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Şehir meclisinde HARiCf (Baş tarafı birinci sahifada) 

MILLlY!':T SALI J ~ JOIAT 
-- 1 1 

HABERLER •• 
"'' 1 • -

muhtelit encümeni teşkil edile- tt• d. t d ·ıı""cı·ıen·n vazı· yeti 
ceğ ini sö~=iıa suları ın ıs an a mı ı Avrupa Birliği ı Muamele vergısı ıayı 1asıı1ı11 

Bundan sonra varidat bütçe- Bugu·· n vaziyette siyasi sebepler kadar ı 1 tadilat görmesi muhtemel sinin müzakeresi esnasında Hariciye ve ktısat 
memba sulan hakkında sorulan iktısadi Ve tİC3fl amiller de rol oynayor kili • ANKARA, 16 (Telefon) - müzakere ede•l:en g~rük , k~ 
suale Belediye riyaseti ~amma Ve • en Muamele vergisi kanun liyiha- nunu ile o kaı:ıunu ına.ı:us,ar Sıhhiye müd_ ürü Neşet Ömer B. j v • bı"zı" temsı"l edecek r .. 

1 
. d tet gümrük resmınden ınuat olar~ d Is 1 Ati.na mektubu 1 yet sının mec 18 encumen erın e hariçten gelen mevadın mua · irahat ver ı. panya azı ) . . h . 1° Neşet Ömer Bey İstanbul ve ı ANKA~! -~7 (Telefonla - k~~ sır_~sın~. e emmıyet ı ta- olarak memlekette yapılanlar· 

· nda namütenahi su mem- y • h Avrupa bırlıgı konferansına, dılit gorecegı anlaşılmaktadır. dan muamele vergisi alınma ~~.~7,· olduğunu , bunlardan 35 Buhran bu gidişle unanıstan arp Vuzuhsuz görünmekte Tü~?'eden ~urah~s o~a~. İktısat encümeni bu layihayı ~ı hükmünü ilave etmiştir. 
tan<"s:~~n eEaslı, ~emba bulundu uzun sürecek gemileri yapbracak devam ediyor !:t~~S:tv~~~~1(Ş;~~ B~f: • 1 · l f 
gunu soyleyerebKİ k trolu MADRİD 15 A.A. - Kral ATINA, 12 (Milliyet) - Bunda . bilhallSa ittirak edeceklerdir. TemJık kanunu Dev e - - Bu mem a arın on ' . kt · ti -.. lıir haftalık mecmua .,.,.. ahh ı 
hemen, lıenıen imkansız, kudre- buhranın .eyri ve geçınne e O· dnır ~ Erpzia,, namındaki bu mec- Bunlara başka mur. . as arın • • .. • Bank ası 
t i İJCSt!f;n fcv!-:indedir. Fakat ya lan safhalar hakkmda ~ .. Beren ,_;._ IOD inlitar eden nüaha ... da ve ?1~tehassısları~. ~ltıhakı_da Dah1lıye encumen1 

· ~ · tetkikat neticesinde bun- guer'ye malfunat vernnştır. Da- bize taallük eden bir mekale varda-. tabıidır. Bu:ada ~~hım vı; sıya layiha H" d k d b" pı~n d .1 bTr ki ekserisinin biliye nazın bu buhranın uzun Mecmuanın Venizeloaa mensup ah- si bir mevkı sahıbı Olan hır e.c- ka "k l tti" lSSC ar ay l Jf 
.a.l·ll· renhlh: 'ı :iug" unu öarendik. süreceğini gazetecilere söylemiş rlll' ~llDID fikirlerini M§~ na nebi baaa dedi ki; tetki bnı l ma e b k " k 
t;;J rı ~ı 1 o .. zan dikkate alınırsa IOD netnY•- " T .. k. . A bi r uçu ay surece 
Bu aşın tağşisau asrı olarak tav tir. da ehemmiyeti düıünülebilir. Bu me- . . ur ıyen~n, ~pa r ı- ANKARA, 16 (A.A) - Bü-1 
s•i edebiliri1.. Membada safı su PARİS, 15 A.A. - M. _Rcr kalenin mevzuu bizim Sakarya tabte! gın_e dav~ t edılmesı ve bu da~e yük Millet meclisi dahiliye en- ANKARA, 17 (Telefonla) ..,. 
dolclurub n siseler şehre gelince mano~ ''.Jouma_l" muhabırle- ~ri. il~ İtalyada :rapılan harp ~-· t~ ıc~b~t e~erek ko?feransa ış- cümeni, mübadale ve tefviz mu Cümhuriyet mı:r~ez _ha:ıkası· 
·e kadar o-ayri kabili şürp olu- rinden hın.ne vaki beyanatında lerimizdir. Bur~ bazı -~~ t~rakı s~yası ~oktaı nazardan amclelerinin intaç ve tasfiyesi nm te&İ.11 heyeti ıkınci ıçtımau,ı-~eri or ! d~di. demiştir_ ki: . .. .. do~ı:':Z-: :;.:r. 7.'!9...!9 zıyade. ıktı~a~ı cep~ed~ çok e- hususunda dahiliye vekaletince da tqkil edilen . ~ususi e~~u-

y . Avni 8. in ıuali - Pnmo de Rıvera duştuk- ;tıenizelo.un ~yaaeti altında top. hemmıyetlı bir hadıııedır._ M~ ihzar olunan kanun liyıhası Ü· menin tesbit ettiğı esaslar uze-
Avni Bey memba suları et· ten sonra ~evvel~~ kaldırıl_- ıa...., yüksek _deniz m~~ ~ ka- !~ket bunun ~~yda v~ tesırlerı-_ zerinde tetkikatını ikma~ etmiş rinde müza.~eratta bul1H1.mllf 

ı a~ı en mülevves mıntakalardrr. mış olan hu~ye~len ıad~ etmış rarlar vennittı.. ffal~lri ~ım~ıye ı... ını m~tla~ go_rec~ktır. A~pa tir. Maliye ve bütçe encumen~.e tur._ Bu ene~ . bankanın n 
Bu feci hal senelerden beri böy- ve derhal yenı bır parlimento da~ bu kararlann lritıt uzer~"! ~ nın sıyası. ~azıyet~ da~ zıya- ri tarafından tetkik edilmek u- şekılde " suakripsıy~, mııa~e 
1 devam edip gidiyor Sıhhiye vücude getirmiş olsaydı vazıye- dJırı anl&fdıyor. '•.~. '::,t~ de umumı ıktısadı vazıyete ta- zere bulunan kanun layihasınıı\ 'lesini yapacağını tesbıt etmış· ~üdürü Bey bize bugÜnkü şek- ti kurtarmış olurdu. Kralın v~ ~;;':fi',.::..eş';~~h::;.p remi•~ yap bid~r. _Awu~ ~azi~.eti_ iktısadi: anahatllan etrafında aldığımız ti~. Şimdiye kadar kaydedileO 
lin nasıl önüne geçileceğini söy ceneral Berenguer'~n ağır hır tınlmadrtında~ eak~erin _de hali. it- yesı hır ~eğıldır._ Tuı:tUy~ ~~ malOmata göre 1931 numa~:~ sermaye miktarı. <?'1 bir milyOll' 
1 'di daha isabet ederdi diye- surette hareket etml§ olmaları- ten çm..ılmadoiı :zikreclilmekte • bu heyeti umumıyenın bir c~ u temlik kanununun tayin ettıgı dan fazladır. H1ssedar kaydı r:~efı 1 ve · leri temhir parası mn hükümdarlık idaRSini uçu- c- ayni, n-nda ~tb.bir m~ nü teşkil. ~ı:cek demektir· rıisbetler dahilinde tahakkuk e- muamelesi bir marttan 15 nisa-

i l0-30 t~ liranın bu işe tah ruma sürükleyip yuvarlaması el~ nr. Bu ~emn bwıaba~ . • ~~mıleketımızın bu konser ha- den istihkaldarma mukabil hiç na kadar devam edecektir. 0 

an . uh eldi ,, ıore barp tehlilııeai UD1ıı zamanı- Gandhl rıcınde bırakılması yalnız ada- k 1 . . • \IC 
sigini talep ettı. m tem r. çin mevcut ııörülmüyoraa ııene hah- . . 

1 
f d _ .

1 
maslahatı da müteea mal ııllmayan ve ya ısı_nen a a~ Bankanın müdiri umumı 

Tevfik Salim P9. nm BARCEU?NE, 15 .A.A. - riyeye ehemmiyet. v;erip l'.eai ııemi- Hındıstanda ne oluyor~ . ._ Her ~ ' eg~ '. d' M le . ek- mübadillerin mazbata ıle t~s~ıt idare meclisi azalıklarına kim· 
beyanatı Muhtelif sendikalar aza~mın lerte deniz lnanetina_ tüvire ~tmeı.. halde gelen haberler lngılızler s_ır edebı_lır L ese ~~n hş _ edilen ve ya edilecek olan ıstth [erin tayin edileceği henüz ma-

Tevfik Salim paşa da ayni yaptıkları bir mitingte bırçok ~ ~dilini ııiiyl~yor, eter. harp le Hint millicileri arasında lıı~den _zıyade ruhu haı~ı e em kakları 1 haziran 931 den itiba- lılın değilditr. Fakat bu makanı-
mevzu üzerinde beyanatta bulu- hatipler söz alarak amelenin ~ikeakı vd~r~ ~t 1";-~-:ır ~t kat'i bir itilaf hasıl olduğunu mıyettır. . . k ed k . ren bir sene zarfında ııiltın iatih !ardan birine Saraçoğlu Şükrü 

k buh h kknıdaki ....... eıı mı ııo• er arını ı ve .. . h ' tt d -·1d·r Konfransa ıştıra ece n- . li .. _ _,_.,, hte 
narak: bugün ü ran a yordn. gosterır ma ıye e egı 1 

• . . lihi et kaklarımn üç mıs Uz:c>muen Beyin geçmesi kuvvetle mu 
_ Memba suları lüks içme noktai nazarlarını an1aı:znış_lar- Bu mesele etrafındaki neıriyat bu Londrada toplanan konferansa callın~z ~vnıpanı~ ~n 1~ bu Y tasfiye bonolanna raptolun.., meldir. 

sulandır, biz asıl fakir halkın iç- dır. Bunlar, sendikalizmın s~ya- """'?'u~n ~"?-den ibaret de iştirak eden Hint m~rah~~sl~- tar sıyası ve .ma~ nca 1 sa: caktır. Temlik ka~ununurı ta- Devılet bankası umumi mü· 
t ikleri Kırk.çeşme, Terkos sula- si bir mahiyeti haiz olma~ıg~ı !ildır._ l'lım reıımı bir. gazete ~ rı artık ~e.tnfek~tl~rı~e dondu. yede te;as ımkanııı:,~u~a~ yin ettiği kat'i tasfıy_eye esas- dür muavinliğine İş bankası 
rına bakal~. o sular ki muhak temin etmişler, fakat yenı hır ..... t:'e~L~i';" Bnoktaı ~Mu~ Fakat mıllıcılerın ıştırak etm~- tardır. 

1
gedanr ~w:1f d s. b~l. z tır. Bu nisbetler fevkinde mat İzmir şubesi müdürü Nusret 

. . "k hl'k . ba .. st ... .,..._. . u ııaze d·-· b' k f net"ces· fı bu temas ar ıstı a eyı ı ır- f l 1 ""-lan- B . . d Anka-kak mülevvestir. Şehrin suları- dıktatorlu te ı esı ş~o ere nizeloıun enelce te.bit ettiği deııiz _ıgı ır on erans~n 1 1 - • • • 
1 

beki ek i- almış alup az a arı~ ~"T eym ve onun yenne e 
nın yedide biri o-ayri kabili fÜrp cek olursa bütün amelenın so- proırram.ı.ııın tatbikini iatemel<tedir. lıyat sahasında ~usbet ?lup ol- J~rs~, _ıyıh ne::e er Btlik eı::n s mış olan mübadi11enn, fll1'.l~sı ra İş Bankası muhasebatı umıı-
tu .. r,, ., kaklara döküleceklerini beyan Bu netriyat te.iniz kalmadı. Alika- mayacağından şuphe ızhar e- zın ı~ın ay peı-ch" .. ~ ~z._ hakkındaki taahütleri bakidir. miye müdürü Muvaffak Beyiıı 

· ol 'b .u· t · · · tinıkile d ı h k d - ·ıd· L d Hıç olmazsa usnu nıyetını- . d l Latife Bekir H. m müdabaleai etmişlerdir. Mitingin sonunda, ~. ~ 1 haaa . . ıp ~n •ı en er a sız . elfı ı. on ~~ . . • . • MeııkUr nisbetler fevkın e ma tayin edileceği yazılmıştı. 
Bu sırada Latife Bekir hanım kabul edilen bir karar suretinde ~~=::.il!'.ik~~ıfLrorram müzakeratın~ !ş~ıra~ ed~~ mu- ~~=~t:ı::ı ols~ =~ tefevvüz edip henüz !><>rçlanma Bu bapta Ankarada icra et:ti

I ecanla ayağa kalkarak dedi sendikalar hakkındaki karar va- B' takım. barp ıremite rahhaslar mıllıcılerın reısı Gan . . . pataraf 
1 

mış Olan mübadiller ışbu fazla- - · tahkikattan •nı...ı.ıı.mıa gO kı~~ li tarafından 72 saat zarfında . .:U bir ~ılanık bwdarm dhi ile müzakere edip kendisini mi _teşriki ~~ıye . . t;ar o - lan 1 haziran 1931 tarihinden gımM ffak B ~ nak· 1 

• r1 • ·--~- _ _.....,__ 'k t - - la G dugunuzu gosterebilirsini% . ., ,...._.,,_ bor re, uva eyın 2JIDll'C _ Sıhhiye müdürü Bey su- kaldırılmadığı takdirde bu sen- yerine hafif •• ~ ~ -.- ,..,, 1 n.a e mege .ug~~§Iyor r. an itibaren bir sene zarnuua Ç- r haberinin ulı yoktur. Nas-
ların bihakkin kontrol edileme- dikalar azasının icabı hale göre tınl.....ı.tır. :r.::· .. - ,... .,_. 8;t dhı vakit va.kit sukut oruc'!. tu~- Pariste bir inb1ıar lanma kanununa göre ~1.ına r~t Beyin Devtet ,_.•smda 
diğini söylediler neden kontrol ~reket _ed~kieri . bi!dirilmiş- r.;,: I"' i!;:.. ı.ıın,:~ talı m_~tadır. Geçenler!e yırmı PARİS ıs A.A. - Bir Leh- caklar ve ya uht~l~rindeki_ malı vazife alacağı haklnnda da ball 
edilemesin, diye sordu ve ilivc tır. Yeru hiikfunet, ıktıdar mev- ıiaab ile :rapbnlacakbr. Yeni lıir ta- :ort sa.•~ dren bu ~ülru;. ~ruc~ li oda kira~ını istemeğe gelen o- terkedip mukabılınde nısbet ka mahafiliııde maınmat yok· 
etti. O halık bunların membala- kiine gelir gelmez sendikalara lmn ıremiler almak için 400 mily- :vres~n eni so;r~ en .. ısıke go tel sahibini bir kavga neticesi miktarında bono alacaklardır: tur. 
rını tıkıyalım. dahil amelenin grev ilin edecek drahmi tahaia edilıc 1 f: 93! dea r şmege ge en ere mu~a ~~e: .. ürdftkten Temlik kanununun gösterd;ğı .---------•• 
N_eşet Osman B. in cevap ver leri haber alınmışur. :!'e "1ıa ::::.::.. -.::-.:~e lıit~ıl· r: :a-;~an;;ı::aı~7!~t :;:,:t;~:-- ~!~::ki~:;~::ı:ıis~ır~ müd~et zarfın~ müracaıı:t et-_ Nızamname tefsın 

mesıne meydan kalmadan bu hu MADRİD, 15 A. A. - M. Proııramrn ikinci kı1m1 iae umumi S G dh' . al· memış ve ya muraca:ıt edip v~. ANKARA, 
16 

(Telefon) _ Susta mu'" zakere kafi görüldü. Alba hük" funet buhranııun hal- L"tr-e 931 elen 936 aenelwiae bdu- yor. • ~in ra • ~n ıknı?tedv . .!! hu- rini ecnebilerden kurtarmag· a saiki ikmal edilmemış olan mu 
' - .,..., mum ı e goruşme ıs ıgı a İkttsat encümeni iktısat vekale-varidat bütçesi bu suretle tema li çareleri hakkındaki fikrini ve •:rnca ilive edilecek talı.iaat ile J'AP- b . 

1 
k L d d t l ahtetmişlerdi. Sonra silahsız badillerle terrllik kanununun şu : . b' li .. nne· ünger av 

. . rd 1 b'ld' . . tır lacak harp ııemileri içindir erı çı tı. on ra a op anan k 1 d b 
1 1 

.• d hilind Bulgaristandan tının ır sua uze s men kabul edılmış oluyo u. mütaleasm1 kra a ı ınnıstır. E . mil ıkanl caktır • B . k f Hı'ndistan için üt- mu avemet namı a tın a aş a- ınu u a e . • . lamak için sünger tarlasını ta· 
Beıiktaş, Nişantatı M. Albanın şimdiki halde İs- " L •kı re er .!,iaind:n ..;,1.::.:;,:. 

0
;. e~~~s(l ti ki" d m b. yan hareket aylarca devam et- gelen muhacirlere ıskan_ı adı de . ak balık yumurtalarını 

Kaaımpaşa bostanlan panyaya gitmek üzre Paristen tır omnoı,, 1 ~de ıt uk/'~e be; ş;.1 ın ~ ;: ti. Şimdi vaziyette gene bir vu- recesinde tahsis edilmış olan ra~veden makine müstesna ol-
Bundan sonra Beşiktaş, Ni- ayrılmayacağı zannolunmakta - · 1 are şed. 1

8 
a .? e 1 madesınke t'ai zuhsuzluk vardır. Bilhassa bu- emval ciheti aidiyeti ne olursa m k .. k' 

1
. kayıklarla 

şantaş1 ve Kasıınpaşa sırtların- dır. etmek ~lzem olduğunu beyan et r~r ver ı. uguçn .. 0~ a a gün vaziyette iktısadl ve ticari olsun uhtelerinde ipka ve mecc ma uz~re.~ .'('e ~-
1 

. 
daki bostan ve bahçeler hakkın- SEGOVİE, 15 A.A. - Cüm mişlerdir. bır şey yoktur .. un . geçen ha amilleri de hesaba katmak la- canen temlik olunacaktır. İs- ve dalgıç a tı 1 e sunger ~v an 
da izahata davet edilen Neşet huri etçiler fırkasının bir içti- MADR1D, lS A.A. - Kral, zıranda ne~redı/en. Sımon rapo- zım geliyor. Hindistan mesele- kim adi derecesinden fazlasr masmm mahzurlu olmadıgma. 
O B · ah d' B y da M Land M 0 . M. Alba'ya bir telgraf gönder, runda tavsıye edılen esaslar- sinden bu gidişle çok bahsedile borçlanma kanununa tevfikan bu hususta mevcut bulunan nı_-
bosmanl ey ~z. dat verl~ğımlar~· u myaınG t. M Ma, h. d ~legaM ..,;., ve kendisini Madrite davet dan ilham alan konferansın var cek demektir. .ı.........a--drr· ılır Yeni kanun Ja- zamnameyi tefsire karar vermıŞ stan arın ıçın en " - asse , . ac a o ı e . ··....- , . d ~ · ı kat'' ki· · ı ..,.,. ..,..... ' · · · 

kt d' B l" - ularil F b' tuk .. 1 · etmiştir. M. Alba nın bu daveti ıgı netıce er ı şe ını a - BOllBAY, ıs (A.A) _ M. Gancli yihasile temlik edilen gayrı tır. , geçme e ır. u agun s e aranon ırer ııu soy emış- b d' · -· h .. mak için lngiliz parlamentosu- y iJmua konf lkııhhaalarile borçlandınl cak 
yetişen sebzelerin şehirde tifo ler ve İspanyayı karışıklıktan :n u~ e _ ~rd~tmıyecegı enuz ma nu tastiki lazımdır Fakat Jim ha';, &&ret ~~;.:,. tuyikma ~enkullerd~ lmak .. a raptı lazımgelen mallar müstes-
tevlit ettiği kanaati vardr. kurtarmak için cümhuriyeti ilan egı ır. . _ d' 1? t ~ey Hi~distandaki kal'fl gelmeyerek Hindiatamn d..,.uı. kimseler mus~esna 0 lanlarauzeı:e na olarak diğer metruk mallar 

Neşet Osman Bey tifonun en --.k. - -;- etSeye Daruıa. ta uzun izahat verd-C-- - - :ı;;;;;;ence;eyanının başında ru izah etmek ve lııgilterenin at.caiz meccan~ venlecek ~- katı:! hazine emrine terkedilmektedir; 
~ çok g~riildüğü mıntakalar Top- ten ~~:e~i ';;~~~1 kat'i raporu- Dilencilerin latanlıuldaki bulunanları da ikna ederek nziyeıi i~ce ~yabilmek için vali ~e .ı hazt:-u' 19_31 lan ~ tak- Ye~ ka~~nun meri~ girdiği 
CO:. hane ıle Unkapanı arası olduğu- ceze u • merkezleri 1 d · umumile bır aıüWtat yapmağıı çatq. aatifa edilmemıt 0 ~"T tanhten ıtıbaren hazınece satıla 

...;:' .. nun okunmasile başlandı. Ra- . . . Londra kon eransın a verılen maktadır. M. Gandi bu iıe devam et- · 
1 

r· tahsil olumnıyacak ve tah . a: nu BOyleyerek bu mıntakada 10 'k h .. Bu ızahata nazaran dilencı- karar/ar her tarafın iştirak etti mek üzere bir müslın-m intihap et- sıt e ~ • . d d'l cak olan bu malların bedellen -ı:ı günden beri ~apılan devamlı mü ponl;an so:;a tetk:U. ~~e~c~ lerin İstanlıulda 6 merkezi var- ğini göstermektir. Halbuki mil mittir. Bu zat, İngilizlerle bir arada sil ~lmış olan borç ıa e e 1 e- tasfiye bonolarile mahsup edile-e~ cadele sayesınde şehirde tifo menı_ maz ata ~u m v e mış. Müdür Bey bu merkezleri liciler Hindistan iç;n tam bir is çalıtmamak siyasetinin hararetli ta- cektir. cektir ve bu malların mahsup e-
"ı vukuatının son günlerde çok a- Bey ızahat ve_ : şöyle sayryor: tikli/ isti arlardı. Gandhi ile raftarlann~.'.' bulunmaktadır. Meskene muhtaç harikzede- dilmeyen balaye esınanr istimal 

ı zaldığını söyledi. Şevket B. ın ızahatı -~e oku- - Vefada, Yenicamide, Meş- ondan ilh~m alanların emeli şu- lal~ ~andıg J!eçcnlerde ölenbi M~~ !erin halen işgallerinde bulunan edilmemiş bonolar karşılrğı ola· 
Tevfik Salim paşa da: - Va- nan rapora nazaran D~lice~e- rutiyet mahallesinde, Ahırkapı- duo /ngiliz/er bir an evvel met :.:.~:'t:.u. ~=:~°:u~or~ tut meskenler ciheti aidiyeti ne olur rak ziraat bankasına verilecek· z~yot bu olduktan sonra hepimi- de 384 aceze ve 124 sut çocugu da, Unkapanmda ve Ayasofya Hlndistanı tahliye edip gitme- matannı ıılıaliye ClllRbnifıir. sa olsun uhtelerinde ipka ve is- tir. 

zın nasıl ~11;1Pt& ölmediğine hay- vardır. .. . . merkezinde ... İstanbul dilencile- fi!.. Ticar_et erbabı ve zilmreleri Hindis kam adi derecesindeki miktarı Gayri mübadil Türklere mu• 
ret etmelıyız. Burada bir bakti- Uzun ııuren Şevket B. ın ıza- ri kaldırılamaz, ne kadar müca- Milliyet ve istiklal cereyanı- tıtnda ~caret ·~ ~ ~uku meccanen temlik edilecek ve hassas emvalden 10 haziran 930 
riyoloji Uiboratuanna ihtiyaç hatından sonra Refik Alunet ve dele yapılsa nafiledir. Çünkü İs- nı sevk ve idare edenler lngil- = ~alik 01:"!'.;"~~ye~ !ngıl~ ış da- fazlası borçlandrrılacaktır. Mü- tllrihine kadar tefviz aıuamele
vardır. Burada program, laf ~ Sadi B. ler ~ sö~ söylediler. B~ ~nbul dilenci transit merkezi- tereye karşı dah~ u~sal hare- ley~ :;~ ~a:1~.;~':.,~91;; badi~, muhacir ve ~etere ~ tek~mül e~ ~ ~ 
l~nca ~ba her n~ense gergın arada Tevfik Salim paşa sordu· dır. İstanbula senede 300-400 ket edebilirler mıydı? .. Bu tak- dir. Çünkü, bu zümreler henüz tama- temlik olunan emvali gayrı men ıle harikzedelcnn ışgalinde bu-. 
lık gelıyor. Fakat ışte bu da bir - Dariiliceze müdürü Bey dilenci gelip gitmektedir. dirde kendi nüfuz ve tesirlerini mile inkipf etmemi' olan yerli sana- kule harç alınmadan tapuya rap lunan meskenler istirdat edil1111 
program meselesidir. Allah nzası iç.in söylesinler şu Bir çok liza bu hususta söz azaltmış olmazlar mıydı? 930 ~ ~maye. ~utüne müste~~ bir tolunacaktır. Tefviz muamelesi- yerek mukabili ayni laymette 

Darülaceze bütçesi Ye he.alır dilencilerden kurtulmak imkanı aldığı halde vaktin geç olması senesi yıl başı gecesi toplanan ıü~ruk ıatllrıfesıb Y~J?ktılmadrğı mlri~~det- ne ı haziran 1931 den itibaren Rum emvali metrukesi evvele--
k t'" ? k > h bil . . b .. . , . . . . çe uvve ecne ı ı ısat tef "'" ta kanunla . de . "bad"l h k sah'p a ı var mı yo mu . ase e ıçtıma ugun saat 14,5 mılllcıler Hındıstanın ıstık/al rafrQdan mahvedileceği kanaatinde nihayet verilmekte ve mır gayn mu ı a ı 

Celse on dakika tatil edildik Darülaceze müdürü bu husus ta tehir edilmi tir. bayra -ını ekerek memleketle- bulunmaktadırlar. müstahikleri namına ta a lerine a lacalrtır. 
- - .. . - .. - -- -tfyatr.o, tenkit, tarih ve hitll-at makaTkışarıdt esasen bu noktafTe<iebiyat tasavvuretmek biteyalnrz gönül eğlendirmek için miyen bir edebiyat zinde Vle sıtı-ı Haftalık ede bt musahabe: diyemediğimiz ve en basit bir nazarı kabul etmemiş olanlann mümkün değildir. 19 uncu asrın okunulan bir masal gibi telikki hatte sayılamaz. Bu liubalilik, 

1 valk'ayı ihtiva eden ve ancak eserlerine iyi roman değil ya- büyük edebi terekkisi de roma- edildiği müddetçe bu mevkiini bu sathilik, bu fikiıııUlik ve bu ~ ,~Oman nedir t niçı• n Ve nasıl yazılır? bir lmç eşhası olan mensur ki- but sadece roman değil diyor- nın edebiyatta aldığı bu mevki- kazanmamıştı. Fakat şimdi mev hissizlikten kurtulmamız ne ka-

; ı tiraf edelim ki Romandan 1 ilk roın..rtıamnuıdrr; baaılma
c bahae1mek için bir ma'kale ye- ınış masallar "" bunlarm için-
1 tişmez, hiç olmazn bir .kitap de nihayet iHı: .basıkruş olanı, 

lazun gelir. Evvela roman ne- "Hançerli hanım,, hikayesi de 
dir? Bu sualin tam ve doğru bir 1 Türk roınanlannm büyük anne 
cevabını vermek bite pek güç, si telakki edilebilir. Gene hec 
tür. Her milletin, her devrin, milette ilk zamanlarda· roman 
her muhitin, her edebi mekte- edebiyatın malQm olan şelı:ille
bin ve Jıatti 1her romancının bir r'nin haricinde sayılmış, Bina
az kendine göre ve hUBusi bir enaleyh edebiyatın hududu ha
(roman)ı vardır. Romanın her ricinde teiakki edilmişti. Faıkat 
millette ancak manzum bir tarz pek çoktan beri edebiyat de
da, destan şeklinde yazıldığı mek yalnız naznn ve mutena 
bir zamen olmuştur. Bizde de bir nesir, manzwn veya men
böyle manzumöhikayetler yazıl- sur piyes. tenkit veya tarihten 
dı. Eski meddahların söylemiş ibaret değildir. Şimdi manzınn 
olduğu hikayeler sifahi kalan ve mensur •iir, küçük hikaye, 

tıaplara roman diyonız "" e&a· lar. Trpkı vaktile (trajedi) nin dir. Pek "asri" olan bu nevi sair kii gittikçe ehemmiyet alıyor. dar elzemıııe bilhll86a roınaruını· 
sen edeıbt ohnayan romanlan tabi tutulduğu meklin, zaman edebi vadilerin hudutlarını da (Roman) nm belki en büyük üs- zm terakkisi de edebiyatnnızrıı 
mevzuu balhsctmeyince roman ve saire kuyuduna benziyen istili etmiştir ve şimdi artık tadr, kendisinden evvelkilerin inkişafını göstereceği cihetle o 
da edebiyat 'Vadilerinden biri- şeylere tabi sandıklan romana kendi hudutları malUm olma- hepsini geçen bir üstat, muah- kadar temenniye şayandır. Ro
dir. Şu kadar var ki bunun biri bir az edebiyat, şiir ve fikir lta- yan, bazan çekilen ve ekseriyet- her bir muharrir, Marcel Proust man bizde bir taraftan Namılı 
birinden pek farklı nevileri bulu rış~ı ~ı, kendi. ~alpl~~nin hara- le yayılan bir denize benzer. Son dır. Kemal, Sami paşa zade Sez,S 

nur. r~~ı'. yahut fı~ırl~r~~ın derece- zamanlarda müthiş bir savletle Bugün denilebilir ki roman (Sergüzeşt) ve Halit Ziya'nıtl Şu (roman) kelimesi üzerin sını hır az geçtı mı olmadı, bu daha ancak tarihin malikanesi kariin edebi zevkinin de bir ne- eserlerile edebiyata girmiş, di· deki bisut münakaşalar da is- d - ·ıı" ·dd. d eli 
roman egı · 

1 ıasını ser e • sayılan bir çok yerleri de istila vi miyarıdır. Eğer roman şekil- ğer taraftan da bilhassa Ahmet 
pat ediyor ki zavallı insanları yorlar __ · . . etti. Romanın hudutları gittikçe !erinin hepsine de büsbütün li- Mitat efendinin romanlarile a bir çok kall!galara sevıkcden T k l 
hep kelime ihtilaflarıdır. Çok . ur ro~~ geçın mek seyyal ve müphem kalmıştır. kaytsanız yeni telikkiai ile ede- vam hikayesi mahiyetini almıŞ 
kerre tarafeyn kelimelerin tef- ıstenen bu zı~_cırler ko~arı~ma- Filhakika roman hayatın bir biyata pek merakınız yok ve ve garbın cinai romanlarııüll 
sirinde anlaşırlarsa ortada kav- lıdı~. Rom~ .0~le ~engın b'.~ e~ aynası, daha çok uzaklan gören noktai nazarınız bir az eskimis adaptasiyonu şekline düşmiiŞ• 
gaya mevzu kalmaz. Romanı debıy~t _vadısıdır ki h~r turlu ve daha iyi gösteren bir dürbün demektir. Eğer edebi olmayan tü. Hüseyin Rahmi ile halle ta 
bi r takım vak'aların gene bir t~rzı .'.s~'.P e~er. Edebıyata vak- olmadığı zamanlar, kalplerde romanla.rdan. ~~na ~laka- bakalarının gttldüriicü bir tu"i-
takrın ıtahkiye usullerile hika- tıle küçuk bır kapıdan sokulmuş beslenen mahrem hisleri ve baş- dar degılııenız edebı hır ırfanı- · · · · 
yesi addedenler kendi kanaat- olan roman o kadar her kalıba, · 
lerine 
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müdürü Belediyeye cevap veriyor 
:l 

Evkaf müdürünün Şe
hir meclisine cevabı 

iki tebliğ mü~ Ş~hitliklerl - _vı_ıay_eı_ıe _, 
Etabli vesikaları VC' ---· ··--- - --- Yolınşaatına 10000 Barem 

Vakıf sulara tahsisen ayrılmış vari
dat yoktur, digerlerile memzuçtur 

tazminat talepleri Fırın dan ekmek çalan li~a. sa_r.fedili~o~ Hakkı müktes;p hakları 
İSTANBUL, 16 A. A. - Şehıtliklen ımar cemıyetı E- f • . 

Muhtelit mübadele komisyonu ..., h k • dimekapı ha1'icindeki şehitli- tasarru tan verılecektır 
katibi umumiliğinden tebliğ edil çocugun m U a em esı ğin yollarını kısmen parke, kıs- Teadül kanunu mucibin~e 
miştir: men şose olarak inşa ettirmek- eyliil 931 tarihine kadar hakkı 

Evkaf idaresi tarafından be- Bizden para isteyen beledi- istanbulda bulunan etabliler Ç k d b . k tedir. müktesep suretile verilmesi 
lcdiyeye devredilen sulara. ait yeden bizim olacağunız daha den tazminat talep ve istidala- OCU aç ka\dığlll an ll Slr atı yap- Bu yollara 10,000 lira sarfe- muktazi maaş farkının kadro 

·ı b ZJ fazladır. Bu borrlar meselesi de rını kayıt ettirmek üzre sıra nu- t " • • f • b t• k ·ıd· dilecektir. tasarrufatından her ay m"a" Varidatın h5la verı memesl a ~ ıO'lnı ıtıra ettı, erae ıne arar verJ } ~ ~ 
dedikoduları mucip olmaktadır .. muhabere halindedir. marası alIIU§ olanların bu talep 6• Bundan başka eı;aslı bir iş o- bordrosmda tahakkuk ettirile· 

Belediye erkanı, Evkafın bu Su işinin intacı büyük serma ve istidalarını kayit ve tescil et- . . . larak şehitliğin bütün yolları- rek istihkak sahiplerine tesviye 
suretle şehre karşı lakayt bir va- yeden bizim alacağımız daha tirmek için aşağıda gösterilen On be~, ~:m altı y~şlarında, ~~l~eyorum .. Hıç kend:,mde de- nın kenarlarına 2000 kadar İhla si ve şimdiye kadar tediye olun-

'h' 'd t S 1 bizim eli sıraya riayet ederek müracaat soluk benızli, sarışın bı.r ç~~k, gl ıldım .. UEsulcacıkk- :ezlgdah_a >'.a~- mur, gül, çam ve Dişbudak ağa- mayan matlu'batın da tasarrıı-
ziyet almış olduğunu söyleyor- tı ı varı a tır. u ar. . . - . . 1 mahkeme salonundan 1ren gır- aştım,.. zan va tı o ugu ıçın d'k'I · · Pi' 'b. . 
la mizde olsaydı şüphesız kı tamı- eylemelerı nca o unur: . . ~ kal b 1 k T 'h k' d cı ı 1 mıştır. an mucı ınce fattan ıtası Vilayete bildirilmi•-

r. k .
1 

d.ı: ~kı, hantal ayakkabıia~.ı~~ a a 1 tı.. ezga ta ı a am şehi1llikte yapılması mukarrer tir. ·ı 
İstanbul Evkaf müdürü Ni- ratile meşgul olurdu :d t' l - Ellerinde 15 şubatı e 15 s~rukl~!ere.k ortaya doğru yuru başını ~.aşıyamayacak kadar yolların kenarları da şimdiden 

yazi B. bunun gayri varit oldu- Belediye suyu van at ge ı- mart arasındaki tarihleri havi du .. Mubaşır, kolundan çekerek meşguldu ... Yavaşça kolumu u- ağaç dikilmek suretile tesbit e- Taahhütname alınacak 
t, unu ileri sürerek demiştir ki: ren bir hale koyduktan son~a sıra numaraları bulunanlar şu- maznun yerine oturttu. Adı zatıp bir ekmek kaptım .. Fakat dihniştır' . 

_ Ev!rnf idaresi kanuni vazi- kendi varidatile masrafını temın b t f da k , d =:..__------ Memuriyetinin lağvı dolayı-. a zar ın · Memduh muş .. Fakat ona sade- apKan çıkma an yakaladılar... sile veya sair suretle açık maa 1 
fclerini YtJ)I YOr. edecektir. 2 _Ellerinde 16 mart ile 15 ce ".Minnoş" derlermiş... Reis beyefendi ... Vallahi ben Budapeşte ticaret alanlardan açık maaşının kesi-

Evkaf kc:1di yağile kavrulan Belediye ile aramızdaki me- Nisan arasındaki tarihleri havi Işlediği cürüm su: Bir ak- 1 tahmin ettiğiniz gibi hırsız, ser- • • leceği tebliğ edilmek sureti ile 
aşağı yukarı muntazam bir dai- sele bir sui tefehhümden çıkmış sıra numaraları bulunanlar ı şam, Kasımpaşa civarındaki fı- 1 seri hir çocuk değilim ... Bana sergısı .. ti' b" 
redir. Evkaf varidatr zannedil- tır. Vaziyeti tamamen bilmiş ol- k d ı d b' · k km -- f d ld · · ucre ı ır memuriyete tayin o-Marttan 15 Marta a ar. rın ar an ınnden bir ekme e egı ırın an ça ıran, yırnu ANKARA, 16 - 9 mayısta lunanların bir gı1na hak iddia 
dtği kadar çok değildir. salar ortada mesele kalmazdı. 3 _Ellerinde 16 Nisan ilr 27 çalmak... dört saat aç kalma moldu.... açılarak 18 mayısa kadar de- etmiyeceklerine dair birer taah-

Suya tahsisen ayrılmıs vari- Her halde anlaşmak mümkün Mayıs arasındaki tarihleri lıa_ v.i Reis sordu: Mahk·me hey'eti, Memdu- vam edecek olan beynelmilel hütname alınması vilayete bil-
{lat kt D'" l ·ı , du"r" 1 ı Memduh · f daı1 ek hun beraetine karar vereli. B · yo ur. ıger en e memzuç- · . sıra numaraları bulunan ar v ı- - , senı ırın - udapeşte sanayı ve tica'l"'Ct ser dirilmiştir. 
tur. Su işleri tamiratı için ev- Bu sene kışın hafıf geçmek- la 31 Marta kadar Muhtelit mü- me~ çalarken yakalamışlar.. Kazaen katil gisine hükumet davet edilmiş- E l k 
veJce sarfolunan paralar vakıf - te olması dolayısile belediyece badele komisyonu kalemlerine Dogru mu bu? tir. Hükiimet bu davete taciıile- v enme VU uatının 
ların mcmzuç olan varidatından bentlerdeki su vaziyeti tetkik et- (Mis sokağı, üçüncü kat) müra Sıska yüz!~ çocuk büsbütün Bundan bir müddet .. e~~l rimizin iştiraklerini temin için kaydı 
tefrik edilirdi. tirilmiştir. caat etmelidirler. soluklaştı .. Aglamağa hazırla- Kasıınpaşada berber Moızın duk milli iktısat ve tasarruf cemiye 

En iyisi Belediye ile Evkafın Bu hususta yapılan rapora Nisanın birinci gününden iti nan bir insan gibi alnını buruş- kanında otururken işkı:nbeci çı- tini memur etmştir. Cemiyet 
Evlenme memurlıır, evlenme 

vukuatını mutlaka ve derhal e\'
lenenlerin mensup oldukları nü
.fus idarelerine bildireceklerdir. 
Bu husus viliyetçe evlenme me
murluklarına dün tamim edil-

anlaşarak maktu bir miktarla göre, büyük bent müstesna ol- haren bu husus için vaki olacak turuyor, gözlerini
1

açıp kapayor- ragı Hamdi isminde biri tarafın faaliyete geçmiştir. 
meseleyi halletmesidir. Maama mak üzere diğer bentler şim~!- herhangi bir talep ve müracaat du.. dan kazaen o1dürülen muallim 
~ıh evkaftan alınacak para, su den dolmuş bulunmaktadır. Bu- hiçbir sebep ve vesile ile kabul Bir dakika sonra anlatmağa ~~. s:zai Beyin davasına Manikür takımı istiyen 
ıs!erini tanzim için kafi gele- yük bendin dolmasına da (20) edilemez. başladı ... Düzgün konuşuyor- d~n .ıkıncı ce~ada devam edil- b• .. "k 
nıez. santimetre yükseklik kalmll!tır. Alakadarlar Miı sokağında· du: ;ıştır. J_iamdi kazaen katilden ır gumru memuru 

Belediyeye intikal eden su ve Sular müdiriyeti, bentlerin ki dairei mahsusasının üçüncü - Efendim ... Ben babasız bir ~layı bır seneye mahkiim edil- Dün paket gümrügünde bir 
mezarlıklar doğrudan doğruya tamirile temin edilen bu su sto- katında bulunan muhtelit müba- çocuğum ... Anam, tahta silerek, mış, fakat yaşının henüz 18 ol- komisyoncu manikür takımları 
varidat membalan haline geti- kunu ihtiyaca kafi görmekte ve dele kalemlerine cuma ve pazar- çamaşır yıkayarak, hizmetçilik ması.nd~ d~la?'1 c~z_:ısı altı aya cıkarmakta iken muayene me
rilir. yazm su sıkıntısı çekilmiyeceği- dan maada her gün saat 10 ile yaparak kendini güç bela dayu- ten~ıl edılmıştır. Sılahı v~en ~uru kendisine bir manikür ta-

Biz belediyenin taleplerini ni tahmin etmektedir. 15 arasında müracaat edebilir- rur .. Ben de hamallıkla, gazete Moı~-- de katle scbebıyet kımı hediye edilmesini istemiş, 
mücliriyeti umumiyeye bildir- Taksim suyunu Nişantasına )er. satmakla geçinirim .. Ekseri ge- verdıgınd~n dolayt otuz lira ce- komisyoncu da vermemiştir. 

miştir. 

İşe başladılar 
Beraet eden Defterdarlık mu 

hasebe müdürü Ahmet, mümey 
yiz Galip, Nevzat Beyler işleri
ne başlamışlardır. 

dik. Henüz cevap gelmediği i- isale için Harbiye tarikile kes- İstanbul, 15 A.A. - Muhte- celer yattığrm yer de köprü al- z.ayt nakdıye mahkum edilmiş- Bunun üzerine iş büyümüş, me-
çin nasI} hareket edileceği ma- tirme olarak yeniden borular !it mübadele komisyonu katibi tıdır... _. tir. mur bir daha müşkilat çıkaraca- Gazi çiftliği 
lt'.lm değildir. ·tefriş edilmiştir. umumilinden tebliğ edilmiştir: . Ekrnegı çaldığım gün. hiç bir Suat Tahsin B Cumhu- ğını söylemiştir. Komisyoncu Gazi çiftliğinde yapılmakta 

lstanbulda bulunan etabliler 1§ yapamadım... • : da diğer iki memuru şahit gös- olan mt:yva ve asma nümune fi-
den İstanbul belediye hududu Değil kamum doyurmak, bir rıyet gazetesı davası tererek paket müdürüne müra- danlığı için viliyet ziraat mü
haricinde mutasarrıf bulunduk- lokma ekmek bulmak için bile Dün Suat Tahsin B.ve Cümhu caat etmiş, neticede iş müfettiş- dürlüğü tarafından gerek bura
ları emlake mukabil tazminat p~r~ yoktu ... Ac;lı,kt~n başım riyet gazetesi mes'ul müdürü liğe aksetmiştir. Tahkikata baş daki fidanlıklardan ve gerek sa-

KÜ!!_ÜK 
almak üzre istida vermiş veya donuyor, bacaklarını- tıtreyordu. Agah B. !erin muhakemesine lanılmıstır. tın alınan damızlık fidanlar An-

Tenzilatll tarife 1 miicadeleye bilfiil ;,tirak edenler ce- verecek olanların bu talep ve Kasımpaşada, ~ınnın Önünden devam olundu. Ve mahkemede . 1 . d H . Ef karaya gönderilmiştir . 
~ ---=-HABCRLCR .ır,... . .• ·. 

. , 
1 

miyetin tabii azasından olacakl..;.dn-. istidalanna ait muameleleri bi- geçerken, tezgaht~ dumanı tü- hazır bulunmayan Agah B in Y~ .tacı: enn. en ayım '. ~n-
. ANKARA, 16 - Teozılat ı tren ta Cemiyet mjfli mücadelenin muhtelif ran evvel ve nihayet bir Mayıs ten ekmekler beynımi ug' uştur- J t' ·ı . : dının bıraden olup kendısıne Mülkiye müfetticJerİ 

r·'· · · t tb'k' bu .. b ılanmıı ' · zora ge ırı mesıne karar veni b' od h · d'lmi · y d E Y .... s()'.~ • .. ı ı~e gnncla a kall<; .ahnelerini, vak'alarını cem ve neıre 1931 tarihine kadar ikmal etme du ... Nasıl yaptım, ne yaptnn d' - ır ata sıs e ı ştır. o a Eclimede tefti.,,.tta b 1 
lır. g e uzen Ank.ra n . · 0 <lecek ve milli mücadelenin tarihini . b . . . ' 1

' fendi ihtiyar ve biraz da şuur- ,... u un-
lrenlerde % 40 akf8m trenlerınde d t.i' kt' N' . len ve unun ıçın de ellennde bu' 1 d 1 .1 h' b' . makta olan baş müfettiı Hacı 
r . . , • ~ey ana .. ge .. rece ır. ·~mnameoı- . . . suz oması o ayısı e iÇ ır ış .. .. 1 . 
,,30 tenzılat vardır. nı Akagunduz ve Kırtehır meb'u lunan veraset ılmıhaberı, tasar- L\i # ~ :. k d' İ .b Husnu ve madettın Beyler şeh ~ ıu f eli · k" d 1 IO o 1 e i germeme ·te ır. şte ve ı ate . . . Ankara tifo ile mücadele Hazım Beyler hazırlamaktadırlar. ru sene , vergı agı ı veya - ~ • ' .1 b' d . H . Ef d' nmıze gelerek viliyetteki daire-

. . . . makbuzu gibi vesikalarr ayni ta- 51 e ıra en ayım en 1 !erin de mesai•- başı~-·") d 
Ankarada tifo atı•• vesikası olma- Berberler cemıyetı rıyasetı "h k d uh r "b d 

1 
meşgul olmaktadır Hayim E- J~ ~ar ır. 

yanuarın devair ve belediyelere kabul rı e a ar m te ıt mu a e e f d" ST 'd b 1 . d - . Ye r f 
edilmemesi aliikadarana tebliğ edil- Berberler c~miyeti heyeli idare in komisyonuna tevdi etmeleri ve G •• •• d k en ı ı ıvrı e u un ugu cıhet r ı gramo on 

. tihabı dört &'İın evvel icra edilerek b k . k d ka . umuş ere .. .. d le hanede hanımefendinin ırefi- Dün' b' . . ··~ .. mııtir. Ha11an Hilmi Kemal Süluü Mu.ı _ u omısyonun a astro yıt- oyun e . . . . ınsı vı ... yete muracaaı 
Askeri müze müdürlüğü fa, lı~nil H.İ.ı.ı, R.;.,;p, Süleym:n le~ni .. buldurup çık~rtmas!nı ~:ı:ı:~~enmesı ıle oglu bulun- ~ yerl~ gr~?fo~ imal ettiğini 

Birinci fırka Topçu alayı kuman- lbrahım Cemal, Mehmet Nuri, Velit mumkun kılacak muteınmım f • b • Jd · . ıstıda ile bıldımıış ve ihtira be- • 
,elanı Miralay Muammer B. askeri mü ~Y":• Sa~i~, Ziya Beylerin intihap.~- malfimatı mezkur komisyona i- ecı ır yangın o u Y~a Efendı. saat 20,5. d_a eve ratı istemiştir. İstida Sanayi mü 
ze müdürlüğüne tayin edilmittir. d~l~lerını Y.a~ıtlık. Azadan bır'.- cabında bildirmeleri rica olunur. gelmı~ ve H_ayım Efendının ço- diriyetine havale olunmu tur 

nın nyaeete ıntıhabı bayram erte11- M ht J't "b 1 1 
k . cukılarıle bır az şakalaştıktan E . ş · 

Tütün transit aotrepoları ne kalmııtır. u e 1 .mu au~ e omısyo- A"' Jd İ J d k sonra yatmak iizere saat 21 de !lırgeme derneği 
ANKARA, 16 - lstanbulda Eks- V 1 .. d l nu yukarda ızah edılen trırz ve gı a a eş er arasın a alan 90 d • d k tı H • erem e muca e e k'Jd t 1 _ ogru o asına çı mış r. a- pıyangosu 

~ort taba~o ıirk.eti t~r:Jın~an muhte Verem hıfzı111hha cemiyeti tali ko şe 1 
. c amam an;1:1a1:11ış olan k • 8 • k d yim Efendinin oğlu Jak, kahve 

lıf ecnebı ıutunlerının ıhraçlarına misyonu dün sıhhiye müdüriyetinde tazmıııat talep ve ıstıdalarının eçı Ve ille yan 1 ha d d" d" ... t- Kadınları esirgeme derneg"i , 
mahsus muhtelif tran<İt antrepoları ictim.a ederek bnı mukarrerat ittihr.ı hicbir veçhile is'af ve intac edi-, S 1 G" .. d f kne 1e;1 bon ugu zda~aıı m~. · · d" ·ı· açılacak~r. Şirket tarafından lazım eİ~iştic. . . . leı~iyeceğine alakadarların. dik- arı?"e~·c e umuş ere köyiin- o~omo~il,. Doln:ıaiıahçede, Rem a . ta am anın ya~ ~gmı gor- ıçın un vı ayetten tombala mil 
gelen mu•ude alınmıştır Bu suretle k . . . d'd 

1 
d . de fecı bı·r yangın olmuştur. Bu zı Beyın ıdaresındek" 525 muş ve merak etmıştır. saadesi verilmiştir. 1600 nurna. 

T · ·Y · ı k. ..ı · Zonguldakta mebzul kar atını şım 1 en ce P e er. köyde e lestiri•le 1 · 1 numa radan ibaret bu tombala tama-rıyeıte, 1'nanıatan, • en erıye ve • T K' ·ı B Y r • n mu 1acırler- ralı kamyonetle m" d Hemşiresi Matmazel Ester 
Rulgaristandon Avrupaya, hilhaısa, 7.0NGULDAK, 16 - 18 günden- . · -~mı ey . den Salih ve kardeşlerine ait a- m' t'r usa eme et- lambayı söndürmek üzere mut- men hediyelidir. 
Amerikaya ihraç edilecek ecnebi tü· beri yağan kar bir metreyi buldu. Muhtelıt mubadele komısyo- ğıldan yagın çıkmı,ştı tş 1 

• • • J t b J k 
hinleri lıtanbulda ve Türk iıçilcri ta Zonguldak • D~vrek şo•esinde geliı, nu heyeti mürahhasamız reisi Yang amanlığ ;· . Ç~rpışmanın şı?detınden Ali bağa gittiği zaman bir masanın S an U me tupçuluğu 

• rafından iılendikten sonra harice gidiş durrm:ştur. Tevfik Kamil B. in yarrn şehri- d k bı~ ds b'a b .. a .. sı~?yet Ef. ının otomobılı parçaJanmıs üzerinde Yoda Efendinin palto- İstanbu•l mektunrusu rahat· 
sc,k d'I ekt' M h b' k' "ld" "ld" e ere ır en ıre uyumuş ve ''e Alı' Ef ba d · sun akkabıla g" ·· .-~ • ı ec ı". eı ur ır f 8 1 0 uru u mize avdeti beldenmektedir • ı · 'l ed' •• • · şın an yaralanmış u ve ay rını ormuş sız olduğundan üç ay mezuni-

f/Iuamele vergi5 i OSMANiYE, 14 -. Jandarmalar Yarın gelmediği takdirde avd~ hagı a gıln edm bı~ındebn !çindeki tır. tür. Jak ile hemşiresi bu halden 
. tarafından methur şakılcrden Kır 1- . . . . ayvan ar a agıra agıra y•an lhtı"ya b' . süph~Ienerek yukarıya çıkını• yet almıştır. Mumaileyh bu ' 

ANKARA, 16 - Mecliste, . m~- b" ., A dmn dag"larında bastırd- tını bayramcrtesıye tehır ede- mag· a başlamıstır r Ir musevı ' v .,- müddetin hitamında tekau"t-
ınel · · · dT t hf'f · m ış 0 " • , • • "h lar ve Y oda Efendiyi orada gö-
b' e verı;:mnındta 1A'l'!k" da 1' ı ıç • mı1, sürekli bir müsademeden sonra cektır. Bu suretle ağılda bulunan ıntı ar etti lüğünü talep ederse yerine kon 
ır eereyan var ... a a ar ar, yenı "'ld" .. 1 .. .. lb' . 1 ba y · t 'd k l remeyince zabıtaya haber ver-

P • • k" . d · d h • b 1 _ o uru muştur. ı§ nıce ev er smış, unanıs ana gı ece o an yüz yrmi keçiden doks Arap cami inde y 1 . d . . ya mektupçusunun tayı·ni kuv- 1 roıeyı, es ısın en a a agır u u . kla ııöndürınü tü .. k ki 1 . h anı, on o cu ~a e mışlerdır Zabıtaca yapılan ta-
Yo~ar. Bu projenin i~zaı:m~-~ y~l~z nıse oca r . : . • takdırı ıymet. e p er.ı azır- dokuz inekten sekizi yanm1ştır. mahallesinde mektep sokağın- harri at ~eticesinde Yoda E- vetlidi:r. 
lıazıne menfaatinin gi>zetıldıgı ıddia Konyada ııddetlı yagu.ıurlar hkların bu gunlerde ıkmal et- a· b"l 1 da 14 numaralı Hayim Ef d'- f .Y. . Rus _k_o_n_s_o,,_l.o_s_a_n_e-sı·nde 
edilnıektedir KONYA 14 -Vilayet merkezi ve mek üze:·edirler Ne zaman ha- ır otomo ı parça andı n' h · 1 k' en 1 endının cesedı sarnıçta bulun-. . . • .. , . - . ın anesmc e mu ım 42 yasla brt b.b. f 

Milli mücadelecıler cemıyetı mulhakatına fasılalı ve f•kat şıddet- reket edecekıl.eri henüz kat'i ola Dün saat 11 de Dolma bahçe- ırında y d Ef d' '. muş, ve za a ta 1 1 tara ın- çay ziyafeti 
_Ankarada " Milli mücadeleciler ce- Ji yağmurlar yağmaktacb_r. B~r çok rak tesbit edilmemiş olmakla de feci bir surette neticelenme- m . o a en ı namın.d~ bır dan yapılan muayenesi netice-

nııyeti, ünvanile yoni bir cemiyette duvarlar yıkılnuıtır. Nakip oglu ma- be b b da h k t . k k 1 b' . usevı sn.sarnıcına kendim at- sinde defnine ruhsat verilmiş- Şehnmizde Sovyet ceneral konaolo 
~ekkül 'ebnek üzeredir. Bu cemiyet, hallesinde toprak bir mn damı çök. ~a. er u ~.>'. sonun are e - sıne rama a an ır otomobıl mak suretrle intihar etmi tir t' au, dün akpm aaat ı7 de lıonaoloılıa-
•iyasetle meııtul olmayacak, bir fikir ınüt bir zavallı altında kalarak ölmÜf lerının temınme çalışılmakta- . ka~~sı o~nmştU:· 1~13 n~ara'lı ı Yaptığımız tahkikata ~. · ıri . . .. _ ~ binaundll bir .... >' llİ)'llfeti •ermit-
Ye inkılap cemiyeti olacaktır. Milli tür • dır. ~ofor Alı Ef. nın ıdaresındeki müntehir y oda Ef d' gor~ , ntı~:ın!1 sebebı henuz ma Lir. B~ ~Y~ erkim .,.u...,t ta ela-

- _ __ _ _ - - . ·- . _ _ . . _ _ . _ . en ı, tuhafı- lum degıldır· vet edilmi Lir • 
&erler vücude getirdiler. Fakat nnda muvaffak olacaklar. (Ro- da bahçene bir az hava girsin!" muhtaç olmıyacak kim vardrr? bir plan çizmemek f .. - - --- - - _'" -.--
hu eserler 8izde hususi bir ro- ına ) ·m inkişafı ve terakkisi demiş. Andre Maurois diyordu Geçen cumartesi günu" de bı'- faidesi hakkındak' ~m~ ~e 1 kadının ıntıhannı okuyunca o-

lmak ı sozlendir d · tih d bil • • · 
ı 1;ı~ ~·~esi raratmamış ve ek- de :ıncak ~yl.e ro?Jatıcı. o 

1 
ki yazdığımız romanlar h.ayatı- ze "bir romancı romanlarını na- Claude Farrere di . • · n~n .. ne ~n ın ar. e. e ece~nı 

Gerıyetı ıtıbarile edebiyatımızda ihtıyaç ve ıstıdadıle dogmuıı e-

1 

mızın hava almaz bahçesıne aç- sıl yazar?" mevzuuna daı"r bı'r eshasın ya yohar kı plan duşunmiış ve bu ıntıhara vasıl 
"'h' b' k" · 1 _., eli 1 d b kl bT · · · s.amasma, yatlan- ı f' · b. h mu ım ır mev ı ışga ""eme- p er en e ene ı ır. tıaıınız bu salon pençerelendır. konferans veren Claude Farre're • . 1 d . o mak ıkrile ır roman te ay-

... · · H Jb k" b' · d milli' ., d'" · · na manı o an emır bir kafestir 

.. ~ıştır. a u ı ı~n:ı .~ Genç ve meşhur Fransız edi- Ve buna ıger bir mısal olarak bugün zaten harcı alem olan bu Eshası yarattıktan sonra onla~ yül etmişti. Ancak Madame Bo-
bır romanımıı: yanı b~r Tur~ r?- bi Andre Maurois evwlki sene Balzac'ın bir romanını zikredi- fikirleri ve bu meselelerin neka- bı~akn alı 1 . vary'nin intihar eden kadınla 
~nımrz, yanı ~ususıyetle:ımı- İstanbulda (Roman) mevzuu j yordu. Balzac kendisini terket- dar nisbi olduğunu kabul ve tas kendil~rin_Y~ştasdı~klar .ve 'b~endı hiç bir münasebeti olmadığını 
><ı g" t ren tabıatıınızm bır ve- k · · ·ı b' kadmd d'k ·ı h 

1 ıs e ı en gı ı sevk '. os e , . etrafında bir konferans verere mış zengın ve ası ır an ı ı e er romancının ancak etsinle M h . 1 . hesap etmedi Muharrir evvelce 

bunu acele acele yazdığından 
üsIUbu da kusurlu kalmıs oldu 
ğu halde eser son derece- canlı
dır çünkü ~vvelce tasmim edil
miş b~r planı yoktur. Balzac eş
hası bır kerre düşünüp meydana 
çıkardıktan sonra yaşatıyor ve 
bunun için eser herşeye rağmen 
bu kadar yüksekte kalıyor. sıkası e hayatnnızın bır aynası ıl ) • h d · tik 1 dı - · k . r. u arrır on ara tabı ol . . v . . . . bilhassa (roman niçin yaz ır 1 ayatm aın am a ama gr cı- endı romanım ve ancak kendi malıdır tasmim ettiği bır netıceyi yarat-

olan kalbımız gıbı hassas ve · o · 1 d • b d ak' t d b'I . - · · · • · F k ı 
b 

• . . .. f kk' b.' sualıne cevap aramıştı. , ınsan 

1 

het e yaz ıgı u roma a v a arzın a yaza ı ecegını, hundan Claude Farrere bu 't' ba la tıgı şahsın tabıatına muhalif 0 _ a at ne o ursa olsun şunu 
asımız gıbı mute e ır ıf ro- h b k d d ı b' 1 1 r kabul "ti f r · 

111 
• hayalen ya~adığı hayatı tabak- ka ramanına u ·a ının omuz- o ayı ır roman yazmak usulü romanın şaheserlerinden telak- !arak zorla meydana getirdiği ve 1 ra etme ıyız ki her 
anınuz olmalıydı. kuk ettiremediği ve hakikatın 1 !arını kızgın bir .. damga ile yak- tavsiyesi~in de abes olduğunu, ki edilen ve edebiyatı cedide za- için eseri kusurlu olmuştur. s~n'at eserinin doğuşu esrarlı 
Asıl romancılar, her ne şekil- hayale uymadığı için hayatımı- j tırarak ondan boy lece hayalen madem kı her tarzın ancak bir manlarında bizde de 0 kadar F • , . .. • hır şeydir. Bunu evvelinden rnu 

de Yazarlarsa yazsınlar, üç yüz za bir pencere açmak ihtiyacile intikam almı.::! Fakat bu izah tek muharririn istifadesini mu- methedilmiş olan _ Gustave 1 ... arrbe;e, ınh hankulade beyen ayyen bir takım usul ve kaidele 
1 .. • · ı b'l .. · .. · c ıgı ve ır sa eser tela"kk' ttı'"' re rapt t k · k" d 

Sahife boyunca bir vak'a, bir a- yazclıgımızı söyleyor ve Ale- 1 tarzı nicin Balzac'ın roman yaz cıp 0 a 1 ecegını soyledı. Flaubert'iıı Madame Bovary'si- , 1 e • gı e me ım ansız ır. Ta-
0 d · k" "k roman da Balzac ın ~Le Pere dat ve tahl'l d'J · k b ·aın, bir hayat tarif ve hikaye xandre umas za enın uçu <lığını ve ayni vaziyette kalan Maahaza yine bazı kaideler ni kusurlu bir roman telakki ed'ı- Goriot" sıdır B f "k 

1 
e 

1 emıyece u es-
..t · · · ı ı k .. · J d d • · · u roman te rı a bap ve e,•amili bir kelime ile i-

JUek ihtiyacile doğan ve bun- bahçesını mısa o ara gosten- komşusunun ne en yazma ıgr- tedvın etmek ve bazı nasihatler yor. Zira Madame Bovary hal- olarak ba ıldı" 1 d 1 . fade ı"cı'n "'mukadderat" dan 
dan d ı d A k tar · ah d · H lb k' k · · s gı sıra ar a )lrcok o ayı yazan ve muhtac ol- yor u. partımanının ar a a 1 nı ız e emıyor. a u ı za- verme netıcesıne vardı: bunun keldildikten sonra geçı'rdig' i ha- günlerın· .. ..__ d ,, .. • . b-11ret k k d - "ld' b 1 
dukı .. .. . · · d 1 h . 1. . . maua ı var cumlesı. ,, " ıne ço egı ır ve un .. 

arı yazıyı yazmakla mem- fındaki bu bahçe o kadar kuçuk vallı beşenyetıçın e 1ayatının en e emmıyet ısı, roman naza- yatı yaşamakta devam ederdi · k ah 'k . . • "t kd' _. .1•1 . ., d k . 
ıı h · h k · · h" · ·ı · · b' ki • nı rnara ı t n edebılecek bır • a ııı ı a 11 eme· yennde 

t 
tın olanlardır. Ancak hilki bir müs ki bir gün Alexandre Du- ba çesıne ava verme ıçın u- rıyecı erının ır ço arının tav- fakat int!har etmezd' H lb k' k .. .. ı· b" t b" d' , · 1 · · · · r.. . . ı. a u ı no taya dusurmek iç· b. k ır a ır ır. 
mayülle yazarlar:;a romanla- mas "salonun pençerelerini aç \yasının pen~ere erını açmıya sıyesı .• -m ıçın hiç Flaubert Roue gazetesi d b. d'l'kl . . ın ırço • n e ır a ı ı ere yer vermıs ve Bııl?.ac Abdülhak ŞJN/' 

:; ..... ~ 
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Fikir, 1"11.z;c.h, Eclebiya~t, 
o •••• "' ........... ........... ~ ................ ~~~~-~.....,....~--.._..,,.o ......... .. 

Sı tiı'at · 
.... • Aı"1 . .... . --· .. - . ana 

•illiyet Bilmecemiz Gayri Mübadiller Tak
diri Kıymet Komisyo
nundan: 

........................... 
Asrın ıınıde.~I "Milliyet" tir 

15 ŞUBAT 1931 i • 
Yarınki çarşamba akşamı 

MELEK ve ELHAMHA 
sinemalarında birden 

ı 1 
l::>AREHANE - Ankara caclde.i 

No: 100 Telıraf adresi: Milli)' .. , fo. 
tanbuL 

Müsakkafat eshabı gayri mübadil · 
!erden isimleri aşağıda yazılı olaftc 
!arın yilzde iki lstihkaklnrını almak 
üzere 17 şubat 93 ı Salı günü 
saat ondan itibaren Golat•da Daııüb 

hamnda takdiri kıymet komisyonuna 
mürocaaıları. 

MAURLCE CHEYALl~:R nin ı 
l 

i 
:ı 

1 

Telefon aıamaralaru 
lıtanbJI 24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
O Tilrlciyc için Hariç için 

Kabahati bundan ibaretti ! 
-Fransızcadan-

~ i Cf,AUDETTE COLllERT 
ile beraber temsil edeceği 

No: 

2 3 ayirfr 41)0 kuntı 100 kuruı 
6 " 750 .. 1400 .. Bazı tosaıdüfler olur ki, bun

ları unutmak aradan ne .kadar 
vakit geçerse geçsin hatırdan 
çııkarmaık kaibil olmaz. İşte ih
tiyar araibacının unutamadığı 
tesadüfte böyleydi. Bununken 
disinde bıraktığı bir azap var
dı. Onun için lbu ihtiyar köylü 
bir kerre de gidip papasla gö
rüşmüş, kabalhatini ona da -söy 
liyerek müsterih olmak isteyor
du. Papas pek yaşlı adam de
ğildi. İri, yan, kırmızı çehreli, 
şen bir adamdı. İhtiyar arabacı 
yı dinlemeğe hazır ıbir tavurla: 

kar dimli. Ben de: 
509 
310 
512 
518 
516 

Celil Ali 8. 
Ayşe, Feride ve Hayriye H.lar 
Hacı Mustafa B. kt?.ı Fatma H 

.ı 

l 

ı, 

12 .. 141)0 .. 271);) .. 

Gelen evrak ·geri verilmez 
Müddeti geçen nüıhalar 10 lwruı 

tur. Gazete u matı.uya ait ifleıo 
itin n.üdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlarm meo'uliyetini 
blml etmez. 

- Al"tık ıgidelim. Yolu göre 
biliriz. 

Dedınt. Fakat genç ka,dının 
bana bakarak ·hafifçe: 

- Aptal adam! .. 
Deıdiğini duydum. Araba:ya 

bindLk. Kadın yolda lbaına dar
gın ıgibiydi. 

•ll111•c••ılziln h•ll•dllmlı 
••ifil 

1!141117 

517 
518 

519 

Karcı zade AU oğlu Mehmet ef, 
Müteveffa Ahmet ağa kızlın 
Ayşe ve Sıdıka H. Jar 
Emin oğlu Nuri ef. 

tamamen Ftansı?.ca s<izlü ve şarkılı 

birinci lllmlnin ille irıesi . mifüase-

betile verilecek 

için biletlerin evelden tedarik edil· 

. M-"UIUCl 

ÇHEVALIER 
1 
\· 

ı- Bugünkü hava 
Dün en fazla hararet 16 enaı 11 di. 
llugön ruzgAr mutavassıt lodoş '" 

ha\·a umumh-eıle bulutla, hafif yağmur 
muhtemeldir. 

Papas dEkkatle dinledik>ten 
sonra: 

- Demek kabahatin bundan 520 
521 

Sadık ef. ver"sesi: Dilşat, 

Afife, L!tife, H•lide H. larl• 
Kudret vo Muzaffer B. kr. 
Mütekait yüzbaşı Ali · Riza 
ef. bin Hasan 
Mehmet Şem'I B. Yarın birind 

LKAZAR 
mat\ncdeıı itiOaren wwww 

SIN1'MASINDA 1 ibaret? .. 
ı ' - Evet .. Bundan ibaret .. İki 522 

526 
524 

Niğde valisi Hüsnü B. 
llıımdi B. bin Galip H. 
lbrahim oğlu Mehmet el. 
Mehmet, Mustafa, lsmail ef. 
!erle Sadiye, Cevriye ,Nedime 
ve Huriye H. lar 

Sihirengiz şnrkı andıran gayet feerik tıblolan 
şaheserlorin en hırikuladesi 

muhıevl a 1 miz de maısumuz. 

i• 
- Seni muazzep eden nasıl 

!bir kabahat işledin?. Söyle .. İ
tiraf mücrimin içindeki azabı 

- Peki .. Bunun için kilise
ye para verirsin, i'ki hafta yal
·nız ekmekle su ile perhiz tutar ! 

BAGDAT HIRSIZI 
( YENi KOPYESl) 

525 : l , teskin eder... sın .. 
1 : İ d k Tarzında ıbir de !başlangıçla İhtiyar ara:bacı memnll'lldu. 

Mestinigllı H. Mehmet Macit 
ve Mehmet Alleıtin B. ter 
Ahmet Hulusi B. 

Mümessili: · Meşhur ~!nema s•n 'atkan: 

DOUGLAS . FAIRBANKS 
526 
527 

539 

1 ı ; Cra a SOğU ihtiyara cesaret verdi. Arabacı Fakat papas dedi ki: 

< . : 1 ~ Üç dört gün evvel tatsız bir !başladı: . . . - Ekimek yerine saman ye- /111gJi"Jf,i bi!nıeünıiı 
< : ı 1 \. alacak işi için Beyoğlunda 80 - ~vvelkı akışam .. şui~e~~ı sen daha iyi olur.. Soldan aag· a .ve yukardan atağı: 528 

ık agıu r-'-· ıBen ıköve donu- - Ah, bu ka!bil mi?. Hem ~ J ~ ayak merdivenle çıkıhr bir icra ar Y ,-0 uu. ' 1 - İhtiyat (3). Asırlar (4). 
1 ı 1: dairesine gittim. Dairenin yük- yo~~?ID· YFa'kalıd.at dba?a,~ekdmu~=7 ben~aSyevn:ı:_ :;:!tini ancak Yet (2). 529 
e r ' ı kl" "· d rf d ta .... un. 0 1 ır ... a 1 İ 1il (4) N'd (2) 
,· se ıg~ :n ~a mazar, 8~.~ : ismimle çağırarak jcendisini a- saman yemelk giderebilir de .on 2 - P c · 1 a · 53-0 
l ·.>ı re~e s~bgu . o.;ş~ .?a;a_rr dı ab - ralbaıma alıınamı söyledi. Benim dan... 3 - Yama (2). 531 

ı 'ı mfil~ ce ekttı. a ıa a!rek e sok a arabam yük ara!ba-sı.. Aldım. M kt ,
1 

lı k 4 - Nakıt (4). Nota (2). 532 • 
: p, ~ Tan l~ ~:1.amma ~r ço tu. Fakat oturacak yer aııca4c be- e en'ı er mnsaua ası 5 - Esp (i). Demir ip (3). 533 

1 
: 1 dumanı. ırıne rasge ım ve sor- nim bulunduğum yerden İba- I' Beygir (2). 

, :' ) · ret .• İıster istemez kadını yanı- T k y . 'l"fı 6 - Nota (2). Tayin babası 534 
'~ ~ - Yahu burası ne kadar so- ma oturttum.. • Ür - Unan ıtı a (2). Nida (2). Nida (2). 535 
1 

·c · ~ ğuk! Neden böyle? Arabacı kadının ismini söy- 91 inci haftanın 3 üncülüğü- 7 - Hicap (2). İade (3). 536 
1 

,e 1 
- Sebebi meydanda! Alacak- ledi. nü İstanbul Erkek lisesinden 8 - Nota (2). İstihza .. (4). 

n. ' lı nefesi denilen şey burada çok! Papas ibaşını sallıyarak: 219 Halit Vasıf B. kazanmıştır. 10 - Lahim (2). Zapteden 
• la. 1

1
, Bunun soğukluğuna bir de ala- - Bilirim, dedi, bana tarif Yazısı şudur: (5). Kırmızı (2). 537 

; I 1 ~
1 cağını aiamıyanlarm döktüğü etme.. Bu haftanın en mühim habe- 11 - Nota (2). Cet (3). Nota 538 

•ı 1lsoğuk ter inzıman edince büru- -Tarif etmiyeyim öyle mi? ri: Çok mühim olan Türk-Yu- (2). 

Ahmet Arif el. hin berber 
Hasan 
Mehmet HaUt, Ali Kemal ve 
Hasan Tabsln B. ler 
Hadiye H. ve Halit Özde· 
mir B. 
Kaymakam Tahir B. 
Ktaoraki l lasın oğlu Yusuf B. 
Mehmet Neş'et B. 
Zeynep ve Gülizar Rece[! 
Ha,akl Fl. lar 
Aşir oğlu Abdi ef. 
lskopi zade Nuriye Refik B. 
Behice. Fatma, Efser, l latice 
Sevim, Ayşe Sevd& ve Peri· 
de il tar 
Mehmet Niyazi B. HüsnU 
13. zade 
Osman ve Raşit el. ler 
Ali Riza, Refik, Urfi. Ihsan 
B. ter \'e Muzaffer 1 l. f rı 1 ı: det artıyor. Fakat lbu kadın sanki lbenim yo nan itilafının B. M. M. tarafın- --P-e""rt_e.:..v-n-iy_a_l _'_'a_k_fı_n_d_a-n: __ _ 

'· ıi ·~ Belediye ne arıyor? hunun üzerine maıhsus çıkmış, dan tasd~ki ve bu münasebetle, Köprüb•şında Valide Hanı deru- 540 Besime il binti Hasan R 
1 beni doğru yoldan çıkarmak is- Hariciye Vekilimizin mühim nunda 9, 13, 14 ve 17, 18, 21 No. 541 Servet H. ve Hti>eyin Şerif B 

: r= ı Gazetelerde gördüm: tiyordu. Bir türlü rahat dumıu beyanatıdır. ve mağazalar yazıhane olmak üzre ------------'-
1 • ı" "Belediye varidat yolu arı- yordu. Yanımda Kıpırdanıyor, Bir müddet evvel M. Venize· müzayedeye honulmuş ve tali[Jzuhur Sütçüler cemiyeti 

ile 
dehakM yıldız E V A V O N tt E R N E 

GÖNÜLLÜ ASKER 67-82 
.. şah.serinde arzı 
Ünümüzdeki perşembe 

akşamı 

endam edeceklerdir. 
A S R 1 

sinemada . .. ~ .... 
MAXiM 

l 7 Şuhat Salı akşamı 

MARDI-GRAS 
l\lıinasebetile BÜYÜK GALA SUVARESI 

Yeoi numerolar · Kotiyonlar . Sürprizler 

Sofralarınızı evvelden temin ediniz. 
Telefon: B. O. 2633 

•. 

; al fOr mu". gülüyor, git gide bana sokulu- [osun Ankarnya geldiği zaman etmem~ olduğıından pazarlık suıetile Umumi killlpliğiııdeıı: 
e · ~ Belediye erkanından bir zate yor .. Ah, bilseniz .. Bir erkek de imzalanan itilafname ve ona ilftna karar ve miş olduğundan kira· Cemiyetimize mensup bilcümle 

""',,-V""V""....-..~...,., .............. ~,- • ,-y""'""""'......,.. __ _.,.._......,...;,... 

" t\ ıu haberin doğru olup olmadı- mirden değildir. Ben de meta- merbut deniz eslihasının müte- lamek isteyenlerin müzayedo günü azanııı •. bayramlaşmak üzre şubatın 
i 1~ 11;1' ~ını sordum! netimi muhafaza edemiyecek- kabil en tahdidine dair olan pro olarak tayin kılınan ş~bıtın 24 üncü yirminci cuma günü saat on il' on 
{ jı ,ı• - Evet, dedi, varıdat yolu tim.. tokol B. M. M. nin Perşembe salı günü saat onbeş~ kadar lstanbul iki arasında cemiyet merkezine teş-
1 ı_ı ..,f<ınyoruz ! - Fakat tafsilat verme di- gu"'nkü içtimamda tasdik edil- Evkaf müdüriyetinde Perıevnlyal rtrterl rica olunur. 
ı .tt :'._ _ Yürünecek yollarla meş- yorum sana, ıben o kadını bili- miştir. Vakfı idaresine veya idare encüme- ı·_...._ ........ _____ _....., ......... , 

~· · Yaptıgım· kabahat var mı nine müracaat eylemeleri. . I'stanbul beledı"yesı· f •ul deg-ı·ı mı'sı'nı·z' rım.. ' Çok mu""hı"m olan bu .1'4 ı'lahfna-l • h ... t - • '\. .......................... .. 

ı uı ıı·· - Onu da siz arayın! Biz han onu itiraıf et.. menin tasdiki sırasında Harici- sulhünde İsmet Pş. Hz. ~le M. ilanları . _t 
1 

1•:i birine yetişelim? - Rica ederim dinleyiniz .. ye Vekfü Tevfik Rüştü B. Mec Venizelos arasında takip edil- ~·,~-~ ... _ı 
1 tı·- Ben yaşlı !bir adamım. Bu ka- lisi tenvir etmiş, ve ehemmiye- meğe başlanan dostça siyase- lstantıul Belediyesinden: Tep-

L J yoklama! dm pek ıgenç, pek ıgen~ .. !bana tinden bahsetmiştir. Diğer kom tin bir neticesidir. Bu kıymetli hirhaneler ıcın llizuınu olan 
Y< Y ı• H bu ıkadar ıkenıdini yakın hiset- k"' kd · ld h 'h fk' ··el~- er altı ayda bir zat maaşı mesi nedenıdi? Ydksa lben -0 ka şu hü ı.ımetlerle a etm1ş o u mua edeye karşı cı an e arı ·eczanm bir kı8mı pazarlıkla 

· o-11,.Jan tekaütler; dullar ve yetim- b . k .b. 1 ğumuz dostluk muahedelerin- umumiyesinin gösterdiği alaka satın alınacaktır. Talip olanların 
ı dar ı eğeıunıyece gı ı yaş ı 

ı ı ,; er yoklama edilir. Bunların o- d ğ"lmi d' , D • den ayrı bir hususiyete malik o ehemmiyetini isbat edeceği gi- ı.isteyi görmek için . her gün 
'] d - ah 11 h • · ha e 1 Y ım.. ogrusu gurur lan bu itilaf, vek~l B. in de söv bi, dünva sulhü üzerinde haiz ol ~e >11 ur ugu m a e ey etı, yat- hissetıneğe başladnn.. ' ' pazarlı~a b'İrmek için de %. 5 

1 ı." a ve maaşa müstahik bulun- _ lşte ıbu fena!.. Fenalık lediği gibi senelerden beri iki duğu nüfuz ve tesirin büyülôlü- li k 
1 

b 
ıoi. ~ lukiarına dair bir ilmühaber ve- ek hükumet arasındaki iımtizaçsız- ğünü de gösterece-ktir. Harici- ra teoıinat a ·-resi e şu atın 17· 

1 • yolunda ·gurur •hissetm ·· 1 - k" "d k'll ·ı b v k"l" b d ..... k nci salı günü saat 15 e kadar ~ ır. Zaten bu iş onlar için güç _ Evet .. Fakat kar gittikçe ıgm es ı ı are şe ı erı e era- ye e ı ı un an sonra, uuyü 

••••••••••••A•••••••••••• 
İTTiHADI MİLLİ 

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz. 

Sigortalan halk için m6sait terl\İtİ havidir. 

Merkezi idaresi: Galat_..da Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 

64~·~~· Telefon: Boyottu-2003 .......... . 

BaJ~arpasa Emrazı I istilaiye ~as~nesi u• 
ta~a~etin~ en: ,-ıı< ıir meseledir. Çünkü ekserisi T' . d A rk h ber arkada .bırakıldığını göste- komşumuz Rusya ve İran, Af- levazım mlidiriyctine gelmeleri. 

O · d d' arttı. ıpı var ı. rt , ayvan- ren en büvük dellildir. (Lokar- gan ve gene Avrupada İtalua, 
'bl'<E ceze en ır. Bu ilmühaberlerde !arı bir admn daha ileri sürmek ' ' İlan Haydarpaşa Emrazı lstildiyc hastanesi için lüzumu olan kırk 
-•~ tahtekarlık oluyor diye bunla- mu··mkü'n -'.e· g"ı'ldı·. Kadın bana: no) muahedesinden sonra Av- muahedelerinin ehemmiyetin- 1 k . 1 1 k 

' " d · l" f ·ı · d d b h d k h · • · Osmanlı Bankasının Galata, ton yeri irıp e ma(cn ·ömlirci 5 mart 1931 tarihine müsadıf ,. i~. ahtekarlık oluyor diye bunla- _ Şurada ·gecevi geçirecek rupa a mıs ıne tesadü edı emı en e a se ere arıcı sıyase 
- 1 '"1 t"k" b · · 'hd d"l ' k k d "'h' l Bal t. · · ··k meli"etı'nı· g" Yenicami ve Beyo•fo dcvairi. per~embe glinli sa'lt on dörtte münakasa suretile ınübayaa ecille-e,\. ~s ı ı mec urıyetı ı ase ı miş bir yer var dedi, orada ateş, yi- yece a ar mu ım o an; - ımızın mu em , os- 6 

~O İt<f e. tabBii iş miisbütün giriftleş- yecek buluruz. kan ve hatta Avrupa sulhünün termiş.tir. B. M. M. bu izahatı Bayram mlinasebetile şubatın ceğinden talip olanların Galata' da Kararnııstafapaşa caddesinde 
""a. lış... ence mahalle heyetlerin İster istemez kabul ettim temininde büyük rol ifa edecek kafi görerek muahedeyi ittifak- l 9 uncu perşembe ve 2 l inci lstanbul Limanı sahil sıhhiye meıkezindeki ınübayaat komisyon una 
t 1 

1 en bir ikisinin yolsuzluğu bin- Hakikaten söylediği yer yak~ olan bu muahede daha "Lozan,, :a tasdik eylemiştir. cumiırtcsi kapalı bulunacaktır. mlirncaat etmeleri ilıln olunur. 

lr ,/!rce adama fazla bir külfet ve dı .... Git.ti~ .. Kadın ?uranın eski 
1 :c:o::c:cc::ccnccOM ........ oee .. oM••••coo•.•••== .••••••••••••••••••• 

9( i { esmi hükumet adamlarına da t 1 k k b 1 
~riu ~hkikı mümkün 0imayan şey- msı'luşa•t eı·s~tısem~l~edz~.~. s'oannr

1

ia,~?dım .. Taf- 1, . 19 şubat .p.erşem e matineden itibaren MAJIK ~INEMASINDA . 
fııe/!rİ tastik mes'uliyetini tahmile D b _ 
8 ~~~;~zf~::1~~~~ 1~a~;=ı~e;;s- orada ~~~~:t~/g!~~z.kar:C::ı~ I • uzla an Bastıbacak Bagdatta 1 
k' k ettireceğiz?! FELEK ZI doyurduk. Isındık ... Sonra 

1:eee~ccc=eewwwww• -
j
'J MiÜiı elin , < ehf romanı: t15 j- - Ne pis kadın!. jame!esC ya tesviyeci, ya terkosl ---/~Olabiiirdi-:-Meğer, Y:1~amak/Bohem!. . - - -

' - Nasıl bu yatağın içinde onbaşısı, ya su yolcusu, ya bir , Demişti. Dilimin ucuna geli- ıçin yaşamak.. Ölmek ıçm ya- Sonra, cebınden şişeyi çıkar· 
yatabiliyor?. tütün işçisi. On~arın bekar oda-

1 
vermişti: şamakmış amma onu ancak sır dı, sordu: 

<. - Bu ne koku?.. !arı benimkinden daha az kir - Emine .. Gün doı;du Emi- tındaki deriyi kırkıncı defa de- - Bunu böyle ağzımıza mı 
'-f, 7, Beş hasla var 1 - Hiç pençereyi de mi aç- tutmaz değiller ya? .. Nereden ne!.. ğiştirdikten sonra insan farke- dikeceğiz? .. 
-;t' mamış?. benim aklıma gelir ki konağa O günden beri ne onlar: debiliyor!. Maamafih müteessir N ol! , B' 

Odam dag" nıktı. Kırık avak- gideceğim boş döneceg"im Takı Belk' d "ill" H'l' k ı - e ur .. · ır yudum sen. 
, . , • • . - ıys .. · . . eg ım. , :1.a! 1 ayrtsız, pus1:1 a- bir yudum ben alır i e i devi-

1 lı bir sandalye, boyası dökülmüş sımde bu adama rast gelecegım Olduğumu bıldıtler, ne de sız kendısı ıçın vaşamanın ızle · . 1 ' ş ş Y 
~' · d k ' J .. nnz. Elem JZZET bir masa, kapısı açık, boş sıgara ve o a arşnna: ben: rini hüviyetimde buluyorum. D <l· G""ld" 

~; paketlleri içine atılı atılıver- -Ressam Tımovalı Halim.. - Belkiysim!.. E . d B Ik" . ...., . eHli!ll·d. ~. 1u .. Sürpik dudu kapıyı açtığı za ham kıvrıntıları ve hüküm dar- · b' d · h d · D k k 1 B lk' b" ·· mıne e e ıys gılJı · - ay ı oy e ıse .• 
d . .. d mb_ışk ır gal r kı~?ıPı' . ~ıl'.ad demır d efyel çı acak ... b e ı,k ır se- Dedim. Oy le ya, artrk Bel- - Adam sende. .. Deye şişenin dibi~e vurunca 

han beni çift görünce yüzün e- heleri gibı ötu.yor u! ır aryo a, u en ıçın e uran en azı a var ı en yo uşu trr kiys var mı' Emirganlı Bel- D · · b bT d 
1 

a t f 
1 • Cj memnuniyeti sezdim. Merdivenleri çok mütereddit sigara tablaları sanki neydiler manıp ta ·Beyoğluna çıkmadım. kiys ölmese;di, prenses Bel- emesını ecere ı ıyor u.. m n aınnı rr attı: 

n..ı - Nasılsın Mada.m?.. sarsak adımlar!~ çı~_tı:. ki, nası! toplanac:aklardı? .. He- Morfin parasını doğrulttum kiys O:lmazdı. Prenses Belkiysi, * * * - İç bak~_:vrm sen!
1 
.. 

ı"' - Seni gördüm daha iyi ol- Odam onu bus butun korkut le ıyatagıın. Belkı aylar vardı. mu, kendisi için yaşayan, yaşamak Bekleyordum k~, - Yoo .. ~nce_ sen .. 
· um... tu !. . _ . Bir defa bile çarşaflarını değiş- - "_Mal" parası gene çıktı! için yaşayan prensesi de hayat- - N7 d,ey,e ·benı buraya ka- - Ben de ıç.erım !. Haydi naz 
~k Fazla konuşmadık. Yürü· . Yalnız korkutmadı, ıgrendır tirmedim, yorganını düzeltme- Deyıp yan geliyorum!. Onun taki,şehvet kucağmdaki,sefahat dar getırdın... lanma!... . . 

a 
1 

üm. Mer<livenin tahtaları gı- dı.. . dim. İçinden nasıl çıkıyorsam için .Ressam Beyin surat ekşit-' alemlerindeki Belkiys öldürdü. Deye çıkışsın ye k_ap~yı yüzü .. Is~ar edıınce şışeyi ağzıma gö 
j trdıyordu. Emindim ki, bu gı- Sadece: yine öyle giriyordum!. Hoş, bü mesı, çalımı hepsi bana vız ge- ki, 0 nihayet güzel bir kadındı, ~e çar~ı~c~. çıksın gıtsın !. Ak- turdum ve lıkır lıkır içmeye 
il '.rtılar ressam müsterimin ka- - Dur bakalım bu macera- tün bunlar benim için mesele de liyordu. Aklnna esti mi: 1 güzel bk .vücuttu, iştahlı bir ka sıne, .l'.uz~u .buruştura bu~ş- başladım. 

1 :ıt ı tasında: , nın s?nu ne_ye varac~~?.. ğildi. Benim misafirlerim de, _İşte hemşeri yol. Çalım bu dındı !.. O da öldükten sonra tura gırd~gı ve ?umunu tuttugu O, sadece: -t - Nereden buraya düştün?.. . J?ıye°: bır. te.vekku~le odad~ _Neye böyle!. . ıada sökmez.. Buraya kılbur- kendisini Feridiyenin çamuru, bu oda bırdenbıre onu sardı: - Aş~~lsun be kadın! .. 
e - Tanıyacağın başka kadın ı~~~-ye ~~re?ıl~ı. Aksı nasıl ~u- Diye sormuyorlardı. Kıl bur- nu, bana da Gün doğdu Emi- küçük parisin kırmızı fenerli so - E otur bakalım... Deyebılıyordu. 
f''ok miydi be adam?.. şunule?ılır~ı kı, bu odaya 1?.m nunun müşterileri arasında: ne ... Deı1ler!. kağı ve., Nihayet Kılburnunun Dedi! .. Bu, garip bir adamdı. * * • 
/H - Allahın belasını buldun!. baksa ılk agzından çık~c.ak .cum - Haydi arabacıyı beğenme Deyip kapıyı gösterirdim!. batağı içinde bulan vücut, fikir, Saniyesi saniyesine uymayan Şişe ya bitti, ya bitiyordu. 
;~11 - Haydi şimdi ayıkla pirin- leler ancak şıuıl;ır olabılırdı: dim... Şimdi gene nereden aklıma gel şehvet, ideal, vicdan harabesi bir adamdı. -Cebimde ikinci bir şişe var. 

' n taşını.. - Aman yarabbim ne sefa- Deye dudak bük. Karşına di. Buraya ilk düştüğ'üm gün sürtük kadın ancak böyle bir: Kendi kendime sö Onu da i iveri · 
Diye zonklıvan bir çok iştif- let?.. kim çıkacak? .. Gene va tersane! Siiırpik dudu ' ·· - · 

ı 

• 



1 

1 

• Mekteplerde spor 

Yer gün 
yarım saat 

idman mecburi 

f 

~111.UY!ô:T 

Fransızlar 
Amerikada F ran 

sızın potini 
ayağını sıkmış ! 
Nevyork'ta 1000 yarda yarışı 

na giren Fransız atleti Keller, 
bu Amerikadaki ilk koşusunda 
dördüncü gellııniştir. 

Fransız şampiyonunun dör
düncü kalmasına sebep yeni a
yakkapların ayağını sıkması ol 
muştur. 

~ansızı geçenlerden üçü da
rülfünun talebesidir. 

, 

S.\1.1 1 ;' ~L·R \T 

Normi bir da
ha konuştu! 

1932 Geçen 11üshaı1111 devan11: 4 

Atlet yıldızlarımız 
Dirhemle siJylegen Olimpiyadına 

şampiyon . tenisçiler J 
Rakıpsiz koşucu, müteaddıt • ti" k d k • 

olimpiyatlar kahramanı meş- iŞ ra e ece mı 

hayatlarını 
anlatıyorlar 

hur Normi, hayatında çok az 1932 olimpiyatlarına tenisçile 
konuşmaldla maruftur. rin de iştiraki için meşhur tenis 

Geçenlerde gaz~cilere bazı çi Borotra Fransız federasyonu 
beyanat.ta. bul~ga ~uvafa- nun teşebbüste bulunması için 
kat etmıştır. ~utün ?unya~:~ bir teklif yapmıştı. Maamafih 
hayre~ ve takdırle takıp . ettıgı bu teklif hazırlanmış bir proje 
Nonnı s~o: ?a~atı .ve ı~·~':I halinde değildi. Bunun için bu 
tarzını ~ır ık~ c~mle de hu a seneki kongrenin ruznamesine 
etmek ıstemıştır. . dahil değildir. 

.. Bu ?e~anat tam.beş ?aek~~~ Tenisin Olimpiyatlara ithal 
sunnuştur. Bu da bır yenı r edilmesine İngiltere mümanaat 
d N · · " ıed·-· baz~ ur. oı:mının soy ıgı etmektedir. Sebebi de senelik 
cümleler: · Viıtıbledon şampiyonlarının e-
"Rakıplerinin teneffüs hare- hemmiyetini kaybetmesi endişe 

katını yakından ve vakıfane ta- 'd' . k 1 sı ır. 
kıp etme ve derhal hasım arı- Eg-er kabul etseler şampiyo 
d. k ··ıa . nın ereceı mu a~em.~tını an na maçları dört senede bir ola-

m1 k ve hesapladıgı uzere tam cak ve Vimbledon senelik .nü
sırasınd<>. rakibini mağlfip et- sab:UCaıarının parlaklığı kaybo-

mek. 1 kt "' d [C/ D.. b' d ı aca ır. mthmtl Ati bty gö6 sUrı e · işarttli. B•simirı bir gelişi ıger ır sır; sıcak uş ara -- -
verdiği ehemmiyet. Sıcak duş İtalyada da Kazandım. O gün sarf ettiğim 'züm ve toz içinde elbisemle, b 
Noı:minin her şeye tercih ettiği kuvvetin,cehtin, hatırası bende, zan, yağmurdan sırsıklam, 
ve en çok faidesini gördüğü bir Ga:atasaray-Fener var sanki bugün olmuş bir vak'a gi- kaklarıma yapışmış, saçları 
noktadır. İ 1 h. 1 . d bi canlılrk ve parlaklığını mu- çamur içinde pantalonlarıml 

Hem de bizim bildiğimiz ale ta Y~ şe ır e~n en ~poru hafaza eder, Çünkü koşu tarz~m eve döndüğüm zaman, herke 
iade sıcak duş olmayıp adeta ka en geç avrayan oma 0 muş- değişmedi. On üç yaşındaki teessüf ederdi. Beni bu ezi 
ynar su ile yıkanmak Norminin turS. 1 1 f k 

1
• Mehmet Ali, nasıl hırçın bir i- top oyunundan 

tavsiyelerindendir. Ve gazete- d on_bsene der, sp~ arat tv ~ .. a natla, kazanmak için, mahçup uğraşırlar: 
cilerin Fenlandiya masaı'ı ve a- ~kraklg" eti e en. 

0 1:'1
1
a ı ar u- olmamak için, nihayet kendi "Bu çocug·un sıhhatı' muht 

Yu · up er tesıs ettı er. k d' d lm k · · ,ıl havadar orman saha·'.armda- R 'd ık' ki" 1 .· . . en ım en memnun o a ıçın oluyor zaten futbol hı'r arz 
oma a ı spor up eıı ıçın- k" "k "d" .. · · d ki ' " · ti idmanlarından bahsettirmek d b'lh 'k' ki" d 1 • uçu vucu umun ıçın e sa ı edilecek bir şey değil doğrus 

d ,_. 1 e, ı assa ~ ı up var ır l(ı, b" .. k . . · · k 
ıususun a"" ısrarı akim kamış G S F B 'b' b' .b. · ' utun uvvetımı .,yerıncıye a- boyun uzamasına da mani olu 
Jr. Bakalım Normı' bı'r daha ne aynı · · - · · gı 1 ırı ırı- ; dar koştuysa bugun" kü Meh b ı - b 

nin amansız raki!Jidir. Lazio ile • Al' d • .. b k l d - muş, a csanıza çocugun aca 
•akit konuşacak?. S R met ı e musa a a arın a, lan da çarpılıyor.,, 

L. A .. 1om1a. .11• k daima aynı zihniyeti muhafaza Gibi sözler söyle~ler bu yol 
Lazıo tal yan mı ı ta ımının . b" .. · • 

ı . . B d' ., etmış, utun cesaret ve gayretı- da fikirler beyan ederler, nasi 
merkez muavını, crnar ını - le son adımlara kadar mücade- h ti · ı d' 

· kl"b" d" • a er venr er ı. 
nın u u ur. le ederek yarışla'.'lnı kazanmış- .. . 

Buna mukabil Roma klübü- M - 1• ld - 1 Yaşn~1a gore futbolda epıc 
tır. ag up o ugu zaman ar, b' k' h"b' 1 s 1ün en candan taraftarları ara- d 1. d 1 . b" ır mev ı sa ı ı o muştum. 

9 31 saha idmanlarına iyi bir 
halde başlamak için her hafta 
perşembeleri çalışan gençleri
miz bu haftadan itibaren idman ' 
günlerini ikiye çıkarmışlardır 1 

Bu ilave edilen ikinci gün, 
Galatasaray kulübünde çahşda-

ı a, e ın en ge enı yapmış, u- f b h k ı d 
sında M Musolini'nin üc oğlu .. . · b" .. nı ve a çe ta ım a:ın a oy • , · · tun arzu ve gayretını, · utun k k · ı 
bulunuyor. .. .. .. . . • . nama , me tep şampıyonu o 

.. ki" k 1 • vucudunun tevlıt ettıgı kuvve- mak bir zamanlar "Bebe pre Bu ıkı up arşı aştıgı za- . .. . . rf · • 
ı ı h .. k. t · · · tı tukenıncıye kadar sa etınıs fesyonel tesmiye edilen ve İs man ta yan u ume reısının , ,, 

bütün familyası, behemehal olmanın verdiği manevi zevki tanbulda hiç mağlup olmaya 
maçta <bulunur. duyarak, müteselli olmuştur ... ~~latasaraym bu me~h~r .~ü 

Roma'nm alelade maçllannı Müteselli olu;·um. çukler takımının kalesını mud 

caktır. ı 
Bu hafta Türkiye atletizmi

nin meşhur simaları çalıştılar. t 
100 metreci Semih, 200 cü Meh 
met Ali, 400 şampiyonu Ziya, 
yüksek atlama şampiyonu Hay
dar hepsini G. Saray salonunda 
gördük. 

Atletizm antrenörü çocu!cla
rm çalışmasından memnundur. 

KIŞ idmanlarına başlamak ı 
lier halde faidelidir. Yalmz, bü
tün atletlerin ekip halinde ayni 
şekilde çalıştırılması azami fai
deyi temin etmez kanaatinde-
yiz. 

Bir müptedi ile bir şampiyon 
arasında her halde bir fark gö
zetilmesi lazımdır. 

Bir suratçi ile bir mükave
metçi arasında da bir fark var
dır. 

Biz buna da razıyız. Çalışma 
ğa alışılsın da (Spesiyal) an- , 
trenmanı yavaş yavaş öğreniriz. 1 

l 

bile M Musolini'nin oğulları faa etmek, kupalar kazanmak 
kaç:mı~zlarmış. Gene futbol. . • on beş yaşındaki bir çocuk içi 

Galatasaray - Fener rekabe T 1 k d oldukça mühim muvaffakıyet 
am on a tı yaşm1a a ar 1 d' d H • · 

t inin bütün tezahüı1lerini daha f tb ı d y . 1 er ır zannın ayım. atta, hı u o oyna ım. anı onun a b' · 
büyük mikyasta yaşatan bu eze m şgul 1 1• 1 unutamam, ır keresuıde Gala 
Ii rakipler yakında karşılaşacak ç C: ohmamamttim. aGz~ ge e~ tasaray ikinci takımında, Süle 

agı, ona asre . uneş, yag · k 
tır. j mur, kar, çamur, demedim, manıyeye arşık' oynayach~ d" 

Roma şeminde simdiden te- · · .. K~h k amma ne çare ı maç te ır c: ı 
~ mevsımıne gore: ,. uru ve d. ad l" · 

laş baqlarnı•tır. t 1 k'h 1 1 ı ben de oynayanı ım, ta ıı ,, ,, oz u, a yaş ve çamur u o an k" .. 
b. . d k me ustum. 

S ta intikamını aldı ır topu~ peşın en O§tu:n:ı. 
par Yorgun, bıtap, bazen kan ter ı- (Det•anıı salı gOnltil 
Çekler Fransızları 6 - 9 çinde, kıpkırmızı kesilmiş yü- sahlf~mlzde) 

ye11<Jiler 

spor 

Geçeh ay Pariste(Stade Fran 
cais) tarafından mağlup edilen 
(Sparta) o ~ağ1lubiyeti bil' tür
lü hazmedememişti. 

Sabık cihan şampiyonuna bir bu. 
çuk milyon lira teklif ettiler 

Fransızları memleketlerine 
davet eden Çekler, intikam ma 
çını Prague da 8,000 kişi karşı
sında oynamışlardır. 

Vatandaşlarının gözleri ön;ln 
de Paris mağ lı'.ıbiyetinin acısını 

. çıkaran (Sparta) oyuncu'arı 

çok alkışlanmı•tır. 
- ÇekJc.-den, Kada, Burger ve/ 

Tilden, Çek Kozeluk ile Silny çok muvaff~~ı ~lmuşltlu • 
1 Fransız gazetecı en, go erı;:ı 

karşılaşıyor 1 Meşhur şampiyo..,. llofj arı/ren üçüucü Ofsaytten rapıldığı ··ı 
Bu ayın 18 inde Tilden prok- manda srrığı kırıldı}tırıdall bOyük •

1 

iddia cdiyort'ar. Ayrıca sahan 
siyonel olarakta halkın huzuru 1 bir kaza _::~ırdı oynanamayacak derece karlı o! 
na çıkacaktır. . Ç ki 2 1 k d duğunu kaydediyorlar. 

Bu onun ilk profesiyonel ma' e er - azan 1 Fransızların (Ofsayt) iddia-
çıdır. Tilden iki gün sonra de/ Çek milli takımı, F ran- sı ne kadar doğrudur biline
meşh~r çek tenisçisi Kare! Ko- sa milli takımını yendi mez. Yalnız sahanın çok karlı 
zeluk ıle karşılaşacaktır. 1 . 1 tad d .. . olduğu muhakkaktır. Cünkü bü 

Parıste Ko omp ı ın a muthıt .. · . 
Japon atletleri seyahate bir kabbalık kartmnda oynayan bu tun Avusturyada ve Macarıs-

çıkıyor mühim maçta Fransız milli takımı bir tandaki maçlar o havaıliye ya-
farkla mağlıip olmuıtur. ğan kardan tehir edilmiştir. 

Tokyonun en maruf atletle- Çeklerin fevkalade oyunlarına kar 

rinden mürekkep on iki kişiden şı.Fran~ızlar süratleril~ ~uknbele et: Fransa-Çek karşılaşıyor 
ibaret bir atletizm takımı Mart mıılerdır. Çek kalecesının maharetı 
ayı zarfında Amerikaya hare- takımı mağlubiyetten kurtamuıtır . Bu pazar Kolombada Çekler
ket edeceklerdir. Amerikada se Kısa pa~lı. bati Çc~ oyun, bu maç- ile karşılaşacak olan Fransız fut 
kiz müsabaka yapacak olan J a- tan sonra iflas bayraırını tamamen aç bol milli takımı teşekkül etmiş 

ınıt bulunuyor. t · 
ponların vaki olan davet üze- Çünkü hundan iki hafta evvel (ta]. ıır. 

, rine Ar jan tine de uğramaları yanlar bütün oyun devamınca fevkala 
: muhtemeldir. de bakim oynamak tartile Franoız 

___.. - milli takımını 5..() yeruniıti. 

Sera - Marten 
Amerika da 

k acak bir mukavele imzatayerı Burdel 1 Mühim bir güreş müsabakası • •1 Fransız koşucusu Sora Mar- Bir maç içirı ı,.5 mılyorı lirayı reddtdtrı 7iiııey miıyo.1Lr ~.rısiı, u.r • 
• .eııede ?t}() uua fırarık azan . .. · Banker tenısçı er N k k b ı Cı'han '""TI · o ı - k M'l b' k ı ı ,.,.. - ' d "h- !eri tarafından angaje edtlen A V'rupa gureş şampıyonasını ten evyor ta aşmaya aş a- r- pıy n ugunu aza ı yoner ır u: a ev emp 
•vıusabaka sahaların a so • 1 "t k' M a e İsveç milli İngilterenin Londra bankaları· dı. n;;.-ı Alman boksörünün azlin- boksu terk eden Tüney b:r bu-ret · 1 b'rer 5 orcular arasında en karı mu- mu ea ıp ac r v 

b· Yapmış şampıyon ar, ı P . . minde- takımları arasında bir müsaba- sahi!)leri takımı ile Belçika ta- Kapalı sahada koşan Fransız den beri Amerikalılar gene mil- çuk milyonu reddetmiştir. 
•rer sinemaya geçiyorlar. kaveleyı yapan Burdel ıs ka icrası takarrür etmiştir. Ha- takımı arasındaki tenis müsab- buraya alışgın olmadığı için ya 1 yonil!'c tekliflere başladılar. Tüney bu müthiş parayı red-

Spordan sinemaya geçen ki Fransızdır. kiki şampiyonlar arasında cere bakaları~d~, ba.nkerler ~ ya kar rım mil koşuda ancak üçüncü 
1 

Geçen~e D~ms.ey:e 500,000 dederken: . 
~<lınpiyonlar arasında, Demsey, B d 1 hem atletizmde hem yan edecek bu müsabaka şitn- şı 12 galıbıyet ılc Belçıkalıla:ı oldu. . do.:ır teklıf edılmıştı. Bu sefer - Bokstan ayrılırken bır da-

arpantiye, Pelisye ve daha bir ur e 1 d · · derecele- diden her iki memlekette bü- yenmiŞ!erledir. ı Maamafıh bu neticeyi iyi ola de sabık şampiyon Tüney'e bir ha çıkmıyacağıma söz verdim. 
~Okları vardır. kuvvet s~~r .arın a ıyı vük bir alika uyandırmıştır. Acaba para kuvvetile mi? rak buluyorlar. buçuk milyon teklif edilmiştir. demiştir. ,. . 

Son zamanlarda film şirket- ri olan bırıdır. 
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ŞUl\AT . 
~---- - - -~---•,-ç k f • ı· • 1 ı 1 t'h 1 .. J k 0· h te Gazi Hz. nin seyabah Ayasofya camiinin 

o eyı~~~••netıce er (B: t:ra:~inc~s~:a:) (Baş !rafı bfr~c-~~~ada) (Ba:::~:;~-in-:~fede J' Gazi ~!:=ı;!:~d;zmir se- Evkaf 'd ta~İAri f , 
kv. k uıı d d . . / · S . / . "d . ı aresı, yaso ya (Baş tarafı 'binnci sahifada) i olabilmek için dahili rezervleri ta ı- k d 1 . 1 _ d bel d' on masın a ve taşırımasın a nunlardan İbrahım Suırurı ve yet erme eyrıse aın ı aresm- miin' müst 

1 
t . tı . 

. . . ye etmek zarureti vardır,, demekte- ra e en enn az rgın an e ı- 'hh t · · tehl'ke olan dı' f t h . d'l . 1 .. _ E . ın ace amıra ıç 
31 kinunuev~el ı ~30 tarıhın~ckı dir 1 ye intihaplarının temdidi de bu ve s'. a ıçın . 1 

- kardeşleri Abdullah, Musta a. ce a sıs .e ı mış o..,, ge va- görüJen 4,600 liralık tahsiı 
.ıazı hesap balriyelcrının bu muna- · _ d Al . . ger 1şlerde, bu ışlerde çalışma- ve gazeteci Vedat Emin muva- puru lzmırden postayı alarak k . . t'h 

1 
k .... 

1 b d 'k . 1 "d ı· 1 . Aldıgımız haberler en, manya nun netıcesı olmuştur. - .. 1 l ki 1 . a- d 
1
• 

1 
aırarını ıs ı sa etme uze, 

,ebet c uıa azı rı aı e ı o ur. · ga vucut arının c ayanı ı o - cehe --'ı'~l·dı'ler Ög-leden sonra- un saat 13 e ımammıza ge - b k"l t .. . ~ k' d 10496996 ı · bankalarının da, geçen sene tevzı e- Mevsuk haberlere nazaran d - d . ·- ·ı 'b ou . . . 1 b' 'k aşve a e e muracaat etmışti 
r a '! mevcu um:~ . • ' " di!mis temettülcrinc nazaran e1<seri· . , . , . . uguna aır ıgçıı er rapor ı raz da muvaceheye devam ve bila- mıştır. Bu vapuru a ırlı te E k f "d" • . ' · 
Mev. uat ve mena ıınu4z3. 953 124 yetle % 33 nisbetine kadar bir te - vılayetlenn hususı ıdarelerı ka- edeceklerdir. Bu raporlardan h sab k b'us Vehbi B in Seyrisefain müdiri umumisi Sa d v at mu unyetı umumıyesı 
yeku1nu 1 1• ' ' " nczzülle hissedarlarının kar<ılarma nun layihasının meclisi umumi d · ı kt are ı me · d il h B ·d 1 · · en stanbul EV'kafına gele 

P asman ara ge ınce: ıl , > • • • amga resmı a ınmayaca ır · isticvabı yapılmıştır. Vehbi B. u a ey ege mıştır. b' . talı · ta b h 
h il" ~ıkacakları anlaş ma><tadır. ıntıhabatma aıt faslında seçmek Layihanın müteakip maddele- d . . d'I k e Seyriselain idaresi Gazi Haz- ır nrat ' u usus 

C•ham ve ta v at · o· ı k ti d 1 an neti ·ı k • · k ı k t yarın a ıstıcvap e 1 ece v ta heyeti vekileden canıı"ın e·~ 
,ncvcudu 7,280,186 ,. ıger meme e er e. a m - ve seçı me ıçın onu an ayı - rinde vazolunan ahkama gJre b da s nra mu"ddeı· umumi ıetlerinin seyahatlerini sinema . . . . . . "" 

celcr henüz kat'iyctle malum olma- !er arasında cinsiyet farkı yok- 'k 'ka .. un n o ld B 
1

.
1
. G . neten tamırı ıcın karar ıstıhs; 

Ticari senetler cüzda- malda ber•ber temettü yüzdelerinin ı amet vesı sı gostermeyen iddiasını sert edecek öô-Jeden ya a IJ'mıştır. u ı ım azı d'ld'kt - , . b 
nuruz 10,392,220 " ç·· k .. tur ba c 1 r h hang' mu"esse b Ha ti . t / d d 1 ti e ı ı en sonra camırata aş 

3692 noksan olacag- ı muhakkaktır. un u · . . . ya n ı a ın er ı - sonra karar verı'lecektir. Bu- zre erı ara ın an e a e - b'ld' .
1 

. 
1 1 Muhtelif avanalarnnız 21,94 ' " B t b ı k d J d nacagı ı ırı mış ve 1ava e hepsi ayni iktısadi şerait içinde bu - u ı ı ar a a ın arın a ış- 1 se ve işte kullanıfiması yasak- .. k" 1 k . d'l kat tema•a edil mi• ve takdir olun- .. . . . · 

Ki ceman: 39,616,098 ,, , . k' ld A k l' 'h . . . . gun u ce se c;o şayanı ı < v • " • .. • • de gonderılmıştı<r . ~ıa-neocumuzun aktı'f yekunu da lunmaktadırlar · tıra ı ası ır. nca ayı anın 1 hr. Bırıncı maddede sayılan ış- safh la a tmı'ştı'r Şah:tıer mustur. Bu fılmın dun ıdarede M . · . 
"' ' U • 'kt' d. b h 'h · d · kk dd a r rze · • - uhtacı tamır cıhetle :; 78,093,576 rakamını göstermektedir. mumı 1 ısa 1 u ran nı ayetın eki muva at ma e !erde çalışan kadın ve erkek iş- İb h' S · · B n k · d provası yapılmıştır Şehrimiz r c 

M ı k t ihti ı d · ·· ı d b' · d b' ra ım ururının aııı esır e · miin meyyit kapısı ile avlu''ar Tamamı tediye edilmiş ( 5) milyon cm e ·e 
1 

yaç arını aıma goz er en .. ırın e .~uayyen_ . ır .za- çilerin bilfiil iş müddeti hafta belediye ı'ntı"habatı sıras. , "ı. sinemalarında gösterilmesi . b 
1 

k el ·. 
· ·ı· ihtı' t k e önünde bulundurmak, elimizde mev- 1 ~ t h C na aıt u unma ta ır lira sermayemızc ı avetcn ya a ~ man ıcın mec ısı umumı ın ı a- da 54 saati gecmeyecektir ı- h , f t' · d" .. k hal muhtemeldir Resmimiz Büyük · 

k'· d b z 200 ooo Jı cut bütün vesaitimizle ve normal şe- • . . . , · - sa sı men aa mı uşunere · •, 
ıniz ye unu a u sene • • - batına yalnız erkeklerın ıştırak raldlık icin bir fabrika bir atel- k~ t h 'k 1 d hali· ara Reisimizin Ege vapurunda alın,•••••••••••••~ raya baliğ olmuştur. . . rait dahilinde iktısadiyatımızın inki- d b'l ki . 'h d'l k • • j 1 a rı ve ıer yer e • 

Memleketimizde tasarruf filur ve şafına çalışmak ve mümkün olduğu e. e ı ece en tasrı .. e ı me t~- ye ?st~sı ve ya bir işçi yaru~.a sına girerek nutuklar söyledi- mış bir ~nstantenelerini göster- Şehir bandosu şefliğinde 
hareketini ilk defa ortaya atan ve bu- takdirde .geçi~n_ıekte .olduğumuz buh dır. Bu muayyen muddet g.eçtık verılmış olan 14 yaşından kü- ğini geceleri mahalle maha1le mektedrr . 
• un etrafında çalışan müessesemiz ol ranın ıcsırlerını ta~fıf et~ek Bank:ı- ten s?~ra.kadmlar ~a .meclısı u-ıçük çocukların bilfiil işleme dol;şarak halka bazı vaiterde Cin.<i 
muştur Bankamızın bu vadideki me· mızın esas umdelerındcndır. Bugun mumı ı?tıhabatına ıı;tırak ede- müddetler.i günde 10 saati geçe bulunmak suretile onları tesvik Zonguldakta vapur- Rkmct 
o;aisine ·kartı muhterem hallomızın sağlam adımlarla ilerleyebilmek için ki di _ Pirinç 
gösterdiği büyük itimat ve mukabe _ ~emleket!miz. i.ktısadiyatile ber_aber ce er r. meyecektır. eyllediğini söylemişlerdir. Jann ihrakiyesİ 
ltnin mes'ut bir delili olmak üzere cıhan vazıye~ını .de ya.kından ta.kip et ru:aam,af~h, bu muva~at .ma~- Gece saat 22 ile 5 aırasıncijıki Dinlenen diğer şahit te bu l\lakarna 
zikretmeliyim ki: Tasarruf sandığı he mek mecb~.rıye~ındeyız'. 192~. ~kba- denın, l'.1yıhanın meclıstek: mu- zaman bu kanuna göre gece sa- yolda ifade vermistir. Ereğli kömür şirketi Zonguldalrta 'adaya .. 

Miktarı 

3780 kil 

4;i0 

" ., 
I: ~ ' 

h d M tt h t Amerıka hukiimet ak d ti 1 k Ek k ·· k · vapurların kömür ihtiyacını temin i- • fi sabımız geçen seneye nazaran % 60 a~ın a u .e. 1 
- z eresı esnasın a ne ne ce a- yı' aca tır. me çore , pasta EMNEMEN .. 16 _ (A.A .. )- K f 

ı d b te en buhran çok gec çin menderek üzerine bir kaç tane uru a<ulya nisbetinde çoğalmıştır. Geçen sene erın e aş g.os r . .. • -- · lacağr malfim değildir. ve .buna müma. s.il e.km.ekçilik .iş karar hak'ımlı'g-ı'nce Haymana k 
1 

- k B · 150 

ıso 
ıki milyon beşyüz küsür bin Jira o- ~edebn AbemcrikAanm dı~der hülrum:~le- - ömür o ugu urmuştur. u tesisatı Şeker 
lan bu hesap 1930 senesin- rile era r vrupa. yı. a sa. rmış,..r · G b h • • lennde çalışan ışçılerı saat bır müftüsü Numan ve Polatlı müf ile vapurların kömür ihtaiyacı tama- S ., 

'a ' 
.. 

,, t " 
b ene O a Is ·ı d" t d 1 şt l mı'Je temin edilemiyor. Son günlerde ogan d .. 11 dokuz yüz bin lirayı te- Maalesef memleketımız dahı u umu- ı e or arasın a ça ı ırrna < ya tüsü Ahmet Bahri Efendiler 

· iı e uç m yon • b h · ı · h · · d k J • l k vaprlar mendereg-e yana•madan ma- Kaşarpcv.·ııirJ 
270 ,, 

' cavüz ebni§tir. Halk arasında tasar· mı u ramn ~csır erı arıcın e a a- saK 0 aca tır. hakkında meni muhakeme kara ' ! ruf fikir ve hareketinin mütemadi- ~azdı, nctekim ~alamamıştır. T~- M. Osman B.in yeni Hafta tatiılinin hükümleri ol- rı verilmiştir. Vllna vasıtasile kömür alabilorlar. Bu Beyazpeynlr 
ıı 1 'ı yen ilerlemesinden emin olarak tercf yı·'k biler mekmleketın .. muka~cm~t kabı- hücumlarmR cevap duğu gibi. ta.tbik olunaca~tır. Men'i muhakeme kararı !~~e~~m~~:rır::ı:re;:.~udara 400 l 'n 

(İ l) 

;ıo 
" ., 

1 liiün böylece devam edeccg· ini ifade 'Y. et .e ma usen muteı:a.sı~ 0 muş ~e Hafta tatıllerınden ve ıresm-ı ta- D t 
•· ' d bil" · hıç hır memleket kendısını bu tazyık MENEMEN ·16 (AA) _ onıatcs ><l ça'ı 

ı e e ıpz. Tıp fakültesi müderris!erinin _Dr. tillerden bir gu"n-evvel işin en · - · · SEYR'ISEFAIN Patcte' 

l.'iO 

lı!J 

t • , 1 1930 senesi zarfındaki emtia !>esa- ten koruyamamıştır. Mazhar Osman B. aleyhınde vazıyet . . ~ 15 şubat 1931 tarihine kadar ör .h 
• bımız bir husuıiyet göstermektedir. Cihan buhranının başlıca sebep!~- aldıklarını kendisini fakülteye alına- geç, saat 17 de bıtmesı lazım- fi divani harp karar hakimliğin - Koyıın eti 

< ; ; 1 
) Gecen senelere nazaran emtia avan- r~den biri dünya istihsal k.abilıyetı- yacaklann;, yazmıştık. Mazhar Os- dır. Doğuran kadınlar, dört haf- ce 

424 
maznuna ait evrakı talı- ~lerkez aceııta:>L r;"ıat> küprii Nohııt JOI! ., 

.. . ı 1· 81111~z nokaandır. 1930 ıeneııi nihayet- nın s~n on sene zar!,ında g?ze çarpa- man Beyin bu vaziyetten dolayı ver ta geçmeden iŞ!etilmeyecektir.. . . . . . Paşı B. 2362 Şub< Acenıesl : 
l , 1 1 : !erine doğru hububat v~ mevadı ip- cak bır derecede. mu:emadıren artlt~ diği cevap, müderrisleri yeniden asa- Emzikli kadınlar çocuklarını kikıye tetkik edılmış'.~unlardan Sirkeci MülıürJr ıade hanı 1 Zeytin yap;ı 

ı tidaiye fiatlerinin iktısadi hareketltr rılmasına mukabil milletlerın varı biyete düşürmüştür Hele Mazhar .. 
1 

· · d · b'l' 233 şahıs hakkında luzumu mu Mercimek 
e r 1 _ b seviyesinin yani mübayaa kabiliyeti- 1 ·• . . muessese er ıcın e emzıre ı ır· hak 122 h h kkı d 27-JO 

il JO 

;J .i 

100 
, den mütee66ir oldugunu ve azı spe- . . . . . f Osman Beyin: " Cahıl hocalar ıçınde l B k ·alık" eti eme, şa ıs a n a me 1 

;} külStörlerin zarar ettiğini yakinen mn aynı nısbetlerde tczyıdıne muva - bulunmaktan ise hariçte münakkit er .. u an?.n ~?m. sur ni muhakeme ve 69 kişisi hak- Trabzon 
1 1 ' gördüg-ümüz için emtia avanslanna fak olwıamamaSJdır. olmağl tercih ederim demesi bu asa tatbıknıı murakabe ıcın ıktısat k d d 'f · J'k k 

ı . . 'Jh İlıtısadi ahenk bozulmus büyük . . .'" . . . k~' • b · • "f ttı' ın a a vazı esız ı ararı ve-
İkinci 

postası 
t b , revaç vermek ıstemedik ve bı assa . . . . .. . ·' . 

1 
biyeti arttırmış ve şıddetlendırmıştır. ve cuetıne mer ut ış mu e ş- .

1 
. . 

l g ' ' 'bazı mevat üzerine muamele yapmak hır ışsızlik baş goster~~ş ar~~ta ~? Dün bu hususta müracaat ettiğimiz likleri ihdas olunacaktır. n mıştır. , . . •. 
1 ı tan çekindik. Fiatlerin mevsim bida- haJ;Jd"': o~muştur. Bu.gun tes ~: e •- Darülfünun emini Muammer Raşit B. Otelci pansiyoncu lokanta- Elyevm karar hakımligınde 
~ J ' yetinden nihayetine doğru büyük lebılc~ l§•ızl.erın adedı 15 mı yonu demiştir ki: ' . '.. 74 maznuna ait evrakı tahkikiye 

ı ~ ı 1 ki 1 · uk t hareketimU:in tecavuz etmış bulunuyor. Her sa· .. Efk. . . D ülf' cı ve meyhanecıler muessese ve kik d'lm k d' 
ı ar ara serı • u u h d . h kü üld" - .. d d h'Jl - arı uınumıyenın ar u- dük' k"nl "" 1 k .. cet e ı e te ır 

l '( \ ;isabetini teyit etmiştir. Meseli buğ- a a ~ , a.cmı ç ugun en a "ı nun baklandaki fikri her sene talebe- a a~ıııa ..... ve ? ma. uze- B bk . • . ·. . 
1 .e i day 18 kuruştan ba!layarak 6 ila 8 ve 1harı~ı ~ıcarette azalmıştır. sinin artmasıdır. Bu rağbet darülfünu re yerleştırme evilerı tesıs ede- a etıırde gızlı hır cemıyet 

rı 1 1ı.uruşa dü§müş~ür. ~üc.avir .. diger statıstik.l~re nazara;ı. Avrup~d=- na olan itimadı:' eseri zalıirisid~:... .. meyeceklerdir. Beş bin ve ya . dah~ . 

lmemleketlerdekı satı§ fıatıne gorc ha- 1ül~3o senkes~ hıı~.0" ayı ıçınkde 'htc e t Tıp fakültesı hocalarından uroloıı daha fazla nüfusa malik şehir- İZMIR, 16 (Mılliyet) - Balı 
a: ı 1. h d t b'l · ancak güm z gere ıt awt ve gere se ı raca .. eh .. D w h S b" B d k · d · j' b' . ~ I ı . ı azmn a tu una ı mesı . . . . .,, 10 'Ui ,,, 12 . d' kı , 1 _ mut assısı r. ne çet a ıt ey e- lor belediye hudutları dahilinde esır e gız ı ır cemıyet daha 

\l:rük tarifemizin himaye ve sıyaneti ıçı~ ıo ~ 10 Y•. _ıger ta a;_ miştir ki: . . . . d k ld • 
ı ~ı ı \l'sayeıinde kabil olabilmektedir. . da ıse bu rusbet % 22 ila %24 e_balig "-Mazhar Osman B. mükerreren bır belled~?'e yerl~ştırme evı Y~P mey ana çı an ı. 
f 11 1 ı 1 Bir hakikat olmak üzere ifade edil olmuştu~. Bundan .?"şk~ umumı buh gazetelere beyanatta bulunmayaca- makla mukelleftır. Bu evlenn Bursa' da bir şeyh 

ı Ll melidir ki, işini yakından takip eden ~n\~~ 0~~~k j0ı:er;len sebep~r- ğım demesine rağmen, gene mütema- masrafları belediye tarafından k d 
< 1• ·ı §UUrlu tacirlerimiz de bu sene stok en fırı e u~yba a. ah.tın mevcu uk- diyen Darülfünuna hücum etmekte verilir ya alan ı 
. t · k t ki .. . ıpekülatif nun ena ve nıs etsız ır surette ta d d.k d . . kt d B · 
ı . 'I yapma ve s o ar uzerıne . d'J . 1 dı ve e ı o u zemını açma a rr. un Bilfimum vilayetlerde birer vi BURSA 16 (M'ID' t) - Or . r· 1 menfaat beklemekten uzak kalmak 1 sun e ı .'."'§ o n;ıası. r. . dan dolayı çok müteessirim. Mazhar ' . . ' l 1fe 
• • ı istemislerdir. Mesela Amerıka ile F~~~·· dimya- Osmaıı B. cahil kime diyorsa isim !ayet yerleştıırme evı açılması hangazide nakşibendi şeyhi Şe
! ıl 1 

, Milli sanayiimizin Anadoluda ve da mevcut altının beşte uçune malık saysın, anlayalım kimlerdir? .. Haki- için hususi i<lateler bütçelerine rafeddin tevkif edilmiş ve hacı 
1 ! mevadı iptidaiyemi:dn yaru başında oldukloları hhall~edbu memlekketledr.e al- katen fakültede hiç bir hoca yoksa, o tahsisat kon~aktır. Aşir ismindeki müridinin evi 
, " ı..:. f • .11 . b' 'hti 1 tın a nı a a evam etme te ır . hald b h mJ 'h h ı · 'it k kfi 
- ..,, .'"7ad.ı umı umıb ve mı '.b ırbı. yaç ıa Eshasta olduğu gibi milletleri de "'~ u ~cu arbnı ayet alu sun. Bır Senelı azanç ye nu taharri olunmuştur. Şeyh Yalo 
• I t' h ıae ır. ştc u prensı e ınaen sa- • , b' d . d Hm<umet bır çare ulsun. Y nız şu 600 lirayı geçmeyen işçi ücret- 'k'l İ t b 1 .. d 'l-
. C 1« i:m aldığımız Ankara Menıucat ıaı,n. ı umumı ır surette aın ve me yun uh kk k k' . d'ki f k"Jte h caJ . . ve tan ı e s an u a gon en 1 

:li ~ <kası da dahil olduğu halde bank•mı ola~ak tasnif edebilir~. Malfundur ki, ;:': b~tüna me;,;l~;::,'t~ 1ı.':c~ıerin~ vü~ Uerımn % 10 dan fazlası ahzo- miştir,. Kutbülaktaplla dargın 
ı n ~I'"'" yakından alakadar ve hissedar ol tedıye muvazenelerı aleyhte olan cude getirmiş, yarun asırlık bir ilml lu~a~. . . . oldukları ve yapılan taharriyat 
1 :it l1

1
. duğu şirketlerin ( Partispaayonları- balorçluklımemlekektletlr mu.vk~zenekil!adrkı~ı hayata malik ve ilmi kendi canı ka- Layıhanın son faslı, ışçılenn ta dikkate şayan vesika elde e-

• ) . 1 . 1 '-" 1 1 aca memle e ere ı ı şe e o- d k k 'b - ..ı.kl kazal · · , mızın vazıyet erı norma ve Kdr ı o d 1 • y ah h . arseven ve ıs anan zevattan ı aret ugra"' arı ara aıttır. dilmemesine nazaran kendisi-
1 • 1ı· ·muştur. ~r er· a me_vcut, Y ut arıçten te tır. Fakat eski hocaların önünde de L' 'h · ·ı leh' k · .. · 
uı ·' Port' onlanmıza ait meclisi mın edeceklerı altınlarla. Halen borç k 1• h" t takd' 1 "il' . ayı aya ışçı er ınc ço e nın Menemene gonderılmeyece 1 1.. ~ ıspasy 1 1 em! k tl . . . ema ı urme ve ır e eg ırız.,, 1 h"k" U konmu tu -· k d 'ı; >daremizin ı <aporunda aynen naldotti u ? a~ ~ .• .e erın ek~ .. 151 meva- sas 1 U um er § r. gı zannoluma a ır. 

1 

İ 1 'ğim frrkraların bilinmesinde faide dı ıpıtıtaıre ~~tih·~ ve rf ihraf~ ed~n senesi zarfında gümrüklerden istifade Fuhuşla mücadele Mahkômlar Ankarada 
h·· vardır: ~~m.e et er ır. un~a ıatlerın maksadile fazla ithal edilen eşya stok • • (AA) M 

Y• ı .. u · tl k" .. · 1 · · d duşkun olması dolayısıle yaptıkları ih talımatnamesı ANKARA, 16- . . ene , , V ~ mumıye e omur ış erunız e . !arının mevcudiyeti, iki üç senedir "rf' · ha b' f dan 
d - )ariz bir inki§af mevcuttur. Zongul- racatten pek az para elde etmışler, devam eden kuraklıktan ve bu seneki Fuh 1· . . men o ı dıvanı r ı tara rn 

'lf· Jak Kömür İşleri Türk Anonim Şir- hariçten de istikraz imkanını bulama- feyz ve berekete rağmen hububat ve . uş ta ıın~tnamesının tat- muhetelif hapis cezalarına mah 
f' O'c~ etinin 1930 seneıi faaliyetinden mışla. _rdır. A.l~ınlarile be.rabe~ iştir.• bıki mün.a. sebe.tıle .her tarafta kfim edilen 

54 
,_, 1. bu un·· ehn" 

11 ı ,} ~ ş· k · · 'h 1 tt·•· kabılıyetlerını kaybetmışlerdır. İştıra bazı '."evadı iptidaiye fiatleri~i~ no~~ emrazı zuhrevıyenın artmakta · ... ş g ş . 
'] 1nemnunuz. ır etın ıstı sa e ıgı k bil' tini ks 1 _ d . b h sanlıgmdan dolayı memleketımız mu _ . . mize getirilmş ve umumi hapıs-

:e >ı <atılık kömür miktarı geçen seneye a ıyed. n ; 0 
• a;ı ı~ a ~aı 

1
u bayaa kabiliyetinin binnisbe azalmış olduguna daır vukubulan şıka- h ak! l 

1 
dır 1 >::' ~azaran % 12 fazladır. Bu fark ilk ~anı~~~ ~Y ~?'~tır. erd§~~ ~odu olmasıdır. yet üzerine Sıhhiye vekiileti aneye n ° uıımuş ar · 

ini~· ~aaliyete başladığı 1926 senesine nis gu gı .1 . sab.~ .. ?~tt~ a 1 vvki':~ Ticaret muvazenesinin tevzin edil- hıfzıssıhha kanunu mucibince 
• . ııetl ot. 35 dir manevıyenın uyu esır ve mev ı . 1 l' b' . 'b' hr 

il· ';.J0
.. • • • . • • vardır. Fitlerin daha fazla düşece-i mış 0 ması azım ve ınnetıce mucı 1 tanzim edilecek emrazı zü e-

- ".>ı Komur satışları fıatının vasatisı . . . . g memnuniyettir. Fakat bugünkü iktı- . . . . . 
J '- ter •ene düşmesine rağmen randı- vahımesile kuvveı manevıye sarsılmış d' h k t tl .. · h vıye talımatnamesının ıhzarına 81 c · . .. .. ve ekser mahallerde hezimet baş gös- sa 1 are e ve şar. ara go~~.ış ac: k d 

1331 
· d t · b •c,: nan mıktan gunden gune artmakta- . . .. . .. . mın;n daralmasını mtaç ettıgı de bır a ar sene sın .e anzım e-- .~=- ~ır. Kömür şirketinin bu seneki safi terki~ıştırl · 1Bu~u~ mulıstahsıller yaflruz hakikattir. . dvlen talimatnamenın mer'i ol-

.'<. t"'" 250 000 1. d va ta ep er ıçın ça şıyor ve azla 9 0 . ih h J" 

1 

. . hh' .. d.. . l ıl. <eme •uU , ıra ır. k k . . d' 1 S ı 3 senesı racat ma su atımız ması ırın sı ıye mu urıyet e-eı "1· N f d b' fa l h. · al· sto yapma tan ıçtınap c ıyor ar. a .. . ':;' 
C\ . ısın an ır z a ıssesıne s 11p . b b .. 11 . d ki . -Adana pamukları mustesna- mıktar rı'ne teblı'gatta b"lunmuşttır ı ld • K 1 K" .. 1 1 · T" k nayı er a ı ve tuccar e crın e sto- . 'b . . . .. .. . . w • 

10, ~ ugumuz oz u omur § erı ur k ltm - _ .. hl.ki 'ıtı arile ıyı gorulmektedır. Bır kısmı E "h - t k'l"t · 
•Cı • . • k · · d f ı· · b 1 ıı aza aga ugraşıyor muste ı er 1 . . . mrazı zu revıye eş ı a ı ı-

Ekonomi 

Sigorta 
Tarife komisyonu
nun vazifesi nedir? ~ l "'nonım şır etınm e aa ıyetı aşa- d 1 .1 .1 . 1 • . . "b nın satısları da normal şeraıt dahılın i I '! .. 

uE1ı •• nıştır, ve iyidir. Şirketin bu sene kii- e ya ruz acı ı ıtıyaç arı ıçın mu a- de yapıl;,.,ştır. Diger bir kısmı, mese- ı le polis sıhhiye veca etının cm-
et ı ., 150,000 lirayı bulmuştur. Gerek yaatta bulunuyorlar. la hububat ile pamuk ve tiftik gibi ip ri mucibince 1331 senesi · tali- Sigorta tarife komisıyonu ile 
lr ııi'.:ı:oı:g.uldak kömiir işleri A.n~nim .şir- Memleketimi.zde .. d~ buhr~n ile ge- ti~adi n:addel_erden ?azı mahsulleri- i matnamesinin tatbikine henüz sigortacılar idarei merkeziyesi-
9( j'!tetın~ ve ~er7k K?zludalri şı~ketıt ı ç~n 1930 _s;;n, sı muhım vak ahrla do ~z malı!e~ fıatlennın dununa düş- başlamamıslarsa da yakında nin salahiyetleri haricinde iş 

, "'1bılıyetlen nısbetınde, azamı randı- ludur. Mıllı ]>aramız geçen sen ; ıar- 1 mus ve layık olduldan derecede valo- b'k' . • 'd l - · 1 
~rıu 1 'nanlar alınmış değildir. Mütehassıs- fında bir panigc kapılmak •tehiikesini riz; edilememişlerdir. t~t ı. ıne ıptı ar o. u_nacagı ve yaptıklarından bahıs e şikayet-
fne[ı 'arın tetkik ve kararları dairesinde göstermiştir. Hükfunetin aldığı tcd- İk t ı ~a t buhran1•n tetkikte iht!sas şımdiye kadaır ne _gıbı sebepler- !er serdedilmişti. 

l>g ~·-' ~apılmakta olan istihzari faaliyetler birlerle önüne geçilmiştir. r;:ambiyo tahibi addolunan bazı iktısatçılar de'n geç bırakıldıgınm makama Sigortacılar tarife komisyo
~-: •ayesinde .. kısm~n yeni sene için~e ve işlerin~e nazım vazifesini .görmek ü- 1930 senesi nilıayet~nde buhı::ınm en tı aidesinden sorulduğu haber nu azasından bir zat bu husus-
&, , .. smen mut.eakı'!.se?~lerde a~mı ~an zere. ~ıger ban~alarla ~eraber mu.esse yüksek noktasına vasıl oldugunu vel alınmıştır. ta demiştir ki: 
- · ~ıman alabilecegımızı ve bınnetıcc scmızın de dahil oldugu konsorsıyo- bundan sonra yavaş yavaş müsbet F • • ti' . • ' j'J nüessesemizin en esaslı işlerinden mun !'aramızı muayyen bir radde de bir yol alacağını ifade etmektedirler. rengı cınne - Sıgorta mu:me~a:ırun kon 

iri .ola~ köm_!i~. işle~?d.e da~a b~yük tutabılmes~i mühim bir muvaf!aki- Bu görüşün bir hakikat olmasını umu -ı:ctkikatta b~u~'.11< ve emraz~. a- t~o~~ İkt~sat vı:kaletının vezai-

[
ır ınkişaf gorulecegını tımıt edıyo - yet olmak .uzere kabul etmek lazım- mi menfaat namına çok şayanı temen sabı~e kongre~me ıştıarak etme~ uze fi cumlesındendir. 

1 
uz .. , dır. Kambıyomuzu korkunç sürpriz- ni bulurum... re Vıyanaya gıden !'~· Fahred~ Ke Vekaletçe tastik edilen tari-

<.. Bankam,ızın 1930 senesi zarfında !erden korumak ve blhassa ihracat Postadaki teehü rim Bey avdet etmıştır. mumaileyh f 
1 

h 1 E t d'ldi"' 
'c. ide ettigı"' safi kardan her nevi karşı mevsimi esnasında milli paramıza r bir muharririmize şu beyanatta bu- e ere. mu a e e ~ 1 gı ve ya-

. İş Bankas1 müdiri umumisi hut hır hata esen olarak yanlı1ı. · ,.;.' .,k ve ihtiyat aynldıktan sonra baki- muhtaç olduğu elistikiyeti vermek i lunmuştur: ,, 
-: yesi üzerinden % 10 temettü tevziini çin döviz mukabilinde ihtiyat evrakı Celfü Beyin, heyeti umumiye " Viyanada klinikleri müeısesele- tatbik olunduğu takdirde bittabi 

' lıeycti uınumiyeye arz ve teklif ettik. nakdiyeyi tedavüle çıkarmanın isabe- huzurunda okuduğu rapor, An- ri ziyaret ettiın. Bilhassa 14 seneden bu halden mutazarrır olanlar 1
;, Buna nazaran 1930 senesi ve 6 numa ti filen anlaşılmıştır. Bu eayede itha- kara muhabirimiz tarafından i- beri Viyana seririyatında tatbik edil İktısat vekaletine müracaat e-

- ·alt kuponlar mukabilinde tamamı !St ve ihracat tacirlerimiz emniyetle ki gün evveıı postaya tevdi edi- mekte olan frengi cinneti üzerinde d l B .. tl ar 
et' tediye edilmiş 10 liralık beher hisse- çalışmak imkiinını bulmuşlardır. Bun bugüne kadar 4000 hasta üzerinde ~r er. u m.uracaa a~ en S a-

, c;r fe %10nisbetindc 100 kuruş, müessis dan ba§ka şimdiye akdar harici ticare diği halde, ancak dün sabah yapılan tatbikatın semereli neticele- ?ı.ye~r tet~k mahalli .o~_k 
)'.: hisselerinin 1930 senesi ve 6 numara timizde misli görülmemiş bir vak'aya matbaamıza gelebilmiştir. Ev- rini yakından ~ördüm. Tababeti akli ıtıbanle komısyona tevdı edilir. 

<h kı•ponu mukabilinde beher hisse- şahit oluyoruz. velki gün İstanbulla gelen bu ra ye ve asabiye cemiyetinin umumi i~ti Tarife komisyonu ancak bu 
· ı ye 15 lira verilecektir. Tevziata da 1930 senesinin ilk ı 1 aylık gümrük porun, pastahanede on beş sa- mamda hazır bulundum. Viyan;>,da sahada beyanı mütalea etmekte 
r'aı 'nümüzdeki 28 şubattan itibaren baş istatistiklerine göre umum ihrac~tı- at alıkonulması posta idaremiz yeniden baş göeteren salgın uyku has d' y k hk hi 
l lanı la bilecektir. mız yekünu ithalatımıza nazaran 6 namına affedilmez b' r hata t _ talığı vak'alarırun münakaşalarını ve ır. ? ~a ma em;e~e veya -

c 'fo 10 temettü, haddi zatinde az gö milyon lira kadar lehimize bir fazla- . 
1
· 1 

. eş yeni tetkikleri dinledim. Viyana içki keme ıntikal etmesı ıcap eden 
} riilmeyecek bir miktar olmakla bera- lrk arzetmektedir. kıl eder: Maalese~. s~a~bul pos dü~manları Lebens reform cemiyeti- noktalarda yani takdire kalan 

ı ·ı:: lt>cr hunun esbap ve sevaiki üzerinde 11 aylık ihracat 137,968,870 T. L tahanesı, gazetecılık ıçın saatle ne merasimle aza intihap edildim. İç hususatta mütalea veya karar 
f.;J .

1
:Jpir az tevakkuf •·t•nelr ''t"r'~ ~· ' · il aylık ithalat 131,961, T. L rın değil, hatta dakikaların bile ki sarfiyatı Viyanada çok artmıştır. serdedilmemektedir 

. ı ·1ı,1t: için daha ihtiyatlı olmalı: ~stiyo ihracat fazlası . 6~.007,574 !· .L ne kadar büyük bir ehemmiyeti A.leyhtarların mücadelesi de kuvvetli Komisyonun me~si ancak 
,1 -ıı. •uz 930 senesınc ~ıt bı .u"'i" -. _ .. ~- Buna mukabıl son dort senenın ılk haiz olduğunu bir türlü idrake- dır .. . 
~ -2. lik raporlarını hazırlamış beynelmi- on bir ayları zarfında ticareti harici- d . t' M kt . Bankacılar birligv j teknik hususata inhisar ettiğin 
1 _ Jel bazı büyük bankalarında ayni nok yemizin aleyhte olarak açığı sırasile em~~ış ır. ..e up ~evzıatın- . . den bunun haricinde hakemlik, 

h tai nazarı müdafaa ettiklerini ve te- 1926 da 46 milyon -1927 de 45 mil- da vakı olan bu teehhurler, pos- Bankaların pıyasada aynı şe- müahaze ve saire gibi hususata 
ef•ım~t.tiilerinden iki puan indirdiklerini y~n, 1928. de ~1 ve 1929 ~ise ııs ~ aı!eyhine vaki ~lan şika,:yetıe raitle mua~e~e yapı:naları iç~.a- müdahale edilmemektedir. 

1 'ı:ı goruyoruz. mılyon Turk !ırası raddelerındedir. rırL· ne kadar muhık oldugunu ralarmda ıtılaf temın etmek uz-
e, . Büyük İ~giliz bankal~.'ından ~iri- 1930 ·~nesi ithalatımızın geçen se- bir defa daha isbat etmiştir. re teşebbüsatta bulunulmuştu. Kambiyo fiatleri 
~~ sı bu senekı raporunda, elde edılen nelere nısbetle azalmasının başlıca B' k att · k' 1 h B' k b nk ı b h t Du"yunu muvahhade fıa' tlen' • fi kt'f · 1 'b' · b 1 · d. . .. . ız o ana eyız ı, ıs a ve ır ısım a a ar u usus a ıe e ı netıce tr mucı ı memnunıyet se ep erı te ıye muvazcnemız uzerın _ . . . . -•---'~-=- _,.. ... . __ . 

I< ,Jmakla berab•r eti hakkrndaki talı- deki menfi tesirlerden kurtulmak için t~n~ıka ~uhtaç şuabatı ıdaremı hazırlanan oroıevı mer -
ter tamam ile e:avri vazıh .. • .. 1 ı.. ··- " • t. • · •·• 

(Karadeniz) 'apuru 1 9 
Şubat perşembe akşamı Galatı

dan lnebolu, Sin ııp, Sam;;•ın, 
Ünye, Fac.;a, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka
cak, dön liş te pazıır, Rize, Of, 
Siirmene Trabzon, Polathııne 

Tirebolu, Giresun, Ordu, Fat
sa, Ünye, Samsun, İnebolu, 
Zoııguldağa uğrayacaktır. 

Mersin postasJ 
( lNEBOLU ) vapuru 20 

Şubat cuma IO da Galata

dan Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum,Rados,FethJye, Antalya, 
AIAlye, Menin'e kalkacak 
dönü.~re Taşucu, Ananıor, 

Fin1ke, Andifli, Kalkan, Çanalc. 

kale , Gelibolu'ya ugrnyac :ı.< tır-

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) npum 17 Şubat 

salı günü 17 de Sirkeciden 

Gelibolu Çanakkale Kliçlik· 
kııyu, Edremit, Burhaniye, · 

Ayvalıfıı \allı:acav . döniişte 
Altınolu<ta ..Ja u~~ı rn caktır. 

CO'\'ll'ANIA GENOVESE 

Iıl :-i A VlGAZI01'E A VAPORI': 

"KAPO fARO. \'apuru 18 şubat 
Çarsamba günü doğru Kösten· 

ccyc müteveccihen hareket edecek
tir. Tafsi!At için Galaıa, Çinili Tıh· 
am f!mında (lnteroaıionale) Anonim 
ş.irketine müracaaı. Tel. Beyoj!;lu 1394 

UUYÇE LEVA.\T LL\IY!,I 
Hamhurg, Brem, AnTerı, 
latanbul n J:lahrı Siyah 11.ra 
sında azimet Ti aTdet muntı 
zam poiltısı: Haınhurg,Brerrı. 
Stetin, Annra "~ Roterdaın 
daıı limıı.nımwı mııvasalatı 
beklenen v:ıpur:ar ; 
O:!erland vapunı, 18 tnb.ıa do&nı 
MEXICO vapnru il~ " ~ 
Döyçland • 4 Mana • 
Olimpo• • 7 • • 

Bıırıu. V ama, Kö«•nce, ll:ılas 
vı lbrall lçlıı llmuılllddaıı 

barıkot edecelı: vapurlu: 
Mexico vapuru !115-27 pbatıa 

tabmlld• 

Hambara:. Brem, Anen, Roteıdaııı 
,.. Dupı lçlıı yakıacla Umaııımıs-

claıı lıanlı:et cdecılc va parlar: 
Akıya vapurıı 16-17 şubatta tahmildı 
Odorland • 18· \l ı . • 
Noplla • tS-26 , • -Yakında Tekirdağ ve Pandlrsmdan 

Londra ve Hamburg limanlan için 
hareket edecek vapurlar 

Odcrland vapuru !111-!14 fUbatta 
tahmllde 

Fazla tıı.fsiltt için Galatada 
~akimran Hanında Uin 

. 

Börülce 
Bezelye 
Yumurta 

Sebze(Muhtelif) 

" 
50 

" 30 
" r 500 \det 

11 OOKiW 
Miktar ve müfreıfatı yukarıda 

Jazılı 20 kalem erzak pazarlık 

suretile mübya:ıa edilecektir. Pa
zarlık 25 ·2-931 ~-arşambu ı;üııü 
saat ı 4 tc Beşik ta' ta Kılıçalide 

şeh ir bando-u binasında komi<· 

yon huwnında yapıla~aktır. 

İsteyenlerin ~artnaıneJeri ~ör· 
mek için her giin, ınlin:ıkn o:l) '' 
iştinık için mezkur 1{Un ve sa:ıtt~ 

Bando Şt• tliı(in c temi ıı:ıt lari le 
mürııcıatları. 

İstanbul 4 üncü ic1·a memurluğun· 
dan: 
Açık arttırma ile paraya çe,rı·ilecek 

PYTİ menkulün ne olduğu, Beyoğ. 
lunda Amerika sefarethanesi karşı· 
sında, zemin kat.uda iki diikkan~ 
fevkinde heş lcath lıargir apartımanın 
beher katında üç daire olup ikisi cad 
deye digeri Minare sokağına nazır, 
maa müıtemilat 80 kadar odalı 62000 
lira kıymeti muhammineli iıbu emlak 
B. O. Asmalı meıcit M. Meşrutiyet 
ve Minare sokaklannda cedit 139, 
141,143,18 numaralı. • 

Arttırmanın yapılacağı, yer giın, 
saat: lıt. 4 üncü icra dairesinde 
14-3-931 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 13 ila 15,30 kadar . 

l - işbu gayri menkulün arttırma 
§artnamesi 23,2-931 tarihinden itiba· 
ren 930.363 Numara ile lst. 4 üncü 
icra dairesinin muayyen numaı·asın ~ 
da herkesin görebilmesi için açıktır. 
llinla yazdı olanlardan fazla malii
mat almak İsteyenler, iıbu şartna· 
meye ve 930 • 363 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir .. 

2 - Artbrmaya ittirak için yukar. 
da yazılı kıymetin yiizde Üç teminal 
8Ölterilecektir. · 

3 - Hakları tapu sicili!<. sabit olmı 
yan İpotekli alacaklılarla dijCi!r ,.ıaı.a. 
darlann ve irtifak hakkı sahipleriniıı 
bu haklGrım ve huıusile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını iıbu ilin ta· 
ribinden itibaren yirmi gÜn içinde ev· 
rakı müıbitelerile birlikte memuriy• 
timize bildirmeleri icap eder, akli 
halde haldarı hıpu aiCillile sabit olmı
yular.. oatıı bedelinin payla:ımHın· 
da hariç lrahrlar. 

.; - Cöateri1ea aünde arttırma,.. 
iıtink edenler arttlmıa prtnameıiai 
oı.-ı ,.., lü:ııwnlu malümatı almq 
bunlan tamamen kaı...J etıaiı ad •• 
itibar olunurlar. Oatünde b....ınıa.. 
aaJ'l'İ menkulün bedeli zuıuınında v• 
rilaıeue p.yri menkul ikinci bir ...t· 
tmna ile satılır ve bedel farla ve mat, 
rwn kalınıın yijzde hcı faiz ve dis• 
zararbır ;ı,,yrıca hükme hacet lııalnuoJc. 
ıum meınv.riyetimizce alıcıdıın taJo. 
oi1 olunur. Bet aaınanıL fdmulaki 
ııart ~ulır etmelıı bydile üç defa 
bajnldılrtan oonnt aayri menkul en 
çok arttıranm üıtünde bıralalır. Şart 
tahakkuk etınezsearttırma aeri bırakı 
hp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
teminat ta kalkar· 

5 - Antırmamn birinci veya ikiıı 
ci olmasma ve gayri menkule taaUUI< 
eden kanuni hakka ve satııın tarzın• 
göre diger şartlar: 

Müterakim vergi, Belediye, vakı 
icaresi müıteriye aittir. 1 inci arttn· 
mada en ziyade 8000 liraya talip çı! 
mıştır. Arttırma 2 'ncidir. En ziyade 
artbrıının üzerinde bırakılacaktır. 

Yazılan gaYTİ menkul yukarıda 
gösterilen 14-3-931 tarihinde lst .. . . 
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180 

;:;: 
2957 288 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde . İhsaniye 

dde.~inde eski, 54 mükerrer ve yem, 142 nu
:aralı yüz doksanarşın ars~. üzerinde. ~nden 
iki buçuk ve arkadan ahşa~ uç kat~ hın ~
dık odası olmak üzere se~z oda, ıki ~fa, bır 
kömürlük, bir matbah, bır taşlık, ?ır ku
yu, bir samı.ı: ve dört yüz seksen yedı .arşın 
bahçeyi havi tamire mühtaç bir hanenın ta
mamı. tkbal H. 

KADIN Fono·u İNTiHAP EDER. 

246 1692 474 Kuzguncukta Bakkal sokağında ~~· ~4 ve i 
yeni, 1 7 numaralı yüz beş arşın acaa uzerinde . ~ 
ahşap iki katta ikisi küçük olmak üzere Y~ 
oda iki sofa, bir matbah, bir kömürlük, hır 
ku;u, şahniş üstü balkon ve on iki ~ın ara
lığı havi bir hanenin ~LAhme H~kmet B. 

11332 16242 725 Beyoğlunda Çatma mesçıt mahallesınde es
ki, Ortaçeşme ve yeni, Çeşme ııokağında ~ 
ki 11 mükerrer 9 ve yeni, 11 numaralı }'UZ 

6S arşın arsa üzerinde kirgir 6 buçuk katta 
e alb daireden ibaret olup bodrumda 7 mağaz& 

birinci katta ortadan kapı ile bölUnmüş bir 
antre, di'er bir antre, biri kapıcı odası ~1-
mak üzere dört oda. bir matbah, 2, 3, 4, 5. ııı 
ci dairelerde beşer oda, birer antre, birer so
fa, birer matbah, altıncı daired ıe iki oda. bir 
ııofa, bir matbah, bir çamaşırlık, daraça ikin
ci kattan itibaren şahniş ve tarafeynde bal
kon vardır ve dokuz arşın aydmlığı havi bir 

ZİRA;GAYET UYSAL VE SONDERECE EMİNDİR. 
Yolun kazalarına karsı en mOkammel siper, sa!llam emın ve idare edenin 
emirlerine derhal itaat eden uysal bir arabadır . Veni ford, bu bapta en 

Haflfllgi lnanılmı~acak de· 
recededır V ıtdırım gıla 

hı1lanır Sor.atı sa3tte100 • fazla tekammOI eımış bir tiptir kilometr"Odur 

apartrmanm tamamı. Haliıne H. 
OOrdO pedal <le ikisi el manivelasile hizmet gOren altı treni. mOlerekkl, 3nc0 vltetl• cıkar. Mevad 

dı lptıdalyenin cınıı fevka . 

lldedır,Amortısarıer Hou · 
dallle markalıdır _ Mute• 
atldıt karoserı moddellen 
mevcut olup. cemları par· 
cılanmar cın•Uen ve dtt 
cereevelerı pa~lanmıı Ct · 
lıklendır Renkler fevkıfl· 

201 1300 1023 Kadıköyünde Tuğlacı Hacı Mustafa efendi 
mahallesinde Bağdat caddesinde eski, 35, 35 
mükerrer ve yeni, 101 - 1 numaralı elli sekiz 
uşın arsa üzerinde kirgir ınaazemin iki katta 
liatünde biri büyük ve biri küçük olmak üze
re iki odayı ve yirmi beş arşın bahçe>'.i hivi 
müfrez bir dükkanın tamamı. Hatıçe İs-

kuvvetli ve kuıurauzdurlar. Sonra, en mOhim bir vasıl olan kırıldıkça da· 
!lılmaz On camı pek sık bir surette vukua gelen mühlik yaralarm önOnO alır. 

Çelıkten çifte tamponu mOatesna bir mukavemette ve direksiyondan idareli 
fenerleri kuvetlidır. Sırkate karşı sOrme ile ı,tial killtlerı, 1arbımisel hOk-

met, Şayan, Hatiçe Vecihe H. !arla Sadi B. 
354 14'70 1025 Kadıköyünde Tuğlacı başı Hacı l't!uatafa ~ 

!:mdi mahallesinde Bağdat caddesınde eski, 
35 35 ınükerrer ve yeni, 99 - 2 numaralı sek
se~ dört arşın arsa üzerinde maazemin kir
gir iki katta üstünde biri büyük diğeri kü
çük olmak üzere iki odayı havi müfrez bir 

mOne geçmiş ford çellillnin metanetinı iıpat eden ve şııgilleri vukuu muh· 
ıemel mOelllm halAttan vikaye eden anasırdandır. Fakal, Venı Ford, yalnız 
sajjlam deilll ayn• zamanda calibl dikkat bir zar1fete maliktir. Uzun uzadiya 
tetkik ve hesap edil mı' aksamı, ona ahenkdar ve cazıp bır hulul bahşeder. 
Paslanmaz çelikten garnitorlerinin parlak beyazlı!lı. karoserllerlnin zengin 

de carlptır 

• 
LINCOLN 

ve mOnlahap renkleM, dahildeki IOks konforu, hepsi dOfOnfllmDf ve hOsnO 
intihap sahıplerlni memnun etmek için kuvveden fille ısal edllmlştlr. Kadın. 

~ord'u intihap eder, çOn~~~M-•""!İYel talk'!'..'!'! ~ArA!Dt.ırıusunu tatmin eder. , l Fordsol\. 

. dükkanın tamamr. Hatiçe lımet, Şayan, 
Hatiçe Vecihe H. larla Sadi B. 

309 1300 1026 Kadıköyüııde Tuğlacı başı Hacı Mustafa E
fendi mahallesinde Bağdat caddesinde eski, 
35, 35 mükerrer ve yeni, 99 - 1 numaralı yet 
miş üç arşm arsa üzerinde kargir iki katta, 
üstünde iki odayı ve arkasında bir matbahı 
havi müfrez bir diikkaıun tamamı. Hatiçe la 

met, Şayan, Hatiçe Vecibe H.larla Sadi 8. 
275 1300 1027 Kadrköyünde Tuğlacı başı Hacı Mustafa E

iendi mahallesinde Bağdat caddesinde eski, 
35, 35 mükerrer ve yeni, 101 - 3 numaralı 
altmış iki arşm arsa üzerinde kargir iki kat
ta iistiinde iki odayı ve yirmi iki arşın bahçe 
yi havi müfrez bir dükkanın tamamı. Hatiçe 
İımet, Şayan, Hatiçe Vecihe H.larla Sadi B. 

251 2062 1029 Kadıköyünde Tuğlacı başı Hacı Mustafa E
fendi mahallesinde Bağdat caddesinde eski, 
35, 35 mükerrer ve yeni, 103, 105, 107 numa· 
rolu ve harita 7 mevkiinde de yüz on üç ar- ı 
şın arsa üzerinde duvarları kirgir aksamı sa
~si ahşap ü~tlerinde birer odayı ve bin iki 

- ---------:: 
Evinde bir 

Columbia 
GRAMOFONU 
Bulun~urınat ~üJüt ~:r Saa~ellir. 

" 11aıd En meşhur artistlerin en mti
f.IACi....., • ..-kem mel ve müntahap şarkılarını 

COLUMBIA 
PLAKLARINDA 
dinlemek de büyük bir zevktir. 

yuz yetmiş bır arşın bahçeyi havi müfrez üç 
dükkanın tamamı. Hatiçe lamet, Şayan, 

382 1605 
lZ59 :k~;::~s~~:~ei:~::~:~fa ;!~~~~i lstan~ul P. T. T. tevazını mü~ürıüğüo~en: 

numaralı yüz kırlc sekiz arşın arsa üzerinde ı - Ankara telsiz istasyonunda ihtiyaçtan foıla bulunan tak· 
kirgir dahili ahşap iki katta beş oda, ikisi riben 5,000·5,400 kilo Motör ve Sulinide yağları 5·2 ·Q3 I tari
ufak olmak üzere dört sofa, bir antre, iki hinden itibaren yirmi gön müddetle muzayedcye konuhnu~tu•. 
matbah, bir kuyu ve yüz iki arşın bahçeyi 2 - Taliplerin Ankara Posta ve telf\Taf Ba~ınlidiirlügüne mü-
h.ivi harici sıvaları noksan iki bölüklü bir ha racaatlarL 
nenin tamamr. Sahure H. Necati B. ~-=-------------------------

115 1215 1523 ErenkOyiinde Göztepede Mehmet Efendi ma ıst!lnhul P. T. T. Ba~ıno"dı'rlı'~wı'odeo: hallesinde eski, Göztepe-Kayrşdağı ve ye~ O U U U • 
):bru sokağmda eski, 11, 11 mükerrer ve ye-
pi 21, 23 numaralı biri elli sekiz. arşın arsa Kandıra'da 170 adet kestane cinsinden ınulırdif dı':ı•ta telgraf 
!izerinde ahşap iki katta üç oda, bir sofa, bir direği 28·2-931 tarihinden itibaren ~ irmı giin "iıddctle alent 
(bir antre ve on beş arşm arsa üzemide hi. münaka:;aya çıkarılmıştır. Taliplerin mahall1 celgr:ıf mtidiriyetine 
matbah ve otuz beş arşın arsa üzerinde iki ve şartnamr. hakkında malumat alın.ık için de Ba:;müdürlük ka· 
bda, ve üç yüz otuz yedi arşın bahçeyi havi knıinc ınürsca:ııl:ırı il.ırı uluııur. 
iki hanenin tamamı. Fatma H. j ~m~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!~-e;ı:~!!!!!!~ 

236 1200 2757 Tophanede Karabaş Mustafa ağa mahalle- • iki imalathanenin tamamr. Ahmet Hulusi Ef. 
sinde Karabaş caddesinde eski, 53, 53 mü- 54:\ 2468 5282 Sofularda Sofular mahalle ve sokağında es-
kerrer ve yeni, 55, 57 numaralı altmış arşın · ki, 54 mükerrer ve yeni, 86 numaralı yüz on 
arsa üzerinde ahşap üç katta beş oda, iki met ( arşın arsa üzerinde kargir dahili ahşap iki 
hal, bir koridor, bir matbah ve on iki arşın kattan ibaret ise de birinci katı ınedyunun 
bahçeyi havi haricen yeni tamir edilmiş, da- , ayrı senetle tahtı tasarrufundadır, ikinci kat-
hilen eski ve bahçede bir kuyuyu havi bekar ta iki oda, bir matbah, bir koridor, bir bal-
odalarının tamamı. Zehra Fehiıne H. 1 kon, ve bin otuz sekiz arşın bahçeyi ve bahcede 

248 1280 3760 Üsküdarda Süleyman ağa mahallesinde At- İ bir kuyuyu havi seneden natamam elyev~ bir 
lama taşı sokağında harita 3 mevkiinde yeni, r hanenin tamamı. Ahmet Hulusi Ef. 

it'! numaralı altmıs dört arşın arsa üzerinde Fatma Şamile H. 
kirgir iki katta Üstünde. bir odayı havi bir Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
dükkanın tamamr. Emine Huriye H. varis altmış bir gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde 

leri Saime, Melahat H. !arla Ahmet v'~ hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ede-
Fuat ve Necati Ye Nurettin Beyler. rek birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayedeye va-

2328 5570 4048 Sofularda: Sofular mahalle ve sokağında es- zedilmiş ve 25 mart 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
ki, 54, 54 mükerrer ve yeni, 84, 86, 84, 86-1, on dörtten itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat 15 bu-
84, 86-2, 84', 86-3, 84, 84-4, 84, 86-5; 84; 86- cukta muhammen kıymetini geçtiği takdirde kat'! kararlarının 
6; 84, 86-7, numaralı üç yüz yirmi arşın arsa Çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların mez
üzerinde kargir bir katta altı odayr ve altla- kftr günde saat on beş buçuğa kadar sandık idaresine müracaat 
rmda bodrum ve ocaklan ve kargir bir katta eylemeleri ve saat on beş buçuktan sonra vuku bulacak müraca
yüz on beş arşın arsa üzerinde bilahava ima- atların kabul edilmiyeceği ve mezkftr emlılke evelce talip olanla 
lathane ve yüz doksan iki arşın arsa üzerin- rın kat'i karar esnasında hazır bulurunadıkları ve başka talip zu 
de kargir bir d:atta dokuma imalathanesini hur eylediği takdirde evelki taliplerin müzayededen çekilmiş ad 
ve yedi yiiz doksan yedi arşın bahçeyi havi dolunacaklan lüzumu ilan olunur. 

Akşehir çiftçi 
Türk Anonim ~ırketi 

Murakıpliğinden: 
Şirket hinedaran~ 5 mut JJI 

urlhine mıis•dlf perşembe günü 
saat 14 ıe şirke: mrrkezindo fev· 
ko',;cl- olarak ıoplın•cak olan he · 
ye·. .ımumi' c içtimıtınt davet olu· 
nur. 

l fe\cti unıuıniye) e İflirık için 

lhkal ı ı · 1 i•scı c malik olmalı: ll· 
ıımdır. Hisı;edarnıa 2~ ubat931 salı 
günü o~şamını kadıır firket merke
zine müracaadı dühlllye varılcalı
rını •im .ı:n ilin olıınor. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Ahiren refıt rtmiş ve 

istifa eylemiş bulunan idare hey'ıti 
l.ıaları yerine yeni A1.1 intihabı . 

1 L A l\ 
Esbak bahriye nazırı merhum 

Hasan Hüsnü pa~a vakhndon Büyük· 
derede Büyi.ıkdere caddesinde 29.J 
\'C 292 num:ırolu Paris occli ve lo~ 

kanta<ı ınaab:ıhçc 19.ll sene>i l\la. 
yısınm :ıı inci günü teslim edilmek 
üzre üç sene milddetle kiraya verile 
ccğinden talip olanların pey akçe· 
ierini hamilen Beyoğlwıda Kurtuluş 
cadde.inde Saffeti Paşa apartıma.nının 
3 numerolu dairesinde mukim Hasın 
Hüsnü Paşa vakfı mürevellisi Rüştü 
paşaya müracaat eylemeleri ve bit&· 
mı müzayede olan 28 Şubat Cumar. 
tesi günü ihale! kıtiyesi icra edil
mek üzre lstanbul mülhak vakıflar 
müdlriyecine müracaat olunması il&n 
olunu' 

Nedir? 

Ne olduğunu ~ilmeniz, 

sıhhat ve selametiniz 

için elzemdir. 

GRIPPOSAN: Viy;ma1ı Dukıo

Besaroviç lorm1ılu 

daircsirdc btih ~ ır 

edilen ye l Jrull 

nıuhatlleriııiıı iltı· 

habına kar~ı mu· 
C• l r bir lıurL:l 

pomııdn,ıdır. 1918 
senesi müth~ sal· 
11n e~nasında pek 
büyuk muvaffa
kiyetlerle btimal 
edilmiştir. 

GRIPPOSAN: tfer nevi nezle 
Grip ve hastalık· 

!ara karşı pek ba· 

Sureti istimali 

sit ve müe"ir bir 
tedbiri ~ifaidlr. 

Kuçük çocuklar 

bile tamamen mah 
zurdan ari olarak 
hu pomatla ile tc-
dnl'i olunabilir. 

G•yet b•ait 
ve &•yet ko-
l•ydır. Tarif 
namelerl nl 
okuyunuz. 

BUtUn 
TUbUTI 

eczaneıereht •atılır. 
flatl 30 kuru.tur. 

Es~i,e~ir ı azova To~unı isla~ mü~irli~in~eo: 
Eskfşeblr'e dört kllometro mesafede S.wıva mevklindeki 

binalarda 14404 Ura 62 kuruş bedeli keşifli dahili vebaricl elektrik 
ve bavagazı tesisatı 17-2·93 I tırihJnden itibaren 21 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile münaka,;aya konulmu~tur, Proje keşi! ve 
şereiti görmek istiyenler müessese müdürlüğüne veya Belediye 
mühendisliğine müracaat edebilirler. 

IO mart 98 I salı günü saat 1 ~ te Eskişehir ziraat müdiırlU
l;ıinde miıte~ekkil ınşaat kocı;ıisyonu tarafından ihiılesi icra kılına
caıtından taliplerin yevmi mezk<lrdald saau kadar müracaatları 
ilan olunor. 

Eski~e~ir ~azova To~uın isla~ ınü~irliğin~eu: 
f.ski ebir'e dört kilometre mesafede Sazova mevkiinde 22523 

lira 1 l kuruş bedeli keşifli Sera Telörtü ve kalorifer binasının 
inşaatı 12-2-931 tarihinden itibaren 21 gön müddetle ve kapalı 
zarf usulile mtinakasaya konulmuştur. Proje, kesif Ye şeraiti gör
mek ıstiyenler müessc. e müdürlüğüne veya Belediye mühendisli· 
ğine müracaat edebilirler. 

S mart 931 perşembe gün il saat 15 te Eskişehir ziraat mü· 
dürlüğunde mıiteşekkll ;nşaat komisyonu tarafından ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin yevmi mezkCırdeki saatı kadar müracaat
ları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları , .................................. ... 

Muhtelif yerli masa, Dosya dolabı, yazıhane ve sandalyeler 
kapalı zarfla munabsaya konmuşaır. 

Mtinakasa 9·3-93 f pazartesi gUnU saat 15 de Aııkarada Dev
let Demlryollın ldarerinde yapılacaktır. 

Münakasaya işclrak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Ankarada münakasa 
komisyonu kfttipll~inc vermeleri ltzımdır. 

Taliph:r münaka!ll ~artnamelerinl 3 Uç lira mukabilinde An
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Q Mart 931 tarihinde yapılacatı iJAn olunan font boru ve 

teferruatı münakasası, şartnamedeki liste ve fenni artlar deyişti· 
rilmiş oldu~ndan 6 N!.'an 931 pazartesi gününe talik edilmişttir 

Şartnameleri almış olanların yeni llste ve fenni <artları almak 
üzere Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerine muracaatları ilıln 
olunur. 

KEF,lLJi N., . ,,. · .~ / ·,- ' . . '· .. 

,IA,, '-if W ll~IALll 
• . . alıllLAl!ld .KlRfl . 

i . 

Zayl - 302 numcrolu vı Ku 
ıahyı Ahııukerlik şulıesine aıt lhti· 
yat zabit.ını T•limgthından aldıgı-n 
bir kıı"a askerllk ıerhis tezkeremi 
zayi eylemiş oldufumdan '" y ni· 
sini alacatımdın eski;inın hUlcmü 
yoktur. 

lhciyac Len.ıım vı Hesap memuru 
.ekili l:üıabyah Ahmet Asım 

.. . 

Şekerci Nazım 

leni Poslane Ca~~esi 
Mamul!ti ha!İi ve neli tir. 

- Fiatlar tcnzilAtlıdır 
Zayi - Edirne e.skerlik şuhesi • 

den aldığım ıcrbiı a,kı:rı vesıkam• 
gail?. euım. \en si çıkanlıcığındı" 
zayıın hukmu yoktur. 

\laçka _Pala> 4 üncJ kıpı \J>ı. 
• o. S Yusuf Re~ic 

Yunan Operet - Reviisı.i 
Olimpia Kantioti · Riciardi 

Bu akşam "İstanboluıı ka
0

mava
li" Revü, yarın akşam "Çam
bazhane prenseı;i " . 
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• ~!iLLiYET 1; J9:~ı 

BAYRAMLIK rualct takımları, ıtnyat 
emaali \C her yerden U(~UZ · ZAMAN ECZA DEPOSUNDA t r:ı :11 \ . ı y 

.:aJ<.ksi BAHÇE KAPI NO. 37 
- - ---...:.; 

TCRKIYE ~Al\AYl ve MA .~Dlı\ HA.\K \ ~f FABRiKALAR!'.\.\ A11 ---~---m::ıı ___ _,. 
YERLi MALLAR PAZARI 

. 1 Bahçekapı Birinci Vakıf 

DAIRELER1MIZ1 BAYRAM ÜSTÜ 
Hanı 1 
ZiYARET EDiNiZ. 

.. 

....... Q) = • 
Q) • 

rJ) - N ..... . .... 
Q) • e rJ) Q) N 
rJ) "O :::ı Q) :::ı 
Q) C'd ı. ..c ı.. 

Hazır Çocuk Elbise Dairesi Bakırköy, 
Hazır Erkek Elbise Dairesi Vtıaı11 ve muhtelif çefit elbiseler, 

Beykoz, Feshane, Hereke 
Şarkın En Büyük Eabrikalan 

ı:::ı > e 
Q) 

o Q) :::ı 
~ rJ) > ..... C'd ::::: ı.. 
Q) .J: ..c 

Q) c > :::ı ·- ..... 
çocuk koetUmlerl, bereler 

Kadın, Erkek Çorapları Dairesi Hazır elbiecler, paltolar, Itriyat Dairesi 
pardesuıer > c E C'd ...... C'd C'd ı.. ·- u ....... :::ı ....... c 

~ee Q) C'd 
ı.. 

_8_1_Z_l_B_,Ş~a ...... pE_ka_L_B_D_1._Sa_iE""r""'Le_sE""i""'R_l_M._l,-Z--1·---
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1

:_;a_r_'"'_
0

d_c ___ 
1 

Fevlı:allde 111ktı kadın tapkalan, muhtelif J kJ' K J D . . Metin, ;ıarlf kadın, erkek, çocuk 

._ __ d_n_s_ı_ö.tr·'•a•p·k-~-a~rı_,_t_u_k~e-tı.er•'·b·c-re_ı._r_ ...... __ P_e""!!!~ı---lJ-Jil~a-ş~a~r~---a-ı_r_e_s_ı __ , ____ a_y_allll_•_b_ı __ v_e.,..ıı_"_ar.p.1n~ı~_rl~----I ....... > Q) Q) ....... :::s 
Q) e ı::s e H E R E K E ve F E s H A N E N 1 N Deri işleri Dairesi Laka, Derman, Saten, Jorjet, Ankara, M.arolen krepleri 

En yüksek yünlü kumaşları ile hazırlanmıştır •. ___ sc-yko-:ı ..... !:~ __ ~::ı_,an_e~yız.ı_a,:" __ •a_r•d-ye_, _ Q ..J 
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Her Nevi Oyun 
Kağıdı Bulunur 

En İyi Bayram Hediyesi 

·~ 

, ~ 
+c •••• • • •• 

Taşra siparişleri 
kabul edilir. Top
tan ve perakende 

satılır. 
DEPOSU: Yeni Postane kar

şısındaki caddede No. 20 Tel
graf adresi Depo Istanbul 

Bir KUMBARA Alarak 
• 

.. Çocuğunuzu Sevindiriniz 
Telefon Ist. 62 L±öRKİYE tş 

• 
, __ 

~f~~paf a Emrazı islliiiJe haslaoesi ~as 8 ~ y 0 1 T 1 y y 4 8 E 
!..~ • ~ • •' • - .. 

ta~ı~lltın~eu: PİYANGOSU 
Haydarpa,,a emrazı istilıliye h1Stanesinde mevcllt demir dtıpo 

eski maden kalorifer kazanı, demir parmaklık, ht1rda çinkv, cskı 
tahta kur~un demir buru Parçaları, dökme demir X eski o tomobil 

dı~ !Astiklcri ve parçaları ve boş çuval ve saç sobıı 1 l\lart .,3 1 
tarihine mrisadif pazar günü <aat on birde müess~sede bilmüza· 
yede saulacakur. Talip olanların her gün hastaneye gel~rek mez· 
kılr eşyayı görebilece~eri ilAn olun ur. 
. c:x:x::>~._.,....,._,.,....,._...~-v-.. 

} MACiT MEHMET KARAKAŞ 
~ Mağazamızı . 
Tahliye mecburiyeti 

J do! ıı. süe 

~ Kat'i likidasyon ~ 

- .... - - -

~ Sergilerimizi ziyaretle l 
~ FIRSATTAN iSTiF ADE ediniz. ~ • • -
' c 2. ~i keşide 11 M·art 

Tül~n inhisarı oınunıı uıü~Orlü~üu~en: Ada~.9.:.~cti dK~r~SiJ:· kazası· 
37 vagon mütenevvi karton ve kağıt kapalı zarf usullie mi.ina- nın Karsann nabiyeıi dahilinde Pos 

kauya vazedilmiştir. Taliplerin ~artname ve nümuneleri almaic ormanında m.vcuı 25469 parça alı: 
çam kerestesi lapılı zar( usulile 

üzre her gün ve levmi münakasa olan 9·3·931 pazartesi güni.i 26·1 ·931 den itibaren 30 gün müd-
saııt 10,30 da teminat akçelerini hamilen Galata' da mübayaat ko- detle 25·2-931 toribine kadar ıııü· 
misyonuna müracaatları. z• yedeye konmuş ofdujl;undan ıaf

sillt afmuk ve şera"ıi müza yedeyi 

•••• ADEMi iKTiDARA KARŞl941Mte 

GLANDOKRATiN 
:\Jcşhur profuör 

Saııı ınahall ı: 

Sıeinac~ , .• Brown Scckard 'ın mühim ke ıfidir 

Zaman ecza Jcpo;u, llahçd" P' J7, lst ın bul 

Kntı· '~ 200 k n:. t ıı r 

ve kerestelerin eb'aı ve bulunduklan 
ıııevakll \e evsafını öğrenmek !ite · 
yenlerin :\nkar.da orman müdiriveti 
umumiycsine ve lstınbul Adana 

orman müdiriyetlcrine ve yevmi iha
lede ta'. iplerin .ı\dJnl orman ınüdi
ri ytcinde ınüıeştkkil ihale koınlsı· o · 
-.....:ıııı ;\ mUrı1.· a:.t!Jrı i11n olunur. 

Tarla 

fıbrıkısırun 

ZELtO 
tanelerini kullanınız. Büyük eczane· 
ierde ve ecza dcpolannda bulunur. 

C. fröhllch, Sultan Hımaın-Kcn

dros ilan 6 l>tanbul. 

BAKTERİVOLOG 111!'111111!. 
Dr. IHSAN SAMI 

akteriyoloji laboratuvarı 
Umum kan ıahlilatı, Frengi nok· 
ıai nuarından (Vasermın tcamülll) 
kin kür, yvan sıyılmıs~ tifo ve 1111-
mı hıstalıklan ıcşbisi,idrar, balgam 
ccrıhaıi kazurat ve su tıhlillb, 
Üiıro mikroskop! ile frengi arın· 
mu~ hususi aşılır Jstihzırı. ~ 

Divanyolunda Sulun Mahmut 
türbesi No. 189 Telefon Is. 981 

Mutfak lnt••• 
:\lünakusa ilanı 

Dıruşşafaka Mildllriycıinden: 
Dıruşşafakıyı kapılı zarf ıal!nı

kasa usuli ile bir mutfak yapıırıla
cıknr. Zarflar tubatın (23) üncü 
pazırıeai günfl Hat (15) de Nori 
Oımıniyede Cemiyeti Tedrisiyci 
lsllmlye merkezinde açılacaktır. Talip 
olanların şartname ve kc~ifn.ıme 
suretlerini almak üzere mozk~r mrı· 
keze miırıc ~ atlan. 

SA Ki N 
TÜRK ÇiFTÇiSi 

.\!dan ına, in>n ma, kanma 

--------.ı Tarla fa · 
1 rui kös
j ıebek ye
! gine im'. 
· hı çaresi 
j HORA 
1 fitckleri
l dir. lktı 
I sat veki
, leti rcs · 
' men kı· 

bul et
miş ve 
yüzbln · 

ıışı:n.._ vı: .ı. H,_'. ti ın ufak 

köylere kadar dağııılmıftır. Türkiye 
v, kili Yeni postahane : 

Pl'.:HLIV /\N ZADE SAIT 

tıruı 
'.Y. 8 faizli 1886 ve 1903 ta
rihli "MISIR T AHVlLA Ti,, nın 
başa ba$ tediye tehlikesine 

ka ~ı sigorta 
Osmanlı Bankası Galata mer

kezlle Y cnicaıni ve Beyop;lu 
şııbelerinin, 1886 ve 1903 ta
rihli % 3 faizli .. MISIR T AH
VILATI,, nı, ı mart 193 ı kcşi
deslnJe başa baş tediyeıi tehli
kesine karşı pek ehven tefaitlc 
sigorta etm:ktc olduldan mez
kllr tııhvillt hamillerine beyan 
olunur, 

DarQl'ıcczc mUdiriyoıinden: 

Müeueıeyc bir sen• için lktııa 

eden bin kilo pirinç ununun 1 Mırı 
931 pazar (ÜllÜ saat on üçte kapılı 

zarf usulilc miinakasası icra edile
cektir. Şartnamesine ccvflicın ıolip 

!erin yüzde yedi b"~uk ıcminaı .ok· 
çelerile mi;rJcaatlan ilan olunur. 

Ankarada telsiz telgraf civarın
da inşa olunmaktaki zirai ve bay
tari enstitülerinin kalorifer tesisatı 
bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya vazolunduğu 
12-16-20-24kanunusani1931 ta
rihlerinde Cumhuriyet, Milliyet, 
Akşam ve Hakimiyeti Milliye ga
zetelerile neşrettirilen ve bir ay 
müddetle kabul olunan bu mü
nakasanın bu kerre Vekaleti Ce
lilece görülen lüzuma binaen 
müddeti münakasanın bir ay daha 
temdidi suretile 12 mart 931 tari
hine talik olunduğu alakadaranın 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

• 
Isparta iplik Fabrikasından; 
lspartanın Zanbaklı mnkiinde yapılacak elektrilı. fabrikasın a 

bel dibinden gncirilecek su barkın a ait güzergahının tayininde 

matlup olan irtifa nazarı itabre alınarak mevcut makinenin i~lcnı 

kudreti temin edilecektir. Bu !U barkı güzergahına ait plln ve 
profil ik takip TC tahrik -ıedabir cetvelleri ve imalAU ,; ın aiyesilc 

makine dairesinin keşif ve reıimlerinin tanziminde riıev cut maki-
• nenin mahalline vaziyyeıi dahi nazarı ltlbare alınarak nrnkı kr~· 

flyenin üç nüsha olarak ı&nzlm edildik~en sonrıı işbu projelerin 
su işleri müdüriyeti umumlyesinden ta~diki müteahhidine ait ola

caktır. 
Tediyann yüzde kırkı zemin üzerinde ameli yatın ıkmalinl 

muteakıp ve yüzde altmışı mussaddak evrakın zemine tatbi kında 

tediye edilecektir. -
işbu münakasaya iştirak edenler su i~lerinc ait chliyctr;ımelı 

rile Isparta iplik fabrikasına müracaatları ve mahallinde tahmi n 

edilecek bedeli muhammenesine göre yüzde :' buçuk tlepozitola 

rının itasının meşrut bulunduğu ilin olunur. 

İSTANBUL VİLAYET( 

DEFTERDARLIK iLA NLARI. 
1- Defterdarlık kadre ·unda bu sene zarfınaa 

açılacak memuriyetler için 28 şubat 931 tarihinde 
bir müsabaka imtihanı icra kılınacaktır. 

2- Bu memuriyetlerin maaşlan 10, 12, 14, 
17.5, 20, 25 ve 30 liradır. imtihan sualleri maaş 
derecelerine göre tertip olunmuştur. 

3- imtihanda muvaffak olanlar münhal vuku 
buldukça kaz{lJldıklan numaraya göre tertip olu
nacak derece sırasile tayin olunacaklardır. 

4- Talibin ibraz etmeğe mecbur olduğu ve• 
saik berveçhi atidir. 

Nüfus tezkeresi, askerlik vesikası, hüsnühal 
ilmühaberi, sıhhat raporu, aşı kağıdı ve 4x 6 
ebadında iki adet fotograf. 

5- Fazla tafsilat için Defterdarlığa müracaat 
olunması. 

Mes'ul M''.dür: BürhaııeddıO 


