğunu, sonradan işit Hendi ve Hac~ zade vapurları kencli•ine h•ber verdi ve aldığı -ri bll ~dolu ve Romeli ~öyl~erimizin 
imzan~ s~bıA bulunan Darül: tiğini, eğer evvelce duysaydı, bundan evvelki hrtrnada Zon- bana söyledi. sef~I~ .hahas~dırl. Şım~ı de .oııla
bedayı san atkarl_!1rmdan Vasfı diger polise giden vak'alar da guldakta bat:ı:nıştı. ~tınlar kur- Ben çavufla otele ıı:ittim buruı bir rs 11~ eden ınaan ıeklmde ~"!,
Rıza Beyle mezkiir mecmuanın olduğu gibi havadis olarak bu- tarılacak vazıyette ıse de vapur mezbelelik ve bir viraneliğe benze- sız murababacdar vlll'!. Acaba koylu- Bakmayorlar mı? Güul bir kadın ve 

1 
nı zamandt 

mes'ul müdürü Neyyire Neyyir nu da kaydetmekte mahzur gör sahi_?l.eri ..He .. sig?rta . şirketleri, yordu! Merkezi vilayette böyle bir o- leri bunların ~nden kurtarmak müm büyük bir arıisı olan 
Hanım ile Avukatları İrfan E- meyeceğini söyledi. E'.r~gl~ Akomur ı~ketı ar:ı~ında- telin mevcudiyetine inanamazken göz kün deiil mldır7. - Tütün İnhisarı bakım DOLOR~lyev~OSTELLO 
min Bey bulunuyorlardı. Bu esnada Halit Fahri Bey· kı ıı~tilaf dolax~sıle tahl~sır~ a- !erimle ıı:örünce taıırdırn! Otelin al- ihracat yurdu ve Behçet Bey Majik sinemasında 

Muhakemeye geç 'başlandığı yerinden kalkarak: mAe ıyatına mu aşeret 1?'1 ~ tında bir de ı:~': "'.'.r'.. Bar~ı i~aan- Ordunun ba§lıca ihracat eıyuı ~üfe<kaı;ıı~<;tan ~azılan. reji. ~- (SAN FRA. ·ctSCO) Ş•hrinln ut 
halde muhakeme salonu çok ka - Hala hakaret ediyor diye hasıl ~l~amaktadrr. Bu ıhtılaf !arla dolu! Kımı tükunıyor kimi bal- fındık, fasulye ve elmadır. Bunların hısarr mudınyetı umumıyesının bit zelzelesini IDdıran mtic. , ;. 
labalıktr, Müddei 11~ iddia- bağırdı. halledıldıkten sonra ~u vapur- gam abyor, yerler portabl kabuklan miktanru ticaret odasından öğren- Cibali tütün fabrikasında müs- tablolan muhte,-ı hevecanlı 
sını ser~etri_ ve." Suçlula;ın ~a- Reis Bey, Vasfi Rıza Beye: ıa:da çıkanl.acak ve lıman te- siga.'.1' izmaritl~ kağıt parçalaril~ mek için ,iki defa gi~.tim.e de~~ tah.deın_am~lenin çocuklru:ı ~çin Cehennemler Hakimi 
reketlen adı sövme mahıyetın- -Bu kısımların lüzumu yok 1 mızlenecekm. malama!! Zeının o kadar berbat ki sel mezkur odayı muhmel ve büyuk tesıs edilmış olan yurt ta ıyı ba filminde büyük munffakiyeı );J· 

de olarak Türık ceza kanuntınuri İhtarında bulundu. Son fırtınalar dolayısile Ka~ Nuhu Nebi zamanmclan beri bir su bir ıakaydi içinde ıı:ördiim. Ve sual- kılmadığım ve Türkocağı siga- zamyor. Kahkaha neşe mıltchas;ıs 
488 inci maddesine muvafıktır.. . Riz B b k.ld d radenizde karaya.oturan ~1'1~- yüzü ııömıemiıl Kabve ocağıum içi- !erime cevap verecek bir kimse bula ra paketlerinde küflü sigaralar lan STAN LAUREL,ve OLIVE~ 

S lul hali hazırdaki va- Vasfı ka .. ~?"• .. ~-ş~ ~- ~ e liz bandıralı Velfılt ve Tnvın• ne bakmağa hiç gelmez, inoaum der- madnn. Evvelce de bilclirdiğ1ım veç- cıktığmı yazıyorlardı. 

1 
HARD\'. GECE KUŞLAR! .Fr:r''; 

uçl . arın ~~ıerın· 'n lekesiz vam edereİrfsozunEu. ıtBır ı. un vapurlarının tayfaları bugün hal mideoi bulanır! Buran Ordunun bile ticaret odalarında bu fekli ile bir - Bu hususta reji inhisari mü- s~zd!ca s~zlul ıı.ımınk hdkeahkenlld ıl•gı.;, zıyet en ve m~. ı dan sonra an mın ey uzun M .1 .kil ml k ti . . . . L .. • • -· • • , • h b' gı p gorcn en a • e · ı d ı ·1 t · 1 · cezada .. .. f arsı ya tan e me e e en- en birinci otelı anıt, ve ._.. de onun it beklemek dogra değildir. Meger, diri umumısı Be çet Bey ır dürüyorlar 
o ması o ayısı e ayın suren muda aasmı yaptı. 'd ki rdir · · ı ıı 'f · ~--ı.. · • • • · ki ;m•iım•'•••ı::m•'lll'•"Pj ·ı hk~ nazarı itibara . ne gı ece e · için buraya ıı:etirıniş er ki 111ah olunaun n vazı eaıne ....- muharnrırnıze demıştır : t~cı a amu:rn d . dedi Uyanışta çıkan şeyin tenkıde Yalnız bunlardan Velfilt sü- Otel ve gazinonun müstecirleri memurlar kullanılım. "-Verdiğim talimat dahilin 
a mmasrnı ta epe enm., • benzemediğini, Vasfi Riza Be- varisi M. Barker ile birinci ve gerçi çok nazik n t•biyeli insanlar Maahavı hariçte öğrendiğime ıı:öre de 1zmirden tütün mübayaa e- •1•:~----~:;;j;:ı 

Bundan sonra suçl~ ;e- yin yazısının mizahi olduğunu, üçüncü makinsti ile iki ateşçi fakat kabahat kimde? Bu pislik ve bu ilıracat hatırı sayılır derecelerdeclir. dilmektedir. Amelenin bakım 
~ili İ~an Emin Bey:. Hal~t ah §abis kastedilmedi~i~i, Halit ve Trivin vapurunun da süvari- karırataJığa sebep kimlerJlir? Müıte- Evvelce flndık üzerine alivre muam& yurduna gelince: Yurdun dok
n Be~ .d~v~_YI us~lunde ıkame Fahri Beyin eserlennı~ almm~ si M. Lover ve birinci makinsti rilerde de biraz temizliğe riayet lizım le yapılarak daha fındık çiçekte iken toru, müdiri, ve mürebbiyeleri 
etm~~g~ soy!~dı. dığmdan muğber oldugunu, mu burada kalacaklardır. Bunlar değil midir? Hep bunları miUtecirler ecnebilerden para ııelip herkese da- ve bakıcı hemşireleri vardır . 
.. Muş~eki vekili da~anın usu- ekkillerinin masun old~ğ.'111? vapurların vaziyeti anlaşrlmca- den beklemelt ~ doğru olmua gerek plınnlf. Bu para ile herkes fındık Buradaki amele çocuklarına sa 
ltınd~ ıkame ol'lll!dugu cevabını izah etti ve müdafaasını bıtırdı. ya kadar İstanbulda kalmaları tiri Her ne hal ise ben titreye titre- bahçelerini mimar ve timar ederken bahlan kahve altı, ve öğle ye-
ver~.' . , Reis Bey, Halit Fahri Beye için acentelerinden emir almış- ye 0 ambar gibi odada ve biçimsiz geçen seneler de piaani buradaki a· mekleri verilmektedir. Yurt ta 
Muddeı umu~ı davanın mat- bir diyeceği olup olmadığını lardrr. bir yatakta ~eceledim. Sabahleyin o- damların Avrupa fabrikalanna alivre ahlaki, fenni ders müsahabe~e-

buat davası şe~ınde. ~~ hukuku sordu. Halit Fahri Bey, aile , , • telden çıkarken merdiven başındaki muamele.ile külliyetli miktarda fın.. rile hikayeler söylerunektedır. 
ammey~ taa!luk ettıgınden de- hayatından bahsolundug· undan Saıt B. ın katlı siyah tablonun üzerinde okudum: Bir dık sahtı yapmıılardır. O sene mah- Bunlar haftanın muayyen gün-

t d .'lAl:{ ' E\',1.Z vamım 
1

~ e, 
1

". • .. çok müteessirdi. hadisesi yatak 100 kurut!... sul olmadıis için bunlar taahhütleri- !erinde de spor yaparlar ve o- lla.•"•llll•••••••llll'l 
Heyeti hakime ?ılmuşavere _Evet var! dedi. ni ifa edememitler, fabrikatörler za- yuncalclarile oynarlar. Burada 

devama karar ver~ı. . . . . b " Bayram sokaiında katledilen T are bayramı rar ve ziyan talebinde bulunmu,1111'- çocukların sarımtırak renginde 
Halit Fahri Beyın vekıli ıd- Fakat saat on yedı uçuga Beykoz klübünclen Sait Beyin katili . ayy .

1 
• · • hl d iki. önlükten· vardır Biri kirlen-. M.. kıkil' · 1 · kit rok gecikmişti A21z tayyarecı erımızın ru arını ır. . 

diasmr serdettı. ue ının ge mış, va ~ · Nefetin Kasımpata idman klübü aza al _,.,,,_ · · ılan ·ihf H'J .. digı" · zaman digerini giydiril-
.. b · d M h kemeye devam ve karar - . . 'ki . hatır arını te..-.n ıçın yap 1- ı eye muracaat . . 

Darul edayı mecmuasın a çı- u a undan oldugu ve cınayebn ıa1 enn- h bul d Belecr .. . .. k f . mektedirler Ayrıca elbıselen k ·ı hs' et' manevı'ye başka güne kaldı d b. . . 'd . 1 • 't 'hb·ı•• falda azrr un um. ıye o- Fabrılratorlere arıı ena vazıyete . Hiı~•ı·ahmer Sultanahmet an yazı 1 e şa ıy 1 . en ırının 1 man lf erıne aı 1 ..,_ • • d k 'f b. kal ba bi f'. oktur ... 
. . . . Ka nünde ıçtıma e en eıı ır a - düten bu celebiler derhal r or11 Y · . JfT 

d lar oduğu •fae edilmışbr. sımpa- .. Mi ala y f z· · . 1 ,__ Paketlerden kilflü sigaralar biyesi senelik kongresı marv Y l 8 1. Memurların maaşatın a . .. .. -ka . ·-· • lığı Kalem rem r y usu ıya majör İtasına kıyam ebniı er ve ....... .. Ü ak 

HiJaliahmer Sultanalı' 
met kongresi 

O Parası ıraya . ıa ıdman klubu umumı pıtenlıgının o 
0 • iht• "k"t d " ki --~1..1 -Alt. rıktrgmı" ise gazetede okudum. 4 düncü çarşamba gun ş k h t ı k .. Lli · . ka ·ı d .ki Bey ıki sanıye ıramen su u e a- eli hatalarını Tur en .r~eu~,.e " . d C • ten ı a yapı aca mı t= gınenazaranne b ne eıen .. · b' - T hkik ......:n·yorum Maamafih saatyedideCag"alog-lun a ·:ı • d' } k .. .. - . . . • vet eyledikten sonra mueuır ır nu- muvaffak olmuılardır. Yanı bu adam a ., • ., - ·ııv 

10 ln ece ANKARA, 2 - Memur maaş curum oldugu zannedilenlerın biç bı- k .. 1 . ti • . . k dil . .ı· bu gibi küfler sigaralamıın ba- Frrkası Sultanahmet şubesı .., 
, , h . .. d ··ıd· V h 'k' ki" tu soy emı~ r. !ar guya ehalinin en enne ıvre. . . • . .. . ''k d kt' M kA _

4
v ANKARA. 2 - Evvelki gun" ' lamı. dan. t~nz. ilat yapilacagı a- ,., klup azası egı ır. e er ı ı up Maa 'f "eli . Murat ve Tekamül . •-•-•-- bald taalılı-ıı..i yılenn rutubetlı dükkftnlamıda ın ı at e ece ır. ez ur'".' 

.. k l d c1a· • b' . . n mu rı de aabı yap ....... , e u - 1 b'lir d ukau.-~ l Hilal He eti veıkilede müzakere edi- berını salahıyettar ma' am ar arası~ a ımı ır s~':"ımı} ' 'e ma- gazeteai sahibi Ali Beylerin irat eyle ni ifa edemedkleriaden dolayı keneli- kalmasından ileri ge .e •. ı . · . ye e m J J-· 
0

• an . . 
0 leny hususi idareler kanununda, tekzip etm~ktedir. Y~Inız ma- lek .vifakl v.ardır. Sızım ayrıca_ yapb: dikleri hithabeler büyük bir vecit !erinin mazur olduklamı ı&tcr- Avrupaya ~önderd~gımız ı~ mer azasmm teşnflen nca 

yol vergisi, Dahiliye vekaleti- aşları 100 lıradan aşagı ?1.an m_e sa ı~e ngıltere ~r:ısşndakı samı ve istiğrak ile clinendikten ve üç el mek için hükiiınetten bir fön majör gara paketlerini tahdit etme. nur. 
. t kl'fi hile kabul edilmiş murlardan kazanç vergısı kesı- lekvıfak varılır. Sızım ayrıca yapb- silıih abldıktan sonra kırmızı Hililin ve.ikası istemiflerdir. Buna mDfff· isteyonı~._ B.i_r kaç ~e kutu nü- Avusturalya gu-mrii1' ~1:.- :u ~r:rie munzam vergile lecek, 100 liradan fazl ol_a':1 ma- madığını göstermektedir. alımda toplanan vali Tahsin Beyle fak olamayınca mürettep olarak bir ~~elen. ıntthap edıy~:ı:. Çün 

rile birlikte 13 lira kadar tutan aşlardan kazanç vergısınden G".lh ·· l • erkanı vilayetin önünde bir nımi tüccara lıil' köylü aleyhine dava aç· kü ecn. ~b~ m~eketlenn~ gö~- varidab 
. . el k 8 ıı·ra başka pahalılık zammımn kesil u ane musamere en . d diğ sıgaralanu Turk 11-

yol vergısı, g ece sene, . d d" .... 1 k ed' . .. geçit icra edilmit ve merasıme niha- tınnıılardır. GGya bu köylü tüccara er ımız _ SYDNEY, 
2 

A. A. _ "{e 
ya inecektir. Bilfiil çalışacaklar mesı e uşunu me t ır. CJ:ü1;bane~ ~e_nelık mus~~e yet verilmi,ıir. borçlu imit gibi mahkenıecM bir da- garalan oldugunu :V~ Y~- Gall b"kA etinin s 
da 10-12 gün yerine sekiz gün Murabahacılar.la nasıl re. lerının y_e. din .. cısı ~ bınn Manzara ru•ma yapıyorlar ve köylü fındık da göze _çarpmaksıl!çın _,_ tu- cenubi . eı:.ku ~dat 20 

1 d l k ? Mualli 
N • hd t tm azmıua 8 aylık giımru varı ı . , ralışacaklardrr. Çalı""n kadın- mu"'cade e e ı ece cı paz .. ar gun. u. . m . az_ ım d . d .. .. .. alı ul" d bo-1 ise de bu - lan ta ı e e . 1 g· 

"' -s- d 1 Ordu kasabıısmın enız en ıı:orunu m s un en .. ....,u • . . ıeıe •••ı•ı•ı•ı•ıeıeıeıeıeı yon İngiliz lirasına. ba ı. J !ardan yol vergisi almması mev ANKARA, 2-Ziraat kongre Şak~r Beyın rıyasetın e ını <at §Ü pelr hoıtur! Sahilden baflayarak fındık malısulu olmadııı ıçm borçu- bu elmaJann vazjyeti çok feeidir. Çiln muştur. Geçen senemn ayn,.::ı 
zuu bahis değildir. si, murabahacrlardan fahiş faiz etmış ve: . tepelerin yamaçlarına kadar sefer tas nu veremediii itiraf. n malıkemede kü elma sahiplerinin, Mısırda bir lro- resinde bu varidat 29,500,UU" 
Devlet bankasının hal- lerle para alarak vaki olan borç . 1 - Dr. Yusuf Zı~a B. M~h- laıı aibi yekdiğeri üz•rine konınut förs majörü kabul edıy~r. B~ su~etle misyonculan olmadıimclan, orada İngiliz lirası idi. Bu rakam ..... 

• • lanmalarm bir kanunu mahsus-! bılde taş, 2 - Muallım Abdili- süt ıı:ibi beyaıı: kiı§ancler inıarun ıı:öz- köylü bir ilam alıyor, ııte pı"":"' ı... Mısırlı bir komisyoncuya elmalar te- srlatrn bütçe tahminlerindv 
ka sablacak hısselen la affını .kabul ve bunu iktısat kadir Bey bronş ektazi, 3 - !erini okıamaktadır! Sahil, makus ilimi fabrikatörlere kabul ettirerek ıninatsu: olarak ve ıı:öz yumularak 

6
,SOO,OOO İngiliz lirası no ır 

ANKARA, 2 - Bankalar di- vekaletine arzetmişti. Mi:derris Tevfik Salim Paşa bi" daire şeklinde, gümü,ü renkte Türk müstahsillerinin taahhütlerini gönderilmektedir. O Mısırlı komia- çıkmış olduğunu gösterınelı 
rektörleri hu sabahki trenle gel Bu talebin kabul ~dil~eyerek R~stemiye. vapuru musaplan kum tabakalarile mı.ikemmel biı plaj yapmadıklarını isbatle kendisini kur- yoncu evveli bir kiır ıöıteriyor, para dir. 

. b · k · h murabahacılarla iktısadı yollar- munasebetıle Dank, 4 - Mual- halinde! Bu kum sahası üzerinde mü tarıyor. gönderiyor. Sonra iti ııevıeterek za- H b b k f bİ dıler. Devlet an ası tesıs e- ı ·· d 1 d'I • · k" l" lim Sani Yaver B anatoksin ve d. la ı be . d • bi .. d · U U at on eranst 
l Mal. a muca e e e ı ecegı ve oyu- · tema ıyen yuvar nıp . ı_e e.n. ~~ Emniyeti kalkmışur. rar oldu eyıp ç para ııon ermıyor . btlb yetı , saat lO buc;u tta ıye ve yü murabahacılardan kurtar- difteri, 5 - Muallim Nazım köpüklü dalgalar: J?e~ızın ıçın.~ ~~g Bunun üzerine Avrupalılar masun muı.I Hatta. bu Ar_ap kabznnal~ PARİS, 1 A.A_. _- H~ııııı 

kilinin riyasetinde toplandı. Bu malt için ona tohum, taksitlerle Şakir B. Nuai rekabi tümörü ve ru uzanmıt iki demır ıs~ele! Duzlu~- ve namuslu köylülerimizden emniyeti geçen sene ııelen ~ır. telgrafnameyı konf~ransı mesaısıne . n nd f 
içtimada Bankaya hisse kaydi- alAtı ziraiye ve ilaç ve saire te- kayil hakkında tebligatta bulu- k aeniı ve sokakları muntazam bır kaldırmışlar ve doğrudan doğruya anlatblar da hem ıçım anladı, hem verdıkten sonra, M Bna 

1 1111 tabi olacağı artlar tesbit e- min edileceği tahmin edilmekte nulmuştur ve münakaşaya mü- çar'' pazar! Büyük mağazalaı·, gazi- alı veri' yapmaktan vıuı geçmiıler- güldüm. Bu teJıırafta "bayram tebrik zetecilere u beyanatta btl 
dilecektir. Memurlar ve milli di. , derris Tevfik Salim Paşa, mual no ve lnrathaneler, karıı:ir binalar ve diı~ Bu sebepten dolayı fmdıklan elmalar küllühüm ıürük,, deniliyor- mustur: it 
müesseselerin şimdiye kadar B 300 h lim Refik Münir, Abdülkadir; bir çok müeue•elerile Ordu halUka- müte•·aHıt ellerde satılmasına mecbu mu,ı lıte böylece Yona da elma tica - "Avrupa birliği tetk~ıııı yazdıkları hisse miktarı 12 mil- ugün seyya Nazım. ~· 1'.'f ur~t, Lutfi, t•n cazip biı· şehir manzarasını gös- riyet hasıl olmuthır. reıi yapanlar buııün iflr.s eylemiılar- misyonunun bu ilk te~ .e 
yon lirayı bulmuştur. Bankalar geliyor Burhanettın_, Zekı F:ıık Beyler- krmektedir!. Elma tüccarlarrmızln hali dir!. Bu vatandatlanmuıa, namuslu ati hakkında beslenen k\!V' 
vasıtasile halka arbedilen hisse Bugün Amerikadan Roster- le DJ:· Falın, ~u.rettın Os~an, İktistıdi vazi;•( i Ordunun Yona mıntakat1nda kül- bir kabzımal bulunamaz!!" acaba?? itimattan ilham alınarak lerine kıymeti ancak 3 milyon dam vapuru ile ~hrimize 3oı:.ı ~amı Beyler ıştırak etmısler-
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L İştanbul mıntakaaı atletizm 
QC}'etinden: 

l - Heyetimiz tar;ıfmdan ter 
tıp edilen 931 resmi İstanbul 
kros birincilik müsabakası 
13-3-931 cuma günü sabah saat 
IO da icra edilecektir. Krokiler 
ve Yanş sahası bilQmum gazete 
ve kulüplere bilahare gönderile 
~ittir. 

2 - Ak§am gazetesi tarafın
dan ""'rtipedilen sokak bayrak 
k~suaunda (Yorgi Panaki) eki
bınden (Yorgi Mavridis) mın
t~kaca müseccel olmayıp gayri 
nızami bir koşucu olduğu yine 
tnintaiı:aca tahakkuk ettiği hal
~e (A.ksam) gazetesinin hey'e· 

.. 
~ lltnecemiz 

' 1 

BARTIN h:ıttı Liiks 
Ekspres postası 

~i~e "~~~I 5 ~er~eın~e 
Slrkeci'deıı hareketle faegü, Zon· 
guldak, Barcın, Amasra, Kuruca

şUe ve Cide ye azimet ve avdet 

edecektir. 
'fafsllAt için Sirkeci salonu 

karşısında Mizan oglu ban No: 2 

Telefon lstanbul 354 -Yel zade vupurıarı 
Karadeniz postası 

ıktı t 
vapuru 5 

Sa Mart 

Perşembe 

lıttıizin hiç bir kararma istinat 
etmeden kupayı ( :Kur-

gunü •k<ııım Sirkeci rıhtımında• 
hareketi: /',onguld•I;, lnebiou, 
Gerıe. Sau1sun1 (~ire~un, ~rrabzoo, 

1-11-::_...l l I ve Rlze1e aıimet ı·ıı "'deıte ayni 
ıskelelerleOl,SOrmene, \'akfıkebir 

Görele, Fatsa, Ünye ıe 1 lopeyc ~UŞ) klübüne verdiği için bu 
d' unun gayri muteber adde-
~!rnesine ve (Kurtuluş) klübü

n~~ müseccel olmiyan bir atleti 
~USabakaya iştirak ettirdi~
en tecziyesi cihetine gidilmesı

nc karar verilmiştir efendiın. 

"' * * 
. Haliç idman, Yunanlı güref-

cıler b • t' 'b' . d ey e ı tertı ıyeun en: 
1 - Yunanlı güreşçiler 4 

lllart çarşamba günü sabah saat Soldan sağa: 
8 d 1 _ Geçmiş zamandan bahse 

e geleceklerdir. den ı'lim ( 5) Bir cesur haymhj 
2 - İlk maç 5 mart perşem-

be günü saat 6 5 ta Artistik si- van (5) (2) 
n ' 2 _ Yüz sene (5). Yuva · 
enıasında yapılacaktır. 
3 - Musabaka aralarında İyi (3). 

"'e 
1 

3 _ Nazlı (5). kraın et-

<l
" nç güreşciler kendi ara ann-

a gU ı d mek (4). reş yapacak ar ır. 
4 

_ Tembellik (6) Nota (2). 
.. 4 - Aşağıda isimleri yazılı K'" k ( 2) Bir Fransız 

ı>Ureşcilerimizin s mart 931 5 - ope · 
perşembe günti saat 3 te Beyoğlromanc~ı ~4ı· d ğil (3). Sula-
' nda Meşrutiyet caddesinde 42 6 - ar a e 

1·unıarada terbiyei bedeniye sa- mak <4{; J"d ( 3) Dost bir ınil-
o·ıunda spor levazimlarile ha- 7 - a 

1 ~ h"kfunet:İ (5). 
?tr b 1 letın merkezı u . ( 

u unmaları. N td (2) Genişlık 2). 
Bürhan, Abbas, Münir, ~u- 8- ı:mir ip.(3). Hakim (4) 

~u~ .• Vefik, Saim, Sev!d, Nazıf, ~;--Arı reçeli (3). Ben (3). 
f aık, Adanan, Hüseyın, Musta- N (2) 
a, Mazhar, Faruk, Kam!l, Se~- ~ia _ Münasip (5). Ka~e (3)" 
•t Esat, Mrhmet, Tevfık, Alı. Yukardan aşağı : 

i la.ekiJc ı,0,;amusıafapaşa cad· t- Nizamına koymak (8). 
desinde 85 No. hanede mukim iken 2 - Bostan (3). Ufuk (3). 
<lyc"n ikanıeıgtbı meçhul bulunan Sebze satılan yer (3). 
Rasim !leye 3- Muvafakat (4). Eksik de 

• S. Ahmet 3 üncü Hukl'k Haklın · ğil (3). Nota (2). 
iıtinden: 4 - Varidatın menbaı (4). 

MU>kirat inhisar mUdiiriyeri urı· Köpek (2). 
fından sledıinir.e açılın davadan do· 5 - Tanzim eden (5). 
layı namının l(önderllen a.rzuhal iki· 6 - Peynir (3). Ka~bur (4). 
rııctglhınızııı meçhully•n baseblie 7 _Zaman (2). Renkler (5). 
1•blig cdiiemi\'erek iltnen tebliğat 8 _ Söz dinlemek (5). İstif-
' •sına karar ·verilmiş "" mubake· ham (2). 
ıne de 26·3 ·31 tarihin• müsadif per-

9 
_Trabzonlu (3) 

~•ınbe gOnU sut 14 ıalik edllmlf ıo-Kederler (4) Fe\l'Cnltl(~) 
Oiduf;undan vevm ve vakti mezbQrda 

11 
_ Centilmen (5). Demır 

~IAhkeınede ·hazır bulunmHll lüı:o· 
ınu Hukuk Usulü muhakemeleri k:a· 1.~e:_:k:_:e_s_i_:(:..3.:.)_. -----::-:-::-:-:-
nununun 141 inci madde•lne tevfikan B. o. 3 üncü Sulh H Hakim-
ilAnen teblip; olunur. lifinden: 

Ticaret işleri MU· Müddei Ahmet Kemal Bey Ta· 
dilrlU"Undan: rafından Müddeialeyhler Ka.ımpa· 

15 <ada 'fahtıktdı mahallesinde uzun 
Sigorta şi rketlerinin ıefıiş ve mu • d (92) 

r•kabesi hakkınd1k; 25 Hazlranl927 yol dereboyu caddesin e nu· 
maralı hanede mukiınun Hatice Ve 

tarihlı kanıın hükümlerine tevfikan h 
'J" Hanım \'e Fatma hanımlar Aiey . 

urkiycde karo •igortı muamelaıile 1 d 
1 !erine ikame olunan iza el şuyu a 

ı ıı ıtal eyi•mek üzre tescil edilmiş b 
1 •• sin• alı tebli ~at ~ahnnda mü aşır 

0 :ın ecnebi s lgorıı şirkeıierinden La 0 

l're,uayanska10·!.a Prernyance com- ve hey'cti lhtiyariycce \'erilen meş-
rubattan ikameıglhlannııı meçhul 

paı;nıc d'a~suran ı:cs a primcs fil.es h d 
• coııtre les accident,<; ile ıoute nature bulunduğu anlaşılmağla bir ma mü • 

sıgorıa şirketi bu kerre mUracaaıl• dede ilAnen tebllğatı karar verlidl· 
lıi d •inden yevmi muhokeıxıe olan 15 ;se aran heyeti umuınlyeslnce şir· & 

~et "ermayesinln lı!r miıil tızyidlic ııisan 931 saat 10,30 da mahkeme· 
flrmi dört mtlyOl\, frMnga çıkarılma· ve bizzat gelmeleri \'eya 'ekil gön · 
aına karar ' e rildiğini bildirmiş ve dermeleri aksi takdirde muımelei gı 
!Azı m gelen \CStkayı \ermiştir. Key- yablve icra olunacağı tebilğat ma· 
liyet muvafık ı;Urillmüş olmakla llAn kam;na kalın olmak üzere ilıln 
olunur. olunur. 

SAMARDJI YUNAN OPERET HEYETİ 
Fransız tiyatrosunda 

·ıu ak~am saat 2 I ,30 da mösyö Eilipldis şerefine 
büyük müsamere olarak 

Makris Kondos ve şürekası 
Yannki Ç&llamba akşamı 

Y asu İstanbul 
rşembı akşamı 

I Aftu 

MiLLiYET 
MATBAASI 

aotlrdlği Tahta Hurufatla BOyUlı davar 
Avrupadan • 

1 111 
Her müesseseye eıverlflldlr. 

Y 1 
Afişler yap ·Defterleri nefis surette basılmıfbr. 

en senenin Kazanç 
Mec akı matbua, fatur a, mektupluk kAt,a 

mua, g,ı zı:te, evr 

1 
zarf kartvizit tab'ını deruhte eder. 

'felefo; Jsı 3911 • 2-3 Kitap kısını 

--$. 
~-·· 

ugravuak rıvdeı edecektir. . 
Yok "• ıolcu içiıı Sirkeci Airuyo 
hanının \'eli zade vapu rları a.:en
tısına mürıcıuı. Telefon : !;~ 980 -KartJl h:r .l-:-ı n <lan; 

Salih lıe~in Emruiith e!tndt 
zimmetinde ıİıatltıbu ola~ m ehali~n 
temini istilası zımnında KAwı_ı d~:;
dlye ipntok cdılıııi~ olan Karw 1 

Delilli kuı uda bir kıt'a \ıosunın 
BOOJ(J lıi,<e itibarile burçla u!ııcsın 
de bulunan 5.1944 hi;se;i mahcuz ve 

. 1 .. ı 1 , 1 rıukarrer 
ftÇtk aru r,ı!rı ı e sa.,. m · _ · . 
ohn.skl;:ı. tıınurn lı?_:ıtttnın ~ı~ rnetl m~ 
ha nminesi ohırı öOO ı !ı ranın ın:ı . 
cuz h ı sseı·c (378.l) lira (90J kuru~ 
. . bet <ıriıekie talip olanların me l> 
ı:-.a • 1 lağı meıkOrun • 0 1 ' ~ pe y akçası~ .e 
birlıktc , e şartnam e:' ın ı ı:;ormek ıs· 
ıircnkrı n tarihi ilAndan iıibarcn K3r 
[:il Sulh ic rasına 'c müzayede\ c 
i>tırak için 30·3·93 ' tarıhine musa 
<lif paıarıe;I günü ~ '3t 1;; to l\ aıral 
Sulh i1.:ra$1na 1ni.ı tacaatl3n ,-t· yı.:,· aı i 
ın c zk0rc1'ı ihales i ic rı ol unaca~ı 
i!An olunur. 

l•tanbulda Kumkapıd• Nişancı 
c: o ,ı de 49 numoraiı hanede mu 
h Di ,ran Horpuıiiyan Efe ndiye 

ü ,KüJarda ) ;t ~ fJ nc1 i ı:~asından 
Llon lteisll l' ın Efendive olan 3!0 

lira borcunuı S•rgi,; Demirciyan 
Efendiye temlik edilmi~ 'e ıneıkllr 
paranın rah;ili için tarafın ız a .. teblığ 
olunmak üzre ıa; tır k ılınan odeme 
emrine mııbaşır tarafından ,·erilen 
meşruhat ye zabıta msrifetiyle yapı· 
lan tahkikatta elye\'m Paristc oldu· 
p;unuz ' e ikametglhınızın meçhul 
olduğıı nn!aşılmnsına mebni öd.me 
emrinin bir ııı ınüddoıle JiAn•n ıeb· 
!iğaı ierasın~ kar&r verildiğinden 
t&rihl nandan bir ayı rakip eden ilk 
balta zarfında bizzat veyahut tarafı · 
nı zdan bir ıekil gonderilerek itiraz 
edilmediği takdirde muameleyi icra 
iyenin de1 anı edeceği malum olmak 
ve ödeme emrine kaim bulunmak 
ozere lcerliyet ilAnen tarafınızı tebliğ 
olunur. 

lstanbul 4 üncii icra memur· 
luğundan ; • 

Sulıınahmcııe Akb111k mahalle 
sinde &rabacıi :ır kışi•sı ~ıkma1.1 so
kafıııda eski 7 ~ eni 78-9 No. lu 
mukaddtma han• eiyevm arsanın 
12 hisse itibarile 2 hiss si bir borç· 
ta 1 d >la\ ı 30 gJn müddetle ilk a~ık 
mtırmaya çıkarı l mıştır. MezkOr ar>a · 
nın bir t8rafı ka\'a bedeni bir tarafı 
Tunuslu arsası ve tarafı nbll tariki 
ha> ile mahdut ye tamamı 9.15 arşın 

terbiinde olup ve beher arşını bir 
buçuk lırad!ll tamamı 1403 ! ı ra 
kıymeti ınukadd.ereU olup. <ı·4 931 
Tarihine müsaılıf pazartesı gunu saat 
18 ten 16 ya kadar lstanbul 4 üncü 
icra daire:iinde ih:ılei t:vveliyc5i icra 
kılınocağından ulip olanlar meıkOr 
iki hissenin kıymeti muhammenesi 
nin yilzdo onu nıspetinde pey akçe
ıini hımilen 930·6,12 do>yn nııma 
rısile Jsıanbul 4 iiOl'Ü icra memur 
!uğuna müracutları l uıumu il~n 

olunur. 

BAKTERiYOLOG mli!ll~ 

1 Dr. IHSAN SAMI 1 
Bakteriyoloji laboratuvarı 
Umum kan ıahiiiAıı, Frengi nok· 
nazarından(\Vıssermann teamülü. 

kan kilreyvatı sayılması, tifo \'e ısıt · 
mı hastalıkları teşbisi,idrar, balgam 
cerahar~ kazurat ve '" ıahliUtı, 
Olıra mikroskop!, husu>! aşılar is
tihzırı. Kanda üre mıkdnrının tayi · 
ni ve kanın sedlmıiıaıion sürati. 

Olvanyolunda Sultan Mahmut 

;.ıtiiiüriibiiuiilıııiNıii' o.iıilii8ıiı9 ıiTıieiileıiiloiiinlllı.iiıı20iıiıi9:. 
lsıanbul Mınraka;ı Ticaret MU· 

dıirlilhOnden; 
Müddetleri biten lsL hamı! rs · 

nafı cemiyetinin idare heyeti intiha
bına 7. 3. 193 l cumartesi günü ba~ 
ıanuak sekizinci pazar gUnU akşamı 
tamamlanacaktır. 

Cuma tesi günü aaaı 9 dan iti• 
baren lkşam 16 ya kadar lst&nbul 
ve Galata ciheti lıölüklerl bulunduk· 
!arı yerlerde intihaba iştirak edecek· 
terdir, Pazar günü Üsküdar, Kadı 
köy v~ Adalar cihcılcnndekı böiiık · 
ler Sirkecide Meymenet Hanındaki 
ceıniyel merkezine gelerek reylerini 
istimal edecekleri ıltkadarana illn 

Başı i '. 
Slrkeeı 

2740 

2J62 Şube ,\cenıcil : 
MilhUrdıı •ıde hanı 1 

Av,Talık sür'at 
postası 

( Mersin ) vapuru 3 l\lart 
salı gllniı 17 de Sirkeciden 
Gellbolu Canakkalc Küçük

kuyu, Edremit, Burhaniye. 
ı\ynlığ'a k:nllı.ncal-:, clönlişte 

Altınoluıta da uıtrıt ucakitr. 

Bandırma Postası 
Cumartesi, Salı, I'ersernbe 

saat 1 !'I de idare rıhumtndan 

kalkar. 

Trabzon ikinci 
postası 

( 1'arad ~n iz ) yapuru !l 

l\lart pcr~eınlı ~ ak~aınt Galata · 
<lan r~ebo l ıı, , 'inop, Samsan, 
Ün ye, l'at,a, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka

cak, dönllşte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabıon, Polatban• 
Tir~holıı , Girc-u 1, ı)rJu, Fats1, 

Ünye, ~amsun, Sil'tıp, lnebolu, 

Zoıı~u ldaga ul(rnyttcakur . 

Mersin postası 
( ,\'.\: .\FARTA) vapuru 6 

Marc ı:uma ıo tla Galat:ı · 

dan \'u ~akkalc , lzmir, l\.illu,, 
llodrıım,Rad o:,Fcthıve, Antalya, 
Al~lye, 1\1ersin'e kalkacak 

dön t ı şte ' f'n.:ucu, .'ı..namor, 

Fin ike, Aiôdifl i, Ka lkan Ku,a · ı 
da>t. Çaııakh nl e, l ielibolu·ya 

ıla t• ıı; ra rac:ıltır 

-~~-·-----·ı Yelkenci vapurları 
Karadeniz po,,;tası 

S l'ıp•ru 4 amsun Mırı 

ÇARŞAMBA 
gUnU akşamı 18 de ~ırkecl rıhtı · 
mından har<kcılt ( Zonguldak. 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, :ıurmene ve Rize) iske
lelerine ızime : ve avdet ede 
cektir 

1'ıhlilt için Sirkec!dt Y ellcencıl 
hanında klla acentesine müra 

caat Tel. lsıanbal 1515 

NAiM VAPURLARI 

İzmir-Mersin 
Lüks ve sur'at PO>tası 

ADANA vapuru 
Martın 

5 p l::> günü 
inci erşem eakşamı 

Sirkeci rıbtımtndan hareketle 
( Çanakkale, lzmir , Küllük , 
llodrum, R1dos, Fethiye, Antalya 
Alıliyc ve i\kr>inc azimet ve 
a\'det edecektir 

TnfsilAt için Galata gumrüğu 
kar~ısınd ıt, Sit~ Franşeı hamn<la 
12 nunıarnt!a umumi acentalı 

ğın• mtıracaat 'l clefon Beyoğlu 
1041 

IJUYl.'.L: Ll•:VA. I' LL'.\!YE 
Ila robur~. Bre:n, AıınrJ, 
l ı t:ınLul \O B:ıhr i Siyah ar:ı 

'ınci:ı 111imet vıı ındet ınunt t 
zıı.m posta:ıı: liambıırıı,Brem 
!:iletin, Annr• n Hoterıiaın' 
dan l ı manıımıa ınııva5a i att 
l ıek ı rı ,A:ı v~.,u ~;:ır ; 
Aqulia ••puru 8 martı doğru 

Olimp<» • 9 • • 
Derlndje 1 J • • 
Amıntea • 16 • • 
Borgaz, Vama, Kös:•nce. Kalas 

H lbr.11 için llmanımtzdan 
hareket edecek vapurlu: 

DerindJc v•puru 13-16 marttı 

tahmil de -
llamburg. Bram, An .. en, Roterdam 
\'t Dançig için yalundı limanımız· 

dan b.rekeı edecek vapurlu: 
Aquiia npuru 8· 10 mama ııhmiide 
Andros • 12·13 • 
Mexico • 18·20 .. • -
Yakında Tclrirdajl; \O Pandlraından 

Londra '' Hambur~ limanlın için 

1 
hareket edecek vapurlar 1 

Aqu!la vapuru 1 l · 12 martta tabmilde 

l'azla taf~ilAl için Galatad:ı. 

Ovakımyan Hanınd ı k!!n 1 
mum! acenteliğine mııra,;aat 
Telefon : Heyo~lu 641 -67 4 

~~iTiiiiADi.Miı!i ·ıı ı RADYO J 
1,ürk sigorta şirketi ı 

• \. . - •• -.'°"t:<I.... ~- -.~ ..... 
~ ~ -.. , 

Harlk ve bayat üzerine ~igorta muamelesi icra ef1e ·iı . ı 
Sigort:ıları halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 

····~~~ Telefon: Boyoglu- 2003 •••..t•~•ı.• .. 
Emniyet Sandığı 

Em ak Müzayedesi 
Kat'ı karar ilanı 

\lıiıayede He>•i' ~le rhua•nn cın •• ncv'lle mc•ki 
"e ınc. mi11ttt hedc!ı No 

!i52 790 

39Z 3843 

50 4856 

591 ~046 

101'! 421Z 

• 
Üsküdarda Selami Aliefendi mahallesinde Par
maklıbakkal sokağında 23 numaralı acben üç ar-
5ın arsa üzerinde kargir iki katta biri undık odası 
olmak üzere dört oda, bir sofa, bir gusulhane, bic 
matbah 'e iki yüz yirmi dokuz arşın bahçeyi havi 

haricen sıvasız bir hanenin tamamı. Ahmet Saim B. 
Cibalide Karabaş mahallesinde Kıvnlı sokağında 
eski, 9 ve yeni, 9, 9-1 numaralı yüz kırk beş arşın 
arsa üzerinde dahili ahşap kargir iki buçuk katta 
be~ oda, bir sofa. çini antre, çimento ta lık, biri 
toprak olmak üzere iki matbah, bir bodrum, çatı 
ve çinko <laraça ve on iki arşın bahçeyi ve altında 
bir dükkanı havi bir hanenin tamamı. 

Madam Kleopatra 

E y,prnltanda Camiikebir mahallesinde Ortabostan 
caddesinde eski, 19, 19 ve yeni, 21 numaralı sek
sen aqjın a rsa üzerinde ahşap iki katta üç oda, bi
r i ufak . o lmak üzere iki sofa, bir kiler, bir taşlık bir 
kuyu , l,'r matbah ve y üz elli sekiz arşın bahçeyi 
havi lıır hanenin tamamı. Hafız Ahmet Ef. 

Üsküd::.rda Tembel Hacımelımet mahallesinde At
lamataşı sokagmda eski, 45 ve yeni, 67 numaralı 
yüz aırşın arsa üzerinde kargir iki katta üstünde iki 
oda, iki sofa, bir matbahı ve iki yüz sekiz ar ın bah
çeyi havi bir diik kanın tamamı. Mubarrem Ef. 

Eski, Kanlıca ve yeni, Çubuklu mahallesinde eski, 
Çubuklm;ayırı ve yeni, Çayır caddesinde eski, 35 
altı defa mükerrer ve yeni, 8, 10, 12, 14, 16, 20 nu
maralı iki yüz otuz sekiz arşın arsa üzerinde üstü 
bekll.r odaları ve altında dört dükkanx ve doksan 
sekiz arşın arsa üzerinde bir kargir oda, kahve el
yevm bakkal (Depo olarak kullanılmaktadır) kırk 
iki arşm arsa üzerinde ahşap depo ve bin dokuz 
yU" doksan beş arşın bahçeyi havi emlakin tamamr. 

Refet 8. 

SALI 3 MART 9:S1 

5 KY. lSTANBUL 1200 ro . 
18 : Gramofon plakları. 
20 ı Stüdyo ıaz hey'eti la.rafın. 

elan •abtelif fasıllardan a· 
l.torka aada roiakatile k11n 
acr. 

35 Kv. BERLlN - KON{GS
VUSTERHAVZEN 1635 nı. 
17,30: Li.ypziırden naklen komcr. 
19 : Konfenms. 
19,30: Konferanı. 
20 : Franaızca ders. 
21 "Roaen in Florida,, iıimli 

üç perdelik operel temsili. 
23,10: Matbuata bir naı:ar, Dr. 

Royter tarafından. Müto
akıben Hamburırdan nok
len hafif konlet'. 

14 Kv. VARŞOVA 1411 m. 
18,45: Senfonik halk konseri. 
20,55: Plik neıriyah ile Yerelinin 

aaarmdan ''La Travlat.a_, o. 
peraaı. Müteakıben radyo
da muhabere. Sonra dan• 
havaları. 

20 Kv. BUDAPEŞTE 550 m. 
18 •"'ö)'tDL 
18,30: "Petria Yeoö,, orkestrası · 

nm sipn havalan. 
19,30: Fransızca derı. 
20 : Stenografi dersi. 
20,35: Büyük opera binasınd. n 

naklen Wagnerin ağır c~cr 
!erinden "Fliegende Holl~
cnder,. operasını naklen. 
Müteakıben Oatende kahve 
haneıinden naklen ınliı:il: 
Sigan. 

20 Kv. VİYANA 516 m. 
18 : Çocuk aaati. "Max und Mo 

ritz,,. 
18,30: Amatöre ait müoahabe. 
19,15: Eıperantoca ders. 
19,30: Ekinin donmasına dair kon 

ferana. 
20 : 1 nırilizee den. 
20,25: Hava raporile erteai günün 

proırrıunmı ihbar. 
20,30: Musiki sadaları hakkında. 
21 : Solistler konseri. 
21,551 Viyolonsel konseri. 
22,40: Son babe..ler. 
22,55: "Alais Doıtal,, orkeatraaı 

tarafından Viyana operet 
ve popurilerinden mürek
kep konser. 

8,5 Kv. MILANO 500 m. 
18 : Konur. 
20,35: Mütenevvi konlet', 
21,15: Haberler. 

119 4!f?.9 Kanlıcada Y>enimahalle sokağında eski, 7 ve yeni, 21,35: Bir operet temoili. Mütea 
21 numaralı doksan altı arşın arsa üzerinde tamire kıben: Müaababe. 
muhtaç olmıyan kısmı ve elli arşın arsa üzerinde 
tamire muhtaç olan kısmı havi olup ahşap iki kat- 5,5 Kv. PRAG (Praha) 487 m. 
ta dört oda, iki sofa, bir matbah, bir taşlrk ve yet- 19,20: Brunodan naklen. 

' 'k' b h • h · b' h . 19,30: Konferans. 
mış ı ı arşın a çeyı avı ır anemn tamaıru. 20,10: Kopern.içar tarafından sadı 

Ahmet Ef. konıeri. 

Yukarda cins ve nevile mevki ve mü~temilatı muharrer em
vali gayri menkulenin icıra kılman aleni müzayedeleri neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarriiı: et
miş ise de mezkur bedeller haddi layikmda görülmediğinden tek
rnr (otuz bir) gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 
4 Nisan 931 tarihine müsadif Cumartesi günü kat'i kararlarının 
çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkllrda saat on 
dörtten on beş bucuğa kadar sandık idaresine müracaat eyleme
leri lüzumu ilan olunur. 

M.M. V. Harita umum müdürlüğünden: 
l lıırltd umum mildürlül(ü fotoğrafanesintk ç:ıhşmak üzer~ bilim

tlhan ayda - 70 : 90 lira ücretli bir kııltotlyon memuru alını
cakur. Taliplerin Anknrada llaritn umum mu<lürlıığuııe mUracaatlar; 
ilan olunur. 

btanbiil Yedinci icra Mem uriu 
j\'undan: 

lleyo~lunda Yazıcı sokaıında 1 
No. hrncde Angeli. Merdi, Fanayl, 
\'ako ve ınnhalli mcıkurdı 4 , 'o. 
honede mukim iken ikametgihları 

meçhul bulunan müıevcffiye Panayo• 
tice kadın veresesinden ~:vyanyı 

Hanım ile yıne m1halli ın c:.kurda 63 
No. hanede mukim iken ı ~!at eden 
mezkOr kadın veresesinden madam 
Elen! bintl Pınoı oticcye J,ıanbul 

Evkof Müdüriyetinin Üsküdar Hukuk 
mahkemesine lkAme ve istih,al eyle 
diği 31 mayıs 85 tarih \ e 357 No. 
illm ile 248761 kuruşun t•hsili hok
krndskl illmı daireye ibraz ve ıeb · 

lijtinc teşebbüs oiunaa oıleme emri 
ırab ı lll ikametlnizin meçhul olması 
lıasebile ilıınen ıebliğaı Hasın• kırar 
\erilmiş olduğundan tarihi iiAndan 
itibaren 88 gün zarfında 35·27l!6 
dosy• numarasını hamilen doireye 
ıelcrek kanon! bir itiraz dermeyan 
etmediğiniz uıkdirde gıyabınıu ınu · 

amclei kanuniıenin ifa olunacağı 

ınalOm ve ödeme emri tebliği maka
mına kaim oiıııak iızere llln olunur. 

Zayi ettim 
Çe otı ıık ezck kazasından aldığım 

askeri ve nüfus tezkeremi ksybeırim. 
Yenisini karacağ ımdan eski,ınin 

hiıkmü yoktur. 
Çemişkezek Ba~vcnaaik nah\vesı 

Başekzek köyiınden pılabıyık 

o~utıarındaıı Ömer oğlu Huan 320 

Tarla farelerinin 
ölümü 

Mıhsuliınüzil kurtarmak 

BAYER 
fıhrlkısınıa 

ZELlO 
unelerini kulianını" Buyuk ecıane 
lerde ,.e ecza depolarında bulunur. 

G FrötıUch, Sultan Hamım·Ken
dros Han ı. ht•nbul . 

Devredilecek ihtira berat. 
Bira köpüle mayası hakkında 3( .' 

Mart 1921 tarih ve 3184 numara ' 
tıhtında 1 ~ sene ınUddetle Sinai 
mUdüdyetınden bir kıt'a ihtira beratı 
istihsal kılınmıştı. Uu kerre ınozkOr 

ihtira fruht nı a icara verileceğin· 
den işıirlsına ıeya lsticanna calip 
olan ze\'atın is~1nbul yeni po.,ıahane 

arkasında Aşir Efendı kiıtiıphanesl 

caddesinde Türkiye Hın No l 8·22de 
mukim vekili 11. W, IST K Efen· 

• diı e miııacaat rııııelerl 

20,40: Muhtelif. 
21 ,05: Luçerna salonundan naldeo 

Fritz Buı idaresinde kon· 

23,20: 
ser. 
Otomobil ldübünden 
len neırİyaL 

nal< 

Foçateyn deylrmen 
T•tocakl•rı TUrk Ano

nim Şirketinden: 
Hlssedıran heyeti umumiyesinıo 

ele1Ade içtimaı 28 marı 1931 cum•r 
tesi giinU saat 1 S de şirketin merkezı 
olan Galıta'dı Ömer Abit Hanınd> 
ikinci lııt 4 namarada icrası mu 
karrer olduğundan hlssedaranın ) "" 
mi lçıimadan !takıl beş gün en el 
lılssc senetl , rinl 01rkct merlcezinr 
ten ( ile mukabilin~• heyeti umu 
miyeye duhul varokası almaları iltn 
olunur, 

Ruznanıei Müzakerat 
ı - Meeihi idare '" murakıp 

raporlarının kıruıL 
I! - 9.JO senesi blitnço>unun 

ye klru zıur he ıbatının kabul ve 
tasdiki, meclisi idarenin ibrası, 

8 - 931 senesi için medısi 
idare azılınnın tayini ve hakkı bu 
surlannıo tespiti, 

4 - 931 senesi için murakıp 
tayini ve ücretinin tespit~ 

lstanbul Asliye Mıhlıeme1l Dör· 
düncü Hukuk Ollreslnden: 

lstınbul Evkaf müdüriyetının 
Cıgalo~lunda Cezrikasım mahalle
sinde Nuruosınaniye cadd .ıinde 
Mollafenarl sokağındı (9,13) No. 
hanede mukime Fethiye 7.elih> lla 
atın aleyhine ikame eylediği ılav• 
müruru zamandan dolııt reddine dair 
udır olan 7·2·31 Tı. ve 31 No. 
ilAm ıuretl muınaileyhin berayl ıe"'lııt 
lkameıgAhına ir;ıl kılınmı~ hede 
mübaşiri tarafından verilen şerhte 
mumaiieyhin ikaruetglhının meçlıu' 
ldüfi gösterilmiş olduğundan telılit 
makamına kaim olmak uzo,. ollıaptak 
ilAnıııı bir sureti mahkeme di\'an~ ı 

~esi mahalle hey'cri ihli)ırivesinc 

ve talik ve tehlij'; aJ!lmiı oldo~u ii~ıı 
olunu• . 
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8 M!r.LlYET SAl.I :ı :\<!ART 1931 
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Zayıf ve iştihasız 
olanlara FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI kullanınız. He 

eczanede satılıı 

• 
Dsha uzun ve daha genış ... Yeni 

güzel renkler ... Yeni tekemmüliit ... 

Fabrika ınşası münakasası 
İspirto ve ispirtolu 
Müdürlüğünden: 

İçkiler İnhisarı Umumi 

Yeni mezayalar ... Şayanıhayret bir derecede 
· 1- Diyarıbekir Dağkapısında park civannda tadilen ve ilave 

suretile yapbnlacak soma ve rakı fabrikası binasının inşası kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

ucuz fivatlar .. . 

HUSUS{ MEZAYALAR şunlardır; 
Akslar arasında daha uzun tul-109 pus) 
(2m.77); yeni Fişer Karoserilcrı; maili ön 
canıı ; kabilı ay ar ön oturacak mahallı ; 
ycnı döşemeler; yeni dahili tefrişat; 
kromıyom kaplama; yenı sistem klakson; 
telli tekerlekler ; hususi modellerde 
radyator ızğarası ; takvıye edilmiş potrcl
lcr; dökme demirden mamul şanjuman 
ve difireıısiyal mahfazaları ; cebri tarzda 
yaglama; çelik voland kasnağı; lriamılen 

mahfuz dört tekerlek frenleri 

Yeni Maruf Sınıf· 

CHEVROLET 
CHEVROLET tarafından yeni altı silindirli maruf 

Cbcvrolct'de tecessum ettirilen bir çok hariıkulade 

meuyalar bu otomobili kendi fiyatına nazaran cidden en 
mümtaz bır mcvkıJ suut ettinnişdir. Yeni mezaya
lartian en mılhimmıni teşkil eden, ön ve arka tekerlek 
göbeklen arasındaki rulin ıki pus daha fa7Ja uzunlugudur, 
(geçen üç sene evvelki modellere nazaran tul beş pus 
daha fazladır). Maruf Chevrolct'yi hakikaten kendi 
fiyat sınıfına nazaran büyük bır otomobil haline kalp 

eden bu maruf mezayalardır tmfaına nısbcıle uzun 
bir tulde bulunması gösterişı gozel bir hale kalp etmış

dir. idare ve ıstrahac cıhctilc pek mükemmeldir. 
K.ıymetce seleflennın fevkındedır Her biı ·ıks:im 

ve teferruat umumiyetle otomobilııı harekiiı ,.e gosıe

rışine ayrıca bır nadıdclık bah~etmekdedır Bu y;nı 

Chevroleı her vcchıle marufdur. Buıuı> bu fevkalade;· 

liğc rağmen şımdı bu otomobıl g<t}CC ucuz b~r 

fiyattadır. Bugıin otomobılı tema~a cdıııız. Bununla 
bir gezintide bulunarak, kanaat kesp cdınız. 

GENERAL MOTORS NEAR Eı\ST S.A. 

iR.I 

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

3- Münakasaya ait evrak takım halinde idarei merk~ziye muha· 
sebesinden (25) liraya mukabil taliplere verilecektir. 

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

• Çatalca Ziraat Bankasından; 
.'\~ık arnrnıayle parap ·e· 
\İr':1..•ct.:k g:t)ri men~ uLin 

11~ oldu~ıı 

'.\kzat k:ıymc,imlt: pzılı ol 
d ı.~u iiurı• :ı 1 O do nim tarb 

1

4 ktt'a<h .l 15 dimu 11 tarla 
\ı!' ÇH\J'" 

! 8 "ıt'ada ı ~6 dönüm 
tarla 
7 kıt'ad:ı 21.) diinüm tarla 

,.; çaıır 
"? kıt'ad:t ~2!' 1.löniın1 tarla 

;; kıc"adc '1 l (J th 3unı tar! ı 
\'e ç:ı) ırn 15 de <) hi»c<i 
ı 9 kıtada :ı.Q,'; dnııiim tnrhı 

ve çayır 

:ı kıc'ad 2U dııniiııı tarlıı 

VL' .. ayır 

:ı lfo'da .~4 döıılim t:ırla 

5 kıfad:ı 5:! dönııın tarla 

;ı kıt'da 4'.1 tliin ıııı rnrla 
v.:: çayır 

2 ·ıt"ad:ı 25S diinıım tark 

2 kıc'ada ,340 dı iı~ı:ın 3c\ kk 

(,a) rı menkul un bu 
Jıın,hıll;u me\ kii ve 

ınalıallesi 

Tursun köyunde mııh 
telif mevkilerde 
1 ladımköyünde muh
telif mevkilerde 

Baklalıda muptelif 
mevkilerde 
(,,atalcada muhtelif 
me\ kilerde 

., ., 

\'.Jkk-ı~ kerye,indc 
muhtelif mevkikrdc 
Iloyalıkta muhtelif 
mevkilerde 
Orınaıılıda muhcclif 
mc kilerde 
lııecc~i1.dc muhtdii 
mevkilerde 
Baklalıda muhtelif 
ille\ kilerde 
<)r ·ıinlüde m..ıhtelif 
mevkilerdı· 

Kurfallıda mııhtelif 

mevkilerde 

" " 

• 

Takdir 
olunan 
kıymet 

Lira 
1<75 

Artırmanın 
yapılacal(ı 

~ün ve 
saat 

25-2-931 il:i 
Q·4-93 I 

.l 15 " " " 

130 ~ ., .. 
1500 

1090 - ,, ' 

927 

147~ 

91 " . 
184 ., " . 

150 .. " ,. 
• 

1020 ,, " .,, 

1140 " . .. 

Medyunım hım 

h ıviycti 

'l ur~un i\oyiıııJcn J lıı 
hey op;Ju l\~zıııı il 
Hadırnkövünde 1 lalısa 
binti Sait ve o~lu \ n ·ıf 
bin Aıiz 

Baklalıdan Ahmet keri 
Ayşe il. 
ı;.ıcakada 1 I, s ııı Ef, 
nesi Ayşe ı ı. 

Çatalcada Hn•an Ef, 
mesi Eşref Enver 11. 
Nakkas kırye>indeıı 

oll;lu :\leh et pehli\"n 
Boplıktan s~yyit 

i':thcm ap;a 

Ormanlıdan Ü>mnn 
Zeynel 
lneceğizdcn Ali oğlu 
sin Aga 
BaklalıdanaTopuz 1 lu 
oğlu Abdurrahman 
Örcünl .den Bayr 
Seyit ojı;lu Hli. eyin • 
Kurfallıdan Mehmet 

validesi Facimc ha 
binti Abdullah Be) 
Kurla!ıdan Süleyman 
oğlu Mehmet bey 

ı ı kıt'ad:ı 282 döntim t:ırla Akviranda muhtelif 900 ,, " ,. Akvirandan Tahsin 
mevkilerde oğlu KAmil ağa 

12 kıt'.ıda 218 diiıııinı tarla Tursun köyliııdc 1061 ,, ,, ,, Tursun köyünden Eı 

YC çayır muhtelif me,·kilerde oğlu ilacı Tahsin ağa 
1931 Modeli Maruf CHEVROJ"'El 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

2. NCl KEŞİDE 11 MART 1931 DEDIR 

BüyOk ikramiye 
35,0 O ı·radır 

Ayrıca: 

ve 

15,000, 
10,000, 

12,000, 
8,000, 

Liralık ikran1iyt ... 

25,000 
Liralık bir ınükafat vardır .. 

TURKIYLDFK/ AC.1.'"T ~L.-!R 
LEWISHECK ve ~URBKASl,Amcnkan üır;ı.ı (Pang .. 111), J~ 1 t1N8Ul
KIRMIZI YILOIZ MÜESSI SESi, Ml'RSIN-R. E. TURll.L, H;o\ım 
Ap Çanı'Sı 11·13, /Zı\1/R-\1t.IFTU ZAOC ı\.lEHl\tFT Hı\YRJ ~c ALI 
VELi MEHMET ALI HL\L\'R GALIAl'INTAI'- ALDI KAÇDI 
ZADE RÜŞTÜ YICL"LFRI, .\11,llSUN-KUMRU lADE OILDER 
MEHMET>< ERZURUMLU /.ADE AH.\ıET BEYLER, TR/IBZO.\·
ANADOL MOTORS, sıv.1.\-DAKKAL DAŞI ZAUJ2 NURi BLY. 
KONYA-TÜRK TEAL ŞiRKETi, ANT AL YA-iMAM ZADE Aı.I 
KAMiL" MAHDUMLAR! lmamogıu Han, Kii YSERl-AllAD ZADI' 
IHSAN " Kl\Sl\P ALI ZADIJ IS,\MIL UEYLER, K.1STllMO.VU 

AOEiMi IKTıDARA KAIP!SI~ 

GLANDOKRATi 
\lc~hur profcsı1r Stcin1c:1 \C BrO"ı\:l 'cı:' .ırd'uı ınuhı:n kc~f 1 r. 

O S:ıuş mah3lli" Z·ı;ııan tczı tlcp<• ... u, Ba~lÇ kıpı ,t-;~ !~tınLıı: 

oc:c:o:e: l\ncusu 200 kJrd l ı:. c:c:c::c 
~-------~--ııım:-_ııı111111 ... llllfımııım:ıı~~----~ 

Dev:et Demir yolları idaresi ilanarı ,.......... .... .. 
Konya - Yenıcc btcı üzerinde 1 ':ıcı, ı•ı ,;"')' n' C!\ rınd.ıki 

taş oraJ,J.mndan \·ıkarılarak ~00') '11.1 1' .1 • t k-"''lı zar[i;ı n'iıı:ı

hsaya kon 11111,t ır. 

\hiııakıı>a 1 lı ıT'.:ırt 1J.1 l p:ız·ı. tc ı glİ~:ı '11 it 1 ~ te Aıık,ırada 

clevlct dcmiryoihrı idaresinde rnr .. ::ı 1 tır. 

:\llinaka>aya i;c'r:ık L b:l'kluin t< ı..n 11 el t11pl.ırı111 \C muvak
kat ttnıin:ıtlannı 3) "' ı; h:c ,, . .;c ı · ,.ıo :ı 1;;ı,1; ı ~.ınıi vın k;\tip· 
lijı;ine n···.ı elLrt 1:11 ı<'ır. 

Tal'plcr :n11r~i., '1 ,crtıı:ı"ı lcri"' '. r !• ımıkalıiliııdc ;\ııkara 

da, l Jav,larpa~,lll. ve l~<ıll). l 1 ı idırc \ < 1.n ·~dııdrn tu'nrik ede· 
bilirler. 

De·ı!et DaT.irıolla:·• v~ Limrıhn Urııı m :d:ırcsinden: 
B lecik • Karnköy arası;ıd:ıki Bey .:lem , .o_JTÜJünün tamiri 

dolayız:!e 5-3-931 tarihine müsa if perş~mbe g~;ıü 4 ve 3 
No. lu l::ıtarlarım z y:ıln•z Haydarpaşa - Arifiye • Haydarpaşa 
arasında se;rüscfor edecekleri \'e Arifiye - Er,: iıeh!r - Arifiye 
arasında seyrüsefer etmeyecekleri mubtere;n chaliye il~n olunur. 

* * :~ 

Vadeleri hulLil ctıijı;i ve tebliğ edilen ihbarname müddeti dahi geçtiği halde Bankamııı:a 

borçlarını ödemeyen yukarıda isimleri zazılı mcdyunların merhun gayri menkul malları aşa~ı 

şerait daire-inde nıiizayedeyc çıkarılmıştır. 

ı -- Yukarıda gösterilen gayri menkullerin arurma ~oırtnıımesi 25·2·931 tarihinden \< ~ 

tarihine kadar Çaıalc:ı Ziraat BankasındJ herkesin görebilmc;i için açıkur. 

2 - Artırmaya i~tirak için yukarıda yazılı kıymetin % JO nisbetinde ıeminat akça'ı ı;oterikce 
.3 - lıblı j\'.ıyri ın~nku!Lin üzerinde hakları olanların 20 gün içinde müracaaı etmdcrl J,\znı 

ve aksi halde hakbrı tapu 'iciliyle sabit olmadıkça qtılan bedelinin paylaşma sınd:ın hariç kalaca!,Js 
4 - ~ lezkiı · gayri men kullcrin 9-4-9;l ı tarihinde Çatalca Ziraat Bankasında !halci en eli) 

riııin icra cdikrejı;i il;\n olunur. 

lstaı1 hul sıl1l1I rniiesseseler mÜ-· 
lHıvaa1 koınisyonu riyasetinden: 

• 
1 Jeybe!iada verem sanatoryomunda yeni yapılacak pavyonda 

yaptırılacak 54~0 lira hc<1eli ke~i[lj knlorifer tesisatı olbJptaki 
keşifııaınc ve rnnzim edilen şartnamesi vcçhilc ve l 7-mart-1931 
,alı p;iinıi >:ıat 15 te kapalı zarf usulilc ihale edilmek lızrc mü
n ık asaya konulııııı.ştllr. Bu baptaki ke~ifnameveşannanıeyi görmek 
istiycııleriıı komisyona vefazla maltımat almak ve mahailen tetki· 
kat yapııı.ık i>tiyenlcrin mezkôr miics~c>cyc müracaatları ilan 

oııınur. 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden : 

ı 050 kilo deri parçası: 14 Mart 931 
5000-30,000 kilo talı ta kapakları: 16 Mart 931 
fR kamyon ve 14 kamyonet köhne lılstiklerl: 18 Mart 931 
Pazarlıkla satılacak olan bu iiç kalem eşya için hizalarında 

gösterilen günlerde saat J0,30 da Galatada mübayaat komisyonuna 
müracaat edilmelidir. Talipler deri parçaları ile tahta kapaklarını 
Cibali ve köhne · ı.1>tikleri de Azapkapısı levazım ambarlarında 

görebilirler. 

T eşebhüsatı İktisa 
Türk Anonim Şirhtiııd• 
TcşeLblısaıı lkti-adiıc Ttirk 

nim ~irkeıiniıı his<edaran ~ 
umumi\•. i 2fi mort <ı31 t 
müsadif p rşembc ~unu ;.c 

sonra saat 1.5 ıe irkccln ıne 
bulunan Galarn'da Voyrnda 
sinde Hahıiv.r l lrnınılaki 
mahsusasında ""' adi ede iÇI 
davet olunur. 

Ruzn:.ımci mıizakcr:ıt: 
1 - Meclisi idare 'c n. 

raporlarının kır~:ıti, 

2 · llil:\nço '° kılr ve 
hcsahının tetkiki, 

3 - :\le lisi idare azası 
murakıbın ta}inl ve ücrctinın 

4 - Meclisi idare azasın• 

lecek mczunivct, 

f ilU'i'iL'"'nTE'L 
Terki ticaret dolayııile dcvr 
ektir. Talip olanlnnn otelci!er 
eti reisi lbrahim Beye miırac 

Devredilecek ihtira be 
Bira Köpük • la yası ha\ LıP 

Devlet Dcm'ryolları Umumi i laresi namıua bir sene müd- p• •• d •• • t• d mart 1921 tarih ve 3185 - 0 

detle Mersin limanına gelecek eşya levazım ve emtcanın ıyango mu urıye ın en: ~~~~~üd~~ıyc~~de~·~~ k:.• 
tahmil ve tııhliye9i kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Numuneleri veçhile 400,000 adet evlenme evrakile beratı istihsal edilmişti. Bu 
Münakasa 23 mart 931 pazartes'. günü saat 15 de Anka- ı h · 800,000 adet tek, ve çift istida kiğıdiyle 50,000 adet noter mezkOr ihtira ru ı veya ıc• 

raıla Devlet decı;ryollan idaresinde· yapılacakbr. k leccp;inden lştiruıu vevo 1 
Mtmakasaya iştirak edeceHerin teklif mektuplarını ve kağıdı tab ettirilece tir. tal!P olan zevatın lsıınl ul '\• 

Jandarma ihtiyacı ıçın 2000 · 3000 liralık yün çorap aleni muvakkat teminatlarını aynı günde sııat 14,30 kadar komisyon Taba talip olacakların e.vlenme evrakı için 7-E-931 cu- tafian' ırka.ında Aşir elendi 
ıminaka a ik satın alınacaktır. Şartname ıandnrnıa imalathanesin· kitip!'ğine vermeleri J:izımclır. martesi, istida ve noter evrakı için de 9-3-931 paz:ırtesi hanesi cad<le>indc Türki)• ıI 
den verilir, münakasa l 8•3-931 çarşamba glinü s.ıat 1 S tc j"n· Talipler münrıkar, 1 ş:ırtnameler:ni iki lira mukabilinde s:ıat 15 te münakasalan icra edileceğinden pey akçaları ile 18-22 de mukim ,·ekili JI, 

l~a~~~.:~~~~t~-~~~~i~~~~"'~·~pılaca~nd~n: y~vmi m'.:z·~~ ı~ir~,ı:a_t~.1~1i:p:!c:ri~n~_:A~11~k~a~r~a,~K~o~:ı~y~,1~v~c~H~a~y~(~·:ı~r~p~a!fa~c::'a~i·~· :ı:;~·e~v~e:zrı~e~l~e~ri~ı:~d~e~ıı~t~e~d~a~ri~k:.J~b:ir~li~k~te~p~i~y:a:ıı:g:o . .,... m::U:d:ür~l=ü~ğün'.:::de~m=l:te:şe::k:k:i!~ta:yy'.::a:r:c_m=a=b=a~y:a:at~L'-:T=.(:)K:=E:[e::n:d:;liy:c;:m:u~ra~c;;ao~ı;;c;:-:ıt 


