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1 ~ lıtantıuh1a ve-ba hastaht:ı ! 
olmadığı ıı.nla1lld1 
2 Ankıırada tecl lk1 cinayet 
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11Jrtu ? 1 

İşleri Rüstemiye vapuru mürettebatı zehirlendi ! 
f 

1 Kral Zogo 1 Yol ve köprü inşaatı 
devam ediyor 

__ ....... _ 

Suikastten galeyana gelen a
hali katilleri linç etmek istemiş 
se de polis buna mani olmuş
tur. Hlluyin bu mtydanda vı bu bayrak il~/Jndı kurulan ııhpadan 

kaçh, yine orada asıldı .. 
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Bir vapur kaptanı 
kamarasında 

ölü olarak bulundu 

En meraklı roman ka- ~ 
dar meraklı macera •• ( 

a 

Hüseyin nasıl kaçhğını, neler 
yaphğını anlatıyor •• 
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fstanbul muhit/itleri maçından bir tnstantant 

Bayramda spor .• 
F enerbahçe birinci ve ikinci takım

lan İtalyanları mağlup ettiler 
Vefa-Anado· uyt! yendi, lieşiktaş-İstanbulsporla 
berabere kal.:l.ı, genç muhtelit 4-2 galip geldi 

HARiCI HABERLER •• 
ispanyada yeni hükumet Kafkasleır _.a 

fırtınası 
kar kraııııge 

nıesel Fakat buhran zail olmuş ·-d-e-ğ-il-d-ir-.-B----u-k-abinenin 
ömrü kısa olacağ·a be,1zeyor .. 

MOSKOVA, 2t(A.A) - Şicl K b · üd 
detli kar fırtınası cenubi Kaf- azanç şu esı m 
kasyaıfa ve Ukranyada şimendi de 16()() lira aldı 
fer ınünaka1iitım inkrtaa uğ·rat- ANKARA, 21 (Telefon! 

Vaziyet 
1 Müskül oımakta 

~ 

devam edivor 
• 

il · . l' Al mıştır. İstanbul Defterdarlığın lngıltere n1ektubu 1 manya "Arcos,, şirketinin ikıramiye meselesi Şürayı 1 
, •• , • 1 • • • Jette tetkik ediılirken ok 

Ame!e hukumet! .lt? 1 ·T h ··kAt A • bır tekzıbı bazı evrakta ikramiyenin 
• ti 1 a il a a mani MOSKOVA, 21 (A.A) _ Ar taksimi .de garil? g_örülm~ 

vazıye 1 . k k3.rarl cos sirketi İngiliz - Rus keres- Bu tetkıkat netıcesınde ka 
LONDRA, ıubat - Amrle hükü-. 0 ma .' . l h l k tubesi müdürüne de 1600 

· · Mal' M Snowden[ İ B.. te tıcaretıne a ey tar O ara 'ld" .. anla 
1 

H 
1 metının ıye nazırı '" E"'RL N 21 AA. - utçe- .. . eıbl' "d R d ven ıgı şı mıştır. a 

larafından aym 11 inde s<;ylcnen nu . '-'.. ' . · d M neşrettıgı t ıg e us ya a b . f . . . 
. Mr · nın muzakeresı esnasın a . . u zatın maan vergısının 

tuk pek ehemmıyetle karşılandı. ·ı , mecburı çalıştırma hakkında · ·il · b' l"k 
Snowden buııünkü ln2'ili7. k,binesini \V : th, sosyal demokrat meh us yd 1 h be le . t k . t- sılı e hıç ır a a a~ı Y? 
teılril eden mcıai fırka11run en ileri '.an!an birinin tenkitlerine ver- u kurı:ı.an a r rı e zıp e Devılet Şurasına verılen ış 
gelen bir maliyeci•idir. Yirmi ıene- 1 diği cevapta, hü~{umetin ileride me te ır. ihtilifı hal mahiyetinde o 
den fazla bir z""'."'ndan beri meh'u~-'. vukuu mulıtemel her türlü tah- Çığ altında sekiz ğundan bittabi bu kanunsu· 
luk eden ve parfamento hayatına hıçl 'k , .. .. .. al- la temas edilmemiştir. 
1 da 1 . la M 5 owden rı atın ve ga.eyanın onwıu k• • ··ıd•• 
as ıe memıt o n r. 

0 ı · IŞı O U E • • t 
yaflı olmaaına raimen çok çalııkaıı maga kat'i ::urett~ karar vermış tımesut cınaye 

Bayramın birinci gününün devrede Beşiktaş sıkıştırıyor- bir adamdır. Maliye nazırının buıoldugunu soyl~mıştcr. VİYANA 21 (A.A) _ Şarld ANKARA 
21 

(T 
1 

, 
1 1 k 1 ·ı · bu .. · · d N" · 1 ak • , c e.on a : futbol faaliyetini Fenerbahçe du. Buna rağmen Beşiktaşa go ıon nut u ngı t~renın ııun ıçın e umayış yapı mayac Tiroide İnner NilJlegraten yakı B b' . . .. 

b klubü· yaptı. Fener ı'kincı' takı- yaptırmayan İstan. bul sporlula .. r bulunduğu iktısadi ve mali buhranla DERLİN 21 A.l'ı.. - Berlin . k" .. .. . • l 1 ayramı~ '.nnc: •. ~ı\., ~ ... 
ıiddetle alikadardır. Hüküm~t bir 1. .. 1 ... '. 'ili t .1 1 nında hır oylunwı evı çıg a - sutte fecı bır cınayet ıtal 'kin · tak.mu 'le oy mudafaaya geçtıler Yalnız mu- b · tin' po ıı: mu. cıru mı ye çı ere d kal kö' 

1 
.. ·ı ed' J G . . ...... • . mı, yan ı cı ı . · . . çok tasarnıf yapmak mec unye · .. . . ' .. . tın a mış ve y u ı e y ı tur. enç v~ :;i. .,,,.. ' 

nad' N-+:cede Fener küçükleri dafaaya çekılmek netı.ces .. ı o .. Yun de& Maliye nazırınm nutkundan komunıstlcrın numayış yapma- • ..
1 

.. "''· K" 
1
.. .. ka b . t' k b n d r ~ ..... ı d · , · . çocugu o muş...... oy unun zı, u emaye ın ur a ı ı . 

4-0 kazandılar. Bu maçta gördü İstanbu1 sporun ka esı onun e ·~ıldclığı~ ~~red.nazril-~~ti.n ';;;'';!!•· sını mFen etmıştırAl. rısı ağır yara'hdır. iller yakalanrnışlardl'I'. 
gümüz Fenerliler güzel oyna- tekasüf etti. Topu çok .. kısa l~- n yuz e YU'11U m ı ...._ r. e 1- ranaa ve manya 
dıklarmı ispat ettiler. Yakında zaklaştırıyorlardı. Muten:ıadı "'.~ ıaMahıi~~..,'!- ~ı7ıa:' :"I~ BERLİN, 21 A.A. - Prus-

taknnlamı k " d t hl'k li vazıyet c~r. _•mann muı 1 n nun ya nazırlarından M. Wcissman, başlayacak ikinci te errur e en e 1 e . - zail olacagını zannetmek pek tu- .. M.Kober ı lik maçında Feneı1liler diger !erden sonra gene karışık hır haf olur. Umunliyetle hazinenin yü- Fransız - Alman munasebatı 
~ ı kuvvetli tU.-:mlar için çok teh- vaziyette Be~iktaşlılar ikinci Kral Al/onso künü hafifletmek, azami ıasamıf yap hakkında Berl;n gazetelerinde • • • 
~ • 1 likeli bir takım olarak görünü- gollerini attılar. Bu maç~ da lspanyadaki vaziyet nazan ~· şimdiy~ kadar ~I bol panı bar neşrettiği bir makalede, Fransız Çekoslovak sefın Geçen seneye nı. 

Seyyah 
: ı la gördük. Hüsnü çok gayretlı fa- d·k.ı- t' lbetmekte devam edi cedılen "':'hal~da da ordu d~.nan'."" - Alman anlaşmasırıın Avrupa- d •• ld" b J •• d 

yor r. . . 1 .ıı.a l ce ve hava ıılennde masrafı mumkun .. . - . .. u :1 ere ı et e yuz e 1 ı Fencır bahçe birinci takımı, ~t azmını çok sert kullanan yor. Nihayet Berenguer kabine olduğu kadar azalbnak zamanı geldi da sulhu temın edecegı mutale- · o 
ı İtalyan birinci takımı maçını bır halde oynayor. Bu oyuncu- sinin istifaya mecbur olarak çe ğini söyleyenler çoktur. Fakat bü- asında bulunmuştur · f . M K be yetm "ş noksan dırı 

• l f 4-6 kazandı. nun daha i~~~l ile oynaması ',ilme.;in:len sonra çıkan ve tü~ ~.tasarruf ça~eri •. v~yet~ Yunanistanda bir kaza .. Çekoslov~k se ırı . o r_ •.. .. .. .. .. . . 
11 ı '· 

1 

.ı Birinci devreyi dört dörde be kendi ve klubu namına şayanı günlerce devrm eden buhran ".'utki~tına karş~ ~ı .değild~: ~ng~: ATİNA 
21 

AA _Ekspres dun ak~~ı ekspre_sl~ Avrupa Martın uçuncu gunu Ingı 
be b.tir Feneıtliler ikinci temennidir. '/ 1 • görünüyor Eger bu ı., efkarı umumıye11nı asıl dutundu . . • . . . 1 k dan şehnmıze gelmıştır, bandralı Karantiya ve Hollan 1 11 ı. ra re 

1 
en ' 0 .. kü fu bol zaı 0 mu} · . • ren ıey hazinenin müıkilitma çare trerunın Kalamatada bır o o- M Kober bir m•ıharririmize R d h 

, i clevrede iki gol daha atarak ga- .. un . t maçı buhranı yalnız bir kabıne bıı_h-ı bulmak için yeniden vergi konup motife carptığı mezkur şehirden . · . . . • bandrah oter am seyya v 
/ libiyeti elde ettiler. Dun Taksım stadyo.munda ranından ibaretsayarsak yenıte konmayacağı bahıidir. Irat üzerine bildiril~iştir Bu kaza neticesin demış~r kı' T" k k 1 purlan İstanbula gelecekt 
f Fenerliler takmılamu bir az beynelmilel maçlara iştırak et- şckkül eden amiral Aznar kabil' evvelce konan vergi lngilterede az d 

2 
ki ... 

1 
·.. 

15 
k' . d yara - arın ( ur -. Çe, os .?- ( 400) Amerikalı seyyahı get 

~ 1 değiştirmiş olarak çıktıilar. Sağ miş tecrübeli oyuncularla genç nesinin iktidar mevkiine gelme hoşnuts~zl~ğu .m.ucip olmamıtt!. Bu 1~ ;~ 0 muş, ışı e v_ak? konsolosluk :ve. ıad.eı muc- mekte olan bu vapurlar lima 
ı ' J açık Niyazi sol açığa alınmış, ler arasında yapılan maç genç sile buhran da nihayet bulmuş ı amele hukume~ıı!ın Y~ zengın ~: • AfİNA 21 AA - Devlet nmın .. mukavelelennı . ımz~~a- mızda bir gün kaldıktan son 
) · ' sol artlc Fikret te sol içte oyna- takımın galebesile neticelen- addedilebilir. Fakat vaziyet bu b~yı ezmlarek .. ıçın haliflm'!ra~~-'-~clabgı h" ti . d• k 

11
· ·

1 
mak uz~ A~karaya gıdecegım. 1 Mısıra gideceklerdir. 5 ma 

\ f "' ,, din . . k ır çare o aa mu er ı.anum n ızme enn e u anı an memur Türkıye ıle aramızda bu su- d İ . . bandral E 
) tılmışb. Sağ açıkt:ı . Ala~d mıştıır. kadar basit olmakt~.n çok uz~ : amele hükumeti aleyhine az propa- ve müstahdemler sendikalara .. .. meseleler inta· edil- a ngılız . ı IDJ?re_s 

\ ı oynayor onun yennı sol ıç Mu Baştan sonuna kadar gayret- tır. lspanyada bugun kendını ganda yapılmamıtbr. Şimdiki açığı dahil lmak 'tib .
1 

h . b 
1 

retle butun ç Frans vapuru ıle şehnrnız 1 

• t ~er ~tuyordu. Bu kombine- li ve ·bir maç oyn~ ı;-ibi. çalışan şiddetle hissettiren mesele sa- kapatmalı: içi~ al'.""cak tetbir ne .?lur d kl 0 huk ~ ~n. e h~~u un miş o_luy~r. .. (250) Amerikalı gelecekti 1 
• zoa, kiğrt üstünde muvaffak gençiler bu şevklenmn semere- dece bir hükumet teşkili mese- aa o!s~n b~ır~ ~c Donald hüku· u an 

1 
u ~~ t·t~ Tıcarı mu~as~batımız da Bunlardan başka 8 martta A 

· 
1
• 

1 
~ olmn• düşun·· celerin doğniluğu- sini ikiye karşı dört gol atarak /esi deg-ildir. Memleketin mu- metıru~ ugradıg• •. h'!cu~lar ya~ kaleme aman yenı. ~ ayı- günden güne ınkışaf etmekte- man bandralı Hamburg vapu 

1 ~ ı ..,. . ed b"l k ld 'l . . bü üJc muhaliflerden clegildir. Bızzat meııaı hasını protesto etmişlerdir. Bun d" ,. . ( ) Am 'k Al 1 1 ı nu sahada da ıspat e ı ece e e ettı er. kadderat ve istıkbalınde y fırkasının müfritleri var L: bunlar la h"k~ ı· b t db' . de ır. ıle 300 en alı man se 
es ~ ' · · ffak ld Y 1 E b.da t' d beli' · · · k k ..., r u ume ın u e ınn n h t b 1 " 1 la ki ~ ( bır şekilde muva o u. a - sasen ı ye ın en ı ı- tesirlerı olacak bır ta ım arar kendi fırkalannın maliye nazırından ' kal dıkla be ya ı stan u a vası o ca ar 11 ~ ; J nız mahacim hattında yapılan di; şöhretli beylerin ekserisi /ar vermek, bjr inkılap vücude memnun değillerdir. l"l'ilterede it- memn~ ma .rım yan •• .. dır. 

• :' bu tadillt dolayısile. oyuncular davete ica~t etmemişti. Hasta getirmek mevzuu bahistir.Muh si~ derdi arttıkça ve itaizlere hü· e~en hı~ karar suretı kabul et- yol ve Kopru Bu itibarla mart ayı seyy 

~ 1 
1 ı aramdaki meırkiıi anlaşma ha- raporu getırenler oyunda oyna telil vesilelerle izah edildiği gi kumetdnn~ı~ı.~t-zicı:n . do~- mışleyrdir. . t d .

7 
gelişi itibarile ehemmiyetli ad 

: · · 1 d d h kt d b' .. l k 1 Y• yar euı .._.., enın ..- unanıa an a grev mı • - _.,. __ ktedi 
• \ 1 zan ~kıyordu. . . . 3-'.an ar an a a ço u ene ı- bi bug?n .spanyada ıra 1 ve çok feclakirlık qıecbariyetinde kaldı ATİNA, 21 A. A. _İşçiler (Baş taralı birinci sahifede) dcUUUJO; . r. . 

1 11 • İpn en pyaru dikkat cıhetı, lır. kırallıgı ıstemeyenler vardır. ğı malumdur. Halbuki MaJi,.e nazı- k fed • b' Maamafıh seyyahin acenta 
il · · · G"rül" k' futbol h t' . . "k' k b" · • 1 .. on erasyonu umumı ır grev . . . fedilm' . •--- kika .• b i ı: Feoerbahçenın yırmı ~ .. o ~yor .~· . . . .eye. ı Halbukı şımdı ı a ıne ıçıne a ~ı ~atruTul l~mundan bahoederken ·ıa . . h lıkl ılın ım milhım ınşaata sar ıştır. .üUulll1 tet tına gore u. se 

~ ~ ', Galatasaraylılara kaırtı aynı şe- J>?.Yl~ b~r tecrube ıç~ .ıyı ~ır dığı aza ile bir taraftan. meh~- ıı11zlere v~en ~ela ta~ ı m_ıçın az~ ar rap nea:et- Bu sarfiyata mukabil bir bu- seyyahlar, gecen seneye mspe 
~ i\ kilde çıkıp çıkmayacağıdır. Ba- gun ıntihap edememıştı. Dog- retle hare!ret etmek ıstemış, yapdnuı:oı luz~munu ih1U .. ~tür. de.rp~ş eden bi.r tam m ş çuk sene zarfında Nafıanm yol le yüzde yetmiş kadar noksan-
l<11t<ı ~ zılarma göre, Fener en miihim rusunu söylemek lazım gelirse, diger taraftan da krallığa sa- Halhbuki mdesaı fırkaııl mıeln m.iifrit. ~· mıştır. K 'k . bedeli nakdisinden % 50 hesa- dır, :li J • • ha .. .. .. .. .. · · .. .. 11 er şey en evve anı eyı ve lfllz. omı artıat 

.,11 · maçı için bu tarzı şimdiden tec yramm.~çuncu gunu -~stira- dık olanlar ve bugünkü hukum itti memnun etmek iıtedifi için bu bile almış olduğu para takriben Almanya seyyahin büroları 
'!' e,I' 1 riibe ediyormuş, bir kısnn spor hat etmegı ve ya gezmegı ama darı tahtında tutmak isteyen-, .,nıf aleyhinde ııörülebilecek ea ufak LON~RA •. 21 ,~.A •. - Meş- azami yedi milyon lira raddesin müdürü M. Walter Veber İstan 
llC ~ cularda Galataııaraya kartı Fe- tör~~~n. oyuna tercih edeceği /eri memnun etmek yoluna git bir ted~irin bile ale7hindedir. lısiz- ~u~. ko~ ~t Car~~ _Chap-. dedir. Umumi yol varidab ise bula seyyah celbi hususunda t 
~ ı nerbahçenin eski şeklinde çtlca tabu ıdı. miştir. Onun için Aznar kabi- lue edılen yardanclaa ne kadar az .... lın bugun ogl~ .yem~gını ~he- bu müddet zarfında on alb mil- kikatta bulunmak üzere şehri-

• ~·'. 1 cağmı iddia ediyorlar. Bu h~- İşte, böyle biır ~a 7.ırhkla baş- n~si ~rala sadık b.~r intik~I k~- ~': j=;~ı:=~ yapdmauna tid quer:ıte Başvekilın evmde yıye- yon küsur lira tu~tadrr. ln- mize gelmiştir . 
.,ı, susta ketum davranan Fener ı- layan ve bu ııeşetıızlıkle oyna- bınesı olmaktan oteye gıdemı- Hii!Ua Mac Donald hülıUmeti mİİf cektir. 'd k Idık şasma lüzil.m görülmuş ve ta- M. Walter Veber yakında 

t t..: darecileri: nan oyund~ gençl_er haklı ola- yecektir. Bu hüküm kabinenin kül bir vazi:rettedir. DeiiJ yalnız mu Paraguay a anıı ahhüt altına alınmış olan işler Ankarada da tetkikatta buluna· 
y~~A - Takmun hakiki şeklini rak 2-4 galıp geldıler. F. K. daha ilk teşekkül ettiği gün ve 1 haliAer, kendi fırkaunın içinde olan N~V:YORK, 21 A.A_. - Hu- haddi zatında çok mühimdir. caktır . 

. : yirmi martta göreceksiniz di- y rilmektedir. lspanyada bugün ların da müfrit ~ tarafmclan dut ustilnde bulunan Villa - En- F l' takd. bi -------~ 1 yarlar. unanb dolandıncı hükümet buhranı zahiren halle hücumlara utr~taclır. _ camacioı:ı şehrini dün ele. geçi- aa ıyet !&.>ffı~ ır r Devlet bankası mües-
~"'\ BaJramm ikinci ııünü Yunanistanda bir çok tiicca- dilmiş demektir. Fakat asıl Fransada bütçe müzakereai r~n ve bı~ _sonra ter~~ıp ç~ Memleke~mi:; yol ve köp- • l • d- d-1 

!4'j: ' ;rapd~. ~aç)~ n dolandırarak İstanbula kaçan mevcut olan buhr~n h~ll~di~- PARİS, 21 A.A. - Meb'u- kil~n koı:ı;ı~ıst çeteleı:mı tenkil rü işleri hük\ımet elile batladı- SiS en on ~ er . 
:11 r Bayramın ikinci günü: İlle Andrea Kosti isminde bir do- mektım uzaktır. Boyle bır ıntı- san meclisi ticaret bütçesinin ve ı~a ıç~ derhal h~ takım • 

1283 
tarihinden beri bu saha Devlet bankası tesıs heyetı-

-~ 11 :maç fild', digcırleri lik maçı idi. landıncmm, zabıtamızın muvaf kal kabinesinin ciimhuriyetçi- müzakeresi~e başlamıştır .. Bir· as~erı ted!"rler aJ~ı~. ~~ ~ve bu kadar az bir müddet nin ilk içtimama iştirak eden 
d-•J ~ İkinci maçı, Vefa - Anadalu fakıyetile derdest edildiğini ve /eri memnun etme!!-ten dı;_ çok çok hatipler hükfunetin şarap ption ~den . bıldirilmıı,ıt~. zarfında bu miktar İf yapılma- bankalar di~ı:fleri Ankara
;~• loynadı. yefalıiaı: 6-0 ~dı. .. adliyeye verildiğini yazmıştık. uzak kalacağını ~orJem.eg~. ha- ihracatı siyasetini, bilhassa Mı- B~ra~.bırçok kımselcr tev~f drğı an1aşılınıştır. Bu miismir dan. avdet etmı.ıle~ •. J?avet 

ll't. ı: Uçüncu maç, lık maçı ıdı. Gü Andrea Kostinin müddeiumu- cet .voktur. Bu gıdışle omru kı- sır Romanya ve Yunanistanta edilmiştir; Fakat, ~ ~etın ti 
1 

karşısında yol ve köp- vaki oluna pazartesı günü tek· 
:lf; ;nün en ehe~iy~ maçı bu o! mllikce, isticvabı yapılmış, ve ~ oı:cağı a?laşılan bu kabine ya~ılan mukaveleleri tenkit et- di;er ~birlerde bır .tesır yapma :le~ek::ununun liğvi etrafın- rar Ankaraya gidecekle~~· 

~ 1duğundan seyircilerde IOG daki Yunan zabıtasına teslimine ka- bır gun çekılmeğ~ m~cbur ol- ınişlerdir. Bunlar, ecnebi ınem- d~g~ ve o~ da s~yet etme- da ıkan yialar üzerine a1filca <?sın.anlı bankası meclıa ı~
ka toplanmağa baıtladı. Herkes rar verilmiştir. duktan sonra vazıyetın ne ola- leketlerde tatbik edilen gümrük diğı zannedilme~. • da çbazı şak t nezdinde a- reaı, geçen çarpııD glbıil ıçti· 

ı ~Bctiktaşm galibiyetini ümit e- Andrea Kosti iki jandanna- cağını şimdiden kestirmek zor- tarifelerinin umumi surette ar- lntrilterede lmmf iatihabat kir .::m:-bu lda .,,..;;,. ma etmiıtir. Şebrimi.z mebafill 
:diyoıdu. Bütün tahminler hi- mn muhafazasında olarak gön- dur. Madrit sokaklarında cüm- trrılmasımn Fransız bağcılığmı LONDRA, 21 A.A. - Fa- ·~=b· . Y~ .a maliyesi, ecnebi banka direk-

• lifma, İstanbul sporun gayret- derilecektir. huriyet taraftarları yeni bir ta- . tihsalitrnr ehemmi- reham'da yapılan kımıl intiha- mus ~vazıyet 0 Y törleriııin iştirak ettikleri An-
• , 

1
Ji çocukları İstanbul üçüncüsü kım nü"!ayişler yapmışlardı.r. v:tfıa~~~ ~~hran karşısmda bu- batta muhaf~akirlardan Sör lenm~l~an -1 ~ mllzak!"ltma büyük ehem 

9' "!ı •;ıe Z.2 berabere kaldılar. Mektepliler Sonra bır kısım halk da kral ıle r d d· - söylemi 1 rdi Thomas İnskip kazaıumttır. al k.,. paruı mıyet atfedıyodar. 1 
r Birinci dene yeni kabine azasını bir arada ;~ u~ ugu~u . re· .ş e. ~k Rekoru kıran incili& maca mı . • _ _ • 
J İstanbul spor iyi başladı. A- miisabahası görünce alkışlamaktan kendini ıc:afrl .enhcumenıd ıslı güm LONDRA, 21 A.A. - Kral Kadınlardan.yol~ alm Gumrükkomısyonculan 
• 1 1 y . h"kıi . tane en ususun a e yevm tat bu yakml rda . b. ması haklmıdaö pyialar mu-tılgan ve akıHı oynayordu ar. 9 a amamıştır. enı u metın b'k ed'l ok defa t . . a yem ır otomo- . .. .. . A • Bin liralık sahsi kefalet ver· 

1 Beşiktaş müdafaasının çalışma 2 ncl haftanıa vazifesi ne kadar müşkül oldu- 1 ı 1 ~~n ve ç ul" h~~ bil dünya sür'at rekoru tesise- hıtte buyük hır alika ve haaıuıi- mediklerinde~ gümrüklerde iş 
.., c )sına rağmen, müdafaayı deli- birincilik/eri ğunu söylemeğe hacet yoktur. bca anı t ımk.adyettusbuulunmu den İngiliz otomobil yanşçm yet l!Yıın?ırmklrştır. ik. ed go··remeyen komisvoncular ba' 
'"' • ~ B 'b. . .. d 'k 'd az en ı a a ş ve C be " Ş" 1 1 d Sıyası ha armr tisap en . , , 
.. arlardı. 92 inci hafta birinciliklerini u gı .. ı şeraıt. ~çın ~ 1

• tı ar bevnelmilel anlaşmalar temini- .. ap 11 ı - . ova:şe er arasın a ve i sahasında erkeklerle mu- ramm ilk günü toplanmışlar vı 
! 1 İlk golu İstanbul sporun sol sıraslle yazıyoruz· mevkııne getırılen 'kabıneler . ·. t klif 1 'şt'r oteden ben mer ı usul ve adet .ş .. .. • lan İkbsat vekaletine müracaata 

!.içi güzel bir şut1e yaptı .. Bu g?l 1 _ Daruşşefaka lisesinden görecekleri işin çetinliği karşı- nını e Per=~·~':~a~i~ veçhile - bu sabah sarayında vazı yurumege ~lamış ~ . karar veınnişlerdir. Bugünlerde 
ldan sonra oyun sertleşti, Beşık Akif Remzi Bey sında mııkavem~tten mahr~m_ LİMA 21 AA _ İhflat te- kucaklamlştır. kad.ı~:ınmıza. da uf ver~ Ankaraya bir hevet göndere-' l ltaslılar daha sakin ve yalnız hu 2 _ Galatasaraydan Müzaf kalırlar. Bu kabıne umumi ıntı bb" .. '.. k: ·k lm ı .. Amerika ve Çin t~şmılıne gerçı tara tar b ceklerdir · 

"t ':um:.ı bcsleven bir tarzda çalışa fer Cevdet Bey ı - ha!ıatı mı yaptıracak!'.. Siyasi ş~ u~.u,ı:un a ım" a . ~sı uze- ŞANGHAY, 21 A.A. - İn- kimseler mevcuttur. Fakat u- Ticare.t odası bu meseleye 
• • · / k ı · 'h b · • k rıne su<unun ve asayışın tema- . . . ·-· n nl beraber kendisile görüş- • )ti l:agına. ne yaptıkları malum ol 3 - Dariişşefakadan 235 M. :r a ar ıntı .a at~ ıştıra etme mile avdet ettic7i te 't olunmak dopacıfıque AJansmm verdıgı .~ ... a " . . d. müsait bir şekil bulmak tasav 
ı r.mayan bir sekilde, topu etrafa İbrahim Bey mek hususundakı kararlarında d B b" yı da .. bir habere göre, Çine bir milyar tugıın_ı salahiyettar hır zat ı- vurundadır 
ı ı. ~!ıakmzdan gelişi güzel bir vu- 4 Galatasaraydan 1102 ;.ebat ediyorlar. Yeni başvekil ~a :r. 4~\ t.e~~b· u~ cs~~sın o- onsluk gümüş ikrazı hakkında- yor ki: M b. k . 

·ruşla uzaklaştıırıyorlardı. Mehmet Bey. k~alın aleyhinde _her tü~lü ha.re '"' r· 
10 en 'ıart> r. ki layihanın ve bu gümüşün u- -. ymumi vergiler ~erinde at uat ongresı. 

;c,e \ Devrenin netic~sine o_n daki- s _ Pertevniyaldan 352 İh- k~tın ~a~tırılacagını sorlemı~- her tur u vasıta ve çarelere baş fak para olarak kullanılmasını tenzıtat yapılmak~. o!dugu şu . İstan~ul matbu~t .. cemıye-
~ ı:ta kala karışık hır vazıyetten san Sabri Bey tır. Hulasa lspanyadakı vazı- vurarak devamlı bir sulhün mu mümkün kılacak beynelmilel iti zamanda yol. ~ergısının kadın- ti fevkalide kongresı dun saaı 
ı, t stif:ıde e~.e~. Beşi~~lılar bera Müsabakayı kazananlar mev' yet karışık olmaktan k~rtu~a- hafazasına ~~~f .. siyas~ti~de Iafnamenin Amerika ayan mec- lara da t~mili mevzuu bahso- ı_4 de topl~~~· Fakat ekse
. ı herlık golunu atabıldıler. Dev- ut ::ı-"f ti . .d mamıştır. Bu karışık vazıyetın ıievam edecegıru soylemıştll'. lisince kabul edildiğinin haber lamaz. Dıger taraftan bazı şa- nyet olmadıgı ıçın toplanama-
l . . . b d . m ...... a arını gazetemız ı a b . d h 'Ji d k. İ · 

1 
ran d b .. .. 

0 :enın netıcesıne .eş :ıtcıka ka- re müdürlüğüne müracaatll\ al- uhşeraıtd adı n -~ ~~ v~. ıt v
1

u MADR T, 21 (A.A) _ M. alınması üzerine gümüş fiati ~ıa :ır:ınaza l" (a ~allv_.e~~ın d.ı ve perşembe gunu saat 13.'3 
c .a Beşiktaş aleyhıne bıır ceza vu dırabiliriler. z~ pey a ; e~egını at ıyet e Maura Madrit hapishanelerin- yükselmeğe başlamıştır. Çin ısmımn ~~se a .ma . ı ı~et ta toplanılması takarrür ettı. 

fU!u ~erildi. Topu ç~k. guF"zel 93 u- C- haft soydlemb~k ımkan1dsızdır. lspabn~ de mevkuf bulunanların Cortes hükumeti, bu pro~nin tatbiki 11~r) kvalerbg_ısbı ~~~ b~rbevetlrgı.h~- Bir muhasebeci intihaı 
':ıg koşeden sok~ s:'g _ıç ah- n U a ya .a ır c~ner~ en . sonr~ ır meclislerinin içtimaa daveti hu için derhal lazım gelen teşebbüs ~~ . ı. U5 .... ':'u nıs. ennın • 
111 .. fstanbulsporun ıkıncı golu- 93 üncü hafta başladı. Bir haf amıral kabıneyı teşk1l etmış o- susunda hükumetçe mukarrer lerde bulunncaktır. mühım bir tenzile -~bi tutula- ettı 

1
u yaptı. Devre bu suretle 1-2 ta zarfında, gazetemizde çıka- luyor. şekli terviç ve intihabata işti- -- - rak bu meyanda münhasıran ç~ İthalat ve ihracat şirketi ınıı 

·:: ,>itti. . . cak haberlerin en mühimmini MAJ?RİT.' 21 (A.A) ..a.. Yeni rak etmelerini temin için el- Mektepler açılıyor ~ k.'.':d~anmıza da. teşmıl hasebecisi Enver Ziya Bey, saı 
-t lkincı devre seçip cumartesi akşamına ka- başvekil amıral Aznar, halka yevm Madrit te mahpus bulu- Bavram münasebetile tatil edıle~egı soylenmek~ır. Ma- hoş olarak kendisini Beşiktaşte 
• 1 Oyun başladığr gibi tatsız de dar müsabaka memurluğu adre telsizle söylediği bir nutukta nan erkek kardeşi vasıtasile mü olan bilumum mektepler bugün am~fıh bu ı::ıhada .hıç '?ir ~sh denize atmıştır. Müntehirin de~ •l'llill ediyordu. İ~!lb~ .sporlu- sine ~ö~~riniz .. Netice.Ier pa- İspanyanın milletle_: . ırrasında za.ke~e ve mükalemeye giriş- J den itibaren tedrisata başlamış I ~~zı?'et henuz tesbıt edilınif de- ?in_e ruhsat v~lm~tir. Se~bi 

c farda vonılmus ınbı ıdıler. Bu :ı:ar gunu ılin edılecektır. harp çıkmasına manı olacak mıştır. '~ardır ı::ıldır ı ıntıhan tah4tık edılmektedir. 
"t 
?\ 

r 



Büy·ük bir servete sa
hip vaziyetteyiz .. 

Halil Bey bu milyonlar değen 
servetimiz hakkında 

şayanı dikkat izahat veriyor 
Müzeler umumi müdürü Ha

lil B. kırk senelik bir me~uri
Yet hayatından sonra kendı ar
zusu ile tekaüde sevkolunmuş
tur. 

Halil B. kırk senelik vazife 
hayatına ait bir çok kıymetli 
hatıralara maliktir. Kırk sene 
büyiik bir tevazu ile çalışan Ha
lil B. hatıralarını söyle anlat
maktadır: 

Halil bey 

- Müzeyi bırakıp gidiyorum 
amma, gözüm açık gitmiyor .•• 
Yenme geçecek zat, burada ye
tişmiş çok muktedir bir genç
tir. Müzemiz de bugün, Avrupa 
müzeleri arasmda Viyana mü
zeleri derecesinde üçüncü sınıf 
bir müessese haline girmiştir. "f k f ırı Suphı· 

ra ınaarı ve ev a naz 
40 sene evvel bütiin müze Çi- · · paşanın müzelerin terakkisı ı 
nili köşkten ibaretti. Bütün e- çin çok büyük yardımı vardır. 
serler burada idi. "Sayda" da 
lfilıitler keşfedilmişti. Buraya Anadolu antika ve eski eser 
getirildi. Şimdiki miize binası o noktai nazarından bir h3zine~ 
lahitler için yapılmıştı. O za- dir. Para olsa ve hafriya.t yapıı· 
rnan getirilen lahitler arasında sa mevcut eserlerin bır k~~ 
'N 1 mı"sli crkar. Anadolu eserlerınıı ' evhageran" ağlayan kız ar 
lahti pek san'atkaranedir. Mü- on biıi"de biri bile çıdkmk~nnştır. 

. Topkapı, dünya a ı saray_ ze binası iste bu lahtin tarzı mı-
marlsinde yani Yunani bir tarz- müzeleri içinde eşi olmıy~n ?1

! 
.. scsed•r Porselen daıresın da yapılmıştır. Çinili köşkün mues · · 1 · 

karşısında yapılan bu bina ge- de ı 000 senelik porselc_n e~ın 
. dır Sil3h daıresı dı ne şark tarzında yaprlsaydı, o hcpsı var · 

vakit çok büyük olacak, Çinili tasnif edildi. . 
M"" e müdürü Halıl B. ha}< 

köşkün güzelliği kaybolacaktı. umz ütevazi tarihcesini şövl. 
Çinili köşkün önü açrlt bahçe ol tının · 
saydı daha güzel olur fikrile anlatıyor: 
müze binasının 

0 
vakitler Sul- _ Ben evvela tabiiyat talı~ 

tan Ahmette yapılması düşü- ettim. Sonra biraderin vanır.• 
nülmüştti. Fakat sonra. şimdiki muavin oldum. Küçükten ber 
' er daha münasip gi:lriildü. . antikaya mera~n:n v:ırdı. 

Halil B. meınleketimizdekı Biraderin vefatında burack 
.-ntikaçılığı da söyle anlatıyor: değildim. Şehremi~i idim. Ben· 

- Bizde antikacılık eskidir. buraya getirdiler. Iste 39 sene
Tophane müşürü Fethi Ahmet yi bitirdim, 40 a girdim. 
paşa 70 sene evvel antik~ topla· Songünlerimi balıce ile. cice' 
mağa başlanuş, ufacık bır kole- yetiştirmekle geçireceğim .. Ta
ksiyon vücude getirmiştir. Son- bii okuyacağım da ... " 

1 
Viliigette 

Sergi 
Elıonoaıl 

Rekabet 
Veba değil .. 

Vapurcuların reka- An karada feci iki Çiçekçilik sergisi Zeyrektclci·;eb~ ınenfi 
betini men istihzaratı netice verdi 

Şehirde kolera ve 
ga veba yoktur •. 

İÇİn ne yapılacak? cinayet oldu Çiçekcilik, fidancılık, tavuk Bayramın birinci günü Zey-
Vapurcular arasındaki reka çuluk sergisi istihzaratma de- rekte Kanlı medresede şiipheli 

betin men'i için ticaret odası ta- vam olunmaktadır. Sergi için bir sıhhi vak'a ı;örulmiiştiir. 
rafından hazırlanan proje oda Kadınlardan biri bıçak darbeleri altında yapılan nizamname civar vila- Kanılı medrese sakinlermden 
meclisinin ilk içtimaında müza- yetlere de gönderilmiştir. Vila- 47 yaslarında Galip Efendi bay 
kere edilecektir .• Projeye göre can Verdi, Öteki ağır surette yaralandı yet mülhakatındaki köylerede a-amın birinci günü hastalan-
rekabetin men'i için Amerika ve nahiye müdürlükleri vasıtasile mış, derhal celbedilen Belediye 
Yunanistanda olduğu gi.bi D~- Ar~KARA, 2_1 -: ~rı kapısın- .. o~_re içinde bir c~ıet bulunduğu yapılan tamimde bilhassa iyi t~~!~i hastada şüpheli ara..: gor 
niz ticaret müıliirünün nyasetın I da dun ç?lt ~ecı ~ı~ cıoayet olmu~ koy fule~ t~afından ıand~rm•y• ha· kümes hayvanatı yetiştirenlerin dugunden ve bunun veba olma 

d t" " 1 den tüccarlardan Me~mel ısmınde bın kamını yedı ber verilıruş, derhal faalı)ete geçen sergiye h . 1 1 . . sından şüphe edi ldiğinden der-
~ a,rma or ~r • ~ -~ 1 yerınden yaralayarak öldürmüştür . zabıta, cinayetin Feyzullah tarafın- . a..:ır anma arı ve ı~tı- · . . 

hukumet mura~aslarmd, ? mu ' Vak'a tu suretle cereyan etmiıtir. dan yapıldığını tesbit etmiı ve merku ~akle~, kaz~dıkları takdırde hal medresenın etrafı kordon 
rekkep bir komısyon olacaK, bu ı Mehm~t karıoı Kirazla bir kıskanç mu yakalamıştır. Katil iıticvnhında, ıkramıye verıleceği anlatılmak- altı~a alınmıştır. 
komisyon vapur navlunlarııu, ~ '.k meselesinden ağız kavg~11 etmiş- kendisine baJ:'.':a?ığın~an .~Aba•ınahu tadır . Dıger taraftan G;..l;p Efendi 

.. sefer günlerini ve h:ıtları "' .Bu kavga e•ne.ında Kiraz koca· sumet besledıgını ve cç gun yolunu K k J k h kk d 1 Haydarpaşa emraz K. iye has-
sey~ b"t ed cek bu mu- '~ n kendi rine ihanet ettiğinden hah gÖ,cttikten sonra nihayet deı·e için· aça Çl J a 10 a tahanesine kaldırıln ı 
tayın ve tes ı e ' d ı M h d" ı k ı ··ıd · d "" • ·· ·· ·h· • b" · ' e me-

l 1 f d 1 •e ere . e ıne ın suratını tırma a- uc ya a ayıp o ur uguntı ı rru et· ır tamım vaddı gaitası ı • ı ı · 0··ııde-karrerata mu 1a e et c en er mı1tır. miştir. . . . l :ı .a 1 1 

mahkeme vasıtasile cczalandırı- ı Bu •urclle her iki•i bir müddet Bir katil asıldı Vilayet makamı taraiından n!mıştır. 
1.:aklardır. k:ıvga etmi ler, Kiraz kocasını altı- Çorumun Göcen ooacığı kariyesin mahalleler hey'eti ihtiyariyeleri . Fakat hasta.'.1ın tah il n~ti~e 

r"' ".1arak pataklamıştır • . de iki kadını öldüren Mustafa of;lu ile köy hey'eti ihtiyariyelerine sı_n?e hastalıgın a •Il ıldıği Otelciler cemiyetinin 
bir teşebbüsü 

Nihayet Mebmot. karısının elınden Ahmet! Çorumda oaat kulesi meyda· yapılan tnmimde rak k cak ılı· gıbı veba ve ya 1 olepa o'madığ 
kurtulmuş ve sokaga fırlamııtır. Fa- nında ıdam edilmiştir. • . . 1 a ç anlaşılmıştır. 
kat arkasından Kira::: da koşmuş ıo- gının ve gızlı rakı yapanların F k t b .. d 

Otelciler cemiyeti biı: teşeb· kakla da biı· ağız kavgası olmuttur.. Bir kapıcı kendini astı behemehal ihbarına mecbur ol-ı a a u mud et ı~ fınd< 
büs yaparak otellerin 4 sınıf_a K~ra~ hoca anı yakalayarak eve getir ANKARA, 21 - Klüp sineması- dukları bildiriTmi~tir. ·medreseden kordon ~:ıldırrlma 

1 mıtbr. nın kapıcılığını yapan Fevzi, kendisi· B . , mış ve ne dışarıdan hır adam iç< 
:.ıyrılmasınr ve en küçük ate ın · k bl t ı· k ·ı · "h eyann am Mehmet ~ve g_eldiği zaman taban- nı a o e ıne asmo sureta e ınti ar e ışı ri girebilmiş, ne de kimse dı.;a 
1sgari 10 bin lira sermayeli bir ca•ın çekmi b k 1 t d k etmiştir. intiharın ıcbt-bi malum d... , 
nl·ı·essese halın" de olmasını ı"sten k · 1 

•• 1d..'• .~r _aç e a eş e ere -·ıd· Otelciler cemiyeti tarafından n çıkarı ınıştı ·. Dün aksam ko 
arısını o urmu1tur gı ır. tt la b don m dr d . ı d ' 

mişlerdir. Otelciler 3 - 500 lira ANKARA 21 · . - • · Urfada çekirge mücadeleai sa ırı n eyannameler üzerin- e ese 1'11 ı:a .r ırı. ;;ıştır. 
' - Ratıt aga ıonun· d k" • ··h·· . Dün bu ht ~ıısta Sıhhi ·· ;ennayeli küçük otellerin bir de bir bekçi bayram yerinde dolaşll"· Urfada çekirge kıt mevıimi müca- e ı resmı mu ur meselesı hak .. .. . _ ye, mu 

3 nonim şirket tesis ederek bü- kcn, kansını Mahir Uminde başka delesine devam edilmektedir. Urfa. kındaki tahkikat bu hafta için- ?uru _Alı R.ı,.a Beyden m:ıluma 
yiik bir otel tesis etmelerini tek bir erkekle görmüştür. Raıit bu vak' da bu sene çekirge toplanma saha•• de bitirilecektir ıstedık. Alı Rıza Bey bu husus 

aya tahammül edememi!, kamasını çok genittir. Traktörlerle yapılması • · ta deı:ıi~tir ki: 
if etmişlerdir. Bu müracaata çekerek karısını yedi yerinden yara· zaruri a:~rülen._s~rme iıl"ri. h,itmiıtir. Vah Bey Y alovada - Zeyrekte şüpheli bir vak' 

müspet veya menfi bir cevap ve- lrunııtır. Bu esnada Mahir kaçmıı· Yalnız çıftle •urulen ve ıurulecek o- İ b 
1 

li . . . gÖTüldii Fakat tetkikat eti 
rilmemiştir. tır. Kadın ha•taneye nakledilmiştir,. lan yerler henüz bitmemittir. .. stan U va sı Muhıddın Bey sinde k · 1 n ,ce 

j d 
.. Yarası ağırd.... Çekirge fen memurları bu i,lcrle dun sabah Yalovaya gitmiştir. 

1 
!? era ve ya veba. vak a~ 

pti ai maddeler sergtsı Komünist bir muallim meığutdıirler. Vilayetimiz dahilin- Muhiddin Bey bayram olması- 0
. ma.~ıgı ~nla~~ldı. Şehırde hi 

Ticare t ' 'e zahire borsasında Ad d k .. . . ı deki yerler şubat sonuna kadar Jü.. na rağmen yaz yakla tıg'ı ·ç· bır şuphelı vak a yoktur. 
. . . • . . . . •ana a, omun1st1i.kle nıaznunen 1 milen bitecektir. . ı ın 

;ı mevaddı ıptıdaıye sergısınm tevkif edilen Cumhuriyet mektebi K "" d d . Yalova ve cıvarında yapılmak- Yeni mektepler .. k .. . A d aır ı . d ... h B ' oy o asın a cınayet t 1 il f . . . cvsıı ta arrur etmış ve na o- 1 mu "'' erın en ..... mut . ııorguya A ı.. d 5. k 1. ah" . . H a o an yo arı te tış etmı ştır 
. ekilm" ti A . d h k n .... ra a ır e ı n ıyesırun a· . Yeni insa edilmekte olan 

·daki tı"caret Ollalarından hu ç '' r. Yllı 22 .. m e mu a e- k .. ·· d b" h" - ·· d b" Muh"dd" B b f · • · ba I san oyun e ır ıc yuzun en ır ı ın e}' u te tış ve k · . 1 h" d"I k .. .. meune § anacaktır . 1 ' k ·.1 1 me teplerden bır kısmının in erg1< e tcş ır e ı me uzere nu Afy ' cınayet o mu,, ati tutu muştur. tetkikinden sonra dün akşam 
.uneler istenilmiştır. onda yol parası Vak'a tudur: avdet etmi tir saatı bitmek üzeredir. Ramide 

Ç
• .. .. Afyonkarahıoar vilayet meclisi, yol Bir fakir ormanda odun keserken • ki mektep yakında acılacaktrr. 
ımento trostu var mı? parasını 9 liradan s liraya indinneğe Seyfeddin isminde biri gelip baltaaile --------------------

karar vermiştir. urganını eJinden almış, odun kesme.. r~~-=:::::~-;;;;;;::;;;;:--~::;;;~-=:-:•--:;;ı~--,-====., Çimentocuların tröst yaptığı ~l e# 
e satıs de.nolarım birleştirdik- Bir k çakçı öldürüldü sine mani olmu,. Fakir, köy odasına - . -> ifO o ' • ~ ' g Kil" h dud d S · 1 gitmit. köyün ileri gelenlerinden Ha· ı __ 
~ri yazılmı~tr. Ticaret müdür- L~ u kıııun anki unyeyl e ça1 _,~· san ağaya şikayet etmif. O da Sey-

f mı, ı-.yvan s:ırı a met ıur Nil.. f dd" · - d ..igu key i"eti nazarı dikkate al· hi eı· lb ahimi" C la F . e mı çagırtmış, yapma, ebne e-
J y ı r n enup ransız mı . B • ı 

nış ve cimentocuların tröst ya- !isleri taraftndan öldürüldüğü bildi- mı~ d H - -ı d ır şamar a o•• 1 du•• rdu• • 
ııp yapmadıklarını tahkike ba riliyor. dadu .•ır.a a uan aganın og u a 0 

E ı • d ""I a nnı,. 
laınıştrr , vat egı , canavar Bahaıma demi, ki: 
-------·------ Aydına bir buçuk saat mesafede - Baba bu adama botuna ııöylü-

/( ÜÇÜk habf'rlerj Sıralrlar köyii~d~ ~li ~ilu Feyzul- yorsun. B~ Adam kabili hitap olsay
ı lah nanıında bin, .~oy e1varında bir dı, bıı iti yapmazdı. Seyfeddin, bu 

"L t·· k" L"b l" ı derede babasını tüfekle öldürdükten söze biddetlenmif, tabancaımı çeker 
.. . _ a. u~ ı 1 era . . onra 75 y<rinden bıçak saplamak çekmez genci öldünnüttür. Hasan 

U. Turkı Liberal., gazetesı neırı suretile biç.are babaaınınvücudü .. d . k til" .. . tıl f kat 
Yatını tatil e•-:•tir . . . . C nu e nga, a ın uzerıne a mlf, a o 

Fenerde Kılburnu gazinosunda 
feci bir hadise 

. .....,. · . . lık deşık etmıştır. an•var evlat, da ateşe maruz kalmıştır. Fakat kur· 
Amenka sefarctınde resmı bundan sonra !>"basının başını kese- ıun iaabet etmemittir. Katil Güvenç Evvelki gece Fenerde Kıl 

kabul rek kocama" bır tasla ezmiıtir. köyünde tutulmuıtur . burunu gazinosunda verilen bir 
Müttehidei Amerika Cümhuriyeti- baloda dans etmek meselesin-

nin banisi olan Jorj Vaiİngtonun se.. T kd" • k t Ek } l 
neyi devriyei viladeti münasebt-tile a ırı ıyme spres yo cu arı den çıkan münazaa neticesinde 

mişledir. Dirnıtırinin caneZ< 
morga nakleditlmistir. Tace 
din zabıtaca derdest edilmı 
tir,. 

bugün Amer•ka sefaretinde bir res- • Balatta Tahta minare cami ima 
mi kabul yapılacaktır. Şehriıniztleki 1-leyetler bir kaç güne Du""n akşam da aktarma mı Ömer Efendinin 19 yaşında F eriköyünde kanlı 
Amerikan kolonisi •~fir cenapları !a ki gümrük komisyoncusu Ta- bir vak'a 
rı<fından kabul edil c<ktir. kadar gidiyor t"l Jd" Serseri torpil sure ı e ge ı er ceddin, 52 yaslarında Diınitri E Ik" .. F 

Kara Bodos Efendi namında vvc 1 gun eriköytinde 
Şile ch·arında dere ağzında görü- Gayri mübadıl!er cem.yeti Meriçin taşması yüzünden velek sokağında, <lort kisi 

l<n aerseri torbil imlıa edilmiıtir. senelik kongresi carsamba giınlı Sepmlon ekspresi hattının Yu- bir.ine tobkabt. atmak s~re~ile ölü· yaralanmasile neticelenen k 
B~r'. in sıhhiye ı:nüdür~ Tiırkocagında topıa~acaktır. nan arazisinde husule gelen tah mu ne se e ıyet venrustır. lı bir hadise olmu~tuı . 

d 
Ş~1ı0~• ·H·c fma•elen BcerlınhSıhluyhe mii Bundan evvel bir defa ekse- ribatın saslı surette tamirine Yaptığımız tahkikata göre V k' · ı ' 

uru r. o n .erra paşa asta- . d . . b l B . F M 1 R "Ik kt a a şoy e oımuştur: 
hanesini gnmiıtir. rıyet olma ıgı ıcın kongre talik as anmış~ır.. u tamırat 4 gün .ener araş ı um ı me e- Feriköyijn Civelek sokagl 

Hıfz sıhiıa müdüru edilmişti. . zarfında bıtınlerek eski rnziyet bı menf~atına Fen~rde Kd bu- da Mümin cavu• namınd-> 
Sılılıiye vtkiıleti hıfzıssıhha uınumi Bu defa, ıiı:amnarne mucıbin te~nin olunacaktır. ~ ~azBınosbun1 da bhır bkalo verb~- oturmaktadır. Mümin cavu 

.u 'ürü Aoım Bey dün §ehrimıze ı;el ce kaç aza gelirse gelsin kongre Hattaki bozukluk dola~ ısile mıştır .. u a ~ya eır es ı ~ kasaplıkla iştigal eden Sük 
•1tir. ---- aktedilebil cektir. Avrupa "!'ren yolcuları Aktarma Tac~dd~n de b.ır kaç arkadası 1• jisminde eski bir damadı ;arı 
Türkiye-Surive hndut Gayri ıniibadillerin asıl istih smetile seyahatlerini yapabil- lekg~tmk.ı. ve ~ır bmaslaya oturNa-. Mümin ça usla eski dama 

J kaklarma esas olacak takdiri kı- mektedir. ra ıç 1 ıçmeg~ aş ~ıştır. 1 ı arasında eski b
0

ir adavet m 
komisyonu ymet işleıi icın teşkil edilen 5 Bu aktarma zarureti hasebi- hayet baloda hır vazıfe alan E- cuttur. 

ANKARA, 21 - B•ı hafta hey'et bu günlerde Yunanista- le ekspres treni yolcuları dün leni K~ oğlu ~mdaki kız İşte, çavuşla kasabın ara 
içinde Türkiye - StNiye daimi na hareket edeceklerdir. aksam on <lokuzda gelebilmiş- Taceddınden evvel bır çok genç daki bu adavet zaman gectil 
hudut komisyonu toplanacak- Maliye vekaleti, bu hey'etle- tir. Bıı trenle gelen 26 yoku nıe ler~e d~ns ederek y~rulmuş ol- körüklenerek alevlenmiş ve 
tır. Murahhasımız Vedat". bu- re cemiyet namına ayrılan mü- yanında Cekoslovak sefiri de du~u c~~~e.Ta~~ldin_d~s et- ve1ki gün müessif ha ·seyi 
gün Halebe gitrr.;ştir. messil!eri tasdik etmiştir. vardır. Yolcular, bu kaza dola- me te 1 nı re etmıştır. ğurınuştur. Evvelki gim bir 

Çorak erazide çayır Hey'etler iiç aya kadar vazi- yısile hii ·umetimizin gösterdi- Taceddin mükerreren genç kafayr tütsüleyen Şükrü, y 

Yetiştirilecek felerini bitirecekler ve nihayet ği t:esh Jfıttan memnuniyetle kızdan ısıarle dans etmesini t a- na Kerim ve Akif isminde 
altı ay zarfında gayri mübadil- bahsediyorlar. lep etmiş ise de daima ret ceva arkadaşını da alarak, eski k 

_A~KARA, 21. - İktısat v_e- !erin bonolarile, istihkaklara te- . Hatta arıza vuku bulması üze hını ~ış. _N_ihaye~ ~eni bal.o pe~erinin evine gitmiştir. 
~lett _çorak erazıde _ça;yır yetiş- kabul edecek emlak müzayedele rın: eksJ?::s posta vagonu ~k he_y~ tertıbıye reısı olan Dı~ vela kapıyı çalmışlardır. 

Bayram neşeli• geçtı• tırmege ~ar~r _vermıştır. Bn se- rine giııneleri temin olunacak- ledılmedıgınden posta naklıya- mıtrı Kara bodos E fendiye gı- O esnada evde Saliha H 
ne ~azi çıftlığı~de 3 biı:ı ~!önüm tır. tı durdunı~muştu. . derek ?:"ac~dini şikayet etmiş, bulunuyormuş. Kasap ş~ 
e;'"<lZı çayır halıne getınlecek- Bonolar (100), ( 500) ve Bu. naklıyatın Piky~n <.eski- b1:111un uze~e Kara Bodos efen Sabiha Hanım kapıyı açar 

70
,
000 

tebrik telgrafı tır-,. A • • (1000) liralık olmak üzere iic k_ul.elıburg~): .Gevbii'.i- Nış ta- dı Taceddının yanına g,el~rek maz derhal içeri dalmış, ar 
Bu sene bayram, çok eğlen- Munhalata kımse tayın kısımdır. · rı~le teınını ıç .. ın tertıba. t. alın- genç. kı~ın . yorgun . olougunu da.şiları d_ a kendisine refakat 

· · H 11 h Bayramın üç günü zarfında d · el b d bar b t h t t t kt 1 d celi ge-çmıştır. a .t avanm edilmeyecek Cemiyet kongresinde artık ıgın an ugun en. ıtı en ve ı ra:ı: ~s ıra a e ı _e_n. s~?- mış er ır. Şükrii evde gürü 
P-üzelliğinden istifade ederek so İstanbul Posta baş miidürlüğü . , . . . , bir an evvel bu işlere .1 ekspres posta nakliyatına da ra kendısıle dans edecegını soy çıkarmış, Sabiha Hannna " -ı 1 · d"" hucludu dahilinde 70 bin tebrik Malıye vekaletı ınhılal vuku nı ıayet b ı ı · f •- t T dd" D" "t · ··k ka!:!ara ve eg ence yer erme o- . . . . _ . . . ; . • . verilmesi için teşebbüsatta bul as anmı~tır. emış, :ı ... a ace . ın.. ımı rı yu kasap bıçağını çekerek 
'·u··1mu··ştu""r. Belediye bayram telgrafı teatı edılmıştır. Mama l!llcla hançten h.c bı r memura- 1 .... ··1 . u Kara Budos Efendiye sen ka- rine .. .. .. t"" B , . , b d 1 .. , 1 . nu ması goruşu eccktır. İ . . . yurumuş ur. u esnada 
\·~rlerindeki salıncak, atlı karın- fıh bu yekun yaln~ l~~ld~n çİe- lınınamaslını ve ı~ a~ı al ııre ka- • • •.. zmirde zelzele rışrna .. demış .. ve . tahkıramız şanda bulunan Mümin çavu 

• d 1 "b" t hl"k r kilen telgraflara aıt ~ egı ır. s- 'il~ ı;ıaaş ara zan; yapı maması • .. bazı sozler soyledıktcn sonra ve dönmüş bu vazi eti .... 
' a dönme 0 ap gı 1 

e ı. e ı tanbul merkezinin dığer ınerkezjm ıhısarlara v~ rlı ,er ıdarelere 120,000 hrahk ihti'JaAs İZMİR, 21 - Dun gece saat kendisine bir de tokat atmıştır bey · t s··ky ... gar 
~ filcnceleri menettiği için çocuk . • . . · · .... be h . . d . nı a mış ve u ru ıle 

, .. • 1 ele 1 a !erden aldıgı telgraflar da bu 1 teblıg etmıştır. - B rsada t·u·ru··n . ı . . . yırmı uçu ş geçe şe rımız .e Dimitri Efendi bu tokadın te da•larının u··zerı·n·e .. .. .~ 
• . ba•k' türlu eo- ene r e v - N k B k u ın ıısarı ıda e ı ı td d t ~ · yurumuş 
a• . ~ ,, yekuna dahildir. 1 a i eyin tet ikalı ne ait 120 bin lira:1ık' bı"r s .. r .sı ze zve elod ku, e~dydcetl. ebv.am et ı. sirile biır baygınlık geçinnis Neticede Mümin çavus k 

kit ge~innişler, :ra?.a ve otomo d d 1 uııstı- o u ça sı e ı ır suret- d h ı d kt t" ·ı · • 
ı ilerle gezmişler, bır kı~~mları Ankaraya av :t e ~n er Şeh;imi~de .~u~u.?an u:ııum_ ti ~al meselesi, Şurayı Devletçe te hissedildi, f~kat bereket ver- a e:~si ~ ?r ~e ın mış ve m:ı elan, Sabiha, H. elinden yar 
·' \·ak' tler ı"nı· sı'nema ve tıuatro Bayram muna~ebetıle Anka- caret ışlerı mudunı Nakı B. ık- !uzumu muhakeme kar ·ı . . .· k y c:ııcesınde derhal evı- mıstır. Vak aya derakap , . , eh . 1 b' ' arı e sın zayıat yo tur. ne naklediJmesine 1.. .. 
la <la o·~cimı!slerdir. Bu suret- rada'l ~ rıı_nı ze ~e ~n ıı:e us- tıs:ıt vekaletin. ait da:~eo•~rrle Burs~ya g.önderilmiştir. Bu me 1 Zelzelenin intisar istikameti rilmi tir F . u_zu?1 gostı: me~urları yetisnıişse de ın 

,, - · lar v deva·• er ·anı'lın bır kıs- tetkikat y:ıpaca!d r. Nakı B. en sele ıle alal·adar olup lstanbuı.f lm ıl<ıkikada maliım deiiildir ,. ş ·kl a~at Dımıtn Efend.' cavızler polıse de ateş aca 
.e hiç bir ka ada o.ı~a~.stı r'.. f'"ı r!ü ı An'<araya avdet etmis- zi!•ade esnaf cemiyetlerine ait da bulunan bazı memurlarını' Miillıakatta hissedilt'p edil- ed\~nl en: edıl:nesme. ve ~7davı kaçmısl:ırdır, . 
Bi' •ıssa ha) ramın bınru:ı g •nu d 1 1 • ı ' 1 ·r· · · B e 1 mcsPıe 'fagmen hır muddet Kasan S k ·· b · 

• 1 !er ı r:ırsele ere ıncşgııı o aca .tır. tev 11 ı ıcın ursa Agr. ce •a mcıJi,,i zay atı mucip olup olma f . . u -ru Ogıninden 
l!~va da lO!{ mü;ait geçtır-ıncen M t b-k si de b~ıgün avdet N,.ki Bey bım•cia bir hafta kala mahkemesince tevl·if m"izekkel ciı ı hakkında malumat rrel- ı ~ondraklve .at etmıştır. Doktorlap 1 "~a ı Kerim basından ag" ı 
' : az \'e Ada':ı' t ' ıı; h:::yli ı · k ·ı · t" , '"' \er 1 erı rapoda hucunıdem rette yar· J k h 

cdPCC 'ı r c •• tır. ·e.erı esı mı§ ır. ıneıniştir. d" 'd f . • . . .. a anara astahan 
ı " l< ba'ık 0ın~nştur • ımagı an ve at ettıgını soyle-1 kaldırılmıslardır. 
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Scı:ıı'at 
"W;üı;~ı-~~h°i"sı;--f- --------------- --- Meklep iler miıa~akası 
~N\.J-.ıs. ·3 F - Gazi ve lsm· t Paşa 
Asrın umdesl "Milliyet" tir ransa topragını çepçev- hükumetinin 

22 ŞUBAT 1931 ' • d• şimendifer siyaseti 
I AREHANE Ankar dde.a e tahkım e ıyor ,92 inci hafta birinciliğini Noı ~oo Telpat aclreoiı Milli;°eı, ı.. r Darüşşafakadan 164 Akif Rem-

tanbuL K d h" t v zi B. kazanmıştır. 
Telefon ........ lanı 10 milyar frank - Eski tabiye sistemi iflas a ının iÇ unu amayacagı şey... Gazetenizin bu haftaki nüs-

l ıtanbul .24311 - 24312 - 243
13 K h 1 d h · t1 k' t etti - Dört makineli tüfek bir yerde - a- -Fransızçadan- a arın a e emmıye e ta ıp e -

ABONE ÜCRETLERi tiğim haberlerin en mühimmi-
G Türkiye için Hariç için loriferli ve elektrikli yer alb s1ğanakları-Bü- Yaşlı kadın bir az ileride du- Annesi teessürle, fakat ken- ni; Gazi Hz. nin, İsmet Pş. hü-

Bilmecemiz 

3 a11ıtr 4oo ıcu"" 800 
kurut tün Fransa ikf üç sıralı bir makineli tüf ek !'an genç adama yavaşça: di muhakemesine t amam ile kı1metinin şimendifer siyasetine 

ı 1~ ~ ı::: ",, ı;~ ·.. cebekesi içine alınıyor - Hızlı söyileme, diyıordu, malik olarak <>ğlunu dinliy-0r- dair Malatyada vuku bulan be-
y şimdi küçük uyanır!,.. du. Ona başka türlü bir şey söy yanatları ve ahiren Adanada i-

Gelen evrak geri verilme• -1- Biraz ötede duran küçük ya !emek •,endisinin yesini arttır- rat buyurdukları çok mühim 
' Müddeti &'eçen nüıbalar ıo kurut tağı işaret etti. Genç adam sus mak demek olaca~mı bil iyor- nutukları teşkil etmektedir. 

tur. Gazete •• matbaaya ait iti• I v tu. Sonıra bıraktığı söze t ekrar: du. Hır şey dernedı. F akat çok 1 - Reisicümhur Hz. tetkik 
için n.üdiriyete müracaat edilir. ._ ~ başladı: 1 geçmeden oğlunda biraz evvel- seyahatlerini, şimdiye kadar uğ-

Cazetemiz iliıılarıa -'uliyetinl ~, / 7' b ık· · dd · 'k 
kabul etmez. ••./ \ ı - Evet, anne, dedi, en onu ı şı et ve ıntı am arzusunun ramadıkları Malatyaya doğru 

" / \ ı görünce öldüreceğim. Buna i- ver'Ciiği hararet yerine bir dur- tevcih buyurmuşlar, trenle va-

•ll111•c•ml:ıln h•ll•dll•lı 
ı•ltll 

ı t • 4 • ' l o 1 

B ugünkü hava I ' ~ J nan!.. . gunJluk geldiğini farketti. Ar- tanın bu zengin ve güzel parça-
d f ', 

1
1 ', f 1

1 
- Ne söylüyorsun oğlum? .. trk o deuıinki adam değildi. sını teşrif etmişlerdir. Gui. Hz. ı l Jün en fazla hararet 8 enaz 4 i. . 

Ve hava I '~ \ I Böyle fena fikirlerden vaz 1 Belki intikam almağa myet et- Malatyaya muvasalatlar:ını mü-llugün ruzgdr poyraz / ~/ · • · k d · ı· b' _,, b' k 
· geç . . . . .. .. tıgı a rn şımc ı · ıı-..en ıre ~ teakip bir telgrafla şimendifer 

bulutlu. @ --.t 'l:m. - - Bilakis ... En necıp duşun- şısma çıkmış -0lsaydı ona bır ·siyasetinin kahramanı Başvekil 

IF ~ '1' to ı-A or. / .l.O M..'T'. ce olarak bunu buluyorum. Son şey yapabileceğe benzemiyor- İsmet Pş. Hz. ne pek isabetli i-
- lO M. ' \ / ra ıbeni bir katil diye tutup du. Annesi dedi ki: mar faaliyetinden dolayı takdir-

i: 1 Ç \ mahkemeye götürdükleri za- - Böyle kar~ ?ü~ün.celerden !erini izhar buyurmuşlardır. Bü 
' \ / man ha:lclmnda hüküm verecek vaz geç ... En ıyı ıntıkam u- yük Reis, bir münasebetle de-

11 Bayram ! olanlara deyeceğim ki: nutınalctır . . • · 1 mi k · ·a.-ı.....ı..._._ 
, \ ı k . O d. Ş. d. daıl mır yo unun me e ete getıro- ""•••Jr .ı bil m•c••i:ı ' ' 

, . . b ~ _Beni mahkı1m mu edece sı- cevap venne ı. ım ı ceg· ı· faydalan saymışlar _ Dostlarımdan bınnı ayra- ' l d · B 1 ·~ S ldan rd 
kak ·· ·""'- niz?. ··Beni ve çocuğunu hıra- gın, da ·gm üştinüyordu. e - Cüml' 111rı'yet hu''ku'metın· ın' tesbı't 0 ••i• ..-e yuka - qajı: : rnn birinci günü so ta gor- va ,. • r d' k' k ·1 1 d'k ( ) H 

t üm. Acele acele gidiyordu.. tO M'l' ·lO ~ · ,.,, kıp başka bir erkekle ~aça~ 'Y. 1• 1 genç ansı e ~v .. ~. ı • ettiği projeler dahilinde muay- 1 - Su tasıyan 4 · asta-
' , ı 1 k · · bir kadını öldürdüğüm içın mı len ilık zamanllan duşunuyor yen zaman zarfında vatanın bü- lık (5). elamlaştık ve bayramlırkaştıd ... ~ = makinafı T. Yuvası (M. Merkızl) şıKI ilen atı/aşılıyor kt, merzl- beni mahkllm edeceksiniz?. mazinin tatlı hatıraları gözü- tün mıntakalannın çelik raylar- Z-İsyaneden (3).Nide (2) 

!emen ayrıldı ve ayn en e- /erin fıer noktası en aşagı 60 m kineli tüftlin ateşi altındadır Ben lbu kadınla sevişereık ev- nün önüne geliyordu. Ha~n~e la biribirlerine bağlanacağını i- Kedinin düşmanı (4) .. 
iki: .. · k ı·k d b'lm k · · 10 'limet- ,._._ 1-dı"m 1-"'vacımızdan iki se.- ki durgunluk, hareketsızlık 3 Rabıt edatı (2) Parçı B. der ben bayramdan Gu"nun" en muhım as er 1 e e ı e ıçın mı •v r- -~· • ~ • •d F b··-"--d fade buyurmuşlardır. Büyük' - · 
- ıra , Fran- pında yapılm.ışlardrr. ne S-Onra bır .oglumuz O• u. a- w1<1<Uı ı. . (4) ıf .. t k' · n durma var ne meselelerinden birisi de ba A ,,__ ı t A Reis diyor ki: "Demiryollan, •· 1 ıuş e ıyım, e Mukavemet yu··ala~ bı'rblPle- ,kat çoc_uk daha bir Y""'ınıa. s- rau.u:ı.sen. e er geç ı. na_- 4 B' . ka (6) y O k ı da 1 akt dl'an tahkimat • ·• ~ ..,.. tüfekten, toptan daha mühim - ır nevı şap a inlenme! radan oraya oş. ;ıa 'dy.apı.,_m a .k. yıldanberi rinden 2 500-3 000 aralıkla ve mıştı kı anasız kaldı. Be~ an- sının kendını .. ~ırakıp kaçtıgı (2) 

ı ' redir bu Allah aşkına! Bıınun ış1en tr. rıcansa ı ı . . ' ' f ·1 neın torununu büyütmege mec- zaman pek kuçuk olaın çocuk emniyet silahıdır. Demir yolla- ~ u'fuk (3). Nota (2). 
·, ti evk neresinde?..... beşladığı bu tahkimat ıçın tb~- 3,500 - 4,000 meiltrd~ -~el'.ab.e ı e 'bur oldu Karnnı çdk seviyor- büyüdü. Eski 'karı koca hic; ıbiri rını kullanacak olan Türk Mil- 6 Orta (3) Beyaz (2) 

Ertesi gün ayni adama bay- marn 10 milyar frank, yani .1
• ve şekil.de. ~öster· 1.gı gı 1 .~at- dum Fakat bir ün onun bana birlerine tesadüf etmemişlerdi. leti, menşeindeki san'atkarlığı- - · · 

f, ım yerinde rast geldim ... Afal zim para ile takriben 800 mı!- rançvan dizılmektedırler. Boyle .. · · g b ııak G ad 'lk · tı'k d'' ün- nı, demirciliğini tekrar göster- 7 - Masset ( 2). Nota <2>· 
000 · ı··· d kib' ıkı satırlı•{ hır mektup ı ıp enç am 1 ın am uş 8 Bag- ışlarna (2) Ufuklaı d d 1. .. d n çıkarmıştır ce 2 metro genış ıgın e ır · • mı'ş olmakla mu"ftehir olacaktır. - · ' "al kalabalığı seyre ıyor u... yon ırayı goz e · ık • la u bulup celerini arkıt büyüyen çocugu-

: \ eni gördü, yanıma geldi ve bizim Mill! ~üdafaa bütçemizin ~mt~kaya 60 mak~nlelıi .tüf~- ö~~~~~ a.;1ç.i:1~':yd~ğu~ ar- nun karşısında bir tarafa atmış Milletin hayat ve saadet ışıklan ( 4kıı~°t\ le~ <3{) 
ı. rtından çocuğun biri inip biri on dört mıslı para. g~_n bırden ateş ~~vıı:mesı muı:ı zuyu inkar edemem. Tekrar bir tı. Fakat çocuk büyüdükçe ge- bu yollardan gelecektir .. " 9 - N 3( ·) az (2 · 

. b' kun olacaktır. Bırıncı sıraya gır . ek b ,.... k b"yük' Bu"yük kurtarıcının bu so"'zle- 10 - amus 2 . Nota 2). nen kira eşeklerini göstere- Fransa bu parayı bı~den ıre _ ff k 1 d. . gün bu kadına rast gelırsem o- r auası, gere u anası 
11 

K f (
4

) K (
3

) 
k. mege muva a o an uşman · ·· · · ·· ·· fil' ·• 1 ·· ıı ri,· Layemut şefin, ıbir zamanlar - ey · ase · .. ı k: veremiyeceğinden bu tah ımat 'l ' hl k , 1 'd k' nu mutilaka öldüreceğıme soz ıçın uzunt u o an sua er sor-

ş b ' h k • · d · sı a an veya . ıt a arı gen e 1 
· b ·· ·· t • başlam ştı Her rocuk gı' a~dı· polı'tı' ka cereyanlarına yola - u ayramGan er es ta çabuk bitemiyecegın en ış 'k' . t"f kil . t f veıırrıiştim. Işte en o sozu tu - maga ı . ~ -

eı~' 1 
1
• ı . ,emnun olduğu halde eşekler on yıl sürecek ve 938 yılı sonun 1d ıncı shı~anınd'lu enkl edr'. ara ın tum. bi niçin ıonun da bir genç anne çan İsmet Pş. Hükumetinin şi-

1 l· 1\ ı 1,. ,üsteki olsalar yeridir, dedi. · · anta rıp e 1 ece er ır. Hakimler! .. Sizbnndakast si yoktu? .. O zaman büyük an mendifer siyaseti hakkındaki ' 
da bıtecektır. A . . d .. lm 1 -• f'k' 

1 
· · 

11 1 
b ' 

f ~ \l · 1 rtık bir gün evvelki şikayetini Al razının uz o ayıp anza 1 ve taammüt denilen şeyi mi gö- nesi: ı ır ennı e e tutu ur ır sara-
1 ı r • Tahkimatın mühim kısmı b 1 d ğ · d" 'l'h >'. S "- · · h hl 11 .1 ı • eırlatmaya lüzum görmedim. u un u u ya~ı uşman .. s.'. a - rüyorsunuz?. ~yle olsun ... Ve - en 'ueıu sevmıyormusun, at ve vuzu a ortaya atmıştır. 

• ·~. ' iSelediye eg"' lence mi? manyaya karşı (Alsas-Loren) larnım ve kıt alarmın olu za- receğiniz hülmflfi ona göre ve- küçük, dedi, eğer seversen böy 2 -Aziz Şef, Adanada da mü 
~ i ' mıntakasında ve bir kısmı da viyelerden istifade ederek so- riniz 1 le şeyler sormazsın... Çocuk him bir nutuk irat ederek 

0 
ha-

h lı: :J . : : 
1 ~'Son Po~ta" bayramdan hah- Fransız - İtalyan hudut mmta- kulmağa muvaffak olabileceği · bu cevap karşısında susardı. valideki sıkınları ehemmiyetle 

· ~ ı , 'ı:ler~en dıyor: . kasında yapılmaktadır. mukavemet yuvaları ise ayrıca tir. Yalnız tabii bunlar, karadan ı Torun ile ıbüyüık anne nazarla- tetkik ve bu hususta ileriye sü-
! ıl ıı ·, , ~'Eglence yerl~nnde her şey Fransanın bu yeni tahkima- piyade havan toplarile teçhiz e ve havadan görünmemek için rının biribirine rast gelmesin- rülen sıkınların esbabını izah 
: ' ~ : ; . l dı ~a~~t tek hır şey yoktu: tı bizim bildiğimiz gibi beton dilımekte ve her makineli tü- Fraınsız gizleme ilminin bütün 1 den kol'karak susaıJJ.ardı. . buyurmuşlardır. C. H. F. nın 
: ~\ ' 1 ~ledıye . .. duvarlar gerisine ~e.ya ~ırhlı ka fenk yuvasına 4 ~~et piyad~ ha incelliklerile ve tıl:bii v~. sun'! ' .. F.'.l'kat bu :aı_nanla~ da g.'?~.1 • bu memlekette en salim esasata 
;1~ '1!1'ı \ z.A~n arkadaş! Belediye gor- leler içine ~erleştırılmış ~opla- van topu yerleştırilmektedır. gizleme malzemesıl«:_ mu~m- ~~yük a~1!~sının daınıa k':1- istinat eden bir fırka olduğıınu 
~:ti JI : .sın hemen yakana yapışrr nn toplandıgıtabyelerden ıbaret Bundan maada zırhlan daha mel surette gizlemege tabı tu- çük,, dedıgı çocuk artık hır kaydeden Reisicümhur Hz., 
f':1tı•ı1 ~: . . değHldir. Bü!ü~ ha~bi~ .tecrübe katlım düşman tanklarına ve zırh tulacaklaırdır. . . . . del~kanlı .olul:'ordu. Yaşı iler: muallimlerin, memurlann ve 

Ar.zl ŞUkran 
Pek lcıymetıar zevcim Keçeci zade 

Kdzım Fuıt Beyin ululü ebedisi do· 
lay!sUe cerlbadar kalbimi teselUye 
ve cenaze meraalmlndı bulunan eh!bbı 

ve akrabaya bizzat teşekkür etmeğe 
lztirabım mani olduğandan tefekkü· 
raıımın muteber g11etenlıı: va11taslle 
lblAğına vesatet buyurmanızı rica 
eylerim. Merhumu• reflkaa: Loman 

alel'itliik münevver gençliğin 
vazifelerini hatırlatmışlardır. 

Gazi'nin bu nutku, vatandll§ 
!ara yeni bir kuvvet membaı ol-
muştur . • ııc · l - Vay ben ey~en~ mıyım? leri gösterdı, kı bu gıbı tabye- 1: arabalarına kaırşı muharebe Topların ateş mevzılen ıçın lediıkçe ~~~etı de a~~ştı. ~ı 

' ~ ı ~e çıkışırsa halın nıce olur? ler ve zırhlı kule içine alınmış için dahi işbu mukavemet yuva hiç bir hazırlık düşünülmemek hayet bır g.un . kendısın~. ~k'.P 
ım 1,.• ı ~ Hazımın balosu ! veya beton duvar ge~sine y~r- lan daha müessir bir silahla ya le beraber topçu gözetleme yer eden annesıle '1~k ~e:f~ goruştu. ~•-> Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalanmzı ~-

~ GalatadaÜnyon hanında kt!n ONYOl'f slGORTASINA 
Yaptınnız. 

~ ~ A : Karagöz balosu ıundan can yakıcı ruhu da top degıl, ile doldurulur toplardan a:ma- Bundan maada muharebeci benı .ba?~nın af!~u:ıesını temın 
:tr- 1 ~sediver! bilakis makinell~ tüfenktir. Bu yıp makineli tüfenkler gibi oto kıt'alar için cepheye yakın 'Yer- etmek ıçın degıldı.r. K~~ınlık 

Türklyede bllil fasıla icrayı muamele etmekte olan 

1 ,,,ı, s Geçende Hazımı gördüm, leştirilmiş toplar yenı me~ı.le ni 35 milimetrtıJik toplarla tak !eri ve cephane depoları gayet ~m ona ~er şeyı ıtıraf etmış 
t ~Y · d1ll dedi ki: re karşı ~a:ı;,anacak h~ld.e degıl- viY'C edilmektedir. Bu toplar da mükemmel dlarak .betondan ya tı. Sonun?a. .. .. . 
): •r ı -23 ıubatta bir balo venyo- dir. bu gunun en tesırlı ve -~n bizim bildiğimiz gibi arkadan el pılmaktadır. -. Senınle goruş~~· de~, 

0
11: r F · hk' · d • ' ururum buna manı ola:bılır· fa 

1 ı 1 - Peki amma, sen bana tele- sebepten ransa:ı~ l:'enı ~~ .. 1- matik atış yapmaktadırlar, lel'de betonlu ve gerıye ogru g · . ' 
1 

I 
~J · '1· 1 . eti m~t ağınki~ dela'yetu~!1enıçkıne guomalarul-

1 
İşte, Fransız tahkimat şebi-! delhizkari sığanaklara daunutul ~=~!:\ a~~:~~:1g·~~üş:~ l ı•ii~~~ku~m~p~ao~y~•s.:_ı 7bır1 kfıere u!famadan ıigorta ya:.ptılllr~m!a~yı!n!ız.~~~ 

.,,. , r - Nasıl edeyim? muş ma n 1 
• Y v kesinin esas müdafaa ve muka- mamaktadır. d 

0
_ .ı..· k d k 11 _ , e e on: Beyoglu - 2002 .. 

"" ' '-'l ı kted · k k 1 · d yıor um. ğ'lum, uır a m o-&...i :ıı 1
1 

rr- Her zaman ettiğin gibi! teş.ıu ey eme ır. vemet hattı budur. Bu hattın Mu avemet mer ez erın e, f b' h - d .......................... . 

ÜN YON 
"" "! JI · · · · d.. b' kl d · t tesh' · casını u ak ır eves ugrun a a ------~. . - Peki! dedı gıtti. O gün- Bu sebepten Fransa ort ır hemen arkasında, harp başlar sıgana ar a ten~ıra • . 1~ ış- feda d b'l' . 1~ .k· k nd' k _ • 

ı . be • cak . li "f k al . . 1 . ..k ld Haırıçtekı ha e e ur' a ın e ı a ITTIHADJ Mı• LLİ 11. oı n onu an Bayramın taraftan makine tu e yuv a- ' başlamaz toplar mevzıe gıre- en mu e~me ır.. . .
1 

b led' - · çocuğunu unuta-

el,; ,; günü gördüm. Daha bayram rile örülmektedir. Her makineli ı cekleı:dir. Toplar endirekt atış vanm zehırlenmesı haihnde de- bn~l~ e~ ıgı d' ~ 
"- , . . . . .1 . d ld • · ı ır mı zanne ıyorsun .... -;tf _ 1n'lllldan .evve~ elıme yapıştr: tüfek yuvasında (mukav~me~ yapacaklar ~e sırtlar gerısınde n.ız altı gem~. erın e o ~.gu g:- .. ~ 
ii. ,d~ Hanı benim baloyu yaza- merkezınde) 20 adet makınelı kapalı mevzılerde bulunacaklar bı uzunca ~ud~et ~eneffus edı- Uzun muddet 4 

eıe,~ k:tm? tüfek bulunmaktadir. Her dört dır. Topların zırhlı kuleler içi- lecek tazyık .. edı)Jnış h~va depo ll fıçıl ud~ dinlenmiş fevkalade 1 ~ 
, '\ t ~B- ~ani sen bana telefon e- makineli tüfek .?ir kızak üstüne ~e .. alınn:ıası, önlerinin.be.tonla s~ ~~ vıı:r:.. Duş~an zehırlı ?az.le , DİİJUK'DA R k sn 4 Harik v~ hayat üzerine. ~igorta muamelesi icra eı!erlz. ~ ~d.ektın? konmakta ve boylece her muka orulmesı onl~.n havalelı b~r ha- rı.nı ı~h~lal ettırerek ;anı ter- ı uu H a 11 1 4 Sıgorhlan halk ıçın mlisait şeraıti havidir. 
ı, a 1ı~ Ha! Hakkın var, fakat üç vemet yuvasında beş kızak bu- le sokarak duşman topçusuna kıplerını bozar.a~ mazarrat~aı;- . . , Merkezi ida e ·. G 1 t d U H d 

Türk sigorta şirketi 

r ... . Ji dür o kadar istediğim halde lunmaktadır. Makineli tüfekle- yerl1:erini beli etmekte olduğun- nı yok etmek. ıçı~ ayrıca şımık ı I tavsıye edcrız. Galata· Beysıı t ı · r sı. a a a a nyon anın a 
9( ~ı'ı 4

il'11edim! rin hemen cümlesi tanklara ve elan topların tahkimat içine a- müdafaa tedbırlerıde almmıştır. 1 ~obk .ı s ve Si • Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 
riJ

1

,'; FELEK zıhlı düşman siliihlanna tesir lınmaması esası kabul edilmiş- ClNOGLU . ______ __ ·~~~··~- Telefon: BoyoJ!lu-2003 •tt++t•t 
ı 1 Mlll' g~f' f idi nımanı: l18 --Ve .. Titreyen, zayıf elleri le 1 - Nereye gideceğiz.~ 1 Sık srk sancılanıyor, ölüm aza-j örtmeye çalıştığım kirliılikler · 

1 
:ı.iş bullmalıyım ... 

s:ı: ı ~ . 'ı ın 1 saçlarımı okşadı okşad ı , başımı Düşünmedim: bı geçiriyor. Damarlarında eğer 
1 
tekırar gözlerimin önüne dik- Elimden geldiği kadar onun 

- l 1 ~ göğsünün üzerine yasladı. - Niçin?.. bir damla kan var ise çok iyi. mekten başka neye yarar? .. Sü sözlerine, tavsiye ve nasihatleri 
! • , ı.s. Ben gene ağlayordum, o dü- O kallktı, ben de kalktım. o gi Rengi zaten sarı idi. Büsbütün kune, başımı dinlemeye, ma- ne sadık kalmak isteyorum. Za-

' 

ı ı> şünüyordu. yindi, ben de giyindim, o yürü- sararmış, koyulmuş. Sanki be- sum, mümkün olduğu kadar ma ten, ruhum, hissiyatım benli-
• . * * * dü, ben de yürüdüm. O ilerledi, yaz teni mavilleşmiş ve üzerine 

1 
sum ve temiz bir his ve ruh be- ğim de bu sadakate mü~eit. Fa 

1 ~I~ · Göz yaşlarımın dindiği ve .. ben de bir gölge gibi onu takip koyu sarı bir renk çökmüş gibi. 1 raberliği içinde yaşamaya ihti- kat, muhakkak ki bu adam pey 
t 1 :t' Onun tamamile sustuğu bir an· ettim! .. Onun tamamile esiri gi nefes alama yor, merdiven çıka 1 yacım var. Hayatımın heır han- gamber gibi biır şey. Bıınun ka-

'tl ~-~ Et~Dl JZZET daha geldi. Ruhum sakin ve te- bi idim, hükmü altında idim!.. mayor, biraz çalıştı mı kesili- ~ gi bir safhasını hatırlamak is- dar temiz yürekli, içli, fazinet a-
J)'l 1:. . . . mizdi. Başımın hafiflediğini his * * * yor! Eğer, Rüştü Efendi öldük temeyorum. Korkuyorum, buna şıkı, hür fikirli, prensip sahibi 

1 , r~~.im ve .. Ondan sonra, o-1 ~Y.~ ~~ varsa hepsııu yusun, sediyordum. Sinirlerim yumuşa -Yirmi giin sonra- ten sonra,Emineteyze gelip ona lıyorum, dehşet i~inde kalıyo- a~am olmaz. Öyle derin biır his 
1 ı. t )ılltün hayatımı anlatmaya gotürsıın !. mış, omuzlarımdan sanki sene- Öğleye kadar uyumuşwn. • yardım etmeseymiş belki şim- ruın. İsteyorum kı, ben yallnız sı, öyle yüksekten bakan bir ru 
_; d lr· Gözlerimdeki yaş git· j . • ~ • . . !eri.~ .Pr~nga gibi sırtım~ y~~- Annem uyandıırdı. Fakat, göz di o da çoktan ölmüş bulunacak gene on s~kiz .?"aş~nda~i güzel, hu var ki. Bir defa bile e~i eli-
~ \ ~ sıcaklaşıyor, y~~rnn 1 Gene bır s~~l'.'e geldı ~ı, ~e~ ledıgı agı~,. ~a~ınmaz bır Y:1k kapaklarımı açamıyordum. Ba. :ı.! Artı~.iyice yaşlı_da. Ölmedi- genç, temız, bon, ıde.alı~t, mad- me uz~tıp ta .d~kund~adı, bir 
11.· 1 ~< alev yanıyordu!. İçımı bo- susmuştum, soylıyeceklenmı bı kalkmış gıbı ıdı. Fakat, kendım şımda, boyun damarlarnn - gıne degıl, yaşadıgına hayret d~ye bakmayan Emırganlı Bel defa bıle benı opmedı 1. Ve .. Sık 
J: t s~• göğs~~ü darlaşt~an : tirmiştim. Fakat, gözleri~deki de bir boşluk buluyordum. Ka- da bir şişkinlik vardı. Bilmem etmek liizım. Sanki, benden da- k~_Y~ olar.ım, dün yay~ göz~erimi sık geliyor: 
. ' 1 ı~r ıse hepsını atmak, hafı- yaş musluğu açık kalan bır çeş rarsızdım. Hayat ve itiyatlarile çok uykudanmı, yoksa hasta mı ha mı az bedbaht, daha mı az butıın gunahlarımı odemış, bü- - Nasılsın? .. 
rı 1 

l .Jiaki bütün pası silmek, göz me gibi akıp gidiyord:ıt bütün bağları kesilmiş ve orta- yım?.. çileli?.. Fakat, annelik şefkati t~n itiyataı:ını _te:ketmiş. v_e ye- Deyor, kendiı:inde büyük bir 
'.aı c · a ıden boşanan bu yaşlarla O, hayret içindeydi, alnında ya brrakılrvermiş boynu bükük, - Yavrucağım kallkmayacak gene ölüm anında bile olsa onu nıden gell~ış b~r ınsan gıbı aça- kurtarıcılığın gururunu duyu-

. ru11ak, günahlarımı arıtmak ve yüzünde hüzün ve ıstırabın dili dönmez, kafası işlemez, tu- mısın?.. ayakta ve başımın ucunda tuta- yım~. Hal~ de hep bana bunu yor! 
~ ~·a->rdum ! Ve.. İstiyorum ki, çizgileri kat kat olup birikmişti. 1 tuk, sersem, apta1 ,bir haldey- Dediği zaman gözlerimi zor biliyor. Daha il!k görüşünde bu ' tavsıye edıyor, Ve .. Eseırini korumak, ona is
. : J'İ bu zehirli, kaynar göz yaş Beni dinlerken sadece bir teki ldim. Ne yapacağımı bilmeyor- açım. Zavalllı ıkadın üzerime tit şefkat kanat olup yüzüme geril ( - Hiç bir şey düşünme. Her tediği canı vermek için gene 
j :rıi'.lrık alınlı, arık ruhliı, te- kelime söylediğini işittim: dum. Gene iılk hareketi o yaptı. reyor; beni gördükçe ağlama- di ve .. Beni ona affettirdi. Ben şeyi unut!.. her gelişinde çenesi yorulup du 

,il: ,,ive idealist Belkiyse, Emir- ' - Yazık!. Ellerimi, ellerinin içine aldı, ok mak için kendisini zor tutuyor. de affettim. Zaten, mes'uliyet l Deyor. Ve .. İlave ediyor: nmcaya .kadar bana tellkin yapı -! , korusunda Cahidin kolları 1 
Ve .. En son hükmü: şadı, ve .. Birden verilmiş bir ka Fakat, sesinde, bakışlarında, ve kabahatlerin tasfiye ve mu-1 - Sen faziletin çocuğu idin. yor, benımle meşgul oluyor! 

·1ı ı .ı ·na ken.disini. ~~ren ~elkiy- 1 - Za~~llı kad.ın... rarla: . . • . duruşunda o ağlayışın çok ~a~a hakem~si için a~tik n~ sebep,ne Gene. _f~iletin esiri. olacaksın!. Belki, onun bu sık srk .ge~~~leri 
e. b,ilındakı benl.gı versın, bu · Oldu; ;lave ettt : - Haydı kalk gıdecegız.... acısı ve sızlanışı var!.. Muthış de vakıt var. Boyle bır arzu ya Geldıgım zaman daıma seni bu olmasa, asabunın gerıldıgı ve Ç c laıdün içinde kir ve gün:ıh .. 1 - Kabah:ıt sanki sende mi?. Dedi. Sormadım: te çökmüş. Biır deri, hir kemik. raları deşmek.ten; gizleme ve. yol üzerinde bbraz daha il 
~ • r 





· .......... --
3()00• mağşuş nl\ınune ! Borsa komiserliği ,.IJ';209!!!N!!!!l.!!!IJ!l!l!!!!!llll!!!!ll!!!lllll!!!ll!I!-• 

İstanbul belediyesi 1930 se-ı Kambiyo borsası komiser V'L''Eft my•ıı 
. . . nesi zarfında 11 bin yiyecek ve vekili Abdülkadir Beyin Borsa D9DIJ uı it 

· -~ merakh roman gibi 

(Bq tarafı ı ına salufode) ,~urluclur, sular kabarmıştU: ~e. içecek nümuneai tahlil etmiş- , komiserliği vekaletinde ibkası ( LIND I" L•Dıııut ) 
rakte kadar nerelerde ya~ı- fiddetle akı~or. ~a~ ~endıs1.':11 tir. Bu nümunelerden 8 bini tekarrür etmiştir. Abdülkadir 1 l'JO RDlt DRO 
cı ve gizlendiği kendisine sorul akıntıya d~. s~l~yor.Yuz muvafık ve 3 bini gayri muva-llBeyin Tütün İnhisarı mürakabe 
nuştur. m~ kadar böyle gıdıyor, fa- hk çıkmıştır. Halkın sıhhatini heyetine tayin edileceği tahak- -Mahkiim naııl kaçınıt ve kat bır aralık kurtıilmağa m~- esaslı surette tahrip eden bozuk kıık ctncmi~tir. 

Ya.,;: :.:lf v~ al~ı- ~~!r:~=::;a: :=~~ sa=~~~:::z~;:ıe :-o•n!lllı-ul!!K-!IT!!!lll-W111V-l!l!!!!8!!E- ı 
, pm malumata gore Huseyın ~ . . • her belediye ıubesı mumessılle-ı U 1 1 1 

irar hadisesini şöyle anlaunı.-= il~~erken kulağına bir rinden mürekkep merkezi b~r • 
, ır:.. . . . N~ı :,:k;,...iai naııl hey'et teşkil edilecek ve bu he-1 PJY ANGQSU 

Huaeyın, ıdam geccsı otomo ., yet zaman zaman muhtelif mın-
1 li'lle Iİyaset meydanına nakle- E f BfJl'llllted· . ...,_ takalarda teftişler yapacak müi.crnmel lılmindc 

RAQUEL TORES 

ve MONTE BLUE 

BEJlZ GltGEtER 

• • • Bu;:iin ;\ 1 ... J 1 1\: SINl.tASINllA 

OOZTIBll fi umeıcıı BIGDl1Tl 
Kahkaha kırallarmın bu gayet gülünçlü 

filmini her halde gidip görOnüz 
~~~~~ ................ ~ 

ASRI SiNEMADA 
KÖl'Cfİlen 

Gönüllü Asker 67 -82 
ı lilirklanen if"ab~~~~i kutoplay.~l ileri!a~:=~~li::ı :ı: manuyEac.aktırBa. l 1 ' ~T~ıı !'NEMl~I Nl%U nın utun vvetı ı e k . _, . "rü ııaıld yıp- at yo u 1 Birind derecede bir film olup büyüt ma.affatlyeı kazaıaıyor . 

• d kurtul Ot--ı....:ıo yor. Bu aralık, agaçta mavı bir Eyıp - Emınonu caddesının ıır Bl.'Yl~,. VARYIIT 
• elepçeleri zorlayor ve kelepçe eııtigını go Y~ ve :mı- . . .. .. . . ı •• 1 llaşiyo: Bu ~n ıaaı 16 1-2 ınatlneslııde we suvarede 
7r en • uyor. .. ~ caket görüyor ve anlayor ki geçen seneEminönünden Balata ; ' ı .. ~ E: 5 PLF.NTE9 RS'la ile ASSO ve ANA 
ıy;se1tgahı:r vanı!:ürtee~ ar- ba caket genç köylünündür. HÜ kadar olan kısmı tamir edilmiş- 11'-ut.\RUJI \'L":\ ,\\; <ll'~:ıu:T 1 

~b·iU:~ k er H" c~za t= eeyin, hiç tereddüt etmeden ca- ti. Şimdi de Balattan Eyibe ka- Hı"·ETl:\I. · TL\ISJJ.U:RJ I •••········· ••• •~M+~M~~~ "Idı ur cnbekluııeymBo inti- keti sırtına geçiriyor ve tenha dar olan kısmının tamirine baş- 1 Bu gJ :ı sa•ı l4, o0 tc hıri:ıcı i Pek nkında: llepiniz<n mahbup yıldıZJoız olı~ak: 
ı e ıııraıımı eyoır. U bir ...,dan Ak edik k.. . ı~"--tır B ·· betl Emi matine olarak i'mi )) o ı. y H A N S dır 
rr çok sünniyor. Sıra kerıdi•i- . y.. g oyüne gı- ~"~"9d ' ~ munaııe .. e - FR \ . '-;ız TIY \TROSl • .\"IH (;üu!_. Genç. •. parlalı olop pelı yatında 
~ geliyor. Fakat bu sırada el- nyor... • . .. lanontaünkadarcn ~ ot~busler ~a- c ı r il ı s T ı N ,\ M 1 k 
!Tİ ke!lepçe ile zaptedilmiş ve Akaecfik köyuncle . ı~leyebilmektedir. OikblciPınNatin<e> ,•".~ '·81· dl•... e e sı•n emasında 
rarma imkan mevcut olmadı- Hüseyin köye mütereddit, Cadd~ın tamıri bitince otubüs- " ' • J 

' 1 zannedilen bu mürteci, karan korkak admıl~rta giriyor ve kar ler Eyıbe kadar işleyece.ktir. A<\~7Yü~'ı ,','! .'a ~·;1 .~:ı:.· ;o te •: 1ra ,.KıııeUbaşylanRacakUveKıalyc1Uıtııünt!lblrLDopelrcZt o1m 
im kesafetinden istifade ede- pmıa çıkan bir eve yaklaşarak Tarla farelen p A 1• 1 .\ T s 0 y 
~k yere atlayor, kaçmafa bat- kapuıım vuruyor.. Muhtelif vilayetlerden gelen ~a:ınki paıanes i akş3rnı ukbi 

Amvahitte zabıta memur -Tak ~L. . malOmata bak:ıhraa bir kaç bin umumi üıe me + nam pek sevimli ıemaşalı mmdc gôrcccbiaiz. 
gözleri karanlığa dikili- İçerd.en bır kadm seııı: dönümlük ekilmiş toprağı tarla l':XtıFııo;-.;ıı.. ı ı "l'l·ı ı •••••••••••••• •1MH1.e•1MH1.e•N 

fakat idam mahldimu Hü- - Kun o?.. fareleri istila etmiştir. Hüku- . ! ı- ı · ·······n••rJ.lB .yırun çapraşık dar ııokakl!ara - ..... :.... met derhal bu fareleri imha için 1 Sinema • Tiyatro _ ;t CE EN M 
ald·~ görlilüyor.. - Kim. o?... . . . . tedbir almıştır. l B D ıı d • ..,. B t fi h D . . . s. . arü oe ayi • . . . . 

i 
1 

bl".iı;aribi~~:; ~.ubid'liy mekk re-? ır ann mıaa " emşı- Ört kafadarın marifeti 2. cı keşıde 11 Mart temalllerl 4 hmamen han11zc.1 sozlil tıım 
, ınm raz ı ensm e aya Ev. sah'bi l M taf &- Beyoğlunda Mehmet, porta- B k ( .MARGUERlTE MORENO, PHILIPPE HERIAT 
\ 

1 ıplarmı fırlauyor ve bir deli bu daı ..: an u:. aae;a kalcı Faris, Sabri, Mercanda 1931 dedir. ISJAD lfllllnsJ <aaı u21 ~~·: C GASTON JACOUE'l' ve DANIELLE PAROLA 
• • 

1 
bi bütün sür'atile yalın ayak ma pıya ge ıyor ve yuma Halil · · l · d k · ~ ~~ ~ij C f d • 1 ı>şuy« karşııımda yağmm-dan adanı a- hı 

1 
cHı < ısım enn e 1 şa I 

1 
.. , I~ tara ın an pek yakında .............. sinemasında 

~ • ··• kıllı ııılanmı• çehreııi soğuktan sar, a11s isminde bir adam SEYR SEFA N l!l·.K .... Rl.AR 1 Gediz aazbklarmda tavakkuf '" la k etm • ı Hal' · ı B · · · yorgunluktan ve açlıktan ren- avga ış er ve ısı ta- --· 
• \ U yol; kendisını Menemen- .. k be • .. , . d . banca ile sol kolu altmdan ağır Merkez accnıa: sı Galou köprü K.ımeıli : _,......,...,....,.._..,...,...._ ...... ....,_ 

J • ~ •ki fabrikalar civarından Ber gını ay tmış, gozıerı aıma a:1 ı d ı ı ''w"J'-">.Jo.-" ....... .A.;.....~vv,...,,,...,.... 1 ' - f d b' ·· surette yar amıs ar ır. I Ra<ı B. 2 11> ' Sub· Acentesi · •' ~ 
J : una pesine atıyor. Havada ~a ı tarassut e en ır genç go Ark d k Si;kecl =-.iuıı~rd;: zodo haıu İ 3 perde MAURICE GHEVALIER' · 

rf···r· b' _ M.. . ırilyor a aş avgası 1111 mn 
ı. t ı ır yagmur var.. urtecı Am.. • • . be M . K . 2740 " k 1. 8 h 1 l ıçmakta berdevam.. Arasıra .. - . uca_dıyoı. - .. n anısa . aıınnpaşada arabacı Kamil ;,a i ı: u a ıa 

\ , iruyor etrafını dinleyor gel- koylerındenım. Bır ı~ım vardı 1le arkadaşı Hakkı kavga et- A Y''ahk sür' at 1 11111111 Nabi Zel- i il. Elhamra ve Melek 
1 

Fi yol~ tarassut ediyor ~e ge- bu taraftan geçiyordum. Yağ- mişler, Kamil bıçakla Hakkıyı 1 
• koşuyor. mlltıl tutuldum ıslandım ve has dört yerinde~ ağır surette yan postası Gı~e her Rll" saat 13 ıcn icihı· 

I Bu fasılasız seri ve şuunuz talandım, kamım da aç Allah lamıştır. Canh yakalanmıştır. (!\lenin) npuru 24 Şubat ren açıl.ur. inem•l•nnda birden gi!ttcrlleıı 
t kuluk, nihayet Gediz nehri a~kma ben misafir kabul edi- Maskarayı dövmüşler salı günü 17 de Sirkeciden Altı Y•{ınd.ın •••it• socuklar DEVLET KUsU 

d 'lk kk f ha nız Dün tlymoya kabul edilmez. narın a ı teva u mer - · . . . . . ·· gece saat 24 te Şehzade Gelibolu Çanakkale Küçiik-Ev sahıbının hıssıyat nı ve 23 şubat pazanesl ~nö ak,aını 
ıini çiziyor ve nehir civarın- . . . ~ başında Letafet apatımanı kar- k Ed ı B ha · mevsimin en büyük Karagöz halrısu T F S l ·ık fi) d ı ki aazlann, kamışlılcların içi- mb erhamletı~dı tahrif' k • ~~ıyo~ v_e şısmda, manav Muzaffer yanın uyu• rem t' ur nıye' maskeli maskesiz. amamen ransızca öz Q ı min e ka-

l dalıyor .. Fakat zemin o ka- .u surete ı am ırarısı ıçerı gı- da dört arkadaşı oldug-u halde, Ayvalıta ı..aıkacal'. dönüşte zandıı<.ı fevkalade muvaffakiyetin emsali 
nyor Altınolu~ da up;rayacaktır. 15 

c r çamurlu ve o kadar batak- ·· _ . • . maskara elbiseııille gelmekte o- görülmemiştir. 
ki yürliyemiyor, ilerleyemi- Mustafa aga. fırannın b.uı_un. - lan Onniki dögm-üclerdir. Mu"- Bozcaada postası 
t 

d ğu od k k d 1 " Bugün saat 1 den itibaren madneler ,....,._ 
• ~ .. aya gırere en -~sı ı. e zaffer yakalanmıştır. 

1 Geri- r'ıc:at goruşmeğe başlayor. Huseyın Bı·r sır· kat (EREGLI) v~puru 22 ~ubat 
3 - Umanımıza muvaı:alatı beklenen lstanl)ul sıhhi ınüesseseİer rnii 

bayaat komisyonu riyasetinden: 
1 e yapacağmı düşünürken; yalan!~~ ~layor. B~ sırada .. pazar 17 de idare nhtımından Vapurlar 

l ı bk · d" • k ev sahıbının hazırladıgı sıcak Dun gece sabaha karşı Şeb- Gelilıolu, LApse\ı, Çanakkale 
ı .ara g::1 o~eg.e . arar yemek geliyor. zadebaşmda Kemalpaşa mahal .\SIRIA uapııru 28 ~ulıat pa-

n>:~~. ve ıdhakıka ~ıç kimse- N 1 ak l eh? lesinin Sekbanlar sokağında ııa lmroz Bıızcaadıı.p kalkacaktır. zartesi ( ltalva v~ yunani,tnn) 
gorunmeden ve daıma tenha aıı Y a an . . .. . . - - . 
'kalan taı«a • ~ı·k , 1 . Mustafa ağa bir az dikkat e- kın belediye mufettışlennden Dire ıs~e d rı'y dan 

t ~akibe ' M , aga- . 'Ç erı- dince karsısındaki adamm bir Necati B. in evine hırsız gir- 1 ı - 1 Due e Dlı\I\A vapunı 26 ~ubat 
L uı n - kaendemenlicıvaırFın- sahtekar ~ldugun-u belki de i- miş, iki pantaılon, bir caket, bir -ı ucaga ar ge yor. a- • 1 k b' .. 1 k k. 1. t perşembe (Odcsa, Romanya ve 

'

:. d .. ünii ki b 1 k d' dam firarisi olabileceğini düsü ye e ' ır gom e ve se iZ ıra ~os ası Bulg~ristan) dan · uş yor • u yo en 1 ü B .. · ' • · <;alarak frrar etmiştir. 
ı 'i mutlaka zabıtanın kucağı- n yor. unun uzenne bır vesile G M .. 1 •• k h Yakında limanımızdan bar.ket 

1.atacaktır. Bu defa yolunu tle dışarıya çıkıyor ve hemen uru tü Çl aran sar OŞ (A kıı ) s 1 edecek \apurlır 
\ C(iştiriyor, Ulucak deresine köy bekçisi ile bir kaç köylüye . .°~ gece ~aat 21 de Kara- pur: i;aŞul~~· a 1 ıs::la (KAMPIDOGLIO) vapuru 22 

Jlyor; Yamanlar dağına doğ- haber v_eriyor.: . . gumruk ~kııüz .Mehm~ Paşa 
Glerleyor. Vakit epeyce i~er- - Bızde hır ınısafır var, şüp mahallesı Mescıt sokagmda 8 Galata'dan kıılkarak çarşamba şubat pazar (Burgaz, Varna ve 

, 11\iş artık gündüz olmuştu helendim!. numarada mukim Rüstem sar- •abahı lzmir'c perşembe Pirc'yc Kfütence) ye 
, ...,""'• ~eki yağmurun vticudün~e Beş on dakika sonra Musta- hoş olarak Hakkı Efendinin cumartesi iabahı lskcnderiye'y (KALOf.A) vapuru 2a şubat 
1n1u. :.· !tığı tesiTler de kendini gös- fa ağ~, ~kçi v_e, köyltnerle be- meyha~esine girerek güriiltU \aracaktır. l>kenderlve'<len Pa- pazartssi ( Dedea~aç, Kavala, 

3#neğe başlıyor .. Korku ve he raber ıçerıre ıp~ıyor. çıkardıg!ndan yakalanm1!tır. zartc!i i 5tt kalkacak Çar~amba Selinik., Pire, Kandia, Kalamata, 
>lan kendisini şiddetle hırpa- İdam _ fır:~~ı; karşı~ındaki intihara te.şebbus Pirc:"ye uğrayarak Perşembe Kııııkulo, .Fiume, Vcnı~dik Ye 
ir. Firari araıııra uzaktan u- k~labalı~ gorunce kendı ken- Şen konak sahibi Dr. Şükrü lstanbura gıecektır. Tricste) ye 

ı • gah bir çobana, gih bir dıne; . Beyin oğ lı İbrahim Beyı===========~I ( ASIRL\) vapuru 24 ~ubar 
1 :.uya rast gelince, derhal 

1
- E~:'ah- dıyor - yakayı zehirli hir madde içerek . ~A!JIKZA!J~; UIRAD~:Rr.~:R ıalı ( Sanı;;un, Trabzon, Batum 

,...Pııı.< ı fDeniyor, ag·açlıklara, hendek e e ver ım~. . .. _ intihara teşebbüs etmiş, '· VA1'URLı\RI B · t ·· .- ve L 'o vorosisk) e 
1 

dalıyor. u?a .'fagmen me ın goru~- yeti~ilerek kurtarılmıştır. Ö- ' 
.;o.'amanlardan Maniıa da". mek ıstı.yor. Fakat Mııstafaaga lüm teşehbüsüniin sebebi i!;siz- ı K.\RAIH:NIZ i\IU.-.TAZA.,\I LCOSULlCH Llne] kumpan-

11 bek · Vf', l,i'e~ l1<>STA~I l!lk 1 k larına iltica ve cı: Jikti r. u "'' yasının s vapur arına a tarma 
l'!ihayet işte Yamanlar dağı -Arkada8 - diyorlar.- Biz -----!!1!!!1!!!1-!l!!!!!!!I!!!~..!!!.!! Bayram mıınasebetlle yalnız edilerek Şlmall n ~nubl Ame-

yin burada iki gün bir g~~ senden şüphelendik, karakola mek getiriyorlar. Sehpa kaı,: kı- ' bu haftaya malısus olmak ika limanlarına gitmek için ten 
4 ıyO!" .. Buna rağmen elin- gi~~eğ~!·: k il tı • nı ;.~tik bir iştiha ile yemeği! Uzerer zilih doğru bilet verilir. 

fE
geıldiği kadar metanetini b~seyuıın °f. ~ . 1akgl~nıyor ye 1 ~enh soı:ra: Dumlu pınar ı ler nnı tafsilat için Galatada 

fazaya çalışıyor Ar! k ve ıraz sonra ıran ı koy ka- - a ve.. h ( Ll d T ) 
gCSııteriyor, yiyecek, içC:::;k 'fak?l~a teslim ediliyor. Bura- diyo; kahve veriliyoc. varmu p t · gün~ mum ane OJ riesdno : 

~ yor. da ıstıcvap olunuyor ve kendi- - Sıgara !. 23 Şubaı azar eSia1tşamı 1tr acanteaına. Telefon Beyol!n 

1 
bu havalide barmmak, si.ni k1;1rtarmak için istinat etti- Diyor sigara verili~. Müte-ı saat 18 de Sirkeci nbtımın· !! l l!l' "\laya Galata Hrayında 

1 imkim yoktur Hi ğı vesıka etrafında sualllere ma- akıben bulunduğu adlıye teV'kif dan hareketle dotn ZonguJ. ıabık Stltnlk bonma~sı blna-
Maniaa civarına" geç~ ruz kalıyor. haneııinde horuldaya horuılda- dak, lnebolu, ~aacık, Sam. 11ndalı:ı yazıbanelerlnt. Telefon 

ve tesadüfi·- g;w... .. _ Fakat Hüseyin vesikayı na~ ya üç saat uyuyor. ıun, Ordn, Gir-, Trabzon, lkyoflo: 1!499 n yahat Slrkedd 
..... _., ,,.. l dığ · · f Sehpa ı d ve Rize lakelerloc uı-t 

etmete kanar veriyor Bir ııı alJlr mı ıtira a mecbur ka- a bn a ve aynı lıkelelere uğrayarak Kırzadı hanındaki yauhanesint 
P'lıw 80llra ınu, korkuns lıyor ve kendisi Manisaya, ora- Gece .. Saat dördü yünni ge- aYdet edecektir. aıttracaaı tdUmnl. Telefon 

takiben hedefine van- dan da Menemene sevkedili- çe tevkifhanenin kapısı açılı- lıtanbul: !35. 
yor. yor gözlerini açınca karşısında Yük, yolcu ıçıa llrkael4h 

7alıaa do ı Hllaeyinin aöylediklcri bir jaııdarma çavuşu görüyor. Ma1m••et lıaallldül _..._ 
hiicum:"' 

1 F~. Hüseyin, Akgedik kö- Çavuş efendi kendiııine: baaealııe •1--. 
ııaklanmalcta cılda- yüne ilbcaıımın sebebini de fU - Kalkınu !. T. iN : 2114 

içinde vahp hlı)' •uretle anl~~mıttn'· Diy«. O «!-• ceza dakikası- Demıdllecek iUlrıı ber .. 
karplapyor. HaJ vaı- - Ben .~oye vannayacaktmı nm yakla§tıg~ anlayarak: •Deniz ıorplllerini lcnyı fiile 
~ lıeflayorlar amma o gun çok yağmur yağ- - Eyvah, diyor.. ihzar ıerdtı.a. lıatkıııda olan 1ı1r 

• tehlikeyi atla~ ~ dL Sığmacak yer bulamadım. Müteakiben bir hoca efendi lbdn berlD tllebl için llıaııbal vl-
,..,", ,. ,iraz sonra adı bir ~ Elb:iııclcrim ıslanmıştı. Haııta- tarafmdan dini meraııim yapılı- lcyeı ceWeliııe 8 lıulran 919 tari· 

blicmnuna maruz kal lanacağnnı anladım. Yaşadı - yor. Firari, jandannal.-.ı mu- lılndc ıatdlm olnnup 8637 numero 
et kendin' karta ıyor. ğnn bayatta zaten çekilmiye- hafazası altında idam edileceği ile mukayyet mllncnı üzerindeki 

.._ ıek cam ağa~lanna i: ·_ cek bir şeydi. Köye gittim. mahalle getiriliyor. Yavaş ya- luılıuk bo kere fent weyabuı icu 
,_-JICCbur kalıydr ve o~an~~ S~ - Suçunu.!1 ne olduğu- vaş metanetini kaybetmeğe bq edllecetınden mczUr lhıirayı 11nn 
·>~ kaldıg-1 müddetç 1 _ nu bılıyor musunr. lıyor... . almak ftJabut lldcar eımek erzo-

e gece e B babam H İ . . B' ·· 1 - · ıunda bulunan aevaıuı lsıanbul Yeni ';?;;laima ağaçların yüksek kı- k - e~ _acı smaıl ı- - .. ır :WY eyecegın var mı?. posuhane arkumda A~r Efendi tli-
~da geçiriyor. Hüseyin · Mehdı Mehmedın arkadaşı Muırtecı homurdanıy«: 

ftlarda saklanırken- neba- o1an ve ~en.~mende öl?ürülen -. Amcam süt.ç~- Mehmet da :~::.ıııı C:~~~~~~ ~~~i9ıı~ 
_. gecinmek yolunu tutuyo amcam Sutçu Mehmedın kur- yı ılc babam benı ıgfal etmişler !STOK Efendiye müracaat etmelerL 
~,.otu, mantar cam f t vr. hanı oldum. di. Allah onların gözlerini kör 

ıre gib; ne b'uiurs ıs .ıdgı Dağlarda mütemadiyen do- ets;n !. bn sözleri müteakıp mah 
. • a mı e- 1 . k k. ;;ıı - b clirivor. aşıyoır ovaya ınme ten korku- um aı; ··am:ıga aslıyor ve hü-

ii&rele cavını ııeçQr! yordum. Viiın infaz ediliyor. 
r gece Go··rel~ - ~ .cend~ Hüseyin Menemene getirilince Mas!Up saat dokuza kadar 

e cayır.. <'l M ~ 1 k h' ı..·ı·h f · k istevor. Hava -cok ya<-- .en~r:ıcıı ayma amı ve Jan t~ş ır ve »I a are de nedılmiş-
. · " , c'arma ki: i1ıandauı kendisine ;·e tır. 

TAVIL'.lADl: VAPURLARJ 
-tnım Ayvabll·lzmır pHP-

~ =~~: 
re puanıett alı .. mı saat 17 
de Sirkeciden lıarekccı. Gcll-

•ı....ı.. "·na»•ı. K;;..ııklai 
·- - - ~ ya. Ahmohık. Edremit, Burhaniye. 
Ayvahlı: ve lzmlra ulmet ft 

Çanaklı:aleyı uğrayarak dogru 
lsuubala aYdet tdec:cktir. 

Yolcu bileti npurda da -.erilir 
Adre1: Yemişte Tıvilzada 

biraderler telefon lltanbul 121 O 

Heybeliada verem sanatoryomunda yeni yapılacak pavyonda 
yıpnrılıı:ak 5429 lira bedeli lı:eşi!li kaloriler tesisatı olbapıaki 
keşifname vı: tanzim edilen fllFtnamesi veçbUe ve 1 l·m•rı· 1931 
çarşamba j!;Ünü saat l 6ıe kapalı zarf umlile ihale edilmek üzre mü· 
nakasaya konulmuştur. Bu baptaki ke~ifnameveşartnameyi görmek 
iltiyenlerin komisyona vefıızla ma!Gmat almak ve mahallen tetki
kat yapmak lstiyenlertn mezki'ır mücsse,eye milracuılan il:\ıı 
olunur. • 

D, e~ıne~, yas se~ze ınona,asası 
Nalia len me~le~i mlbaıaa ko11is1onın~ao: 

Mektebin 3 aylık la_o;eslnc air et, ekmek, yaş ııebzenln kapalı 
zarf usulile ihaleleri I 6-3-931 pazartesi günü sut 14 re icra olu
naca~ından taliplerin yüzde yedi buçuk teminan muvakltarelerini 
iknsat muhasipliği veznesine vererek musaddak ticaret veaaikile 
gümtif suyundaki mektep mubayaat komi~yonuna müracaat eyle
melcmcleri il~n olunur. • 

Üşküdar ve Kadıköy Türk ano
nim su şirketinden: 

Moblıreı ı~ooılın illı 
Ana sıı borusunun yerinin değiştirilmeli dolayuile !:!, ıa. 24 

tubat 1931 tarihlerine tesadüf edm pazar. pazartai 'IC ula gün
leri ve geceleri Aoadoluhisanna su 'ICrllemeyecelf AnadohıhJııar 
muhtP.rem a ':ıonelerimizc ilan olunur. --- ·--

iş BULMAK iÇiN 
Muhasebe ve Bankacılık dersi ahnı 

Sultanahmet, Alemdar caddesi No. 23de 

llRIUI UIO ıı TiCll llUlllilll 
Dört Ayhk Yeni Kun .Açdıyor. 

.K.yıt için ı.ccle ediniz. 

ll~if es TdiJİll~en 
SITiihlsıir · Hamidlye tarikinin 4-t 500-5 t 500 üncü kilomet· 

rolm arasında müc:eddtden inşa olunacak bir kllometro şoı;a ve bu 
bsım üzerindeki muhtelif açıklıktaki imalAn ,ınaiye mevcut evra· 
lı:ı lı:etfiye YC prcj~si mucibince 83u6.83 lira hcdd ile ı·c kapalı 
urf uıulile l 5·2·931 tarihinden itibaren ı :1.3.931 pazar günü 
uat 15 e kadar münakasaya vszolunmuştur. Taliplerin: 

1 - Btdeli keıfin yüzde yedi buçuğu nisbetindc tcminan mu· 
vakkara akçe>'i veya muteber bir banka mektubu vermeleri. 

2 - inşaatın devamı müddetince bir mlıhtndis \ eya fen me· 
muru istihdam edeceklerine dair mühendis veya fen menıur , ınun 
taahhütnamesinin tarifatı kanuniye dalre>inde ihzar olunacak tek· 
lifnameye rapn meıruttur. 

a - Yapılacak inşut hakkında fulıı ma!Omat alma!., proje 
ve evrakı keşfiyeyi görmek istiyenleriıı vilayet Nafia lıa; mııhcn
dlllllint müracaat etmeled ilan olun ur. 
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ECHİZEİ 
Tm:ffÜSİYENilf 

'VALDA 
PASTİLLERİ İLE 

Yi~a7e ve kuvveflendirlu 

3ÜtÜ~ı ec-z:ınc Ye ecza 
.depo larında 

&;ı.tılar. 

VALOA 
ismini h~ıyao Jı:utulıl" 
deranünde talep ediııls 

\ ı,Al'-ı 
F ~bal· Jahrire nazırı merhum 
" ' · B .... k Hasan Hüsnü paşa vakfından uyu -

derede Büyükdere caddesinde 294 
ve 292 numarolu Paris oteli ~e lo
kantısı maa!ıahçe 1931 senesı_ Mı
Y•sının 31 inci günü teslim edilmek 
üzre üç sene müddetle kiraya verile 
COğinden talip olanların pey alı:çe

lefini hamilen Beyoğlunda Kıırtuluş 
caddesinde Saffeti Paşa apartımanının 
3 nıunerolu dairesinde mukim Hasan 
ffüsnü Paşa \•akfı mütevellisi Rüştü 
Paşayı müracaat eylemeleri ve hita
ıııı ıııilzayede olan 28 Şubat Cumu
tel( günü !halci katlyesl icra edll
llldt i1zrc İstanbul mülhak vakıflar 
llıiidiriyetlne müracaat oluntnll!ı ilin 
olııııur. 

ffalıç bkelesinde mazbuı 10 adet 
kt.Jtıı doiıp 47 adet tayın umanlı, 
47 çift kayın hımuı 3 adet köknar, 
1 •det çaın ve ı adet kızıl ağaç 
terenı 30 adet ıhlamur kerestesı 
2 •det köknar gönder ve 20 adet 
•lılımur kasete 18 adet ıhlamur ke
restesi 9 çeki ince meşe odunu 25-
1-931 çarşamba günü ihale edilmek 
~zere müzayedeye çıkarılmıştır. lza
nıt almak isteyen taliplerin orman 
lllildUrlyetine ve yevmU ihalede de 
Defterdarlık bina!ındald ihale komlı
TOnuna gelmelerL 

DAiMA DAHA 

KUWETLI 
tıJıwılyon Skoı ile lnldşaf eden 
Y•Vrular dalma daha kuvvetli 
olurlar. Onu ne kadar severler! 
\'e bunu içmekle ne ltadu dürüst 
Ve gtlıbllz bUyilrlor n her nen 
llbllrilk ve nezleden Ydcay• edil
llllt olurlar. Hatd çocuklann 
lllatu çocuk ra~at11Jıhklan bil• 

Onlar için meçhul kalır. Emulsl
J'on Skot lçlrilen çocaldırdı kızı· 
ııııt, dlft•rl. tkarlıtln, hümma gibi 
lad lıutalılı:lar ptık ender eörülUr. 
EıııultiyOD Slı:ot 

tı.lıt yağından 
Qg defa dalıa 

kıanedidlr. Hu· 
illi o kadar kolır

dır ki her damlı• 
heıler vo kuvvot

lendiıfr. 

Sıhhat ye tunff için 

EMULSIYON 
SKOT 

Her yerde muslrren isteyiniz. .. , ............... . 
Dr. Taşçiyan 
Belsoğukluğu ve Frengi tedavi

hıneıL EminönU Mlnasyan eczanesi 
karşı ııokağındı No. 4 

.Dr HORHORUNt 
8e ' Frengi ademi ikıidu 

!soğukluğu - 'I"olı:atlıyan ya-
tedavihınesL Beyoğlu 

5 
Tel. 

3152 nında Mektep iOkak 3 
-- rlhll 

.. 'l'ASHIH- 12 1ubıt 93~e:köy 
%abamızda intişar eden · d 

·Sulh mahkemesinden serlevhalı illn. 1 

llıevkiJ müzayedeye vaz'olunııu iki 
hap hanenin (576 ıehim itibarile 25S 
huçıı1ı: ıehimin) olduğıı yazılacak 
1~•n sehvi tertip olarak (376 sehim. 
·I barlle) şeklinde dizilmiş olmalı:lı 
ta,h!bi keyfiyet olunur. 

ıs!:anbul ve ~i:a; şehir demir yolu Türk 
anonim şirketi 

25 mart 1931 çarşamba günü saat 15,30 da 
d k 1 hissedaran sureti adiyede i~tima e ece o an 

h Yeti umumiyesı. 
e . . l T · k \noniın <lrkctl hlsscdarlan 

1 b 1 . ·arı schır demır yo u ur r ' d 
stan u re Cl\, ' .·· .. 1- ·ıı·ı da Be\'on-lun ı 

C)~ • l çarşamha gunu saat ;-ı,~ . n 

19.31 senesıd· mardtınıı~l~~oınhcan lndakl merkezi idarede sureti adiyedc içtim• Tunel mey anrn a, 
, . . f· he eti um umiyevc davet olunurla.r. . 

edocck o an y d. . talik ol,p bu içtimad• hazır bulunmok •sre-
r·:n az on hıJ.se seııc ınc 1' . ·- ·· 1. . • ·ıırıut 

·en hi-.sedarlann, jçtimadan hiç olmal.S! on gun e\ ve!, t':,t ~ten \ e ) .. 
y . . h h b 1 nm"k niyetinde olcluklnrını ta.clıu.tlu \.ı, nck· \·ek.11steıı evette .a1.ır u u •\ 

1 . - k . . .d>rc ırıc bildirmiş olm•lan l:lwıı g< ır. tup ıle şirketin mer czı 1 !' .. r • • • 

RUZ:\\ \JEi ~ll'.ZAl\LR 11 
h komiseri rapnrl.t :·ıntn kır:ı:ı.ti. ı - M, clisl id•re, mur.kıpkr ve esap .. 

2 - 19.30 senoi hesabilesi he,.plac:nın tasdıkı. 
3 M ı . · ·d aza ·ın•o tavini . . ' · · 

- l ec ısı ı are , ~ • . ._ . irıtihabt \e ücretlt!rının teiillHt. 
4 - l\lurakıplcr ile hesop komıo_erııın . ı ·•v·ı<ıta al~bd>r olııhile -

'·I 1. ·_J ,,.1 bızıat ve ya ·1 • · 
5 - ıv ec ısl ıuare azasına, . · . . k _.. inde 'lrk ·ı namına 

. h •ler ile !uzumu t« uır ' . 
cekJeri şirketler ve ya . tıc.:ırcr'. a~ .. _ 

4 l:anununıın J'1:1 üncii m!!lddesi 
muamelei ticariye yapalnlmelerı ıçln tıc .. ret 
mucibince mezuniyet \<crilmesL 

lstanbul 27 k:lnunusani 19JI 
M<disii<Lırc 

T . t Elektrikiye Tü:rk Anonim Şirk~ti 
esısa 1 . .. .. heyeti umumiyenın 23 Mart 1931 pazartesı gunu. . 

sureti adiyede ıçtımaı 
. r·rk anonim sirkcti his:;edarıını, 193 I 

Tesisau elektrikıyc '.' .• ünti s·ıat j 5 JO da ,irkciin merkezi 
23 iinc:li pazarte!:'t ·~ • • ' . 

martının d T.. ·l Meydanında i\letro hanında suretı 
idaresi ofan Beyoğluk~ \ U~< •eti unıumivcı·c davet olunurlar. 
eli de içtıma edece o ,ın JC) · - . . .. · , k 3 

ye . d' · hamili oluıı me~.kur ıçtım8a ı,ma E n hı"c sene ının ' . . d 
n az ob 1 •• 11 ·hissedarların ticaret kanununun 371 ıncı ına · 

arzusunda . u un~. . . an lae!cal bir hafta evvel ellerindeki hisse 
desine t_evfı~~nj .~~r~:ı~ etmemiş olan kupon hırını t~tanbulda ~icket'.n 

se;:;':;~iılei;;~.:i:e ve yahut Seltlnik bankasına tevdi cylemelerı 
icap eder. sair rllsum tevdi 

Hisse ~enetlerinin tevdiine müteallik dam~«ı ve 
edenlere aittir. 

Ruznamel .vıüzakerat: . . 
. . k ve he·ap korniscrlerınm raporlann.n kır .. r:ı. I) l\Jeclisı idarenin, muı a ıp • b dk" 

h b bilançonun ve kAr ve Zlrar hes. ının tas ı ı. 2) Mevcudat esa ının, .. 
3) Meclisi idare azasının tayını. . . . b' 

k ! l hesap komi<erlerinin ınahabı ve ;ıc·ctlermın tes ıU. 
4) l\Jura ıp ere . ·ı· zat "c\ a bilv• lta alakadar olr.bilecekleri ) 'I r · ·dare az.,ına ,,. · • - · - ı · 
5 _,. ec ısı ı . ethaneler ile bini 1 actttc şirket namına n1uaıne eı şirketler veya ııcar dd 

. · apabilmeleri için ticaret kanununun 323 üneU ma esi mu· ucarıye y . . 
clbince mezuııiyst Ycrılmcsı. -

lstanbul, 27 kanunusani 1931 
Mecllsl idare 

iLAN 
irket 1 Mart 1931 tarihinden itibaren latan• 

bul,da bira satışını atideki ,eralt dahilinde icra 
edecektir: 

1 - Şişe Birası: 
Bir def'ada asgarr 300 şita mUbeyya etmek 

,artile herkes 10 ,i,elik bir kasa birayı febrl· 
kadan 275 kuruttan alab!lecektlr. Husuf blr·a· 

flatı da bu esasa göredir. 
''"A.ıcılara batkaca hiç bir tenzllat ve komls· 
yon verilmeyecek ve tlrketln bJr gGna acanta· 
ıarı olmayacaktır. 

2 - Fıçı Birası 
81 defada asgari 300 lltre mubayaa etmek 

tartllre hetkes lltreslnl fabrikadan 33,50 kuruş· 
tan alabllecektlr. k 

Keza tlrkelln acantalar1 bulunmayaco ve 
•lıcılara batkaca hiç bir tenzlUit ve komisyon 

ıımlyecektlr. Yalnız 1 k6nunsanl 1931 tarihin• 
d:~ 30 Nisan 1931 tarihine kadar asgari 6000 
ııtr• fıçı birası lstihl6k eden lokanta, birahane 
ve gazinolara beher 100 lltre bira için 150 ku· 
ruf komisyon yerllecektır. 

TUrk Bira Fabrikaları (Somontl-Nektar) 
TUrk Anonim Şirketi mUdUr yeti 

Asipin - Kenan 
Komprimeleri . 

Nezle, Grip, Baş ağrısı 
için 

Kat'i Tedavi 

1 
tSTANBUL VİLAYETİ 1 

DEFTERDARLIK iLMNLARI 
Satılık Camlar, İstanbul iskan müdüriyetine ait 

S. k "de Gülbenkyan hanında mevcut 30, 40 
ır ecı 

7 
dk .. 

. ~ 45><85 eb'adında 59 san ı ca'?1 muzaye-
ıla k l ışbr Tahmin edilen bedelı 2985 !ıra· deye çı an m . d . -

G .. rmek isteyenler iskan mü ürıyetıne ve 
dı~. od iştirak için de 5 mart 931 perşembe muzaye eye k · 

15 d d fterdarlıktaki sabş omısyonuna 
saat e e (M-458) 
müracaatları. • • • 

S lıkK t Enkaz İstanbul iskan müdüriyetinin ab eres eve . 
Ah k d nda muvcut tahmınen 9,31 metre ır apı eposu k d 

"k' k t e ahşap traveslerle pera en e 
mık ap üeres ed v e çıkarıldı Tahmin edilen bedeli en az m zaye ey · . ~ . . . 
350 liradır. Görmek isteyeni~~ ıskan müdürıye-
. müzayedeye iştirak ıçın de 5 mart 931 
tıne ve b saat 15 de defterdarlıktaki satış komis-
perşem ~Qracaatları. (M-45?) 
vonuna 

Müfettiş namzetliği 
müsabakası 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
5/nisan/931 pazargünü sabahı Ank~ veİs~b~ Ziraat 

bankalarında saat 9 ela açılacak müsabaka ıle 15 ~ufettış ~e
di alı:-ıacaktır. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 !ıra aylık ıle se
yahat ve tefti.;lerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye ve
rilir. 

htiral~ icin evvel emirde İktısat veya Hukuk fakültelerin
den v~ yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye me~teplerinde~ 
birinin mezunu veyahut son sınıf müdavimi olmak lizımdır, Di
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali m~esseseler
de en az iki s~r. hizmet görmüş bulunanları~ da musabakaya 
dahil olabilirler. 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalanndan a-
' lacakları şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 ~rt 

931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne bız
zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

-1726 Numerolu 27 Eylul 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Nakliye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
18 Şubat 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
12 - Şubıt 1931 tarihinde mevcut evclkl haklve !.. 
Tıh•il edilen yahut hafta zJrfında tlhsil edilecek olan 
D6vizlcr .t 
Hafta zarfında çık.o Döviz:er 12-2 
18-~ uri. kadar 

Fark 
• 4.'\.000 

18 - Şubat 1931 ıuihlndc 05mınlı bankası yedindeki 
Ddvizler yekılnu 

934.50() -

.J.8.000 

886,:100-

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş 
Çıkan Evrakı Naktirenin 12 Şubat 1931 

ve Çıkışları 

tarihindeki baklycsi · T. !-
Hafta zarfında çıkan Evrakı Naktiye 

Hafta za ınJa giren Evrakı :-laktiye 

1212-18/2 tari, kadar 
~·ark 

'l'. L. 

• 

.. 
Çıkan lhl!,Vat E ı-rnkı Nakriycnin 18 Şub•t 
tarihindckı ;ekılnu 

9.625.893, 9.3 

494.616 

1Q1.616.-
19.l ı 

T. L. 9. ı 3 l.277.9.1 

Osmanlı Bankası 

!stanbul menkul kıymetler ve kambiyo borsası ve Osmanlı 
Bankası Komiscrliıtinden: 

27 Evlül 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfikan !stan

bulda Bankı.lar konsorsiyomu t.:ırafından Osmanlı Bankasına çek 

olarak teslim ve bankadan istirdat olunan isterlinlerle bunların 
mukabilinde mevkii tedavüle çıkarılan ve bankaya iade olunan 

ihtiyat evrakı nakdiye mıkdannı mübeyyin yirınibirlnci tebli~. 
ı - Döviz vaziyeti 

1 - 12-2-1931 tarihine kadar Konsorsiyoaıcı 
Oımanlı bankasın" çek ol<rak teslim edllmiş olan 
2 - 12-2-1931 den 18-2-1931 tarihine kadar 
olan Hafta zarfında istirdat olunan 

3 - Fark: 

934500 -

48000 -

lstaunul Ziraat ~anl!:snıia~ : 
Tapu senetlerine göre merhun em va 
li gayri menkulenin mevkii cinsi ve 

miktarı ve borçlunmn isim ve 
ikraz 

No. 
ikametgahı. 

140 Edirnekapıda Perakende Kaşım ağa mahallesinde Ç~ku 
bostanda mukim Hüseyin ağa ve Hatçe Hanımın temına 
göster-O.iği 1/ ı, 1/ 2 ve 1/1 numaralı Edirnekapıda Pe 
kende Kaşım ağa mahallesinde 12 dönümü havi .lı<;>s 
gediğinden munkalip elyevm mutbak ve ahır ve ıki ba 
haneyi müştemil bostanın dört hisse itibarile üç hissesi. 

249 Bakırköy Safra kariyesinde mukim Beytullah oğlu İbr 
him ağanın teminat gösterdiği kariyei mezkfirenin Kariy 
altı mevkiinde kain 18 numaralı beş buçuk dönümü ha 

tarlanın tamamı, ve ayni mevkide 13 No. lı beş buçuk dönüm 
havi diğer tarlanın tamamı, veyineHalkalı yolu mevkiinde3 
diğer tarlanın tamamı, ve gene Halkalı yolu mevkiinde 3 
numaralı on dönümü havi tarlanın tamamı ve yine Kapa 
narya yolu mevkiinde 29 numaralı altı dönümü havi tarla 
nın tamamı ve yine Çekmece yolu mevkiinde 18 numara 
dokuz buçuk dönümü havi tarlanın tamamı, ve yine Bazir 
gan baliçe mevkiinde 20 numaralı dört buçuk dönümü ha 
vi tarlanın tamamı ve yine Kariye altı mevkiinde 19 numa 
ralı beş büçük dönümü havi tarlanın tamamı. 

252 Bakırköy Safra kariyesinde muk:m Hasan oğlu Sezsiz Hü 
seyin ağanın teminatı olan Safra kariyesinin Ayastefano 
susası mevkiinde 40 numaralı on dönümü havi tarlanın ta 
~amı, ve yine köy civarı mevkiinde 22 numaralı beş buçıı 
dönümü havi tarlanın tamamı ve yine Kapanarya mevkiin 
de 38 numarah altı dönümü havi tarlanın tamamı ve yin 
Halkali volıı mevkiinde 40 numaralı on dönümü havi tar 
lanın ta~amı ve yine Bezirgan mevkiinde 39 numaralı dör 
buçuk dönümü havi tarlanın tamamı. 

246 Erenköy Kozyatağında 39 numaralı hanede mubm Salil 
zade Ömer Lutfi efendinin teminat göstermiş olduğu Koz 
yatağında kain 39 cedit ve 58 aik numaralı 12 dönümü ha 
vi tasarruf kanununun neşrinden mukaddem muhtes maa 
tarla köşkün zemin ve ebniyesinin tamamı. 

250 Bakırköy Safra kariyesinde mukim Ali oğlu Ali Osma 
ağanın teminatı olan Safra kariyesinin Bezirgan bahç 
ıncv· ;;ı de kain 11 numaralı dört buçuk dönümü havi t:ı.r 
lanın tamamı ve yine Ayastofonos caddesi mevkiinde kfü 
maralı dokuz buçuk dönümü havi tarlanın tamamı ve yin 
Kaı,anarya mevkiinde kfün 9 numaralı 6 dönümü havi tar 
lanın tamamı ve yine Ayastofonos caddesi mevkiiııde kaiı 

• l l numaralı dört buçuk dönümü havi tarlanın tamamı v 
yine Halkalı yolu mevkiinde 11 numaralı 10 dönümü havi 
diğer bir kİt'a tarlanın tamamı ve yine Kariye altı mev 

kiinde 14 numaralı beş buçuk dönümü havi tarlanın ta
mamı. 

248 Bakırköy Safra kariyesinde mukim Hüseyin oğlu İbrahim 

4 - 18-2-1931 tarihine kadar teslimat yekllna 

2 - ihtiyat evrakı nakdiye 

ağanın teminatı olan Safra kariyesinin Kartal tepe mevki
inde kain 14 numarab: dokuz buçuk dönümü havi tarlanın 
tamamı ve yine Kapanarya mevkiinde 24 numaralı 6 dö
nümü havi tarlanın tamamı, ve yine Ayastofanos şosasi 
mevkiinde 26 numaralı dört buçuk dönümü havi tarlanın 
tamamı ve yine Halkalı yolu mevkiinde kain 26 numaralı 
on dönümü havi tarlanın tamamı ve yine köy civarı mev-

886500 _ kiinde 8 numaralı beş buçuk dönümü havi tarlanın tamamı. 
292 Bakırköy Safra kariyesinde mukim Murat oğlu Kerim ağa

nın teminat göstermiş olduğu Safranın Saray merası mcv
kiinde kain 2 atik 18 / 2 ve 61 cedit numaralı dokuz buçuk 
dönümü havi tarlanın tamamı ve yine Halkalı yolu mev
kiinde kain 2 atik ve 18/2 ve 61 cedit numaralı 10 dönümü 
havi tarlanın tamamı, ve yine köy altı mevkiinde 30 atik 
ve 18/ 2 ve 61 cedit numaralr beş buçuk dönümü havi tar
lanın tamamı, ve yine Kapanarya mevkiinde 58 atik ve 18 ı 

vaziyeti 
Yukardaki birinci madJe mucibince lsterlin 
teslimatı mukabilinde me•kil tedavüle çıka
rılmış olan ihtiyat evrakı naktiye 
Yukardakl ikinci madde nıucibince hafta 
Zlrfında istirdat olunan lsterlinlere mukabil 
iade olunıu evrakı nakdiye 

T. L. 9625893.93 

T. L. 494616 
Fark 

Yukardald dördüncü madde mucibince 18-2-1931 
tarihine kadar mevkii tedavüle çıkaniıaı, olm 

T.L. 494616-
242 

2 ve 61 cedit numaralı 6 dönümü havi tarlanın tamamı. 
Bakırköy Safra kariyesinden Abdurrahman oğlu Hasan a
ğanın teminatı olan Safra kariyesinin Çekmece yolu mev
kiinde 15 numaralı dokuz buçuk dönümü havi tarlanın ta
mamı, ve yine Alemberdos çayın çivarmda kain 4 numa
ralı dört buçuk dönümü havi tarlanın tamamı ve yine Ka
panarya mevkiinde 45 numaralı 6 dönümü havi tarlanın 
tamamı, ve yine Ayastofonos şosası mevkiinde kain 47 nu-

ihtiyat evrakı nakdiye yckOnu T. f.. 9181277.93 
27 eylül 1930 tarih ve 1726 numerolu hnuH ıcvlikan keyfiyet Ma

liye vekA!ed namına tebliğ ve tlAn olunur. 
·~~~~~~~~~~-

ESJ,J' ~ehı'r vı'J9yetı'od en· maralı dört buçuk dönümü havi tarlanın tamamı, ve yine l'ı V U U ı Halkalı yolu mevkiinde kain 50 numaralı 10 dönümü havi 
Esklş h. s d. azı ı s+oso rs+S50 ı·ncl kilomet tarlanın tamamı, ve yine köy civan mevkiinde 29 numaralı e ır - ey ıg yo unun - -

roları arasında evvelce ihzar edilmiş olan kırma taşın yola ferş ve beş buçuk dönümü havi tarlamn tamamı. 
Yukarda tapu senetlerinden numaralarile mevkileri ve miksilindirajı mevcut keşifnamesi mucibince 9841.QO lira bedel ile ve tar ve envai çıkarılan gayri menlı:ıll mailer sahipleri borçlarnu 

kapalı zarf usulile 15-2-931 tarihinden 15·3-931 pazar gUnü saat yapılan tebligata rağmen veımediklerinden dolayı satılmak üzre 
15 e kadar m Linakasaya vazolunmuştur. Talip olanların: 30 Teşrinisani 930 tarihinde bir buçuk ay müddetle müzayedeye 

ı - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı mu- çıkarılnnş Aidi. Bu müddet ı;arfmda talip çıkmadığı için bu kerre 
vakkata akçesi veya aynı miktarda banka mektubu itası. İcra ve İflas kanununa tevfikan 20 gün müddetle ikinci arttınna-

2 - fo,aatın devamı müddetince bir fen memuru veya ehli- ya konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 14 Mart 931 tarihine 
yeti nafia baş mühendisliğinde musaddak bir yol çavuşu i~tihdaını müsadif cumartesi günü saat üçe kadar Ziraat Bankasının İstan
zarurl bulundujtundan bu hususta bir taahhütnamenin tarifatı ka- bul şubesine gelmeleri itan olunur. 
nuniye dairesinde ihzar olunacak teklifnameye leffi, fen memuru 

veya çavuş vesikalarının yevmi ihaleden bir hafto mukaddem baş 
mul'ıendisliğe ibrazı ile tasdik ettirmeleri, 

3 - ln~":ıt hakkında fazla maltımat almak istiyenlerin keza 
baş mühendisliğe müracaat etmeleri ve yevmi ihalede teklifname
lerin makamı vilayete tevdii lüzumu llAn olunur . 

Eski~enir vilaJelin~en: 
Eskişehir- Kütahya yolunun o+ooo-s+883üncü kllometroları 

arasında evvelce ihzıır edilmiş olan blokaj ve kırma taşın ferş ve 
silindirnjmın icrası mevcut keşif namesi mucibince lifıO 1.51 lira 
bedel ile ve kapalı zarf usulile 15-2-931 tarihinden r 5-3-931 pa· 
zar günü saat 15 te ihale edilmek üzre münakasaya vazolunmuş
tur. Taliplerin: 

ı - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbctinde temlnau mu
vakkata akçesi veya aynı miktarda banka mektubu itası. 

2 - ln~aaon devamı müddetince bir mühendis veya fen me
muru istihdamı zaruri bulunduğundan mühendis veya fen memu
runun taahhütnamesinin teklifnameye leffi. 

s - Yapılacak inşaatın proje, evrakı keşflye ve saİl'esl hak
kında fazla maltımat almak istiyenlerin Nafia baş miıhendisllğ!ne 
müracaat etmeleri ve yevmi ihalede teklifnamelerın makamı vilA
yetc tevdii liizumu illn olunur. 

-· Ş.maiye kadar emsali piyasada görülmemiş 
İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 

FEVKALADE 

ftjf I B~MINTJ 
Lezzet •• raylhuı gayet nef(I, terkibi 

fevkAIAde sal 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kAfidlr. Her yerde arayınız. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
1 - Seyyar Jandarma kıtuu ihtiyacı için sekiz yüz seksen Uç adcı 

hayvan velenseıi kapalı zuf usuLile bllmUnakası sann altnacaktır. 
2 - MUnıkaaarun ihalesi 26-2·931 tarihine mUudif perşembe gilnil 

1111 14 de yapılacakur. 

3 - Nilmune, ebar, evuf ~artnımesl Jandarma lmalithaaeslocien vrnlır. 
4 - itasına talip olanlar teminatı muvakkaıa •kçı;ı ve trklif mektup· 

larile bernbcr lmal4thıncye gelmeleri ilin olunur 
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, ~ısmarlama kostümlere ihtiyac kalmadı~ . -... ( ~'' - ·~ 

Çünkü; Galata'da Karaköy'de börekçi fırını sırasındaki büyük mahallebicinin üstünde kain 

• Büyük Elbise 
Fabrikası 

Kat'lyyen ısmarlamadan farksız, en mükemmel ve en şık inglliz kuma,ıarından en son modaya 
muvafık va kemall itina ile imal edilmiş hazır eibiseleri h&r keseye elverişli tiatlarla 

1 • ··-...1.1- ~i.;;.~, , . . . ~ . _: ' muhterem halkın enzarı istifadesine arzediyor. ·-
~ ............................. ml!!lllllllll .... ~ 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları 

··---'- --= Clukı~la ıle Boğa;ı köpnı arasında bulunacak olan poz büluğu 

nun alu aylık er \'C eı mek ihtiyacının kapalı zarfla münakasas· 

4 mart 931 çar~amha gıınu saat 16 da Ankarada devlet demir·ı 
yolları idaresiı~dc yapılacaktır. 

Mıınakn a) J ı~tirak edeceklerin tekili mektuplannı ve muvak

kat ıcminarlarını aynı ıtLinde saat l 5,30a kadar komisyon ka

tıplil';ıne vermeleri Jazım<lır 

Ta' plcr mtınakasa ~artmımaltrini üçer lira mukubilindc \nkara, 
Ha 1 'paşa ve Konvada idare ,·czne!trin n kd: rık edebilirler. 

* * • 
•ı Mart '131 tarıhinde yaprlacatı ilnn olunan font horu u 

ıelerrııatı nıunaka-a'1, şarmamedekı fute ve fenni ~artlar deyişti
rılmi~ olc!uıtundan tı :-iban 931 pazartesi gunLnc talik edilıni~rtir. 

artnamckri almış olanların yeni liste \e fenr ;;artları alma 
uzcrc Ankara ve 1 laydarpaşada idare veznelerine müracaatları i':ln 
olunur. 

* * * 
~luhtelif yerli ma•a, Dosya dolabı, yazıhane ve sandalyeler 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

\Jtinakasa 9·3-931 pazartesi gllnll saat 1 S de Ankarada Dc\'
]et Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

'.\lünakasaya ıştirak edeceklerin teklif mektuplarını \'e n.uva~ .ıt 

teminatlarını ayni gıinde saat 14,30 a kadar Ankarada mün:ıkıı a 
komisyonu kAtipli~ine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 üç lira mukabilinde An

karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

BaJ~arvasa Emrazı istilaiJe ~astanesi Da~~ 
tababetin~en: 

llaydarpaşa Emrazı lstiııliy.: haıtanesl için !uzumu olan kırk 
ton yerli kirlple maden kömürü 5 mart 193 l tarihine mus dıf 

perşembe günü saat on dörtte münakasa surctile mübayaa edile
ceğinden talip olanlann Galata"da Karamu1tafapaşa caddesinde 

lstanbul Limanı sahil sıhhiye meıkezindeki mübayaat komisyonuna 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

Kitap tab'ı 
Yüksek baytar mektebi rektörlü

ğünden:. 
Yüksek baytar mektebi için tap ettirilecek enıraıı hariciye ve 

ıeşrihl feres kitapları münakasayı aleniye ıurct;le 11 mart 931 

çarşamba günü saat 14 de ayrı avrı ihaleleri icra kılınacağındıın 

talip olanlann şeraitini görmek ve yemi ihalede de defterdarlıkta 
müessesau iktisadiye mubayaa komisynuna müracaaılan 

HAKİKİ MUSİKİDEN ANLAYANLAR 

TELEFUKEN RADYOSUtJU 

TERCİH EDERLER 

(ONKD 
Sesin temiz ve hakiki 

olması ancak TELFUNKEH 

ahize ve oparlörile 

mümkündür 

absolue 

BOURLA BiRADERLER ve 

........................... ! Dı-. IHSAN SAMI. 

- Nere\e oldcak ayakkabı almıya... Gonokok aşısı 
_ Azizim çolup;u çocuğu almış l>övl• nereye koşuyorsun? i 
- Öyl~ i•; en şık, en sa~ltm "• en ucuz satan Belsojl;ukluğu ve lhlilatıanna 

: A "'''"r·R"A'L_i s ı iıi=~=~=:=~=y~=~·=k>~:~~~,:-~~=.~!~~::·[ 
Eski,e~ir Sazova Tobuın islab nıüdirli~inden: ~$::· Kundura mağazusına gidiniz ·~·~ ~~- l·~; B~o~~~g~!e 

Eskişehir'c dört kilometro mesafede Sazrıva mcvkiinckki y uksek Orman mektebı :::;:h~~~~~r K~;.~;ynellö~~k~~e~~~ 
binalarda 14404 lira 62 kuru' bedeli keşifli dahill veharic! elektrik k ı ..., d 
ve havagazı tesisat~ 17-~.-931 tarihinden itibaren 21 g.ün müd.dctle re tur ugun an : 
ve kapalı zarf usulile munakasaya konulmuştur, Proıe keşti ve 

şereiti görmek istiyenler müessese müdürlüğline veya Belediye 

mühendisliğine müracaat edebilirler. 
10 mart 931 sah günü saat 15 te Eskişehir ziraat müdürlü

tünde müteşekkil ınşaat komisyonu tıırafından ihalesi icra kılına
catından taliplerin yevmi mezktlıdaki saat<l kadar müracaatları 

ilıln olunor. 

Eski~ebir ~azova Tohum islab nıü~irliğin~en: 
Eskişehir'e dört kilometre mesafede Sazova mevkiinde 22523 

lira 11 kuruş bedeli keşifli Sera Telörtiı ve kaloriler binasının 
inşaatı 12-2-931 tarihinden itibaren 21 gön müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Proje, kesif ve şeraiti gör

mek istirenler müessese müdürlüğüne veya Belediye mühendisli

ğine müracaat edeb,ilifler. 
5 mart 931 perşembe günll saat 1 S te Eskişehir ziraat mü

dürlüğünde müteşekkil inşaat komisyonu tarafından ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin yevmi mezkOrdeki saata kadar müracaat

ları ilan olunur. 

TablisiJe uınnın ınn~~rıoıon~an: 
Rumeli tahlisiye mıntakasının Molozburnu mevklinde ahır, ap

tesane ve nöbet mahallinin yeniden inşası mukarrer bulunmasına 
binaen 20 gün müddetle v.ı kapalı zarf usulile münakasaya vaz
edilmişdr. Mezkur binaların ihalesi 3 Mart 931 sah günü saat 14 

de icra kılınacağından mühendis veya mimar vesikasını haiz ulan 
ıaliplerin bu baptaki şartname ve keşif nameleri p;örınek üzere ( ,.,. 
atlada rıhtım caddesindeki idarei merkczircyc ınlıracaathın 

\ıık•ck Orman mektebi 

Pııama adcı · 22 
ıı~yaz !(ôınkk ,, 22 
Fantazi ,, ,, 22 
Don ,, 44 
Fancla ,, 44 
Çorap ,, 1 J2 
Futbol çorabı ., 44 
:\krdil ,, l 1 O 
Kra,at ., 44 

Orman ameliyat mektebi 
adet : 38 

,, 
,. 
" ,. 

., 

" 

38 
38 
~6 

76 
228 
7tı 

190 
76 

\'ıık,ek Orman mektebi ile Orman ameliyat mektebi talebe

lerinin 1ı,; çamawları kar-ıh z.ırf usulik mcl'kii munakasaya J..o
nulmu~tur. Taliplerin :;artnamelcrini görmek üzere her glin ve 

m~naka,ay" i~tir:ık için de yevmi ihale olan 11 mart 931 çar
şamba pınü saat 14 te Defterdarlık binası dahilinde mücssesatı 
iktısadiye mübayaat komisyonuna gclnwleri. 

BaJ~arpa~a Emrazı ist'laif e ~astanesi ~as 
tabipli~indeu: 

Haydarpaşa emrazı istilAiye hastane~inde mevcut ~emir depo 
eski maden kalorifer kazanı, demir parmaklık, hurda çinko, eski 
tahta kurşun demir buru Parçaları, dökme demir X eski otomobil 
dış !Astıkleri ve parçaları ve boş çuval ve saç soba 1 Mart 931 
tarihine mü,adif pazar günü saat on birde müess~sede bilmüza· 

yede >atılacaktır. Talip olanların her gün hastaneye gel.:rek mez
kur e~Yall g-iirehilcccklcri ilan olunur. 

KARON Alman Kitaphanesi 
l3cyo~lu Tünel meydan.nila523 

ve 
Netis 

l~tif rayihası 
itibarile 

Cadbury 
Bournville 

Çikolataları 
ile kabili kıyas 
hiç bir marka 

yoktur. 

De" rı.:ı.iilccı.:k hltira. beratı 

u Elektrik elestlldyıtinin ıanziml 

için tenvii kova aleti,, hakkındaki 
icat için ılnai müdüriyeti umumi
yuiniden lırihsal edilmiş olan 24 
'şubat 1927 ıarlb ve 556 numaralı 
ihıira beratı hakkıada bu kere baş
kasına ferağ veyahut icarı verilece
ğinden mezkQr lhdrayı satın •lmak 
veyahut isticar etmek arzusunda 
bulunan zevatın lstınbul Yeni pos· 
tıhane arkasında Aşır Efendi kUtüp· 
hanesi caddesinde Türkiye han No. 
18-22 de mukim vekili il. W. !STOK 

1 
Efendiye müracaat ıtmelerl 

İl;lı; ismi 

manıol şcring 

prcsipitc jon 
fenosalil 
kap.ııl füjcrına 
beher kapsül 0,50 
·ı.it borik 
esans dü iirofi 
tcrpin 
kodein pur 
sulfat Jo 'ut 
anti pirin 
piramıdon 
hmnızı J,lorma 
hintyagı 

san ton in 
bom do pcro 
suHat diı ı..u,ir 

alınacak miktıır 

ı 06 G. !ık kutu yirmi kucu 
2;; ,, ... i~e 25 ışt 

250 ,. .. 25 ' 
500 adeılık 25 kuruş 

ı kiJ,, paket l!S k;lo 
1 O G. lık şişe 2!5 şişe 

250 
5 " .. 
S kil oh, K na ket 2 5 pakeı 

250 G. lık ;işe 25 şişe 

ı 0(1 ,. ., 25 kutu 
1 kiloluk şişe 25 şişe 
5 ,, teneke 25 tenekı 

3 <.;, lık şişe 25 ~işe 

i ılokt l ~ışc 25 ,, 

" ,, .. .. 
,. Iİ'l'rin ,~ ,.. ,, ,.. ,, 
'2!'1İt fenik pur ,.. .., ,, ,, .., 
İ) otlu prııa yom 500 G. lık ,, ., ., 
':ızdin )"itı hnaz kilolı k kutu ., ., 
L.rıııropin 1 l 500 G. lıK şişe ,, ., 
~-.dol ..., ..,, ,, ,, ..., 

tanalbın 1 1 100 ,, kutu 100 kutu 
rahti azodyeti bizmut 1 kiloluk şişe 25 şiş 

bom dô tolıı 

arena! 
kinin kompirime 
pcrte\' beheri 0,25 
baıızuat dö sut 
boraks 
lôkopıa,ıer 

iyot form 
l~l fırçası 

.. " 
2.'iO (, lık ;ışe ., ,, 

l kiloluk kutu 50 kutu 

" 
şişe 25 \işe 

... " " " santim genişlikte 150 adet 
50 G. !ık ~i~e 2 ~ şişe 

Direkli kuçuk iJ;lç tf'ntzisi ve dirhemi aşarisi 

, 

25 ad 

Sülfat dı> zenk 250 C.. Jık şişe 25 şi;ı 

\likro,kop ,;ap marka uç okiılcr .ıç oblektif \C 1·12 4 adel 

ımnıcr.iyonlu kurusu ve içindekı ufak kutu 
muhıevin :ıtile 

Jandarma imalathanesi müdür 
lüğünden: 

1 - Cinsi nev'i merbut listede yazılı 3S kalem llAç kapıl 
zarf usulilc münakasaya konulmuştur. 

2 - :\hinakasa günü 22·'2 931 çarşamba ~nil saat 14 dür. 
3 Şartnameşi imal:lthaneden verilir. 
4 - lta>ına talip olanlar teminatı muvakkate paralan 

tekli! mektuplarile beraber Gedik paşada Jendarma lma!Aıh~ıı(·,i 
gelmeleri ilıln olunur, 

Eınlak '"e ~~ytaın Bankasıı1daıı 
1 aksille Satılık l~n1lak 

Jstanbul. Beyoğlunda Zincirli 
ktıvuda kasır ittisaliııde ve Sa, 

• 
ra11di ciftliğ·i naınile ınaruf araı 
müştemiJatile birlikte ve sene' 
taksitle satılıktır. Thale 2 mart 93 
pazartesi günü Ankarada Bank 
idare meclisi hu,r,urile yaptlacak 
tır. Teminat 1500 liradır. Bu 110 
susta tafsilat isteyenler lstanbııl 
lzmir şubf' lerin1ize veya l-ınu rı 
müdürlük Eınlak idaresine nı Ü 
raf'.aat edebilirler. 
-Isparta iplik Fabrikasından : 

lspartanın Zanbaklı mevkiinde yapılacak elektrik fabrikası 

bel dibinden gntirilecek su barkına ait güzergAhının tayinin 
matlup olan irtifa nazarı itab•e alınarak mevcut makinenin i;lc 

kudred temin edilecektir. Bu ıu barkı güzergdhına ait pJAn 
profil ile takip ve tahrik tedabir cetvelleri ve ima!An srnaiye 

makine dairesinin keşif ve reıimlerinin tanziminde mevcut m 

nenin mahalline vaziyyeıl dahi nazarı ltlbare alınarak evrakı ı.<
flyenin üç nüsha olarak tanzim edildikten 10nra işbu projcle 
su işleri müdüriyeti umumiyesinden tasdiki müteahhidine ait o' 
caktır. 

Tediyatın yüzde kırkı zemin üzerinde ameliyann ikınal1 

müteakıp ve yüzde altmışı mussaddak evrakın zemlne tatbiki~ 
tediye edilecektir. 

1 İşbu münakasaya iştirak edenler su işlerine ait ehliyetnaıne i 
rile lsparta iplik fabrikasına müracaatları ve mahallinde tah[ll 
edilecek bedeli muhammenesine göre yüzde 7 buçuk dcpoıit0 

rının ita!' nın mc:--rtıt lıııhındıtı'tn il:)n nhınnr. 

Mes'ül müdür: liürhaneddl 


