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Sait Beyin anılrk menkibelerini o-ı t h t ı· t• -u-·-k ..... f b k ~----- Hı .. ~ndı•stan· . tam bir' L_.::D.:•.::.hll=i~T~el-=gr~a_f_ı._r_,.J~ 

J..u)acak otanıar hem hakikaten >a~:ın- İD İ Gp ftA iye 1 şa a ri ası _ 
nu~ bir a\'Cılık hayatı görmüş olal'Ak· ve kadınlar kurtuldu istık!al istiyor Eski 
Jıt.rdır, hem de büyük anılık ne Jcnıek -------------·--- -----------------~----------
olduiunu öğereneceklerdir. Bu men· IU•t tarafı I inci •ayıfıda) [ Q,, tıırafı birinci •ayıfada u~ı taralı 1 ıncı ::-.a\ tamı,,dı b' 1 r 
J.ibeler biz~at ıncılar idn de fa,·da iZ • b. 1 k . H k u k f b Bunu birkaç gündenbeı:i iıah etmel\te· ı m e us a 

l ., emın ır Cfvap a aca o.ursa a ikaten şaktıt te er a • 
değildir. C_..ünkü bu yazılar ic;inde on· d yiz. Hi~ bfr 'akit Gandi. hu glinkü 

· er hal iıtifaya hazır olduklarını rı·kas yap ld kta sonra pancar · k" 6: • H 1 JI lar için de ilJrct alacilk btifadeli birçok 1 1 1 n kadar Hint kiitlelcri iiıerinde ha ·ım 4Zl z bUD 8 
\'ak'alar v;ndır. bildirmektedirler. intihabat hara· yctittirmek meselesinde evvelce olnuımı!'ltır. Hal .. ın tiandiye muhab· 11 k·~ 

Eline iyi bir ilah alan \e iyi ::;ilah retli safhasına dahil olduiu za· tahmin edildiiinden fazla ıor· bet ve itimadı lıiOl\ dereceye Yarmı~ bu· albömünü tct 1 
kuJJanmasını öğrenen hir adam alela· man meb'uslardan çoiu intihap luklar görülmüttür ve ancak lunuyor. Bugi.\nkü \·aıiyelten anla ·ıl· 
de bir avcı olabifü. Fakat domuz :m, dairelednt gidip namzetliklerini ondan sonradı: ki pancar ıiraatı dığına göre Gandi bundan sonra hal· ediyorlar 
ayı a\ı a,rihi büyiil.. a\'Cıfıklar höyle de· müdafaa etmek mecburiyetinde gibi ince bir. ziraat Usulünün kı yeni hir ddalc davet ettiği tab~di~·de Anl\ara. 11 (Telefon) - H. f~ 
ğildir. Onun kendisine mah:.u:. u~ul· daha rn::-.i n daha ~ümullü ır ıca :-ının Yeni meb'us nnmıetlerhıin ı. 

kalacaklarandan mcclısin ekseri· Anado'uda yerleştirilmesi ne ka· •. · ı 
leri, kaideleri vardır. JJenebiliı· ki betle ~ar:,rlanacar:tn:· . . ol:ıra~r henüz belli de~ildir. G3t 
büyük av adeta ı,ü~ük mikF:ı.sta bir yetini kaybederek tatil kararı dar güç olcuğu anlaşılabimiştir. Müphem \alan hır nolit<\ ((7andı) ikinci intihap denesi meb'u.lar•"'" 
muharebe gibi bir )eydir. Mutlaka V'1mesi zaruri görülüyor. Şimdi memnuniyetle kaydedebiliriz nin halihıwrda Inı,riltere ile yaptıfr albümünün ha7.ırlanma ınr emrelıf 
başta kumanda nıe\·kiinde bir a\'cı bu- Yeni mtciisin fevkalade içtimaı ki bu işin en zor olan bu ciheti mütarekeden onr~ ~e yapac~~ıdrr. ıer, albüm tamamlanarak kendO 
lunnıak Jaıım gelir. Adanacak büyük hummalı bir faaliyete ve hararetli rr.uvaffakiyetle halledilmiştir. Onun halihaıırda ı-.tıhdaf ettığı ne· ne takdim olunmu.,tur. 
nay\·anm cinsine göre bu adam avların celselere sahne olacaktır. O sıra- Çünkü ( 927) senesinde bütün dir? Hindi-.tanın muhtariyeti mi yok· Diğer taraftar \ugün meHut 
ıerelerde bulunduğunu keşfedecektir. d l k b. k f ı. k sa tam i~tiklıi.li mi°! fırka meb·uslannın önümüzdelci 

a top anıca iıyü m~a on· gayretlere rıö-men Uşak havali· ı ıı· ı · · (G d') ·tı ~onra bu hay\·anJarı arkadaşlarile mu- • Bir ng ıı nıu mrrırı an 1• ye hap denc!"inde alacakları ,·azı 
1\asar~ edecektir. En iyi atıcıları :w- gresi bu siyasi faaliyet;n ebem· sinde (8575) tondan fazla pan· müracaat ederek bunu anlnmaş ,ıı;te· meb'u. ların fırka umumi ki.tiplil' 
ı· nn kaçması muhtemel iı;tikametlere miyct ve sıhhatini tezyit edecek- car yetiştirilememi~ iken (930) mi~. Gnndi ~o~ı ~ercce hararetle ona gönderdikleı-i ceyaplann letkikİ 
;:öre yerıe,tirtcet,tir. Ondan sonra ta· tir. senesinde kolaylıkla (30,000) ton fu t•e,abr ,-eı:mı:;tır: . • sonra tesbit edilecektil'. Cevaplı 
·ırruıa geçecektir. Bu tertibatta ya. Mtclls bir taraftan lefl'İİ me· pancar elde edilmiştir. Bu sene 0lhdefimıı: ~urna SuvaraJdır. \ a· mumiyetle gönderilmi~ bulunmaktf 
1>1Jacak bir yunlı~hk hütün avcıların saisine devam ederken fırka ken· ise muhakkak surette . bu mik· ni (tam istiklaldır.) lZl\ltRDE HAZJRLIIH_,Afl 
emeklerini bo~a götürebilir. Gandi, daha ıonra şu sözü söyle- lz,nliı~. 11 (A.A.) _ Meb'u!' intilıl cn-esi de büyük prensip i•lerile tarın (50 000) ton çıkacaaı te 

Du itibar ile 3\'CIJık yanJrz ba!'!İl bir o· y ' • • ftlİ1'tİI°: • ta hazırlığına de\'am ediJmektf 
por addedilmemelidir. Bu sporu ay- meagul olacakbr. Yeni meclis min ~dilmektedir. "lngiltertn~n Londra ~~nfe..ranı-~~da Bütün muhtarlar ve diğer 

ni zamanda ins:ınm ıehit. rnı i~leten in- valilere V-! idare amirlerine ve· iıtikpal için ümit veren diğer v~k~ .bulan müsaadatr, bı~m ı. ~edıkle-- kadar memurlaı- ınüntehiplerin 
ce bir ııan'at olarak kabul etmek lazım rilecek salahiyeti tesbit ederken mühim bir nokta tudur: U,ak l'ımızın yarıE>ı bil~ ~eğildır. Btz ~ele· bitile meşıul olmaktadırlar. 
gelir. bu salihiyeti hüsnü istimal ede· ,eker fabrikası kurulduğu ilk cek konferan ta layıklle çalışırsak me· tehihi evet defterleri birkaç gün• 

Şimdi artık :;Özü Sa it Salah:ı ttin k d ·ı · ..J • b aaimiıin neticesi. tam istiklal olacak· d 
1 

kt ce i arccı trın <ıC ıt a,ına ıenelerde istihsal edilen beher 
1
• b d ar ası ara· tr, 

Deye bırakalım, diyor ki: trr. MiJll kongrenin hede ı un an :..-----------
actitilm~ıi kat'i ıur~tte mukar· kı.lo •ek ı·n malı'yet fiyatı 45 Lu h ff. dl t f b.. R b · b C - Çınarcık domuz a·undan evel, es- 6 

T er K • ibarettir. ' Bu ak. ın s anın a JI ecep ey ıı aşın 
r•rdir. Y.•ni mecliı'n idari ısla· b f d S "' nen' · h kk d Hi di t · trı·ı· d • ııı ki büyük a\'cılarımızdan hir:u bah~ ~ ... rutu u uyor u. on .,e ın ıs- a ı ır. n s anı, ıs ti\ an en g... y i f rka umumt kitibi ,. 
h t d t ı'I d 'h 1 · b ı· · h' b. t t · t ' en 1 

delim. a esnasın a mevcu va ı er en tı sa ltına nazaran ııe u ma ı· rı, ıç ır ~ey a mın e meı .,. B d'. 'f . b l -
ıı. ı') d bı'r çoö-unun t•ka:ıde sevkı"nı· f' t dü ·· t•· Gandi be .... anatına şu ·özlerle niha· cep · un vazı esme •t a ·nt~hur Abraham a~ an .. onra • ... u yet ıya ı yarı yarıya fmUf ur. ~ b l · · ·· d' 

hakikf büyük ;ı,, nıerakhsı olarak bö- iıtiyeceği tahmin olunmaktadır. Gelecek senelerde de 18 kuruta yet '·ermiştir: ve 'u e ere şu tamımı gon 
rekçi Jbrahim B .merhumu ka)dcuebi· lstanbul valisinin yerinde kal- kıd•r dUıeceği muhakkak gö· "Millt kongre, Hfndf~tanı haricin miştir. it 
liriz. Abraham Pao:ranın zamanına ye- b d h d I Y_ardımrna m. uhtaç, .hasta. bi_r çocuk te· "C. H. fırkasınm umumi ki.J 

.,.. masmın da a ziya e terci e i · rülmektedir. Daha sonraları bir kki n H d t B tlşemtdim. Fakat lbrahim B. merhum la etmıyor. ız ın 15 anın mu· lığine tayin o)undum. un 
la rok seneler beraber bü'-·ük av p:t rti · eliği de ıöylenmektedir. kilo tekerin fabrikaya 8· 1 O ku· kadderatrnr tayin edecek konferıını;a nft b' . F rk nın ce-fi f 

, ., G . ki d . . . 1 k . . . t h.. • mu e ırım. ı a ,. &~ Jeri raptık. Onun tertip ettiği av par- • remıyece er ar111n • ruıa mal edileceği kuvvetle ümıt eıdıyorken mem e ·etımızın am urrı· ff k . . . dd~ 'Iİ 
tfJeri kusu~uz olurdu. Kendi i iyi Y~ni m'clise giremiyecekleri olunmaktadır. yeti için çalışacağını, in!'anlarm bil· mu~a a .ıyeh ıçın m.a . 1 ve.el 

k h d 1 · d'k· haııısa tecrübe eder vt'muktediı· fn!an· ncvı bütün kuvvetlerımı sarf bir atıcı deiildi, yalnız büyük av için uvvetle ta min e i en t:m ı ı AnJaıılıyorki yeni Tilrkiye milli ~ 
llzımgelen tertibatı almasrnı pe kh.·i bi meb'uslar araıında •lyevm bu··. larrn kendi gfbi in~anlan en kıymetli rek çahfacağım. Teıkilat ar 

... iktısadiyatını yükseltmek ıçın h b ı · b. · h d f h J • 1 t bl·:Jıil lirdi. Po taları kurmakta en usta RV· aktan tecrü e etme erı ızım avsa- af arrma ürmct erım e e IJ'" 
yük fabrika ve ticarethane H• muhtaç olduö-u yeni iş sabalann· ı ı ğ b. · d ğ.ldl 

cdardu daha jvj bir üı.UI bulur bun- •- amızrn a aca ' ır ·~ e 1 r... rica ederim. 
J hibi olan, komisyoncfıluk ve da b'ı t k zo luklar o··r c k it' d. t h ı· h kk da dün ge da ı!a muhakkak muvaffak olurdu. r a ım r g e e • ın 18 an a Ya 1 a · ın · Antılyı viltyet meoliıi 

Davet ettl~i bütün arkadaC1ların1 da mütuhitlik gibi itlule mtşgul tir. Falcat bu zorlukların hiçbiri len telgraflar ~unlardır: A t I lO (AA) Umu' 
~ 'J h h 1 f'k Allahabat, 11 (.!..A.) - Kongre t·eisi n aya, · - .. memnun ederdi. Poı;ıtaları tertipte Ye ususi yaıı ane ere ma r biıi ümitsizliğe ıevketmemelidir. 'li t ı· · b ·· 

181
,if 

bulunan t•vatın 1•11·mlerı· ıı'kre· Ç M .. Jawaharlal Nehru, umumt bir iç- vı ye mec m ugun me .,. ldmı:«etiin fikrini şormaz tam hir ~t·du .. linkü yapılan hataları tamir. 93 J blJ' 
dilmelctedir. timada ıııöylediii rıutukta kongrenin ikmal etmiştir. 1 vi iyet _J 

kumandanı gibi hareket eder, hatır noksanları ikmal ederek "'nihai >.·e". i hir yu,·arlak ma~.a . konfeı-an ".' a çesi 668,8,34 lira olarak ka(/Jb" 
PÖnUI dinlemezdi. Kendisi 111on rlere· "'"-et ve r:-·k .. et Bewler muvaff k l ak - kü k H ~ "'n"' rı •· , a 1ye e varm mum n ı::;trrake karar ,·erme8ının anca ın· ediJmiştir. Maarif için 297, 
rede miitcvazı hiç bir iddiası olmiyan Mütir Fevzf paıanrn yaverleri olduğunu Utak şeker fabrikası distanın tamamen f·tiklalini elde et· N f• • · 248 950 lir o.JeJ 
bir zattı. Bundan dola), onun her de- . ..c 

11 
. 

1 
.. · d t f a ıa ıçın ı • ~t 

Ahmet. Iımct patımn yavqleri tccrUbesi pek ıüıcl ispat et· nlCst a!lkeıı ve ma ış er uzerın e e . • . . z· ,,.. 
dijini memnuniyetle yapardık. l918 ıı, ,.e murakabe hakkrna malik olması n11ştır. Mlite~akı. tab.sı1at ır t 
~cnt!'i kA.nunuevel bidayetlerindt ı. Fikret Beylerin t•lepleri ile te- mektedir. gibi ~artlara bağlı bulunduğunu beyan Baytar, Sıbhıye ışlerıne ve il' 
francanrn (Godima) köyünde tertip kailde sevkedildilderi soylenmek· .At.cA.cet A.ıuH etmi!lltir. nu gayeler temin edilmiye· teferrik masraflarına aittir. 
t•ttiğimiz bir büyük a'·da dört gün zar· tedir. Keadilerinin yeni İntiha· k 

1 
·· d ı · ·e ·den bir ; 

N"uht ... Jıt mubttdefcd" ce-. o ur, a muca e eınn Y nı • B k t f ıd fında, on altı karaca, dokuz domuz, batta meb'uı'uğa nam%et gös· ~at daha §iddetle baslaması ihtimal lf an ••ının a•arru 
bir de giyik vurmuştuk. Bundan ma· terilmeleri iht mıali vardır. Tekdiri _kıylT'.•t heyetleri dahiHnd~dir. M. Nehru nutkunun s?· klfah artbnlclı 'I 
ada yine lbrahim B. l\.aramül'seldt bir bllgun gıd yorl•r nunda demi tir ki toplanması derpış Ankara, 11 {T.elefon) - .• 1~ Ba·rıff 

11' 1 ·~ ,\ H u1·ı\ glinde arkadaşlarile 17 domuz rnr- 6' Gayri mubadillerin emlakine tdffen yuvarlak m~sa . kon~eran~r~~a t~sarruf kumb~ıa~arı kuı a m ~ , 
muştu. Ytu mu\'affakıyetli neticeler ~ Fik·zof .• ıuttıııı tefı il.unııt münde· k t t kd. t L .. y elde edilecek netıtelerın 11;tedıinuz nı senede beş hın Jıraya çıkarmd3"' 
d · d' k. h b h L.I "" b - t .. ıyme a ır e me" uıcre u· • . . . . . d" B k .d bf " ,. e ıspat e ıyor ı mer um u u ·us- rccaıımııın ço uı:;unı ınc nı lUguıı ~ylerin hepsıni ttnun \'e b1zı tatmın rar ver ı. an ·a yenı en rçoı. 
lardıı maııle d yeri boş kalan hir •· dcrcedilemedi. Oku) uculırımmiın Ö%ür naniıtana gidecek dört h.ey'etin ,debilectk mahiyette olacaklanndan leı·de' şubeler :ıçacaktıı·. 
matördU. dileriı. azaları bu gün hareket edecek- tah~n ~min değilim. Hukuk mezunlan ceıni1' 

BtiyUk avcılık bü bütün ha§ka hlr •rıt_ıı "'~, .......... ~ ............................ ~ 
d . 0 k dl 1 h . motorle hır saat mesafede sahfldt bar ey ır. nun eli s ne ma sus ınce- .. . 

. . . koydUr.. Ren Çınarı manzara n nıe\·· 
ltklen adttı vardır. Daima ışın ha· ki itfb ·ı y l d d h ·· ı b . arı e a ova an a a 111ze U· 
tında bir kitı otmahdrr. A~cıtan an· luyorum. Yalnıı mevkiin rüzelllii mi .• 
crlan o idare etmelidir. \ e yalnız o Çrnarcıfın l•Y•t ılizel bir de suyu vıtr 
kon11fmalrdır. Elinde her tüf qi olan dır. Bn ıuya Hasan baba auyu derler. 
aYCı poıtaların kurulacağı esnada fikir Su membaı Çınarcıktan ~O dakika u
beyanına knlkal'IB, i in ruı salata.ar zakta bf r d~ın tepesindedir. Bura· 
gibi bir netice vereceiine hiç §Üphe et. dan köyü ku§ bakıfı ıörmek, etrafın· 
memelidir. Bu disiplini yalnız av sa· daki meraları, dallan, ormanları n 
halarında muhafaza etmete gayret d· nihayet dtnizi seyretmenin ıevkine ne 
melidir. Akşama avdan a~det ediJdii'I ben, ne de nhdR~Jarım dftlta doya. 
vakit, her avcı arzu ettlfi, ıstedffi kon· madık ... , 
!transı vermekte erbest bulunmalıdır. y 1 ro•· uht r a o\·anın :1 1\ m el·em, gayu 
lyl bir bUy~k avcr olabilmek için h~r kaymakamı Şakir B.ln Çınarcıtı da can 
§eyden evel lnsanın soluk kanlı, ve bıl- landırııcafına eminim. Çınarcık nahi· 
ha.ua sabırlı olması şarttır. Büyük a- ye müdürü Nuti B. Çınarcıkta bulun
nn J\t olduğunu bllm~k, a~.ıa~~k IA· duiumuz müddet zarfında istlrahab· 
zımdır. nugtin her •lıne tufegı nlan mızr temin hususunda bizleri cidden 
hlr fnaan bir bıldırcın aHı r olabilir. mahçup edecek derecede yorulmuştur. 
l<'akat bir büyük anı hk bir zam'.lo .. Bu zatın köy ,.e köylü hakkındaki dü· 
Görülüyor ki bliyük avcılık kuş a\·cı- ,üncelerini ~on derece yüksek bulduk. 
hiı gibi kolay bir i değildir. Otıun E a en köyün yollarının n saireainin 
kendine mah us sarsılmaz kanunları infü.amı da bu gencin ne kadar pyret· 
\llrdrr. Hundan bir ay mukaddem yi- Ji ,.e vazifeşinu bir r.at olduiunu İS· 
ne Çınarcığa yaptığımız ilk büyük av pat ediyordu. Keza Çınartrk e~ıa·afrn
parti inde ekseriyeti acemi ıt\·crlar leş- dan Süleyman, Ahn1et. Muhtaı· Ahl\tet 
kil ettiği için birçok domuzları ka· \'e A laa ttln Ef. Jer bize son duece mi· 
~ırdılı;, hem na~ır kaçırmak. Bir günde "lafirpen·erllk ıtöstermi'h~rdfr. tık ge· 
~O kadar domuz C"ıkardık tl domuza ce ~ere(imizc \'erdikleri ziyafet daima . ' 
tiifek attrlar. Yalnız üç domuz \'tırul- Tokatlıyanda yemek yi~n arkad:t§la· 
du .. Bu üc domuz da na111l<:;a iYi a\'CJ· rrmızı bile hayrette bıraktı._ Bu ıe· 
!ara teı;adÜf etti ,·ok~a bunla; da eli- \'ahn hepsi bize unutulmaz hatıralar 
ğer domuzlar ıibi . grdıklanmadan ka- ya~ftttrlar. Çınarcıktaki avın idıue
~acaklardı.. Şimdi mnzuumuza gt>le- ·ini tecrübeli bir anı olan eşraftan 

Hm. Çınarcık avından konuşnlım. Ya- Süleyman t;f, ye \'erdik. Birinci ~ün 
lovayı herkes biliyor. Çınarcığı bilenler i~ln Çın:ırcıiın cj\·arında a'·tanmıya 
pek azdır. Çınarcrğı bize avcılık me- karar verdik. tik avcıhirn heyecanı 
r.akı kazandırdı. ç .. n::::crk Yalorn ile bizlere aect rahat qyklJ uyııtınadı. 
Katrrh daflan arasında. Yalovadaıı (D~vamı varın) 

lerdir. Heyetlerin faalıyet saha· Londra, 10 (A.A.) - Salahiyettar tinde intihap 
lan temdit edilmiştir. bir membadan bildirildiğine göre mu· Ankara, ıı (Telefon) _ Hukuk I 
Eprotisalyo mıntakuında bir he· hafazak!rlar Hindistanda yeni bir YU· zunlarr cemiyetinin teşekkülüne ai& 
yet Adalarda, Şarki ve merkezi varlak ma~a konfer.ansı ~~oplanmasına nuni mera,lm ilkmal edilmiş, re~ 
Makedonyada birer heyet çalı- ''.43s itibarı le muhahf degılse~er. de. ha- adliye müsteşarı Ferit, ikinci reılf 

kt H ti b b 1 . d lıhazırda bu konferan5a ıştırakten meb'uı Salihattin :Se~·eı umumt "' 
ııca ır. ey~ er era er erın e . . · 1 · H. d. • " --' 

. . .. • ımtına eylemcktedır er. zıra ın ıs· life hukuk doktoru Baha Beyler *" 
sandıklar ıçınde dosyalar golür· tanın bugünkü ,·aziyet ve ahvalinin . 

1 
d .. 

'- d' l T kd .. k mı~ er ır. meıde ır er. a ırı ıymet mu- böyle bir konferansın içtimaa. d;,.nti Gazimiz nutuklarını 
amelesinin üç ay kadar süreceği için muvafık olmadığı mütalcasmda h ' I I 

d ,. ... f ka 1 azır ıyor ar -" tahmin olunmaktadır. bulunmakta ırlar. nluua aza r ar e- A k ll R .• ··n>bll" 

Mugalataya 
bakınız 

Satnt - Brice Le Journal 
gazete!'linde yazdığı bir ınaka
ltde Büyük M. Meclisi intiha
batı yeniİeştirme kararın
dan bah!Jederken bunu muha. 
liflerin hurrlanıp tertibat al· 
malarına meydan brrakma. 
mak kin müracaat edtlen bir 
slyasf-manevra ~eklinde telak· 
ki ediyor! Son zamanlarda 
'J'ürkiven ait bütün hadise
leri iı: Fırkası ve hükumeti 
a lt>yhine tefsir etmekte bir 
ze,·k duyan bu fransız muhaı-. 
riri be' alh ay evet Serbest 
fırkanın teı;ekkülü doğrudan 
doğruya bu def & tecdidi inti· 
habat kararı veren Millet 
!\lecli<:inin yardımı ile olduğu. 
nu \'e bu suretle tef'ekkül e. 
den mu halef et f ırkasrnın da
ğılması da snf 1',ethi B. ve ar
kadaşlarının kendi teşebbüs- , 
)erile vuku bulduğunu hi~ ha
tırlamak i temiyor. 

velce teklif edil ntiş olan mütekaddin1 n ara, -: ~ısıc~ _, 
tahkikatın henüz başlanmamış bulun· Hz. Ankarayı teşrıf ettılrlerı I tJ! 
duf m Heri ıürmektıdirler. M3.3ma denberi hergUn ~ileye k• O' 
fih Hint meselesine bir sureti hal bul· fırkada meıgul olmakta ve uıO 
mak için ınuhafu:akıi.rlarrn ~arfedile· mi kongrede söyliyecekleri o"t' 
cek mesaiye iştirakten imtina etmele· k l h 1 kt dırlfl'' 
ri hiç bfr suretle mezuubahis deiildir. Funkesfasdarını 'h~ıır 8~1 ~ ~· 

ev a i e mü ım o an u ..:.İ 
:ne~~ aıemın ı e tukla, Büyük Reisimiz fikirler·~. 

it bınk••ı y•nı fUbtler e9eoak zamanında beyan etmiı ol•':,, 

İf bankası yeniden birçok şu· larından daha evvel bu yo t• 
beler açmağa karar vermiştir. vaki olın tahminlere itioı•t ı 

Memlekette tanrruf hareket• memek icabeder. ___.. 
il nıiye nıaaşlcırı yold~" lerini ilk defa kuvvetle ortaya 

atan Türkiye İf bankası ayrıca 
ç9cuklarımızda tasarruf fikrini 
daha kuvvetlendirmek i\in bu 
ıene daha ieniı yollardı yürü· 
yecek ve hersene kumbara sa· 
hiplerine daiıthğ'ı 2000 lira mü
klfatı 2500 liraya çıkaracaktır. 

Bunun için kumbara uhipferi 
arasında ıenedc iki kur'a çeki· 
lccek ve her defaamda birinciye 
750 ikinciye 250 ve sıra ile çı· 
kın diğer mütebaki on numara· 
yada yOzer lira verılecektir. 

ması başladı de' 
Müstehikkini ilmiye ile b•,ıtı 

mei hayratın Mart l 931 b•f' 
aylık yoklama muamellhıı• ~,rt 
!anacağından alikadaranı? t r•" 
1931 pazartesi gününden ıtı0;0.,e 19 Mart 1931 perşembe ~hJ .,e 
kadar lstanbul ve BeY0.1' ki' 
Üsküdar müftilikleri vaııfe. ıı· 
1 1 · t tmelerı em erıne müracaa t ·tdiril"' 
tanbul mUftülüğllndcn bı 
mektedir. 



Tetkikat için 
Sehrımize j()() Belçikah 

doktoı geliyor 

1 Cemiyetlerde 
-~~-

Bir çocuk sarayı 
yapıJacak 

On iki nisanda Champollion 
vapurile şehrimize 300 ~elçikah 
doktordan mürekkep bır grup 
gelecektir. Doktorlar Istanbulda 
bir hafta kadar kalarak Tıp f~
kültesinde, hastaneler de ve. dı
ier sıhhi müesseselerde tetkıkat 
yapacaklardır. . 

içlerinde beynelmilel şöhreti 
haiz bir çok doktorlar da olan 
cwup bu seyahatleri için Şampo~
a· h - olarak kı-lion vapurunu ususı 

ralamışlardır. . 
Doktorlara lizım gelen te~hı

. · 'n Turmg latan glSıtt'rilmesı ıçı . . 
Klup teşebbüsata jlİrişmıştır. 

Belediyede 

Sü-;pagop mezarhjı~ kıy
meti teapit edıdı 

Be o~ lu kaymakamı Sedat, 
yl kglar müdürli Süleyman, 

mezarı 

H b. mahallesi muhtarları ve 
- ark'ı~•d mürekkep bir heyet 
uç ışı en 'd 
dün Sürpagop mezarlığına gı e-
rek tetkikat yapmışlar ve ~e· 
zarlığı kıymetini . 2,40~,000 lıra 
olarak teıbit etmışlerdır. 

Birkaç güne kadar heyet ta: 
f dan kazanç beyannamesı 

ram 'd . 
tanzim olunarak tapu ı aresıne 

verilecektir. 
Mezarlığın içinde 25 sene ev

vel yapılan kilise yerinin de me
zarlık arsasından olduğu yapılan 
tetkikat neticesinden anlaşılmış· 

br. Bu kilise arsasının da yeni 
kanun mucibince belediyeye 
devri lazım gelmekte isede, be
lediye dini bir müessese olmak 
itibarile bu kilisenin bulunduğu 
yerden feragat etmişti. Bu yer 
tabuya kaydedilmiyecektir. 
~.J .. •••k r•r ••rdeki benzin 

depoları kaldırılacak 

itfaiye müdürü yaptığı tetki
~at neticesinde şehrin dar ve 
.;alabalık yerlerinde gayri fenni 
1İr ıurette yapılmış benzin de
ıolan bulunduğunu tesbit etmiş 
"IU hususta birde rapor bazır
.... mıthr. 

Bu raporda bu depoların siir'
tle kaJdırılması, tabi olacaklarr 
artJar hakkında bir de talimat

ııame yapılması .zikredilmektedir. 

Ticaret odaaında 

\l.ıntaka l<ongresi bu 
haft~ toplanıyor 

ticaret odası mıntaka kong
si ayın on dördünde toplana
ıktır. Kongreye viliyetlerden 
lllalardan birer lıa ittirak ede
elc Ve istanbulda mevcut tek· 

mil devair rüeıası da davet edi
•ecektir. 

Bakt~rİy.l!og ihsıın B 

Baktriyolog ihsan Sami Beyin 
şahsi teşebbüsile geçen ağustos 

içinde "Sültanahmet Çocukları
na bakım cemiyeti ,. namilebir 

hayır müesseseıi m ey d ana 
gelmiştir. 

Bu hamiyetli cemiyetin şimdiye 

kadar ne yaptığını öğrenmek için 

dün müessis ihsan Sami Beyle 
görüştük dedi ki: 

- isminden de anlaşıldığı gi
bi cemiyetimizin gaysi fakir 

çocuklara yardım etmektir. Mad
di imkan nisbetinde gayemize 

hizmet ediyoruz. Şimdilik fakir 
Mecli• mazbatayı bugün hasta çocukları tedavi ediyoruz, 

müzakere edecek 
Bir nizemname jftjn (22) birt AdJ .. iliclarım veriyor ve sair ihtiyaç· 

'f Fırka grupunca, iye encu· 
lire hakkı hüzur ! meninin tefsir tezkeresi etrafın- larını da temin ediyoruz. Muh-

Ticaret borsasının yeni nizam- da cereyan· eden müzakere ne- taç olanlara elbise v-e ayakkal:iı 
n;ımf:•İ ha:ınrlana'tak il<tısat ve- . ticesinde he~eti mansusaca aleyh- da nr~kleyi1t.·'l8ft., be,rnnt bir 
kiletine gönderilmiştir. lerindekarar verilenlerin avu- çok kimsesiz çocÜkları giydir-

Alikadarlar yalmz nizamname- katlık e ·' ,,emeleri esasımn ka- d d .. h. 
bul olu Tunu dün yazmıştık. dik .. Kış esnasın a a mu ım 

nin yapılması için bir seneden B ., . b ı· mı'ktarda balak yagv ı dagv ıttık. u husustakı maz ata mec ıs-
fazla çalıtıldığım ve bunun için te . bugün müzakere edilecektir. Ccmiyctimııin 350 azaıı var-
toplanan ticaret odası ve borsa B k ti k k u 

una nazaran avu a 1 anun • dır. Esaslı varidatamızı azanın encümenlerindelci azaya 22 bin nun 7 inci maddesinde "avuka-
liradan fazla hakkı hüzur veril- hn sui şöhret sı.hi~i ~!maması,, vereceği aidat teşkil eder. Fa-
diğini iddia etmişlerdir. ve ayni kanunun 8 ancı mad~e- kat müzaharetlerini minnetle an· 

Dün bu hüsusta Borsa katibi sinde '·avukat eğer memur ıse dığımız. müesseseler de vardır. 
umumisi Nurettin B. bir muhar- cevazı istihdam kararı alması Bilhassa me1aimizi takdir eden 
· · · h kk ı şarttır. denilmesine göre avu-rırunıze a ı hüzur miktarmın katlan~ da memurlar gibi ce- Aff't kanım bittahsis cemiyeti-

tesbiti için muhasebede tetkikat vazı istihdam karan almaları Ja- miı için "Vatandaşlara medeni 
!'aptırdığını söylemiştir. zımgelmektedir. bilgiler,, namile bir kitap yaz-
MübayHcıların bütün iıtedik· Aıı karar heyetinin tetkik e- mış ve bu suretle cemiyetimize 

leri reddedildi demediği 90 küsur dosyanın bin lira temin etmişlerdir. 
Borsa hey'cti idaresi dün top- mukadderatı ise yeni mecliste 

lanarak mübayaacıların talebini yapılacak bir teklif ile tesbit Cemiyetimiz, Halk fırkasının 
tetkik etmittir. içtimada müba- olunacaktır. Bunlan tetkik ve Sultanahmet Çocuk muayeneba-

l 'dd' tt·~. 'b' . bir karara rapt için Ali karar nesinin bazı mübrem ihtiyaçla-yaacı arın ı ıa e ıgı gı ı ıım- heyetinin kısa bir müddet daha . . 'b' kd. 
sarların himaye edilmediR-i ve nnı temin ettığı gı 1 na 1 r ·-
. . t faaliyete geçmesi muhtemeldir. dımda da bulunmu•tur. Bugün nııamnamenın amamen tatbik Istanbul barosunda bu esastan y 

edildiai kanaatına va 1 kAnunuıani içinde yapılan yeni 0 rı mış ve avukathk edemiyeceklerin yedi, 
mübayaacıların tekmil taleple· sekiz kişi kadar olduğunu tah- idare heyetine devredilmiş 1620 
rine ret cevabı verilmiştir. min edilmektedir. liramız mevcuttur. Bu seneki kongre üç gün de· 

vam edecek ve başlıca şu me-
selelergörü•ül kt' . 

1 ., ece ır. 

- Mıntıd~a odaları mukar· 
reratı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(çizgilerle fikirler: Kafanızı ve kalbinizi besleyiniz 
'J. - Mıntaka istihsal ve ihraç 

m~ddeleri hakkındaki rapor. 
. - Ankara uınumi kongre-

ııne murahhas intih b K a ı. 
ongre İstanbul ticaret müdil-

rü Muhsin Naim B. tarafından 
açılacaktır. 

Avrupıdı bira i9in Anıdo:u ır
. P•.sı tercih ediliyor" 

~ı~ah Avrupa ticaret memle
ketırnızin odaya gönderdiği bir 

br~pora göre Avrupada bulunan 
ırçok b' f b 'k J.t ıra a rı aları bira ima-
•tında A d t • 

b na o u arpasını tercıhe 
f a~l~ınışlardır. Bilhassa Alman 
• rıkaları Türk 
ehetnıni ti' . arpası ıçın 
old ~ ye 1 sıparişler vermekte 

ugundan ·· ·ı· tab ·ı· rnumessı ımiz, müs-
sı ın elind k. ' •at e 1 -... ... ; u.cuz yere 
nıanıuını tavsiye etmektedir. 

Toprak beslenmek ister. Yal

v mur ve ha va onu 
nız günef, yag . . 

v ı. 'fi değıldır. Onu 
beslemege " k 

k talarlı besleme , daha baş a vası 
. . . arttırmak Jazım-

onun nımıyeımı 

dır. 

insan kafası da öyledir. Onu 
da beslemek lazımdır. Kafayı 
okumakla besleyebilirsiniz. Oku
rnakla asarların fikir, tecrübe ve 

hareketlerinden istifade eder, 
bu sayede kafası ve kalbi olgun 
ve büUin bir adam olursunuz. 

Bunu havai, f'.aydasız ve boş 

eserler temin etmez. Bunu özlü 

fikirlerle dolu, giizel lisanla ya

zılı, yüksek telkinleri muhtevi 

eserler yapabilir. Siz bu eserlere 

rağbet ediniz. 

YAKIT 12 MART 19H -

Ba1Kf1TI i aftası 
Turing "uı o hazU'

hklara başladı 
Cemiyeti Akvamın 16 ınar!ta 

yapacağı içtiınad.1 beynelmilel 
otomobil seyrisefcrleri haklonc a 
müzakernt ce:-eyan edecektir. Bu 
münasebet le l 3 ve 14 nıa rt c.a 
Cenevre de beyne milel Tl ıri5t 
ittifakı kongresi f opl anacaktır. 
Muhtelif milletlere mensup T uriPg 
klüp mümessillerinin iştira:C 
edeceği ' bu kongreye Türki} e 

Turing klübü de davet eclilm;ş-
tiı. 

Kongre de gümrük muamele
leri, yol işaretleri ve tripting 
meseleleri ve otomobillerin bey-
nelmilel seyriseferleri müzakere 
edilecektir. 

Nisanın son haftasında fstan
bulda yapılacak olan Balkan 
haftası için Turing klüp hazır
lıklara ba,lamış ve belediye 
turizm şubesi ile temasa geçmiş-
tir. 

Bu hafta zarfında şehrimizde 
turizmden bahis konferanslar 
verilecek, balolar, eylenceler 
tertip edilecektir. 
Diğer taraftan T ur:ng klüp mem

leketimize seyyah celbi için muh-
telif şekillerde bir çok yeni afiş
ler tabettirmiştir. Bu afişler ec
nebi memleketlere · yollanarak 
büyük otellere, vapur ve seya
hat acentelerine kalabalık yer
lere asılacaktar. 

Yüksek faizle 
ikrazat yok 

Son zamanlarda az. bir serma
ye ile ortaya atılarak yüka;ek 
faizle para ikraz eden bazı kim
selerin açtakları müesseseler ve 
bunların muamelatı dikkati cel
betm işli. Hükumet bu müesse
seler muamelatının teftiş V,!! mü
rakabesine dair milhim ~iF ,-\1,i~m;~ 
name hazırhyarak devlet şurası
na vermiştir. 

Bunda halkın rehin üzerine 
ikraz.at suretinde ağır faizlerle 
dolandırılmasına imkan bırakma· 
mak esası nazarı dikkate alın
mıştır. Bu müesseseler beş bin 
liradan afağı bir sermaye ile 
açılamıyacaktar . 

Müesseselerin bütün m\lamelatı 
hükumetin daimi konlrolu altm-
da bulunacaktır. Alacakları faiz 
miktarı mevcut mürabaha nizam
namesine göre azami yüzde 9 
olacaktır. 

San'at mü•abakamız 

bir kuponla .•. 
serginin en güzel 
tablosunu bedava 
· alacaksınız 

Jliistakil ressam l 'e lıeyl:el· 
traşlarrn /Jc'!foğlunda istik· 
lal cadd<•sirulc .3/0 mmmrada 
Mr serfli (lçtıkları malümdm-. 
//u sergi miinasebdile ımn'atı 
tcşı-ik içi11 bir miisahnka n.r· 
tek, 11autc11in sondan ikinci -~rı 
yıfasuıclcı bir kuıw11 n ·riyoruz. 
Takdim t'ltiğimiz kuponla ser· 
qiye gitfecek olan okuyucula
rmıız bu kuponu göstererek 
yüzdt• elli tenzil<illa yani on 
kum§la girt•bilecekler ı ·e. içer. 
deki be[jc>ndiklcri hir tabloııu 
parasız almak ilıtimalini de 
kazanmış olacaklardır. JJu da 
şu suretle olacaktıt. 

Kupon sahihi, esaıwn h<'p· 
sinin üu rinde numara olan 
tablolardan t•n bt•(İ<'ndiğinin 
numarasım kupona, adresile 
beraber 11cızacak ı·e sc·rgide 
f,u/wıarı ( Vakıt mii..~abaka) 
k1tlusuna <1tacaktır. · 

Serg i kapandığı zaman fop. 
la11a kuponlar tasnif edileC<'k 
ııe <'il çok beğenilmiş olan 
tabloya n 11 r•erenler arasında 
kur'a çekilecektir. Kur'anın 
ısahct ettiği okuyucumuzn 
(J' AK/1') o tabloyu hediye 
edccekt fr. Bu tabloların l.ıy
meileri 150 ile 300 lira ar01ıın
dadır. 
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Bu balık da beni sev- Yazan Salih 

• ZELZELE NEDJo;N HA~II .. 
mez takat ben onu yerım Arz kışrı hir noktada bozulur 

.. Baıka akııamuı meyil ııe ln er;- .) akut diğer bir ehepten dolayı satıhta 
riilıünü kazanmak, ~'.e ~azamlcuı ki kayalarda bir tazyik ' 'e şekil taıh;. 
muhabbet ı1e irl'eccühü kaybet- ıi hasıl olur· bu hal bilha sa arz kıs· 
mek uiizünden dünyada //illı.<l,Rsa rının dağ siİsile i teşkil etmek üzer~ ı 
gm·ptc <'~. a~ dostu olQ.ll mı/tef. kınımlandığı mevkilerde görülür. Ba-
lcrdcn bırıgız.,, . zan bu taz) ik altında kalan tabaka.! 

. B~ a~ırlal'~ . ~·az!~ 11 S:ımıpa.~a~~ı~le )ar kayar H~ diğer taraftaki kayalarl 
~ezaı BeJfenclıdıı._t:z_un _enelet \\ıu- bu çukura çöker. Bu ka)ma ,e çöknıe
pada ya~amrş, eskı hır dıplomat olnn nin ha ıl ettiği darbe.re zelzele derler. 
üstadın Anuımda clo"'t hulmnk H /'H- E h f . 1 ı ı 3 sene i '!.7 ağııı;-

d d t k 1 h . d k. d •. n ma u z~ zc e 

------
Franıızcava ne oldu? 
Bizim gazete Klot F arer hak

kında bir yazı yazm19tı, bir 
delikanlı mes'ul müdilrOmüzft 
döğdü. 

Haber alıyoruz ki hapisanede 
bulunan Haydar Rıfat Bey de 
kendisine Fraosııca dersi verdi
ği bir gençten dayak yemif. 

o f9\9J. 91ilteh•••••ımız cevap verlyol'" 

rupa an mc e umma ın sı~ e ı. il· tosunda Krak,ıoada nıkua gelmi tiJ· . 
. ünceleri 19 uneu nsrın be} Irk dıplo- D • b '" ··ı... bi~ ku•mı urmu , e in fi · -ıt GraleJo~ imzaltrını ıönderen olduğunuzu fakat buna ra,mtn .,per 

· d • · h" ·· 1 t 1 agın U) u. ~ B h k · J k t d • "ddia ,. maaı e ebıyatına aıt ıı· omc' en >a • lak :~000 kilometreden toıı ate i gihi dıı a ar Ve iç İ karilerimize cevaplarını \'eriyor: Jl~i feY ere mera aıı ı~ınr:ıı ı 

Ne oldu bu Fransızcaya? Her 

halde Viktor Hügooun dili artık 
tekinliğini kaybetmiı olaca~. 

ka bir _şey dt•ğildir. 19 uncu a nn Tiı. ,_ .. ulmuştuı·. (İmzalar numaralıdır) derim. Hatta pek kuvvetli bir kanaa~ 
,, Havalar bir kaç gUndilr-fey- d' · • · fdf' kiye dıplo~ah A\ nıı_>_'ı .. m~rn~ekatJern.1- S\SMOCRAI! LAR ZELZE ua t tan kulağına kurtun _ iyi No. ı _ Asahf karakteriniz var. le sö)'Jiyehilirim ki; ken ıaız ıçın 

de sempatı yapalım ozunu agzında hır NA. iL KA 'YI>EDJ<;RI.EU? Çok ç.allf•ıktaa h!Şlaamaunuz. n,r al olmasına _rağmen sine~al~~dat 
•- k "b' k ıı t A gidjyor. B.ıııdem ::ııg· ar1 

.. rınd11, erik ri · f h t b d h hasret•e O'Ornlr "~':' sa 
1
.z gı 1 

·u aqmı-:; .11
:· .~·~pJt Bir tram\'a.) da gideıken yazmak is- TI .,, T~ ~ye ıirio4'Uiü lnx•" v• r ve iamı· sır 0 aya 1 ır a 8 ~ • 

bı~ı aevmıyoı:, A_vrupa)\i sırıı! .g~ı·un~- terseniz kağıdın kur':iun kalem altınclıı dallanoda pembe ve b~ya:ı: çi- ı.e lüzum l~~iaiL o~ııJWttt&n faz. mek için hoşlanmazsınız. 
mıyoruz endışesı adeta Hahıalının ı-u- d w .. .. .. .. 1 t . m n-ı·:ı çekler gözükmeğe batladL Eğer, ı .. si,; ninsa i•\eri v• da)ıa (azla tica- Hassas olduğunuz. muh. •.kkaktır. Ç~ . . oyna ıgını gorursunuz. e sı o,,, • · -rt ~ !'! "·'r -... T \"\ E l'JJ' 
pUrge sakallı diplomatı.arı ıçın de~uni fın esası ~una benzcı·. Hir mürekkepli .. oğuk ve kar geri dönmeıae, ret v.e alış veri§ muameleleri zevklen· buk aflar ça~u~ 1Uleraıau: ... n za 
bir maraz olmuştu. Re_-:; ıt paşaclan._ ~ev kalem ağır madeni bir cisim rnsıtasi h• bahara girdik demektir. dirir. Çok nikbinsiniz. En Çttfn işleri tarıafanız en .kii~~ ftye Wk buy\ik kı~ 
fik paşaya kadar redıngotlu ı·ezır er . t k . t• d 1. • .• 1 · altın Kırlara yem y••ı"I bı'r sr.rtö haıo::ıarabilecek hususiyetiniz var. C:id- ~e.~ v•rw.en.adu. . . ıs ı rar \'ıtzıyc ın ec ır. na emın • • · "'T o l(:';' ~ i T..ı 
"'"kallı diplomatlar hep hu ılletın za- d k" k. _ t hk urette mcı· dfvetten ve intizamdan hotlandıfınız ~ - H~ ~arakter niz var. 1111. • d 1 a · ı agı vere mu em s · gerilmesi gül f;danların' konca- " w 

·n.tn, zaman sar alarma tutul u ı_ır. b t b' . • t .. r· d bulundurulur. anlaşdıy•r. Tuttujunuz talı: işi Wtir- mizlikte·"·ho~a. ı;ı_m~. nıza .rfgqıen mu d k. ·· ·· k ıı d u 11 
mi ne uze ın c lar konması uzat. degw il b d ı Dil h llntta o ka ar ı. ırnpıırge sa ~ ı ıı>· ,1 1 1 k 1. ,, 1 altınd •ıkı" ,. • •tk en ku°'tttli tar..Cını.tt\ır. tazam m e ısınız. nyayı oş 

· ı.e ze e vu ·ua ge ıncc n.R cm • • Garip bir te•adilf eaeri olara~. -, f h • tJ d 
'oraatlarrn bu kodrnsu mem~eketın ı u- kfı • 1t ileri geri sallanmağa haşlar H' 'T .J 2 _ Muntazam ve dirtst qr~kte· ren ı-e hadiseler assasaye e e 
'rnnda sinsi bir ürperti hnlınde .)ayıl- k gl h k' w t .. . 1 b·r takım "ız hava bahara dönerken içki ~Üt· riai.z var. Aı '-"'bm.t r..akmi• İ!l&Jn~n zevkine gör~ mu_h_akeme e..d.e.n.. nikbi 

.. t. . . a em u · agı uzerınc c ı ·· l d • f ı· ti k ,.., ~ ··>T " m-:ır ..ı ı.. ıh. fili&, bıazı ~damlard&n ışı ırşıııız. man arı a yenı aa ıye ere o- e"'n\fet v" h~uryp• ııt<>.hi"şiniz. Çok aı çahşku yfnıhlflere uuşgun v~ " 
.,_ rr -.ı· b hal Ayrupa hu ler bırakır. yuldular. Bir tanadıg· ımız, bir bu 1 ı h b d"d ıa'fı o)An biriaiciniz. 

4"' e • .,..ım. _ \1 ne. . . .. . · -· ... ~· ....... -~'"''"'""-""'!'!'·--·-"'"" ... ni~bin ye ti\•n~edM \tY,tt a an ~ ı§o assa tt ya ı ' "' ~ ~TfA-ı 
:1ı ae der? Bu soı, müthıs bır sozdıir. ,·ilmez mi? haberlere bir de yeni giren m~vı- ~an Vf her pye oldu~u kıymetten faz. . ~ - :Ni~~~ \_\a~ekfti~i~ var. Fa 
..: .... ,,eJerçe me'81eket in~anlarının ruhu- Hangi a\'cı ı,olay avlanan hıldıreın simin parlak semasına ye,.ren tasını vermiyen bfrieislniz. intizam- ıddıa edehılırım kı kendınızi pek az 
, :ı bil" kurşun gi~i i~ledi. Ilabı:lli kıv- ları, kurnaz tilkb • t~rdh etme~·: çayırlara baktı da: dan hoşlandığınızı ve bilhassa hi~ bi.r man m.es•ut tela~ki ~decek ~~d~r 
n nch, Avrupaya hoş görünmek için Ordul;ırile, <Jmw:nınalarilcı fabrika- - Ya.-abbi, dedi, aclamcaiaz· §eyi sinirinble muhakeme et111edifinı- diselen husasıyebnlzle elçayo 
··.:ırıklaştıkca. pısırıklaştı. Bir yerde larilc. diploınatlnrile müstemleke nn- lar bizi, gül mevsiminde içki %i iddia ederJıa. Jıiatıi çok ehemmy~t- nuz. Hassasiyetiniz de kuvvetli 
hir gürültü oldu mu... , anların edebi) atı 'e edebiyatcıları da tövbesine çaiırıyorlar. le kar.lalftaaıı ep suAl• ~rafınız- iildil'. Hex teY• ~ıygae&indea az ve 

Padişah mü ell:lh istihi önfüıtfe, dü:; hu memleketi se\ehilir. Fakat bun<lan K J 41r. H~~ ffXler~fJt ~aha f'lzla tez. f•ıla !~eınaıiyet V"1"meniz ve h~lb 
ınan kumandalarına: ne çık:ır. Ye şirudi.rt? kadar sevmişler irpik er ıet •lır&1nız. ~\!ştla sinemadan ziyade ı\f"' ~~.fqı~şn do~ru~a .alakadar ~t 
··- Müşirsin, pren in derdi... de ne çıl,mı~ ! A vıupada yeni icat edilen bir ar1'.ıt4aflıtr eAlencwnı tercih eder· 1.am~n daha ~l\zl~ ~sa~ı muhake.me 
Jhbıali ıkı§lpca: • * * * hU5usi bir luı~ıçla kirpik- siniz. Bul\lara rafmfn hazan sıhhati· menız hususıyetınızdır. Çahşmak 
"- Çflebi pi ~na bir ferman .. !f.l !;C Bir lngili7.e rlo hı demiş ki: !eri kıvırmak modası almı, yü- nizden ~klyet etmeniz ula bir telk!~ ho~anma~anıza rağmen çalışmak 

nr. imtiyaı. 'l'epe, tepe kullan! denli.. .._ Mrtresin seni se' mb or. lncmz rümüı. değil kamnızm azhğnulancbr. Bu sızı vazıfe llalınde bulundukça batlaa 
Padişah fr!nge hoş g?rünect';;.;ıu di gül~iiş: Şu halde hususi kıskaçla kıv- biraz asabi yapmı§tlr. nız. Kuvvetli aeciyeniz ve tuttuj~JI 

, e t'ransız s~fnrethane ınde ı,apandı Kadehini kaldırmış: rılan kirpikler umumi bir kıskaç 3 _ Ciddi k•r~ı,riniz vıır. )faaha- iti ko__pa~ll\ak veya nihayetine ~ot 
\aldı. Sadırazamlar Anııpayı mem- "- Belki hu viski de heni ~cvn1ez olarak dünyayı kasıp kavurmağa ffı qe~lıin~lgiz. Sizde tatmin edilmi· m~ ı;i1t,ı ir~~' tarafınız kuyv~tlıdff• 
ıun edelim diye yük ek memurlaı:ı ammR. hen onu icerim 'e lez.1..etıni du- hazırlanıyor demektir. yen bir haleti ruhiye var. Hiç bir p- Ço~ didinm;~ olmaktan mütevel 
ayin etmeden evvel dü,·eli ınuazıama yarım demi~. 1..,,,.. j4'u ye doymaımt sthtstnls. hce ve nahif bUyUk bir emniyeıi nefis sahibisiniz. 
~firlerini etekledile~ Vrdijiniı ıpr~rlcrin ~izi ~e,n1e~ini ~-~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

'azırlar )·el"leı-inde tufun:ılıilRı•·I, hJıratınızda ka~ defa diisündiiniiz7 Ve 

1 
BlB Kt\l"Qt; YA GlN kartına çıkan hirmetçi 

0

1'İP 1Jdr,;tzaının m;ıJlı·rnı do :rnlarını ı,:ıc defa ah ~ll b:ılıl, beııı bir Sl'\ SC de- Poliaıe Pazar ı@'~ -O~ti"ar, ~bl Çekme bıçaklamıı, HYUfmuıtur. 
·ransız sefarethanesİQJ! taı,ıdıl ~ r .. ı: ı · liniz? N ~9xün4t! ~f k9.Yl~n"n d~tin~fzlifi aranmaktadır. 
~.UıtJtü ::ii 1i ııijkkanıaJıı cctleri olıın · am U& yüzünden çakan yangın bütün köye •I· BiR ŞOPORO NASIL SOYDULA 
"fıtdiden muaddel C'eqlher sakal!• pn~a Pe\)etler nra~ındalii clq tluk ta \İS· meseleşi mi? 11tret tehlikesini gösterdikten sonra B\·elki akşam Beyojlundan Bu 
ıar (am,n Avrupaya hos P"Öriiııclin1) ı,i ile in_gifü anısındaki dostluktur. ~ç balle söndürql111U~tUr. Yan&"n ıu hastanesine -'tmeı.- Uzere 2441 nd 
diye bütün bı,ı reza Jetleri diz bo) una l"I lstih a ı " ha) n t kunetleri müsa\ i ol 

1 
b ı t •• "" 

!sardılar. mayınca oı1ada hir adam ~·e hir kacleh f )ün hir adam ikinçi surete q amıı ır: k dl . rah otomobile binen üç kişi fftirrf 
Netice ne olda~ \iski ur dcDlckjjr. defa intihara kalkıştı Köylülerden. Jlyas çavuo en sıne Ebediyeyi ıeçtikten soara tetir 
.. _ Hiç!.. • . ait ve metrOk bır halde bulunan araıi- Hndrı otomobile hağlamışlıtr VA ce 

_ Kumkapıda Havuzlu mesçıt soka- yi tarla olarak ka11anmata karar ver· 
1 

ak k ~ Membaını ho.;; g~r?,nmek . l'ndiı.;~!;in- Biı. ı~wııparn )anıp )akıldıgı.mız ğındn ku:.çu Ayşe hanım evinde oturan milf, arui fundalık ve kocay .. lti fida- d• bulchıklan p~r~Y1 a ar a:; 
;('n alan kınlma dokulme "1Jasctı '-

0
• zaınanlar dışarcl.ın mııahedelcrle. tce.r Cehli Ef. isminde biri dün tabanca ile ilı irttilti buluıuld1l•tlaa ~ .. •\ffl te l*r~Jr. 

c1man ülkelerin parsalanmasını kola) eten fermanlarla kendh;i.ni )_emek i~tı- intihara teşebbüs etmiş ve denkini ~1,1, .. M içht "' ly\ ~rt>i pteden Şoför A\e"'8qdr f&hfba ~l'f' 
!aştırdı. . .. . .. . " 1 )en şişman karınlı ensesı. >:aıclı ad~~ ~n omuzundan yaralamıştır. beri blrçQk Qrıq'' un,ın1anp.• lf!be- ~an ı~mekte olan bir kamyp~ull 

lftlrk k.öylus.~~U·~r~srz lngıliz .~t:.:~n huzmını imla) '-~~tıruı_ok ıcııı lngılızın J<;traftan .)etişenler tşrafından has- biyet veren at~le yakmak UfUIUnde förü tarafından hailan kesilerek 
"l.fJJ Mfmty~aı~ • t!smar etm~&ı ' · gül~rek sijylcdıgı ı;e) 1 

) apt~k. tanevc kaldırılan Celal Ef. kendisile bulm-qş ve çalılıkları ateşlemiştir. Ll· tanlmıotır. Jandarma ve zabıta 
ulu orta aslan dışlerıne terkıftı: Tanzimat paşalarının, dıplomatl •. rı~ göni.:;;cn bir muharririmize şunları kin bir mttddet sonra atq blyilmuı ve · ı t ı. ı .. ı.. için f•tliyete 

Tirkiyeaia kuabalamula. şelurjer4e nın elinde 1'iirkiye h" · ka<leh 'ı.-;kı ıdı .. ·I . t" • b'ırkaç kola a•nlarak etrafı sarm•, şenri er .,u at~ r ' 
. . . . • 1 .· h . f . . . . . so) emı~ ır. " -Y mitt r. :>aş.yan )e}h s~n~t eıı mn. "• .~._ . kı. her ~ııdıımda ıçıne. . - Ailemle oturmakta o1dutum A)·· lly.aı Ç&YUf atqtea blr du"r içincle MEZARINA ÇiÇEK LAZIMMI 

Türld;r.e 18 JD~ ~sır~a &Da) ı .~hıa- - ' eai se:1riyoruın ! diyen hır dalıp sc hanımıp e' inde lranlr Hacı ismin· IRtı..u k~hqca ftn'f41• bqla.,ıtıar. d bi 1 f 1 
<atı yyarH9 yırpuQcı f$Jr_da >:;tlnp cioJıı.r:ılpr#JJJ. Yeti~a ~pylüler Jlyas ,aYlf§'f ~ur· lstenyanls ismin e r aza 
iptidai maddeler ihı-aç eden bir 111erp- Me:r,leket hir lüferdi tQ.nzınıat de biri df? oturmaktfd~r. B~ ad%lmın t.. 

1 
fak•t yanmn""' bUyi1yerek el- cede earhot olarak Taksim •ey• 

• • .1· "'- • b~nim f.' de bulunma4ııuıı bır .srrnda ~rmıı ar ,. "'' ., t bld ı ı ~~et h1J~e $1rıt 1· diplomatları tanzimatın edebıyal deha . . t" h . vardaı.-; ornuanlara sirayet tehlike11lai 11t111I§ ve CUmhurlye a es n n .. k k"" ı ·· ·· ·· ,.. . . . . d rcfık·tm·t karsı yazıye ı O§Umn ltlfmt- •r ·l"r 
1 

..... 
1 

ri t ı k · 
On doJ<uzupcu asır tur oy u~nuıı lar:ı bu balığın kulakların 1gılıp sev a . ' · ~ . JÖStermlş. nihayet blnmtl§ktllltla jan- deki çı e"" e QP ama il 

fatMilal'la tlOlu bir ıhayat geçirmesi hoın boğazından geçerken: dı. Bunıı l}ır namu!i. meşelesı te!lk· darma ve köylti tarafı•claa eladUrtil- Kendisini meneımeie ıılın 
i&in Babı~Jj taRfJa4aa k~rulmuş. Mı: "-. c'gilinı • • e•·~ilim diye J>ir şerc- 1<~ e.tt.i_m .. çok müte::r ~:::· 111~::;: raUştUr. llyas faYUt .. ltk•••n Vtril· •uruıı• dıı: 
cehenemdır .. ~u .ceh.e~nemın zebanılen ~11ı YOJllJl"l:ı~mı fa ·siye erliyorla r4. Ve ~ım~ oldur",'ek iste · MtfUr. _Ben birkaç güne kadaı öl 
~lııJfP.l Babıah rıcalJ~ır.. ~üphe iz ki hunlar ~ülünç oluyordu. gimı ~apamadım. • EJ.,l ffJÇ~IU°'l lHRHl~ Jlez•ıı•a çis.1' lı\ıım ~fmiftk, 

4snıpa J>u :ı;eba_mlerı. ,.e bu q?hCft· J.ozanı A nup:ıdan ürkek. iiıfa•l-; Haber ald.ığımıza göre CetAt Ef. Dün akpm Llla apar-laman- kıze ı.tiril'• Jat,ly~qiı a 
,e1ni .~n~, hastaJIJJD mıkı-oJ,u e' 11\l" J>alaudea imzaJamadı. A nupa konfe bundan en gün evel de intihara te§eb- la nd .J: t l.."b' H tti 

1 
..J... tıl ., ...._._ 

· ~ ·· k . ı .· biis etmis ye ayni hastanede tedavi t· rı ~it 'f"f •tr• ı lf" n sonra da etra ına ~~ .. ~ •• '' •-·· rşn~ına AYr'fpa muza eıe cııne ne o -:; • . • b• k 
H.astasını sc,·en hir doktor gi9i de halrt., n~ o, ~·iski d<n:"t edilmedi. dilerek çıkmıştır. Zablta ibu ifade ye Zıkı Beyan tl~aip 11"1 fr ~Jıthintd~n RIUltY•AfY' sev 

fil! Sadri Et<'m iddia üzerin~ tablsikata b3§J.1mı§tJr.! hıraıı çaldıjı elb11elerle kaçarken tır. 
·ı • • d. ::::::ı::ı:::: --·"-"""l'-·"--... -·•1111~-11111·-·-·-ıı JJic;m,r ~a.11 nypş ,>ızı ;ş,e'·111c ı ---=:·:·-::-:UIQlf~:ıu-:-=uuıu=:===:::::=;::::==:::::=.:::::=....:.....::..:=::::==::.:::.::;===~~::::;;;.::----~~~::--;~·-.....;--:--------- .·r 

fa !faka ç~ isijsmar 1-"tme~ isicdi. ( • • f k 7 / I l 
Atunaatıhanlokaıayıküçü.kbulrlu.Ya J Bican Efendi VQ ru e ~Si : op afl(.Qlf 6Q~~tfl er 
tıut a,tzına att)ucak lol,ma yeJ·in.c hir 

şüngti, veya bir ,u,ştura ile k~ rşılaştı. ...J.. .-.-.. - .. - .,..-..,-"l!l-~-"'.""-~-_-~-~-~~ ... - """- ~-~-""'- ""'-~-~-~-_-~'T ~-;r-_-_-.:,.=-~~-~--~-ll!!!l-11!1_ 1111!_ ~-!"!'-~-'.!-.. - pııı-~-"'-... --::-=--------:---r-~-~-~-... ~~=-.-.---.-.-;_.--::='.,,,.~--roıT-. '=~~-~-::-.,_~.,...--~.-
Ajzı k(ln)41 ~du sernıedi. ·- ...,. 

~vnıpamn j~J·nJleri men;ıleketinıi 

zi severdi. Girdikleri y~rdt\ı,ı ~knı·ı nı;ıt, 
~çin. 

l)on'nma"'rı memlej\e,tleriııniıi Sı'!'" 
~i. ~lar~.&Wzdan ayrJlm\1"1,ak için. 

Os..._nı. ha~ası ımeA\11~keıi se,di. 
~a.H .ifk •nesinde hisse4arlarmş., ypz 
ıle O\! iki temettü dağıttı diye. 'JS111aRlı 
;ıd.ını o J<ada r henjmsedi ki, hfıjıl, o, 

"'" ~uta~~·or. \'i'\fpa faA>ril atö,ı-ü 
ımemteketi se,·di, çünldi memleketi sana 

t"İ rıamına döm. düz 1>ir harabe iıalme 
!koy,~. sonı"Af. me"tek~ /N>rikasuıa eir 
pQN" r:eri eu,-.,. diye! )'."'j serma 

n)'i ikor-um8 ~çin ,-ftj>f4an teşviki sana 
:\Vi kaunu hile en hüyük hissesile hfıla 

ıOJI~' !a~b.ı.u J.§UY9l· J3\l me.wJ..e1'et ıe 

~can Ef.-lstanbulda ne kadar, 

çapkın kız varsa ... 

. ... 

- Ne kadar piJiç ye bıl,..rcıq 

varsa 

landı. 
hilkümet tarafından top-

Maruf B. - Bu nUJI olur, yo
IP•UIYR OPtAP«M 1-y kı~u HP
kın kız, piliç Ye budırcına fiil 
reldik? ıedi•orum. 



Dünyada Olan Biten Meraklı Şevıer 

Norveçte de bir Sfenks yapıldı ! 
A 
R 
T 

1 

aı 
Meşhur bir edibin oğlu tarafın1datnl v~chu~ad~etirilen bu eser muhtelU ııusus ye erı aız ır 

l 
s 
T 
r 

Mükemmel filmmin muvaffakiyetı, buı dan evvelki 
bütün tarihi eseılerin fe~·kindedir. Bu fil mir. viicııda 
getirilmesi için kit bı Mu'<addes harfıycn tukip 
cdilmiftir. Tel: Artistik ll. O. 2851. Opera: Tel. 
B. O. 3088. Yarınki Cuma giinii sıı. l 1 O, "O da 'eri-Mısırın ma.azzam Ebübevlioin 

bir benzeri sorı zamanlarda Nor• 
veçte yapa!mııhr. Manzarası Ilı• 
sırdaki Sfenkse pek bendyen 
Norveç Sfenksinin dikkate şa· 
yan bu1Usiyetleri vardır. Bu 
hususiyetlerden birtanesi. Nor· 
veç Sfenksinin Nor~eçın. ve 
dünyanın maruf muharrırlerınden 

-ı taraBiyorn Biyornsonun og u .k. . 
fmdan yapılmış olmasıdı~. J .ı·:r 
dikkate şayan hu~usıyetı e 

K c:· ~" \ "' 

l Bir muvaffakiyet, bir leta-
E 

1 f et, bir ilham olan 
~ 
~ 

d . Biyorn Bıyornsonuo 
şu ur. k nne- ! 
otlu, bu Sfenksi yapar. ~ 8 

_ ~ MARSEYYEZ sinin çehresini model ıttlhaz üe~ 
mit ve eserinde 0 nıana 1 y z vak: Biyorn Biyomsonun oğlu resmimizde g6rüldü~u.· gibi or e 

t ya muvaffak . . . • k d € tamamen yaşa ını bu büylik eserı sırf Yakıt geçır- taya çıkan alelade bır ar a.n ~ 
Fılminde 

olmuştur. k . . .. ··ncü ve mek için ve bir kıt eğlencesi heykel mahiyetinden fazla hır l TI o ~ ~ 
Norvc~ Sfh sın.ın tiuJ: onun mahiyetinde olarak topladığı kar- san'at eseri manzarası arzetmek- İ ~ .hl ~ 

en milhım lm~sus~r~aııdır. Fil- larla vUcuda getirmiıtir. Fakat tedir. l.ıuıııııu 11ıııııın1ın1PllUl \tU11lll1"l'"llı•t11ıımınıııııwıMııınııı.1ıııııı ııııumıınr.ıııu nu 1111 nııı 11111 illi 1111 lllll ili ili 

kardan yapı J ............................................................................................................. ;oo<><><><><><><><><>•<><><><><><><><><>ı 

......... fü;··~~:~at;; ~;:~:~U~ş!ılıklı T~~~!!~rı:~t:~:a~a ~ Cennet Yolu ~ 

Tefrika numara;;; 79 
Yuan "G - trf' Erik arp cepheı•nde .... ınue ı ı 

Hari<11 Remargue 

gidilecek ve •• ~ filminin Fransızcasını bugilnden itibaren 
Şimal kutpunun buz tabakaları altı ~ 

n~ gir~rek iç yüzünü nnlam~k için mü t EL HAMRA SiNEMASINDA 
hım hır tahtelbahir seyııhntı hazıd:uı-i 
~n§tır. Bulnun i~in nym:a te~.ıd1idzattılhal- gidip görebilirsiniz. Ünümüzdeki Cumartesi akşamına kadar 
ız ye su a tında uzun bır mu e ~a - , d"I k · 
mağa müıı:ait bir t~htelbahir hazırlan- ( Suvare dahil) iraesıne devam e ı ece tır. 
mış ,.e bununla tecrlibeJer yapılmasna ••-o--0-+++~-0-0-••+<>++~~· 
b~şlnnılm_ı~~ır. Bir iki nY. s~·~~·a bu tec 1 Darülbedayi Temsilleri 

l ı·ubeler bıttıkten :sonra :l'lotılus nar.mu, M E L E 1( Bu akıam ıaat 21,30da ve yuın 
taşıyan bu tııhtelbahir .Amerika sahil cuma matina 
lerinden hareket ederek :;;imale doğru 1 sıneması. Şimdiye kadar ıaat 15,30 da ISTAHBU~ BELEDiYESi 
giderek n kutup hn,·nlisine rnrdıktanı E M i L J A N N İ N G S ~~~ t~ ~~ 
sonra h~z. tnbnkalarınm nıtın:~.d~lurak hiç bir filmde Maska-
seyahatını yapacaktır. Bu muhım ve } 
çok tehlikeli seyahat Sör Jlubert \Yil- YALAN ra ar 
kin tarafından hazırlnnrnıştır. Ameri- 3 perde 
ka hükumeti bu işe mii:r.aheı·et etmi~ \'C daki kadar halkı tehyiç etme- Yazan; Şalnt Geor· 
lazım olan tahtelbahiri hazırlamıştır. miştir. Gary Cooper ve Eıther 
Seyahate beynelmilel bir mahiyet ,·eri Ralston'un refakati filmi bir 
mek için tahteJbahiri idare edecek de-
nizciler muhtelif milletlerden seçi1miş kat daha yilkseltmiıtir. 
bulunuyor. Tahtelbahir yola çrktıktan F O X J U R N A L halihaıır 
sonra her gün bütün medeni !Heme ah dünya havadisleri ve illveten 
rnlini bildirecektir. Dunun ic;in km·n•ı şarkılı varyete Jeanne Brazine 1 

ve Balalaikaları. 
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ge de Boühelier 

Nakleden 
E. Muhıln bey 11111111 
l\işe lıcrgün saat 13 ten itibaren açıktır 
Altı yaşındım aşağı olan çocuklar 

tiyatroya. J,abul olunmaz 

SPORCULAR 
SPORDAN 

mel n spor esnasında ~ 
ıe sonra 

VAlDA 
-ı 

RÜtü11 ecıane •• ecu 
depolarında 

satılır. 

1 VALDA 
1'mlnl ta~11an kutıılar 
derunüode talep odlıalı 

de ~ık bir halde giyinmiş krantıncla Uu dıı ne ise ... Fakat tavırlar değiş- vidir. Artık aramızda bir müşterek his hil'imiziıı ellerini ıl,ı) oruz. Ötede gli
bir inci. ayaklarında getrleri ile mil- ti. Kabahat eJbi eJerde ... Yaktile ağZT hfıkim değil. O hb ferdi iştigaller ha- ıcl ellılı:;eliler topla Q or. Biz hu yeni 
him bir _adam olmuş; ağır ağır ~onu- nı açamıyan şimdi bülbül gibi :;;akıyor. tinde clağıhnı~ pnrçalannuştır. Hepi· (nizamı ftlenı) i 1 nhul etmek i temiyo
şuyor. '\anında, cephede .. 0~a emır ''e· Güzel elbiseler taşıyanlar himayek:lr mizin ayni üniformayı ta::ııdığımız zn- ru7.; hn~knlannın reddC"ttiğini biz ken 
ren Adolf Betke, Boea kuçük bir enlir tayırJar takmıyorlar. Eski elbi eler manın hafif bir şule i ara sıra pı- dimize aklnmnk isti) oruz. Detl<eye: 
vermesi bile bir l~tuf m~k~mına geçen gi,rmi · olan ekseriyet :sakin duruyor. rrldıyor. J<'akat pek kararsız n kı) met - 'el' elini Beti<~ diyorum. 
Bctke küçücük hı~ arazı~ı ~lan fakir Vaktiyle onbaşılık etmis olan bir mu· :sizdir .. Bunlar yine urkada~larınm: l\:ot•nııınn (•lini lıirlC' mi" ellerimiz 
bir kunduracı ha.lın~e. L~dn~ Ilreyer a11im azametli bir ta, ırla I\arl ye ancak arkada lık hi sini unutmu;;; ar· liıerine ko) uyor. 'c uzun miiddct sun 

ki. mektepli elbıse ını gıymış, örme Lud,·ig~ e imtihanları hakkrnch sualler kndaı:;lardıı·. İ8te ıu;ıl veis ,·eren nok- l"a ilk cll'l'a olnrnl, h·hl' üm cdi) oı· e:, · d I • d . ' " ~ . . 
bir kunduracı halı~.~·· ,,u ~ıg Brey~ı· <1oruyor. LCıdvig elinde kliği bira har ta budur. Harp bizde bUtü.n imanJan . .. * 

. ·beri olan nefeı 1 e b~gun ~ehrın dağını herifin kafa ınn indil'ecek gihi öldiirmiiş. yalnız do tluk ımaınnı hı- füı· muddl1t <lahn lwıalıer kalıyonız 
~11n1ühim caddesinde mag~za:sı . ?l~n olu)or .. Fakat ı~nl"I atılaı·ak onR tah- rakmı§tı. Şimdi i e ölümün )ltpamaclı· Adolf BC"tke aıunıızdan ı·ahuk nyııl-

, e iıt bir sıhhi tesh~at. mliteahhıdıdır. sil ,.e imtihanlııı· hakkında uzun uzun {{mı hayatın yapnıağa muY:tffıık oldu· dı; hasta göziil,Uyol'. Winli ıı lıirinde 0 . 

ıeng'erin omuzuna samırnan.e vuruyor, çene çnlıyor , ·e tical'etin Cnideleıfodcn ğunu ŞHhidiz... nu J.!;İdiıl i'.iyarch> ı.arar Yerivorum. 
~re~ t yırtık ,·e a~ık eskı asker ce- bah ediyor. llütün hu ge\'czelik heni O, biiz bir;biı imizdm ayırıyor.. (~al'sonun hiri g·elerek Tjadeni~ kula-
~ al.aı\tn da mavi beyaz bir Şanday gi~ adeta hasta ediyor. l\eşki surada bu· Fal\at buna bir türlil inanamıyoruı.. ğına bir şe) fısıld ı ) ur. 'l'jaden eli ile 
ke.tı. a bi'; serseriyi andırr~or. Hn lbukı 1 ~:ı: masa3 dık J ekdiğerimiz hakkında es Lud\'ig, Al her, Kart, AdolC, Yilli ve bir i~aret y:ıııa rnk: "hndın laıın hura-
mış . n bir askerdı .• Uyuz tazı kı samimi fikri be !erdik. Eski arka· Valantenle bir ma aya otuıuyoruz. C- da isi rnk' di)or Hay. ti .... 
"a.ktile Jama elince bir kenara azamet dn~ları pis cllıi eteri ile lasavYura boş zerimiıde adeta bir tees ür var. hakı;.0 ;u'.I. ·;hğruı.'lıir t· ıcl et ~ uz~.nc 

t···lier .. ey alt üst. Her vakit alay et- Lederhozeye :aşında parlak bir şapka Hre çalı)ı) orum. l\oncrsmun gazino· Alheı· koca :salonu gör.den ge<;irereJ..: ediyor. 1'';kt~ gnrson ~~vı~~\.e e .. ~m 
1~11lliz Bosa hakınr·' Ce h d k d le oturmuş. aı·ys arısı bir yağmur- sunu bir (kantin) c bir istirahat kam· diyor ki: sın da ·ıziınk'.h 1.'l, ıı·lı 1.' n '

1
k aı 

1
a-

l>ı ol ... P e e o ·a ar k sında kan ••tt•• .. . 1 . . .. 11 . 1 ' • • nr genç ız o a-
un Bo ... Bazı d f· 1 ar a .

1
.. i-raıarı tu uru~ cır. pına benzetmek stıyorum. e mum- - ıç o mazsa biz beraber kalaca· rak gcli).<ff 'l'J"ad • . . n· 

ha 1 e a ar onu tulum 1 k ·ar lngı ız c o- • k.. D d f ki . d" - · en asunoı. ız sııı-
ı 1 atında tutarak başını adamakılh Hu ' . ."alt üst oımu~ vesselam. 1 ~·~··· kud~·ğu ~ -~ı ar pek barız ır 'e gız.ıı . . .. .. tıyonız. O \ial\it l:iÖ\le hiı:isaret rnpıı-
ı •tırdık 1;:· • • er ~e) ,.. • • 1 m:ı ye ı eı ınucn a3 ı ı·an ~ey çok kn· ı epınuz bu ozu tas\' ip edeı ek biri- nk. "1'. . 1 , •1. k 

1
. · . 

. lıo'ımdı ıse aramızda fevkal;L· I , . J. ı~ın ını .. , l I) c ta ·t ım cdı) or. 
( IJitmuli) 
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MARi BELL 

aradan geçen zamanın uzunluğu ve ıti

Jenin kızlarını lıir nahiye müdirint.' 'er-
mek hususundaki ihtirasları genç kızı G 
Mozer isminde birine bağlamıs bulunu- .eç 

'.I' d··~ ·· . . • d manca. yor. am ugun gece ı yetışen An re 
bu vaziyet karşı:sında bir yolunu bu- ornadı 
Jup eğlence yapılan yere kadar sokulu fransı 
yor ve bu mii te na akşamın temin et- larını 
tiği mesti sayesinde biızat nahiye mü- re 
diri l\lozer tarafından ~abık sevgilisine eğlene 
resmen takdim edili.yor. iki nü 

Aradan seneler geçiyor ve Andrc,ı arfü·tl 
Yeroninin istirhamlarına rağmen h~r Çeko,·: 
sene tatilini ge~irmek üzre ayni kö) e ni yap 
geliyor, zira; Ycroninin dünyaya ilk sızcad. 
getirdiği ~ocuk kendisine ait olduğunu dekorl 
hiliyor. Halbuki Poldi'ye gelince her ~u. oy 
iki ~ocuğun kendi ine ait olduğunu zan ketler 
nederek tam bir itimat tahtında \'C Yalnı~ 
müsterih bir hayat sürmektedir. Gene teler f 
bir sene Andre tatilini geçirmek iizre :\I 

1 köye geldiği esnada Vcroni ile miithiş d "· ·. e 
b. k • · 1 b k · urıye ır aza geçırıyor ar ve u ·aza net:- • 

· d k d ··ı· · d ı · ı . 1 t hl"k yarak, cesın e a ın o uyor, e ırmn ı e ı c 
1. b" tt 1 k h t ka açt ı ır sure e ' 'ara ::ı.nara as aneye 
kaldırılıyor. Z~vcesinin ,·efntınr rnüte- Fr 
aklp dolaptaki kadının metruk eşyaln- nu 7, } 

n arasında meydana çıkan bir mektup Uu 
hakikati bütün çıplaklığile meydana dr, da 
koyuyor. Bunun üzerine betbaht baba ne içiı 
her iki ~ocuğu alarak hastaneye gidi- kahele 
yor, delikanlıdan hangi-.inin kendi asıl mehen 
eYladr olduğunu soruyor. nu sual kar kika h 
şısrnda e\'ladını bet!Jaht babanın hı~· la gör 
mından kurtarmak gayesile delikanlı .. 

1 . ~ , . mu a > 
asıl kendı oglunun l\lozer e mt oldu· b'I 
ğunu söylüyor. 

ı me 

derece 
Artık Mozer bir hedefe doğru iler- d 

)emektedir. O da keneli evlfıdı sandı~ı rece e 
piçten kurtulmak .. Gece yarısı Andre· görüle 
nin zannettiği kendi oğlunu teyze ine de kal 
götürmek behanesile yanına alarak da I mand 
ğn götürüyor. Maksadı çocuğu bir ~ar- rey d 
dan aşağı yu,•arlamak ve bu yaptığını! M 

-
s 1 

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

a 
sayıfası 

Resimler 
Solda çift: .Uari Bel Yan ıUüra 
Solda tek: Şarli Şaplin 
Ortada: Emü l'annings, 

Kapcr 
Ortada aşağıda: Lora La Planı 
Sağda: Rişar Toı·bcr 

Ondan Hetti hakkında malumat 
mak istiyordum. Fakat heyecanım t 
kaliide idi. Soramıyordum. 

Önce havadan ve sudan bahsetti 



l'fe11aimin en 
mdhim hadiJeJi 

Cemalin rekorları 

Beynelmilel bir 
kıymeti haizdir 

Mıntakalarımız arasında 

• 
Izmir - Istanbul karşılaşması 

Her iki mıntaka futbol heyeti de Nisanda yapılacak 
mühim maçlar için takımlarını hazırlamıya baıladı 

Avrupada •on 
hareketler 

Mrsırlı Susa 

Dünva amatör 
:=impiyonu oldu 

lzmir ve İstanbul. lki kardeş şehrin sene filan oluyor. tstanbula milli tu; ve o vakitte beri seneler geç-
muhtel.it futbol .takımları nisanın ilk takımımızla karşrlaşmak üzere Leh mil tikten sonra iki şehir muhteliti bu 
giinlennde lzmırde karşılaşacaklar. il takımı geliyordu. tzmir refikleı·imiz defa lzmirde karşı karşıya geliyor .. 
Bu temas kendi aralanndaki spor ınü- Lehlere karşı lımirli oyunculardan Her iki taraf ta lik maçlarının en 
saba~~l~rrnın ~on. ~nelerde yapılan mürekkep bir takım çlkanlmasını ileri hararetli devresinde oldukları için. ve 
en muhır~ hadısesıdır. sürmüşlerdi. Biz yine bu sütunlarda şimdiye kadar yapılan resmi müsaba-
Fu~~olün ve aleliimum sp~rların te- bu milli temas için lzmirin kıymetli o- kalarla oyuncuların kunet ve kabili

rakkısı için en birinci esas boyle temas yuncularından istifade edilmesini fa- yetleri en yüksek mertebeye yükseldi-
lar olduğu halde, nihayet yirmi saatlik kat bu ağır vazifenin doğrudan doğru- V• •. . b t h k'ki k ti · 
biı" seyahatle biribirlerinin karşısına ya İzmirli futbol 1 n omuzlarına g~ ıçın, u e'?~s ~ ı uvve. erın 
geçebilecek olan iki şehir muhteliti se yüklenmesinin iyt n::ı~ vermiyeeeğini b~ ~:ık~yes;s~ ım~:nım v~ece~tır. ~e 
neler geçtiği halde bu imkana bir tür çünkü genç lznıir futbolilnün henüz n z ! .. ~ra.. a . rmrnr ~~ır ~~a r. 
lü ermezler. Halbuki Türkiye futbolün bu ağ . d"V• . tık Bu ış onümuzdekı on beş gun ıçınde 
araya gelip bir tarih tesbit ederek se- l ·aı~ır~e dıgını yazın~~ · h" . yapıJacak .. Yani zaten anform olan o
nenin iki ayrı mevsiminde biri lstan lı"k gzma ır 1

tialr ba. ~şiarımız ır şe dırdcıt· yuncuları bir araya getirerek bir iki 
• v • • • yre e ızım bu yazımızı re e 

bulda, dıgerı lzmırde olmak üzere se- mfşler. Arada mü k çıkmış ve işe hazırlık maçı yaprp takımın kadroları-
nede hiç olmazsa iki temas yapmaları cumhuriyet gazeı"aı ar girerek orta- nı tesbit edecektir. Şahıslar bilinmedi 
güç bir şey midir? ya bir kupa koyu esl ~r muhtelitini ği için şimdiki halde netice hakkında 

Bu bir türlü yapıJamamakta lstanbula davet e:mi 
1
:. Birkaç ay son kuvvetli bir tahmin yapmak kabil de-

ve _lstanbul • lzmir muhtelitleri kendi ra bu temas yapılmı:u. Pek iyi teşkil fildir. Fakat İstanbul muhtelitlnin 
lerıne pek çok şeyler kazandıracak o· e~Iememiş bir İstanbul muhteliti lzml fazla tecrübesinden istifade ederek ne 

BGtGa T~rklye rekor'annı k rark~ ı lan bu ~ardeş t~masınr ~ncak üç beş ri hatırımızda kaldığına göre farklı ticeyi lehine çevirmesi baklana bilir. Biz 
bir dünJ• rekoruna da yetiıen senede bır yapabıl~ektedırleı. I bir netice ile mağlQp etmişti. her iki taraf için de iyi oyun temenni 

Comal (HaUç) Bundan evveJkı karşılaşmayı ha- lşte galiba futboJde fıınirle lstanbu edyoruz. 
Bu hafta içindeki en kıymetli si>* yal meyal hatırlıyoruz. Galiba dört hın son karşdaşması ba olmuş· • • 

Fu bolda ıirpriı ; Hunrary•Jt yenen 
Nemzetl ke leciıi bir ıol 

kurtanyor 

Avrupada son hafta içinde şiyanı ka· 
yıt hareket olarak Marsilyada yapılan 
dünya amatör bilardo şampiyonasının 
bir Mısırlı genç tarafından kazanılma
srnı buluyoruz. Mısır muhtelif spor sa 
halarında kendini iyice gösterrneğe baş 
ladı. Son Amsterdam olempiyadmda 
futbolde dünya dördüncülüğünü \'e 
halterle güreşin yarı ağır sınıfında o
lempiyat birinciliğini kazanarak pek 
çok alkışlanan Mısırlılar 'bn'Arcr9aa da 
şampiyonluğu alarak yine kendilerin-

hareketi hiç şüphesiz Cemalin kırdı

iı gülle rekorlarıdır. 

Amsterdam olempiyadında yüzümü 

zö rüldüren Cemal bize o zamandan he 

ri peşini bırakmadığı devamlı sıiyin se

meresini büyük \'e krymetıi neticelerle 
verdL 

~~;~··· td• rl&~' ~ fti• \1kltffle'ft 
dünya rekorunu da egale etmiştir. Bu 
beynelmilel büyük bir kıymeti haiz o

lan bir derecedir. Cemal ayni gece silk 
mede eski 106 sını 112,5 a koparmada 
eski '79,5 tunu 85 e çıkarmak suretile 

rekor üstüne rekor kırdı ve Türkiye 
J"Qorlanna beyelmilel halter alemin
de cleierll bir mevki kazandırdı. 

Cemalin muhtelif üç harekette kal- · 
dµ-dıfı aiırbk 290 kilodur. Yani eski ' 
yekOnu olan 274,5 tan 15,5 kilo fazhı · 

Amsterdam olempiyadında bu sık-
letin birinciliğini alan Avusturyalı ,.., ... ._ Habra: lıtanbul •e İzmir nıuhbslit takımlan burada aon maçı o)'ftadıkları sün 
Endriski olempiyat şampiyonluğunu 1924 o~~~piyadına nazaran bu defa el Lı·k =m=....,a··ç1·'a"''r"'"ı •• k-ı·ncı· devreı •. ı==n··e··g·-.:·,· ...... yo---r 
287,5 kilo ile kazanmıştır. Yani Cemal det e:tı~·ıdereee büyük bir muvaffaki-

.. .. .. b d ye eş ı ederse de sikletinin artma-
ettelki gece bizim onumuzde un _an ması hususundaki tavsiyeleri daha 'ti Bu cuma Fenerle Vefa, Galaluarayla Beıiktat oynuyor 
2,5 kilo daha fazla kaldırdı. Ve eger na ile tatbik ederek mtisabakalar~a~ 
'ı -.e enel bu sıkleti orada kaldır- bir gün evvel iki buçuk kilo sıkl t' 
ınıı. · ı· . v e ı e
~dİı olaaydı olempiyat şampiyonu ı an ~ıtmege mecbur kalmasa idi daha çok 

eeektl. . ıy~ semereler elde edeceği muhakkak 
Ba -••Uebetle Cemalin olempıyat idı. 

taki bu D1Uaabakası hakkında güreş fe Müsabaka gecesi müsabaka endişe
d~raayonunun raporunda mevzuu ba· sile muntazam. bir uyku uyuyamıyan 
huı edUen nıütaı . n alıyoruz: Cemal o geceyı gözünü hiç knıpmadan 

eayı a)ne . · ı h b" 
Güreşçilerimizin oJempiyatlardan geçırmı.ş o ması as~. ıle asabı bozul-

enel Macari ta .. . n muş, hır taraftan musabaka heyecanı 
8 nda 18 gun antrenma fta b" U 

yapmıılard . .. , diğer tara n ır g n evvelki hamam 
1• Aynı maksatla gureşri 'e • b..... ·· · 

a~etlerimi . . • ~ .. yorgunlugu u.un vucudünü ezmişti. 

1 
i . z ıçınde bulunan yegane gol Müsabakanın sonlarına doğı·u biraz 

ec mız Cemal d t bir e Peştede mun aı.aın kendini torarlıyan Cemal arkadaşlan-
proaı.ranı altında çalıştırıldı. Her nın ısrarı üzerine 120,5 kiloyu silkme-

tiirJU dü ü .. 
f nceden azade geçen bu mud ·e muvaffak olmuş "' bundan sonra 

:•t zarfında muntazam bir hayatın ~aneviyatı yükselmeğe başlamış ise 

htrdfği Jltş'e ile sıkleti ziyadeleştiğini d müsabakalar biraz sonra hitama er 
isaede 'd . . e d ta 

1 
n 1 arecılerımiz kendisine b:ızı mis bulunuyor u. 

t vı Yelerde bulundular. Cemalin Peş· ~Şu izahattan anlaşılacağı ttzere Ce-
edekf meeafsi hakkında sitayişten ide spor kabiliyeti fazla fakat mü-
~ siyliyecek hiçbir söz yoktur. m~aka kabiliyeti noksandır. Fenni ve 
Her aUn m ta sa . . ı ri tatbikte müsamahası 
reeeı un zaman çalışı) or ve de· sıhhı tavsıye e .. 
N erini elinden güne yükseltiyordu. buna inzimam edince randoman nısfı-
k:-~~ Peşteden hareketimizden bir nı zayi edi) or. . .... 

r- evvel Peştede F T C k 1.. 1 bes seneden berı buyuk btt.u. . . . u u- Cema on ~ . . . 
e.. '81onunda 90 kiloyu zahmt-1siz- bir azim ,·e metanetle takıp ethğı ,.o. 

111111ttazam k ld - !:.porunda mu,·affak 
alUs a ıran ve 170,!i kilovu rucu \'e ço~ agır · . .· l'k ti 

et\ 'ft 80 kil · d'I 1 'lir F.akıpsız ı , n1 sa 
J~ t ' oya koparan Cem;,ıl 0 • ol mu~ aclde ı e ll • · 1 P Yattard h ı . . d ,.3 ınız başına ~rı ı m:ı 
olga ld ' n u dererclf'ri yapabiJmi"- lı·ıf,ac ızlıl, ıçın e .: l mııı. ..-.h •le' i 

ı efdekı 1 . t ... -.uı, ıan a • 1 
Ü\'U9'fQJ . <_C IN". v \.: · . • ·ı ıı <J, ı.~:ı "' ' r.l rı ı1c h , . 

Uiünü ıhraz edel.ıiliı dl. Geçen 
1 
i tilıaın eder mahı) dttdır. 

Y ann stadyomda lik maç· 
lannın ikinci devresine baılanı· 
yor. ilk devre bqlangıcında ya· 
pdau fikstür için çekilen kura' da 
bu sene pmpiyonluğunda ilk 
dereceleri alacağı tahmin edilen 
takımları ilk mOaabakalarda kar· 
şı karııya getiriyordu. ikinci 
devre de ayni fikıtnr üzerinde 
oynanacağından yaran - ilk dev· 
rede o!duğu gibi· ilk maçlar için 
Galatasaray ile Beşiktaı, Fener· 
le Vefa karıılaşıyor. 

Bu ma~larla ilk devrenin aksi 
bir netice ile biteceğini tahmin 
gUçtür. Galatasarayın, - birçok 
ıenelerdenberi her vakit otduğu 
gibi - Befiktafı mağlup etmesi 
ihtimali luvvetlidir. Fakat futbol 
bir az da tesadüfün oyunudur. 
Zaif takımın lehine, biç beklen
miyen bir neticenin alındığını ek
seriyetle görüyoruz. Acaba Be
şiktaı Galatasaray kar7ıamda 
her valnttan ziyade muvaffak 
olabilir mi? Kat'i bir hüküm ve
rileme1, fakat Galatasaray iki 
hafta evvel Keınmpaşaya lcarşı 
oynadığı bozuk oyunu oynar1a, 
Beşiktaş • zahmet çekme.den· 
&ılJebeyı elde eder. 

Galatasarayın bu maça fevka· 
ilde ebem..Uyet vererek çalışhğı· 
nı da biliyoruz, çUnkil fena bir ne· 
tice gelece\l hafta Fenere kartı 
çıkaracağı takımı manen zayıf 
dOtUrecektir. itte bunun içindir
ki Galatasaraylılar Beşiktaşla 
yapacaklan müs,ıbakaya Fener 
maçından daha ehemmiyet ver
diklerini söylilyorfar. Beşiktaş 
gayret ederse biricni devrede 
1 • 3 yenilditi Galatasaraya 
daha az farkla mağlup 
olur. Berabere kalmak, galip 
gıelmek kendi kuvv "tlerinden da
ha fazla bir enerji sarfetmeleriy· 
le kabildir. 

Yarın ayni zamanda Fener
bahçe ile Vefa karıılaşıyor. ilk 
devrede beşinci dereceyi alan 
Vefanın devre birincisi karıısın· 
da bu maça büyük bir ehemmi-
yet atf edrrek kuvvei manevi
yes•ni bozmaz. ilaha ziyade dü
şünerek oynarsa F eoerin yapa
cağı sayılara mani olabilir. Ve
fablara Beykoz tı.kımının tabi
yesini ve enPrjisini tavsive ederıı. 

rurk ~pl;ı· 

Türkspor son ıpor hareketle· 

den bahsettiriyorlar. 
Bizim Türkiyemiz bu mazhariyete 

ne zaman erecek.1 Bundan l>aşka Ame
rikaya giden Fransız atletlerinin ora
daki son müsabakalarının neticelerini 
öğrendik. Fransızlar bu kapalı pistler 
ve Amerikalılar arasında muvaffak o
lamıyorlar. Neticeler şunlardır: 

60 yarda sürat koşusunda Singer 
6.5 saniye ile güzel bir rekor yapmıştır. 
Şturdi sınk'a yük ·ek atlamada 424 
metre. 600 yardada Edvardo ve Sera 
Marten koşmuşlar ve Edvardo Sera 
Marteni 1,12,6 dakikada mağlQp etmiş 
tir. 1000 yarda koşuya üç kişi girmiş
tir. Fransız Kellerle Konger ve Bul· 
vingler koşmuşlar ve Konger 2,14,1 da 
kikada galip ftelmiştir. 

lki milde Fransız Lermont 4,11,2 da 
kika ile birinci olm•ştur. Yüksek atla
mada Amerikalı Jpisç 1,94 atlamıştır. 

Güllede Amerikalı Şekston 15,12 metre 
atmıştır. 

Futbolde belli başlı bir temas yok· 
tur. Her tarafta lik ve şilt maçlanna 
devam ediliyor. Macaristanda son haf. 
tanın Jik maçlarında birinci srnıf ve 
en fazla puvana sahip bulunan meşhur 
Hüngarya takımı birinci kümeye bu se 
ne geçen ve sekb:inci derecede bulu
nan Nemzeti takımına 2 • 1 yenilmiştir. 
Bu sürprizden başka F. T. C. de Ya
saş isimli yine böyle genç bir takıma __ ,. __ ... , ... ·---··· .. ·-
rini bir ayna gibi akscUiren gil· 
zel yazı ve resiml~rle 24 üno8 
aayısım çıkardı. 

Hafta içinde Yunaoh güreı· 
çilerin şehrimizde yaptıkları 
maçları görmive11ler bu mühim 
hadiseyi bir s inema seyreder gi· 
bi bütün teferruatile resimler ve 
karikatürlt'ri le gazetenin sahife
lerinde bulacaklar. Gülleci Ce· 
malin yeni ıekoıu, futbol maç
lara, Avrupa spor haraketleri, 
seyahatnamei Muhsin efendi, 
mektep şampiyonaları, milıaba· 
ka, Muvaffakın yaptığı çok kıy• 
metli ve güzel bir 1-.arikatOr. 

Hepsi bugün çıkan Tilrkıporda. 



....-8 - VAKiT 12 MART 1931 . ,. 

BIKAYB 
Uç icadın mektubu 

1909 Kadını 
Tııpla.\ <1 11 \'~ )Ulll 

1.iher .Aıül 
IJurada üç gün sıra ile 11t·~n·dercği- , d eceğim. Çünkü izi ~ Ö) le bir zamanı

mtz m~ktuplar uydurulmuş hikci11eler nrıda taciz et.neden te,·aJ.iki ediyorum. 
d'jUdir. l/er üç mektup lwl.ikatnı ay- J\t'ndimc ait şu anda yazacak hiçbir 
rı '11/rı üç kadın taralmdan ya:ılmr:;tır. ~eyim yok. Uütün !ikrim ıarif ya\'l U• 

Bu m~kt~~l~rı Mfrt'lme~e~. fll<tksa- cuğunuzun ı~tırahı.. lnşa11ah hemea 
clımın, yınm ıkı ıu:mdcrıberı turk ka· .. bd 1 .. f ' . 1 . ,. · • h" .• k 
d / . d"'d · 1 ld mu eıaı)etouı .. e~ızın ıs~ıe-
ın.ınuı u.s va uın e v~çırm .ş n u- • 

• · t "ı l · / l'"'t " darınrzla ntemludur ... 
:ıu ıa ııta ''V' c· '"" ı r. 

BugUn neşrettiğim yazı 132S :;ene- Mini, mini hastanızdan ~alacaiınıı 
ııt11de bir kadm tarafından yazı/mı' bir ı:.aatleri a<'ııenize bah,edecefinizi 
fr;k mektubudur. Bu mektubun yozıl· müş'ir satırları okuduğutn zaman enıin 
<iılı erkeğin çocuğu haıtadır. Kadın da ol, mükedder oldum! u:lıim. sl:ı: heni, 
eıaen annedir, ve görülüyor ki o za- benden daha aşafı farıetmf~ıiniz ! .. 
manın kadım, sevgili erkeğe mektup Hen mi sizi şimdi kendi lttiyakatı 
yazarken, onun o dakikada en ltasıaı ruhiyem için oı·ıtdan, o yavrularrnııın 
taralı ncreıi i.sc, .o tarafa ~ıitap e~iy~r. enzarı hasretinden ayırmak için .. ,·elev 
llu, kadının •a frndan zıyade kar ıı· pek az bir zaman icin olsun. bir za· 
ındalı.inin ıztırabına hürmet ettiğinf', t . d - · ~, t t' h' d 

bb t • • '· . . / t t man ayın e ecegım ..... :11 ır am e e-
muha e ının ya ço~ ıamımı. ya ıu a 1 b • . bi d h .. k d f 

k xı Ul" b' / d f :ı r m, enı raz a a ne ·a ar f'nl 
,.() u ç u ı·c muauyen ır it e ~ "'"" . . . . . 
fevetcih olduğuna delcilet edu. ısem de., ~ahıhı \'ıcdan olarak telakki 

Ayni mektuptan ıu da anla~ılıyor et~ ... 
ki, 132$ kadını, üıWbuna fazla ihtimam Şu zamania, ~izin huJunacatınız 
cd.lgormuş ti.san, terkiplerin çokları, maha.1 yavrucuklannızın yanıdır? ... 
romanlik t•da nıevdanda. Bununla be· B'ünunla berabel' bu hi~si lütufkiırını
raber, bu mektup, coıgun lelli membmn r.r unutmı) arıtk me,·kiinde ki; "rU· 
glıllyen aakin bir nelıir gibi de. Sa· hnıdu I'! .. ıııaktıyacağun ! .. 
~ ve .dott manası al~ında, k~ıTef· ı Son ricam. Mektubuma cevap dtğil. 
lı bir Ofk, muhteris bir !.alp ıa/;.lıyor. Ruhumun endi~elerinfl hürmeten yal• 

Muhakkak olan bir feg ı·arsa, o da, " . . • . . l 
kt h 'b' ln d bı' t d"d t nız ,·aktınız olduıu zaman., mını, m. me · up sa ı ın c c ya ı ce ı e e- . . 

1 · ı it d ' · l .. d" •. nı vanucufunuzun haberi srhhatın 
ıır a ın a 1'0 nııı munevı~er, ıeı· ıgı • 
uktk karfllındtı mağlup olmuı gibi gÖ- mü:.;'ir. ikl kelimeyi dirif etmeyiniz. 
,ünmeyi seven buna zaman zaman rltı Bakı, yavrularınızın sıhhat ,.e m~r 
mllt'alfak olan' çirkin bir kadın olduğu retile kaim olan sadetiniz. 
tlur. 

Kadın da csaıen bunu biliyor. ce Neler uy duru vorlar ?! 
und~inden, bugü11kü tabirile randt:vu 
ütigen erkeği: ıtalyıdı ytpırın gemilerimiz 

- Sen timdi haıta çocuğunun başın· ioıbındı gtrly• ıltntoılcmıf .. 
da dur, uerirı orasıdır. Franunm « Alcıiyon Franıez• 

Digt! çok ince - J.:imbilir, belki de gazetesinde Şikago Tribün ga· 
bffka11 ;ı,. buluşaca/.'tır da - bir lıi.R- zeteıinden naklen t6yle ıarip 
le rcdd,.dlyor. Fakat, kadın lıcr zaman bir haber çı1'mıttır: 
kflllındır. Çocuğun i11ileşince bana 81h· 
lıat haberini bildir, dige, bfr miiddet • italya tc~gihlarmda 7' bin 
~onra bulıtfabUcceklerini ima ediyor. tonluk 3 kruaür.ör in .. 11 için 

...... Türkiye ile ita ya ara11nda mu· 
Hehtubu. bir tek noktasına kadar kavcle yapalmıthr. İtalya her ne 

d'4lftirmrdm naklediyorum. lftf!: zaman ihtiyaç ıörUrse bu ıemİ• 
6 eylul tarihli ••e, hiç arıu etmedi• lerden iıtifade etmek haklunı 

tim bir havadil['i kederle imla edilmiş ıart lıroymu,hır. Bu hak ıemilc· 
mektubunuzu akşamın on hirinde al- rin bedelini alta taklite balla· 
dım. Anı ilk okuduğum zaman ·rnki 
duyduğunu anlamaz bir ser em gibi mak gibi ticari bir itillfla te'yit 
bir müddet muhteviyatını anlıyamt) a· cdilmittir. T alcıitlerin btıi mu· 
rak, daha doğrusu anlamak istemiye ayyen mDddctleriade verilecek ıon 
rek öylece durdum! altıncm ise mücbbcdcn te'hir 

Hayf! Ne kadar dursam o ~tırlar olunacaktır. Bu takıitin kalma~ 
tagayyür, tebeddül etmiyor: Acı haki- olmuı ıemileri geriye almak 
bt bana izin keder, ,.e 1 tıı-abınızı · hakkım verecektir Ayni tcraitle 
ayni lisanı samlti ile tekrar ediyor- · R ' b b d 
d ?.- ıran ve o~anya eaa ma a 

Harici haberler 

Roma itilafı 
Fransa ile ıtal\'an?n aras1 

nasıl bulundu? 
Londra. 11 (A.A.)- Fransız· 

İtalyan denit itilaf.tun metni 
buıün ö&"leden sonra iniiltere, 
Fransa. Amerika, italya ve Ja· 
ponya hiikumet merkezlerinde 
ayni zamanda nefredilmi~tir. Bu 
metinde tasrih edildiiine göre 
Fransa ile İtalya 1936 senesi K. 
evvelinin 31 inci gününden ev
vel ikitcr hattı harp gemisi in
t• cdebileceklardir. Bu gemıle
rin hacmi 23333 tonilato· 
yu geçmiyecektir. 

Gemilerin inşaatı biter bitmez 
Fransa "Didcro,, 11nıfandan bir 
harp gcmiıini, İtalya iıe hizmet 
müddeti bitmiş olan birinci ıınıf 
kruazörlcrden 26,829 tonilato
luk bir kısmı ve şu hesaba göre 
iki devlet 33,640 tonilato hac-
1rıinde f'miyi iptal edeceklerdir. 

Fransa ile İtalya 31 K.evvel 
1936 tarihinden evvel müteka· 
bilen 34 bin tonilUoluk tanare 
gemisi yaptırabileceklerdir. Fran. 
ıız tahtelbahirlerinin tonilllo 
mecmuu 1932 de toplanacak tıb· 
didi tulihat konferansında yapıl· 
maıı muhtemel tadillta halel 
gelmemek fartile 31 K.evvel 
1936 tarihinde sı·,989 lonilitoyu 
geçmiı olmayacaktır. 

inaiitere hükumeti, bu mikta· 
rm Londra muahedui mucibince 
150,000 tondan ibaret olan in· 
giliz torpito muhriplcrinin mec· 
muu hacmine nazaran çok yilk· 
ıek olduğunu iddia etmektedir. 
Bununla berab" iqgiltere 932de 
toplanacak tahdidi teslihat kon· 
:fcrantında tonilito miktarların· 
dan tadilat yapılmasına intizaren 
mezlcCır Londra muahedesinin 
21 inci madduine mllracaat hak· 
kını iıtimal etmiyecektir. 

İngiliz harp bütçesi 
Londra, 10 (A.A) - Orduya 

ait bUtçe tahnıinahnı kamara'ya 
tevdi eden bari ·ve müsteıarı, 
lngiltere'nin yapmış olduj'u vasi 
mtkyaata tahdidi tesHhah diler 
miJletlerin yapmıı olduldarını id· 
dia etmiştir. lng:liı hnkumeti, 
beynelmilel bir itilafname ile ci
han teılihatınm tahdidini temin 
etmek• için elinden ııeleni yapa· 
calctır. Maamafih, hali hazırda 

daha vasi mikyasta bir taraflı 

tahdidi teslihatta bulunulmasına 
tavsiye etmek mümkün dcjildir. 
Binnetice, bütçe tahminatındıki 
rakamlar g-eçen seneninkinin 
hemen hemen aynı olarak kal-

u Jnsan batan hissettiğini 8Öyliycnıeı harp iemileri inıası için itillf
clerler. Emin olunuz ki: hell, şimdi o !ar yapıldı&ı anlaşılmaktadır. 
haldeyim. Gönlümü dolduran his.'i te- italya FranHya kartı bahri 
essürü hangi kelimeler ile beyan edece- tefevvuk teminini • istihdaf et· 
iimi bilemiyorum. Yalnız şunu an:e~ mediği iddiasına ıaimcn bu iti
meme müsaade cduek itimat et ki: laflar dolayısile 40 bin ton ka· 
Buradaki u nakıs tahassüsatlarr ~u.·a-
ya re&metmeğe çalışan da hi r valide- zınmaktadır. italya harekAhna Bir ayda .. 
dlr? ,·e, bütün tees üratı da bir ' 'alide sahip ve aerbestir. istediğini ya· N k 10 (A A) F d 

mıthr. 

evyor , .. - or 
r.uhundan feveran ettiği için hakiki ~·e, pabilir. Fak at biz? acaba hükii-

Junior kumpanyası, şubat ayı 
pür şefkattir!.. met Fran11 İ14in de ayni tedbiri 

~ zarfındaki imalatı miktarmın 85 irfan, n kemalatınııa emin olma· almıı mıdır?,, 
aam mevkiimin biganeliğine bir fikri bin otomobil ve kamyona baliğ 
kasirln vereceği taaccüp ve ademi iti· Bu garip heberin italya He bulunduğunu ve bunun g-eçen 
ınadt dUtGnerek u tamamile yaıanta-1 Fransa arasında yapılın "deniz eyJuldenberi en yüksek miktar 
dıfım teessürah kalbiyemi yazmak itilAfı,, na ~arşı cephe alınlar olduiunu ve mart ayı zarfındaki 
i'"'n biraz dü, ünür, ve, ihtimal anı veya bu itilafı hoı bulm1y"nlar f l 
~· imalatın daha az a olacaiını 

kalbimde hapsederek ifşadan içtinap tarafından ortaya ıtıldıg· ı mubak-
• · · bildirmekteciir. ~derdim. 1'"akat. ben. eminim " 1: ~ız. kak talik ki edilebilir. l!öyle ha· 

yukarda yazdığım gibi sahibi ,icdan ve, Bir konıünist cen1i vcti 
bir nuru irfan ile mücehhezsiniz. ~iz berlerin ortalığı teıviş etmek Atina, (A.A.) - Polis, Viya-
biliniaiz ki: ne kadar yabancı olsa bir niyetine matuf olabileceiini ka-

- b l k nadan gelen ve burada Be'aku· valide kalbi daima bir ,·alide kalhi gi· u etme en dojru bir dütünce 
ı. H nun ajanı ve maruf bir caaus bi yanar, bir valide ruhu bir mü~arntı olacaıdır. aberin bize taalluk 

manevi ile bütiln evladı beŞf' r için t: ır· eden tarafları sadece g-ülünç te· olarak tanınmış olan doktor Si· 
k ' l deriı tarafından idare edilm,k· prnır, anar·-· likki ,dilebi ir. 

Mektubunu okuduğuftldanberi. naza- te bulunan gizli bir komünist 
rı hayalimde yatnıı bir ~Y ,·ar! şule· KÜÇÜK HABERLER cemiyeti meydana çıkarmıfhr. 
dar saçlarla süslenmiş zarif bir h-ts. ' Tevkif edilenler meyanında üç 
''!bir ine! 11affetile parlıyan .~in~: mini o:ı BiR lDAl\I MAHKUMU y AJ\A- le kadın vardır. 
hır çehre. Ben, bu hayale mumkun de- ı "'NDI _ t · d .. bı'r jandarma' ı öl- Atinı, 10 (AA)- Evvelce tev-·ı bi . . 1 , ,, . zmır '"' -
ğı r rengı ıstırap nremıyorum. n· .. . k f d • l k 1 h 
ıallah bu mektubumun ,·Usulüne h.a- durerek kaçan n altı .. s~.nedenben .. ~a- i e ilmıı o an omüniıt er ma • 
kadar sıhhat, ve afiyet 0 güzel, kıymet kalanmr:ran Medar koyunden Huse- kemece muvakkaten serbest bı· 
li çehrede size bütün ma,.umiyeti, \e- yin oğlu Ramaza~ ~khis~r j.andarma- rakılmaıtır. Müaadere edilmiş 
1111111 He tebessüm nls:ır olur.. sının deHlmlr takıbı ndıctsınde Bod· olan evrak ciheti adliyece .nıu-

KaJemimi. istemiye, istemiye teı-ke- rumda ya1'alanmıttır. hafaıa edilmektedir. 

: 

Şatrancın yazısı 
Yazan : Muzaffer Muhitd' 

Şatranç naaıl yazdır ve okunur ? - Bojulnıut 
mat nedir ? - ilk (bir hamlelik meaele ) 

Şatranrı öğrenebilmek için birinci ~lynh kalenin altıncı hane~inde ddİ 
~rt ~·azmasını \e okumaıunı hilmekli ı. tir. . .,fi\ 
Şimdiye kadar ~dranç hakkında iı;e y:ı Mesela : Beyazl~nn P2~~ (P-ikif 
rar hemen hicbir eserimiz olmadı~r i· de beyazların nzır kale~ının 
çin ~afran~ he,·eslileri \'e ya hilip I<' hanede olduğunu ~fü,tr.rir. ) 
ilerletmek istiyenler fran!'ızca )azıt- Siyahlar 
nm• muhtelif eserlerdf'n istifade mrc- 1 
bu;iyetindedirler. Hiç fraı:ısrzca bilmi· 
)enin de takip edebilmeı,ini temin için : i 1 
biz de ~atrançta fransız UbUlü tahri l'i . _.. 
ni kabul edeceğiz. 1''akat türkçe yazabil :.ra 
meyi de göstereceğiz. Oyunlarda te~a

düf edilen şayanr dikkat nziyttlerin 
tesbiti n bilhassa mes'elelerin h:ı ili 
ve oynanmış büyük oyunların, uyun 
ıiOnlarrnrn tatbikı için yazı şarttı r. İci · 
dia edebiliriz ki ~atrancı yaıamıyan ve 
ya okuyamryan ı:atrancı bilmez. 1 

Birinci makalemizde şöyle böyle ya 
zı hakkında ma16mat \'erdik timdi Ct'e Beyazlar 
idi 1) de gördüğümüz vaziyeti cn-el:i Boğulmu!J mat 
yaıahm n sonra oynıyalım. Beyazlar (Şekil 1) şatrançta boğulmuf 
§ekilJerde daima alt tarafı işgal eder denilen biı' vaziyettiı'. Beyazlar. 1 
1e yazrhrkcn btyazlar !5ola !'liyahlur lann çok faik vaziyetine rağmen' 
saia yazılır. ,ahı kendi aletleri ile boiarak rfl 

Be11azlar Si11alllar deı· , -e çok şayanı dikkattir. BoğJ 
"i lTD R lTD mat, bizr.at kendi aletile kendini f 
D ·1FJt D 6'fR trrarak boğmak ,·e mata mahkü• 
c :>CD 'J' lTR mek demektir. 
P 2TD 'J'lD Bu oyunu oynıyahm: 
P :?CD (' :lCR Hamle beyazlardadrr: 
P 2FR P 2TD Beyazlar SiyahlM 

P 2CD t. C 7 F () Kı~ 1: R l C 
P 2FR IBı~kı yeri yo1' 
p :?CR ~= c 6 T D çirt kış 2: R ı ·r 

Sirahların (9) afeti nln yerleri yazdı 3: 1 > 8 C D ~_;, ~: T. ılır ~J 
. . . . 4: C 7 F D l\ış mat [ Şah ılarn,. 

irnuz gıbı gasterıhr. Beyazların da (6) 
1 

. h" t kt d" ) 
1 t . ci ~ 'b' .. t .11 B vez rı ımaye e me e ır. 

a e ı yaz ıgımız gı ı go..-< erı r. unu <;;: h k d" k 1 ·ı k d' ' ·a" 
.. k · 1 d .. 1 b"l" · t:.>a ·en ı a esı e en ane " , tur re tabırltr e e ~oy e ya1.a ı nız. b k t 

• .. • yer rra mrş rı·. 
Rumuzatı ( ' ) E~ b ı (C61'D J · ger eyaı ann 

Türle franaız Türk franaız hamle ine kar~r siyahların şahr ( 
Sah Roi S R yerine gitmeı de (RlFD) yerine o~ 
Vezir Dımc V D sa bu takdirde beyazın ,·eziri (1>7~ 
l\ılc Tour 1\ · ~ oynıyarak atın himayesinde sb'I~ 
At Cı"ılicr A C mat eder bu takdirde siyahlal' üç )f 
1:1·1 ı::-Olı F F ,. lede mat olur. 
Pi~·ade Pio~ P J ' 1 1\fes'ele müsabakası: 
(Şahın . ağınoaki at.etler ~ahın ism!· ;\Jes'ele halleri mü~ahakasu;a 

le \'e nzirın solundakı aletler de \'N!ı· mek istiyen şatran ~ karilerimiziT' 
rin ismile andır. Piyadeler de hangi a· ğıda gösterdiğimiz birinci m~· 
tedn üzerinde duruyorsa o aletin isnıi· hallederek rarşamba akşamına 
ni ahr •• Mesela: ~ahı.n yanındaki_ fil (şatranc rü~uıile gaıe1emize gö 

FR (Fon de Roı) dıye yar.dır türkt;e· 11\esini rica eedri1~ Çünkü me..ı 
ıi de bittabi F5 (Fil Şab ·Şah fili) di· diğer perşembe günü ısurcti halli 
3· ~ yazdır.) zılacaktır. 

Bu rUmuzata nazaran (~ekil 1) i - -
ıfÖylece türkçe de.!aıabiliriz; ( 1868 de ispanyada yapıl~ 

Beyarlar Sıyahlar mes'ele müsabakalarında ç 
ŞlKV ŞlKY • 
v4Fş 'ı'SK~ • büyük muvaffakıyet teman i• 
ASA v KlK~ den (M. Xavier MarqueıJ _f 
P2R\' RIV iki hamlelik rümuısuı is·d"" 
P2A V A:JAŞ mes'elHinden tahvilen bir haofı 
P2F~ P2KY lelık hale getirilmi' meı'eJe: 

P2AV QS Bir hımlelikl er Ç 
P2FŞ hı~ic me,'elelcrd•' 
P2AŞ-

(Hane numaralan beyaılar için a~a· 
fıdan yukarıya siyahlar i~in de yukar· 
dan a~ağıyadır. 

Buna nazaran siyahların DGTU 
(V6KŞ) i beyaza nazaran a:;;ağıdan yu
karıya üçüncü hanede siyahlara naza. 
ran altıncı hanededir. Bittabi ~dyah ta ı; 
olduğuna göre yukardan a~ağıya gö. te 
rilcceği i~in D6TR denir ve yani ,·eıi r, 

M. Bria_nd'ın kırdığı rekor 
Pariı, 11 (A.A) - Pariıte çıkan 

ıünd,lik "Excelıior,, gazetesi, 14 
martta M. Aristide Briand'm 
iktidar mevkiine çıktığı günün 
25 inci yıldönümünü t'l'it İm· 
kinına mazhar olacaj'ını hatır· 
!atmaktadır. Filhakika M. Briand, 
1906 senesi martının l 4 Uncü 
g-ününden itibaren timdiye kadar 
25 kabineye dahil olmuştur. M. 
Briand, 11 defa bafvelcilet tna· 
kamına gelmiş, 3 defa Maarif 
neıaretinde, 2 defa adliye neza· 
retinde ve 16 defa Hariciye na· 
zırhğında bulunmuıtur. 

Bu suretle M. Briand 25 ka· 
bin,de 32 defa nazırlık etmiş ol· 
mak iİbi bir mazhariyete nail 
olmuıtur. 

Tarihin kaydettiği Franıız veya 
ecnebi devlet adımlarından hiç 
biri bQkômet mevkiine bu kadar 
çok davet edilmiı deiildir. 

1 
Siyahlar 

Beyazlar Jı1 

Beyazlar bir hamlede mıte ~-
Beyaıların taşları : Şahı 

le, vuir, iki at, fil. fil. 
Siyahların taşları: ş.h, 

at, piyade. 

1 ';>! 
Oaküdarda mUtekaidloib~ 
riyeden Ahmet Tev~I~ .Jıf'_ 

iltifatınıza müteıekkırıı· k ı' 
tetebblilcr mahsulii olr't•~ 
mütekamil ve en amt 1 •1 eO". 
şeklinin ve üıullerin tdb.Ş,tr~ 
d .ğine emin olmalısınız. tf ! beynelmilel bir oyun . o~:fa-!: 

1 betle bunu muvafık gör. et~. 
tekilde yazmak ve takı~ ol~ 
daha doğrudur. Her ıeY :u •!:, 
ğu gibi fatrançta da -·~nı y_r 
ğiniz gibi bol ııtıliha luı 1"1· fl
lur. 



~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~:~~~-~- ~~~ 9-~KIT12~H I"ı~ 
~ ·oÜıiikü Keşidede Kazanan Numaralar 

Fatih itimadı Milli bayii Buchanettin 8. listemizin stösterdiji ikıramiyeled 
biletlerin ibrazında derhal tediye edecektir. 

Farkı fiyatı taahhüdünü ifa edemi· 
~en müteahhide nit olmak şartilc İs
tanbul yollama müdürliiğü için on bin 
kilo motörin yağı 19'3 931 perşembe gü
nü saat on dörtte Fındıklıda heyetimiı 
de pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
şartname ve nümunesini hey'etimizde 
görmeleri ve ihale saatinden cnel te
minatlarile hazır bulunmaları. 

-ISTANBUL BANKASINDA.~ 

Şehzadebaşı 

Ferah Sinemada 



SATILIK E\ - iXıımarası 21- 6 esRı tiyatro yenı 

leıuaşa sokağı lca<liye malıallesi Üskül:ar. Zemin kat 
bodrum L>iriıu•ı kat lıir odu bir mutfak hir lıala, ı kinci 
kat üç otla hiı· JÜldük Bir hala iiçüııcü kat iki hiiyük 
oda lJir ufak soııdık odası iki daracadır·. Bir rııikrnr 
bahçesile nıutfağında sarnıç \'e babçesııı<le Kuyu olup 
odalarrn cesanaeti takriben 20 metre e·hadındad11·. 

Tararey11in meydanlık olması hasebile 11ezal'et ı k:\
mileyi haizdir. Tahmin edilen 1500 lira kıymet de
fateıı vcrilecPktiı·. Miiz.ıyedeye iştirak ede('eklerdeıı 

yüzje 7 buçuk pey akçası alınacaktır. Satış muanıe

Je~i 6-4-031 pazartesi günü saat 15 te Üsküdar llal
müdiirliiğündc pazHrhk usuliyle yapılacaktırr. ( B.) .. . . 

s;.\TILIK EV - Maa diiklUrn 4 hissede 3 hisses ı 

numarası 44-46 Muradiye sokağı Caferağa mahallesi 
Kadıkö' talH11u.la tliikka11, L>irinci kat hir ıııuıfak lıir ., 

od~\ llir sofa, ikinci kat iki oda IJir sofadır. Tahmin 
edilen 2000 lira kıymet delaten verilecekıir. lfiiza
ye<le)"e iştirak edeceklerdeıı yiizde 7 buçuk pey a~
çası almacaktır. ~atış muanıelesi 6· 4 - 93 1 pazartesi 
8ilıtfl saat 15 te Üsk iidar Mnlmüdürhiğiinde pazarlık 
usnliyle yHpılacaktır. (it) 

* 1t * 
SATILIK AHS~ - Numarası 234 Selamsız cad-

desi Sehimiali Ef. malıalle'i Üsk qw,. Roğaza uazır 
ve arkası açık. olup bina inşasma elverişlidir.. ~1esa

hası n1ilüarı 266 arşıııdır. Tahmiu edilen 200 lira 
kıymet <lefaleu vt>r.ilecektir. Müzayedeye iştirak ede
ceklerden yüzde 7 buçuk pey akçası alınacaktır. Sa
tış nıuaıııelesi s-4-93 ~ pozarlesi giinü saaı 15 te Üs
kiidaı· ~falmiidiirliiğiinde pazarlık usuJiyle yapılacak
&ır. (R.) 

* * * 
SATJLIK ARSA - Numarası 5~ Kandilli · sokağı 

KC4ndilli denize nhnm ve kısmen kargir temelleri 
mevenı olup e1n1iye inşasına elverişlidir. ~lesahası 

miktarı 200 ı ziradır. Tahmin edilen 2000 lira kıy
met iki senede iki taksitle verileeekıir. ~liizay.edeye 

iştirak edeceklerden yüzde yedi buçuk pey ak:çası 
almacaktır. Sat.ış muamelesi 6-4-931 pazarte~i günü 
saat 15 te Oskiidar ~lalnıüdürlitğiinde puzarhk usuliyle 
~·aptlacaktır. (R.) 

• * * 
SATILIK EV - 4 lıi~sede 3 hissesi. NumarHsı 42 

ııuradiye sokağı Cafer~ğa mahallesi Kadıköy. Birinci 
k.a~ bir oda, bir mutfak, bir sofa. ikinci knt iki oda, 
bir sofadır. Tahmin rdileıı 1000 lira kıymet defateıı 

verilecektir. ~1iizayedeye iştirak edeceklerden ylizde 
7 buçuk pey akçası almacaKtır. Satış muamelesi 
s-4-931 pazartesi giinii saat ı 5 te Üsküdar Malmii
diirlüğiin<le. p:lZarJık usuliyle yapıJacatır. ( R.) . .. . 

SATILlk ARSA - Numarası 16 Türbe sokağı 

Hasanpaşa mahallesi Kadıköy: Kuştliliçayırı kaı·şısııı 

da. Tarafeyninde apartman ve bir tarafında lıaue 
mevcul ofop ehniye inşasma elverişlidir. Ve miktarı 
mesahast 167 zıradır. Tahmin edilen 200 Jira kıymeL 
ilü senede iki tak$itte verilecektir. Miizayedeye iştirak 
edecellel'~n yüzde 7 buçuk pey akçası ahııacnktır. 
Satı~ moanıelesi 6- 4- 931 pazartesi günü saat 15 le 

Üsküdar Malrlliidilrlüğünde aleni müzayede usuliyle 
yapılacaktır. {R.) 

Mütettış namzethği müsabakası 
rl\irkiye Ziraat bankasından : 

5 nisan 931 pazar günü sabahı Anltara vf! İstanbul Ziraat lian
kalarmda saat 9 da C?-çılacali mü.saiiaka ile 15 m.üfettit nam.zedi alına· 
caktır. Muvaffak olanlara batlangıçta 12D lira aylık ile seyal1at ve tef
tişlerde yol masraflarından l>atka 6 lira yevmiye verilir. 

iştirak için evvelemirde lkhu.t veya hultuk faliültelerinden ve 
yahut ulumu i.liyei ticariye veya:mülkiye mekteplerinden birinin 
mezunu ve yahut son sınıf müdavimi olmak li:ıımdtr. Diğer fakülte 
veya yüksek mel<tep Me2Unlarının mali müeıftltelerde en az iki sene 
hizmet görmüş bulunanları da müsabakaya dahil olabilirler. 

Tal ipler Ankara, lıtanbul ve İfımir. 2iraat bankafarından alacak· 
ları fartnamede yazılı vesikalarla birliltte nihayet 31 mar~ 931 akıa
mına kadar Ankarada teftit lieyeti müdürlüğüne bi2:ıat veya mektup
la müracaat etniit bulunmalıdırlar. 
s:s 

KAPPEL 
r1Jm4mile tekemmül eirMil 

YAZI MAKINASJ 
fi' ransız hOkOmetinin d.ahi takdir ve 

tercih ettiği makina KAPPELdir. Hafif, 
metin ve zarif.Her ciheti teahhilt olunur, 
ve taksitle satılır. 

Türkiye yegane umum'i acent11i 
Y. Şinorkyan lstanbul. Sadıkiye - han 31 L33 Tel. Is. 2256 

Trabzon elektrik. Türk anonim 
tirketi hisseda:rlarınft 

Perıembe 
Şavval 

1349 

HHum fırtınası ıl 
Ganeım aotuıu: 6. 19 - batışı ~ 

Namaz vakitler• 
'lltia" O tfe llrlnd ""•• " Yaı oı ·....: 
S,58 12,24 111.43 IS 12 IQ,41 4. 

31 ıı A~cıl 

1 •'- ~ n.tıyo 

1 lngiJfz liruı Kr. l 032 
.. T.l- mukabili rıolar 0,41 !.~ 

haıtk 1 ,,4 

Li r el 
Bel~a 

Drııtim 

1!. Frank 
Leva 
Flon n 
Kuron 
Silini 
Peıeta 

l\l ırk 

Zloti 
PenıB 

2o L~ K ura~ 
ı Türk li ras ı Dinar 

Çen•oneç l\. urn~ 

Nukut 

ı !sterli n (l nıılll ıt l 103 
ı Dolar ( Amerika ı 21 

Frank [ Fransıı 
20 Uret [İtalya 
o Frank fle lçlka 
o r>rahml [Yunan 1 
o Frank t lsvlçrel ı-s 
O ~eva Hul~ar J :~ ı 
ı Florln [Felemenk ) 85 

f o Kuron [Çeko5lonlı ) 12:-

Sı ltn ıt Avusturya] 31 
ı Peıera f lspanra] 2.• 
ı RayşmarqAtn1anra] !il !5 
ı Zloti Lehistan 24 
ı l!enao j l\ !acar ısran 

Ley [ Roınanya] 
o Dinar Yu,oslovyıJ 
ı Çevoneç ' Stl•yet 

7 

1930 senesi hissedaran heyeti umu· Jarını alma1ari ve taşrada bulunup ta 
miyesinin 31 mart 931 tartfüne mfü;adif Jçtimaa bizzat iştirak etmiyeceıtlel'in Bo rsa 915 .o 
salı günü şirketin merkezi bulunan hisse senetlerini bulwıduklan mahal- harici ~ 
Trabzonda Meraş caddesinde kain ida- lin Ticaret odalarına ve O•a bulanmi-1•---.... --------~. 
rehanede .inikadı tekarrth: eyledifin- yıtn mahallerde Be1edfyelete tevdi ede· 
den nrzamname mucibince Jaakal on rek mukabilinde alacakları ilmühaber
hisseyi hamil hissedaranın içtimaa iş• let'i reylerinin ilıtimaline tevlttl edecek 
tirak için hisse senetlerini içtima gü- teri zevata tiirer mektupla gönderme
nünden bir hafta evveline kadar şirke· l~'l'i ilin olunur. 
tin merkezine bilita duhuliye nraka- Mecli3i idare 

RUZNAME1 Mt!ZAKERAT: 

1 - Meclisi idare ,.e murakıp rapor- tayin edilmiş- olan iki nzanın tasdiki 
larının okunması, memuriyetleri . 

2 - 1930 seneı=ıine ait biı'anço ve ka- 5 - Senei sabık heyeti. u~umiye mu-
rü zara hesabının tetkik ve tasdiki ltarrerat.lna atfen şlrketımız namına 

3 19.u · · · k t ' . . hükume1i cümhuriyemizden akdedilen 
- · senesdı ıçın muı·a ·ıp ayını, istikraz hakkında meclisi idarenin he-

4 - Meclisi i aremizde müddetleri yanatı. 

•Bulmaca 
l 2 

hitam bulan iki azalrğa nizamnamenin 6 - Şirketin vaciyeti umumiye!li 10 
16 ıncı maddesi mucibince muvakkaten ltakkında mukarrerat ittihazı. 1 l 

Masat Türk • 
ananım şi1 ket inden: 

Maadin Sanayi •e Tıcaret Masat Ttırk anonim tirfteti bisse
daranı 24 mart 931 tarihine mtisadif pazar gtinll saat birde 
şirketin Galatada Voyvoda caddesinde Vovada Hanmdilti merke
zinde alelide surette inikat edecek heyeti umumiyeye davet olunur. 

Ruznamei mUzakflrat 
1 - Meclisi idare ve mürakı,ıer n1porunan llıraafl 
2- Billnçonun kıraat' •e tastiki ve mUrakıplerle meclisi 

idare azasının ve müdürUn ibraaı. 

3- Meclisi idare azasile murakıp yerine yenilerinin intihab• 
4- 1931 se-neıi için meclisi idare a~asının hakkı huzuriyle 

mürakıp tahsisatının tayini. 
Heyeti umumiyeye iştirak için laakaj ilci hiıseye ıaaUk olmak 

lizımdır. Ticaret kanununun Uçyüz yetmit. birinci maddesi abkA
mına tevfikan hamiline muharrer hisse ıenedah sahipleri nihayet 
21 mart 931 akşamına kadar llisse ıenefleriftit Galatadw Voyvoda 
hanında kain şirketimizin veznesiae veyahut hiHe ıenedatının 
mevdu bulunduğu banka makbuzunu tevdi ile ita olunacak 
duhuliye varakasını ahıeylemeleri iktin eder. 

Maadin Sanayi ve Ticaret MHat Türk Arıonim Ş. 

Erzak ve revazımı saire münakasası 
Yüksek Orman mektebi rektör

lüeünden: 
Büyükderede Yüksek Orman mektebi ile Orman ameliyat 

mektebinin Mayıs 931 gayesine kadar balfiye erzak ve levazımı 
· saire ihtiyacatı kapalı zarf usulile miaalcuaya komlmqtur .. T ... 

!ipler şartnamelerini görmek üzre hergüa ve münakasaya iftirak 
için de yevmi ihale olan 1 Nisan 931 tarifıine miisadif Ça11amba 
günü saat 14 te Defterdarlık binası dahilinde- miMaatı iktJA
diye mübayaat komisyonuna ııelmeleri ilin olunW'. 

lııııııl!--llllllİııllllİıııı .............. ~ 
IJugii.nk.:iJ bu,macalff 

Soldan sağa ve yukardan a 
I -Tdlita put.J>el (5), 

(5) 
2 - Aln (3) , aka (.1) 
3 - G~ ( .1) , yol (3J 
4 - Rahatsız (5) 
5 - Toprak (d) , kıymet (5} 
6 - Btr ıelıir ( 9) (11 
1 - oturulan yer (1) , yılctfl 
8 - Getir (5) ~J/I 
9 - Yiiun tahta (3), 6lrderıP' 

Niğdeue tn yakın pazar yeri c8J 
10 - Tabiat (.1) , evin bir ~I 
11 ....... Altı otomobil (5) , k~ 

Budapeşte aergisinde 
te.ıtir ecleeeii:.1? JJ'. 

9 - 18 mayısta BudaP~ 
açılacak olan beynelmilel 

hükumetimizin de iştirak ed .,;, 
yazmıtfık. ir'ıı 

Aldığımı% malUmata gl,.. ~ 
rak kararı \üccarların>!:tıf. "I 
memnun etmif ve şimdı ~ 
çok mallar g&Snderilmeğe rıt-'~ 
mıştır. Bu mallann en '!'u:,.ı_.~ 
surette feşhiri için mili~ f1 
cemiyeti sergide b• 1 u.o~. 
yonu yaptırmıı ve yo ,.olf"".4 
mahsuOeri derecelere. •Y~ ~ 
Cemiyet sergide ~· e~' 
maddelerin teş~iri~i ısteJd<, y~ 

Tiftik, tUtiln, ıncır, fın }af~~ 
k6rk, Malatya kayı1191ı k ,~:., 
fındığı, gül yağı, bağırsa ' t""' 
katııve değir~ni, it!~bıo~ 
serve, heJva, ~ım ib•• tJJ 
afyon, kömnr, çfnı, kebrı 
ltisat. 



-----:&1( alalm ocaklı inat.._ !Till:;; ~ni trua havi olup bu 
dı • Bir alafrup hall11 ha· 
Tt• r. d kat 2 numaralı daire "" 
t.tklf çfnf anje koridor Uaerfnde d6rt 
da bir aYlu bir kilçilk oda bir nama 
rah •atrenfn ayni matbahı •ardır. 
a. ak'M• llasf ran t:lO da biterek kan 
t9ratoya anU t.nidtn her üç ayhtı pe 

.,.. em bef Jira kira il• Mulı Er. 
•1Mlf., Bir arallanıa hala vardır. 

3 au • .4& •• 
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nu 

tikbalini 
An e,Onun 

Düşünen Annedir! 

• 

~Ilı '" .. , ..... 
Bir Kumbara Alarak 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 
Ban 

Şafak çaglaı ının geni 
çıkan 20 dirheın 25 

Krem 

Dit macunu 

Ruj 

Sldo-ro-ao 

e ev 
FABRIKASI 

PERTEV ve 
eski v 
ye ve 

... ._lııiH .. ....... etinizde mat• 
19$ lira 80 kuru-

30 tarihinden 
~en Ye 20 lira Oc-

reti vekilet ve icra maurifi ile 
birlikte talaıili zımnında haciz 
yobyla 930-1376 No. ile mora· 
caat edilerek taraf.naza 6cleme 
emri ı6ndenl•İf ıse de ikamet
flhmızm meçhulıyeti hasebiyle 
tebllıat ifa edılememitti,r 

ıba ılhtn netri tarihinden 
ında m 6 

Kolonya 

Tnak ciWara 

Loayoe 

Dit tela 

luM 

K~tik 

811811 IDCYCUl 

ı•aua ........ 
mı akli ta arle talep oluaan 
takibe deY edileeeji ldeme 
emri makam• kaim olmak eze 
re ille oluaur. 

VAKi Tın 
Gençlik ve Çocuk 
iktısat lcuponu 

12 M 

ı Vakıhn tablo mü•abak 

Kuponu 
\1 1 • ' 

Aclrea: 

evri efain 

lriıll İ~ICI 
( E G E ) vapuru 12 

Mart Perfembe akta• Gala
tadaa lnebolu, Sinop, Sanma. 
On1e, Fatsa, Orcfu.. Gir--. 
Tnbzon, Rize, Ho,.,. 
kalkacak ve d6n0fte P..-; 
Rize, Of, SOrmene, Tnb 
Polatane, G6rele, GW.-, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Sa-. 
Sinop, lnebolu, Zonguldap 

utnyacakbr. 

Mlnlı Pm 
( EBOLU ) vapura 

Mart cuml 10 da Galataclu 
Çanakkale.lddr, KtWDk, Bocl
IUlll, Rado., F etbiye, Antalya, 
AIAiye Ye Menine k,lkacak d6-
nllfte Tatucu, Anamur, Fiaille, 
Dalyan, Mannaril, Çanıkkale 
Geliboluya ujnyacakbr. , •• ,. 

Tarldye .eyrfaefaia icl....ı 
vaparlarmm kazu Ye aır

ufre rupa Ye bota İfflllil 
prtnamesi mucibince bir 
mlddetle Ye açak mlbtaknı 
ıle talibine ihale edileceltlr. 
Kat'ı ibaleai 16 Mart 931 ,... 
zarteti glnll uat 16 da 
lnhnacatından taliplerin IU1ta• 
meyi girmek için her ıGa 
mhôeaaya ittirak içla 

ve uati mezkt\rda m8u 
heyetine ıelmeleri. 

BIJlbllı iillllli 
-ı• Ba,akada ıakeleli mıetlM., 

deki 9 Dumanla dOldda 
HDe mNdetle n İİllla 

ile kiraya venlecetladea 
lamak iltiyenlerin kat 1 - ..... 
,ene oa.a 16 Mart 9St 
ıartal fltll levazma mlla 
komıl)'OnUDa ıelmeleri. 

uıanoul 

cleylitlen dolaya 
'fllftlldu _.karrer a:meillsl• 

ya11hane ve ~elik boru, clll•• 
makinua 17·3-931 tarihine 
•dif Salı ıthai saat 11 den ıs e 
kati• Cibeh aakeleliade 141 
fabrikımndı bılmllzayede adc 
arttırma ıuretile ıatdaca .... 
talip oa.ıaraa &in ve aaab 
karda mahallinde ham bı .. _. 
cak memunma 930-5336 .._,. 
numarasile müracaat eylellllıııilllirl 
ilin olunur. 



Merkez Bankiısı 
Memleketin em Mali em lktısa
di Büyük Bir asıtası Olacak Olan 
Bu Milli Müesseseye Vatandaşların 

Fikri Alaka Göstereceklerine 
üphemiz Yoktur. 

Gazi Mustafa Kemal 

Iktısadi inkişafımızda vazife ifa 
müessesenin sermayesine iştirak 
vazife yapmış ve hem O/o 6 bir 

mühim bir edecek 
etmekle 
kazanç 

olan 
hem 

bu 
bir 

temin etmiş olursunuz. 
Hissedar · kaydı muamelesi bütün bankalarda yapılır. 

Linıan işleri inhisarı 
Tüık Anonim şh~eti iclaıe mecJbinden: 

27 Şubat ve 5 Mart 1931 tarihli ilanlarımıza ıeyildir : 
Meclisimize ahiren görülen lüzuma binaen, 26 Teşrinievvel 930 

tarihinde fevkalade olarak içtima eden umumi heyetçe verilmiş 
olan tezyidi sermaye kararının sureti tatbiki hakkında karar itti
hazınm 29 Mart 931 de toplanac:ık alelade umumi heyet müza-
kerat ruzn;ımesine beşinci madde olarak ithal edildiği hissedar
lara ilan olunur. 

Bu 

Nedir 

Çocuklara Mahsus 
HAYAT KiTABI .,,_ 

1 Jandarma lmalAthanesl 
fliinları 

Jandarma için 700 mamul ka
put kapalı zarf münakasasi 
sabn ahnacaktır Yevmi müna
l<asa 17-3-931 salı günü saat 
15 dedir. Şartname jandarma 
imalathanesinden verilir. Talip
ı~rin teminatlarını beraberle· 
rinde getirmeleri lazımdır. 
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Devlet Demlryolları ilanları 

3000 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konulmuıtut• 
Münakaıa 30-3-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarad• 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye muvali• 

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar milnakasa k~ 
misyonu kitipliğine vermeleri lizımdır. 

1 alipler münakasa şartnamelerini 5 (beş lira) mukabilinde Ar 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler• 

ıraa 

an-
NIN 

Bayat· Kumbarası 
Mes'ul Müdür Refik .Aboaeı 


