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vatandaşların intihap hakkı, kaç yaşından itibaren başlayacak? 

Te,kllAtı Esasiye kanunumuzun bu meseleye dair olan maddesini tadil için bir tekllf hazırlanıyor. , 
Rey vermek hakkına mallk olacak vatandaşların 2t yaşını bitirmesi kanunda şart koşulmu,tur 

bahsoluyor. ANKARA, 5 (Telefonla) - Yeni intihabın netic~i rejimin 
're hrkanm millet nuanndaki mevkiini yeniden göıterecek, son 
zemınlarda sisli bir çok ihtimaller arasında biril;>irini na~~en 
lıir sürü hal>erler içinde istikametini ıatıran dabdl ve baJ:icı .~
un umumiye bu memleket halkınm inkılaba olan ıevgiterim, 

Malumdur ki, Tetkilatı esasiye kanunumuza ıröre 
İçin çalıtmak mecburiyetinde olan gençleri vaktinden evvel po
litikanın bozuk ve karanlık havasına karıttınnakla ne bir isabet, 
ne de bir fazilet mevcuttur. 

Halk fırkaıma olan emniyet dereceeini bir daha ırörec:e!'- . 
Büyük Meclisin yeni intilıaba ıritmek kararını Dahilıye ftki

.. vilayetlere b_,dirdi. Bu dakikada memleket, intihap. faali!~ 
batlaınıt bulunuyor. Tahmine nazaran kanunun d~lf ettığ! a~
ırari müddete ıröre intihap en çok alb hafta sürecelı.tir. Mayıs ipti
dasında yeni Meclisin toplanmuı kunetle umuluyor. 

on sekiz yaşını ikmal eden her erkek Türk, meb'us inti
habma i9tirak etmek hakkını haizdir. Halbuki hürriyet ve 
demokraside bizden çok ileri giden bir çok memleket
lerde vatandaşlar yirmi bir yaşını ilana! etmedikçe rey sahibi ola
mıyorlar, intihaba karıtamayorlar. Biıı:im bu itte bir istisna te§kil 
etmeye, -dir ve müstesnaların arasına karl§mamıza esaslı bir lü
zum olmadığı kanaati umumidir. Bu umumi kanaati dopran se
bepler de az kuvvetli değildir. 

Tqkilih esasiye kanunumuzun bu maddesini tadil.için ayni 
kanunun 102 nci maddesinin ihtiva ettiii hükme ittdMten bir tek • 
lif hazırlanmaktadır. - 102 ~ci madde mucibince tadil teklifi 
)1i Meclis azayı miirettebeaiain la.kal bir ıiilüaü tarahnclan im
za olunmak tarttır- Bizde rey vermek hakkma malilr ola
cak vatanda9ların yirmi iki ve ya hiç olmazsa yirmi bir ya9ını 
bitirmesi kanunda bir tart olarak teabit olW1acaktrr. 

Acaba Türk vatandqlan kaç yaımda rey vermek hakkına 
malik olmahclrrlar. Bu meaele timdi Aakarada fı~kuun yüksek 
mahafilinde, lriiktimet erkinı arumda ehemmıyetle mevzuu 

Meseli, Maarif tetkilitmııza ve umumi ha,.atımızdaki tecel
Hyata nazaran on sekiz ya9mda bulunan gençlerimizin çoğu lise 
tlhailini bile ikm.t etmemit vaziyette bulunuyorlar. Bu itibarla 
henüz mektep ve tahsil hayatında yalnn yüksek ve milli ideal 

Bu intihabatta tatbik edilebilmesi için teklifin bu hafta için
de kanuniyet keabetmeai zaruridir, 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

ıstanbulda 
D. Bankası --
Hissedar kaydı 15 

nisanda bitecek 
ANKARA, 6 (Telefonla) -

, n1ıuriyet merkez ba~asııun 
~a!iycte geçmesi artık bır za-

yeni ap faaliyet· 
IY eni meclis 

ANKARA 6 - Yeni intiha
bat hazırlıkları faaliyetine baş
lanmıştır. Gazi Hz. nin intihap 
beyannameleri ve fırka namına 
işaret buyuracakları namzetler, 

'ln meselesidir. Bu hususta 
·e ~ '1mlı ve dikkatli çalışılrnak
dır. On iki buçuk milyon lira 
dar sermayesi temin edile~ 

ı müntehibi sanilerin intihabım 
müteakip neşredilecektir. 

• nkanın diger iki buçuk mıl
ytın lirasına da hissedar bu~un
mak üzeredir. Her halde nısa
nn: on besinde kayıt muamelesi 
ıknıal edilmiş bulunacaktır. 

Solda Kt1zrm f>I. Mulist F/yastl tdcrkm. sa/do '.fi/iti Mu/isinin torıht içtimaından bir intıba. 
Hükumet banka hisse senet-

lerinin memurların, zabitlerin lnti·hap cetvellen·nı·n tab'ı du··n ve biitün halkın elinde bulunma 
sında çok faide ta~vvur etme~ 
tedir.Bir müesscscnın sennayesı •• ti • k ı d• Id • 
nin bütün memlekette, mütefer- gece sura e 1 ma e ı ı 
rik ellerde bulunması, onun için 

l)İr kuvvettir. Daimi encümen bu gu·· n toplanarak heyeti teftişı·ye 
Herkes o müesseseyi benim-

~cr. Cümhuriyet Merkez banka vazifesini görecek, İntihap programını yapacaktır 
sının memleket dahilinde ve ha 
ricinde ehemmiyetli bir vaziyet 1 tebligat üzerine şehrimizde ye-1 · 
ve itibar kazanacağı muhak- 1 ni meb'us intihabatı hazırlıklan 
kaktır. Bankanın ehemmiyet ve na dün sabah başlandı. 
ve memlekete yapacağı iyi~le 1 llk iş olarak mahallelere tevzi 
ri takdir eden saWıiyettar bir edilecek olan intihabata iştirak 
:ı:at dedi ki : edeceklere mahsus cetvellerin 
"- Her işte ilk tesir, .~zun tabettirilmesine evvelki gece 

müddet devam eder. Dahılı ve başlanmış ve dün cuma olması-
harici efkan umumiyenin bu na rağmen bunların basılması-
milli müessesemizi emniyet ile na devam edilerek dün gece sa-
karşılamalarında bir çok amil- baha karşı ikmal olunmuştur. 
ler arasında bu bankanın başına Dün öğleden sonra Vali ve be 
geçecek adamların da büyük lediye reisi Muhiddin Bey bele-
tesiri vardır. İdareye memur e- diye dairesinde gec; vakte kadar 
dilecek rilesanın şahsiyetlerinin intihap istihzaratile meşgul ol-
ve bunların mevki ve kabiliyet- /smtt -Pş. ttcdidi intihap maza- muş, nezd:nde toplanan belecli-
lerinin bu itibar üzerinde çok' keresini Mecliste dinltyor ye muhasebe ve levazım müdür 
mü~ssir olacağına kaniim. Cüm Büyük millet meclisinin tecdi ı leri ve şehir meclisi başkatibi 
h~~ı~et_ Merke~ ~ankasının li~: di intihap kararı dolayısile Dahi• beylerle görüşerek icap eden mu 
muduru umumısı ne kd~ mi ecd tiye vekaleti tarafından yapılan. karreratı ittihaz etmiştir. 
ıdare reisi ve azası un er en 
ibaret olacak, bu hususta henüz 
mukarrer bir şey yoktur. Fakat 
İsmet Paşanın bu meseledeki 
hassasiyeti vehükumetin işe cid 
diyetile mütenasip bir ehemmi
y~t verdiğini yakından bildiğim 
ıçın bu intihapta tam bir isa
bet olacağını umuyorum . ., 

Y unanistandaki 
metruk evkaf 

ANKARA. 5 - Gayri müba 
dillerin Yunanistanda terkettik 
leri zürrai evkafla terkedilmiş 
olan memleketlerdeki evkafın 
hususi ve ahdi vaziyetleri Mali 
ye vekaletinden müte~ekkil ko
misyon tarafndan tet~ık olunup 
böyle vakıflar için bir'hak kabul 
edilerek bir rapor hazırl~n~ış 
ve heyeti , ekileye sevkedılmış
tir. 

Tütün inhisarı varidah 

• 

Teraıdi intilıop ıçın Mecliste rey 
verilirken .. 

İnihap heyeti teftişiyesini teş 
kil eden daimi encümen bu sa

(Devamı 5 İnci sahifede) 

iflas mı? 

İntihabın elli günde intac; etli 
lebileceği tahmin olunuyor Ye
ni meclisin ancak mayıs iptida
larında toplanmaşına intizar t.· "' 

dilınektedir. f '<1 ı arılı bır martan sonra Kultll ilt b~rabtrt kalan Halıcıotlu takımı 

lzmir valisi umumi 
müfettişliğe 

tayin edileck .• 

:Kuleli : 1- Halıcıoğlu: 1 
Askeri kümenin bu en kuvvetli iki 
talamının maçı çok heyecanlı oldu .. 

F enerbahçe : 1 - Beyl~rbeyi: 1. Kasımpaşablar 
Kurtuluşu 5-2 yendiler 

Tahsin Paşanın 
hatıratı .. 

Abdtllbamidin Meşruti 
yetin illnını niçin ve na 
kabul ettipi, Yıldız UJ'a-11 
ymm blltlhı esrannı bu ha 
brat ııahifeleri Iİze 6ire 
tecektir. 

Pek yakınd 
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1 Hukuk bahlslerl 1 
İcra ve İflas kanununun 

\adili münasebetile 
iV Sıddılı S.mt 
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HARiCf ·HABERLER •• 
Hint millicilerile itilaf edildi 

-~~~~~~~~~~~~~~ 

tcra ve iflas kanunumuzaldukça büyük bir tesir yapama- Avam kamarasında ı h""k" ti. k yfi ti. lkı ~öre bir para alacaklısınm; hak yacaktır. Çünkü asd işi uzatan ame e u ume e ye a . ş-
b ister bir kaziyei mahkemeye kanundaki müddetlerden ziya- larJ k b J tti" F k t h J'f} d ""} 
müstenit olsun. ister henüz böy de tatbi'kattaki noksanlarıdır. a a u e • a a mu a 1 er memnun egı .. 
'e bir hüküm ist ihsal etmemiş Bu müddetin inkızasmdan 

Meb'us tahsisatı 
•• 1111 • 1 

"Meb'usluğun refah verir d 
güç geçindirir olması 

Meclisin kudretini arttıracak 
• b:ılwısun; alacağını istifa ede- son 68 inci madde icra dairesi Tebrı·k D d.k d eı·rı·k ~;~mesı için müra~t ede~eği ni iiç gün zarfında haczi tenfiz- • • e 1 o u 1 •• 

• 

ık~ yol vardır: Hacız ve ıflis le miilı:ellef tutmuş mütehassıs U 
bor;lunun tekmil patrimoftm- ... komisyonu da bunu yirmi mumi valiyı" ve 1 l v ı h ·ı 
na vaz'ıyet edebilmesi ve dört saate indirmiştir. Fakat ta ya e İa tı l e 
hukuki muameleler yapmak maatteessüf haczin tenfizi de Hintlileri zevcesi arasında .. 
salahiyetinden mahrum bırakıl- değil yinni dört saat, hatti iiç 
maaau intaç eden iflis ancak gün, güıı1en:e mümkün olmaz: methediyorlar BRUKSEL, 5 (A.A) - İal 
tacirlere tatbik edilir. Borçlu- Memur muavini haw talebini ya kralınrn oğlu prens Hum-
nun bazı mallarma vaz'lyet o- memura aızeder. Emen önün- bert ile zevcesi prenses Marie 
narak bunların nakde tahvilin- deki dosyalar içinde btmalan Jose hakkında son zamanlarda 
den tbaret olan haci.s yolu iae ve karar veremeyen bir ı:nennı- muttariden ortaya atılan betha-
hem tacirlere hem de tacil- ol- nuı bu haciz talebi baklanda hane şayilar münasebetile Belga 
mayanlaca kabili tatbik ameli bir karar vennesi. için günler ajansı muhabirlerinden biri bir 
bir mıuldür. geçer. Ve zavallı alacaklı da taknn yüksek şahsiyetlerle te-

Hacze tekaddüm eden bazı gider gelir. Bundan aonra da masta bulunarak kendilerinden 
müddetler ve merasim vardır. memur hace gidebilmek için bu husus hakkında istifsaratta 
Kanunun tatbikinden en ziyade muvafık bir gün arar, çünkü ge bulunmuştur. Bu zevatın cümle-
şiktyeti mucip olan bımnla•- rek dairede ve gerek hariçte si, prens ve prensesin gayet iyi 
dan biri de bu müddetler ve başka işleri de vardır. Bu günü ' geçinmekte olduldanm ve Bel-
meruimdir. Kanunun 67 inci bnlmakla da iş bitmez. Kanun çika kral ve kraliçesinin bu cani 
maddesine göre alacaklı ancak gayet insani bir maksatla, hac;.. , yane iftiraları derin bir nefretle 

Türkiye Avrupa ANKARA, 6 (Telefonla) -ırasında pek basit bir g 
t Hakimiyeti Milliyenin bugün- min edebilir.tnkılip f 

Birligı" ·ne kü tı:ışmakalesinde meb'usıann di meb'usıa.nna iş ve 
tahsısatma temas eden Falih vasıtalarını şiddetle 

d ti• k bul tti• Rıfkı Bey başmakalesinde ez- miş olduğunu da d · .. ave a e cümle diyor ki: .zundır. Tahsisatın azal 
'_'Fırka, Yeıt! intihap karannı idare kadrosu için de i 

venrken mebus tahaiu.tmdan Mıeb'ualuk, rahat ve ref 
Y~~ otl;1Z iıı~eğe de lüzum meslek olduğu zaman, 
gordü. Bır İngıliz gazetesi A- biliyetlerin gözü M 
vam kamarasmm nüfuzdan dü- Her meslekteki muv 
ıüşünün baş sebeplerinden biri Meclise doğru bir adım 
o~~ ~isatı öne sürmek• likki edilmefe başl 

ı dır. Bız, mılletten her gün f Bwıım tehlikesi me 
ı da~I~ Ye ~ istiyoruz.. dır. En iyi Meclis, 
Meclisın kendi, halka ömek ol- Mtlriin bir idare ile hiç: 
ı~ı i~. Meb'usluğun refah ve göremez. En iyi ihtisas, 
rı! .degil, fakat a~ güç geçin saOannda kolaybkla 
dırır olması, Meclısın kudretini Cümhuriyetin siyasi tari 

4 l arttıracaktır. Geriye kalan tah- him bir safhaya girmiş 
borçuluya ödeme emrinin tebli- ze gidileceğinin en aşağı bir karşılamakta olduklarmı beyan 
ğinden itibaren onbeş gün son- gün evvel borçluya bildirilmesi etmişlerdir. Maamafih ciheti ad 1 

ra haciz istemek salihiyetini ni mecburi kılmıştır. Borçlunun , liyenin bu şayiaları icat ve neşre 

1 sisat şimdiki Ankara şartlan a· maktad!I".,. 

ha izdir. İsviçrede bu müddet birdenbire icra memurlarile kar . /denler hakkında takibatta bulu- lzmir futbol maçlan 
1 

20 gündür. Ödeme emrile haciz şı karşıya gelmesi, kendisinin Mr. dtnn aup bulunmayacağı malUm de-
ıtrasmda borçlu lehine olarak ve ailesinin ani bir surette bu ğildir. 1 
kabul edilen bn mühletten malı: vuiyet karpıımda kalması çok . ~ihaye.t. Hindistan mill~- İtalya voliahtı ile Belçika kra Tt ı f.I: Riiştii /ley ~~M_1Rf-·6bo(t.A) - Bugün 1 Şark Spor kulübü ikinci 

ar 
iT 

ğl . c 

~t bo~çlun~n haciz gibi fevka- acı gö~üştür. Fakat bu in- ~i~en ıle lngılız!er. acasmda bıc lırun kız! ~eçen sene evlenmiş- şe nmız ut culan arasında n arasında yapılan üçüne 
iade hır vazıyet karşısında kal- sani huküm, memleketimizde ıtılil elde edebıldı. Gelen tel- ler ve oRmada bu vesile ile pek ki C~EVR~, 5 

_(A.A) -Tür ıbaş maç yapmıştır. ta, sıfıra karşı üç sayı ile 
madan borcunu ödemesi imki- çok feci neticeler vermektedir: gcal hab~.rleci bu itilafın teler- parlak merasim yapdmL'jtı. De- ye .~~ omısyo~ua~.ma- . İz~r Spor takımı ile Buca i- yaka Spor taknnı galip g 

t · k · B' B ı ebl" ruatın gosterecek kada u: il d"kod yıs~ ıçtıma de\:re:ııne ~~~ 1 ~. takım. lan arasında yapılan tir . nım emın etme tır. ınaena- .orç ;uya t ıgat yapılması i- __ '.. . . re :a ! ı u çıkarmağı kendilerine iş etmeg. ı kabul etmıştır. Turkiye, bınncı maçta, İzmir Sporun bir Do"'rdun·· cu·· nta", Tı"ı' r'.· .::_ 
l~?'h ~k makul ve insani bir hü çın hır günden fazla bir zaman go"!nuyorsad~Ga~dı. ıle umumı edinenler her yerde bulunduğu k " - v k~mdu_~· Bu onbeş veya yirmi geçer ve bundan sonra da ek- v~lı acasın~akı muza~eca.~~n n~- gibi yüksek tabakalara mensup ~ısyo~ ~urah~s ?,1a~~k Ha sayısına karşı, Buca takımı iki Altınordu ikinci takımları 

ta gun muddet kanuna nazaran ser borçlular haczi kabil eşya ttcelenmesı ~?layısıle og~em- olanlar da ortaya çıkarılan şayi- ncıye_ v.e~~ Tevf:k ~uştu Bey- say yapa~ak galip gelmiştir. · unda yapdrruş ve her iki 
~; azami b~r müddettir. Yani öde- ~·· hiç olmazsa komşusunun len esaslar . ıtı_l~lın m~I_ııyeti alarm kendilerini istihdaf etme- efendiyı go~derecektır. . Altay ıle Göza:ıı:e .i~ci ta- sıfır sıfıra berabere kalmş 

me emnne karşı serdedilecek evıne taşır. Tatbikatta bu yirmi. hakkında bıc lıkır vecebılıc. Bu sinden kurtulamazlar İşte Avru Beynelmilel hakem muıala kunlan arasındaki ikinci maçta, Altmordu ile Karşıyaka 
c; şi~ayetl er ve itirazlar da bu dört saat mühlet son mal kaçır itililla Hindistan millicileri ge- panm iki hükümdar" ailesine P~~ts, 5 (A.~) - .Ay~ Altay sıfıra karşı bir aayı ile ga- birinci takımları arasında 

mud~et zarfında hallolunacak ma müddeti diye nam kazanmış çen sonbaharda Londra.da top- mensup olan gene; prens ve pren meclısınde ~~ı h.~ketn!-ik ~- lip gelmiştir. lan beşinci maç ta birer sa 
h ve yırmi gün, kanunumuza gö- tır. MemleketimiMe haczin ih- !anan konleransm kararlaştırdı ses hakkında da son zamanlarda sakınrn tasdikine muteallik mu• Karşıyaka Spor k.ulübü ile berabere kalmıştır. 
c· re onbeş gün, sonra behema- ban usulünün mazarratı hak- ğı esaslarr kabul etmiş oluyor- böyle bir takım dedikodular ık zakerat esnasında sabık hariciye . • lı hal haciz hakkı tekemmül et- kında hemen herkes ittifak et- lar demektir. O zaman millici- tığından bahsediliyordu B ~- encümeni reisi M. Hubert maz- Bodrumkaymakamı Romanyada petro 

~i~ bulunacaktır. Filhakika 51 miş ve miiWh•umlar komisyo ler. ko_n~eransa iştirak etmedik- dikodulara inanmak hu ge• bata ~~ri ~· &; Jou~~I ? kilosu 40 8 
ıncı maddeye göre ödeme emri nu da bunu kaldumak: mecbu- len gıbı bu konferansın verece- lirse prens ile rensesi.n bi 'bir- ve hancıye encumem reuıı M. DC yapmış paray 
borçlnya nihayet takip talebi- riyetinde kalmqtır. ti kararları da tanrmayacakla- lerile geçinJ;kle · h~et- Victor Berard, meclisten mez- ANKARA, 6 (Telefonla) - .. R'>manyadan ~en~ 

l nin ertesi günü tebliğ edilecek, Bu noktaya temas ederken rrnr ilan. etmişlerdi. Fakat şinı- mele l!allft lecek:C Hüküm- kfir misakın tasdikini talep et- Sünger avlayan Türk miitepb- ır:ore petrol fi~tlennc!eki d 
M borçlu itirazuıı 53 üncü madde derin bir elem. duymamak kabil di artık ıtilil hasıl olduğuna gö dar ail~dald· i*1i aç1a mişlerdir. V.. Bria&ıd, Paria .P.· bisleriııiıı faaliyetini lfıılltktillta Jilk devmı ediyor .. Son 
61 ~~cibince tebliğden itibaren-7 d~ğil~ir. Başka memleketlerde re Hin~i~tan'm müstakbel itla- da iki ~bt rabrte~ zi~ sakt.~·edı'!-ir edilme~ . h.~ uğratan Bod";lr_n ~ı de pellol ••d• daha uctı iş gun zarfında yapacak, alacaklı- hıç şi.lrlyeti mucip olmayan in- re şelılınınetralında bulunamon yade slya!si bil "l"h 1 usulunun tesıs ve tensıkini ılb- hakkında Dahi~ v9lrileti tah tıl'YOI". . 

' nın. i~~ ref'i hu~dıtki ta- sani bir. ~ bizde sui isti- ra da, d~am ed~~ miizake,..- da hakim olduğu =-~ ~~~::~ zam et~ ol~uğunu ha~latıruş kikat yaptırmaktadır. Roman~ .toptan petr lebı. uzerıne de mercıi itirazın ~al vesıle• olması ve gülünç ta mılllcıle~. de ıştı~alı .efl~k- alımrsa fıu.Jı:abil izdiv laTdan ve ~umı mısakın kabulu k~ Ôrf i idare t.'larmda ~r kilo petrol 40 
ref't hakkında 63 üncü maddeye hır şe~l ve nam almaaı hakika lef'!'lr .. B~ ıtilif netıcesı olarak geçimsiııllc olması tabef örül- yetinm_ F~nın sulbü takvıye yarın . ~w lJl)'alRPnıla 
nazaran be~ gün içinde karan- ten fecıdir. Maatetessüf bu ihba fl!'llicıl~nn mevkuf olan~arı tah mek iktiza eder. Fakat z:vahiri ve ta!'8ın ıçı~ .sarfedegelmekte kalkıyor. bir~ petrol 20 kunıştur. nı verecektır. Fakat tatbikatta nn kaldınlmasile iş bitmiş ol- lıye eflrlmektedir. Gallflı ve ta- kurtarmak i in bu . . lik oldugu mesaırun devam etmekte İZMİR, 6 - Örfi ıdare önü- daki. bu ~ farla 
maattessüf bu müddetler birkaç mayacaktır. Çünkü bir çok borç raltarlarr da lnKiliz idaresine rin dalına slıann!c~ız ~~ bulunduğunu göstereceğini söy- müzdeki 8 mart pazar günü Me ~ sıgo118 cünırilk ve 
misli geçmektedir: Tebligat lular daha hükmün sudurwıdan karşı silahsız mulıavemet hare- de tabii afdedil ek :;tenecegı lemiştir .. Mumaileyh, bu vesika nemenden kaldırılıyor. tihlik resmi ve nhbm ma 
ekseriya talebin ertes.i günü ya- evvel vaziyetlerini tanzim eder- ketinden ve lngiliz mallanna lir. •, m zım ge- nın tasdiki keyfiyetinin cesura- • mlır ..• p~~a~z. Borçlu ancak yedinci ler. Bununla ve diğer sui isti- k~rşı boykot Y_•P1!1akt!n vm:e-~- Lakin İtalya veliahtı ile Bel- ne ve hat~ cüretlciran~ bir hare Tiirkıfec!e adam başına Gedızde botulalıl 
gunun son saatinde itiraz hak- mallerle mücadele için cezai hü çıyorlar. Tuz ınhısar idaresımn cika krahnm kızı ara d ket olacagını fakat yenidenFran kihnt sarfiyah tzM1R, 5 _Son fırtına 
kını kullanır ve takip derhal kümlere ihtiyaç vardır. Ayni yani lngiliıı hiilctlmetinin tuz- Çen sene vukubulan iz~~ a ;~ sanın samimiyet ve ihlasını is- Yapılan bir hesaba g"' Tü zünden bir hayli hasar ve dunır. Bunun üzerine alacaklı zamanda mahkemelerimizin /armı almamak ve deniz suyun kında ı..:.~l düş · · ek dıv85 1 pat edeceğini iliive etmiştir. M. ı..:...ede ti- tarak daore b r- kaydedilmektedir ,,,_ .. ,_ 
"t' .. bö' 

1 
. . . d t k k .

1 
UU7 e umn ogru o B . d .. .. d 1 d . """T vasa o a m aşı- . U""1A n ı ıraz mereı~.ne aı:~uhal. verecek y e suı iııtimal.lere müstenit an uz ÇI sema surett e ge- maaa gerektir. Çünkü bu izdiva . r~ sozune evam a emış- na senede 400 kibrit çöpü i3abet den geçmek isteyen bir ka 

dosya mercııne gonderılecek ve muvazaalara karşı çok titiz dav çen sene başlayan hareket te her iki hi\kümda il . ç tır kı: tm kted' En · d k"b · bir çocug"un daha .......... ı..ı · ·· d f · · · 
1 

artrk "ha t b ı 1 alet r a esı arasın- e e ır. zıya e ı nt sar ""'li ..... mercı ~u a ~a ıçın b~r gün ve- ranma an ve aalcaklılan izrar nr ye umuş o ~.c .ır. daki samimiyeti gösterdi-i ka- 7 ~ü .selanıet~iz !çi.n ~a fedilen yer İstanbuldur. İstan- haber verilmektedir. Şehirde 

1 
recektır. Bu ı~ e~se:,ıya ~cak e~~k ve kanunun hükmünü te F~kat gelen haberlere g~1:~.şım dar genç.prens ve prense~ ara- rur~ olan ıhtıyat tedbırlennı bıt- bulda senede adam başına 1220 va iyileşmiştir. 
on~ş vey~ yı~ gun~e mtaç sırııız bır~k maksadile yapı dıye kadar kanunsuz gocule~ sında ciddi ve kalbi bir rabıt tabı muhafaza ed~eğiz. Fakat çöp isabet etmekedir. İkinci lstanbul lisesi mezu 
edılır ~atta mercıden hır aydan lan hukuki muameleleri epeyce bu hareket bundan sonra takı- mevcut olduğunu da göst . a bu hal sulhu tensık etmemek i- derecede İzmir gelir • 
fazla ~ır za~aı;ı sonras.~ için gün tetkik. ~e tahlil ederek iptal et- b~ta mac~z kalmayacaktır. Çiin du. Onun için bu geçims~~J0;~ çin bir ~ebep.te~kil etmez. Fran İzmirde de adam İ>aşına 1125 lan. k~ngresı 
ahndıgı vırkıdır. Bu gun de ge- melerı ıcap eder. ku tuz al.m satımı serbest ola- dikodulan h' d beld . sa, Pans mısakmrn sekizinci! ·· · bet ed İnanbul liaeıri mezunları 
çer, orçlu gelir merciden gayet caktır. Maamalih Gandi ile u- du Fakft n~e ıktıc:ımıyor- maddesi ahkamına riayet ettir- çb ~ .. der. ede Ed' yeti dün ilk kongresini İatanJI 
ehemmiyetsiz bir mazeret ser- Sıdık SAMI mumi vali arasında hasıl olan miİe tayı"tı d'l en ç bgı ~- mek icin sarfı mesai etmekten lir Oçundacu daerecdam ı...n ıme g7e9-0 lisesinde aktetmiştir Kon'"'"' 
ded k ""hl · itililı met i t f e 1 emeyen u nva- • - · ra a --9ına · .. --ere m~ et ıs~er. Bu ma- _ n . n ı:.': . e erruatma yetlerin bir ütiradan ibaret ol- hali kalmayacaktır. Esasen çöp isabet eder. Mersinde adam yasetine mektebi mülkiye 
~ e~~.~ıya v~kıl tayin ede- • henuz malık degılız: Gelen ha- duğunu tasrih etmek zamanı el Fransa tahdidi teslihat bahsin- başına bir senede 750, Ay~da smdtan Hayri, kitipliklere 

1 cegım !°zund~ ıbarettir. Ma- Amenkada bütçe açıgı"' berie:,dlen ~ı~an .. netıce . şu. ol~- mişti.İşte yukandaki telgraf L1 de ön ayak olmağa ç:ılıııacak ve 700, Bursada 550, Trabzonda hat ve Kadir Beyler intihap 
t atteessüf eksen ya borçluya ve- yor ., ngılız hukümetı Hındıs çika aj r la .. B lg imkan husulünde şimdiye ka- 400 ·· · bet d lunduktan sonra yeni tanzİdl 
n kil tayin etmek için şimdiye ka VASHİNGTON, 5 A.A. - t~nda diğer siyasi anasırı ken- husust ~s t 0hkı;ıkatme a,,~ ~u dar tahakkuk edememiş olan E çop ısakib . sarfe ered. il dilen niııamnamenin m"' 

dar ned b kled·-· __ ,__.__ A lisi li dı tarafına çekerek b ı - a. a 1 m netıcesı- naz nt en yerler ıiizakc~ ş .. en e ıgı IOnumıu;. yan ınec ma ye encümeni . . un arm mu ni haber vermektedir beynelmilel emnü selamet terti Urfa Gazi Ayirıtap Mard" A ne geçilerek bir kısım mad 
~udafaa başka güne. tali~ edi- reisi M. Smoot. önümüzdeki 30 messıllez!e müzakeratta balan- . batını yeniden ittihaza çalışmak 1' tivin taraflarıdır. Bunlar~ .;; okundu ve kabul edildi. N' 
lir ve bu suretle alacaklı hır haf harir da hi b 1 cak muş ve ır takım esaslar karar f ·ı d b" • . ta !<usur etmeeycektir. f d b" · · 

r: ta veya on gün daha kaybolur. mali an ~ _u a 0~ lqtırılmış ise millicilerin de ngı tere e ır ıstıfa Ayan meclisi, beynelmilel di- a ~ 1~ sene ı~de. ~ başı- name, mezunlar arasında 
;pİkiNıi ~üdafaadan sonra merci r seneye aı~_açıgın ~nm.~ uzak.ta kalarak her vakit için LONDRA, 5 (A.A) - Hazi- varun nizamnamesile umumi ha n~ ısa m!zeden kıbrit miktarı 50 bir tesanüt tcfrİ8i gayesine 

"bet gun zarfında,, karar ver- ya dolara balig olacagı muta- tahriki~a bulunmalarına mani ne nazırı lord Amould srhh- kemlik mi~akını hemen ittifaka yı gecİ< . ·ı d tuftur. Kongre gelecek cuma 
mek hakkını haiz olduğu için leasuu serdetmiştir. '?lmak aııere onları da itilaf da- be lerd d 1 . "f ' . 

1 ~ yakın bir ekseriyetle kabul et- eçı er e uyuz nü ikinci içtimamı alrtedecek 
,eberiya tetkik etmek üzere işi lngiliz prenslerinin ıresine almak. istemiştir. ~im- P en ° ayı ıstı a etmıştır. miştir. .. Foc;~n~ Koca Mehmetler kö 1 bu içtimada hem 00• :anııuı1D11~ 
J1et gtiR llOllraya talik eder. Ni- h . di bu ~melle?n, muvaffakıyet- ile Hindistan arasında yeni bir . . . . . _ _ - · yu k~ılennden uyuıı hastalığı geri kalan maddeleri müzıııkel:ll 
"hay~ borçlunun. ~ç bir kı~- seya ati le netıcelendı~ı .ve b~an ~ol~ teşriki mesai hüsnü niyet devri d~ il~ valii umumi hakkında tak oldu~u .anlaş~l~ş ~ hastalığın ı' edilecek ve hem de idare 

1
11 ~.z olmayan ıttruı belkı red BUENOS A YRES,5 A.A. - J::~ umumi va~ı~ıa tebrik edıldı- nin başlıyacağmı ve bundan her dı~k,:ırane sözler söylemiş ve me~ ı ~ı~yeti ıç_ın ~cap eden te- milrakabe heyetleri intihabı 

1
:1e;<filir, fakat aradan aylar geç- Prens de Gat ile prens Gcorıe gı haber verılıyor. iki memleketin müstefit olaca- mıllı fırka kongresinin Hint yu- dabır ıttihaz edılmiştır. 1 pılacaktır. 

bulunur. İ~te bu ilamın an- bugün öğleden sonra Parlomar LONDRA 5 (A.A.) - Avam ğmı ümit etmekte bulunduğunu varlak masa konferansının Hin-
Jll~ altı •>:da. ~~rası kabil bir tayyare karargilunda karaya in kamaraamda Hindistan D8ZU\ söylemiştir. d~s.~ istiklalini bahşedec_eği- Tu·· rk y .. 1 
,we gelebi;1dıgı~den bahııede- mişlerdir. Prensler halk tarafnı- M. Wedgwood Benn, ımıele fır- . M. Baldwin, fevkalade mü- ~ umıt. ~tmekte bulundugunu • Unan gureş e 
Ü serdedilen şikayetlerin esa dan 

1 1 
kasma mensup meb'ualarm şid hım olan bu beyanatından do- soylemıştır. • 

a•.mdur. B~ kabahati kanUDa ~~A~-~ış ve Buenos Ay- detli al~lan ara_smda Hindis- layı M. Benn'e teşekkür etmiş Millicilerin tebliii ihtilaf halledı•ldı" gu""reşlere tanı 
ı .1utıcıetmek bılmem ne de.-eceler rea _ ............ bayraklarla do- !88 valiı umumisı Lord İrwin ve beyanname muhteviyatını YENİ DELHİ, 5 (A.A) - ' 
·le haklı olur? Kanunun azami N"':'qtır. . . ile M. Gand! arasmdaki müza- tetkike vakit buluncaya kadar Milli kongre, silihsız itaatsizlik takımla bu akş d dil k aınbeş gün diye tuttuğu müd- Bır yunan IStİkrazı keııatm m~ ut birne. ticeye ik- bu mesel~er hakkındaki müza ve vergilerin tediyesinden imti- am evam e ece 
~ altı aya çdayona kabahat LONDRA, 5 (A.A.) _ Yu- tıran ~tınış bulunduguna d~i': ~e~a~ ~~hır erıı:meği tercih et- na ~ücad~lelerile buna nrtimasil . . 
etlrilatm noksanlığmda ve ki- naııistan bankası miidiirü M. olan hükOmet berann~esıru ttfin;i soylem~~~r. M.Lloyd Ge- faalıyetlenn hitam bulmuş oldu- . ~.un~~ı.1;Mla yap~ ~vvel- dır. Teabit edilaı progı'llıD fll 
"llyetsizliğindedir. Müteha8818- Diomede, Londra bankerleri! ~uş~. ~umaıleyh, ifa et- ~geda ~ .muhim beyanatıa i- ğunu ilan etmiştir. ki günku gureşte bazı ıhtıliflar dur: 
tar komisyonu ilimlar üzerine icra ettiği miikalemelerden son~ mış ?1d~ hı~~tlerde1! ~ola- yıce ~tkıltj la~ geldiğini ve Birmanyanın idaresi olduğundan dolayı bütün taknn A~ - Zerveni8 
wrçlunun serdedeceği itirazlar ra bugün Parise müteveccih yı Hınd.~stan vahı umumısı hak b~ l'.uksek eserinden dolayı RANGOON 5 (A A) - B" lar sahaya çıkmamıştı. Saım - Papadaki• 
:an dolayı alacaklmm itiraz hareket etmiştir. Mumaile~ kmd -;ı hükOmet na?1ma tak~rat ~ındıstan valii ~umisini teb- manya teşrii ~celisi bir tak~ Dün bu karışık mesele hal- M~ir - İstrangaris 
ıerciine müracaatı külfetini bu ziyareti, Yunanistanın ak- ~l b; unm~ve Hınt prensıple- ~k hususunda Hınt kongrasile kabul etmiştir Bu takrirde Bir- kdilmiş ve Kumkapmm iştira- Şefık - Nazif 
ıaJcbnnakla bu vaziyeti bir de detmek tasavwnında bulundu ne uvar masa konferansın eraber_ olduğunu söylemiştir. manyaya en ziyade uygun 'gele- ki ile Yunanlılann kilo farkı Adnan - Hüseyin 
ııceye kadar ıslah etmil}tir. Fa ğu bir istikraz ile mlinasebttar= fe~:a;ır bulunmuş olan Hintli- lstıklilden bahsediyor cek kanunu esasinin intihabı i- temin olunmuştur. Bu akşam B~ :u;asmda ~ "/t 
at on.beş günün on güne indi- dır. Bu istikraza Londra ve Pa- r· . ~~~perveran~ ~areketle- YEN! DELHİ, 5 (A.A) - çin bir yuvarlak masa konferan- saat 9,5 da Artistik sinemada nan güllecısı. ~amu~ gülle ~ 
~· arzettiğim imiller dur ris piyasalan istirak edecektir. i;;~~ebu:cfna etmıştı1r.1._{1uma GMazGetecdıl.ere beyanatta bul~n_an sının içtiııuıa <laveti talep edil- Türk ve Yunan güreşçikri, iza ~:ı-c:Cak, v~ ~Türdki~ya_~ 

• an sonra nın tere . an ı, pek heyecanlı hır ıfa- mektedir • k tl .1 k kl cısı e11'..f1 ..,e ye ~-. · mı uvve erı e ar · 
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m-=--·~z--=-d_e_i_n_k_is~a::--:f 
~ • J • • Sati Bey lstanbııl cuma günleri nasıl eğleniyor? ,30 ticari muvazenesı mza ışı lraktaki7a~rif için 

~ı h. . d k andı Rüsumatmuamelatı ne diyor? Mart, bize edecegw ini etti! 
~· e ımız e ap sekteye ug"' rayor Eski darülmuallimin müdürü 

ı Sati Bey mütarekeden sonra İ-

b
.P>.Çen sene ı·hracatlIDIZ İtha ah- Son zamanlarda gümrükle~- rak hükumetinin hizmetine gir-
Jl"" de muamelatın ağırlığında~ şı- mişti. Sati Bey, bugün Bağdat 

d 6 007 559 lira fazladır kayetler çoğalmıştır. En z~ya- yüksek muallim mektebi terbiye ÇJIZ an t t . . ~;}aikı.aşı~deı.tri. mucip olan cıhet ve ruhiyat muallimidir. Kendisi 
bi baki M•~ maarif hak:unda tetkikatta bu-

930 . de ticari muvazene Türkiye lehine r ye Gümrüklerde muhtelif kısım Iunmak için ahiren İstanbula 
ça~panO:~~;:.'İhracat ithal~ttan 6:~7,5~9 ~ir.a fazlad.~r. F~~at larda imza sa!ahi~e~~. olan üç gelmiştir. 
~iy t lı29 senesinde yenı gümruk tarıfesının m~ku. mer ıy.e makam vardır: Mudurıyet, mu- Mumaileyh, İstanlıula gelme-

m ıneesı"nden evvel yapılan ithalat fazlalığının tabii bır neti· avı"nlı"k, başkitabet.. . 
den evvel Ankaarya giderek ma 

tıl r. Eğer bu üç zat bır~~n ~asdı~ arif erkanile görüşmüştür. Bu-

yi; İthalat İhracat İthalit fazlası İhracat fazlası Y?:.~~-ar .. k İst~:~~efı~~7;~kl~r; günden itibaren İsta:ıbul mek-
ah 158420998 52997186 gı 1 uyu _ve . .• teplerinde tetkikata baslayacak-

:~!:i~~~~ 175537489 5000126 gümrüğün ışlen ancak. tabu Vil; ve çarşamba günü <!e ·Bağdada 

Bir kaç günden beri karakışa yeni girmiş gibiyiz .. 

.üm pek çoğaldı. - Hani nerede o fıstıkçılar, simitçiler, şıracılar ? • 
Sirkecinin hali - İlkbaharla sonbahara kimin ne dedi~i var? 

256296379 155214076 101510303 60075S9 ziyette yüıiiyebıle~ktır. hareke"t edecektir. 
fak\ 131961291 137968850 Müdür ve muavın Beyler ma Sati Bey, Irak maarif müesse , 
gibi . . .. . · • azenesinin mu kamlannd_:ı . bulundukl~rı . ~a- seleri hakkında dem istir ki: » 
tL lı ıhsai adetlerın son sutun- 1 senesı ~ıca?. mudv n bilakis man başka tıp Bey tasdık ışıne .. · 
d'Jda görüldüğü veçhile Tür- tat açıgı şoyle ursu .1 d bakamaz. - Irakta yalnız hukuk, tıp . 

in tab"" b"r şekilde ticari lehte bir bakiye bırakması e e Muavin Bey orada iken mü- fakülteleri vardır. Tıbbiye üc se 
kJ ıı ı . foyor Şurasını · d"ld" 
)ıiflçosunda 1927 senesinde 52 teyıt oluıunuş ~ · r ki a dür Bey tasdik ve imza işile uğ ne evvel tesıs e ı 1• , 
'il · li d kaydetmek ıcap ede g y "h · ·· H k kf k""\ ·O 1 h"" ... lf.' senesinde 50 mılyon ra- a .• . 1 l929 sene- raşmaya ı tıyaç gormez. u u a u tesı sınan ı u- , ., .. . . d .. 

"' ir ·th ı· f l ı - vardır ri tabu hır sene 0 an M ın" Bey kendi kısmının ku'metı" zamanında da va dı Mü h .arayel fırtınasının butun Istanbul sokaklan cuma ol- !kinci cemrenin üştüğü gun e ı aat azaıgı . b k" veren 1930se- uav r . . d .•. "d" - t h H k b h b l b" 
i uki 1929 senesinde bu fark sile.lehte ; ıy~· vasati alma- işlerine bakıncaya kadar da bü- tarekede bir müddet kapandı, dehşetıle evam ettıgı ge'; ı ı. ~a~n~ r~gmen e~ a.. rek~s a:k:::~d~: um~;fue~~e:a~: 
bj islini bularak 101 buçuk nesı arasın ~ :r nenin tün eshabı mesalih ve kom is- sonra tekrar açıldı. Tıbbiyede Kapıdan F ~aşı~.1 u~a~~.P ~şan ı; ~-g~. u __ ca~d~~ ası!1a çel ı -

)'on lirayı buluyor ki, bu gay cak olursa tıcarı muvabaze a 47 yoncular karşısında ayakta bek İngilizce, hukukta arapca tedri baktım. a atd ır ~uruk c;ı lmda- mış, Tununu ol unnege ça qı- seyredenlel'C, acımamak eldeı 
.9.b"T "thalat lehine- sene şın d ·ı· tm k t lı · ğa cesaret e emıyere o u- yor. ramvay arın çan çaıı., et- gelmez. 
d '..ı ı~. yukar~a d.~ bey~ ~= :Oilyon küsur lira düşer ki sene l~r. Yaln~. şunu ~1 1 ave e .. d~ •sa yapı r. ğum yerde kaldım. Soğuk o ka rafa zifos sıçratan otomobil te- Vakıa, her geçen gün, bizi b; 
:ıt~ uze~e g~~ tan ~ besene ticari muvazenenin daha l~z~mdır ı~ ~u ~- b~me m:. e Irakta iptidai mekteplerin ta- dar dehşetli idi ki, nerdeyse do ker!C:derinin fosurtusunda ol- hara yaklaştırıyor. 

la ~gışn:esı dolayısı.e_yapı an müsait bir surette tecelli ettiği tının asga~ .. a .~k ~ saa··d~·. !ebe mikarı 3500 dir. 1003 ip- nacaktım. Benim öyle kapıdan ması çıt işidilmiyecek!. Fakat, bir gün elimizde men 
kdl3 ıthala~n netıces!dır. 1930 kolaylıkla anlaşılır. l~~n~u gu~ru. aşm~-~~ı- tidai üçüncüsü de orta mektep baktığımı gören evdekilerden Halbuki bulunduğum yer Be- dil, şakır şakır ter dökerek yo 

.. ~ unun böyle oldugunu Y.e~ınınlbu v~ıyetıbnazarı ıbeb,•. !erine muallim yetiştirmek üze- biri seslendi: yazıt m~ydanı ... Daha geçen kuşu çıktığımız zaman, korlca 
u t lstatlstiti fUdur: tını ce etmış ve unun se ı ·· allim mekt b" b" · B g· Ma k d bak ı h fta b ·· b d da halk g k al N tbaıat ve lhracahn cins, miktar ve kıyme alakadar müdürlerden soruldu-d re uç md~ . M 

1
e ı, ın a - .. rt. _apı an tırırmış... a ugun, u mdey

1 
an rımdd" enHe ışı aramay ım. a 

IJll M"ktu Kıymet • "b" .. .. k . d atta ıgen usu da tam dev- O gun ıçın, evde son kalan o- nasıl sere serpe o aşıyor, meş re ın ocaya sormuşlar: 
e Cins Kilo Lira f~ ıgı ~ on'f1e geçece yenı te reli iki lise vardır. Tedrisatı A- dunların da sobaya atıldığını hur havuzun etrafında nasıl tat - Canım, şu insanlar, kq g' 

2,419219 16,65;•,079 ır er e a nunıştır. rapçadır. Bundan başka 14 orta hatırlamıştım. Hemen ilave et- lı tatlı güneşleniyordu? Sultan lir soğuktan, yaz gelir sıcaktaı 
Pamuk 

Fındık 

kabuksuz 

Kabukla 

Tütün 

Yumurta 

Arpı 

Tiftik 

ilah 

incir 

Yıpııtı 

Afyon 

Zeytin
Y•l!"t 

:~~~ ~6.s73'.598 10,898,015 Fazla amele kullanan mektep, 320 ipticlai, iki kız mu- tim: Ahmet parkının önünde tram- şikayet eder. Bu ne iştit-1 
14,409,6l<4 ıo,1!91,699 müesseseler I allim mektebi, vardır. - Sa~~ kapıdan baktırmaz, v:ıydan i~dim. Koca meydanda Hoca gülmüş: . 1930 

4,678,070 . . Netice itibarile İrakta 3 mil- kazma kurek te yaktırırmış!.. emler ç.elik çomak oynayor. Ha - İlkbaharla sonbahara kı 
191!9 

4
•
875

•
595 Hı~zıssıhha kanunu mucıbın- yon nüfusa karşı 45_50 bin tale 931 senesinin ilk mart hafta- ni nerede ofıstıkçılar simitçiler min ne dediği var? 

1930 7,~~gf~ ce e~liden ~azla amele ça_hştı_ran be varöır. Mekteplerde bulunan sı, bu meşhur meselin hiç yanıl- §iracılar? Nerede o pisikletle Evet! Bahar!.. O her şeyiı 
ı92<> fabnka ve ımalathaı:elenn bırer kızlar 6 bin kadardır. madığmı bir kere daha isbat et ortada dört dönen mektepli- yüze güldüğü mevstm ... Ah bi 
1930 32.~50,282 ::~:~:~~= doktor bulundurac~ı. yazı~mış- Krekük köylerinde T""rkler ol ti. Bu sabah eski bir tanıdığa !er?.. kere ona erişebilsek ... 
1929 32,645,79

4 t_ı. Bu kanunıın.tatbıkıne aıt ta- duğu için buradaki mek~eplerde rastladım. Isl~k ~ürk!üyaltosu Dönemeci ağır ağır g~_ç'.? ~ül M~ S. 
1930 ı7.843.139 7,942,518 lımatname bugunlerde Ankara- dersler Türkcedir B , !erde •İçinde, tüylen dıken dıken ol- hane parkına doğru yurudum. --- ı 1"' 1 ' 

~929 11,165,401 6,5\!S.t 9 ı dan gelecektir. de Kürtçe oL{'°ııtul~r azı yer muş bir kirpiye benzeyordu. Zavallı park!.. Eski masallar- yeni ran Sefiri 
1930 7,188,561 283.785 . ., Sordum: daki peri padişahının esrarlı 
1929 2,989,327 160,483 _ Soğuktan çok korkuyor- bahç.ele.ri~e dönmüş.. . Sadık Han dün Toros 
1930 2,1~9,999 2,870,:184 ~ ... o, •. # ~ v sun galiba? Ellerını pantalonlarınm cebı k .

1 
ld' 

191!9 3,150,oot 4,304,181 ,..., .. Dedi ki: ne sokup bu havada bilmem ne e spresı e ge ı 
3,936,895 ~ r - Soğuktan korkmayorum. için, ve kimler için dolaşan iki Yeni İran sefiri Sadık Haı 

:~~g ::~~::~g! ~.~25,881 Soğukla sıcağın bir arada saldı- üç kişiden başka kimseler yok. dün Toros ekspresUe Tahran-
2J,791,863 4,ı65,271 lntı•har mı, cı•nayet mı•? nşmdan korkuyorum. Dün, ha- Sirkeci bir.U: _da_h~ canlı. dan şehrimize gelmİ§ir. Jılliipri l930 

1929 

1930 
1929 

1930 
1929 

1930 
1929 

1930 
1929 

27,583,139 5,352,890 raret 10 derecede idi. Bugün Tra?1vay caddesının ıkı tarafın nileyhin seyahatleri on dör 
3041 700 1,409.000 3 ... Gece, belki de sıfır ol~c~k. kd~k~b~ahhvehahne1er,0~~r zaman

1 
• - gün devam etmittir. Ekspra ııı 

f,3711:481 3,285,796 N • • d' J Yarın, nakıs tarafından ıkıye ı gı ı. ~c-~ ~ç.. ort yo_ ag- at on ikide Haydarpqaya gel 
3,317, 191 unnın cese ) mezardan çıkarı a- düşmeyeceği ne malfim?.. z~dakı tutun~u, gene eS~l ye- miş ve yeni sefir, sefarethane Vt 

i,~:~~~~ 8,684,313 k t k Jd O sırada, kalabalık bir cema- rınde.d .. Mezkelık şanı fıstı~ı baa- konsoloshane erkim ve memu-
ra e rar morga gönderi i at, şal örtülere sarılı bi_r tabu- ~ a am, öş~ ~~ş~da'kı ü~ rini ile şehrimizdeki tran tücc:ıı 

4,735,076 ~~\~ tu ortalarına almış, sessız sada yuk meyhanenın onunde, vaktı ve muteberaru tarafından istik-
15·389·484 Beşikaşta kasap Halil İbra- Bey hanında oturan küfeci Ali sız önümüzden geçtiler. kerahet bekleyor. Meşhur mid- bal edilmiştir. Ankarada bulu-
40,050,205 IO,öOS,

635 
him Efendinin tezgahtarı 24 oğlu İsmail ile kardeşi Hüseyin İçimin şöyl~ bir ?urkulur gi- ye dolmacısı, d~ha meydanlar- nan maslahatgüzar Siiit Han eh 

47,748,340 
9
•
931

•
265 y?şlarınd~ ~gi~Ii Nuri isminde arasında kaya kutusu almak bi olduğunu hısset.tım. ~rk~da- da yok. Mam~f~h, ~erdey~e, o- dün sabah ekspresle ,ehrimize 

B verecek hır ge~~ ı~ı .gun evvel _sabaha meselesinden kavga çıkmış, Hü şım da müteessird~. Dedı __ ki:.. m?zun~a tepsısı~ guneş gonne- gelmİ§, sefirin istikbalinde ha 
.~yannam~ kı'mler ? karşı dukkanmda ~k.ag~na ta- seyin bıçakla İsmaili ?ğır suııet - Sabahtan ~n. ~u dordun- mı~ sesıle ortalıgı çın çm çınla zır bulunmuştur. Sefir trenden 

mustahdemın ba_nca sık~k ~~re~ıle ıntıhar et te yaralamıştır. lsmaıl Cerrah- cü cenaze ... Aksı gıbı hep te __ be tır. . . . indikten sonra maiyet.ile bera-
Bir hadi.'le 

Dün açık kalan bir 
Perükar dükkanının 
camlarını kırdılar 

Daimi belediye encümeninin, mB ışh vet aFynhı ~ukkanMda of turan p~şa. hastahanesine nakledil- nim k~~~ıma çıkkardlar.d .. Bug_un
1
- d -

1 
Mıdybe~ın1 d?lmd ad~~· dedık, ber doğruca konsoloshane binL 

müstahdemin işleri talimatna- e çe , a n ve usta a zan mıştır. terde olum, ne a ar a çoga - o manın oy esı, e ne... sına gelmiş ve istirahat etrnİ.9 
· · dik etmiştir. Talimat altına ~I~ışlardı. 3 -Tepebaşında oturan Cev dı!.... . Kıındura boyacıları, boş ye- tir. Bugün kONOloshanede biı 

mesını t~. beled"yece tescili Nurmın ayakları altırida bir det Efendi sipariş ettiği işlerin İkimizin de keyfı kaçmıştı. re kutularını takıcdatıp duru- reaıni kabul yapılacak ve İrar 
?ameyJe:%tistahde:nıer, mües- ta~anca b~Iu~duğu. gibi_ ~yni hazır olmamasına kızarak Gala Biraz evvel bir yerde oturu~ ~e yorlar. ~~günlerde işler biraz kolonisine mensup zevat sefiı 

Cuma ruhsatiyesi meselesin- ıcap e 1 d çalışan müreb muessesenın ıdaresmdekı dığer tada matbaacı Yani ile dövüş- reden tepeden konuşmak 1çın kesat gıdıyor olmalı. Her mev tarafından kabul edilecektir S< 
den d I ünleri dük- seselcr ve ev er e b" d""kk' d km · d h ld · d" ı · d haf h ·· ·· d · Jca o ayı cuma _g . .. . besleme, hizmetçi ır u a~m . a çe ecesın e müş ve Yaninin başını yannış- can attığımız a e şım ı ayn sı~ e,. . ~ın. er gıınun e fir, şehrimizde çok kalmayacal 
be nlarını kapan::a~a k~rar1 ver~ bıye, sutnıne, ak hah ıvan, hu- Be_hç~te. aıt bır tabanca elde e- tır. mak için bahane arayorduk. muşterısı hıç e~sılmeye~ hava itimatnamesini Reisi cümhur 

r?e~~erden muhun bır e,cserı- çan;aşır~!· uşrabacı ;eyis gibi edal~ıştır. Yakal_an~nl~rdan 4 _ Adnan namında bir hu- Ben sordum; . sıcak veya soguk •.. ya~murlu, Hz. ne takdim eylemek lçin An 
:Yetı dun kapatmışlardır. Bu h~- susı şofor, a k" ' 1 d" 'Fahrı ve Mustafa ıptıdaı tah- varda dün gece Beyoğlunda - Nereye gıdıyordun? veya karlı yahut guneşlı olsun, karaya gı"decektir Yann har 
su · t edi k dm ve erkek ımse er ır. k"k b · d · "b ·· b" · e-. sta verilen karara naye : a . · neş- ı attan sonra ser est bırakıl- Derviş sokağında Madam Sof- Düşünceli bır tavurla cevap aıma rag et goren ır yer var ket etmesi muhtemeldir 
lıp edilmediğini berberler cemı- Bu?1~r, tal~batnam~nın zar mışlar, Behçet tevkif edilmiş- yanın hanesine cebren ginniş verdi: sa, o da Sirkecinin meyhanelc- • 
:Yet· h • · · · k d" mm ri tarihınden ıtı aren uç ay · "d· 1 R f'k Ah t Be ı ey etı ıdaresı en ı - . .. ahd · u tır. ve kadını dövmüştür. _ Eve! .. Va ide biraz rahat- rı ır ··· e 1 me ye 
t.akalarında teftiş emişlerdir. fmda Belediye_ must .. emı~ ş Hadisenin intihar mı, kast Bı"r gu··nde u""ç yan sız da İşte, şimdiden biribirlcrine 

B · · k le b · müdiriyetıne numunesıne ld - · d" .. gın ··· d 1 tecavüz raporu u arada karara ıştıra ey - esı 1 1 mı o ugu tesbıt e ılmek uzere ran evu veren er var.' 
diği halde Salkım söğütte ber- göre bir beyanname verme.< e ceset evvelki gün morga gönde l - Pangaltıda Osmanbey- 872 nu- - Akşam, saat beş buçukta Mahit isminde bir genç tara 
her Salih Ef. nin dükkanını aç- mükellef tutulmak~dır. !~mı:- rilmişti. Morg ceset üzerinde de İspany~ apartımanmda 3 nu ~:~=~ı:~=oı~t~:~~mda kal- oradayız. Biliyorsun ya, çalgı~ fmdan Klot Farere ait bir yazı 
tığı görülerek aralarındaki tesa- yannamelerde,. ıı:ı:ustah tetkikat yapmış kurşunun gir- maralı daıreden yangın çıkmış nın yanında... dan dolayı gözüne bir yuıınrıııkj 
f!.Üdü bozmaması kendisine ihtar ahvali sıhhiyesı mü_nhasır~ ya diği noktayi tesbıt etmiş ve fa- tevessü etmeden söndürülmüş- ~~~f:n ~~:~~~an~:r:~a:;~~~ - Seninkiler gelecek mi' vurularak cerhedilen Vakit g 
olunmuştur. Fakat mumailyeh zılacak ve muayeneı sıhhıyele- kat çıkı fethasile kurşunu bula tür. ş f.. k - Gelmeyip ne yapacakİar? zetesi tahrir müdürü Refik A 
b · · d · · eden raporlarla 2 ç lk"" "- _, K rılmıştır. o or açmıştır. · . vakka 

.. u ihtira aldırmamıştır. Hey~tı ";"~ aır ıcap .. h _ marnış ve kurşunun burun de- - . enge oyuıu.ıe . uleli 4 _Tophanede yağhane so Yiyinti, içinti, saz, söz ... Daha met B_~y, v~n~e~-~~. t ~a 
idare azaları da çekilip gitmış- bırlı~te beya?"amele~ m~sta Iiklerinden hiç bir iz bırakma- c~d~esı.nde Tev!ık Cenanı Be- ne isterler .. Allahtan belalarını por muddetı bıttıgı ıçın tabibıa 
tir. Fakat bu dükkanın acık oldu demın şubesıne tevdı e~~Iecek- dan düşmek ihtimali olduğunu Y!n ıspırto fabrıkasından ·ben- kağındaki dükkanda çamaşırcı- mı?.. li Hikmet B. tarafından muay 
ğu diger kalfalar arasında şayi tir. Beyanname ~eren mus~hde söylemiş, cesedi de ailesine tes zın kazanına su doldurulurken lık eden Şükriye Hanım dün • , • ne edilmiştir. Bu muayene ne 
olarak bazı berber kalfaları da min, üç !ut'a vesıkalı~ fotograf- !im etmiştir. Ceset o gün Edir- yangın çıkmış yetişen itfaiye Tophaneden geçen 249 numara cesinde kat't rapor verilmişti 
ayni dükkana giderek ihtarı tek tarını da verecekl~rdı~. .. nekapı mezarlığına defnedil- tarafından söndürülmüştür. lı tramvayın sadamesine uğra- Beyoğlıınu da şöyle bir göz- Bu rapora göre, bereler beş g·· 
rar etmişlerdir. Salih Ef. kapat- Beyannameler .uzenne .. ~us- miştir. Müddei umumilik bu ra . 3 - Eğrikapıda Aş~ı cadde- mış, başı yarılmıştır. ı den geçirelim. Burası öyle bir içinde iz bırakmadan zail 
nıamakta iırar göstenniş ve bu tahdemine, Beledı~ece ~uvıyet poru hadiseyi kafi derecede ay sınde turşuçu Ahmedın dükka 5 - Diin Edinekapıya doğ- yerdir ~i gökten yağmur de~il, muştur. 
Yiizden bir münakaşa çıkmıştır. cüzdanı verilecektir. Talım~tn.a dınlatıcı mahiyette bulmayarak mndan yangın .;•kmış, dükkan ru süratle gitmek_te ola_n 1343 taş yagsa, gene hcr~es ~evkın- Refik Ahmet Bey ise bu 
A.rada nahoş sözlerde teati edil- me, hüviyet cüzdanlarını ~aıml itiraz etmiştir. Çünkü ortada kısmen yandığı halde söndü- numaralı o~omobıl Fatı~teı:ı ge d_en, safasından, gezıp eglenme kemiğinin kırıldığını iddia 
nıi b" alık Salih Ef. nin olma an hizmetçilerin teczıye o- iki tabanca vardır. K rülmüştür. ç~rken Emıre Hanım _ ıs?1ın.de sınden vaz geçmez. Cadde, ?e- mektedir. Raporun bugünkü ş 

.. §ve ır ar k lm y . d" ·ı kt bu ka- . . . • urşıın~ o·· 4 k Jd hır kadınla Kanber aga ısının- ne kalabalıktır. Az da olsa pıya ı· ·· h k k · d dukkanının camları ırı ıştır .. Iunacağı bıl ın me e, hangısıne aıt oldugunu tesbıt un aza o u d b" k •. .• . . Ş 
1 

b 
1 

H lı h ıne gore u u u umumıye 
bil hizmetçi istihdamını da men' edebilmek için mutlaka bulun- f"~ f~r er teg~ ~ıgnemıştır. o- sadedk~nde~. ?kul.nkur. hr~sıb • kıa- vası açılamayacaktr. Maamaf 

r ahkikat evrakı veka
lete gönderildi 

~ir kaç ay evvel 01reba. has~a 
nesınde Hamza ismınde bır- Ku~ 
?i!n irticai bazı şeyler söylediğ~ 
ıçın birinci müstantiklikçe tahkt 
~~t _Yapılıyordu. Adliye vekaleti 
;?ıse~in mahiyeti ha~kınd_a 
Uddeı umumlikten malumat ıs 

~enıi<tir. Müddei umumilik dün 
u husustalti tahkikat safahatı 

nr vcki\lete bi!dirmistir. 

k edi 1 - Evvelki gece Şişlide bir or ırar e mıstır. va a ı egışı ı şe ın u s b"b" dl" · · ed" etme t r. ması kanaatm<ladır Bunıın üze 1 · de .1 b"l" k" h" l'k ta ı ı a ı raporuna ıtıraz ı 
. . .. tramvay kazası o muş, Pangal- s·ı Ah t 1 mrnı, nı e ı ır ı, ıç a a a- . . ddi . d 

Yük vapurları yolcu 
taşımayacek 

Bazı ftakliye gemilerinin yol 
cu da taşımakta oldukları anla 
şılmış ve nakliye gemilerinin 
yolcu taşımaları muvafık gö
rülmediğinden men'ine karar 
verilerek bu hususta alakıadar
lara teblizat :vaoılmıstır. 

rı_ne ceset evvelkı gun geç va- tıdan gelmekte olan ve Bekir is ı a aşıyan ar dar etmez. vek~ethıcekı k ayı te~t ed erse 
kıt mezardan çıkarılarak Tıbbı s· 1 d . h .. va ıt u u u umumıye avas 
dl' .. . . . mindeki şoförün idaresinde bu- Şeftali sokağında kahveci ınema ar a aynı te acume lab"I k" 
~ ı ~uess~sesın~ ge.tı~Imişti:. lunan 1797 numaralı otomobil İbrahim ile şüpheli eşhastan maç varsa stadyumıın kapısı; çı ı ece_ır_. ___ _ 
k u gun r r~r uzerın e tetkı- aksi istikametten gelen 125 nıı Koçu Memu silah taşıdıklann- nünde hep ayni manzaraya şa- Etibba haysiyet diva 
at }(pı aca Itır. C hl maralı tramvay arabası ile çar dan dolayı yakalanmışlardır. hit olursımuz. Etibba odası haysiyet div 

avga ar- er er pı~mıştır. Müsademe neticesin- A l ·' İşte size bir tezat: Kışı en evvelki gün toplanmıştır. 
1 - Gala tada Hendek ma- de otomobil kırılmış müşterisi .ptest a il ~en fazla hissettiğimiz günde, de- doktor arasında ilmi bir ra 

hallesinde Madam Elizabet gazinocu Hasanla şoför Bekir Sabıkalı güruhundan Tev- met demet satılan çiçekler ve meselesinden çıkan hadiseyi 
hemşirezadesi Yani tarafından hafifçe yaralanmış 1 ardır. fik, aGlata<la Yeraltı camisinde sonra istihza eder gibi bir ses: kik etmiştir. 
dövülmüştür. 3 - Niş~ntaşında Maçka ga aptest almakta olan hamal Os- - Haydi !bahar kokuları ... Ba Gelecek perşembe içtima 

2 - Unkapanında Hüseyin rajında kap:cı Sıvaslı Hasan manın 601 irasını çarpmıştır. har kokuları.. - da kararını verecektir. 
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dele cemiyeti) namile bir cemi 
yet te§kil edilmiştir. 

Madde 2 - Yankesici olma 
yan herkes bu cemiyete aza kay 

CL"\J ~P.Tl~SI .\lAll'J 1931 .. 

A u111 umdesl "Milliyet" tir dedilebilir.. Cecil u. Jc Mıllcın ı 
7 MART 1931 Madde 3 - Cemiyetin heye ı J\ Y:\TJ IS:\ :--ııııı 

ı "'· AREHANE _ •-L-- ca.lde-' ...: umumı·y·ce müntebap bes. ki ı ! 1 4 1 6 7 1 t ıo 1 l 1 k · 
'' ~ .,. " ~ !"ilmi 3.~00,000 dolara mal olmuş'" dön~•nm en ıüıü · ı.rı 

No: 100 Telarlll adrai: Milliy.., lo. şilik bir heyeti idaresi vardır. P !_Al L ı ;· 10 '•l A! t iT l~>ı. 1 birini ~•kletnıcl< vrnıaeı iulbız edilen slncm:ı ;an'atiniıı büyü 

!anki. Madde 4 - Cemiyet azası Genç kimyag·erın keştettığı çare.. Al~l 1 ~ (: f\, z 1 ~ J\ ~ıT i kiycıDi i<pa etmiş oluyor. 
T.&ef- ---ı-.: yalnız kaydedilirken elli kuıuş ı s ı1' ;,' R ,M, A ş J IK flll~ll- I••--- -::~-::::::::::::::::::::::=:~ 

24311 - 24312 - 24313 verir. Ondan sonra kendisinden · - mr.:--1~ .......................... . 
Ana, oğul ıher akşam sofra-ı re fark etmişti ki annesi deği§- • T 1 ~: A'I: K 1 • A!R 1.1. U Y ,. ...,...,....,, ..,.. 

ABONE O'CRETLERl on J::~~ıı_;ma~~miyet azası- ya oturdukları zaman biribirle- miş, evvelce sihhati pek yerin~ -1 ilstıiF J.> ~ıE~A,il.ı ı Majlk sinemasında 
G Tllrlıiye için Hariç içiıl run vazifeleri: rine söyliyecek lakı:rdı bulanu- de olan bu kadının şimdi rengı_ 1 R ı~ Kı..!_ lllll::.J~I~ !_, E R • ı:ııh•lm tnll\aff.1'ııttier bzoııınakıo ve ilAh! şarkılar 

ı: ;: ı:: "· ı:;:. ... lunduturıu görürııe evveli Türk lan oğlu akşam olup ta eve gel nındekı kımya dusturJarım bı.;: 1 . Allı.iT 1 \ ••• /\IKl-1 iT R 1 C H A R D T A U B E R ı 
s .,.., 400 lıunıt IOO lıurııt A _ Bir yerde yankesici bu yorlardı. Genç bir kimyager o- s~lmuş~u .. Belki ~!r an için zi~-) . Mı l ,.j;< • f I E 1 L;. ._ 1it f: i wııt!ac ol•n ıenorlann kıralı , • 

çe: (ceplerinize dikkat ediniz) diği zaman anası ona sorardı: tarafa bıraktı, Kendini çok se- Jf·- ıy a..A•[!'.!IIL~ . Biuıt FR \ '\% Li.!JAll'ın ldoro ctti&i ıoo kişilik ork• 

M~ ....- ·~- 1~t ~ (Pikpoket) sözünü söyleyerek hım?··· ""-! 1 •ı j 
G~len. twrd ••:.~:rilmea sonra da ihtiyari olarak yalnız - Bugün ne havadis var oğ- ~:k:ı~ı::ı~:ı :~~~zl~::~:· ~~~ 1 D ğı J_.i.Nıı A 1 T ı. C L!JJtı A,'- i i~tb\;ilcNsincE•ıııaŞya •ElınıLn cEazipRv• fc»blfıDde 'ı!'uyhtcfcAm R I 

'"'· .......... --- .. ·- d.kk . lbe k? Kadın bunu ırnraJ'ken sesine göründüğünü anlamıştı: il EIK. ı\ R A.,.. K A '"1- l'ilmi•dr muılnka gidip görünü?. ve dinleyiniz. 
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Bugünkü ava meD, - Töbekar olmus yanke-, dan başka düşündüğü bir şey mutadı 
J)"- en fa::la harıret 8 aıı:ı: - O • y kt O h 1· m · N h d's v-r? "" · ·ı · bul k ı o u. na er a.ı:sa . - e ava ı " ... 
di. Bugüıı ru1.gAr ke~işleme e<Otcet sıcı ere ış ma ; B ·· h - d" var~ Süa!ine cevap olarak: 

E - Azadan biri bir yanke- ·- ugun ne_ ava ıs · · · 
'c hıva ek,eriyyetle bulutlu. . . . • Deye sordugu zaman ondan - Mühim ~ey. . Bugün bir 

ıııcının taarruzuna ugrarsa ona d . b 1 - b'l' k~dın go··rau··m. Bend"n yenı· 'Dir 
Haftanın yazısı 

Yankesicilerle mü
cadele cemiyeti 

rd tm k· aıma ~u ceva ı a acagmı ı ı- _ _ 
ya ım e e ' yordu· lavanta terkibi bulmamı rica et-

Madde 6 - Cemiyet yanke- ı H.. b" k t' · ·ı · d .. · 1 k - ıc ır şey Y':>.. . 1 ı: 

bs~cı ~rın ver 1 ~\'I. zaı:r arf arr İşte -;.nasile oğlu arasında Artık böyle hikayeler her 
ır sıgorta tesısme e ça ış::ıca: ki kcmusma bundan ibaretti aksam biri·birlerini tak:p ediyor 

tır.M dd , C . . 1• Gene ki~yagcr yalnız kendi du: Gah giizel bir kadm. Gah Efendim, yeni bir cemiyet a e ı - emıyetın a a- · -· 
1 1 

· b. 
tesiüline te .. ebbüs ettim. Kari- meti farikası başparmag"ı görül meslegıne·· taalluk eden şey e-; meçhul yerlerden ge mış ır a-

,, . b - b" 1 .di ri clüsünüyordu. Zihninde bir 
1 
elam. Her gün kiınyahaneye bi-

lerimi haberdar ediyorum. Her meyen aşaşagı ır e resmı r. • d.. 1 d k. · r 1 B J r r 
kes cemiyet yapar da ben yapa Azaya bu sekilde birer rozet ve çckıknnıya us.tur an dv_ar ı ı İ rı ge ıy~c u. l un a~~ : ın ıy~~ 
maz mıyım? Hem benimki veli- .1 bT • hep bun1an tekrar e ıyor, şu 

1 
yaşlı ka rn ya an o ııgunu ı 

lf" j II-.i-:--
n eBı ır. . . 1 • .

1
... . ve bu macldeden veni bir ter- miyordu. Ana ile oğul arasm-

me cemiyeti gibi iki tarafın, u cemıyetın ıamı ıgını va- . .. . · b' l 
1 1 1 

d ::1 Soldan sağ•: 
sünnet cemiyeti gibi bir tara- r B f h • · f r l kıp •mende gctırmtk ka ı o up 1 da artH saat arca evam c. en 
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fm canını yakmak için değil, mu uru ey ge mesı pe ta ıı- .. d b" B l t • 2 _ Nikfilı (4) Yuva(2)Nota(2) ki\·&$ mistlcriılir. 
~ayri kabili 
Önilmuıdcki 

GLORY/:\ 
Bir haftalık e 

siz muvaffakıy 
sonra 
•• •• 

filmin bir 
daha de 1 

.. d~!· .. B e rı rı1yase_ ınek pob_ı_s

1
. olmadığını aramakla meşgul mükaleme mevzuları bulun·nuş ı - Şeytan değil (5). Ev (4 ). 

d·ır oluyordu. Bu_nu hancı_n ·e. ır 1 tu. . u. ya_ anın_ en m_ esnı v~ a.. t ) · h•fıa kimsenin carunı yakmasmlar d 3 - Kimee (3) Eski stanbul(6 
d . kk"'l a· ·E- b . kk··ı ş.eyin kLymetı, ehemmıyetı yok !ısı ıdı kı ıına ıle oglun saa etı 4 _Valide (4). İbadet (4). lı..m\1.iıİIİtıİ~ıİliıı, ıİEİİİKiııİı~iiiiniiıcmii~•iiıııiiiıuİiaİııl .. •••••••••••111 ıye teşe : u e ıyor. ger u cemıyct teşe u e H , · 1.. 1 h · 1 · · l" ı G k"m ag r 

Bu cemiyet, yukarıda ismini debilirse büyük rag"bet görece ı ayatın Kımya <.ustur an an-, ıc;ın azımu. enç f~ '
1
Y be 5 - Centilmen (5). " . •••••I l!ll•••••••••-.ı!I 

gün 
edecektir. 

.. .. _ .. .. . . . . .. . .. - cinde bir mah;yeti voktu. müh;m bir kimya keş mc c u- 6 - Zaman (3). Alnl (4) Yap·l••••m1 uttl(ll\l ..;\'ıJAEjl YUNA"il o 
gordugunuz gıbı (Yankesıcıler gıne hıç ııuphe etmeyorum. Za A . . b ···,..r h tt 1 d bt knşfe muvaf- mak (3). A s R ~I s1'nemada HEYJ·~ı-r 
le mücadele) için teşekkül ede- ten teşekkiilünü müteakıp (me 1 b n~e~:ın ~ su" ın~ ka da fu~m~ ant ımı ' . 7 - Ufuklar (4). Funeız lİ•;trosund• 
cek. Bana bu fikir nereden gel-ı nafii umumiyeye hadım) cemi- aşın~_zi!a ınnbaakman,dyaş ıd ~ ı- a 0 muş u.: _ s - Yet (2). İhtiyar (3)- İzzetli' t\lma Ruhens ve Ednond l.owe'u 

nm yu ne · a an aıma j - ,,.. 1. l . ·ı i Bu a1.,ım •ut ·ıı,30 da 
di?. Omı aı:ılatayım: yetlerden olduğuna dair de ka .. . . .ııe·, m ırt: ı:ı (4). s• b llpostulu'ııun en ınctbar 

T d ··r k "k ·ı l ğ bö"le menfı ve krsa bır cevap. . . · · · 1 •f ı· 9 Çı"vı· (3) Mu"'te·hhı'I (4) ı erya 1 ,... k ·r !) esa u ve mera saı ·ası e rar a aca ım. , , . k d h . . b. J an;ıre ccmıyctının .n c ı - · ' · ,.yııe a ou ro 
1 b ıd 1 ·ıh t b 1 ş· d" b f'k' · b ık· vemlesmın ne a ar azın ır J ., · · 1 . 1 . ıo - Kız kardeşinin kocası (6). Yırı·ııkı· ııaıor ~u··nil 011t stan u a Jl assa stan u ım ı u ı ır sıze e ı ay- . b k _ .. 1 - h rnrı,,,zct. ~;ın aparrımaıı an mu· Beyaz k•n (

4
). • ~ 

' k · . • . tesır ıra tıgmı ~ emege a- . . l · . k·' 1 b' . " da birinci matine olarak tramvavlarında calışan yan esı kırr gelccektır. Lakın sorarım d ? y 1 k d dırı mu nercını er anı ıar ıyc 11 _Aletler (4). l'ilınini gorünüx. 0 lpnııvıus 
ci esnafını tanıd;m. Bu adamla size, farelerle, haşerat ile, sıt- cı:,tl vadr mıd~· · · d haşfı la l~n miıli,:ı 1 ıf(ıııdaıı nılitekait ~cvket y k d • ~aat 16 1·2 matinesinde ı.e• .'"n lkı'ııcı· mı·'-• 'tar !8 ~ 

f d d . - · .1 .. d oa un an aıma a a az a a- 1. 1 .· 1 . . .. ld t , u ar an aşagı: - ,. w• • 
ra esna e ıgıme şaşmayınız. ma ı e mucadele oluyor a yan k" <l . b kr d F k b· p:ı~a ıazrcı cıı >il mut t ten ı - ·Tire sarılan şey (6)Arzu(4) •aryete programı: ı \ftu Mqıliıo; o F.r 
Bımlar kadar aralarında tesa- kesicilerle neden olmasın!. 1 ıı:_ 1 e ıyor u. . a _at hu?1~ lıl'ri •r.uptcl:\ oid.ui(tı h:ı:,rnlıkttın 2 - Toprağa ekilen (4). Tahta Mahir Maymunlar hiiyük e~lence ve Yrnnki pazar ukşam• 

.. la f d . ragmen her ::kşam ıntızarı ı a r " · .. c • •.. · b . ıru d (5) ı o •-ıeı.ınoı nut mevcut o n esna az ır. Hem hız bunu yaparsak; . • • , .. '.: ;ı,. cııııı,tıı. cn .• 1.csı u.~ıııı- n ura · As•v •e ,lana meşhur çingene er. n.ı • 

B . · · · b" bia 1 . d d fma olarak oglunu daıma böy- k ' ''"ı~•·tt, .1· ,,. 11nu S&a·· , 1 ı1ı,·ır 3 - Körlez (5). n .. ygu (3). ır sımıtcı ır yere ta sını garp mem eketlerın e c he- .. • • - . tı ~., .. ~ "' ~ · • ı · l ktıtı buluyordu Oglun ın 4 - Lahim {2). şkencc (4). 
koysa, yanına baska bir simit men taammüm eder ve bizi kop 1 ~ su . _ ... · .. '.. lıc.ı;ııkı:a !.:\'eli ap:ırtımanlarıııılan 5 _ Akıllr (4). Beygir (2). 1 

• •• 1 bır kadın sevdıgı ıcın böyle su- · · I ı . I· · I· \' . . ı .,ı ı ... tablası konmasına musaade et- ya ederler. • • . .· ,. ·' < ııı .ır.t' · ' - ıı.ıy< a '• ',c.ı- 6 - Kemiğin içincleki (4). Ciğer 11l•••••-
Cecil Ü. de Mılle'in 

llAYATI ISA 
k d 1 d G . fr kııtı olmasına ıhtımal vermi- 1 ,.;'•ııl· .... 11 .1z .. 11 .. 1-ı·ızı lndı-"c<h (3) ıı 

mez, avga e er, geçen er e eçenlerde bır enk mecmua . ··· rr ~'.' ·'. ·: '' · '. ' ' · Filmi, CIJnyoıkıa Gaıeıy Tiyaııo de Broadwuy'da .;\ünde dört 
Balıkpazarmda bir dükkanın ö- da yankesicilerin faaliyetine da yordu. • . . . . . mc.rkcz deııtlı aık kabrHdnına 7 - Brn v• siz (3). Dem (3). \crilmek iiz<re iki mıe müıemadhcn ıı;ö;rcrilmiş obn ~ 
nüne bir küfe koymak yüzün- ir bir makale okudum. Londra- - Eger, clıyordu, hırını .~ev~- lc!nniun:ıcaktır. \fahduml:trı 8 - Aksilik (4). Kör (4). 

ıJen bir adam öldiirmediler mi? da hir •yankesici mektebi var- Y?r ve .bundan dolayı muş~ıl ··ruıro .. 'cyahat aca:ıta't ıntı· 1 ~ = ~ıi~:;;:;ş \;(;18 ~~)k~ö~4/~ hf•il•m•di•r. ___ t•••••••••••••••••~ 
Halbuki yankesiciler tesadüfen mış. İyi yankesici olmak iste- bır v_~z~yctt~ bu~.u~uY.or da boy diri Tahir Be~~ lıc'\'anı t:ızi~·et (2). • •••••••••••• 4·M·~·ıılM••4M~Mıı~•ft 
bir tramvaya girmiş olsalar, yenler o mektebe girer altı ay le duşuncelı gorunuyorsa fe- 1olunur. 11 - Bir vilayetimiz (?). ı• TTIHADJ. MlLLI..-
bir göz işmarı ile müşterek ça- kadar staj görürmüş .. İşin gari m · · · ---------- -_, 
1 ki F k t gene b. k g··n k'm ~.·. \ ,;,;nci. ~ıılh llııkıık ıı:tkim- ı Sı'nema _ Tı·yatro ıştı armda anlaşırlar ve karla bi Londra polisi bu mektebin a a • ır er e ı 1 -

rını muhakkak taksim ederler .. mevcudiyetini bilir ve müsama ya düsturları ve terkipleri ile !:~inden: 11"-------------
.h . . k b k h" b" Kar:t\''l '1onulo ı~:fı:ndi taroıfınt!an t B D lb 1 • rl"' .. k . . k . miş .. Görmedik ya! bu mükem- ha edermiş. Çünkü mektep ida zı runı yorara aş a ıç ır s. . arü eaayı ur sıgorta şır etı 

d .. ·· · · 1 k Barık "uınerd le lralian3u•ki lıe;:ı-mel adamlar tramvaylara mut- resi elinden geçen bütün yan- şey uşunememesını yaş 1 a- te1nelllerl 
d h . l 1 "d hından wrilıııck üzere \1ICO l'nııa · h • • t eJ·-' · l .f< laka iki veya üc kisi olarak gi- kesiciler hakkında polise der- ın ıç a < ına sıg ırnmıyor- · Harik ve ayat tiıerıae mgor a muam - ıcra eye"' 

- _, dopuJf, }~(C"n'-1i\C ,·c;ilen :.>il..f.:'0 nu- Buakşııın 
riyorlar ve teveccühlerine müs bal mali'imat vermeği taahhüt du. ınero '" !-! tcıwnuz 19a0 tNrih ve •aat 21 ,3oda Sigortaları halk için mlıait Şe'falti havidir. 
tahak bir adam buldular mı o- etmiş imiş!.. Bu daha garip de- ki·.Fakat nihayet oğluna dedi 114 lır:>1ı n:ıııl-; hamılc yazılı ce:C Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanın 
nun etrafma toplanıyorlar .. Ben ğil mi?.. konıopuin;a '"ondandı Saim !k~c GÖLGE hl 

1 
d t kt 

ve benim gibi onları tanıyanlar Şimdi iş bu cemiyete aza bu - Seni ço-ktanberi düşünce- , erildi~ı ,c Soinı lley \ediııde zayi Acentası bulunmayan şe r er e acen a _:anma a 
tabi1 bıı manevrayı görüyoruz, lup bulmamaklığıma kalıyor. li görüyorum. Bu ancak aşkta cı}üuP,u '" icap edenlere prote<to ••••OOO• Telefon: Boyotlu-2003 ~·· •• 
li\kin tehlikede olan adama: Acaba karilerden benim bu fik olan bir şeydir. Söyle birini mi 1 , .. ,ide edildi~, i Avıık;ıt \leleti Efendi piyes 3 ~rde -· - Zon (·' k tıhlr.ı"tıt h•ı · -ı· · 

· '' ~ Devredilecek ihtir& beratı 1 gu ua «ım 1 
- Efendi, yanındaki yan- rimi takviye edecek ve bana seviyorsun ... Kız. ' mı, kocalı rnr•fıııılan ıalep '" l\ara,anopuln Zongııldagın Mlıhat Pa•ı 
· · H ·· h 1 ·· Yazan: Nic- • Hidrokarbon '>atlarının istlh· • · ' kesıcıdir, dikkat! .. Derneğe im- müzaharet eyliyecekler bulu- mr, dul mu.... er uç a e go- ıarafından keyfiyer kahul edilmekle codeiRn ,.ı; • hakkında olan bir ilıtira be· lesinde mukim JConyalı \fe 

kiiıı olur mu? .. Sonra herkes si- nur mu? Kadın erkek müsavi!? re çare düşünelim.. Ba:ık J..•>mcrdale :le rnumaileyhc ratı talebi için l•ıınhu! Vil!yeıi ce· Ferit Ber ıarafından llrnmetgthı 
ze ne der? .. Yankesici olanlar FELEK Oğlu b~ndan bir şey anla- .<eıı•t bedelinin kimseye verilmemesi 'llalılcdcn: A. 

192
,, ıarı'h ve hııl klrısı Hıyrtye Hanım al• 

lilesine 7 n1ayıs 
da olmayanlar da üstüne atıl- mamıştı .. Kimbilir kaç zaman h;ıl,kınd• ii·,rnr.ı icrasına ve ~5 gıin .\luhtar Rey f{J(ıl'l numcro il• rnnkayyet ınüra· ikame 11lunın bo~ınm:ı daı· 
mazlar m•?.. irtıhal danberi gözlerini kaldırarak an 1.:ırfır.d• ;cnedin molıkemcye ibrazına ı ;iıc her ~ün '"at IS ten irilnren caat üıerludeki hukuk bu kere ferığ yevmi ııhkikıtı olın 5 \'!art 

Ee, ne y:ıpmalı? .. İşte bunun Çapa Sel~uk Hatun muallimelerin nesinin yüzüne baktı: ve hitamı müddeıcc iptıline karar •ç\;tır. ve yahut icara verilec•ğinden nıez· tarihinde yapılın tebll~ata 
çaresini bir cemivet teskil et- den Rabia Hanım müptela olduğu - Ben mi, dedi, ben kimse- verildiğinin ilıinına :!~· 10 930 tari· .\lıı \aşından •fa~ı çocııklor k6r ihtira\! >aun ılmak ,. yahut gelmediği ci~eılc gı~abınd'' ıı 
mekte buluyorum".. Bakin: hastalıktan kurtulamıyarak rahmeti yi sevmiyorum. hinde karar \erildi. ıivatrny• kabul eılilmez. iıticır cıınek arııısunda bulunan ıe· icrasını ve R•Y•P korarıoın i 

•• dd 1 İ b ld rahmana kavutmuştur. Cenazesi bn- Ba«ka bı"r şe.y so··ylemedi. A- y k tebliğine n ııhkikaıın 1:1 Mart ıv~a e - starı u a yan- Al d dd . M _,,..., ,, llugccc l':nıgaltı tiyatrosunda ferah sinemada vıtın lstanbul eai postahane u a· pazar güııll saat ıo ıtlribiııe k 
k . ·ı · k" l k gün em ar ca esı org ımnn- na.s1 beyhude be ·l··. ledı·. Og-lun- . A l'f d h . d ·esıcı erın ar arına esat ver- K 'k O b il J ·1 sın<Lı şır '.en 1 küıilp anesı ca · \erildi~inden ye mi k·' d• riyeti ittisalindek.i haneıinden kaldı- d le! - . a·hat bundan ı"ba- on11 um u u smru Bu "'CCC lı:ılk ><ecesi tirnıro fi ' v mez ur . 
mek ve masum halkı bunların da-" F t'h .. ili' de ·· ·1 an a ıgı ız .. " · de< inde Türkiye Hın No 18- 22 de mesl ve gelırıedi~i takdirde ııır r r.. • J camıı Jer D og c na· .., . d M A ot \' ır y 1 h ' tı" k . k 1 
!!errinden muhafaza etmek mak mazı hadeleda defnedilecektir. Mev- ret kaldı. Eger buna ızahat e- ' · n:b ;ı:; ' e c eye \ar yete r.ın,cr \ e >ıncma o· mukim ,·ekili 1-1. W. !STOK Efen- nıablı:emcve kabul ulunnııvırık 
sadile V<' (Yankesicilerle müca liiı rahmet eyliye. ımek kabilse .. Lakin birden bi · Kıtır(ı ııpcrcıi. -! P. Dans duetu. ıuk 2.1 knru~. diye mürncıat eımeleri. •abi mua;,.ele olunacatı il.bı ol 

M ·-·- - - -- , ... ..=Yazık değil mi?. - ,. sun?~. liTlaya başladım. Bir an öyle ol-jhulunsam ! Bunu o kadar bÜyükj tim: 
illiıEiin <CfU ro•••u 131 · . ı::.~ 

- iki kişiye bile bile frengi I Ve., Derhal da.ldım. Kafam, dum ki, sevincimden yerimde bir keyif. sonsuz bir zevk ile is- - Hatta ötekiler de .. 

E'tem lZZET 
kuvvet ve takatle gehniştim !. / ı~ıklar, ·karşı sail'ıillerde parılda 
Uzun bir müddet yerimi kendi-

1 
yan lambalar denizin loşluğu 

kendimi yadırgadım, derin bir J ve karanhğmda sarı birer şerit 
rüyadan uyamyonnuş gibi ol- gibi uzanıyor, yer yer göktelki 
llum. İlk önce hi<; bir şey hatır 1 yıldızların aıkisleri bu sarı siyah 
layamayorum. Hatta, nereden 1 rengin içinde birer baht kandili 
gcldiı';imi, ne yaptığımı, niçin gibi .pınldayorlardı. Denize bak 
burada bulunduğum, hiç biri' tım, göğe baktım, yıldızlara bak 
sini?! Sonra. sonra .. Sanki göz tını, sahile baktım ve sonra ken 
!erimi yırtan bir hayal perdesi di kendime 
l·,·ynimi, hafıza ve hatıralarımı - Ne yaıptım sanki ben?. 
aydınlattı, konakta geçen vek'a Dedim. Ve .. Kafamın içine 
lan parça parça, ·birbirlerine ek sokulan bir nişterle ıbeynim ya
liyc ekliye hatırlamaya ba~la- ralanmış, açrlmış gibi hayıflan
dım. Epeyce dalmı~ım. Yerim-' dım: 

C'n kımıldayacak halim yoktu. il - Onlar da frengi olduılar!. 
Deniz buradan c;ok iyi gözükü- Ve .. Ozülmeye başladım: 
orılu. Doma.bahçeden vuran - Niçin böyle yaptım?. 

vermek.. hatıralarım, kalbım artık tama- oturamayacak gibi oluyor, do- teyordum ki onlan, tabutlıın Bu hükmü verir vermeı 
- Şimdi onlar farkında bile mile menfi, hırçın, şedit bir du- yulmaz bir keyif ve neşe ile ge- mezarlığa indirildiği günde, ar aklıma gelen Rıdvan olJu. 

değillerdir!.. yuşun tesiri altında çalışmağa !işi giizel çöküverdiğim topra- kadarı durup seyretmek bana vanı da bana paşa kadar, N 
- Hiç akıllarına getirmedik- başlamıştı; acı, ağır hükümler ğın üzerindeki çimen ve otları dünya hazinelerine sahip ol- Bey Nazmi kadar fenalık )i 

!eri bir zamanda frengi oldukla veriyordum: tırnaklarımla söküp söküp etra maktan hoş gelecekti. Beni Ö· m;ş tanıyordum. Hatta ~ 
rmı öğrenecekler.. - Onlar bana acımadılar. fa konfet ve serpantinler saçan füme mahkum edilenleri ayni il yanında Nedim Nazminin, ~ 
-Keşke bunu yapmasaydım. - Beni böyle kendileri yap- insanlar gibi atıyordum. Hatta, !etten veya onun üzüntüsünden nız antipatik, garazkar d_~ 
- Büyük bir günah!. tılar!. yalnız onları kudurmuş birer ölmü!! görmekten daha zevkli, olmasından başka hiç bir Ki"'<. 
- Aklı başında bir insan bu- -'Ben kendimi ya~amak için köpek gibi rsınnak, yanak ve daha hoş ne olabilirdi?.. hatı yoktu! Beni Nüsreterı" 

nu yapmazdı! . yaşamak .. Deye aldattım. Hal- ellerinden fışkıran kan levhala- Bu hudgam ve kindar arzu ile ran, bana fuhşun ölümlü, ıe 
Ve .. Bütün bu mevzu üzerin- buki, onlar yaşamak için öldür- rını gözlerimin önüne ge<tirmek ihtiraslar kafamın içini kemirir li çukuruna ilk adımı ,attırll~ 

de düşüne düşüne bir noktaya mek lizım .. Dediler!. yetmeyormuş gibi: ken gene arada bir: olmadı mı idi' .. Beiki de, ~ 
kadar geldim. Kendimi ağır, te Şimdi öldürmek sırası ben- - Ah çıbanları döküp dok- - ~öyle düşünme.. oımnla karşıla~ma•nış olsaf ae' 
!afi edilemez bir vicdan mes'u- de. tora koştukları gün onları, fren - insanlara yazıktır!.. bugünkü Belkiys buhaldckı 
liyetinin yükü altında hissedi- - Onlar da benimle beraber gi ... Cevabım aldıktan sonra - Fenalrğı iyilikle karşıla- kiys ve cemiyeti haklıyı hak~ 
yordum. ölecekler.. görsem... mak lazımdır.. ayıPna<l::ııı şarp di<-e ah1ııı:ı a 

- Gidip haber versem de he- - Beraber toprak olacağız.. Deyor ve tasavvur ediyor- - Herkes kaderine razı olma ga vurduğu: 
men <tedaviye başlasalar.. - Beraber yeis duyacağız!. dum: Her halde birdenbire ken lıdır.. Kahbe Belkiys .. 

- Hastalığın önüne geçmek - Onlaı; da: Ettik ve bul- dilerini kaybedecekler, ortalığı - Senin alın yazm buydu!.. Sürtiik Belkivs! .. 
için çare arasalar... duk .. Deyecekler... velveleye veren bir çığlık kopa- Diyen düşünceler beynimi Kokaineman Belkiys. 

Deyordum. Fakat, bu anda Ve .. Bundan sonradır ki, racaklar, sapsarı kesilecek renk sarmak ve gönlümü karma karı Şıllık Bclkis!.. 
beynimden değil, kalbimden ge - Oooh... !eri ile sarara sarara çabucak şık etmek istiyorlardı . Firengili Belkis .. 
len zehirli, acı, bütün sinirleri- Deye bütün ciğerlerimdeki bir çiçek gibi olup yürek üzün- }i'akat, en son: Morfineman Be lkiys.. . ., 
mi kabartan bir istifham dudak kin ve zehiri dışarıya döken ge tüsünden ölecekler. Hatta, men - Herkes fenalığının cezası Olmaulım. Y:ır.annk içıl1 > 
lanmda büküldü: ni§ bir nefes aldım ve kanlı, ö- fur, ba;)7ağı bir arzu ile isteyor- nı görmelidir!.. ı:.amak kem · · · · 

- Kime, neye, niçin acıyor- lünllü maceranın zevkım bul- dum: Ölseler de cenazele · 



. 
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• • • 
ırıncı sahifeden geçen 

• 

yazılar Sahte veraset senet
lc;-ile ahnan emlak 

Asker ve köylü 
sigaraları 

Beyoğlunda bir takım binala Tütün inhisar idaresi askere 

K 1 1 1 H 1 n ve bu meyanda Senjon hasta ve köylüye mahsus sigaraların 

Cetvellerinin tab'ı dün U e İ : • 3 ı- hanesile Senbenuva mektebini şehir dahilinde satılmasını men' ... } 1 varisi olmadığı halde sahtekar- etmiştir. Fatihte Ma ita çarşısın İntihap 
gece 

•• ı "kmal edildi CIOg U; tıkla kendi Üzerlerine mal eden da Behçet isminde birinin dük-SUrat e l lbir kaç şahıs hakkında ınüc!c!ei l<anında1sopaket asker sigarası 
r v rilen takrir aynen şu- (Başı birin:i sahifede~ umumilik tahkikat yapmal-t:ı i bulunmustur. 

(Başı birinci sahifede~ 1 mec. ıse e tiği gibi Halıcıoglu muhacımle di. Tütün muhafaza müdüriyeti 
ah ilk içtimaını aktedecektır. 

1 

du~ · C" h . t Halk Fırkası- ri de açılmağa başladılar. Oyu Müddei unıumfük bu lll:sıısta bu paketleri satan ac!ama kaçak 
Vail Beyin beyanatı . . um ~n~e mleketteki mm 18 inci dakikasından sonra ki tahkikatı zabıtaya havale et- çı muamelesi yapacaktır. 

Muhiddin Bey binnuhamrı - nınb ... ~n ay ~rt ~ me hükUmett~ Halıcıoğlulular ağır basmağa miştir. Polis müdiriyeti tetkika
ize şu beyanatta bulunmuş- ki?~d ?1ec ~ e .' fvaealiyetı' aley- başlayor, Kuleliler de biraz gev ta başlamıstır. Bu muanıelenin Komünist değil, casus ! 

ı arı ve ıyası ·· .. k b' · · E iki tur: . b 1 hind b' ha yaraulmağa ça- şemekle beraber buyu ~razım sahte veraset senetlerile yapıldı vve günkü nüshamızda 
"- İntihabat işlenne ~ş ~~ 

1 
ldıe _ ır vl~ d Asırlarca ile oyunlarma d.evam edıyor.lar ğı anlaşılmıştır. Zabıta 11 cf.ele Alican isminde bir casusun 

d .. _ .. :tindeki bu '"ı gı ma um ur. O tı' e on dakıka · • · · · ·- ı· tevkı'f ed'ldi • 'n' t k D" ık. MıntakamIZ ws.m .. ~.hm 1 b raktlmı bir memle- ywıun ne cesın ıle alakadar bır kac kışıyı mu, ı 1 gı ı yazmış ı . un 
tün kazalara bugün (dun) tcb- ~u e b~ .

11 
~ hayatında kala Halıcıoğlunun çenberi da- riyete celp ve ist:c;ap etmiştir. iki refikimiz bu haYadisi tekzip 

ligat icra oıunmuştur. f'elhttakie .vkae b1! mık e eksiklikler ve ha sıkıştı. ~~ticede . oyun her Tahkikata devam edilmektedir. etmek istemisler ve Alıcanın ca 
Kanun mucibince ~r,-!hap h_ı:- 1 ır ço . . iki tarafın guzel temız oyunun- B ı h • l · · sus dğil, komünistolduğuau yaz 

Yet·ı ·~şı·yesini da_ unı encu- ihtiyaçlar olması ve mılletı k.ur- d (1-1) beraberlikle rıe Uıgar mu acır erının mışlardır. 
...,... · · tatbıka an sonra · d. v • k l 

men ıcşkil edecektır. . . tarıcı bu esaslı sıyasetın k k' ticelendi. ikinci fikstür için 3 getır ıgı şe er er Fakat biz verdiğimiz haberin 
İntihap defterleri taLcı:!tlmış- tından memnun °In_ı.a};'a~ ~ nisanda tekrar karşılaşak olan Bulgaristandan muhacir na- s:ıhhatında ısrar ediyoruz. Ali 

tir. Bunlar en kısa zarrında seter bulunması ~budır. c~ _' bu iki takımıınıza şimdiden ça-ımı altında gelen bazı kiınselerin,can casusluk töhmetile tevkif 
'muhtarlara tevzi olunacak ve ka C. H, Fırkası mıllet ve meme lışmak tavsiye ve muv::.ffakıyet beraberlerinde seker getimıek edilmiştir. Y.akrnda muhıı!ceme-

1 .. dd t k t · · hayırlı programın . . , . _ . . . 
nunen muayyen o an .. ~u e e 19ın en ld - ve ler temcnnı edenz. suretile kaçakçılık yaptıkları ya sı başladıgı zaman hızı tekzıbe 
zarfında intihabat bıtınlecek- kendi programı 0 ubegunab 1 n İyi oynayanlar: zılmıstı kalkışan bu iki refikimiz yanıl-

'llctin kcndisile bera r u u K ı l'd N · T l't, K · · d kla tir nn .11 ti ken u e ı en: urı, a a e- Rüsumat bas müdürü SeyE r rmı anlayacaklardır. 
Muhtarlar intihap ~efterle?- d~~ kani~r, v~= C:. :üph; mal, Muzaffer, N~.im fevkala- Bey bu mesele ·hakkında şu iza Ev:iya Çelebi seya-

ni 8 gUn zarfında tanzım etmll} ~ıne olan ~.~nazarlar karsı- de, diğerleri çok guzel oynadı- !ıatı vermiştir: h . . 
bulunacaklardır. . . . .. li ve tercddu u isbat edecek ~a lar. _ . . " - Muhacirler beraberkrin atnamesı 

Ehliyeti intihabıyeyı h11;1Z bu- ~da h'7 :zaman Halıcıoglundan: .. Kalecılen de 5 bin liraya kadar eşya geti- Darülfünun tarih encümeni 
tün vatandaşların isimlen def- zıycttcdır..:,._,_ u yegane Reşat başta olmak uzere Rıfat, rebilirler seker ticaretile mc:. meşhur "Evliya Çelebi seyahat 

1 -•~·· C. H .......... ası grup M h t Fethı' Hakkı Arif ' • · · · .,, · · • rfl ı b terlerde bulundu~ ae~....... . kuvvet kaynağı olan e me • • • . . • . gul olan tacırl'!r meınleketıını- naı:;esı nı .venı ··~ . er e ast.ır-
Kanuni olan talık, ı~ıraz ve ~.v~ . B" "k M lise se- tz.,ct, fevkalad.~ Hılını, Zıya, ze girer'-en beş bin liralık şet.er maga karar verrnıştır. Eserın 

istinaf müddetleri geçtilttcn son mııı:~mız~~ 1 uyu ~d inti Zeki kısmen guzel oynadılar. >"etirehilir. Kanun sarihtir.,, hazırlı~:ları yakında ikmal edile 
ra ıniintehibi saniler intihabı ya çccegı me. ~s aı:~ı .. ye~ d~' ·ıl İkinci maç: ·' Diger taraftan ,e•i\en malu- rek neşredilecektir. 

. tih 5 günde ik- hap etmesını ve onumuz e 1 l K ı r Halıcıoğ-lund~n son- "k · · T b J' k ı · 
pılacak, bu ın ap .. eh'· tarda tatbikatını muvafık gördü u.~ ı : D .~ r . mata göre bu ırc~ele g·üır.ru ı- ra zon po ıs me teoı 
mal edilecek ve sonra mun~ . 1 

_ .. cdb. 1 ·ti ak mütaba- ra en ılerıde gelen enız ı~e~ı daresini :::ıl'':adar etmektı:n ~tk- ··cı·· ·· 
bi saniler meb'us intihabı ıçı.n gu t ır er~ ~ş r ve . . da- ile Askeri sanayi arasında .G- mıs11r. mu 'uru 
reylerini istimal edeceklerdir. ~tı dereccsu:ı ~ıa;:k~;ı~ina mi Bey iclare~inde b~.şladı •. her :B,1 n esele n''lliı•e ,.,.t;:i!cti ta lstanbul polis dördü:ıcü şu-
!ntihabat esnasında şi~aye_t ve hı faydalı te~k}ri e ~ ·kanu- iki taraf ta cıdderı ~uz~! b'.r, ~-ı r<:fından t tki~: edilmektedir. b~ '?[idür muavin' iken Trabzon 
it;razlar vaki olursa bıttabı ah- enaleyh, ~şk~Iatr esas~ye f' yun oynadılar, Dcnız !ı~esı m-' f ı , ~ k .. .. h • 1 polis mektebi müdürlüğüne ta
ld\~ kanuni yeye tevfikan tah- nunun 25 ıncı m.a?desın~d~e~ 1~ rinci d~vı·ede Fahi.den, iki<1ci \ n.~ı ap utup anesı 'yin edilen Mehır.et Bey pazarte" 
k .~ve takip olunacak ve lazım kan Büyük Mecl~sın t~c?• ı ıntı devrede de Ali hatıaeddinde:ı I İstanbul belediye i bir schir si günü mahalli m"muriyetine 
gelen muamele ifa edit.ecektir .. babına karar ve_r~mesın~ ve ~ui bir gol kazanarak (2-0) gal.p kü i ;'hane~ ı •niiz<' ',1in .. yap~.ı- gidecektır. 
lstanbulda intihaba is tırak et- kar~rın der.hal ılan edılmes n geldi. . masııu u . U} l'vvel üuşu.mnuş, Kibrit fabrikası r S 

Paris panayırı 
9 116 25 Mayu; 1931 
l'l.ll l'\Rh l'A ·.\\IRJ.'DA 

nı:ıl ı,·~lıir ccıııek isteyenlcrın 

mahallerini mıisııraotla bcicar 
<'tmek i>!cıneı .. ri, bu sene dahi 
'ıı\..ıı lıııl:ıcak Iıı tiin calcplcri 
gıi~lıiklc .,ar cdilebileceıti ıınla

~ılı}or. llinacnalc} h hemen tek
mil dairelere :ıit kabul lbtcleri 
lıir 1 aç haftaya kadar kapana
caktır. Di~er taraftan talepname
ler kayıt masile kondugundan 
heyeti tertibi ye, Parb panayırına 

!..abu! edilmek :ır7.Usunda bulunan 
ıuccarları n kıı y ıt pusulalarını ya 
Pnris'te (i\'otrc Dame dcs Vic· 
toircs) >ükAjtında 25 nu:n;ırada 

heycci tertilıiyc merkezine ve 
yahut panayınn ,·iJAyctte ,·eı•a 

memaliki ccncbiyedc panayırın 

resmi bir miımes~iline gönder
meleri lazır.1 olduğu bildiriyor. 
(\.incuıncs) şeb rinde vuku bu
lacak beynelmilel 7.&hire scrı,oi

sinin bu panayırla tesadüf tt· 
me>i 1931 Pari> panayırına ge
rek memaliki ecnebiyede ve ge
rek cy:ılcılcnlcn ayrıca muhip 
bir mıkdıır 1.iyarctçi celp ede 
cckıir. Bıı 7.İ)arctçikrm Parb 
panayırının kendilerine ccmın 

l'dchil~ccjti ı, lcr<lcn vaktinde 
haberdar edilmeleri için :illıdi
den tcd:ı!ıirı Hzimc ittihaz ~il-
mi~tir. 

Bu 'ene geçen scndcre ni'· 
pctcn ziyarctçıleri'l ve lıeynel· 

ıdel iştirakin daha f:ızla ol:ı

ca~ı temin cdiliror. 
1 kr tıırlu tal.il:\t ıçin Bcy

oğlıı'ııd·ı Kabri tan sokak ~o. 41 
"lscanhııl Samhr dii Korner> 

:l'erker. a:e .,.ı·sıGal••ı il ı 
ll•şı il. 2362 Şulıe ı\ccıl'c,ı: 

Sirkeci Mühilrl" r.ode ham 1 
2740 

Bozcaada oosta'lt 
(1':1U:CL11 ıp:ı ıı s !\fart ' 

pazar 17 de 1 ı : rıhtımından 

Gelibolu, Llp>el.;l. \.ıınakkııl 
lmro;ı; Eozcaadaya blbcaktır --------
lzmir sür'at !J<>Sta-.ı 

( Ciımhuri) et) \'apuru 8 

mart pazar 14,30 da Galatı 

nhtımındaıı kalkarak lzmlr'e 
gidecek ve çar;;amba sabahı 

gelecektir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkc tra ve cazbant mevcut· 
tıır. 

"re -lsteu~eriye 
(Ankara) va- Salı ıoda 

puru 10 Mart Cı S 
latı'daıı kalkarak çarşamba 
abahı lzmir'e perşembe Pirc'ye 
cumartesi sabahı lskcnderire'ye 
nr~cakur. lskenderiye'den Pa· 
zam:si 15te kalkacak Çaı:ıamh:ı 
Pire'yc ujtrayarak Perşembe 

lstanbul'a gelecektir. 

Bnyükada iskelesinde 
kiralık dükkan 

Büvukad:ı iskele i me<lha 
!indeki 9 ııı:maralı dııkkiln iı,r 

sene mıiddctıe \e mliza\cdc 
İle kiraya \'erİleceği~dcn 
kırnl~mak isteycnltrın kat'! 
iha c µ.unu olan 16 mart 931 

pazarte,;ı µ.ıınü levazım mu-ın k 1 kkına malik vatandaşla- teklıf eylenz. . Süleymaniye 4 - Hılal 1 Beyazıtta el -J!'tn mırı ıdare- a sa 1 
e la d -·ı T k' d - eb'usu Afyon mebusu · · • d I l d · Balta limanında bir kibrit rın mi!ctarı henüz malum egı • ır "" m Dün hava açık oldugu ıçın sın e ıu unan ı:lcy.ı ıt m~ rcs~- . 

dı·r. Bıı defterlerin tanziminden CEM!r ALt stadyom epey kalalıalıkt_ı. B·.· - sinin Dari.ilfunt•ndan iste.mn.es.ı- fabrıkası tesis edileceği yazıl-
Fransez,, cemi\ ctıne müracaat zaycdc kombyonuna gelme· 

H mıstı. Burat:a, fabrika icin tes-
olıınnn<ı. !eri. 

......... 111111 ... IElıı:.ııll ..... ~ ........................... • 1 

sonra anlasılacaktır.,, Erzincan mcb'usu rinci maç Süleymaniye ıle ı- ne kırar vermiş ve b:ı ış ıçın bit ediien yer sahibi ile 'şirket, 
Vekalet~ ma.liimat verildi SAFFET ztYA lal kulübü arasıntla idi. K<;prülü ade Fu~t Beyi memur 

ık! S . · fiat hususunda uyu~amadıklan 
Vali Bev intihap hazır! arı Fırka merkezı'nde faaliyet Oyun başlar başlamaz üley etmiş idi. Eıı kütı..i;ıhaııcnın ı" · hT t 1 için gene o civ:ırda münasip bir 

nı telgrafla dii.-ı akşam Da ı ıye Fırka katibi umumiliği İstan maniyeliler hakim oynamaga mi (~nkııap l:ütüph:ıncsi) o a- yer aranmaktadır. 
vekaletine bildirmiştir. bul vilayeti idare heyeti riyase- başladılar. Haftaymın sonuna cak ve inkılap müze~i i~in aimaıı H b d 

İntihap masrafları tesbit olun tine derhal intihaba başlanması doğru vaziyet Süleymaniyeliler kitaplar buraya koııacak,ır. Ba ayvan orsasın a 

' r~hur Almon piyanist 
\RTI il R SCll'.1: ·\BF.I. 

ı · lfından verilerek konserltrin 
hirincisi 14 marc cumartcsı günü 
soaı 17.30 da maıino olarak 

Fransız ıl yaıro.~undı 

'erilecektir, mu§tur. . f . . b .. kü iç- için emir vermiştir. Defterlerin lehime (4-1) idi. Hilal kulübü isle uğraşan heyet simdiye- ka- intihabat 
Heyetı te tışıye uguntı' . ve saircnin ihz~rına başlanmış- hakemin ofsayddan gol verdi- dar 25 bin cilt 'dtap hazırlamış- Hayvan borsası idare heye- •••••••••••-• 

timamda intihabatın sure ıcra . , _., · 'h fri iddiasile sahayi terkettiler. tır. 
1 tır Nısan or, rınua ıntı ap - tinin müddeti dolmuştur. Ya-hakk ndaki programa meş- · Yanda kalan oyunda Süleyma- Maamafih bu mikt:r kafi go-

sı ı . .. tim t bitmiş olacaktır. kında yeni idare heyetinin inti-
gul o.lacak ve .ıcap e.,en ta a 1 "'--sen b'ır kaç gündenber·ı niyeliler kazandıklrı gollerle rülmemiştir. Ortada para V<!r-=- habına başla:ıacaktır. 
tesbıt edecektir. . . faalı'y->e başlamış bulunan İs- sahadan çekildiler. dır, fakat alınacak kit~p buh- R'· . d .. 1 l . 

Heyeti teftişiye ıntihabatı ka ... . . . Vefa s _ Eyip o namamıştır. ustemıye c o.en erın 
•. kün' oldui1-u kadar tanbul merkezı, ıcap eden resıru d d . . h ld' 

nunen mum " makamlarla da temasa gelerek Vefalılar ilk evre e ıyı oyna Yarım kalan evkaf a şası ge ı 
tesn'e r~ ıışacaktır. . . . . . tı' dılar. İkinci devrede muhacım- J 

'<"" k mesaısını tcsn etmış r bina ·ırı Rüstemiye vapunında ölen-
I.ntil:ıabat azami bir buçu ay · !ar iyi iı;leyemedi. Netice 5-0 Ve ' · d )erin ahşası dün gelmiştir. Tıb-

~ar<-:da bitecek ve 20 msan a falılar kazandı. Umumi harp scııeleri icind-.: 
~ ""· b h B ko · bı adli üzerinde tetkikat yap-
ye"'- meb'uslarımız anlaşılmış • Fener a çe 7 - ey z 1 inşa edilmekte iken yarım kala;ı. 

'~ Jf}" ? maktadır. Netice '?O gün sonra 
bulunacaktır. aS mı • Fenerbah~eliler takımlarının Çernberlitaşt::ıki beşinci vakıf anlaşılacaktır. 

Nüfus defterleri muhacim hattında değişiklik han binası ile Şehıadebasrmlaki 
Heyeti teftişiye mahalleler- . . . . yapmışlardı. Sağ açıkları Niya talebe yurdu binası mütehhitleri Orman kongresi 1 

den gönderilecek olan nüf~ def (Başı bınncı ~~ı<fcde) ziyi sol açığa almışlar, sol açık aleyhine dava ikame etmiştir. Memleketimizde bulunan or- Onu Öksürükten, Nez• 
terlerini 8 gün zarfında t~tkik c- Piyasada çok ıyı tan':?n:ıış Fikreti sol içe koymuşlardı. Evkaf müte:ıbhitlerin in<aatı man mühendisleri nisan nihaye 
decek müteakiben beiedıye da· ıbir ticarethane olan bu muhım Sağ ac:;ıklarında Şabanı oynattı ikmal etmelerini ve şimdiye l:a- tinde bir kongre yapacaklardır. leden ve Çocuk Has
ireleri~e talik suretile ilan olu- müessese için yapılan neşriyata !ar. dar olan teahhürdcn müte»cllit Kongre münasebetile orman me talıklarından Vikaye 
nacaktır. . . inanmak istemedik. . Birinci devrede tek kale zararları ödemelerini talep et- murları orman mektebini ziya- ediniz. 

Bundan sonra vaki olacak ıtı- Hüseyin Beyin şehrimızde vaziyetinde oynayan Fe - ınektedir. ret edecek, Belgrat ormanların 
razlar icin de 8 gün müracaat bulunan ailesi erkanından Re~ nediler sıfıra karşı beş gol at- İnşaatı yarı kalmış binalar me da da bir gezinti yapacaklardır. 
müddeti tayin oıunn;ıuştur .. Vu zi ve Hamit Beyler'. bu h~berı tılar. Bu gollerin birisi pena!- yanında Çapadaki tütün pavyon İmtihan sualleri 
kubulan itirazlara aıt kararlan ne teyit, ne de tekzıp etmışler tıdandı. lan da vardır. 
kabul etmeyenler 5 gün zarfı:n- ve bugün Ankaradan av?et e- İkinci haftaym, miidafaasııı Evkaf bu binaları h:ı.~tanc 0 Mekteplerde umumi imtihan 
da mahkemeve müracaat ed•bıle decek olan Hüseyin Beyın me- da daha toplu oyn3yan Beyler- !arak in§a ettirmiş, fakat ins::ıat !arın suallerini hazırlamak için 
ceklerdir. · . seleyi tenvir edebileceğini söy beyliler Fenerlilere fırsat ver- ve esisat !'<mal edilmediği için bir ko.misyon teşkil edilecektir. 

Müntehibi sani intihabatı .ı- !emişlerdir. ,, .. _ . • miyordu. Devrenin sonlarına pavyonlar tütün inhisar idaresi Komsıyonun ~?zırlayacağı sual 
çin reylerini istimal edecekl~nn Hamit B. Boyle b.ır ~flas ~.a doğru Fenerli Cevat bütün mü ne depo olarak kiralanmıştı. l~r zar~;ann '.cındc m~kteplere 
nüfus cüzdanları tetkik edıle- ran varsa bittabı vazıfeı teşrıı- dafaayi atlattıktan sonra· topu Sem zamanlarda bu paviyonla 1 gonden.ecektır. 
cektir. . yesini ifa için ~nk~rada ~ulun- ortaladı. Güzel bir kafa vuruşile nn hastane olarak tesisat "e in- Tayyareye teberru 

Müntehibi sani intihabının ıc makta olan Huseyın Beyın gı- Niyazi eFnerin altıncı golünü şaatıııın ikmali ta~avvuru basla htanbuk!a Fethire<lc it·amet 
ra edileceği güıaler gazetelerle. yabında verilmiş olduğ~ için yaptı. ınıştır.. . . . eden M. Tevfik Ef. Tayyare ce-
ve davullarla ilan olunacaktır. kendisi itiraz edecektir.,, de- Bu altıncı gol üstüne behe- Bu fıkrııı saıki şehrin hastane miyeti İstanbul şubesine yüzlira 

200 müntchip bir. mün~hibi. miştir. . mahal bir şey yapmağa gayret ihtiyacıdır:. ~".kaf yeni sene büt teberru etıniı; ve cemiyet tara-
sani intihap edecektir. Müntehı Doğru olmamasını temennı eden Beylerbeyliler, yegane çesine bu ış ıç~n .tahsisat koyıııa fından kendis:ne teıekkiir edil-
bi saniler bir günde reylerini is ettiğimiz bu iflas haberi tahak gollerini merkezden yaptılar. ğa karar vcrınıştir.Bu pavyonlar miştir. 
timal etmek surctile yeni Millet kuk etse de Hüseyin Beyin bu -!:ııep .ııq :ıufS:l~!q ununı<o hastaneye kalbedildiği takdirde _.._ __________ _ 
meclisinin sür'atle toplanması- vaziyeti !kolaylıkla düzelteceği -.ı~s ndoı ı~nde:ıı pı:ız eıe:ıı e:ıı vücude gelecek müessese şehrin DevmHcrc'- ib•ira lı rııı 
na imkin vemıeg-e davet edile- tabiidir. Zaten çok büyük iş ya tlu ve kaleye soktu. en asri hastanesi olacaktır. ';llidr. l.,.horduı ' i!: ayırmak 

=•- • · • K••ımpa•a 5 Kurtulut 2 tı,:,ulu.> tuı~lır1Ja~ı 11,;ı iNn Sinııi 
ceklerdir. Yeni meb'uslarm m= pan bu ihracat müessesesı ıçın D-.. h' • _

1
•. 

1 
b Yılrık cami enkazları ,. - ~ ~ mtiduriytti ı.nıuınıvl.!sindtn bt• ı al 

tan 330 Oıacagı- anlaşılmakta- 16000 liralık bir bono için iflas . . wı ıç. m. ag. up .. o mayan .u 
k k k k satılacak cdılmış olan ın Ma\IS 1927 trnh 

dır. 'yetine dü.,mesine ihtimal ı ı ta un ı ıncı ume şampı-
vazı " 1 - · · F d d İ 'c 616 numorılı ihtira beratı lıu 

Muhtarlar bu sabahtan itiba- ven·•-emektedir. yon ugu ıçın ener sta ın a stanbul yangın yerlerinde 
"" '- 1 1 S h k k 1 h kere ha."ı.:ı ·ınn ferap, vtyabut icara 

ren nüfus defterlerini tanzim e- · , ... arşı aştı ar. a a pe a a a- bir cok harap ve yanmıs cami 'erilece•inden mczkOr ihtıra"ı <.atın 
dcceklerdır'. ı•ı•ı• 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1• 1• 1 • 1 !ıktı. Eski futbolculardan Ca- ank~ı bulunmaktadır. B. ı'r taş " ' 

Defterlere 18 yqmda ve da- Bir tayin vit kaptanın çalıştırdığı Kasım yığını halinde bulunan bu enka suoda bulunan >evaan l>tanbul Veni ı 
olmak veyahuı isticar etmek arzu· 

ha yukarı yaşlarda vatandaşla- İ bul şubesi paşa takımı ~~~a hiç bir takı- zı Evkaf satmaya karar vemıiş- Postahane arkuındı Aşır t:ıeodi kü· 
rm isimleri geçirelecck muhte- İş Bankası stan mm yenemedıgı Kurtuluşu en tir. tuphaııcsi caddesinde Türkiye Han 
lif sebeplerle kanuni ehliyeti ha- müdürü muavini Fazıl .. Bey, A~ iyi oyuncusu _!dahmut Beyd~ı~ İstiyenlere enkaz ile beraber No. 18·22 de muldm veklll H,W. 
iz bulunmayanlar istisna edile- kara merkezi şubeler burosu mu ma~ruo:ı oldugu halde 5-2 .. gıbı arsası da satılacaktır. Yalnız La !STOK 1'fendiye mtirıcaat etmeleri. 
ceklerdir. dürlüğüne tayin edilmiştir. k~hır bır .farklla _Yenerhekkküm~- leli civarında bu kabil 20 yi mü 

ı:mıılsi)'O" Sku~ yavrunuıu h••
talanmasındın muhı!aıı eılecektlr. 

Neş\'Ü nüma bulmakta olan vücu· 
ılunıı tıkvivc , .• sari ha•talıkloa 

ı:nııKav~m. te y.ırdım, kanı ihya ve 
ı.:ığerlerint vllavc edt'c~ktir. l·:mulsi· 
\On Skot terklbind: bbıil• dtinyanın 
en hali. ve sal balık , .• ~nıo en zen· 
giıı ve en mugıdCi \ltamiolcri vmlır 
l\lubni 1 hpophnsphitler ise sinir
ı,-ı besle,, kl'ınikleri kuneıleııdirir 

ve beçaı \C !(Uzel dişler husulilnil 
temin eder Tbktorlar l!:mul.lyon 
Skoı'un adi bahir yı

todan üç defa <lahı 

kU\ vetll olduğunu bit· 
ıccrulıe i~p•t etmlı· 
lcrdir. Çocuklar daha 
IAıif bulurlor ve hti-

yükler kolay hazme
derler. Kuvvet ve sıh· 

1 har için olan hakiki 

EMOL~IJON 
S K O T'u 

Musirren isteyiniz 
l · d intihap hazırlığı bll!ladr 1 d il • nın şampıyon ugunu a etmış tecaviz arsa ve cami enkazı var I 
ziz~iR 6 - Meb'us intiha- Kazanç emsa ce ve en tir. Kasımpaşadan sağ iç, sol dır. a . 
vılayet vr e d. b · terdarlıkça tanzım e 1 me seri koşusile gollerin en birinci dir Kurtuluştan sol bek sol Bıcı Bıyram ' 
b 1 t Bele ıye una aıt d · • a- 1 1 . · 

SADIKZAUE BlRAOERLER 
VAPURLAR! 

KARAD~:NIZ MUNTAZ:\~I 

VE LÜKS POST.~SI 

Sakarya 
varanı Paza gü.ı~ 

8 :\'!art r akşamı 
saat 18 de Slrlı.ecl rıhtımın· 

dan lıareketle doğru Zonıtul
dal<, lnebolıı. Ayaoc:ık, Sam. 
sun, Ordu, Glroaan, Trabzon 
surnıeno ve Rize iıılı.olerlne 
azimet ve aynı iılı.clelore ut 

rayaralı.avdetedecelı.tlr. 

Yük. yolcu için Sirkecide 
Meymenet lıaaıodalı.I aceata· 
hanesine mDracaaı. 

T. lat : 2134 

AOr•v•n vertnla• bir 

ALLCOCK'S PLA9TEf 

yakıeını tatbik edlnla 

I 

Rorrııtlıma, Lumbııgo. Siyatik, Arkı 
lart. Soluk ı&tna w ... INfthl tedawlei 
•" kat'I dıwı olı,ılı tanılm•tllr. 
AOrı, AUcocıı:a Pteater J•lııtSının t 
kuw•et we twlrtne brtt Mub.,.,.... 
meı Moıa,ım hara-. ıocıa.ı, ller 
a6rır• M•la• tıale •• talbl• ottıtwa 
ıe .. ııı od••· . Allooclı'• P- ...... ı. 

tluOu ,._. ·ı.ır Uc ı.aıı. t1e - I" 
Vo mDllırım ıaoırt ~ tıa•ıeı 
4-•m eder. 

ALLCOCKt 
POROUS PLASTER ..... =- idi •talw. /!: Aı o ••- t J . ....-r. C.. 

- ·- - 0.-.'"""" 

b b lı:nacağı haberi üzerine Kazanç emsal cetvelleri Def- iç, sol bek çok muvaffak olmuş- ' ANKAR.\ 1 E R'J 
~,_3 aş b lediye hazırlığa . d'I kte _ lardır. Sağ açık Naci Bey de ima kazanacağını göstermekte- lln:RKEZ HA1'' 1 ~ 

aş aınış ır. k•a'dır. İntiha- dir. Ticaret odası a~asmm a amili olmuştur. Bu galibiyet çık ve iç çok giızel oynamışlar 0
" ' "' 

evrakı lıazrrlamak •k•t'pler alın- iştirak ettiği bir komısyon cet- Kasımpaşanın geçen hafta Ga- sa da takımlarını mağ!Ubiyet- ı . ~-~--~~-~··•İİİİİİİİııı.iİİİim•İİİİİll•Iİİİİİİİi 
batta kullanılaca a ı . d 1 k d ld - . . k 1 Muptedı \O muıerakkl talebe ıçln H ı· o .. g.. t"r Hosusl deraler hanenizde veya mekt 

vellerde yapılması ıcap e en ta- atasaray _arşısın .~ a ~gı ıyı ten urtaramamış ardır. y~:'.'\I KURSL.\R A('IUYOR er lSaDl re 1 Tecrübe Jer 1 \l~:C'f'.\. 'l"NJ)J 
maktadır. kr. . dı'ller uz·· erine tetkikatta bulun- neticenin bır tesaduf esen oln.a Bravo çocuklara! ••••••••••••••••••••••iıı•••••ııiıiıııiiıiılıııiııiii .. ıiiiiıiııııiiıiiiiil·~ T d'd' . tih p ta ırı 1 ec ı ı ın a h kkı d maktadır . dığmı ve çalışan bu takımın da F. K. 

Tecdidi intil abat a n a 

ayıf isti ha sız 
" FOSFATLI MALT ve HULASASI kullanınız. H 

eczanede sahi 
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Vakıada kar;>ılacak olan F'enerbabçc takımı ile Beylerbeyi takımı 
dilıı bit cı.zcrsiz maçı yapmıtlardır Resmimiz bu maça 

alt bl r intibadır 

1 Devie:-Demir yolları idaresi ilcinan 1 ___ .,_.. --
Devlet Deıniryolları Umumi idaresi namına bir sene müd-

detle Mersin iimanına gelecek qya levazım ve emteanm 
tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla mlbıakuaya kollJDUftur. 

MiinakaA 23 mart 931 pazarteıi glbıü saat 15 de Anka
rada Devlet demiryolları idareainde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvak~at teminatlarını aynı günde ıaat 14,30 kadar komisyon 
katip! gine vermeleri lizımdır. 

Ta~pler münakasa fllrlnamelerini iki lira mukabilinde 
Ankara, Konya ve Hayc!arpapda idare veznelerinden tedarik 
edeb:Jirler. *. * 

'lluhtdif f'batta duble, adi bina ve vagon camları kapalı zarfla 
m.ınaka,wa k•.>nmu;tur. Munaka.<a 6 Nisan 931 pazartesi giiııu 
<~.ıt ı .5,.ıo da An karada devlet demiryolla'rı idare,inde yapılacaktır. 

~l..ıııakasa) a i~urak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
cm. ı ı~ n ı aynı ı:ıinde saaı ( l 5)e kadar münakasa komisyonu 
k.it l iğınc Hrmeleri li\zım<lır. 

Tali fer m naka,a ~artnaİncsini 3 ıiç lir.ı mukabilinde Ankarnda 
H liıHlarpa~ada idare Hznekı inden tedarik eddıilirler. 

• • • 
Devlet Demiryollan ve Limanları Umumi idaresinden: 
Bilecik - Karaköy arasındaki Beydeınir köprüsünün tamiri 

dolayısile 5-3-931 tarihine müsadif perşembe günü 4 ve 3 
No. lu katarlarımız yahuz Haydarpafa - Arifiye - Haydarpa~a 
arasında seyrüsefer edecekleri ve Arifiye - Eskişehir - Arifiye 
arasında seyrüsefer etmeyecekleri muhterem ehaliye ilin olunur. 

•••• ADEMi iKTiDARA KARŞI 

GLANDOKRATiN 
Meşbur profesor Sıeınacb ve Brown - Seclmd'ın mühim ke,fidir. 

Sarış mahalli: Zaman cc:u depom, Bahçekapı 37, lıtanbul 

Kutusu ~00 kuruştur. 

M.M. V. Harjta umum müdürlüğünden: 
IlaritJ umum müclürlıiğü fotuğrafanesinde çalı~mak iızere bilim· 

tihan ayda . 70: 90 · lira ücretli olr kııllodyon memuru alına
..:aktır. Taliplerin Ankaradıt Harita umum miidürliiğünc müracaatları 

i!An olunur. 

fstan bul sıhhi müesseseler rrıü
l)ayaat komisyonu riyasetinden: 

11.:)bcliadıı nrcııı sanatoryomunda yeni yapılacak pavyonda 
\;ıpurılacak 5.J.:J•ı lira bedeli keşifli kaloriler tesisatı olb:ıpt;ıki 

kcşıfnamc n : tanzim edilen tartnamesi ,·eçhilc \ e 17-mart· l 9:3 ı 

·alı l('tiıı.ı '<lilt J 5 tc kapalı zarf ıısulile ihale edilmek uzrc mıi · 

naka•.ıJa kııııulmu~ıur. Bu baptaki keşifnaıneveşartnaıneyi görmek 
ıstiycnlcrin komi•yıına vela1.l:ı malfımat almak ve mahallen tetki
kat ) a• ıııak i>liycnlcrin mczkôr mlı~'seseyc mı.iracaaıları ilan 
ı>lıımır. 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

( 
land ırma için 700 mamul l<nput kapalı zarf münaka:;asilc satın 

cf. k ~lın.ıcakt • r. Y cvmi ımınakaıa 17-3-931 >alı günii saat 15 dedir. 
l ~artname jandarma imalathane~inden ,·erilir. Taliplerin teminatla

rını h•·raberlcrindc getirmeleri JAzımdır. 

ı 

~~:---~~~~~~~~~ 

Satılık Eczane 
Be~oğlunun en işlek ve mühim 

bir ınevki;n,L bulunan bir eczane 
acele satılıktır. Bcyoglunda Ağa Ha
mamında 1-:rıuğrul Ec?.aotsinc mü· 
r·ı ·ıat. 

Dr. Süleyman Sırrı 
Dahili hastalıklar. Alemdar Sıhhat 

Yurdu. Cumadan başka 

Tarla farelerinin 
· . ölümü d Mahsulünüzü kurıa;mak 

BAYER 
f:ıbrikft:itnın 

ZELlO 
tanelerini kul!anını7R Bü~ \.ik cczJ ;1 ~· 

l~rde \e ec;ıa l:Ct>ul:ırınt.l.ı lH:hı.nır. 

C Fr<ihli"'• Subo 1 lanı•nı ""'" 
• .Jrıı,; 1 bıı (J J,r · nl:ıul 

' 

İstanbul lisesi mezunları bir cemiyet teşkil etmek için bir konrre aktettıler. Resmimiz, konrreye 
iştirak eden zevattan bir kısmını göstermektedir • .. 
eootek.~ 

TECRİT LEVHALARI 
İnşaat aksamının tecridi ınes'elesini pek ideal bir şekilde halletmiştir 

l~l~K F~RMlD!li ÇELOTEKS t~YHltlBI 
( takriben 1,22 nı geniş ve takriben 2,tı:> ten 4,~4 m kadar tuh.inde ) 

Tavan, va , am ve dö,eme
leri a ar ............ ,. burudet, rutubet 
( ızın ı) v da nufuzuna 

karşı mükemmelen tecrit eder 

lenelerce tecru~e e~ilınis olan ÇELOTEKS 
EVLER, TjC .\.RETHANELER, Fı\BRiKALAR inşaatında ve 

keza RESMİ BİNALAR da 

Muvaffakıyetle kullanılır 
arzu edilen her türlü n1alu111at, ka lD loglar, teklitiıaıneleı; v~ 

fenni istişareler bir gıina taahhüdü zaınin olınaınak iizt!re 
Istanbu.'da Galnta'da Yen":;;ehirli sokağında 44 nunıarada 

A. MANGASSARiAN 
~1üt>ssesesi 111ecca rıt n verilir 

Tasarruf ve iktisadı! 
seven vatan la ....., 

rın nazarı dikkatine 
Enı niyet ııandığı ın li(l ti:rl liğii ııtle n: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez B3nkası hisse senedatı kayıt mu:Pnelesi 
Emniyet Sandıgında yapılır. 

• Fabrika inşası münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umumi l\ı_ütııirıu 

ğund~n : 

ı - Diyarbekir Dağ kapısında park civarında tadilen ve ilave 
suretile yaptırilacak son1a ve rakı tabrikası bina~ının inşası kapalı 
zarf usulile •nünakasaya konuln1uştur. 

2 - Zarflar luaı senesi nıartının otuzuncu pazartesi günü saat 
ta111 12 ye kadar kabul edilecektir. 

~ - ~lünakasaya ait evrak takım halinde i<larei merkeziye mu
hasebesinden ~::; linıya ınukabil taliplt:re ~erilecektir. 

·'> -·İzahat alınak istcyenlı.:r un1un1i n1üdüı-lük Fen hey'eti reis
liğiııc ınüracaat e:lebilirler. 
:am~Blf 

...; 'çen sene Romada parlak merasimle dügllnlerl icra edlleıı it 
; a vellahtı Prens Umbcrto ile zevcesi Belçika kıralının lıızı pr 
ses joze arasında ıon zamanlarda gcçlmslzlllt oldutu rivayeti 
devran etmektedlr.Bunlann aalı olmadığı ltat'J surette bildlrllınC 
olduğu için bıından sonra artık bu kabil dedlkodulann nihaY 

bulacağı zannedll'r. Buna alt tafsilat ikinci sabifcdedir 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

2. NCİ KEŞİDE 11 }1ART 1931 DEDfR 

Büyük ikramiye 

35,000 liradır 
Ayrıca: 

• 

ve 

15,000, 
10,000, 

12,000, 
8,000, 

Liralık ikrami yt> 

25,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

Tüccar ve Banka memuru 
olmak için: 

Pa7.arte.i ve perşembe günleri saar 16 dan 18 n gece 19-21 c ka· 
dar iki sınıf açılmıştır. MalOmau ıicariyt, ilmi hesabı ıicar~ usulü 
cl<!fıerl; Basiıa, müzaala, Pak radomar, Amerikan usulü Ye Bankacılılı. 
4 ay zarfında muvaffak olanlara muhasebeci şehadeınamesi verilir ve 
iş tedarikinde muavenet edilir. Dersler 16 Mart Pazaııeal günü başlı· 
vacakıır. Programı meccanen alm:ık ve ka) ıt olmak için lsıanbul'da 
Alemdor Park caddesinde No. 23 Amerikan Lis•n ve Ticaret tkrsan•· 
sine müracaat Husuıl ders dahi kabul olunur. 

.:\p;op P.1kı:tdııni -

Mes'ul M·:düı: liüıhanedd•ıJ 


