
SALI -10 ŞUBAT 1931 -
5 inci ıpe, JCo 1798 -f\'USHASI & ICURUŞTUR 

; .. s o a J#CJP -.-. an u u a a n m sn o 

2 ııcl sablfcdc : 
1- AıArı atik" tetkikatı. 
2: ... Son Ye barlct haberler 

1 Qacll Hhilcde: 
1- YlzeJJlllkler Garbi 1rak

yadan çıkarllmaları tecll 
•dildi. 

2- Zon2'Uldak da lim:1ın i feri 

oe halde? 
4 llncll sahif.,dc: 

Felek, 2- Sıhhi bahlıler, 
3- Nefrlyat hayab, 4- Hl
lr:Aye, 5- Roman 

5 inci sahifede: 
ı,,;por hnvn:ı 

idam kaçkını Hüseyinin ailesi Menemende •. 
iç YÜZLERi 

l 

Gazi_ .Hz.nln styahat ini/balarından ; Rtlsfcllmhur hz. bir ihtiyarın 
.dtrdını dinieyor - Aydın yolundaki Ce/111tglJ/ll taşmış, sular dtmıryo
lunu kapamıştır. BOyOk Rtisimizi Aydına glJtllren tren sular l!zerfnden 

yllrOyor - Gazi Hz. Aydından ayrılırlarken • 

• 

Ticaret kongresi 
ihracat eşyamızı kıymetlendirmek için 
tanzim edilen rapor takdirab mucip oldu 

Avrupa ittihadı 
Komisyonun davetine icabet ediyoruz 

ANKARA, 9 (A.A) - Avrupa İttihadı tetkik komisyon~ 
tarafmdan vukubulan davet Tür kiye cümhuriyeti hükumeti i
cabete karar ver1'1İ~tir. 

komisyona bir ikigün zarfın dahükumetin muvafakat cevabı 
Hariciye vekiileti tarafından gönderilecektir. 

Sipahi oca/ı kongrtsi dün lnptandı ve yeni intihabat yaptı 
- Va21• a.- •olalaaıı•utı41dtr. 
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ctnbulun eski duvarları lngilterede işsizlik derdi artıyor 
"uf! Su eski taşlardan artık müdafaa hattı bir kavs şeklın- İşsizlere verilen yardıın tahsisatının çokluğundan 

kurtulal~. Gene tekrar ederim de olarak Yediku!e'den Tek!u; 
·i bunlar şimdiki acınacak hal- sarayı'na kadar uzanıyor ıdı. bahisle azaltılması isteniyor 

Şeyh_a_i_d_ı
0 

n_ ogu 
Temyiz mahkemesi Salahattinin doğ 

tarihini 1908 olarak tasdik etti 
!erile biı-e ınknıtı vermekten 447 senes~de b~u_:ı ~teri. tara-
aşka bir şeye yaramayorlar. fına ikincı ve harı~ı bır sur da- -

1 
d ANKARA,9-(A.A.)- Tem- na nazaran maznun cürüm i 

_Bu gibi harabelerin fazla ha yapılarak tahkım olu~u v_e lşsı•zıer.. ıı lsp
0

anya mektupları 1 spanya. 3: lyiz m~hkem~i Şey~ Saidi~ ~ğ~ ~o~~:.u~;~~~~;:a :ğ~~ 
·er tutmaktan başka bir faide- bu hey'etin etrafı da genış hır _ lu Salahaddının dogum tanhıru mahkemesinde devam edile 
en yoktur;bunlan ortadan kal hendek ile kuşatıldı. İşte bu- J t h b t tık 
dıralım:Bugüngeçmişdevi.rle-güntakri~n beşbuçuk_kil~-Ev?i kadınlarapara n ı a a aar 1 Yeni meclis 1908olaraktasdiketmiştir.Bu-,tir . 
. e ehemmiyet vermekten zıya- metre tulunde olarak bakı ka·- • • \ b l or "T.lk" . h kk d kib 
de gelecek zaman için çalışma- mış olan kısrm ,budur. . . verılmeyecek mı? aş anıy .. .. açılıyor ı ı,, gazetesı a ın a ta 
mız laznndrr. Teklursarayı ndan ıtıbaren MADRIT, şubat - Artık buton Is . . " . . . . . . 

B k .. h l · _ ....... _bir sur dosd-0g·ru Halir tarafına ve panyada yeni intihabat yapılaraki1 MADRİD, 8 A.A. - Cortes İZMİR, 9 (Mıllıyet) - Beş lan Tılki ısmındekı mızah 
- u 0 ne şey erın .......... ' 3 d ·ı eb' · · · t · ·· dde · umumilikçe s . kalın t • Amerika Balatkapısı civarına uzanıyor " Cortes,, enı en m usan ve ayan 1 meclisleri 25 martta ıçtımaa kurusa bu maslahat yutulur za esı mu ı 

kıymeti a~ş .. ır' . . . meclislerinin toplanma11 yakla9ı- davet edilmi lerdir. Meb'us in- •, tan menedilmiş ve mes'ul 
lılar tarzmdakı muteaddit ~t: ıdı. . . . H \yor demektir. Bu husustaki kararna fh bat M ~ b" . . ayan mu?,, serlevhalı yazıdan dolayı dürü Raif Nezih Bey hakk 
lı evleri düşünmemiz daha ıyı Yedıncı asırda ımperator ı;ı ı menin neşri tekarrür etıniJtir. Gene 1 ı a ı a ın ırıncı ve . . . . . b 

1 
_ 

raklius ibu son kısmı yıktrrdı ve verilen karara nazaran intihabatta intihabatı gene martın 15 incı haftada hır ıntışar etmekte er takıbata aş anmıştı.· 
olur." d . ı . . .. .. l ak 

1 İştptıe g~ent,~;dgee=::::~: keri~: ~!er ;~1:::~a:~p::a~ ~':~:~~~~~~:.r ı;;:.:ı:-B gun~Xri~i~. ;ı~.A. - Cortes Kızılbaşlar Fethi Bey 
e ya gnn - b" d martın ılk gunu ıcra edılecektr. u 1. l · · · · d t" e 

da İstanbulun bu eski duvarları başlayarak gktaarba dogru tırk en auretle ı-rbk Berenguer hükiime- mkanec ıs ennı~ il~çtım~ ave ıhakv Muntazaın çalışıyor 
hakkında bu yolda cevaplar al- bire kıvrıldı n sonra e rar tinin intihabatı daha ziyade ııecilıtir- unu esası e muemmen Divanıharbe sevklerine 
ıruş idim. şimale ve Halice doğru. uzanır mek istemediği söylenebilir. . ve hürriyetlerin - mesken masu- l '' .. "l d' ANKARA, 9 (Telefonla) 

b d A ------fih uha.lif fı kalann bu ın · · ·· ı k ·· ye uzum goru me 1 Güm" u'"şhane meb'usu Fethi Sirkeci - Yedikule hattı ber ve ura a yvansaray cıvarı~a ... ......,.. m •. 1 n~yetı ~ust~sna oma ~zre -
·di "d"k• "tibara ta- müntehi olurdu: İşte bugun tihabatta alacakları vazıyet a~ca ınıden ıadesı hakkındaki karar- İZM1R,9(Milliyet)- Edirne bütçe encümeni içtimalar 

yunca gı yor 
1 ı • 

1 
• •. •• • .. •• d b d k" '8YBDI dikkattir. Çünkü muhalifler l • · d d · · nin Hizar ağa kariyesinde ya- müntazaman devam etmekt yık olan bu eski bina eserlen- go~?Bulgukmuz uvahr lul ~. (ı es için bu intihabatın hiç bir kıymet ve na~e ~r ~es~Ccen e e ıntı1·şalr k 

nin mütemadiyen uğradıktan ki a erne,. ma a esını ya- eh-.niyeti olmamak lizmı geliyor .. etmıştır. ıoeru ortes mec ıs e- kalanan 34 ~adar kadın v~ erke. müzakeratı takip etmektedi 
arar ve ziyanlara hararetle acı ni şimdiki Eğri kapı ve Ayvan- Her halde lapanya dahilindeki ger- ( rinin fevkalade bir mahiyette er kızılbaşın dıvan~ha:~ g;onden~ Kangal hakimi fe 

z akta "di saray mahallelerini) kuşatmak ııin vaziyetin düzeldiğini söyleyi- lacaklan ve kanunu esasiyi kıs- meyerek mahaUı muddeıumumı 
m D ı m... .. d anı ede- tadır Yennek acele olur. 1 men tadil selfilıiyetini haiz ola- liğe tevdii divan müddeiumumi- surette katledild 

ostum sozune ev llSO senesinde Manüel Kom ispanyada b~ ~~ildiah ge~dgdinilliği~J caklan söylenmektedir. liğinden Edirne Vilayetine bildi 
rek: manzarasının hır ""t acı eştı- 'lm" f ANKARA, 9 (Telefonla) 

_Evet, dedi, bir engel teş- nen bunun cenup kısmını . gar- ren fey darülfünun ta.lebeainin de- MADRİD, 8 "A.A. - Varoş- n ış ır. Kangal kazası hakim ve 
kil eden, bizi boğan bu eski taş- ba doğru götürerek genışlet- vam eden hAlidir: Talebe ıı.'.""v .. Yaı>-1 larda yapılan taharriy~~ netice- tadilat Şarkışla müddei umumisi 
lara bu kadar itibar ve riayet miştL mıştır, derslere gırmeyor. Çunku h~- sinde gizli bir matbaa ışletmek- Vergilerdeki lip B. dün bir cinayete kur 
dog"rusu fazladır. Bize daha ya O zaman akvamın müthiş mu ııün hala mevkuf ~_tu~_an bır ~-okd m_u- te olan bir komünist tevkif edil ANKARA·. 9 -(A.A.)- Mu-

. · d d 1 b .. tü · nevver vl\· dır. Darullunun mu erru- l h k ti gitmiştir. Vak'anın cerey 
kın olan eşyaya iti~r ~delım. haceretı~. ~?- 0 ~yı u n cı- 1 ~ılız ıre'"' n ıtırı leri arasında da siyasi fikirlerinden miştir. Kanu~ue':"'e. are e sakkafat ve erazi vergilerinde hakkında alman tafsilata g· 
Zaten bugün hiç bır şehır .Yo~- han~a ?ü_kum surmekte olan Miss E!nndb!tld d~layı tevkif edilip te tabliye .. ~ilme esnasında ~evzı e~ılmiş ol~ p~o yapılan tadilata mütedair layiha gece saat on sekizde evine d 
tur ki etrafaıa duvar c;ekılmış asayışsızlik T~odoz duvarının lngilterede iısizlik mesele.ı;i nuı olanlar vardır. lıte Darul~nun paganda nsalelenne muşabıh yakında meclise tevdi edilecek- mek üzere kasabanın oldu 
olsun.,, mümkün oldugu ~adar ~uh- gittikçe kendini lıissettiren bir talebesi ~revl yapmı aklTa -~~L~li dpro- binlerce risale müsadere olun- tir.Layihaya göre irat getirme- işlek bir yolunu takip eden 

N kadar d ı 'l d tt" · k b" edilmesıne saık ol- h 1. · 1 / "lt testo etmıt o uyor ar. """"'run ers B dan b ka k mü , .. e e ı ser e ım 1se em ııı.a . dert a ınr a mıştır. ngı ere 1 . ediği · b ·· d bir ta· muştur. un aş o - yen arsalardan binde beş ırat !ip Beye Kangal şube reısı 
onlara karşı istikbale matuf bu muştu. B~a .~ıdd~n .m~vaff~~ büyük br buhran geçiriyor. Gün ı:.:;: ~~ıeler ~.r:ığ;::~~..: hükU-,nistlere ait büyük bir silah ve getirenlerden binde 12 ve'alelit- gelmiş ve kendisi ile görüş 
gibi encliş~ v_e müla~az~l~ der o.~dular, _c;uı:ıku. bu ıstıhkam bu- den ~!!e adetleri artan İ§sizle- met hcı; ay ~ar.ülfü~unlan. takip ~!: mühimmat deposu keşf~lunm?ş lak diger eraziden !binde on ver istediğini ileri sürerek çok t 
meyan edildı. Lakin fıkrımd.e t~n ~zmıneı atıkanın eı:ı ku':'vet re hukumet yardım etm~kte~ ~ekted~~· Hu~umetin.yeaı ne,retti~ ve birçok kimseler tevkıf edıl- gi alınacaktır. ha ve sapa bir yola doğru il 
ısrar etmekten vazgeçmem, zı- lı mudafaa hattını teşkıl edıyor dir. /§sizlere devlet hazme~ı, bır teblıl!"de şoyle denıyor: .. ~n ~- 1 miştir. mesini temin ettikten sonra 

t "-1 · hakkmdak" "d" y 1 b" ne zarfında vu · · d b nunusanı ayı zarfında Darulfunun il• Adi" .. , , 
ra stanbul sw en. . . ı ı ı. a ruz ~.n se .. yardım etmelı mı, e erse u- yasi bir takım tahrikata sahne olmut d . ıye encumenının den mükilemesinin tarzını 
bu muhavere hepımızı ve .her- kua gel8n duşm~ h~cumlar~nı ııun hududu ne olmalıdır;... . ı tur. Bunu da sebebi kanunuevvelde Almanya a vazıyet d • f . . ğiştirerek Galip Beye hüc 
kesi alakadar edecek mahıyet- durdurmak ve !?usk~e~ ı~e lngiltecede amele hükumetı- vukubulan ihtilal hareketlerinin tesi- BERLİN, 8 A;.A. - P~~a Baroya aır te sın miş ve müddei umumiyi feci 
tedir. Eski zamanın duygusuz kalmadı, uğradıgı şıddetlı bır nin işsizlere ettiği bu yardım ratıdır. Bu ta~rikata mani~~ iç_in dahiliye nazrn, diyet meclısının ANKARA 9 (Telefonla) - surette öldürmüştür. Yapı 
kayrt81Zlığı ile bugünkü fazla çok zelzP.lelere de hayret vere_- fazla olduğu iddia edilmekte- d~lfünun hır ay daha tatil edilmış- feshi meselesi hakkında halkın Adliye enc~eni baroların res ilk tahkikat cinayetin on 
hararetli ve gösterişli sahte cek surette mukavemet cttı. dir. O kadar ki, mi/Jeti atalete tiru··ı.· . darülf'"'" nlan tatil et reyine müracaat edilmesi mak- mı müessesattan olduğuna da- denberi hazırlandığını mey 
takdirkirlık arasında atik devir Filhakika 447 ve 5.54 ve. 557 ve alıştırdığı ve bu yüzden. çalış- mck~e:::,.d önü':Üzdeki intiba_- sadile çelik miğferliler teşkiia·. ir verdiği tefsir karanndaki es- na koymuştur. Şube reisi, ci 

a !ere mensup definelerimizin en i40 ve 986 senelerındekı ~elze· mak ve teşebbüs gibi şımdiye. bat devrc-.!nde bntıldığa mani ol- tı tarafından vaki olan tr.lebı babı mucibesi çok mufassaldır. yeti soğuk kanlılıkla itiraf 
~ güzel parçaları toz haline gire- leler neticesinde surun bır çok kadar lngiliz milletinin en yük mak içindir. reddetmiştir. Encümen bu kararmı 9 madde miştir. Galip B. yaralandık 

, ı 1 rek zail olmaktadırlar. Mesele- aksamı yıkıldı, fakat bu zara~- sek seciyelerinden sayrlan me- . .°i'Icr.~~"!'tan ?'4arif ~~.1 da PARİS, 9 A.A. - M. Bnı- ile •ispat etmekte ve hakimler sonra daha bir saat yaşamış 
yi burada açıkça mevzuu bahset lar d~rakap tamir_ olundu. Bı- ziyetlerin fe!ce uğradı~ı söylen :;:,~;~;~~~e!1J.t':'~: is~!.":°.: ning'in muvaffakiyeti~den .bah- kanunun~.7 nci ve 14 ün~ Cena~esi ?ugün halk~. ~-m 
mek. ve her ne ~~ar b_azı .eşya z~ns ımper~torlugunu so~ teh- '?~ktedlT. Bır erke~: bır kad~n bul etmeyeceği • bildirmiıtir. 1 seden Temps gazet~s~ Reıch~· maddelennı bu meyanda tasnh teessurle;ı atas.ında. go;n~l 
nın ızale ve tahvili faıdelı ve dit eden felaket yaklaştıgı za- ıkı de çocuktan murekkep bır Darülfünun sençlği ispanyada si- tag'ın dünkü celsesırun mumaı- etmektedir. tür. Katıl tevkıf edılmıştıl-. 
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zaruri ise de bu eski duvarların man bütün silr 1433 - 1444 se- amele ailesi farzedinr'z ki, çalış yaıi işlerde hesiılıa katılacak bir kuv' teybin siyaseti için büyük bir 
kamilen ref'ini isteyenlerin hak nelerinde yeniden .muay.ene ~e mak yaşında olan çocuklar da vettir. Her. h.alde önümüzdeki intiba- muvaffakiyet olduğunu ve bu 
sız olduğunu isbat eylemek is- lazım gelen yerlen tamır edıl- dahil olduğu halde kadın ve er- ba~ dı;~$ını~ ."z heyecıonlı olmaya- keyfiyetin Almanyanın kalkın-

• b" tal · · ,v d ed k" T"" ki k k · • k I 1 y-kıl cagı aoylcncbılir. . tenm. Zaten bu yolda ır e- mıştı; vır erec .. e ı ur er e .ışsız B mış o s.u_~. u · - ması için masraf olan mesaıye 
bi dermeyan edenlerin kusuru e~ musı?"ane ~udafaaya .. tesa- metı1! ?unla_ra .ver~ı?ı haltal~k Yenı' Zeland zelzelesı" itimadı takviyeye uzun nutuk-
-ekseriya vaki olduğu üzere- duf etmışlerdı. Fakat Turkler hepsmı geçmdırebılıyor. Egcr laran daha ziyade medar olaca- TALEBE YURTLARI mevçli telsiz istasyonl~ı bitmiş 
srrf cehalettiır, çünkü onlar ken o zamana kadıı:: malfun b~un- bu ıf.ört Jqşi çalısacak olsa ?it-, WELLİNGTON, 9 A.A. - ğmı yazmaktadır. Filvaki, M. ANKARA, 9 _ Halk fll'kall bü- tecrübelerine devam edilmekte ve 
dilerince tamamen meçhul er mayaı; harp alatı?dan mu'..ek- tabı dal?a ço!' para kazanabı!e- ' Evvelce zelzele vukua gelen. Bruning'in haiz olduğu ekseri- yük vilayetlerde talebe yurtlan tMİ• neticeler a.l~tadır. Bunlar, 
lan ""Yl. r." rçabuk mahkftm ey~ k.ep agır topçuları.le sürun. uze- ceklerdır. Lakrn o .k. adar çok r. ... a mm takada yeniden bir takım' yet ru"sbetsı"z ı"se de vücude geti- ederek fakir çoeuklann okumalarını cut hatlara ~veten telgnf muh 

"r" r- 1 d k - - h k la 1 tır d .. ·· ektedir ratında muavın olarak kullanıla leyenlerdır. rınde ve Topkaf!.ı ı e !Ç .. ırne a- zanma?"a !uzum g_ormed~n ~- tezelzüller olmuştur. Hasarat rilmiş olan siyasi koalisyon 14 o Y •t mayı uıunın . lardll'. 
Şu halde iptida bu surlerin pısı arasınd~ hata _gorulmekte kCımetm yardı'!u ı!e geçmmege evvelce sarsılmış olan bir taknn e lUl intihabatmm Almanyada BEYGiRLi ZiRAAT TAK- YENi ORMAN KANUN 

tarihçesini hülasaten hatıdata- olan rahneyı açmaga muv:ıf!ak razı olan bu aıl.~nın efr~dı ar- binalarııı çökmesinden ibarettir. i~das etmiş olduğu vaziyeti tas: YiYE EDILCEEK ANKARA, 9 _Mecliste yeni 
lım: oldul~dr vKe bu suretlet ,tan~ıhu- btr~l' çallışmahY.~k~uzum godrmeye- M h k 't hih etmiştir. ANKARA, 9 - lkbsat veületi tekkül eden muhtelit encümen, 

Malfundur ki Roma impera- mumı e. urunu vus aya nı a- ı ır .. ~t~ u ume~ .ra.r. ım.mm eş ur omı acı BERLİN, 9 A.A. _ Müns- memleketimizde beygirle ziraati tak- orman kanunu layibasmın müzak 
toru olan ve "büyük,, Iağabile yet verdıler. İmperator K?stan tahdıdı lazrm. ge~dı!f.mı ıddıa e- SOFY A, 8 A.A. _Makedon- ter'de Almanyanın dahili siya- viye ebnek ve mümkün olduiu ı... ıine batladı. Çolı: uzun olan bu 
maruf bulunan birinci Kostan- tin 29 Mayıs 1453 te payıtahtı de11ler bunu ılerı surerek muh- k"l' Mih .1 f ah . . k .. 

1 
dar kolaylıklar yapmak emelindedir. nun, bir aya kadar tetkilra~ i 

tin 330 senesinde imperatorlu- Fatih ikinci Mehmet'in eline telif mis11ler de zikrediyorlar. ya teş 1 atınmf"z az:ıı:ı ~ny ı- seti hMakkmB d~ bır tamnut~ t sbedoye~ Beygirlıkle z~ eril~::..:ylüye viai oldiler~-~liain bu devresmcle 
' · · 1 b" h'" E k"d · · k 1 1 k na mensup na ı . o- yen . runıng, ıra kolay lar goat . una .......... ğun merkezini Bizans şehrine teslım etmış o an , ır ucum es s ı en ışsız a an ame e en- h Gi k f "ki şahıs ta f 

1 
ediy tm mall Ormanlarla aWmdar erlıabı ti 1 

' naklederek bu sehre Kostanti- nasında can verdi. dilerine teklif edilen başka işle dan k ~r d~lın~ f ra ın- olarak yapı anin t be~· lmadı IZMIR BARLARINDA KA- ten budan, liyibalarm muhtelif 
no 1i ismini ,;erdi ve bu eni l ri kabul etmek mecburiyetinde ' an ~t e 1 1.ş ır. buhranın yeg e ~ 1 0 • - DINLAR amıI.rma ait mütaleanamelerini e 
b• lpod . ..d f . . Yb. (Devam edecek) VAH T idi Ak~ı· takdirde edilen yar-' Katiller teslim olmuşlardır. f;ını kabul ve teslım etmtş ve IZMIR, 9 (...,,,,__.) _ c.,; __ •• , .... ııöadenniflenlir. e eyı mu a aa ıçın onu ır · · 1 · r · · · bil ,._,._ 
duvar ile kuşattı. Avusturya cümhur reisi dım kesiliyordu: f'.ak~t ?onra Yunanistanda intihabat 1 Re:t:~şarkmec ~sıı;:1:r::tmu! :.~ıı:=':,~ça.!l'::id:'G TEKAÜDE SEVKEDILEı 

Vaktile Samatya civarından . . bundan vaz geçıldı. Şımdı me- LA t AA A çes ya . mab _,,__.,,.,_...__ .._ •• LERIN AYLIKLARI NAS 
"ft·la --•- U k kadar VİYANA, 8 A.A. - Reısı- sela işsh olan bir maden ame- SE N K, 8 . . - yan venet hususunun kabulünden bir ~ •-·-- _. VERiLECEK~ 
._ y....... n apanı,na ·· · "hab b" · · · · · ih ba b d hara tr b" ' · • nnl • • aaade etti. · 

bu . d b .. h" cüınhur ınb ı ınncı teşnnın lesi kendine teklif edilen deniz ınt a tı ura a .. re ı .. ırısonra tatıl etmesı teme smı AKHISARDA ZELZELE AN"'"D" 9-Telraüt kanı• 
ub~ ka'~~- en ugun ıç 18 inci günü yapılacaktır. işini kabul etmi:vor Kendi ihti- surette cereyan etmıştir, Hukil-, izhar evlemiştir. OLDU L~ H_.- "bin t 

ı ır şey uıl4lluştlr. " · , d" k zanmı r "--~ nua uonuu ma ....... ı mucı ce 
412 ile 439 seneleri araaında 1 sası haricin~e iş. k_abul e.tmi- met namze ı a stı . BERI:lN, ? A. A. -, ~ IZMIR, (Milliyet) - AldUaarda lit eclilen mem~r ve zabi~~n . 

ve prk imperatoru ikinci Teo- Zekat ve fıtranızı yor. Asağıkı yenı bır teklıften tahsisatı verılmemesini ve işsizleri de ta Croı.x Hındenbu~ un be- tiddedl bir ....... oldu. Niifıuça - aylıklan, tekaade ·~~ ........ ~p 
d da hre · · A t bahsediliyor. resmi iş idareleri tarafından kendile-! yanatıru neşretmektedir. Müşa· yiat yoldur. den aydan evvel Yerilır ve o tarihe 

o_s ~~m h ~ d mını .. n~e Tayyare cemiyetine LONDRA, 8 (A.A) -Ticaret o- rine teklif edilen her hizmeti kabule rünileyh bu beyanatında sabık DIYARBEKIR VE EDiRNE ~ ııl~ peıin aylıklar ken 
mıus gıtti çe U U unun ote .. - ' dası işsizlik komisyonuna bir teklif- m~bur tutan eski usule avdet edil- K fi tm · · ta · l nnden ıwı ıılımr. 
ne .taşmakta olan şe.~in ~trafı- veriniz. te b~lunmuştur. Ticaret odası bu tek meaini ist~m.iftir. Bu~dan bat~ tica ayz~re ıraı:_ e esı~ vsı~ TELSIZL~R . .Mııliye veületi oon !'"Al'lıiı bir 
nı ımpesatorun eınn uzeınne ye • lifinde evli kadınlara ve ıs yaşına ret od~sı ışsule_re v~rilen ta!"~tm eyl~ış oldugunu teyıt etme .ANKARA, 9 - Diyarbekir n E: ~e. bu. P!'ranın ıı:en almmamıı 
ni bir sur ile çevirdi. Bu yeni gelmemiş olan çocuklara tazminat fazlalı ına da dıkkatı celbetm tir. 1 tedır. dlrnecle yaptınlmııkta olan afak bdu Dl bildumııtir. 

- - -- - --- - - - -- . ti idrak edince Foransanınmen- mandır. Pierre Loti'nin kendi- mazeretini ve sebebini anlatan yoıılarda da basılmıştır. Bu ki- "Türlder''-Ünvanlıbir mukad 
Haftalık edebi musahabe: faati de bizim dostluğumuzda sine testti ta bu eserinde görü- cesur, canlı ve haklı kısnnların taba ithal edilen parçalan mu- me ile Farrere'in hakkımızd 

v· H.. 'd k olduğunu takdir etmiştir. lör. Muharrir, dördüncü eseri da, eserin vak'amn fevkinde ya harrir bilahare ayn hikaye mec his ve fikirlerini toplu bir 
Büyük Fransız edibi dostu- ıctorı u'fco dan d g~çere d son İşte Claude Farrere ta 1903 olan bu hikayede "Les Civili- şayan bu teferrüatmdadnr. Hat- mualanna ve kitaplarına almış rette ıfade eden bir kitabı 

muz Claude Farti:re İstanbul zlamh~n ~rda k~ aı; evumd he ekn a- senesinden bu 1931 senesine ses. (Medeniler) ünvanlı roma ti milliyetçi muharrirlerimiz olduğu cihetle digerlerinin ta- Muharrir mukaddemesinde 
ve Ankarada iki üç konferans ey ımız e ı an ane a a uv- " . · b d b · nca ank" ·· h ·ı T"" kl r d" Cl d F - b" kadar bir çok gazeteler ve mec nını nafile yere doldurup uza- arasında bıle tatlı su frenklerı- m an sonra u esen ay zam ı vuzu u ı e ur 
vermek ve bize dair yeni bir e- vet ıy bat. h adu e - · a:rere 1 1r~z mualarda lehimizde bir çok ma tan teferriiattan ve basit sahife ni onun kadar anlamış ve anlat saymağa lüzum kalmamıştır. sevmesinin ve Türklerin d 
ser yazmak için ibir iki güne k;ı sonra se ecegımız eser erın . . . . d kurtulm d h . . · , H.. s 1 ) 1 · · 
dar tekrar memleketimize geli- den birinin mukaddemesinde kaleler neşretmış, bır çok ıftıra ler en UŞ ve a a o za mış bir muhaırır yoktur. Bır Pı- 'Roxelane,, ( urrem u tan man annı sevmemesının 
yor. ve bir dıgerinin metninde bu !ardan b~z! tebriy.~ etmeğe ça- "!andan kendi kısa, asaıbi ~e ça errve L~i vardrr ki .o bu kitabı vak'asını tarihimizd.en a!an, ?Y manevi ve hissi digeri akli 

Claude Farrere, meşrutiyetin 1902 senesinde, memleketimi- lışmış, .b~zımle .muşterek men- lak tar~ ~ulmuştur. Vak anın b~ge~ış ve sevmış ~lacaktır nanmanuş, kısa bır pıyestir. intifai iki sebebi mevcut bul 
ilanından evvel, 1902 de 1stan- ze mektepten daha yeni çıkan f~~tlennı k~n?ı v_atandaşl~rına ehemmıyetli o!an eşhasının sa- ç~~~ bu~a?a tekrar ~dıle~ ke.n Bunun da ancak 1_000 ~usha b~- duğu anlatıyor. Şarkta kur 
bula il>k geldiği zaman henüz her Fransız genci gibi, nasıl gostermek ıçın hır çok ugraş- raya mensup bır paşadan maada dı fıkırlerıdır. Bu vadıde hiç bır sılınrş numara~ bir luks. 1;<1b ı olanın ekseriyetle bir mü 
pek gençti ve edebiyat alemine son derece Türk aleyhtarı ola- mış ve yazmakla kanmayarak sı İstanbulda tesadüfen yaşa- Türk kalemi bu kadar mütaas- vardır ve bu kıtabı . şehrimızde man olduğunu, binaenale 
yeni giriyordu. Fransız edebiya rak geldiğini ve 1904 senesinde bu fikirlerini. biır çok ~onfer~s- yan ecnebilerdir .. "Katletmiş o- sıp ~örünmeğe cesaret edeme- bulup okı:mak kabıl olamadı. bizi müfte~ileri.miz~ karşı m·. 
tının ·air ve asil Lamartine'- ise buradan "tepeden tırnağa l~ı'la da tafsıl ve teşnh etmış- lan adam,, da asılzade ve yaşlı miştır. Roxelane nın ma~e~ası Cla~de faa etmenın bır vıcdan vazı 
den, r~ssam ve keyifli Theer dek Türk taraftarı,. olarak av- tır. Bu .muha1!i~n bize dair ro- bi~ Fransızdrr .. Bu. eserin in?i- . "Fin de Turquie,, (1:'ürkiye: Farrere'e ~~ t~_sır ıcra e_tmışe s~ olduğunu .. ve m~nfaat_ .ci 
phile Gautier'den, ve hassas ve det ettiğini hikaye ediyor ve o maııı., pıyes, hıkaye, hatırat, se- mızde ~sıl m_e~y~ti ve h~ld nuı sonu) ~al~an hezı;netl~rı benzey~ı-, çunk~ muharn~ ~: tınden de Turklerın maglub 
h' !yatı Pierre Loti'den gelen zamandanba•i geçen uzun sene yahatname, v~ makale mecC?u- kıyrnetı şehrımızın maddı ve zamanında ıntışar etmış, bıze dan saır eserlennde de hır iki ti şarkta Fransanın mağlu 
r·· klere taraftar bir an'anesi ler zarfında bu kanaatinde hiç ası olarak 7 ~ı~bı va~d~r. Bına manevi güzelliklerinin tahlille- muhabbetk&: olan ~e bizi ~ü- kere bahsetmiştir. ti demek olacağını söyley 

ok değildi. Fakat. maattees- bir tahavvül olmadığını söyle- enaley~ .eserını~ hey.eti ~~~- rinde, tatlı su frenklerile dolu dafaa eden ıbır eserdır. Bu kıtap "L'extraordinaire aventure d' Farrere bizim bir çok iftir 
ı. i , ta 1527 senesinde bizimle yor. Çünkü medeniyetimizi an- ~uası ~.çındı: !u~kler!n b~y~k Beyoğlunun asil gözlerle görül ancak ldks bir tabı ile 500 tane Ahmed Pacha Djemaleddin., altında kalıp ezilmemizi 
ittifak etmiş bulunan Fransa- !ayınca bizi sevmiş ve aleyhi- b~r rolu ~.e Turı~ıyen!n buyuk müş ve intikamımızı alırcasına basılmış. Claude Farrere'in e- (Ahmet Cemalettin paşanın ha doğru bir sebebe, hakikati 
nın edebiyatındı. bile, eğlenen mizdeki fikirlerin nasıl iftira hır mevkıı oldugu aşıkardn:. yapılmış tasvirlerinde, biz serleri yalnız alelade tabılarla rikulade sergüzeşti) yalnız baş- tefll)eği ve kendimizi müd 
Moliere'den, sırıtan Voltaire'- mahsulü olduğunu görünce öf- Bize dair bu eserlerinin ilki Türkleri memleketin sair unsur iktifa edilmiyerek bazıları böy· taki ve ünvanını kitaba veren etrneği bilmediğimize atf 
de!l, homurdanan Chateaubri- kesini düşmanlarımıza karşı olan "l'Homme qui aasassina,, larma tercih eden ve kusur de- le lüks tabılarla, bazdan da hal- hikaye ve onu takip eden diger yor. Bu kitabın başındaki 
and'dan ve iftira ve küfreden. tevcih etmiş, ve nihayet hakika (Katletmiş olan ada~ bir ro- ye gösterilen her hareketimizin ka mahsus olan ucuz kolleksi- altı hıkive ile devit. bir de uzun hikiyeyj., Ahmet 



Antrenörden 
nasıl istifade 
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Davis kupası kuralarını Fransa 
cümhur reisi çekti 

19JI 

Eliza sarayında yapılan merasim 
edeceğiz? \ 

t Dört sene evvel '"Tres sport,, Bizde yatağından kalkınca 

Aynı hastalık 
Fransızlar da tek 
seçici isteyorlar 
Fransa milli takımının İtal

yada uğradığı ağır mağlftbiyet
te sonra Fransız'larm gözü açrl 
dı. Gazeteler seçme k<ımi.syon
larının, Federasyondaki müte
hassısların toplu tbir halde iş 
görmelerini yazıyorlar. 

lllccınuaaı, iki sualli . br anket yinni dakika jimnastik yapan 
ga ''tllııştı: sporc11 çok değildir. 

at:IJ mii-
2 

1 - Sporun en kısa tarifini Beynelmilel olmuş futbolcu-
dl .._ Antrenörün en iyi9ini, so- !ar arasında bile, ip atlamayı 

11ıırordu. l beceren, lobut çevirebilen az-
M" ,__ __, d"'-l · drr. Tabii bu kadar hazırlıksız 

ute .... ss-arın ver ı .. erı 1 . . · k .. çtur .. 
ce.,aplar için.de doktor "Bellin genç en :ı:.etıştırme . gu . · 
dıı c ' . . . . . Antrenor meselesındekı hata 

r 
·L oteau,, nunl\riler, bınncılıli 1 d b' · d alnız hali 
~•zandı arımız an ın e, y 

· dütilnmemizdir. Hep olmuş o-
. ;. 

1 
Beynelmilel nazariyeciler i- yuncuları düşünürüz. Oyunu

~~e sivrilmiş olan doktor, ~- nun şahsiyetini yapmış._ ke':1di-
ınl ~ı suale -- Spor beden terbı- ne mahsuı telakkiler edırunış o 

~&inin nihai ve mükemel ıakli yunculan değiştirmek kolay de 

11 
•• ·.Dedikten sonra, iyi antre- ğildir. Olgun oyunculara stil 
0tii föyle tarif ediyordu: defiştimıenin çok tehlikeli ~1-

i .1:ri antrenör. uzaldaıtılduı ıonra duğu basit bir kaide haline gır-
111 luıluuı.r.. miştir. 

_. Memleketimize gelon antre- Bütün bu ihtimaller ve gor
kilİ ~lerden iz <bırakmış, yahut izi düğümüz tecrübeler ortada du
Ga· d~~cak. ~i~isine tes~~üf etme- rurken, alaylı olduğu muhak
ba~ f11111z1 ıttnf etmelıyız. kak olan Kolonati'yi eskilere 
aıı' B lCt ~un sebeple~ m!'.lUı_ndur: hasretmek, hata~rı. tekrardan 

ltıo~· p~ra ve~mıyecegımızden, başka bir şey degıldır. 
der 1töı:• ~anı s.?or m~a~sm, Mekteplilerin memnuiyeti 
tlrı:::yıno~~ yHuksteklerıib~. ~e- kaldırılmadığına göre, Kolona-
cl ·-· an er g ısın- . ~en de istifadeyi bilemedik. Va tinin faaliyetini klüp~erden zı-
~~ Hanter de, alaylı bir antre- yade, mekteplere tevcıh e:mek 

tı.ordü. Fakat uzun tecrübeleri, istikbal için yegane çaredır. 
0~u ümmi mütehassıs derece- Körpe oyuncular antrenörün 
sıne yükseltmişti. tarzına daha kolaylıkla uyabi-

ffanterin bile, derin bir iz bı- lirler. 
ttlttığını iddia edemeyiz. Şimdi mekteplerimizde, an-
Geıen tre ·· 

1 
d trenörle ralışabilecek dereceye an nor er en tamam .,. 

lttifade d ed'~· · · al gelmiş cocuklar da çoktur. e em 16 unı%1, y nu: • 
~1ırenörlerin kifayetsizliğine Yüzlerce lira maaşla gelen-
Xilı:Iememelidfr. Sporcuların den bk iz kaldığını istiyorsak, , 
<IQ, yilbek antrenörler jr;n mü- bugünkülerden ziyade, yarınki-

tı!· Ce ,,-iıılı hhez olmadrldarını kabul et- leri kayırmalıyız. 
ii.I ~liyia, - F. K. 

cJ 

Otuz bir milletin iştirak cde
ceii Davis kupası kuralan Pa
riste Cümhuriyet sarayında, bü 
tiln sefirler hazır bulun.duğ11 bir 
halde Cumhur reisi tarafından 
çekilmiştir. 

Bu içtima pek mükellef ol
muş ve bütün ecnebi sefirleri it
tirak etmiştir. 

Reisi Cumhur kuralar çekil- ' 
dikten sonra hazıruna döne-

Reis spor muhitinde, İtalya 
da dlduğu g~bi, tek seçici usu
lünün ıkabulü için !kuvvetli bir 
arzu başlamıştır. 

Oto ve fut<bol gazeteleri; ar
tık b11 kararsızlıktan bıktrk. Fe 
deraıryondaki intihaba göre, 
her sene değişen milli takım na 
!hak yere mağ'lilp oluyor. Müta
leasmdan sonra, mütevali mağ 
lUbiyetlerin Fransada futbolü 
öldüreceğini kaydediyorlar. 

Fraıısıa talkımmın eski kap
tanı:, Parislilere yazdığı açık bir 
mektupta: 

Hiç bir miblet bizim kadar 
mağltl.biyeti !hazmedemez. Bu
na mide sağlamlığından ziyalle 
hissizlik demek doğru olur. 

Hariçle bay ölçüşecek dere
ceye ıgelinciye kadar dışarı çık
rnamallıyız. Kendimize göre o-
1an takınılan memleketimize 
getirerek futıbol oynamalıyız. 
Diyerek mektubuna böyle ni
hayet veriyor: 

Mağlilbiyetlerle bir ~ey öğ
renmek nazariyesini kabahat
leri sahte bir sporcu tel~kisi 
ite ,gizlemek isti yen idareciler 
icat etmişlerdir. 

Esası galelbe olan bir işte, 
mağlubiyeti tabi\ görmek ka
dar saflık olur mu? 

Beceriksiz, otoritesiz, mev
kilerini tutımak için kuvvetli 
kulüpleri memnun etmek üzere 

1 Fransa takımlarını fena tesbit 
eden dört yüzlü demokrat teş
kilattan bıktrk. Tek seçiciyi, 
yani diktat.örlüğü kabul etmek
ten başka çare kalmamıştır. 

Bir diktatör ki, beş senede 
bir intihap ediflsin. Bu suretle 
her seneki intihaptan müteessir 
olmamı. .. 

Fransı:zlann akılları başları
na gelir gibi oldu. Dansı bizle~ 
re ... Biz de ayni hastalıkla ma
lQlüz .. 

rek; 
Efendiler! Size bir şey söyli- etmiyordu. 

yeceğim. Daha doğrusu, bir iti- 3 - Fazla olarak, teknik ve 
rafta bulunacağım. Yuharda : Kapaııkurt şampiyonu maddi hususatın temini için, a-

-- Tenisten çok anlamam, fakat ve Fransa tenis takımının kıymetli matör ve profesyonellerin işti
geçen sene Davis kupası final tlemanı Borotra. Aşa/!ıda : Pro- rakini istiyordu. 

f maçında gördüğüm samimi re- fesyontlll!e geçer ge~mez kendisi- 4 _Amatörün tarifinde Bey-

i
, kabet, o asil disiplin havasına ne TOO bın ı.ıralık bır turne teklif nelmilelle hem fikir değildiler. 
hayran olmuştum. e~ı/en Fılde~ Beynelmilel tenis federasyo-

1 

Bence çarpışan biltün şampi yemek ".e. ıçmek ~aırıç olduğ~ nu, olimpiyatlar harinde şam
yonlar hem ayardırlar. Mükafa- halde, bı~ım. P?ra ıle 100,000 lı- piyona yapılmamasını kabul et- , 

1 tı hepsine vermek isterdim. Ne ra V?~edılmıştır. mişti. , 
yapayım ki, kupa bir tane idi. Dıger taraftan New - Y o~k Olimpiyat komitesi de, birin 

Demiştir. 1 ta 18 Şubatta başlayacak bır . iki' · maddeleri F 1 L T . . . ı tum t. ed'l . . cıve ncı .... 
Cumhur reısının bu nutkun- Buva ter ıp 1 n;ııştır. in arzusu veçhile kiıbul etmişti. 

1 
dan sonra dakikalarca tenis üs- r t ~ tuı;n~vay~, ~ılden'. Hun- Arada halledilemeyen nokta, 
tüne hasbühal yapılmı~. Bir ara Reı;c.h arde.. .0 zke ud vekVI ın~ent amatörün tarifi meselesi idi. • r· · k ar s ıştıra e ece erdır . Polonya se ırı en sonra urayı ş d.. h . . · Prague kongresınde kabul e-

k . ,. . t d 1 • • u ort meş ur tenısçı ara- .. .. .. "f 
çe tıgın~ ışa~~ e ere.•, tenısçı sında yapılacak maçlara ahali dilen e~asa gore ~toru ~an 
Borot~a. ıle şoyle şa~a~aşı:nıştır. fevkaiade rağ•bet gösterdiğin- etmek ısteyen komıte, tenıs fe-
- Azızım, bununla ıkıncı defa- den b'l ti · f' a~ı derasyonunun bu hususta gös-. k ı e erın ıy " arı arttırıl- . . _. .. 
dır b, sonu~cu ~ry_?rum. Ku- mıştxr. termek ıstedıgı musamahaya 
i raını çekmege gıttıgım za1?~ 1 Yakın mev'kiler şimdiden kil. razı olmıyordu. 
, vazoda son n~mara. bana duşu- milen satdmrştır. Profesyonel olduktan sonra 
yor. Temennı edelım, burada • • amatörlüğe avdet edenlerin 
sona kalan sahada dona kalma- 1932 olımpıyadında olimpiyada kabul edilmemesin-
sın. . . tenis oynanacak mı? ?e ısrar eden komite ile, aksini 1 

:ı 

Atlet yıldızlarımız 
hayatlarını 

anlatıyorlar •• 
-:s- den bire nasıl oldu bilmem, ga-

( Gt:çen nOshanın devamı ) · liba kozumuzu paylaşalım diye 
Hemen bir "Spor alemi,, al- çocUklar onunla bir koş11 yap

dım. A ! .. hayret, bu şık giyin- ınaklığırnı teklif ettiler. Hatti 
miş delikanlıyı, Türkiye 100 küçük kızlardan biri galibe 
metre şampiyonu dedikleri bu· mükafaten -ah bu ç~uk hül-
Raufu ben tanıyordum. O da . 
Kuzguncukta otururdu. Bazen y~ları- saçlarından bır tutam 
ona iskelede tesadüf ederdim bıle vadetti. Bahçenin bu tarafı 
fakat bn t~sadüf ettigim kiba; öğleden sonra hiç güneş almaz, 
tavurlu gencin, bir şampiyon ol evin arka cihetine düşen otu:ı.

duğunuı T~rkiyede ,.n_ çok ç~- kırk metrelik düz bir yerdir. Ko 
buk koşan ınsanı oldugunu bıl- şu bir limon ağacını ta 
mezdim. İşte ben de kosuya kar bu·· ilk' b' k .. .. dıyab~' 

·ık h · . 'd Y ır sa sının onun e ı-
şı ı arzn ve eves, gıt gı e .. .. 
kuvvetlenen aşk, o günden baş- tecek ... Kız, erkek, butlln ço
lar. cuklar oraya birikmişler içlerin 

Mektepte, gülmiyen pek nadi den bir tanesi,' elinde mendili
ren konuşan fakat herkes tara- şaret vermeye hazır. "Alp .. la 
fmdan sevi.l~n sporculuğu ile ben, yolun ta, öbür ucunda yan 
tanınmış bın vardı: Hocamız k · · 
lı.d ·1 G" Be T 

1 
b yana, aya ta hamle vazıyetınde 

ı ıray y. . . a e e ara- b kl 
sında onun da rüzgar gibi koş- e eyoruz. 
tuğu, ağızdan ağıza dolaşırdı. Biiiir !. . İkimizde helecandan 

Rauf ve Adi!... Onlarm, kur- tirtir titriyoruz. İkiiii !. . Aman 
§1:1;11 gibi k.oştukları gözümün .ö geç kalmayım, aman geç kalma 
n~ne gelır, .~~~~~ b.~n de bır yrrn, diye düşünürken, karşıda 
gunFa ... kDtehye df.ukş':1nu~dh~·d b. beyaz mendili havada tutan kol 

a n ' rı zı mm e ır . . . . 
türlü tamamlayamaz, arkadaş- bırden bıre ınıyor ... 
!arın istihzasını aklrrna getirir, Üç!.. Ok yaydan fırlar gibi 
hemen büyük bir kabahat tasar yerimden fırlayorum amma 
lamış gibi, fikirle rimden vaz ge bir hiç sayılacak kad~r az bi; 
çeı;?im. zaman geç kalmışım. O, önde 

Oy le ya! Sınıfta bC:ni geride ben arkada koşuyoruz, on üç ya 
~ırakacakların adedı o kadar şının verebileceği bütün kuv
çoktu ki. . . Maamafih, düşün- vetle koşuyorum. Bütün benli
mezdim ki, sınıfın en küc;ükle- ğim, bütün mevcudiyetim bü-
rinden biri de bendim. tün inadımla önümde k~şanı 

tık koşum. . . geç~ek, kazanmak isteyorum. 
. . . Nıhayet, yarı yolda bulunan 

Bılıyorum, ılk koşum diyince büyük çam ağacının altından 
sizin gözünüzün önüne "İttihat geçerken, ona yetişiyorum. Et
Spor .. da veya "Stadyom.. da rafmıı iyiden iyiye farkedemi
bir müsabaka geliyor. Beni he- yorum ... Çocuklan rengi renk 

• 

1 
' 
1 
1 

1 
Alman ı:e~ın de; Sporcularmuz hatırlar; Ams- ısteyen federasyonun arası bu-

·'ıfaar/f ta/imal 
1 

d 
1 

J . il k/Oplerdtn ayrılan bDyfJk istidat- - 1930 gıbı bu !lene de ~anslı terdam Olimpiyadında T . lunamamıştı. Bize, hayatını çok gllrtl blı ,;./Jpla a11/atan :KJO metre rtkortmenimiz 
fardan Kı .1 ~a"!es o ayısı e sıv tidO a NOzhet Beyin yavrusl/c değiliz. İngiltere ile pek yakın ktu enıs Bugün vaziyet aynidir. Eğer ,,_ıehmet Ali muvasalet şeridini gO/üslerken 

emo •ıe/ık, Taksim stadyumu m r d. "k İlk d d d b" yo · ·· 1 .. _.. ·f· b ı h d bembe jbı'r go"lg~ haı· d .. ·· iıştu . evre e e cenu ı Beynelm"lel tenis fed amator ugun tan ı ahsinde fe- ecan ve eyecan an ya:ı: y ın e goruyorurn ... 
l<arn ı b" ak' j Arsenal berabere kaldı Afrikaya kiırşıyız. demiştir. 'nu ile, Olin:piyat komit:;ias~: derasyon bazı feragatte bulun- k~si~iş! hareket at:.1i~inin e- Bir ço_k haykırış~... Ku~la-

era ya ır r ıp Paris gveteleri içtimam a- 1 ındak' ani !ık . mazsa Los Anjelos olimpiya- mırlennı beklerken goruyorsu- rım ugulduyor ... Limon agacı ... 
._.. . Ch ı tarafından kupa ma- ' ı 8 1 aşamamaz • tenıs- ' H ı un Saks Ell · · ~alı hazırda maruf dünya e sea zametini yazarak· ·ı · Arn d Olim . sında gene tenis'i göremiyece- nuz .. · ayır, yanı ıyors uz, ı... enmı yana açarak 

hoıts" 
1 

. . . .. .. t çında elimine olan bu meşhur . . ' . . j cı e~ . ster :er; pıyadı- ~· ben ilk koıtumu Kuzguncuktaki ileri doğru sıçırıyorum ~ 
t or erı ıçınde en cusselısı - .. . 'n hamla berabere Sporcular ıftihar edebılirler. 1 na ıştırakıne ınanı olmuştu. 6ız. k" k" .. b" ü1' bah esinde .. · alıran Kamera' dır. kklulmp, Bırmı g Dünün en büyük siyasi hadisesi 1932 Los Angelos Olimpiya- Borotra fUDpiyonluiunu muhafaza holş umdun 1 uy aptım ?ıani .,u' (Devamı salı gDnlıD spor 

S 
a ıştır. . k im dı _ etti a a za em e Y , .. hl'fı 1 d ) 

h
. on zamanlarda Portekizli d' tenıs kupasının urası o uş- yaklaştıgı halde, henüz ihti- F . . . beraber bdks yaptığımız hala sa em z ~ 
ır b k .. . . . .. Fransızlar 1talyanlan yen ı tur lafların halletdilmesi için bir<ot ransız tenıscısı Borotra ge- d ----->+-----
. o sor ı'kı metreyı muteca- sal d . e cen haft p . t k za em. "ıı b .. .. · 'k Pariste Vagram onun a, Diyorlar. şebbüste bulunulmamıştır • a arıs e oynanan, a- . .. .. F led ı . oyu ve yuz kusur kılo sı - F .. .

1 
• ile İtalyan- . . Arn 'd F İ · . palı kort Fransa şampiyonası Sıcak bır yaz gunu, hacaret- ransız erasyonunun 

ttı ile nazarı dikkati celbet- ransız gureşçı en Amer~~~ meşhur temsçı- . .sterdam. a ... L._T. ıl~ finalinde, rakibi LESUEUR ü li bir "hırsız - polis,, oyununu senelik bütçesi 
Ilı.ektedir B b k .. lyevın A !ar arasında yapılan altı maçın !erinden ıkısı profesyonel oldu. ?~pıy~~ komıte~ı ?eynın~eki (6 - 3) (11 - 9) (5 - 7) (6- 4) müteakip, kızlı erkekli sekiz on G 1 d l'k . . llıerikad;d u o sor e 5 ini Fransızlar kazanmıştır. Tilden le Hun~er: ı ilıd tilaf, dort esasa ıstınat edıyor mağlup ederek şampiyonluğu- çocuk, yanaklarımız kıpkırmızı, yap~e;r:ıs~s=~~;.~ç;ıı~ıaını 

ır. b k 1 .. b Bu iki şampıyonun profesyo- u: 1 kt b'ta . . d ı e eras 
26 Ma tt h 'k' d asın- Bu musa a a ar munase e- ld •• h ber lan orga-I 1 _ F İ L T bir del . nu muhafaza etmiştir. y~r~ u an ı _ p, ter ıçın e, yonunun bütçesi aza tarafından 

el r a er ı ı ev ar h d im nel o ugunu a a · · · · egesı.- T"ld H • k buyuk kestane agaçları g"l .. :ıka · · ı~ bir nıüsabaka icrası için ba- tile salon .. hn_ıc~n f:Vkn~ :t!!u. nizatörler, kendilerine çok kil.rlı nin olimpira~ komitesinde bu- ı en unten azandı gesinde oturmuş din~;:iy~r: mun şasız tasvıp edılmiştir: 
d te!iebbüsatta bulunulmakta- Hasılat umıd ç IŞ teklifler yapmağa başlamışlarılunmasmı ıs!ıyor~u. . Profesyonel olarak ilk defa duk. "Alp Aslan" la -halaza- Bütçenin masraf faslı: 
ır, tır. rlır. . . 2.- ~omıte, ?lımpıy~tla.rdan sahaya. çrkan T~lden, haamı demin .ismi- b~rimiz hırsız, Ji- 980,800 frank ve hasilat ise: 

~iisabakanın ok meraklı ola Fransızlar bu galibiyetlerden Tilden'e Avus~alya da. ~kılhanç dunra te~ıs ş~?ıyonası- Hu~t~n (6-~) _(6-4) (3-6) (7-5 gerimiz polis olmuş, bir türlü 980,845 frank olduğu ~nl~ıl-
caı:ı t "-. Ç im 

1 
d av devam edecek bır turne ıçın,. nın organıze edılmesını kabul maglup etıımştir. kozumuzu paylas;ımamıştık.Bir mıştır 

a .. uun olunuyor. cok memnun o uıı ar ır. > • 
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Tahsili kabil olmayan 
alace:ıklar affediliyor 

SAU 10 .,ullAT 1931 

1 Millet Meclisinde' Ticaret kongresi Katolik Ermeniler -
bu''tçe mu"zakerelerı' · ·-·-- ve Taşnak cemiyetinin (Başı 1 inci sahifede) 

.. ı - idari teşkilat vücude getiril- faaliyeti 
ANKARA:9- (A.A.) -Bu- mesi 2 _tetkikatı fenniye yapıl Gazetemizde nqredilen A. H. S.. 

yük Millet M~clisi .bu~ ~eis 1 ; 3 _ İktısadi teşkilata lü- yin " Tat""!'l•~- H?,ybun,, . üa"~ 
Vekili Nureddın Alt Beyın nya-ımas' • .. . makale ıilııle11 munaaebetile d~ 

914senesinden evelki Rusyadır.TROı'K 
abareler, çingeneler, şarkılar 

ve dan11lar ile Moskovadır. -. d 1 tı 1930 se 1 zum oldugunu soylemış ve bun- Türk Katolik Jayik teıkilit heyeti ti-
( Başı brinci sahifede ) vele, verilmiş bir im.ıa var. Şi~- setı~b.~ top ~nmı~ r.rf f 

1 
- !ardan idari teşkilatın yapılmı~ deri D. V. Kasapyan Beyden ıu mek Türkocağında konfe- 1111!!!1--• \'ınn akşam 

ırı 

. ket, mali taahhütlerini ifa edı- nesı utç~sının mu .. t.ı; 1 
• ası ve olduğunu, fenni tetkikat için ikı tubu aldık: :\-!ELEK SINEMı\SI 

_ Afisarj bir mukavele ıle Fak t tesı"satı ihmal edi- maddelenne 600 küsur lıra mun .. t h . ta getı'rilmek c Gazetenizde "Taşnak - Hoybun,, rans ve konser pek müessir bir mevzu• malik ,. • • . . . yor. a h . .1• 15 k" .. mu e assıs asıs nın .. . .
1 

.
1 

.
1 

. k r 
er. belediyeye verilmiş bır ımtıyaz- M fh b mesele daimi zam ta sısat ı ave ve usur ld - D . a"J nehir- nuvanıle neşredı en.~' ·~.eı .. me a a- 12 Şubat 931 perşembe günü akş:ı ( Comedie Fran;aisc ) dM 

d. b' mukavele yor. aama 
1 ~ · k bin liralık münakale yapılması te 0 ugu, enız, bo ve tın son kısmını bugunku nushamzda mı saat 21 de Kösemihal zade Mah- i\L\RCELLE RO\ll'E 

ı• dır. Bele ıye gene ırb_ . k t encümende tetkık edılme te- h kk d k. 1 1• 'h ka !erde yeni usullerle balık sayde- biiyük bir alaka ve heyecanla oku- mut Ragıp Bey tarafından .. Avru- · · • • · '·. 
ır ile bu hakkını başka ır şır e e d. "D d" a ın a ı tanun ayı asını !dil -· . t.t.. .. yakında d .'u\;ORF.: ROA.'IJ.'IJE 

. . b ·· h- ır. e 1
• b 1 t · ti ecegını, ens ı unun um. . . pa mu.ikisinin Türkiyede yerleşme- A 

1 ıı devretmıştır. Fa~~ u gun şe Bu mevzua temas eden Tev- u e m~ş r. .. .. ,_ıac;ılacağını, İktısadi teşkilatta . Muh.terem ma~al~ sah•?'· h~r~cs~ si., mevzulu bir konferans verilecek- ile P.'ı.CL C PEL!..\\J 
1 ıin manzarasını ıhlfil e?ecek de- fik Salim paşa da: Meclıs perşembe gunu tor 1 evvel emirde balık pazarlarının aı.t vazıfe ve mes uliyet hısseler~nı b~ tir. Bunu müteakip piyanist Bedia GABRIEC. c:ABRIO 

•ecede, istihza edercesıne bele~ _"Tetkik ettim, bu senenin !anacaktır. I 
1 

h . etti"ini ihracın te- yuk.bir ~~~l~t!e ayn ayn ~ksım ". Cevdet Hanım refakatile Mahmut gibi müsıesna mlsıler ı.rofıııdın z 
.e 
t 

diye bahçe dıvarlanna kadar ı- bekayası yüzde üç kadar bir şey Yerli pulluklar , ıs .a. 1 ~capperatfrçilig· in teşviki t~~bıt ettıgı ıçın kalben mutehassıs Ragıp Be.y ta~afından atideki p~og- bir sureti fevkalndede ıemsll 
ıa ı tınlmaktadır. Maama- d b" .. b' · • mını, 00 . . • . . .. ' 0 °'.."'. . . . . ram veçhile bır konser verilecektır. edilen 
. n Y~P ş. · ifa a tutuyo~ .. B.u a üyuk ır n.ıs: ANKARA, 9 (Telefonla) - kredi tesisi ıcap ettıgını soyle- Ha~selerın mah~.yetını son ?•rece Vivaldi'nin mi majör Konsertosıı; 

.e fıh, şırk~tın ~~~aveleyı yk bet degıldir. Kaydmın terkim İktisat vekaleti yerli pullukla- di ve bazı izahat verdi. Muma- de dogru olarak mu;aıea_ ve bına~n- Ilethovcn fa majör Romans; 
ü d;lvet edilmedıgı de anlaşılma - icap eden bekayaya gelince· bu- h' . . . bir '-la~ .1 h" . ah tını u"'teakıp en- aleyh gayet mantıki netıceler ıstih- Tartini 101,,,inör Sonat· 

1 · f h tme ' nn ımayesı ıçın "'anun - ı ey ın ız a m 1 ti'"' ·h ti b d m"saade · i tadır Ya mukave eyı es e - k d k bili talı 'ldir l . . k sa et gı cı e e, ura a, u - Sarzat •• Zigoynervayzen . 
lt . · . k t ulı:avele ahka- nun ne a arı •. a . 

5
{ 1 • yihası hazırlamaktadır. cümende tadil edılen rapor şe - nizle, kendilerine takdirat ve tC§ck- Bu konferansa herkes gcİ~bilir 

h veya. şır e dm d'lm 1i Ma- Ne kadan degıldir. Ayn ma < iş kanunu Jayı"hası Ji muvafık görüldü. küratımı iblağ etmeği vazife bilirim. -- . · 
, e mına na yete avet e 1

. e · . lazımdır." ı' Bundan sonra sanayi tedri- Biz doğrudan doğruya vicdanımı-
ı, kamdaıı bunu temenn~. e~e~z. Mütaleasında bulundu. Celse ANKARA, 9 (Telefonla) - k 1 hakkındaki mu- zm kanaat ve sevlrile ?undan dö~ Denizde kaza 

Bır de tünel başında turıelın ış- on dakika için tatil edildi. İş kanunu layihası üzerinde ik-ı satı ve urs arı d R . ia sene evvel Cemaat te§kilitımw layik 
ı. t r haricinde bir takım ilan- ~ . lm kt 0 _ adde! rapor okun u ..... apo.ı bir idare şekline koyduk, papasıarın ROMA, 8 A. A. - Popolo 

~ga ,1 
B da halledilmeli" De- ikinci celse... . tısat ve~:1ct:ı:ce ra~\ ~ a 1• şehrimizde mevcut buyuk fab- salahiyetlerini sırf dini vazilelerile d'İtalia gazetesinin Livornodan 

•
1 

.r ~ar. u İkinci celse birinci reis veki- 1~ tetkı ~t 1 ma e. 1 mış .ve al rikalann sanayi talebesi için tat tahdit ettik. aldığı bir habere göre, bir İtal-
ij tl.. ı· Sadeddin Ferit B in riyase- yıhanm bırer suretı vekıllere b'kat hal n olarak kabulü Şahsi ve umumi hak ve menfaatle- ta T b 

Bek ala aklar ı · · d"l · · H · k"l ı sa a . a . h ti · L h" yan pos vapuru ores umu s aya c . d ldı H b kat'i rapo- tevzı e ı mıştır eyetı ve ı e rdu B r da n aıma ve er sure e ıntaa ve ıma 
\ı. tin e açı : csa ı . akında la iha;ı müzakere ede!teklif ol~~~~ .. . u rapo - ye eden Hükiımeti eiimhuriyemizin yak~da yanmış ve. ~arap ol-
e Sevket B. in izahatından son ru okunmaga ?aşlaı:1:h:Bahıs ~e y kti y muvafık goruldu. Bundan son am&I ve prensiplerine uygun olan bu muş bır balıkçı gemısıne rast 
J! ıı ra Sadeddin Ferit B. söz aldı. ne bekaya va:ıdat:ı ıntı~l ettı. ce r. • • ! ra ihracat mallarmıızın kıy~e.t- t~~·· hareketim.izi~. takdir. edildiğini gelmiştir. Geminin 6 kişiden 

B"t nin bekaya kısmını ih- H. Adil B. ın fıkrı Peşte sergısı lendirilmesi ve kıymetlennın gormekle kendimızı bahtıyar saya- mürekkep olan tayfası kendile-. 
u ce Adil B .. ldı nz 

' ı' tiva eden ve mühim bir yekfuı Hacı • soz a .. = ANKARA, 9 (A.A) - Peşte muhafazası hakkında Oda ra- Bir takım hasis amil ve menfaat rini kurtarmak için biraz evvel 
lı teskil eden kısma temas ederek: "-Bekayada. kalan. rusum~ de açılacak olan beynelmilel portörü Hakkı Nezihi Bey tara- sahipleri tarafrudan bin türlü isnat denize atılmıs bulunuyorlardı. 1 

_ "Bekaya içinde artık .böy- bel~ye ş~belenn~ bır cedveli tetkik sergi~e ~~ ik~s~t v~ fından yazılan raporun müzakc- ve !ftirala~la akamete ~~tür~~ek ~ Posta vapuru: bunları büyük 
1 

' le bir alacak yok denecek. üze- tanzım edilerek m~ru z~~ tasarruf cemıyetının ıştırakı resine geçildi. 1~.nilen .azız. '?e.flrur.~ın huk"."'e!' müşkilatla kurtarmağa muvaf-
t: rinden sünger geçirilecek birçok uğramış olanlar tefrık edılır~e tasvip edilmiştir. Hakkı Nczılıi Bey raporu cumh~nyetnnl%tll ~~ :., ad~ h~ fak olmuş ve alevler içinde bu-
e paralar vardır. Bu hususta ka.t'i ~~ar. ke~diliğinden iskat edı- -:---

1 
--- , hakkında izahat verdi. ve her ~:nu e d~:: bilv~le .:;.~, lunan gemiyi arkasına bağlıya-

•' karar ittihazı lazımdır." Dedı. lır. Fiknnde bulundu. Bır ran nıeb usu faslı ayrı ayn izah ettı. Bu ra- filkranda arnderiz. rak rckip götürmüştür. 
\ Muhasebecinin izahatı Ve.aiti nakliye vergisi h . 'zd por ticaretimiz ve iktısadiyatr- Lfilk hareketimizin muarızlarını in- Kad t • 
e şe rımı e mız hakkında c;ok kıymetli fikir hium ve buarana, ~izi de yeniden ın ayyarecı 

12 Subııca: M A J 1 K'tc 
llerkelin a~zında dolaşacak 

bir film başlıyor. 
iDAMDAN KURTULMUŞ 

ıl Makam namına muhasebeci Vesaiti nakliye vergisine te- k t etı k lan gaze- PAR1S A A K dm 
mas eden Tevfik Salim paşa da: Londrada arılan İran eski a- leri ihtiva ediyordu. Rapor cid- §ev. ve g~!re ~ g rec:e o . d , 8 . . - a Dr. Su" leyman Sırrı ı Nuri B. izahat verdi: " İ R tenızde munteırr bu kıymetli ve e- · Hil p · Sa gon 

ıl , "- 330 senesinde tente, si- "- Avrupada, bilhassa Al- san sergisinden avdet eden ran di bir alfilı:a uyandırmıştı. a- ğerli yazılardan dolayı bilhana zatı tayyarecı . ~· ans ve. Y .. D bil h C 
f .. 1 ·• ik t meb'uslanndan Mirza Hüseyin por hakkında ilk söz alan Nı- alilerine de şükran ve hürmetlerimi- sey .. ah .. atını bıtirerek Panse don- 1 · ı a~talıkları amadan u per, müskirat gibi birçok rüsum manyada şo or er uç ves . ~ a- ~ tu Nlaadı her gün 2 den sonra 

t ' tahakkuk ettirilmiş. Bilahare a- şımağa mecbur tutulur. Bın şo- Han bir muharrimize demiştir zamettin Ali Bey oldu ve ana- ri takdim eylerim efendim.,, muş r. Alemdar Sıhhat Yurdondıı te· 
E • lakadarlar harbi umumi dolayı- för vesikası, diğeri arabanın v~ ki: lizasyon işinin tanzimi için Z~- Petit Parisiyen müdürü- ltalya ayan reisi da\'İ eder. 
ı: , .1 ke e gitmiş bir daha da sikası, üçüncüsü de vergi vesı- - Londrada İrana ait e~ki hire borsası, Ticaret mektebı, ROMA 8 A.A. _ M. Tito- ------------
'r I· yası eavadsetretmemiş' veya ne oldu- kası, makpuzdur. Bizde de şo- eserler iç.in açılan tari.hi .sergıye gümrük .• vila.y.et labo~~~arl~- nün beyanab ni'nin cen.:Ze alayı yarın öğle-. 1 laliç i<kelelerinde mazbut ve 

ak t l 1 1 k b ük bır mahfuz 10 adet kayın S#ndıl küre~ ':ğu meçhul kalmış. Binaenale~h förler ~ergi vesikasını berab~r ~ükiim~tım ~ ı~tır _ e - ru;?"n Jır eş~n ere .U.Y . • Bir müddetden be? .şehrinm den sonra her türlü .. masraf hü- ile 8 adet çam 1 adet lı:aym keres-
ı ı şimdi her sene bütçe okundugu taşmıaga mecbur tutu~ursa hıç ~· Guzel şchnnıze ugradıgım muessese vuc~de getin~ de bulunan Petit Pansıcn gaze- kumete ait olmak uzre yap~a- tesı ve iki kalemde 650 kiJo mahlur 
~ ' zaman korkunç bir yekUıı beka- bekaya kalmaz." Dedı. Ve bu ıçın çok memnunum. İstan~u~ ~uv.~fık oldu~~· çok kıymet tesi müdürü M. Gabriel Marti- caktır. Hükumet erkanı mutc- kömür ve ~ adet çam sereni ve 90 
ıı ya görünür. Defteri mahsusun- teklif derhal kabul olundu. lun temaşaya şa~an her ye.rını li mütaleaları ihti~~ ed~n. rapo- nian kendisini ziyaret eden bir veffanm evine gitmişler ve aile-. adet çam keresteei l!·t-981 per-
e ıla mükelleflerin tagayyüp veya "Temenniyat mualli~a" gezdim. Bu~a~~ 1~ defa ge~y~ r:ı bu _hu~sunda ~raAl~ını ~= mubarririmize seyahat ihtisasa- sine taı:iyette bulunmuşlardır. şembe günü ihale edılmek üzere 

vefat ettiklerini göstennekle bu Bu aralık Cevdet Kcnın B. rum ve çok ıyı ınbbalarla donu- lif ettı. Nız~tti~. ~ B~ "h-1 tını söyle anlatmıştır: lngı'liz donanması müzayedeye konolmn;ınr. laabıt al-
a "Jzcmetli yekunun tasfiyesi ka- söz istedi: y~rum. . . .. son~a. V~bı Bey soz ar 1 

- Üç günden beri bulundu- mak isteyen taliplerin onnan mudii· 
i bildır. "-Meclis pek yerinde ve Latin harfterı:nın kabulu ~ak- raç ışımız~n n~~ ~zuk oldu- ğum şehrinizin bende bıraktığı LOND~, 9 A .. A. - New rlyetine ve yc•ml mczkllrdı da saat 
~ 1 Bekaya yekununun müh.i'!1 haklı olara_k birço~ te~enni ka- kında so~l~ bır suale şu ıza- ~u teşrih etti, ıstıhsal mese- 1 güzel intibaları tariften acizim. Cas~e'de .b~r ı_ı.utuk ırat eden üçıe Ddıcrdıırlık binasınd:aki ihale 

bir kısmı da tanzifat ve tenvın- rarlan venyor. Nıtekll1l: bu cel- batı vermıştır: . l~~nde mura~.!.ciliı:'.la .~~~~·Evvela Mısıra gittim, orada bir bah~.ye bırı~cı l?r:<iu Ale~ender komisvonuna müracuı eylemelcrL 
İ ye resmine aittir. Musakkafat sede de üç, beş temennı karan - Iran münevverler~ arasın- ~ucadel~ye l~ g.ord1':~unu müddet kaldım. bir turist gibi İngılız .. bahrıyesın.ın h~ddı~~en TASHiH: :ı ve 8 k~nunusani 
~ vergisine zam yapıldığı z~ verdi. Bun'arıı:ı z~~ıtlarda. ~al- da uzun zamand~ ben b~ me- ılave e~tı. Vehbı Beyı~ mutalea- geziyorum. Bugün müzeleri ge- f~la.s~r.atle tahtlı: e.dılecegı en ıarihinde Mllliycı gız<tc5indc neşru· 
1 tanzifat ve tenvinye resmıne de mamasını te:rıın. ı~ın bu gıbi e- sele mevzuu bahst_ır: Ha~a bu- ları. mu~kaşayı mucı~ . oldu, zeceğim. Birkaç gün içinde şeh- clişesını ızhar etmıştir. lunan lstanbul P. 1'. T. B. Mıidilr· 
i ıyni nispette zam yapılımş ?Bu, saslr temennılerı nyaset maka- nun için azasının ısımlerı mek- netıcede rapor muhamrıne te- rinizi mecburen terkedeceğim- yetinin telgral direği illnıncla ıelgrıf 
e ·ikayeti mucip olmuş. Bir müd- mı not etse. Bir sureti kendinde tum tutulan bir komite İran şi- şekkür edile~ek uı;~ uzadıya den müteesirim. Yeni nel}riyal direkleri 10!\'6 yazılmış lsede ıon~ 
ı: Jet tahsi~at du~durulmuş .. So.n~ kalsa. ~ir sureti dei~ra makamı vesine gö~e latin har~erini t~ı-- müzakere edi~~k uzere takd~r- Dersiam maa larının Mı'mar mecmuası olarak 111hlh olunıır. 
< rJ da resım halı sabıkına ındınl na venlse. Temennıyatı mual- kik ve tadıl etmektedır. Komıte lerle Oda mec~sıne havale edil- •• Ş F h M 
1 nış, bu yüzden defterler de a- laka faslı da kapatılmış olur." azasının isimlerinin gizli tutul- di ve kongrenın ~~vamı ~rşem tevzune başlandı Türk mimarları tarafından es ane ensucat 
l •ap saçma dönmüştür. Dedi. Gelecek içtimada bu hu- masına sebep te münevverler a- be günü saat on dorde talık olun İstanbul müftiliğince dersiam çıkarılmakta olan "Mimar" mec 

Afişarj işine gelince; bu be- susta bir takrir verilmesi karar rasmda hüküm süren kıskanç- du. maaşlarının tevziaatına dünden muasmm ikinci sayısı matbaa-
:ediye için de hakikaten mühim laştı. Perşembe günü toplarul- lıktır. I itibaren başlanmıştır. mıza gelmiştir. 

• ">ir mesele halini almıştır. Ne mak üzre celseye nihayet veril- • • 1111 •' Ekonom Battaniye hırsızı Mimar mecmuasının ~ci 
Japalım ki aktedilmiş bir muka di. B ledı"yede sayısı g k tab gerek munde ' , e Feshi takarrür eden Dün saat 18,5 ta Firuzağada .. ebreril b" . . . d da-

y • • • Karadut caddesinde Zeki B. a- recat .. ıti 3: ~. ı:ınc1~.ın en -Sipahi Ocağı Divan harpte Bakırköy çimento fab:- ıhracat nızamnamesı partımanı kapıcısı Şakire Hanı- ha guzeldır. Mimar mecmu~-
k • -- ·• rikasının dumanları İktısat Vekfiletinden ticaret mm bir battaniyesini çalan Av- sıru çıkaranlar mecmualarını b~r 

0ngres1 (Başı 1 inci sahifede) Bakırköy çimento fabrikası- odasına bildirildiğine göre 27 ram yakalanmıştır. Avrupa mecmuasmd~ aşagı [ 

l 

' · · • ı·k k ·· 1335 tarihli ihracat · 45 ı· 1 l kalmayacak derecede guzel ter-Sıpahi Ocagı sene ı ongre- nu tesbit etmiştir. Mehmet tev- nın çıkardığı duman ve teressu- mayıs nızam ırasını ça mış ar . . 
1 

d" 
' ' >ini dün ~k:ıa:m akt~~t~. kif edilmiştir. 1 batın civar halkını': ~sıhha~ ~esinin Ş~yı .~vletçe fes- Dün küçük zabit mektebi ta- tip:=!:: :r. ılı:aranlan tebrik 
' Kongre rcıslığıne baytar mudu- Menemen mahkumları lihlal eylediğinden şıkayet edil- hıne karar verılmı~tı~. Oda.key lebesinden Mustafa Ef. çalanak- d . Y ç 

rü Rasım Bey intihap olunmuş- Ankara hapisanesinde mişti. Belediye s~iye _hey' etin fiyeti tüccarlara bı!dırecektır. çılardan geçerken iki meçhul şa e_e_n_z_. ----------
tur. İZMİR, 9 - (Menemen) de 1 ce bu hu~us~a ~etkıkat terasına Portakal pıyasası hıs tarafından manitacılık su- D kt H f C J 

Senelik rapor okunduktan Divanı harp tarafından ağır hap karar verılmıştır. fırlayor retile 45 lirası dolandırılmış- 0 or a lZ ema 
sonra yeni heyeti idare intihap se mahkilm edilenlerin ceza Simit nar hı için kat'i . . . .. .. tır. Dahili hastalıklar 
Dlunmuştur. müddetlerini Ankarada geçirme • Portakal tıatle. rının tereffuu Çukura düşmüş 

tebligat .... d R tedavihanesi 
1 Hey'eti idare birinci reisli- !eri tekarrür etmiştir. Bunlar devamı etme .... e ır. omanyaya n·· B d F tı'ht B 

1 .... "b ı nnsaat e a e eyca 
gine Süvari binicilik mektebi bu hafta içinde ~evkedilece~~er Simide konan narha hala .ri- fazla ~rtaka Sllf1':~u aş amış "ız mahallesinde Mehmet ağa Erkek, kadın ve çocukJann 
müclürli kaymakam Cevdet, i- ve Ankarada yenı yapılan mun- ayet -cdilmediği için belediye tır. Bır hafta ıo .. g~~ evvel 360 g dresinde mukim demirci çı- dahili (iç) b.utalıklarmı Cuma
kinci reisliğe baytar müdürü f~rit höcrelerde hapsedilecekler, dün yenideı: simit~iler cemiyeti . k~ruşa satılan yuzluk sandıklar: :ğ1 15 yaşlarında Ahmet, dük- dan maada her ırün ( 4-2) de Di-
iRasım, balıklara binbaşı Ah- dır. .. . 

1
ne ve zabıta.• bele?ıye memurla- dun 62~ kuruşa kadar fırlamış- kana gitmekte iken kazaen Ta- vanyo~da .118 num~rab hu. 

met Nuri binbaşı Sait, yüzbaşı lnegolde 9 tevkif ınna şiddetlı tebligatta .bulun- tır. ~O lık sandıklar 750 kuruşa, Jvukpazarmda kanalizasyon çu- ıuıi kabineamcle tedan eder. 
Tahsin, Akif, doktor Nihat Se- BURSA, 9 - İnegölde tari· ;muştur. Halk 100 paı:a .ıstey~ 64 luk sand1;klar lOOO kuruşa kuruna düşerek yaralanmıştır. lıtmıbul: Tel. 2398 

1zai, Şeref, Hikmet Beyler inti- katc;ilik yapan dokuz kadını jan, simitçileri ihbar eyledığ~ takdır çıkmıştır. Rıze malı portakallar ı
'hap olunmuşlardır. Hey'eti ida- darına polise teslim etti. Mev-ıde derhal haklarında takıbat ya- 1200 _kuru§tan 2500 ku~§a ka-
re ilk içtimamı çarşambaya ya- kuflar yamı isticvap edilecekler pılacaktır. d~r ~ı~t b.~ktadır. Rıze malı 

1 pacaktır. dir. Bunların Adliyeye teslim • • • • bın ıbbanledır. 

1 
ı\ı . C .1 B I • ~ecekleri zannediliyor. Gazetecılık mektebının Bükreş afiş sergisi 

ı ve emı ey erın ·- aslı yok 
. tetkikatı Gülhane müsameresi Romanya hükilıneti tarafm-

Dün refiklerimizden biri Da- dan martta Bükreşte bir afiş J 

I Halk fırkası teşkilat hey'eti Gü~. müsame.~l~?nin al- rülfünun Hukuk fakültesine ili sergisi açılacaktır. Sergide ik
.reisi Afyon Karahisar meb'usu t~cısı.8 ıncı p~ar g~u .mual- vetcn bir gazetecilik fakültesi- tısadi hareketleri gösteren afi§
Ali Beyle Tekirdağ meb'usu 11:11 N'.12.ım Şakı~ Beyın nyase- 1 nin açılacağını ve Hukuk fakül- ler ve grafikler teşhir edilecek
Cemil B. dün erkek muallim tın~e ınıkat ~~ş ve: 1. - Dr. tesinde bu hususta tetkikat ya- tir. Ticaret odasr bu sergiye iş
mektebini ziyaret ederek tetki- Salım Bey Sıfılız ve ~ıde. aş'.~ 1 pıldığını yazıyordu. Yaptığmuz tiraki faideli bulmaktadır. 
kat yapmışlardır. sı'..2.-. 3Dr. RıMzalBl.ey hAıpobd~lktu- tahkikata göre böyle bir şey Y l '• ıkıu •}• 1 

• moru, - ua ım u a- yoktur a ova ap ıca arı 
Tavukçuluk mektebı dir Bey Agopyan hanı yangının R h · I kt Se · f · 'd · · y 1 J · · .. u satsız açı an me ep ynse aın ı aresının a o-
lktuat velcAle~ !.tanbuld .. bir ta- <l~. vakıolmuş h~r gaz ~esemmu . va rehberi kitap halinde tabe-

vukçul~k mekte~ı açmak tıuavvu- mu. 4 - Muallım. Sanı Y:a_ver Ortaköyde m~dam Roza ıs- dilmi tir. Bu ırehber simdilik 
runda ıken ~ahsısaı bulunamadıim- Bey burunun ameliyatla suıeş- minde bir musevı kadının ruh- T'"rkş .1 , 1 k • 1 
dan mektebın bu sene açılmaaından k' 1. . . l h D f • u_ ce ı e yazı mıs ısmı nes-' ·ın. 1. a ının ıs a ı, 5 - r. Muza - satsız mektep açtıgı anlaşılmrş olunm .. uştur Bıı kitapta ilffi°i 
.-azgeçı uş ır. f B S 11 b" G 1 . . . • . . ' 

A • • er . ey uprse e ~r omme tır. Maanf ıdaresı tahkikat ya- fenni, tıbbi, makaleler mevcut-
Aıi ticaret mektebının vak as;. 6- Dr. ~e~ik ~ey Hu- ,maktadır. tur. Kitap bir de Yalova albu-

unvanı r~cı ~~ye ~e m~hıtt ~ılye ne- Takdiri kıymet heyetleri munu ihtiva etmektedir. Kaplı-
. . , _ . .. tıı:esı ;ıs;ı e ge en enton ve calar ancak haziran ayında kü-

. Tıcaret ıne~te~ı alısı rı_ı.u~er- ı:ııevrc ıltıhabı. Haklarında teb- Maliy~ Vekale~nin ~~ şu- at edilecektir. 
rısler encumenı dun gene ıçtıma Iıgatta bulunmuşlar ve munaka- batta ta~n edecegı ta~dın. kıy- ş M }}" l b" }' .. · d 
ederek isim meselesini tetkik sata muallim Abdülkadir Na- met komısyonunun ekıplen he- ua ım er ır ıgın e 
etmiş ve tesbit edilen isimleri, ~ım Şakir, Murat, Niyazi 'tsmet men Yunanistana hareket ede- Muallimle( Birliği ilim he-
intihap için müderrisler mecli- Burhaneddin Beyler istirak et- cek ve üç ay zarfında mesaisini yeti dün akşam içtima eden:k 
sine sevketıniştir. mislerdir. intaç edeceklerdir. ,me~ı;!'ul olmuştur. 

( ) 

TÜRKİYE İS BMN\SJ 
..... 

Türk .'\nonim Şirketlndenc 
Feshane !lılenıncat TUrk Aaonim 

Şirketi hissedarın heyeti omnm.iye~c 
1931 senesi mırı ayınm onbeşlnci 

pazar günü zevalden eve! •aat 10 da 
bıanbol'da Galııa'da Vo~oda cad
desinde Türkiye Sanayi ve Mıadin 
bankasında ıdlyen i~ma edeceğin· 
den blındunın ticaret kanııno mu
cibince mezkör gün ve saatte içti· 
mıdı hazır buluamılın ilAo olunur. 

Huıoamei mUzıkcrat bervedıi 

ıtidlr: 

1 - :'vlecli;i idare raporunun 
kıraa~le 1930 sene•i blliııço >< 

kAnızarnr he3abıtının tetkik -ve tudikL 
2 - Murakıp raporunun kıraati 

\e meclisi idare a;uımın ibra. ı. 

3 - Temcttüıtı• teuiine ııt 
ltklif. 

4 Mdddeılerl hitam bulan 
Mecliııi idare azuıoın ıecdidi indhabı. 

5 - Muraklplcria lndhabı ~• 
mubasıasıılarmın tıyinl 
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Trakyadan czkarzlmalarz 
' 

• 
gerı kaldı Yüzelliliklerin Garbi 

,. 
Fırtına l\ir:llOOll# Jıiül Maliiller 1 ıso ı-=-kı ıı 

1 Z -.-d k -.. ee · t · · B k. 1 er ' 
1 

ongu a ta ıman B k . N .1 mıye reısı e ır\ A --·· 

işleri ne halde? eyaz ve eçı un er Sıtkı Beyin izahatı Garbı Tral yadan 
Karadenizde fırtınalar de- b• ) d 

1 
? Harp malulleri cemiyetinin çıkanlmaları 

vam etmektedir. Yeşilköy Ra- ır evı• nası soy u ar b°? seferki ~o!1gred~ . intiha~ e- tecil edildi 
sathanesinin liman idaresine • dilen heyeti ıdaresının faali ol-
verdiği habere göre bu gece şi- madığını ve heyeti merkeziye ATINA, 9 (Apo) - Yu-
mali garbi tarafından karayel Z b k• k •ı• k ile heyeti idare arasında ikilik nanistan hükumeti, yüzelli-

1 k 
e e k fırtınası esecektir. Bu yüzden a Jtanın, İ l amavut ati l ya a- mevcut olduğu söylenme4tte liklerden olup Garbi Trak}a 

Ad 1 re e trıgı..,, mu a• karadenizin şiddetli bir surette ) • •d• ? idi. harp malulleri cemiyeti bi- da bulunan Tiirklerin hudut a a kabaracığı tahmin edilmekte- ayamamaSl aCİz esen ffil il. rinci reisi Bekir Sıtkı Bey, bu haricine çıkarılmasını ihti· 

1 
f dir. hususta sorduğumuz suallere yat zabitleri ile sabık muha-

veıesı• ı•mza anamayor • Son fırtınalar dolayısile Zon Evvelki ırece Unkapanmda H..,,I Her ilriıi ele tiddetk aranılmalı:~e- şu cevabı vennistir. ripler tarafındaıı yapıları gü 
guldak limanında batan vapur- kadın mahaJleııinde Camii ıerif ...ı... dır. "- Harp malulleri cemiyeti rültüler üzerine muva/,ka- 1 

d ti. !ara dair limana henüz rapor ğ-ında bir h11'ıızlılıc vak'e11 olmuı ve iki amavut katil niçin merkeziyesi lstanbuldad.- . ten tecil etmiştir. 

B 1 d• • k t "ht"l" ftn der eS gelmemiştir. Maamafih bura- 16 numaralı nele oturan Derviı Efen M h l"f .1• Yunan hükumeti Selimik e e iye Ve Şır e ı ı a k · · ~'-'n '"'- ı....1• ~ıik al•-· .. ,... "---- yakalanamadı? u te. ı vı ayetle. rde hal.en 17 . 'h b 
da batan vapurların e sensı ec 2ö" lira kı;;;:'eti'::de bir~;.;~:::; şubemız vardır. Bır kaç vilayet- ıntı a ı münasebetilc mu-

hal oldug"' unu söyleyorlar nebi kumpanyasına mensup ge- bul eller tarafmdan tayanı dikkat bir Son ıriinlerde baz~ vak'a faillerinin te de şube küşadı derdesttir. ha/ifler tarafından yapı/an 
miler teşkil etmektediır. Bu va- meharelJe çalıımıı,tır. . tutulamııdıldan malumdur. Şubeler nizamnamemizin sara- tahrikat üzerine bu kararı 

·ı b "} kt1r purlar ya sahipleri ve yahut . Znalb Deniı Ef. batıııa •elenlen Böyle müteaddit vak'a faillmniı; hau dahilinde merkezle temas- ittihaza mecbur kalmıştır. Adalara eylôlde cereyan ver; e ı ece Zonguldakta mecvut gemi kur ,07le anlabyor: tehir dahilinde aerbestçe .ıoı ... ma1an 1 h f k "'-! Maamalih yÜ;t.elliliklerin hu 
'k · n• · tarma şirketi tarafından "ıkan- - KahYedeydhn o ırece-· Arlıaclaı bazı kimııelerce lıtanbul zalııtaunın arını mu a aza etme teu,. er. dut haricine çrkarılması 

' J . 1 ktrı . 11 ' -
3 

) )a cıturd••L 1•• uJı ka- Y ' ' Elektrik tirketi, Anadoluda bazı şehır erın c e. . llacaktır. Vapur sahipleri bu şir .,. -. W: attılr. ~a ""'. a~ni ıröıtenndı:tedir. Bunların i~- cru kongreyı müteakip te- gecikmeyecektir. Yüzellilik-
•-~1 t' müraca·t etmıştır. 1 ~ t m"racaat edecek ve arala dar:. Soru:• kalktım nıme ırelılim.. cliauna ne2Ar1111, Babkpazarıncla bır şekkül eden heyeti merkeziye ler hudut haricine çıkarrl-

yar:rru almak üzere Nafıa "e""' e ıı.e " . . ,. · ek :e e u . - B~~~ •nahlarla lıapıyı açtım .• 1- portalıalcıyı ölcliiren ciierci ,Gani~in henüz mali' hiç bir t ebbüse ·-
ş. k İ "k .. 1 •. il Sakarya sularından ıstıfad- edılm rında yapacakları bır mukave- çerı ırırdıın.. ve .. b.ı. Muaal meb'uıu Nun Beyı öl . . . eş. gı maları hakkında bükü • 
ır et, znı go u e d k' h' ı · 1 .. d" bil y 1nız rışmemıstır Yapılan ıc daha t ·ı k • . . , edilerek bunların civarın a ı ~e ır e- le ıle vaptır arını yuz ure e- • bir adımımı ııe.... He çolulı dünn lıaaap Hacımn 7alıalanıunaya- . > •• • ~· me çe verı en ararm kat'i 

suretile elektrık ıstihsal • b' · hazırlamak ceklerdİT. Buradaki vapurların ,..,. ne çocuk.. nk lıtanbul clahilincle ııerbestçe do- zıyade daf~ tedabırdır. O da olduğunu bildikleri cihetle 
rin tenvirat ihtiyacını temin için ihzarı ır pr~Je. · çıkanlması ve limanın temiz- Karanlılıta, kör ıribi etrafımı yolı- laı-lan, ıehlr hallınım zabıtaya kar (malfil) kelımesinin muhitte bı mülklerini satmışlar ve mü-
üıııere tetkikat icrasına hazır olduğunu bildimııştır. l . E g· r kömür şirketi- Jayarak merdiven batıne Jiirüdüm.." tı olan itimaclm zeydletmalıta İmİf •• raktığı hürmet hissine sığını. heyyayı hareket bulunrıyor-

ik enmcsı re. ! . Kanclili yalıacalrtım .. Aae. O ne!.. Dün poliı erkanmdl!ID .. U.hiyet oalıi- ı k tak · ı · 
Vekaletin tetkı atı nin menfa atı ıktızasından oldu Birdenbire bir fiı lıoı peyda oldu_ · bi bir zatle bu mesele bakkınde tema• ~ . vım, sa n~e, ve saıı:e lar, 

Vekalet, bu teklifi alaka ile karşılamıştır. ğu cihetle sahipleri vapurları- He oluyor, 7ulıarıde kim var?.. .ı. etb1l. gıbı ış~.er y~pan kımsel_ere ~1! li=======-:=====::il 
V kAI · ı · tetkik ettirdikten sonra şirketle nı çıkarmadı:kları takdirde §İl'· dim... Bu zat ime ıu izahatı wrdi: teşebbuslerın harp malullennı Mahkem~lerde 

e a etın~ .bu m~se eyı ld' Anadoluda, su cereyanla- ket işe vaziyet ederek çıkarma- Eneliı iPne Jıir lıorku p.di., O "- lıİanbul nbıtaunm vak'a f• temsil eden cemiyete rapu ve 
ınliukerata gırışmesı muhtcme ır. elektrik istihsal lıdır Haber aldığımıza göre korb ile ha11ıırclon: illerini yalıalamalı hu ... ıan.!alri 1ıü- alakası olmadığı ve teşebbüs- Gülünç bir şayı· a ! 
rından i8tifade edilerek ! stanbuldan daha. ~bcuz. 1 b isin yapıl- Zon~ldakta fırtmalann yap- F" !_fe7r._ k!m. Yar ordıı?.. 1>:~ _ıayre8 .. ti.?İ ~iti• ~- nank~": !erin şahsi olduğunu efkarı u-

• V '""!et esas ıtı arı e u . _ . 111100 •e.ildi.. üktör. utün = sene JÇU>de faili · bild' k ld 
edılebileceği anlaşılmıştır. e.... ~ş ~~ugu tahrib~t dolayı~ıl.e Yav-. Jllftf nkan sıktmı. ... Sa- yahlanma7an ancalı: iki ~ """'•w. mumıyeye . ırme . o u. Baba katili Süleyman 
muma taraftardır. ;ımdilik vapurlar lıman hancın kın yanlıt du)'DIU1 olmayım?.,, eliyor Ve bu lwıaatime nazaran :ubı-m - Heyetı merkezıye munta- • • k d" 

Ad ı 1 kt ·gı"'. ne oldu? de nöbet usulüne tııbi olarak üç d~ Oda ............ açtnn.. Eliın~ ~,w. ~r. hüınii. niyetle çal'!tıiınm zaman içtimalarnıı yapmakta- mücrım1n ta en l$İdir a ar e e rl gemiye hamule ve iki gemiye lıi ~YI içeri ._ttım. Fakat bir- hır clelilidir,. Polia .. bık meb•ı Nıa- dır, Aza arasında en ufak bir ·--
0 r kadar d 'h k' . - . z 1 denlııre kol- öyle. bir aille indi ki. ri 8. i ve Bahkpazarıncla bir porta- .. .. J"k k .. - d Komünistler hakkındaki 

. • . 1. Şirketin bu işin 400,00 ıra e ı ra ıye verılecegı ongu - Lamba er •--~- "'---•·•~- ,__ 1 -ıd· ·ır.· d _,_1 tesanutsuz u yo tur. .n.za an 
Adalar eklrtrigı meselesıne ge ın- klıif Jdug' unu ve her dak l' . . d h Y e 7UY&r11UK11 •• ,_,_.., .... ayı o uren ı ı amavu u y.._ a- F B . . "f k . k b gü ·ı k 

El_...._.k . k il h 1 yeni masrafa müteva o ı ka tan ıman rıyasetın en şe - evnli 7üzümü ırö--..t::<:- iki eılam mü isin en tecrübeli, en mütelıauıo uat eyın ıstı ası e.ıretı meş- arar u n ven ece .. ce, =ut ıır et e azır anan . · apılacak masra ın . · L' . · b'ldiril • . .. _.....~ - li 1 · d d 1 • · 
ıııulranle mucibince bu ıene ağustoı sene de~e ~çın Ykl' drn daha fazla ola rımız ıman rıyasetıne ı - u:ııenme çullandılar .. Baysm bir hal- elemanlarını harelıete geçirmi,tir. Şu gu yet enn en o ayı ıçtıma- Şilede babasını balta ile öldürdüğı 
ıa Adalara cereyan verilecekti radan ko~ur nal ıhn hallan bundan is- miştir. Ayvalık boğazındaki ele yere yıln)dım,. raıını aöylemek icap eder ki. .. ,cb- lara devam edemeyeceğinden- ••bı't olan Slileyman idama mahkim 

ğım bınaena ey · · · Ned k · P''" • alı'al faili · ' h · ~ · M .o. -F lıat · k ti B ı d'ye arasında c~ d ' tmeycceğini bildirmiş ve bele- dalyan fenerı fırtınanın tesırı.. . ~n sonra endıme ı• ...,.ım ez. ~ v arın ~~ ~ ır dır. alul arkadaşlarnnızm me olmuş ve Slileyman geçenlerde Be 
çıka~ küç~~ ~ireihti~ef ~"ünden muı ~1;1yae:i: teklifini kabule imkiln gör- le gayıri faal bir hale geldiği =-•kı malcçhul adamın ~a,d altın,!-- !~ bulundulılan ıhtimalı çok :ıa- nafii yolunda gün geçtikçe çok yuıt meydanında aaılmııb. 

· · · "'L L-• ı• ve · · d A J k ı· · · d ·--·-., par •nmın ela 7enn • yaıer ,-u~. f' k ı ·ı k ·· Son günlerde Stile,,,...an hakkınd• lıaYelenın ımusı ıımdı.u.& .....,m_, ınemıştır. e l(_Va ı ıman nyasetın en aiyordu ~ zabıta lıu adamların na ı arar ar ven me te ve mus ,--
Adalara cereyan temin etmek .. uze~~ Vekaletin noktai nazan bildirmektedir. Poliıin.,,yapbö-1 t-LO-'Lata nazaran valı'ayı müte.~'np m:....ıeket haricine mir neticeleri görülmektedir. nereden çıktığı henüz belli olmayaı 
lbnn gelen hazırlıklar teebhure u" fk• b D • . . . 0 

....,... ._ ıktıldarmı L' ~-~·k .____, ve bilhassa kadmbır ile bau cahil ta 
.. · belediye meseleyi 1 vapur çarpıt ervıtm evıru 107an hıraızlar aa .. ı. ç teı· ... t e.....,..ı ~r. taJNJm• Bütçedeki masraf kısmınm baka arasında garip şayialar dönme 

ramııbr. Bunun uzerıne (T B · ) 1 T kalı Nur il K · N "dir tına niha et ecd<ti 
Belediye ile Şirket bir temenni şeklinde Nafıa vekalcti~e ayn rı~ ngı ız va~uru ~ e eçı un • ya Y verme7 r. en kabarık yekıinu çalışamaya- ğe ba§lamıştır: 

daki ihtilaf arzctmiştir. Vekalet, muk~velenın Kabat<ı§tan donerkl"n aynı a- R h k cak maliil arkadaşlarmııza yar- Bir §ayiaya göre bir adanı mcydil 
arasın . . re· imzasından •vvrl bu meselenın şeh~e centaya mensup İngiliz bandıra ı '- • ti• • dım 'kısmını ihtiva etmektedir na çıkmış ve demi§ imi§ kı : 

Belediye, Elektrik şır!<etıneikdev ın aidiyeti hasebile belediyece halledil· lı (Aldon Prak) vapuru üzeri- L.:m şır e nın ceva- Bu esas dah'li d h t" .dar·· --Süleyman baballnı öldiırme 
dilen Kadıköy hava gazı fabr asın mesine lüzum görmüş ve beledıyeye .. . ı n e eye ı ı e di, ben öldürdüm. O bigünahtır. 
A d lu k da elektrik fabrikası al • · ne duşerek bvr rahne açmış "e yardımda bulunmaktadır B2•ka ~yıa· ya göre, Siilcyınanıı 

na 0 ya asın . . . · hav e ctınıştır. f · ' · 1 l b • - •• ı d • . ..,. ,.. 
nm yapılacağı y~re naklını ıst~mış.- Mesclrnin <'hemmiycti haiz ol~adı vapurun sc erın: manı o ~c~ < vant gor e zevcesi güyı müddei umumı1igc mu 
ti. . ğ• ve bugünlerde intaç edileceğı ka- derece de hasar ıcra eylemıştır. 1 u m ı.. L Maarl'le 1 racat etmiş, hakiki katili ihbar Cttnlf 

Şirket Anadolu yakasının ~lcktrık ~"atinde ol•n şirketin erkanından sa 1 1 I' _ tahkikata ba~Janmı! imiş. 
ihtiyacı,;, da SiJihtar ağadaki !a?r~-. 1; hiycttar bir zat demiştir ki: . J(ÜçiJk HBberler T F k .. 

1 
• Süleyman darağacına götürlllilr 

kasile temin edeceğinden Anaao." 1 _ Vekil Hilmi Bey mukaveJe.r ş• k • •ı • •• d •• .,, •• b 1 JP a U test iken - o vakit te gazeteler yazmışt 
tasvip etmiş ve N~fıa ~e-kaletile şır- Baytar kongreıi lf etin ) en SUr UgU Se ep er son sözleri araaında demigti ki: 
ket arasında hiç bır ıhtılaf kalmamış "- Günahım yoktur. Benim , 

Mayıs ayı zarfında Ankarada bay- k J hk"' • t Jskenderiyeyi ziyarete babamın dü§ın3nları çoktur Bab; 
tırVekil Bey yeni mukavelenin, şir· tari kongre toplanacaktır. mu ave e a amına naye d mı ~kalan öldürdü: lakin be 
ketle belediye arasında mevc1;1t ufak Şark ekspreai k . . ld ..., t b•t d"ld" avet edildi kendimi müdafaa edemedim.,, 
ihtilaf izale edil.di.kte? ~nra uıııa e- Şark ekıpreai dün iki vagon nok- etmeme lÇlll 0 Ugu eS ) e l ) Mwr D .. lf. Ynlaındaki şayiaların, bau Jrims, 

· b Id rmıştır .. ruıe ırelmi•tir. Bu iki vagon Ç•kos- aru iınunu Tıp fa- !er tarafından, mahkumun eon. so 
dilebilccegını 1 1 

• · .. • ~ kü' l · tal bel · İ Esasen belediye de aramızdak.ı ku lavakyada kara saplanınıttır. tesı e erı stanbul Tıp ferinden iati!ade edilmek ııuretı ıl 

1 
ük nokta nazar farkını ehem~!Ye.~- Tuzlalar hakkında tetkikat Senelerden be~ t~Wıütlerini if~ mıt~rr. H~kii'.'.'.et, bug~k~ geçici fakültesi talebe cemiyetini İs- menfi propaganda olarak çıkarıldıı; 

çl• addettiğinden iki tarafın husnu Tuz inhhan fen heyetinden Şadi- eı:ney~n _r~tım şırkctı tarafm_dan bu va.ı:ı:ı;etlen .degil, yarınki ı~oadf faa- kenderiyeye davet etmiştir. alakadar makamatça beyan olunmal 
n"ı·yetile bu da halledilecektir. Be " Tuz!ar hakkında tetkik tt 1 kumctımızm protes~osuna verılen ce· hyeu derpış ederek şırketın taahbll- Tal be . . b d .. ta ve bu pyiaların mahiyeti kat'i §' 

Eylul nibayetlerinde Adalara elek burunmak m:..e ltalyeya gönd:...ı~ v.ap tamamen gayrı varit görülmüş.. datını tamamen ifa etmesini zaruri e cerruyetı U avet U· kilde tekzip olunmaktadır, Dün b 
kt. -·ktedı'r. tur. görmektedir. Şirkete yapılan son ib- zerine Mısıra bir talebe seyaha- mubarririmi.ıe adliyede en aalabiye ı trik verilebilece ır. "~ · 'b" k · 

İstanbulun Anadolu yakasında y;· Şadi Bey ltD.lyaclaki tuzlard .. tclk"· Şirketin, inşa etm~k mecburiyetin- tar da lazım gelen teyakkuzu uyan- tı tertı ıne arar vennıştir. tar zevatın verdiği malumata gör< ı 
n; tesis edeceğimiz hatlar~an ba~gı_- katını ikmol eder etmez mufa .. al b:r d~ btılu~~uğu Reşa~ıye caddesinde~i dırma~~ ve şirketin ha15 i_darei mas- Cemiyetin tertip etmekte ol- Süleymanın babası katili olılugun S 
sine daha evvel başlanacagını huku· rapoda keyfiyeti tuz inhisarı umum dorduncu a~trepoy !~rı~a ~ırÜ.b~ı lahat ı~ın ~aneler ara.dıgı anlaşıl- duğu bu seyahate 25 Tıp tale- en büyük delil, gerek istintakta ve ıı 

· u"du"rlu""u"ne bild"ırec·k•ı'r nı mazur gostermek ı.:m ılerı surdu- mıştır. İmtiyazı feshcttırmek üzere b .. tı' k d k 17 b rek muhakemesi esnasında kendi il -met tayin edecektır. . nı ~ ~ ' • . .. b 1 · mukavel d . . esı ış ra e ece ve şu at- d B b \ " dd . • Cereyan Pendiğe de temdıt oluna· Se ah akın gu se ep erın eye a emı rıa- yakında meselenin muhakemeye inti- . . . ran ır. u usu• a mu eı umun 
H YYld ,. 'b' ıb yeti istilz;.m etmcycccgi Nafia veka- kali muhtemeldir. Komiserliiiin son ta Iskenderıyeye hareket edıle- Kenan Bey de demiştir ki: 

caktır. 'b' t h er •ene o u5 u gı ı u ııenede 1 · k · l' -· ce t~ b"t d'J · · o ektı" " B · b' d · · "· F 
Ş . k t mukavele mucı ınce aa - . b' k h 1 etı omıser ıgrn s ı e ı mıştır. tetkikatı •irketin vaziyetinde hiç bı'r C r. - u pyıayı ız e ı}ıttı... . ' 
ır e , . d kt. lımanıınıza ır ço seyya vapur arı -:ı - •• • k b bk · L ı 

hüdatm" vaktinde ıfa e ece ır . ., gelecektir k . . . . tahavvül olmadığını göatermiljtir. Turk Tıp talebesı Mısırda 10 at u ma umun sc .. pa altınc ı 
· .. .. Bundan başka omı.crlık şırketın . . . . .. kad kal ki d söylediği sözlerden gafil\ olsa g 

Vali B. in beyanatı 13 şubat ~uma gu~u akfamı saat rıhtımsız yerlerden rıhtım ücreti ol- Şırkctm .v~ıyetı ha.kk_ında müspet gun ar aca ar ır. rektir. Bize kat'iyen böyle bir mı 
B 18 raddelerınde Va .. t lılayn kum- maaı ve ayrıca yolculardan bir de a- veya me.nh hır karar ı!illta• edilme- San'at mektepleri racaat vaki olmamıştır.,, 

Vali ve belediye reisi Muhiddin · panyasına mensup 34,356 tonluk Ho yak bastı ücrrti tahsil etmesi do!!ru den yenı mukavele akti mevzuu babı demiş ve tekzip etmiştir. 
•u beyanatta bulunmuştur: . ınerilı va. pu. ru 640 aeY_J'ahini hami-. olmadığını bir raporla vekalete bil- olmay. a.caktır. __ Şirketin .. antrepo intaa Maarif vekaleti san'at mek-
• .. Adalar elektriği meselesı der- ı ehri 1 kb C b k b Komüniatler hakkında kar _ dil k e.? ~ mıze ge ece r. umarteaı dirıniştir. tını ıtırm.' uzere arıçten cel~i icap tepleri hakkında bir layiha ha- ar 

M. Hanses 
füehırik şlrktıi mıidurü · 

deati haldir. Meselede izam e ece gunu alıtam~ da .•aat 21 de Hayfa Raporda şirketin mukaveleye ria- eden demır malzemeye mulrteıı kam , . .. bugün verilecek 
: ;;.rafında fabrika yapmaktan sa~~ na bir nokta yoktur. ve lıke~dcrıye lımanlarına hareket yet etmediği cihetler esaslı surette i- biyoyu tedarik edemediği iddiası da zırlaı_nıştır. Bu layıhaya gore Komünistlik ile maznun olup b 

· d ki ye H'd mat< umumiycye taallük eden d kt "dd" .. "im · · 'mdiye kadar • t •~ I '-~r ettiğinden Guhanen~ şmı ı.. ' e "b' • ı n • ece ~~· . ı<ah olunmuştur. cı • goru Cml§tır · Şl sana me ...... p e- müddetten beri muhakemeleri cer-
ruıde ipkaamı muvafık gormuştur. her milı:akerenin taki ı .~aru"!, 0 

a Munhal memu.rıyeller Hüln"ımet, 9irketin cevabı üzerine Çünkü bu gibi şirketlerin teaisatı ri tahsisatından, hududu dahi- yan etmekte olan e•hae hakkında l 
••fahatı ikmal edilmek uzere..,_r. f d 1 ek 

Bunun üzerine belediye Gazha~e - Adalar elektriği teehbüre ugrama- tuarnı e ı ec son defa olarnk meseleyi tetkik et- için v•ki olan kambiyo talepleri iı'af !inde San'at mektepleri bulunan gün öğleden sonra karar verilece 
l<ijnıür nakliyatının mucip oldugu Poata ve telı.ı:raf müdüriyeti umu- mekte ve bu busuıta komiserliğin edilmektedir. Şirketin müdürü M. v'layetle . tif d etm kt "di tir. 
ınasrafın ücretlerden temili için ~ur yacalrtır. edilm · mu miyeai 1!131 •ene.si niha7etine kadar raporunu da nazarı dikkate almakta- Kanonj şirketin vuiyeti hakkında ı , . r 1~ a e . e e ı . On üç maznundan dördü kadındı ı 
ba • · · rıhtımlar ınşa Şehrin sokaklarına vu e8J ı'nruı•• edecek memuriyetlerin tasar- d k h"k(i al'- Bu layiha ıle tahsısattan d' a. ğh deresinin tathırı, • karrer olan yeni elektrik lambaların.~ "' .. , . . ır : . . ' . . . . . 8?~. ~ .. mete m "~at ~erebilece . , . . . ı.,~r Kaçakcdık davalaı-ı 
•• ve kömür nakliyatının g~zhaneye i talik olunmuştur. Mütebakiaı ruf~ ?'~nballere kımıe ~~ın e~ Şırketın, ış ,Yapmak •sın ışsıılik- ğim ılrrı su~erek lı:etumıyetı muhafa- vilayetler de ıstıfadc edebılecek Birinci cezada diin on kacak ıl 
1'.u ~·~ t~ri1?1• yapılması luzwnunu ~~op:yderpe vazedilecektir... me11~".'."P edenlere tebhır ebni9tir .. ~ t<n babsetm~ çok ~etle karşılan za etmektedir . !erdir. davu örülmiiftür. ç 

1 

uerı_ ·~~uştur . -. - - . - - klılade şecaat, cesaret ve sada- !er azdrr. • . ıı~ğına götürü~m?ştü. Farrc- da var. Fakat görmek daha gü- "Lot( hakkıTı.daki eseri bil- meğe başlad~lbu zevkin ti .~ 
lettin paşanın harıkulade ser- f' biribirile barışır-' İşte Farrere 1922 senesı ha- .rem mcmleketımızde kaldığı zel anlamakken dinlemek nasıl hassa Loti'run İıtanbul haya- yakilig"ine kapılarak edebi 
g .. b' A dolu ha kat sere ıne d "•~~ k da "dd k a· · lm ümkün' •• J ya 1 
uzeştini gfıya ır na . . • ziranm a, m ......... e e e~nasm mu etçe en ısıne yapı a- m o ur ve hele söylemek unı ve bize dair diişUndUklerini tan bir hayli eyler feda et 1 

IUnda gedikli bir saz §aın t~- lar.B d nraki hikayelc.- böyle bir eser hamulesı ve mu- dık ikram, gösterilmedik hör- imkanı bulunabilir mi? Claude hikiye eden kısınılarile muhar • . 1 b' d' mi· . · al gı- un an so h .1 1. d ı k 1 d F • . . . . ge razı o uyor ve ır e ıp o , 
gannı eder; ve bu brr mas _ 

1
. . .. Pır sesin yedi mek- habbet aurası e ge ıyor u. s- met a .ma ı. arrere hıalerını ızhar i"İn ö- ririn gerek kendisine ve gerek Cla d F • . • k' 

b' d" ı bır ıçınde en ld t T · r .. 1 l b 1 · . .. d . 3' u e arrcre cınaı va a re ı ınlenilmesi Jaznn g-e en rutiyetin ilanile do- tanbu a ngı ız ışga ı zu um şte u seya ıatının bir ruzna nun en geçtıği bir Türk hayra- bu üstadına, gerek bUıe dair en mancılarırun da gıpta d b"l 
hikayedir. Muharrir böyle ma· :ubu,:. ~e{ . 'zin birer birer derecesinde idi. İstanbul halkı mesi olan v~ ilk sahifesine de ğmı kucaklayıp öptüğünü an- kıymetli kitaplarından biridir. cekleri kadar me ak ~ ~ ı 
ı.alların ve böyle hikiiyeıern bız gan uınıt enb mı za -Trablıısu- işgal ulcyhine bir nümayiş, bi_r kaydettiği gibi Anadolu muzaf !atıyor. Nihayet, "Hür Tiikler Bu eserden aynca bahsetmeği b" ffrkı ve e eca 
d • ı de sukutuna aşımı "d f'" d t k f · · d k' h f · d' " veren ır muva a yet elde e tabi olduklan anane er n ' b . e kadar_ bi- Tiirk mu a ıı ve os una arşı enyetın en se ız on a ta ev- ın ıyarına, Kuvai Milliye za- başka bir gun·· e bırakıyorwn. d" B' . b" 
habe d .. .. V k'ayı garp muhare esın · · b' · bb t ho"'rmet · ha v ı 1 ş bulu "T · d k' An . • . . . ıyor. ıze gelınce, ız onda t r ar gorunmeyor. a • . . len ve nihayet hızı ır mu.ıa. e. ve ız rı e yazı. ~ı . ı:ıan. urquıe ı:nanın a ı adoluya geçerek Tabıler Farrere'm şımdı de .. .. 
Yalnız indi bir surette klasık ror bırer g~. 

1 
d gibi hep ve bize bınnısbe daha taraftar Ressuscıtee,. (Dırılmış Tiirki- Izmitte gördüklerini ve Gazi i- "Les 4 damcs d'Ankara, isimli hassa Tur~ ruhunu~ ve Tuı 

olan bi.r tarzda yazıyor : IL;- ·-1 iı~1ha et~egı {a~~: ~~itün fela- görünen Fr~~sızlara da. bir cc- Y~) es~rinde ba~ü~ade~mevtinıi k görüştüklerini hikaye etli- bir roman hazırladığım /ıan edi hay.a~ı~ın ?ır ıı:ı:usa~ır ve.~ik 
~ a kıralı ve Almanya Impera- bırden hucum e k ·cmal mile olmak ıızere bu edıp ~ere- zı tahlıl ve kendısıne gosterilen yor. yorlaır. yecısını, bıır mudafı ve mufes 
toru Chartes Qııint'nin eline] ketleri ayn ayrı. kayt ve! Tı u"rk- fine muhte<em, unutulmaz, mil bu tezahürleri hikaye eder. On "Mes voyages (Seyahatle- tl'sliibunun en bariz meziyeti" rini seviyor, ve selamlayoru 

· b' · · d b" tabloduı 1 ası · F • b · J' h f · · " B · · d' k" k d" · · <rı r dü 5en Fransa kıralı ırıncı e en .1r · ı- ·d·- z·ra fe-llibirresmıkabulyaptı. •arrere 'ır senecır emen asılasız ım- rım) eserinin ikinci cildi, "En nivecizolmasıteşkil eden Cla- unun ıçın ır ı en ısmı l 
François kendisini tahlis ettir_: ı lere _h~tap ede.r gı ,ı 1

" 
1
duya-' \'apıırdan alınarak doğ;udarı tidat etmiş bir harbin sonunda Medditerrannee,, (Bahri sefit- ude Farrcre ıbir kaç sahife için- kadar iyi ilham eden bir muh 

"tl esı ricasile Ka:ıuni sultan su 1 caatını t~ hır s~rette! - u oı-'dooruya Sarayburnu parkına ' ınağliıp ve bağlı, biiyük bir te) nin nrsfı da bize İstanbula de bir vak'anm en 'mu"hı'm nok- ve bir iklime rücu etmesir b'I k . ne kanar c oor " . , . . ' • 
kyınana mÜ'facaat eder. Onun . 1 ı_ne ıç~n • • . "ı cek. ' cıkarılınış, oradan on bınlerce mıllet hem mıllı varlığını, hem ve Karadeniz sahillerine tahsis talarını yaşatmayı bilen küçük memnun olarak şarka ve bi. 
'1u i e memur ettiği veziri Ah- d~gunu ~ılmek ı~t ut ge e su_! halkın alkışlaırı arasında oto- kendisine muhabbetini gösteri- edilmiştir. Bu da bir seyahat hikayelerinde gayet mahirdir. dair yazacağı yeni kitapları rr 
'net Cemaleddin Paşa da Mad- Dıgerlen de~ep sa vet, ".1a e- mobili ellerle itilmek ve çekil- yor. Pek az muharrire nasip o- rüznamesi ve hatırasıdır; seri O bilhassa canlı biır muharrir- habbet ve allika ile bekleyoru 

tte harikulade ve sineınatog- miyet. v~ ahlakımı~Tı .. talsyı_rcda- mek suretile selıremanetini:ı ' lan bıı mazhariyet karşısında bir üslUpla yazılmış bu sahife- dir. Eserinde büyük bir tenev- Böyle bir dosta malik olmak 
f · . b d n hıkavelerdır. vr' vı ' · · · Gl d F • 1 b · 1 1 d 1 eti ki ·· · · · · • · · varı hır muvaffakıyetle u- e .~ . . ·ı · 5 • önünde o zaman yem tevsım au e arrere e nz o muştur er e ezz e, mera a okunu- vu, bır kudret ve hır tahkıye ka sevınmeoe ve ıftıhar etme< 

'1 k "Turk kedısı " gı ıı co. j p· L . . d b d . d • Aı 1 ki b' d . . . . . " " a muvaffak olur. Frans:ı rra- nı., • . .. h bb 1 ·ı a- cdilmis olan ıerre ou ve ve eserın e una aır yaz ıgı yor. ı amayorum ıze aı~ bılıyetı, bır merak uyandırmak hakkımız vardır ve kendisiı 
I• birinci F-rancois ile impera- gun bır Tuıi< mu .a J 1 

eky • ı Claud~ Farrere sokaklarındaı: sahifele_r_ pek güzeldir. Milletin yazılmıs böyle canlı ve güzel hassası var. O bilhassa bir hi- bu muhabbet ve hürmetimi 
tor Charles-Quint görüştükleri zılmış bu yazılar a~lm t 0 u~i 1 gecirilmis ve kendisine ikamet

1 
gösterdıgı bıı mııl~teşem manz::: eserler niçin bize tercüme edil- kayeci yani hikaye etmekten göstermek için de ne yaps; 

?aınan her şeyi yüksekten gör malıdır. Çok teessuf 0 unur .1rl 'h olarak tahsis edilen Cağa-ıranın yanı SDra dııılenecek ve meyor, nasıl oluyor da terciime zevkalan ve buna adeta ihtiyaç çok görülmez. 
'.'1eği bilen hükümdarlar kendi edebiyatumz<la lıtı kaC'ar ınhı'f '. faalunc aki Reşat Fuat Bey ko- cevap veri!C'rcv resmi nutuklar cdilemevor?. duyan bi.r va:ncrdır. Hiklh·e: et Abdülhak SIN 
· · .· . e azılmı sa ı c o., 
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Sıhhatla arkadaşlık eden 10 11 
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culann merak duymaması im
kanı var '11l,ıdır? .. 

921 de Amerikada cümhur 
reisi olan Harding bu yüksek' 
vazifeye intihabından iki üç se 
ne sonra dünyaya veda etmiş
tir. Şimdi ortaya biri çıkmış, 

bir kitap nefrederek reis Har-

Asrın u111deal "Milllg•t" ttı-
10ŞUBAT1931 

l:'.>AREHANE - Ankara caddn 
~· 10G TelpV adreü: Milli,.et, f., 
;an bul. 

1 
Telefon ·-.ı.n: 

lıtdnl>"I l43ll - 24312 - 24313 

, ABONE ÜCRETLERl 
O Tilrklyc için Hariç içia 

3 aylılı 400 kurut 100 ltunıt 
Ci ., 750 n 1400 n 

'2 H 1100 H 2700 # 

1 l:ielen ~rak geri verilme• 
Müddeti reçea nüıbalar 10 kunt 

ur. Gazete , .. matbaaya alt ~ 
;in n.üdiriyet. miiracaat edilir. 

Gazetemiz illnl""" mea'ullyetinl 

hastalıklar var mı? 
2 

Genç kadının buıdugu" ı·}a"'ç •• ding'in hayatında ve ölümünde 
bir çok gizli noktalar bulundu-

Geçen makalemde, söıı arasınt detlendifi ve buhranların biribi - E ranıızcadaİı _ ğunu iddia İil'e bir çok "ifşaat,, 
da "Nekris,, geçmişti. Burada ri ardınca geldiği zaman hasta- ta bulunuyor. "The Strange de 
onu tekırarlaı:ııak llzmı geldi. yı ilaçlamak hulftlsunda tered- Genç, güzel bir kadındı. Böy hırsızlıktan dolayı tevkif edildi ath of Pre9ident Harding,. na-
Çünkü dediğim eski kitapta dilt olunmaz. Lakin yukarda le bir kadın için sadece "güzel,, ği haberini herkes merak ve he mmdaki kitabı yazan Mr. Gaıı-
"n~a,. de bu noktai nazardan söylendiği gibi, böbreklerin ve ı demek kafi değildir. Endam, vü yecanla öğrendi. Çoktanberi gü- ton Means Amerikada evvelce 
tetkik olurunuş, hastalıklar ara zehirleri dışarıya atan yolların 1 cut güzelliğinin en yüksek dere zel kadına perestiş eden, fa- gizli tahkikata memur bir adam 
sına kattlmı1. açık olması ve ayrı bic halde bu •lllll•C•ml:.ıln h•ll•dll•lı cesinde olan bu kadın saatlerce kat istedikleri iltifatı gönniyen mış. Kendisi reis Harding'in 

Taze nekris ağrılarını tedavi lunması lazımdır. Sözün kısası aynasının önünde kendini sey- bir çok meşhur avukatlar koşa- zevcesi tarafından verilen vazi-
li . . ı•lrll 

Dr. Rut1Çulıla h•klct 

etme nu, etme~eli ~ı~ ~u me bu zeminde, bizden evvel gel- rederken: rak geldiler, kendisini müdafaa feyi ifa ile Ci.irnhur reisinin giz-
tab_u_ı_e_tm_ez_. ________ 1 sele eskiden hekimlen ıkıye a- miş olanlara nisbetle daha cesa 

1 
t 

1 
• 1 6 1 1 9 10 1 - Bana bir cok "erkekler pe- edeceklerini, kurtaracaklarını te li münasebetleri hakkında tah-

"' • ymnıştı. "İntikal,, keyfiyetin- retliyiz ve daha az ihtiuatlryrz- restiR etmekte hiliıdır. min "ettiler. Fakat güzel kadın kikat yapmağı kabul etmiştir. Bugünkü hava d ko karl dı o k dar k J ii .... en r . ar ·. • a or- dır. Çünkü melhuz olan arızala Diyebiliyordu. Kadın bu hük hiç kimsenin hizmetini kabul et Şimdi Aradan on sene geç-
Oün en fazla hararet l! en az 1 dı. ~arlardı ki nekris _agrısma, bu rın mekanizmasını, uzuvların mü verirken kendini fazla beğen metli. Mahkemede cürmünü iti- miş, o zamanki vekayiin kahra 
Bugün rw:glr şimal ve havı a~lr f~verana,.. .rıay~ e~e~ vazifevl kıymetlerini onlardan miş olmaktan doğan bir gurura raf etti. Üç ay hapse mahkilm man:larından belki de artık kim 
ı.a alı sulu kar muhıcmddir. e.ılı:ı hekımlerce bir akide ıdı. · · bili" T . . . t b" imi d o fe kala~de oldu s kal .,. 

s ==~~=~===----ııBu, vücutta biır zehirin peyda ~yı . ra:uz· edavı ?sullerıı~ a 1 o yor u. nun v . e mamı,..rr. 
' lı. iD.ı oldufuna allmetti. Bu zehirin ı1~edi~. kadar tezyıt edebı-. güzelliğini tastik~ k~n~i kı~- Buna itiraz etmedi. Üç aylık Arnerikada neşredilen bu lri-

e .... • nekris sancısı suretinde dışan- .:yo~. B~yle olma~a_. beraber kanan kadınlar bıle ıttıfak etli- hapisane hayatında hiç kimse- tap bugün denebilir ki İngiliI 
ı• 'I • .. ya çıkması elbette arzu olunur- tedavı edılmcmelen lazım ge- yo~u. Güz~l olmak, e~rafmdan nin ziyaretini kabul etmedi. Ken dilile yazılmış yeni eserlerin en 
. ı du. Sıhhat ve selamet bu suret- len hastalıklar,, ı ıbugün de kil'- daıma takdir ve ~~.~tış ~ar- ~s~e getirilen şeyleri geri çe- mühimlerinden biridir. Böyle 
ı: 11

' Bir tashih le temin edilmi§ oluyordu. bul etmiş gibiyiz. 1 lan t~p~ak az buyuk bir ~- vırdı. merakı celbeden kitapların ya-
l Bir iki gün evvel "Kapıcılar Bu cihetle (Culıen) on seki- Bu misallere başkaları da ili- il - ldetmıdır .. Bun~nla ~ra~er gu- Üç ay böyle geçip te hapis- man bir intişar kabiliyeti oldu-
r ,emiyeti" hakkında bir yazı zinci asırda "had nekris,, teda- ve olunabilir: Mescll: ı • • 'lzel ~adın ~r: d k~n _nı uzun ten çıkınca bütün tanıdıklarına ğuna şüphe yoktur. İşte bu ki-
t. az;nıştım. Dün bu cemiyetten visini şu kısa düsturla ifade et- Tansiyonları yükselmiş ihti- . uza ya e er e~. . mükellef bir ziyafet verdi. Misa tap ~ kendinden çok bahsetti-
e ,ır tekzı'pname aldım. Tekzip- · t" "F .1 · k b y~·ı d . h k d 1 llııgllrtk .ı bllaıec•111fz - Ah, yalnız, dedı, şışmanlı firle toplanmışlar fakat ev sahi ren hır eser oldu. 

mııt ı: anı e gıyme , ve sa ır - ar a sıya an amar arı- . . · k d tı' ' 
;• r.ımeyı gönderen cemiyetin adı etmek,.. Yüz sene sonra büyük nın genişlemesi, ve arasıra kan Soldan sağa ve yukardan aıağı: l yorum. ~ımdiye a ar Y~P gım bi görünmiyordu. Nihayet da- Harding evvelce gazetecilik 
~ İstanbul Umum mağua, apar- (T:r<.ıro) yazmıştı: "Hekimliğin gelmesi onlar için hayırlı oldu- 1 _Nota ( 2). Bir yemiş (7) .. lş~yler hıç fayda vermedı. Buna vetlilerin sa~~r~z~~ı arasın~a etmiş,.hayat n:ıücad~lesine atıl-
ı: :nan kapıcıları, odabaşıları ve başlann-ıcında, bir çoklarının ğu düşünülemez mi? Bazı ateş- . .. . A hır ç~re bulmalı ... _ genç kadın gonındu. Fakat ıyük mış. hır gençtır. Nıhayct zen-
ıl ansiyon esnaf cemiyeti" dir. yaptıkları gibi, ben de hastalık- !erin ve bazı isallerin böyle ha- 2 - Bır. goz rengı <3> · rsa Bır sabah yata.gın~~ kalk~ı~ sek bir yere çıkarak arkasındaki gin ibir adamın kızı i'le sevişip 
1 tani bir fıkra vardır .. İspanyol- tarla uğra"mağa yeltendim Bu 1• k' b' t . . 1 ? B (5). tan sonra tuvaletıne ıtıyadı hıla mantoyu sıyırınca yarı çıplak evlenmiştir. Zevcesi Harding'-
ıl ' .nn isimleri uzundur. En aşağı gün hastalıkların karşısınd~ el- ba~.ard ~ eı;ıırıdo amazl m;.r u 3 - Orta (3). Zaptetmek (3) fma olarak fazla vakit sarfetmek bir halde: ten daha yaşlı imiş. Onun için 
u lr satır tutan isimli bir İspan- lerim göğsümde çaprazlanmış da ıs : t ~yare uza~~ ı ~r~e Şart edatı (2). istemeden en sade bir elbise giy - Bakınız dedi beni nasıl Harding bir gün Cümhur reisi 
t · · duruyorum. Hı"ç bir şey yapma- ke, maka e kay 

1 
ubza .ıgı. ıçdın 4 - Baston (3). Garaı· (3). di. Hareketinden yapılacak pek buluyorsunuz . .'. Üç ~y evvelkin oldug"u zaman bu kadmın ihti-

bl bir otele gelir ve ismını söy- ısa esme mec u.rıyetın e- . üh' b' · · ld • ı ıı d .. .. · · · 
E '·lyerek yer ister .. Bu k dar u- yorum. . B . ,. . 5 _ Lahim (2). Vahde (3). m ım ır ışı o ugu an aşı yor en de guzel degıl mı?.. yarlığı farkedılır bir hale gel-
ı A 1 b' B" k f 1. yız. ahsı katı bır kararla ne- B (2) du. Sade bir kııyafetle sokağa . f 

:ın ismin bir adamda olacağını s a, ır şey. . . ır ere aa ı ticelendirmek için meseleyi şöy eyaz . . .. .. .. Herkes bir ağızdan tastik et- mış ı. 
T ~l:min edemeyen otel~i yete geçecek oldum, çok muaz- 1 t . k . d B' 6 - Temiz (3) Fenalık (3). çıktı. Bır muddet sonra buyuk ti. Güzel kadın anlattı. Zevcesi Harding içı'n "~-et , .. . . . e asvır etme ıcap e er ır · b' • · d' B • ~,. ... 

q - O kadar kalabalık için ye- zep oldum; muessır hır tedavı- derece k d r 1 .. . k l' - 7 - Şimendifer ( 4). İftihar ~~ ~ag~aya ~ır ı: u magaza - Ben evimde kaldıkça, re- li bir hayat ve mesai arkadaşı 
: ıl!miz yok! cevabını verir. .. nin tehlikeli olacağını anla- ye a_ a e surmeme" a (5) buyuk bır yerdi. İçınde her şey olmuştur. Kadın ıkocasının üze-

d İ dım zım gelen bızzat hastalıkla. de- · sa-•~·ordu. Genç kadın dolaştı. fah içinde gün geçtikçe zayıfla- . d b" "k bi h k .. kt 
• : Bizim cemiyetin ismi e s- .,, Ü d 'l ( ) p ·· ""'>' rın e uyu r a gorme e 
u (Truro) neşrisin iç uzuvları- ğildir, hatsalıkların bazı teza- 8 - st eğı 3 . ençere or- A<'ıkta duran bir diş fırçasını mak imkaru yoktu. Kendimi hap d' K Cümh" . . ld _-

'lnyol ismi gibi uzun. h" b' k 1. .1 b ~ .... ( 5) ,. • tt ak ah . . . d ır. ocası ur reısı o u 
e ı Benim geçen yazımda bahs na intikal etmesinin tehlikeleri duratı, ır e ıme ı e, azı arazı tusu ·b. ( ) ı· aldı. Etrafına baict:r. Magazanın bs~ a .~dradr m rumıyeflt ıçın. e ğu zaman bundan büyük bir if-

\ ni saymasından, bir çok hekim- ır. . . . . 9 - Sonuna ır z . • ge ınce satıcı kızları kendine bakmıyor ır n:'.u ~~.Ya.şayıp zayı amaga tihar hisseden kadın kendini 
a : ~ikfiiyet ekttliğim .d1eft~r. satma lerin buna itiraz etmesine te- Nekns tedavısınde hasta ıle nazlanır (2). Cıger (3). du. El r:ontasını ararak fırçayı ve guzellıgımı muhafazaya mec d'" ada , t k dmlard 

de ter yo ama ış ennı yapan h k. . kt . 1 ,,...... ,. b ld ş· lıkt 'k~ uny en mes u a an 
ı il. iÇ cemiyet değilmiş, "Otelciler essüf etmiştir. Ne k~n _?Ol aı na~ ~yrı ır: Nota (2) içine koydu. Kimse görmeden ur ~e::ım. ~man "b" an şı a- biri addederken bu saadet uzun 

~ :miyeti" imiıt- Yaptığım yan- Truro, yazmış olduğu "Seri- .e ~~s agrdı arıb'.nekrıs :°~yatezı 10 - Genişlik 3). Göz nuru mağazadan çıktır. yete er m gı ı yap~ı:'.1··· sürmemiştir. 
' 11ığa tee:;.iıf edenm akat a- yat,, ıta mm ıymetıne, gu- t . . k . d d • , · a evıne on ugu zaman • Çünkü Harding hakkında bir ' ı l . F k. b ·k . .. nın .... azın an ır tanesıdır. Has (3) " K dm · d" d..... l · ·-
; ~rtıman defterlerinin Otelciler zelliğined rbağn;ı.en, krı_ıub~sırl~hız b~ ~;~:nr;~~:Cc::i~ıHe~fm u~~ 11 - Para evi (5). Nakit (4). düşünüyordlmu. -V:~~tı~ı dişten Neşrıyat Hayatı 1 takım dedikodular çıkmış, niha 
~ ·ıniyetı ta ,•ır ındarı satılıp kon nazarın a, ugun es ı ır tan - . . ~ . . . . memnun o uş gorunuyor u. ı yet Harding'in başka bir kadm-

'oı edileceğini doi!rusu tahmin ti:1°. Yeni gör~ülü he~imler ne b~~zat nekrıs _ag:.ısın.ı yap~ ~~l~esınde'.. ~~vanı.h~rb~ verdı Devrisi gün tekrar bir mağa lnailterede neşredi- dan iki yaşında bir çocuğu ol-
e lememiştim. Yanlışlıktan do- dıyorlar? Dıyorlar kı mahut ~unye bo::_uklugu uzerıne tesır gı ıdam hukümlerını muzakere zaya gidip bir kimse görmeden b duğu söyll=ıniştlr. tşte Cüm
ı: yı özür diierim. o halde bu nekr~sin intikali~e, yukar?a ıcra e~~~e, onu ıslaha çalışır. etmiş; iki üç kişi müstesna ol- bir şey alıp çantasına yerleştirip len mühim eserler hur reisinin zevcesi bütün bun
~ •tayı yapan hangi cemiyet ise bahsı geçen, emnıyet kapagı- Bu mulahaza, ateşlere, ekze- mak üzere (28) maznun hakkın cıkmak için 0 kadar şiddetli bir . .h k ların doğru olup olmadığını ve 

zlerim ona racidir. nın kapanınasmdan başka se- maya, isallere, yukarda işaret daki hükmü tastik etmiştir. Ar ~rzu duydu ki buna mukavemet 1 Mazıkye '!.e .. rttan e arışmdış bittabi doğru olmadığını mey-
. ·1 k f bepler vardır Yen' hek'ml r 1 h lıkl 'ld' ' o an ve ayıı o en esrar per e- d ıık k d" . ı Bu vesıle ı e, te rar esna ce- . . · 1 •1. e o unan asta ara şamı ır. ttk bıı hükümlerin sıhhatinden edemedi. . . ka1d . d. k d ana ç artara en ı,e ve ıstı-

iyetle 1 meselc:•in-! riicu edi- nekrislilerde kalp ve bo.?r"ek Üstünde türediği ve ürediği ze- kimsenin şüphesi yoktur. Adil Gene bir mağazaya girdi. Bu ~nt k ın:"PJ'~ ~ ~ ::r m~~ rap içindeki kalbinin üzüntüsü-
rum. Kunduracılar cemiyetin h~stalıklan_nm ç?'kça olduguna mini ısla~ ~ek suretile ekze- Divanı harlbm müdekkikane bir sefer bir çift eldiven alabilmişti. t~arı ameida:a :ıkan!~~ ~:~ri- nil bertaraf etmek istemişir. 
n ie kunduracı esnafına her dıkkat etmııtlcrdır. Gerek men- ma tcdavısıne çalışmak maksa . H. ki ·· ed ıkın · • . . . . 

1 ' bili d "Srh- şe ve gerek tabiat itibarile bu . . ' say mahsulü olan kararları hır ıç m~e t::0ı:r1 en~ ış, ~'."1 yat alemını vakıt vakıt meşgul Bu tahkikata mahrem suret-
i ,n~ 5~ kuruş m~~a n e hastalıklarla nekris arasında d_~ tem.ın eder .. Nekri~ de, nek de millet vekilleri tarafından na ne gelebılmiştı. Bu bırkaç gun eden eserlere vücut veriyor. U- te memur edildiğini anlatan 

ıt cuzdanı venlıyo~uş. Kun müıtabehet ve münasebet bul- :ıs sancı.sı değıl, nekrıs h~~talı- zarı mütaleadan geçirilmiştir. daha böyle devam etti.Bir levan mumi harbe dair şimdiye kadar Gaston Means tak:ibau netice-
" racı ~snafı soruyor· nııuılaırdır. Bundan dolayı nek- gı tedavı olunmalıdır. Bu ıtıbar- .. .. 'k' .. k' ta, bir çift çorap, bir mendil ve ne~redilen resmi vesaiki bir ta- sinde bir takım mektuplar bul-

- .. B~z n~ ber~~r, ne aşçı, ~e ris tedavisinde tedbirli davra- la •bu hastalıkların ikisi de "te- Hukum tastı. 1 f m:ı~~ ~p, nihayet birkaç metroluk bir ku rafa bırakınız,fakat büyük harp muş, bunları ele geçirmiştir. 
sutnıne~ız._ Bızım srhh~t cuz nırlar. Yaptıkları şey: davisi l.~zım ~elmeyen,, hasta- Çarşamba sabahı ın az 

1 mış- maş .. Kadın Bunlarn bir~r birer g~~i .. tarihte hakikat~n yeni b~r Bu mektuplar Harding'in hah 
1 c nına ne ıhtıyacımrz var. U ki 1 kta Irklar zumresınden çıkar. tir. kimse görmeden alıp evıne ge- donum noktası teşkıl eden hır sedilen kadınla münasebette 

' B 1 d • d f . b zvu pamu ara sarma n A . K b'l" h nharan . h'd f . d kt k da 1 
u sua ogru ur, a.t•at en- ve hareket ettirmemekten ağrı Mekle~ıı·ıer ınu"sa~akası zız u 1 ayı u e şe- lirken artık kendi kendıne 1 • acıa a uza an, ya ~ .n .ro bulunduğımu gösteriyormuş .. 

' \ bu cüzdanı alanların deg· il 1 k k 1 .. 'kt hit edenler ve cinayeti, irticaı detleniyor so"yleniyorduı oynamış adamlara daır hıkaye 
aırı esece cey er surme en ' · B' b' b bö 1 ... ·ı 1 

Tenlerin ihtiyacı tetkik edil- ibaret kalır ' hazırlıyanlar cezalarım çekmiş, _ Polis nerede?. Nasıl olu- ktlıklı yazılan eserlen saymak ~tta 1 ~un Ye o~m. -
~k lazımdır. Vallahi efendim! İ"' 1 d · h 1 ·ı · 1 .. Hu"kmu"n ı"nfazı bulunuyorlar. Veya senelerce k'f · 1 ? imkansızdır. Ortaya ne eserles, md esı kadın ıçın ° .kadar ";g~ bır • . ..,ç ar an, e e ı aç arın mu- yor da beni tev ı etmıyor ar. ·· k' 1 ık ld 1 B 1 arbe olmuştur ki kendısı ne 
ıttim ki "Esnaf cemiyetlen- · 1 · d k' · 1 B zindanlarda çekecekler. ne ıtap ar ç arr ı.. · un arı • 
1 vaziyetleri tetkik ediliyor- ~s~~r ~ın ~n 1 çe mı; er . . . a:ı 90 ıncı haftanın 3 üncülüğü- Yalnız idam mahkfunların- Kadın artık bu işteki muvaf değil okumak isimlerini say- yapacagrm.~llmez.bl~ halde tu-
'ış 60 paralık simidin 100 pa- 'ka er e ag~ııtetr'ı sı.zı haırf'fılçın e nü Erenköy kız lisesinden 239 fakiyetinden bıkmıştı. Bir an ya mak bile imkansızdır. haf tuhaf soylenmıştır. 

· ıvranan, o ı enn a ı eme- dan Htiseyin hali firarda bulunu kalanmak istiyordu. Kadının metanetini iade et-
Y"; satılmasına taha~ül ede sini istiyen bir kimsenin karşı- Şükran Osman H. kazanmıştır. yor. Bu hainin de derdesti bir Fakat bahsetmek istediğimiz 

1 ~yıp narh koyan Beledıye 25 sında eller bağlı, bir şey yap- Yazısı şudur : gün meselesidir. Bu arzusu yerine gelmek için kitaba gele.hm : Dünyada esrar rnesi müşkül olmuştur. 
ıruşluk defterlerin lüzum ol- madan rlıımlmaz. 8ancılann sid (90) mcı haftanın en mühim; daha fazla beklemedi. Gene bir engiz vekayi biter tükenir gibi Bu eser, bir zabıta romanına 
adığı halde zorla 200 kuruşa haberini; idam mahkfunlanna Akla gelebilen bütün tedbir- gün bir mağazadan bir şeyi alıp değildir. Hele büyük bir dev- benziyor. 
blmasına hiç ağız açmaz mı? ve tenkidata da cevap verildi .... ait hüb.-mün Büyük Millet Mecli ler alınmıştır. çıkarken yanma biri gelmiş, ken letin başına geçmiş bir adamın Fakat anlatılan şeylerin aksini 

1 k. düşündüm: Acaba tenkit edilme since tas tik ve derakap infazı İşte bütün Millet ve her Tür dini takip etmesini rica etmişti. hayatına taalluk eden noktalar iddia edecek kimse yok .. Onun 
1 Ş ve ten ıt yen iş ve cevap verilmeyen ten- teşkil etmektedir. kü alakadar eden bu hadise; haf Bu bir zabıta memuru idi. olursa bunların meydana çıka- için merakla okunan bir kitap 
• Belediye işleri tenkit edildi kit var mıdır? FELEK · "B. M. M.,.i pazartesi günkü tanın en mühim haberidir. Genç, güzel, kibar bir kadının rıldığı iddiası karşısında okuyu oldu . 

. 
1 

Milliı·etin ulelıi romanı: l08 j Dedim, devam ettim: ikabahatiniZ.::-. - - 1 - Siz lif anlamayor- musu-jne rağmen yalnız -hal~ kendisi-lleştirirken, hafif .bir tebessüm 
.. - P~~ beni ~örmek i.~temezl Dedi. 'Bağırdım: . rıuz?... nin kuvvetle ayakta durduğunu kalın dudaklarında dağıldı. Bu 
oy le mı.... Hıhh ..... Goremez - Hayır .. Paşanın kabahatı. Dedim. Elile işaret etti: hissettiğim hüviyetimin baş 1 nun manası~ 
ha? .. Ve .. Bunu siz söyleyorsu- O yaptı!. Onun içindir ki, onu - Çaresiz!... kaldırıp isyan ettiğini gördüm; - H~ıa mı olduğunuz yerde 
nuz .. Utanmadan söyleyorsu- görmek isteyorum. Haydi ken- Yüzünde en küçük bir tees- haykırdım: sayıyorsunuz. Hala mı, bu gu-
nuz .. Yüzüme bakmaya cesaret disine haber veriniz.. sür bile belirmeyordu. Bütün - Sizin muavenetinize ihti- rur? ... 
bularak söyleyorsunuz.. Ve .. Hiç bir hicap duymadan, biır hayatın yıkılışı, bütün bir yacım yok. Sadaka istemeye Demekti. Son bir defa: 

- Rica ederim. Asabilcşme- hiç bir şeyden çekinmeden söy hüviyetin nefsindeki gururlu e-, gelmedim, Nedim Efendi!.. Be - Paşaya haber vermenizi is 
yiniz. Biır şeye ihtiyacınız mı leyordum: danın bu hezimeti !karşısında o ni paşaya götürünüz.. teyorum. Fazla bekleyemeye. 
var?.. - Kendisinden para isteyece nun kaşlarını bile kımıldatma- Bir zamanlar göz koyduğu e- ceğim ... Et~mlZZET 

Deyordu. ğim. On param yok. Bugün yışı fena halde gücüme gidi- fendisinin karısını erkekliği ve Dedim. Kollarını göğsünün ü 
.rkese perestişkar olan Belkiy - Göriiştünneyecek mısı- - "Şeriki cinayetiniz,, olan morfin alamadım. Kış, üşüyo- yor, hiddetimi kamçılayordu. şeytana tile yenemeyen bu a- ı zerinde kavuşturdu, kaşlarım 
1 bu kadın olabileceğini bir niz?.. paşayı görmeye ihtiyacım var!. rum. Soba, giyecek, yiyecek la- Bir defa daha: dam, şimdi beş on parası ile,çatarak: 
. düşünmemiştim!. O ayna, Dedim. Yalnız başı kımılda- Onda genç kızlık hakkım var .. zım. Artık kazanamayorum da.. - Haydi biraz kımıldanınız, bütün bir ömriin taşıdığı guru- - İmkanı olmadığını söyle-
kadın, o masa, o heykel gibi dı: Bütün hayatımın tazminatı Anlayor musunuz?. Her şeyi a- paşaya haber veriniz... ru ve .. Dipdiri bir hüviyetteki miştim efendim .... 
lruştur ki, barıa bunu öğret- - Maatteessüf... var .. Onda ömrümün sonuna ka çık söyleyorum!. Haydi paşa i- Dedim. Ellerini oğuşturdu: dik başlılığı avuçlayıp: Dedi. Göğsiimü IİŞii'en isyan 

ölü bir hüviyetin kinini öl- Topuklarımı yere vurdum, dar ödeyemeyeceği haklarım le ıbeni göriiştürünüz !. - Prens Hazretlerini gör- - Nah işte!.. kudurdu: 
ek istidadındaki bir bedenin yumruklarımı sıktım: var ... Kendisile bunların hesa- Hala o ayaktaydı. Halama- mekte ısrar etmeyiniz... Deyecekti, öyle mi? .. Buna - Ben gider onu göriiriim ... 
huna aşı ve gıda yaptı!. Sert, - Neden?.. bmı göreceğim. Hesaplaş.aca- sasının başında bir put gibi, bir Deyerek ilive etti: imkan mı vardı? .. Belki, Bel- Dedim, yerimden kalktım: 
zlı, keskin, feveranını birden - Kabul saatleri değil- ğım anladınız mı?.. heyke1 gibi soğuk ve lakayt du - Size küçük bir yardım ya- kiys yanılıp geldiği bu konak- - Hem, size ne oluyor?. Bu· 
re yapan zalim biır aşı!. Onun Ve .. İlave etti: Ve .. Daha sert, daha haşin, ruyordu. pabilirim... tan gene on parasız çıkıp gide- rası benim evim .. Ben hayatımı 
ndir ki, yüksek bir sesle tek- - Hem, sizi görmek isteme- daha tok devam ediyordum: - Paşayı görmeniz imkan- Ve elini portföyüne götürdü. bilirdi, fakat el uzatmadaki nah buraya defnettim ... 
rladım: yecektir !. - Beni on dört, on beş sene sız. . . Bu hareket karşısında birden veti ona vermeye asla taham-j Deye, şiddetle yüzüne bak 
- Beni paşa ile konuşturu- Masanın karşısındaki maro- sonra tekrar görmüş oluyorsu- - Görmeliyim 1. bire yıldırımlanmışa döndüm, mü! edemezdi!. tım. Gene soğuk !kanlı idi: 

ız !. ken koltuğa oturdum. Dudakla- nuz değil mi?.. öldüğünü zannettiğim gururlu, Müthiş sinirli idim. Başım 1 - Olabilir amma, paşayı gö. 
,Fakat, put gibi adam hala öy rım ıslık çalar gibi idi. Ne haldeyim?.. - Yapılacak şey yok!.. hakim benliğime bir kurşun sı- dönüyordu. Yerimde güç otura remezsiniz .... 
duruyordu. onda hiç bir de- - Nedim Efendi... Ne salahi Burada sözümü kesti: Der gibi sustu, cevap verme- kıldığını sandım, yaralı, ~ıkat, biliyordum. 1 - Görürüm ... 

siklik yoktu! yetle bunu söyleyorsunuz?.. - Fakat, bütün bunlar sizin di. bedenimin bütün düşkünlüğü- Portföyünü tekrar cebine yf'r Bitmed 
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~ ~······~··•!.•• 
OSMANLI BANKASI 

İT1,IHAD.l MiLLi 
ı Türk sigorta şirketi . 

Hnrik ve hayat ilzerine sigorta muame~tı:'i İ~•. e;lerız. 
ı Sigorhları halk için müsait şeraıtı havıdır. 

SEYRISEF AIN 
Merkez ıcenta:sı G&lata küprli 

B•şı B. 2.)62 Subo Acentc;i : 
Sirkeci JıfühürJır 7.ade hanı 1 
2740 

Ay,ralık sür'at 
postası 

31 Teşri ne' ı el l QJO tarihindeki mali vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLUBAT 

Hisse s•neılerinin tc•ı l'''i t&lep edilmemif olan kısmı 
Kuad~ ve llınkalarda mevc•ı. nukuc 
Kısa vadeli avanslar re roporl:ır 
Tahsil olunacak .senetler 
Cüzdanda mevcut luı netler 
Borçlu he;alıı cariler 

!sterlin 
5,000,00U 
2,60(),31).'i 
51.1,9!;~ 

4,4-05,i95 
J,;i48,99<1 
9,558,<50 

Sb. P. 

10 5 
12 8 

ı 6 
1 1 10 
4 5 • lVIerkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 

• Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. • 

····~··,. Telefon: Boyoglu-2003 ....... 

(Mcrsln) vapuru 1 O Şub•ıt 
salı gunü 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçük· 
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalılfa 'rnlkacal-. dönüşte 
Altınolu~a da ul!;ravacaktır. 

Rehin mu~abil!ndc nı a- lar 
Kabul tıriki!e borçlolar 

l,809,58.1 
1,471,680 

ı 8 
16 2 

~··===···················· 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Moceferrllı: 

686,889 
191,259 

10 7 
14 -

il . ıkşam 1aat 21,30 te 

FRANSIZ TIY A TR OSUNDA 
SAMARF.jl YUNAN OPERET TRUPU tarafından 

MA SOEUR ET MOI 

H iki [mbi .kM A 
ı o ErfeM 0mı NUyr 5· 0M E N ı 

pek. yıkındı F.XOERENIKO SPIT1 MASKOTISKA ve 
l\IADAMA DE THEfü: 

Mersin postası 
(ANAFARTA) vapuru 13 

Şubat cuma ı O da Galata· 
dan Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum,Rados,Fethiye, Antalya, 
MA!yr. 1\lersln' e kalkacak 
dönü~te ·ra~ucu, Anamor, AIA
iye, Antalya., Finike, Eethiye 
Dalyan , l\larmaris, Rado><, 
Bodrum, Küllük, İzmir, Ç:ınak· 
kale, Geliboıu·ya ugr:ıyaacktır. 

DÜYUN AT 

Sermaye 
Nizamnaınei dah!U mucibince ifra>: cdıfeıı ihtiyat akçeıi 
llfevlcll tedavıilde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler n vadeli senetler 
Alac&klı he11bı cariler 
Vadeli bonolar vı hesabı cariler 
Kabuller 
Müıeferrllr 

27,8,6,0U 3 3 
~ 

!sterlin Sh. P. 
10,000,000 
1,250,000 

411,591 14 6 

25<1,417 
i 1,887,266 
2,168,675 
l,471,680 

407,409 

2'.',8~6.041 

7 

16 
2 

3 

iO 
2 
8 
2 
il 

3 

Umumi Mildllr Muavtal Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Muhasebe Şcli ve ikinci Mıldllr 

A. H. Reıd /!,. Harfler 
Umumi Mlldllr ····=·········· ••••••••••••••••••••••••••• : FRANSIZ şuTrYATRÔSÜNÖA i 

ı meşbur Fransız muharriri 

Trabzon ikinci 
postası 

( Rc~itpa\'1) vapuru 12 

De Sorbıer De Pougnadoresse 

Em~ali ~etruke müdürlü._ğ_ü_n_d-en-: 

i Mös~?aıın~:i!ciU~~anit~!~k~RRE 
programı.la; BiR :\IL'HARRIR ROMAl'iLARI NASIL YAZAR • 

~························ lstanbul Tramvay Şirketi 

1930 

No 

EVKA T T ARiFESi 
"0 ı·ncl gu"nünden ittbaren •cnesi Kanunusaninin ~ 

Ramazan tarifesi 

t!utut Hareket 
Birine! Soıt 

Fuılı barelm t.are'uı 
Sııı Sut 
6,36 24,14 

{ 
SJşllden-Tünele 

IO Şişti-Tünel Tlinelden-Şlşllye ~ ~ ,, 7,0! 24,38 
21.12 23,30 
21.30 24,-

... { Kurtuluştan· TOnelo 

•
!il 11 Kurtuluş-Tüne~ T!inelden-Kunuluıı 
C { flubiyeden·F•tih•. 6,0~ !,3() 
cı 12 Harbiye-Fatih Fıtihten-Harbiyey> :i 1 i' 6,21 ı;ı0 

" 5' 7,1() 2(),()5 
7, l5 20,.10 7' 

.Q { Taksimden -Sirke" Y• 
:. 15 Taksim-Sirkeci Sirkeciden· Taksim~ 

{ 
Mnçkadan-Beyazıtı 
lleyazıttan-Maçk.tf• 

f Takslmden-Fatl'ı• 
l Fatihten· Taksim• 

6' 1.ı: 
24' 
15' 

6,40 1,36 
16 Maçka-Beyazıt 

18 Taksim-Fatih 

6,33 1,35 

f Korıuluştıın·Beyazıt• 
19 Kurtuluş-Beyazıtl lleyazıttan-Kurtuluıı 

30' 
5' IO' 

1 ~· 

7,3() 18,JO 
8,16 19,16 
6,40 il,0.1 
7,30 21,.ı.ı 

il b • 6,01 -. 
l'eşiktaştan· e c.,e .. 6,2ti 
Beşikt•şt•n-Eminö~u~• I"' ô ~o 

' Bebekten·Eminonune I! u ,., 

.! 22 B b k E lnönü Eminonunden-Uebeıo ,., fi,H 

.,. \ e e - m Bebek:en·Karakuyc ..., 22,'!5 
111 Kr.köyden-Bebeğe 23,l~ 
ı Bebekten-Beıiktaşa --- ı { Ortaköyden-Aksarıyı iri 16' 6,0_'.) 
tı. 23 Ortaköy-Aksaray Akiaraydın-Orıakoyo 19' 6.4J 

~ { Ortak<iyd o-Fatihe 21,0J 
..: 24 Ortaköy-Fatih Fatihten-Ortakoye 50' 2l,5J 
~ 7' il' 700 

{ 
Beşlkıaştan-Fıtlho ı5' 

30
, •40 34 Beşlktaş·Fatlh F•tihten-Beşlkıışa 7• 

-. 
21,59 
22,H 
24,40 

1,30 
2,05 

20,44 
21,30 
:H,11 
ı,oı 

24,30 
l,i4 . 

1 

Aksıraydan - Topkapırı 6' 10 ~~~ 2~;;" 
Topkapıdan-Sirlcecl1• , !H' 7/)9 1,33 
Sirlı:eciden· Topkapırı 17 

4 'l 32 Topkapı-Slrkecl Topkapıdan-Aksıraya 1• 
1 Topkapıdan·Bevtzıta 
C l Beyazııtan-Topkapıya 6,08 -.-.1 Abıraydan-Yedlkulef• r 6,3l 1?4,20 
• Yedlkuleden-Sirkecifl ~ ~... ili ı,oo 
... Sirbciılen·Yedlkulor• 1'" A< 

7
' 

33 Vedlkule-j,frkecl Ycdlkuledon-Aksarayı - 1•40 

t' Y edlkuleden -Beyazı.& ti Beyazıttan-Y edikuleye 6,04 -,-
.! Aklarıydın-Edimekıpıfl r 1 :J' 6,JO 24,5 
.,. Edlmekıpıd•n·Sirkeclye .,: 7pa i4 
~ Slrkecideo·Edimekapıya ~J' ı Jj7 

37Edlmekapıslrkecl Edirnekapıdao-Aks•raya 
l:dlrnekapıdan· Beyazı:ı 

-~~~~~~~Be~y~a~zı:tt~an:-E:dirn:·:;::eka~pı~~--::----:--:-:;;:-~-
--- d ......_ Ferah sinema a 

......_ Sinema - Tiyatro 

İs. B. Darıılbedayi 
tem•lllerl 

1 Bu akşam s Maymun 7 köpek 
- 43 artist 70 numero 5 s at ' 3·· .. 

. 11111111 

. Gişe hor •ün 
·•n 

·~•ktır. 

v Alıı ya~ınuan •şağ'ı çocuklor ti· 
•trovı ~ahul edilme' 

saatlik muazzam varyete.er uncu 

kat localar 250 kuru~. yer bul· 
mak isterseniz biletlerınlzt gun· 
düzden alınız teleL 1359. 

Şevki Bey . 
Bu akşam pangaltı tıyatro

sunda dıram heyeti birlikte 
Son Pıısc facia 3 perde, esrar· 

. k"·k komepi 2 p. canbaz 
enırız o, 

· , aryetc danslar. 

ıııı \·erıi po~tane 

cati ''.emuuh 
altnıx. Fiatiari 

caddrsındc Ne· 
ııcıırdhane>indcn 

ço1t ucuzdur. 

Şubat perşembe ak~aını Galata· 
dan lnebolu, Sinop, Sams:.ın, 

ün ı e, Facsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka· 
cak, dönüşte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Görele, Giresun, Ordu, Fat· 
sa, Ünye, Samsun, Sinop, 

Satılık kasa 
Çarşıyıkebirde ~anda! ıedestanının çar~ı cıheti kapısı ka~ısında 

15 numaralı nıahallebicidükU.nında mevcut bir adet kasa 14-2-931 
tarihine müsadif cumartesi giınjj saat 1 l de bilmüzaycde satıla
caktır. Talıplerin mab~U satış komisyonuna müracaat eylrmeleri. 

lnebolu Zongulda!\11 u!!;raya· r".~~'Y"V'-Y..,~,.........,,,"' cx::x;) """""'-"""'~~""'""""""'-"...-
=ca=ktır.=== MACiT MEHMET KARAKAŞ 
LlıYÇI<: L!.;VAıVl' Lll\11 Y J~ 
Ilamburıı, Brem, AnTer•, Mağazamızı 
htanbul n Bahri Siyan il~ Ti:I hıı·ye mecburı·yetı• 
mda azimet Ti! ııvJet munt ı 
zam poııtası: Ilambura-, Brem, dolayısile 

sıeıin, Annrs TQ Roterdaın ~al'.,.I Lı·kı·dasyon dan limammıza muvasalalt 
beklenen vapuri'lr ; 
Andnu vapuru ı ı şubat• doğru Sergilerimizi ziyaretle 

~;~7:~ v::::::~ ~! şu~ıta : FIRSATI AN iSTİF ADE ediniz. 

Bu:!~~2~:c!ı;:~::~::~lu \.J....,.H.._.,,._.;...ar~..;.,_;..,iye""""'"me~kte~~i ıni~"""""iriy....,._,etin......_~en""""": ~ 
Andros vapuru il · 12 şubıcıa 
tahınilde 1931 Şubat bidayetinden nisanın birinci hafta-
Hamburıı;, Brem, ,\nvcr!, Roterdam sına kadar Harbiye mektebine talebe kayıt edi-
ve Dançlg lçın yakınd.t limanımız- lecektir. ş~·aiti anlamak üzere Istanbulda bulu-

dan hıtreket edecek vapurl.,; ) • Ask } k b J 'J H b k b' 
voıos vapuru IJmanımııdı nan genç enn er i şu e en e r • me te ı 
lrobros \'apuru ıo-12 ubatta birinci şubesine taşradaki gençlerin de en yakın 
tahmilde askerlik şubesi ve kalem reis~iklerine lüzumu 
Noplla vapuru 16 • 18 şubatta 
tabmilde müracaab. 
Yakında Pireye doğru hırtltet 

edecek vapurlu 
Voloı ... puru limanımızdı 

Fazla tafailtt ;çin Galatada 
Ovakimyan Hanında kain 
mumı acenteli~ine müracaat 

I Telefon: fieyo~lu 641 -674 I 

COMPANIA GENOVESE 

Dl NAVICAZIONE A VAPORE 

'KAl'O FARO. npuru 19 şubat 
perşembe gUnll Burgu " Kösten
ı:eye müteveccihen hareket edecek
tir. Tıfsillt için Galata, Çln!li l'ıh

tım Hanında (lnternııtlonale) Anonim 
şirketine ınüracuı. Tel. Beyoğlu 1394 

Sulıanahmet Sulh mahkemesi linci 
hukuk hAkimlljtinden: Müddei 
Macar şirketi ile müddeaaleyh 
Hikmet beı· arasında 6 7 dolar 
60 cen t ;ı: · c k dna<ının cari 
muhakemesinde Hikmet beyin 
ikaınetgAhı meçhul olmasına 

mebni ilAnen tcbllgat icra· 
sına karar verllerek 4·2·931 
tarihinde müddealeyhin icabet 
erm~mesl hhseblle muameleli 
gıyap kararının yedi gün müd
detle tebliğine karar vcrllmlş 
ve muhakeme dahi 7 ınnrt 931 

tarihine müsadlf cumartesi günü 
saat 13.30 a talik kılınmış ol· 
duğundan yevmü mezkilrda 
bllitiraz mahkemeye gelmediği 

takdirde usulun 403 ve 405 
inci maddekri mucibince bilA
bare muhakemeye kabul edile
meyeceği \'e müddeinin iddia
sını kabul 'ı: ikrar etmiş naza
rlle bukılacağt ilin olun ur. 

linop ~etter~arhıın~an: ' 
Sinop rlisunıat idaresi deposunda mahfuz (300) ton levamarln 

maden kömüru berveçhi ati şerait dahilinde satılacaktır. 
1 -Depoda mudehhar (300) ton levamarin maden kömüril 

beher yüzer tonluk (3) parça va ifraz ve 27 kAnunusani 931 salı 
gününden- itibarer. 15 şubat 931 pazar gününe kadar 20 gün 
müddetle ve açık arttırma suretlle müzayedeye konulmuştur. 

2 - Vaı olunacak peyler haddi !Ayık görüldüıti takdirde ma
li yt vekaletinden istizan a talikıın 15 şubat 93 l pazar günü saat 
on beşte defterdarlık dairesinde müteşekkil ihale komisyonu tara
fından kararı verilecektir. Talipler müzayedeye iştirak edebilmek 
üzre beher partl için bedeli muhımmentn Yo 7 buçuğu itiba
rile dipozito olarak (130) liralık ııandık makbuzunu ibraz etme
leri şarttır. 

4 - Şartname muhtevlyıcını anlamak ve daha fHzlı malllmat 
aJmak isteyenlerin defterdarlıg>ı müracaat etmeleri ilıln olunur. 

A~ana pamuk ısla~ı istasyonu ınü~irli~in~en: 
Adananın Taşçı karye.inde kAln pamuk ıslahı istasyonunda bir to· 
hum anbarı ve mezkur ı:;lasyonun ziraat mektebi cı\iı ·nda bu
lunan şubesınde bir çır çır ve birde tetkilı laboratuarı inşa etti
rilecektlr. 27188 lira bcdell keşifli olan işbu binalar 25-2 931 çar. 
şamba günü saat ( l 4) de ziraat dairesini kapalı 7.arf usullle ihale 
edileceğinden taliplerin şartname ve plAnları görmek t•zre her 
gün öğleden sonra ziraat mektebi yanındaki pamuk lsta5yonu 
mutemetllğine müracaattan ilin olunur. 

Istanbul Vilayetinden: 
Bedeli keşfi 10872 lira 65 kuruş olup Elaziz vilAyeti idare! 

hususiye>! namına Irat olarak EIAıiz'de yaptırılacak binanın bir 
kısım inşaao l 3· l -931 tarihinden 14-3-931 cumartesi günü sut 
4 te kadar iki ay müddetle ve kapalı zarf usulllıı münakasaya 
konulmuştur. ln~aya talip olanların olpaptald şartname ve keşlf
name ve krokiyi görmek üzre vlllyet mektubl kalemine müra
caat eylemeler! ilAn olunur. , 

B ~ 1 u 1 Tl 1 l l B E P i 1 l N G ~ ~ 1 
YENİ TERTiP BAŞLADI 

1. Cİ KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve ayr·ca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer k~şidelik iki kısma ayrılmış 

gibi bir şekil almıştır 
Mükafatlar keşide sırasile: 20,000; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan. yeni planı 

talep ediniz 

ilaç i;nıi 

ınan ıol ~ering 
prc,ipitc jon 
fcnosalit 
kapsıil füjerma 
beher kap:<ül 0,50 
~sit borik 
esans dö jirof! 

sahlmasına haşlanmışbr. 

Alınacak mıktar 

106 G. !ık kutu yirmi kutu 
25 ., şişe 25 ~işe 

250 .. .. 25 • 
500 adetlik 25 kurut 

l kilo paket 25 kUo 
l O G. tık şişe 25 şişe 

ıe·pin !50 ., ., 25 , 
kodein pür 5 ., ,, 25 ,, 
sulfat dö sut 5 kiloluk paket ll!S paket 
anti pirin !50 G. hl: ~işe 25 şişe 

piramidon 100 • ,, 25 kutu 
haınızı JJocma 1 kiloluk şişe 25 şl~e 
hincyagı 5 ., teneke 25 tenelıı 
santonln 3 G. !ık: şişe 25 şişe 

bom dö pero 1 lcllokul şişe 25 ., 
sulfat dö küvtı: ,. ., ., • ., 
~liserin • " .,. ,. • 
asit fenik pür .. " n " " 

iyodu potıısyom 500 G. tık ,. ., • 
vazelin ya~ beyaz 1 klloluk kucu ., ., 
ürotropin 11 500 G. lık şişe ,, .. 

salol "' • .. " ., 
tanalbin 11 100 ,. kuru 
ıahcı azodyeti bizmut 1 kiloluk şişe 

bom dö rolü ,, .. ,, 

100 .kutu 
25 ~ .. .. 

arena! 250 G. !ık şişe ., ., 
kinin kompinme 
pertev beheri 0,25 
banzuat do sut 
boraks 

1 kiloluk kutu 50 kutu 

.. şişe 25 şişe 

.. .. .. " .. 
lökoplastec 1 santim gen~likte [50 adet 
iyot form 50 G. lık: ~işe 25 şişe 
El fırçası tS adet 
Direkli küçük il~ terazisi n dirhemi &sarisi S ,, 
Sülfat dö zenk 250 G. lık şişe 25 şişe 
. fikroskop says marka üç olciiler dç oblektif ve 1-li 4 adet 
immersiyonlu kutusu ve :çındekJ ufak kutu 
muhtevlyyatile 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

ı - Cinsi nev'i merbut llstede yaz.ıh şş kalem uaç tapalı 
urf usullle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa günü 22-2·931 çarşamba gilııU saat 14 dür. 
3 - Şartnamesi imalltbaneden Terillr. 
\ - !tasım talip olanlar teminatı muvakkate paralan Tt 

teklif mektuplarile beraber ~k paşada Jendaraıa LmaI&dwıeslne 
gelmeleri ilAn olunur, 

llJon Nafia ~a, nın~en~isliğin~en: 
Afyon • Dinar - Isparta yolunun ( 20586 ) lira bed~ll keşifli 

112 l- 000 - l 1 8 + 115 ki "arası tam.lrati,, !9-1-931 den ldb.ren 
20 gün müddetle ve 17-2-981 tarihinde saat 15 de ihale edilmek 
ıizre kapalı zarf usulile münakasaya konuldtL 

1 - Ehliyet vC5İkası almak veya kaydedilmek için münakıua 
~eraiti umumiyesinin 1 inci ve ikinci maddelerinde yazılı vesaikın 

ııwnakasa giınündtn IAakal 8 gün evvel \'ilayet Baş mühendislı 
ftine iraesL 

2 - l\Hınakasa tafsililtile ~rmameler sureti mu,addakalarının 
vilayet Nafia Baş mühendlslig-tnden alınabileceği. 

8 - .\Jünakasare iştirak edeceklerin münakasa 'e ihale kanu
nı ~ ~artnamcler ve teferruatı d41r.esinde haı:ırlaracakları teklif 
mektuplarını 17 · 2-931 T. de saat 15 den evvel vilayec ercıimcn.. 
riyaserine vermeleri ve ihalenin villyetdıiml encilmen!nde icra 
kılınacağı. 

4 - l\hıteahhit fen memuru iş hususund1 miıteahhlt derece 
sinde mes'ul olacağından muka vclenameve mutcahhıtle t>erah r 

imza ermesi lazım gelılilti ildıı olunur. -

A D E M 1 1 KT 1 D A R A K A R ş 1 

GLANDOKRATiN 
Meşhur profctbr ~ıeınıch ve Brown · Seckard'ın mühim keıfidır 

Sıtıf mahılll: Zaman ecı:ı deposu, llahçek'pı 37, lıunbul 

Kucusu 200 kuruştur 
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B1N SÔZ 
BiR RESİM 

• 

tieçeolerde Yeni Zelaod adasında bilylllr zelzele oldu. Bilhaeaa (Napye) şehrinde tahribat pek mllthif olmu11tur, Gelen haberler 
,·ııkıt vakıt yine kendini hlssettlrdiglnl bildiriyor. Bu resim, flmdl altOıt olan gllzel Napye 11ehrlnin umumi manzarasını gllsterm.ılı:tedlr. 
>1':m/'YJ?A111Zf,U;'?A !JlZW//#///////////////b'&'///#$/////.#&.WlMW///////////#'#/#//////,f,V/$#///,/,'V/#'///#'/.W/#///Al?/////////////////////R//////#////~/////R////////A'4 

Gazi Hz. all' Aydın aeyalıatlerlne ait lntıbalar. 

Giresun orta mektep talebesinin yaza ait bir hatırası: Kır tenezzllhO 
••U••••ıflll lMlllflletılH Ulttet .. llletlllllltlllllllll llllUllllllHUlllllllllllllllllllllUtlll llUllll 

llaUç iskelesinde mazbut 1 O adet 
kayın dolap 47 adet kayın samanlı, 
47 çift kayın hamut 3 adet köknar, 
1 ıdtt çam ve 1 adet kızıl ığaç 
ıercnl 30 adet · ıhlamur keresıeıl 
2 adet köknar gönder ve 20 adet 
ıhlamur kısele 18 adet ıhlamur ke
restesi 9 çeki ince meşe odunu 25· 
2-931 çarşamba günü ihale edilmek 
üzere müzayedeye çıkınlmışar. iza
hat almak l5teyen taliplerin orman 
müdüriyetine ve )'cvmü lhalede de 
Oefıerdarlık binasındaki ihıle komis· 
yonuna gelmeleri 

Zayi : Asker tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

•:yüp Akarçeşme Arpacı Hayrettin 
okal!ında 8 No. Ahmec lsmail 

Mutfak inşası 
:.\Iünakasa il.inı 

Daruşşafaka Müdüriyelindeıı: 

Dıruşşafakay• kıpalı zari nıüna· 
kasa usuli ile bir mutfak yıpurıla
cakur. Zarflar şubaan (2J) üncu 
pazarıesi günO ıaat (15) de Nuri 
Oımaniyede Cemiıeti Tedrlsiyei 
lsltmiye merkezinde açılacaktır. Talip 
olanların şartname ve ke,ifname 
suretlerini almak üzere mczkOr mrr · 
keze müracaatları . 

Şarkta ordumuzun faaliyetinden bir lntıba, Abdııllah P8fa 
kıtaatı teftffe çıkıyor 

Giresun - Trabzon toseslne bOyllı: bir ehemmiyet verllmelı:tedlr. 
Resmimlzde şose inşası ameliyatının vali tarafından teftişi gOrUlllyor 

AQrıyan yeriniz• bir 

ALLCOCK'S PLASTER 

yakısını tatbik ediniz. 

Muhakkak surette hararet ve teselli tevlit 
eden f3Yanı hayret esmer yakıdır. Kuvvet 
ve tesiri o derece büyOkdOr ki d~rhal tedawl 
ve ın şedit a!)rıyı serian teskin eder. 
Allcock·s Plastel" yakısı sair mOmasil il! 
lara faiktir. Zira tatbik edildiği bOtOn ıa 
man zarfında tesirini ifa eder. Lumbagot 
Siyatik. Romatizma, Arka ağrıları, ÔksO· 
rOk ve Nezle onun tesirine karşı ka. 
l'iyyın mukavemet edemez 

ALLCO«:K§ 
POROUS PUSTERS 

Her eczanede ıatııır , 

Acerıtaıarı :. J, BERT & Co. 

Poıta kutuıu 233 O•ıata, lıtanbul 

lstanbul mahkcmei asliye 
üçüncu hukuk dairesinden: 

Ane hanım tarafından Gire
sımun Laye kariyesindcn Kaval 
oğlu hafidi olup hariııumumidc 
askere sevkolunarak elyevm 
hayat ve mematı meçhul olan 
Mustafa El aleyhine gaiplik 
ve fc,hi nikah tlava>ı ikame 
edilmiş olduğundan mumaileyh 
i.\lustafa efendiden m:ılfıınan 
olanların bir sene zarfında 
mahkemeyi haberdar eylemeleri 
ikir.d dda olarak iltıı olunur. 

Aydın demir yolları 
müdiriyeti umumiyesin
den: 

lımir Aydın dcmiryolu ltisse
daran alelade altı ayda yüz kırk 
altıncı içtimaı umum1sini martın 
ot111. birine müsadif salı günü 
saat 14,30 Londra'da Old Bro. 
ad Strecttc 100 numarada kain 
Winchcsccr Housc te inikat ede
ce~i ilan olunur. 

lluzna mei muzakcrat bervec
hi atidir: 

ı - J ley' eti idare raporu, 2-
1930 senesi k:\nunuevvcl ga
ye'i ne kadar olan hesaba tın 
tetkiki, ,J • ~irkct nizamnamesi 
mucibince istifa edip tekrar in· 
tihapları için namzetlrklerini 
vazeden heyeti idare az;ısmdan 
Viscont St. Davis ve :\tr. Fr~

derick Singk intihabı, 4 - bir 
murakıp intihabi, 5 - Şirket 
muamelatı umumiyesİnin tezek
klirii. 

işbu içtimaa iştirak etmek 
arzu eden "his.ıedaran tarihi iç
timadan lılakal on dört gün 
akdem hisse senedatını Londra' 
da Old Broad Ştreett't~ ı 00 
numarada Vinchhester Houset 
katibi umumtliğe, lzınirde Şirket 
idaresine, lstanbul'da Osmanlı 
Bankasına tevdi etmelidirler. 
Te":di edilecek hisse senedatı 

için alınacak makbuzlar hini 
içtimada ibraz edilecektir. 

Heyeti idare emrile katibi 
umuınt Houard Of Glossop 

SALI 
10 ŞUBAT 193 

8ankamışta sotulı:lar çolı: artmıştır. insan boyunda lı:ar Jatmıttır. Bu resim yazı çolı: az o 
Sarıkamıtın hem son bir yaz hatırası, hem de Aras oeb lı:enannda bir Aile tenezzOblldOr. 

Darülfünun Mübayaat Komisyo
nundan: 

Fen· fakültesinin muhtelli laboratuvarlın için mllbayauına !Uzum gös
terilen ve nn'i müfredaıı musaddak llsıelerinde gösterilen altı n edevıı 

kapılı zarf usulUe münaka1aya konulmuştur. ihalesi 11·2-931 tırlhloe mü-
1adll çarfımbı güali saat 15 te yaptlıc.kbr. Ma!Omat almak için taliplerin 
farıname •e Usıelerlni görmek lıcre her gün ögleden sonra Darülfünun 
mübayaat komiıyonu kitabetin• mUracaıılan ve teminat akçelerin! münalıua 
gününden evvel DarülfOnun muhasebe veznesine tevdi etmeleri 114n olunur. 

lstanbul it~alat ~oınrü~O ınll~irliğio~en: 
Markası 

Bili 
No: Top KUosu Cinsi eşya 

Bili 31 71 Jpek mensucat kaçak 

v " 3 4,650 " .. ,, 
Balada muharrer llıi kalem eşya l 1-2-93 l 

ltha!J.t gümrüğü müdüriyeti satış komisyonu 
yede ıatılacaııı il!n olunur. 

tarihinde lstan bul 
tarafından bilmüza-

Dr. A. Kutlel 
Cilt, Frengi, Belsoguklugu ve 

ıdeml iktidar muayene ve elektrik 
tedavlhanesL Karaköy Börekçi fırnıı ' 
sırasında No. 34 

Dr. Taşçiyan 
Belsoğukluğu ve Frengi tedıvl

baaesL EminöoU Minuyan eczanesi 
karşı ıokağında No. 4 

Dr. HORHORUN1 
Belıoğokluğu - Freogl ıdımi iktidar 
ıeda•ihıneıi. Beyoğlu Tokatlıyan ya
nında Mektep ıokalı 35 Tel. 3152 

S•tanıhmeı i ncl ıulh mablıe

meslnden: 
Vulliki hanım ile Ahmet beyin 

velaıı ile •eresesl lle fayian mııta· 
saınf oldukları vebu babıa bilmüzı-

yede futuhtu sureti ile fUyuon iıalealne 
karar verilen Unkapanında Haraççı 
kara Mclımet mahalleaiııde Fener 
eoddesinde 65-67-69 numerolırla 
murakkam iki adet mağaza ve üstü 
biri ilç diğeri dörı odalı biter mut
bah ve çatı kaıında dalı! dörı oda· 
dan lbareı bir daire ve yın tarafda 
yani sığındı oluklu saç ile kapa· 
almış aralığı h•vi ktrgir ve tnan
lan potrelll tuğladan ibaret bulunan 
işbu emldkin 931 senesi martının 
(17) on yedinci salı günü zeval! 
saat (15) te ihaieıi icra kılınaca 

ıından talip olanıınn kiyrceti mu· 
hammenesi olan ( 18000 ) on sekiz 
hin liranın yüzde onu nlsbeıinde 

pey akçesi müstashiben yevmi ve 
vakti mezkOrda Sultanahmtt sulh 
ikinci hukuk mahkemesine müraca
atları il:ln olunur . 

Tütün inhisar idaresi lst. il. 
Müdürlüğünden: 

Yeşildirck'ıe 1 numaralı mülga 
Emanet ınbannda mevcut iken lnhi· 
ur idaresinin Cibali'de ktin karasala 
ınbarına nakil ve kaldırılması 12-3· 
930 tarihinde ilAn olunan tütünler 
esbabı tarafından şehrih•I gayesine 
kadar mezkur depodan kaldınlmıdığı 
takdirde bilAhara bunlırıft her ne 
sebebe mebni olursa olsun bozul
mısmdın dolayı idaremizin bir gilnı 
mes'uliyet kabul edemeyeceğini ve 
ınbar ilcretile bllO.num muırifin 
kendllerinden alınacagını tekrar ilin 
eyleriz. 

lstınbul lkinci lcra Memurluğun
dan: 

İstanbul belediyesi J 
ilanlan 

lstanbul Belediyesinden: Fatih, 
Beyazıt tevakkuf mahallerinde, 
Kadıköy vapur iskelesinde, Sul
tanahmet tramvay tevakkuf 
mahallilc Sultanahmet parkının 
cadde köşesine müsadif mahalde 
ve Unkapanı köprüsünün lstan
bul cihetindeki meydanda bulu
nan alişaj barakaları bir seneden 
üç seneye kadar kiraya velil
mck için ayn ayn açık müza
yedeye konmıi~tur. Taliplerin 
şartnameyi görmek içlıı herı,..Un 
levazım müdürlüğüne müzaye
deye girmek için ihale günü 
olan 5.3.931 perşembe günü 
saat on beşe kadar encümeni 
daimiye müracaatları. 

• * • 
lstan bul Belediyesinden : Fatih 

yangın yerinde Molla Gürani 
mahallesinde 5091-1 ve ~091 
numaralı arsolıir arasında 30 
metro murabbaı yüzsüz arsanın 
metro murabbaına 150 kurıış 
kıymet tekdir olunarak satılmak 

için alakadarları ara>ındc açık 

müzayedeye konmu~tur. Talip
lerin şartnameyi görmek için 
hergün levazım müdiirlüğüne 

mllzayedeye girmek için 3· 5 
lira teminat akçe· !erile beraber 
ihale gun li olan 5-3·93 l per· 
~embe günü sa:ıt 15 e kadar 
Encümeni dalmlyı: miiracaatları. 

• • • 
lstanbul Belediyesinden: Sebze 

halinde 1- ı numaralı baraka bir 
seneden üç seneye kadar kiraya 
verilmek için aÇık müzayedeye 
konmu~tur. Taliplerin şartnameyi 
görmek için hergün levazım 

müdürlliğünc müzayedeye gir· 
me!c i~in ihale günü olan 12 
şubat 931 perştmbe günü saat 
15 e kadar Encümeni dalmiye 
müracaatları. 

• * • 
lstanbul Belediyesinden: Gala

tada Karaköy caddesinde eski 
Borsa hanı halindeki 14- 1 nu
maralı camekandan bakiye kalan 
kısım mayıs 931 gayesine kadar 
pazarlıkla kiraya verilecektir. 
Taliplerin şartnameyi gürmek 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer yızıh•ne 
kolıuk, kanıpe, sandalye vesaire 
12·2-931 tarihinde saat 10 ile il de 
Galatada BUyük Millet hanının kopusu 
önünde açık ınarmı ile sıtılacağın· 

dın taliplerin vakti muayyende ve 
maballi mezktlrda dairemiz.in 29· l 613 
No. lu doıy11ile lsban vücut edecek 

memurumuza müracutlan llU olunur. 

için hergün pazarlık için 16·2-931 
paza tesi günü saat 1 5 c kadar 
levazım müdürlüğüne müracatları. 

1 IABBURi 
BORNYiL 

~ikolatalarını 

Muntazanıen vuru~ 
Sayesinde: Daim 

TAZE 
NE Fi S 
t EZ i Z ~irler. 

Istanbul 

Küçük istikrazat 
Sandığı Ti.ırk Anonim ~irkctl 

Hissedaran senelik adi içtllll 
umumisinin 8 şubat 1931 tarih' 
müsadif pazar günü saat 14 te 
ketin merkezindr. Galota'da Sen Pi 
Hınındı 12 No. da aktedileceğind 
nizamnımei dahilinln 24 üncü m• 
desi mucibince gerek asaleten 
gerek vekAletcn !laka! elli his • 
malik olup iştirok etmek arzu ed 
hlssedarlınn ye' mi içtimadan 10 
mukaddem usulü dairesinde bi 
ıenedaıını merkezi şirkete tevdi t' 

lemeler! ilin olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Meclisi idare raporu; 
2 - Murakıp raporu, 
3 - 1930 senesi billnçosun 

ta1dikl •e mtclisi fdorcnin cerri) 
4 - Temetıüuıı taksimi. 
5 Meclisi idareye 2 ıza in 

hal" ı" <ene znrfında meclise ka 
t'' 1 azanın tasdiki. 

ti umumiyedc gerek as 
ten \ ı.! gerekse ve~ıA1eten buluns 
her bir hlssedrnn elli hisse için 
reyi olaı·ık \"C ıu kadır ki bir h 
ıedann ondan ıiı ıdc r<1 ı olamıı 
caktır. 

O R I E , ' T l\I A R ı,; 

AGENZJ A !TALiA ·.\ t.lARI 

~:lycvm limanımızd• bulu 
ltaly ın bandıralı • E'.\llLIO MOIV 

NDI • "vapuru ( Marsilya ) 

( Genes ) için emtia kabul edl 

Galıtı'da. r"rengiyan Hanı, 

kana Dıbcovlıch ve Şürekisı v 
ıcentılıl;ına müracaat. 

Telefon Beyoğlu 2274 - 227~ 
Beyoğlu lleşinci icu melll 

lugundan: 
Hristo efendiye borçlu Kıırıu 

ta Kosıi kalfa rnknk ve caJdeJ 
248 numarrlı hanede mukim 11 
efendinin mohcuz bulunan /i 
dolap ve •airc 14-2·931 ta 
müsadif cumartesi günU saat ıı 
mezkOr mahal önünde bilmüza~ 
sıtılaca~ il!n olunur. 

Mes'ul M~:dür: Hürlıan 
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