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2 aci salıifede 
1 - HahaJık edebi musahabe 
2- le• ,.. barlct haberler 

1 ıtııcll sııblfcds: 
ı- Cama glnil yeni meb~ua

Jarımıı: intihap edilecek. 

3- Yalovada ucuz otel. ucuz 
vapur •e yeınek teınln 
edlldl. 
4 U11cll aabil~"" 

1· Felek 
:ı- HlkAye 3 Roman 

5 inci sahifede: 
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NUSHASI S KURUŞTUR n • n n m P' Q 1" b U z $ U O UE '5ı 4' C O ~ 7'5 0 
Z·- ETii kadıntn evine ;.u')rls. 

trlrmPlt h:tf"l""lfıı;, 

Gazi Hz.nin millete beyannamesi 
Büyük_ Reis meb'us namzetlerini, Fırka ve 

.programını · neşrettiler 
Meclisin 

• • 

mesaı 

Halk Fırkasının v~ Yeni Meclisin Mnal Programı Ş11dar: 1 - Ciimhuriyet H~ Fırkasının cümhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, Jayik inkılapçı 
vas~l~n ~sla değişm~z; 2- Sınıf müca~~l~~i .rerine içtimai intizam }"e" tesan~t temin etmek; 3- Kredi ve. is~~sal koop~ratiflerini tekemmül ettirmek; 4- Amele 
ve ışçılerın hayat, hak ve menfaatleri goz onunde tutulacak; 5:- Kuçuk sa? a~le~ ~rbabıı_ıa ve e~nafa kre.dı muesseselen yarahlacak; 6-Serbest meslek erbabının 
faideli hizmetleri daima takdirle göz önünde tutula~ak; 7 .~ Tı~aret, sanayı, çıfçıbk t~şvık ve himaye ed~lecek; 8 - h1emurların huzur ve refahına itina edilecek; 
9- Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışmak; 10-- Şımendufer, hman ve umuru nafıa ınşaahna devam edılecek. 

nı nrunnnnnctırın a:r.JQ1JJlTJL.TJC'a:rr.---u~vrA 

Gazi Hz. Fırkanın ve Meclisin 
ınesai programını izah ediyorlar 

ismet Paşa 

Yusuf Ak9ora Beıı CefAI Beli T. RU•tU•eıı Yasıl Beıı Rane Bey 

Yeni namzet listesinde 82 eski meb'usun ismi 
yok .• Buna mukabil 62 yeni namzet görülüyor 

~ .......................... , 
Liste haricinde bıra_kılan zevat, idari işlerde istihdam edileceklerdir 

ANKARA, 20 A.A. - Cüm
huriyet Halk Fırkası meb'us 
namzetleri listesi şudur: 
ADANA 

Nafıa vekili Hilmi Bey 
Adana nıeb'usu Zamir B. 
*Adananın.Papuçlu köy-

Halli Be11 

ünden Resul oğlu Ömer 
Bir namzet açık. 

AFYONKARAHİSAR 
A. Karahisar mı:b'usu ve . 
C.H. F. grup reisi Ali Bey j 
A. Kaı-ahisar ..meb'uslan 

İzzet Bey, lzzet Ulvi Bey 
Ruşen Eşref Bey. 
Bir namzet açık, 

AKSARAY 
Aksaray meb'usu Besim 
Atalay Bey 
Manisa ıneb'usu Yaşar B. 

"'Karasi ,. Süreyya B. 
Bir namzet açık 

Muhiddin Paşa Yusuf Ziyü Bty 

AMASYA 
Amasya ıneb'uslan Esat 
Bey 
İsmail Hakkı BeY, 
Nafiz Bey 

ANKARA 
Ankara meb'usları: 
Ali Bey 
Halit Ferit Bey 
İhsan Bey 
Rifat Bey 
Şakir Bey 
Kırşehir Yahya Galip Bey 

(•) ls11retli isimler yeni namzet/erdir. 

Listede isimleri bulun - -

mayanlar ve yeni 
namzet gösterilenler .. 
Müstakil namzetlikler için hangi 
mıntakalarda münhal bırakıldı ? 
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Süreyya ve Mithat B.ler Danimarka sefiri M. 
__ .....,._.,. __ Yeni bir sefir HARiCi HABERLER •• -i · 

Balkan haftası 

Atinaya 'gidiyorlar Tchow'un beyanab 
Ticaret odası reisi Nemliza- Danimarka hükumeti tarafın 

de Mithat Beyle İş bankası mü dan Ankara sefaretine tayin e
dii:lerinden Süreyya Bey Bal- dilen M. Tchow dün ekspresle 
kan haftası münasebetile bugün şehrimize gehniştir. Yeni sefiri 
Atinaya m üteveccihen- hareket j istasiyonda sabık sefir M. Mu
edeceklerdir. ta ile muhtelit mübadele hey'eti 

Belgratta Balkan haftası bir bitaraf azasmdan Danimarkalı 

M. Mussolini'nin mühim beyanah 
Türkiyenin, Rusyanın iştiraki olmadıkça her hangi 

ikhsadi bir teşekkül olamayacaktır 

Hamiller mümessiller' 
Ankaraya geliyor ti . 

Müzakeı·atın yakın bir zamand M .. 
başlaması çok muhtemeldir u 

ay sonraya tehir edilmiştir. Bu- M. Henderson, muhtelit hakem Gu·· mru·· k 1 
nun için Belgrada gidecek olan mahkemesi bitaraf reislerinden Jsp da 1 A} d 
Ticaret odası umumi katibi Veh M. Bök, İsveç grupu müdürü ve an ya manya a 
bi Beyle Necmeddin Sadık Bey sefaret erkanı tarafından karşı- ı 
ve Semiha Hanım hareketlerini lanmıştır. M. Tchow birkaç gün ittihadı meselesi K .. . ti .. ı· k - AN KARA 20 (Telefonla) -H amilter mümessillerinin 
bir ay sonraya tehir etmişler- Tokatlıyanda ikamet edecektir. OmUnJS er llll • nsan asabJnlll günlerde Ankaraya gelmelerine ve müzakeratrn ba!flamasrrı' ak 
dir. Eski sefir M. Muta cumartesi karşısında • t ıizar edilmektedir. J h'.I 

İstanbulda toplanacak Tu- günü ekspresle şehrimizden Da ltalyanın vazı"yetı" mayış yap 1 heyecanlı M D ı· · h A ' 1 ,.Meb' 
· k ,.. f d k · ark • -- ih h • umesn ı ın ava vusturya nın An.<a" ü ba 
rıng u .up e erasyonu ongıre nım aya mutevecc en are- SEVİLLE 19 (A.A.) _Si- h 
sine Yunanistan tarafından 4 ket edecektir. mu akemeSI• seyahati sefiri i.te. yaai mahiyetteki tezahür ve nü 
Bulgaristan tarafından 3, ve Ro Yeni sefir M. Tchow bir mu · 1 k 1 · · · ki PARİS 19 (A.A.) _ Hava İSTA.NBUL, 20 A.A. --. tşetfıer: 
man•.•a ile Yugoslavya ve Arna harn"rı·mı·ze a"tı"deki beyanatta mayış ere as er enn ışttra me DUSSELDORF 19 - Pe- fi ' nedil · t" Ko ·· "stl rin tah K " ' postaları kumpanyası Fransız vusturya mn Ankara se ın 1 . 
vutluk taafından birer murah- bulunmuştur: .. mu; ır. mum e - ı ter ıirten mahkemesinin üçün ' A K la · · e nkile vuku bulan son arbedeler ·· 1 · d Hava işleri nazın M. Dumesnil uguste ral cenap rı ıyı 1· . 
has istirak edecektir. Romanya - Evvelce Danimarka'nın . . . . . . cu ce sesı e şöyle cereyan et- · mi k · ntı · dolayısı\e 40 kı'"' tevkıf edılmış · tı" K ·ı lki 1 1 in tayyaresine kendisine refakat mış ve mezunen me e e . 
namına ~ehrimizdeki Romen Moskova sefiri idim. Türkiyeye ..- mış r: atı evve ce se erde · · · M · ı h" sekıı 
Ccncral koıısolosu ile Romen ilk defa geliyorum, ve sefir ola-1 tir. İ ) M olduğu gibi saçları itina ile ta- eden hava filosunun mahalli a- begı~ıştır. ndaumkaı ediy. ~ gay.ıltı altıı 

MADR T 19 (AA eş lb" · ·· ··ı· · ld yar ile sat 6,45 te Agadirden ha tı esnası . en sınem~. · ••u·· ı 
tica;c• <.ıü:nc ssili federasyonu rak Türkiye Reisicümhuru nez- · · - ranmış, e ısesı utu u o uğu h .. ıf ı f "' '1 

h
, 

1 
k . . k d . . d f kal"d rutiyetçiler Cortes meclislerin-. halde mahkeme huzuruna çık- reket ettiğini ve saat 8 35 te atguzar s atı e se aret ı:tl' f . 

mu:a ,1as o ara ıştıra edecek ine tayınım en ev a e meın v ·11 · ' teşarı M N bert B"schoff ısıye ce meşru tanınacak olan yem H d ·ık d b ı acısneros üstünde dolaştıg-11 · or ı -lerdi: . nun ve müftehiri .n. mıştı. ay ut 1 nazar a u mua hükUmetle bir arada çal•~acak · k af nı bildirmiştir. katet edecektir. a . . 
Da kan Turizme haftası için Danimark.a'da iken müsteş- ..., - tertemız ıy etile mahkemeye ıtı 

hazırlanmakta olan hatıra pul- riklerden büyük bir alim bana lardır. ı davacı sıfatile gelmiş kibar bir . Hindistan da bomba dir 
!arı Ankarada tabedilerek şeh- türkçeyi mutlak öğrenmemi ve .. MADRİT 19 (A.A.) - Da adam tesiri brakıyordu. Fakat Pans - Tokio seyahati DELHİ, 19 A.A. -Dellıi . 
ırimize gönderilmiştir. Bu pulla bu güzel lisanın bazı yanlış te- hılıye nazırı, _m~~eme .tarafın-, konuşmağa başladığı zaman ne PARİS 19 (A.A.) - Tayya gelmek üzere dün akşam B 
rm resimleri Turing kulübün İs lakkiler aksine olarak çok kolay dan karar venldı.~ı tak~rde,. Ce mal olduğ·unu derhal meydana reci Moench ile Burtin hava ta-1 baydan hareket etmiş olan 
tanbula ait son afişinin küçü- öğrenilebileceğini söyledi. Tren ner~. Bc:~eng~er.ı tevkıf ettıre- çıkarıyordu. Şahitler çağınlma- rikile Paris - Tokio azimet ve f Hint valii umumisi Lort W illen 
cük kıt'ada resmidir. de Türkiye hududuna girdikten ceğini soylemıştır. dan evvel reis hayduda vicdani avdet seyahatini bitirerek 4 saj lingdon'un muvasalatından k. ü 

sonra bu hususta tetkikat yap- l V~ENCE .. 19 ~A.A •. ) - bir azap duyup duymadığını sor at 11,35 te Leburjeye gelmişler saat evel Delhi istasyonu ci1 l~ıı.. f 
tım ve yeni harfler sayesinde Baş pıskopos cumhunyet ıdare du. Katil buna: dir. nnda dar hat üzerinde bir IJ04İiteka 

Darülbedayi türkc;eyi çok kolaylıkla öğrene- sine mutavaat etmiştir. - "Biçare ve betbaht kurban Sovyetler ve Almanya ba patlamıştır. 4 hamal oığır . ınd 
bileceğime kani oldum. Yeni MADRİ~ .19 (A.A.) .- Na- tarıma acıyorum. Kendime la- rette yaralanmıştır. Bütün ) 1Ştir. 

Doğrudan doğruya Türk harflerini kabul etmekle zrrla~d;&n bın sorulan hır su~~ net ediyorum. Her şeyi itiraf BERLİN 19 (A.A.) - Sov-ı ıar sıkı bir nezaret altına al ık b" 
Türkiye çok kıymetli bir terak v~rdıği cevapta, .~rtes meclısı etmekle çok iyi ettim. Vicdanı- yetler birliği namına hareket e-, mıştrr §Öy~ 

belediye reısıne ki vasıtası elde etmiştir. Anka- M. Mus:.u.ıııi nın ge!ecek teşn~evv~~de tOJ?- j mın tazyikinden kurtuldum." den murah~il;B ~yet ile bazı Al- . LONDRA, 19 A.A. _ y l<'ed · 
merbut olacak rada evvelce tanımış olduğum VİYANA 19 A.A.) - "Neue laıımaga davet edılecegıne dair Ce\>abını verdi. Bundan son- man san~;:ı~en aras~n~~ husu Hint valii umumisi Lort W hibi 

Belediyeye merbut temaşa ve bazı Türle dostlarım var Bu Frei Pres,, gazetesinin bir mu- şayi olan haberleri tekzip etmiş ra şahitler dinlendi. Bu ifadele- le ~ele.n ~tılafın. ~:tnı dun .neş- lingdon, Bombay ali şurası '""f.ie 
m usiki müesseseledne veııile meyanda Hariciye vekili Tevfik habiri Avusturya - Alman güm- tir. Nazır bu meclislerin pek ya r~dı~~ıştır ... Bu ıtılafta tası:ın.~~ sinin önünde sadakat yemini 1 e 
cek olan yeni şekil hakkında Rüştü Beyefendiyi de zikre ce- rük itilafı hakkında İtalya Baş- k.ında toplanacaklarını söylemiş 1 dildigıne g?re ~ovyetler bı~l~gı miştir. Bu merasimde Vali n i>e 
val i ve belediye reisi Muhid- saret edeceğim. Kendilerile ye- veki~ M .. M~soliniden bi'. ı:nülii tır. 1 1931 senesı rusanmm 15 ı ıle birçok Hintli prensler hazır ~ 
diııBey ~u i zahatı vermiştir: niden şerefyap olacağım için k~~ ıstemıştır. M. ~usoli~, bu Kadınm paralan ağustosun 3l inci günü arasın- lunmuştur. ~he 

- İstanbul konservatuan bahtiyarım. Anl<-ıraya ne zaman munasebetle muhabıre vakı be- SAİNT-SEBASTİEN 19 (A. da geçecek.müddet zarfında~- Beynelmilel zirai t~an 
belediye tiyatrosu, bando ve gideceğimiJ:-:- "iz bilmiyorum. ~anat°:1da gümı:_ük maniala~ A.) - Gümrük memurları dün man sanayı erbabına 3oo mil- sft" ~ef 
orkestra belediye reisine mer- Bu Reisiciımhur Hazretleri- tıcaretı felce ugratmak suretin hududu geçmekte olan Düşes ı yon marklık sipariş verecekler- en 1 

U llllı 
1 

but hars müesseseleri olarak nin itimatnamemi takdim için de x~p.tı~~ tesiri layikile tak~'.r d'Alb'ın üstünü aramışlar, bul- dir. Paris cı'varında Be~1:~f!~! b~~:~~uıı lıtıiş 
kendi mev7.Ularının icap ettir beni kabul buyuracakları günün e~tıgıru s~ykmekle beraber.bu- dukları 750 bin peçetenin 5000 C A tıc · 
dikleri ı:ekilde hazırlanacaklar- tayinine tabidir... tun beşenyete ıztırap çektıren ini kendisine iade etmişler ve feyezanlar dare meclisi emiyeti kv "),{ 

d ""' -. işsizlig-e bu mania ve müşkülle- üst tarafını Du···es namına ola- meclisinin gelecek içtimama 
ı r. ı:.s kıden bu müesseselec, d ~ PARİS 19 (A.A.) - Ourcq rilınek üzere Beynelmilel zi 

bir uizamnamei esasiye mer- K d k rin sebep olduğu kanaatin e bu rak bankaya yatırmışlardır. •• h tt ı dı- k d · · kanalına ait setleri Paris civa- itibar şirketinin teşkilatına 
.J>ut hulunuyorlardı. Müteferrik a 1 oy a 1 unma gmı ay etmıştır. İspanyada Yaziwet ı rındaki kısmı kırılıp yıkılmıştır. bir planı havi olarak mali ve 
ve muhtelif kaırarlarla bir mü- M. Musolini başlıca devlet iş MADRİT 19 (A.A.) - Bü- Bu yüzden ehemmiyetli feyezan kuki bir program kaleme 
rakabe encümenine merbut bu- Gruplarla yapılan !erinde iktısadi ve siyasi unsur- tünDarülfünucl.arda derslere ya lar wku bulmuştur. 150 kadar ğa memur edilmiş olan tali 
lunuyor-lacdı. I . I d !arın biribirini kuvvetlendirmek nnki pazartesi gun·· ünden itiba- . tahl" . 1 . ı temas ar netice en i ·r - k "b" b" h" evın ıyesıne iızum görül-

1 
misyonun pazartesi günü top 

Şimdi doğrudan doğruya be- veya za a ugratma gı ı ır a- ren başlanacaktır. k · · 
1 . • Üsküdar tramvaylarının Kadı di . . . b" ld kl İ • müştUr. masına arar vermıştır. edıye reısine raptedilmiştir. senın tesınne ta ı o u arını MADR T 19 (A.A.) _ Ka-
Belediye ı·eisi ihtisaslara göre köyüne temdit edilecek olan kıs bu kar~ılıkh merbutiyet ~zeri~- toliklerin fikirlerini neşretmek- 1 ~-=lllllllllllUllllilllllllllllllll il 
dilediği zevattan mürekkep bir mını şirket kendi vesaitile yap- d: vaki ol.a~ e~ ~fak ?ır tes~- te olan El Debat gazetesi, şim- .r 
müşavere hey'eti teşkil eder." tırmağa ve bunun için de mü- rn~ he~ mılletın ıstıkbalinde bır diki hükUınetin papaslara aleyh Kuerten'ln kurban/an = PO L•t• KA 

Muhiddin Beyin bu sözle- sait şeraitle bir istikraz aktet- akıs hasıl edecek derecede ehem tar olmasına ve siyasetin sol ce re kal"§I ne diyeceği sorulan ka- • ı ı 1 
cinden de anlaşıldığına görebu meğe karar vermiş, bu maksat- miyeti haiz bulunduğunu isbata naha müteveccih bulunmasına til vilzuh ve sükUnla cevap ver- = 
müesseselerin bütçelerine ait la bazı gruplacla temasa giriş- çalışm1ş ve demiştir ki: rağmen kilise aleyhinde sarih di ve ifadelerde gördüğü bazı • 
esasları hazırlayan ve hesabau mişti.. Bu te~lar hüsnü suret .. ·:~u . c~urane teşebb~s~ bir harekette bulunmayacağım noksanları temamladı. Şahitler = 
nı kontrol edo:ek idare eden mü le neticelenmış ve bu gruplar- buyuk hır şümUl ve ehemmıyetı yazıyor. ifadelerine devam ederek tüyler = 
rakabe encümeni lağvedilıniş- dan birile şirket arasında anlaş olduğuna göre efün wnumiye M. Berenguer ürpertici vak'alan anlatırken ka n 
tir. ma hasıl ohnuştur. Mukavelena nin düştüğü heyecan bundan i- MADRİT 19 (A.A.) _ Sa- til bunların tekrarındancam sı- = 

Encümenin hazırladığı yeni me tanzim edilınektedir. Yakın !eri gelmiştir. Bu heyecan ve te bık Başvekil M. Berenguer, ken kılıyormuş gibi ikide bir esni- = 
esaslar şehir meclisinde müza- da teati edileiektir. Ondan son- !aş intibaı daha sonraları deği- diliğinden Madrite dönmüştür. yordu. • 
kere edildikten sonra tatbik edi ra da mümkün olduğu kadar kı şip zayıflamıştır. Avusturya ve Bazı kadın şahitler caninin •. Yeni lspanyol bayrağı 
Iecektir. Yeni esasa göre Suphi sa bir zamanda yeni hattın inşa Ahnanya hükumetleri bilhassa MADRİT 19 (A.A.) _ Cüm yakmmde bulunmaktan o kadar • 
Bey DaTtilbedayi müdürlüğünü sına başlanacaktır. Şirket bu karşılıklı iktısadi vaziyetlerini lıuriyet bayrağının şeklini tesbit heyecana düşmüşler ki söz söy- = 
ifa edemeyeceği için ayrılacak- hattı bir an evvel açmak gayesi- daha iyi bir hale koymak mak- !emeğe bile cesaret edememiş • 

· k d" B dmı ·'-' d ' ·b· için bir k(,misyon teşkil edilmiş k • tır. Muhiddin Bey, Suphi Beyin ni takip etme te ır. una da se sa t'""'p e ıyor gı ı görün- ve ikisi sinirlerine ha im alamı- • 
henüz istifasını vermediğini bep şudur: Şirket her nekadar müşlerdir.,. tir. . _ . yarak bayılmışlardır. Bu celse- • 
.söylemişti.r. bugün işlemekte olan hatlar - M. Mussolini, beyanatına de cağını kendisine noktai nazar de katilin yeni iki cürmü daha :1 

- dan memnun ise de, bugünkü vamla riyasetinde bulunan hü- olarak kabul etmiştir. meydana çıkarılmı0 t•ı Bunlar- • 

Gündelik, siyasi halk ve 
mücadele gazetesi 

• ................ 
"Politika" 22 niaan çarıamba günü yeni ellerde Ye 

yeni bir tekilde çıkıyor. Her gün 12 - 16 aahife ve renkli 
olarak çıkacak olan "Politika" nm haılıca vaah günün 
bütün haberlerini alıp geç çıkmak; tenkit etmek, her 
'eyi doğnı, olduğu gibi görüp söylemek olacaktır. Bil
ha11a yalnız halkın ve gençliğin gazetesi olacak, onun 
dertlerine, ihtiyaçlarına, fikirleri.ne, hi11iyatına sadık 
bir tercüman bulunacaktır . 

Yeni "POLİTİKA"nm yeni şekli hakkındaki izahat 
ve tafsilatı bugünkü Politika'da okuyunuz ... 

'!' .. 
' u 
'ltd·· Ur 
bu1 
" 

ltalya propa~anda 
tayyaresi 

hatların takip eylediği güzer- kUmetin İtalyada dahili güm- Bu yakınlarda ortaya çıkmış dan biri altı ve 14 '!jlarındaki = 
gah nisbeten tenhadır. Halbuki rükleri o:tadan kaldırmış oldu- olan bu meselede İtalya ittihaz iki kızcağızın katilidir. Kürten •• • • *~' rn 
yeni ac;ılalak hattın takip edece ğunu hatı.ıılattıktan sonra şu ettiği sakin vaziyeti sonuna ka- çocukları kandırarak bir tarlaya :: POLITIKA'yı geç vakit müvezzilerden tır 

Bari sergisi hakkında propa
ganda yapmak üzre geleceği ya 
zılan İtalyan tayyaresinin ne za 
man geleceği hakkında şehri
miz İtalyan mahafilinde henüz 
bir haber 'Yoktur. Bazı gazetele
rin yazdıkları hılafma olarak 
~ehrimize yalnız bir tayyare ge 
lecektir. 

ği güzergiih üzerinde daha ke- sözleri .ilave etmiştir: dar muhafaza edecek ve vak'a- götürmüş ve ırzlarına tecavüz = istemeye kendinizi alışbnnız . 1'ü 
sif halk vardır. Bu itibarla bu "Bir memleketin dahili işle- !ara sadece günün meseleleri ettikten sonra ikisini de bıçakla • • ~ ~ t' 
hat üzerindeki kazanç ta fazla rine uygun düşen bir tedbiır di- olmak itibarile nazar etmekle öldünn~~ ve .~~~tlerini parcala = 22 NJSAN ÇARŞAMBA j!. bu. 
olacaktır. ğer bir memlekette ayni müsa- iktifa etmeyerek, bunları ayni yarak gommııştur. • ' Jıl!ıı İ 

• it tesiri hası:l edemez. za-ıa'.1c1a hem bugünkü, hem de Diğeri de şudur: Schulte is- a... lya 
Elli seyyah geldi Türkiyenin ittiraki ge~ nesiller için doğması minde 26 yaşında bir hizmetci .. 11111111111111111111111111111111111 nı· 

Dün Loyit Tiryestino kum- !tal ya, ne Türkiyenin,. ne de muhtemel neticelerin zencide- kız mahkemeye müracaat ede- birden bire üzerine atılarak ırzı- tadığını ve kamanın sapı kopl · ~ın 
panyasmm Tevere vapuru ile Rusyanm iştirak etmeyecekleri nişini de göz önünde tutan bir rek iki sene evvel Kürten ile na geçmek istediğini ve vaki o- rak vücudunda kaldığını ve b~ "8 
şehrimize elli Macar seyyahı iktısad! her hangi bir: ittihadın millete yakışan itidal ve basire birlikte Ren nehri sahilinde ge- lan mukavemeti üzerine vücudu ralardan ancak beş ay sonra 11h 
gelmiştir. devamlı bir teşekkül olamaya- ti elden bırakmayacaktır." 1 zinirken tenha bir yerde caninin nun muhtelif yerlerinden bıçak fakat bulduğunu söylemiştir. ~~~ı . 

--- - -- - - -- ----- - - - · -·-- - - t 

Haftalık edebt musahabe•. başkalarının kilerini aynen olduk- ğerlerinln de tabını tasvip edecek- hatap ve muatep soğul· bir tavır- Diyarıbekirli Sait Paşa "Miritil· ~el 
lan gibi tekırar edemeyiz. Zin biz ti: la cevap verdi: "Benim cahil oldu- ibret~ ünvani~ yazdığı tarihi um e 

Su··ıeyman Nazı"fin nu··ktelen· birer gramofon değiliz. İhtimal *Bir tramvay hikayesi. - "Fi- ğumu ne biliyorsunuz, a hoca E- minin müsveddelerinin istinsalun~ s 
ki bu sözlerin bazılarmı daha can- rakı lrak,, şairi saf.ve ciddi bir ta- fendi? A.-amızdaki fark ben ilmi belki yakından okusun da istifad1 ~ 

Süleyman Nazif okadar canlı idi- nu, nükteli sözler söylediğini ' ve lı duyurabilmek .için bir şekilde vırla bize dedi ki: Dün akşam Fa- kafamın içinde taşıyorum, zatı fa- etsin deye, ona havale etmiş vı ~ 
ki hatırası bile canlı bir bahsola- kelime ve fikir oyunları yaptığını yazmalı idim, belki bazılarım şerh tih - Harbiye tramvayına Beyazıt- zilaneniz de dışında!., Dedi. sonra kendisinin en ehemmiye 
rak kaldı ve çok kere lakırdtlamnı- bildiğimiz için onu dinlerken böy- ve tefs~r etmeli ve bazılarını ise, tan bindim. B~d fesli, diğeri sarık- * Süleyman Nazifte söz fikrin- veırdiği kısım olan İslam tarihi hal- ~ğj 
za kanşıyonr. Onun bir kaç dos.tu le işiteceğimizi bilir ve bunlari duy doğru oldukları halde, hiç kaydet- lı, dinç, kır sakallı iki adam da den evvel gelir ve söylenmiş bir kında fikrini sorarak "Oğlwn ! eıı tr e 
ve hayıranı "Milliyet., te kendisi- mağa, beğenmeğe hazırlanmış o- memeli idim. Büyük sözlü bir ada- Sultan Mahmut türbesinden bindi- cümle :ıt<tık tefekkür zahmetini !il- çok kimi beğendin?,. demiş. Süley· ( 
nin bazı nüktelerini toplayarak !urduk. Bildiğimiz san"atkarlara ma küçük görünen sözler atfetmek ler. Araba lebalep doluydu. Bu iki zumsuz bırakırdı. Makul ohnaktan man Nazif muhalefet etmek, icaf ıı_ 61 

neşretmiş olduğum üç makaleye layık gördüğümüz itina- sayesinde istemezdim. Ancak kendisinin, de yolcu münhal vukuupa intizareıı ziyade pa:-lak sözü seven ve haklı edecek cevap vermek dehasına Jca· • 
devam etmemi tavsiye ettiler. Fa- anlan daha kolay anlaf ve daha bu yoldaki her sözüne ne kadar e- yanyana ayakta duruyorfardı. Sal- olmaktan ziyade zarif olmağı ter- pılarak birden bire babasını en ço~ 
kat onu tanımamış olan bazı kim- çok beğeniriz. Onu tanımamış olan heınmiyet verdiğini bildiğim için kım Süğüt mevkiinde bir yer bo- cilı eden nıhu bir san'atkar ruhu kı:zdu:-acak cevabı hatırlayınca der il 
seler de bu nüktelerin bir kısmında. tara şimdıi tekrar ettiğimiz cümle- bu yazılan okusa neşrine taraftar şandı. Sarıklı sarıksız efendilerin idi. Muhalefeti fikirlerinden ziya- hal: "Haccaç !,. Deye cevap vermi~ l'll 
aradıklaın kuvveti bulmadıklarını terinin bazıları "Bu kadar methet- olacağını memul ediyorum. ikisi de bir ande köşe kapmaca o- de kanında idi. Ve kanaatinden zi- z.~vallı. Sait Paş_:ı-nın halini düş~ bıııç 
söylediler. Bunu da tabii görmek tiğiniz sözler bunlardan mı ibaret· Fikrimi bir misiil ile anlatmak yununda görülen bir çeviklikle o yade "esprti .. si vardı. Söz söyle- nun! Hıddetle oglunu kovmuş! Su ) ' 
iktiza eder. Güzel şeyler söyleyen ti?., dedirte bilir. Sanıyorum ki bu için vaktile İleci gazetesinde: "Bir yere oturmak istediler. Galebe sa- mek için taraftar yahut aleyhtar J.eyman Nazif bu fıkrayı anlatırker \tıı 
bir adam söylediklerine şivesiyle, tenkitleri kendisi de işitse hiç mü- tramvay hikayesi" serlevhasile neş rıksızda kaldı. Hoca Efendi hidde- göründüğü fikirlere ve kendi değiş- o hale, o hiddete hala gülerdi. ~t~t 
sesile, tebessümile, gülüşile, naza- teessir olmaz ve hayat hakkındaki redilmiş olan bir fıkrayı olduğu gi- tini zaptedemeyerek: "Fesübhanal- tirdiği fikirlerine bir kıymet atfet- ':' Süleyman Nazif İttihatçılar e . 
rile başka bi :- nıh ilave eder ve bii- alışkanlığı ile bunları gayet tabii bi tekrar edeceğ.i.m. İşte bunu biz- lah! Sayğı, alime hünnet te kalma meyor, bunları sadece unutuyordu. ne kadar sevmediği malUmdur. !t ~ti 
tün bunlara onıın sözlerini hususi bulurdu. Fakat asıl benim kusur et- zat kendisinin yazdıırdığını biliyo- dı! Eskiden biz bir yere girince Dindar, adil, hakgQ olan ve: tihatçıla~ aleyhindeki fıkraları pel ~İt 
bir tar,.<la dinlemek ve beğenmek miş olmam da kabildir. Biz ne ka- ru mve kendi kendime diyorum ki doksan yaşındaki ihtiyarlar bile "Müstakim ol Hazreti Allah çoktur. Adeti veçhile başkasına at ~ 
için lazım gelen "iklim., hasıl olur. dar çahtetsek tam olarak ancak bu fıkranın neşrini talep ve arzu e- kıyam ederler, biz emretmeyince utandırmaz seni!,. fen su hikayeyi anlatırdı: "Bir b~ lilVi 
Ü stadın daima ha7.Ir cevap oldui!u- kendı sözle.rimizi söyleyebiliriz ve den Us tat çok muhtemeldir ki di- oturmazlardı!,. dedi. Sarıksız mu- Mıs:aımıı kaili bulunan babası ba oğluna tarihi Osmanide kaç ta iln 



edil ece 
:---~~~~~~~~ 

~ma günü meh'US İD- Çocuk [ÜilÜ mıımm y alOV3 E~~;hl~ fark 
tıhabı nasıl olacak?. Cumartesi çocuklar E ı· k d . Ucuz otel, ucuz Anadolu ve Şark şi-

k.t.. • • • müesseselere v 1 a ının evıne zor- vapur ve yemek mendiiferleri atasında 
''IUntehıbı sanıler saat 8 de rey vaz'ıyet edecekler } • k . İ . temin edildi Şar~i~em~;0~1:~e:~kliy~·t 

v b J · a gırme IS emış Yalova plajları bayramın bi-vermege aş ıya- Çocuk haftasına_ aıt. p~o- . . .... d "t'ba k b tarifesi yüksek oldugu içiı ı 
b dilmiş rıncı gunun en 1 ı ren açı u T . 

k 18 gramın esasau tes ıt e • . lunacaktır. Seyrisefainin Yalo- ral~yadan hububat ve zahıre 
a lar, son rey de verilecektir rnıal~§katır. d.aBr ::~=~= te~~~~~-; Mehlika H. bagıw rmış polisler yetişmişler vada inşa ettirmekte olduğu ye n,akhyatı yapılaı::w.1akta, o~dıı-

.M ni oul ve lokanta tamamen bit gu y~rde kalıp çu:ı-•mekte~ır. 
eb'us intihabatına cuma bulunmasına binaen buralardan günü ~at on ~ç~e çocukl_ar ı- ve sarhoşu yaka)amış)ar miştir. Tı ca_;et .~ası .~a-k d_ı:_t;ııryol 

ti baslanması hakkında he- Boluya hamal nakli. çin Fatihten Şışliye ve Aksaray Yeni yap•lan oteldeki odala- ları tanfe~ının yukseklıgı hak: 
i teft(şiyeye resmen emir ve Taaddüdü zevecatın ihtiyari dan Ortaköye ikişer, Kurtuluşla nn fiyatları 60 kuruş oldugu gi kında te. tk_ ıkat yapmış .. ve aynı 
·,.tir Bu h tak" ba b" kil.o- M k d B yazıda ve B"bek- Maznun kısa boylu. genç, kı-lden dolayı hükumetimizden taz 1 ., . usus ı zı u- ır şe . .,., kabulü. aç a an e . - • bi yemek m ecburiyeti de ''Ok- m~se e ıçın sık ~~tc mu. teharn-
tcfek noksanların da bir an Hürriyeti matbuat asıldır. ten Eminönüne bırer hususı sa siyah sakallı bir adam ... Adı minat talep etmektedir. tur. Fakat arzu edenlerin ~cıız mıl vagonların ucretlennde A -

e_l _ikmaline çalışılmakta- Fakat g:ı.zetelerin başına sahibi tramvay arabası hareket ed.~ek Hüsrevmiş ... Geçen aylardan bi 3 - Leonfet'-Türkiye hüku yemek bulmalarını temin için ıı_adolu. de~iryo~Jarı ile Şark 
· I ntıhaba cuma günü sabah imtiyazların küçük kıt'ada birer tir. Cuma günü saat on do~tt.~ rinde, bir gün kafayı tütsüle- meti ve Hulki B. Bu davada da alakak yemekler yapılacaktır. şı_mendifer şırketı arasında mi.ıt 
sekizde başlanacak ve ak- resimleri basılması Jazımdır. Maksim barda v~ Pazar gun~ miş ... Yapuğı şey değilmiş ya ... müddei Pasabahçesindeki mum Seyrisefain idaresi Yalovada hış fark olduğu neticesine vasıl 
altıya kadar devam edecek Bunun temini. Tepebaşı kışlık tıyatrosunda bı~ Şeytana uyma§ her nasılsa.. fabrikasına harpten evvel vazi - . 

1 
• .. . d .. h. olwımuştıır. 

· ~üntehibi sanik r, heyeti Bundan başka Firaki B.eyin rer konse.r ve_rile~ektir. Dr .. A~ O esnada tesadüfen Mehlika yet edildiği iddiasile tazminat vap~~: ıat en UZC'IınB e ~~1!m Bu neticeye göre Ş:ark dem ir 
tı~ıye tarafından il3n edile- neşredeceği kanunlar yeşıl ve Şükrü, Nıyaz~ Alı,.:hsan Hilmı hanımın kapısı önünden geçiyor istemektedir. t~~zı a . yapmiştır. u ta ~ a~a yolları idaresi 214 kilometrel ik 
ınuayyen zamanlarda mm- kırmızı masalardan çıkan ka- B. !erle Kadrı Raşı. paşalar ta- mus.. . . • .- Leor_ıfcr-_Türkiye hüku gore evv~lce stanb~da~ a o mesafede 15 tonluk vagonclııoı 

a itibarile reylerini verecek- nunlar gibi olmayacakmış, 4 rafından çocuklar hakkında me Mehlı~a haru.m, koca~ı as- me~ı ve e~kı meb uslar?an Ne- ~?"'..a 50_ uru~ olan ımcı mev- 114 lira Anadolu demiryolla 1 
dir. go··z ve 4 kulaktan rıkacak ka- kaleler yazılacaktır. Cumartesi kerden doıımeım~ orta vaslı catı İsmail Hakkı Menm~t A- <I ucretı 30 kuruşa ve otuz ku- · 215 k"l tr d 15 1 1 " · "'' · ' ' . ' • · ı "k" · · · .. ıse ı ome e e ton u, 

G · b. cak kanunlar lazımmış. günü c.ocuklar saltanatı başlaya güzel bir kadın nf B !erle Zehra H Bu davada ruş 0 an 1 mcı mevkı bı let uc- d 64 ı· 1 k d G 
J).. arıp ır müracaat ··· · · -t· d 20 ku . d" .1 . . vagon an ıra ama ta rr e 

u.n heyeti teftişiyeye gru-ip Konsoliçi Asaf B. in cak ve ayni gün izciler tarafın- Kocasından kalan evde, tek miitldci, kendisine Zonguld;ıkta B ı e 
1 

b'r~ışa_ ın ı rı _mı~t~r. ne Şark demiryolları 28l kilo-
lTıuracaat vaki olmuştur.Müs pro .. gram_ı . dan Fatihten Sultanııhmete bir başına, namusile yaşayıp dudu- kömür madeni imtiyazı verildi- u sur~.t e _ınncı ~vkı _gı_dıl? l metrede ıs tonluk vagon ·,.·n 
1 k 1 ti · C k - · ı ld b"l ' h b h ı gelme ucr•tı a!tmış ve ıkıncı ı ... ı ı len namzetl,iğini ilan et- Evvelce musta. ı . namze ı- reunı geçit yapılacaktır. . ocu - yormuş... gı ıa c ı a an: u a >tan . . :- . . 147 lira almakta Anadolu de· 

it üzere "Bolu ve havalisi gini koyan konsolıtçı Asa~ Bey günü için maarif idaresi ınuhte- Hüsrev, Mehlika hanımın mahrum edildiğini iddia ederek mev_kı gıdip gelme fıatı_ de -40 . mi ryolları 79 lira' almaktadır 
.. lk fırkası namına yüzbaşı de dün program~ı _heyetı te_f- lif ilk mekteplerden yirmi tale- kapısı önünden geçerken, ola- zarar ve ziyan istemektedi r. ~~n'j.flm~st~. ~u ~ek;lde tesı Ticaret odası aradaki bu ~u 
tekaitlerinden Refik Firaki,, tişiyeye göndenmştır. Mumaı- be tefrik etmiştir. Çocuklar bu, cak bu ya, şeytan gene diirtük- S - Leonfer-Türkiye hiiku !t ~ ~ en ıat C:~. ap .'.~~ar mevl auaın farkın kabili tahammii l 

. ında bı"r zat bı"r ı"stida ver- leyh te programında: sene de bir hafta için vilayet, · !emiş .... Zaten kafası da tütsü- meti Bu davada <la gene ayni sımı evam ettıgı mu etçe ca im d • ·· l" ...ı b 1 · · ·· ·· j ri olacaktu 0 a ıgı muta .. asmua u una-
Ştir. İstidanın altında on pa- "Benı koyu cümhuriyetçi- belediye, polis müdiriyeti, fırka Jü ... Sallana sallana kapıya ya- şahıs Taşkesendeki komur ocak · rak tetkikatını Nafia ve İktısat 
1~ bir posta pulu varchr. İsti- yim. Bu mübarek şekli hükUme- hilaliahmer, Himayeietfal, tay- naşmış ... Zili çalmış .. Mehlika !arına vaziyet edildiği iddiasilc . İ:a:~ tuncian 1başka Ya~o".a vekaletlerine bildirmiş ve tari-
§<iy)e yazılmıştır: ti hcır. yerde müd.afa?ya. haz;rım yare ~e_m.iyeti ve gazete i?areha haımnm sesi : tazminat talep etmektedir. ;ske esı c b .. ap ıca ar ar~~;~. a :ş fenin tedili temenn+sinde bulun 
F'edak' h Jk cefakar mün Şimdıye kadar hiç bır sıyası ~ır- nelerını ışgal edeceklerdır. _Kim o? 6- Japı-Türkiye hükilme- ~yen oto us:-: otomo ı ıat .. e muştur. 

lıibi sa ~~ ~ne ın kaya girmedim. Şayet meclıse - • • • • ' _ Aç.. ti. Bu <lavada müddei, harp es- rınde d~ tenzı lat yaptırmak ıı- Prag bugv day sergı' si 
"1-icsa~ e~at.:ııiye ve şahı;i- girersem entiırika çevirmek iste Vi/aq~ll~ Hiç tanımadığı bir erkc'c se- nasında Romanyada eşyala:nım zere alakadarlaırla temaslarda p _ hr" d b. _ 
Ilı esnasında şu deni dünya- yenlere karşr: .. .. si ... Kapıya iniyor ... Soruyor: müsadere edildiğini iddia eyle- bulunmaktadır. k nfrag şe ın e ır bugday 

J>ek çok kahnl sitemine se- Felek her tur~u esbabı cefa- T h _ Ne istiyorsunuz? mekte ve hükumetimizden sekiz Kaplıcala ·da son tevsi ame- 0 eransı toplanacaktır· Kon-
t~e gög- üs gennek neticesi sm toplasın ge.lsın. . . . apu arcı _HuS·scrne'."1 ···sırıtıyor : yüz küsur bin frank tazminatl' liyatından sonra yeniden vücu- feransta bu~_d?,Y __ ziraa~e da i·· 
IQlıan 

1 
d.. .. Dönersem kahbeyım mıllet istemektedir. de getirilen parkların tanzima- ~eseleler goruşulecektır. 1 ha-

ı:"i111kie ~r~ uştwn.,, ne imit yolunda bir azimetten. lska" nı adı"de tecı'f 1 Mehlika hanım, sarhcş erke- 7 - r.~chmet Ali B.-Kredi 1 tı tamamen bitmişti.·. zıranda .~ç!1ac~ •lan bu konfe-
~efik Fiı:'a:I°J:;m:stidasma Diyor. _,_,, et -'-h lği dddetle koguyor.. Liyone bankası. Bu davada da l Yalovada son zamanlarda r~~ ~ukumetimiıı: <le davete-
ıı-. · 1 f Bir must ...... namz "" a d•l } Biri kapnım <lıs:nda, biri i- müddei bankaya tevdi ettiği ' su mühendisleri tarafından yapı dıl~ıştır. • _ 
..-:.',.·=_atlık bır de proa:r_~ee Muallim L"tfi isminde bir e ı en er . mevduattan mu'"t~La!o" 2825 ıı·- lan taharri"at neticesinde kap- Tıcaret odası mecbsı •ıı §t B d d ttıgoı. ş y u çinde, ikisi arasında şiddetli bir . " , 
tzcü:le uş~;~ır~ - zat ta dün vilayete ~~~a~aatla muaf değildir 1 ağız kavgası başlayor... rayı altın olarak geri istemekte hcalara <;ok yakın bir sıcak su İstanbul Ticaret odası mec-
"t.fcclisin doktorlardan tas- müstakillen nıımzetlıguu koy- Nihayet sarhoş Hüsrev, ku- dir. J membaı daha keşfedilmiştir. Bu lisi çarşamba günü toplanaca!.-
tsı·, yalnız do:.rt doktor b~akı muştW". d k.. .. .. l "d 8 - !brahim H.Jil B.-Fran- membam mevcut a~dan daha tır 

u Tasfiye kanunu mucibince uruyor. opuruyor, ve o 11 - • 
bunların da iş başına geti Gerek ~u zat_m _ve. gaek Ga- det!e kapıyı tekmeliyor. cam- Ea hükumeti. Müddei, Halepten kuvvetli ve şifalı ?ld:-ığu ~laka- İçtimada muhtelif komisyon 

lıııes· lip Kemah Beyın ıstıdaJarı usu 28 mart tarihinden sonra tapu- lan tasa tutuyor. Uehlil·a Şama gönd~rilmck üzere p : sta clar~ar tarafından ı<ldıa ed~lmek !ara intihap edilen aza ile 193l 
, ı . . f · · ·· d ·1 ya raptolunacak iskanı adi su- '" ted B mba ke f d d · ıstanbul ve İzmirde hamalla ten heyeu te tışıyeye gon en hanımın istimdadına rnah~ llcl.i , iılaresine tevdi ctt.igi paranın ı ır. , 1' m_e m ş ın en o a kongres.ın. den geçen rapor-

reti ile alınan mülkün t~puya 'ı' l l k t 
fazlalığına, Boluda ise az miştir. yet;siyor ... Bir azı.BOnra pclıs 71yııa oğraclığmı ı <lcha ederek sonra a .0 •3; su ~rı.nm ıyme l~r ve heyctı ıdare karaTları me.: 

raptında bu muamele tapu har- memurl ;;rı Hüsrevi tev.l<if edi- 1 fransa hüki'ım:tind:n t.::zminini ve kuvvctı hır mıslı daha art- lıse arzedilecektir. 

Tütünler Y t 1 b • cmdan muaf tutulmuştur. 1 ınııı bulunuycr. p • k J 1 • • onan a e esı Bunun 28 marttan evci yapı- yorlar... . is:tem ekto:~i.r. . arıs O ony sergısı 

du•• n gittiler lan ve tecil edilmis olan tapu Mehlıka hanımın hahkeme- 9 - Reıı Ccneral Nafıa şır- Pariste açılacak beynelmil -1 
harçlarm:ı da şüm~lü olup olma de anlattıkları bu_nıa.'.-.·· . 1 k~ti-Tü.rkiye hükümcti. Bu Gayrifaal şirketler aley- Kolonyal sergisi Odamızdan d~-ı 

Bir kaç günden beri şehrimiz dığmda tereddüt hasıl olmuş- ' Sakallı genç, ınkar ctonedı. .. dav da sırk~t evvelce S~msun - h~ d · iki miiTahhasıı. idaresi sergi ic a 
iibayaata birhafta 
sonra başlanıyor 

de bulunan Atina Darülfünunu tu. Bu mesele ahiren hallolıın- Fakat, Mehlika hanımı cvv:!-ı ~!\':'~.hattı ır.şaatı kendı~c ve- . ı n e lakıbat re heyeti tarafından rica edil-
Hukuk Fakültesi talebe ve ı~1ü: muştur. den tanıdığını ve o g_~ce ıle ev~- nldıg!. halde har~ dol~~sı~e ~u- Tıcaret müdürlüğü kanuni miştir. 
derris1eri dün akşam Mesaıerı Muafiyet, tecil olunan tapu ~: .vı;ku bulan davet l!ZCI"'~~ _gıt l na mu1?1aı : a::ıt ed~l d,ıgını. '.dd:a 'vazifelerini yapmayan şirketler Oda henüz sergiye murahhas 
kunmanyasının Karamani vapu harçlarına şumulü yoktur. Bu tıgını ve hu nedense ~c. lı l~a ' ~y_le~eı-: te v_e . . hulcumetımı._d:n ha.~~n~~ tetk1kat~ ba lamıştır. gönderilip gönderilmemesine 

~ankalara merhun tutünleri rile ~ehrimizden müfarakat et- harçlar tahsil olunacaktır. hanımın kaı ıy_ı acmavar~k; hıç ıkı mılyo:1 1-ıısur altın frank ıs- Mudurluk .mev~udıyetlerini mu j karar vermemiştiır. 
U?ayaa için İnhisar idaresine miş!e'rdir. Misafirleri ~trm~a yoktan vaveylaya ba~l 2 dı~ını temektedı~. .. . . hafaza ettıklerı halde muamele Maamafih sergiye bütün diiıı 
ır geldiğini yazmıştık. İstanbul Darülfünunu müdems Çiçekçilik sergisi ir!clia etti .... .. Mu_lıt~lıt Tur~ ~ İngilız ın~h yapmayan bazı şirketleri , bu ya Ticaret odaları iştirak edece 

.. 'tütün inhisar idaresi mnum ve talebeleri ile Yunan Konso- • Ziraat Odan hey'eti idaresi Dava, hadiseyi go_ren v_e .d~- k~mesı bıtaraf reısı M. ~amr;h meyand~ ticaret ve sanayi İran ğindenOdamızın da i«tiraki ta 'ı 
ildüru·· Behçet Be" şu '-·yanat loshanesı· memurini tara.fmd_ an yan ııahitlerın dınlenılmc sı ıçın dun mezunen memleketine gıt- bankası ıle İmdat Türk tahlisi- min edilmektedir. , """ f 1 diin toplanmış ve açılacak olan . !d · -
bulunmuştur: teşyi edilmişlerdir. _Mıs~ ır .er çiçekçilik ve meyvacılık sergi- başka güne bırakı ı. mı § tır. ye _ve ittihadı seyrisefain ~irket Afyon ihracatı mene-
'.'_ İstok tütün heyeti veki_ şehrimizde gördükten ı:ıısafır- sinde verilecek mükafatların Türk-Fransız mahkcıne Oktruva suiistimali len mahkemeye tevdi edilmiş- d") . 

Perverlı.kten pek büyük bır mem • d .. "} d J Oktruva sui istimalinden !erdir. 1 memış · Ilı. kararı mucibince idaremı miktarı ve madalyaların şekli sın e goru en ava ar 
kk nuniyetle bahsetmişlerdir. · 1 • · maznun Nureddin Şefkati ve Diğer şirketler hakkuıdaki Biır sabah gazetesinde afyon 

· ı. eksperlerinden miire ep tesbıt 0 unmuştur. Muhtelit Türk - Fr.ansız mah: Sadık B. !erin muhakemelerine tahkikata devam etmektedir. ihracının menedildiğine dair ir 
"Omisyon tarafından muaye kemesi dün bitaraf reıs °{Y{ . Ase- dün devam olurmus ve dava eh- tişar eden haber piyasada bir 
Cdilerek satın alınacaktır. M h t Muhtar Pş nın Yeni polis kaydediliyor · · · d t Janını" ve el • • M ht ı•t "b d J d h 1. · · • a mu ' rın nya~etın e .. op ., 0J Ji vukuf raporunun tamikı iı;;in U eıı mu a e e e ay ı. end~ş~ tevl~t. etınışti. Ti-
~übayaata başlamak için emlaki satılacak Hazi~andan itibaren polisler kuz davanın murafaa~ı rapılını., talik olunmuştur. Muhtelit mübadele hey'cti carctı harıcıye ofısı bu haberir. 
1 tertibat alınmaktadır. Ha- . T ddi tazmina- le beledıye zabıta maaşlarının tır. Davalar karar .tef~ııı:ı olu~- umumiyesi bugün içtima edecek doğıru olup olmadığım İktısat 
lıkıar bir hafta içinde bitirile Dıva~ı a ı~~I m_a lan Mah- ayni miktarda maaş almaları mak üzere talik cd ılmıştır. Mu- Fabrika yangını ve bura raporlarını tetkik ede- vekaletinden sormuş, Dün İktı 

l"niibayaata derhal başlana- ta mahkuın e 1 mış 1° aranın mukarrer olduğundan polis mü- rafaası yapılan davalar şunlar- tahkikatı c,.ı · tir. sat vekaleti bu suale telgrafla 
tır. mut .~1:~ta\ .. Paıac1:ı:kf emla· diriyeti yeni k~droları ve bu hu dır: cevap vermiştir. Telgrafta ha-
t·· r d b 1 · tahsılı ı~ın sta~ u. Mah- susta müteferrık bazı esasatı l - Vandövr varisleri - Evvelki gün bir kaza neticı:- Hasanın yanında bulunan hiz- berin aslı olmadığı, afyon ihra ' 

ı. Uccarm e ın e u unan ıs- kine hacız vaz~dılmış ve. . h . lamaktadır T · k. h " k' · B ı 1 d K'ba Al" d 1 · t · k M · k .•tütün altı milyon kilodur h p b ıtıraz et azır . i.ır ıye ıi. umetı. ı c ava a sinde yan:ın ı r ı za e ::rın me çı ız uazzezı açırıııası cının menedilmediği bildirilmis 
. bunun bir milyon yedi yüz mut Mu tar aşa una · Yeni sekil hakkında cmniyc- müddeiler kendilerine Adanada 1 fabrikaları tahkikatına devam yüzünden çıkan münazaada Ha tir. · 
· t d b. mistir. tı" umumive müdiriyetile temas ki Çukur Ova çiftliğinin imti- edibnektedir. Yangında bir ka- san, Fehmiyi kasığından cerhet K""mbiyo Bo .. •a.•ı 

•
1 zmir mıntakasın a, ır İcra itiraz mercii bu itirazı , d d · H "" '" '" 

t
•l.von yedi yüz bini Samsunda etmek üz~re poli_~ müdürü Ali yazı verildiği hal c sonra an sıt mevcut olması da muhtemel mış ve asan ağ"ırcezada tahtı 
Ilı"" •• 1 b 1 t tetkik etmiş, netice~~ _iti~~~~t~= Rıza Beyın bu gunlerde Anka- bu haktan mahrum edildikleri- görülmektedir. 

1 
muhakemeye alı:ımıştı.. Dün 

· ~ı Utcbakısı stan u mm a- yanı kabul gönnedıgı . a gitmesi muhtemeldir. Gc-•ni iddia ve hükfunetimizde11 yir Kız kaçırma yüzünden muhake~ey~ devam ?lunmuj, 

lnfill>. ıo:ıo l..t\ t 

ı>olo• 0,47 22.00 5llln~ 
c · nda bulunmaktadır. icranrn devaınma karar vermış ray olis mektebine girme't ve -mi iki milyon küsür frank taz- h d bazı şahıtlerın şahadetı dinlenil 
· " ·· ·· 1 h t k da .: rek P · · · · k d. l cer avası · · 1 lıo 0 u tutun er er mm a a .. r. erekse karakollara yem polıs mınat ısteme te ır er. mıştır. 

Fnııak ı2 oe.oıı :'\J\r ... 

1_rı ayrı komisyonlar tarafın- Mahmut Muhtar ~aşanın~ f dedilmek için vuku bulan 2 - Bodosaki - Türkiye hü Kadıköyünde meyhaneci Fev- Muhakeme lüzum görülen;. 
i'll tetkik edilerek alınacak ve liki satılauk tazmınat b~delı ~! caatlann kabulüne başlan kUmeti. Bu davada müddei va- zi ile Kadıköy otobüsleri mcmu ki müdafaa şahidinin celbi icin 
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d-1· "d · f 00 ·· -•·--1ıktan sona mütebakisı ken mura ..: t 1 Pera las otelı"n ru Hasan ar• 0 mda, Fevzı"nın' , 18 M ıaı·k ' ' ı ı aı:emız tara ı an uç sel~:"' ,. d dil kt' mı .ur. ~.ye o unan - ~ ayısa 1 olunmu tur. 
rant 2 1$ -c lt"svı e cdileceklii.r. dısıne ıa e e ece ır. ---- · 

ı. - - - · -· ·-- ·ı katili geçiyor!,, deTdi. etmiş. O, belki mahcubiyetle §aşı-
' Selim var? Diye sormuş. Oğlu demiş. Şu baban sağ olsaydı, tanı ·~Enver Papnın izdivacından rarak, belki IOzınnsuz bic gevezelik 

Ç ~ye cevap vermiş. Ya kaç ta- söyleyeceği ile çok ~:ı;ler ;aı~ıAh- bahsolunuyom1uş. Süleyman Nazif itiyadına kapılarak, uıbii hatalan-
A.bdülhanıit vardrı? deye 10run- * Süleyman Na:ııf azı • "0 evlenmedi, saraylandı! demi§. nı mı? deye sorunca: "Yok, lisan 
Oğlu: İki demiş. O zaman baba- medin kendisi hakkında söylemış '~ Maltada En111:r Paşanın baba· ve fikir hatalarını da beraber tas-

ı demiş ki: İşte bunu bilemedin 1 olduğu beyti beğenir ve tekrar e- sı Ahmet Pa aya: "Paşa, gel seni hih ccleorscniz daha büyük lUtfet-
, l~ihat ve Terakki merkezi umu- dertli: . . d '~i burada evlendirelim. İltanbulda bir miş olursunuz!,, demiş. 

ı · - k d "Zibü fer vermek ı!jın ev.... anı · ı ·· Ş • N sıntle kac tane aza varsa o a ar Buhtun _ Nasra oğlun oldu, Osm ı ımperator u- " aır abedit Süleyman Nazife 
A.bdülh;mit vardır!,, d h ğwıu yıkıtı, bel.ki Maltada bit· oğ- demiş ki: Bak, sen benim hece vez 

l Şair Nabedit ona demi§ ki: Ba- Gitti Bağdada fak~:bi~B;sr:.: lun olursa o da İngiltere impera· ni şiirlerimi beğenmeyorsun amma 
a tarih söylediniz mi? Deye torluğunu yıka:r!,, demiş. Ali Ekrem okumuş, ağlamış! Sü-

l"dum. Cevaben bana dedi ki: Bir Ve sonra derdi ki: "Bu nü~te~e ., Malta menfasından avdetinden leyman Nazif demiş ki: "Sen an-
. ~·Ç tarih söyledim amma sonra doğru söyletmiş olmak ıçin . elue sonra Süleyman Nazifin önünde a- layamaınışsm, ağlanuşsa o, şürin 
• "tlh.1 • y · b' ha beni Basra valiliğinden do~ 1 

k' · · · · bu hale düştüg-üne ag-ıamıştır !,, · , "uan vaıgeçtım. enı M" .n _. der yağınm altına ımın ısmını yazsa 
r kqllılmıştı. Tarihini söyledim. Bır doğruya Bağdat Valiligıne g~n onun başına bir bela getiren bir ka * Süleyan Nazif "Makber,, şai-

"'"ftu sonra han yandı. Bir çetme seydiler! Yazık ki araya Tra zon- dından bahsolunuyormuş. O zaman rine demiş ki: "Senin maşukan 
r ~tihi söyle! dediler. Söyledim, çe!i la Musul giriyor!,, o: "Aman! Ne duruyor? Ayağının zevcen degildir, ancak şiirdir. Sen 

ı, '.susuz kaldı. En 8c)11 bir sakal * "Kahramanı hürriyet,, Enve_r altına tngilterenin haritasını yap- "Makbeır., inde bile ölen sevgiline 
.rıhi istediler. Bunu da ııöyledim. Beye muhabbeti vardı. Fak~t l ttı- sa ya!,. demiş. ağlamayor, edebiyata perestiş edi-
1t müddet sonra sakala sac; kı- hatçıların Enver Paşas~n_ı hiç .~ev- *Üstadın hl'r yazısına ne kadar yor. binaenaleyh Fatma Hanıma 
, düşmüş! Ben de bir daha tarih mezdi. Bu hissini ifade ıçın de Al- itina ettiği ın.:liımdu. Bir gün bir ihanet ediyorsun:., 
l>lememeğe karar verdim. Süley Jah cezasını versin, Env~r Paşa, mecmuada neşeed.kcek hir m:ık~le * Süleyman Nazif Celal Nuri 
. Nazif meşrutiyetten sonraki Enver Beyi katletti!., Derdı ve En- sinin tııshihlerine bakınasırıı dah:ı Beyle bir kaç barış-

toınobi!İ içinde geçer- · · 

da kucaklaşmış ve öpüşmüşler. Bu
nu miheakip tramvaya binen Sü
leyman Nazif bir dostunun kendisi 
ne baktığını görünce deminki ınan 
zarayıizah lüzumunu duyarak: "Ne 
yapaynn? Muhabbeti kadimem 

'"k • • d . 'flU setti.,, emış. 

~ Süleymaıı Nazifin lisan hııM
kındaki taassubu harikulade bir de 
receye varırdı. Ennenilerin Türkçe 
yi nasıl konuştuklarını bir kerre i
şitmek eskiden yapmış olduğum\!% 
.rivayet edilen bütün Ermeni meza
limi hakkında bize hak vermeğe 
kafi gelir!,, Der ve gene derdi ki: 
"Eski zamanda bizim Ermenilere 
etmiş olduğumuz eza ve cefayı on
lar lisanımızdan kat kat çıkarıyor
lar.,. 

* Kuvvetliler daima kuvvetleri
ni kullanmayı severler. Büyük aşık 
lar muttasıl aşıklumı duyarlar, ça
lışkanlar muttasıl çalışrr, herkes 

nı ır. Sülevman Na 

zif te içinde muttasıl hürmet ve mu 
habbetle hiddet ve adavet hisleri
nin iki aalaın yavrusu gibi oynatıp 
pençeleftirmeği severdi. Kıı;a, uzun 
ve hep alevli bu cümlelerim hatır
'larsınıı! Onları düşmanları üzeri 
ne, ıüle güle ve kırbaçlar gibi şap· 
!atarak indirmekle haz duyar, ha· 
sımlarını çekiıtirdiği bu lamanlaı·
da göılerindc parlayan zekayı ai 
ırnda bir mütehassıs tcbesailmilc 
ikmal eder ve bütün halile g(lya: 

"Elfa:.ıı böyle söyler üstat söyle
yince,,. 

Derdi. Şimdi mücbbeden susmuş 
olan bu ağzın sükUtunu hazan bi
ze korkunç ve tevbih gibi hatır· 
layor ve duyuyorum. O istediği ka 
dar susabilir. Sanıyocum ki sük{}tu 
manidar oldu gibi sözleri de ölme· 
miştir ve daha çok zaman canlı ka
lacaktır. 
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4 MLLIY~~T S.\LJ 21 NiSAN 1931 

Auın umdetıi Milliyetti,. Mektepliler müsabakasının Ü .. Aşk Geceleri a ı ı ı a ara ınanır mısınız. 
21 NiSAN 1931 çüncülüğünü Galatasaray lise- i MARIE n k t b ..... k. h 

l:>AREHANE -Ankara cadde,\ sinden 30 numaralı Natık Muh· Tehlı"kelı" kadınları sevmek •• ' 1 BELL ıorafındın re a ıı l agır 
No: 100 Telıınıl aılreoiı MilHJet. ı .. tar Bey kazarunıştır. Yazısı §U· temsU edilen Fransızca ıözlü, 
tubuL dur: Fransızcadan \ ftrkılı filminin IOll iki cuau kal- F 

T.W- __._, 100 üncü haftanın en mti- l mııtır. Görmeyenler lçlıı aon!ırut aka\ 
243l 1 - 243l2 - 24313 him haberini Avrupa cümhuri- Senelerdenberi biribirlerini di. Seninle olan vak' adan sonra llil!I Umumt dlibuliye ao kııraşıur 

o Ttlrlıiye için Haris 1ç111 daha iltihak etmesi teşkil et· ta karşıilaıtıklan zaman biribir- gün ondan bir mektup geldi. M A R (~ 8°
0E LL 'in 

ABONE ÜCRETLERi yetler ailesine bir cümhuriyetin görınemiş.lerdi. Biır g.ün sokak- bilmeyarum kaç ay geçtL? hi_r .,1 ::ıı::::m:ı , 

1 1 aylılı 400 kunq 100 lıunıt mektedir. lerine kaşı nefret mi ve husu- Bana bir adamdan bahsediyor, fabeseri 
1 " 750 .. 1400 • Bu memlekette cüınhuriyet met mi, yoksa geşmiı olan gey bu adamın kendisini takip etti- ÇILGIN MACERA !! 

12 
" 

1400 
• 

17°" .. ilinına müncer olan hadisat, se- len bir taraf~ bırakara~ -~e~- ğini, ~e ni~~y~t . o?~a bera- ,.t yakındı ii 
Gelen evrak ~eri verilmea kiz sene evvel "Primo de Rive- taşmak mı, lazım geldıgını ta- her gıdecegını bıldınyordu. Bu M ( · d :: 
Müddeti pçen nüabalar 10 lıunıt ra" nm diktatörlüğile başlamış yinde te.reddüt ettiler. Biri orta nun manası beni. tekrar bi~ a- U e ek sinemasın aıı 

tor. Gazete •• matbaaJa ait p tı. Bu diktatörlüğe sebep te İs- boylu, şışman, kırk beş yaşların damla kavga ettirmek belki de H frae tdilecekıır. !! 
i~in n. "dı·n·yete miinıcaat edilir. • "F ki ff da kadar varclı Öbu··ru" uzun kan çıkaıımaktı Dostum anla- 'ıı·•m•"•"••"'""'"""'""""""'"•"""'-·":: ~ .. panya nın as ta muva a ·· · , ·• ···-······················· .. ···········-···· c .. etemiz ilinlarm -'uliyetlnl kıyetsizliği gös~~rilmiştir. Pri- boylu, zaif, fakat daha genç gö dım ki bu kadın erkeklerin ken ~~~~,~~~~ 
kab"I ehneıı. mo de Rivera Fransızların yardı rünen bir adamdı. Şişman olan disi için döğüşmesinden z:evk ~ G 8 ET l G l 8 B o ~ 

mile "Fası"ı işgal etti ise de İs- öbürüne elini uzattı: ~n bir kadındır. Bi:ttahi gıtme ~ ~ 
Bugünkü Hava panyada sükQneti mutlakayı - Nihayet, dedi biribirimize dım. O da ne oldu bilmerorum. ~ ~ 

yani hali tabiiyi iadeye muvaf- tekrar rast geldik. Ben aramız- Fakat unutmuyorum. İtııraf et- ~ K k ~ 
Dün enfazla hararet 20 enaz falı:: olamadı .. Nihayet 1930 ikin da olan şeyi unuttum. Sen? • meli ki, biz erkekler daha ziya- ~ OilUŞaCa ... ~ 

10 di. Bugün ruzglr mütehavvil ci kinununda mali buhran ne- Öbürü bu açık hareket karşı- de tehlikeli kadınlan severiz! b.~~~ ,,_~~~~~.Jı 
ve hava bulutlu ticesinde İspanyol diktatörü çe sınıla eski dostluğunu hatrrla-

kildi gitti.. maktan kendini alamadı: 
Bundan sonra muhtelifkabi - Ben de, dedi, ben de unut-

neler teşekkül ve sukut ettiler. tum .. 
Kanunu esaside ehemmiyetli ta - Fakat bizim aramızda az 
dilat yapılması bir zaruret hali- kalsın kan dökülmesine sebep 

Köfte hikayesi ni alclı. Hükümdarlık ve cümhu olacak olan kadını da unuttun 
Vaktile C. H. Fırkasına mü- riy~t ~iri~irlerile mücadeleye mu? .• 

di b' ı - gınştı İki taraf fırkaları arala- . _ 
rlia-~a~tke p lmed usb~ga nkaamzd et rmdaki lhtilafatı bertaraf ede- d Ukzak bılmar hakıı:ranm a.gb~lığın-
gını oyan ar an ır ar aş • _ _._ 'birl .1 V . b b. 1 an urtu ıster gı ı l ce-

oradan namzet gösterilmeden '"""ı . eştızaher. e ı.ştebeluediı~ eş vap verdi: 
.. 'd' k · 1 1 k. · d. me erın te uru son ye . . 
umı ı esmış oma ı ı • şun ı . .halb . . ~..>..-illi" ttt. - Unuttum. O kadar kı senın 
, ·· k'l ı k tli-· ıntr ı netıcesı """"' re . 
..ıe musta ı o ara namze gı· C.. h . .1 leb ed le aramızda kıskanç.tık yüzün-
.~i koymak istemiş, bana geWi, _

1
_ idum u~yleltçı_ er glad lare e den kavga çıktıktan sonra onu 

F · k · · d r.,.., areyı e erıne a ı ve 
ı nmı sor u. . Kral "XIII Alfonso" istifa e- bir daha görmez oldum. Bana 
- Nasıl olur? dedim! d k .. "A nar'' kab·n-n• biır dost kaybettiren bu kadının . .. . İ . ere yenrıı z ı.~ı- • . . 
- •. Benım oteki. smım. Me~- ne tcTketti ve memleketini terk n~ oldugunu bılmeyorum. Şım-

J arın aksam MELEK sineınasın~a 
• 

DANIEL PAROLA · GASTON JACOUET vo 
PHILIPPll: HERlAT 

ihtiras Adası 
• .. 

filminde iki saaılik mücadele. • . Aşk ve ihtiras yaşayacaklardır. 

Tamamen Fransızca sözltt Ye şarkılı olan bu eser meclup bir 
muhitte ve hav.yen şarkıları arasında cercym etmektedir. 

::::!:\~r ~!:;e~~;;~~o~~~a~ ~ t':ş~=l ~~~:e '!!u~= ~~ c:~u:~:~k~~ş~:ı:;· ~~= 
sıl olur? Ben ona şu hıkayeyı cün:ihuriyet hUkfimetine dev- zum gömüyorum. Peki ... Sen u- ~ M Q S K Q V A D Ü Ş E S İ ~ 
anlattım: "Bir adam sık sık bir ·-ttı·. nuttun rru .. ?~ ~-A ~ s b' b 1 . hl · d (C d'A ·· h ı· · d · 
k

.. · f' 'd h d f • ~ ~m . evvar ır at cnın az ıanesı mu tın e ve ote zur) ava ısın e 
oye mısa ır gı er ve er e a- f XIII b kıL- · b. ş· d d" .. d" B !ı% · · ~ . . .. . Al onso U a uctı ız .. ı~man _a .am uşun ';1· . aşı ~ palaslarının muht"em dekorlan arasınd• cereyan eden bu şaheser: ~ 

sında k~ndısıne kofte ~ram e- zat kendisi ihzar etmiş oldu. nı onune egdı. Sonra dedı ki: ~ Ö:\l.VJÜZDl·:KI PERŞEMBE AKŞA'.Vll 
derlermış. Muttasıl kofte ye- Çüılki.i meldket 'şleriıtl, idare - Keşke unutabilseydim. o ~ A s R AI s· .. . k . ~ 
n:ıe~ten bıkt~ğı için öte~e beride ma!kinesini kendi şahsi arzula- nu düşünmek istemediğim hal- ~ ınemada gosterı!ece tır ~ 
şı.~ayet etınış ve ~u şı~ly.c:_t. ~ rma alet eder&< saıpa saırdır· de bir türlü silemeyorum. ~ Mer,fa Ruslann hayatı tasvir edilmektedir. Blş yıldız: Sevimi! LIYA 
koy halkının kulagma gıttıgı 1· mıştı Mumaileyh şimdi bir be- Bak seni görmeyeli beri ne- ~ ~!ARA ı><:nte aralannda: ZENCi:-/ VARYE.TI•: NU~1EROLAR1 
çi.n. son .?efa gi~iği z~an ken ~e neşrederek meclis kaıler.oldu.? Sen benimle kavga ~~ ~ ,.~~~:;:,;~ 
dısıne kofte yenne aynı et,1e l'.a· ral' vemıeıdilkıçe hiç bir suretle · etttkıten sonra ortadan kaybol- G y A 
pılmış lahan: dolması geti~- hUkukundan feragat edemeye- dun. O benimle yaşamağa de- L Ü R ~:::;:::::;;;;;:;;:• 
Jer. Adamcagız lahana yapragı- ccğini beyan etmektedir. vam etti. Bir daha benden ayrıl 'arın akşam: Meşhur müellif v• piyanist E1: 

Öyle olmakla beraber 

NESTLEkehanet 
• • 

sızı yine eğlendirecektir. 

Sütlü NESTLE çikolatalarının her çeşidi içinde 
merakınızı mucip olan suallPrin cevabını muhte· 
vi kartlar vardır. 

Bir kaç kişilik topluluklarda NESTLE kehaneti· 
ne, ayrı ayrı sualler sorunuz. Alacağınız cevap· 
lardan her halde memnun kalırsınız. 

Aynı zamanda; bu kehanetli çikolata sayesın· 
de ikramiyeleri pek zarif iki müsabakaya birden 
iştirak edebilirsinir:. 

JIO:ANNE. llELllLING, GASTON GLASS ve RAOUL PAOLl'oin 

DEVLER KERVANI 
Fransızca sözltt emsalsiz ve muazzam film 

MAJiK SiNEMASINDA 
Muzafferane bir muvaffakiyetle devam ediyor. 
Aşk - Cür'et • llıtiras • Kahramanlık 

"Esas bir clımln içer'slnden aro
matik syanouek sllber müro kkeba!UI 
t•hlilı için icap eden muamolltı 

ltzime, hakkında istihsal olunan 21 
Mart 1922 tarih ve 3802 numerolu 
ihtira beratı bu defa mevkü liile 

Müessif bir irtihal 

nı şöyle aralıyıp ta altında ge- Bu İspanyada ilkinci cümhu- mayacağını temin ediyordu. :: Cemal lteşit Bey sahnede: "'Ay mahııbı. vcsair Türk :: 
• ne kıymayı görünce· . . B' . . · .. 1868,, d ·ı· D - b k · :: havalarından bl! kaç P"ça çalacaktır. :: 

lsıanbul'un maruf ailelerinden ve 
Yazıcı zade merhum Ahm :t Şükril 
Beyin haremi Saadet H. dttn ,erat 
etmiştir. Cenazesi bugüa sut 1 O dı 
Su•diye•deki köşklerinden kaldınla· 
rak Eyüp'teki makberi mahsusuna 
defnedUecekUr. Cenabıhak kederli .. : nyettır. ırıncısı e ı an ogrusu en onu ço sevıyor- :: s· d . ŞEHiR KIZI :: 

- Tanıd!~\ deı:nı~, tanıdım! edilerek "6,, sene <kvam etmiş- dum. Verdiği bu teminattan :: . . ınema_ a.. . . . :; 
'·" Kılığım degıştırmışsın! tı' B ·ki · · ·ı 1 bet d çok memnundum İtiıraf d · •• Bıletler şımdlden tednik <:dılebık l'ıatl.rda zammıyat yoktur. :-· .. . , l . · u 1 ncının 1 e e evamı . ·. e cnm •••••11111111111111111111111111111111 a ıııııııııııııııııııııııııııırıııııır. 

konmak üzre ahere devril faraf veya 
icar edileceğinden talip olanların 

Galata'da Çinlli Rıhtım Hanında 
Roberı Ferriye müracaatları llln 
olunmr. 

ailesine ecrti sabır versin. 

, , Mustakıller mes e en çdk ~yanı arızudur. ki senınle kavga ederken eski 1111111111 1"'"""'"111 u11111111u11111111111111111111111111 111111111 

Doktor nasihati: Tabii, günün meselesi, ade- .Bütün ~anya büyük bir dostluğumuzun yıkılmasından •••• • •• O ..... ~······ ••• 
~ı di otuza varacağı söylenen mus sevinçle oümhuriyeti yani mil- hiç müteessir değildim. Bilakis .. ,1~ ı• TTIHAD.I MI• LLI....., 
, takıl meb'usluk işidir. Halk fır- leti.ıı Mkiııniyetini tes'it edi- o beni takdir ediyor, senin gi- .. ,. 

1 kasından meb'us çıkmaktan Ü· yor. Bu tezahuratm, bu coşkun bi bir ada.-nla kavga edişimden 

lstanbul birinci ifil! memurlu· 
:uıdın: 

Evvelce lllru ifllsına karar ve
rilen Çenberll taşta Tavuk pazannda 
Yağcı hanında mubUya tilccarı Ista• 
simos Vaıııvakas hakkındaki muame· 
IAu illlsiyenin aldığı vaziyeti tetkik 
etmek üzere alacaklılarının 12-5-931 

Huıusl ve sıhhi tuvaletiniz için 

".L 1 ~OL,, l midini kesmiş yahut, esasen ü- lı!klarm ne lkadaır ülvi ve sa· memnun görünüyordu: ~~ 
~ midi olmadığı için namzetliği- mimi ol.duğmıdan şüphe edil- - Ne !yi ettin, deyordu, ne ~ Türk sigorta şi rlceti 
~~ ni koymamış olanlar şimdi mus menı~. l~~ır. Ç~~ . ayni iyi etti~ .. ! Ben zaten onun~a ya • 

fJ takil olarak namzetliklerini koy şey hızım; Tu~ m~lletıınu:ı d; şamak ıstemeyordmn. Benı kur Harik ve 1 ayat üzer:ne sigorta muamelesi icra efle~iz. ( Alameti Farikası ) 
mayı düşünüyorlar. Meb'us ol- b~m.dan geçtı. Aynı sevıncı ıta~dm. ! 
ması hiç kimsenin hatırahayali- bız. d~ ~~ttik: 0 mıthıteşem. ve Öyle değil mi.? Bu kadını 
ne gelmiyecek birisi bana gel- tar~,1 ~en tıa~ırla~rkç~ ~:>'1 ben seninle birlikte görmüş
di: nın. Tuıık,, srfatıle ~ylen ur- tüm. Bu vaziyette ben onu se-

Sigort ları halk için müsait şer liti havidir. 

• Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
tarihine mttsaclil salı gilnil sut 14 da 
Adliye sarayında birinci lfllı me· 
murluğu toplanma salonunda hazır 

bulunmaları ikinci defa olarak illıı 

Muzadı tuf!Ua mUsıahnrını kul-
!anınız: Adetlerinizdeki dem za 

• Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 

- Mustakıl olarak namzetti- penro~ falkat bu . ur:;pe~eler nin elinden almış olmuyor 
gımı koyuyorum. Nedersin? mes ıı?1yet ve bahtıyarlık uırpCT muydum? Bu hareketim arka-

.... .y4~> Telefo11: Boyof!/u-2003 ~······· 

·- ·-================ ·- .. olunur. 
ylau duracak ve halı intizamı 

kesbcd~celıtir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Meb'us olurınıyım acaba? melendır. .. daşlık, dostluk gibi kaidelerle 

;' - Olursun! koy! dedim; ~sasen taçla:, tahtlar, mus- hiç uymayan bir hareketti. Fa- l~Ni Ef Litlil 1111 Ni,lı1tltl8 .... SEYBlZEDEtER 1111 
Fabrikatörleri: Scbülke ve 

o' . . tebı_t eller devrılmey. e ve kıırı.l- kat kadın be.nim o kadar gııru-
c gıttı. . hkilmd b 

t Orada bu muhavereyi dinle- mag.a ma ur; ı~te son ır rumu ok~amış oluyo:du ki ken- Yarın akşam ELHAMRA SiNEMASINDA 
Mayer /\. G. Hamborg 

Türkiye içia yeglne accnıası: 

n. yen bir diğer ahbap vardi. Bu nümune daha: "İspanya ... ,, di yaptığım şeyin mahiyetini 
k sözüme şaşmış. Bana çıkıştı: . Yeni c~huriyete mu~affa- tayin ve terfik etmekten aciz-

- Canım, olursun dedin, a- kıyetler dıleııken bıınıın btr re- dim. Ah biz erkeklerin hayatın 
g' damcağıza ümit verdin, doğru fah devrine başlangıç teşkil et- da bazen böyle bir takım şaş-

M A R C l' E il 1 T 1~ ~I O il I•: N O ve /\ L 1 C E C O C ~ A' yı 

GEL EVLENELiM 
S. Jacoel mahdumlan, lstanbul ................... 

I LAN 
lr ' mu ya?! mesini temenni ederiz.. kınlıklar olın. ! 
~ ı - Dinle: dedim .. Birisi Nas- Beriki: "- Ben kıldım, ol- Bu samimi itiraf öbürünü mü 

Osm4nfı Bankasının Galata, 
Yeni - Cami ve Beyo~lu Deva· 
iri, Kurban Bayramı münas~be· 

tile Nisanın 28 inci sa!ı,29u ncu 
< rettin hocaya gelmiş ve sormuş: du." demiş. teesıcir etmişti: 

Şimdi~·c: kadıır gü. ü'memiş ı.!ı:recede g:ıyet şen inu:;iki ll 

iki saatlik kahkal ıa 
'o<lvıli gıdip gormeğe bazırlanını~ 

teminatlıdır. s' ··- Hoca aptessiz namaz olur Neden olmasın azizim .. O - Geçmiş şeyi unuttuk, de-
• mu?"' Hoca cevap vermiş: kendine yakıştırdıktan sonra! di başka nf" var.? çarşamba ve 80 uncu Perşembe 

günleri ka alı bulunacaktı·. l - Olmaz! FELEK - Müsaade et .. Daha bitme- --·-
•• 

ıı 
1 - Biraderiniz nerede?. ! lamadan evvel kendilerinin dışa 

1
, - İstanbula gitmi~ti. Fakat 1 rrdan dinlenmediğine emin ol-
1 jeldi. Şu kalfayı da savalımda. mak istiyordu. 

1 r
1 :stediğimiz gibi konuşolan. 01- j Flettaıh lbıurada yoktu. Fakat 

: maz mı? .. . daha başka casuslar olabilirdi. 

111 Yegane Hanım da Fransızça Nihayet kimse tarafından 
>!arak cevap vermişti. dinlenmedi'klerine emin olan 

Bunun üzerine kerime Ha- Kerime Han:ın gözleri parlıya-
ıı :->nn Kamer kalfaya dedi ki: raık ve sesinde tatlı bir eda ol-
1 

1 
- Kaınerciğim, sen istersen duğu halde dedi ki: 

1 işarıya çrk, biraz dinlen. Ben - Kadri Beyi ne vakit göre 
1 

• • ı ' b'l' . ' nı çagırmn o maz mı.... ı ırım ... 
Kamer dışarı çtktı. Fakat - O paşayı ikna ederek lbir 

~' i bzın baş başa ne !konuşa- an evvel kendisinin muvafaka 
klarmı Kamer merak edip tini almak içirı çalışıyor. A-

1,. • yerden dinlemiyecek miy- ğabeyim Aıvrupaya gitmeden 
ı ? •.. Onun ay.µı: sesi '!lZaiklaş evvel paşayı ziyaret ettiği za
.ı!>tan sonra da ikisi bekledi- man pederiniz kendisine vad
er. Kerime Hamm söylemek etmiş. Sizi ona vereceğini söy-

"'<ligi şeyleri antalmağa ba~- !emiş. Ağabeyim paşanın bu 

vadinCyerine geti.eceği:ı: emin fotografı vardır. ~arise gi~e: - Fakat onunla konuşmak !er bulunacalk, falkat çarşafları~ yordu: ---
dir. den evvel çı!karttıgı lbu remı sı için gene 'bizim eve gelemez nın rengi söylediği gibi olacak- - Başmnıza ne geleceğini 

Genç kız Kadri Beyi saf ve ze vereyim. Sizde dursun" . misiniz? .. ti. Onları Kadri Beyden başka öğrimrniş oluruz!.. 
temiz bir mıfuabbetle seviyor, ! Kerime ~anı_m ~~d~sıne .- Ah, lkıcmkuyo~m. Hele kimse taruyaımayacaıktr. l> arnlaki hi2lllletçilere ses· 
saadetini onunla izdivaç etrncit verilen resmı derın bır 13tıyak- hır rkere Fettaıh benıım ne maık- Kerime Haınmn ile Yegane H. lendiler. Geçen falcı karının 
te buluyordu. Saf genç kız Y ~- la aldı. Sonra dedi ki: . 1 satla buraya geHp gittiğimi a- konuşurlarıken sokaktan bir ses çağrılaraık içeri alınmasını söy
gane Hannndan hiç bir sırrını - Babam yabancı hır erk.e- zrcik anlryacaık olsa hemen pe- 'geltliğini duydular. Bu ses şöy- ledile~. F.alcı karryı yukarı çı
saklamadığ gibi şimdi muhab- ğin fotoğrafını böyJ.~ alr.P. sak- şimi~e düşer! biriıbirimizi gör- le haylkıran !bir d<ıadın sesi iıdi: kartınakta bir mahzur olmadığı 

ıbetinin ne kadar derin olduğu- ladığımı duyaı:ısa kı:nbılır be- memıze manı olur!... Fal ba:kryoııum, fal!.. nı düşündüler. İki genç kız fal· 
nu gösteren şu suali sonnak- nine kadar ayıplaya.ca'.<trr!.. 1 Kerime Hanrm bu müliiı'.<at- Perdenin arasından merakla cının, bulundukları odaya geti· 
tan da kendiini alamamıştı: ı Yegane Hanrm buna birce- tan ümitsizdi. Bir müddet dü- baktılar. Bu bir çingene kansı rilmesini bekliyorlardı. 

- Acaba bize tekrar ne va- vap vermeJi. Yalnız dedi ki: şündü. Ümitsizliğini yenmişti. idi ki sokakları dolaşarak gaip- , Ç'Olk geçmeden iri yüzü yan-
kit gelecek?.. [ - Ağabeyim sizi bir kere Gözlerinde sevinç paırlaklığı ten haber vereceğini idia ile ken mış, karannış hir çingene karı 

Bu sual o ıkadar gayri ihti- daha görmek istiyor. Bunu vardı. dedi ki: disine müşteri aırayordu. İki sı içeriye girdi. Bu ıkadın ıkiırn 
yari olarak sorulmu~tu ki Ke- kimseye belli etmeden nasıl te - Ne yapacağmı ben pek i- genç krz düşündüler: Niçin bu ,bilir kaç senenin biri 1<tirdiği 
ri.ıne Hanımın Kadri Beye o- min edelbiliriı??... yi bilirim. Kadri Beye söyle- çingeneyi çağırıp bahçenin bir yorgunluklar neticesi olarci;: 
lan muhabbetinin derecesini - FrerJk kadınları gibi ser- yiniz. Yarın saat onda lben çar- köşesinde oturtarak onun ken- vaktinden evvel ihtiyarlamı~ 
göstermeğe kafi idi. '.1est olmayı ne kadar i~ter- şıya çrkacağmn. Alafıranga sa- di istikıballeriııe dair vereceği görünüyordu. Cingene !:arı. ı 

Fa:kat Yegane Hanım itida- <lim!.. Beyoğlu caddesınde at onda ... Aç.ıık renık bir çar- haberleri öğrenmesıinler? .. O- iki 'kibar gene; kız tarafwd·n 
!ini muhafaza etti.Vaziyeti mu Kadri Beye rastgcldiğim za- saf giyeceğim. Kamer de siyah' nun söyleyeceği şeylerin aslı. çağırıldığını görünce onların 
hakeme edeı."eık dedi 'ki: man ona görii::me:nek için o- bir çarşaf giyecektir. Bizi bu- olsun, olmasın, her halde iki hoşuna gitmel< için biitün me-

- Hiş! ... Aman, ne söyli- radan oraya ıkaçmak mecbcıri- nunla tanıyabilir. genç kız bu meraktan 'kendileri- haıretini topla 11ak iste gibi idi. 
yorsunuz? .. Pek al1 bilirriniz yetinde J~alıyorum. Haı.:ıı::'.<i KeDime HanLlll ancak böyle ni alanııyorlarıdı. Kerime Ha- Tatlı dille: 
ki onu herkesin arasında, her- biz onunla beraber büyüdük. bir şekilde kendisini kimseye nım: - Acaba kücük Ha'1ınıcfer.
kesin gözü önünde göremezsi- ı\krad'1 r.a: ı..raz mı). '·· Fa- belli etme::len Kadri Beye ta- - Hem de, diyordu, eğlen- dilerim bir kere fallarına b11:

niz. Onunla konnşa.maz-1ız. kıt artı!: !ıir:o;·;mize y2b:ı,:cr nma bileceğini düşünmüştü. miş oluruz!.. Y<egane Hanım marn icin ban:ı Hin verirlcı 
Yalnız aı;abeyimin ben-le bir sayılıyonı ·!.. . Yüzlerinde mıun ve kalın peçe- da gülerek şu fikirlerde bulunu 

.. 



F utbolacan verıııek 
aaliyetin merkezi sıkletini mekteplere 

çevirmek de ça~erden biridir. 

~m LfYF.T 21 \fS:IX rrır ı 

lzmir maçlarında da beklenmeyen neticeler 
Türkıpor 4 • lzmirsporu, Göztepe 6-1 Alhnorduyu yendiler .. K. S. K. 
Şarkspor 2-2 berabere kaldılar. Altay 6-2 Bucasporu mağlup etti 

Lik maçJarmın ikinci devre-jcede K. S. K. ilk sayısını kazanı Göztepe - Altınordu maçı 
9İnin ilcinci haftası hayret veri- dı. biraz sonca ikinci gol oldu. Son maç 4,50 de başladı. İ1lr. 
t:i aetıicelerle geçti. Programda Şarkspoır düzgün bir oyunla devre başlangıcından itibaren 
mevcut olan dört maçtan yal- bugün pek ıiyi oynayamayan K. Göztepeliler düzgün ve hakim 
ou: Altay - lBuca Spor müsaba- S. K. müdafaaııını müşkül oir oynamağa başladılar, bu haki
kalll bektlenilen bir netıice verdi. mevkie düşürüyordu. miyet pek çabuk semeresini ver 

İzmir Spor - Türk Spoc maçı Oyunun sonlarnıa doğru Şark di ve sekiz dakika olmadan 
4-0gibi kahir bir netice ile Türk sporun bir akını esnasında K. ilk sayı oldu. 
Sporun lehinde bitti:.En son ~-a S. K. kalesi yakınında biır favl Altınordu muhacimlerinin 
pılan Altınortl~. - Goztepe mu- oldu; Şark~p.?r~~ Hüsnü Karş~- kaçırdıkları birçok fırsatlara 
sabakas.ı da G~oztepc. 6, Altın- yaka kalesı onunde birik~n bır mukabil Göztepeliler gene Ab-
O!"du 1 de nctıcelcndı. çok oyuncular arasından bır boş basın ayağından ikinci sayılan 

Altay - Bucaspor maçı l~k bularak takımına beraber- ru da yapmışlard.-. 
İlk maç saat 11 de Altay ve lık sayısı kazandırdr. Son daki-

Buca Spor arasında oynandı. kalarda yapılan bu sayıdan son Maçın bitmesine 5 dakika ka 
Altaylılar bu maça zayıf bir kad ra K. S. K. galibiyet sayısı yap la Altın~rd~ P.enaltıdan bi.r sa
ro ile ~ıkmışlardı. İlk devrede ınağa çalışmışsa da muvaffak o yı yapabılmıştır. 
~~tayWar dört v~ ~u~alılar da !~a~ı!tır. Bu suretle bu maç 6 - 1 gibi kahir bir galibiyet 
ıki sayı. y~ptılar, ıkinci devrede ık~ye. ıkı beraberlikle neticelen- temin eden Göztepeliler bu maç 

Hayatlarını dinleyelim 
Atlet yıldızlarımız kendi kalem

lerile bize anlatacaklar 

Altay ıkı sayı daha yaparak nnştır. t k .. eli drl Kal · 
ı d d' · _, k dı y·· '-- 1 . a ço guz oyna · ar. ecı 
sayı a e ını ..... tıya çı ar . urıı<apor - znıırspor maçı .. . 

K. S. K. Şarkspor maçı Günün en mülııim maçı bu Me~met m~kem~eldi. H.aklı:ı, 
Pek kısa zama11da çok il~rlegen ltalganların nıerke:ı 

aıllhaclml meıhur Meazza 511haga cılıarken __ 
Bu maça iki takım da en kuv iki takım aırasında başladı. Selıim, Bekir, Refık, Muzaffer, Mehmet Ali be11 bir rekor lecrQIHılnde11 eonr• 

vı:tli ka<lrolarik çıktılar. İlk Türkspor İzmirsporu 4-0 mağ- Fuat ve Abbas en iyileri idiler. arlladaıl•rı ar11ıında 
Bizi düşündi.itrecek günler lere para dağıtmalıdır. 

eldi çattı. Ilk olimpyattanıberi Senelerden beri bizim ıçın 
ir miras yedi gibryaşadlk. Ye.- irişi1mez ıbir hayal ~alini alan 

~aş ya vas tükendiğimiızi. , gi- İstanbul stadını ıbıır a:n evvel 
denterin yerlerinin açdı: !kaldığı başlatıp, sporcuları taksim nam 

devre sayısız geçti. İkinci dev- IQp etti. Altınordu Pek bozuk oynadı. . H« Ab:aham scsırneiert!e Beyaz uzun bir gömtdc giymiş 
====================;:==============/ ki~lerl~ ~-OŞaıCa~ımı~ı. ~ğren- :panama şapkalı şıişmaoca biı 

Los Anceıos'a Amerı· kan mege gıttı... Hıç bınnuz ko- lngiliz olan harellı:et imiri, sor 
nuşmadan arik:a üstü yatıyoruz. naırihatkrini verdi. 

1 göremedi!<. On senedir yeşil mahalden kurtarmalıdır. 
Çuhalı m asalar başında, k ahve Arada ıbir ay meşgul. olaırak! 
Ve lokantalarda spor yaptığı- bir milli talknn talimamamesı 

S_~ih'~ serisinde Pina, ~i- -"On your m:aırtm !,, 

F ı k •dd"' nasınınbıde ~~ Beııgdlle Çöıneliyonız, Stıady<ımda el· 

Ve ransız ar ço cı 1 Rangeley, Besıminkinde Sowe, li altmış ıbin kişi birden SUSU· 
Haydarmkinde galiba Osbom, yor, çıt yıo'k. 

h 1 1 benimkinde de London'la Heıs- -"Get set! 
azır anıvor ar ter gibi tanınmış şampiyonlar Kurulu bir ;ay gibiyim ... din 

",J vaımış. Hyorum ..• 

llıız için, sa!1alar boşaldı. yazmak c;dk !hayırlı ol~r. 
. Bugün elimizde sporcu yOk; Hele ıbir de mekteıplıler m~ 
idareci çok tur. nuiyeti kaldnrılırsa, meselenın 

Bilmiyo:uz maçlara evvela e5asma girilmiş olunr. Me!kteıp 
lttıa;;a başında 'başlamak alrŞkın tiler memnuiyeti lkaldırılmadr• 
11 ~1 nereden çrktr. Doğru dü- ğı takdirde. _Maa~~ tali.matna
liist bir yarış hazrrlayaıınayan- m~sini tadı! ett~nlmek, Fran
latın mütehassıs geçiırdikleri sadaki şeıkıle çevırmeık mutla
tUn!er dc-.·am ediyor. Esasen ıka lazmndır. 
kıırtuluş, spordan evvel nizam- Avrupada mektep spor t~ş
nan1e ile bas lı yan spor teŞkilii- kilatına mektep mezunlan gıre 
t :nıızm vazi~·eti füzuJi mulınbe- ıbiLdiği g"bi, müstesna olarak 
te barosunu-geçemiyor. Zaten hariçten de aza alırlar. İyi an
te;:<il5tta çalışanların hayat trenörler : getıirtrnek ş.artile fa 
Vaziyetle::"i, 'kayrt havaleciHğin aliyeti mekteplere çevıoneık te 
den tlaha il'erisine gitmelerine kabiLdir. Fakat ıfederasy~- . 
tı'ı :l ııidir. Bu şerait içinde şu ı·ın Avrupa mektep spor teşki
a:Cibet m ukarrerdi. latıına hakim olduğunu da u-

Bütün çiplaklğı ile gözleri- nutmamalrdır. . 
llliz önüne dikilen hakikatten ıBir yol tutulırıtken her şeyı 
i: \ i ldi!k. Çare aramak üzere ma tamam o~ar~ ıişe ,girmek e~em 
ı~ etrafında toplanan idarecile dir. Faalıyetın asıl me~kezı sık 
tı:nizin vc . <likleri karar malum !etini mekteplere çevıruneık~ 
<iur. Hiç biri tatJbiik olunamaya- bahssettik. ~ek~~p sP?r . teş~
Cak beş madde tesbit olundu. Iatınrn lbir ış g~ımesı ~enı
ılanki o mukarrer:ıt iksir bir yorsa her ~ü_n bır saat idman j 
§ey:niş gibi ilan edildi. mecburi ye tını de~s pro_gramına · 

Her ıklübün bütün kuvvetle- lkayt şarttır. Aksı ta~dırde teş
tini seferber etmek şartile id- kilat ve antrenörler bırşey yapa 
ll'ıan ettiremediğimiz futboİcu- mamağa mahkumdur. 'J!r~
ların, jirn.'lastikhane açmaıkla da maarif taliımatnames':11111. 1.r . 
d~ğişeceklerine inanımaık geniş saatlrk idman mecburıyetını 
!tÖnüllülüktür. Madamlki. lbu :ka ıkanıın olaı:ıik çıkarttılar. ~: 
l('.miş; yenilerini yaıptırmağa nun meclisten geçer'lren ~ 
lıiç lüzum yoktur. Mektepler uslardan ııbiri esasen maanf ta
;._· · · 'k · ın' de mevcut oldu·•ın yapılan metı:uk Jıımnastı lımatnarnes . _. beden 
~aneler pek ço'.>tur. Metrukle- ğunu söyled~~ı ~~an dd . 
tıni bulamama:~ bile haftada teııbiyesi muşavın ma;. 
hir .güncük kapısı açılan mek- ıkanun şekline konulmas S 1 

tep jiımnasükhanesiııden alıtı seıbepleri ııbir saat saymıştı. a 
&'Ür:.Je fütıbolcular istifade ede- yılan sebepler arasında, alelu
b;" -. 'Biz idman edeceık oyuncu mum muallimlerin spoııl.an 1 
lı tı l 7,hn; yeri bulmak 'kolay- karşı gaır,ip lbir husu.'llet besl1': ' 
dır. dikleri de ziık:reiliyordu. 

Bütün bunlar çaresizlikte te Me~keııi umumi~in ~~ t~ 
~eti bulm, k için hayali projeler miz ve çak kıymetlı reısı R~
olsa gerek. .. Maddi bir faiıdesi na Beyefendi itiyatlarımızı ııbıl 
O!mayacaı'< bu avutma pr-0jele- mediği için, içtimalaın kal~
tini ıbir tarafa bırakıp, işin esa- lik yapırnalk suretile daha ~~ş
llına girmeliyiz. ıkin iş çı!karımak istiyorlar.Dor,t 

, . Evvela dünyanın hiç bir ye- ten fazlamız bi~ araya geldı
tınde lbu nisbette verilmiıyen, ğimiz zaman, ış yapmakt~n 

. tporıtı>f tema§& takıslarmı kal- ziyade çene ve fikir canb~ıgı 
dırtmalr, ondan sonra para yapmak 'hatalığila malul .ol
Verilebileceık, jimnaıstilkıhanc- duğumuzu, Rana Beyefendiye 
<len evvel, nerelere sa:rıfedilecği ayrıca hatırlatırız. 
ltontııol eıclilımek şartile ·lclöp- F. K. 

ti 
I~......;.;,._-.:.............:::..--&;_ 

·~ 1932 
olimpiyadına 

hazırlı~ 

Yeni Amerikan gıldı:ı · ları11d1111 lewson'n11n nefia bir çıhı.Jı 

Avrupa kadınları boksa da başladılar 
Gelecek sene Los Ancelosta Resmen ilan edilmiyen bu 

yapılacak olimpiyat için en çok .. .. yeni derece münasebetile, müta 
çalışan milletler arasında Fran-1 zuş rokorlandır. 1 hassısiar bu yeni yıldızın pek 
s'ızlarla Amerikalılar ilk safta- Taris 400 met: eyi 4,17,4/10' dehşetli bir şampiyon olacağmı 
dır. da 300 metreyi de 3,33,4/ 10 de yazıyorlar. 

Fransızlar iştiraki melhuz yapmağa muvaffak olmuştur. • • uu • + - --

olan bütün atletlerin m~ntaza~ 400 metrenin rökoru isveçli Deınpsey zevcesinden 
fişlerini yapmışlar ve ça ışmaga Ame Borg'a_aitti. Şimalli şam- ayrılıyor 
başlamışlardır. ~er spo.~ şu~- piyon bu mesafeyi 4,50, 3 ı O da 
sinde daha şimdıden guzel ro- yapmıştı. 300 metrenin rö'm ru- Nevyork: 15 - Karısına da-

l. lar yapmağa muvaffak olan nu da Arne Bc.rg 3,33 ,5 ıo la r.larak Renoya giden boksör 
,or d · 'kb 1 1 D Fransızlar, yüzmede e ı stı a tesis etmisti . . I empseyin zevcesinden ayrıl 
için ümit verici dereceler elde Fransrzlann bu hur..•malı fa- mak için kat'1 kaı;·arını verdiğ i 
ettiler. aliyeti devanı ederken Ameri- 1 anlaş rlmaıktdır. Boksör Reııo 

' k ka:ı atletleri de yeni yeai röko r. 1.d_a bulun .. duğu sırada t.,a ı a_k ibah-Geçen PerşemJC a şa~ı d d 
ı Fraıısız yiizücülerh den (T_ a_rı.s) !ar tesis ediyorl.:ı r. s.·n e unyanı'l en musaıt ka-

k l\•esl1, 1r 100 m•tr~. i Padok' nunu olan Nevada kanunu mc-·k· esmi tecrübe yapmış ı ısın- ., - -
1 1 r , 1 ~ - rn ycti;tirmeleri ı d :n (L:wson ) 1 clenisin·len istikde ede<:ğini , de de dünya rö.;oruııu rn m~ga ., 

isl1" i ~del·i d~ı"i l fin." ' •ı lrsu<İ Eöylemi•tir. Dempseyin zevce-

- Pan! .• 
Beşinci seri çıkışa! .. Tıabanca patladT, hepimiz fıı 

tadık. . . Ben en öndeyim. Bü· 
Böyle yalnız 100 metre için tün druvvetimle kıoşarak böyle 

on altı tane seri vıar, hepsi al- otuz metre kadar başta gidiyo
tışar kişiden ınüreıldcep. . . Bu nım. .. 
serilerde, ıbirinci ikinci gelen- . Karşıda beyaz intiha çizgi
ler, çeyrek ni•hai koşuya orada sı, acaba !kazanıyor mıymn. SC'\I 
ibirinci, ikinci gelenler yarım gili vatanım, tekmil se'lldiklc
nihai lkoşuya onda birinci, ikin rim, bir lahza icinde zihnimder 
ci, üçüncü gelenler nihai koşu- geçiyor. Bu büyük şampiyonla 
}'a !kalacaklar. Şu halde nihai n mağlup ederek kıaızanmak is
koşuya kalabilmeık demek o tiy.orum. 
mesafe üzerinde dünyanın al- Sağımdan, ~Ii bir ne· 
tı en iyi adamından biri olmak fes, bir rilııgar London g~ti , 
demek .. Bu altı kişinin için- ~emen solwndan Hester ~
den de bir kişi 'kazanacaık, bir tı ... Booalıyoram, ben de bir 
olemıpiyad şampiyonu... kıı:ı<bamm. 
Düşünün bir kere, oraya ge- Birinci London, ikinci Hes 

!enlerin ?epsi memleketlerin- ter, ,va'kit 10 1/ 5. Diğer dört ki 
de _ş~m~ıy.oın, memleketlerinin şi için olempiyadlar bitti, on
en ıyıerı bunllar. Lar memleketler~ne avdet ede

Olempiyat şampiyonu, şu bilirler işleri kalmadı onılar 
halde, şampiyonların şampiyo- j kurban. Ben de şimdi ~ardan 
nu, tJpkı, ilahların ilahı gibi, biriyim, bir lruııbanım. 
ıdi.işünün ıbir ıkere. . . * * * 

Her seçme koşusu dört kur- London'u koşı.Jdan sonra tcb 
ıban veriyor. Bunların duyduk- ri!k ediyorum. O da bozuik bir 
lan acryı, yeisi tasavvur edin. Franısızçayla: 
Onlaır da, aıylardan beri, bu bir - Ben de sizi, güUll bir "Ya 
!kaç saniyelik koş.u için Ams- nm yarJŞ,, yaptı:nmz dioyıor. 
terdamda1ci Olempiık 100 met- Çok meyusum. Hareket ami 
releri için, kim bilir ne eğlen- ri de: 
celerini, ve her insanın arzu et - Çok güzel çtktıınız, bir 

müddet baştaydmız fakat daha 
gençsiniz ... Gelecek sefere., di· 
ye ilive edi}'U' . 

tiği hayatın bir sürü zevklerini 
fedaya mecbur olmuşlar, ve sı 
kmttlara katlanarak çalışmış
lar. Ve işte şimdi bir kaç sani
ye içinde, o bütün ümitler, me
şa'k'katli saylar, feıragatler, hiç 
oluveriyor ... 

Her koşu lbir "Guillotine,, gi 
yotin insafsızlığı ile muntaza
man dört kurban veriyor ... 

Beşinci seri çıkışa! .. 
Beşinci ıseri benim ıkıoşaca

ğmn seri, dtıkuzuncu olempiyad 
ta ilk koşacak Türk müsaııbrk 
benim. 

Semih'le Şinasi elimi sıktı
lar ... Semih benden sonra al
tıncı seride, Şirr.ısi onuncu se
ride llroşaca:k. 

Kuralar:ıımızı çektik ben Lon 
don'la Hester'in arasmdaıyım. 

Eivet ben de bili yorum, iyi 
çtktş yapbıım, biır müddet bas· . . ' 
ta gıttırn, 'Fakat kazanmadıktan 
sonra, kaç para eder. 

(Devamı salı gllnhll 
nuıhamızd11) 

Fransızlar Schneider 
müsabakasına başlıyor 

Paris: 13 - Schneider tayy
re sür'at müsabakasına iştirak 
etmek üzere beş deniz taıyyare
si tezgaha konmuştur. Bunun 
iıki bin beygir {mvvetinde mo· 
törlerle mücehhez olacak ve 
saatta 630 kilcmetre okatede
ıbilecoktir. Tecrübe uçuş1:ın ha
ziran iptidasında yaıpıla<::.!:tır. 

Melıuıtl Ali beg idma;ı gliıılerln<len birinde 
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Biriilci sahifeden geçen yazılar 
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Y • t ı· t • d 82 k• b' • • 1 Listede isimleri bulunmayanler ve Gazi Hz Fırkanın v eni namze IS esın e es 1 me USUn ISml 1 • t .. t ·ı 1 Meclisin mesai pro 
yenı namze gos erı en er . . 

Yok Buna mukabil 62 yeni namzet görülüyor (Başı birinci sahifede) ide _ı, Samsun 2, Sinop 1, Tekir- gramını ~~h e~ıyo 
•• Yeni liatedo iıimleri bulun- dag 1. . (Başı bırın sahıfede) 

J 
Abdu'lhak Bey j KAYSERİ J Bir arık l mayan ceki meb'·~ıelar kim? Mccliee J'enİ girecek meb'uslar kcnımül ettirmek hususundak (Başı birin Mhifede) ~ Ad d K d Kemal 
Aziz Samih Bey Kayseri meb•uılan: ~RDU ana a a n ve ~ Ankaradan: Resul oğlu Ö- mesaiye devam olunacaktır. 

BA y AZIT Saff- Bey Ahmet Hilmi Bey Ordu meb'uslau. Beyler. Afyonda Musa Kazını, mer Bey, AksMaydan sabık Ka 3- Maarifi bugüne nisbctl Bayazıt meb'uslan: ~· 1 Ak d N t Ankaradan 
ERZURUM Raşit Bey Hamdi Bey ' saray ~ eş~ • rasi meb'usu Süreyya Bey, An· fazla çocuk okutacak basit bi 

Halit Bey Erzurum meb'ualan. j • Kayseri Baro reisi Azmi ıs. Ricai Bey j İhsan, Sam~, Talat, Antaly~?an karadan: İmalatı harbiye fişek program altında ileriye yürü 
* ~= !~1•us evlenme me- Dr. Ahmet Fikri Bey 2 namzet açık. Şevket Bey Ahmet Sakı, Hasan Sıtkı, ~üley fabrikası usta başısı Eşref Bey, meği mühim görüyorul'. Fik 

muru Ubeydullah Bey Nafi Atuf Bey KIRKLARELİ İsmail Bey ıT?an ~vket, Aydın?an muh~n- Al:unct oğlu Hasan Bey, Abdul olduğu gibi bedeni inkişafa d 
Nafiz Bey Kırklareli meb'uslan: • U~anış gazetesi sahibi mat dıs Mith~t, Balıkesırden ;&mm, lah oğlu Mulahaddin Bey. An- çok ehemmiyet veririz. Bilhass BİL~ii!~k mebusu İbrahim B. Necip Asım Bey Dr. Fuat Bey baatcı Ahmet İhsan Bcv Fahreddm, Mehmet Akıl, Sa- talyadan: Dr. Nazif Şerif Bey, milli seviyeye derin tarihimizi 

Yozğat mebusu Salih Bey Asnn Bey Şevket Bey RİZE ·· dık. . . . avukat Haydar Bey, Aydından: ilham ettiği yüksek dereceler 
Balıkesir mcb'usu Hayret- Aziz Bey Mehmet Nahit Be}' Rize meb'usları· , .. Beya~ıttan Şefık,_ Bılecı~t~n Adnan Bey. Balıkesirden sabık çıkarmak, heyecanla takip etti 
tin Bey İatanbul meb'uau Dr. ılak- KIRŞEHİR Akif Bey muhendı~ A;ıaf, Rasım, l!l•tlıs- meb'us İbrahim Bey, avukat Va ğimiz büyük emellerirnizdendi 

MUŞ la Şinasi Paşa _ Kırşehir meb'uslan, Ali Bey ten Muhıd~, İly~s Samı, Bur sıf Bey, eczacı Muzaffer Bey, 4 _Sıhhat ve içtimai mua 
Bitlis meb'usu Muhiddin ESKİŞEHİR Hazım Bey Atıf Bey dAuhmrdan MS~~fı~ VSah~ht, CBunıabel'~-~ Etçi oğlu Haydar Bey. Beyazıt venet mesaimizi umumi ihtiya 
Nami Bey Eııkişehir mebusu Emin B. Lfttfi Müfit Bey Esat Bey et 1:1 ıt, enı • e ı.,.,.e tan: sabık meb'us evlenme mc- la mütenasip bir surette tev 
Kocaeli meb'usu Kılınç ot * Eskişehir islam sokak • Çiftçi Ahmet oğlu Serdar Fuat Bey ketten Alı Rıza, Çanak~alede.n mınu Ubeydullah Bey. Muştan: arelerine tevessül olunacakt 
lu Hakkı Bey Türkmcntokat karyesi Fır- Bery. Hasan Cavit .ısey ~ehme~, Çom_mdan muhendıs Hasan Re§it Bey, Bursadan: ~ürk camiası içinde cidden hi 

• Sabık Türk Ocaklan müfet ka Ocak reisi çiftçi Cafer !KOCAELİ SAMSUN Zıya, ?i~arbe~ı~den İhsa': Re- Ras~ Ferit Bey, Galip Bey: maye ve yardıma mülıtaç olan 
tişi Hasan Reşit Bey .... Bey Kocaeli meb'uslan: Samsun meb'ılan; fet, Ruştu, Elazızden Nakı, Er- Cebclıbereketten: Hasan Basn lar dikkat gözümüzün önünde 

BOLU ' • Eskişehir şimendifer fabri İbrahim Süreyya Bej Asım Bey \ zurumdan Tahsin, Gaziaymtap- Bey, İbrahim Bey. Çorumdan dir 
Bolu meb'uslan·. luw makine montörü Ali Kemalettin Bey Etem Bey tan Ali Ccnani, Ferit, Gireson- Hasan oğlu Bekir Bey, çiftçi · N ti . . . h b 

y .._ d T h' Güm'" h d Ar - N . Be D" beki 5- a a ışlerımız er şu Cevat Abbas Bey oğlu Ahmet Bey . Ragıp Bey * Çarşambalı Hacı Bunus Fanh. at ı:r, buldu§ Dranıe Nen dı Rıza oglu abıb' y, z·~ylf~~ B r sinde ameli ve verimli bir ta 
Dr. Emin Ceınal Bey • Darülfünun tarih müdern- Reşit Saffet Bey zade çiftçi Mehmet ey et ı. stan an · ure - den: sabık me us u u ey. ·ıı: f'k t lci 
Falih Rıfkı Bey si Yusuf Ziya Bey Salihettin Bey * C.H.F. Vilayet idare heye- din Ali, Hamdullah Suphi, Hü- Edirneden: sabık meb'us Şeref b1ı proakgrtıamBına _telve dı an b:yü 

. Be . T file K- ·ı z· dd' . Ş k o unac r. u ış r en Hasan Cemil Bey GAztA YINT AP 2 namzet açık. ti reisi Emın Y seyJ!'• ev am1 , ıyae ın B. Elazızden Memduh ev et feyiz ve kuvvet vasıtası ola 
Şükrü Bey Gaziaymtap mcb'uslarıı KONYA 2 açık. İz~ırd.en Ahmet Enver, H~cı Bey, Eskişehirden: çiftçi Cafer demiryolu inşaatına ısrarla de 
Bir namzet açık. Ahmet Remzi Bey Konya meb'uslan: StlRT ~usey~, İspartadan _ H~ - Bey, Ali oğlu Ahmet B. Darül- vam edeceğiz. İlk inşa progra 

BURDUR - R~t Bey ~met H.~?.i Bey; Siirt meb'uslan: kını Zıya, Karstan .Aga oglu fünun tarih müdeırrisi. Yusuf Zi ]arının cidden müstacel olan ta 
İktısat vekili Şeref Bey Şahın Bey Kazım Husnu Bey Halil Hulki Bey !Ahmet, Dr. Sadreddın, Halıt, ya Bey. İstanbuldan: Salah bikı yolunda çekilen sıkıntı! 
Bir namzet ac;ık G1RESON Kemal Zaim Bey Mahmut Bey Kastamonud~n Cemal, Me~ Cimcoz Bey, sabık müzeler mü- nn tamamen ycı-inde olduğ 

BURSA Gircson meb'uılan: Mustafa Bey SlNO~ , . Fuat~ Kaysend~n Dr. Bur~- dürü Halil B., Hasan Basri B., kanaatindeyiz. Şimdiki in~aa 
Bursa meb'uslan: Kazım Bey Naim Haznn Bey Sınop ~b ~sları. ) ıned~ Dr. Halıt: Hasan Fent, Hamdi B., Yaşar B., Hayrullah devam etmekle beraber Sıva 
Asaf Bey Hakkı Tank Beıy Tevfik Fikret Bey Rec~ Zülı~ Bey Kocaelı~en_,İbr~?ım, Konyadan B., lzmirden: Demirci Mehmet Erzurum • Zonguldak . Havz 
Mustafa Fehmi Bey Şevket Bey .. ~ Refik Bey - Adlıye vekılı Yüsuf K~mal Fuat, Zuhtu, K':'tahyadan C:Cv- Sadeddin B., Karstan: Fuat B., hatlarının ve daha sonra Erg 

, Maarif vekili Esat Bey İzmir mcb'uau Münir öey Sabık Aksaray mcb'usu Bey . d~ İzrap, İ~aıl Hakkı, Nıya- avukat ömcc Kamil B., Kahire ni _ Diyarbekir hattının yapı 
B.M.M. reisi. vekili Refet İstanbul mebusu İhsan Pş. Kazım Bey Sivas meb'uıu İbrahım A- zı, Asım! Nun,_ Malatyad_an Fa- sefiri Muhiddin Paşa, Kastamo masına başlanacaktır. Ereğli 
Bey. . GÜMÜŞHANE * Avukat Sırrı Bey liettin Bey , z~l Berkı, ~anısadan ~kıf, Balı nudan: çiftçi Halil Bey, Kayse Mersin ve Samsun limanlarııu 
Aydın meb'usu Emin Fık- Gümüşhane mcb'uslan: • Hayiroğlu köyünden :Mus- Bir açık rı, Dr. Samı, Cemal M.ıthat, M~ riden: Baro re<isi Azmi B., Kır- da inşaları gireceğimiz mes 
ri Bey . . Hasan Fehmi Bey tafa Liltfü Bey SİVAS ıraştan Behçet, Mersınden Ali şehirden: Ahmet oğlu Serdar devresinin münasip zamanlan 
Bursa ıneb'usu baktırıolog Şevket Bey Bir aı;ık Sıvas m~b'usları ' Münif! H~kkı, Muğl~dan Ali B., Konyadan: avukat SııTı B., da başlanacak işleırimizdendir 
Refik Bey İstanbul meb'uau Edip Ser KÜTAHYA . Necmettin Sadık Bey Nazmı, Nığdeden Galıp, Ordu- Mustafa Lfttfi B., Kütahyadan Vilayet şoseleri üzerinde çalış 

* Rasim Ferit Bey ~Bey Kütahya meb'usu İbrahim ~ahmi Bey dan Hasan Sabri, Samsundan Ahmet Hakkı Bey, Davut oğ- makla beraber memleketi bağ 
• Antalya belediye reisi Oa- HAKKARİ Bey Rasım Bey Arif, Nusret, Sadullah, Sinop- lu Ömer B., Malatya: çiftçi Ce- !ayan iyi ve fenni bir şose şeb 

!ip Bey İçel meb'usları: C.H.F. Kltibi umumisi Re Remzi Bey tan Refik, İsmail, Şebinkarahi- lal B., Manisa: sabık mebus kesine kavuşmak için mümkü 
CEBELİBEREKET Emin Bey ce1l Bey Şemsettin Bey sardan Mehmet Emin, Tevfik, Sabri 'B., Turgut B., Refik Şev olan tedbirler alınacaktır. İktı 

Cebelibereket meb'usu Na· Hakı Bey BÜrsa meb'usu Muhlis B. Ziyaettin Bey . Tokattan Hüseyin Hüsnü, Şev ket B., Habil B., Mersin Süley sadl maksatlarla vefa edece 
ci Paşa İSTANBUL * C.H.F. Reisi avukat Hak· * Hafik kazasınm İldık ~a..- ki, Trabzondan Abdullah, Ali man Fikri B., Hamdi B., Muğ- bir büyük su işi idealimiz ol 
Cebelibereket Mamure ~ İstanbul mt:ı.luıııan: " kı Bey yesinden ~or Abbas ogu}la Becil, Arif, Şefik, Zonguldak- la: Hüseyin Nami B., Ordu: makla beraber bugün müs 
ıu dairesi ikinci şube . Abdülhak Hamit Bey "' Ulu köyde Davut oğlu Ö- rından c;iftçı Mehmet oglu tan mühendis Hüsnü Beyler. Ahmet İhsan B., Samsun: çift- pet olarak söyleyeceğimiz şu 
usta baş ısı Has<lll; ~asn '!J: Akçora oğlu Ybsuf Bey mer Bey İsmail. Müstakil namzetlikler için çi Mehmet B., Emin B., Sıvas: dur: 

* C.H.F. idare hey etı reısı Ahmet Rasim Bey 2 açık. ŞEBİNKARAHİSAR açık bırakılan yerler Mehmet oğlu İsmail B., Şebin Küçiik su işlerimizi müteva 
thrahim Bey Sıhhiye vekili Refik Bey MALATYA Şebinkarhisar meb'ıısu İs- Adana ı, Afyon ı, Aksaray karahisar: Sadri Maksudi B., zi bir tarzda başarmak ilk hede 

ÇANAKKALE Hamdi Bey Malatya meb'uslan· mail Bey . 1, Antakya 1, Aydın 1, Balıke- Vasfi Raşit B., Tokat: Nazmi terimizden bicidir . 
· Çanakka~e meb'uslan: Samsun meb'usu Ali Rana Abdülmuttalip Bey * Sadri Maksudı Bey sirl, Bolu ı, Burdur 1, İstanbul B., Trabzon marangoz Hakkı 

Samih Rıfat Bey Bey _ Hilmi Bey • Muhtelit mahke~e Türk 4, İzmir 2, İsparta 1, Kastamo- B., Raif B., Yozgat: Avni B., 6 - İktısadi mülihazaları 
Şükrü Bey • C.H.F. idare hey'etı aııasm Başvekil İsmet Pa§a Hz. Ajanı Va.sfı Raşıt Bey nu ı, Kayseri 2, Kocaeli 2, Kon- Ahmet Cevdet B., Zonguldak: mızda herhangi vekalet ve ma 
Ziya Gevher Bey dan Salah Cimcoz Bey Mahmut Nedim Bey TEKİRDAil: ) ya 1, Kütahya 2, Manisa ı, Nig Hasan B., Esat B. kanılara tealluk eden bütüı;;e 
Balıkesir meb'usu Osman * Sabık müzeler müdürü Ha- V' f Bey Tekirdağ meb'uslaın: · let işlerinin milli iktısat n ta 
N' · Bey n B ası 'f · T Celal Nuri Be,y_ D • • Ef ı· · d 16 d nazarından mutlaka karlı olm ıya.ll 1 

ey . • Haşim Bey zade çı tçı a· Cemı'l Bev 1 emırcı e zmır e yaşın a Si kaidesini umumiyetle esa ÇANKlRI . * Dokumacı muhendıs Ha- lat Bey , 
Çankırı meb'usu ve Maliye san Basri Bey Faik Bey. Nazillide başlayan mu- bir çocuğun intiharı tutanz. Eskide~ kalmış kanun 
vekili Abdülhalik Bey Yedikule deri fabrikası us- MANİS~ , . B' açık 1 . A İ · · . . !arın ve usulleırın zamanla b 

f B b H d. B Manısa meb usuları TOKırAT . hakeme tafsılatı 'b' ~~llRk'. 19d-:-- IntLıharlarhbı- noktadan ıslahına ehemmiye Cankırı mebuslar: Ri at · ta aşısı. am 1 
• ey • . - n ınnı ta ıp e ıyor. eman a- . . .. . -

T·ala"t Bey z1·,,a Bey. >!' Seyrisefaın fabrıkasmda Kanı Bey . Tokat meb'usları: ı·zMlR. 19 _ Demı"rcı· Meh- . "h h .. t 
1 

verırız. Uzennde yaşadıgmıı 
, f F B . nımın ıntı arı enuz unu u ma- t b !arını iş 

ÇORUM tesviyeci Yaşar Bey Musta a evzı ey 1 Bekir Lfıtfı Bf_eBy. !met Efenin Nazillideki muhake dan bu akşam ikinci ve feci bir vl atanı1'.1 servbe me~ ~ t'kbali 
Corum meb'usları: * Bayazıtta Okcularda kun- Osmd3:° Beyb' Ya'mp j Mustafa Vasfi~k ·B mcsine başlanmıştır. Efe Gazi intihar hadisesi daha oldu. Ha- e~ıı:e' vek u surde ~:~~kici 
- M f Bey duracı Hayrullah Bey Mar ın me usu Süreyya Tev . __ . • . .. d" - b"ld" . mızı açma ve ay ın a 
Dr usta a K d . B - b' H'" .. B , ve Hıikuınet aleyhınde tefevvu ıseyı aynen ı ıııyorum. 

1 
b"J k 

1 
h tedbir 1 · . K ı B . 4 namzet açık. a n ey Konya me usu usnu . • . Al k't K"" .. k H be yapı a ı ece o an er sm·ııl ema ey ı " Cebelibereket meb'usu Sab * Muhtelit mahkeme Türk ı hatta bulunmak ve aynı zaman- . sa~ca a uçu İ acı - tevessül olunacakur. Memleke 

İsmet Bey İZMİR . B "sabık" . - B da Menemendeki sakavet hadi- kır sokagrnda oturan talyan te .. · d k' d k c tezgah ve k" 
, •.. · B · 1 · b' 1 · rı ey • · · a1anı Nazım ey. "' · · h ı · ki l'aasından M Lamartin'in og-lu ıçın e 1 0 uyu u · munır ey zmır me us arı· . . * İzmir ticaret odası katıbı sesi faıllenne a < venne e maz · · . . cük b'" iik fabrika sanatların 

H 1 r haıh H e TRABZON M h Ef · · 16 vasında Polı aksam evıne · uy . . . "' Sungurlunun acı a İzmir me.busu_. ~cıye v · umumisi Turgut Bey T b eb'usları: 
1

. nundur. e met e reısın su- · . . · . · . inkişaf vcnnek emelımızdır. H 
ı K a Mehmet · · T f k R t Bey f ıra zon m 1- b d · t' k". gelmıs ve evde kımsenın olma- . . . . . . b 

1 köyüncen :ır kilı ev ı uş u * Esbak adliye vekili Re ik Hasan Bey a ıne ceva en emış ır ı. · • . rici tıcaretımızın tanzımı aş 0g-ullarından çıftcı Hasan Kamil Bey Sevket Bey . H d' Be "-Akıl ve idrak sahibiyim. masını fırsat telakkı ederek . . . d' B h t ticare 
Nebı zade am ı y. 1 d' . . . . - ca ışımız ır. u usus a 0g-ıu Bekir Bey Mahmut Esat Bey * M. anı'sadan Sarıhanlı karye .. S B Bundan evvelki hükumetin taz- cen ısını ıncır agacma asmak b b f r t'ni semeıre 

Zül. fı"- Suleyman ım ey. . . .1 . fh tmi . 1 'h er a 111111 aa ıye ı * Evci Yeniköyünde~ . . Mustafa Rahmi Be~ sinden Misli zade çiftçi . . yiki yüzünden her şeye gırdım, suretı e ın ı ar e ştır. ntı a- k 1 - M"lr mahsulat vem 
- 11 dan cıftcı Ri o d H md Bey Danış Bey. 1 f d tt" G · H .. rm en acı'dı tarafı ag-abeyisi he- 1 acagız. 1 1 h"l kar ogu arı~ - • - sınan za e.. ~- 1 

Halil Bey Gümü hane meb'usu Halil hayatımı e a e_. ım. a_".1 .. ~. •. • · • _ mulatımızın revaçlannın tes ı 
za oğlu Nabı Bey Saraçoğlu Şukru Bey Bir acık . ş hakkımda hüsnu teveccuh gos- nuz. asılmışken ! 1 yaşınd~kı ka_ı söhretlcrini muhafaza ve ibra 
İ t V• f B ·· Nıhat Bey. d' B ı "k' b · · t" d t deşı Karrneno nun yetışmesı · · DEN ZL ası ey * Sofu zade marangoz Hak- ter ı. u m umet em ıs ır a _ . . ' !arını temin tedbirlerıle yakın 
Denizli meb'usları: Mahmut Celal Bey MARAŞ tan sonra mal sahibi yaptr. Hu- mutfaktan aldıgı bıçakla ıpı ke- d l"k daır olacağız Sana 

• B >1< t · K da Marac: meb'usları: kı Bey. · 1 ki ı · serek kardeşini kurtarmak iste an a a a · Dr. Kaı:ım ey zmır estane pazarın Y ,. VaHıkebirli avukat Raif susiyetım o mayan mse enn . b d 
00 

. · - krewsine ehemmiyet vermekt 
Eml'n Aslan Bey alatı zürraiye ve makine i- Abdülkadir Bey I ' vanında böyle sarma sapan söz ınesı, u yar ımm şa gıtme- . 

~ ' . B , ~ . d" P l d k 1 . . . yız . 
' Haydar Ri.iştü Bey malathanesi sahibi dcmır- Behçet Bey . !er söyler miyim?" sk;adır. of o to: a_r yeMtı~'.neıyh~ Vatandaşlarım! Noktai na-

• ''-·har Müfit Be:y d Mehmet Sadctin Bc:y - Mitat Bey · ı URFA Bundan ııonra şahit Li'ıtfi B. ar ve at etmı<;tır. unte ı- k . • 
1 m.~ k Mardı"n meb'usu Nuri Bey Urfa meb'usları d'ınlendı' Lu" tfı' Bey dedı" lcı' •. rin babası, İtalya' da bulurmak- zarlamnız~ açıB v~-~11'.11111 t~ a-Necip Ali Bey 

2 
namzet açı · • · B d ·d k. rak arzettım. un .... , mı e ım 

Yusuf Bey İSPARTA MARDİN Ali Saip B. ''- Nazillideki müskirat ba- tadr. ura a 30 yaşın a ·ı an- . h . et" .. 
esil k . d. p l" . zın kuvvet ve ayatıy ıne gu J)l.YARIBEKİR İsparta. meb_,'us.!arı: , Mardin meb'uslan: Refet B. • yii Mehmet Efenin düklıiının· n e ya•ama ta ı ı. o ı yı son k . d'y kadar olduğ 

H · B Abdürrezzak Bey Mahmut Bey. da oturuuorduk Hatta Fahri ve .günlerde, annesinin bir çok er- veibin.erc: b~~~ 1 .e vaffa Dl·yanbckir meb'uau Kl- Hilıeyın usnu ey , · gı tat .... ve ıcraya mu 
,. Be Ali Rıza Bey Dr. Refet Bey. , saı~'"'attin Beyler isminde iki keklerle gayri m~şru münase- l b'I -· . . t"m var ıım Paşa İbrahim Y I .._.., b. b 1 d - · - · · . o a ı ecegımıze eınnıye ı · 

Diyanbckir ıneb'usu Milli Mükerrem Bey İrfan Ferit Bey VAN zat daha vardı. Salahaddin Be! atta" u un ~~nu ı~ıtmes1 ıntı dir. Y•pmak iktidarında olına-
müdafaa vekili Zekai Bey Bir namzet açık MERSİN Van meb'usları· gitti~ten sonra.MehI?et., Efe bı- hara ~evk~ıştırk dığımu itleri uyu§turucu:oya 
Edirne meb'usu Zeki Mea'· KARS Urfa meb'usu Ferit Celiı Hakkı Bey. ze lutaben Gazı _ve hükumet a- 7 şakı ya alandı yıcı söıılede yaparız dıyerek 
ut Bey . Kars m·eb'uslan: Bey Münip Bey leyhinde tefevvühatta bulundu. ADANA, 19 - Ceyhan ci- millete: karoı gündelik ıiya&ct 

>!> Diyanbckir meb'tısu ZWfü • Fuat Bey • C.H.F. idare heyetinden YOZGAT Kendisile hususiyetim yoktur." varında 12 silahlı bir kabile A· takip etmek§ianm:ıe değildir 
Bey "sabık" ·- Baha Tali Bey Süleyman Fikri Bey Yozgat meb'usları, I Mehme! .Efe bu ı<c:hadete u- d_ana pazarında~ dönen köylüle Simdi sevgili vatandaıılanm,si~ 

EDİRNE Faik Bey ' . '' Vilayet encümeni daimi Avni Bey. zun boylu ıtırazda . bul~ndu .ve nn yolunu kcı;mış. paralarını ve denbana ve tcrefli yakın tarihı 
Edirne meb'usiarı: Zonguldak mebusu Nazıf azasından Hamdi Bey Hamdi Bey muhakeme bazı şahıtlenn dın- eşyalarını almıştır. mizin unutulmaz hitıralarmı 1 

F "k n-, Bey l\4UGLA Süleyman Sırrı B. lenmesi için başka güne kaldı. Bu vak'a üzerine jandanna t,..,
1
yan fırkaına, C. Halk 

H~~ı~Hayri Bey * Avukat Ömer Kamil Bey Muğla meb'usu Dahiliye * Belediye ve umu meclis a- - --·-· müfrezeleri şakilerin takibine f~ıza itimadınızı isterim. 
Şakir Bey • Kahire sefiri Muhiddin P9. vekili Şükrü Kaya Bey zasında Erzurumlu oğlu Av Kral Alphons paris'te çıkmış yedisini ele geçirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisin 

. şeref Bey "sabık" KASTAMONU , _ . Muğla meb'uslan: ' ni B. PARiS, 19 A.A. - 13 ün- Diğerleri de takip edilmektedir. de millet ve devlet itlerini bera 
b l Y Nadi Bey * Umum meclis azasından bo ç· d k -El.AZİZ Kastamonu me us aıı. unus cü Alfons Duc de Colede ünva- ın e şa avet ber başacabilmeği çok vicda~ı 

Ahmet Saffet Bey Refik Bey Nuri Bey ğazlayan kazasından Ah- nı altında Fontainblau'yu ge- KANTON 19 (A.A.) - Ge- mülahazalara tabi olarak takdır 
Elaziz meb'uslan: Ali Ri:ıBa Bey • C._HBF. Reisi Hüseyin .rfa· z;1~~ii~-;~\f3· zip görmüııtür. mi mücehhizlerinin muhafaza ettiğim meb'us namzetleri arka 
Fm-ıl Ahmet Bey Cemal ey mı ey vergisi denilen fevkalade rüsu- daşlanmızı!" isimlc~ni r~yl~-
Hasan Tahsin Bey Velet Bey NİGDE Zonguldak mebusları· tinden Taşhancı ocağı a- mu vermek istememelerinden nize arzettım. En ısabetlı yuk· 
Hüseyin Bey Yozgat meb'usu '!"ahsin B. Niğde meb'uo;ları: Cel31 Sahir B. mele başçavuşu Bağlıklı münfail olan bazı haydutlar sek ve kat'l karar sizindir. 

" Sahıl· T;ıhran büyük elc;is * Daday kazası baglı saman Faik Bey Halil B. Hasan B. Tıınghi ismindeki Çin vapuru- Çankaya 20-4-!931 .. 
Mcm luh Şevket Bey cık köyünden çiftçi Halil Halit Bey R?fgıp B. ~' Kozlu şirketinde amele baş nu Sikiang nehrinin mansabırı ..:. H. F. Umıımı Reısı 

.,..RZ!NC/\N Bey KRim.yaBgeer muallim Ahmet Rı at B. ı•tı·ıı Esat B. da berhnrn ~tmi lcrdir. Gazi M. Kemal 
k * Marlen kömürü isleri Fr,ino·•n meh'ıısları: Bir nı>mzet açı . 

• 



lM::IOOill b<J 
NiEhet Hanım niçin ve 

rasıl kendini astı? 
Zaval kız, intiharından bir kaç gün evel 
nişaılısını boğmağa teşebbüs etmişti 

.tinde Yunanlı avukat Dimitri 
Efendiyi Koço namında birisi 
kendisine taharri süsü vererek 
parasını alınağa teşebbüs et 
miştir. Koço yakalanmıştır, 
Ayı Mehmet yakalandı 

BeyoğJunıda İstildal cadde
sinde tuhafiyeci Madam Kep
tin dükkanına alış veriş ba~e 
sile giden sabıkalı Ayı naın~~e 
maruf Mehmet tarafından , ır 
kutu kadın çorabı çalmınışhıse 

d kum cürmü rneshut a-e mer , 
!inde yakalanmıştır, k 1 

Hırsız sabı a ı 
yakalandı 

Miinteht Jlıii:ıhd Hanım Mudanyaya gıitmk'ek 
1 
üze;~ 

.. h da Kocaeli vapuruna ra ıp o an u 
Dun saıah C&ra kp~~da kyınanın beş lirası ile hüviyet 

Hoybarda Mektep ~o ag t e· cüzdanmı sirkatıle firaT eden 
31 numara) hanede ıkame · • B h · ak 
d 11• Eyip Sab sabıkalı Nazıf oglu a n y a 

en merlıutt mua ım p ·ı · · 
· · · Nüzhet Ha- lanmıstır. ara ve vesı {a ıstır-

rı Beyin keı.mesı d··1 k h 'b ' ' ln · 
eli · · asmak suretile dat e ı ere sa ı ıne ven 11ş-nım ken snı . 

intihar etml!tir. tıpr. • h" ı· • d" ? 
Bu huS11sta Nüzhet Ba:ıımın eynır ze ır l mıy ı 

nişanlısı bnduracı Şe!Gp E f. Kasımpaşada Dörtkapıda o-
vak'ayı mularririmize şu suret turan Muhsin Bey isminde bir 
le anlaıtmıştr. zat polise müracaat ederekDört 

SEYRISEF AIN 
Merkez ac:cmıı:sı Galatı kiiptü 

Ba" B. 236~ Şube Acenıcıl : 
Sirkeci Mühürdu zade hanı 22740 

AYVALIK SUR' AT p · 
(Mersin) vapuru 2 l Nisan 

sah günü 17 de Slrke<;ld.en 
Gelibolu Çanakkale Kuçiik· 
kuyu , Edremit , Burb&~i ~· • 
Ayvalığ'a kalkacak' dönuşte 
Alnnoluğa da uııcayacaktır. 

Gidiş ve geli~te Gelibolu 

için yük alın ııı:ız:... --,---.... 

Trabzon !kinci P. 
(Cümburiyet) vapuru 23 

Nisan perşembe akşamı Galata
dan lncbolu, Sinop, Samsan, 
Ünye, Facsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rit.e, Hopa·ya kalka· 
cak, dönüşte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Polatbane 
Görele, Giresun, ürJ u, l'ııtsa, 

Ünye, Sam ·un, Sinop lnebolu, 

Zonguldaga uP; rayacaktır. 

Mersin Postası 
(KONYA) vapuru 

24 Ni'lan cıım~ 1 O da Galata
dan Çanakkale, lzınir, Küllük, 
Bodrum,Rado>,Fetltlye, Aııtalya 
Alilye, Mersin'e kalkacak 
dönüşte Taşucu, Ananıor, ' 
Finike, Dalyan , Marmaris 
Ge!ibohı'ya cLı uğrayacaktır. 
Çanakkale için azimette I ük 

alınmaz. 

SATILIK HAN - Nüzhet Hanımın ailesile kapıda Acem bakkal Haydar E 
uzun zamanc'.an beri t~ış.ıyo- fendiden saıtm aldığı yarım pey ve . 
ruz. Nüzhet Hannnla on ık.i. se- niri zevcesi Nazmiye ve Mahdu s O .. kkanHisselerı 
neden beri nışanlı bulunmakta- mu Adnan ile biı:ılikte yiyip ze 1 U 
yız. Ben askeırlik yaparken ° hirlendikıleooi söylemiştir. Fa- , idarenin uhdei tasarrufumla 
da küçük sıhhiye memur~a.n kat muayene neticesinde tesem o lan ve Mahmurpaşa'da Yarım
m ektebine giıııniş ve me~ebı 1~ müm asarı görülmeyip sui ha- < h ·uı ııamile maruf hanrn ıııuh· 
mal ederek Ad.anaya tayın edıl zımdan mütevellit olduğu ~nla t telif hisseleri i l7 Şehzadelıaşı~d~ 
miştir. Bıından beş ay evvel A- ştlınıştır. Ayni sebepten ole~ , Şehzade cadde~ın,le ~6 bııp du~· 
danaya sıhhiye memuru olara.k kedi ber.ayi muayene .baytar m~ , kaıun RUBU lııss~J e rı ıılenl mu
t ayin edildiği zaman ben de bır diriyetine gönderilmış ve tahkı r zayedo ı;urctılc '.aul.ıp;a çıkarı l· 
likte gittim. Şimdi:ııe .~~d~ ken kata ba~lanmıstır. mıştır. Şartname.len gorme~ u~ere 
disile teehhül e~~ıgumın ~e- . her g-ün ve mu-.~ye~e)'C ış '. ır~k 
b b' kendisinin sınır hastalıgı- •etmek uıere ),atı ıhale tarım 
11: ~üptela olmasıdır. Doktor- f oıan 2~ Nbaıı 9J 1 ta rihinde 
lar teehhülümüze müsaade et - •• saat on altıya kadar % 10 .de-
miyorılardı. Bu hastalıktan do- pozito akçelerile levazım mu-.a-
layı teehhülümüz teahhüre. uğ- yede komisyonuna gclmclcrı. 
ramıştı. Nihayet Adanad": ıken ı Karadeniz posta!Jt 
kendisine biır buhran gel_dı. T_e- Erzurum vıpuru 22 
ela vi için 1stanbula g;etırrneg~ Nisan 

mecbur kaldık, kendisini tedavı Ç A R Ş A M B A 
ettirirken doktorlar verem h.~5 günü akşamı 18 de SJrkeci nhtı · 
talığına müptela olduğunu ~?Y oundın hareketle ( l.onguldak, 
lediler. Bundan da ziyade rnute lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
essiır oldu. Üç gün evvel bana : Trıbzon, Sürmene ve Rlze) isk:-
.. Artık ben öleceğim, sen ben- lelerine 1Zimeı ve avdet ede 
den evved öl, seni başka ellere cetcir. 
bırakmak istemeyorwn, ben s~- Tıfsillı için Sırkeeldt Yelteacl 
ni boğmak ıisteyorum,, dedı. bınındı klla ıcenıeslne milra· ı 
Ben bunu şaka zannederek.m?- cu~ Tel. lsunbul 1515 

vafakat ettim ve de~h~ bir ıp - I ZADE VAPURLAR! 
alarak boğazıma geçırdı. Sıkıca TAV L A tık Postası 
sıkmağa başladı . Ben derhal va Muntazam yva A 

ziyeti anla~. ve zo:ıa kend!- ,.. Selamet 
mi kurtarabıldım. İntıhar vak - , per•emhe 

b h .. l 1 'apuru ' ası da dün s a a şoy e o muş~ akşamı :;aat 17 
tur: Nüzhet Hanımın valdesı G !'b ı 
sabahleyin komşulara gitmiş- de Sirkeciden harekede .e ı 0 u 

M K .. ' ikkıı)' U Altın· ti. Ben de bahçede ıidim. an- Çanakkale , ııÇL •. 
galın üzerine de süt konmuştu. oluk, Edremit, Bıırhanıye ve. 
Kaynayıp kaynamadığını. an1a· Ayvalığa azimet ve avdet edccek~ır 
mak istedim. Odaya gel?ırn ve yolcu bileti vapurda da .verilır • 
Nüzhet Hanıma ~~slendım, c~- Adres, Yemişte Tnvılıade 
vap alamadım. Dıger o?aya gır tb de 

1 
telefon lstanbul 221 O 

diğim zaman duva.rdakı salın- _.'..'.:.'.r~a~r~er::_.:.::.~-:=-~----
cak halkalarından birine ipi ge- 23 Nisan , 
ç_inniş ve kendisini asını~ ofdu- Çocuk Bayramı 
ğunu gördüm. Derhal polıse ma Gülhane Parkında . 
\funat verdim. Nüzhet Hanım, Hlmayclednl Eminönü ~ubesı 
mektup bırakmamıştır. Yalnız tarafından mıip edilen l\1U51mere 
dün aks:a.m bana bir fincan kah 

~ " . d ve eğlence. 
ve ikram ederken senın saa et Bando muzlka, Mehter ıakımı, 
l<ahven olsun, .beni unutma,, de atlı tannca. hokkabaz, monolog, 
mişti. Kıırban bayramından son kukla, zeybek raksları vesair eğlen : 
ra nikahımız icra edilecekti. celer. Mekıep!er ıara!ınd•n r~:7 
Müd~i umwni muavini vak' geçir, harelı:ltı bedeniye. koşu ~us -

aya vazı'yet ederek tahkikat bakalan. Çocuklara parasız eğlence · 

icra etmiş ve Nüzhet Hanımın -'g~·Un!,!!!!ii;..· ------:-:---
defnine müsaade vermiştir. İ L A N 

Ölümle tehdit l'ake' vıııı ur kumpanyo>ııun Kora· 
il Mar Sirkecide Ankara birahanesi manı 4ı numerolu selerı e · 

müsteciri Emin Ef. ile garson il 'dan naroımııa vürut eden 93 
s yı / [{ k ve Zeki evvelce aralarında vaki hu poliçada muhmer JT 1 mor ~ 

mmetten dolayı muğber olan ı /3.J. numa~ula :14 balyl kuru aın 
B l k "f · H l ' l ta · · rdlnosu bu kere Nimet ey e o tecı a ı ra sıgır derlııne au o , b 

fmdan dar p ve ölüm ile tehdit zayi olduğundan ye ikinci nUs o.sı 
edildiklerir.den Nimet Bey ile mezkôr aceıııalıkdnn venideıı :ılının~~ 
!:öfteci Halil hakkında tahkika olmakla z•yl olan n üslıal evyeh hıç 
ta başlanmı~tır. bir kıymeti olmıdıgı ilin o!un•_r· 

. Bı ... .;k çekmiş ,' Kösele tiiccarı ve deri fabn~~-
r- törü Abacı Zade Denizlili Galatada Topçular cadde-

t,mail Ilak'-ı ve Sürcka:;ı .; :nde 62 numarada sakin gar- ·' "' • 
>on İlyaya Hendekte sakin İs 
trati bıçak teşhi,· ettiğinden tah 
l:ikata b:ışlarumştır. 

• 

Zıyi: 2,ı23 No lu &rabı pltkımı 
ıayi ettiğimden yenisini çıbracığım· 
dan eskisinin lıükın Lı yoktur. Yeni· 
,, . Mıh! -' No lu hanede 

DUYÇI~ L.l!:VAı'\'l' LL\ l 1 J" 
1 Jamburıı. Er em, Annrı, 
htanbul Ye Uahrı Siya!ı :ır:ı 
uıda azimet ve ııvd't mımta, 
zam postuı: Hambnrg,Brem 
Stetin, AnTers n Hoterrhm 
dan limanımııa ıuuv~na : at ı 
beklenen varur.'.tr : 
Heraklea vapuru 24 nisanı doğru 
Avola ., 9 mıı yısa ,, 
Apolooia ,. 10 maı•ısa • 
Dclos " 15 mayısa " 

Burgaz, Vırna , Kil•:•nce, [alu 
ve lbrall \Ç~"I limanımızdan 

hucket edecek vapurlar: 
Noplla 'apuru 8 - 12 mayıstı 

tabmilde 
ı\ndros vapuru 18-20 mayısta 

tahmil do -Hamburg, Brem, Anvet'!', Roterdıın 
, c Dançlg için , .• • ···dı limanımız. 

dan h.reket d " vapurl.r: 
l\1orca \'ap t ı .... ıi~Hııumızda 

Heraldoa \'lpum ~-:ı mıyıs:a 

tahmilı.k 
C.ernls vapuru 4 - $ mıyısta 

ıahmildc 
Avola ı•apwru 9 · 12 marısta 

talı milde 
Fazkı f!fii.At ;,;in Galatada 

llvakimyaıı Haııuıdl k! ı tı 
umum! acenteliğine müracaat 
Telrfoıı : llııvrı~ln 641 -G7-I 

Ferah sinemada 
Bu r;ece Sinem&, tiyatro, varyeı.e 

meccanen tomboladan bır aynca 
toyuo vardır. 

K dıköy Sürey)':t .'inemlsı 

KADIN İSTERSE 
Şad R.oje ve ;'/ansı . karo! 
fından sözlü şarkılı flım. 

SALI _;_, j' ı •16 ( 
it_' _ __.ES22_ 

- -f stan~uf intiba~ı ~uma ~ınn~or 
iıtaI1bul intihabı aıeb'uaan hey'eli lefllfigesinden: 
Büyük Millet Mecliai dördündi intihııp devresi için lstanbul 

meb'uslarıııın in tihabı :N Nisan 93 l cuma günü icra edileceğinden 
müııtchibi san ilcrin mazbatalarlle birlikte zirde gösterilen sırayı 

takıben lleya ı1ıtta Darülfünun Konferans salununu teşrifleri rica 
olunur. 

( 

Saat 
8 - ila- ıo 

10 • ilA • 12 
13-Ua-15 

~'atih, Eminönü, kazalan miintehlbl sıınileri. 
Beyojtlu, Beşiktaş, Kadıköy ., " . 
Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Adalar. B~kırköy 
kazaları ve mülhakatı müntehihi sanilen 

·" ı:ı. ilA . 16 Sırasında li'llezeretin geçiken müntehihi sanilcr. ---------- -------------
- Y eşilköy ehalii muhterem esinden ve Şark • 

Demir yollan kondüktörlerinden bir rica 
Cuma günü lstanbul'dln Yeşllköy'e giden alıı yirmi ırenindo llıkırköy 
ile Yeşilköy arasında ,;,ah bir evrak çat•sı unuıulmuşıur. lçinıle sahi
binden bıışka kimsenin ~ine yaramayan defter ve evrak vardır. IIer itim 
buldu ise lütfen adrc<iıne getirdll;! veya gönderdiği ıakd.ırde ziyadesile 
memnun ediltcekıfr. Jstanbul B•~kpazn.r Taıçılar No. 9 

Yoğurtçu Hüseyiı::u_:A~r~if~..!!~!!!!i!ll!!!!!ll!!!!!ll~lilllll!ll!!lilİ 

iLAN 
% 5 faizli, 1334n918 tarihİi İktikrazı Dahili 

tahvilab hamillerine 
ı Mazıs 1931 vadeli ve 27 numaralı kupon be<ld iniıı, ı Mw· 

\ts ı 931 tarihinden itibaren Osmanlı Han kasının Galata ve An· 
kara idareten gişelerinde ve VilAyat merkezinde bulunan biltt· 
mum şubclerinric tediyesine mubaşerec edileceg-i, mezkOr tahvillt 
hamillerine ililn olunur. 

20 _ Ttirk ]irnsı itilıarl kıymetli beher tııh "il kupon lln& mu· 

kabil evrakı nakdiye olarak 50 • k~ru~ . t~svire olunacaktır. . . 
Kuponların, numara bordoroları ile bırlik.te lbrar. ve teshını 

üzerine Osmanlı Hankıısı tarafmdao hamillerıne, berayi tediye 5 
(beş) gün sonra getirilmesi muktıızi bir makbuı1. Ycrilccektlr. 

f _~ .......... ~t;bul Belediyesi ilanları 
Kirulık Dükkıın lar 

Yavaşca Şahin ıırnhallcsi ıüıı Uzunçar~ı ba;;uıda 7-224, 242, 259-
168, 3·%12, 6-218, 7-220, 222, 5 '.i!J6, 2-210, 8.214, f-208 
numaralı diinkftn la r bir s~neden üç seneye kadar kiraya verllmek 
için ayrı ayrı açık nı iizayedeve k~mnu.~tt'.r. Taliplerin şartnameyi 
görmek için he r g·ün Levat.'.ın mudurlu~une ı~uızayedeı•e girmek 
için 6,5 lira teminat akcelerııe beraber ılıale ~unu olı~n l '1·5·931 
pcr~emhe günü saat on beşe k.!dar Ençıımenı daı mıye rnüraca· 
atları. 

*** Sarıyer ı·ııııgın yerinde l\1esarbunıııu caddesinde 3,26 metro 
ylizünde SÔ,b .l metre> murabbaı sahasındaki nrsa~uıı metro .mu· 
rabbaına 8 lira kıymet t ıkdır olunarak. satıl.mak ıçtç .açık mu~a
~'edeye konmuştur. Taliple_rın şartnamc.yı go.r"'.1ek içı~ her ~n 
Levazım müdürlii;tti nc, muzaycdeye . gırmck ıçm 19 !ıra temmat 
akçelerile herabc " ih : ı lc günii ohın 14-5·931 perşembe güniı saat 
on beşe kadıır İ'ıı~ünıcni daimiyc müraca atları. · 

*** Pat.arl ıkta sahlac1k a l ın Tophanede kain Zabıtai Bel.:<liye mev-
kıi eııkaiı 45' f;ra bed!lle talibi üzerindedir. Fazlasilt talip olan
ların 25-4~;>1 cumarıesi günü Sllat on ~c kadar LeuT.ım mü· 
diirliiltünc miiracantlorı. 

* * * Beykoz-la mekt~p arsasında mevcut ahşap aksam ile kiremitler 
mahallinde müzayede ile satılacaktır. Talip olanların 21-4·93 I selı 
günii saat oıı birden on beşe kadar oradaki memura miiracııatları. 

* • • 
Fatihte ı 8 inci ilk mektepte mevcut tuğlalar müzayede ile satı, 

lacaktır. Talip olanların 1!1!·4· 981 çarşamba günü saat on birden 
on dörde kadar oradaki memura müracaatlarL 

00S0 A D E M 1 1 K T 1 D A R A K A R Ş 1 

GLANDOKRATiN 
Meşhur profesör Steinaciı ve Brown - Seckard'ın mühim keşfidir. 

Sauş mahalli: Zaaıın eCZI deposu, Bahçekapı 37, lst1nbul 
......... ı.. =:;• ••• Kutusu 200 .. uru~tur. -·· Eskişehir Belediye Riyasetinden: 

E-;ki<chir Elektrik imtiyaz ' 'c iiletmesinin devri için mevcut şar 
tııame ' dahilinde talip zuhur e tmediğinden işin pazarlıkla intacı 
takarrür ettiğinden talip olanların 18 Mayıs 931 tıırihine müsa
dif pa;<:artesi gliniıne kadar lı i r ay zarfında teklif dermeyan etme-

i 

leri ilAıı o.:.:ıu_n_u_r. _____ ·----------------

fspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umumi inü
dür lüğünden: 

Müskirat salın alınacak 
Mühim mıkdarda klikürt mubayaa olacaRtndan talip olanların 

Galata'du Kefeli handa umumi müdürlülı;üıı ima!4t şubesine mürı· 
caatları ilAn olunur. 
::;::.::...:......~--::~::-~~~~-~·~~~~~~~~ 

Hilaliahmer san at evi sergisi 
!Ji laliahnıcr san'at el'i mamlllan .çin 18 nisan 931 cumartesi 

gününden itibaren lstaııhul HllAlııı.!vner merkezi binasında tertip 
olunan sergi Kurban bayramına kadar her gün saat 10 dan 18 e 
kadar açıktır. 

Eşyayı ne~is~,ye. 1htiyac ol~n abal.ii muhterenıeııin teşrifleri tc
menniaolunur. 

r·-ü--:tü:--n-_,.......i_n_h .-,s-ar-idare-
sinden; 

Tokat, Erbaa. Zile idareyi inhfsariye anbarlırında mevcut tak· 
rlben ?00 bin kilo yaprak tütünlerin mahell! anbarlarından Sam
suna ve Niksar an barlarında mevcut takıiben ı 50 bin kllo tütün 
de Unyaya kadar olan nakliyatı hakkmdald münakasa 26 nisan 
93 ı pazar gün akşamına kadar temdit edilmiş olduğundan talip 
olanların me-1.kOr tarihte Tokat başmüdürlüğüne müracaatları. 

i LAN 
1916 modeU. !8 beı glr kuvve· 

tinde, 8 •rnıoslerllk kabili lsılmıl 
bir buhar lokomoblli il• aynca mUı· 
tamel in~Ja t makin1.lan vt:mal-ztm L~si 

saıılıkıır. ,\nkara'dı 48 il'lmcrolu 
posta L.utusuna mtiıaca.at. 

Jandarma ima!Athanesinden: 
50 vidalı 50 zencirli niinıu

nesi mevcut kelepçe pazarlıkla 

satın alınacaktır. Taliplerin 21· 
-J.-Q3 I ~alı giinli saat 15 de ge
dikpaşadK jandarma imalAthane
sinc ın(iracilatlan 

___ (_. __ 

TiP-TOP KUNDURA 

MAGAZASI 
lsıanbul Orozdi · Uak karşısında No, ! 1 Aınıpanı: ı 

en me~h ur ınarkast olsn 

KOZMO Ayakkaplannın 

m~::!%c~~iıe Yiizde otuz tenzilat 

Gümrük muhafııza memurları için mub~yaası mukarrer elbise· 
lik kunrn~ın kapalı zarf usulile münakasaya kurııı tdtıl!;u Ye ·cvmi 
miinakasanın 25 ·4-931 tumartesi günüdur. 

Taliplerin bu baptaki şartnamelerle kumaş nU ııı cı:ı e,ın i lıa~mli· 
dürlti ktcki nı lıha yaat komis yonuna miiracaath giı rebilc~ckkri ve 
münakasa gün iı saat 14 ce cı rakı Mıimeyi m iisı:ıshiheıı ır 'zkur 
komi5yoııa gel mcleri ili\.n olun ur. 

Etnıet, Et ve mu~telil erzat nıüna~asası 
lstanbul ziraat mektebi müdirliğindeı 

Mayıs 93 f gayesine kadar mektclıimize ınukt~ı. i 12 l..alemd: ı 
ilıaret baklyei ert.ak et, ekmek, şehriye, mercimek, uıı, kuru sogan, 
kuru iizüm, erik, p;a7, benzin. vakum ve luna yap;larıııın 2~ Nisan 
931 tarihine miisadif çar~ambı günii s:ıat 14 te ihaleleri icra 
kılınmak iiıerc kapalı -.arf usulilc mün~kHsaya rnzedilmişt ir. Şeraiti 
nnlaınak için her gün, münakasaya iştirak içi n de ye\ mi ihalede 
Defterdarlık blna .; ın miic:;sesatı iktisadiye miilıaya a t komisyonuna 
miiracaat olunması 
------------------ ---- -

Emlak ve Eytam Bankasından: 
l~mvali gayrı men kule ipoteği mukabilmdeki ikraıatımızın ev

velce yüzde on üçe b:ılig olan faiz ve komisyonu mikdarı idare 
meclisimi?.in 2!184 numaralı kararı~da mUndcriı; şeraite tedikan 
16-3·\13 1 tarihinden itibaren yüzde bir tenzil ile yüzde on ik 
olarak tesbit edildlgi ilı\n olunur. 

Mersin Himayei Etfal cemiyetinden: 
Mersin Hlınayei eıfal cemiyeti tarafından csis cdi 'eıı süt damlası mil· 

eueseslncle s.bıbıın öp;leye kıdar çalışmak, öğleden soııra sileler nezdinde 
çocuk b•ktmı ve hıfzıssıbası hıkkmda İl'fadi ıclkinattJ bulunmak Uzer< 
hastı bakıcı mekıcblnJen mezun blr hemılreye ihtiyaç vardır. Mahiye 6ı 
tir& ücreti mıkıoı \Bilecektir. Çocuk huıanelerinde çalışaıı~ olanlar ıercir 
edilecektir. TaUp ola•lann şebıdetnıme, hüviyet cüzdanı, tercüınei na: 
evrakı mil~b!ıe sureti musaddakaları ile iki adet fotoğraflmnı Mer;in 
Hlmayei etıfl eeml)'etine göndermel•rL 

OSMANLI 
İ L A N 
BANKASI gişeleri, Mayısın 

2 ııci cun•arıesi g jniinden itibaren iş'arı 

harrer saatlerde ıı.çık bulunMcalcur: 
ahire kadar, zirde mu· 

1 - GALATA IDAREI MERIIBZIYESI: 

Eyamı ıdlycde, s11ı 9 1/2 ı1n 16 ya kadar. 
Pazar ğUnleri, saaı 9 1/2 tın 12 ye kadır. 

1 - YENi C.\Ml ŞUBESi: 

Eyamı ıdlyede, suı 9 1/2 ıın 16 ya kadar. 
Pazar gQnleri, sut 9 1 /i tın l 2 ye kadar . 

1 - BEYOCLU ŞUBESl 

Eyaml adlyede, Hat 10 dan 12 1/2 ğı bdar 
s .. ı 14 ıan 16 ya kadar. 

Pazar günleri, suı 9 l /2 ıın 111 ye kadar~ 

Evkaf Umum Mü~orıoıo Yakıl ı~arlar 
Mn~orıoı~n~en: 

r 
2 
s 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 

fi 
12 
ıs 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 -

Bir sene müddetle 
PAZARl.IKLA KIRAYE VER!LJ<:CEK EMLı\.K 

Çarşıda PüskülciJler sokağında 17 - 1 <ı No dükk~ıı 

" .. 
.. 
.. 
" ,, .. .. 
" . , .. .. 
.. .. .. 
" .. .. 
" ,, .. 
.. .. 

tacirler 
kahvehane 
çadırcılar 

ağa 

sahaflar 
yaglık cılar 
kavukcular 
hacımeıııiş 
çadırcılar 

lutfullsh ağı 
kazazlar orta 
çadırcılar 

kazazlar 
püslcülcüler 
lutfullah 
hazırctlar 

püskülcüler 
hacımemlt 
reboğlu 

kazazlırorta .. • 

.. 
" 
" 
" 
" ,, 
.. 
,, 

" .. .. .. .. 
" 
" 
" .. 
.. .. 
• 
" 

21 
" 
" 

2·4 
121·123" 

11·53 .. 
59·57 

97 
13 
21! 

123-53 

6 
51!-54 
i'0-66 

27 
ıs 

7 
6 
4 

11,9 
44 

29 
l!!'i 

1!4 
54 

,. 
" ., 
.. 
.. 
" .. 
.. 
" 
" 

" .. .. 
.. .. 

.. .. .. 
" 
,. 

" ,, 
•• 

.. 

.. .. 
" .. 
" 

.. 

... 

" 

25i 
25< 
274 
:ıo; 

301 
31' 
311 
32 
321 
32~ 

33( 
33• 
34: 
.35. 
35' 
3fı , 

3b· 
;1(1 

;16 
<ıl! 

•ı.l 

QJ 
94 
001 24 -

Müddeti icar: 
eenedir. 

hıcımemq • 
perdıhctb&nı ,. 
1-6-981 urihlnden f.6-932 tarihine kadar bf / 

Mebdei icar: eski müsıecir için akdfsahıkın hlt:ımı yeni mü,tc 
cir için wlim tarihidir. 

Müddet 5 Mayıs 93 ı salı güo ü gaııt on dört boçuğa b.ad:ır. 

Yirmi gün müddetle ilAn edilen balfıda muharrer em!Akin pazaı 
tıkla kiraye verilme•ine Encümeni idarece karar vcrilmi~tir. Ta 
lipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek ka ·a :ıit tıılepk 

rioi dermeyan eylemek için lstanbul Evkaf müdiriyetincle l'Rk 
akarlar ınüdürlüğüııe müracaatları i\An olunurl~r. • 

lhsaf ve mu~teınilnu hakkında ıııalüınat almak iswy~ııler mu.~~ 
zavcdc od1>ıııd:ıki ecri misil raporunu ukuy:ıhilir• 



B 

B 

M 

B' 

BI 

ı CJ " 

ÇJ 

ÇJ 

çc 
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Beyoğlu'n~a KARLMAN Mağazaları 
Son moda güzel malları daima ucuz fiatlarla satan ticarethanediı. 

Cidden şayanı istifade olan bazı eşyanın fiatlarını muhterem müşterilerimizin enzan takdirine arzediyoruz : 

· yfuıifikumaş K. 1 Taftalar L. İpek çoraplar • ~ K. 1 Mendiller 
Bukle, güzel desenler, 775 ~ Teminatlı cins, muhtelif 410 Yıkanabilir, muhtelif muntehap 115 ~ Krep ılo~in, k:ıre nı .ı· 

K. 

175 son moda metrosu ı renklerde, metrosu renklerde ~ deren rtnk 

·-- lngiliz kumaşla~ •• - ..... , ......... '"'" .. j~"·;t·~;;-----.. İpek çoraplar -·ı~---Bey;.ili~ği;;--··-· 
~:ır~~':: :~~tüv~lük, çok enli, 500 :::::b:e ::~t:1~::klerde 425 Bemberg cins, her renkte 225 : ~-~e~lc~~c ve yc•ıi l 7 5 ,. ___ _.,..._;..;...._ __ ....... ---.............. .r.. .. .. .. .. .. .. -··-..... ·J~~-··· .... ··------...... .. ........ - ---------.......... _ .... 

Yünlü kumaş Krep birman İpek çoraplar Mendiller 
Butone., kar yığdılı, ıafl yün, 725 Bütün modern renklerde iyi 450 Bemberıı; en Al:\ dns 28 5 Hanımlar için, beyaz ve m.r· 40 
chtra cins mı:trosu cins, metrosu ajurlu • kalı iyi cin•, uç adedi 

............ _ ........................ ..,.._.._.....,._ ................... --· •• • il ........ __.. ....... il il •ı ı• ............................. _ ..... ....__ ................ . 

Jorjet len Musme İpek çoraplar Mendiller 

F . 475 Yıka. nahilir emprime, ipekli 315 Me~hur (\.1. 44) marka her 325 Hanımlar için, lsviçre i~lc-
antazı ve yeııi desenler M. ' yem desenlerde, rop, penyu- renkte meli beyaz ve renkli l7,5 

ar ve Çlllll891l için, metrosu 
......... _ .......... •ı il •••• '' il ••• ...._.. ..._ .... 'il "' il il il ........ 11 il il 111 ··-.... -· ................ ~ .......................................... _ ............... ......._ _ __... ______ .......... ... 

Jorjet muşete Krep birman Külotlar ı · · Mendiller 
Safi yün, ropluk, .metrosu 500 Emprime yeni desenlerde, 450 Pamuklu reklam - - • 7 5 -ErkekU:re, Pirene marka beyax vt 165 

lll .. ----~-----~-~ metrosu fiatı renkli ekstra dns, ı }2 duzincal ...... ._. ___ ......................... ..- •• il··----- ............... il. •it_ .......................... ··- - ........ --· 
Jorjet frize Hakiki Japon kimono Külotlar - 1 Kemerler 

Son moda ve müntehap renk- 725 İpelı:ten hanımlar için adedi 2250 Yıka_n1 ~b1ilir ipekten 135 Hanımlara, Podusuedden 175 
!erde, metrosu tenzı ~t ı _ her renkte 

rE-k .. s ... tr:,...a..,clo:.n;;ı~~'.--an-ut .. ~ ... le .. ve-j-~ .. ; ... :_e-t_...,,...._.. ......... - ............ Yünlü bereler- 175 ·ı:k~=i~~r ·~~:=~=~matlı 3251 Hanımlara, s~fi~~:~EI~~::. "~~2· .2.-5. 
tu-ın1u··k ı·çı'n metrosu 800 ~- Üç renkten, kari ~ık renklerde F k t 1 : ransı;ı mar a spoı man o ar ıçın 

··---------------.... -.'="-··~ ...... . I>' ........ _ ............ __...~--............. --·=...._._ __ _........... _ ... - ... t 
Bursa ipeA'i 1 Triko yününden roplar Eldivenler ı Kolyeler 

!r:n~~s,m~~;0r:nkte reklAm 190 • Tweed de,enlerde 1700 ~:~t~z~klidi, muskiitcr 135 ;t; !~;~:~de;:;n;a~~ı, pembe ve 150 
...... rı •• fi fi •••• il il il •• il il ıs il il .i....._...... - ,... ...... ____ ...._ __ .. ...-.... :: .. -- '-:';--........... 1 •••• -

Bursa jorjeti i Muselin çoraplar Eldivenler ~ Onlükler 
AlA cim modern renkler M. 360 !İ Gayet sağlam cin• ve moda 67 5 Yıkanabilir gUse derisi ıemi01tlı 400 1 Hammlara, bevax atkılı 125 

·-··--·.... _...........----=-~-.... il----------------~ renklerde , • ~~a?.sı~ •• '!1~k!__ ---··-1 ve lsviç~.!_,::._n;:1!._ _ _ ..,,__,.__..__ 
Yünlü kumaş Kuruş Bursa birmanı İ Muselin çoraplar Portföyler E Önlükler 

Spor man tolar için safi yün 385 Güzel cins, metrOIU 360 Ala cins ve ajur hagetJi 85 Hanımlar için marokcnden 750 1 Hanımlara, mutfak 115 140 ·antim eninde M. ufak çantalı ve ııynalı i için renkli _._ ____________ .._ ....................... ..._ ........... ....,. ...... ----------~·--------·-----------........ _................. .. ............ ---= ----~--·---._... ___ .... 
Yünlü kumaş Vual sua Vua çoraplar Portföyler ,- El çantaları 

\tanıoluk, yeni desen, 140 410 350 Ekstra cinıı ve yem renk, 110 Lama marokcnden, her 950 Çoc_·uklar için, muhtnlil 
d M Emprime ve •üzel desenlerde ~ 1 santim enin e · " - _ ajur u renkte çeşıtlerde 

................... 
Hanımlar elbise 

dairesinde 
Gayet iyi cins kumaşlardan en 
son modaya muvafıkycnl ıeıen 
her nevi hazır yazlık elblıeler, 
mantolar, flıtanlar ve modern 
zarif f8pkalannın mOntebap · 

çefitleri v. s •.. 

Çocuklar elbise 

dairesinde 
Cocuklar için baştan ayara 
tadar muktazl her türlD yazlık 
ve yeni ıeıen lcvazımıtı iksa
lye: Elbls~ler, pardeslller, şap

kalar, ve aalrenin müntelıop 

çe~ltlerl ... 

ipekli kumaşlar 
dairesinde 

Yeııi vürut eden )'&zlık en son 
moda elbiselik ve mantoluk 
ipekli kumqların asrJ ve mlln 

tehap çefltlerl. 

-

... ................ ~ 
Yünlü kumaşlar 

dairesinde 

Yeni vürut eden yazlık en 
ıon moda elbisellk ve mantoluk 
yOnlll kumaşların asri ve mun-

tehap çefltlerl. 

75 

B 
u 

Tahtakuriısu~sinek ve air haşaratı-yumurtalarile kat'iyyen 
imha eden FAYDA filemi medeniyette rakibi bulunmıyan bir [ 
h • k • ' tt Türle z.ktsı, Türlı: sermıyeoi ve Türk ımeleslle yapılan F A Y D A emsaUne nazaran daha mühlik, daha müeselr olup yan yarıya dadı ucuz. .lokasu 
arı a 1 san a 1 r • l&tlf ve kat'lyyen leke yapmaz. Bütün devairi devleı n müesscsot, vapur lcumpaDyaları, demiryolları, Seyrisefıln, hastaneler, Hlllllıhmer, ıımebl firketler t 

FAY D A istim•! evlcınektedirler. Kuıu;u 50. yanın kiloluk 75, hir kiloluk 12S kur•ı şıur. Hasan ecza dcpoın. Toptancıları ıcnzillt 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
lsıanbu l'dı Çakmakçılar'dı kuftüyll fabrikasında yüzile şilte 12 liraya, 

yüzilc yorgan 15 lira} a, yığlıboya yasnlc 5 llraya, kuşıüynnün kilosu ı 25 
kuruştan başlar. Kuşıtiyüne mahsus kuınışlar çok ucuz satılır, TeL l<t. 3027 

Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar vemahluller 
müdürlüğünden: 

Taksitle müzayedeye vazolunan nısıf hisse 
sahilhane ve müştemilab 

Bayram geliyor 
Sizde 

~OCU~UDUZU levindinniz. 
jl~ 
~ .· ....,~.,,..,._ 

~ııımmııımııı11ııııı11uımumın~~11ıuu111ımmımtıı 
Büyük Tayyare 1 

Piyangosu ~ 
4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
45,000 liradır. 

15,000, 12,000, Avrıca: 
ol 

DlNTIN 
Nasuhi 

Diş macununu 
ve sefa sürmesi 
ile kıl podrasını 
her yerde arıyı· 
nı.z. 

Arnavut köyünde çifte saray- buz ilmühaberi veya Banka ke
m namile maruf ve halen Fey- faletnamesi ile diğer mühürlü 
ziati lisesi ittihaz edilen atik bic zarfa vaz ve mazrufun üze. 
(2) ve (4) defa (2) mükerrer rine t:eklifnamenin bu mahallin 

Dl cedit 2,2 - 1, 2 - 2, 2 - 3, 2 • ı tefevvüzüne ait olduğunu işa
numaralarla mürakkam maa- ~ ve ihale saatinden . akdem 
müştemilat ve sokak aşırı ahır encümeni iadre riyasetine tev
kargir sahil hanenin vakfa ait di edeceklerdir. 
nısıf hissesi bervec;hi zir taksit- İstanbulun en cesim mebani 

) 10,000, 8,000, 
·Liralık ikraıııiyPler 

• le satılığa çıkarılmıştir. sinden madut ve lebideryada 
1 -Mezkur hissenin kıymeti ve Tramvay güzergahında ol

muhammenesi (86,500) liradır. ması ile mektep, depo, otel gibi 
iJ1 satış bedelinin rub'u peşin ve tesisatı cesimeye pek müsait ve 

"llÜtebakisinin beş sene · ve tamamı tasarruf senedi muci-

ııeş müsavi taksitte tediyesi bince (41000) ziraı mütecaviz 
1 

Bı·r KUMBARA alınız 
meşruttur. ve etrafı yüksek duvarlarla 

2 - Müzayedesi kapalı zarf muhat ve Boğaza nezareti ka-

~~~:a~~f~~:ı~ :~f c;:: (g~rocı~:evesa~~am;:~~:~~~~ f Türkiy~'fş' "8~~k~~~ ·ı 
rihinden (25 nisan 931) tarihne hela ve hamamları muhtevi Pendik Bakteriyoloı'ihanesl müdürlü"ünden: 
kadardır. İhalesi bu tarihe mü- olan işbu nısıf hisse maa müşte .. " " " " ' " 

El sadif cumartesi günü saat on milat ve ahır sahilhaııenin ta- Pendik Bakteriyolojihanesine ait olan Dizel E.M. W. markalı 
dört buçuk~dır . sarruf senedini ve bu baptaki motörün yedek parçalan ile bazı aksamı pazarlık: suretile tedarik 

T~lıpler ınuzayede ve satış ve ipotek şartnamesini ve edileceğinden talip olanlann 22 Nisan 931 çarşamba günü saat 
ınakasa • e ihalat kanunu mu izahau kafiyeyi havi dosyası- Demiryolları İdaresi lianları I J 5 te Defterdarlık binası dahilinde müessseıı lktısadiye mübavaaı 

..Uınce telı:li'.n~elerini ve ziri nı görüp okumak ve mahallin- -~--··~----------------· komisyonuna müracaatları. 
~Z:nve ::;,~~ :~~1!~~~la~r:!a.: de gezip tevsiiAmalUmıat eyle- Devkt demiryollan umumi ıdaresinden: Tntnu ·ıullisarı Unıuını Modırıo~nuden· 

El neyi bir zarf derununa vaz ve 1 ~ek ."!e mezkur şartnamenin Malatya'nın işletmeye açılma tarihi olan 23 Nisanı1an itibaren U U U U , 
.;emhir ve üzerine isimleri ile j b_ır nushasını almak isteyenle- 8 Mayıs 931 tarihine kadar on gün müddetle bilumum mültesik 
;öhretlerini yazarak mezkur ırın İstanbul Ev'kaf müdüriye- Deılct demiryolları b ! asyonlarıl!dan Malatya·ya ve bilmukabele Berliye markalı yeni bir binek otomobili satılıktır. Müzayede 
nührlü zarfı bedeli muhamme- tinde Vakıf Akarlar ve · Malı- ı\lalatya 'dan her hangi lıir istasyona gidip dönecek yolculara gl- 9-5-931 cumartesi günü saat 11 de Galata'da mübaayat komisyo-
ıe göre (6487 .. 50) lira miktarın llıller müdiriyetine lüzumu mii. dip gelme L i ı:rcti pe~ i n c n tes ı 'ye edilmek üzre % !iO tenzilAt ya- nunda yapılacaktır. Almak istiyenler her gün mezkur komisyondan 
lak" · • p ı l ac;ı~t ı r. mulilmat alabilirler. Müzayedeye ~tirak edebilmek için 200 lira 

ı tem matı muvakkate. mak- . rac""tlıırı ilitn olunur 
J'.ızla - '.lt i ı;in bta,yoııhra rnıir~ <.:aat l'dilıııelidir teminat akçesi nrmek JAzınıdır. • 

• 

ihtira llAnı 
•Madeni renk tesirli her tiirl( 

mensucat eşyası vt bunların mrcl. 
imali. hakkındı istihsal olunan ı, 

11-1929 tarih ve 812 numcrolu i ' ı 

tlra herab bu defa mevkii fille koo 
malı üzre ahcre dcvrüfera~ ve~ İ
lcar cdlleccğlndeı taLip olanların (; 
laıı'da Çinili Rıhbm Hanında Roher ' 
Ferrlye mliracaaılan llAn olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 

• Yün tarzında rıebatl bir m•dıl ı 
imali •. hakkındaki icJt için !'in 1 

müdüriyeti umnmlyeslnden i>tihs 
edilmiş olan 11 nisan 929 tarih ' 
586 numerola ihtira beratı bu keı• 

başkuına ferağ veyahut i;tlcar eım ~ 
arzusunda bulunan zevatın ls tonb •d 
yeui postahane arka sı nda A şır Ekı 

di kütUpkcnc<i caddesinde Türkh e 
llaı1 18-2 2 de muki m ı· eklli i 1. \\'. 

_!STOK efcndi ve m"•ıcaaı eını el c•i-~ 

Mes'ul müdür: Bürhaneddin 


