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2 acı ıalıifede . 
"i~lıarlcl habtrler 

s llacu sahifede: 
1- "-uhtddfn B. nezafet ı-,ıe

rl hakkında izahat verdi 
2 - Bir gaı.etecl .erkada~ımız 

tecavi11e u~r.ıdı 

3 Düıı mubteliı mübadl'le 
lu:yetl umuırlyesl toplandı 
4 Uacıı salılf.ıde: 

1- Felek 
2 Roman 
3 - HlkAye 

5 inci sahifede: 
'-'ror aıemf 

• 

azi Hz. mart bidaye i de Ankaray dönüyor 
Gazi ve Hürriyet il ı C · ti. k aha- ı • •• ı Para alm~ya~ emıye a vam P Reısicumhur Gayrimübadıllenn 

)ı)ıgv ı tetkik edıyor Hazretleri ~~tihkakl~rı 
l 

Dikson Cemiyeti akvam 'namına , . 
lstanbulda tetkıkat yapıyor 

Şubat nilıayetlne 
kadar J(onyacla 
kalacaklardır 

vekalete verılecek 

Gayri mübadiller cemiyeti 
senelik kongresi yarın toplana
caktır. 
Şimdiye kadar Yunanlılardan 

alınan tazminattan bilistifade 
1200 kadar gayri mübadile 
500,000 lira tevzi olunmuştur. 

· İstanbul haricinde bulunan
lar için de ilk parti olarak 6000 
lira gönderilmi tir. 

Bu tevziatın bir haftaya ka
dar ikmaline çalışılıyor. 

Direr tarnftan asıl istihkak-

ANKARA, 23 A.A. - Bü
yük Erkam Harbiye Reisi Mü
şür Fevzi Paşa Hazretleri Ra
mazan bayramı münasebetile 
resmi ve hususi birçok maka
mat ve zevat tarafından vaki o
lan samimi tebrikata ayn ayn 
cevap vermek imkansızlığından 
<.lolayr, izhar buyurulan hissiya
ta, en har teşekkürlerinin ibla
ğına Anadolu Ajansını tavsit 
buyurmuşlardır. 

Şakir Beyin açbğı dava 
ANKARA, 23 (Telefonla)

Sabık İktısat vekili Şakir Be
yin Sonposta gazetesi aleyhine 
açtığı davaya yarrn başlanacak 
tır. 

"" · ınu.cı • 

Diin Jımanımıza xtltn Rastemiye ı·opıırıı rıhıımda .. 

Deniz gripi var mı? 
-

Rüstemiye vapurunun 
serkamarotu da öldü 

ı Yıldız ve Meşrutiyet 

Tahsin Paşanın 
hatıratı 

Tahsin Paşanın hatıratını neşre yakında baş

Jayacnğız. Abdülhamit devrinin ve Yıldız sara
yınrn iç yüzünü bütün hakikatile ihtiva eden bu 
hatırat kari/erimiz tarafından büyük bir merak ve 
alaka ile takip olunmuştu. Bir aile felaketinden 
dolayı muvakkatten teehhüre uğrayan bu hatırat 

şimdi Yıldız sarayınrn meşrutiyete tekaddüm e
den zamanlardaki esrarrnr, Abdülhamidin meş

rutiyeti niçin ve nasıl ilan ettiğini, meşrutiyet ip
tidalarında Hünkarın nasıl bir siyaset takip ey
lediğini ihtiva edecektir. En mevsuk malumata 
istinat eden bu kısım hatıratın daha büyük bir ala
ka ile okunacağına eminiz. 
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HARiC-1 HABERLER •• '~~-
ı Y eniasır sahibi Behzat 
1 

ve Fransa ihtilafı Falih lltjRı h. tıı oiı nıeka ltalya 
Muharrir "Gazi geliyor,, yazısının 

ıngı"ltere hükumeti ne olursa olsun evvela Fransa · yerinde şöyle dıyor: " Halk Fırkası ~ Arif Bey kaçlı mı? 1 hiikumeti, Gazinin Ankaraya getire 
ile anlaşmalt isteyor. Netice ne olacak? \ göriiş ve tecrübelerde11 istifade edt. 

l IZMIR, 23 - Hüklımetin manevi! !arını kastettiğini ~y~~di v~ ~dana 1 . f"'dbirf erİnİ alacaktır.,, 
h . tini tahkir sucundan üç sene meb'ualaruıı, kendi muntehıplen hak ! J T 1 "' 

§~ .. hye hk'm e'dilen Yenı' Asır kında izzeti nefis kıracak bir sıfat ı 1 R kt b em as k 
asahgr.: apse mha .u. Behzat •-if B bir kullanm•t olmakla muahaze etti. spanya \ omanya me U U ı ANKARA, 23 (Telefonla) - bir şevk ve kuvvet ayn 

ıp ve mu arrırı '"" · · · B 1 Falih Rıfkı . B. Hakimiyeti mil muştur.,. 
1 kaç günclenberi zabıtaca aranılmakta .. Rets .maznunlardan Remzı eye } k . 
~ 'd' l . d bulunmadığı anlafddL soz tevcih edet'ek sordu: k Siyasi fırka ar ve İA t k ti" celene- liyede yazdığı .. Gazi geliyor.,, Der:ıekte ve Büyü rcı. 
1 i.~"~~ eAdada akrabası nezdinde . - B~ ~eyi D"§~?~~ evvel Vaziyet hala a- r 1 ne isimli bir makalesinde: yahatı esnasında ırat ettıı 
< tolduğu haber "lındı. Mahaza bu ha- goraey~z yazar mı ıd:;rz... iktısadi program v b r " Gazi memleketi gezmeğe t.~ları ~a.fsil eder~k .malı: 

her kat'i değildir. Bu zatın latuıbul- R-zı Beyce~ v~r '. . k go""ru""nu''yor .. BOKRE~, • .,bat - Roma.nya.da. cege enzeyO başladıg-·ı g~n. de .. nb .. eri he.l'kes o- ŞOY,,leHbalıtkı~~~ernıdirn •• h'"· 
, dan pasaportla Avrupaya kaç~ı, ~!- -;- ~aze:rdım. H".'n~ nıyebnden, flŞI , _ "''"""" "" 

yevm Pariste bulunduğu da soylenil- sammııyetındeo emındmı. 1· D A A El unyar.m b:r çok mem~e~otlerı gıb•\ nun verecegı hükumlenn ne o- . . . 
mektedir Rivayetlere bakdıraa Beh· Muhakemenin ikinci celsesi 2marl MAD1:- , 22 · · - .. •· kbsadi bir buhran ııcçmyoı-. lktıdar l _ b kl k ed' E Gazının Ankaraya getı 

, sat Arif B. lıtanbulda yeniden pa- tarihine talik edileli. yevın hapıshaned~ bulunan cum Tievkiinde hanııi kabine bulunursa acagını · ~ eme. t ır.. .n az- görüş ve tecrübelerden is 
port çıkartmamış, e•ki bir paaaportla Adanada yaz. batladı hun yet fırkası r_eıslerınden .• ~· <>ulunsun her'<esin ~stediği ş~y iktı- gm ~~~ifle; ~ile 9azının ha- edecek, tedbirlerini ala 
firar etmittir. Keyfiyet latanbul zalıt Adanada aiııçlar çaçek açını§, kur Zamora ile arkadaşları teşrıı ın· .:.di buh•anın h.Uidır. Fakat oyle va· kemlıgmı ı!erı surmu§ler ve hal Onwı yanımla vazifenin 

ldu T · 26 L-"-•·- -._ baala tır Hararet 1 · h ı riyetler var W, böyle her tarafı saran kı bu seyahatm neticelerine bü' ..... H·"- f 
ı taamdan SOl'U • emyız ayın . .,. _,...._ o~,e - mış , tihabata iştirak etme en a c- '·ir buhrarun halli her hangi bir hükii b "la 1 d İk' .. .. . zoru ve yugu ...,., 
, da hu uw.bkiimiyet karanıu tetkik o- gölgede 20 cla•cNlir. . . kında Dü'k d<> Mura tarafındar. - kab. 1 . 1 ktan r. k ag mış ar ır. -ı uc ay suren düsüyor Halk fırkası şı' 

H ebol .ı_ 2Z ki ... met ve ıne mese e$ı o ma 3'
1 ... h G ". A ıl ..,. • -

decektir. ayr u- fl h k d . M M' ' l va .ru•tır. Bir taraftan tedbir almak, di- seya atten sonra azı n:Kara- kadar ismi duyulınayan v yeni .Ilı.sır gazetesi baklanda mücl- beraet etti ma ~us a~ eşı . .1~ue - , 
dei umwnilikçe idam mabkiimlarile H __._

1 
z· t banka müdürü sıtasıle vakı elan teklıfı reddet· ger taraftan da buhrnnm geçmesi ;. ya geliyor. Fakat daha şimdi- tün ihtilallerin başlıca dü 

. _ '-'·lan •r·~ u ınıa •• ·~ı rd' ;in sabır ve tahammül ıröstermek ıa. den onun hükmü ne olduğunu si olan kadro meselesi idamanndan bir gun enel yapua Haımet, muavini Onıer Beyler bir mı,,.e ır. eı· 1 R d d k 
nı yazdıkları uy. durma. müli."katlar· ru·· •vet me•ele•'ınden dolayı zan altı- Hapishanede bir hadise ~- !l" • ıyor.. şte omanya a a en aşağı yukan biliyoruz. Bu, mu- dadır. Fırka, bir inkıliip f 

edilmek , o o dını hiuetbren buhran karşısmda 'f] . beki . - . . . 
~ dolayı tahkikat ıcra to- na almmıflar ve tevkif edilmiılerdi. Madrid hapishanesinde bu- Mironesko kabineai bir takını tedbiı-- halı erın edıgı: na düşen vazıfelerı ancak 
&lir. • . .. . •-L- Bu itle alakadar ve 1'Ü4vet vermekle lurunakta olan M. Zamora, cu- ter aladursun memleketin bu buhranı - Haklısınız!. allim, memur, mektepler, 

Menemen ulareı örfıye mm.-..aı müttebem yirmi kadar köylü de gene . . • · · · · beld k lazım geldi Hük' .. d "'ld' l'k · k l~ 1 ·ı •-kumanclanı miralay Ihsan Beyin, müd !arak mahkemeye sevkedil ma gecesı Başvekil oldugunu geçınnesı ıçın eme - mu egı ır. 1 ve ın ı "P unsur an e L'-

d.ei umumiliğe. yazd.ığı tezi< ..• ere ..... ü.z.e- mı~:..~. 0 iddia eden meçhul bir şahıs ta- ğini unutmamak icap ediyor. Fakat - Haklıyız!.. kül eden geniş kadrom 
1 d • büyiik tedbirler almak zamanıdır. Hu"kmüdür Bu hüküm halk masrn( tam ve iyi isletmek! 

rıne, gazeterun rnes u mu uru uçu~- Devam eden muhakeme neticesin- rafından telefona çağırı!rniştır. Büyük tedbi•ler alırurken memlek~- · . . ff b' · • 
cü iatintak b&kimliğine davet edıl- de cümlesi beraet etmitlerdir. Adliye nazırı bu hadise hakkın- tin bütün siyasi fırkalarının araların için ve Halk fırkası ıçm yeni va ak ola ılır.,, 
miştir. E · t il' le e · d hkik t d kt ra ,aki ihtilafları, bırakarak müştere-Ayni meseleden Soo Posta gazete- tımesut a mua ım r vı a ta at yap ır ı an son ~ 

1 ai hakkında ela takibat başlamıttır. Ankara civarında yeni İn§a edilen bu davetin eylenmek maksadile ken çalışmaları lüzumundan daima lkı·ncı• mı·ı Al sanayı· se 
Etimesut oümuoe köyünde evkaf ta- b."Urulmus bir yalarıdan ibaret bahsedilir. Maarnafih bunun i;in da-

y eni Adana muharrirlerinin · bir " ali' ı · · · · ha hayli zaman lazım gelecek görü-
rafından yenı mu un er evı., m oldugı" ı zannında bulundug"unu •· " · ı· 

muhakemesi şa edilecektir. Bu husu•ta yapdan ke .. . . F k M z , nüyor. "'· massıg' • • 9 • d ı 
ADANA, 23 - Yeni Adana gaze- şifler ikmal edilmiş olup inşaat için soylernışnr. a .~mht, ·. am_ora_- Mirone.ko kabinesi memleket için gısı nısan a açı ıyo 

tesi muharrirlerinde,, Remzi ve Mü- 46 bin lira sarfedilecektir. Yeni bina nın ahbapları cu urıyetçı reı- b!' ~ktısadi program b3'.':rlamaktad0ır ftalya ile Fransa 3WS!!ldaki 
. zaffer Beylerin muhakemeleri dün köy mektebinin müştemilatından ola sini telefona çağıranların İspan kı, ıster bu programın hazırla.n~a.ı, 'h ·rı ld ) Bir zamanlar 
Ağır ceza mahkemesinde yapddı. cak ve asri konforu haiz bulunacak- yada sag" cenaha mensup bir ister tatbiki için hükumetin ıktidar 1 tı a. ne 0 

. u. .. ANKARA, 23 A. A. - An- edeceğini 25 marta kadar ce 
R · M'"zaff B ı d ld · ınevkünde kalması icap etmez mi?.. bu ıkı devletın az:a~mı ;lçan __ me kara ikinci milli sanayı· sergı'si vetin umumi merkezine bil · 
. emzı ve··' .~ ~r ey er!~. 1 an tır · . .. müfritler fırkası teşkil eden Is- ı ı d k d s ··rla ' 
yazıda Buvuk Mıllet Mecl .. nun rna- Sultan Selım canın 
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nevi ~hsi;eti•i tahkir etmi, olmakla Son zelzelede yıkılan Edirne Su!- panya cıyo~ en ~ d' mah:ıfili~ fi~ı aşagı yukan. ~~~ur.I bahsedıldıgını duy3 rdik. He e yalnız verli mamulatı ve mensu ler serginin küşadından bir 
maznun bulunuyorlardı. tan Selim camii kubbesinin ve alemi- rını zan ve etme te ır- ~b,ınedi~nNbihır buhb~ant b~l~ırdigı dd'e\geçen sene bu vakıtlar Londra- catı te~hir olunacak ve sergide P.vvel pavyonlarını ikmale 

F kat · t' d'ldikl · · t · t k fim' yapmak u··zer ler Bunlar M Zamoranın kaç- soy en · ayet ır e ıg aeır.e ı- d b h • tahdı'd · teslıqat "on- " . . . v~ · a " ıcvap e ı erı zaman mn amıra eş e ev- · ' ' !erek hükumetin iktidar mevkürıi bı- a a rı 1 . ''. ;~ 
1 

satış yapılacaktır. Sergıye ıştı- bulunacakla~dır. ~yanın gı. 
Mu,.affer Bey: kaf heyeti fenniye mü~ürü Fikri B. mağa çal.ı§tığı bahanesile hapis rakmak tasavvurunda olmadığ-ı an·ı feransı toplu. bu.l'.ınurk .. en .. ita.- rak edecek firmalar, ne teşhir zclme naklıyelerınde tenzı 

- Bu yazıda Meclisin heyeti umu- bir kaç ırüne kadar Edırneye gidecek hane muhafızlarından biri tara- \ F h ı ··ı d - -latilmak istendi. iktisadi program ya - r.:ınsa ı tı a 1 gunun e.- dece<Tini ve ne kadar yer işual vapılacaktır. 
miyesini değil, sadece Adana meb'us tir. fından öldüru''lmesine vesile ve h l 1 ı e .,, -----------b-------------hazırlandıktan sonra bütün fırkala-. ğil, a ta ve ay arın mese.esı -

fırsat vermek ümidile bu hare- rın iştira.kile tetkik edilecek,, bunun olmuştu. İhtilat malum: ita!- M l• • d •• •• •• 
- kete girişmiş bulunmalıdırlar. tat~iki ~çin ~ü·~el t~şriki mesai ya, bahri kuvvetini Fransanrn- USO ını ne uşun uyo 

M. Zamoraya bir suikast yapıl- kabı~esı te§k~. edıle.;ekl'.•· .~omanya ki kadar arttırmak şartile tah-
da bır temerkuz kab1nes1 vucude ge- ,' . . 

dığma dair bugün ecnebi mem- tirerek memleketi idare etmek lüzu- dıdı teslıhata yanaıpyor. Fran- VİYANA, 23 A.A. - Neue tedir. Mumaileyh, bu makal 
leketlerde ortaya çıkan şayiaya mundan çok bahsedilmiştir. sa ise kendisinin donanma ihti
bu hadisenin sebep olmuş olma- Abrar fırkasırun reisi M. Duka mil yacı pek büyük olduğunu ileri 

Sı sı muhtemeldir. li köylü fırk~s~na yet? tekliflerde bu- siirerek İtalya ile deniz kuvvet 
<' ANKARA, 23 (Milliyet) - deşi Emin tabanca ile karşıla- Ayrılık taraftarı lu?arak tetrı~ı ?"".aı hakkında nok- /erinde müsavatı kabul etmi-

Tüylet ürpertici cina 
yeti nasıl yapmışlar? Freie Presse gazetesi M. Mus

solininin tahdidi teslihat hak-

sinde hiç bir devletin komşu 
rından emin olmadıkça tahdi 
teslihat meselesinde önayak o 
ınıyacağını beyan etıın:ktedir. 

k ::iecen zün bildirdiğim gibi bu mış ve üzerine ateş etmiş. Ha- CERBERE, "Şarı_o Pı'ren•", taı nazarını bildımuş .. M. Duka de<: ı·k. f d 'dd' d 
- ~ ıu .~ mit ki: yor. ı tara a ı ıasın ıı mu-

], ;ene Ahimesudun Yapracık kö- lil ağa çekilmiş. Köylü ırica et- 22 A.A. - Miralay Macia, hu- - Eger bütifn trkalar araunclajsirdir. Aradan geçen zaman az Türk - Suriye hudut komisyon 
kında bir makalesini neşretmek 

a! {Ü çok elemli bir bayıram geçir- miş isede dinletememiş. Kızın, dudu geçtiği sırada Havas Ajan bir tefriki mesai kabil olmazsa ahrarl değildir. Fakat işte bir seneden 
niştir. Köyün üç hayddudu, köyü saran feryat ve figanı de- sının bir muhabirine vaki beya- ile milli köylü fırka11 anlatmalı.. ·beri Paris ile Roma arasrnda ÜçÜnCÜ İçtİmaına başladı s 

a 
1 

IJiahmut, kardeşi Emin ve aYJ vam ederken Mahmut ikızı yeğe d K 1 b' lktısadi vaziyet, siyasi fırkaların bi itil[if zemini bulunamamış-
a Hacı Ömer yetim bir kıza göz ni Hacı Ömerin elinden alarak natm a; ata onyanın ayn ır ihtilifı ve saire meselelerinden son· r • · · • "h A HALEP, 23 A.A. - Türki-ırahhas Miralay Mümtaz, bari 
'coymuşlar, Yapracıkm en gü- diger bir odaya götürmüş, her devlet haline ifrağı gayesini gü ra bahsedilecek bir nokta ela Roman- tır. Gah Ingılterenın, ga me S . d . • h d k . 

nı decek bir fırka teşkil edeceğini yadaki Bulgar ckalliyetleri ile Yugos rikanın dostane tevassutundıın ye - ~r~?'e .. ~1 u ut. omıs- ciye murahhası Vedat Beyl~ 
:el kızı on üç, on dört yaşında- şekle müracaatla namusunu pa- söylemiştir. Miralay Macia, İs- lavya idaresinde kalım, olan Roman- bahsedildi. Londra konferansr- yo~u uçluncu ıçtıİmk:unuı filkh· c~l- Fransız hey'eti; reis Halep d 

":i satıayı ele geçirmeğe karar yımal ederek kendisine ram et- d . h• yablann vaziyetleridir. P.omanyada- nın va"sıl oldug"u itilfifı tehlike- sesı açı mıştır.. ı tara ey - .. 
·şı b · · k.. .. panya a müstakil ve akimiyet lege muavını M Lavrastre as 

~ermı er ve u cınayetı oyun mek istemiş, zavallı Satıa disi hakkını haiz devletlerden mü- ~~ B_ulgarlar hallerind~n memnun de- ye dİişürmek için bu iki devlet eti mura~h~slan .~u. zeva~. • ·. • 
.enha bir gününde, köylünün tırnağı ile kendisini müdafaa~- ğildi~ .• Yug?•!·"Y3:~~ki Roma'!yaldar ita/ya ve Fransanın aralarında müteşe~~dır: Turk:iye ~ey etı; kerı murahhas bınbaşı B?mot 
_:iraat bankasından para alma- diyor .. Nihayet haydut maksa- rekkep ve salahiyet ve vazaifi da şıkayetç.ıdir. H~sa umumı har~- · 'h ·ı·t h il d k J ·u Urfa valısı Ztem, asken mu- murahhas mutasarrıf Nası B. 

l - · ·· d asgari hadde indirilmiş merkezi ten sonra şu ekalliyetler meselen kı ı tı a ı a e ere ngı ere-· "!""'!!!!"~~-...,"'!!"'!"!'!!!'!!!!""!!!""!""'!'!"!!!--!"!'!!!"!"""!"""!""!"!'!!!!"!'!!!!'!!!'!'~!'!!!'!!!iı'!!!!'!'!i 
y ·a ge ecegı gun e Y~P~>:ı dına nail olmasına rağmen Mah bir idareye malik federal bir müzmin olup kaldı. Amerika- İspanya ba?r1 t~hdi- meli.~ ita/ya Avrupada en kuv-- de Parris,, gazetesi İngiliz balı 
a . ~rmuşlar, '~.a:l'.~amdan bı; ı~ı mudu istemediğini ve onunla cümhuriyet teessüsünü görece- di teslfh~t muahedes~n~ .bı~ an vetli bir devlet derecesinde do- riye mütıehaıısısı M. Craigi.eni 
n ~~n ev~e! k~:l'.~ ~enha bır gu- evlenemiyeceğini söylemiş ve ğinden ümitvar bulunduğunu Fransa-Çekoslovakya evvel ıştırak etmelerını ıstıyor- nanmaya mıılik olmalı: ister. c .... p . d '"' 
a .und~, .ikindi uze.n Sana su ~aşı Mahmut evvela kızı tabanca ile lar. Fakat bu yolda yapılan ba- . ';1Dl& gunu ~·~.av et ettıgı· 

k ba d da beyanatına ilave etmiştir. CENEVRE 22 ( AA ) - t ·1 F J 1 n ve 14 Mne•• li le d hal ,1a ıçın çeşmerun şma gı er "ld.. .. b " • · zı teşebbüsler netice vermedi. . n. ~ı terenın ran.sa .• ta ya ı. . -g. l·-· .er y 
en kızın peşine düşmüşler, kız o urmuş ve sonra ıçagm ~(- Miralay Macia Fransa veÇekoslovakya murah h rt h il t - b t l d te rd -

c u vaziyeti görünce derhal ka- kararak kızın her tarafını delık hasları Cenevrede iki ticaret Geçenlerde İngnlnz bahriye ı tı a rnı a e megı ır ara a nı en masa gı ıgını yazıyor. 
l.,...ı,. Keziban kadının evine il- deşik etmiş ~e köy.lüd~ evin dı BARCELONE, 22 A .. A. - itilafnamesi imzalamışlardır. erkanından Mr. Craigie bundan bırakarak Fransanrn Londra Fransa ile İngiltere arasında 
r-tm' k.. .. . 'h . şından bu ehm netıceyı seyret- Miralay Macia, E'.mp~lme istas- bir müddet evvel Parise gönde- muahedesine iştirakini biran ev yarından itibaren bir itilif hi-
~:l~ş, ı::;~e~m=~·ı t miştir. Alkşama doğru köye dö- r.::~d:ı~::~ad~~~:~::nru: Almanyada bir iştial rilmiş, sonra Romaya gitmişti. ve/ temin etmek istediği anla- sıl olınası imkan dahilinde gö
:ıamla ihtiyar heyetinden bira- nenler canavarları yakalamış- rasma otomobille Barcelone'a BERLİN, 22 (A.A) - Als- Bu İngilizin Paris ve Romada §ıl.ryo~ . . Ya~arula .lcaY_dettiğ!- rülmektedir. iBu gazetenin neş-

t il eve gelmişler ve kızı imamın lar ~e hük~ete t~slim etmiş- gitmiştir. Yolda kendisine 60 dorfda Eischweiler maden ku- temasları devam ederke;ı Fran· m_ız gı~ı ln~~t~re, bahn tahdı- riyatına göre İtalya hiildllneri 
.,ine götürerek korumağa kalk lerdır. Adlıye ~kika~. başla- kadar otomobil refakat etmiştir. yusunda korkunç ıbir iştial vu- ~~ ~ı:.1!aly~n ~a~ete!.~~ de !et? dı teslıhat ıt~la~rnrn Avrupa,:• Frasa ile İngiltere arasın.da ya-
uşlar, imamla ihtiyar, kızı gö- tnl§, Mahmut cınayetıı;ı.ın fecaa İapanya'da bir nümayiı ku bulmuştur. Kuyuda çalışan ı .u ume erının. o en rı iki devletin ıhtılafı yii.ziin en pılacak lbu yeni itillfa dahil ol-
~ken gözleri dönen üç hay- ~.i k.~rş~~?.d~ lkızı tabanca ile BARSELON, 22 A.A.-Yüz ameleden 29 kişi o anda ölmüş- mal~m ola1!_ noktaı nazarlarını suya düşmesine hiç razı ola- . . - . . 
:ıt hücum ederek kızı bunların oldurdugunil, fakat bıçakla kes !erce nümayişçi, zabıta tarafın- l~r~lik~i aldıkları tYeffalarıln te- r::::~en mudafaaya başlamış- z:ıaz: Londrada ~ç bahnl· devlet- :akh~rne:!:gı ı:oo~e !ır:· 
inden almış, dedeleri Mehmet mediğini söylemeğe kalkışmış- dan menedilmelerine rag"men sırı e vıraz sonra e 0 muş- · - .. . Ingıltcre, Amerıka ve spanya- · . . • 

B .. . lardır. 18 işçi de hastanede te- Flrandsız gazete/en şoyle dı- arasında aktedı'len m--L-veleye ıtil!fma iştirak arzuswı.ıı tanın evine getirmişler, köyü tır. ayranı gund Ankara Cüm- Miralay Macia'nin evinin önün ....,. 
ır çığlık sarsmış, kızm inıda- huııiyet müddei umumisi Ek- de toplanmr<:Jar ve Miralayı ha- davi altına alınmıştır. yor ar ı: · · • 1 ita/ya ve Fransa gibi diger kuv izhar edecektir. Bwıdan başka, 

.. ..,.. - M. Craıgıe evvela tıılya . . İtal a bahri ammı müfrit 
na yetişecek genç ve yiğit ol- mel B. Jandarma kumandanı ve raretli surette alkışlamışlardır. köyünde yağan kamı birikmesi hükumetini ikna etsin. Biz !tal vetlı donanması olan dev/etlen . Y pr?"' 
adığmı görenler bir dcaç el si bir miktar jandarmayı yanına M. Macia balkona çtlcarak hal- neticesi olarak bir köylü evinin ya ile bahri müsavatı k!lbul e- de iştirak ettirmek icap ediyor. bır aurette teVlll edecek olurSll 
hla etrafı kurutmağa başla- ~ak lköye gitmiş, tahkikatı ka teşekkür etmiş, idealinin üstüne bir çiğ yuvarlanmıştır. demeyiz. . Aşağıki haberden anlaşılıyor Fransa d~ ev_v~lce 
ışlar. Kadın çoluk çocuk, bun bızzat yapmış ve gece saat bire "hürriyet, iman ve adalet" keli- O sırada evde bulunan 4 erkek ltalyan gazeteleri de şöyle ki, lngiltere ile Fransa arasrn- muayyen niabetler haıncinde 
rla baş eı:Iem~~ş. ~!eri gelen kadar süren tahkikat neticesin- melerile hiUasa edilebileceğini çocuk ile baba ve anaları enkaz diyorlardr: da bu hususta bir anlaşma te- çoğaltmasını mümkün kılacak 
rden Halı! aga ıçenye kadar de haydutlar cürümlerini itiraf söylemiştir. altında kalarak nefes alamamak - M. Craigie evvela Fran- min edilecektir. bir teminat maddesi istihsalini 
rmis. haydut Mehmedin kar- etmişlerdir. LEON, 22 A. A. - ffı•e!rlP vifri.iPd~n ö'mU~lerdir. sr.,1.-"1 j,/r1il'!rı'1'1:ın v""' l!l'r.İr- PAR!S. 22 (A.A) - "Echo- temin edecektir. 

Haftalık edebi musahabe: 
lamdullah Suphi: "Türkocaklan,, nutku 

Hamdllah Suphi Beyin An
rada Türkocakları merkez 
lasının acılmasında söyledi
nutuk ayrı lbir risale olarak 
sıldı. Bu küçük eserin tarihi 
ıktai nazardan kıymeti edebi
t noktai nazarından güzelli
ile rekabet ediyor. Düsünün 
bu nutuk hatibin yimıf sene 
· faaliyet ve hayatının bir ic
ili ve Türkocaklarının da bu 
iddet zarfındaki varlığının 
.rübelerinin ve isti-balelerinin 
hülasasıdır. 

Y~~3:.. doğru nasıl çekti, çıkardı? 
Hulasa bembeyaz mermerleri
n~ ~alb~-~e . akseden bir ışık 
g;.bı sevdıgımız ve bir mabet gi
bı mukaddes bildiğimiz bu bina 
run ıbizce mil.nası nedir? Bunu
tukta bütün !bunları o .kadar top 
lu ve güzel bir tarzda ifade edil 
miş buluyoruz ki bu eserin yal
nız Türkler tarafından okunu
lup düşünülmesini arzu ile kal
mayor, his ve fiJı:irleriınizin a
sil bir şahidi olarak garp lisan
larından birine de geçmesini is

Türk milliyetçiliği nedir, ne tiyorum. 
ıi şerait altında, nasıl doğdu Ocak binlerce genç kaföi dol 

büyiidü? Bugün vazifesi, duran hakiki bir aşk, ıbinlerce 
fkfıresi ve diğer milletlere gencin hayatını yükselten kud
-şı vaziyeti nedir? Şehir ka-

1 

sl bir kuvvet olmuştu. Bu aşkı 
uıı müşterek gayrete ve ha- en çok duymuş ve etrafında en 

rok seyretmtş olan hatıp say ve 
muvaffakıyetinin en yüksek a
nıqda, kalbinde bir iftihar duy
maya haklı iken, bütün bunlar
dan nasıl bahsediyor? Hamdul 
!ah Suphinillıki ıhiç teferruata in 
meyen ve daima zirveden zirve 
ye geçmesini /bilen ne yüksek 
bir san'attir! Bu nutkun, bu ri
salenin bir çok yerleri hiç şüp
hem yok·ki bütün edebiyatımı
zın en güııel sahifelerindendir. 
Fakat Ocak reisi gözlerini ocak 
ların can alacak menfaatlerin
den ve hayati meselelerinden 
ayırmayor. Hiç bir hissiyat ken 
disini mahrem hatıralara, şah
si tahassüslere doğru cezbedip 
ona bu yolda bir şey söyletme
yor. 

Büyük ed~plerin ekserisi, 
Hamdullah Suphi gibi, fikirle 
icraatın .biribirini naksetmedik
lerini, edebiyatın bir tesir vası
tası olduğunu ve güzellii!in i vi-

ilk oldugunu ısbat ederler. In- sanla ve bir heiecan pcrdesile ı kündür . ., diyor. Ve gene diyor tan uzun uzadiye bahsediyor. 
san, Hamdullah Suphi gibi, eda ve hikaye etmekle hata de iki: "Burada mazi ile ibüsbütün "I>iiızyanm her tarafında genç
~üşvik ıbir t~iata ve cömert ğil, isabet etmiştir. alakasını kesmiş bir heyet ha- lik ıkuvve~e:i mill~lerinbüy~ 
ıbır ruha mali.ık old~u! bunu Türkocakları nedir Milliyet- linde gorumnemize rağmen mura~lan ıçın .tan?,'11. v~ takvı
pervasızca yal':1ız k_eı_ıdısı ve yalı çilerin fikirlerini tamim ile kalp Türk tarihini binlerce senedir ye e~ektedU:.,, M~ ve ya 
mz etrafındakıler ıçın saklaya- !erde, ruhlarda medeniyet na- kesilmez bir cereyanla zaman beyn~~.lel·. bir mahiyette '?1-
maz. Coşkun olan, taşan ve kuv mına uyandırmak istedikleri a- sun butün cereyanlar halk kıt
:V~t sarf ve .hatt~ israf ed!lmek teşi, muhabbeti tevzi eden mih ve mekan mesafeleri arasında lelerinin. kalplerine ve menfaat 
il;tı~acıı;-da olan bır servettır. Ha raklardır. Türkocakları bugün uzatan büyük ananeler aramız- Ia.nn~ hıtap_ ederek. onları ken
tıbın ta mektep zamanında ve vatanın her tarafında genç zin da mahfuz kalmıştır. Cetler içi dılenne dogru çekıyor. Bunla
bu Türkç.~ilük u~desini lb.ulm~- de ve ayakta, asıl milli mü;sse- mizde yaşıyor. Tii.ıık tarihinin rm baz~ları i~e biz tam lbir tea-
mış oldugu devırlerde bıle bır selcrdir bir umman uğultusu gfüi gelen ruz halındeyız. Bazılarma•kar-
muhabbet ve teali mürşidi oldu · . . . şı ise deruni ve samimi bir in-
ğunu biz görmüştük. Namık Ke " .Haındul~a~ ~uphı dıY_or in: sesi içimizde dinmemiştir. Biz cizabımız varıdır. Cemiyet haya 
malin bu müridi gece ve gün- ~ız kc;ı:dımızı duydug:ımuz bir atiyiz, kökümüz engin bir tı bugünkü medeniyetin en bel 
düz ctarafındıtkilere bin tarzda: gunden ıtbbaı:_:en muhabbetıı:ı ya mazidedir.,. li başlı esasıdır. Medeni dünya 
"Yüksel ki yerin bu yer değil- r~tıcı ~:ıvvetın~ ım~ .etmışı~- Şimdi "kalbinde Tüt'k mazi nın her köşesinde devlet teşki· 
dir !,, diyor grbiydi. Türkçülük dır. ~uesse~emn tar~~nde bıı: sinin kıymeti ek<Sik olmıyan,, latı altında milletin her ihtiya· 
aki?e~i ancak ?u tabiatı!'ın düs tek s~z ve b_ır.tek hadısc; Y~~- Türkocaklarımn asıl vazifeleri 

1 
cma tekabül eden cemiyet t~

turı bır halde ıfade ve ızahlan t~r.kı dar mıllıyet.~eı::v~rlık '.ık- ne olmalıdır? Hamdullah Sup- kilatı gelir. Binaenaleyh cern~
na imkan vermiştir. rını uyandırsın. Mıllıyetçıle~ hi diğer memleketlerdeki genç yet hayatının her meslek daht·· 

Türk milliyetçiliği dine ben g~rpçıd'..r.:: H.a~dull~h ~~p~ı !iğin te~kilatmdan, oralarda da i !inde takviyesi icap eder. Türk 
zer bir akide olduğuna göre bızım~ butı:n ınıllıyetçıt~n?ımız "Tüı:ıkocakları,, tarzında mev- oçakları bu itibarla gençler~ 
Hamdullah Suphi onu kudsi ~rap ~!emme ~zann;ı~ bır o~st e cut, fakat •başka gaye ve mef- mühtaç oldUkları siyasi terbiff 
seylerin ifadesine layrk bir li-1 lı ha!ınde tarıf edılmek mum- kurelere hizmet eden teşkiliit- için mükemmel bir mekteptır 
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t ve muvafık muhitleri ve sa medeni etın esas oldu una a r.ı ve 
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~lliyct 
desi "Milliyet" tir 
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IZM JBA T 1931 

şah ... iye 
ağı:· halıt.NE - Ankara cadde.t 
sahip vırat dnıi: Milliyet, l1o 
kaç g'i 
idi. lz:t\n awnanlanı 
lata!lbuıı _ 24312 - 24313 
ıolduğu 

her kat'ı ÜCRETLERi 
dan """Türkiye için Hariç içlıı 
yevm p, 400 kurut 800 kurut 
mektedc.7 so .. 1400 " 
1:at Arif ~09. " 2700 " 
port <:rka..=ta .... _ 
fi . . . -:O .,"':'.~~geri verilmez 
da t: 1~a 'nüshalar 10 kurut 
dcceı t .e matbaaya ait iti• 

"' e .. t dil' Yeı ·yel muracaa e a. 
dei un-ı ·~ >ıtnlann mea'uliyetinl 
"d"~ ,, 
1 r nez. 
nıU,·----------
~a·ugünkü hava 
~t f17.fa hararet 15 coaz 5 di. 
, !! ruzgAr mütıhı nW ve bava 

' 
il~---------
ü .............................. ~ 

ilmi bahisler 

İlim ve Hakikat için 
Kendisini yakından tanıdığım kıy-ı mabedlerinde yaşıyacak preparatör

mettar ve alim bir hocam, profesör !ere ait tahsisatın birle 4000 bin 
Anthony son aylarda bir kitap neş- frank olmasını talep ediyordu. "genç 
retti. Adı şudur (pourla dCfense de alimlere ecnebi memleketlerin labora 
notre cultur intcllectuelle.Paris, 930) tuvarlarmda çalışmak imkanını hazır 
Eserin tezi bizi doğrudan doğruya a- lamanın lüzumundan .. bahsediyor ve 
la kadar etmez. Çünkü Paris Darülfü- ayni zamanda diyor ki: "Lii.boratu
nunu haricinde bulunanilmitaharriyat varlar tesmiye ettiğimiz mukaddes 
müesseselerinin istiklallerini kaybet- yerlerle alakadar olmanızı çokrica edi 
meğe matuf bir cereyanın önüne ge- yorum. İstikbalin, zenginliğin, ve sa 
çilmesi için yazılmıştır. Fakat o mü- adetin mabedleri olan bu hakikat yu
nasebetle üniversite ve ilim bayatı valarının çoğaldıklarını ve teçhiz edil 
hakkındada şayanı dikkat görüşler ve diklerini isteyiniz :buralardadır ki in
düşünceler kaydedilmiş olan bu satır- saniyet büyür,kuvvetlenir ve daha iyi 
ları okurken, memleketimizin ilim ih olur. Buralardadır ki insanlık tabiatin 
tiyaçlarmı ve bu hayati ihtiyaçlara eserlerinde mündemiç terakki eserle
mukabil neler yaptığımızı bir kere da rini ve kainatı kucaklayan ahengi oku 
ha düşünmek mecburiyetinde kaldık mağa alışır. Halbuki insanlrğın kendi 
Memleketimizin ilim ve tetkik mües- eserleri çok defa barbarlık, taassup 
seselerini kucağında toplaması lazım ve tahriptir. "1868, Le budget de la 
gelen Darülfünun hakkında, bu gün- science, makalesinden,, bu ilim ve 
lcrde, bir çok muhterem zevat kana- hakikat adammm şu sözleri bugün 
atlarını neşrediyorlar. Bir :Memleke- kulaklarımızda çınlamalıdır. 

tin müteferrik cvliıdı olmak, hayatın Bu arada, memleketimizde hemen 

riz ki tarihi tabiiye dair yazıl
mış büyük bir tetkik mahsulü 
olan bir eser için mutlaka müp 
telalan tarafından ayni merak
la dkunmasıın? .. 

İngilterede son zamanlarda 
neşredilen bir eser bu iti barla 
meraklı okuyucular bulmuştur. 
Genç bir alim olan Julian Hux
ley ki Huxley namile maruf o
lan meşhur İngiliz aliminin to
runudur. 

Afrikada yaptığı uzun bir se 
yahati, bilhassa oranın cesim 
maymunları hakkında yaptığı 
tetkikat "Africa View,, namı 
altında neŞrettiği bir kitapta 
oplanmrştır. 

~LE;<;iJ belki en zor ter:c-Hisi mahiyetinde bu~ 
knan tefekkür kabiliyetini vatanın 

Fakat İngiliz profesörünün 
tetkikatı yalnız bunlar üzerinde 
deği1dir. eserin ehemmiyetini 
arttıran bir cihet te -İngiliz nQk 
tai nazanna göre- Afrikada yer 
lilere tatbik edilecek terbiye ve 
idare usullerine de bu kitapta 
temas edilmiş olmasıdır. Cesim 
korkunç maymunların nesli tü
kendiğinden endişe eder~k bun 
larm muhafazası lüzumundan 
bahseden profesör Afrikanın 

b.ila istisna diyeceğim, her münevve- yerlilerinden bahsederken de 
nn tahteşşuuruna hakim bir heyula- bunlara tatbik ctlilmekte olan 
dan yani g~rpt~nd.a. b~h~ zarureti 1 idarenin iyi olmadığın[, idare
var. Garp alemı bızım ıçın maalesef de gaye bu yerlileri i'Clare mes' _ 
h~la bir heyul~~ır ... Öyle. bir. ~eyul~- uliyetine iştirake alıştıracak bir 
k: her şeyde bızı g->lgemız gıbı takip usul takip edilmesini müdafaa 
ediyor. k~naatımız bir kelime ile şu- etmektedir. 

Ye· 
lodan sonra ! 

.~~aloda mutlaka bir . şey 
fferf. Evvela.. Umumıyet
ğır ve huzur kaybolur, son 
mz~ka, palto, pardösü, 
z~<Lı. çanta, mücevherat, 
~n~ibi şevler de elden çı
Fak 

aşlardan bLri geçen 
E baloya gitmiş. Paltosu

y'oetmiş. Kaybetmiş de
zla olduğu için paltosuz 

7ının farkına varmamış, er 
.. n aklı başına gelmiş, fa-
alto sırtına gelmemiş. Ba

yc: in vestiyirine gidip 
tllurlarsa kendisinin oldu 

ve dolayisile insanlığın şe'niyet saha
sında faydalı ve bereketli eserler için 
sarfetmek d•mektir. Tabiat hadisele-
rini soğuk kanlılıkla mütalea eden 
kafalar içinde yaşadıkları cemiyet ha 
<liselerinde ruhi bir sekinet ve inhisar 
cı olmayan geniş bir görüşle tetkike 
mecburdurlar. Binaenaleyh mevcut 
olan ve yaşayan müesseselerimiz hak 
kında külli bir fikir elde edilmek için 
evvela mezkU.r müıesseselerin ha yat 
şartlarını, vasatını. canlı bir uzviyette 
olduğu gibi. tetkik etmemiz liızımdır. 
Her şeyden evvel bilmeliyiz ki, tabi
at sahasında, biz, şeraiti hayatiyesi 
temin edilmiş uzviyetlerde inkişaf 

ve terakki eserle.ci görüyoruz. Bu 
şeraitten mahrum k~l:ın uzviyetler
de tneddi ve dumur baş gösteriyor. 
Tabiat sahasında olanca kuvvetile 'y!cmi§. Çocuk bu hadi

Nncı. anlatırken yanımızda hüküm süren bu Determinismi niçin 
eıi guİı _Bize şu fıkrayı an içtimai müesseselere tatbik etmiyo-

e Ahime• l ruz? . . .. .. • 
. ok elen:a bir adam bir otel' Memleketımızde darulfunun telak 
tir. K~t kaldıktan sonra kisinin, An•dolunun h~r köşesine 

ut, kıiş. Fak<:t yarım sa- ilim ve teknik saçacak (Fikir - kuv
acı Ömkına varmıs: Şem vet) telilkkisi olduğunu biliyoruz. 
uşlaı:lde unutmuş.. He- Anadolunu~ . her k~şesinde tümen 

ı - ~ avdet etmiş ve eski tümen (Fıkır - faalıyet) menbalan 
ı- _ ;ıkmak istemiş. Kendi doğuracak manevi kudretlerin en 

ının başkasına kiralan- başında böyle bir müessesenin olaca
<· •le binaenaleyh şemsiye ğında her samimi münevverin imanı 

erdeki kiracılara müra- vardır. Fakat, bu müessese içinde 
tmek doğru olacağını söy kudretlerimizi, kabiliyetlerimizi ten
ler. Adamcağız da acele miye edecek, yaşatacak asgari hayat 
re gidecekmiş.. Odaya şartlarının temininde daima göz ö-

dur; mezilerinden aldıkları tecrübe Müşahede, tetkik üzerine ya 
kuvveti hayata karşı gösterdikleri zılan bu eser İngiliz neşriyat a
scrt istihza bizi eserlerimizi ve keil- leminin yeni kitapları arasında 
di kıymetimizi takdir için bir nevi mühim bir mevki tutmuştur. 
şüpheye düşürüyor. Biz garbm haya 
tr teyit eden fikir eserleri, büyük te-
sisatı kar.ştst."lda :tC't hir crkilme duyu-
yoruz. 

Fakat düşünmcliyizki garp her sa
hada tatbik ettiği müsbet metotlar
la şarkı bir kaç asırdanberi çok geri-
de bıraktı. Bundan ilim ve tecrübe~ 

den doğan teknik çok ehemmiyetli 
bir rol oynamıştır. Teknik sahasında 
Lu ~im cereyanı ve tebeddülü takip 
edemeyen cemiyetler şu tenakuza düş 
tüter: Mekteplerinde m'.isbet telakki-
lcr okundu. Yetişen mütefekkirleri 
fikri terbiyeleri itibarile garbrn ilim 
disiplinini temsil edecek bir seviyeye 
yükseldiler. Halbuki bu müsbet ilim
den doğan meyva yani teknik ortada 
yoktur. Fikri telakkiler itibarile onla 
ra hiç te uzak ve yabancı gelmeyen 
garp bu ikinci sahada çok uzak bir u
fuk oluyordu. Bu tenakus tabiatile ru 
hi aksülameller yaratacaktı: O vakit 
garp her sahada aşan ve taşan bir 
kudret gibi gözükmeğe başladı. Bu su 
retle bizimde tahtcşşuurumuzda ade-
ta nebi edici bir surrtte hükfim sür
mek isteyen heyliı kıymetlerimiz ve 
iradelerimizüzerinde rol oynamağa sa 
vaştı. 

Rusyaya dair 

Rusyadan bahsedenler çok
tur. Rusyanın mazisinden, ha
linden kim ne ·biliyorsa bir ki
tap çıkarıyor. Hele şimdiki Rus 
yanın istikbali hakkında yazı
lan, söylenen ·o kadar çok şey 
var ki ... 

İşte Rusyaya dair yeni bir ki 
tap daha .. Fakat bu Rusyamn 
iatikbaline değil, şu son yiımi 
beş senelik tarihini gösteren, 
vekayi ile dolu bir devreye tah 
sis edilmiş bir kitaptır .. Rusya
da bulunmuş, hayli adamla te
mas etmiş, bir İngiliz tarafııı
dan yazı!mrştır. Sir Bcrnard Pa 
res Çarhk r~evrinde Rnsyada bu 
!unmuş, o za.ırı<Jnın çürümüş ida 
resine ait muhtelif safhalara 
şahit olmuş, niha,.et umumi 
harp esnasında da orada bulun
muştur. Umumi harbin çıkma
sı Rusyada sevinçle karşılan
mıştır. Çünkü bu harbin netice
sinde Rusyanın mutlaka galip 
gelerek Ru~ya haricindeki İs
lavları kurtaracağı ümit edili
yordu. 

Vadedilen bir kat elbise .. 
Fransızcadan 

Dünyada meş'um şeyler ol- edememiş, birdenbire yıkılmış
duğuna inananlar az değil... tı .. Bu sırada delikanlı da mü
Halbuki ıböyle nereden geldiği vazenesini kaybetmiş, dü~müş
bilinmiyen bir takım şeylere tü. Akıl ve mantık bunu başka 
kar.şı akıl v·e muhakememizin türlü izah etmez değil mi?. Fa
mukavemetini neden kullanma kat itiraf ederim ki ben orada
yoruz? .. Bir dcstumla bunu ko- kilerin kin ve husumetlerini da 
nuşuyorduk. Dedi ki: ·ha ziyade celbedeceğimden kor-

- Ben hiç meş'um .şeylere k~rak.kaçtım. ~nra öğrendiı;tı 
inanmam. Yalnız şunu söyleye kı delik~nlınm nışanlısı gelmış 
yim ki bildiğim .bir vak'ayı unu oradaİnsaglarnış.. . . . 
tamayorum. -. . ~ d~~· hıs ve man-

Geçen yaz mevsimini geçir- ~.ık gıbı bı_rbırer~n.e uymayan 
mek için gittiğim bir köyde bir oyle şeyi~ tesırı altında. ~u~ 
ağaç gördüm. Bana bunun meş lunuyor kı bunl~ın .. ~r bı~ı 
um olduğunu söylediler. ·Gül- tatmm etme~ .muşkuldur. Galı
müştüm. Bana bunu anla'an ba şeamet gıbı şeyler de bu ac-

Bilmecemiz 

köylü: • zimizden doğuyor!. 
- ~ülmeyiniz dedi, bu ağa- .. Bu~u anlatan .. d~s~m sustu. 11 -:--

ca kim d~'kunursa iyi olmaz. Gozlerı ~a~d~: Duş~nuyordu. O L...IJ-r1..ı111-iı,.._ 1t.:....lf.:..1-· .ı.;:b::fl"-.,~,,-c.:.•_lff.:.1-z~...ı 
Bir şoför gece vakti otomo- nun ~~bını uzen rl:ıır şey vardı. 

bilini bu ağaca çarpmış .. Kendı"Sıne 'bunu sordugum za- Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Zengin Qeğil (5). Bir 

Otomobil devrilmiş, par- man: alaturka çalgı (5). 
çalanmış, ıbu yetişmiyormuş gi - Ben şimdi vicdan azabt- _ 
bi zavallı şoförde ölmüş!.. na benzer bir şey duyuyorum, 2 - Aşikar (S). Bir vasıtai 

dedi, keşki hu delikanlıyı t~- nakliye (5). 
Köylünün anlattığı ıbu kadar 

değildi. Otomobil kazasını bil
meyen yoktu. Fakat ağaca çar
parak devrilen, parçalanan ara 
baların ve bunları idare eder
ken ölenlerin sayısı malum de
ğilmiş!.. Ben bu karşmıdakile
re gülersem karşımdakilerin 

hiddetini celbedeceğimi düşün
düm, sustum. Fa:~at kendi ken
dime bu mesele ile meşgul ol
mak isteyordum: 

vik etmeseydim!.. 3 - Saçsız (3). Ördeğin ağa 

Mektepliler ınüsa~nkası 4 -bi~~~3/i). Dava serdet-
mek (S). 

- Şu ağaç yüzünden köylü
lerin zihnine bir takım ·manasız 
şeyler girmiş .. Bunları sökmek 
için şu ağacı l<estirip yaktırma
lı .. 

Tarihi nutuk 
92 .nci haftanın 3 üncülüğü

nü Da;üşşafaka lisesinden 235 
M. İbrahim Bey kazanmıştır. 
Yazısı şudur: 
Haftanın en mühim haberi 

Reisicümhur Hazretlerinin A
danada irat buyurdukları nutuk 
rıır: 

Reisicümhur Hazretlerinin 
tetkik seyahatleri çok mühim 
bir safhaya girdi. Adanada halk 

Bence en muvafık çare bun- . /a temasa gelen ve tetkiklerini 
dan ibaretti.Fakat bundan kime bitiren Büyük reis, münevver 
bahsettimse değil taraftar bu- bir halk kitlesi.ıin, ocaklı genç 
lunmak, üzerime bir çok hiddet !erin ve muallimlerin bulundu
li nazarları cefüetmekten başka ğu çok kalabalık bir toplantı
bir şey elde edememiştim. Ni-. da, halk fırkası programının 

5 - Filizof (4). Asil (S) 
7 - tnce (5). Tali (S}. 
8 - Erkek (2). Aylık (5). 

Dahi (2). 
9 - Bakmaktan emir (3). 

Para kağıdı (3). 
10 - İyi (3). Edebiyata ait 

(5). 
11 - Bir gün ismi ( 5). İnct 

(5). 

Nişan Merasimi 
~lerhum Blnbaıı Hı•an Rey ke

rime>i Ihsan Hanımla genç Tayyare 
l\lü1~11mlarımızdan Nadir Beyin nişan 
merasimleri < lrtaköv'deki hanelerinde 
bir çok davetliler huzurunda lcrı 
edilnıştir. Tarafeyne saadetler te
menni ederiz. 

ha yet bir genç delikanlı bana mukaddes gayesini, bir çok de- lıtanbul ikinci ticaret mahke· 
ağacı kesmeğe hazır olduğunu dikodulara mevzu olan vergi mesindcn: 
söyledi. meselesini ve bu husustaki ih- Müflis Üzeyir beyin namına 

Evlenmek üzere olan bu de- malin tevlit ettiği mazarratı mukayyet mUlga. itibarı mili! ban-
b. k ~b· k bl ı· 1 l kası.na ait 100 adet hisse senedi likanlıya ır at e' ıse yaptır- çok açı r ısan a an atmış- lstanbul menkul kıymetler, kambio 

mai!:ı' vadettim. /ar, memlekete; •absi menfaat-
~ '< ve nukut borsasında 26 şubat 1931 
Elinde iri bir balta ile devri- /erinin vikayesi ug-runda kastet b • · 

perşetn e günü saat 1 J de . satıla-
si gün gü.neş doğarken gelen de- mekten çekinmeyenlerin, ' dev- calı:ıır. Taliplerin bızır bulunmalın 

e~. Kapıyı vurmadan evvel nünde bulundurmak zaruri.yetinde
.~ kimse olup olmadığını yiz. Beşeri kudret mayaları - les fer
ak için dinlemiş. Otel de ments de l'energie hiımaine. Diye 
ziı.rpıkça bir yer~iş. Oda- t•vsi( cdebilccegiiniz ve pisiko - sos-
1" Ali cengiz oyunu,, oy- yal kuvv~tlerimizin • en ehemmiyet
;- mış. Erkek kadına; terini harekete getirecek alan bu Jı,1-
, bu dudacıklar kimin? .. yat şartlan kendisinden terakki ve 

Bugünkü insaniyet ortasında tabii 
v~ beşeri muuzam ve mckkin bir kud 
ret hazinesi yaşatan Türk memleke
ti ferdlerinin ve' müesseselerinin irade 

"My Russina Memary,, na
mı altında ve hatırat şeklinde 
bu eseri yazan İngilizin kanaa
tince cepheye giden Rus aske
ri bu kanaatle ve mutlaka za

likanlıyı ben ağacın yanında !et otoritesine muhalif olan bu lüzumu ilOn olunur. · 
bekleyordum. Bir emri vaki ya- hareket/erile esaret zincirini ,- S T 
pacaktık. kendi ellerile . boyunlarına tak- _ İnema - iyatro 

_ bu yanacıklar kimin?. mesai talep 'edilen bir müessese hak
ou parmacıklar kimin? kında en evvel n•zarı itibara alına 

ö. bu ayacıklar kimin? di- cak bir keyfiyet olduğunu neden 
' iabbet sualieri sorup öpü unutuyoruz? 
er. Şemsiyenin sahibi bu Pasteur memleketinde laboratuvar 
cın ardı arası gelmediğini tarın çağalmasını v~hu yerleri kalp
alıcapıyı vurmuş ve: !eri hakikat ateşile yanan genç adam
ını şemsiyeye gelirse be- lann. zem•nında ne kadar istiyordu. 

l demiş. Fakat " 0 z0 m 08~7) bu İstikbalin 

azimi.11'- ba!osu misın? .. 
1
•i;n yanında idim. Bir Suale muhatap olan biraz dü-

ıuısafir daha vardı. Yam- şündü ve şu cevabı vereli; 
;ğimiz adaİn, kum hasta- ·- Bu akşam Hazimi:ı kara-
1,ı müşteki .. Digec misafi göz balosuna git. Çok gülersin, 
ı ki: gülmeden de!.. 
uvvetli bir müdrir bilir- FELEK 

sine ve hP.r ferdile her müessesesinin 
fer ümidi ile gidiyordu. Fakat 

doğurduğu esere bir kıymet vermek 
. . . . • . . ordunun ümidini kıran ve niha 

mecburıyetmdedır lstıklillinı yaratan t k · k' · k . . .. _ ye as ,.,.~:ı zev mı açıran şu, 
bır mıllet hur topragının üstünde ba-ı d k' ,,.,._ · l'k t-' • · · _ :r.Grkez e ı 11Jdresız ı ve cıes 
yata layık eserler de dogurm•k kabi üh' 1m tu 
r . d d' s o uş r. 
ıyetın e ır. Şimdiye kadar Rusyaya da-

l 1 
ir pek çok hatırat intişar etmiş 

Neşriyat Hayah tir. Fakat uzun seneler orada 
• bulunmu~ olan bu İngilizin ese 
lngilterede neşredi- ri emsali arasında mühim bir 

len mühim eserler mevki almış sayılabil~ --

Delikanlı !kuvvetli kollarile mağa uğraştık/arım hatırlat-
baltasını ağacın gövdesine in- mıs.far, müteakıben gençliğe hi- ıs. B. Darolbedayi 
dirmeğe başlayınca ben kendisi tap ederek milliyetin en bariz tem•lllerl 
ni teşvık ediyortlum. sıfatlarrndan biri olan dil mese- Bu akşam sut 

Maamafih bu delikanlı odun lesine, geçmişler ve bu nokta- lsnnBUL llBfftSI 21,30 da 
••armakta, ag-a<- kesmekte usta ya layık olduğu itina gösteril- ~ ~ ~ Yalnız mu· 
J " kd" d alllm ve ta· olm:ıdığını söyliyordu. Nihayet mediği ta ır e neticenin menı 
ağa-ç yıkıldı. Fa!<at gözümle şu leket için iyi bir şekil arzetme- !ebeye mah-
nu gördüm: Delikanlı kuvvet- yeceğini izhar ile bu il us usta ' sus. 
li bir darbe ile vururken birden gençliğin vazifesini işaret buyu 1 1 9 K 1 Ş 1 
bire yıkıldı. Kafasını şiddetle rarak kıymetli nutuklarına ni- 1111 
vurdu. Başı çatbmıştı.. Genç hayet vermiıılerdir. Vodvil 

3 perde 
adamın müvazenesini ıkaybede- Fer ah Sinemada Nakili: 
rek düşmesile ölmesi arasında- Pcr;embc akşımı R.ma~anda bü- Nabi Zeki B. 

Ed b. k k b" .. k Bn akşam l'.ıngalıı <incın,,;ındcı ki geçen za."Ilan çok sürmedi!... e ı eser o uma · uyu yiik rJ~lıet ka7.anon voryetelerimizin Gişe her gün ;aat 13 tın itlba· 
bir zevktir. Fakat edebiyata da Komik Şevki Bey Bu pek tabii bir hadise değil son moda müsameresi ve Azer! mu- ren açıktır. 
hil ol.r;nav,.an ne. vardır?. Bu iti- Şi;lı Güuli r,Jcdihı IJı;ıı:nrı: miydi? .. Ağaç son indirilen hicl sikr heı'etiniıı k,ın<cri. Fiatlarda Altı ya~ından •t•ll;ı çocuklor 
barla mesela pek güzel diyebili katli faci:ı 4 per le ,·arrcrc d ırı;J:ır. detli balta darbesine t~hammül tenzilat. tiyatroya kabul edllmeı. 

illiıtelin ufelıi romanı: 120 i - Ne isteyorsun?.. 1 kalmakta devam ediyorlar. j gim1edcn epeyce bekledim. Sa-j - Yine mi evham.~ --- - j ya bişladrın:-
- Bütün istediklerini sakın- Belki, l!a.1'atki\rı san 'atkarın !onunda bir çc'c hastalıkların - Hayır bu hastalıkları aklı- Bilmiyordum, bu korku, bu 

; 

alldırma canım.. Bir şey 1 
-a:!. 
1~i. İlave etti: 
~~r:n !bir doktora gidive
ti 

madan söyle... kendisi bile dünyanın sonuna resimleri vardı. Bir sürü mik- ma getirdiğim için değil, fakat, teessür, bu hissikablelvuku ni-
Deyor. Ve .. Sonra da elini e- kadar tarif edemeyecek ve onun ropların büyütülmüş çizgileri sinirime dokundu da ondan!... çindi .. 

lime dokundurmayor. Bilmeyo- anlatılışı daima noksan, daima asılı idi. Ve ... sıramı bekllemek için, * • * 
rum ona ne demeliyim? .. Baba ifadesiz, daima hakkından çok SifV!itik hastalara hiç baka- koridora çıktım!. Doktor bir hastasını çıkarır· 
mı, can yoldaşı mı, ağabeyi mi, eksik kalacaktır!. madım. Gözüm i.Jk önce dudak- • • • ken, Halim: 
dost mu, kurtarıcı mı, tam in- * * • !arı ve bumu dökülen bir frengi Koridorda sabırsızlanıyor- - Aman Nahitçiğim ayakla-
san mı, ne, hangis_i?.. Vapurdan çıkınca, sordum: linin resmine ilişti, titredim ve .. dum. Halime, rırna kara su indi, iki dakikalık 
Eğer her artist, tam artist bu -Hangi doktor<'. gid.eceğiz? .. Gözlerimi yerinden söküp fırla- - Kuzum daha çok bekle- bir işimiz vaır. Bizi içeriye at ••. 

Deyd:ıilecek. Belki, ise muhakkak ki, dünyada en - Biilmem amma .. Herhalde tıyormuşum gibibütün gücümle yeceksek gidelim. Dedi. Galiba Halimin hatırın 
- En beğendiğim eserim... geniş manasile en yüksek ruhlu bir cilt hekimine.. J darı darına o resmin üzerinden Dedim. Ben ne kadar müp- dan çıkmayoc. Hitabı da husu-

insanlara verilen ad: Dedi. Araba ı;a!Iırdı. Çok sı- kacırdım ve gayri ihtiyari mırıl hem bir zorun sızısı ve tazyiki- si yet ifade ediyor .. Dediği tablosu ile bu kadar - ~ -
- Artist!. kılıyordum. Gizli bir kuvvet bo ' danclım: le bunalıyorsam O, o kadar - Peki.. Buyurun ... meşgul olmamıştır. Daha sabah ı 
San'atkann ruhu, onun kallbi, yuna kalbimi sıkıyor, beni ezi- · - Allahrm sen beni bu hasta- neş'eli ve çalak görünüyor- Dedi. 

EtemlZZET 

.. , 
leyin kahvaltısını yapar yap-

zı • * * onun düşünüş ve görüşü onun yordu. Yüzümde keder ve sıkın lıklardan koru!... du: • • • 
~11 kadar samimi, candan maz:H d' · · d kt 'd duyuş ve alakası demek ki bam tının buruşturduğu çizgilerin o Ci.izamlı hastaların fotograf- - Ne diye bu kadar sinirleni- Hiç hoşlanmadığım bir adarrı 
SiSsas bir adam olmaz. :-:- ay 

1 gıyın ° ora gı e- başka bir şey!.. da farkındaydı. .lan da bu hastalannkinden da- yorsun?... dı. 
mecburiyeti yokken be- cegız... Onun içindir ki, ben Tırnova- - Belkiys, kendini beyhude ha az feci ve dehşet verici de- Dedi ve ilave etti: Soğuk, çatık kaşlı, haşin, se· 

..ik, derin, tarif edilmez Dedi. Onu hem çok seviyo- h ressama, ressam Halil'e baş- üzüyorsun. Bak göreceksin, her '
1 
ğildi ! Onların içinde de başı şi- - Gel otur beş dakika daha. si gibi ruhu da tok ve kaba gö· 

·ı d" .. .. rum, hem ondan utanıyorum. ka ma~na veremeyor, onu ıyıce h ld he · t · k" "k b' · l b - ·ı l S 1 d b. d 1 1 · b' run" en bir doktor. Sadece san'a-i<a • e uşunuyor, K d b a e e mmıye sız, uçu ırl şıp su rn agına çevrı en er; par a on a ız en evve ge mış ır 
ılbumun an eni çekip ana- tahlil edemeyor, ona sadece: hastalık. makları dökülüp düşenler, du- kişi kaldı!.. tının adamı. Muayene odasına 

fzülmesin... mm kolları arasına verdiği giin - San'atkar... Deyor ve srk sık tekrar etli- dakları yok olan!lar vardr. - İmkanı yok içeriye gi.re- girer girmez içimden: 
~gözlerimin içine bakı- den beri belki haftada iki üç de- Deyebiliyorum. Eminim ki, yordu: Hatta, Halime kızdım: mem... - Ne suratsız şey!. 
tıiiba, hay<.•ta can ver- fa geliyor, beraberinde bir çok herkeste san'atin asil çocukları - İhtimal kanında bir şey - Kuzum başıka doktor mu Dedim, koridorda sanki müt- Dedim. O, ilk önce uzun ıı-
terliği eseri ben olaca- şeyler getiriyor, bana para bı- nın bu anilaşılmayan derinliği var. Bir ilaçlık şeydir!. yoktu, ne getirdin beni bura- hiş, korkunç bir haberle karşıla- zun beni siizdü. İhtimal: 
e .. Bir gün bana: rakıyor, karşısında benim kadar cahil, • • • ya?. . . sacak mışım gibi bir sinir sarası - Halimin yanında bu kadın 

1~ yaptım!. -Başka neye ihtiyacın var?. benden bilgisiz ve .. Benden bön Doktorun muayene odasına Dedim. rahat rahat güldü: lı;inde titreye titreye dolaşma- da kim.-. .. 
(Bitmedi) 
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Padok 
Koşu hileleri h•kkrnda konferanslar \<eren dünya rôkortmeni 

zamlarının mantığım anlamakı tizm antrönö°:İ de muhtelif id-
. t" man sistemlerı, form meselele-
ıs ıyoruz. f • ar 

Amerikalılar, nizamnamelere ri hakkında enı:u 1:11 umat. ve-
1 b·ı -k hı.leler rirse başımızın ıhtıyacını bıraz nazaran yapı a ı e~~ •. . 

hakkında atle1:lerinin gözünü a- tatmın etmış oluruz. 
çıyorlar, Pavley'nin meşhur(V) Maaşlr an~önörü, -~eye~leri 
si böyle bir hasbühal esnasında olmıyan akallıyet lruluplenı:ı~e 
hatıra gelmiş hilelerden biridir. bile teknik konf~_ra:.ı~ar .:'enlı-
800 metreden 3,000 metreye ka yor. Bizim antronoruınuz 7· 
dar olan yarışlarda müessir bir Müteaddit .. müt~hassısla~ı.z 
şekiide tatbik edilen (V) has, olduğu da soylenıyor. Bu vazı
mın ileri gecmesini imkansız- yette teknik konferanslara baş
lastrran bir ~evi maniad>r. lamak için, bir niyetlenmek ka-

Pransa - İngiltere atletizm fidir. 
müsabakalarında (zannederim Atletizm federasy.onunun ?~ 
1922 de idi) bu hileye o zaman umumi ihtiyacı tatmın etınes,nı 
vakıf olmıyan Fransızları İngi- bekliyoruz. 

F.K. !izler (V) teşkil ederek mağ!Up 

Kuvvetli bir Yunan takımı gelecek 
ı:su seneki lik maclarmdı..ıyakos'un bu sene ~~nan_istan 

en iyi dereceyi muhafaz~ eden şampiyonu olması ıçın bır P~
Yunan takımlarmdan Olimpiya natinaykos takımını yemnesı 
kos'un getirtilmesi için Galata- kalmıştır. . 
>aray ve Fenere müracaat edil- Yunan milli takmıına dığer 
mistir. Yunanlı bir organizatör klüplerden daha fazla oyuncu 
•ar;,fından yaprlan bu teklife e- veren bu klübün mühacıın hat-

s. "t"barı"le muvafık cevap ve- tında meşhur dört kardeşler oy-
as ı ı . · · d k" ·· · t" Yalnız para miktarına myor. Kurantıs ısının .e ı mu-

rı,mış ır. d f" · k anı 
Y kl .. bu"'nu··n razı olması a ıı çok sert ve ço c ı oyu-unan u . . .. 

· k 1 tır nu ıle şöhret temın etmıştır. 
ıne~elesı a mış · Olimpiyakosu getirmek te-

Olimpiyakos takım1.ı, ~~~a v~ şebbüsünü yapan Y·uruİnlının 
sair sartlanmızı kabu ettıgı ta bir ecnebi hakem getirmeği, ilk 
tirde. gene heyecanlı maçlar sey şart olarak koşması, Yunan ta
ced~ceğiz. kımının kazanmak için her te

Her şeyden evvel şunu hatır
latll'a'.t i$tiyoruz :Gelecek takım 
C " · d" - · A · t çok k · >). nın yen ıgı rıs e:ı 

~vvctlidir. Sene başla:ığıcın~ 
11 beri hiç yenilmiyen Olimpı-

şebbü•Ü yapacağına delii!et e
dt: 

Olimpiyat.as gelirse, çok kuv 
vet'i klüpti;r, Fener için de G. 
Sa:-ay için de pe!• tehlikelidir. J 

;IJI 1 l.İ \"l:T 

Beynelmilel derecede en 
yüksek olduğumuz şubede Yu
nan şampiyonlarıla çarpışaca

ğız. 

Mart'ın ilk cumasında bizim 
güreşcilerle, Yunan şampiyon-

'L ıl \T 1 • 1 

··~~'] iyi bir haldedir. Aylardan beri 
ciddi bir ~ekilde çalışan çocuk
lar azami k'lbiliyctlerile güreşe
ccklerdir. 

lan Artistik sinemasında karşı- Yunanistan, ona lct ıampı ·onu 

Güreş takımımızın bu hazır 
vaziyetinden ümitvar olduğu
muz şu sıralarda, kıymetli gü
reşc:miz Saim'in askerlik dola-

!aşacaklar. 

• 

, 

. i ! .. 

Gelecek güresciler arasında, Ams_t_erdam olimpiyad?ıdan 
• n fI k ı 1 yısile formunda olamıyışı cam-tanıdığımız Zervinis ismindeki so _ ~a ~~re~ s~ı :ıx:ının .' o a~ı 

n arsı 
ıaı~h. 
..b \"I 

an ıı'.r. 
Ja eski 

Yunanlı çok mühim bir kuvvet- degıştınlmıştı. Bızım gureşcı- mızı sıkıyor. Şüphesiz ki, Saim 
tir. ler de yeni şekle göre sıkletlere 1:,ürk takımının en güvenilecek 

ld - d y uzuvlarından biridir. Tecrübesi 

ııtl~ 

Paris ve Amsterdam olimpi- a~rı ıg~n ~· . unanlılann 
yadına gidenler Zervinis'in deh gonderdıklen kılolara muvafık de böyle ~ir i":'.tihan~ başaracak 

1 
tl. bi ·· · ld - d · güreşci ayırmak müşkili kar 1_ derecededır. Boyle bır elemanın 

şe ı r gureşçı o ugun a ıt- ş b"" ı b" ·· b k h ıı1 
tih t d. 1 o·- d.. smdayız Bu hususu gu""reş Fe oy e ır musa a a azr anır-a e ıyor ar. ıger ort gü- · - k k b ı b" 

· · "d ·ı · · b"l · derasyonumuz Yunanistana yaz en as er u unması ıraz şans-reşcıyı ı arecı enmız ı mıyor- 1 k M fh · l · 
lar. Her halde Türk takımı ile mıştır. Her halde beynelmilel sdız ı "dtır. ~~ma '.. admır eri ın-

k · · rıl y nizamnameye muvafık olm"'an en ı man ıçın musaa e a ınan çarpışma ıcın ay an unan- ·J s · ·· ·· k d h 
Jılar, boş atletler değildir. bu kilo işinde mutabık kalma- _ aım maç gunun: a ar azırlı 

Yunanlılara karşı çıkacak cağı muhtemeldir. gını tamamlamaga çalışacaktır. 

g~re~cilerimiz henüz seçilme- Kategori meselesinin beynel Biz bu mühim müsabakada, 
mıştır. B~nun sebebi Yunanlı- milel nizama göre halledilece- rakiplerimizin kudretini bildiği
ların tesbıt ettikleri sikletlerin ğini hesaplıyarak bizimkilere miz halde, bizimkilerin galebe 
eski nizamnameye göre oluşu- bakalım: adedinde Yunanlıları geçeğine 

1 
dur. Güreşcilerimi=z==in~==idm===a==nl=a=r=ı=e==m=ı=·n=i=z=. ========== 

Mehmet Ali Bey iııdo 
11 .. k . . . ıdayı 

t 
Alnvırı yf:~(ıctJierıt;,' vrızme idınan/.;11 .ırasır.d.ı dmiz kazaı::rwd" işe yarayacak fahlfııye ıısııl/eri ötreliliyor 

apunı yaıan ro orımenımızın son resimlerinden 
U:I· 

nerek sıkılır, fakat bu fikrim- görmeden takip edebilmelı.Ağı 
den de vaz geçmezdim. de, hayatlarım sıkı bir in:muı 

Nihayet atletizm... tabi tutmak mecburiyetinaralı 
!er. İşte bütün müşkil bı..ll. bir 

Nihayet kararımı verdim. dır. ·'"·~mı 
925 senesinin sonbahanndaydı, y ak H. 

am , bu yorucu ve il 
0

• b!r gün klübe gitmiştim, o va- anı 
kit klüpte atletlerin ayrı bir o- m ar pek yeknasak gÖ'lrsa 

çalışma tarzına, ve bu sıkıdayı 
dası vardı, duşların yanındaki bata tahammül edemedi mı vcı 
küçük oda ... Bu oda daima ter- El 
temiz, resimlerle süslü ve her- Tahammülü zevk şeklifoka· 
kes üzerinde iyi bir tesir brra- kamadım? .. Ki ekseri, ma üze. 
~tan çiçek gibi bir yerdi ... İşte böyle oluyor ... bu, sürat, kuere 
ben de o odada, eski sınıf arka- mukavemet, azım, irade, ve:de 
daşlarımdan olan, atletizm kap- bat membama, diğer bütün S'Yi 
tanı Kamili buldum ve Atletizm !arın anası olan bu spora, v.n• B. 
le meşgul olmak istediğimi söy- için ideal insan yetiştiren i!rl 
!edim. O, şöyle bir müddet ayak spora, atletizme, veda em:ıs· 

d mecburiyetinde kalır -·n .. ta, üşündü ve sonra beni, salon ;illnıc· 
da sobanın etrafında kuruyan Ben yamaklık devremi . kat'ı 

1 formaların arasında oturan bi- da saydığım şeraite ten;:ıaı on 
riyle tanıştırdı ... ve Besim Beye riayet ederek geçirdim. ~zumu 
de atletizm yapmak istediğimi daşların müstehzi nazarla 
söyledi .. O, da bir liihza düşün- tında, mektepte muntaz:--' 
dük~en sonra: "Me~epte _Şinasi ç~ştım ve tesadüf ettiğuj)• 
Reşıt, Osman, ve Süheylıle be- tun maddi ve manevi müşı.ll• 
raber ve onların nezareti alUn- rağmen, çizmiş oldug· um 

1 
k 

d al " d d" B h o 01 " a ç ışırsrnız e ı... u saydı- areketten ayrılmadım F . 
ğım arkadaşlar, o zaman mek- artık temamile terk~~sınde 
tebin son sırufındaydılar. Mek- Arkadaşların ekserisi de ur. 
tepte atletizmle onlar meşgul o- kızıyorlardı: "Yahu, futbo ke bı 
lurorlardı ... Bunun üzerine Ka- kılır mı ... koşu nedir, 

0 
da muta 

1 
~ıl de arkamı okşayarak :"Atle- mu ... " diyorlardı. Bütün iıs veri 
tızm çok zor spordur muntazam· ra rağmen artık futbol 
Çalısmak lazım ha ı • d" ·ı· d B '.. . oy:ıı . · . . . ···· ıye ı ave ım. ana oyle gelıyordu ı.-r ~e 
ettı. Şınası Reşıt ve Osman ora- kerecik top oynayıversem olan 
daydıler :·Mehmet Aliye ne yap. tizm için bu uğraştıkları~Aletine 
t~ralım dıye" düşündüler, içle- 1 den yıkılıverecek büiün el'\ 
nnd:n biri "maniacımız yok, !erim mahvolacak. 
mamacı olsun" dedi ve tıblu 
Bin bir gece ,,., 1s __ ,, " ... ,,..rıi' 
doğan bir şa -:-

( Deııamı ·•!Ilı gi' 
11 ii ıılw 11.1 :zd.7 
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Y 4~ Hürriyet ı M~~~r kralı Mezbaha resmi Devlet Adlige'de 
---b.fed ) Çatalca müm;ssili Bank ası Efgan bizden adliye 

.'Jbiri~ci aa ı e (Baş tarafı biri~ci sah.i~~d~). •• • • • t 
if.sine ızaha çalıştım. vat, Mısırda yetışmedtgı u;ın Halit 8.in takriri Tesis heyeti 1 mart- muşavırı ıs eyor 
lornm, acaba ayni zat Türkiyeye karşı azami güm~k Çatalca mümessili Halit Bey } k Efgan hükumeti, adliye ve-
n çimdi ayni sitemle- tarifesi tatbiki mevzuu bahıs tarafından mezbaha rüsumunun ta tekrar top anaca kaletimize müracaat ederek biz
ap olsam kendimizi ay- değildir. Zaten yeni yapılan ~- tenzili hakkında verildiğini ev- ANKARA, 23 - Devlet ban- den bir hukuk müşaviri istemiş-

iz~ ve kuvvetle müdafaa zami tarifenin t~tbiki muhtelıf velce yazdığımız şehir meclisi- kasının tesis hey'eti bir martta tir. 
ı~h>iınde kuvvet bulacak memleketlerle t.ıcaret muahe~e nin önümüzdeki içtimamda mü tekrar Ankarada toplanarak Adliye vekaleti, Efganista
•gıı; leıri. aktolununcaya kadar, tehır zakere edilecektir.Takrire gö- hisse kaydolunmanın şeraitini nın bu müracaatını İstanbul 

E
ıp iktidar mevkiinde bu- olunmuştur. re; tesbit edecektir. adliyesine bildirirerek, talip ola 

5 f.ı.:mlarda tahakküm ve Türkiyede diger memleket- " Kuzudan 15, koyundan 30 Bu husustaki talimatname caklann vekalete arzını istemiş 
.~~nlevesi yoktur. Bilakis ler gibi asg3:ri ta;rifed.en isti!a- sığırdan 45, mandadan 60 ~u- tabedilerek bankalara gönderil- tir. 
ldutıhiti hürriyet ve ~e- de etme~tedır .. B~t!?bı azamı ta ruş resim alınmalrdır.Bugün ıse di. Bankalar bir marttan 15 ni- Lisan asına olması istenen 

r k avasına alrştınnak ıs- rife tatbık edıldıgı zaman da J Kuzudan seksen, kıvırcık ko- sana kadar hisse kaydedecekler mü5avire Efgan hükilmeti ayda 
n !'f.ünkü bu memleket, muahede yapan memleketler yundan 145 dağlıç ve karaman Hissedarlar kaydolunduklan 75 İngili7 lirası verecektir. 

"eı;;'eruzel şt.~erin doğura- muvaredatı tenzilattan istifade dan 160 s1ğır ve öküzden 600, hisse miktarına gere meclisi i- Adliye hey'eti teftiıiye reisi 
t ZkTer sayesinde inkişaf edeceklerdir. _ mandadan 700 ve ecnebi sığırla dare azalarını tesbit edecekler- Bayramdan evvel berayı tef
rt Bu kanaat onlarda sa- Türkiye muvaredatına agır rında 700 kuruş ve soğuk hava dir. Binaenaleyh bankanın mec- tiş İstanbula gelen Adliye veka 

~ DIKKAT!t!- DIKKA Ti!! 

MELEK ve ELHAMRA Sinemaları 
arafından Büyük UFA Opereti olan 

CENNET YOLU 
( D R E l von der TA!\l\STELLE) 

filmjnin A.LMANC!. vo FRANSIZCA lisanlarında b:r-'·- irıcıi 

münasebctlle. Tafsildtı pel.. yakıada ilAn edHccek Bt; !" ~ utR 
MÜSABAKA tertip edeceklerdir. 

C E N N E T Y ~ L U ~~KEi von der T!NK~TELL[ 
Fransızcası: LILIAN HARVh:Y ,.e ~ Almanc'ası: VILLY FRITSCI 1 ve 

H~NRY GAR!\T ~ ~Llı..IA:-.1 llARV~:Y 
-·tnra fınd~n temsil edilecektir 'W' 

S H E A R ER 
Ba sene ilk deiı olarak LEVIS STONE ve ROB~RT 

llO:'llTGO:\IERY ile brrıber timimüzdeki per,embe aktamı 

ASRI SİNEMADA 
KADIN ARZUSU 

fllm:nde arzı endam edecektir. Bir sinema ir.kıltbı 

· ·~e kadar acı olursa ol- tarife tatbik edilece.~i id~ası depolarında kıa'k sekiz saat i- lisi idaresi 15 nisamlan sonra ta-· Jeti hey'eti teftişiye reisi Nafiz 
.e~t\.,t,mcli ki, son tecrü- kat'iy~~ ası~sız?ır. Boyle hır ha çin beher kuzudan 25, koyun- ayyün etmiş olacaktır. B. bir müddet daha İstanbulda 
~tıhap hakkını da, mat- reket ıçın hıc; bir s~bep yoktur. dan 50, sığırdan 320 kuruş ve Meclisi idare ba?kay3:. :rı?-ı kalaca_ktır.. . .. . . . 
Y'irriyetini de iyi kullan- İkamet mukavelesı hususun~.a aynca ahır parası namile de be- dür olacak zatı Malıye ve~ulınınl .. Mufetbş_ Arıf ~· du~ b~ncı. 
i •·:bilmedik. Bu yüzden iki memleket arasında bazı kü- her kuzudan 10, koyundan 15, tasdikine arzedecektir. Bıııaenaı mustanuklıgı teftış etmıştır. 
..,...,\:n maddeten ve ma- çük ihtilafla~ ~ardır. .. .. sığırdan 80 kuruş alınmaktadır. leyh şu veya bu zatın müdür o- Müfettiş Bey teftişlerine de- •••• 
-ıdığı büyük zararların . Bunların, ikı. t:rafıı~ hu~~~ Takrirde bu.cihet .zikredildik lacağı bir tahminden ibarettir. vam edecekir. Q Yann 

\leıro Gold°Wyn ,\laycr filmidir 
---===~ 

ılşahsen maruz kaldığı- ~ıy~tle t_>u yaz ın~'.'ç ~dılecegını ten sonra denıy'.'~ kı: . . . Mevzuu bahsolan isimler tp_e: · ·;;:--- • 
faz.itilıit hiçtir. Her halde umıt e~~y~z. Turk}-yede'. Mı- Et gibi havayıcı ~arurıye~ızı meyamnda en kuvvetli Saracoğ- ~aarı,le MEtEK ~iNEMl~I ruZlın yaptığı gibi; sır da ıtılaü. arzu e.d~yorlaı_. . te~kil eden böyle bır maddeı gr lu Şükrü ve Ziraat bankası mü- Ticaret mektehialisi 

i:.: hakkı hürriyetimizi Mısırda Turk sefıı;ı !'fu~d~n l tlaiyenin beher okkasında 15 ".e dürü Şükrü Beyler vardır. Ban
aktan başka ne yaptık. Paşa bu hususta hukumetırı;ı~-120 kuruş resim alınması fahış kanın ikinci müdürlüğüne Zi
·kıerimizı acık acık söv le temastadır. Burada da sefırı- diı: ve halkın gıdasile alakadar raat bankası müdür muavini Sa-

DOLORES X.051 U .1.0 
A~A ,\tAY \'ONG ve W.\R· 

NER OLAND 

yazdılf."' demek: mes;- miz meşgul olacaktır. olan belediyenin b~. cihetleri te Iahattin Beyin tayini mevzuu 
• 1 kurtulmak için müda- D • • eınınül ederek bu rı:s?mun ten- bahstir. • 

>as olamaz. Her işin, eniz grlpl zili hususunun_ temını . Banka ancak mayıs iptida-
l<_eketin kıymeti, doğurdu . . . . Aynca bu rusu~un tatbı~at- smda faaliyete geçebilecektir. 

. ;eıerle ölçülür. Son hare- (Başı bırıncı sabıfede) 1 ta iktısadi fenalrgına gelınce 
• a:tice'eri ise meydanda- tan sonra hastalık teşrih edile-, memleketimizde mezbahaya ge Yol parası 6-8 liraya 
... Siirt Meb'usu bilir. tir.ilen yerli sığırlarımız vasa- ı·ndı·rı·lecek 

MAHMUT Ösman Şerafettin B. in tı olarak seken doksan okka iti 
, • 1111 • mütaleuı bar edilirse beher kıyesine 14 ANKARA, 23 - Hususi i-

• t" k Diger taraftan emrazı sariye kuruş masarif veriliyor. Halbu- dareler kanun layihası üzerinde 
mıye l a Vaffi mütehassrsı Osman Şerafeddin ki ecnebi sığırları iki yüz okka Dahiliye Vekaleti yeniden bazı 

af 1 · . h'f d ) Bey de bir muharririmize bu ve daha fazla sıkletinde gelmek tadilat yapacaktır. 
aş tar ı ıncı sa ı e e d · · k" - , h b" l al ' · kın . . hastalık hakkında emıştır ı: te olduguna re es esa ı e ın- Bu kanun layıhasınm ya -
cu,zlu.:? daha. barız hır şe- "_Grip denilen hastalık ka makta olan rüsum ecnebi sığır- da Hey'eti Vekilede miizakere-
Jı:sseı:lilecektır. .. ıraya ve ya denize mahsus ol- larında kıye başına beş kuruşa sine devam olunacaktır. 
a ur~ yerlerde amele ucret mak üzere ayrılmamıştır. De- düşmektedir. Layihanın bir faslına göre 
ır.- ıınden c;o~ fazladır. niz gribi diye böyle bir hast<.!ık Köylülerimizin elinde 50 ~kka yol vergisi üzerinde tadilat ya

n ırt pahalılıgın?an en az yoktur. dan 100 okkaya kadar sıkletınde pıhyor. Şimdiye kadar yol ver-
toıar olanlar ışçı ve ~mele Vapur kaptanının ölümüne se- bulunan sığırlar işine maruz se gisi Maarif vergisile beraber 
} Almanya ve İngıl:ere- bep veba gibi bir hastalık olma bepleır dolayısile getirilmiye- 10: 12 lira kadar tutuyordu. 

\ı sınıf harpten evvelki ha- sı, daha ziyade muhtemeldir.,, rek zürraın elinde her gitmek Yeni kanun da 6 - 8 liraya ka 
·~etle çok d~a f~la yev- Serkamarot ta öldü te ve çok yerde derisi bahası~a dar indirilmiştir. 

• Ticaret mektebi filisi müder
risler meclisi içtima ederek mek 
tebin all kısmına verilecek isim 
meselesini tetkik etmiştir. 

t•ra fındın ıakdim edilecek en 
tuhaf en muzikalı, en şık ve 
fılme ılınan ( CF.\ ) mnıilulı 

komedhi: 

K~fR~KL~ YILDIZ Fakat henüz bu hususta bir 
karar verilmemiştir. Meclisi mü 
derrisin perşembe günü tekrar 
toplanarak bu hususta bir karar filmi genç neşeli ve sevimli al· 
vererek mektebin ismi taayyün ınan yıldızı llOLLY l-IAAS 
etmiş olacaktır. tarafından temsil edilecektir. l ler 

A k • • lıalJc görülecek bir film ve işi-

CEHENNEM BJliMi 
I ınülı:eromel filminde ve kahkaha 

1 
muıehas~ısları olan 

STAN LACREL \e Hr\ROY 

ı 1 ... ~7.c~=~~~=~~·-•erinda göruneceklerclir ••I 
Rasim Ali 8.in ta rın clilccek bir musiki. 1 

Haber aldığımıza göre Tıpı.-f"~~~~~~~~~~~~~mlr· l4 ıııarı cumartesi ve ltı marı 
Fakü!tesi müderrislerinden Ra-ıi pazıne>i •aaı t8~'lll da 
sim Ali B. Fakülte riyasetine uAnf~ B~ll , FRANSIZ TIYATROS, , ·nA 
bir takrir vererek müderris Ke- IYIMK L L 

ltAn Al'tltLO meşhur Alman piyanisti 
mal Cenap Beyin de fiziyoloji HAKIUDIAll SCHA8E 
kitabının tetkikini istemiştir. ,/ ClAUOE fARAfllf';,, RTHUR 
Rasim Ali Beyin kitabının tet- tarafından iki konser verilecek-tir. 
kiki komisyonda bitmeden bu 
takririn de riyasetçe müderris
ler meclisine havale edilerek tet 
kik edilmesi muhtemel görül
mektedir. 

Müderris Refilı: Beyin yenJ eserleri: 
&iNAi ELEkTRIK 1 

ıab "ı 3 2 llra 
TERMODiNAMiK 

L 
__ ı 2 1/2 lira 

Eski Reji Han 24 lstınbul 

akta ve bınnetıce daha Geç valcit aldığımız ~ir habe~ satılmakta?ır. Buna muıı;~~~l Yol vergisi eskisi gibi nakti 
• ı:o. y~ş:ımak~adı~. Han~ re göre ser kamarot Alı Efendı mevcut nızamnameler kuçuk veya bedeni olacak, bedenen ça-
Ahime Jı tahsı~tıle Cemı- de İzmirde vefat etmiştir. hayvan ve büyük hayvan araı;ın Iışmak istiyen altt nihayet sekiz ğinde uyuşulamayor 

Milli Türk talebe birli-

?k el(;aa bu t;tkıkatı yap- İZMİR, 23 ( Milliyet ) - da fark gönnediklerine ve ecne gün istihdam edilecektir. Milli Türk talebe birliği, hu- •••••••••••••••••••••••••• 
İTTiHADI MİLLİ ır. ~tıaksaaı am~le yev- Rüstemiye va!J"!".mtla zehirle- bi sığttları Türk hayvanların~ Çalışan kadınlardan yol ver- kuk fakültesi talebe cemiyeti bi

u~! uşıttarını Y.enıden ta- nenlbrden ve memleket hasta- kendi paramızda rekabet edı- gisi alınması mevzuu bahs de- nasında gene bir içtima yapmış 
cı ÜJkrt etme~tır. . . hanesinde tedavide bulunanla~- yor. ğildir. Böyle bir tasavvur yok- tır. Fakat içtimaın çok uzun ve 

Türk sigorta şirketi uşlı:ııt.yh rak:plerıne nıs- dan Ali de bugün vefat et:i. Dı- Binaenaleyh mezbaha ü~re~~- tur. hararetli olmasına rağmen hiç 
• • ,ı, melesıne daha faz- ger mürettebatın ölmelennden nin baskülden tartılarak kılo u- bir netice hasıl olmamış, gene 
,_ ·ı ermek ve ~ele~~ endişe ediliyor. zerinden alınmasını teklif eyle! Polisle uyuşulamıyarak dağılınmıştır. 
,n ?lŞtırmak sıstemını 

1 
Jırim efendim - Oh K Vaziyete nazaran birlik buse-

Harik ve bayat üzerine sigorta muameleai icra eyleriı. 

r-te ve bu suretle da- Küçük habtırl11r . Firari anes ay- ne de hic; bir faaliyette buluna-
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

·Jaha iyi iş aldığıma . A. • Milli abideler hu seride yakalandı mıyacağa benziyor. 
maktadır. Yeni yap- . ~ılaha.lıme~ ~ongresı . • • . Bu ders senesi sonuna kadar 

"tetkikat neticesinde Hılalı~er cenuye~ı lıtanbul -.ı- Sene tamır edılecek Altı seneye mahkfun olup fi- l b b" I""" h" b" . 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan 'ehlrlerde acenta aranmaktapır. ı 

····~~~ .... Telefon: Boyo~lu-2003 ~······· t . dah . !ayeti senelıl< kongren bu ay sonun- rar eden Ohanesin Kayseride ta e e ır ıgı ıç ır ış yapamaz 
e en a zıyade arttır- da aktedil~ekıir. Aldığımız ~alum~ta ~ö:_e ~~- akalandı-ını azını tık. Vila- s~. yal~ı~ darülfünunun .. beş fa-
. Yaa~ndadır v~ bunun Fakir çocuklar balosu tanbul eV'kaf ıdaresıne onumuz Y K g .J ş 

1 
• ti kultesı bırleşerek "Darulfünun 

t pa~alılıgını. t~hvıne me- Fakir çocul<lara gıda temin e~ek deki sene tahsisatından olmak Y.etç~. a~sen en yapı an ıs - birliği" namile ayn bir birlik ırtihal 
ıacagma kanıdır Fordun ,·ç·ın Hilaliahmer menfaatına tertip e- .. f 1 b" ·kt t f "k e lam uzereıne buhaber tahakkuk .. d tı" ki di zd H · . .. . .. uzere az a ır mt ar e rı - . . Oh İ tanbuid vucu e ge rece er r. Maruf Taclrkrimi en asın 
ulü m~vaffakiyetle netice d~en bal? onımıiizdeki pert~be ı~- dilecektir. Haber verildiğine etmıştir. anes s an M"JI t kt } • d Ferhat Recovlç Bey, müptel~ oldoğu 
fri takdırde hiç <:Üphesiz DU Maksun aalonlarmda venlecektir. b h . . d k' kaçtıktan sonra Ankarada da ı e me ep enn e 
., " Cevdet Ker' Be nazaran u para şe nmız e t b" d - . . A k d • "h kalp hastalığından ııtayıp olımaya-

a fabrikalarında da tatbik · • ım Y · · · b Iı a abidatm tamir ve tezyi- ır ev soy ugu ıçın n ara a ımti an rılc d!ln sabah irtlball daribeka ey-
• • ., Halk fırkası vılayct heyeti rem aş c . . muhakeme edilecektir. 
i:ll' . . Cevdet Kerim B. cuma günü Kartal natma sarfedılecekhr. Bu suret B w l k d l Mart birden itibaren başlaya- itmiştir. Naşi mığflretlarl Cajtaloğ· 
b son Istanbuldakı tet- kaza51na giderek civar nahiye ve o- le memleketimize seyyah celbi ogu an a ın arın cak olan Millet Mektepleri me- lun'daki ikametgahından kaldınlaralc 

~ bı nüz dün başlamış ol- cak te,kilatını tetkik ve teftiş ede- hususunda yardım edilmiş ola- ceset!t:rİ bulunmadı zuniyet imtihanları için maarif F..dirnekapı"daki batircsıne defnolun-
bıh ıstanbuldaki hayat p~ cektir. caktır. Bir iki gün evvel Beşiktaş idaresi mümeyizleri tayin etmiş mujtur. Cenabıhak kederdlde aile-

• ah vaziyeti hakkında fikri Tapu memu~~a!~ . Ayasofya camiinin önlerinde vukua gelen deniz ka- tir. İmtihanlarda ilk tedrisat sine ve çocuklarına sabır ihsan • f Tapu ve kadastro mudırıyetı umu b 
ı d 20 f d" · • k zası tahkikatı devam etmekte- müfettişleri de bulunacaklardır. uyursun. llusustaki tetıdkatını Ti- miyeıi memuı arın an c en ıyı meyyıt apısı G . k 

staj için Avrupaya gönderecektir. f .. . .t k dir. Boğulan kadınların hüviyet azetecıJi mektebinin 
a<d ~ınm aylık ve yıllık Halit Zıya Bey ~yaso ya ~~~ı~nın.meyyı a leri henüz anla5ılamadığ1 gibi ders programı r .. .,

1 
O . 

l<i" ... "'endeksleri ile İstatistik Tapu heyeti fenniye müdiri Halit pısın.m tamın. ıçın lazı_m_ .. g~len . d b 1 Bu ak~ım saat - ,. ,c 
. h k f d cesetlerı e u unmamıştır. Aldı" 1• .. . ·ız Ti" "fl'O~' "'l>A 0
1
ve bu sahadaki Oda ~eş- Ziya Bey yakında berayı tetkik Av- ta sısat emrı ev a mu uırıye- • • • • gımız ma umata gore te- FRA!'\:-ı ,,., ' ... u., 

a. ıan toplamaktadır. Tıca- rupaya gidecel<tir. tine gelmiştir. Bu husus ıçın Estıya gazetesının hır sis edilmesi tasavvur edilen ga- SAMARDJI YUN AN OPF.RET 
1.t.~n M. Diksona lazım ge- Türk Ocağında konferans dört bin altı yüz küsur lira sar- makalesi zetecilik mektebinin te~risat ve HEYETi tarafından 
~n . malilmatı vermektedir. 26 şubat 931 perşembe günü al<ta- {edilecektir. Kapının iki tarafın ATİ NA, 23 (Apo) Nim i~are proı;:~rı için .ı~alyada- RAM ONA .. - • • •ıı• • • - mı saat 21 de doktor Osman Şera- dakı" menn-lerle eşikleri tec- kı gazetecılık mekteb n 1 

B f d. af d " N il ~· · (E t' ) t · 1 ın pro- y ki mba ık•aıııı "atmaze c. H.l,., ı· h feddin eye en ı tar ın an eı d" d"l k k .. k resmı s ıa gaze esı, neş- . . . arın çarşa y "' 
~ ilr ı a la mer hrfzısaıhhaaı,, mevzulu bir konferans ıt e 1 ~ce ve apı~ın on . ı~- retti-i bir baş makalede, Tür- gramları te~kık edılecektır. Mez Zozo Dalmıs o~reflne fevkaltde 
k" k • verilecektir. Bunu müteakip bazı kıy mı ufak bır park halıne getınle k" g. A b" 1.•. . . kur mektebın programı Roma gala mU61meraıl olaralı: 

• 
1 ongresı ti" ·ı.; çal 1 k kt" ıyenın vrupa ır ıgıne ıştı- ı . . il . . 

t' me ı muıı par arı ça ınaca tır. ç.e ır. . . k" 1 d . k b 1 e çımız vasıtas e ıstenecektır. M A R 1 T z A 
MI.R, 23 A.A. _ Hı"la"Jı"ah Bu konferansa herkes gelebilir. Bir kac. gu .. ne kadar tamirata rak ıçın va 1 0 an avetı a u Gazetecilik mektebını" ·n · 

etmesinden dolayı hissedilen . . şımdi~ İzrn . b . l"k k 27 tubat 931 cuma günü aaat ıs te başlanacaktır l k n ~ekilde ve nered 1 -
·-· ır şu esı sene 1 on- Beylerbeyi muıiki heyeti tarafından İ . d 'dil •

1 
I umumi meserret ve memnuniye 1 e "!. • -· .e 0 acagı 

.,, ··ktetmiştir. Bir senelik bir konser verilecektir. Ocaklı kardeı zmır e encı er e ti kaydeylemekte ve Türkiyenin taaeyyun etmiş degıldır. 
İyi gösteren hey'eti idare !erin tetrifleri rica olunur. mücadele Cemiyeti Akvama duhulü için Manisada Iskinazi 

tasvip edilmiştir. Nizam Fırka idare hey'eti . . 1 izhar edilen arzudan da izharı h . 
- --lucibince hey'eti idare- Halk fırkası viliyet idare he,,eti İZMİR, 22 (Mıllıyet) - z- . asta 1 buııüu içtima ederek bazı müracaaıla mirde kiinunsani ve şubat zar- meserret eylemektedır. (Estia) nes 
~isü kur'a çekilerek değiş n tetkik edecektir. . fında belediye tarafından 330 diyor ki:" Türkiyenin Cemiye- İZMİR, 23 (Milliyet) - İs-
r.1de yapılan intihabatta 'fl k · k · · dah · d k" · · · d b" Yeni icra ı ib anunu dilenci toplattırılınıştır. Bunlar tı a vama gınnesı a zıya e mazı ısının e ır musevi Ame 

,ni zevat tekrar seçil- ANKARA, Z3 - icra ve iAas ka- dan yüzü Daru.Iacezeye gönde- badii memnuniyet olacaktır. rikada ölürken, Manisada bir 
;.r. Ankarada toplanacak nunu projeai tabedildi.Adliye encüme .1 · d 44 ta es· kaçmıştır Çünkü Türkiye, Cemiyeti ak- hastane yapılması içı'n iki mil-

;, • k · · k . alı .. .. b ··--•- · L. rı mışse e n ı . uumı ongreye ıştıra et nı ı ııunu unun muzaaeresıne .,., • vam meclisinde pek kıym~tli yon lira teborru etmişti. Madam 
ı.l~ere üç aza da intihap o- layacaktır. Ankara otobüs ücretı- b" Ih .. 1 ' ·ı· İ k' . h . 

!4tur. Yeni merkez kumandanı • t ·ı· • t • .~r su vakte musa emet amı t ro- s mazı. astane~ Maı;ıisanm 
ı· r d lıtanbul merkez kumandanı Rah- nın enzı ı ıs enıyor lu oyunc Ir.,, Akmescıt mevkıınde ınşasını 
\rır e bir cinayet mi Bey diııer bir vazifeye naklecfiJ. ANKARA, 23 (Telefonla) -- A!!NA, 23 (Apo) .- Yunan muvafık görmüş ve ıburadaki 
;i ~t! , 22 (Milliyet) - Çal mit ve yerine ıabık merkez kuman· Ankara belediyesi Anadolu oto Harıcıye nazırı M. Mıhalakopu binalardan bazıları istimlak e-

ı(.le oynamak meselesin- danı Emin Paşa tayin edilmittir. büs şirketini, şehirden Yenişe- l~s, T,ii~~ - ~unan itil~f~amesi- dilmiştir. İnşaata yakında baş-

pek yakındı: 
1 GINEKA TOU DROMOU 

LA DAME A l.'HERMl"'E 
SALUT PERA 

lsianbul Birinci ticaret dıire•indon: 
nlıhkemece satılmasını karar 

verilrıılş olan Bafra Alaçam civınna 
alt 180 denk i~lenmemiş zttrra 

.dengihalinde vasat derecedelı:t tütün· 
ler4· 3.931 tarihine müsadll çarşamba 
günü uaı 10,30 dan 12 ye lı:adır 
açık arıımna surctile saıılacağındaıı 

ıalip olanların Galata'da Loyt Ha· 
nındı 112· ( 13 numerolu depoda 
hazır bulunmaları i!An olunur. 

~,1 :ıil ile arkada ı Kamil Şeyh Saidin oğlu hke işlemekte olan otobüsler- n~n.bu~~k mılle~ meclısı.nde ~.as laııacaktır. • • 
~s~\l kavga çıkmış İsmail deki 15 kuruş ücretin marttan dıkı munasebetıle Tevfık Ruş- Muamele vergısı akl b" h 

K" T .. ıd·· ·· ·· t ANKARA, 23 (Telefonla) - · · ·ı d tü Bey tarafından kendisine çe- . . . 70-80 yat 1 tr astane 
rı aını ı o unnuştur. s Yarın Ankara ağır ceza ınahke ıtı.ba:en ?•5 a tenzı e ave~. et- k"l t br- t 1 f . Muamele veırgtsının tadili i-

._jkıkalanmıştır. nesinde Şeyh Saidin og-lu Sar mıştır. Şırket bu talebe ıtırnz ı en ~ _ıg e gra namesıne, cin hükumet nezdinde te efıbü- Haber aldığımıza göre Ev-
·i Beyı· t tk "k h 1 a kt d' hararetlı bır telgrafla beyanı te • .. . . . . . . p ·a n e 1 a haddin ve a<rkadaşlarının mü- etme e ır. • ~ kk.. 1 . f sat yapmak uzere sanayı birli- kaf müdınyetı umumıyesı er-

f zi ret t..numi müdürü Nakı dafaaları dinlenecektir. Ankarada tifo salgını şe. ur ey emış ır. ğinde teş.kil edilen komisyon tevniyal vakfından 70-80 yatak-
). <.n c e ticareti hariciye ofi Maznunlardan idamı talep e- ANKARA, 23 (Telefonla) - Bır tramvay yoldan çıktı dün s~n içtimaını yapmış, ih- lı bir hastane yaptırmasına ka-
~~·he. ~l'l olmus ve men'i dilen Mem<luhun vekili diyor- Gün ~çtikçe artan tifoya tutu- Dün sabah Eminönünde bir zar '?dılen ~a~oru bir kere dahaı.rar verilmiştiır. :8u . hastahane 
.~ "1 n..ır un tatbiki hak- k;; !anların tedavisi için belediye kaza olmu:ı ve Ortaköy - Aksa- tetkık etmışttr. Bu rapor 4-5 1 Bandırma beledıyesı namına ya 
- 1 natna ~enin ihzarı ı - Müekkilim Salahaddin ta- ve sıhhiye teskilatı miicadeleye ray tramvayı ile bir kaınyorl çar. güne kadar Nazmi Nurı Beyin pılacaktır. Bu hususta lazım ~e 
e;;._ ı.). 'e•kikata devam et rafını~,ı.a i:i'e'9l ç~il,miştir. Sala-

1 
geçmiş bıılu~uyorlar. Şehrin pı~mış. müsademe neticesinde 

1 
riyasetinde 3 kişilik bir heyet len projeler ihzar_ ~dilmiştir. _ın 

atnJmeniıı bu ha. hac' -le bunu if her tarafında ı-hemmiyetle ası tr.ımva.y arabası yoklan cıkınıs- tarafıııdan Ankaraya götürüle-' saata başlanmak ıçın Başvekale 
· ı; mııhteır.eJ,Fr r tatbiJ.;l ~'· ~ı..,. ·· • - · 1 cek+ir. 'tten emir bı:klenmektedi.r. 

.--=o_ 

.... ~ ........................................... . 
İstanbul belediyesi ı 

il anlan ı 
.-. il •• •• il ••••••• ı 
lstanbul Belediyesinden: Bedeli 

keşfi 425 lira olan Süleymani
yedeki Tıp medresesi halllarının 
tamiri açık münakasaya kon
muştur. Taliplerln şartname Ye 
keşif evrakını görmek için hcrı~lin 
l1>vazım müdürlüğüne münaka 
saya girmek için 22 lira muvak
kat teminat akçelerile berabtr 
ihale günü o!Vn 22-3·93 I pazar 
günü salt 1 Se kadar Encümeni 
Daimtye müracaatları. 

* * * 
lstanbul Belediyeşinden: EyÜpte 

Nışancada kAin 2 odadan ibaret 
Rami \lehmet paşa mektebi 
binası kiraya verilmek için açık· 
müıayedeye konmu~tur. Talip
lerirı şartnameyi görmek için 
hergün levazım müdürlüıtiıne 
müzayedeye girmek için 2 lira 

muvakkat teminat akçelerlle 
beraber İhale günü olan 22-8·931 
pazar günü saat 15 e kadar 
Encümeni Daimtye müracaatları. 

Üsküdar Alnncı icra dairesinden: 
Bir deyinden dolayı mahcuz ve 

fnrt' htu mukarrer bir adet '>in ger 
dikiş mılı:inesi ve ulon yemek ma 
sa,ı ye Sıvaı kllinıi ve Slv11 cicimi 
sandalyı karyola ve masa ve sairo 
2·3·931 tarihine müsadif pazırte;I 

günil Hat I0,30 iıibaren Baharh·e 
caddesinde Şekercı Bakkal •okaj!;ıncl" 
46 numaralı hanede •ilk arnrmı 
suretiyle satılacaj!;ındaıı talip olanların 
yevmü vakti mezkiırda hazır bulur.
durulacak nıemurı mürncutlan m• 
olunur. 

Za,·i: 31 1 CJ31 tarih ve 1281 • 

1 lll null'c-O ile l>tanbu' Birinci 
. ·oterliğinden l\lüsoddak beyır 13· 

mı.:deki mt:Yzu mühurtimi.ı ,;a ·ı cv
ledi«imden hiç bir •urctle hukınQ 
olmadığı ve mezkiır m(ihtirle ıncın 
hur senet ve bonom bulunmadıjtı 
illin olunar. 

Hü.;eyln Fethi, Ahmet Tcvfık 
tlrketi tasfiye m•murlarıııdan 
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llJt.UJ-1 Cl•:VDETi" ~kti 

trlı Dağdan Ses 
UOYt,:ı: LEVA:"iT Ll~LYE 
Üanıhurı, Brem, AnTer•. 
ıwuıl;ul Te Hahrı Siyah ara 

il s;;:~~~::!.~ 
Sıış B. 2362 Şube Acentesi : 

niJet ~tID Emlak üıaJe~ 
• 

• 

• 

Kat•i karar ilanı 
('ıtıı. fl:l! 1 Ura t ( ırıda azimet Til ıı.Tı.l&t mucı 

Bazar Dü Levan zam postaaı: Ramlııır1:.Brem, 
SlrkeCl Kühiiıdar :ude lıanı 1 

2740 

lstanbulda Havagazı ve Elektrik v T eşeb
büsatı . Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

24 Mart 1931 sah günü heyeti umumiyenin sureti 

adiyede içtimaı 
l;;canhulda 1 la rnga z ı , c f.I. ·eril, ve Te:;ebhu n . ı aiyc Türk 

Anonim ~irkcti hl, ·tlaranı 1 31 senesi . !artının 2.,ı uncu sah 
gıinü $:ıat ı :i tc ~ırkctin merı.azı idare>i ol· n Bey oğlunda Tuııel 
meydaııında \Jcırc, h:mınd 5UTCti adiyedc içtimJ. cdl k ulan 

heyeti umumi) ey•: dın et olunurlar 

1\ lüzayed • ikrar :\Terhunatın ~in> vt ııe\"'llc me,ki Borçlunun 
bedeli ;>;o w mü~temiliıı ı.::ııl 

~Onim Şlrkatl"den: Stetin, Annr3 T& Hot&rdam (Al\l{ARA) vapuru 'H ~u
bat salı ı o da Galat.ı Rıh
amından iz mir, Pire 'e is

kenderiyc·yc ka1''1lcal,tır. 

~ol 3309 Kadı oyUnic lbrahiıoa ı aub41l inde 1enı aktı 

1 LA N \ dan limanımıu muvıualatı 
ret kanunum ... ~- • ;i mad- !.eklenen vapurlu ; 
· ket mukavelenamesi ahkiım- O~erland vapuru limanımızda 

i"liltan Bazar Dü Levan Anonim ~hissedarları 1931 senesi martı MEXICO vapuru 25 şubat• doj!;r 
I~ ıııcı P"r'l"mbe günü saat 16da Aqulia vapuru 8 marta doğru 
lglıında İstiklal caddesinde şirke Olimpus 9 • • 
114 numaralı merkezinde in'iltat 
i adi heyeti umumiye iı;timama Burgu. Vııma . Kt>ı~'nce. !\ala; 
olunurlar. \e lbr.tl! içi" limaoımııd>n 

amci müzakerat: hareket edecek vanu·!ar: 
'1eclisi idare raporu ile ınura L\le-xıco vapuru 25· 27 ~ubattJ 
~unun k?ruti. uhrnilde 

1930 senesi heaabatına ait -
O. kabulü ve meclisi idare aza Hambıırg. Brem. Anı•er!, Rı>cerdsıll 

l ibfası ve Kilci mezkiıre ııdayi- \ e Dnı.ç!& içt. yakın dl limanım~· 
'~tatma dair meclisi idarecin dm banlı:et edecft: vıpıırlır: 

Hentlea yapuru limMtmızda 
- Umuru sirketin idaresine me-- Oderland vıparu 25·26 şubatta 
•dilen aza ~idatnun tayini, tıhın!lde 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) npuru ~H Şubat 
salı günü ı 7 d~ Sirkeciden 

Gelibolu Çana ale Küçük· 

kuyu, Edremit, Burhaniye' 

A) vaıı~·a •,:ılkaca~~ dönu~te 
AJtınofu~a da ı:~ayacaktır. 

Mersin postas 

l;bu içtınıada hazır hl!\. 'nı:ııt: arzu eden hi.·s Jarların ıçıiııı d;n 

l:\ekal on ı.:lın C\ \<'l. dkrinılckı his,;: .encd:ıtı ilı: \ad •len huh l 

etmemi' ulan kupo· !arını: 
l,t:ıııbultl:ı ~lılet nıc- ı:z id:ır, mı:. 

OsnıJr.lı lıaııl J. ı 

·eıanik BJnkası. 
H HrL .sl'ld.: .. :::ocıctc• ~·iıı;ın.; re de Transı rt et n:l\ttc-

prise.- lndustri~llc.,, c ıevdi et leri lhımdır. 
l lbst" 5e ülıtının t~ cıine mucc:ıllik ıfaınr;a ve s:ir r. m t:!Ydi 

edenlere :ıiuı . 
R •znarne m zakeret 

1) l\te Jist idare , e rour:ıkıpkr raporlnrının kır ti. 

l:' l 1 5J~ 

1 e }tnl. ı. , 5, :', numaralı yi.ı:z: etmiş arşın ar.a 
uzerlnde ap ltı karnı )Odi oJa. ilıı sofa, bir taşlık, 
bir ulhınc ' lmk arşın ar a uzerind harap bir 
aıut!alo: ve bır Ku\"\l o altı yüı: doknn bir acşın bah· 
çeyl lınl h•ı:ap lıir hanenin tam>mı. Esat, ."ai~ l lik· 
ın•t l\cvl rle M d e, kili. < tcnem MUjgAn, .\fifc \e 

llamide ilanı ınlar 
raqw:uıuda llobıar mahtlbınde Hek;mog!u Allpa • 

sok ..ı.:i 5, .1 \e ·enı. ~. 5-1 numaralı elli dört 
n arsa uzcrind kargıı ~er Utta birınde bir kuyu, 

zerinde birer h:li ve tııpısız birer oda ı hni ıki dük· 
Un a mımı ~Aıiııe Hacer Hanımla lustata • 'ihat 

Efcııdl. hıma ,· aimc '' llıtice Piraye H. !ar 
\-IC\· llıaııe bpısmd.a al:k un mahallesinde 3idncı 

balbl sotaıroda e t 2:' ·• !cnl. 3 numarıb e 
! ı . uz 1;ır1;: 1 arşın arsa ıuerindc bir lı:att.1 kısmen 
1cnı ~ ve ki! ca duvar ~11dan inşa edilmi, harap· 
ça br dort oda. bir l\lıı, bir ~fi. bir kuyu ve altı 
·ilz klx •'lın bahçeyi havi bir hanenlıı t.1maını. 

cbınet Sadi Ber ve Hatice Mediha l lanım 
- lllüddetleri hitam bulan aza· h ild 
•rine intihabat icrası. , 'o[hla vapııru 27-~8 ;ubott• tn m 

(ÇA. 'AKKALE) vapuru 27 

Şubat cuma f O da G:ılata· 
dan çuııakkııle, lzmir, Kü!lilk, 

Bodruın,Rados,Fethiye, Antalya, 

2) Mevcudat h _ahı ıl bil.\n:o H~Ur \cıarar he,;:ıhının tası.\,ki. 
3) - ~for.lk ıp!crın irıti!ıabı İle ücreti nnin tesbitL +ı.oo 17[)()~ !'J · babçetlode Köıiçl eht\"lll lakele caddesinde eski, 

41 - Mı:dl:iİ ill:ır~ ;ıusm:a ya ')~Zat 'e: bi\vaşıta oı\akadu - 193! senei hesabiyesi i-in bir Yakındı< Tel<i~C l'aııdiramdan 
kıp tayı'rti ile aidatının tesbiti ı 1 ·in l.ondra va Hamburg im:ın ım ıı; 

rıuralnbm mazereti h.ılinde ifayı hareket eJecek ,·apurlar 
~e etmek üzere diger bir z:atın ta- Oderland y3puru ~7 -28 şubatta 

ıiiah} yirmi hisse senedine malik ıalımilde 

AJ1!ye. Mersin'e kalkacak 
dönüşte T~ucu, ~mor, 
Finike, Dalyan, Maraıaru Ça· 
nalıJ::ale, Gelibolu'yıı uıraya· 
cakar. 

oJ .. bi!~ı:ckl ri ~irkctlcr ep tkarcth:ıncler ile ltaıı ıu takdiriııdc 
~irk.et namına mu;ımc\cı tic:ınyc yapabi!mck iı;in ti rd b ~nunun 
323 ıincü madd ine ıevfiiln m~uniyet 'erilme i. 

ta n>e?.kİlr içtimada hazır bulun- Fazla ::ıf!ilAt :•·İn Galatı 
isteyen zevat Ticaret kanunu- O,.akimyan H~dl k•:ıı 

lsrani>ul.. 27 kıinonu ··ni 19.ll 
Meclisi idare 

ı 371 inci m.;ıddesine tevfikan içti mum! acenteliğİlll'I mül"3~:nt 
tarihinden bir hafta evvol hisse se 7 
·~~~ sirket merkezine tevdi etme :..·ı.·c•l•efııiomıı•' ııil•\ııiıeıiyııiıoii~•ll•ı•6•4•1•-•b•. •411!1i 

1 
atıkaıara tevdi edilecek hisse se
~tı makbuzları şirket merkezine ŞARK 

Trabzon ikinci 
postası 

( ı·:GF. ) nıpuru 26 

ı- İS1' · BUI. VİLAYETİ 
1.2.EFTEftOARLIK İLRNLARI 

31 Ağustos 1930 tarihinde yapılan imtihanda 

muvaffak oldukları halde henüz tayinleri icra 

edilmemiş olan 10 l"ra maaşlı tebliğ meınurluğuna 
talip olanlar subabn 27 nci gününe kadar Def

terdarlığa mü;acaat etmedikleri takdirde hak

larının sakıt olacağı ilanen tebli~ olunur. 

at mahiyetinde olarak kabul olu 
ıaktır. 

Meclisi idare 

Sigorta Anonim şirketi 
lstanbul 

O 
· Ş k Şark sigorta Anonim şirketi hi~>ı< 

n1nıom ar dararu efendiler 9 mart 1931 tanbıne 
Sinaıl Anonim Şirke- müsadif pazartesi günü kablelzeval 

1

. 
den: saat on buçukta şirketin Gaiatada 

r;car~t kanımıınwı 361 nci mad- Şark hanında 3 ünrü katta ki. mer: 
fı e şırkct mukavelcnamesi ahli- kezinde alelade in"ikat edecek hey tı 1 
na. tevfikan Omniom sark sinai umumiyeyc davc-t olunur. 
~_nim ~keti hisoedarla;ı 1931 se- Ruznamei müzakerat: 
1~ lllUtının 26 ncı perşembe gü- ı - Meclioi idare raponınuo kıra-
d a:ıt. IS te Gala tada Agopyan h;ı- ati. k ti 

1 a yrket merkezinde in"ikat ede· 2 - Murakıp r~po~un~~.~~:: ait 
t aa!ı b yeti umnmiy~ ıçtimaına da- 3 - 1930 Adevreı ıı5asaı:run tas .. \ 

o Unurlar. Lilanco ve karu zarar l_c 
Ru . .. diki en dcvrei Jıesabıyc zarfmda 
l 2Ilameı muLakerat: f ' geç if eden Meclisi idare azaforı 1 

- Mttlisi idare rapcru ile mu- 1 ayı.;az e tenıcttuatr şirkctin sureti 
"ıp raporunun kıraati, nm ı_ rası, 

- ı930 . l't ait tevzıı. . . . . b senesı muame a ına 4 _ !930 dcvrei besa!Jıyesı ıçın ı 

Sulı3t perşembe ak~amı Galata· 

:ıan !ne bolu, Sin up, Samsan, 
Ün\·c. l'aN<, Ordu, Giresun, 

Traİ>ıon. Rize, Hopa'ya kalka

.:ak, donıi~te pazar, Rir.e, 01, 

."urıııcııe Trabzon. Pulatlıane 
Görele Giresun, vr.lu, Fatsa 

1 On ye, Sam ·tın, Si rol', lrı.:bolu, 
Zonı:ııldajta uıı;rayacaktır. -· ... · 
veli zade vapurları 
Karadeniz postası 

S • vapuru 26 
amı şubat 

Perşembe 
• ~~n ~-bulü v~ meclisi idare az~ celisi idare azasının huzuriye ücret ı 
tn 1 r .sı vP sene-i mczkiire neta~- ~rile murakibe ita edilecek ücretin gıiniı akşatnı Sirke i "1tıtımından 
li~:uı.ctitına dair meclisi idaremn ta ini. 1 hareketle Zonguldak, lnebolıı. 

3 1. lJ . ~ - t 931 devrci hesabiyeai için 1 Gerze. S:unsun, Giresun, 1'rabzoo, 
lır :dıı muru 'P:ketin idar~• me- mecliai idare a:z:asıle murakıbm tayi- ,. Rizeye azimet ve avdette ayni 
4 - ~d~~l~~;:, = a:ıa· ni. iskelelerle Of.Sürmene, \'akfıkebir 

. 6 - Gerek kendi namlarına ve g<· Görele, Fa .ı, l.'nve ve Hopeye 
S Yenn: intihabat icrasL __ .. rck sair şirketle-r mecti~i idare azası . J '.ficaret kanununun JZ3 uncu ve ya müdürleri sıfatile şirketimizle uğrayarak avdet edccc~tir. 

i ~- es~c tevfikan ~irlı:etle muam•;:- icrayı muamele hususuna meclisi ida Yük ve yolcu için Sirkeci :\lıliy 
'dıcarıyede bulunmak üzere mec ı- re azasına mezuniyet ve salahiyet ita- hanınuı \eli :ııde v3purl:ırı a~cn-
~ are azasına mezuniyet i.t~s~, . 

81
, uc;ına mlirac•ıtt. ~reıeron : lst. 980 

1 
- 193! sene-i besabiyesı ıçm bır İhtar: Esas mukavelenamenin 29 -

urakıp tayini ile aidatınm teshiri ve uncu ve 31 in_ci ma.. d_deleri m. uc. ibince [ tzMI.R MERSI'N 
ıurakıbın mazereti halinde ifayı va-ıfe . heyeti umumıye ıçtınıaına ıştırak e- -
i. •tınek üzere diger bir zatın tayı- debilmek için ıaakal 30 hisse senedi- _ .. , 
L ne malik hissedaran efendilerin bila-, Luks ve sur at postası 
<ıakal SO his.eye malik olupta b"l k'! lııi ·ı ld ki 5 

•zkur içtimada hazır bulunmak is- sa!e ve ya . ı ve a_e. mı ~ u arı GERZE· 'apuru 2 
<ye . senedatı ıçtıma tarihınden laakal on ..ı Şııh• 1 

n l:tVilt ticaret kanununun 37 l 1n • · t " Dl dd gün evvel şırket veznesıne ~e ya s_-
1 a. esine tevfikan i(tima tarihin· tanbuldaki Bankalardan bınne tevdi ı ç b ak~amı 
~ bır hafta evvel hiss senetlerini etmeleri •e_ bu bap .. ta şır.· ket tarafın- arşam a ,aat 19 

rnet ~rkezine tevili etmelidirler. d bul 

d 
•nkalara tevdi edilecek hisse se- dan ita _ed.ı!lecelk u 

1 
ıye vakrak~dsmı da sirkeci rıhamındsn hare· 

atı ın kb k . alız ve ıstı ısa etme en mu tezı ır. I . K .. 11 .. k, 
d' a uzları şirket mer ezıne Meclisi idare ketle dogru zımr, ıı u 

u~ ıat mahiyetinde olarak kabul o-acaktır. Fethiye, Antalya , AlAiyc, 

•·fedı"ai idare Aslan ve Eskihisa~ ) d ı " ve Mersine azimet ve av e 

Erga~i Bakır - Müttehit Çimento ve su edecektir. 

t~:':,,~nonım .. şlrket~n~en kireci. fabrikaları anonim \ 'fofsilAt içın Sirkccıde Kü-

ti bisg Bııku-ı Turk Anonıın PO: ~~rketınden: çük Kırzade hanındaki acen-
Rin 2~e~ara.:ıınuı, dahili nizamname•• I L A N ı 1 31 1 ~ ~ Ullı:u maddesine tevfikan, 25 1 tasına muracaat. te : St 
2'.~~ 1931 tarihine ınüsa~f c;aı:şamba Ti~aret kanununun 361 .inci '!.'adde Galata acentısı: Galata rıh-
.. t" saat on uçte. suretı adıyede ak- sile şırket mukavelenamesı ahkamına[ nmı 35 numarada "\'uçino,. , 

rı.ı.iıç una eyleyecek olan heyeti umu- tevfikan Aslan n Eski!ıisar Müttehit 
ın Y';!e haz':' bulunmalı: üzere, yevmi Çimento ve Su Kireci Fabrikaları A-111 •• t~e~l:ıııılB~ .• o ... •1•1•6•9••••••' 
ba~ın rda ~ket~n G~atada, s_igo~ nonim tirketi bia&edarları 1931 ~n~ll 
te . da kam ıdareı merkezıyesını ili martının 26 mcı perşembe gunu -ı:Iali iskelelerinde mazbut 
llit~ıf _buyurmaları, ve hisse senetleri- saat 11 de Galatada Agopyan hanın- .. Ç d . . 30 det ka-
'r'"1çt_imada bir hafta ...,.eline kadar da tirket merkezinde in'ilı:at edecek muza-ye cye.me~zu a 

Urkiye İt baıılı:asına, Doyçe b&n1ı:a heyeti umumiyei adiye içtimaına da- yın kerestesıle 'iO adet kayın 
•e Yahut tirket veuıesine tevdi eyle- vct olunurlar . dolap 4 adet köknar gönder 
Dıeleri mercudur. • . Ruznamei müzakerat: ı 20 adet köknar 1 1 adet çam 

Medhi adan: 1 M li . "da il R . .. - ec sı ı re raporu c mu· kerestesi ve be~ çeki kayıtı 
uznameı muzakerat_: ra1ı:ıp raporunun kıraati. d 90 adet ıhlamur keres· 

ki 1 - Şirketin 1?.30 oenc11 nrf.~da 2 - 1930 aenesi muam~l.atına ait O ~nu . .. . ... 
muamelitmı mubeyyin meclili ıda hesabatın kabulü ve ıneclisı ıdare aza tesı 500 kilo meşe komuru 1

5 
rera k "dn 

2 
P<>runun kıraatı. sının ibrası ve senei mezkılre netayici adet kara ;ığaç -ere;tesın e 

len r-; "Murakıplar tarafından veri· muamelatına dair meclisi idarenin mürekkep 9 kalem orman em-
ı>onın krraatı teklifi · d ·· ddeti 3 - 1930 : . • • ' valinc ait muzaye e mu 

zarar h aenesı bılanço ve kir ve 3 - Umuru §İrketin idaresine su- be r;ününe ka-
. · CSabının tasdikiyle meclisi İda reti mahsuıada memur edilen aza ai· 26·2·93 1 perşem . ttnın ıbra~ı. ~-r temdit edilmiştir. Taliple-

4 - MuddetJer· hi datırun·tayini, "" kıi d t 3 de 
lisi idare azal 1 ~ bulan ıneç- 4 - Müddetleri hitam bulan mec- r!n yevmi mez · r a sa~ . 
habı arının Y•rıne aza inti· lisi idare azasının yerine intihabat ic- Defterdarlık binasındakı ıhale 

5 ·_ 1930 senesi i..ın rası ve yeniden intihap olunan aza- komisyonuna gelmeleri. 
i tih b 1 .. •-· murakıplar mn tasdiki intihabı. f 
n a ıy e ucretlerinin tayini. 5 - Ticaret kanununun 323 üncü Dr. HORHQRUN 

JB • 1 - 93 ı tarihinde kapalı maddeıine tevfikan ıirketlc muame- d 
lei ticariyede bulunmak üze:e mecli· Helsoğuklujtu • Frengi ademi ikti ar 

z:ırf. usulilc müzayedeye konan si idare azasına mezunıyet ıtas>. cedavllıanesi. Beyo~lu Tokathy1111 ya· 
C.edızın Karapuıar ormanına 6 _ !931 senesi için bir murakıp nınd• Mektep soi.olı: 35 Tel. 3151 
zu. hur ede. n talibin telı:lit etli,.; tayinile •idatının tesbiti ve m~rakı- ~==---:.---------:--
h ! I l ı;• bm muereti halinde ifayı vazife et- D K t" 1 

(:, ı: kasat Vekaletince haddi . tih b r A u ıe ı mek üzere diger bir zatın ın a ~· • • 
\ık f!"OriılmediitJ.,den l 5·3-931 ' •aka! yı'rmı· .._ hi••e senedıne e ı ti "'' " .._.. "'"" - Cilt, Frengi, e sogu Uo- ve 

pa7.ar gunu s.uc l .'i de ihale.i malik olupta içtimaı mezkıirda hazır ademi iktidar muayene ve elekırik 
icr~ eı.\Hmet. ıızcre v. eıliden ka· bulunmak isteyen zevat Ticaret k~· Bö k,., f °' nununruı 3 71 inci maddesine tevfı- tedav!hanesi. J\anki>y · ra "' ınııı 
palı zari t 'ulıle muza\·cdeye kan içtima tarihinden bir hafta evvel sırasınd• No. 34 
Vazeui!m~tir Taııplerin ,craiti hisselerini şirlı:ot merkrziae tevdi et- --==o=---=r=---=-.----
·ıbtka V•"<·hı" e tel.'H mektuplerile melidirler. r. aşçıyan 

• • B;ınkalara tevdi edilecek hisse se· 
ic\ ınu 

10 
ıkıl Ll Kutah' a u~- nedatı makbw-ları Jirlı:et merlı::e:ıiııe 

'llatı 
1 
::ııJi.riyetiııdc müt~ckkıl tevdi mahiyc•inde olarak kabul edile 

Bclsogukluğu vo frengi tedavi· 

hiillt>L EwLnoııll :\hnasy • eczaııesl 
karıı sokaıında . o. 4 koın , · . • . m ~caııt cektir. • 

1::ı)'t)n rı) ,ı .. tınt: M,.cfisi id•r• 

""Yle'll<:lcı! il:\ıı ·\u:ıur 

T e cuman aranıyor 
Ankara san'at mektebinden: 
1 - .\n ara erkek s:ın'at •n ltteblndc i-ti!ıd m edilmek ırr.re 

bir tercumanı ihtiyaç vardır. 
ll • - llu tercum:ının teknik L<tilıtıL.-ra vukıılu \.: Alm '1 dan 

Türkçeye ve Turkçeden ,.\lmaııc;ıy• iyi terciım • .: muin ·r ol

ması şartur. 

Ill - -. hrl ıi ret ı 00- ı ~o liradlr. 
ıv~ Talip ol.anların ı mart 9.1! pazar ~nu :ıaat 14 te 

evrakı m[ı,hitcsile birlikte btanl.ıtıl mmtakası :\harif t:minlijtinde 

hazır bulunman il olunur-

lstanbul gümrükleri Başmü~ürlü~ün~en: 
Aleni miiııakasa suretile alıııacaRı e\ vckc ihln cdılcıı otomatik 

terazilerin :ıynı ~erait dahilınd~ olmak ve 'L ;l 931 panrrcsı giiniı 
saat 14 te munaka•asına deam olunmak uzere yevmu nıczküa 
talik olunmuştur. 

Taliplerin malumu olınak ıçin 

İstanbul 

Esnaf Bankasından: 
[,tanhul ~:snaf Bankası hisscJ•

ranı 28 mart 931 t.1rininc musadif 
cumarresi gtinU sut 14 de Bankanın 
Babçekapısmdakl m-rkezindc a!cllde 
surette inikat edecek heyeti umu
miyeye davet olunur. 

Ruznamci milz:ıkcrat: 
ı Mreli- idare '" murakıpler 

raporunun kıraati. 
2- Blldnı;onun kıraat ve tasdilU 
3- Meclisi idare "'"•ile mura

lı:ıpler yerine ycnil~r!nin intihabı. 
4 193 f senesı ıç!n mecl!tı idare 

ozasının hakin huııırlle murakıp tah

sisattntn uvinı. 
lle><ti uınumiyeyc iştirak ıç:ııı 

!Aakal · on hisseye malik bulunmak 
lazımdır. Ticaret lrınununun 37 linci 
madd si abUınına tevfikan h-ıllne 
muharrer hisse senetleri sahipled, 
nihayet 21 mart 931 akşamına kadar 
hisse seoederinl veyahut buse seae
dannın mevdu bulundu~ Banka 
malı:puzunu Babçtkapı'da klln Ban· 
knmızın veznesine tevdi ile ita olu• 
nacak duhuliye varakasını a!malan 
iktiza eder. 

lsı: ikinci ucıret mahkemesinden: 
Miıskim inlıi>ar idaresinin faca· 

bulda şebzıde başında ka!eııdcrhLtıc 
mahallesinde mektep sokağınd1t Ali 
Şefik beyin hanesinde mukim :\li 
Galip beyin ikametgahı mechul <>I· 
d"ıundan ll&nen vuku bulaa tebli· 
gara rağmen yevmi ıabkikat olan 
ı şubat <l31 pazar günü gelmedi· 
gindeo hakkında glyıben evrakı 

dava okunduğundan h•hsile bir ay 

müddetle iltncn cebH nt icrasına ve 
müddeti itirazın on beş gilne lb
l•gına ve itiraz etmediği takdirde 
senet muhteviyatını kabul etmiş 
addo!unaca~dan tebliğnamcye der
clae karar ver!lmlş olmasına muma· 
lleyh Ali Galip nevin müddeti mez
kılıe zsrfınJa itiraz eylemediği tak
dirde senet muhteviyatını kabul et· 
miı ad<I o!uıucığına dair tanzim 
olunan ınuımclch b'l!l!P kırannıo 
bir sureti mıhlr:eın~ di\'ınhauesıne 
talik ediltntkle beraber keyfiyet ga• 
,ete ile de ildn ol ıvır. 

iMnı k rliye olunur 

Emtia ve Yol eşyası 

AVRUPA 
.\nonim :Sıı;orca kumpanya.,ından: 

Emti> ve yol en•" Avrupa 
Anonim sigort:ı kumpan\·:t~l hisse· 
danını be\ ı:ti umumiycsi Tkıre< 
kanununun 3o l incı madde!iin: ve 
niumn•meı dahili ahklaııno tevil• 
bn ~5 M&rt 19.J ı ç•riımbı günil 
saat 15 te, G•btl"da &yük Tllnel 
Hanında. Şirketin merkezUdorestode 
urerl adlyede içtima& davet <dUır. 

Rüznamci müzakerat 
ı -- Meclisi idare raporlle 1930 

;enei maliy .. i murakıp raporunun 

2 l 9JO scneı maliye i he a· 
b.ıının ta>vlb~ Meclisi idare zıın

mcdnin ibr•"· ve senei maliye nt~ 
tıyic! balı:kında meclisin tekl;fi. 

3 Taı in edilen bir meclisi 
idare azasının tasdiki memuriyeti "° 
çıkan meclısi lduc azalın yerine 
yenilerinin intihabı, 

4 Murakıbın intihabı ve talı· 

slutının tcsbitl. 
5 !\lccllsl idare azalarına 

verilecek hakkı bw:urun te<bitl. 
5 - Ticaret kaoıınuııun 31!3 uncıl 

ınaddes! ıı;uciblnce mec!!si idare 
azaların• şirhtle muamellttı bu 
lunmak mezuniyetinin lta.ı. 

Kn aı on hisseye sahip olup 
heyeti umumiye lçtimaını iıtiralı: 
etmek isteyen hisodaran ticaret ka· 
nunıınua S71 ine! mıddeıiac tevfi
kan hine senetlerini yevmi içtima. 
dan en az b!r hafıı mukaddem şir

ket veznn!ne tevdi etmelidirler. 
MECLiSi iDARE 

lstanbul ikinci Ticaret Mıhke· 

me:'.inden: 
Müflis Bohor t'rankoyı alt sırı 

cedveU tanzim edilmiş ve mahkemeye 
tevdi cdllmlfıir. ikinci toplanma 16 
mart ;ısı pıı:z:arıısi giiııü ıw 14 ~ 
muılltknr. Alacakları kısmen vaya 
tamamen kayıt ve kal>uf edi!mlf olan 
eahabı matlubun mezlı:Qr giinde mab· 
kemenin ıoo odaaında h111r bul11a· 
mıları lllJı olaoar. 

l<)S 

1 ve yeni. 26-ı numaralı ytız ahımı iki arşın arsa üze
rinde tlrglr üç kanan ibaret iistııad. elciz oda, bir to· 
rldot, bir ıbdı, ...: yirmi dört arşın ıtrst üzerinde blr 
apde:it c e ane ve yinııl a11ın lıahçeyl haTI bir 
fırının tamamı P.Ieb.ııı<:t Ge\'det B. 

17 H K dillide 1c:mlü: sotatınd& eski. t~ ve yeal, 6, 6-1, 
6-~. 6· 6-4 ıaııunlı iki yli.ı 1ebeıı arşın arsı üzerinde 
ıh ap kntta oa yedi oda. bir sofa, bir kuyu ve yiiz 
a bq l'1lft ilzertade bir maıb&ll 'e bir ılıır ve iki 
dönüm b Uz dil bet a11ın zira balıçeyı havt bir 
l ,kiln tıuııaa. Zahid 11. 

1191 Top nede Karaba; Mu tafaağa e Bayezit mahallesinde 
c i • en!, Lüleci arasta \C Kale IOkafında e ki; 
40 40 mul:ernr ve yeni 15,, 36 ııumarab otuz arşın ar,a 
üzerinde ktrglr üç lıattıı ve ılsrilııdc !ki odavı ve orka 
ciht:t deki sokap mü .. dil bir ahın b.a'i bir dükklnın 
u hl c itibarile iki hi;scsl ( ti. evaı ika.metgfü olarak 
lrullıınılnı.ıktadır ) :\lehınet el. 

1 -4l 'fopbıned Kınb' ~ • lusıalu ınahalles!ndc c ki, Lük-
.ı ııa tı \e c ~ l.illeciarasta51 \C Kale ıokagında esli 
- , 26 ruilkern:r \c yeni, ıö,3 numaralı on altı arş:.ıı 
r a üzerinde ırukıddema i l düklı:an, bir thır elyevm 

hır ahırın ıamamı Sevki B. 
mat)"& • ancatıar Hı~Ttttln mıhı e;ınde S;matıa cad· 

desinde ki, 190, 192. 1'» ve ·eni,. 216, 2'6 1, 216·2, 
2llı-.\ 216t4 ~16·~. 216·6, -16-7. 2Hi·8, 21(>-9 numa· 
ralı be4 vüz ar n arsa iizerind ~orı>kluk mahallin! 'e 
altında d kuz duktln ve d lrnx vtb elli arşn orsa urc· 
rinde sıca ık v• su Jıuın i ve kırk arşın arsa üzer!nde 
killlıan mıba!!!nl 'c ikı bia tı.ş yüz: on ar,şın kadar bah· 
çeri havı ( Agıdı1U113mı ) namile maruf bır çifte hamamın 
oıuı il;! lılısc ldbarlle OD ;cdl bis>e 1. A\şe Şaliye 
Emine lloorer Haaımlarla Aü Osman Ha) nınnu ,. Alı 

Süleyman Hadlaıilanu Beyler. 
fenerde Müftiibamaoı K riph!lsttv mılıalle ndc eü:ı. Acı 
çe m< Kasapba ı 'e . eni, cıçetme sotaıında eski ! 3 
mükerrer ;o 1 \~ veıu 55 numarab doksan dört artın ar-a 
ıizeriııdc l;irgir üç katta • edi nı.lıı. iki sofa, blr mar~h. 
bl• ~· .ık. kı kuyu ve ılı:ı rüı alt1111$ dört artın bah .p 
h.-, ıkı bolilklü bir hanecin tamamı. Hısın Ef. 

,lll>S 560!'! ı:"r>ultanda llahariye m•lıa!le>indt Yalı sokap;ında e;ki 
t' \·enı ı .. 2 nurnara!1 ıkl yilz oruz arşın arsa ü trintlc 
·~•P bir karta uç oQa. bir so[L iki kuyu ve harap hamam 
malıalllo! ve ~e fınru n kin kadim ocalı: mahaU!nl ve 
be~ hin yedi yüz yctm~ arşın bahçe >< araziy! " deru
nun• cari bir masura ıatlı ıuyu havi harap bir sahilbaneoin 
cım•mı. Zinet! Hanım, Tevfik ve llad! Heıier 

50 2 esi:i Rumcllka.ak hisarında Hamım sokıgmda eoki 4 " 'ent 
\! numaralı yüz altını~ üç arşından ibaret mnnhedlm hane 
anasını• ıamamı. Hatice Makbule 11 

15~ 120<)tı t:grlkapıda Hacıily&> mabı1Uesinde atik •c cedit t;bc soka · 
tında harita l,ll aıevklinde atik ve cedlı 9,1 t numaralı 
)'Ül. otur. sekia ar~ın arta üı:erinc melıni kArglr bir kıltan 
ıbaret ııvıları nok>an bir abınn wnamı. Osman ı:ı. 

280 12218 !':)ipte Kızıl esçit nııhıll<sind• Kıztlmesçit caddesinde 
e•ki 86, lio mükerrer -.eni 42,44.44-1 numaralı iki yüz on 
bet arsın ır~adan ibaret münbedim hane arsıanın tamamı 

'ı!nıı yan dnvarları m.cvcuttur) ı•uıt B. 
ti!l5 17141 Eyıptc ~:mirbabarl mah.alleslnde Kışla caddesinde eskı 5.1 

ıe yeni 11 numaralı dört yilz bet arşın arsa üzerlııdo 
ahıap bir kattın ıbıret moloz tışındıa adi bir uma odayı 
ve Yedi yaz altnııı bet arşın bahçeyi havi bit ot mataza· 
ıının tamamı. Ahmet Ağa 

355 17150 U zunçarşıda Y uqçqahi.ıı. mahallesinde Guııtvl Mahmut 
efendi mektebi sokağındı eski il ve yani 19 numaralı 
doksan !iç arşın arsa illerinde tlrgir bir katta iki oda. bir 
mıtbab ~bi kullanılan ocalt111 mahalli hın balll ıt•ımı 
barapça bir hanenin nısıf hisse•l J<'auas il 

158 18'i14 Kdirnekapısıodı Çakırağa mıhallulndo Hançerllki!Uc 110· 

kağında e•kl 22 ve yeni 28 numaralı altmış altı arıuı ar .. 
üzerinde mnkaddema tlrglr iti buçut katta dört odayı 
bav! iken llıt kab yılı:d•ıt yalnu: iti oda, bir bodrum ve 
harap bir mutfa&ı hıvl bir lıutııln tııııaıııı. Neaim El 

370 4-076 Çengelköyllnde uld Beklrdereal .,. yıal Çakaldagı. ıoka· 
ğında eski 9 n yeni 2 numaralı yüz kırk ırşıa ana üze
rinde ahşap iki kattı biri ıandılı: oduı olmak üzere 
beş odı, bir sofa, bir ıqhk, bir maıbah, bir ahır, bahçede 
tulumbalı bir kuyu ve bin dört yftz altmış artın bahçeyi 
havi yen! b!r hanenin umımı Der'flş Avni B. 

Yukarda cins ve nev•ıte K!Dtl ve nıımııralan muharrer emvali gıyrl 
menkulanln icra kılınan aleni milT.ayedeled aerlccsindt h!ulannda gös· 
terilen bedellerle müşterileri Uzeriodc talumir etmlt ise do mezkur bedel!er 
baddı llyıkında görllmedlglndcn tekrar (on beş) giiıı müddetle illn edilme
lerine karar verilmiş ve 11 mart 931 tarihine müoadlf çarşamba guaii kıt'I 
kararlannın çekilmesi takarrOr eylrmiı oldu&undao Jevmi mezkOrda saat on 
domen on beş buçuğa kadar Saadık idaresine müracaat eylemeleri !Uzumu 
illn olunur. 

lı~~at ve i~ünıai Muavenet letaıettn~en: 
Ankara'da yapılacak müsabaka imtihanında muvaffak ol.-ıak 

şartı ile Rontgen tcdavvi arrük ve Radyüm Trapı şubesinde 

kesbi ihtisas etmek üzere Avrupaya bir tabip gönd~rilecektır. 
Bu tabibe VekA!etçe tensip edilecek müddet .hrupada kesb, 

ihtisas etmek Ye aydetinde lstanbul Carrahpaşa haatanesi nıut:ı
rahasmltğını tayin edilmek ür.ere ayda 200 llra tah<i<at veri

lıcektir. 
E·nelce bir Rontgen IAboratuvannda çalı~mış olanlar , e 

Fransızca, lnp;lllzce, Almanca lhkal iki lisana e\'ice vakıf olan 

~abiplerln nisanın birine kadar Sıhhat velçtlmal Mua~en~t Yek!tletine 
ııtidı ve vesaiki lbimelerile mliracaat etmeler!. 

l .. 



•• 
c 

, 

• 

~· a\ 

riır. 
, ir 
le 

kı 
ic: 
lı 
tol 
be 
dı 
yı 

m ... 
p< 
fir 

~la 
.e.i 

roi 
1"' 

1 .,, 

{!n, 
el 

' d! 
de 

\ ıJ de .. 
·t~: 
{,,e 
l{ti 
İ 1

8 

a· 
• • 

l~~,-
ıb, ~ 

!>'e ~ 
c~ si 

ıli ~ 

tes 
zaf 

y 

:.ı 

••• ... 
mı~ 

iye a} 

c':ıit raz 
?a kı 

l le ...U 
. ;)ı a 

"S• ) 
<r 

aek A 
.> ? ı . '..ieç 
ır :ı. ;en; 
lııes ıii < 

da niş 
1 e 1 Y!al 
c\ı.nı :ı H 
rıa toy 
ta ~ :el J. 
arı ;i 5, 

c,,p: ·ern 
enı' 
' . • ır 

ur~ 

ün 
iinc 

eye ıal~ 
hi en 

1 
tsı u v 
Bı ara.ı 

dır ca 
~ arla 

a ıam 

m ı ev 
He nne 
: 1 ıışla 
ele irür 
n Jt h 
sc indı 

tan1 
lir ır çı 

Hı na 
adıı 

n hla 
b; ışla 

rla 

/ 

rdeı 
rmi -
H' 
[aı 

H< 
rad. 
ıas• 

nut 
sıld 

ıl •ktaı 
c t m 
I ile 

bu 
faa 

l lı v 
idde 
r.ib 
hül 

l Tür 
t ıı se 

bü 
fku 
111 

ını l 

BlN SÔZ 
BfR RESİM 

,SALI 
24 ŞUBAT 193 

Al : anyada beden lerbiyesi büyük bir meharet haline ~elmiştir. Bu tarakki Avrupaoın bir 
)erlerinde nazan dikkati celp ediyor. Almanyanm bir çok yerlerinde beden terbiyesi için t 

tllrl ii teşkili!! var. Bu gördügünUz resim, bir Jı.ız terbiyei bedeniye mektebin~ ~ ı , ı :ben•~ 
bir banyo sahnesini 11:östermelı.tedir. 

B~JuK Tı~~! 
PİY ANGOSl!ı 

Kızıl ordunun yıl dUnümU olan 23 'ubat her sene Rusyada tezahüratla tes'it edlllr. Ordunun vazl;retıne dair u merası~ ~snasında 
nutuklar lrad edilir. Gelecek olan hı.berter Rusyada son yapılan tezahürata dair tafsilat getlrecektır. Bu resimlerden hırı ehlrcn 
ellinci yıl dönümü te5'it edilen ceneral Voroşilofu nutuk lrad ederken gilatermekte ve dlğerleride l(ızıl ordunun hareket halinde 

alınmış fotoğrafllerldlr. 

Ankara' da inşa edilmekte olan 
Ziraat ve Baytarı enstitüleri 
62,201,30 lira bedeli keşfi bulu
nan. elektrik tesisatı talibine ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkarılmıştır. Müd
deti münakasa 2 mart 931 tari
hine kadar yirmir bir gündür. Ev
rakı fen.niyesi ve projesi Vekalet 
muhasebesine verilecek 25 lira 
mukabilinde \telsiz telgraf cıv' a-

r] 

'9419eADEMi iKTiDARA KARŞl841te4 

GLANDOKRATiN 
Me~hur profesor Sıtınach ve Brown · Seckard'ın mühim ke,iidir. 

Sauş mahalli: Zaman ecza deposu, Bahçekapı 37, lstanbul 

•CCCCCCC Kutusu 200 kuruştur 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satılık Emlak 
lfe-rikö)' b!rincı h mında eski Kuyulubağ yeni Banıthant• cad

desinde kain ve kı men kargir olllJl al nda 83 num:ır.ılı d!lkkanı 

mll\'temll ve hirinci lratında : Mntfak, ikinci katında : Üç oda bir 
hem, üçuncü kanoda: Oç oda bir he):\ ve kiler ve terkos suyu 
vç elektrik tertibannı havi 81 uumaralı hanenin dört hisse itiba
ıik hazineye :ıit bir hıeı;esi. bedeli dört taksitte f 150 lira. 

Kınalıadada Zeytinlik caddesinde kAin yedi oda üç kiler, mutlak • 
'e ~uvuyu havi 890 zıralı eski 16 yeni 67 numaralı maa bahçe 
hanenin üç hisse itibarile hazineye ait iki hissesi, bedeli dört tak· 
sıtte 1 S 15 lira. 

Kasımpaşada Buyıik Piyalepaşa maba!Jcsinde Zincirli Kuyu caclde
s!ndç •eki 2.38 yeni 348 numaralı maa oda ahşap düklı:Anın bedeli 
nakcan w: p~~ınen verilmek üzere 500 lira. muhammen hedellerlc. , 

BaJada e\.afı gfüterilen crnJAk 15-3-931 tarihine mıisadil pazar 
gıınu aat 14 tc bilmüzayede saolacaktır. Taliplerin % 7,50 
tcmin ı t makLuzlarile lstanbul emvali metruke sao~ komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 

~ı~~at ve i~liınai Muavenet Ve~aıetin~en: 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince Fransa veya Alman

yaya aşajtıda tababot şubelerinde ihtisa' kesbetmek üzere dört 
tabip gönderilecektir. 

1 Çocuk hastalıklarL 
'2 - Radyoloji. 
3 Yüksek Bakteriyoloji. 
4 - Farmakoloji ve Farma lı:odinami. · 
Gönderilecek tabipler 85 ya~ından a~ağı ve sıhhatte olacak ve 

evli olmıyacaklar ve şubelerde muayyen müddet zarfında asistan· 
lık yaparak mutahassıs vesikasını hamil olanlar terdh olunacakrır. 

Fransızca veya Almancaya eyice vukuf şartor. 

intihap edilen tabipler müddeti tahsiliyelerini ikmalden sonra 
memurin kanunu muclhince tcsbit edilen mtiddet zarfında Sıhhat 
v ekıllcti tarafından gösterllecek hizmetleri kalıul ve ifa edeceklerini 
miıbcyyin bir taabhütn~me vereceklerdir. 

Tabip olanların sıhhat vesikası, tercümci hallerile hııııı:i lis~na 
vakıf oldııklıırını ı.;östercn bir bcpnnanıc ve bir isti<la ile !'ıh ' ıat 
ve içtimai nıuannet \·ekalctine mür..ı.:natları lılt.ınıdı · . . 

\'ı>kı\ktcc lıizum .trı>ruııirsc ıııusıılıaJ,;ı imtihıı~ı d:ı yapı!;ıCal.tır. 

M f ı \J • rında enstitüler inşaatındaki hey-
Ü ettiş namzet igı eti fenniye tarafından verilmek-
müsabakası tedir. Zarflar 2 mart 931 tarihinde 

Türkiye Ziraat Bankasından: pazartesi günü saat 15 te lktısat 
5/nisan/931 pazargünü sabahı Ankara veİstanbul Ziraat Vekaleti Ziraat müsteşarlığı kıs-

bankalarında saat 9 rla açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze- d k ' t f d ku" şat 
"eli alınacaktır. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık ile se- mın a Omısyon ara ın an 
~~t ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiy~ ve- olunacağı ilan olunur. 

İştirak için evvel emirde İktısat veya Hukuk fakültelerin- -
den ve yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mekteplerinden ,..------. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiii; 
birinin mezunu veyahut son sınıf müdavimi olmak lazımdır. Di-1 Ik v k" ı • d 
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müesseseler- tısat e a etine n· 
de en az iki sene hizmet görmüş bulunanlarr· da müsabakaya • 

dahil olabilirler. A k Z · k b ' · 
Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından a- n ara _JJraat ille te J arazt-

lacaklan şartnamede yazılr vesikalarla birlikte nihayet 31 mart · d h k k " ·· . " ' h ' 
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne biz- Sin C \ll U oprtlSU SaŞ Sa ı-
zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. ı · d · d 'l k 1 99 751 60 1n e ı ıışa e ı ece o an...., , , 
Devlet Demiryolları 1 lira bedeli keşfi bulıınan tohrnu 

~ idaresi ilanları ıslah• binası inşası l)ir talibine 
ı•-----::;:,~~ 9.~ rm ihale edilmek Üzere kapalı zarf 

1 L A N usulile 1-.3-931 tarihine kadar 
FevzipaŞa · Viranşehir arasında haftada üç def'a i{lcyen muh

telit yolcu katarının seyrüsefer gıinleri 20 ~ubat 931 tmibinden 
itibaren a~ağıda gösterildiği veçhile tadil edilmiştir: 

Fe\'Zipa~adan hareket : Cuma · Pazartesi . Çar~amba 
Viranşehire muvasalst: ,, .., ,, 
Viranşehlrden hareket: Cuma - Pazar . Çarşamba 
Fevzipa~aya muvasalat: ,, ,, ,, 
Viran~chir - \<lalaıya arası henüz işlemeye açılmamış ise de bu 

kısım ti7.erinde işleyen Ameliyat kı!tarlarından istifade etmek sure
tile Cuma - Pazartesi · Çarşamba gün teri Viranşehire muvasalat 
eden volcuların aynı gön Malatyaya devam ectirilmelerinc gayret 
cdi l en·tı;i gibi Cuma - Pazar ve çarşamba ıtünlcride Malatya-Viran· 
~chir m a:>ında işleyen ameliyat katarile Malatya yollarının Viran
~chire hareket ve ayni gün Eevzipaşaya devam ettirilmelerine 
ııavret edilecektir. 

• • * 
Devlet dcmiryolları umum müdiirlüğünden: 

Samsun arclyesi için iıilimtiban bir sustacı ustası alınacak ve 
huna )!:ÖStcrecc~i iktidara göre yevmiye verilecektir.Taliplerin lstan· 

T 

2. ci keşide 11 Mat: 
1931 dedir. 

k 
Bursa Cer, Tenvir 'İle 

Kuvvei muharrike rn 
en 

Türk Anonim Şirketlndeır. 

Hls<edarın, 1931 seu«i Mart ıile 
18 inci ~arşamba günü saat 1" ~ 
Bursı'da şirketin merl:ezl idareıi 't 

sureti ıdiyedc inikat edecek ~sr 
heyeti umumiye içlimıını d ı '~r 
olunurlar il 

Ruznamei Müzakerat le 
1 - idare mecli<i rapor~ e 

kıraati. e 
2 - Muralııp raporunun kı az 
3 - Billnço ve Uru zarar 

sabının kabul ve ıaıdlkl ve it~ 
mecfüinin lbrHı. er 

4 - 1931 heup deneli lf\a 
murakıp intihabı ve ücretinin ıe1tl 

5 - Ticaret lıanununun 32.ı en 
324 üncü maddelerinde musa ri 
müsaadatın idare m' cllsi azalırf8z 
itası hususunda idare meclisine ' 
hiyeı itası. de 

idare meclisi namını murıh 
1 

ar.ası: G. HANS 

• J 

Tarla fareleriniJlyo 
ölümü <~ 

Mahsulünllzü kurıa. rııl ku 

ra..;ı..-ıııu BAYEB ~~ 
lıbrikısının da 

ZELtO gö 

r 

tanılerlnl lı:ullanınız. , Büyük ecı•"' te 
ferde ve eczı depolannda bulu~ur· Ilı 

C. Fröblich, Sultan Hımım·1'<0 d 
dros Han 6 lsıanbuL _, b 
-Zayi: Alman bJndrah Herikli\1 Ilı 
vapuru hamuleıinden Zıngal şlrk•1 ta 
namını ve 71 numrrolu kon,menı di 
ile gelen 299 M n LF 1/10 l 

d·ı parça eşyanın ordinosu zayi c 1 zj 

l 
lıulda. kinlerin ist'd~na~elerine rnpedccek~eai vcsikalarlle H~ydar

. pa! a ı~ktmc mufettışh~ıne, An~aradakilerın de zar i<leri müdürlü· 
it'"" ınuracaııtl ~n ii<ln olunur. 

yirmi hir giin mücl<letle müna
kasaya çıkarılmıştır. Evrakı fen
niyesi ve projesi vekalet muha
sebesine verilecek 5 lira mu ka
bilinde telsiz telgraf civarında 
enstitüler inşaatındaki hey· eti 
fenniye tarafından verilmekte
dir. Zarflar 1mart931 tarihinde 
pazar günü saat 15te Iktısat ve
kaleti Ziraat müsteşarlığı kıs
mında komisyon tarafından kü- , 
şat olunacağı ilan olun ur. olunur 

... ............. ııiiıııı ................. __ rmil!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~# 

mişılr. Mezkur erdino nüsha! ,.ni) çi 
oiırık ihraç edllecekinden hiriP ti 
ordlnonun h~kmü nlınadı~ı ıll 

' 
Mes'ul mudur: Bürl•cmeddl' 


