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4 ilııcü sahlf~uc: 
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11 , 3- San'at ı\ J eml, 4- Hi- ı 
ka ve, 5- H oınen 

5 nci sahifede: 
• n • rn ı "l lenıl 

Cephemizi bulalım! Menemen jandarma kumandanının muhakemesi yarın. 
____________ --:;.......--- 1 Menemende ır####&'##P'~~,?,1,,1 

- ~ ldarecı ~ , 
Divanı ha_.rp diin bazı i meb 'usfari1 

mahkumiyet Vlf ~ --- ~ 
~ K eb' ~ tahliye kararı verdi ~ ~~Y~. m usu ~ 

- . - - ~ Zuhtu B. Balı- ~ 
Küçil~ Hasaıı kayboldt1ğu ~ kesir vaiİsİ oluyor ~İ 

gun babası jandar- ~ ~ ) 
maya gelip haber vermişti ~ ANKAR1, 26 ( Tel~i~n-~ 

. ~ la) - Gazı Hazretlerının ~, 
İZMİR, 26 (Hususi) - Dı- ~ Anadolu dahilindeki tet- ~ 

vanı harp dün geı;e ve b~~n ~ kik seyahatlerinde vuku ~ ı 
muhakemeler devam etmıştır. ~ bulan müşahedeleri netice- ~ 
Dün gece Şeyh Esa<Ln adamla- ~sinde Büyük Mi/let Mecli- ~ 
rındanDüzceli Ziyaettin ilesaat ~ sinde mevcut Değer- ~ Şelırımize ![t liri/en nw~rıık ııapurların tay/ahırından bir grup 
çi Mehmet ve Hafrz Niyazi mu- ~ li idarecilerden istifa- ~ .A. • ı 
hakeme edilmiştir. Bunlar Esa- ~ de için bunların mülki ~ Fe 1 a ket m Uth 1 ş 
d!n köşküne giderek uzun m~d- ~ memuriyetlere tayinleri ~ • 
?".t kalmışlar ve tarikati tam~m ~ hakkında kuvvetli bir ta- ~ 
ıçın çalışmışlardır, suçlannı ın- ~savvur mevcut olduğunu ge-~\ \[?' d • d 6 
kar ettiler. Suallere başka 'YOi- ~ çenlerde bildirmiştim. ~ 1'.ara enız e vapur 
!ardan cevaplar verdiler. ~ Bu tasavvurun ilk sahai ~ 

Bilahare müddeiumumi id- ~tatbiki olmak üzere Konya~ 1 d b• • b t 
diasını serdetti ve karar tefhim~ me~'usu ~~-~tü Ber_in_ Balı-~ parça an ı, ırı a ıyor 
edileli. Ziyaettin üç seneye sa- ~ kesır valılıgme tayını kuv- ~ 
atçi Mehmet üc aya mahki'i~ ol ~ vet~e .mevzuu bahistir. Bıı ~· s· k t 1 h"• '} b w f., 
d H f N. - . d be t t ~ tayının pek yakında tahak- ~ ır ap an su ann ucumu ı e ogu. u ve a ız ıyazı e rae e - !§1 • • • • §! • 
ti. D~".am harp sabah anıl~ tek- ~ kuk etrr:esıne ıntızar edıl- ~ muş, kurtarılabılen tayfa Ve kap-
rar mıralay Ata Beyin nyase- ~ mektedır. ~ t } d"" }" • "l ' } d' 
tinde toplandi ve evvela Berga- ~ ANKAR~, 26 ('I:e_lelon_- ~ an ar UD ımanımıza getiri mIŞ er Ir .. 
mali Yakup ve Tevfik hocaları ~ la) - Bugıın Meclıs korı- ~ Evvelki gün Karadeniz ve 
muhakeme etti. Bunlar tarikata ~ d~runda Mazhar ~~~it Be- ~ Adalar denizinde siklon tarzın
intisaptan maznundu. Yakup ~ Y!n. ~st~nbu~ valılıgıne t~- ~ da vuku bulan şiddetli fırtına 
hoca altı aya, Tevfik üç aya ~ yı~ı ıhtımalmden bahsed~- ~ bahri ·bir felaket şeklini almış 
malıkiim oldu. ~ mışse ~e ~u haber teeyyut ~ ve Karadenizde Anadolu Kara 

İkinci celsede Tüxkiyenin ~~~~~ ~~-~'"'*'t..~ burnu civa~da karaya.o.turduk 
yeni amentüsü diye bir beyanna !arını yazdıgımız, İngı'.ız ban-
me neşreden Çanakkaleli Ali Matbuat kanunu dıralı Trevcan ve ~e.lfıeld v~· 
Ulvi ve arkadaşı Ali muhakeme purlarından başka, bırı Akdenız 
edildi. Ali Ulvi üç sene ağır de olmak üzere_.daha dört va-
hapse, Ali bir seneye mahki'im Gazetelerin neşriyatın- purun karaya duşeı-ek parçalan 
edildi. Üçüncü celsede Şeyh E- dan kimler masına ~b~p ~~uşt=: Tr~v-
sadın adamlarından Edirneli ' 1 l kh ? candve ll"e vek' ıkn_ -~ukrette a-
t "c ar Mu·· ~teb s 'din mes u o aca r tın an e ı se ız ışıyı urtara-
u c ~ anın ve aı k Ik ' 1 B" ükd 
muhakemel~ri yapıldı. Bunların ANKARA, 26(':"elefonla) - ra ev~e .1 a -~~1:11· b ~Y ere-
mazideki hayatlan nazara'• alı- Hrıkfunetin yakında meclise h: get:rmış, mu~e 

1 
a 1 don d~n 

narak üçer aya mahkfun edildi- takdim edeceği bir kanun layi- ~/~ cu va ta~ a an a :n 
!er. Dördüncü celsede Şeyh E- 1 hasına göre matbuatkanwıunda 

0
ta ıskıye mel mukr arKımız tbara 111 

_,, b · K"li ı· A . , an urtarı ara ara urun-sacun ahçevanı ı s ı bdur- tadılat yapılacak. gazete ve d .. k b 1 .1 B h Maifwk ı•apımarın gOçhal ilr 
rahman Zekinin muhak~mesi · mecmua müdiri mes'ullükleri an kY.~ ara a darı ed uz ane l:ıırları/an kaptanları 

E _,, . . 1 . mev ııne ve ora an a otoma- · ı ak ·1 d ld • 
yapıldı. Maznun sawn evme kalkacaktır. Gazete sahıp erı b'l .1 B k ki d"l k sı parça anar su ı e o ug 
kapilandığını, fakat tarikate gazete taluir müdirleri ile bir- l 1 '. 1~ ey oza na ~ 1 ere cihetle, yavaş yavaş batıya 

likte gazetelerde çıkacak yazı- _ngı ız. k~n~oloshan~sıne t~s- Trevcan vapuru da p~ tehl,i 
(Devamı 2 inci sahifede) !ardan müştereken mes'ul ola- hm edılmıştır. Weı-fıeld karıne ( Devamı altıncı aahıfecle) --
10 kilo eroin 

1 (iümrükten kaçırılmak 
istenirken 

müsadere edildi 

caklardır. 

Bir zıya 

Devlet bankasına ai 
faaliyet bitmek üzredi 
Bankanın hisse senetleri üç taksitt 

ödenecek, hükumet müesse
selerinin altınları bankaya sahlaca 

Memleketimizde iktısadi in- yet merkez bankasının sernıay 
kişaf ve istikrarı temin için sar- si beheri 100 liralık hisseden 
folunan mesai sahasında atıl- müteşekkil 15,000,000 }İradı 
mış en mühim bir adım olan Mübayaa olunan hisse senetle 

----- Cümhuriyet merkez bankasına nin bedeli üç defada tediye ed 
Darülke1p müdiri Naom ait faaliyet gittikçe ilerilemekte lecektir. Senet sahipleri sened 

Ef f .. • t ""ld"" dir. bedeli olan 100 liranın birin 
• UC e en o U Merkez bankasının teşkil~t defada yüzde kırkını, ikinci d 

Darülkelp müessisi ve müdü- bürosu mesaisini ikmal etmek fada yüzde otuzunu ve ikinci t 
rü doktor Hayım Naom Ef. ev- üzeredir. Bütün. vilayetlerden diyeden altı ay sonra da yüz 
velki gün füc'eten vefat etmiş- bankaya iştirak hisselerine ait otuzunu vereceklerdir. 
tir. bordrolar gelmiştir. Çümhuri- ( Devamı altıncı aahifede) 

1 Yıldız ve Meşrutiyet 
Tahsin Paşanın 

hatıratı 
Tahsin Paşanın hatıratını neşre yakında baş

layacağız. Abdülhamit devrinin ve Yıldız sara
yının 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 sarayının meşrutiyete tekaddüm e
den zamanlardaki esrarını, Abdülhamidin meş

rutiyeti niçin ve nasıl ilan ettiğini, meşrutiyet ip
tidalarında Hünkarın nasıl bir siyaset takip ey
lediğini ihtiva edecektir. En mevsuk malümata 
istinat eden bu kısım hatuatın daha büyük bir ala
ka ile okunacağına eminiz. 

------- -- ---



1: 
.~ 

:' 
ı, 

~J 
" l 1 

~ 
(, 

!r 

ıı 

ı' 
•• 
~. 
ı 

ı,! 
• Uı 

pı 

•• ·1 
l 

1 

ye~ ı 

~ile" e! 
c • , J 

·. ış n. 
''(eO ·ı, 

•• 1 trır ı 

~ ne: i' 
:ınıl l 

il
. 1 

; r. 11 

r. a ıe: f: 
1' UC L 
• • 1 
erata. 
d c' 
a;ıJ a 

1 

ıiiı 

ıye s 
ek'1 l · 
ec kı t 
k 
. "t" 1 a 
" rıı ; 

:ıı« l ~ 
,, ,,eh i 
o{O it 

1rc-
ı d • : 
ö. D ıi 1 

[ 1 ; 
: f 

., 
rr 

1 

191H 

Divanıharpteki muhakemeler 
\ 

, 

HARiCf 
(Baş tarafı linci sahifode) Karar hakimliğince d~ alet i~-j ___ .:_:::_::.::_=:_=:_.:_ _________________ :--:k:--~k;"°--=-

. . . ihaz ederek halkc devletın emnı- F d I ·· t h · at ,ırmediği_ni_ ~öyle?11d.~ıa maka- yetini ihlal edebilecek harekete ransa a ay arca suren a 1 
nı ?c~aetmı ısted,ı, ve oyle k~~r teşvikten maznun Vasıfın men'i 
verıldı. M~znun _ yaşasın _:urk muhakemesine, Kocaeliden ho- - ' ı· • • d 
adaleti" dıye bagcr~ı ve ~gl~dı. ca Zeki Ef. de karar hakimliğin Eski adliye nazırının mes u ıyetını mey ana 
Beşinci celsede tankatla ışt~gal d a 'fesizlik karan almıştır. • b l d 
eden hmirden Şükrü, Maı:ıısa- e ~t~atafa Pt. nln Akgedik çıkaran yenı vesaik U Un U .• 
<lan Dramalı Hafız lsm'.111 ve köylülerine takdir namesi 
Ahmet, Hafız Osman, ımam MENEMEN 25 (A.A.) - b •k 
Mehmet, Hasan, K~~ Çerkes Akgedik köyü muhtarlığına di Takı· at Amerı a 
tslaın muhake~e edildiler. Hep vanı harp reisi Mustafa Paşa ta-
si de beraet ettıler. . . • . rafmdan bir takdirname veril- • f 

Bugün karar h~gını:e miştir Takdirname şudur: Adliye nazırı Gümrük resim- lngiliz nazır an 
Örtülü köyden Hüseym, Manı- "Akgedik köyü muhtarlığına d 

HABERLER •• 

Italyada 

1 f' ~:&liül®fikif ! 
Gazi Hazretleri 

Büyük reis Dün Konyada bir 
gezinti yaptılar 

KONYA, 26 (A.A) - Reisi- ANKARA, 26 (Telefonla) .. 
.. . .. Afyon meb'usu Ali Bey, bu 
cumhu~ Hazretlen ~ugun a~şa- Afyona hareket etti. Ali Be . 
ma dogru otomobılle şehirde bu seyahati, Büyük Ga · 
ve civarda bir gezinti yapmışlar Afyonu ziyaretlerile alakadar· 
dır. drr. 

sadan Giritli Ali hakları~r. Divanı harpi örfice ölüm cezası mani olmuş.. l leri değişmiyor Roma a 
men'i '?uhak~m.e karan ven ı na mahkum edilmiş iken sehpa Jl NEVYORK 25 (A.A.) - ROMA, 25 A.A. - İngilt-c~ 
ve tahliye edildiler.. . altındaıı kar."" 'ırtı'ca mahku~m- Hend ı Adlı"ye encu-menı· la"yıhanın en mu .. him 

M ha alisınde şeka .,...... ı Amerika gümrük meselelerin- hariciye nazın M. erson -
eoemen v A - larmdan Bozalanlı İsmail oğlu . den mütevellit ihtilaflan 'tetki- le bahriy.:; nazın M. Alexander, kısımlarını tetkike başladı 

vet y~ke;11 y~= ~ Hüseyinin 'tutulmasında köyü- ke memur mahkeme, ithalit ta Roınaya gelmişlerdir. . 

icra ve iflas kanunu tadilati 

vut Selim divanı ·-~ . - nüz ahalisinden Yusuf oğlu ln l 
li mahkemesine sevkeldildi. To- M af ğ .1 . köyünüz cirleri icin gayet ehemmiyetli LONDRA, 25 A.A. - gt ANKARA, 26 (A.A) - Adli miştir. Bu mevat üzerinde Y9' 
maki Mehm~t isminde biri ~er- heuy~ettı.:i: v~ ~::ş:~arrrun gös- bir kara~ vermiştir. Gümrü~ ta· tere il~ ~ran~a ve İtalya arasın- ye encümeni tcra ve İflas k:ınu lan ~ıat esasa taalli}~ e~ıyc 
1 larak b arkarl:o§ma silah rifeleri kanununda M. Coolıdge da denız ışlen hıık:kında cere~ nunun <tadiline dair kanun layi~ rek kelıme ve IStilaha aıttır. ~ .ıoş ~- ıruhak~ ek terdiği alaka ve gayreti takdirle tarafından yapılrnış olan tadila- eden müzakerelenn uyandırdıgı hasmın müzakeresile başlanmış- cümen cumartesiden ititıarc' ç~ktigınden m eme ec karşılar ve bunu aziz köylümü- ka mda ._ ... 

t tın muteber olup olmadığı h_ak- derin, alaka Avam_ . maras . tır. Adliye vekili Yusuf Kemal il.3.mların icrasile h_ükUınet .. '""'· ır. zün Cümhuriyet ve inkılaba kar h zaretı ti' 
Menemen kaymakamı Cev- ı du duklan a13.kanın kudretli kında bir karar almak üzre tıca- meb usların ancıye ne . ~ey layihanın h~reti wn~iye fından yapılan yenı ve mu~ 

det Bey'-.ı. evrakı devlet surasın ş. Y 1 .. .. b h' . ıl ri şirketlerden birinin açtığı da- müsteşarına sordukları sualler,ın sı hakkında encumence ızahat kil bir teklif üzerinde tetkı~ 
- . bır "tcza 1uru ve ıı ıssın sars · k 1 '·I • da t ll" etmektedır . . .. · ü k t b ı ktır dadır. Divanda muhakemesı ka- : 1 - la k k va neticesinde bu malı eme co • ugun e:ı: ı . · veııınıştır. Encumen Ul.yıhanın ve m za era ta u unaca • 

bil olamıyacaktır. Cumartesiye ma.z b~r var ~gı o ra . arıt ve ümrük tarifeleri kanunun "e-

1 

Müsteşar, Parıstc neşredılen 334 maddesi üzerinde tetkikat- Temyizden Fuat Hulfisi Bel 
jandarmalarla kumandanları t~lak~ı ~den~. Bu vesıle.~e ~- fastiki" maddesi mucibince Rei- tebliğde ~~rilen ~~lılmat~ da- ta bulunmuş, hapis haciz ve if- ı encümen~ içtimalarma i'jtinl 
Fahri Beyin muhakemesi yapı- ~'.z 1 k~y~uye D~anıb h~~ı (: . . sicumhurun bu kanunun ancak i ha fazla mr şey ~oyl_em~k . !~e- las gibi mühim fasıllarına gel- etmektedı!'. 
lacaktır. Manisa takım kuman- 1!~rını ~~n~r .. en.~ r-u s; ~ tatbikını tehire sa!3.hiyettar ol· 1 memiş ve demış_tır ~1 ?1Idıg1': 
dani Kemal B. de Menemende a . nın oyunuz .

1 1 
ap a;ı. - du" una binaenaleyh kanunun 1 göre bazı gemılenn ınşasın B M M J • • d 

muh<&keme edilecektir. Bir sene çesındef;e y~nki y::~l~r ~çı'n ne ~e·t~inin ne de her hangi birl kulianrlacak_malzeı:ıenin bh~zır- • • ec JSJD e 
ve rnahkfun edilen Foça kayma- en şere 1

• ~e ar~t s 
1 

e en ~e maddesinin manasını değiştire- ı lanmış oldugu malum . un- . . ~ 
k- . L''tf" dı'vanı harp riyaseti- kıymet bıçilmez omekler hazır-ı . •.· k e~mı'etir makta beraber Fransa ve Italya- ANKARA 26 A. A. - Bü- seyyah gemılerı, bılumum ha!f amı u ı l • d . . mıyeceo ıne arar v ' ~ . · · . . b h . • .. . .

1 
. . • rnah. l.nıl 

ne bir mektup göndererek bir ayacagına ~ emınım. . . " . . . I nın 1930 scnesıııe aıt a nye yük Millet Meclisi bugun Reıs gemı en, tıcan ıyett~ o 
s~ne ceza verilmesinden müte- Dıvanı harp Reıaı Sesh fılm davası programlarır:a rlahil b~lunan ge vekili Hasan Beyin riyasetinde YIP mu?h~ıran de~let ~tdı;ı:ııa' 
ekkir olduğunu bildirmiş ve Mustafa Rao11/ Perd LOS ANJELOS, _25 A.A. -. ınileıden :liç biri tezgaha kon- toplanaI"ak üzümleri kurutmak tı resmıyesıne t_ahs.ıs _edı.lmış ~ 
''ararın adiiane olduğunu kaba- Şe h Ziyaettinle arkadaş- . M. ~rla?~o ~ellum ı~e zı.v~esı mamıştır. ta ve ziraatte hastalık ve haşe- lan devlet gemılen, _ılmı hus. 
nati vali muavini Saip Beyin Ü· ~arının mahkumiyeti Fran~a?a so1! ~ylar!n en bellı kendılerının ı~at .etmış olduk~a- Fı·ansa parlamentosunda rata karsı kullanılan kimyevi satta kull~lan g~ı:ııter, balık 
zerine yükletmek istemediğini MENEMEN, 26 A.A.- Dün ba~lı lıadı~elerın~. e~kı~.e~~n Ou rı sözl~ fi~m ım~ıyazı dolayısıle l PARiS, 25 A.A.- Meb'usan maddeleı:in gümrük ve istilirak çılık ve~a sın:gercılıktc;_ veyah~ 
.lave etmiştir. Muhakemelere ö" leden sonra mahkemeleri ya- strıc iahkık~tı tur/~ turlu .. saf- saht~kar~ıga ugradıklarından 1 meclisi hariciye encümeni, deniz resminC:en muafiyetine dair ka- h~r nevı denız mahsulau. saf 
umartesiye devam edilecektir. 1 h z· tt' D"" d balar arzedıyor. Aıada donen ballSıle bır dava açmışlar ve 180 . 'lif h~'·kınd cereyan eden l" .h .k. . .. ak dınde kullanıldıkları muddetçl 

c t t • pı an şey ıyae ın, uzce ~n milyonların haddi hesabı yok. mil on dolarlık zarar ve ziyan , ıtı 1 ~-- a - d'l nun ayı asının 1 ıncı muz. ~- ağ ve havız gibi tertibatı mab· 
ZM R, _26 (~usu~ı) - M~- saatçi Ali oğlu Mehmet ve yıne M"ff' 0 su· ile ortakları ta- . Y . . M K 1, b"' .. k müzakerelerden haberd~r e 1 • resi yapılarak kabul edilmıştır. h . '11" balık ve sünge' 

nemen facıası faıllennden ku- Düzceden Mehmet, Hafız Niya- fu dıs u . . 
1~1 b' n ı~temı§lerdır. · . e_ .ukm'ıı uyu! I mesiııi hariciye ve bahnye neza Karadeniz Bo.Yazı tahlisiye ida susa?'1ı .aız mıK 1 d . k ti 

"k Ha M · d k ybol- . . . . .. ra ın an gırışı en ve ır zama • sınemaların hepsınoe u anı an . . . . E .. _ . ~"' . . gemı en ve ara enıze çı ıp ~~ğu srrS:~a b=~=: :r:.::rıis: jan- zı Ef~ıler Z~~~ ~fe~~ı I~rk !ar hepsine bir çok parala_r ge- filimlerin sesli olarak gösteril- \ retle~;~n ıs!=!~~esin~~~ resinin teşkıla: ~e vezaıfı ~ak- mücbir sebepler ilcasile yoluııl 
.. .. d l ·m c~z_a .. un~n uncum~ e- tiren bu iş·lerin hesabı dıvanı mesi usulünü kendisinin 1918 • m~, ı;ıanon .. . kında kanun lal'.1h:ısının muz~- devam edemiyerek avdet edı:D ~~~a:l~ere~u:;::ın:: ıfay~ sının b~nncı fıkrasına .t~fıtan 3 

alide verilecektir. Tardieu kabi şubatında bulmuş olduğunu ve mutevel~t ~rç ve t~ah~e~~;:~i keresine geçilmıştır. ~anun la- ve o zaruretin zevalini müteal{lf 
boldug" wıu bildirmişti O za- sEefne da~ır hak~~e, saadtdçı . e .ık~et. nesinde adliye nazırlı olan Ra- bir sene sonra da bu icadın im- tamak vade ·1at ı 2s8ureN~ n 1930 yihasına göre Karaderuze çıkan tekrar Karadeni.ze çıkan ve fa· 

· • en ı mez ur ma enın ı ıncı 1 p· . · · t' tahkika . . m s ı e ısa bil" f · · behe t ·ı.a k ı· da kald ki ··dd t· man bu meseleye ehemmiyet fıkrası deliletile 313 üncü mad- ou _eret nın :-azıre 1 
: tiyazrnı alınış olduğunu ıddıa tarihinde Pariste aktedilmiş umum se aının ~ o?1. - at _ım~n ı - arı mu e . 

verilmediği ve ihmal gösterildi d . "k' . f k fk tın vasıl oldugu bır takım netı- etmektedir. 
1 

htelif 'fl3.fların tasdikı- tosundan beş kuruş resım ıstifa çe tıcarı muamelede bulunJTll 
.;j i in Manisa ·antlarına bölük enın 

1 

ın:cı ı ra~ına tev 
1 

.an celerden aıılaşıldığına göre pek ·- 0 an ı:'.lu . 11 l"yihasına kılınacaktır. Beş tonilatoya ka- yan gemiler bu resimden muaf< ~u~nı Di~e muha 3 ay hapsıle beş lıra pa~a c;:a- büyük bir nezaket peyda etmiş lranda hükiimet inhisarı na. m~te:;:;k :nun : d ka dar gemiler hususi yatlar mun- tırlar. 
keme edilecektir Hasan yası- sfmaNı;ıah~uEmf odıı;ıduşlbar ır.t at- tir. Gerek eski adliye nazırının TAHRAN 25 AA - Mec- dail r lın. ucmeaubratatarayı ı:ı=efi hasıran se~alı nakleden ve ti- Meclis cumartesi günü toP 

· ' · ız ıyazı en ı e erae e • k b /erde uzaktan ya • · · eme a an z - • l l d bul l kt nın küçüklüğünden 24 seneye · . ve gere • u ış .. • , · • lis ithalat ve ihracat inhisarını k kabul tmiştir. Encümen can muame e er e unmıyan anaca ır. ,_,_,,._ d Vak' mıştır. kından alakası goru/en meb us . .' • 'h an e . . maıw:uuı olan ır. a esna- ANKARA 26 (AA) _ Bü- f' 1 • a· .,. hukftmete veren kanun layı ası- harp borçlarının tesvıyesı hak-
sında Menemen jandanna ku- yük Millet Meclisi . Menemen nazkır/ v~ se hır kekrınd ıvk~nı tahıky~ nı kabul etmiştir. kında Fransa ile Çekoslovakya 

d b l iizıba F h sev erı a ın a ' a ı- . M. M. encümeninde 1 Müsakkafat vergisi ıı:an anı ~ unan Y . şı a . mmtal-.asına münhasır olmak kat komisyonu raporu her . -- . -. - - . - ve yine Fr~ ~le Lehistan ~- l f l ) 
n Bey~ lırada~ ıso.Iıraya ~a- üzere örfi idarenin sekiz marta h Id b' san me~Iisince kık etmıştır. Bu tetkikattan an sında yapılan ıti13.fların tasdikr ANKARA, 26 (Te e ona - ANKARA, 26 (Telefonla)-
dar teczıye edılmesı kararıle kadar temdidini tasvip etmiş- ka bel m~·t kt' O a laşıldığına göre, bidayet ve is- hakknıdaki kanun layihasmr da Milli müdafaa encümeni bugün Dahiliye encümeni müsakkafal 
divanıharpte muhakeme edil- tir a u . e '. 1:~e /' '~ . . z · tinaf Müddei uınumtleri kabul etmiştir. k~ içtimaınd~ teka~de sevkedil vergisi layihası üzerindeki tet 
mesini karar hakimliği istemiş · • ı • • • man dıvanı a 

1 
.a 

111 
e. ı~tıma e- "Oustric i tevkif niyetinde ol- m1ş olan Ferik Emın Paşanm kikatını bugün bitirdi. 

tlr. Gazt Hz. decek olan ayan meclısı bu ?1az clukların~' 21 T. evvel 1930 tari- O ül" f .. l b b malfiliyet maaşı hakkında ta- Kadastro kanunu -T • • hak . nunları muhakeme edecektır ar unun ıesa a 
1 

ed'l b' f . .. . d 
Fahri Beyın mu emesıne · hinde nazcr M. Peret'ye bildir- al' kal . d ülfün ep ı en ır te sır uzenn e 

cumartesiye divanı harpte baş- - • - - Tahkikatın meydana çıkardı- mı'şlerdir M Peret müddeiumu M • ıyeuhve beet~ hear -'- un müzakeratta .bulunm. uş ve kanu ANKARA, 26 (Telefonla)_... (Baş tarafı l inci sahifede) • b' kt d h k' d , · · umumı m ase sı s ...... atnu bi f · ·~-
lanacaktrr. Mustafa Paşa mu- gı ır no a a a var ı, o a milere ıo gün sonI"a gönderdi- . . k .. b' nun sarahatma naen te sıre Kadastro ve tahriri kanunu ...-
hakemenin aleni olacağını söy- Müzenin melbusat kcsmı ge- bir zamanlar müflis bankanın g·· cevapta arkadaslarile istisa- t~_luk ~e t~ftdış et~e. uzere ır mahal olmadığına karar ver- yihası, mecliste ruznameye I' 

· · zilirken Gazi Hz. nin 250 sene 1 k k - · r "in· p e 1 
· - mufettıs gon ermıştır. · · 

1 lemıştir. . . ıu u muş~vır ıg .' Y.a an v re ettikten sonra " Oustric.,e 1 "f • i i tetkikatı daha bir mışt~r. mmışur. 
Akhisarda yakalanan Meh- evvel Kon.ya cıvarında ımal o- sonra Tardıeu kabınesınde ge- simdilik bir cürüm isnadına ma . ~u .. ett ş n . lrtışa dosyası nerde? ·r fi . h . • de 

met hoca arkadaşlarının diva- lunan. (Turk~e? mantosu) na- çen sene adli.ve nazırı olan Ra- hal olmadııh kanaatına vasıl ol ıkı ~ devam, c:_decek, raporu 2 Telefonla)- Jngı JZ se rı şe rımız . 
m harbe getirilmeleri kuvvet- zarı dıkkatlcrını celbetmış ve oul Peret'nin Oustric hakkın- d - b ~a etmi~tir nu bı~hara veKalete takdıın e- 1 ~NKdARA,A 6 (k "dd . İZMİR, 26 (Hususi) - lngr 

b .. .. d" ·· y b · · ugunu ey n ., · dccektır rtışa osyası n ara mu eı ''ti 
lidir. 1 ufman~oyu muz~ ~u uru . u~ da açıktan aç'_ğa ır hımaye .M Ch t l k'k 0· 'l . d l-t u''nvanınt umun11si tarafından tetkik edil- !iz sefiri M. Klark şehrimi Luzum ve men'i muhakeme su Beyın zevcesı gıyerek gıyı- tavru ta!cındıgı anlaşılmasıdır.. . eran _ve a ı ı at ışçı er G.;.. or d' Ek 

1 
B .. 

1 
gelmistir. 

kararları nik şeklini göstermişlerdir. Çünkü evvelce müddei umu- komısyonu kullanamayacaklar mekte kır. d mh e 1 ey mukta ea- •, '"t .. 1 . • t d R 
· · ·· h H d b • . . . sını ya ın a azır ayaca tır. ızmır tu un erının sa ı., MENEMEN 25 A.A. - Do- eısıcum ur z. av et uyuı mı/ık tarafından Oustrıc hak- PARİS 25 (A.A) - Ayana- Dis tabiplerine doktor ünva- H k k f 

k ·· hh b' k" d ·h · · • · u u mezun arı ~· kuzuncu celse saat 19 da Ata B. ~r en muze ep ır ag~ a 
1 kında takıbat yapı!mak ısten- zasından ve sabık nazırlardan 

111 
verilip verilmeyeceğini mah • . İZMİR, 26 (Milliyet) - ı~ 

ın riyasetinde aktedilmiştir. Bu ti~~ııatın~ Y_azmışlar ve: . ~iği z~m~n buna /~zum olmadı M. Cheron, <iairei intihabiyesi- keme Darülfünundan sormuş- cemıyeti tün inhisarı yakında İzmir pt 
celsede nakşi tarikatine mensup .. - İyı hır. ele .. geçer_s~ bır gını kıldırere~ takıbatı durdu- ne gitmek üzere trene bineceği tu. Darülfünun bu husL1Staki ANKARA, 26 (Telefon~a)-. yasasından külliyetli miktardl 
ve şeyh Esadı ziyaretle maznun t1:1':be enfes bır muzc halını ala- ran bızzat adlıye nazırı olmu~- sırada parlamento tahkikat ko- mütaleasmı ikmal etmiştir. Hukuk mezunların cemıyetı, tütün mübayaa edecektir, hatıl 
Düzceden saatçi hafız Mehmet bıhr,. buyurmuşlardır. tur. misyonunun kendisini yarın sa- Darülfünun emini Muammer heyeti umumiyesinin bugünkü lıklara başlanmıştır. 
Niyazi ve Rize vilayetinden a- Avrupaya gitmekten Divanı alide cereyan e~ecek. bah komisyona gelmeğe davet Raşit B. dün bu hususta bir mu içtimaında niz~31!1e m~ke Amerika sefiri Izmirdl 
lay müftülüğünden mütekait Zi muhakemenin ne kadar dıkkatı ettiı:inden haberdar edilmiştir .. harririmize demiştir ki: re ve kabul edılmıştır. Nızam- • .k 
ya Efendiler muhakeme edilmiş vazgeçti calip olacağını söylemeğe ha- Bunun üzerine M. Cheron seya "- Noktai nazarımızı bildire naınenin ihtiva ettiği hükme İ_ZMİR, ~~ (Hususı) - .

11 lerdir. Çanakkaleden kıyıcı Ali, Avrupaya tahsile gidecek Ii- :et yoktur. Bittabı maznunlar- batini başka bil' va:kte bırak- ceğiz. Dişçiler ancak diş tabibi gore gerek Türk, gerek ecnebi menkan sefırı_ Mr. G~ev maaı 
karantinacı Ali, Yahya, Zekai se mezunlarından Cemal Ef. da kendilerini müdafaa edecek- mış, fakat ayan reisine bir tez- ünvanını taşıyabilirler. Doktor hukuk fakültelerinden mezun Ankara ~a~nle g~ld~. Kon~ 
efendi!~~ ~ alet itti!taz ede~k gitmeyeceğini maarif emaneti- terdir. ' kı:re göndererek ~a~kikat ko- ismini kullanamaz!'.'-". Dok~~r olan. hukukçul.ar, ceı;ıiyete a~.a loslukça _ıstikba~ edıldı. K! ?J 
halkı hükumet aleyhine tahrik ne bildirmiştir. Emanet diger FARİS, 25 (A.A) - Parla- mısyonunun kendısı hakkında ünvanını kullanabılmek ıçın olabileceklerdır. İçtımada mu~ çul~udakı An;erıkaı:ı mektebin dl 
etmekle maznun olarak !uzumu bir talebenin intihabım vekale- mento tah'.~iknt komisyonu Ad- gösterdiği hürmetsizliği protes; Tıbbiyeden mezun olmak yani teakiben cemiyet idare heyeti venlen çay zıy~fetınde .b~lun 
muhakeme kararı almışlardır. te tıildirmiı;tir. !iye neı:.>.retine ait dosyeleri tet to etmiştir. doktor olmak lazımdır. de seçilmiştir. Yarın İskendenyeye gıdıyor. ~ 

[::: :.1 ... H .. a·ft•a·l-ık •• S.iy·a·s~ı·l.·cm ...... al,.,""'·r••:·• .... ::J ıw,.,m,,n '"""""""' "''" ,, "'"m göriildüğü ·akifudo, ,. """"ğ' ""&P ;;;hhM" ''· tic:ın,m~ n~rrı,;;parı;..,,"' 
- yı muğber etmiş ve Avrupa kıt'- değişebileceği hakkında bir nilen tonajı hafif,_ fa~at sil~arı ı:ıaya gı?::yorlar. Bu satırlar ili" 

asında - Ingiltere Avrupa kıt'a- madde ilave etmişlerdi. ağır harp gemılerınden _ınşa tişar ettıgı zaman da R_omadf 
sında sayılmıyor· hiç bfr devle İ .1 -1 A 'ka L ettirmeği düşündü. Bu proıeler bulunacaklardır. Bu şeraıt al~ uwwwuwwwwwwwwwwuwuwwwwwuw&ww d da ngı tere ı e men ' on- 1 kkuk .•. akd' d İtal d İtalyanın da 'ştı'rakı' t--•• 
tin donanmasın an ha küçük d k 1 · · · d ta ıa ettıgı t ır e ya- a ı en..-

Londra bahl'i ~ıL..ı'di tesli- k ·· k l d h A 'ka J İta! a h'b' l ra mıı ave esının tn1Zasın an d b tar k b 1 tm i edilm:~ demektir Aksi bir iJıO '"""'w re muza. ere er esnasın a ta - · mend ,1 apok~~a veb ya fi. bir donanma sa ı _ı o amıyacağı beri Fransa ve İtalya arasında nın a un a mu a e e e es al~·u;ı 't 
1 

· Ç" k" _:.ı 
hat mukavelesine Fransa ve didi teslihatın bu safhasına a- rasm a oma uzere eş tara ı nı İtalya bir prensıp olarak ileri . . . • . . tabii olacaktı. m varı o amaz. un u zeo...-İtaJyarun da işitrakleri temin e it olan meselelerde İngiltere olarak imzalanmıştı. Hafif knı- t t hır ıtılaf zemııu bularak, bu dev . 

1 
ınd ln iliz! evvelce hazırlanmamış olsaydlo 

.. · · 1 a mış ır. !etlerin de mukaveleye iştirakle Bu şeraıt at a g er İ . . . . . dilmek üzerıeıdir. Dün gelıe:n a- ile Amerikanın uyuşamıyacak- vazorle~e aıt olan ~mı ıse ya· Ancak İtalya ile Fransa ara- rini temine calışmaktadırlar. kat'i bir teşebbüs daha yaptılar: ngiliz Hancıye _ve Bahriye~ 
jans telgraıfları Italyıaıun da iş- lan zaımedilirken, bu iki büyük nız lngıltere, Amenka .. ve ~a- sındaki bahri rekabetin dolayısi Ge . F ·( İ 

1 
fil b' Bir müddettenberi İngiliz hari- zırları, debdebe ıle Romaya ~ 

tiraki şarti1e Fransarun muka- deniz devleti anlaştılar. Bunla- ponya arasında olmak uzere uç . l . ' . ~ rçı ransa ı e ta ya en ır . . . mezlerdi Vaziyetin şimdiki g# 
veleye iştirake muvafakat etti- ra Japonya da iltihak etti. En t fi kalnu t le Amerıka ve ngıltereyı de ala rekabete çıkmış vaziyette değil- ciye nezaretıne mensup, Craıgıe .. .. .. · İ 

1 

.;t ğinı. bildirmektedir. ara ı ş ır. kadar etmesi tabiidir Çünkü l di F k t f'l · t namında bir İngı'liz Roma ve Pa runuşunc nazaran, ta ya 
büyük müşkülat, Fransıa ile İta! L d d t .1 Am. 'ka er r. a a 1 en ınşaa yapma . İtal F . 

1 
.. 

1 
Fransanın da Londra koruerıl 

Lantlra tahdidi teslihat ikon- ya arasında bir anlaşma temin· Fransa ile İtalya o zamandan on ra a ngı tere, erı ve dıkları halde muvakkat bir za- rıste yan ve ransız nca ı ı e . . ki .. b' . i*' 
feransının tarihi hatırlardadır. ed«ıilmek için zemin bulunama beri ~r~daki _ihtilafı halle~~bil- J~ponya arasında tekarrür eden man için. dahi bu vaziyetin de- temasta idi. Bu ten;a~lar netic.e- ::::k~~tme~~~;~ "' 
Bu konferans, 1921 senesindeki masından çı'ktı. mek ıçın bır çok tesebbusler nısbet, Fransa ve İtalyanın da vamını bile mukaveleye raptede si bir anlaşma zemını elde edil- . 
Vaşington ıkonferansını itmam Fransa, Vaşington :konferan yapmışlardır. Fakat bu teşebbüs buna uygun bir nisbet kabul et- memişlerdir. Ancak son zaman miş olacaktır ki, üç gün evvel, Bu iltihakın netice ve tesi!' 
etmek için aktedilmişti. Vaşing smtla 'büyük zırhlıların tahdidi !er müsbet !Jir netice vermemiş- melerine bağlı olarak tesbit edil !arda vaziyet pek gergin bir saf ansızın, İngiliz Hariciye Nazırı 1-erine gelince; bunlar izam edl· 
tonda imza edilen mukavele, bü meselesi mevzuu bahsolduğu tir. Çünkü Italya, Fransadan da mişti. İtalya ve Fransa bu nisbe haya girmekte idi. Fransa İtal- ile Bahriye Nazırı Parise gitti- lecek mesele değildir. Esasel' 
yük iharp gemileri hakkında zaman İtalyanın müsavatını ta- ha aşağı bir nisbet kabul etmeği te uygun bir nisbet kabul etme- yanlan, yeni inşaata başlama- ter. Bir kaç temastan sonra Fran ıbütıün bahri athdidi teslihat ı1f. 
idi. Hafif kruvazörler ve tahtel- nımıştı. Halıbuki ikinci derece siyasi haysiyeti ile telif edeme- dikleri ve bahri inşaatta devam makta beraber, başlanılmış hal- sanın da Londra konferansına selesi, deniz devletlerinin, de" 
bahirler hakkında bir karar ve- deki harp gemilerinin tahdidi miştir. Yani iki devlet arasında ettikleri takdirde İngiltere, A- de bulunan inşaatı tesri etmek- iştirakini temin edecek bir itilaf nizlcre hakimiyetlerini dalP 
rilmemişti. Tahdidi teslihatın meselesinde bu müsavatı tanı- ki bahri rekabet Avrupada nü- mcrika ve Japonya arasındaki le itham etmişti. Diğer taraftan aktettiler. Dünkü ve evvelki gün ucuza mal etmelerinden ibare! 
Vaşington.da noksan kalan bu mak istememişti. Bu yüzden fuz ve haysiyet rekabeti şeklini nisbetin de altüst olması tabii kendisi de bir takım projeler ta- kü gazetelerde bildirilen bu iti- tir. Sil3.hlann tahdidi. bu halı:I safhasını ikmal etmek için Lon- Fransa ile İtalya Londraımuka alıruştcr. 1921 te İtalya anarşi idi. Nasıl ki, Fransa ve İtalya, savvur etmekte idi. Gelecekse- 13.fın mahiyeti henüz malUm de miyetlerinden zerre kadar fe~ 
dra tahdidi teslihat konferan- velesinin bir ıkısmına iştirak e- içinde iken Vaşingtonda teslim son dakik:ı Londra mukavelesi- nenin bahriye büt'.:;esine yedi bu- ğilllir. Yalnız şu söyleniyor ki, gat manasını tazammun ~ 
sı <ıktedilıni~ti. Gerek konfe- dememişlerdi. Yani mukavele- edilen müsavat hakkının disip- ne iltihak etmeyince, mukavele çuk milyon dolar fazla tahsisat Fransa bu itilafı İtalyanın da yor. Bu. bir sulh meselesillQ-l 
raıı.s toplanmazdan evvel, ge- nin bir kısmı İngiltere, Fransa, lin tt>min etmiş olan Musolini ye, kendi ar<!larmdaki nisbetin. konuldu. Sonra Alınanyanın in-

1 
kalwl etmesi şaı·tilc kabul etmi~ ;~iyade basit bir m~liyeme 
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Grip de, dank da d~~ı Mübayaacılar eumm sa~ib~. 1 B~~.,::~~~~~: .. 
R.. . deki ölümler bati hır Dün akşam hararetli o 1 adını Behzat Anf Beyın Av-ı~ başlanıyor 
UStemıye • •d• bir içtima yapb)ar ğ UDUn UDUhnUş... rupaya gittiği anlaşıldı~ Eytam eramil ve mütekaidi in · 

tesemmÜm neticesı ır Borsada evvela simsarlarla lZMlR 26 (Milliyet) - Ür i§ m.'."'i ~oklama mü deli evhlki 
K. d R b d d. b bileyı· m • • '! :§ cun nihayet ı...bnu~tur. şubcıer-mübayaacııar arasında başlayan ıme sor umsa agıp r e ı, en ne ' sene hapse mahkum olan Yenı ~ den yoklama11nı yaptırmayanlar, 

.\ . ""dd • mumilig" İ fareleri öldür- gerginlik şimdi de Borsa hey'e- meğerse usta başının adı İmişi_ A~r sahip v~ muharriri Behza~ ~merkez~ yaptıracaklardır. Ma-
ı:zmır mu elU ti idaresile mubayaacılar arası- Arıf Beyın fıran tahakkuk edi- ~ aı t""zııne kadar yoklamasını 

mek ı·çı·n kullanılan na intikal etmiştir. Degn-egini kakarak, sümüğü-ısa Ragıpt.r .... dedi. Bir.adama. yor. Bura polisind .. -n pasaport ~ yaptınna1 yanlar y~klamald an ve 
. . . b . kı l .. aeı· d h den delı 1 d - "idi ~ maa~ an maaı tevzun ea •onra .. . d Hey'etı ıdarenın "'.u ayaa a· nü çekerek tahkikat hakimı hu- r < gun : esen sa ı a mış egı r. ~ boıJlayıu:aktır. 

ar "enİğ'İD gıdalara kanştıgı kanaatın e leyhine karar veı:nesı mubara- zuruna geldi. Gösterilen iskem-ı olurmuş megerse... Behzat Arif Beyle arkadaşla- ~ Devairi resmiyede nıüstahdem 
,, acılan da meclisi ıdare aleyhıne leye oturdu. Fakat lıuna oturdu M. S. rı hakkında Ağırce.za mahkeme- ~!anlar ilmübabere ipet eclilmdı: 

R .. ·temiye vapurwıda vuku fareleri zehirlem~k için kull~ı bir cephe almağa sevketmiştir: değil, çöktü, yıkıldı demek daha Beyoğlu adliye dairesi sinin verdiği karar bugün Eski- ~le beraber bizzat ~nJa'."i. mü-. 
us • · · h k 1 • • · ahireye kanştıgı · h 11' · · Od ]ı h" d · hk · d ~ racaat edeceklerdır Daınu baa-bulan t~seınmüm hadısesı a - an ars~gın z . ·r Ölenler Meseleı:_ıı: .. ~ ı ı~ın ~ ~~~. - yaraşır. Beyo~iıı adliye dairesi Sıra- şe ı'. e t~yız. ma emesın e i§ ta, malül olanlarm. yoklamaları-

kında çok şeyle:" yazıldı. ~a~- kanaatını elde etın~: ~ahlı dot sinde g?ruşulmesı nmn gorul- \'anında'? _i~ke~ede, . uzun servilere taş•nmışu. B_urası t~tki~ edıl_ec~ktır.Avukatlar Es- ~ nı ya!'~. ve ~~ . .u. 
Jarr uydurma bır ha~~alık ısını le hastalananlarm d~n ibaret mekt~.dır. . . boylu, ge~ç ırısı bır delıkanlı semt itiharilr> sapa ve hına da kışehır~ gıttıler... . . ~~kaçın kimı_te~kıl et.tiklennc 
icat ederek vapur murette.batın tan yemek yeyenler .. k- Muba~.aacılar bu \a~ıy.et .kar yerleşmiştı. teşkillitı itibarile resmi bir daire Yem A~rın dı.ger sahı~!e~ ~dair yoklama ıln;ıuhab .. '1:1~ •Yf?· 
dan üç kişinin ölümünü ıntaç olmaları da bunu gosterme k şısında dun. aksam hır ıçtıma Hakim !.ordu: olacak vaziyette görülmemek- Behzat Anf B. ın . tagayyubu i§ ca ~eırulıat .vcrılerek :un tasdık ' 
eden hadisenin (deniz gribi) ol tedir. Zira tablı dottan yemh e yapmışlardır. - Oghm mudur? tedı·ı· hakkında diyorlar kı: ~ ettil ~eklerdibar. t .. • t 

• f da ra at• -• • k h r j • • ~ fDU mqru UZ~rlde Z8 n; • 
duğunu yazdılar. Dr. Tevfık Sa yemeyen tay a. arasn:ı . Te- Bu ıçtıma ço araret 1 0 : Bin yerinden yamalı sıyah: Aldr«ımız malfımata göre bu - "Behzat Arif, iki hafta ev- ~ qlan muhaaebecili&i cii7d2n'ara 
!im Paşaya atfen hastalığın sızlık .. kayd~di~mem:;· vuku mus ve müba~~acı!ar noktaı çarşafının icinde bir yığm ke- ınahzu~n izalesi için adliye ve! tedavi edilmek üzere İstan- ~ i~ı ed~ğ~ cib~t.ıe maaı tcv- '· 
dank olduğunu iddia edenler de semmum batı bır sur nazarlarını · mudafaaya karar mikten ibaret ihtiyar ve sarsak ı dairesinin merkezi bir yere nak- bula gitmişti. Doktorlar, Avro- ~ zıır..de ~u gıbiler ıç~n aynca bat • 

bulundu. . bulmuştur. ~ . vermislerdir. • vücudu ~mıldandı, büküldü ve li takarrür etmiştir. pada tedavisine lüzum gösterdi- ~ ==~:.'::,.. ~nneı!:.ı,.~ 
_Hadise Izmirde vu~u i:ı~ldu· Bununla ~r~~r bu h~~:~ Ankarayagıdecekheyet derto~ oımuş_vaziyetten çıka-ı Yeni ~::üre için İstiklal ~ad- !er. Bun~n _üzerine kalktı. Av- nm ••~rinıi biri iki ıı.ine _ka.dar 
guna ve hastalarm kaffesı or~ etrafında hiç .şuphe. b~a k" Muamele vergisi hakkında rak guya ayaga kalktl: .. .. desinrlekı paket postanesıne rupaya gıttı. ~ nihayet bulacak ve mart ıpü®· 
memleket hastanesinde tedavı mak için fethı meytı mu~ea ıp, nni ·atta bulunmak üzere - Oğlumdur ya ... i!;te yuzu .. nal-!, hakkımla tesebbüsat yapıl Fakat bazı kimseler, hadiseyi ~ aından itibaren üç aylık teni-
edildiklerine göre, bu hususta gene muavin Cevdet Beyın em- tAemke )i "decek Sanayi birli- Hakim, evraka "akarak: • mfftır. bir firar şeklinde göstermek is- ~ata başlan:ıcaktır. "~~~~~'<:>.~ · , · ı ·· a··yıe ·· k dahili n araya gı p k. ı d d' · ~-~ ~".::-::; ~ = ;:ı:;..~ en zıyade salahı yet e saz s rile ahsa <lort avanoz - _. h , ti ~rtesi günü Anka- - e ı amma ıanım e ı y ağkapanı yangını tediler. • d 
ıncsi lazım gelen makam, şüp- ne İı.on~rak berayı tahlil İstan · gı ey .ecl pakzt. sen kendine nafalı:a bağlatmış- Behzat Arif İstanbul zabı- Bt!ledıye e 
h · t heyeti li · ·· d rilmiş raya gı .ece ır. davası ·· ' · · d esız ki zmir hastane bul tıbbı ad sıne gon e - • B sın.... tasından usulu daıresın e pasa- R h t" } 
sıhhiye~i olmak lazım gelir. tir. Adıl · raporunu Sopasını sallayarak biraz Yağ kapanında birk.aç dük- port alarak gitmiştir. U Sa tye er 

İzmir Sıhhat ve içtima~ mua- Tıbbi adlice hastalarm grip l azırlıyor kuvvet aldıktan sonra: k~_?.11? Y?nı:ıasm_:ı sebebıyet ver- İzmir polisi kendisini aramış 
ve.net müdiirü Lütfü ~~y.ın lz- neticesi olarak vefat ettiklerine Bir müddetten beri kambiyo - Bağlattım amma. sorun digı_ıddıası:c ~gırc~;: ı:ıahk~ ol~a idi, en ~vvel bizd:n.;rorrn~- Esnaf Belediyeye 
ınır gazetelerine verdigı. ızaha- dair bir rapor verilmemiştir. borsasında tetkikat yapan 'Ma- bakalım aldım mı? inanmazsa- ~esıı:; sevkedılen B:ı· eyın E . sı ıcap ederdı. Halbuki boyle hır d } 
ta göre, heyeti sıhhiye~n rap.o stalar üzerinde yapılan tet- li e vekfileti hey'eti teftişiye ruz, işte. ;:üzü... run dun m~hakerr.ıesıne ?aşla:ı- suale muhatap olmatl~... . şikayet e iyor ar 
ru hadisenin bütün anatile bır ~~ tı fenniye neticesinde bun- ~si Adil Bey teftişat ve tetki- - Nıçın almadın? . m~ş _ve bazı sahıtler d nlenıl- Diğer taraftan 1zınır, Polıs . . . . 
tesemmümden ibaret bulundu- kı : tesemınüm etmiş oldukla- ~atını temamen bitirmiştir. ~rakladı. Dili dolaşmış gı-. mıştı~-. . . . müdürü Feyzi Bey de, Behzat Cuma t~tilınden ıstifa~~ e· 
ğunu göstermektedir. Hastalık, lan d"lm kt ·se de bu ci- Ad"l B . di ha- bi idı: 1 Şahıtlerden hırı yangının Mı- Arif Bevin lzmirden uzaklaşmış denlere venlen ve mukabilinde 
deniz ne gripidir ne de danktır. rı zanne,_~ e .. essı eseden vürut 1 ıakl ey şım Jd~porunAd?l B - Adını yanlı~ yazmışlar ... 1 halin dük.kanından çıktığını söy oldu~ 'şayiları etrafında şunla- on liradan elli liraya kadar harç 

•. . . h het mezı.ur mue zır anı a meşgu ur. ı · _ . . 1 · d" • 1 · · b k _ 0 • lın ruh · ı cıla · _ 
Zaten deniz grıpı dıye u- . taa ·· edecek esi ve a azar .. ü An- Dogrultsunlar vereyım dıyor! emı~, ıger en ıse unu na ıe rı söyledı: a an satıye er~ ecza .. r ı 
SU•ivet arzeden bir hastalık edecek rapor ıleunl yyunt em- cuınart h ky Pd kti~ Halbuki istidasında oğlunun der ıfadelerde bulunmuşlardır. "Behzat Arif Bey namına po- tiraz ederek beledıyeye mura-

J t. Raporda b arın es kara va are et e ece r. . · 1 o· - h. ı · d" l ·ı · · · ı di n·· d be be 
ınevcut değildir. . ı~: . vefat ettikleri bil · •1 . f I d ismini yanlış yazdıran kendısı . ıger şa ıt enn '.ne~ m~sı. ı- lisçe pasaport verilmemiştir. caat etmış er . un e .r r-

Diger taraftan İzmir müddeı ~u.m .s_17~~~~rde müddei umui Av derı erı ır a 1 idi: 1 çin muhake!t'e tehir edılmıştır.. Bazı gazeteler bugün benim !er ve daha bazı esnaf aynı şey-
umumi muavinlerinden Cevdet ~ırıld~~ bb" 1 . hakkında araş Son günlerde A~p~da av - İstidanda Ragıp demiş.sin. Katil Basri B. 7 ,5 seneye beyanatıma atfen Behzat Arif den şikayette bulunmu .tardır. 
B:y Rüstemiye vapur~da yap lık ~u:aehk;ka:1yapacaktır. de.rileı:i piyas~.sr çok.ı~ışaf et- Oğlunun.~dı.Ragıp değil mı' ·I mahkunı oldu Be~in firar ettiğini, f~k~t mu- Fak.at al~ bu harç tal~matna 
tıgı tahkik;ıt ve tetlı:ıkatında tırm mış, fıatler yukselıniştır. - Degılmış demek oluyor kı . b b maıleyhe İstanbul polısınce da- me ıle mueyyet bulundugundan 

F th• B Berlin Türk Ticar~t odası bu _Allah allah .. hanım, sen oğ Z~vcc~ıle ~una~c ~~=~ A~- hi pasaport verilmediğini yazdı- şikayetlerin belediyece nazarı 
lnhisar/ard~ e ı ey vaziyetten İstanbul Tıca~et 0~- !unun ismini bilmez misin? I Iund~gu:ıua•ı .. suph._ e~ ~ı l k- !ar. Halbuki ben hi kimseye dikkate alınmasına imkan gö-

K k l . - b' · - •h b _ sını haberdar ederek den tacırle _ Bilmez olur muyun ... Gö- n~_.ısmınd:~. gencı ~ anç ı böyle birşey söylemedim." rülmemektedir. aça Cı ar y enı .m~ us ınti a a rinin nazarı dikkatinin celbedil- bek adı Ahmet, ken l adı da ! yuzunden oldure~ı Basn ef. hak Behzat Arif B. in üc sene • 

Ü 
ak l ndı bna ıştirak etmeyecek mesini bildiımistir. Salim! kmd.a evvelce Agırce.za mahke- mahkCımiyeti bugün Te~yiz ce- Şehır stadyomu nerede 

Ç rg.kı kazanı Y a a h Mefsuh Serbest fırka lideri Oda deri tacirlerine bunu - Peki, Ragıp nerôen cıktı? me~lın~e .15Tsene _hapıshkceza:z za mahkemesince tetkik edil- yapılacak 
D.. ·· k" at inhisarı mu a- , F 1 · B ta · etmistir verı mıstı emyız ma emesı, d b . 

ıın mus. ır ' .. ve Gümüşaııe mebusu et 11 • mım ' · • • - ........... • · ·bab haffefen"n de mektedir. Bun an aşka yenı Belediye tarafından yaptınla 
faza teşkilatı memurları uç :a- in İstanbula geldiğini ge~en gün Yerli mal sergısı - Yoksa Ragıp isminde baş- kanum d~~k 1 ";u ?.t le- Asrın idam mahkumlarile olan cak olan Stadyum hakkında i· 
kı kaçakçılığını meydana çı ar yazmıştık. F~~i B. y~ni me~'us Milli iktısat ve tasarruf cemi- ka oğlun mu var' n:ı~arı :ne:t~:k=~ı~k':~~iş- uyd~rma mülakatı hakkındaki cap eden klüplerle temas edil-
ıuıştır. d _ intihabatına ıştırak edıp etmıye- yeti 9 nisandan 24 nisana kadar - Yok başka oglum. a_sı eAv_e ahkemesi dün tahkıkat evrakı esas mutaleası miş ve belediye fen hey'etince 

Ayvansaray Defterdar c~ ceği hakkında gazetecıler tara- devam etmek iizere bir yerli Neden sonra aklı başına gel- tır. gırceza mk hak ' e alınmak üzere müddei umuınili b h tlı:'k b lanm 
desi Davutııiia iskele sokagın- f d 1 n suale cevaben de- d.. bu nakza uyara mu emey • .1d. u ususta te ı ata aş ış-
da altı nurr.a~ada oturan Musta ı~ ~nkis?.ru a mal sergisi tertip etmiştir. ı. Ş Fabrikada R d" 1 yeniden b~ !anması hakkında ge Dv~.rı ı. ahk . d y tır.Stadyumun neredeyapılacağı 

· . bır· mıştır . Sergı· beynelmilel ziraat tek- - ev··· agrp ı- k k e k.. de bulu un ceza m emesın e e- k ,,. 1 ak b"t edilm ki 
fanın evinde hali faalıyette · - İştirak etmiyeceğim pek nik sergisi için tahsis edilen bi- ye anılırmış da ... Biz de tuttuk,· arar verme ~ v 

1
'.n · · - ni Asrın köylülerin ahlatla taay at 1 0 ar tes 1 eme e 

rakı fabrika k~~· kı~k beş kı= tabiidir. nalarda açılacaktır. davayı öyle açtık!.. 1 nıryorclu .. Basrı ~f. nın ve~ı E- yüş ettikleri hakkında verdiği berabe~. ş!:111~Iik iki l'.erde yapıl-
llo rakı ve sekız yuz k!Io. sala Eski fırka arkadaşlarının va Satış da yapılabilecek olan Hakim ihtiyar kadının oğ· 1 teı;ı Ruh.~ ~:k~a?d~r h "'.~ıyeJ~e musanna havadistc:n dolayı mu- ması duşunulmektedir. Bunlar-
ınur:ı müsadere edilmış~ır. k ziyeti hakkında da demiştir ki: bu sergı"de yalnız milli mamulat !una döndU· , ka an mue. ı .ının a n kedi!- hakemesine başlanmıştır Muha dan biri Ahırkapı diğeri de Ye· 

C h ada Sebzecı so a - h ta b" ·· l" · mek suretıle cınayete sev e - · 'hah ed' 'M amafiih y-ıbah _ erra paş . . · d - Bu usus ırşey soy ıye- ve masnuat teşhir edilecektir. - Senin adın ne? ·-· . · k keme şahitlerin celbine talike- ru Ç ır. a ~~ · 
gında Hamdi Efend~nın evınke mem. Çünkü hiç bir malumatım Eşyanın Ankaraya gidip gel - Ahmet s~Iim dıgını .• bınaeı:~~e~h···naı d~a uyul dilmiştir çede tesisi hakkındaki cereyan 
bir 1 ·· kilo cıbrev e ra 1 " ••• ması ıcap ettıgını soy e ı ve bu · . . B da · 

rnzan, yuz yoktur. mesi yiizde 50 tenzilata tabi o- - Ragıp değil mi~ d k 1 · · k' Buradan pasaport verilmemit daha kuvvetlıdir. ura vesaıtı 
müsadere olunmuştur. _ . w •• •• • w. • • • • ara a ma tu veresesırun ve a- . .. .. .. akli 1 - h ldiıY. 

y ··ık·· de Suadiye sokagnı Tur~ng klubun verdıgı lacaktır. - Hayır efendım. Ragrp, bı-1 letini deruhte eden Sadettin Fe Burada, polis dorduncu şube- n ye zor ugu a:z:a g~ .. "~:ı-
eşı oy y · · t b ınm adı ı .. .. . d tı" tahkikatta B h- den bunun da temmı duşunul-da kırk dört numarada . orgı kararlar I: zım us a aş . ··· rit Beyle aralarmda küçuk hır e yap. ~ız • e ; 

ve Madam Eleninin evınde_ te- Turing kltip heyeti idaresi Kadastro layihası - Usta başı senın nen olu- münakaşa oldu. Bundan sonra zat Anf B. ın İs~~:ıbuld_an pasa- l!m!!e!!kt!!l!!e<l!!!l!!llrll!. !ml!!!!-~l!ll!!l-1!!11!!1!!!11 
ferruatı ile kazan rakı ve cıbre toplanmış ve nisanın son hafta meclise verildi yor? . reis Hasan LQtfi Beyin bizzat port almadığını ogrendık. sinı umumi katip Turgut ve ıs-

· yakalanmıştır. Bu kaçak , rak~ sının Balkan haftası addedil- - Hıç... .. riyaset ettiği hey'eti hakime mü İZMİR, 26 (Hususi) - Ye- tihbarat şefi Zeki B. ler çok es-
yapanlar hakkında kanunı takı mesine ve bu hafta zarfın~a- Yeni hazırlanan Kadastro ve - O .h:ılclc ne munasebetle zakereye çekildi. ni Asır ve Behzat Arif B. hak- kiden biliyorlarmış. Bundan bir 
hata başlanmıştır. Balkanlarm her tarafından Is- tahrir layiha~ı meclise verilmiş- Ragıp dıye yazdımıışlar... Tekrar salona avdette kara- kında ağır ceza mahkemesinin iki gün evvel Zeki B. ile Yeni 

R d h• • tanbula gelecek olan. sporcu tir. Kanunda, kadastrosu yapı- - Bil_ir m!yim dendim? rmı tebliğ etti. Bn knrar nakza verdiği karar temyizce nakzC- Asır muharrirlerinden biri bu 
a yo a ızesı d ı b ı lacak yerler tayin edilecektir. Genem niıfus tezkeresi tet- ittiba erlildig" i şeklinde idi. tH!miştir. meseleye dair konu.,urlarken bir . seyyahlar hakkın a . sta~ ? . " 

Telsiz ahizeleri ·koymak ıste belediyesinıı. nazarı dı~katının Bu yerlerde biri reis olmal: üze- kik edilerek isminin Salim oldu-i Müddeiumumi tahrik mev- 1ZMİR, 26 (Hususi) - Fi- memur_ duymuş ve giiya bunu 
yenlere ne şekilde müsaade e_- · amaın re beşer ki ilik komisyonlar teş- ğu anlaşıldı. 1 cut olduvuııdan cezanın indiril- rari Yeniasır muharriri Behzat gazetelere aksettirmiştir. Hükfı 

celbedilmesıne ve aynı z - ., 
dileceği hakkında vilayete hır da bunların vurutlannın spor kil edilecek, Köy kanununun ta- Nafaka talebinde yanlışlıkla mesini talep etti. Mahkum ve- Arif B. meselesi heyecanlı bir metin şahsiyeti maneviyesini 
tamim gelmiş ve keyfiyet aıa- federasyonuna bilirilnıesin~ "'!e rifi dahilinde vazife ı;örecelder- başka isim zikredildiginden kili, mahkemenin adalet ve mer safhaye ginni tir. Polis müdürü tahkir cürmünden Agırcezaca 
kadarlara bildirilmiştir. bunlara •imendifer de tenzıl:.t dir. Kadastro mucibince .tah~i- keyfiyet tashih edilmek üzre ev- hametine iltica ettiğini söyledi. gazetelere Beh:zat Arif Beyin üç seneye mahkfun edilen Beh-

- --T fik B ~ t ı ı aguıı ·'r dat.ı yapılacak y_erler ara. zı sah.ıp rakı mahkcmey.e s. e\.·.kedildi. Hc,"eti hakime karara c.ekildi. pasaport almadan gı'ttig-ini söy- zat B. irin bir memurun.vazife-n K ev ey yapılmasının ya at ~ v . ;ı• , ,, 
r. enan . . ketinden ve Konya ıstasıyomın lerı t~rnfıı;.dan. ıcra e?ilecektır. 1 Kadıncağız ı~ buklüm dışa- ikin i defa salona avdette Bas- !emiştir. Bu meseleyi gazetelere sine nihayet verilmesi fena bir 

Bir müddett•n berı ~~rupada ·b~u d hlar irin bir lokanL.ı a- Arazı sııhıplerıle komısyon ara- n çıkarken kendı kendine söyle ri Ef. nin mahkum olduğu 15 aksettirdi zannile ticaret odası tesir bırakmıştır. Behzat B. ve 
lu T ı kült · senrıyan vıla· a seyya " d ih ')"f ık b "htı"•H. · d nan ıp a caı .. . . 1 Devlet .demiryolla- sın a tı a Ç arsa u 1 14ll nıyor u: sene hapis cezasının yarısı in- umumi katibi bir memuruna iş- arkadaşları hakkındaki temyiz 
diye ve cerahii nisaiye mud~sı Dr. çı mdası~~a edilmesine karar mahalli sulh hakimleri görecek- - Usta başının adı imiş ... dirilerek 7 5 seneye mahkfun ten el çektirmiştir. Mesele "U- karan bugün Eskişehirde tef-
K T f'k B dün şehnımze av· rın an rı . B b"l . ? K" ' . " •nan . ·~ 1 ey verilmiştir. tır. en ne ı eyım. ıme sordum- edildiği tebli<1: edildi. dur: Behzat B. in firari mesele- him edilecektir. · 

~~t •;lft'.r. d ki h°'k· . f mu ---Bu zat lspanyayı 1923 sene-ı le arasındaki mukaveleyi yırt- etmekle benwer~lıuilran-tabii-~a, bunun tamiri kolay -değil- sınciabeyhude yere evlatlarının 1 - Bir devlet, k.endCtebaa-

hırf. enızler e a ımıye 1rf t sinden geçen seneye kadar ida mıştır. Şimdi 1876 kanunu e- halledilmiş değildir. <lir. Kralm şahsi ve hükümdar- kanlarını dökmüştü. Bundan ıımdan olan hamilleri hang' 
a aza etmek ve çok para sa e . . .. · · p · • · .. 1 olduğundan yeni . ı k k · · • • · l tabi •-•-- k ı memek . t V . ve Lon re ettı. Bır gun çekılip anse s?sısı mu ga • . . . . Fılhakika kral Alfonso müş- ı ma amı entrıka merkezı ol- maada agır malı mes'uhyetler m~e eye ........,_ ı sın, 

dra k~!:nsıa';::::fıtıo~edefleri gitti. Ve orada öld~. Y ~ ge b~r kan~~ es~sı .tanzımı ıçı~ ~ül. bir vaziy~~ir. Evvela re-· mu.ştur. Alfonso bu~. mille- ~ltm:ı girmişti. Cihan buhranı ecnebiler hakkında yapılan mu· 
bu idi. Ve öyle görii!lü «ki bu çen Berenguer, tabiı halın ıade- bır me~hsı muessısan toplan ıımı dahi degıştırmek isteyen bnın nazarında hem hakun, hem uzerıne Avustralya, o z:ını~- k_ave~eye s:ıdık kalmak mecbu-
hedefe vanlıdr. Y si için bir sıenedm beri ~~mak ması lazımdır. . . cümhuriyetçiler v~rdır. Bunlar de m~z~~ın vaziye~nde~ir: Mut ~~ fed~ka.:Iı~annm tabını~ etti- nyetındedır. 

• • * tadır. Son zamanlarda ıntıh~a 1 • ~erenguer~ ~ti~abatın tec- kuvvetli bir ekallıyettir. Son- lak hukumdarlık sıstemının bü-' gı malı ru~u kaldıramaz hır ha- 2 - Bir devlet ecnebi hamil 
Bahri tahdidi teslihat mese- tın 1 Martta icrası v~ ı:ıechsın dıdı ~ese~~sı. :l'._uzunden mar~ ra kanunu esasıyi değiştirmek tün zafı bu şerait altında te- le gelmıştır. leri kendi tebaasından olan ha-

lesi ansızın günün meııelesi ol- de 15 martta açılması ıçın t~şe.b k.aldıgı ~~şkılat karş.~s1'1:?a ıs- isteyen hükilmdarlık taraftarla- celli eder. Binaenaleyh ya mu- Bir defa borçlarının faizlerini millerden daha iyi bir vaziyete 
mazdan evvel, cihan efkarı umu büsatta !bulundu. Faka~ ~u ıntı- tıfa etmıştır. Kı:al : 3 un~u .Al- n vardır. Bunlar, 18 inci asırda- arızlarma karşı bazı müsaade- vere~iyor. F_~ka~ bu! fevkala- koyamaz. 
nıiyesini en ziyade ~şagl eden haıbatm icrası ve mı:_clısın açıl~ fons?·. bun.ıın . ı:zen.ne .<abıne ki hükum<larlar kadar geniş se- karhkta bulunmak mecburiye- de hır şey degıl?ır. Bır çok dev- 3 - Bir devlet evvela kendi 
mesele İspanya idi. ispanyada masr hali tabiiye dogru en tabı teşkıh vazıfesını, duşmanları a- lahiyeti olan hükümdarJıv n bu tinde kalacak, yahut ta kendi Jetler de veremıyor. Yalnız A- hamillerini düşünmek mecbıı
kabine buhranı şeklinde nazara 1 bir adım iken, Berenguer mu- r~smd~ bulunanGuerrera'ya te~ seiahiyetini tahdit etmek isti- noktai n?zarı'1:d~n çok vahilll. vustralyal_ılarm_mor~torium i!a riyetindedir. Ancak bunlardan 
Çar an buhran, hakikatte bir halef et karşısınd~ kal_dı. ~ya d? etmıştı. Faka.t ?u zat . y~n~ yarlar. Kralın şahsına aleyh- olan ~etı~e.lerı~ı ~~saba kata- nrnda. tak~p ettıkle:ı yolun bır para artarsa, ecnebi haMiltere 
de.fıet buhranıdır. İspanyanın· !isler ve cüm?unyc~çıler dıkta ?ır .ka~u~~- ~sa~ı'.ıın tanzıınım tar olanlar vardır. Fakat bütün rak şımdıkı reıırnı ı?an:ı_eye ça- h.ususıyeti udur kı, bunu hari- tediyat yapılabilir. 
İdare ·ekli ne olacak? Kıral ~a 1 tör~ii~ü~ ila.nıl7 e~ı ~anu~u e: ılerı surdugıı gıbı, bu, yapı~ınca bu muarızlar birleşmiş degil- lışacak. İspa?yacl.akı re1ım bu~- ~ı. borçlar hakkıı:ıda takip etme: Yani evveia, can sonra can 1 
lacak mı? Ci.imhLtriyet mi -ilan s- ·ının ılı;;a edıldıgıru ve şımdı ya .k?dadı khral1ın bahzdı.ds.al_ah~re~- !erdir. Kral da kurnaz bir poli- ra!u _çok vahım bır safhaya gır· gı ta1savvu.~ ed~!'orlar. Dahilı nazariyesini Avustralya ortaya 
cc1·1 k · t ı mesele bu- yeni bir kanunu esa•i yapılmak lerının er a ta ı ını 1 en tikacı vaziyetinde bu tefrika- nııştır. borc; ara yuzde uç faiz vermek atmı§tır. İkinci nazariye, '·ani 1 ece ? ste ası · · · "dd. ·ı ·· d.. B 1 k G e h • * * · t 1 H · ' bo ' du · lazım geldığını ı ıa ettı er. sur u. u ara ı uerr ra, a- dan istifade etmektedir. Alfon. ıs eyor ar. arıcı rçların kıs canda bir, cananda bir. }< ran-

Eunla ın ic ·· larma.
1
göre. baakanu pishanel~rihdo!aşar;k sosyalist so, bıı vaziyeti daha ne kadar d A.vustralya ~a harbi ~murni- 1 md.ıl küll.isi_ de İngilterede akte- sanın kendi borçları için tat-

klspanya harbi umumiye işti nu e~asi hıikümdar ı e te sı !er ve cu"'. urıyetçı er arasın- idame edebilecek?. Kanunu e- ~kı sarh_oslugun baş agırısıru ı en ıstıkrazlar olduğundan bik etmek istediği bir teJi_yı; 
rra • etınemekle beraber, harbin "b d b 1 a amı•tı Fakat h tm ba ı dı A ı t ·ı· h~ era . . t arasında hır muk_:ı.~el~etı ı a· a nazır 1 e , r ' · . . _ sasinin krala verdiği salahiyet, ısse ege Ş a. · ~stra - ngı ız_ "n;'illerine faiz veri!· usulüdür. Birinci şıkta oldugu 
. asmcıa muharebeye gırıp e tt' Dikat'örfüaun ık'ınından kral, Guerrera nrn teklıflerın k d' . . ti k b" h .. k .. d ya. Avrupa harbıle dogrudanlmek ıstenılmeyor demektır gibi evvela canan sonra can 

~ıeya1 si)latı 8irazesinden çıkan re ır. ".,,. d ""J d d"•c ettiğinden kabine en ısını mu a ır u um ar doğruya alak da im dı- B ı ·ı ı b ı · · · F b" · 
~ 11 1 mes'ul, Primo de ..-.ıvcra egdı , ~ .. e

1
? .' . 1 A 'a v m· vaziyetine koymaktadır. h ld h ab r ok""ll~ g1ı. I eyne ~ı e orc; ann tediyesi nazarıyesinı, ransa ızım gibi 

şi · ~tere h~nzeyordıı. Ana;- raldır Cünkü kıral ;ı teş..:ı ını amıra znar ?.r ış . .. .. . ~ e, mu are eye u ıyet '· meselesınde bu, takip edilen vereceklileri hakkmda tat'1i 
11 ıı:ıncıe nihayet Primo de Ri- kı · ·v( etmiştir. Binaen· tir. Aznar, . Ber~~uer ınd7 ~tıtlak bır hukumcların vazı- mıktarda asker sevketmiş. Ça-ıyeni bir yoldur: Şimdiye kadar etmek istiyor. 
li~~l~ bir clil:t:ıtür vcziyetinde lıe buıııııt tas · P i elik tehaasi- dahil oldugu hır kah:nc teşkıl yetı bu kadar s:ırsılt:lıkttn son- nakkalede, şu bu harp mıntaka- şu şekiller ileri ıürüımıiftiir: _.11-
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4 MiLLiYET CUMA " . ~· ŞUBAT 19~1 

Fikir, .M.l.z;ah.~ Edebiyat, 
u b z,unu,,.uun,, un~~=~..........,...,............,......._ a•na 

!llilliy~t Ecnebi edebiyatı 
ı ırın u111deli "Mllllget'' tir 

üslup noktai nazarından bazr 
kusurlarına, daha doğrusu zevk S' A 'llT 'A 
sizl.iıklerine rağmen, kalacak e- • nı ~ 
serlerden addoluna:bilir.'f' 

--~---~--iki san' atki.r: Mm. Simone ve Bahsettiğim san'atltirlardan 
31 ikincisi de M. J acques - Emile 

27 ŞUBAT 19 j E 81 h Blanch'tır. M.J.E. Blanch res-

'-~",,':.:'!:~·.:.~":'w'''•\'l'! ~ ;'"• 

l:>AREHANE - Ankara cııclcle11 l • • • anC C samıdır. Fakat edebiyata da ye- , 
: 100 T ........ aclrMc MJIU:ret. r .. ·'--... ni miluk enniş değildir. Hatta Türk rffmi, güneıten rengi aolmuı 

Müstakiller 
Aradan seneler geçtikten sonra .. ıbuL Edebiyat, her meslek erbabı 1 Uemi.nde de temeyyüz ettnlş- edebiyatla meşgul olan bir res- bir entari gibi. Dünküler de, bugün· 

Tel<ıfoD • hnı · arasından daima yeni 1U1Surlar lerdir. sam mıdır, yoksa resim yapan küler de Avrupalı hocaların denle-
ıtanhol 2431l - Z43l2 -Z43lS celbeden bir meslektir. Hele Bunlardan lbiri Mm. Simone bir muharrir midir, bu da pek rini iyi ezberleınit çocuklar gibi on-

-Fransızcadan.-

ABON E ÜCRETLERi sanatın hiç bir şubesi yoktur dır. Mm. Simone'un kim oldu- iyi taayyün etmemiştir. Her lan tekrarlayıp duruyorlar. Gar~., Bir birimizi çoktan görme- alamadım. O bana dikkatle bak 
G TUrkiye için Harlt ~ ki mensupları, edebiyata da ka ğunu biliyorsunuz: Fransanın halde her iki meslekte de kry- rüzgan ile insan sergileTimizdc ü- miştik .. Senelerdenberi.. O es- tıktan sonra; 
ayhl< 400 lrunıt 100 kurut rışmak suretile asıl mesleklerin en lbüyilk oyıuncularından biri- metli bir san'atkar olarak tanın ıüyor. . . .. . kiden ufak bir kızdı Ben de da- - Buna memnun olmadın 
.. 750 H 1400 " de kazandrkları şöhreti teyit dir. Teatro san' atında fevkata- mıştır. Bilhassa edebiyat ale- Empresyonızmı Turkıye hud~t- ima l;fikayet edilen, yaramaz bir 1 mı.? 
" l400 • 

1700 
• ettirmok hevesine düşmesinler. de bir şöhret ve mevki sahibi- minde münekkit ve hatırat mu· larrndan içeı·i sokanl"':'"": oon r~sım çocuktum. Aradan geçen sene- Dedi. Niçin memnun ol-

Edipler yazılarile iktifa eder- dir. Fakat bu mümtaz kadının harriri olarak mümtaz denecek cereyanlarını memlekct~e geti~e_n: !eri hesap ediyorum: Kendimi mıyacaktım .. ? _ .. Gelen evrak geri verilme• 
Müddati &'8Çan nüshalar 10 ku"'f 
·• Gazete n matbaaya ait iti• 
, n.iidiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ita.lann mu'uliyethıl 
bul ebnez. 

ler; fakat edebiyatın mukave- ali tahsil gördüğünü, ıfenne çok bir yer edinmiştir. Meşhur Dr. ler hep ayni yoldan geldi!~~· Aynı ış'. şimdi çok değişmiş buluyorum. Fakat daha _dogrusunu so~
metsuz cazibesine bakın ki en meraklı olduğunu bilmiyorduk. Blanche'ın oğlu olan M. J. E. yaptılar: Beri taraftan Turk resn_u Artık bana çocuk değil, delikan lerı:ek ~a~ımgelırse h_u ha?e~n 
yüksek sanatkarlar bile sanki Bilmemekten de bir şey kaybet Blanche, zamanının en yüksek nezake·tı· h~~ka kadar var~ıra~ ~ır lı diyorlar.Onun da artık bir kız sevınç •.s:mde brraktıgmı ıddıa 
kendi sanatları onları tatmin miş olmazdık. Ancak Mm. Si- şahsiyetleri arasında yaşamış ev sahıbı ~ıbı bu kozmopoht mıaafir- çocuk olmaktan çıkarak bir edemedım: 
etmiyormuş gibi, edebiyata da mon'un muharrirlik etmeğe baş ömrünün bir krsmmı İngiltere- !erini hüonü kabul etmekte berdevam gene kız olduğuna süphe etmi- - Çok iyi olmuş, dedim, fa-
siilfrk etmekten vazgeçemezler. lamasile hakkındaki bu malu- de geçirmiş, gençliğinin Avru- dır. yordum. Aradan on sene geçmiş kat ~iminl~ niş_anlandın.? . 

------------ıl Hepsinin bir diyeceği, anlataca mat edebi istidatları ve fikri te panın en parlak bir devrine te- * * * ti .. ! Şimdi onu tekrar görece- Bır hekı~mış . Gen~,zekı ve 
Bugünkü hava ğı vardır: Bunları yazmak ihti- mayülleri hususunda bizi da- sadüf etmesi gibi bir nimete Müstakil ressam ve heykeltraşlar- ğim. Mühim bir aile meselesi kazaı:ıcı ~~nnde ?~ ~~k~.. . 

>un en fazla hararet 3 cnu il eli • yacına mukavemet edecek kaç ha doğnısu bir muharririn ne mazhar olmuştur. Etrafım ve in rm oergiıindeyim. Bir vakitler kcn- çıkt. Ben, uzak bir yere çe- Bı~ muddet bınbınmıze bır 
gun ruzgAr h tıı mütehavvil vebav kahraman sayılabilir? Konuş- gibi unsurlardan terekküp etti- sanları nafiz ibir gözle gören dileri ile atölye arkadaılığı yapmak kilmis olan halamı gidip ziyaret şey soylemeden yolumuza de
afif "ulutlu. manın, düşündüğünü ve duydu ğini merak edenleri tenvir edi- M. J. E. Blanche, bir kaç cilt şerefini daima taşıdığım, bu hepsinin etmefe 

0 
suretle onun genç kızı 1 vam ettik. ~akat ar~zdal'.' her 

------------ ğunu ifade etmenin insanlar i- yor. Edebiyatla filen meşgul ol hatırat neşretmiştir: Fakat bun ayrı ayrı kudret ve istidatlarına inan nı da görmeğe mecbur oluyo- halde bu nışan bahsı açıldıktan 

~'.~ çin ihtiyaçların en kuvvetlisi, duğunu ıkimse bilmeyen Mm. ların en güzeli Modellerim is- dığrın san'atkarların arasındayım. sonra bir durgunluk gelmişti. 

.. 
en ·korkuncu olduğu bununla Simone günün birinde -bundan mini taşıyan ve Barres, Proust Onlar ki, düne ait ne varsa hepsi- rumGiderken yüreğim çarpıyor. Bunun farıknda idik. Lakin ELEIP da anlaşılıyor. İhtiyaçların tat- ıbirkaç hafta evvel- intizamsız- Hardy, Gide, G. Moore, H. Ja- ni inkar ettiler. Onu nasıl göreceğim.? O beni genç kız hissettiğini söylemek-

Kadının muazzep 
olması için 

Geçenlerde karilerime bir su
sormuştum: Her şeyi tamam 
ın bir kadının nesini elinden 
nalı ki muazzep olsun?! 
Bu suale tam bir isabetle ce

p veren olmadı. Den de daha 
ıla beklemİye lüzum gönne
ıı sualimin cevabını vermiye 
ıcbur oldum. 

min edildikçe şiddetlendiğine !Ik isminde bir roman neşretti. mes gibi şahsiyetlere hasretti- Onlar, ki doğ~c~~ yeni ve büyük. nasılbulacak .. ? Beni beğenecek te benden cesurdu .. Dedi ki: 
göre, edebiyatın ıbu rhtiyacı ne 1 (1) Bu eser şiddetle alkı~landı. g" i eserdir. Bu sefer neşrettiği b" ı· .. be .. ırıdır d' _ Sen benı·m başka bı"r er-

~ ır neı ın mu :~ '. . . mi? En çok ehemmiyet ver ı-
mikyasta inkişaf ettirdiği yaz~; Alkrşlara sebep olan amiller a- bir romanda müellif, o devrin Onlar ki, tarıhın yenı bır pencereaı ğim mesele bu olduğuna şüp- kekle nişanlandığıma memnun 
lar adedinin şayanı hayret hır rasmda hiç intizar edilmey,en belki kendine ait krsmının tari- ni açtılar. , olmadın.? Açık konuşalım. En 
tarzda çoğalmasile sabittir. Ter bir edebi hadisenin hasıl ettiği hini çiziy!Or (2). Her halde Ay- Onlar ki, san'atin mütegallibeleri- he yok.. 

1 
k iyi çare budur .. 

1 F .. h Nihayet biribirimiz e arşı-ziler bile hatıratlarını o sun neş hayret te vardı. •akat şup e meris, otobiyografik romanla- ne harp a~tılar, istiklaUerini itan et-
1 

b" k F _ Açık konuşacak ne gibi 
B ünkü. .. ed . Mm s· ku ' . h . ' aştık. Genç ve güzel ır ız. a rediyorlar. u g m em- yoktur ki . ımone vvet- rm şekil ve mahiyetıni aız- tiler. Onlar, ki genç, onlar, ki perva· · bı"r mesele var kP. Seıu'n nişan-

. d · l k kat benimle istihza edecek diye yetin uful edeceğın en emın o li denecek kaıdar güzel, rymet dir. M. J. E. Blanche bunda sız, onlar, ki yeni kanaatlere inan- !anmana gelince,· bunu gayet 
d b . ki · b" · · o kadar korkuyordum ki .. Fa-masay ım ır zaman sonra - li ır eser yazmıştır. zaif, nazlı büyütülen bır genem mıı, onlar, ki müstakil. tabı'ı' buldum ..• Saadetın" 

1
• te-. ı · ki '- h 1 kat bu ilk korku ve tereddüt tap neşretmıyen erın panna a Romanda mevzuu v3. so an san'at hayatını hikaye etmi'§ ve Feragat, sabır, tevekkül, iman, menni ederim. 

gösterileceğini iddia ederdim. intizamsızlik, kirli ve zevksiz bu vesile ile 1870 le 1914 sene- mefkure ile çalışan bugünkü neslin geçtikten sonra genç kızı pek _ Sen beni almak istemedi-
Fakat müstakbel medeniyet her bir sefahet havasının tevlit et- !eri arasındaki Avrupa içtimai sevimli pek nazik buluyordum. 
şeyi değiştireceği gibi edebiyat tiği dimagi kargaşalıktır. Em- hayatının unutulmaz bir resmi- ııü~:egi~~~~~:=~ı~ralarmdayım. Re Akşam üzeri ikimiz kızla çık ğin için böyle oldu .. 
meselesini de kökünden halle- ma isminde bir genç muallim tık. Ben yolda giderken ona Bunu pek tabii bir tarzda 

ni yapmışıtr. Bu sayede Ayme- simlerini seyrediyorum, kendileri ile ·· ı di F k t b n şmıştım decektir. Ona büsbütün başka namzedi günün birinde sakin ne söyliyeceğimi pek te bilmi- soy e · a a e şa · 
d d ris Avrupanm en tatlı, en zevk- konuşuyorum. · "lk 1 · Bilmiyordum, nasıl bir hareket-bir istikamet verecek, on a a mektebini ıbırakıp annesinin ya 11• ,bı"r devrı"nı·n mu"'hı"m vesikala- yordum. Onun icın ı söz en-

• 1 lP 
1 .r. 1 
\; J 

Efendim bir kadını tazip için 
u aynasız bırakmalı ... All'l
n çatır ça trr çatlar, kendini 
rebilmek için gaz tenekc:~ri

kadar bakar ... Yalan mı hem 
eler? 

* * * ı .. · d le onun elini tutmak istedim: bir nevi rasyonalizasyon yapa- nına gidiyor. Annesi eski bir rından olarak kalacaktır: dert- miz alelade me11zu ar uzenn e . 
caktır. Mamafih şimdilik edebi cafe-konscr oyuncusudur. Baba- lo Cazbandm sc.i •İnmiı Mo_ıkovib.·n cereyan ediyordu. Fakat genç - Yok, dedi, benım artık siz, endişesiz, acelesiz, hu asa · n1 k ah"'d"" 
yat seli gittikçe kalınlaşryor; sı bu kadını sevmiş ve almıştı. hir daha göremiyeceğimiz bir alacalı cluvarlarmda asılı çeşıt çeşıt, kızı kendimden daha cesur bu- nışa İki~~ arşıd ta u um var-

Napoliye iftira! 
"Akşam" arkı:daşımızda Is

ıbul şehrinin pisliği hakkm
yazdığı yazıda "N apoli !:a

r pis" diye bir tabir kullan
ş .. İstanbulun temiz veya pis 
luğu meselesine karışmak is
nem amma Napoli için bir 
t söz söylemek isterim: Ben 
28 de Napoliyi gezdim. Şeh-

dile düşen pisliğinden eser 
remedim. Binaenaleyh, her 
ıir gören seyyah gibi ben de 
~ruyu söylemek zaruretinde
n. Napoli pis bir şehir değil
, iftira etmiyelim. 

Kalanlar sağ olsun! 

Dünkü gazetelerde bir hava
vardr: Meşhur yankesiciler-

1, Sarı bilmem ne ile kırmızı 
mem kimi Polis yakalamış. 
n saat beşe doğru birisi tele
ıda beni aradi ve dedi ki: 
- Filan, falan diye iki yan
;ici tutulduğuna dair gazete
de bir haber var okudunuz 
ı? 

- Okudum, ne demek isti
rsunuz? 
- Hiç kalanları sağ olsun 
nek istiyordum da onu tele
ı ettim. Eğer bu telefon etti
ni yazmazsanız sizin ... 

her yerden, her taraftan yeni Fakat kadın kocasını durma- devir. Müellif bunu, hatıraları- rengarenk rc•i.mlc_r .• Hep~~ başka bir luyordum. Bana dedi ki: dır. ıruz bun an sonra yalnız 
unsurlar toplayarak cemiyetin dan aldatmr~ ve adamcağız öl- nın ve hassasiyetinin zeııginli- masal, başka bır hıkaye soyleyor. Or- - Ben nişanlandım. Habe- kardeşiz o kadar .. 
bütün sınıflanru, tabakalar~ı dükten sonra son il.şıkı ile yaşa ği sayesinde emsalsiz bir suret- tada Hadi'nin Havva alcyhisselamı, rin yok zanne-derim. Fakat be- - Evet .. Bundan başka bir 
kaplayor. Bununla da hır mağa başlamıştır. İşte Emma te ca;ılandırmıstır. Aymeris'in kolunu alnına dayamış ser~~i~. bu nim üzerimde hasıl ettiği tesiri şey olamayız. Sen benim hala
nevi tereddi aliiimi gör~nler J>?yle bAir muhitink~ç~nedavddethe- mevzuu yoktur.: dediğim gibi ani tu .... ıetinden utanmış gıbı goru- anlamak için yüzüme baktığı za- mın kızısın ben de senin dayı-
vardır; fakat incel~meyı son dıyor. nnesı ~s ısın en _a ? ı..- , tkA ilhassa k-adın- nüyor. man: nım. Bir de büsbütün doğru söy 

b . kad .. .. .. f'h dalı . tı d r· ıhtı ıvır sana arın. ı Sergilerde insan garip suallere mu· - Ne vakit.? Kiminle.? !emiş olmak için şunu da ilave ~erte ~sın~ ~hr , gotullı:muş se ıl , - a ı~ ztuamtmsız ı .' k - ' !ar tarafından işgal edilen ha-
bıı: cemıyetın nı aı tece ıyatr yar amaga yuz uş aşı mı 1 h"kA "d'r Bunda G hatap olur. Diye biraz da şayanı dikkat edeyim ki sen benim istediğim 
olarak görmemekte d: hata ter'ke?ip genç ~ir dan.~ ~o~_asi~~ yatının_ .~ ayeısı ~ · ibi Mm~ - Kimleri beğeniyorsunuz?. bir tarzda sormaktan kendimi gibi bir kız değilsin.B.en esmer-
yOktur. Her ne ise beşerı hassa evlenır. Emma nın gozunun o- Ayme~ıs ın_ a~mes ~ '. . Hale Hanım soruyor: leri severim. Sen sarışın bir kız-
siyetin terbiyesini deruhte eden nünde geçen bu vak'a, kızı büs- ~~aılle ~ıhı, ~yn~ıa gıbı peık Cevap veriyorum: Hanımın Bupnası ile Mulenrujuna sın .. Tabii çok güzel bir kızsın 
edebiyatın ısalikleri ne kadar bütün şaşırtır. O da günün ibi- guzel tersım edılmiş eşha~ te- - Etref, Muhittin Sebati, Refik gelince: Hile Hanım Bursayı Paris- Lakin dediğim gibi .. 
çoğalırsa 0 kadar sevinmeliyiz; rinde kendisini Hk rastgeldiği ~üf ediroru~. ~om~nın. aıt ol Fazil, Nunıllab Cemal, Cemal, Hale, te, Mulenruju da Buruda yapını,a Bu karşılıklı itiraftan aramız-
nereden gelil'Se gelsin, hayatın erkeğe teslim eder ve onu ka- dugu devır muelh~ ~\:flndı: 0 Hadi, MahmuL · · benzeyor. daki samimiyet eksilmedi, art-

k d" A ı!k k d d . b' t sır ıcra etmı.ş Hadinin büstü harikadır. Bu yum. hangi faaliyet şubesinden çıkar çırdrktan sonra en ıne aş . a- . a. ar. enn ır e - Hale Hanım soruyor: ruk kadar büıt büyük bir muvaffakı- tı. 
sa çıksın, edebiyata intisap e- ne maceralar tertip etmek için tir ki kitabıntla sanki d'Ann,_un- - Mahmudu da mı? Aradan on sene gec_ti.Onu tek 
den her fert insaniyet için bir "'"'kaklarda, umumi bahçelerde zio'nun hezeyanla karışık ale- Cevap veriyorum: yetin dam&'asını tatıyor. Çamurları 

'"' d H d" · pal · · be" rar gördüm Üç çocuk anası o-kazan,...,r, Ruhan yük' sek ya- d~l,.qr gazetelere ilanlar ve- minden çı:kmış bir kadın 1:ıile _ Bilhassa onul . yanın a • ının etini genme-
,.~ v......, d" lan bir kadın olarak buldum. Fa 

hut aşağı olsun, 0 fert edebiya- rir, fakat bir türlü ;mu;-'affak ~ vardır: Mm. Peglios? .. I;Iul~a, Nedense Mahmudun resimlerini be ım. kat genç kızken pek serbest, her 
tm cevherine nüfuz edecek ve lamaz: Çünkü çirkindır, kenıdı- bu devrin son scnelerını ıdrak e ğenmek onları kızdırıyor. Konuıuyo- Turgudun kompoziıiyonu ıayanı düşündüğünü açık söylerken 
ister istemez bir idealizme hiz- sini hiç bir erkeğe beğendire- den onun nihai darabanlarına ruz. Hile Hannn tuvale çizilmif düz- hayrettir. Parça parça güzel olan bu şimdi onu ihtiyarlara mahsus 

t ed k-' Edebiyatın rü Bu suretle annesinin evin · '.k ed b" 1 · · k ·· gu"'nce bı'r hat .. temiz bir rengi affe- kompoziıiyon orijinalitesi ib'barile ar me ece •• r. - mez. . : iştıra en ız er ıçın pe mu- ..., bir ihtiyatkarlrk içinde bulmuş-f 'k" havasına giren her deki havadan kendı rılhuna sı- b' 1 A · demiyor. "Aman fotog"rafiye kaçma- kadatlarından büyük farklarla ayrılı-
ya ve 

1 ır heyyiç ır eser o an ymens tum. Bunu kendisine söyledim. 
kimse muzir olmaktan çı- rayet eden intizamsızlik, karga- izi 'kaybolmak üzere bulunan sın!,, &'ibi tuhaf bir endiıeden bah- yor. Ama arkadaşlan onu beğenme- Şu kelimeyı· söylemekle iktifa 
kar. Hatta kahve ocağı dedi- şalrk on':1 a_ylarca k_~s.~ kav_u- bir !hassasiyetin nefis ifadesi- sediyorlar. Renklerini kirletip, hatla- mişler ve üst salona tutup fırlabver-
kodulanndan bir kitap yapan rur, ta kı nıhayet hutun bu çır- dir. Dilerim ki üful eden alem- ı·ını çarpıtan fır!l'liar, bu tuhaf endi- ınişler, bir vakitler Galatasaray sergi- etti.: 
yukarda bahsettigim terzi bile keften iğrenen Emma, aşka, !erin her biri bunun kadar kıy- şe ile vüzuha doğru gitmekten kor- sinde kendi resimlerinin uğradığı gad -Hayat..! 
oturup i:ıiı eserini vücuda getir- zevka ebediyen ,veda ederek metli vesikalar bıraksın. kuyorlar. rin intikamını almak için gibi. l•mail --ls.-ta_n_b_u_l_
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mekle hiç olmazsa, hemcinsle- mektebine girer ve bir daha Re<at NURi Hakkı B.in vazolan, onun mütckiimil nci icra memur-
~ * * * zevkını büyük bir belagatle söylemek luğunda rile uğraşacağına vaktini kimse çıkmamak üzere kapanır. N . . p Kısaca fikrimizi söyleyelim: tedir. · n: 

ye zararı olmayan bir meşgale Fuhşun sefalet içinde cere- (2) Aymeris. aşırı: !on, Eşrefle Muhittin Sebati serginin * * * Bir borcun temini istifası için 
ye hasretmek noktasından mü- yan eden sefahatin yarattıg" ı Paris. en hisli reaimlerini boyamı•lar. Refi- mahcuz ve paraya çevrilmesi 

> Şunları oöyleyip lafımı bitirmek iı k d k A d I t.e vazi bir i_d e_alizm. dersi veımis mu"'levves hava bu kitapta lba~- g'in kitap resimleri enfes, "Danı,, mu arrcr o a ta ·ıını, na o u 
- "' terim. Resmin C5kiıi, yenisi, klasiği, tır. Onun ıçı_n kıtap _çoklugun.- tan ha~" hakimdir ve eserin, ta venı· R"'"rı"uat kompozisyonu ela güzel ama biraz halısı, büfe, gardirop, paravana, 

- 1 '..:""" ı 4 .~'<" moderni olmaz. San'at, daima ve her 
dan, muharrır bollugundan şı- bir caizse, esas havasını teşkil dağınık. Tam karşmndaki Cemalin devirde birdir. soba ve saire Bebekde küçiık 
kayet etmeyelim. Hele edebiya eder. Bu noktai nazardan Mm. Spor Atemi kompozisiyonu ifade, renk ve kompo Bebek caddesinde Macit Beyin 

, Elverirki mahalli olsun, elveTirki 
ta mensup olmayanlar arasın- Simone fevkalade muvaffak ol- ziıiyon itibarile daha güzel. Nuru!- samimi olsun. Bizim müstakil arka- köşkünde Martın dürdüncü çar-

B k k .. * d* *K da meslekte~ ol~n bir çok~arın- muştur. Emma, unutulmıız de- Dlin intişar eden SJ,·tsında lahın ağaçaltındaki kadını fazla siyah daıların bu sernide te•bir ettikleTi şamb:ı günu saat 11 den 12 ve 
a ır oytin e · A. Beyfen- dan daha mustaıt muharrırlere necek kadar mükemmel çizil- f z· lığına rağmen fena değil. Raifin por- " ' ' 

•e: t d""f ed k bund "b t L D d Galatasaraylı Yıt<ll ,ıya Beyin tresinde Nurullah modeline fena hal- ruimler Fransızca, Almanca, ltalyan kudar açık arttırma surctilc sa· 
! 

) i 1 

M kt b ld G · esa ı.ı erse a::ı ı re miş bir simadır. e esor re, lıatıral,·ırı \"C ş"lırı'mizc ırclcc~k k 1 V t d T"' k tılacaktır. Tali 1ılerin ora(b blı· e u unuzu a ım. eçmış alalrm. İşte size bugün bunla- • " de gadretmiı. Müstakil al'kadaşlnrı ca onuşuyor ar. a an a~ ur çe 
un! rın ikisinden bahsedeceğim: İki (1) Le Desordre. Naşiri: ecnebi takımları hakkında ma- 1 kızdırmamak için Mabmudun natür· konuşalnn. lunacak memuruna müracaatları 

~;..til ~;ı 

FELEK san'atkar ki fikir ve kelimeler Plon, Paris. IUmat ve muhtelif resimler. mortlarında!l bahıetıniyeceğim. Hale Elif NACI il~n olunur. 

Millh·efir, u!ebf romanı: -123 
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Diye haykıran Belkistir. O 
yaşamak için öldürmek isti

r? .. O da kin duyuyor, o da 
ap ve işkenceye, ıstırap ve sı
ıa mana veriyor! Beni bu ha-

1' koyanlar bir an için bile ol-
n acıdılar mı, bir saniye dü

· ı ndüler mi? .. Şimdi ben de kin 
iyorum, ceza istiyorum ve .. 
ınlar için yaşamak, bu gözle 

f nyayı görmek için yaşamak 
~ iyorum! 

r ı Mondun hanımını bu gözle-

EtemlZZET -riınle bir defa daha görmek, 
Mondun, 
-Kibar ... 
Beğini bu görüşümle bir de

fa daha seyretmek; dejenere a
şıkı, nazın, milyoneri, iş adamı, 
alimi, doktoru, avukatı bir defa 
daha benim hüviyetimle tetkik 
edebilmek için toprağa karışma 
mak, toprak olmamak istiyo
rum!. 

Yaşamak, görmek için yaşa 
mak istiyorum. Göitsümü si~re-

cek ve damarlarımda alevini do ____ Sinirlerim çok bozuk . ." 
laştrracak olan bu kindar yaşa- _ Ben doktorla gene konuş 
yış, bu acı ve disli görüştür ki, B d 
b Ik. b · k ' f h ık tum. eş on şırınga an sonra e ı em te rar era a ç ara-
caktır. bir şeyin kalmıyacak. Yalnız te 

Ooh Allahım buna ne kadar davide intizamı kaybetmemek 
mühtacım. lazım .. 

Onun içindir ki, saati saatine - Fakat o bana göre değil! .. 
dakikasr dakikasına doktora gi- - Kendini beyhude üzüyor 
diyorum ve ona yalvararak: sun!. 

- Beni iyi et.. - Sahi öyle. Sinirlerimin hiç 
* * * bir şeye tahammülü yok artık!. 

--Ve .. Bana acıyor! -

* * * 
Para lazım! .. 
Parra ... 
Parrra!. .. 

Halim iki üç gündür gelme-
di. Bugün doktora gitmek için 
on param yok. Anneme sor
dum: 

- Paran var mı? .. 

Zavallı Halim. Perişan bir 
halde. Hiç ağzını açıp laf söyle 
mek istemiyor. 

Kaşlarım kaldırdı, yoksul 
yoksul yüzüme baktı. Tabii; 

Ben, böyle söyleyince epey _Yok!. 

Dün gene bana gelmişti. Se 
si heyecanlı ve titrekti: 

- Nasılsın? .. 
Dedi. 
- Fena .. 
Dedim. 
- Neden1 

üzüldü, derin bir sarsıntı geçir- Hey gidi Belkis heyi... Se'n 
di. Yüzünü buruşturdu, içli içli bu mu olacaktın?. On sekiz ya
gözlerime baktı. Korkan, hayıf- şındaki Belkisin, toy, idealist 
lanan bir bakışı var. Korkuyor Cahit ile evlenmeğe hazırlanan 
ki, eseri yarım kalacak, can ve- Belkisin acaba bir saniye bile ha 
receği tabloyu bitirip: tınndan böyle bir son geçmiş 

- İşte... miydi? .. Fakat, inaıunak lazım 
Demeden hayat ve tesadüf o-j ki, 

nu ezecek, param parça edecek. - Kader .. 

- Krsmet!.. 
- Tesadüf. .. 

Dedikleri müphem, insanla
rm ve ilmin henüz akıl erdireme 
diği için mahiyet ve manası meç 
hu! kalan bilmediğimiz, sırrına 
eremediğimiz kuvvetler irade, 
his, mantık ve be'leri kudretle
rin çok yükseğinde kalan şey
ler. 

- Alrn yazısı!. 

Dedikleri şeye inanmak la
zım. Eğer buna inanmıyacak ol 
saydık fazilet, vicdan, aile, seci
ye, cemiyet telakkileri ile bam
başka, dip diri bir inanış ve hü 
viyetin sahibi olanBelkisi bu ha 
!inde görmeye de imkan olmaya 
caktr. Bugünü mü, böyle olmayı 
ben mi istedim?. Ben mi Prens 
Abuk Paşa Caferin kolları arası 
na kendimi verdim?.. Ben mi 

kalbimdeki aşkı, vicdanrmdaki 
galibiyeti istiyerek gömdüm, 
yok ettim?. Ve: 

- Yaşamak için yaşamak, 
kendim için yaşamak!.. 

Dedim? .. Bu, bedbinliğin ta 
kendisi, onun yarattığı felsefey 
di. Fakat, şimdi de bunun tam 
reaksiyonu içindeyim, damarla
rımın müthiş, saralı bir nöbet 
hümmasına tutulduğunu hisse
diyorum. Fakat, gene: 

- Adam sen de ..... 

Diyebiliyorum. Yaşamak 
için yaşamak, kendisi için yaşa
mak .. En açık ifade ve manasile 
Puslasız yaşamak, kayıtsız ya
şamak, bir baş dönmesi içinde 
yaşamak değil miydi?.. Taban
ca ile beyinlerine bir kurşun sr
kanlar çarçabuk ölüyorlar. Onla 
ra: 

(Bitmedi) 

I 
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" Kııyruklıı yıldız .. filminde" 

......... ~:- ' 
·-·-·· 1 Bu hafia;ıın filimler\ . 1 • , 
,. -··-

1 
: ' . ' F t graflarda artistik 

ARTİSTİK: ÜÇ KIRMIZl mıştır. 0 od F'lm hissidir. 
GÜ d b ') parçalar var rr. 1 

L (Çarşamba an en . . .1 edilmiş canlandırıl-
ıyı temsı • d 

ELHAMRA: DEVLET KU- mrş kısımları ~a'.dır. Eser e 
ŞU (Geçen Çarşambadan beri) mesela 1902 tıı;ıhınde sf.ty~a 

t lefon olmadıgı halde ı m e 
OPERA: MARIÇA (Çarşaın t~lefon görülmesi veya sokak-

badan beri) ta elektrik lambası bulunması, 
. ÖLDÜREN A- bir İngiliz zengininin evind~ 

GLORY A. . ') entarili uşaklar bulunması gı-
DAM (Cumartesınden berı · bi şeyler bize belki bir az y~-
MAJİK: CEHENNEMLER bancı geliyor. Faka~ bunlar fı~

H AKIM!: (Perşembeden beri) min kıymetine tesır eden bır 
şeyler değildir. 

MELEK: KUYRUKLU YIL Mari Bell, eserin en kuvvet-
Diz (Çarşambadan beri) li rolünü taşıyan kad~~ır. 

Çok muvaffak olmuştur. Dıger 
Majik artistler kusursuzdur. Filmin 

Majik sinemasında bu haf- mevzuu şudur: 
ta gösterilmekte olan: İstanbulda İngiliz dayinler ~e 

LEV! VE ŞÜREKASI kili M. Flakland isminde haşı;ı 

Filmi evvelce de yazd~~ı
tnız gibi eğlenceli ve nuk
teli bir filmdir. Mevzuu, Ame
rikada bulunan zengin bir Ya
hudinin kilelik yaşta kaybet
tig" i kardeşi;,i varis yapmak i~ 

b .. ·· Levı Çin aradığı sırada utun 

ve ters bir İngiliz var .Bunun hır 
de güzel ka~ı~ı v~r.Kadına Fran 
sız ateşe mıliten olan kayma
kama aşık oluyor. Kadın kocası 
tarafından fena muameleye ma 
ruz kalmaktadır.İngiliz karısını 
birisile gayri meşru münasebet 

rıJILLIYET Ci • ·-ı · t ·u.\·I ı c: r· ı ... - -· 

) 

.... 

" Kuyru.kı" .'ı/drz .. f/lmirrden " Cthennemltr hbkimi .. filminden 

{- t Küçük si;;ma haberİ~rlf ___ J 
__ ....,... __ ,.__ _ ___ .. l <il •• ' 

•· &ç kırmızı gOI .. !·iminden 

Bununla beraber eski romanım kurtarıyor. başlayor ve tam bir muvaffaki-
olan" Öldüren adam,, m bu ye yetsizliğe uğrayor ki, locaların 

. ni filminde en büyük takdirlere Opera . birinde bulunan bir grup erkek 
Hiyık olan beyaz ve siyah tek- Opera sinemasınoa kızı son derece alkışlayorlar. 
nikleri, sinema perdesinin daha Mariça Kızda bundan cesaret alarak 
tanımadığı İstanbulun latif re- vaziyeti kurtarıyor. Bu alkışı 
simlerini perestişsiz seyredeme- İsminde Rumca bir filim geç yapan adam tiyatro müdirinin 
dim mektedir. Bu filim şayanı dik- Dolli için hazırladığı hami ve 

.,, Claude Farrer 1 kattir. Mevzuu şudur: Küçük. aşık (Şuvarçenberg) dokasrdır. 
.. F · k h bir nahiye müdürünün yeğeniİ Dolli ile birlikte çalışan bir 

.M?Jıkte ~an . ran~ısb_o le - elan (Mariça) pek sıkılmakta 1 erkek vardır ki, (Fret) in raki
ı;nın ı~şa~ı evrıne aı~ ır me olduğu memiel:etinden Atina- bidir. Ihı adam yüzünden Dol
nkan fılmı ge1çme1ı~tkc?ır_. . . va giderken (Aris) ism:nde bir li ile (Fret) in arası açılıyor. 

Cehennem.er ıa ımı ısının- - . bT b" B" 1,: ı .. ti d 
deki bu filmin mevzuu sudur: genem oto:n~ ı ınke·ı· ~ner ~e.o ır çc.k~a ıoş. 1s.ergukzeş b~r1 e~ . . · d" gençle sevışır ve ı ısıye gıdıp sonra ı ı sevgı ı te rar ır eşı-

San Frnnsko sehn tesıs e ı- 1 · 1 ı FT Al ·· l"" . . · ç· .
1 

b. ev emr er. 1 yor ar. • ı.ım manca soz u ve 
lırken bır yand~n ı~lı ~r, !r. . Farl rlıdır. Filimde kde şan-
y~n?an da Va~s:rez aıl::sı şehre ı Ellıa n ra: tan Manzaraları çoktur. 
hakı.m .olmak ı~ın -~alısyo.r. i Elh1 mra. s:ncınas~ nıe§hur Ari islik 

Çınlıler, Valskez ere aıt era- Fransız artıstı Maurıce Cheva-
ziye gözlerini d:l.mi~lerdir. Az lier'nin 1 Artistik sinemasında bu haf-
bir para mukabilinde bu toprak-

1 

Devlet kusu ta 
lan satın alma'c isteyip te mu- · 
vaffak olmayınca buralarım Ünvanlı filmini bu hafta da 
cebren işgale kalkıştılar. 1 geçirmekte oldugu gibi evvelce İsimli filim geçmektedir. Fi-

Valskezlerin küçük kızına a-' gösterilmiş olan filimlerden !imin hazin ve hissi cihetleri 
şık olan genç katip bu teşebbü- Kadın isterse vardır .. !Vf~vZ1;1u şudur: 
se elinden geldiği kadar mani Filmini de iliive ve geçirmek- . Fakı~.bır şır~c~ memuru ken-
olmak ister. Fakat Çinliler kati tedir. j tı se:gnze§ tlcr~nı arkadaşı o-
bi hapsederler. Valskezlerin son 

1 
• ı an bır muharrıre satıyor. Bu 

Üç kırmızı gül 

Sözlü filme dair 
İnkar edilemeyecek bir haki-, bugün sinema işlerinde hisse?ii 

kattır ki; Sözlü film başladık- len buhranın esaslı sebeplenn
tan sonra sinema beynelmilel den biri de budur. 
bir san'at olmaktan çıktığı gibi Bunun böyle olduğunu ve söz 
dolayisile hasrı olan yenilik se· lü filmin sözünü filmi öldüremc 
yirci kütlesini de eksiltti. Ve bu diğini bize gösteren şeyler 
nun neticesi olarak Amerika si- f çoktur. Bunların en barizi söz
nema sanayii diğer memleketler: süz iyi filmlerin hala sözlü film
üzenndeki hakimiyetini hemen' !erden fazla rağbet kazanması
hemen zayi etti. Belki ilk sene-' dır. Son günlerde ehrimizde 
!erde (sözlü sinema)nın Ameri-lgösterilen.s?zsüz (~~ai.~a?filmi 
katlan çıkması yüzünden fazla en kuvvetlı ışleyen sozlu fılmleı 
iş oldu ise de bu günlerde artık derecesinde çalışmıştır. 
sözlü film icadının Amerika si-I Anlaşılıyor ki, sözlü filır 
nema sanayii hesabına bir falso hususunda mübalaga yapılmış
olduğu kabul . edildi. Son za-ı t~~· B.undan ~o~raki filn:'ler söz 
manlarda Holıyvooda gidip tet- suz fılmler gıbi pandomım oyu. 
kikat yapan AmerikaWar da' nunu ihtiva edecek, bütün gü
ruci bir hareket hissetmektedir- • rültü işidilecek ve pek az söz 
ler. Hele (Şarlo)nun yaptığı söylenecektir. iyisi de budur. 
sözsüz (şehrin ışıkları) ismin- • * • 
deki filmin ihraz ettiği muaz- "Hayatıru kazan!" filminin 
zam bir muvaffakıyet bu hareke artisti (Victor Boucher) yeni 
ti teşci etmektedir. Ancak yeni, bir sözlü komedi çevirecektir. 
başlanmış, yeni kurulmuş bir işi * * * 
derhal bozmak istemedikleri (Emil Jannings) "Ernest Lu 
içindir ki; sözsüz filme dönmi- bitsch" in idaresind• ;;•virmek 

evladı da alçakça öldürülünce Mele1t. ·. "- hatır.at~ n~zaran .bu m~~~ıı.ın .. . 
.. . kü ük kızları m~ydanda kimse- Melek sınemasmda bu hatta Movıs ısmınde bı:. sevgılı.sı. var Öldılrtn Adam .. fllmindt11 
Marıça " lilmiııdell k baş- . ç k 1 mış. Bu kadının guzel sesını ter yorlar. Doğruyu söylemek la- üzere "Paramount" ile yeni biı 

ismindeki Yahudilerin Ameri- te yakalayıp boşanmak v~ t" sız B~t1.':"· b . ti .. 1 Kuyruklu yildrz biye ettirmek için muallime ve- zımgelirse film yapanlar evvel- kontrat imzalamıstrr 
h k.k. . ı b" k dı la evlenme nıye ın u un u cınaye en ış eyen, İ . r b' flim geçmekt a· ·ı . ı· ı .. ı· ·• . kaya gitmeleri ve a ı ı varı- <a ır a n . 1 . !' . V 1 k 1 . . . sım ı ır ı e ır .. rı mesı azım ge en uç sene ık ce sözsüz bir filme çevrilmesi 

· k dır de ... Bunun için tertıbat a ı- Çın 1 reıs, a s ·ez enn evıne gı- Filim çok caziptir. Artıstler gü ·ücreti calarak tedarik ettiği i- . . . . . . • 
sın meydana çı ışı . · .... bi yor Ve kadına da cebren ka- rerek kücük kızlarına tecavüz zel ve muvafıktırlar Heyeti u . b f. k" h b"l ıçın sarfettıklen emek, ıtına ya- (Ramon Novarro) yakında 

Bu fl cumartesı gunu - . • . - çın u a ır memur apse ı eo . d b"l . "Oscar Straus" un b"r f 
tec ı m me hur F~an- ğıt imza ettiriyor, bu kadını o ediyor. . . . mumiyesi itibarile filim güzel- girmis. Kadın üc sene İtalyan rısı ka arını ı e sozlü filmlere . . . ı opere ! o-
s•· ek .v~ o akşam ş ,.n öldü kağıttan kurtamıak için seyr O aralık bır zelzele şehırdeh dir. musiki hocasile gezip tozduk- sarfetmemekte ve filmin kuvve- lan (Fecır) ı temstl edecektır . 
. :;; edıbı Klaude Ferrere 1 ·· ·· ·· b' 1 hepsini temelinden F" · d · · re . . . . den çe- Falklandı olduruyor. ına arın ılının mevzuu şu ur: tan sonra Londraya dönmüş tıni sözden beklemektedirler. Küçük kahve 
ki~~~am ısımlı. ~se~:ki film Film~ ~üsyü Klaude Fa:- sarsıyo~-. . . . . .. . :ı;:ret.Han~lton Ç~~g.ıcıdrr .. Dol ve karşısına çıkmaya cesaret Bunun yanlış bir mülahaza ol- Maurice Chevalier'in karısı 
&öst c. ola~ bu ısım kt Bu reıe binncı defa olarak şehn- Çınlı reısı de devnlen hır~~- lı ısmındekı sevgılısı de sıne- edemeyen sevgilisinin bu hali- d ;;. k · .. t d" s·· r· Yvonni Va:llee ile birlikte çevir 
filrn~rılmege başlanaca. :~~rin- mizde görmüş tünun altında kalarak ezılı- ma artisti olmak istiyor. Bu- ni ihmale atfetmiş. Hatırat bu- f~,,~n~ ve ~yı g~~ e: ı. ?z u diği Kiıçük Kahve filiminir. 
den ı:naruf Fr.ansız ~rtıs A "Bir romancının hissiyatına yor. . . nun için zengin bir tiyatro mü- rada bittiği için muharri ikmali 1 m enn çogu ço < ugu teşkil e- Fransızcası Nevyorkta geçmek 

J·cı guzel .Marı Bel.l ıle Jon n . d 1 bir surette tercüman Genç katıp bır kolayını bulu. P dirile tanışıyor. İlk temsilini 'ıni istemiş. Bunun için kadını den halk tabakasının anlayama- tedir. bu filim şüphesiz (Che· 
o, Gab 1 G b Maksu- sa ı cane . d k d -· •. . • . • • .. dian rıe a nos . 

1 
b"l ek bir sinema vazıı sah·! mahpesın en açıyo~ v~. ~~v ıgı 1 verecegı gece herkesın oldugu bulmuş, vaziyeti izah etmi' ve yacagı eyler oldugu ıçın yalnız va!ier) nin çevkdiği en ku•·· 

Ilı.in .L. oynamaktadırlar. F~l- 0 
: . 

1 n~ çok müskil bir şeydir., kızı da muhakkak bır olumden, ~ibi onda da müthiş bir korku iki sevgiliyi birle~tirmiştir. münevverlere hitap ediyor.İşte vetli filim değildir. 
uır kısmı İstanb~ılda cckıl- ne0 ı ıçın • · 

·-' u \;HUtn 



• MILL1YET COMA 2? ŞUBAT 1951 

- O ı •# ~ Nizalı kitap Felaket müthiş 
1 ~ ... • (11 ~ (Baş tarafı 1 inci sahifede) ~l .,,.., Fiz.iyoloji kitabı neş-

Matbuat kongresi 
(Baş tarafı birinci sııhifada) 

d k• • d re•ayan görülmedi keli bir vaziyettedir. Kurtaı;·-: yapılan Bulgaristan .1eyahati ı) ..., • • • l mı y labilmesi ümidi pek azdır, iki hakkında idare hey'eti namına ı)ogazıçın e } - Kemal Cenap Beyle Ra~ İngiliz vapurundan ıkurtanJru: izahat vermiş, gösterilen sami-
Ali ve Talha Beyler araıımda Fı- Iarın yekunu 72 kişi olup kimı- mi hüsnü kabulü arzebniş ve o-

BuüpmMAjlK SlNEMASJNDA . ' 
D O L O R E S Dünyamn en büyük komıklerı ( 

COSTELLO 

tarafından temsil edilen 
CEHENNEMLER. 

HAKiMi 

filminde San Fruılsco zelzelesi
nin bUytik gtirUlıilleri işldllmlfılr. 

oldu!<lan Cbaılot tarafmdan bil : 
ilin edi 1 en 

S T A N L A U ft ~: L ,. 
OLIVER HARDY 

dün akıam 

yecı• gece boğuldu ziyoloji kitabı meselesinden a-. len şehrimize getirilmişlerdir. rada iki dost matbuatın rabrta
çılan münakaşayı tetkik için Bundan başka Rumeli de Kun- lamu takviye maksadile hazırla 
Tıp fakültesi müderrislerinden duz dere mevkiinde Alman ban nan bülten okunmuş ve mütte-

1:. ' d l mürekkep olarak teşkil olunan dıralı Serez vapuru Karay~ o-. fikan, alkışlar arasında kab?I e-
1·. 'Bütün taharriyata rağmen ne san a ' komiayon son içtimaında kara- turmuştur. Vapurun vazıyet! dilmiştir. Tarık B. müteakıben 

BiR HARIKADJR 

GECE KUŞLARI 
Fransızca eözlü 7 kısımlık bıtyUk 
komedi lle halkı kuhkahı ile 
gllldürmüşlcrdir. ··=········= ·········••••G~··~········· r , l bulundu! mu vermiştir. . pek tehlikeli değildir. 25 . ~ü- matbuat balosu için kıyınetli ne de Ceset er Karar bir rapor şeklinde ha- rettebat ve yolcuları tahlısıye yardımları sebkeden arkadaşla-J l ARTiSTiK SiNEMl~INDl 

a• '. ı' 
1 

fi 

: r 
JI 

ı' 

. ind h ılık zırlanmış fakat henüz izalar ta- idaresi memurları tarafından ra yapılan şükran ve teşekkürü •• G 1 
(l!.vvelki gece iki kişinin bo- Mehmet !3· ın ev e a ç . e-- rafından imza olunmamıştır. roket aletleri vasıtasile irtibat hey'eti umumiyenin nazarı ka- u K m ZI u·· 
lmasile neticelenen bir de- den Sab~!e ~dır. !bn.ie Rasim Ali Beyin fiziyoloji tesis edilerek kfunilen ve sali- bulüne arzetmiş ve kabul edil- ç ) r ) 
~ faciası daha olmuştur. hammm uç çocugu v~ .. ·us.ı: kitabının ilmi kıymeti derecesin men kurtanlmıştrr. Mahalli nıistir. FERA FLORY n JAMESON THOMAS tarafından 
Kasımpaşada Yahya kahya, valh ~ ıbayr~ ~~~ den ve türkçe ifadesinin tarzın- mezkllrde tahlisiye istasiyonla - Cemiyet binası Ba gün sut 16 1-2 matinesinde ve ber akşam ıaat 21 1-2 te 

f ıı numaralı evde oturan kızını gormege gı ıyonnuş. şayan görülmemiştir. istirahatı ve ıaşesı · · ve li~as?a yeti için satın alınacak bina me- "r ınM tangolar orkestrası lstanbulda ııidilmemiş en gUz , 1 
l.hallesinin Mektep sokağın-ıdarda b~~ evd_e ev?~~ unan dan bahsedilmiş ve kitap neşre nnda kazaze~eka~ının -e~babı Bundan sonra matbuat cemi-ı A L M A E S P A N O L A tl: 

·ehmet ve Atik teı-sane kapı Kadın kavgaları İçtimada Rasim Ali Beyin, rı tamamen temin edilmıştır. selesi görüşülmüş, hayli hara- tangolarını oynayacaktır. 
"rldesinde 4 numaralı kahve- Sutan Ahmette At meydanın Kemal Cenap Beyin 16 sene ev- Serez vapuru 4o_<J .tonluktıır retli münakaı;alar olmuştur. Ne Birinci matine saat 10 1-ll te başlayacaktır. ~; r mukim Zülkefil midyecilik- da oturan Fatma Şayeste Ha- vel neşrettiği fiziyoloji kitabı- ve buğday hamulelidır. Novro- ticede kafi miktarda para olma- ...... Umumi duhuliye 35 kuruştur. •••O-OO :~. 1
maigetlerini temin etmekte- nımla kom~usu Saadet Hanım nm ha~alarl~ ~olu olduğu hak- siskiden geliyordu. d d dığmdan şimdilik ~at~n ~lmak- o::::wwwwwwwwwwwwwww CC= 

. ıı, .eler. kavga etmışler Saadet Hanını kmdaki takrin de mevzuu bahse Anadol~ mın~sın a a tan sarfı nazar edılmıştır. An: B Ü ELHAMRA Sinemasında 
Geçen gece iki arkadaş gene büyük bir taş atarak Fatma dilmig ve reddolunmuştur. Kırzadelerın Tecelliı .. Adalet cak mevcut paranın. en müsmır ug n 

~'. ıldye avına çıkmak istemişler. Hanmmı camlarını kmnıştrr. SOQ ()()O r rmayeli vap~. da .~l~çlı mevkimde ka şekilde i~tifade yollarında kul- M A U R I C E C H E V A L 1 E R'nin 
~ı ındallarına binerek denize a- Fatma Hanını ~~dan koı:_ka- ' ıra S~ raya duş.muştü~ .. Dal'!alar~ va- lanılmasr ve bu para ile borç e- bu sene görllecek son filmi 

' mışlar. Sandal yüklü imiş. rak hamile bulundugu çocugu- boya fabrikası punın giıvertesını a~gı. ~ıhet- dilmeden münasip bir bina ten- D E V L E T J:' U Ş U 
; t 1 ~nizde de müthiş bir fırtına nu düşürmüştür. Fatma Hanım ANKARA, 26 - Hükfunet le, vaziy~ti pek tehlikelıdır. sip edilirse satın alınması için ve iLlveten: 

'.rnıış.. hastahaneye kaldırılmış, Saa- ipek sanayiine büyük bir ehem- Tecellıı Adalet va~u~un 16 idare heyetine yeniden salahi- • S E ~ 1 Saatler geçmiş. Fırtına ve ka det Hanım yakalanmı~.tır.. miyet vermektedir. Bu maksat- yolcu ve tayfası tahlısıye me: yetverilmiştir. K A D 1 N 1 S T E R 
,pıı nlık içerisinde gündelik na- 2- Bey~lunda Lülecihen- la (500) bin lira sarfile büyük murlar~ tarafından roket ale~ Matbuat klübü teais edilecek N A N c y C A R O L L ve CHARLES ROGGERS 

(• 'kalarını temine çalışan iki ba det caddesınde 91 numaralı. ev bir boya fabrikası yapılacaktır. vasrtasıle ve baygın hır Bu noktada müzakereve kabul ıarafından temsil edilen film. 
I' cçı bir daha dönmemişler. · de oturan Madam Sultana ıle Türkiyede ipekçiliğin ehemmi- halde . k.urt.arılmışlardır .. Va- edilen en mühim mesele cemi- Bugün sut 10,45 de ıenziUtlı matine. 

Mehmet ve Zülkefilin ailele- Madam İstelyo bulaşık ;rıka- yetli surette inkişafını gören i- ! P~ ıkin~ı k~ptan~. ~alısın B., yet biJıası olarak yeniden icar ••••••==· ••• 
. ı polise müracaat ebnişler ve mak yüzünden k8:"..ga .etmışl~r, pekçilikle müşteğil büyük bir ~~~.ıne,_daıresınde olu olar~k edilecek binada bir matbuat klu c:::=======····--·~rı ıziyeti bildirmişlerdir. Madam Sultana ligenı ~~p:ıgı Fransız grupu da Milanodaki gomlmuş, fa~at odası su . ıle bü tesis etmektir. • ••••••••••• ••• +••••OOO•OO~ 
lf 1 Zaten yüklü bulunan sanda- gibi Madam İstelyonun ustiine bu'·yu··k bir boya fabrikasını İstan dulmuş oldugu hald.e cese~ı ~ı Hey'eti idare münasip bir Seb'ıar sinema yıldızı N O R M A S H E A R " ll ~ ~:;,_, lı, dalgaların dehşetine, muka fırlatmış, kadın kamından ya- bulda tesis etmek için hazırlığa kartlamamıştır. Bır ateşçının bina satın alınıncaya kadar icar Şöbmli ;~~i~r;;~ı uılRı~stB EL RE TW 11\~ o ~ ~ ı ~EM E R Y t 

lr lmet edemeyerek parçalandı- ralanmıştır. • başlamıştır. d~ kolu yanmış ve derhal teda- edeceği binada her nevi esbabı Dün akş·ıın A S R t S 1 N E '.\! A D A • 

g ı ve iki zavallının boğuldukla- Zorlu hır garson Müstakil ressamlar vı altına a~ştrr. istirahatı güzel bir klüp vücude .KADINA_ ~zus~.~~ ] 1 k d · · Loyd Trıestıno kumpanya- . . B" ' ı an aşr ma ta ır. Feyziati mektebi berberı Os- ser ·s·ınde dans'ı çay . 
1 22 

b 
1
. _ getırecektır. 

' ~ '·k d h'' • ti H r b. gı ı sına aıt o up şu atta ımam K t dörtte niha 
. iti-' iı 11ağrul\o a ının uvıye man ~f. G~la~?a ko ıvubt dır!~- Mustakil Ressamlar ve hey- mızdan Karadenize hareket et- t 0 1':gr

1 
~ytıe. saa - ı Mükemmel !<>nder.ce mUhım fılmınde fevKllAde mııvalfaklyet kazan + 

n § ] ld hanesınde ıçtıgı ra ının e e ı- . . 1 C 'd 1. ye ven mı r. 
1 

dı 
11 

k t programı-
. • ı an aşı ı . kızını ve. keltraşlar birliğinin sergı salon- mış o an amp~ og ıo vapuru, - --- mı; ar r. er • şam muazzam -.rye e · • ~ıb ~ • . . . nın fazla alınmasına ş ~ larında bugün saat 4,30 dan fırtınanın şiddetinden Bulg~ Devlet ban kası i AKiLLi '.\1:\ YMllr..LAR büyük eglenceli m• mero ve ASSO ve J \NA 4' ı . ı.Sır~ecıde bulunaı~ ve J;>ir kaç - . Fazl1a para alıyorsunuz, e 7 ,S a kadar bir danslı çay tertip 

1 
sahillerinde, Burgaz limanı cı- meşhur çiı;eneler ••• A 

cY~
1 

ındur morkta teşhır_edile? ka depsızler.. dilmi . jvarmQaki kayalıklara düşerek (Ba~ı birinci sahife-de) •••• Metro Goldıin Mayer filmidir •••v ır d ~ ;n cesedinin hüviyetı tesbıt 0
- ~iye haykırmış. Buna /azla e 8u ~~~da şehrimizin munev- parçalanmıştır. Etraftan yeti- • Bugünd~n itibaren Şehzade başında •••ı••--

ı ıp nmuştur: . mugber ?.l~? g~rs~ Yusu tara verleri ve san'atkarıları hazır bu şen Bulgar tahlisiye sandalla- Ba:ıka Devlet tarafu:dan ih- M İ L L j S 1 N E M A D A f 6 Bu, Beşıktaşta halı tüccarı fından dovulmuştur. 1 kl d rı vapurun mürettebatı ile yol- raç edılen 158,748,563 lıralık ev 1 

unaB lar dı;. d c~larım kurtararak Burgaza gö rakı naktiyeyi deruhte ederek Berlin Opaasının mtşhur tenorlarıııdan RJCllARD TAURER in uu''ıl'u''k haberler ( Cephemizi bulalım e.e ıye e maaş türmüslerdir. hfunillere karşı kendisi borçlu temsili mua.ızamlan ola 
.n.ı "' . BelediX_eye ait ~ş aylık~- Kay~Jar arasında parçalanan olın_aktadır. İ N A N M A M 

__ ...;. ___ , ____ __. (Hafı birinci sahifede) vakkat .~u~~erek butçe henuz ıbu vaupr, yavaş yavaş bat- Istikrar kanununun mevkii K A D 1 N L A R A 
Mekteplerde tasarruf , . gelmedıgı ıçın Ma~ m~aşının maktadır. Campidolio vapuru, mcriyete vazına kadar . BarIB:a sesli sözliı ve şarkılı şaheseri ayrıca FOX JURNAL 

sandıkları znndır. Şurası muhakkak kı, fır da avans olarak verilmesı karar 1909 senesinde inşa edilmiş yeni banknot ihraç etmıyecektır halihazır thnva havadisleri Matineler 12-2-4-6,15 • 
ıANKARA, 26 

_ Mekteplerde ıa- ka ve hükumet; kendi aleyhin- laşmı~tı:.· Maaş tevziatına Pa- 3702 tonluk güzel bir posta va- Hükilınet resmi d~vairinin v~ • suare 9.30 da ;.baş...;..l"ar""'"'V"V'"Y"VVVV"~ 
,.,.,.f sandıklan tcaiai ve talebelerin de rey veren memurların bu ha- zar gunu başlanacaktır. puru idi. Kaı:adenizde fırtına hüjkumete merbut şırket v.e 1:1u ,...,,....,,,.. ~ 

c e ;ı pıarnıfa alıştırılması kararlaıbnlmıı reketini hüsnü telikki etmez. bir az hafiflediği cihetle dün essesatın altınları paranın ıstik- S p O R C U L A RD U R U N U Z lll 
;i ıa c, 

1
-. Bundan tabii bir şey de olmaz. Bilmecemiz gece vapurlar seferlerine de- rarı için üç ay z~~ında. banka- MARY GLORY ve LUlS TRENKER afl<:ı 1 Damga kanunu Esasen bizde muhalefet veya ı t ll 4 J C5 7 ıı 9 ıo 11 vam için Boğazdan çıkmışlar- ya satılacaktır. Cumhunyet mer 

' işa: : ;Damga kanununun izah..........; ha muvafakatin mihveri hiç bir za- I S I T 

1 

A M, B UI L ,. K t I dır. kez bankası; Hazine t~diyele~-
yca 'ı ··lanmı~, baaılmaktadır. man fikir ve program olmadı. ı IA T ı-:. Ti A~ /jJR Diger taraftan Selanikten ni yapacak, Memleketın dahil 

lileL Eı ı Hilaliahmer kongresi Son tecrübe ile bir daha gör- R A D-II. .• lllN A B I telgrafla bildirildiğine göre, İs ve haricine para nakledecek, her 

taraf111dan temsil edilen 

DAG ÇOCUKLARI 
tarafından Fransızca sözlü ve şarkılı en büyük spor 
filmini görmeıı;e hazırlanınız. 

• 

ıişn; ı Sulıatm 27 nci cuma günü saat dük ki, memleketin h,er tara- AıJ._\A ı-- ı tanbuldan fındık, tütün ve sair nevi altın alıp satacak, ticari is-
1eo. :• 1 

' de Hililiahmer Kadıköy kaza ıu- fında fırkalar; mahalli husu- K. A 9, A Y ı •. D ıil .Q.ı N eşya yükleyerek Hamborga ha- kontolar yapacak, tahvilat ve es 
tıır :ı 1 ;ainin konırreti yapılacağından a- metlerin, nufuz yarışlarının ce- • A ~ 1".-~ O l~Q.· ~· reket etmiş olan Deutsche Le- ham alım satimile meşgul ola-~ee ·i kiramın tetrifleri rica olunur. reyanma göre teessüs ediyor. .._,. _ K AIR• ~-I- vante Linie kumpanyasına men caktır. 
nıl i Mübadelede içtima Bu türlü fırkaların her devirde f 1 S 1 A • K •: y, O. Z Ü K sup Volos vapum, fırtınanın Banka tarafından her hafta 

r. iln 1 Muhtelit mübadele komisyonunda çok zararlarını gör~ük.. Bu s~- N AJ R 111' f\ 1 f •• A L A şidde~den Yun~n s:ıruııerin- vaziye~i göst~recek bir bülten/.._'/'._",,;._ v,., ..... " .;·~" 
._......,...,~~~;::::;:::~cx:>~~~~X""'---~ 

\J ...... ..A.A..,,....A.."-'~--'-'""""'""'"""""'.,,....A..'}.( 

a ;e:<~ in bürolar i~tima etmiştir. Komis- heple memldı.et 1f1e~~e l;r:ü- S 'A P B BEK A'R , N Jd~ Ayıos Elefte~os cıvarmda- neşred~ecektır. .. .. Büvük tenor TAUBER' in NEŞELER DİYARI her yerde rekor 
.ue L: ın hn hafta içinde umuıni bir içtinıa çük heves ve men aa erın us- A 

1
-
1
•

1 

A 
11

-A - -
1
. İ 

8
- O • C ki kayalıklara duşer~k . parça" Hükumet bankanın teessusu erat

a· acaktır tu'"ne çıkacak kadar medeni ve ı ak' d d i k h. ka.zanı~or. 'urn berg (Almanya) - Neşeler diyın iki giinde · •Y • .- - - - - -=-'r.:- - lanmış ve m ıne aıresıne a nü takip eden il üç sene ısse ' 

) 
) 
) 
) d <. Naki B. in teftisah siyasi seviyemizi yükseltmek 

11 
N ·• 0 K ,\ R ı A. S 1 A gaların girmesinden dolayı, ka- senetlerinin itibari kıymetleri ü- 9000 syirci cellıetmişıir. Samimi tebrikler. 

aô a 
1

Şehrimizde ikb .. di itler ü:.erinde mecburiyetindeyiz. tıı.,~c•mizlıı haıledllmtı zanları iştial etmiştir. zerinden senevi yüzde altı te- Nurnberj!.' Föbuspalas slnemaııı 
n ı · tkikat yapan ticaret umumi müdü- Vatandaslar siyasi cephele- ftrkll Volos vapmu, mütemadiyen mettü vermesini kefaleti altına ı;..;~.,......,...,,....,.....,'""-v-v"V"'V"'\ o::x::::ı·;;.;;;,;.;..:_~......,.....,....,.-v"V""V"_.,,... ihır ı 

1 

ı Naki Bey dün de ticareti hariciye rini tayin ~erken herşeyden ı ! ıı 4 J 6 7 !I 9 ı o ı 12 saat telsizle etraftan imdat almaktadır. ....,:....,v'-/'._,,......,_,.,.......,.._.,.._, 
e~ ": ;,;n.., gelerek tetkikatta bulunınuı- ziyade fikire, ideale, progro- ı istemiş, ve imdadına giden Ve _._.,_.___ .~IDl?~G".~IV':o't':. ı::.ıt "'jl9'l ~1 lmı, al f'.ı: ,r.Naki Bey bundan aonra ofute ma ehernı;ıi~e.t ~e?Jlelidirler. 1 los namındaki Yunan tahlisiye Eyipteki 1lJ.!..H~~IJl!~JHf 
gtr: 

1
· 

1
en'i tabi~ kom;syonunai ştirak et· İnsanlar tanıdır, fıkırler yaşar. ı _ 1 gemisi tarafından mürettebatı maç . 

a~-~f~ 'ıtir. Siirt Meb'usu --- _!;! tamamen kurtarılarak Seliiniğe İleri spor klübü -~ı~. Şa~k. şı: " Bir romancının bissiyanna 
ga.ıı ~ Geceki müsamere MAHMUT fil 1 1 götürülmüş ve trenle Hambor- mendiferleri spor klubu __ bırın? " sadıkane bir surette tercii-mıh ~ Dün aktam Güzel aan'atler birliğin : il - - .- -ı~· - ~il ga sevkedilmiştir. takunları arasında bugun bır 
k;-n ··bir müsamere verilmi,tir. J meselesi c---.• ---, -, i;.:.ı 1 Vapur parçalandığı cihetle, fut~ol ı:naçı yapılac~kur .. 
rud ı Memba SU arı - - - - - - - - E 1 kurtarılmasına, imkan yoktur. Ilen sporun Eyıpteki saha-ı ;: 

1
ulh hakimleri arasında Memba sularının .tağşi.şten - - 1 Son dakikada aldığımız malı1- sında yapılacak olan bu maçın 

- • 
1 

muhafazası hakkındaki dediko- ! mata göre Fransız bandıralı. çok h~yec~nlı .o.lacağr şimdiden 
E e 

1

; becayişler dulara karşı belediye sıhhiıye _ıı~ , Leuiza vapurunun Köstence- tahmin edıl.ebılır. 
efa r Sultan Ahmet beşinci sulh müdürü Neşat Osman B. dün _ 1 den gaz yükile limanımıza ge- Y enı seyyahlar 
n~ ~' 'akimliğine Beşiktaş birinci bir muharririmize şu beyanatta R · - 1 lrrken Kara burunda karaya o- Crantia vapuru ile 230 Ame-

• ılh hakimi Salihaddin, Beşik- bulunmuştur: turduğu. s~ylenmekt~ir ..... .. rikalı seyyahı 3 mart akşamı 
ış sulh hakimliğine, Sultan - Sular meaelesi.nP hallet- Soldan sağa: Tahlıs_ıye umum~ . muduru şehrimize gelecek ve 5 mart ta 
,hmet sulh hakimi Kıhnil Ra- mek için yegane .çare memba ı _Refah (5). Narnizaç (5). Necmeddın Bey .t~hl_ıs~ye .. aıne- Bemta hareket edeceklerdir. 

" man olabilmek. bir sinema 
" vazıı sahnesi için çok müş
" kül bir şeydir. Bununla be
" raber rski romanım olan 
" " hl.DÜREN ADAM ,, ın 
" bu yeni filminde en büyük 
" takdirlere !Ayık olan beyaz 
" ve siyah teknikleri, sinema 
" peıdesinin daha tammadıgı 
" lstanbulun lAtif resimlerini 

PERŞEMBE 

5 
MART 

.. 

SiBiBtfl 
• Alını Rubens 1 

Edmund Lowe 

1 Cesur ve küstah olmakla be
raber kadınlarla müşfik ha

reket eden 
RAMON NOVARO 

Bu bıfta 
ETUAL SINEMASINOA 

IMPERATORUN YAVERi 
lilmlndı göriinmektedir. 

1 ım Beyler, Galata sulh c~~ s~~ şehre .getirme~ ve .. ş~: ı - Ope~asyon (8). İda~. et (2) liy':tına nezaret ıçın ıkı gunden Hamburg Amerika kumpan-
akimliğine Eyuıp ceza hikunı nn ıçınde tevzı etmektir. Çünkü s - K7mık (5)._ O~lan degıl (3). l•berı Karabunında bulunmakta- ysınm Hamburg vapuru ile 

r 1 1 F .h .. .. .. ulh hukuk yerinde ne kadar temiz doldu- 4 - Bır erkek ısmı (4). Sonuna dır h . . b" k fl 
• ema atı uçuncu 

8 ı.~-..-•- · bir (Ne) ilave ederseniz kokulu bir · 8 mart ta şe rımıze ır a 1 e 

Bu filim mükemmel bir aşk bi· 
kA esi tasvir etmekte ve mevzuu 
temı~agiranın nızan takdirini cel 

'" prestişsiz seyredemedim. etmektedir. UAvcten: FOX MOVl-

' !ıJ.kimi Behçet, Beyoğlu üçün- rulsa yolda gene ~~ ............... B.ır nebat olur (2). seyyah gelecektir. 
~ ı · ~ sulh hukuk hakimliğine Ça- çok dükkanlarda meseli Hamı- 5 _ Kamer (2). Şoförlerden vesika Asri inşaat projesi 

n'-'" ı ilca hukuk hakimi Sunuhi, Be diye 1111yu lavhası altmda satı- 6 - Rabıt edatı (3). Rabıt edatı aranıyor Şeh . . d 
1 

ak ,. 
U• iktas ikinci hukuk hikimliği- lan sular sarnıç suyudur. Bina- (2). Büyük (3). ' . nı:uz. ~ yapı .ac . _asrı m-
e ~ r·:B• k ulh '-"'-"mi Hamdi enaleyh suları membalarmda 7 - Beygir (2). Kertenkelenin fi- Seyrüsefer merkezı memurla şaat pro1esını tanzım ıçın bele-

'C ey oz s l.lö.t<I .. ' 1i (6) · d k' d" ·1 b. ·tiıaf n akt den 1''a 
1 
· :e koz sulh hakimliğine Beşik kontroldan fazla bu kabil kim- · . . rı d~ Beyoğ!u sem tın e ~- oto ıye ı e ır ı . naı e. e 

c k> 
1 ışy ikinci hukuk hfilcimi mekki seleri takip ederek tecziye et- r:_ c~:'::-iş~i~"c~~ ~:~f:ı!~ (7). · mobılle~i teftış ederek şoforler Al~an grupu ıl~ beledıye arasın 

~ ıtih birinci hukuk ha-kimliğine melidir. ıo _Temiz (3). Ev (4) den ve~ıka aram:~lardır. . ~ ınşa~ta taallu~ .~~~n kıs~a 1 
v ,. ;aıata sulh ceza hakimi Mahir ıı ~Zalim (4). Ona mahsus (3) Vesıkasız şoforler sefercte~ a_ı~ temmat akçesı yuzunden ih-

rc ' .yup sulh ceza hakimliğine Belediye istatistikleri Rabıt (2). • menolunarak haklarında takı- tılaf çıkm.~ştı. . . 
h · ! ı'atih birinci hukuk hakimi Ze- Belediyece şı·mdiye kadar dört Yukardan a_şagı: bata başlanmıştır. Son gunlerde -~elediyeye bır 
e<lt ı . k"l · d"l 1 - Dans (4) gerı vernıek (4).

1 
. -ı kac grup daha muracaat ederek ı o .. ı ı. Beydl~r na ı ve tayın e ı - madde üzerine tutulan istatis- Liikin (3). Askeri teblıgat pr~jeleri tanzim teklifinde bu-

ıı•ler ır. tiklerin otuz dört madde üzeri- 2 - Zer (5). 
1 1 

d F k t b 1 d' 

Claude Farrere ETONE NEwS: rozlü halihazır 
, rliinY;ı h:ıvnclic:lrri. 1 

işte Mösyö CJaude Farrereln 1111~:::::-::~====i J,;tanbul'da sinemaya alman ve •Bugün• 
MARIE BELLE MELEK SiNEMASINDA 

JEAN ANGELO Fevkalade şen UFA 
MAXUDIAN ıun opereti 

tarafından temsil edilen 

ÖLDÜREN 
ADAM 

KIJR~lt~ lltDIZ · 
Berlin'in yeni yıldızı 
DOLLY HAAS 

e- { • l k ? · · · 3 İhd d"l (6) N t (2) • d unmuş ar ır. a a e e .ye enı vapur a naca mı ne tutulmasına karar verılmiştı. - a e 1 en şey 0 a · Malu!Jerı avet . . . d 
ır ' 'ı .. .. .. . 4 - Bir erkek ismi (3). Kuru . . . . . her halde proJeyı tanzım e e-·ı D ,jı . Dunk~ Ak~a':1 mfe~~dan Bu hususta hazıı:lıga.b":şlarumş ot (5). Cihangir Askcrlık şuoesı rıyasetın cek grupun inşaatı da deruhte edilecektir. ___ _ 
g • ·ır Seyrısefaın ıdaresının E~=. ol~~~ be~":ber ı~tatıstık kal~- 6 - Köpek (2). . den: .. . . . etmesini muvafık gördüğünden Localarla numerolıı fotöylet 

, apurunun mübayaa edildıgı mı mumeyızı Halıt B. de dun 7 - Kadı (5). Allaha mensup (5). Has~oy, Kıb~ç _";li_Pa_şa, Cıhangır b kab 1 edecek ru la uyu - dil 

Muazzam film hakkındaki 

fikri: Yarın akşam 9,45 de 
BÜYÜK GALA alarak irae 

tarafından temsil edilmektedir. 
llAveten : BOUCOT tarafında n 

Doktor Mua1eneba nesi 
l b~"k d a· b" daha Ankaraya gitmiştir. İstatistik 8 - Bir erkek ismi (4). işlenip şubelermde kayıtlı ıkmcı deHere d~- .wıu . _u • g p . ş şimdiden gişeden temine . e-
.! a.:·

1 

a an _ıger -~r.vapur . ..d. . . . .1 t yapılnuş şeyler (6) bil malul zal>it-.n ve efrat ıle şehıt mak fıkrındedir. Yapılacak ın- bılir. 
r 1 nubayaa e~lılec~gı~ı yazı;ıış ı- mu ınyetı umumıyes~ e emas 9 _ Vahşi bir hayvan (6). aileleri ve yetimleri ikramiyelerin~ şaat beş milyon lira tutmakta-

edc Seyrısefam ıdaresınden ederek bu h~susta talima.t a~- 10 - Uzak nidası (2). Başına bir almak üzere hor hafta pazar gunlen dı im . ad lele on Beyo hı 1656 
, •aptığıınız tahkikata göre he- cak ve avdetınden sonra ıstatts-, · · 

~--

l=ransızca sözlü ve şar-
1' kılı komik skeç saat 



- _, 

( :ı~e her gün 
ltn açıktır. 

Alu v•şınu•n ataaı 
tiyatroya kabul edilmez. 

çocuklar 

Ferah sinemada 
llngün bu gece ltoıııaıın nrye

tellTİ A7.eri rnusiki hey'cti ve muaı · 

tam film yarın gece halk gecesi 

23 üncü Paris Panayın 
9 dan 25 !\la yısa kadu 1931 

llevnehnilel ve tllemşümul olan 
Pıriı İıanıytn bilOmum memleket• 
!erin büttin ınü,talısillere ve sanayi 
erlıabmo açıktır. Garbi Avrııpanın 
'" büyülı: ve en vasi bir meşheri 
olan şu panayır bilhısJa mevaddı 
~daiye ve mefruşat levazımının en 
Yeni ihtiyatını ibtll a evlemelı:tedlr. 
I>enilclıillr ki her tanınmt~ marka 
PlrL~ panıylrıua i~tirak etmek: lüz~
ınutu hl«eımekıe ve fabrtkaıörlenn 
ekserisi en veni modellerini pir•· 

v1 arz lçm bu p•nayınn küşadını 
bu,uk lıir i~ıiyakla bekl<rler. llıı se

<pl dir ki l'aıi> panayın lbtiraaıın 

'' ıeri ,~ en mükemmellerini a!At 
ve cdeva'.tıı co tekemmül etmiş ve 
ısı~tı c l'mij nümunderini erbabt 
h"'aı-t·t \"e sanatin en.zanna arz 

••1,rncktedir. ı•ı.lO da 7500 marka 
µ rı.... pınavınn:ı i~tiralc etmiş ve iki 
· •lvontbn fazla kiuıseler bunu ıha

r t cılenıi~th. ller ıurlü tafsi!At ıçiıı 
. ·ı >~lıında -ti l\obri<tan Sokak 
• l·t.ı:ıbul Şambr diı korner> ~·ran 
•ez .. cemiyetine n1ürscaıt olunur. 

Anadolu Anonim 
Turk Sigoria ~iı ketinden: 

, \nadolu Anonim Türk Si~orta 
~uketı hi>Sedıran heyeti umumıyesl 
.lf nıort l9Jl ıar!bin• rnüsadlf Salı 
~tinu saat nnblrde Ankara'da Tür
kıye iş l\anka,ı merkezl idaresinde 
ıleiade Hima edeceğinden işbu 
1~tirnı:ı ı~tlrık etmek içiıı llakal on 
blssc s:ttedine oahip ulan hisse~· 
rının mezl;Or sencdaıı yevmi lçtı
nıad,n asıı;or! bir hafta eVTel şlrk~ı 
ınerb,i idaresine ıevdl ede~t dü
huliyc varaka& ah7.eyleıııeltri rica 
olunur. 

Ruznamci müzakerat; 
1 - Meclisi idare ve murakıp 

r•porlannın kıraati, 
l - Billnçonun ve klr vo a

rar heıaplannın kabul ve canibi 
ile temeuuıan ıevzii ı·e mecllll 
idarenin tehr.iyesı. 

,ı _ Cıkaıı medi,1 iJare ıza

lanntn yerine c.!ığ"erlcrinin indhıbı. 
4 - Murakıp intihabı ve bun-

laaa ait ıahsi.,tın tcsbid, . b . 
;; - Mecl!$i jdırcve ı11r rı 51· 

ı:ıun teibiti, 

0 _ Şirketi ınu>melc icrası için 

ıııeclisi idare szalarıno mezuniyet 

itası. 
.\lECLl~ I iDARE 

Üsküdar ve Kadıköy 
Türk Anonim 

Su Şirketinden : 
l IİS!'cdlrana ilAn 

Mcrkeıi 1'adıköriınde Moda cad
de ınde kAin ü,kllJar ve Kadıköy' 
Türk Anonim Su Şirketi bissedaran 
htyeti umumiyesi 30 mırı 1931 tari
hıııe müsadif pazartesi günü ııaaı 
10,30 da atideki ruznamede münde
riç mevadın müzakeresi zımnında 
flrkctln Karlıtöyflndckl merkezinde 
&diven ıoplanmağa davet olunur. 

\tl.-ZAKERAT RUZNAMES1 
1 - idare meclisi ve murakıp 

ıarafından 1930 sene! beubiyesl 
hıktında tanzim edilen raporlann 
okunma11, 

2- Bilan~ ile kir ve zarar tıe
salıının tetkik ,.e ıısdôkl, 

~ Eski tahviltı meselesinin 
h•llı için ınecli'c veailmif olan sefa.. 
hiyetiıı tecdidi, 

4 _ idare meclisi •zalarile mu
rakıbın ve murakıp ıuülllılllllltn ıü
~ısaunın uyini, 

S . Müddeti hitam bulan ldara 

nıed!.,i oxasının tecdidi, . 
6 1931 •enesi için bır m~-

kıpfc hır murakıp mültzımı uylnı, 
l lisse sentdan sshiplcri rey bat· 

la . ·ma1 ede-rınt heyeti umuınıyede lsn 
hıhnck için ,e bamll olduklan hisse 
<ııedutını Vt ·a bunlan mutasarnf 

olduklarını ınü;blt vesaiki ye•ml içli· 
Aladan bir hofta eı ek yani nihayet 
~:ı lllatt 19;3' tarıhinc kadar şirkete 

'<li c. !cn .. leri lil.zımgeldlll illn 
Oluııur. 

idare M ec!ı ı! 

"BOZ - KURT .. 
l ılı ·•ın si.,.ort:ı ~irkcti 

Tıiıl.irc " .. 
IJa\etmımc 

. J.Loz 1-rrrc,, 'fürkİ}C l~ı1111m si· 

ı;. '"" ~irl;cıi hissedarları 193 l martı
nın otuzuncu paıartc:ıi günü s:ı3L 15 
tc <irketin merkezi idoresi olan Ga· 
lat;'da Vop oda caddesinde '·l\oı
kurt,,hanında dnirci ınnhsusasında su· 
rcıi >tL1ede içtima cd,nk ulcın he) 
eti uınumi\'C\·e da\'ct olunurJ:ıı· 

En :tz \·iCTnibcş (2:i) l ıi~:'c 'en.e· 
dinin maliki olup mezkılr içtimaa ı;· 
tlrak ar1.usunda bulunan hissedaılnrın 
ticaret kanununun 371 inci matUc<i · 
ne tevfikan içtimadan nih,yct bır 
hafta eı el ellerindeki his:-c senetle 
rini şirket merkezine te5lim \'C re"· 
di eylemeleri icapcdcr. • 

R l'ZNAMF.I M ÜZAK ER:\ 1: 
l- Meclisi idare ıc murııl.ıp ra-

porlarmuı kıraati, . 
lı. · e aıt 2- 1930 devrci hes• ıı·c;,ın _ 

bilanço ve klru znı·ar hcsabınm 10' · 

diki, meclisi idare azasının ibr8•
51

.' . 

3- Sirket nizamııamei dah'.lı~~nın 
12 nci ı~atldesine tevfikan ınuu el· 
!eri hitam bulan meclisi idare '".a~ı · 
nın ıntihabı ve huzur iicret!cr nın 
tayini. . . ·dn 

4- 1931 dc,.rei hesahıye,ı ı~. 

murakıp indhabı ve ücreti~n te>~'.u. 
5- Sal!lılyeti mahsusa ıle m zır 

edilmiş meclisi idare a7.alırlle .m.~ı 
dürlerln şerait ve ınuhıs.<a.<aonı t.ıy ın 
ermek hususunda meclisi id.rt·rc ı·e· 
klleı ve salihiyet ita.,. 

6-· 'ficaret kanununun 323 un
.. addeslne tevfikan şırketle mua cu ın .. 
ı•a ticariycde bıılunolıilmek ıçın mea . . 

meclisi idare azalıırına mczunı~et ıta-
sı. 

~[cel is i itfarc 

Türkiye Milli 
SiGORTA ŞIRKETINEDl•:N: 
Nizamnamenin 2.5 inci mac.hfcsinc 

ıev!ikan Türkiye Milli Sigorta 'irke 
ci hisscdaranl 1931 'c~csi m:ırunı~ 
,'l() uncu pazartesi güııu saaı ~ i ue 
şirketin merkezi idaresi ol.an. ~~al~ca 
da \'oyrnda caddesinde kılın l ı~rkıye 
Milli hnııında alelddc surc.tte. ınıkat 
edecek ohın hey"eti un1umıye ıçcınıa
ın• dnı-et olunurlar. 

RUZNAM~.:I MÜZAK~~RAT 
1- Mecli>i idare rnporunıın kı 

raati, . 
2 _. !11urakıp raporunun kıraaıı, 

3_ 1900 senesi bilançosu ile 
kAru zarar be>alıatırun kalıul ve ıa;
dikı, meclisi idarenin ibrrn ve hesa
baıın netayici hakkında mcc!H ida
renin teklifleri. 

4- Meclisi idare azaslllın aidat 
ve hakkı huznrlarile miidüriyet tahsi

satının tıyjni miktarı, 
5_ Meclisi idareye aza indhabı, 
6- Murakıp intihab~ 

7 _ . Ticaret kanununun J23 üncü 
maddesi ahk!ınına tevfikan gerek 
kendi namlarına ve gere!;: .. diğer şir
ketin müdür veya mecllsı ıdare aza· 
lan sıfatile şirketle ınuamelci ticari-

ede bulunanlar için meeli•i idare y • 
İıasına selthiyet ırası. . 

Oiğer her ıürlü teklifaı sermayet 
şlrkerin asgari ".', 20 sine malik his· 
sedarnnm imzalarik içtimadan lb· 
kal on ~ün en·el ~irketin merkezinı.: 
ıebliğ ulunmahdır. . 

l~erek :ısaleren \·c gerek \Ch.'1.lc-

ıen lbkal un hbseye malik o'upta 
içtimll mezkOrda hazır bnlun~ıak ı~· 
reyen hisseda.ran kanunu r ca~ctın 
371 inci maddesi a!ıkAmına redıkan 
yevmi içtimadan nih•yct bir harca 
evvel senedın şirket ıdaresıne ema 
neren cc,·diine mrrburdurlıır. 

Meclisi ld·ır< 

Milli Oto 
Türk Anonim Şirketi 

~irkclimiz hc~·cti umumİ\'e içci· 

J . . i ı 93 l senesi 29 mart 
maı a ısın ~ , 

, nü ••at ı R te lstanbul da pazar gu ... 
S itan Hanıımı meydooınd• Bank 

1;~eral pur lö l{omeu Etranje. Hm· 
kası binasında akde) ley«ceği nden 
hissedaran işbu içtimada h• zır bu· 
lunmağı davet olunur~ır: ... 

H tı• umumivc ıçnmaın:ı ı;-tt· ep . . . 
rak edebilmek için hısscdaraııııı ıç 
tlmadan on gün eve! hisse s'netle· 
rinl lsıanbul'da mezkör b•nkay~ '•
ya Parlste ProvanA sobp;ır.da 59 
numeroda Bauer Marchal ve Şürc
tlsı Bankumı ıevdi ile içtimadan 
n~ gün evci lsıanbul'da Bank Jene· 

1 10. K:omers Eıranje Banka-ca por 
1 sına bizzat müracaat ederek dflhu I· 

ye vırakılarını ıılızeylemeleri mak

eezldlr. 
Rw:na:nei müzaakerat: 

J - MecliJI idare Ye muıaktp 
npor1anı11a !uru.ti, 

2 _ BUAnço va tiru zarar he· 

aabaanın wdild, 
8 _ MUdded blıam bulan mec-

lisi idare ualannın yerhıe yenilerinin 
intihaba '"' meclltl idarece lndbap 
cdlllllii olan bir :.ama lnıilıabının 
ıasdllı:i, 

4 - Meelial ida~nla ibra& 
5 - Mıırabp ıaylnl ile aidaanıa 

ıesbltl, 
6 _ Meclisi ldareJ"' kendi ua· 

1-ı~·-ı bnununu 823 ve 324 sına _ ... 

üncü maddelerinde mezk:Or sal·~~:"'l-
miisaadeleıi• !1111 uuyo-

yeı 'fC • 

dnin verilmeıL 

!1111.LIYIL'I" CU~l.\ •• 

Bromuraı •Kholl• tablelltti Jıinyada en ııyade muleammiın 
b•p müsekkıni ve mıinevvımdir. Bu mıistalız.ır mılyot14 
!arca va~da tecrQbe edilmiştir ve hergOn bınlerce doktor
lar ıararından uıvsıye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakllca' 
geçer geçmeı, şayanıhayrct olan mOsckkin tesirini gösterir. 
Uzun zaman alınsada hıç hır zararı yoktur. - Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Almın
yada Rlıein Qzerinde L11dwi&shafen, de KNOLL A.-0. dır. 

- - - --------- ----
T ercuman aranıyor 

Ankara san'at mektebinden. 
"-· 

1 - .-\nkarn erkek ~:ın ·ar !nc>.t·:lıi:ıcl<: :'ti~d•ın L"dılmek ııue 
bir tercuman:ı ihtivaç vardır. 

il . Bu tercumnnın teknik im 1:ılıLr.ı rnkıı!u '" Alm.ırıc:.ıdan 

Türkçeye ve Türkçeden ,f\lnımı<::t~:t ivi t rniınc)e nıı"tl·ıltr ol 

ma51 ~:ırttır. 

ili Sehri rn:rd IUO-lfO liroıdır. 
' iV Talip ıılanlanıı l nı:ırt ll.11 pu.ı• gliıııı , .• ::t ı -t t~ 

evrakı mus;ıire,ilc lıiriikr« lstanlı:ıl nı:rınk ."11 ı:ııif Vn.: ı . •ndc 
hazır bulunman il:ln olunur. 

----------------. ---l 

Es~i~e~ir ~azova To~ınn i~:ali ıniitlirii~iıınun: 
E>ki,ehir'e diirt 1 ·ltınıetro ı • ..de ~;ızr•ı:ı n , 1 imkki 

binal~rda 14-tO-t Jira 62 kuru~ hede i : c;ıtl: r .. hi!i Ychar :i ·kktrik ı' 
\C Jı,ı\,ıgazı t~sis:ıi• ı:--2.ıı:ıı t.ııthındcıı •lİ ı:ırL'ı: 21 gun m !Jetle 

ve kapalı zıırf u,ulilc mi,•ı•tk~:;;ıp l;oııuln1 ·'tır, l'rojc kc,i[ ve 

,crciti görıııck isti yenler muc. c,c •miıl.ırlu~unc 'cı.ı l\dediye il 
muhendisiiğine miirnc~:ıt cdchiliı'cr. 

ırı mart 931 salı güniı .:ıat 1~ tc· I·:, .i~r-lur 7.;ı·a~t muı.iurlu· 

~ünde ınüte~ekkil ınşaat komisrnnu tarafından ih:ıie'i icra l.ılın:ı 
cağından tııliplcrin yevmi ınczkt'ırd:ıki sa:ıt.ı kadar muraca:ııları 
ilan olunor. 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden; 

idaremiz için 5,000 kilo siklop çenılı«ri :ı' uıacakrır. Taliplerin 

2 mart 93 ı pazartesi ı:iinli saat 10,30 da C:ılatatla miibayaat 

komisyonuna miiraeaatlnrı. 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünderı: 

3 günde 
Dişleri 

Derece derece 
beyazlatır. 

Ko!y:ıo.• 'ıırı muzadı 

taaffıirı kiipilğii. kııru 

fırçasınm krrıdirıe malı· 
sus ı.·~niği sayrsiqdt 
dı 1 /,·•i hiç tıoımcıksı:ın 

ı·~ 11<1/1~ btya1. hlarak 
temizler. 

SarJrmJ' di~ler iıütUn ,e,in1 1 liti df)'tlıırur. \re l>ütitn ç1r~r.nı~ tıh.1kıyı 
iı le eder. llv,oz di~!cr j,• te.iıir ızalc cJcr. Kıırıı fırçanın kılları dişler 
e . ..:r. no,·l:: H .. · 1 \'İ:tı• ct."ler hıkı TI · ıralarıııın ve lıo i uklaırının remizlen-
,; /. ·ır11kıl:1 :~1·1J1n :-•rı hir tı1.l.JJ' t ıncsl içiu ga} :t ıııü~.ll ttlr. lli.l ~erin• 
ılı..: k!\~l ı:lını:ur. l\ ~ı talı ıi,.ı, d~~' .. re Jendirici kl.Jpuk. hütun :aar~rrnıs ta· 
fen• hlr ına:ıt.\ra ve~ lır_ I c;ıbt t.ıı·ıı baka in.:rindc i.;rayı Lı::sır ederek 
Ue!l v~ veınck a.rc1~l:ırınJ111 lckclc.1 taınam!" ;ı t1;1ni1.l:-r ve blitun <liş ıra 
mı; '< r .ı'<-i1. lıi. hıl kc bcderier. lmnı yıkl,. llJıün mikroplsrı iti!! 
ı,uiy11o:t. 'u ıcn.1 t1hJ~J\·1 k.al<lırır. ve ağ11:.t1',.. h.i.mıııtı defedtr. ·ram 
\'>1rı • •· ıu:ıı ıniktarın,lı l\nlvno• üç gün znFın .h Ko!ynofü ıecrUbe 
diş ma ;Jn : kuru bir fırça üzer.ne cd:niz. 1) ~lerlnl•İ lı•mheyaz kıl acık 
ko·ıarık :ı~11.ı olınd·kt• heoırn h"ııi1 ve ağızd• temlı ve serin blr lezzet 
:ığııt rna.:JJı t.117rU!l hi=- l.ıı,>itk i:t: bır1lc.:ıcak:tır. 

U~umı deposu: R. FARAGGI, 
'"t"eııl Voito t"an ıst•nbul 

EsKi~B~ir ~ilaJetin~eıı 
~i,rıJıi,,r- !la: tthyc tanldnın -t :iOU-5 .'iOO üncü ki!onıet

rol:ırı , r ın !;ı nı cddedcn ın~a olun:ıcak lıir k·!ometro şosa ı e bu 
kı ·ırı 111. •t 'deki ı ıt11'! .. li[ • ~ıklıktıki inıal:\tt 'tnaİ \'C mevcut cvrıt

kı :,c~fiyl· ıc ;·r ıc'i ımıdf1iııcc ıı:ıufi.83 lira hede! ile ve kapalı 
wrl lbUlil~ 15-:! 9.H ıarılıiııdeıı itilıarcn 15·3-<JJI p:ız:ır günu 
.a:•t 15 c kndar mlln•knsJrn ,-szolıııımu~Ctlr. Taliplerin: 

ı -- Bedeli kqfin } uzdc ycui lı11çıı/(11 nis!ıetinde teminatı ıı:ıu
' ıı ·kut.t ıık~esi ı eyn muteber hir lı:ınka mektubu vcrıııclcri. 

2 - ln,~atın dcv<ırnı müddctınec bir muhendis veva fen me
muru t'tıhLhm cdccdJcrine dair muhcndi; veya fen ~erourımun 
t:ı:ıhhütnamc.inin tarilatı kanuniye daire inde ihzar olunacak tck
lifnanıeyı: raptı nıc~ruttur. 

,1 - Yapılaca' iıışııat hakkında lazh malômat almak, proje 

ve evrakı keşfi) eyi görıı:ıek istiyenlcria \ ilayct Nafia ba~ muheıı
tfüliı::inc müracaat etmeleri İlan olun ur. 

~s~iıe~ir vilaJetimlen: 
Eskişehir- Kütıhya yolunun o+ooo-3+883üncii kilometrolan 

anısıııda evHlcc ihıar e<lilmi~ olan blokAj ve kırma ta:ıın fer~ ve 
silindiraıının icra ı ı cı·cııt ke~Hnamesi mnclblnce !if>Ol.51 lira 

bedel ile ,.e kapalı zarf usulilc 15-2-931 tarihinden 15-3-931 pa
zar günü saac 1 !'i tc ih31c ..-dilmek üzre münaka aya va?.olunmuş

tur. Tııliplcrin: 
ı Bedeli l.c~Hn yüzde yedi buçul(u nisbetınde teminatı mu

vakkaııı nkçesi vcy;ı aynı miktarda lıankA mektubu itası, 

2 - fn~aauıı devamı müddetince bir mühendis veya fen me
muru istihdamı zaruri lıuluııduıtundaıı mühendis veya len memu

nınuıı ı:ı:ılıhiitnamesiııin teklifnanıeye leffi, 
.1 - Yrıpılacak in~aatın proıe. evrakı ke:ii~~ ve s1ircsi hak-

idaremiz ı>in pazarlıkla 1 O.UOO metre markalık 

tın alına..:aktır. Taliplerin ih:ıle ı;iınü olan 4 mart 

güniine kaıl 0 r niimuncnıizi görmek üzre Galatadıt 

roisyonun:ı nıiiracaatl:ın 

ViT 
i kında fazlıı mallıınat almak istiyenlerin Nafia baş mühendisliğine 
1 nı1irnc Jıtt etmeleri ve yevmi ihalede teklilnamelerın makamı vilA

_ 1 _ı_·e_te_t_~nliİ lüzumu ilftıı olunur. 

Es~ise~ir vi 1aJetin~en: 

yerii ucıi sa

cı:ı 1 çar~anıha 

ıniibayaat ko-

maden !!uyu 
.. asit urikin panzehiridir. ~ 

----------------· 

~:ski,ehir · Seydigal.i yolunun 8 +oso - ı J 550 inci kilomet
rol:ırı Jrasında eHckc ihzar edilmi~ olan kırma taşın yola fer~ ve 

silinJirajı mevcut kc~ifııanıc,i nıudlıinec 9841.90 lira h.dcl İle ve 
kap5lı zart usul ile 15 '.!-<ıJ 1 tarihinden 15-3-931 pazar güniı saat 

-------ı 15 e kadar miinıık:ıs.ıyıı ı·azolunmuştur. Talip olanların: 
ı - Bedeli kc~1in vıızde vcdi buçul(u nish~tinde teminatı ıııu

•••••••••••••111.'!':R:ı:tl!I@ , ak kata :ıkçe<i verıı :t) nı ınikt. rda hankR mektubu itası, 

. 
ı·:n m<şhru Ttirk mucl.lif ve ınu~onnilerın.n . ~ - ln~~aun devamı ıııuı.ldcı·ncc bir fen nıcnıuru veya chli-

veti nllin h:ı~ müheııdisli!\fo,\c ıııııs1ddak bir yol çanışu iı;tihdamı en 5on eserJcrı, munh:ıo;ıran • ......__ 
zanırl bulunduıtundan bu hw•ı, ta lıir taahhütnamenin ıarifatı ka-

s A H İ B İ N i N 5 E S İ 1 nu:ıi\·c daire iııde ihzar olur ıc:ık kklifıı~mcye leffi, fen memuru 
vcra- ça' uş ,·esiknlarının yevmi ihaleden hir halta mukaddem baş 

l'l>klarında kayıt ve imlA cdiienlerdır. muhcndi-li~c ihrnzı ile tasdik ettirmeleri, 

.4111nlr Nurel/111 Beyin 3 - inşaat hakkında fazla malöm1t almak istiycnlerin keza 
f E 47 [Şehnaz Divan, Vardım ki yurdundı b&>j muhendislij!:c miıracaat etmeleri ve yevmi ihalede tcklifname-

l(oşma. Mademki vardı hicran \erin m.ıkamı vilAycte tevdii lüzumu i!An olunur. 
Zeki Beyin 

A X 1250 ( TUrkU. Üç kız gelir ve Bursalı 

Rizeli Remen('eri S11dıh Beyin 

A X 1244 [ Maçka tıırkUsU. Ay vuruyoı 
Maçka oyun havası 

UJle L. L ue Nergis N. /, Hanımlar 

F Q 3 [ Garip Hicaz f11rkı. Bıtzı rOnler 
Garip Hicaz farkı, Ne olur 

llkrlge Hanımın 

A X 1248 [ Sarı Yapıncak (Fok.il Trot) 
Sarı Samur (Tanro) 

Bu müntahap pllkları evlerinde ~ 
gramofoau Uc neşedar olan hea · 

aile bolundurmılıdır, · • 

lstanbul Zat maaşlan muhasebeciliğinden: 
1683. N. lı askeri ve mülki tekaüt kanununun 37 nci mad

desi mucibince muayeneye tabi tutulacak: olan dereceli askert malıll
lerin muayene edilerek raporlannın ınütekaidin şubesine gönderil· 

dlğinc dair eylı\I 931 ikinci yoklamaya kadar vesaik ibraz ede

miycalerin t«llh zaııılar&kelileceği il&n olunur. 

~ı~~at ve i~tiınai Muavenet Yekaıetin~en: -Sıhh:ıt ve içtimaı Muavenet \" ckalccincc Fransa veya Alman-

ya ya aşajı;ıda tababot şubelerinde ihtisa> kesbctaıck iiZere .dğ~t 
tabip gönderilecektir. 

1 Çocuk hastaltkları. 
2 Radyoloji. 
3 Yüksek Bakteriyoloji. 

4 Farmakoloji \e Farına kodlnamı. 
Gönderilecek tabipler 35 ya~ından aşagı ve sıhhatte olacak ve 

evli olmıyacaklar ve şubelerde muayyen müddet zarfında asistan
lık yaparak mutııha~'ıs Ycsikasını haıı:ıil olanlar terdh olunacaktır. 

Fransızca veya Almancay11 eyice vukuf şartnr. 
intihap edilen tabipler miiddeti talıı;iliyclcrini ikmalden sonra 

memurin kanunu mucibince tcsbıt edilen müddet zarfında Sıhhat 
Veldleti tarafından gösterilecek hizmetleri ka~1u\ ı e ifa edeceklerini 
mübeyyin bir taabhütnııme vereceklerdir. 

Tabip olanların sıhhıt vesikası, tercümei hatlerile hangi lisana 

vAkıf olduklannı gösteren bir beyanname ve bir İstida ile Sıhhat 

ve içtimaı muavenet VekA.letine müracaatları IAzımdır. 
\Tekllctçe lüzum l!'Ötülürse nıiısabaka imtihanı da yıptlacaknr. 
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·-· -· .... ~---------
Cuma 27 ŞUBAT 1931 

S. Kv. ISTANBUL (PoıtııhAne) 
1200 m. 

18 : Gra.mofon. 
20 : Muut C•ınil Beyie Mtar .. u. 

de Studyo hey'etinin alaturlc.-1 
konıeri. 

36 Kv. BERLIN - KONIGSVU!:i· 
TERHAVZEN (ltl35) ın. 

20,30: Bayl.Arl.ia ait konfl!l'&O•. 
21,.30: Orc ite par~lııır, 8&hın e•erl'"· 

ri. 
22 : Koloa1ada.n naklen: S .. loaia. 

konıer. Mütea.Jrıhea. Alelr.u.ndcr 
Mllıael idarealnde lconıer. 

40 Kv. MOSKOVA (1481) m. 

20 : Koyli.ı konseti.. 

14 Kv. VARŞOVA (1441) m. 
17,15: C"9ımofon. 
18,15: VilnaUa nak191tı~ Operanın •v

kuh.a .. dair koalera••· 
18,SO : Mando.lin konseri. 

20 Kv. LENINGRAD (1000) m 
21 : Mu•ikili pİfeı. 

20 Kv. MOKOVA (720) m. 
21 : ICoo••· 
22 : Kontccans ve kon1cr. 

23 Kv. BUDAPEŞTE (550) m. 
18,25: Viyana u. ... alan. Madam Roclca.a 

il• Matmasel Hilda Bok refab· 
tile. 

19,tS: KonferaGı. 
19.41ı Konferan•. 
20,20: Mu,iL.1 le.Arık lUrııtlerinin .koa.

••rİ. 
21,15: Tiber S..hnarı tarafında• fN7•· 

ııo konıeri. 

2.2,30:- Aılc:eri muıiki talununm kliıilt 
koa.ıeri. Mütealaben O•teude 
kabvıinden naklea mGz.ik - Si. 
ı•n. 

20 'v. ViYANA (516) m. 
18 : Muhtelif konferanı1ar. 
20,0S: 1talyanca ders. 
20,35: Vi7~na büyük Operuıa.daa ... 

lden temsil. Takribea 23,20 
Adolf Pau1111· ork•truı tarafm
d11.n Erncst Oa•İ•İA ...da refa. 
katile mod~"' danı lıanlan. 

75 Kv. ROMA (441) m. 
18 : Konıer, ıoa.ra caabancl. 
22 ı Reldi.ıa konıeri • 
22.40: ''Boaim ewi~" ismiadelı:i piye

sin opereti. J•tiralaat eınaımda 
lr:o11feranslar. 

Ecnebi n1eınleketlerc 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~& KommarçiyJlı 
ltalyana 

Sermayeli 700,000,00Q 
(ihtiyat akçıHİ: 

580,000,000 Liret) 
TravellerJ (Seyy.ı'ır1 

çekleri) 2tar 
Liret, frank, İngiliı lira11 

veya ılolart frank olara'c 
satılan bu çekler saye~n:ie 
nereye gitseni~ paranııı ke
mali emniyetle taşır vıı hıır 
zaman isterseniı dünyanın 
her :arafında, ~lıirde, otel• 
!erde, vapurlarch, trenlerde 
bu çekleri en küçük tediyat 
çiıı nakit makaınınJı koh
yiıkla istımai edehilir3ini&. 
ı'ravıılleN çeklerı h<tkikı 
sahibinden başk:ı kimseni ıı 
kulna:ını:ıyacaıı bir ~ekilJa 
_ıertip wı ilıta:; edil:n:,lir. 

üblul Tl1118E 
P.YANGOSU 

2. ci keşide 11 Mart 
1931 dedir. 

Pertevniyal vakhııdan: 
l\opni başında volidc hanı den·

nunJa 17. H!, 21 "in da odalar \e 

mağaıı ile 1 S, 14 . ·o dükkı\n , .• 9 
No adılar pazarlık ,uretil• muzaye 
dededir. isticar eıınek i<t 'enlerin 
müı.wede günü olan \larun 7 sıne 
musadil Cumarıod giinu aat ı ~ 
katlar 1 tanbul evkaf l\1iıJiım oundç 
Pertevni\"ıl idare,ine 'evn ida~c e11 
cümeninC mürıcaat eylem feri 
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Balya 
deni 

Karaaydın Ma· 
TUrk Anonim 
Şirketi 

1 loy'eli umumıı ei adi • 
Ticaret kanununun :ıoı ıncf 

maddesi n nizımnımel dahıliııin 

24 uacii maddesile mevıddı mütc
ıkibesl ıhklmını tevfikan Balya Ka
raaydın Madenleri Tilrk Anonim 
~irketinin hissedann heytd umumi· 
yesl mevıddı ıt!yınin müzakeresi 
mmDında gelecek martın 30 uocu 
pHanesi günil sut 14 te şlrkedn 
Galaıı'da Merkez Rıhnm Hanında 
klln merkeri idaresinde ıuretl adi· 
lede akdi ;çtimaa davet olunur. 

J - l\fecllsl idare raporile mu· 
rakıp raporunun kıraati, 

2- J 930 seneoi be•ıbaunın tas· 
dlki, m zkilr •ene netayicln• dair 
meclisi ıdarenin teklifi hak>ındı 
karar ittihazı ve mecli<i idare ııı 

ının zimmetinin tebriye!l 
3 - ı\.leclisi idarede• çı\ın 

azalan ı verine diğerlerinin tayini 
vahut tekrar intihapları, 

4 Meclisı idareye it• oluna-
cak hakkı huzur mıkdannın tayini, 

5 - 1931 ıenesl için murakıp 

11yınl ve ita olunacak ücretin ıespld. 
6 - ::;irketin idarei umumiye

inin tedviri ile mükellef meclisi 
idare azalarlle miıdürc verilecek üc· 
r•ıin tespiti için meclisi idareye ıet 

llhiyet itl5ı. 

7 - Gerek şah••O kendi nam· 
llrilc ve gerek sair 1irkeılerin mcc
fu;i idare aı:ı.;ı yahut ıt1üdürü ııfa· 
tıle şirketk •kdi muamele hususun· 
da mecliıı idare ~ıalanna müsaade 
srası. 

l1lıu içtimada bizzat ve b!lveklle 
hazır bulunmap .ırzu eden hisse· 
d:ıran Ticaret kanununun 37 l inci 
maade~l mucibınce malik klduklırı 
•enedau yevmi içtimadan lhkal bir 
haftJ evvel lsıanbul'da şirketin mer· 
kezi idaresine ve Pıris'te Dantın. 

sokağında 3 nuınerodı • Banq ıe de 
Parls et despays · Bas • Bankasına 
revdJ etmeleri ltzımdır. 

Halyı Karıaydın !)lrketi içtlıııaı 

umumi için hlssedarnna dUbuliyo 
urakaları ita edecek 'c lçnmada 
hazır bulunmavacaklaro dahi icap 
erlen veklleına,,;e nümunesinl ıalep
hrinde emirlerine amade bulundur&· 
ca tır. 

l lissedarandan her biri heyeti 
umumi\eye dahil diğer bir zen in· 
kil edebilir. J !isse sen edatının tevdi 
olu du ona dair mü ~sesatı maliye 
taralı .d•n muta vesikalar içtimaı 
c TI omıdc hazır bhlunmıık üzre mev .. 
ıhı bıs senedan gibi kabul oluna· 
<aktır. 

Mt:CLISI iDARE 

! lali tasfiyede bulunan 

Milli Sigorta 
Türk An on im Şirketinden 
Hali tasfiyede bulunan l'tfillt si· 

gona Türk Anonim şirketi nizamna· 
mei dahilisi mucibince ve ticaret ka· 
nununun 361 inci maddesine tevfi· 
kan his edı;ran heyeti umumiyesl 29 
Man J 93 l tarihine müsadif pazar 
«Onii saat onbirde şirketin Gılıta'dı 

Onyon hanındaki merkezi idaresinde 
•lel!de içtima edeceğinden işbu lçd· 
mu iştirak etmek için llakel onbef 
hisse senedine malik olan hissedara
"'" mezkOr scnedatı Ticaret kanu· 
nunun 37 1 inci maddesine tevfikan 
ıel'mi içtimadan asgari bir hafta ev· 
vel şirk.at merkezi idaresine tevdi 
tdtrek mukabilinde dühuliye varakası 
thzeylemelcri rica olunur. 
RUZNA\l~I MÜZAKERAT 
1- Ta<fiyc memurları ile mu· 

ralup raporlannın kıraati, 

2-Şirketin ta•fiyesine başlandığı 
tarihe k :dar olan bilanço ve kAru 
~.arar hesabının kabul ve tasvibi ile 
eski meclisi idarcnın tcl)riesi, 

3 Şir~tlin ıasfiı esine başlan-

dı~ı ıariht•n :ıı k:lnı.nuevvel 1930 
ıarihide kadar lıilAnço ve masraf ve 
varidat hesabının kahul ve tasvibi 
le tasfi,·e memu.,.lannın tebriesi, 

4- '\lurakıp tayıni ve bunlara 
;t tah.:.ı ·3tın ccshiti, 

Manganez Türk 
Anonim Şirketinden: 
Şırketimiz hissedaran umum 

h•,cti ~l :\1ırt 9.ll ulı günil saat 
16 da lmnhul'dı Bahçe kapı'dı 

Dordıincu Vakır Hanındaki şirket 

merkezinde adi ~ureıre içtima ede
ceğinden. hazır bulunacak hi seda· 
ranın hisse eneıierini veya Banka 
makpuzlnrını içtiınodan on gOn evvel 
~irket merkezine tc\di ve dühuliyc 
varnka<ı alınalon rica olunur . 

Ruznamci müzakerat: 
9.}() scnc~i muamelat ve 

hc..:abatına aıt idare meclisi \e mu
ıakıp raı•oru kıraati, 

2 Bilanço \e k:lr ve zarar he-
aplarının tetkik 'e idare meclisinin 

ibrası, 

3 ~~uı::ı,ıp inti'ıııp \C ı.icrtti-

nin ta\'ır?ilc wccli ı i il· nt. sı ıg. 

hakkı h rl 11 ıı tc b i, 

• 

ıo ksürenlere: Katran Hakkı Ekrem SEYRISEF AIN 
__.M ri,c1. acenta:"1 Galat3 küpril 
Raıı il 230-~ Şub! Acentesi : 
!'irkcd .Mtı:ıur i ı: zade hanı 1 
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Her Nevi Oyun --------

FETHiYE ŞiRKETi MAD~NIYESI 1 
TÜRK A~ONIM ŞiRKETi 

Hissedarana ilan 
Ticaret kanununun 861 inci mad

desi ve esas mukıvelenamesinin 

47 ine! maddesi ahkamına tevfikan 
Fethiye Şirketi madeniyesi Türk 
Anonim Şirketinin hiuedaran heyeti 

Bu /~ilçcük gö:derden 
henuı uykudan mahmur, v41 olu
nan şekerleme beklenıyor. iki uç 
tablrt ile ar1usunu mrmnnn ve- bir 
c,·ok frnalıkloırdan vıl<ayc t'd('rsınız. 

lzmir sür'at rostası 
( Ci.ımhuriyet) vapuru 1 

marı pazar 14,30 da Galata 

rıhıınıındaıı kalkarak lzmlr'e 

g·ideceJ... ve 

Kağıdı Bulunur 

umumiyesi mevaddı aıiycnin müza• ı.;ekcckt•r . 
Bır Kutuda 1.aknbtn 400 liblt"t \::lrdır b' 

k · d ı k m tın \ l• 11111' 'nımel ır eresı zımnın a ge ece ar 1 Ecuntl~rdt ,.t ı.cı.a dır~ '.ı.ında ttpurl n !'o .. 

30uncu pazorıesı gilnli saaı 15 te orkcsır;ı \C ,·:ızhRnt ıncH'Ut· 

1 ~ - ı._ t 1 ır. 
firkeıin Galata'da n.:rkez nhıım hn· ~ 9 ' 1 
nının 2 inci katında kAin merkezi ı - ~ ~==========::.::; 

Q+ 
idaresinde sureti adiyedc •kdi içı:- j 1 .! 

l
! ______ lliEl_IE!llı:a:--ım------Jaı-ıı: l "~l il\ZAD.t: lllilAP~:llLER • + maa da\'et olunur. 

J\.lelisi idare raporu ile mu· 
ralııp raporunun kıraati, 

il- 1930 senesi hesabatıoın tas
dik~ mezkur sene neıayicine dair 
meclisi idarenin teklifi hakkın da 
lnibazı karar ve melisi idare azası

nın tebriyei zimmeti 
3 - Meclisi idarenin ıecdidi. 

4-- Meclisi idareye ita olunac•k 
halkı huzur mıkdannın tayini 

5 - J93l seneıi muamelesı için 
bir murakıp tayini ve ücretinin tes· 
plti, 

6- Şirketin idarei umumlyeoinin 
tedviri ile mrikellof meclisi idare 
azalarilc müdüre verilecek ücretlerin 
ıesblti için meclisi idareye sallhlyet 
itası, 

7 - Gerek şahsen kendi namlı· 
rile ye gerek sair şirketlerin meclisi 
idare azası yahut müdürü 11fatile 
şirketle akdi muamele lıususundo 
meclisi idare aza!anna mil<ude itası, 

Esas mukavelenameslnin 52 inci 
madde<ine tevfikan, ihlal 250 bis
ıeyc malik olup lşbu içtimada bil· 
lsıle veya bil veUlı hazır bulunmatı 
arzu eden hissedaran ticaret kaııo· 

nunun 37 ! inci maddesi mucibince 
malik oldukian senedan içtima gü
nünden Uıkıl bir hafta evvel, G,Jı
ta'da şirketin merkezi idaresine tevdi 
eylemeleri !Azımgelir. 

llissedarından her blri hisseda
rın heyeti umumiyesine dabil diğer 

bir zatı tevkil edeblllr. 
Hisse senedıtının ıevdi olundu

gunı dair müessesau maliye urafın
dan muta vesikalar lçtimaı omumıde 
hazır bulunruk ilzre mevdu hisse 
ıenodın gibi kabul olunur. 

Meclisi idare 

ILICA lSKF:LE PALA:\1UTI.UK 

DEMlRYOLU T.A ŞiRKETİ 

Hi ,edarana i!An 
Ticaret kanununun 861 inci mad· 

desUe nlnmnamei dabilinln 23 üncii 
maddeıl ahkAmına tevfikan Dıca 

iskele Palımutlnk Demiryolu Türk 
Anonim Şirketinin bissedaran beyed 
umumiyesi mevaddı atiyenln milza
keresl zımnında gelecek mının 

30 uncu pazanesl günü saat 14,30ıa 

firketin Galata'dı Merkez Rıhtım 

Hanında klin merkezi idaresinde 
ıureti adJyede akdi içtimaı davet 
olwıur. 

1- Meclisi idare raporu n mu· 
rakıp raporunun kıra.al!, 

il- 1935 senesi hcsabıtının tU· 

diki, mezkdr muamele senesi neta
,. yic:lne dair meclisi idarenin ıekllfl 
hakkında klrar ittihazı ve meclisi 
idarenin zlmmetinln ıebrtyesl, 

8- Meclisi idareden çıkan aza
lann yerine diğerlerinin tayini yahut 
tekrar !nıihapiın, 

4 - Meclisi idare azalannı lta 
olunacak hakkı huzur mıkdannın 

tayin ve tesbiti, 
5 - l 931 senesi için bir murı· 

kıp tayini ile tediye olunacak ücret 
mıkd•rının tespiti 

LUkli on be~ hisse senedine 
malik olup işbu içtimada bildsale ve 
bllveklle hazır bulunacak zevat Ti
caret kanunun 371 inci maddesi mu· 
cibince malik olduklan senetleri 
yevmi içtimadan laakal bir haltı 

evvel lstanbui'da şirietin merkezine 
ıe vdi etmeleri lazımdır. 

Hisse senedi ıcvdıini mübcyYin 
mOessesan maliye tarafından muta 
vesikalar hisse senedi makamında 
kabul olunur. 

Meclisi ldaro 

Adana vilAyeti Karaisalu ka-

7.a!'lnın Kars.mdı nahiyesinde 
Po•; Devlet ormanında mevcut 

olup müzayedeye mevzu 2S469 

parça ak çam e~çarı hakkında

ki kapalı zarf usulile icra kılın

makta olan müzayede müddeti 

4 mart 931 çarşamba gününe 
kadar temdit edilmiştir. Tafsi!At 

almak ve şeraiti müzayedeyi 

anlamak bteycnlcrin Ankanıda 

orman müdiriyt!tl umllmiyes;ne 

lstanbul ve Adana orman mli

diriyetkrin~ ve yevmi ihalede 
Adana orman mtidiriyctindc 

ınliteşcJ,kil ihalt: komisyonuna 
p;.:I melcri ildn rılıınur. 

lSTA BUt ViL:\YE'l'I ;;Jl \'.\PCRL-\RI 

DEFTERDARLIK •·LA LA i l\\H;\Dl::-ilZ MU.'l'To\Z\\I 
--··--ICC:m:m:z::ıııııı ___ a:ı_____ 1 VE Lt.:K. J'O';'L\. I 

İcrası mukarrer olan Maliye memurlarının mü- Sakarya 
sabaka imtihanı 28 şubat 931 tarihine müsadif ,'·~~~~·;~Pazar a~~;~ı 
cumartesi günü saat birde Darülfünun Konferans saat ıs de Sirkczl rıııtıroın· 
Salonunda icra kılınaca;ı.ından taliplerin yevm ve dan hareketle doğru Zongul-

ıs dak, İnebolu, Ayancık, Sam 
saati mezkurda salonda bulunmaln ilan olunur. sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

-~ı~bat ve i~tiınai Muavenet Vekaletin~en: 
Ankara'da yapılacak rı;ıli<abaka imtihanında muvaffak olmak 

şartı ile Ronrgen tedavii amik ve Radylim Trapi şubesinde 

kesbi ibtisas etmek üzere Avnıpaya bir tabip gönd.~rileccktir. . 
Bu tabibe Vekaletçe tensip edilecek müddet Avnıpada kesbı 

ihtisas etmek ve avdetinde İstanbul Ccrrahpaşa hastanesi mute· 

ahassıslığına tayin edilmek üzere ayda 2<>0 lira tahsisat veri

lecektir. 
Evvelce bir Rontgen laboratuvarında çaJışmı~ olanlar ve 

Franst7.ca, lngilizce, .Almanca Jaakal iki lisana eyice vakıf olan 

tabiplerin nisanın birine kadar Sıbhat vclçtimat Muavenet veklletine 

istida ve vesaiki lılzimelerl ile müracaat etmeleri. 

Sürmene ve Rize iskelerlne 
azimet ve aynı iskelelere uğ 
rayarak avdet edecektir. 

Yük, yolcu için Slrkecld• ı 
ııı.ymenct hanıodakl acenta-
hanesinc müracaat. ı· 

T. lst: 2134 

SOÇETA IT.6.L YANA 
ot stRVIST ' A 11'1\I! 
AFRODIT 

vapuru 2 mart 

pazartesi ( Bıır
gaz, Varna, Kös· 

rence, Sulina , 

Kalas ve İbra-ı· ·· ·· ·· ·· ·· 'tsla'Dbuİ ·b~I~di;~~i ''ilanla~ ..... - 1 
l % ileye gidecektir. 

lstanbul belediyesinden: Bedeli keşfi 60 lira 72 kurnş olan Fa- SARDEGNA vapuru 3 mart 

tlh hayvan hastanesine pazarlıkla ahşap kapu yaptırılacaktır. Ta- salı ( Sitmar Levant Ekspres ) 

!iplerin keşif evrakını görmek için her gün pazarlık için 28-2- olarak ~Pire , Napoli , Marsilyo 

931 cumartesi gönü saat 15 e kadar l,Pvazım miidlirliiğline ve Cenova) ya gidecektir. 

müracaatları. UMBRIA vapuru 5 mart per-

• • • 
Konservaruvar Müdtir!Uğiinden: Şehir bandosu brnasında keşil-

Taşra siparişleri 
kabul edilir. Top
tan ve perakende 

satılır. 
DEPOSU: Yeni Postane kar· 

şısındaki caddede No. 20 Tel· 
graf adresi Depo Istanbul 

Telef on lst. 62 -· Kampana alınacak 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 

Rakit havada sedası beş millik mesafeden i~idilınek ~ .rtile b 
adet kampana pazarlık sureıile mubayaa edilecektir. 

Talip olanların 2 mart 931 tarihinde saat on dörrtte (, 

lata rıhtımında ~laritim hanında tahli~iye müdüriyeti umumi~ 
mübayaa komisyon una mlirac"at etmtsi lüzumu i!An olunur. _,, 

namesi mucibince Salonun tamiri 7-2-931 çarşaınba günü saat 

14 de pazarlılc suretile ihale cdilecei(inden isteyenlerin keşifnamc 

ve şartnamesini görmek üzre her gün konservatuvara, pazarlık 

için 40 lira depozito akçesini konservatuvar veznesine yatırıp 
yedinde makbuzile mezkOr giınJerde şehir ~ ndosıı bin:L-ında mli· 

ıeşekkil komisyona müracaatları. 

şembe (Rodos, Mersin, lsken
ron, Trabluı;, Beynıt, Kayfa, Js-

~~:~~!~t·~a ~id!~:k:i .. ~:ıpoli ve HaJ~ar~a,a Emrazı isl'laiye ~astanesi ~a~ 
Tafsillt için Galatada merkez t ~ I' ~ 

İstanbul liman işleri inhisarı 
Türk anonim şirketi idare meclisinden: 

Dahill nizamnamemlzin 23 iincü maddesi mucibince hissedarlar 

umumi heyetinin zlrdeki ruznamede yazılı maddelerin müzakeresi 

için 29 mart 1931 pazar güniı saat l :1 re Şirketin lstanbul'da 

Sirkeci'de kAin liman hanında idare merkezinde alc!Ade toplan· 
maya ı;ağırılması kararlaştırılmıştır. 

Nizamnamenin 24 üncü maddesi mucibince alelade toplanmaya 

gerek vekaleten gerek asaleten lılakal 50 hisseye sahip olan ze. 

vatın 26 ncı maddeye göre toplanma gününden evvelki on gün 

içinde hisse senetlerini şirket İdare merkezine veya Türkiye iş 
Bankasının merkezile şubelerine tevdi ile mukabilinde alacakları 

makpuzu idare mecllsine irae ederek dühuliye varakası almaları 
iktiza eder. 

MüZAKERAT RUZNAMES1 

ı - idare mecHsi ve murakıp raporlarının okunması ve tasdiki, 
2 - 1930 senesi bilançosunun ve kar ve zarar hesabının ve 

temettüden sermay~ye % 6 faiz tevzii hakkındaki teklifin tas· 
diki ile idare medisinin ibrası, 

3 - ı 93 ı senesi bilançosunun tanzim 

tasdiki rarihine kadar devam etmek üzre 
intihabı ve tahsisat mıkd:ırlarının tayini. 

ve umumi heyetten 

şirket murakıplerinin 

Istan bul sıhhi miit"sseseler rnü
bayaat koı11isyonu riyasctiııclen: 

1-leytıeliada verem ~anatoryomunda yeni yapılacak pavyonda 

yaptırılacak 54211 lira bedeli keşifli kaloriler tesisatı oibaptaki 

ke~ifname ve tanzim edilen şartnamesi veçhile ve 1 :'-mart-19.11 

salı ~llnü saat 15 re kapalı zarf usulile ihale edilmek iizrc mü

nakasaya konulmu~tur. Bu baptaki kc~ifııame\·e~armam~yi gürmck 

istiyenlcrin komisyona vcfazla ına!Omat alm:ık '"" mahallen tetki

kat yapm.ık isti) enlerin mczkı)r mucssbeye müracaat! ırı ılüıı 

orunur. 

Es~ise~ir ~azova To~uın isla~ ınü~irli~in~en: 
Eski-ehir'e dört kiloınctro nıcsa[cde Sazova mevUinde 22523 

' lira ı ı kuruş bedeli ke~ifli Sera Telürtu ve k:ılorifcr binasının 

inşaatı l 2-2-931 tarihinden itibaren 21 gön mliddctle ve kapalı 

zarf usuUlc müııak:ısaya konulmuştur. Proje, kesif ve ~eraiti gör· 

mck istiyenlcr ıniie<srse müdürlü~üne veya Bdediye mlih~ndisli

ğine mtıracaat edebilirler. 

5 mart 93 l pcr~embe gtinti saat 1 S te Eski~~hir 1.iraat mu

durlüğünde mütC\Ckkil ;nş:wt komisyonu tarafından ihalesi icra 

kılına.:aP;ından taliplerin yevm: mezktirdeki ~aara bdar mlıracaat

ları ih\n olunur. 

İstanbul adliye levazım dairesinden: 
CESTE'l'.\l•:R markalı bi!' adet tek ·ir makıııN nı bayaa cdı'c· 

ccktir. ~:!inde büyl: Lir nı:ıkin:ı olupu sltmah. ıo,c: enlerin __ ,tarı

lıtıl Adli ve lc"t1.ını dairesine ınva~.ı;ıt · · · 

rıhtım hanında umumi acantc· a ı'p ıg""ı'n en· 
sine müracaat . Tel: l'cyoğlu P 

771 • 779. •e ya Beyo;tlunda Haydarpa~a emrazı istilAiye ha~tanesinde mevcut demir d!'f" 

Perapalas altında Natta '.liasyo· eski maden kalorifer kazanı, demir parmaklık, hurda çinko, e> 
nal Türki~ turist acenaiyc tahta kurşun demir buru Parçaları, dökme demir X eski otomob 

Telefon Beyoğlu 3599 ve ya dış lilstikleri ve parçaları ve boş çuval ve saç soba 1 1\fart 931 
Tokatlıyan karşısında beynelmile tarihine müsadif pazar günü saat on birde mi.ıcssı:sede bilmüıS 

yataklı vagun kumpanyasıua yede satılacaktır. Talip olanların her gün hastaneye gel~rek ıııe 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut kur eşyayı görebilecekleri il~n olunur. -----
~~~~~:~~~r:~:~~~~:e •C~;:; BaJ~ar~asa Emrazı isttlaiJe ~astanesi Ba'

·-s-~"-·'~'s-;a~u_ı 77
-
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, ta~a~etin~en: 
TÜRK ÇiFTÇiSi 

Aldanma, Jnan ına, kanma 
Tarla fa
r si kös· 
tcbek ye· 
gine im· 
ha çaresi 
llOHA 

: Fişekleri· 
· · dir. lku· 

•at vek:l
lctl res
men ka· 
bul et-
miş ve 
viıılıin · 

Jercc fişenk '- 1.:li en ufak 
kiıvlerc kJdlr da~ıtı mıştır. Türkiye 
v kili : \'eni po<ıahane 

PEI iLi\' \N ZAIJ~: SAIT 

.CENUBİ ANADOLU 
Maden T.A. Şirketinden: 

SırK. rimiı hı!\ eri u.nuınt\ esi 31 
Mar; 931 q]ı giınü 'aat l 5te lstan
bol'd;. llıhçc Kıpı'Ja 4 Vakır ilanın 
daki ~irk1.:t merkezinde sureti adiycdc 
içtima edeceğindco hazır bulunacak 
hbsedoranın hisse senetlerini veya 
ban<a nıakpuzlmnı iç;imadan ıın gün 
evveline k:u.l:tr şirket a-.erkczıne tevdi 
etmeleri ve dühulivc varakası almn
J:ırı rica olunur. 

RUZ~ "ı\IEI .\1ÜZAKERAT: 
ı- 930 senesi muomel4t ve he· 

sabatına ait idare meclisi ve mura
kıp raporu ktraotı. 

2- Bilftnço ve karu zarar hesap
lannın tetkik ve meclisi idarenin 
ibrosı 

3 - Murakıp intihap ve ilcreti
nin tayinilc meclisi idare azasının 

hs.kkı huzurlınnın tesbitL 

Dr. Ihsan Sami -

Ô~~J~~~~n-~~~~~~ 1 
pek tc>irli il4çtır. Di\'anıolıı 

'>ııltrn ~lahmut türb i 

Haydarpaşa Emrazı lstilAlye hastanesi için lüzumu olan kır• 
ton yerli kiriple maden kömürü 5 mart 1931 tarihine milsadıf 
perşembe günü saat on dörtte münakasa suretile milbayaa edilt' 

ccğinden talip olanların Galata'da Karamuıtafapaşa caddesind 

İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezindeki möbayaat komisyonun' 

müracaat etmeleri ilıln olunur. 

'-·D•e•vı!:t Demir yollan idaresi 

1 LAN 
ilan lan 

'Fevzipaşa . Viranşehir arasında haftada üç defa işleyen mu~ 
telit yolcu katarının ~eynisefcr günleri 20 şubat 931 taribiod< 

itibaren aşa~da go<terildigi veçhile tadil edilmiştir; 
Fevzipaşadan hareket : Cuma • Pazartesi· Çarşamba 
Viranşehire muvasalat: ,, ,, ,, 

Viranşchirden hareket : Cuma · Pazar • Çarşamba 

Fevzipaş~ya muvasalat: ,, ,, ,. 

Viranşehir • :\lalatya arası henlız işlemeye açılmamış ıse de lı!I 
kısım üzerinde işleyen Ameliyat ketarlarından i<ti[ade etmek sur 

tile Cnma • P.ııartesi • Çarşamba günleri Viranşchirc muvasaı.ı 
eden yolcuların aynı gön Malatyay devam eıtiril melerine gayr' 

edileceği gibi Cuma • Pazar ve çarşamba ıtünleride ;\lalatya· Viran· 

şehir aıasındH işleyen ameliyat katarile Malatya yollarının Viran· 

şehire hareket ve ayni gün EevT.ipaşayı devam ettirilmeler!rıe 

gayret edilecektir. 

• • • 
H. P. Mağaza Müdürlüğünden: 

idare için mübayaa olunacak ( doğrama, elektrik, demir aJatl 

cerrahiye, matbah levazımı, kırtasiye, makina yağlan, boya, lırç• 
yerli kumaş, çanta, hırdavat ve saire gibi) muhtelif ( 99) l(alcr11 

malzemenin pazarlıkla mübayaası ifa kılınacaktır. Malzemeni~ 
müfredat cetveli mağaza dairesine talik edileceğinden bu bapc3 

izahat almak istcvenlerin cumartesi ve pazar günler\ mübayaa 1'3' 

lemine müracaatl~rı ve teklifatta bulunmak arzu eden taliplerlııJ' 
2 mart 931 pazartesi günü nihayet saat on bir buçuğa kad• 

teklilkrini tahriren pazarlık dairesine teslim etmiş bulunmala 

ve verli malı olarak teklifatta bulunacak taliplerin nümuneJcri~ı . -teklifleri ile birlikte ita cylemedikleri ve pazarlı~a başlandık! 
sonra taklifatta bulunulduğu takdirde fiatların nazarı dikkata alı~ 
ınayacaıtı ilAn olunur. # 


