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PINOKYO 

,. Tiyatro t .. 1a .... ' ...... , ı 
mfqfı, tenkit, eclebi tet

ldlder, tHr , blk&ye , 
resim, resim, resim.. J 
Bedava alacağınız · 

L A tUK VAKıT te 

1951 Tflhrir telefonu: 2. 4311 -1, 4 tlactl Yd No. 47 45 idare: telefona: ı. 41'11 P-..mbe 26 llART 

Büyük. Millet Meclisi 
Sayısı .-l Kurut 

Buiün Tatil Ediliyor 
(8 inci ay) 

Ruznamenin mll.~oAe, eai bittikten sonra... intihap faaliyetleri etrafında 

Reis Kazım Pş. Hz. bir veda nutku ilk hazırlıklar memleketin 
kauıvacaktır her tar&fında bitirilmiştir 

1i~ ... '"~i!!~2! ... devresini 
iet 1annkl (baaiin) toplanıfile, hasu 

117et •e f nkalldellff halı içtimalarm· 
daa birini daha yapmıı olacaktır • 

Meclis yann (bagtln) ötleclen 90nıa 
foPlandıiJ um1an evvel& raznamedeki 
lladdeler mlzakere ecllleeek, ba bittik· 
fea tonra Rela Khım Pt- bir veda aut 
ka liyliyerek içtima dnresinl bpIJS
eaktır. 

Tarm ıp. huırlaaan razna••nln 
....... dtvam mahuebat retsllfl lnti
.. .,. Yardır. DtTaa reı.ııtt için meclis 
~ .,. ı.ı• •cblenlerl am11ml 
..,,... Bd ..... ~lr. Bu.-

:::.::.•iline ıntıhap " 11
eeet1 ma- Halk fırkasına m~b'usluk için müra

caatlar devam etmektedir Baadan IOllra Tlrk-Japoa n Tiirk 

- Im~re ticaret muahedeleri, harp esnuında 
1 

tr pi Ankara, 25 (Telefon) - Yeni lnti· ra nazaran tebeddülat olacağı anla· 
yara ananlana 18 ra an- hapta namzetllklerinin konulması te- şılmaktadır. 

nm tehvial, hallerinin •lahı ve esir· mennlaile H. Fırkuına yapılan müra- Mahmut Esat Beyin lzmirden bq
tere yapılacak muamele hakkında bir caatlar seyrekleşmekle beraber devam ka bir mahalle namzet gösterilmesi 
•Oddet eve) Cenenedı toplanan sin· etmektedir. Bu yeni müracaatlar ara· muhtemeldir. 
91 konfe ta l t sıncla sabık konsoloelardan Sait, Fat· MEB'USLUK 1STEM1YENLBR 

1 
ranı rafmdan karar llf 111• sadan Yangın zade Ahmet, vilayetler Ankara, 24 - Gaziayintap meb'asa 

an lld mukavele ile Kopa 111eb'ua fdarellf amam m8dUrU Sabri Beyler de Ali Cenani, Matalya meb'UBÜ J'UR' 
merhum MU8f IUzım Beyin ailesine vardır. Beylerin ticaretle meşgul olacaldan 
aylık batlumam için Kıh'• Hiiaııl U. Enlee mUracaat ed •nlerden sabık için yeniden meb'us namzetliklerlala 
<}Conya) ve arkadatlan tarafından ve- Balıkesir meb'asa Süreyya Beyin ftr- konulmamasını istedikleri şeyidir • 
rill bA•- kaea namsetlltlnin konulmasına kuv- MECLiSTE ÇiFTÇiLER EKSESJ'lt9f, 

P ~ .. eneUment tarafmdu kabul vetle ihtimal .,eriliyor. Ti TEŞKİL EDECEK 
.. Janan tekltffn mUıüerelerlne c~i· DECIŞBCEK MEB'USLAR Ankara, 25 (Telefon) - Ym -.b'· 
leeekttr • Aakara, 2' - Aydm, lzmir Jıtan· us intihabı, H. Fırkasının esas ,r ntp. 

=·~· ~~-:ı-:----:--=:-~--=---:·~·-·-------------...... -... -..... ..---.. -.... bul, Adana, Konya, Samsun, Trabzon terinden birinin daha tebellür ve ı. Salih Murat B. Torkocağı Koro hey'eti şerefine çay namzetleri ara11nda ıimdiki meb'usla- (Alt taralı 2 inci ıal/lfamıma) 

letdı• Jataalı.ı _.,_. Faat Beyin 
._aml M,.t tarafmdaa dtnnı maha-

Avrupadan geldi 
.......... taar ............... 

Harı faaiıy~tine her 
tarafta devam edecek 

Kaariye Hanımın şikayeti 

......... aala-or Ankara, 25 (Telefon) - Tlrk ocatı SabıkmüstantikHikmetB • 
A'IJ lf •cieW fldk laboratavr- ~araltayıam 10 nisanda yapılaeak olu 
~ tetldkatta balanma1' ıçtlm:mıa kadar ocak pbeleri mem-

... 
Od leketın her tarafmda hars fallyeti-

re •J ey. ne devam edecektir • 
wel Awvpaya gİ· Ankara ocafı elyevnı faaliyetine 

Bu seferde lıtanbul ağır ceza mabr 
kemeıinde muhakeme edilecek 

den Yilkıek mil- devam etmekte, (hayat zehirleri) i• 
... dia mektebi minde içtimai ve mhhi bir fihni halka 
ilik ftildenill aeeeanea ılstennektecUr. 

12 ; 

Şelll'imlze 40 Artlattea ...... 
kep bircek koro lae1'eliaia pl
cliiild ,........ Ba lle,.t din 
rece ilk lcomerlni Yermfttir· 

V aldile IUikut tqebb616nden 
maman olarak Kadriye H. la 
...... ..... dll*••i•• .. " ...... ,... ............................ 
ma .... eua ...WSemeai reiai 
Hikmet B. ...,... Kaclri,e H. 
tanfmclan aplan bir dan, İltan· 
bal •in' ceıa mahkemeaine inti· 
kal etmlftir. 

Hikmet B. tarafından ikinci 

ICadrl"e B. 

ÇekOllonk bat kouola.lutu 
tarafmdaa da dlD akpm bu ar
tiıtler terefm• Tokatliyanda bir 
PY ziyafeti .eril•lftii'. 

defa olarak yapılan tahkikat 
aeticelinde, Kadriye H. la clijer 
muaanlarclan bir kısmı mahke
meye yeriJmiıler, İzmir •İU' ceza 
mahkemeai daYayı rOyet ederek, 
hepsinin beraetini kararlaıtırmıtb. 
O zaman Hikmet B. ia kenclialle 
tahkikat unumda hakaret eltili 1 lbrt s6.Ue 1 
iddiaeı.Ae Kadriye H. fiklyette _________ _. 

balaamaf, fik•vet Dzerine m&fet- ı 
tiflik tahkikat yapllUlb- Mlfettit· 
Bkçe yapdan tahkikata ait doa· 
ye, Adliye yekAJeti ceza itleri 
reialipden seçerek, Kocaeli malak....- pderilmit ve 
oradan muhakeme karan ile 
......... ap cua mahkemesine 
•lrlflir· Dan, ceza kanunmnm 
C iacl madcleUe ılredir. 

iltanW .... caa mahkemesi 
yalanda ... daYamn rlyetiae 

1--·-.....iı-------·I NtJIJatakhr. KadriJe ff. 1D 
... ...._.....,......,...,.._....._ ..... __.. __ .._ı •na •t11e l»inat mahkeme-

Bu Sayımızda : 

Sinema ve 
spor, haberleri 

F!kir hayatı : 
[ Sadri MaksOdf Beyin kitabe hakkında 

bir mllnıtqa ) 

ye pmeai muhtemeldir. 

Zilrriyet va kıtları 
KOMiSYONUN KARARI GA YRl 
MUBADILLERIN LEHINDBDIR 

Ankara, 25 (Telefon) - Gay· 
ri m&badilleria tetkettilderi zarrl 
Yakıflar bakkında maUye Yeki· 
!etindeki komiayon lehte karar 
.,'1DİI .e baurladıtı raporu Ye· 
klfter Jieyetfne aeYketmiftir. 

To . Otın toJJl•nan rar1ng ltMp ıate lındl Habralar araaında 
.ı..,·~· Tarinı Kllbll idare mqpl olmaclaj'J, beynelmilel o- Cemiyet baya ASLI YOK! 

Saff din Kocaeli meb'11111 Re- tomobil "! riseferi iıl~ridl:~~=- Aabra, 25 (Telefon) - Sof ya 
topa,

11 
et B. in iyueti altmda allka ye mllaasebeta ~ btaabal - Ankara arasında telefon 

~l!llfhr. içtimada Taring rek Turinı kıGbDn un.anı TBr· Merakh yazılar bblOA ~kileeeti haberini posta u-
ralaa Turizm iflerile (Alt larfl/ı 1 lllel ıqı/oda) ı-..--.._...._...-....-..-.-.... .... _...._.ı•aa afldlrtl i'alari B. tekzip etti. 

Re.mimiz Taksimde ~ 
yet meydanmda abide kUflllll
da yer alan bir polis kultlı.e.t.i 
ıaateriyor. Bu kullibenin eskiliti 
ve boyaaızlığa dikkati celbetmek· 
te ve kulObe için iyi bir mevki
de ıeçilememiş olduğu giril
mektedir • 

G&nlil ister ki bu meyduda 
bulun~cak gerek pt>lis ve gerelt 
beledıye kulObeleri meydanaa 
büyilk ıerefile ve ahenıile mlte
nuip olsun. 



~ 2 - VAKiT " MART 
1 Doktorlar araaıada 1 
Fransız.profesörü (rengi 

mücadelesini tetkik 
~decek 

1931 

Salih Murat Bey 
(Üıt tm alı 1 inci •aılliMleJ 

meydana koymaktadır. Tabii mu .. 
eueaeler hey' eti talimiye ve tedriı 
vesaiti itibarile birbirlerinden Yükse hocalar Beyoğlu Mali sene 

Şehrimize geldiğini dün yaz
dığımız Pariı bp fakOltesi cilt 
hastalıkları profesörü M. Henri 
Goul'erot dün iıtanbulu gezmiş 
ve Eyilbi ziyaret ehniıtir. 

Profeıör şerefine bu akıam 
TokatJıyanda Türkiye emrazı cil
diye cemiyeti tarafından bir 
ziyafet verilecektir. 

Profesör Goaıerot Cumartesi 
glnli bp f•kDltcaini ziyaret ede
cektir. 

Dun bir mubarririmiz marrıf 
ilim ve profesörü ziyaret ederek 
rörüımOştOr. Profes6r diyor ki: 

- iıtanbulu çok gilzel ve 
c11ip buldum. ilk fırsatta tekrar 
ıelmek arzusundayım. 

Tilrk meslektaşlarım tarafm
daa bana g&ıterilen hüsnü ka
bulden çok mllteha11iı v~ müte
pkkirim. Evvelce talebem olan 
TOrk dolctorlannı buarada kendi 
ihtisas sahalarında mllteklmil 
Wr. vaziyette bulmakla bahtiyarıtn. 

Her sene emrazı cildiye pro· 
feelrO bulundujam Paris Tıp 
fakelteılniD tatil zamanlarmda 
aeyyabata çıkarak tetkikat yap· 
mak itiyadındayım. lıtanbulda da 
Frengi hastalığına karşı yapıla 
mllcadeleyi tetkik edecejim. 

Bu mllcadeleye Türkiyeden 
elaemmi1etle devam edildiğini 
afrendim. Bilhassa Fransada 
dahi tatbik edilen izdivaç ede· 
cekloria 111uayeneye t•bi tutul· 
~·• uıulii bu yolda çok ehem
miyetlidir. Bunun Türlciyede nasıl 
yapıldığını tetkik etmek beni 
tele ali kadar eden bir mevzudur. 

CllllllJIMla frenıi 1*-biumumi-
~11 aıalmlflar. Ojğer 

•emleketJerde de böyle oldu-
••ediyoram. ÇUukD her 

taraf da .. u mOthit hastalı ;a 
lrU'fı tiddetli bir mOcadele 
acalm1tbr. 

Fruıi haıtalıiı esaah ve 
llatıum bir tedavi ile tema
.. lsaltlli tifadir. Bunun için 
ı•ıler IAm•dar. Tedavi dlrt 
.... ••• devam etmelidir. Biz 
tetlawlde areenik ve biımOt 
uaullerini mezcediyoruı. 

Profeaar Gouıerot frenıinin 
iclclia eclildiji gibi bir iki ımnğa 
de tedavial kabil olup olmadığı 
hakkındaki bir ıuali tebessüm 
ile karıılıyarak: 

" - Frensiyi bir iki ıınnıa 
ile inle etmek imklnıızdır. 
Umn ve eMah bir tedaviye ih
tiyaç vudar.,, demittir. 

•V.AklTıa tefrllluı117 

Yma c HlaeJln Rahmi 

pek farkhdır. Bunlar meyanında M •f ek" l b. merke• Tadil rnea•leıı· henu-., 
Bnkrq ve Milin polieknik •e aan V alet yeni 11 ~ .., ~ 
darülfOnun llboratuarları beş kanun hazırhyor tasavvur halindedir 
on sene zarfmda sllr'atle inkitaf Ankara, 2:; (Telefon) _ !\faarif ,.r. m emUf U .Ankara, 2:> (Telefon) - Mali se,,, 
etmişJerdir. Bu mQuseselerden kaletinde, yübık tedrlaat mualll•I•· y V bL,ının şubat iptldasına alınması laf' 
maada bir kıç lise, bir kaç fizik rinin vaziyetlerini tayin ,.e teebit Hf!ft unuı ehbl l\eyin po· nüz bir tasa\"\"Ur halindedir. nfikl' 
cihaılannı yapan fabrikalar, bir kanua layihası hazırJa"maktadır. Jiı)ikten kaydı niçi met Millet .Meclisine böyle bir tekUftl 
radyo Ye llm&ılannı yapan fıb.. Bu kanuala yüktıek tahıil "oealann•n terltin edileli bulunmuş değildir. Gerek bu "'e11flı 
rikalar, Sofya opera sahnesi, maq. terfi, derece ,.e tecziye işleri gerekse muvakkat büke meselesi fdJ 
Roma radyo stOdyolU oibi benim baJledilmiş olacaktır. Ankara, 2:; (Telefon) - Bey~lu meclise kalacaktır. 

• ••!tez meıııuu\I '\'u"uı \'ehbi Beyin po 
için pek eateruaa olan bir YBNI MUXAVELELlft Hallilıten ka>-lliala terkin ellll•esh•in lZMIRDE ZELZELE 
takım mllesseıeleri ıısrdDm. Ankara, 25 (Telefon) - Mısır, Yu- tebebi anlaşı1mı!Jtır. Öğrendiğime gö· lzmlr, 2;; (A.A.) _ Bugün tınat 
Dresten opera sıhaeıinin aynı rosl3 ''Y8 , Porte~lz v~ ~urlye ite tica· re bu ut •alyetindeki pollı me111ur· I de hafif bir :ıeJıele olmuştur. 
olmak üzere 3 milyon liraya mal ret mukaveleJerı akta ıçln mUzakerele- lanaclq Numi lf. ye t19ir icra ede· MERSiNDE PAMUK FIAT~ARI 
olan Sofya opera sahnesi p~k re devam ediliyor. Çekoelovakya ile rek H\'ceeinln Radovl te ınuhacirlerin· Menin. 2;; (A.A.) - Pamuklar c 
mükemmel bir eserdir. Burada ~apıla.~ mu~~~eleç :-ra{ıe i edilm~tJ~. den bikea. yardıma muhtaç ve iki ço- itibarile okkası 17:i - ıso, 211 ku 
Elektrik, optik ve ıu mOhcn• u bml uön!sel 1 el tel se rkt~umar es. cuklu oldufuna dair hakikat hillfmda satılmaktadır. Hu günlerde satış 

ye r 5 e z ya e verece n. bir rıpor 1udı~mıı ,.e karısına Çayır 1 t 
diıliğine ait bir çok tatbikat MAADIN KANUNUNDA bapnda il numaralı evin 8knalıf1nı za ~ış ır. . _ 
görlilüyor. GlSrditğOm mDeueae• Ankara, 25 (Telefon) - Maadin ka· tenlfa ettJrıniıtlr. Fakat eoaradan. fRARZO?'liDA BALIK YAGI 
lere ait teknik raporu yazıyorum. nununun 50 l•ci •addesi (Jıitn hali• Naartt H. lımlnd•ki bu kadını11 Yusuf F ABRlKASI 
Alikadarlara takdim edecefim. de ~ıkan madenlerden ahnacak Yerli Vehbi Beyin kansı o1dutu, yarcb•a Trabzon, 2:i (A.A.) - Bir müdcl 
Seyahatim mekteplerin faal devre• aisbeti asgari hadde indirilecektir.) m•hta~ olmaclıtı me)'41ana çık••f, bu· evel tesis edilen büyük bir halık y 

lerine tesadüf etmesi itibarile benim Şeklinde tadil edilecektir. nun ... rfne Dahillye veülethlla tnı· fabrikaşı faaliyete başlamı§tır. 
için istifadeli olmuıtur. Seyahat l\IEMLE_KET YOLLARI BU SENE rlaı nlaaen t61Ql devlete •lracaatıa Konserve fabrikası mühim miktar 
I· ,.· b 1 t k'b" . b L' • iÇiNDE TAMAMLANACAK bulaueatıaı ll7llJenk •1'1 tall1l1e et- "h t b eti t 
:rlD u yo u a ı ımm se eaıını tt....-•· elli •• ki wr ı raca a aşıaamı ır. 
cıvar memleketlerdeki Jiboratu• Ankara, 23 (Telefon) - Nafia .,. -.. "~ •m r&J& • ----------·-~Em 

.. . . kalıtl Kaneri Marq, Ankara, Sifte, mlfUr ... nnQe ıayrt •ttna kaıallç Balk•n b•ft•sı 
arlara gorerek biıımkılerle mu· 1,rabıon, Erıuru•, Karaldiu ,., b•ir talla ....... •laVe mltettlflırlal.n _____ .... ____ ... __ .. __ _.. 
kayea~ etmek , ve merlcezi Avru- yollarının bu sene i~inde tamamen ta· tahklkatlle de sabit old~fun_dan po!ı~ (Üıt taralı ı inci ıaf/lfada) 
padakı liboratuarlan hedef mir ve inpsını kararlqtınnııtır. divanınca gerek Yana•' ehbı Beyın. kiye Turing ve otomobil lclllb 
ittihaz etmekti. Daha timaldeki SANA Yl VE MAADIN BANK ASI ~rekse POiis Nazmi Ef. nln kayftlerf· ne tebdil edilmittir. 
memleketlerin liboratuarları UMU)ll HEYETİ aın ter~lala~ . bnr Yerll•I~ ~ynca 
cimdilik bizim için bir hayal A k ..,~ (T 1 f ) S ayi n adli takıbat ıçlll de ıvrakı müddeıumu-.,. n ara, ..., e e on - an m.ı.... öad il · f 
mabiyetindedir. Hllllaaten arze- maadln bankası umumi heyeti yarın m •"' ı . er ~lf ır. _ 
deyim, geçtiğim memleketlerdeki ~oplanaeaktır. · 700 KlŞJ ~~~~~ OLMAK 
mDeueaeler içtimai ye ikt11adt DEMIRYOLLAR TBŞKILATI A .,.. .,~ (T I f ) K • J"k 
buhranlardan mDteessir olmakla A11kara, 25 (Ttlefon)- Dtvlıt demir I U~ra, ~si 1 8

1 
o~ - _:.m~ser 1 

beraber ıulh ve harp işleri için yollan Ti llmııdan ldar'lllaia teşldl~t mJdJ. ;"';:r 1:,"' d';~n ,:~ad1r. ar;;:., 
1 k 1 1 l Jd ve YUlftlerfne aJt kanan i~ln bir tadıl ,. •n . 

mem e et ere üzum u o uju J 1 h 1 nıı lıtan\aldan 300 talıp vardır. im· 
şüphesi~ ~lan fizik, kimya ve pro ;AR:~;'~~;·1 ANKARADA tihan kifttları teUdk ediliyor. 

m&hendısbk IAboratuarlarınm Ankara. 2l (Tılıfon) _ Dartllteda- ORDU lKRAMlYELERI 
inkitafına çallfıyor ve bu llbora· > ı ı nl•nclan iftaren bera•a tt•'I· . 
tuarlarda nafi itler meydana lertae -...,.•tar. ~nka~, 25 (Telefon~ - Ordu ik·! 
kd)'UY~rtar. .. .. _ .. __ ....... ..,., ..... ~-·-· .. ~m.,relerı hakkındald nızıunname Ga· 
------------·---ı ni fntlhabibna ait 1iun11ltaı- ikmal l' zı Hz. nln tasdlkleTf"'" ıt<t\ran ettl. 
intihap faaliyeti · di1ı11;trr. aa .... ,. YHııtna• ~, · 

•e.,.. pk•Glktır. G l b k 
(lJat taralı l ind .. .,ıtıtla) Menin, JS (A.A.l - NbWalM ... Üze aca 

ctllisine fı~t v~rmif o~~c~~r .. llu nileihi ........ 4 .... Uür ...... , mu·· aabakamıı 
suretle )'enı meehate bUtvn ıçtnnat ş1. olacaktır. 
nıflann Ç. H. Fırkası prenaipleri da· Manisa 23 (A .. ~.) -Mtatehlbl saııi Şehrimizin en rtJzel ı,acakh 
hilfnde temsili~e şahit olacqıı. Uu intihabatı~& nisanın beşinde batlanK· laamamn intihab etmek için açtı-
rneyanda mechae yeniden dahil olacak caktır. pız mhabalranın neticesi yann 
çift~I meb'uslanın ekseriyeti tekil e- Trabsoa, 23 (A.A.) - MUntehlbl sa- &elli olacalrtıt'. 
deeefl kuvvetle haber verilmektedtr. ni intihabatı aerkesde 1 •ilanda kala· 1-:Umbdeld Anu a m&labaka· 

Ayni zuıanda tacirler, unayleiler larda 29 martta yapılacaktır. Yedi p 
ve diler zümreler de yeni ıaeeliJte tem b' k 1 ktır lanncla Hal o1arak alınan Blçü-
il edilecektir. me us çı anaca · ye en çok yalclafan 9 hanımla 
MEMLEKETiN HER TARAFINDA ~0NTEH1BI SANI lNTIHABATINA Blçttlerini teknr aldırmak iatiyen 

DEFTERLER ASiLDi 6 NiSANDA BAŞLANIYOR hanımlar yann ıaat birde Be. 
Ankara, 23 (Telefon) - Dahiliye ve· intihap teftit beyetiae dGn il~ yojluada TOnei hapda Foto S. 

kaletine memleketteki intihap hazır- itiraz yapahmtbr· S•ena atelyellnde toplanacak· 
lıklan faaliyetine dair celen son ma· Liateler 31 mart 11.bahı indi· lar Ye bir hanım tarafından aı-
16mattan anlqıldıfrna gire birinci rilecek ve 6 niıancla mllatelaibi .aleri tekrar ahnacalrtır. 
nttintehlplerfn cetvelleri me•leketln ba·•- k tua 
her tarafında tamamea uılmııtır. UDİ iatibabatma .-naca •• Camartui glnD çıkacak nllı-

llk olarak Kars vilayetinin Zarupt 11 DİUDda bit•cektir. Meb'aa bumda tehrimizin en gDzel 
kazasında 28 martta ikinci mtintehlp intibababnıa yapılmua için Da· baeakh hammı yazılacaktır. 
lntihabntına başlanacaktır. biliye veklletiaill bu buıuataki l•••••••••••••I 

Yozgat, 2.~ (A.A.) - MUntehibl sa· emri beklenecektir• 

içtimada Balkan haftası pro 
raau üzerinde tetkikat yapıl 
ve bu proırımın kat'ı ıekli 
tespit İfi relecek içtimaa in 
lulmııtır. 

Balkan haftası eına11nda ,e 
rimlzde toplanacak olan Balka 
memleketleri Tumm federasy 
nu koaıreainde konutulac 
mu'elelerden biri de Londra • 
iıtanhul ara11nda otomobil se 
rDaeferine mahsuı bir yol tay 
.. ıdtr. 

Bu yolun Londradan Y o 
lavyaya kadar olan kıımı ta 
edilmittir. iıtanbul kooarcıio 
7olaa YaplayYadan itibar 
latuıbula kadar nerelerden 
çeceği tayin edilecektir. 

Turing klftp idare bey' 
IHr mOddet evvel klll1' 
faaliyet aabaaınm renitfedi 
•e ittiral eltili husuaabn mD 
neni oldupnu nazan itib 
alarak nizamnameyi deiif tir 
•e tutik edilmek llıere bllktm 
tevdi etmif ti. HOkdmet bu 
aamn•meyi tutik etmiıtir. 

DOnkü içtimada klOblla 
lueon " aenelik nporu ta 
edilmiftir. Tanzim edilen it 
•e rapor S nisanda toplana 
olan ldup lronıreainde m• 
heyete arzolunacalcbr. 

li ..nifikam ....... :riiz liraya çdmuf. Verilen izahata le istifade etmeyi bilenler 
Fileaof te.,_.ümle: balalına ldStls delil adeta lcüçU1c maltet yolunu temin etmlt 
- Ha net Wr saman ela otomo bir domen kırk .ilalbla arui. Mey- lar.. Bu lrlfk para ile değil 

bilde çalıtblınm unuttum... Peki Ye bahçeai, sebze bahçeai, korulu- va demektir. Sekiz bin liraya 
· mütteri t&fıyıp para mı lruanaca-. lu·· Müteaddit havuzlar. kuyular, etraf duvarlan çevrilmez .. 8it 

iız? kameri19ler, on dlaüm bat etraf n ,idip ıönlim. lıimize ıe-ll!n.;.ı 
- Bu zamanda bundan kirlı •uatuam du•ar ile mamur .. Oa diner ıeliriz. Bir haftaya 

bir iı yoktur... laet oda harem, Hlris ocla eellmbk, bt'I kararı Yerilecekmit .. 
Filaof bu aiıalar• k•UQk ser- iki kurnalı mOlremme' ..... ha· Çelelti k6tkü ,armek ~ 

Damat, Caizeyi, ıelin de Çelebi· - Sizin 1Mı haptalri fikriniz? semlerden delildi. Hemen teheuü mamı &Jl'IC& mutfak dai...t, bir heımı ikna& munffak olur·· 
Ji tlJle vır Yll' vmldıyorlardı: - Mınafık na muvafık aldıma münü ıeaiıleterek: kaç ahır. büyük kim..ı.r hasılı Bu küçük 1e71ahate lcl&L 

- Bankaya yatırılacak paradan ıeleni söyli1ecelim.. - Otomobil çabtbrl&Dlarda• müttemillb eaymakla Wtma. Ye· mat, Caiae de ittirak .-~ı 
.-.ıHik bin ne fayda olabilir? A· - Buyurunu.. ~klannm hllrlyelerini dinledim. aiden iman icap.._ para ile mey- nnkl,U İltufoaunda 
ile ~fdıdhepimiz1. ~ küçük ıervel - Bu para ile muazzam bir tay Ekeeriyetle .....,. klrına ıalip ~ .. •ana ,..._ bir Tuaaa seclili.. aerler. G61'111979 aittilderl 
ten itti a e etme 1111... 1 n·-·z l!P!J f · al ·•• ı ela r ı 1.a.1. __ıt. 

Ba k yare a ı - ... kan bu ne•İ kuançlar benLm itime r ı eeo ıueteJı iP ı .. mn o ra ar ~•nar ı ...,,.. a......-: 
te lif kartııında fileaof ıüle· Fileıof hayretle: ıelmez. Böyle itlerde acele olmu. l&ıamnu dildratle ıiiadidden eonra: ruf .• tofirler arabacılar 

Nk: B d.. b' b- - Alınabilıe de ne itimize ya· Artık para ıöz çıkarmaz. Şimdilik - Oihnn bu kaclar btiJik mül lar .. Mevki, büJil)c Ereaklfl 
-: .... u part ~~1

1 uknyb~ "ru rar? bir bankaya nemaya koyalım .. Dur lrü ne yapacafız? Batnnıza dert taıyon araıı.. A 
- -.n a a ~• ece ır ıervet eaıı Faka b ·· L • • • • • • .. • • • .1 ••JIDIZ· Bu miktarda b'r nak~t - t u paranın uçle .".arı· ıu bakalım. Kıımetımıze ne çakar •• mı alacapz? Biz dort buçuk kıtı· Mevaım ilkbahar bat-
a&nuebeltiz aarfi ata ~llarulrr- le ıüzel bir otomobil ahnabıhr... ~yle bir zaman ıeçti. Bir ıün den ibaret bir aileyiz. Bunun için Bütün kırlarda, bahçelerde 
la çarçahıık biter .. ~ Her zamıtn da - Bu k-dar ekıikliğimizin için Çelebf elinde bir ıazete ile fileıo- de lcayholuruz. yamı gülüm1emeıi var •. 
efl&M w1ı. piyanko vurmaz. A· de en lüaumluau otomibil oldujuna fun yaaa.._ ..ı."ıu - Baba bö7le aöylemeyiniz. her teY yetil bir taraYetle talf 
lallıbk bundan en uzun ıürecek kani delilim .. Ona evYell bir ı•· - Baba, dedi. Emniyet ıandıiı Ben evli1İJD .. kızım• kocada, bun· nJOr. Jıtanbulun alır ha•.ıı. 
bir imfade yolunıı ketfetnıektedir. raj ıonra da bir ıoför l&ınu... ilanında kelepir bir kötk var. Mü• dan aonra ailemiz ıünden aüne ar mk sokaklarından böylece 

Damadı ıorduı - Şoför bendeniz ... Aliyyüli· ıayedede ıimdilik dokuz bin dart tacalrtır. Böyle bir mülkten hakki· (Bitnıedl} 



Tkaret alenıın c 

'{ unanistana bir 
senede nelet9 
gönderiyoruz? 
Harici ticaret ofisi memleke

~ınizden Yunanistana yapılan 
ıhracat mıktarını gösteren bir 
Cedvel tanzim etmiştir. 

Buna nazaran iplik imalatı 
İçin her sene Türkiyeden Yuna· 
biatana 42 milyon drahmi kıy
lbetinde pamuk idhal edilmek· 
tedir. 

Fiat ve nevi müsait olduğu için 
Zonkuldak kömürleri son zaman· 
larda Yunanistanda fazla rağbet 
g6rrneğe başlamıştır. Yunanjsta
ba ıenede 30 milyon drahmi 
kıyrnetinde Türk kömürü idhal 
•dilmektedir. 

Yunanistana ihraç ettiğimiz 
Pamuk çekirdeği, pirina ve ke· 
len tohumunun kıymeti her se· 

ile 42 milyon drahmidir. ·~ .H~r 
•ene Yunanistana ihraç ettıgımız 
deri ve odun kömürü 1 S milyon 
drahmi kıymetindedir. 

Yunanistana olan Türk ihra
catınan üçte birini mevadi ipti
daiye teşkil etmektedir .. Mec
muu 129 milyon drahmı kıy-
metindedir. 

Eunlardan başka memleketi
lllizden Yunanistana her sene 50 
nıilyon drahmi kıymetinde ko
yun ve sığır, 40 milyon drahmi 
kıymetinde yumurta ve hazırlan
nıış et, 6 milyon drahmi kıy
ırıetinde tereyağı vepeynir, 15 
milyon dirahimi kiymetinde hu
bubat, 30 milyon dirahimi kiy
mctinde tuzlu balık gonderil
mektedir. 
HAM PETROLÜN 8EHR1M1ZDE 

TASFlYESt 1ÇJN t~ '·\LATANELER 
ı ı ..... t''-l· .. ı::. .. _.t:.,.- :.,.: •• 'i' ... t. -

rimizde birkaç imalatane 
açılacağı yazılmıştı. Bunlardan 
Bogaziçinde Umur yerindeki 
iınalitane birkaç güne kadar jşe 
bışhyacakbr. 
. Harn petrol m~mleketimize 
tdhal edilirken madeni yağlar 
tarifesine tabi tutulur ve kilo 
baıyına bir kuruş resim almır. 
Esasen ham petrolün kilosu da 

3() Paradır. 
Bu gibi müesseselerin istihsal 

ettiği petrolün kilosundan 8 lrn
ruş iıtihlak resmi ahnmaktadır. 
Pebol imalitanesi işleten;er bu 
r:_•rnin dahili sanayi için çok 
•tır olduğundan bahisle iktısat 
~tkaı t' · ı d. t e •ne mllracaat etmış er ır. 

~LAK BANKASININ İPOTEK 
?tiURABlLt lKRAZA'l'INDAN 

E ALDTGI KOMiSYON 

lt rnlak ve Eytam bankası ipo· 
aı: ~blukabili yaptığı ikrazattan 

1rı k · · dir . 0rnısyonu yüzde üçe ın· 
l'Oıttir 
Emlak. 

line k bankası iki sene evve· 
YGıd adar bütün ikrazattan 

e 9 f . 5 . Yon al aız ve yüzde komıs-
930 d •Yordu. Komisyon mikdarı 
Yib:de a .. Yilıde dörde, bu senede 

lJy uçe indirilmiştir. 
UYA~ TACiRlN SIHHİ 
VAzt l'·· ' YETl lYlDlR 

tı. Uccar M 
0 eyin k ustafa Süleymanoviç V uyu .. 
eronaı ıçın almakta olduğu 

•lra•aırı~ geçen akşam fazlaca 
•}'ılraadı~n ertesi sabah uykuıian 
liı~e A. gını ve tedavi edilmek 
ledildia.·rn.erikan hastanesine nak-

•• 6ını dü 
1 'YIUıtaf n Yazmıştık. 
tterıdine a B. dün de tamamiJe 
ıtleıntıun· gelememiştir. Fakat 
aa ıyetle h b -

re sıhhi . a er aJdıgımıza 
"1adığ1 Vazıyetinde tehlike ol-
~~ ve en b 
fı il blUathas .geç ugün uyana· 
lldan le' . 811 doktorlar tara

ının edilmekt d' e ır. 

1 Yedinci muaantiklikte 

Nazım Hikmet Bey 
hakkında • ahkikat 

B• t11hkikaıın •b•bi intil'U 
eden b•zı y•zıl•rdır . 

B. mOddettenberi, Nazım Hık· 
ır b .. 

met 8. in neşrettiği azı tnr 

kitapla r ı n d • k i 
yazılar, müddei 
urnumilikce tet· 
kik olunuyordu. 
Bu tetkikat ne· 
ticesinde, bunlar· 
dan bazılannnı 
muhteviyata bal· 
kı biribiri aley· 
hine tahrik edici 
ve komUniıtlik 
propagandası ~ .,ir NlzımHlkmet~. 

mahiyetinde gö-
rülm üı, dava açdmıthr. 

Yedinci muıtantiklik, tetkikat 
yapmaktadır. 

Bel~yede: 

Şehir meclisi 
ilk içtinıaında neler 

konuşacak? 
Şehir meclisinin Nisan ayı 

içinde akdetmesi li.zım gelen 
içtimalara yeni ayın birinci günü 
saat on dörtte başhyacağını yaz· 
msşhk. Meclisin ilk içtima ruzna· 
mesi şu suretle tanzim edilmiştir: 

1- Şubat devresine ait son • 
zabıtla fevkalade içtima zabıt 
hülasalarınm okunması. 

2- Defterdarlıkta teşekkül 
edecek temettü bidayet komis
yonuna iza intihabına dair def
terdarhk tezkeresi. 

3- Müteahhit Hakkı Ef. nin 

Bu ite ıiz de şaşın ! 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

HlLEl ŞER'lYE NASIL 
YAPILIR? 

Arasıra Fransız tiyatro
sunda alaturka veya alafran· 
ga konserler verilir. Bu kon
serleri din ]edikten ı:;onra dı· 
şarı çıkmakta acele etmerini.z 
mutlaka kısa, ,.e sessiz hır f1· 
lim seyrederler. Niçin? . Ger· 
çi musiki konserlerine gı.d.en· 
lerin pek çoğu, bu kısa fıhm· 
leri seyretmek bile istemezler. 
istemezler ama, müessese 
sahipleri konserden sonra mut 
laka filim göstermekte ısı~~r 
ederler. Nitekim geçen gun 
Münür Nurettin n Tita Ru
fo konserlerinden sonra da 
birer perde1ik sessiz bir filim 
gösterildi. 

Şüphesiz ki buraya gelen· 
ler hilet başına altı lira vere
rek sinema seyretmek it;İtl top· 
}anmıyorlar. 

İki saat süren konserden 
sonra on dakikacık süren ~u 
sinemaların sebebini ben sıze 
kısaca anlatayım. .. 

Bu, bir hilei şer'iyedir. Çu.n
kü sinemalardan alınan ıs· 
tihlak vergisi % 10 dur. 

Halbuki konserlerden a!ı
nan istihlak vergisi % 20 du-. 

lki saat süren bir konsere 
oıı dakikalık bir sinema siisü
nü nrerek istihlak ,·e~·gisi?.i 
yan yarıya indiren hile1 şe!. 1• 

yecilerin cür'etine ve bu cur· 
ete göz yumanların sükutuna 
siz de şaşın ... 

Biz de faoahm ! 

Gelen 1 er gidenler 

Almanyanın Türkiye sefareti 
müsteşarlığına tayin edilen Dr. 
Von Graevenitz dünkü ekspresle 
BerJinden şehrimize gelmiştir. iki 
gün sonra Ankaraya gidecektir. 

Maarifte 
namına tarhedilen istihlak vergi YENl KURSLARA GlDECEK 
ve cezasına vaki itirazının tetki· 
l...i halekında ik~ıocal ;9ıc.-i ıuttdu• MUALJJMi.ıER 
riyeti müzekkeresi. Ankaradr n gelen bir habere 

4- Darülacezedeki çocuk ve- nazaran geçen sene muallim mek-
fiyat nispeti hakkında darı mez- teplerile liselerden me'zun olma· 
kur müaüriyetinin müzekkeresi. dıklarından dolayı kurslara gön· 

5- Bet senelik mesai prog- derilen muaUimlerin İmtihan neti
celerini maarif vekaleti kabul 
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Berberler arasında 1 
Yarım tatil haberi 

do~ru değil 
CEMİYET REJSl BOYLE BlR 

ŞEYDEN HABERll\ltZ YOKTUR, 
DlYOR 

cuma 

Muhtelıt rı .üba• d de 

GARBf TRAKYADA ETABLl VESİ
KASI ALACAK TORKLER 

Altancı tali mübadele komis
yonuna etabJi vesikaları tevzi
atını çabuklaştırmak ıçın bir 
ekip daha ilavesi kararlaştm!mış
tır. Bu suretle mevcut ekipler 
ikiden üçe çıkarılmışhr. 

Garbi Trakyada etabli vesikası 
alacak Türklerin miktarım Yunan 
hükumeti tesbit ederek bir liste 
hazırlamıştır. Buna na:r:aran Garbi 
T rakyada etabli vesikası alacak 

Türkler 96 bindir. Maamafib 
yeniden müracaatlar da nazarı 
dikkate almacaktar. 

Bankalarda 

ZlRAAT BANKA :MÜDÜRÜ 
AVRUPAYA GlDlYOR 

lnhisarlarda · 

Beş senelik tütün 
satış1 ve hasıJatı 
Tütün inhisar idaresinin 192S 

senesindenberi yaptığı sataş mik
tarım ve bu salışın lemin etti~i 

hasılatı gösteren bir statistık 

tanzim edilmiştir. 

Buna nazaran 1925 sem•r.;rıı de 

414,352; 926 da 336,374 ; 9 27de 
;64,428; 928 de 137,710; 929Ja 
315,461 kilo cigara ve man.ul 
tütün satı l mıştır. 

idarenin beş sened e tem n et
ti~i hasılat da şu ıı spelted.r: 

1925 Senes0 nde 25,5 mi ıyon 

lira, 926 da 35, 106,560 lira, 

927 de 39,906,500 lira, 928 de 
42,460,000 lira, 929da 45,080,000 
lira. 

Belediye ile tramvay şirketi 

arasındaki cereyan ed"n müza

kere neticesinde yeniden 

sekiz yerde trarnva v bekleme 

yerleri inşasına karar verilmiştir. 

Bunlardan üçü Beyazıt, Fatih, 
Sultanahmette olacaktır. 

Bulgar Hariciye Nazırı 
ne v~ kit gelecek? 

Bulgar Hariciye nazırı M. 
Burof Hariciye Vekilimiz Tevfik 

Rüştü Beyin Sofya ziyaretini iade 

için nisan içinde şehrimizden 

geçerek Ankaraya gidecektir. 

M. Burofun Sofiyadan hareket 
tarihi henüz taayyün etmemekle 

beraber Bulgar meb 'usan mec
lisinin tatilinden ve pasl< al ya 
yortularmdan sonra memleketi· 

mizt:. geleceği tahmin olumak
tadır. 

ramının tevdi olunduğuna dair b 
etmedig· inden bu muallimler u 

riyaset makamının tezkeresi. ı k 
sene tekrar Kurslara gönderi ece 6- Umumi istihlak verais; b ı 

Ziraat bankası umum müdürü 
Şükrü B. Mayıs ta bir Avrupa 
seyyabatioe çıkacak ve Cenevre, 
Roma, Brfiksel şehirlerine uğn

yarak Ziraat bankaları teşkilatı
na ait tetkikatta bulunacaktır. 

So_ranya meclisi 5 nisanda 

tatil edileceğine ve paskalya 

yortuları da 14 nisanda nibayet

lendiğine göre M. Burofun Tür• 

kiye ziyaretini 15 ile 20 nisan 

arasında yapması muhtemel gö
rülmektedir. 

15
• lerdir. Bu sene de u mai< sata 

kanununa tevfikan musaddak muhtelif yerlerde kurslar açıla-
defter tutmıyan komisyoncu Mar- cakbr. 
ko Ef. hakkında iktısat işleri l==::=:=====.::====;-
müdüriyeti müzekkeresi. ru Hayri B. belediye muhasebe-

7- 1931 Bütçesi. si baş nıilrakıphğına tayin edi,1-
miştir. Yerine henüz kimse tayın 

Bu sene haıyr müessese- olunmamıştır. Haziran~an .~tib~
lcrine yapılacak muavc- ren seyrisefer merkezı mudürı· 

• yete tahvil edilerek bir müdür 
netın miktarı tayin olunacak ve bu müdüriyet 

Belediye bu sene muhtelif polis altıncı şube müdüriyetine 
cemiyet ve hayır müesseselerine merbut olacaktır. 
181500 lira muavenette buluna- MEZARLIKLAR MESELESi 

caktır. Bu meyanda darÜffefaka Belediyenin mezarlıklar şube-
ya 25000, fakir talebenin iaşesi sine bu sene 50,000 lira tabsi
için hiliJiahmere 5000, ameli· sat vereceğini dünkü nüshamız· 
hayat mekteplerine 25000, Ya- da yazmıştık. Bu .ıniktar şubenin 
luva belediyeıine 1000, ıenator· ma1arifi zaruriyesı ve memurla-

h rın maaşları mukabilidir. Şehrin 
Yomda yatan mü taç veremlilere k 

üç yerinde yapılaca asri mezar-
2SOOO, kadınları çalıtbrma yur· hklann masrafı, satılacak oJan 
duna, 7500, himayeietfal İstanbul eski mezarhkların temin edeceği 
merkezine 10000, Beyoğlu halk paralarla kapanacaktır. Yapılan 
dispanserine 1000, Maarif cemi- iJk keıiflere göre üç mezarlığın 
yetine 3000, Halk bilgisi derne- inıaaına bir milyon lira gidecek-
ğine 1000, alcalJiyet milessesatı tir. Belediyeye devri muhakkak 
hayriyesine 10000, emrazı züh· olan Sürp Agop ve diğer bazı 

'ye mücadelesine 30000, içti- metruk mezarhklar için şimdiden 
revı 

mai mua,enet fashna 11000, birçok talipler çıkmış isede he-
veremle mücadeleye 2000, Da- nüz mezarlıklar talimatnamesi 
.. 1 ye 10000, enatoryomlara Ankaradan gelmediği için bu 

ru aceze k . ._ d M lOOOO lira verilece tir. mezarhklar satılamamaKta ır. a~ 

EDE TAMiRAT BAŞLADI amafih hazirana kadar bazı me-
KUL .. b t . d I ki 1 b 1 B t kulesinde no e çı a- zar ı aran satı masma aş ana· 

. .e~azı400 lira sarfedilerek ta- caktır. Çünkü hazirandan itiba-
ıresının . . E ık· · 1 klaran k . . k verilmıştı. vve ı ren yenı mezar ı anunen 
mırıne arar · t İn•ası zarureti vardır. Mezarlık-•t•b en bu tamıra a y 

günden ı ı ar d "bet i da- lar şubesi mezar taşlara hakkın-
başlanmışhr. Bura a.~0 b:yana- da tetkikat yapmaktadır. Mezar 
iresi r!e yağlı boya 1 e taşlarının manzaraları hoş olma· 
caktır. URLUGU dıJı için bunların yerine tahta 
SEYRlSEFER BAŞMEM mezarlıklar yapılması düıünill· 

MODURLÜK OLUYOR mektedir. 
Seyrisefer merkezi baı memu-

L..------A_D __ L __ i~Y~E--:-H-:--A_B ___ E:":"".R~L~E--R_i __ -:--.:--' 

Koridorda bir silah sesi ! 
- -·----

Dün 1Jğır ceuı mahkemesinde bir katil d•vası görd
ldrken koridord•n sildh •e.st işitildi. H1tdiJenin 

na.sıl olduğu h41<kmd.:ı üıhk~ka , y4pılıvor 

lstanbul ağır ceza mahkeme
sinde dün saat on dörtte Edir·· 
nekapıda Laz muharremi öldür
mekle maznun Hasanla, öldür
meğe mOzaheretten maznun Os
man ve Mebmedin, öldürmeğe 
teşvikten maznun Yusufun mu
hakemeleri görülürken, koridor
da bir hadise olmuştur. 

Bu sırada içeride müddeiumu
mi Cemil B. , iddianamesini ıer
dediyordu. Dışarıdan silah sesini 
andıran bir ses, işitilmiş, ıami

lerden bir kısmı koridora ko
şuşmuşlardır. Maamafıh, içeride 
iddianamenin serdine devam 
olunmuştur. Dışarıda jandarma· 
lar kapılara tutmuşlar, koridorda 
bulunanların üzeri, tabanca bu
lunup bu'ünmadığı anlaşılmak 
üzere aranmış, fakat tabanc:ah 

kimse bulunamamıştır. Yalnız yer
de bir koyan görülmüştür. 

Hadisenin nasıl olduğunu iyice 
gören yoktur. Herhangi bir kim
senin tabancasının yere dü,üp 
patlaması ve o adamın kaçmış 
olması, ileri sürülen tahminler 
arasındadır. Bu arada pathyan 

şeyin aleİade bir kapsül olduğu-, 
nu zannedenler de vardır. 

Bazı ifadeler üzerine Kazım 
isminde biri yakalanmış, isticvap 
edilmiştir. Tahkikatı Ayasofya 
poliı merkezi yapmaktadır. 

Dişarıda bu hadise olduğu ıı· 
radıa içeride görülen davanın 
maznunlarından Hasan, muha-

keme neticesinde 15 sene ağır 
hapse mahküm edilmiş, 15 yaşı· 
nı bitirmediğinden cezası altı 

seneye indirilmiştir. Osmanla 
Mehmet, bir adamın ölümüne 
vesile olan kavgaya dahil bulun
maktan, dörder aya mahkum 
edilmişler, milddetlerini mevku· 
fen bitirdiklerinden serbest bıra· 
kılmışlardır. 

Hasanı teşvikten maznun Yu· 
sufun mahkemedeki Yusuf olma

dığı anlaşılmış, onun beraetine 
'karar verilmiş, maznun Yusufun 
taharrisi için evrak müddei umu
miliğe iade olunmuştur. Hasanın 
maktulün varislerine bin lira taz-
minat vermesi de karar e ltıı:a 
ahnmıştır. 
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hiuetti, •• de ben ndtletmek 111ahcubi 
yetine katlandım. 

Blrka~ •ömaneyi daha zikretmek is 
terim: içeri Anacloladan, fakat b&§ka 

R başka yerlerden ıelmif iki ermeai ka 
efik Beyın konıeri H 1 . b b toliği vardı ki pek zeki ve pek çalışkan M 1 k t• ta t 

Su'atUr Refik Beyin tanbura (nağ ayatJ nezrO UDmUŞ İr edbaht idiler; yaln1a Wri mUteftrrim, dfteri em e e I Dl &D 
mei uhra) katıp katmadığını bilmem, • . • • • • bir kemik hutalıiı aeüeeeile topaldı. ilk eser 
fakat geçen gece üzerinde Darülbedayi ınaanlan tanımak ıçın -Bıtaraf - Tekfir - Çekmecemin Ç~ukların hafta aruı müçteminn (MilU iktısat ve tasrruf cemi 
cilerfn binlerle oyun ettikleri Tepeba~ı mflıteriai - Üç biraderler - Beni ıaindıran bir cevap yaptıkları bir seyran esnasında, Halka iki senedir aramızda yaşıyor. Bu 
tiyatrosu sahnesinde verdiği konser- _ 24 _ • Hı . . pınarda bir aralık onlarla yalnız kal- yet ne yaptı, ne işliyor. Neler 
'e n .. 'emize neş'e katmadı değil.. Yazan • alıt Zıya dım. Memleketlerinden hahsettfler. iki yor, bu da bir sisten ibaret diye• 

Kraım aralarında tütün içmeğe ~·- Mektepl~~de ilme, f en~e, lisa~a dair mı ~önderilmedi; başında yaldızlı IBP· sinde de bir 11la derdi qtklrdı. Birden hayli insan dinledim. Hatta itiraf 
:\anlarla konserin sonunda tiyatroyu bir şeyler ogretllmeseydı ben yıne ÇO· ka ıle tiyatroya çıkıyor yahut ramaıan bire topal ..a., ytbdlnden bir dalp duim, bir sa•anlar, iiat iistelöy 
lerkedenlerin hepsi: cukların, ~ayatı ~renm~k, insan_ları ~~ günü vilayet erklnı karşısında .oyta- g~ ft yaftf Wr Hale &esannlye başla bu aizlerin beni kandırdriı anlar 

- Sazdaki ahenk ne mükemmeldi! nımak, mütene,·vı tabayı ve emzıce nu- rıhk ederek sarho§ oluyor diye tekfir dL Bw fiU1'etklr bir anha idi. Oteldn olmadı defli, ben de diyordum ld 
uiyorlardı. Bu ahengi tabii bulmak la manelerini. teşhis e.tmek ~e .. bunlara. edenler mi olmadı. de de ip i~n bir mınltı ile ittirak da- cemiyet te ötekiler gibi olacak.. Ba 
zımdı. Çünkü tanburu uvç, bınenı;e- k~rıp kendı mevcudıyetlerını ıda~e ed~ . B.u son iki isnat tevzii müUfat ve- klkalan ol117onla, sonra birden bire to küm betbin olmaktan ziyade gö 
yl zevce çalıyordu ve böyle bir san'at bılmek için mekteplere sevkedılmesı· sılesıle talebe tarafından Terilen oyun pal Od elf7Je Jlztintl irttt, diierf ye mtls örneklere pre biçilmit bir d 
ailesinin vücude gl'tireceği musiki par n~ taraftar ol~rdu~; .~n~a~ o~adadır larda bana da bir hi8H verfhnlt olma· re bpaadı, •lna11r •in.Ur llfladrlar. ce idi. 
çalarında da, muhakkak, bulunacak kı muaşeret dıye suslu bu ısmın altın sın dan te,•ellüt etmişti. Bir sene Vol- Sonn llOnhun: - Bir •enlye, dedi • • • 
... ey ahenk otardu... d.a kastedilen ve esası başkaları~ı.n si- terin Seı.arın ölümü) hailesinde, diler ler; ~ --.ı •atanı içiıl- Önümde bir kitap var. Bu 

Bu konsere gidenler, orada içtimai lahlarını .. tamyJ~ kendi sıJahJa- bir sene (Danyel) isminde rivayatı Is- Dondum. Bu ne demekti? Banan a- 888 sahifedir. Ve adı (1930 sanayi 
hir ahenk te görmüşlerdir. Bir erkek ve- rını ona gore tedarık etmek demek olan railiyeden bir faciada, bir defa da bir sıl manasını yirmi sene sonra anladım. gresi) dir. 
bir kadın - Refik Bey ve refikası _ her .ilimden ~~ha kıy.mettar b~r il~m mudhikede öyle günahlar f§lemlf olu- Adalardan gelmit lkf kanlq var- Sanayi kongresi raporlan ltt 
çaldılar, bir erktık, bir kadın _ Va· tahtııl olunabılır. Netıce zengın aıle yordum kf beni derhal camiaf islAmlye dı: Biri ne kadar haşan fle dfterf, kü- deyim ki benim tanıdığım, allflk 
nuk Bey ve Suat Hanım - söylediler. çoc~kları . tanıdı~ ki mekte~lere g~n- den harice atmafa kifayet ediyordu. çUğU, o kadar ....ıam ft 1aldndL Bal flam harttalann yanında bana ye 
SUneye hediye edilen iki Çiçek buketi· de~ıl~ek. ıstenmıyerek hususı mualhm Zira, hemen bütün dünyada hemen mama rugiade yuaklan ~arlqmış, faklar, yeal manzaralar çizdL Ba 
ni biribirine vaHleden hattı müstaki- lerı~ ı~tımamı~a . terkolun~~~lardıı:. b?t~n edvarı tarihiyede görülen bir gözlerinin ferine bir donukluk çökmüş, raim tanıdıiım imanlannın yiiz 
min tam muntasıf noktasında oturan Senetın kendılerıne hahşettıgı terhı- hadıse bu memlekette daha fiddetle, sırtı biras iiril•it bir ~n ld 90Juk daha net, daha yakından ıördi• 
f.'ulya ilanım ise hem piyano çaldı; Y~ ':~ te.drfs .vesai~in.in meb~u_Jen feyıi daha kesretle revaçta idi. Heyhat! hA dudaklannm U.tünde mtiebbet Mr mü çıknkta çalıpn lonca azmma 
h r.ı 4le çok güzel bir (ninni) söyledi ... n~ gordüklerı, tabıatın \erdıği zeki ka la da öyledir. hür teklinde peripn ft mfltehayyir mı, çıkntını buharla, elektrikle 

Tiyatroyu dolduran halkın heyecan bıliyetlerinden tamamen müstefit ol- Ne kadar çirkin ve murdar hisler bir .......... ftr4lı. Soaralan ttren- leştfrfp meles bir dll almaya ça 
' neş'esl de ahenk dairesinde mütesa duklan halde ha~atın i.caAbatile te~a~: \'arsa, hasette~, ıayzdarı, ihtirastan, dlm ki onu ebe•e,111 tevelltldtlnden lnaanı, kıvraun el 1an'aU, 
Tiyen her tanfa taksim edilmişti. Hat larında, ~şkalarıle daı.mı _ve ~rızı mu mezemmet ve ıftira zehirlerinden mU- bqlıyarü İa&,J& nesretmlf)er. Barada lamı7an ft derbalepaiyu fab 
t o kadar ki kulis arasında bulun~n ~ase~tlerınde~ her vesıle ıle hır sakat rekkep murdar çirkibe her şeyin fev- mektebi bitirince bir manutıra gönde nm her aaıüye bir hokkabu kUl 
hi zatın eli arada bir muntazam bir ıraesınden halı kalmamışlardır. kinde tutulmak lizımgelirken her te- rilecek ve rahip olaeaJdı. bl lallanan bac:aamı b acitdin • 
t mpo ile sallanıyordu. Sahibini görme M~~i!.ari~t. rahip~erinin :ı_nektebinde yin dununa indirilmek istenen din ör- O yalnn dene ~1~ ,.. khae ile bi allanan bacuını bu didin 
,. ·imiz ba el bir (Yedi beyzayı san'at) en buyuk ıstıfadeyı bu zemınde yaptı- tüsünnU altına aklanırdı. glrlptes, o,....ıara bn§Iİlazdı. Ebe- sinemasında seyrettim. 
mı idi ne idi kimbl11r? ğrna kailim. Burada her unsurun en- Bilhassa bana atfetmedikleri bir kU veynlnln btltla me.e11d1Jetine tuarnaf • • • Bt; müsamereye, bir konsere, bir muzeçleri vardı, mezhepte ittifak eden für vardı: Mektepte f esimi çıkarmak. eden lstibdadile kucll net.ı.. ft hiç Colrafya biH bizim iktıadi 
teuasile gidenlerin ekseriya ihmal et· bu ~ocuklar yalnız şah~ fıt~attannda Bu suretle başhyan şöhretin seyyiatı- olına:ua ıu ~aklatan pil eenelerl- zı parla llMJerf lçia yazılan kit 
tikleri bir nokta vardır: Onlar, yalnrz değıl: ?ns~rl.arının, muhıtlerıni.~, men- nı senelerce çektim ve senelerce hep ne bıle temelltik hakkından feragat e- nakleder • 
... neye bakarlar ve koltuklara, loca şelerı~ın ıhtılifları~~a~ tevel~ut ed~n tehlikelere karşı mücadele ve müdafaa den bu çocufan bir demir kapı ile Ue- TUrklyenin lktısadf hayatından 
lara gk ıezdirmezler. hususıyetlerl.e her turt~ mezı~~tlerın mecburiyetinde kaldım. ıebet kapanmr, ruhuna ka~ kereler bi- sedenler bize ya ilmi kelAmdan 

Ben Refik Beyin konserinde bu ha- y~nınd~- nakıse~e~, seY!·ıeler g~teren ilerde bu 11oktaya avdeti icap ettire rer fieke ile dokundwm, ondan ıeleeek der gibi ispatı mUmkln olmf18n 
taya •pmadım ve tetkikim neticesin· bırer numu~e ıdı. Dogrudan dogruya cek bir vak'a hikAye edecefim. Bereket sesi lfitmek istedim. Ba papu .ate- humlardu dem nırarlar. Hesap, 
de anladım ki davetJiler ve müşteriler frenk denebtlecek çoc~~lardan başka \•ersin ki sevki tecesalsle sabah duala binde papas olmak bre dlayaya sizft· raluun, iatatiatik dedlni& mi laerk,. 
arasında hakikaten çok aristokrat o- sonradan uydurulma ısımlerle asılları rrnda hazır bulanmak için mekteb" nll •r ~-- mflrteae• bir iatikbal sar. 
lanlar da .ardı. O dereceye kadar ki, nı sakh~an m~t~ferniç_Jer, yalnız me7.- mabedine girllleıaek ihtiyatını ~ lçla f&llf&D bu çocqga kanaatlerine Bu prtlar içinde biz yerli ae 
bir leeanın kapısı önünde ellerini gÖ· heplerinı tebdıl ıle iktıfa ederek mah- dlm. hUrmetkAr olacak kadar nuik davra- den bahsediyoruz, ,.erli eermayen 
1ııltl herine bağlamıı bir upk bile du lealerlne avr~pai .bi.r renk verdikten Mektepte beni as çok IH&l eden mU nırdım. fakat o kaaaatleriA ae oldup kipfmdan ümit bekllyoraL 
ra1orda. Biçare konser bıtinceye kadttr sonra ~ile iaımlerının pulo... yah~t tenevvi ırk ve ~r nUmuneleriade te- na vukuf bence aatlaka Jbrm bir ma- 930 sanayi koncreai sabıtlan 
i)'Je kaldı- yan ... •!e biten. farlkalannı detfşt~·- vakkuf etmk ""' pek -- btlnlara ftffülJ"'ttl. Ba m11ftffaldyet p saret- hiçbir .. y ltnnmese bile aeml• 

h sene ilk konserini veren ve ilk mekte ıhmal gösterenler vardı. Jzr.~nr- sevkedecek.~naJ.dfnaı> etmekle le teeetll eltl ti- Oll•a hl~ amma hiçbir •aayi hayatını yakmdu tanımak 
kOAMrhOle ekseriyetle kendi eserlerj. de çıkanlardan başkn Anadolunun ıçel' beraber bi~ ~uzeç zikredeeeflm. _.., 1ok&.a; )allli liii1( ft onclan _._ .. - h ..... "-lttn••• .......... 
al bile dinleten Refik Beyden başka !erinden, Akdeniz adalnndan gelenler Bunlard4n;biri benimle beraber bu mUtnelllt mtltltlf 111r .._. ftl'dL dL Ztlhalden bahseder sfbi balllMtl 
konserlerde başkalarının eserlerini din vardı, ve bu suretle burası zekanın ya katoliklik Aleminde fstlana tetkfl eden O zamua 'h1llla aUtelaanlr kalırdım. TUrk sanayi hareketlnla elle ta 
itmek. istersek a)'lp olur mu, olmaz nı~d~ hile ve desisey~, muhal~et ve sa Alman muaevisi idi. Her sabah mUzake Sonralan Btreamekte secikmecllm ki ekle cirtllUr, ll~UIUr, kaleme 
mı? mımıyetin yanında nya ve mudahene- re odasında biz yalnız kalırdık, btl«ln inanlar lçla iman ft itikat matlaka ,eyler oldajuna ba sayede sini 

• • • ~e,_ hulQs ve vefanı~. ~anın~.a has~t ve' diğer çocuklar mabede İiderlerdl. Kapı bir kanaate mtlstenlt deffldir; eberl Hani balu.ler 11ruraa ~ 

D ı t k ıftıraya, velhasıl butiln mutehahf n sen çocuğun östflne kapandıktan l!IODra yet lzre banan üst ftlddlr,.,.. bu a,.1e sat koca kan) iliçlan yerlae 
. ev.~ .uıu müteha81m hissiyat ve ihtirasata te-ıo derhal yerinden kalkar .. -11raa •e bir taunba •htelıl olar ld o•• J"'rfn- bedenlal bulup itte hasta budar. 

htehf kuı ısımlerıle gazeteler çr- d.. ·Ah 1 b" h d" B b J-· • d bi b iki ilk id biri ı 
karan veba kerre meb'us namzetliği sa hum~a .o.a; ~~t maf~r ı\·ı~nd. u lirdL Bir elini kıs& bir bonjurla baaa en r çfql deprmdtnbllmek lçba kU u, aıe:ne mesa en n 
iffn hallr fırkasına mtiracaat eden Yu- Tmak şeT~ınk ıçlın ek itı'baarrial aha' ıl rdım. uzatırken ötekini çekmecemin kapalı- relara aıldetiade ltlr mantıtıa bile kuv etmSaa ir. _._. 

. . e ur oma ı e ra ıp er en, na uzatırdı ve bilatereddüt krrmıa sar nti ldta,.et edemn. ayt konlftll Tilrkiyedaaa 
saf Ziya Tt Orhan Seyfı Beylenn m 1 d başl k bü • -s t hank lerlal bl ld J5oo. -ıı.& 
ıneb'uslakları tahakkuk ettiii takdirde ~yyar mua ~ e" en ıy~ra . lı başını iğerek çekmecede bir gtln ene Blpn beferiyet! Bitin tarthba ae a et H o ••u •• 
(dnlet ku u) isminde bir metmua ne tün tal~beye ııraye! etmiş bır saygı linden sonra peyda olan J"'niliklerf tet ye istinat ecli7'0r. tenlL 
~ -Lı ri§ h b 

1 
ş vardı kı beni vasatı Avrupada muha kik ederdi Burada mutlaka almacak MUlnodan plerek lzmlrde tavattun Ziraat kongresi raporlan ela 

re.e!Rll\ e a er a ınmı~ır. samele . h d d ı· t . kk f . dU---1. 1 ..t h l • • • . rın u u una ge ın~e . "'a u birka~ şeker, iade edillllek üzen alı- etmlt bir İtalyan aUeslnin Uç çocafu ~ o una eararen •• z, eyu 

Le'leklerl
•n ettıkler.i lsvl~reye benzetırdı. !akat nıp unutulan bir kitap, posta pulları, vardı ki bmirin mtlh.lm bir mletllleH· larla çin Tt maçinden, Ztihald 

kahra mekte~ın dahılinde bu su~etle hasıl o- kurşun kalenıltri, henüı kullanılma- sine •eDAP olmak itibarile mektepte dl kat glkten bahseder gibi 
manhğı lan mUmtaziyetlme mukabıl bu mektep mış bir defter bulunarda. Biri aln11r- pek hatırlanna riaJ'et olunurdu. Bun· fi•ls 111n1leket hakkında eB 

Tanaredllk ilerJecU; istikbalw mes•etesi hariçte Hni ne kad~r üzecek, ken diğeri ertesi sefere talik olanarak lana iti de blrlblrfnden siiHJ, blrlbi- haberi ÜBUf olaeat& 
harpleri havada olacak! diyorlar. Bu atlatacak mohacemata tebelny~t ol~u. böyle ne ufak tefek terler gitti. Ben rinden edip, hal6k n lluik idiler; fa- Sadri Bina 
iki cUmle inandmıyacak tahminleri iia "Torun~n~za. ~apas :ekte~ne ~on- hazan gülerek mümaşat eder, hazan mu kat bu mUmtuiyetler onlana etrafına .._ .. de Jd ..... De UaUllt 
de etmiyor. Bunun blyle olacaflna ka· d~rditi.~i~ ıç sızı. mua az:' ~ ıyor, ar,, kavemet göstererek redde cuaret bu- sanki bqkalanmn takanilbtlne hnkln na.. 
naat setfrmek mUtkUI dejildir. Hatta dıye buyuk pederıme hey etı mebusa lurdum, fakat ba yüz kızartma kabiliye bırakmyan bir çember ~L Di- 8oara, pllba bfru kızararak 
o dereceye kadar ki bava harpleri in- damlar. Telaş edecek ne var! ti onun ertesi günlerde ayni """ için ter çocaklarla mtlnwbetlert leap et- vqça bJr ...ıe illve ettim: 
anlardan hayvanlara bile sirayet edi- Hemen yanm dilim limon getirmiş, tekerrUr eden ısrarlanna karp devam tikçe blnr keli .. tlath'ndea Ti.... _ Beat de iltisaa ediyonaa 
J"9r. Bter bir gazetede okunan bir şapkayı silmit- edemezdi. Yalnız bir şeyde muka't'emet ret bftidJM urlh •asaynet tefldl Elimi atı w derhal cevap 
haber doğra ite Futa tarlatan bas- Bu ameliyeden sonra. rivayet olu· için sebat gösterirdim: Nikelden zarif etm17ecek lradar auil ol.at lı!Ddife- - Gayet tabii, dedi; aen Ti 
ınak üzre selen çekirge sürtilerine kar nuyor ki, ppkanın üzerinde lekeden bir kutucuk ki babamdan almı~m •• sinden ibaret kalırdı; baaa kal'fl bil& nl ba memleketin uhlbL 
fi havalanan leylekler yüz binlerce çe- eser kalmamıştır. içinde kalem uçlannı muhafaıa eder· kla... UçUnde de dalma bana takarrüp oalan bflmlJ'Ol'Um nedirler! .. 
klrgeyl tarllmar etmişler. Şu halde Eyüp limonu müthiş bir dim. O her gün bunu isterdi. ben her eden bfr meyil ~rdı, o kadar ld bir BUl"flnden sonra onunla 

tını harı leylekler! Birçotu tUtmi şey! Ondan birkaç sandık ele geçir- gün onu reddettim, fakat bir ubah gtln merakıma ralebe ~lnuyarak be- doet olmut bulunduk. Mektepti 
Y• mi ltacaların üzerinde tünekliyen sek derim; belki temizlenecek Jekelere çekmecemi açınca onu !çindeki açlar ye nimle n samimi olaa ortaaeuma, edlnllmif doetlanm oldu ki 
n keadl hallade mahUiktan böyle bir tesadüf ederiz- re dökUlmilf Te kendısi kaybolmuş Lal Pr_ 10rd11& sonralan da doet kaldık. 
kahramanbtı kim umardı? 1.opla j~ gördüm. Bir daha ne o lstemete Ulzum - L.t, dedla; dikkat .u,.n.. ki Bflltı Zlgc: u 

• • • 
Eyip limonu 

Geçenlerde Vali Nurettin, karikatü 
:rtst Cemal Nadirle beraber Eyübe git 
mit- Klot Farerin kendi memleketinde 
Ttlrldye aleyhine konferanslar Terme 
ye bafladıtı bir sırada Aıyadenin me
zan cinnnda yapılan bu tenezzühe 
ha1'Jldım. Vail bu seyahatten bir 
•titan kadar yazı ile dönmüş: Cemal 
Nadirin ise yegane nasibi orada otu· 
rarken ppkasına 10banın damlaması 
ol•Qfo 

Cemal Nadir, içinde soba yanan bir 
kahvede batandan şapkasını çıkarmaya 
rak oturdujuna göre Eyüplü sobanın 
bUyllk bir maateret hatası yaptıj'ına 
ihtimal ftrilemu... iki arkadaş tellş 
etmifler; kahveci i .. Radyard Kiplina 
kadar aotuk kanlılıkla: 

- Adam, demi~ bu oba her gün biı 
.kM klllnJı .. p.aama, üatüne, bajlna 

[ Bican Efendi ve rüfekası • • TakriJk cezası • •• 

Bican Ef. - Oğlum bugün senini - Baba bana bak, Yüıtime 
irn.lin ne olacak böyle? me! Sonra kal'Jfmam.. 

Bugün ) ine hocan şikAyet etti... 
TUUUtl MDin ylzüae 1 

tMUr-~ Bfean Ef. - Va,. kerata, ı.ent teh-j - Gider, beledl7e1e Jaallel' 
dit de edf)'Or .. Kanfft1&11P da ne npa- Her tUktlrenden iki lira 
ca)lııat 

J 



har mihra- Yü k uç
~ .. la. evlendi ınak rekoru 

hastalıklarının evinize girmesine 
veya sirayetine lc.rt11Dlesm bir 
surette mücadele ede'>ilirsiniz .. 

F abrikatar1erl: 

Hımburı'da SchOlke •• 
tlıyer A. G~ 

TOrlciye umum acentıhta: 
S. JACOEt ve Mahtumlan 

ı.t ... bul. 

muaumh14llM•ll 
M /Uminde 
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l'ıa/toffuı 
c'~: 

bit 
haftalık 
saadet 

. . •, . \ ' . .:. ... . . 

Solda: !ti - G -.'1 • den Joan !ti arş, ge 

niş etekli siyah, kolları ve ya

kası ermin bir manto giyer. 

Bu manto lıem öğleden evvel 
hem de gece giyilebilir. 

Sağda: Rudi Valle ile Salli Blane. 

Aşağıda: Gven Li, hiç aynlmadığı ve 

pek sevdiği A -ıita Pajı ziyart~· 

te gidiyor. 

..n 

. . 
LUi Dam.ita !rl • G • M firketine geçti. Bu ·şirkete geçer 11eçemz de şek· 

linl daha doğrwu saçlarının biçimi:ıi değiştirdi. Onu bu en son ve yeni 
resminde biraz da meşhur Alman artisti Brigit Helm'e benze; görüyoruz. 

Şimdi Lili Damita, sinema artistlerinin bu en şık kadını, yine sinenuı 
artüıtlerinln en şık erkeği olan Adolf ıJ!enju ile (Neş'eli olalım) isimli bil 
füm çeviriyor. 

Onceleri blçi1118iz, hatta çirkin görünen Damita birdenbire tabii zerafc 
tini lktiaap ederek gözelleımektedir. 

clıf\ ieatruıw cazftiesftte fütulnyorsa da fevkalA.de mnv"..ff:ılµy~t kazanır. Rudi fasik bir ask seyelan aimolct_j>di ... Jh.b- ~Jlhı nrAdRn harbr m11ır..-ı..ı ~- - - ·- '' 

delikanlı başladığı -0yunu sonuna ka- yana kalbinin şarkısını söyler ve iki b8 hırs ve arzunun kalbini kemirdiği soygunculuk dolayısile \'aziyet vahiı' 
dar götürmeğe karar veriyor.. fakat genç sevişirler. ni hissediyor. Oğlu da bu müthiş mah bulunmaktadır. 
bir tesadüf yolları üzerine garip tabi· Madam Vitol çalgıcılardan yetim- lUkun aşıkı olmuştur. Maamafih bu kı O havalide birkaç sene askerlik et 
atli fakat fevkalade zengin bir baron ler menfaatine bir müsamere daha ri· zı Piyetroya yaltaklanmaktan menet miş olmak Ye memleket lisanına vuı.• 

- Melekte- çıkarıyor. Baron Janine karşı bazı meş ca eder. Fakat birdenbire korkuya ka memektedir. Pietro onun bu cilvelerine fu bulunmak dolayısile, King, derh,J 
Pariste bir seyahat acentesinde is· ru tekliflerde bulunuyorsa da Janin pılan Rudi müdürü Granttan müsaade ademi tenezzülle mukabele ediyor. Hindistan gidip kıyamın önüne '' 

tihdam edJlmekte bulunan Janin \.ök- bu teklifleri reddediyor ancak bir te- almadan bunu yapamıyacağını ş;öyler. Facia baş göstriyor. I,.eo intihara mek emrini alır. Bu emir gayet gi.J 
Ju yalnız bir gaye taşımaktadır .. Ve- sadüf kendisine katiplikle yanaşmış ve Madam Vitol: "derhal telgrafla müsaa teşebbüs ediyor. Rabba, Rozitaya, te- olarak verildiği için alaya dönerek -' 
nedikte bir müddet yaşamak.. kendisini sevdirmeğe muvaffak olmuş de isterim" diyerek odadan çıkar. Ce- mayülüne layık şahıs olduğunu ispat kadaşlarına naklini istediğini sö.rl,. 

Hayalinde yaşattığı memleketi bil- olan adamın zengin bir asılzade oldu- vap gecikmez ve yetim çocuklar müsa- için onunla beraber henüz terbiye edil Arkadşları onu alçaklığma hamleder 
memekliğnie rağmen Lökler, kendisin ğunu öğretince bu vaziyet kızın gücü merenin hazırlıkları tam bitmek üzere emiş iki aslanı ahaliye iraeye karar ler, yalnız küçük kardeşi Malkolnı, 1 

den bilet almağa gelen seyyahlara İ· ne gidiyor ve ~anki baronla kaçmış iken gelir telgrafta Rudi ve arkadaşla- veriyor. na itimat etmektedir. 
cap eden izahatı nrir n hatta bilme süsü vererek esasen izni dahi hitam rımn sahtekarlardan başka bir şey ol· Ve kafeste iki aslanla mücadele King, Hindistanın şimalinde bul' 
diği Venedikte hangi otellerin şayanı bulmuş olduğundan Venedikten kaçı- madıkları söyleniyor ve Grant onla- eden Rabba aslanlardan biri tarafın· nan Perşacer limanında işe başı~: 
taYsiye oldukları hakkında bile mahi· yor. rın tevkifi için teşebbüsatta bulundu- dan yere seriliyor. Rozita da hücuma Memlekette doğmuş bir dostuna, ~" 
mat verirdi. · Kıza karşı zafmın ciddiyetini gÖ· ğunu da bildiriyordu. Bunun üzerine maruz kalmak üzere bulunuyor. Piyet- met Kahna tesadüf ederek tasavf'f 

Günün birinde kendisine iki yataklı ren delikanlı kızı takip ediyor ,,e bir Jan Rudiyi bir sahtekar olduğu için ro imdatlarına atılarak aslanları mü- rundan onu haberdar eder. lsyan~J' 
bileti satmış olduğu bi r genç, bu ya- müddet sonra gene Venedik treni bu i- bırakır, ve neşeli arkadaşlar Grant gf'l tavaata mecbur ediyor. Rozita da ar· rın başı, kabailin ilahe gibi peresttŞ 
takları bir prenses k in aldığından , .e, ki genci Venediğe doğru götürüyor ... meden evvel şehri terketmeğe hazırla- tık cambazaneyi terke mecbur oluyor. tikleri bir genç kız olan Yesmanid:, 
bu gibi kadınların seyahatlerinde be- Fakat bu sefer seyahat edenler Janin mrlar. Gina Manes'in çok şayanı dikkat King, meharetle Yasmaninin 11 1 
r~be~leri~de muhakkak ~i~ ~atip. gö- ile Jak olmayıp evlenmiş olan bir çift Rudi müsamere hasılatından istifa- bir surette vücude getirdiği (Aslanlı n dikkati~i. ce.~bed~r ve ~e~d~ni ~ç~ 
turd uklerınden ve, bu katıbın kıbar olarak bulunuyorlar. de ümidi ile arkadaşlarını gitmemeğe kız) filminde birçok sahnelerin, bilhas vurmuş gıbı gosterır. lhtılalcılerııı _, 
k.adınlan. sey~hatlerinde lazımı gay- teşvik eder. Konserleri büyük bir mu sa Gabriel Gabrio'nun iki müthiş as- susu R.ava Ş~~~nın ~ulun~duğu esı-' 
rı ınufank bır UZU\" olduklarından serseri vaffakiyet kazanır ve her taraftan rad lanın hücumuna maruz kaldığı camba- da zabıtan klUbunde hır plan hazır.,, 
bahsediyor. a~ık yo heveskarlarından telgraflar gelir. zane sahnesinin mükemmeliyeti nazan ~ıştır, King diğer haft bir zabit 0 p 

Bu hadisenin ~uk~~ndan. bi~ müd- 'i' O aralık müsamerede hazır bulunan dikkati celbetmektedir. Bu sahneler· bınbaşı Tvayn ile ~avgaya tutuşur·r fi 
de.~ sonra Janm gırdı.gı daktılograflar _ Operada _ Ted Grant ilerler ve ~udiyi tevkif et- deki gerek fotoğrafiler ve gerek sesle- kavga esnasında Kın~ ~nu yere a~:~..ı 
mu:;abakasını kazanıyor ve bundan ge- S k f .. tatl d G ntt· tirecek yerde onu tebrık ederek orkes rin tarzı zaptı pek mükemmeldir. Va doktor Tvaynın beynının zedelend~f~~l 
1 ''O 000 f ki . ha ... r . t k"J a so on us arın an ra an .. 1 K d Ki . t ki I"' 
l'n " ' r_a~ a ga;>~eı y .. ın~ ~ş 1 muhabere ile ders alan Rudi Bronson trasma iyi bir iş bulur. zıı sahne bu müheyyiç sahneyi fevka- soy er. uman an ngın ev i I' 

eden Vened~ı gezm~~e karar _nnyor. bu san'atte meharet kesbetmekte ge· Rudi ile Jan bu es~~da bahçede ten iade bir tarzda ve . bütün kudretile emred~r ve gerek Tvaynın cenazes~ 
Ancak, vaktıle ken~ısınden y~taklı_ va cikmi or. Yedi arkada ı ile bir orkestra ha bir köşede bir an ıçın kaybettikleri zapta muvaffak olduğundan dolayı cid rek Kıng kışlaya se~kolunur. ~ d,-
gon almış olan delıkanlınm soyledıkle t kily d k b't b"ş . . d k saadetlerine kaYuşmuşlardır. d t b ikt' V h b cenaze canlanır ve Kıng hareketıll , 

. . d h t 1 k b" k. tı" bı· hususAı eş e ere sa ı ır ış peşın e O· en şayanı e r ır. azıı sa ne u d 1 t b .k dil" T i 11,e 
rını e a ır ıyara ır a . , .. • . . o ayı e rı e ır. vayn g z t.H 

1 
w k k t lerle ilan şan Rudı Grant a muracaata karar ve- sahneyı kolay bır surette zaptedebıl~ akla t 1 rı . .. ··ııU .,.. 

a ~aga Harar verlere gaztele d b . riyor. aslanlı cek iken, büyük fedakarlık göstererek z şk ı~_ır ve y~r ı. erınk ~ozufJe 1ıft 
edıyor. er nası sa gaze e er e u ı- d h t . . d k 1 h lk .. .. .. d yama ıçın merasımı as erıye ,t 
lanı gören fevkalade zengin ve, dilber Grant onu kabul etmek şöyle dur· kız . e şe ıçın e a a~ a ın g?z onun e cenaze alayı tertip edilir. King te • .-

d ı .k l J J k D d b' wlen sun üstelik Long Izlanddaki köşkün· ınsanrn aslanla milcadelesinı hakikate k d" . k t k . . k ral' ~ e ı an ı o an a ormon ır eg - ' . , . _ Gloryada _ t tab k t ff k 1 ya en ını ur arma ıçın aça .,. • 
. 1 h b b t k" .1• a şı· den kovar ve ız acattan kurtulmak ı- amamen mu ı zap a muva a o· t b" . 1.w b ğl ld wuııO ce gayesı e emen u ap a ı ı an - . . . .. . . . . w S . 1 . d t· . b" ya mrn ır ıp ıge a ı o ug 

t .. .u B" k .. , , d' çın müdüru ıle bırhkte şehre gıtmege Pek büyük ihtimamla vaz'ı sahne muştur. esler resım erın ku re ın;ı ır d·w· h ld y . ·ıı· def• ap ewyor. ır ·aç gun sonra ene ı- . k d h .. k 1 kt d" ıgı a e asmanıye ı ıca e jtr 

ğ h k t d t b ·ki · d b karar verır. edı'len ve mevzuunda oldugwu gibi vü- at a a yu se tme e ır. y · · ·· ıı· v · Ki g uıet.1.1 e are e e en ren u ı gencı e e . . . • esmanının guze ıgı n f•" 
raberinde götürmektedir. Kadmm ca- Fakat çalgıcılar orkestalarının mu- cude getırılmesi de facıalı olan bu hafız zabiti Kerim Beyin muJtale I' 
zebesine tutulan delikanlı kadını bu se hakkak surette Granda dinletmeğe ka· film bir defa daha ispat edecektir ki kara rine rağmen Yesmani, sözde tnııil'!,. 
yahat uğrunda ancak 30,000 frangı ol· r~.r ~.ermişlerdir. B~nun içi_n Grandın (Çevi~mek) mümessiller için daima ~-ğ tabur daletinden kaçan firariye meyil :;ı,-
duğunu nazarı dikkate alarak genç ka koşkun~ pencerelerınden gı~meğe ka· lenc~lı o~mayıp bunlar bazı defa g~s rerek onu kendisile birlikte, ad ~· 
dın hesabına satın aldığı birçok kıymet rar verır!er ve bu planı tatbık e~erk~n terdık~erı kudret kadar da cesaret gos Majikte - rile rabıta noktası olan, Haybef tfll' 
li eşyanın hesabını hakiki fiatından zengin hır dul olan Madam Vıtol ıle termege mecburdurlar. 42 inci Hayk1ander, meşhur kara ta di yakinindeki Kincan mahıente 
pek düşkün olarak bildiriyor ve, ta- yeğeni Jan görüp polise haber v~rerek Seyyar bir canbazane sahibi olan bur zabitlerinin karargahında bir ak- götürmeğe karar verir. .. etıı'' 
biatile aradaki farkı da kendi kesesin onları (cebren haneye duhul) cürmile Rabba (Heves) ve (Güzellik) isminde şam, Fransız cephesine azimetleri mü Yesmaninin güzelliği iKng u:t ıd" 
den veriyor. itham ederler. iki aslan satın alıyor. Ayni zamanda nasebetile bir eğlence tertip edilmişti. de tesirsiz kalmaz, ve muvaııaf 0 

filtl 
Yenedikte bu iki genç i~in ~· ani söz· Bu ,·aziyetten kurtulmak içirı Rudi Marsilyalı bir çiçekçi ve garip bir kız Yüzbaşı Donald Kings birden bire har ğu vazifeye rağmen ona aşık ohır~4ııt 

de katiple Janin için hakiki bir devrei kendisini Grant olarak takdim eder. olan Rozita:n angaje ediyor. Bu suret biye nezaretine çağrılarak Hindistanm gi eğlendirmek için Yesmanı c~3ıırl' 
saadet başlıyor ... Gondollarla cevelan· Fakat bir ikinci mes'ele çıkar. Madam le o zamana kadar çok sakin olan can- bir kıyam hazırlamakta olduğu kendisi bir küre içinde Kara tabur~11 fi""' 
lar .. Yenedik nağmeleri. gitaralar .. l'e Vitol o akşam ,·ereceği bir suvareye bazaneye bir ihtilal sokmuş oluyor. ne tebliğ edilir. Hindistanın şimalinde kar bir ateş altında çarpıştıgt 84,ı~ 
saire... Ted Grantın iştirakini istemektedir. Çünkü Rozita, cümlenin bütün ma- mühim bir kapı olan Hayber geçidi, cephesini gösterir. King eski ar1' 

Her ne kadar .ırenç kıı hizmetine al Rudi ısrar üzere kabul eder. Suvare nasile bir (güzel kahpe) dir. Kanında müıeassıp kabailin içtima ~ui olup, [Alt tarafı ıncı sa11ıfadal 
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Likmaclarında 
' 

Yarınki mühim maç 
Feneri yenip, Beşikf aşla bera
kaldıktan sonra yarın Cialata

sarayla oynıvor 
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.......... mil ..... Profesyonelliğe 

doğru mu? Nasıl adamsınız ? 
:":ıpoı a\ ııııın11.ctan ınıhaat J 

kalır \C tazminnı "erir. 
Grafoloji mütehassıaımn: cevap veriyor 

HATIRA işte hiitün hu iner teferrüatı dU· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~ 
şünemediklel"i ir.in profe yonel futbı,ı 1 

Franıu.cad~n . fa. takımlanndan cok fena ,·u:iyet1ere dli 
. . . . . . •şen leri nadir değildir. 

lkı ( de frrntro\a gırel' gıhı nvrı a) ı - Bak dınk. Her se\"İ hundan ·•rıı 1~ f 1 h' kl'. t · t ı · ı • . •. · .. " · - ·ro r~yone ır · up e ıs 'e eşl\t 
rı knpılardan ~ırclıler. Erkek hlltun ~ene C\clmi trihi görelim Maziyi Yık· t k . . r ti 1 •• t h 1 ., .. . 1 · ~ · · · · e me · u·ın u >o mu e n ~ı~ arına ı 1 
korfezın manzara ını balkon kapısın- mak o kadl' gfü· hiı· -.c\ değil. IJer sc. ı·· l~d ,.. ·ı.· kJ""b.. ı· · ı · 

~ · " ıyac o Ut;U gıııı · u un ma ı ı erı· 
dan, kadın nmek nlonundıın. "İ veniclcn ha..;lı\'alım. Kar"a müsk-,- .. d· d k d 1 d h ı • .. .• . "' • • · ., - nı 1 are e ece a am arm a u unma 

Kadın manzaranın guzeHıgı kar.,.ı- nn.. rd· 
d b. · k sı zarur ır. 

ın a ır havret nıdası çı arrnı~. cı·. Giiliivordu. :;üı>helerini m utmal.: •s 1 1 · t ·d f ı • • .. .. .. . : . . ·.. .. · '.: en mun azam gı en pro e:;yone 
l,ek te OllUll t:trafına dogru )UTllnltl'i· tncn hır adam llC!'>C ıle ı,::uJuyorclu. ki .. 1 • • t d n·lha "Z .. • - . • · · · uı> en nıspe en az 11-. ı sa mu ... 
~.u. 'l anımadıgı hır kadın olclugu iı;in. Aı-;Jdm~ n~ 'c. kndar ~7:ak dünyada ne ıam statları olnuyan bir memlekette 103-Hassas ve sinirli karak-
once, sadece: ·rnrcı.ı.r? R?.<l~.n. ı,enılıııı lıırakamk, ya. profesyonelliğin terakkisi güçtür. Pro teriniz var. Dikkatiniz çok, inti-

J>ardon, madam, demi ·ti ı,adrn iri hut oyl~ g.onıne~ek: . fc yonel klübün \'Sridııtı t;ırf yaptığr :ıamdan hoşlandığınız muhakkak 
bo,>Ju bir adam, güzel hir elbi c ;;-örün- - 1 ekı, dedı, lıo;:- oluı. lmnclardan alacağı pnralardır. nunn ve bilhassa büyük idealler bcs· 
ce "iyi bir ten.ide gi) iniyor,, dl) e elli· O da giilu_·yorclu_. Ç_"_a) .• '' kadehi.ere ko mukahı"l masrafları amatör bir klüpten 

k d '- ı v liyen, büyük görünmeğe çalışan, 
şündü. Fakat gözleri adamın ) iiziiııe .YU) or: e · nıcge ) ag. suru)~or u •ıl e. ~· . l kut kat fazladır. J\azanç vergisi ,·er· 
ve göz.lerinc te adüf edince zaı>tı ga)- kat elınde hıçn~, bırdenbıre durdu: nıek mecburiyetindedir. hadiseleri mümkün olduğu kadar 
ri kabil biı" e le: - \mn. dedı, çıkana kadar. ProfesyoneJliğin bit· memlekette tu haki\ci görmeğe uzenen, kendi-

- •iz misiniz? Erkek, 'adetmeğe razı imi gibi bir tunnbilme;-i icin 0 memleket ahali inin ne emin, seriyeli ve bazen sinir-
J>cdi. t~mrla. knbul edinC'.e kadın memnun sı>ora karşı duyduğu aJıikanm ziyade lerine her şeyini kapbran, nev-
Yil'mi ene de geçmiş ol n ı.;öılct gö1 ündil ,.e çayı iı;mt-it• ba ,. Jadılnr. olmn 1 J;i;ımdır. Profesyonelliğin bir rastenik birisiniz. Harice karşı 

deği mez. l te onun. içinde bakı !arını - l\ladlen ! memlekette inki af edebilmesi için bas. I 
iyi görünmek jçin çi ıımağı az 

kaybetmcğe alıştığı gözlerini tanımış· - Rober! lıca ehemmiyeti halz olan anasır ~un • - . t . . s· . 
tı. - Ililiyoı mu unuz e ki inden d:ıh:ı 1 d ~ sevmenaıe ragmen ıs erınnız. ızı 

ıır ır: f 0 k' · · d h k ki d' · Erkek, lmdını hatırlı) abilmek iein giizc•lsinft.'! 1 _ Muazzam tatların vücudü ı ır mesaısı a a ço zev en mr 
biraz gecikti. Ilu on bahar manto u - E kiden mi°! o zaman 10 )aı.ında :? _ Jfalkın spora_ futbola - olan Az okursu1'uz Sinema gibi ş'eylere 
jçinc sarılmış glizel mahliık. gözleri- idim. Şimdi 21'.S. alıtlrn:;ı, tarihi veya siıin megalomani ta-
nin muisinl ccene kadar ona ) nbam~ı - E,·ct sahi! 3 _ Klüpleri idare edebilecek kabili rafmızı tatminklr o!dukça pek 
gelmişti. fğildi. 'l'e lim olan bir eli aldı. Öp- yctte olan adamların vUcudü. dilfkUnıünüz. Her şeye müdahe-

DUnyadu hundnn dnh mnvi gözlH tü. Bu ı.;ol eli icli. t _ Jktısndi \'aziyetin iyi olması. 
var mıdır? Derneğe alı.tığı o gözlere - A •. lliı· yüzük.. Görüliiyor ki profesyonelliği ilan et le etmek istediğinizi iddia ede-
gelinciye kadar. _ Görmediniz miydi? mek "e profesyonel klüpler ,·ücude ge rim. BUtün bunlara rajmen tma 

O zaman il,i i de biribirlcrini isimle Biraz ert ccvnp verdı. tirmek zannedildiği kadar kolay değil- nikbin deiilıiniz. 
rile çnğırdılnr. - Hnyır. iz, lmdınlnr her Ş") i ~ö diı·. Profesyonelliği ba arabilmek için 104 - Asabi karakteriniz var. 

- Robel'! rürısünüz biz. değil.. uzun tetki/.atta bulunmak, profesyo. Buna rağmen mUtereddit değil-
- Madlcn ! . - Eğer nna ur am. ) ine kaYga e- nelli~i ihzar edecek teşkilatı ,•ücude gr. 
O ara Irk garson gcldı: deceğiz. Fakat aı·tık deği~tim tirmeı,, onrn profe yonelJlği kabul l t siniz. Bir şeyi sonuna götürmek-
- 'e içecek iniz efendim. _ Ya değişt:niz mi·: mel< iktıza eder. ten zevk alırsınız. Çalışkan ol-
Uiraz durakladılar. Lı\ulettn) in bir - llny:ıt değiştiriyor. !:\iipheı-;iz .-.i1. Nitekim Fran ·n federasyonu birden duğunuzu görüyorum. Dürüstlü-

şey .1 marlaya.bilmck isin bira?. 'akit de.. bire profesyonelliği memlekette taminc ğü seversiniz. Nikbinsiniz. Karar-
geçtı. • onra hır ma rt)n oturdulnr: Erkek birdenbire sarnl'dt: ederse elde edilecek müsptt neticele· larınızda az aldanmak ve mut-

- Adetainananuyorum. - Ben, harbettinı. Tubii ertle tir.1. rin profe yonelliğin ilk 1.amanlarda laka tatbik etmek taraflarınız 
- Ni~fn- F.tkııt .. Sizi daimn nrndım. l\lndlen .sc te,•lit edeceği mahzurlar kar ısında gö kuvvetlidir. Ameli birisiniz. Ha-
- Çlinkü son defa hurnda buluş:ıL ninle neler )npmnzdım.. rünmiyt>cetini naınrı dikkate ıılarak 

20 sene olmu tu. şimdi de bımıyıı ayni O ı,:tclar memnuu olnıu:-;tu l.i. iinıit (üc·rctli amatör) usuJiinli tatbik etmek diseler ıize hazan sinirlcrinizden 
kun·ctin ·c,kllc gelı.rnru7.. fütdın ~iıl etti \e: fü:ere bir nizamname ihzar etti. sUzülerek akseder. Bu bazen 
dU. Di teri el'nn C"kisı J;ılıi hl') nıdı. - Bili) orıhını ki bll'ibil"lmiz kıt.' \w. Türkiyf'dl' profesyonellik olabilir başkası için muzır olacak dere-

- Emin nıbiniz? eı:-.ek, ha)nt ikimiı ic;ln de kn) bol mi? ceye de çıkabilir. Maahaza umu· 
Erkek tc gllldü. re: muş olncaı.. Bunun Ce\'ahını gelecek .Yazımızdn • 1 . . d Ok k • mıyet c ıyı a amsmız. uma 
- ı-;mınim, dedi, ,.,iz cı~ hen im gihı - neme!, ı-;iıin ic.:in ö) le.. bulacaksınız. 

buraya ayni hi le geldiniz. - lfrct. ı;cn mc 'ut mu un? Y. z. ve daha tecrübeli olmak öyle 
:Kadın gözlerini hnşka tarufu c:c' ir- l\ıtdın. b:ı~ın ı ha) ıı· eli) c ımllndı, ,. olur olmaz şeyden nevmit olma· 

di. Bu kadınhmn itiraf ettiklerine de· elletile ) iizünü lrnpatıroı·du. Çok a!aka Uy andt• mak ve takip kudretinizi suiisti· 
JAlet ~der. Erkek de\'am ediyordu. Hobert tam onun eJlerini tutacuğı t f d mal etmemek lazımdır. Nikbin

- .. A)ni aşk .. nşkımızın e\kİll', C• ırnda gar on giı·dl. l\fa ayı tcmi:ılcmc ran mac e ra ın a ıiniz. 
vet Madlcn .. Hatırlıyor mu un? ğc b~Jndı. ı::-por s:ı~ ıfımızdıın mıbaot) 

Hatırlıyordu. Bir defa daha gözleri Bir ül ut. ka hücum hattında oynatılacak oyuncu 
bunu ta ~dik etti. Erkek ) ine dernm et Sonra çıktılar. yok. Onunu için Ankaradnn Uhi getir· 
ti: - Otomobille mi geldin l\fadh•n? tili}or onun için Galata aray müdafa 

- O zamanlar ikimizin ) a.ı ktrkı nı-; - lla) u e ki l gibi tramva) lu. a ının canı :\titat oradan koparılıp hü 
nuyordu. Her eye rağmen C\lcneccl. - ilen ele e·ki i gibi trenle.. cum hattına konuluyol'! .. ~ecdettt11, 
tik. Ve i te lıugiln buraya bu manza- 1 tas) ona gelmi:.lcrdi. JJir trnmrny Ercümenttl'n, Celiliden, Pöti Rifattan 
ra~ı giSrmeğe, bu ~nıınzarndu kendimizi lmlktı. Bir el i~aı·et etti. Hobert. tra1:1 h;tifade edilmiyor. Bu kıymetli ele-
görmeie geldik. · va) ın aydınlıkları uznktn ka) bolnna manlar mevcut değillnnıiş gibi .. 

Kadın sözUnü kesti: kadar duı·clu. Vaziyet te\'ile tahammülü olmıyaca.k 
- Burada çocuklar gibi, fl ıklar gi· l{endi kendine: kadar açık ,.e acıklıdıı·. Ve en doğru 

bf ehemmiyet iz bll' ebeple müthi bir - Böyle dnhn iyi. diyordu,· o cin hareket te böyle ebep ve behane bulu 
kavga etmi tik, hatırlıyor mısınız·! benim gibi nadctlmizi öldiirdüğümü:r.ü cağım diye sıkıntı ~ekmekten e bir J. 

Garson gelmi ti. ·u tular. Çnr ta· anladı. Artık ::;;lmdi birer hatırada11 nat ve mantıksızlığa kurban gldildiğirıi 
kımını yerleştirip gidene kadar sustu- başka lıirihirimz için bir şey değiliz. söylemektir. 
lar. lki inin de gözleri ufukta kn) hol Fnl\at iyi bir hntı'1, hu da hir §ey Gazetelerin samimi tenkitlerine reçete, 
mu tu. Nihayet erkek: değil mi? 11.'i~, falan filan gibi kelime oyunlarile 

- E'\'et, decli, mademki garson bi1.i Yük ek esle konuşu) ordu. ]\endi cevap '\'eriyoruz zannedenler badema 
bir çift zannetti .. ister mi:sin lıuucla kendini iknn.u uğTaşıyordıı, çünkü, ya. rcsetesiz ihlç içmeyip. Mısır çar ısında 
deYam edelim? rın ilk i inin onun izini aramak olacağı ki nktnr n izbe köi>elerdeki üftlrUkçU 

- Nasıl olur~ na emindi. ıfhniyetllc takım )8pmaz1arıa; henı 
a: .. .. .. u kendileri için. hem de Yok ytre ızrar 
sul ,.e bermutat sahııcla goı·ulup nıılnşı mi olacaktır. ettikleri klüpleri hesabına daha h·i hn 
lacak. ·e büylik i ·!.. Tekrar edelim: llu takdirde l\lltatm rcket etmi"' oluı·Jaı·.. • 

lki hafta evvel Beşiktaş kar.,ı ınd.1 hiicum hathnn ulınmnsı yine ınUdafa ı> 7' • .ıı. 
Galata aray mU-abaku knbiliyetini tu. a hatlannı ıaif bırakacaktır. \'ela mu • ------
mamen iktı av etmis bir takım mnnzn. hacimlerine goı ntmak için ıyi zemin Lik matları 
:ıısı nrzediyordu. Yalnız o gün kıymetli hazırlanmış olur. Istanbul futbol heyetinden: 
bir müdafaa o) unc:u u bildiğimiz Milat Hu takdirde yukarda da i~aret et ti 'n. 3. 931 cuma günü icra edilecek 
sol içte oynatılmıı; bu urctle hücum ğimiz gibi Vefa gayret ederse GaJntll· llk maçlan: 
hattının gol at mu. kabili) eti ımfa uğ· samyı yener. Çünkii müdafileri. yel°İ ikinci küme, Kadıköyünde 
:ratıJmı müdafnacla geni.-. bir gedik nin ehli olmıyan muhac:imleıi ııayet i· Eyüp • Bofazisi at 11 de, Topkapı 
husule gel mi ti. Du lıelki bir tecrübl' ) i tutnbilecek, muhıtcimleri ise nispe· Pera saat 12,4;; (Hakem: Şehap Bey). 
idi amma, hiz böyle tecrii~lt'l' takımın ten znlf kalan bir miidnfandnn topu Birinci küme, Taklim ıtad11onıunda 
:yapaca~ı talimlerde ) npılır zannede· kola~ lıkla n 1rabllecektir. l tan bul por - Anadolu .,aat 12 (Ha 
riz. Heme ise 9 me,kide 1itatın nııı - Bu miihim maçtan ba ka Jsmnbul kem Niyazi Bey), Süleymaniye - Be.r· 
..allak olnmadığı Be iktıu; macında gi) par \nadoluya, Beykoz cin SUleynm koz saat 13,45 (IJakrnt: Kemal Dey), 
:rüldliğit halde yine ısrnrln oı ada oy- niye)e kaı· ı oynıyncnktır. Bu maç in· Galatnsnrny - Vefa ant l:i.45 (llaktm 
nattJdı ve bu gecen harta lıir mağliı· rın ne: :ce inde l tnnbııl por n lleyko Halirn Uey). 
bh.·ete mal oldu, belki de şnmpi"·onlu· zun gnle'be ine intizar edilebilir. .:::::-~:.:::::::-:::=::= ::::.ıı==·=========:::::=:::::::::=:~=1==~~=.:::;.::;_ 

· " yor. Bu takdirde IJü amf'ttin veya 8ev· 
fa mnl olacak... R. 1· ket kaleci olacaktır. 

Acaba Yuı:;ut Zh·a Be\ hir ce nrct J b f ht ı •t• I Kafile önümüzdel\i alı günü futbol 
daha }apıp ta ~u c~ımn gUnkii siirı>riz stan u mu e 1 1 he) eti rei i Basri neyin idare inde Js. 
li takımını hu hafta da \"cfaya karı:-• • • gidiyor 1 kenderire po:-ota~ilc 17.mire hareket ede· 
çıkanJabilir mi di)e dÜ:;;Ünmİye hacet ızmıre cektlr. 
yok. Esasen kendisi bunun en iyi cı..;ı por .I} ıfumııdan mabaııt 1 Birinci mnı· g•lecek cuma, ikinci 
olduğuna kani bulunduğu için bugün· lfalcci A\ninin gesen maçta akat· maç da paıar günU oynanacaktır. Ha· 
den böyle bir sürprize intiznr etmemiz )anmış olması ve mektebitıin imtihaıı· kemin futbol feduaı:-yonu reisi Hamdi 
çok doğrudur. Hem lıu uretle ha~ farı bn~lamı olması, dolayısile seya. Biyin olmasını heı· iki mıntaka da kn
ka_ptan iddiasuıın i-.abetini de ispat et· hnte iştirak edemiyeceği tahmin edili·. bul etmiştir. 

105 - Hassassanız. Dürüst, 

intizamdan ve temizlikten hoş
lanan, çalışmaktan ürkmiyen, 
nefıs sanata müsbct, fikir taraf
ları iyi, nikbin birisiniz. 

Hayalpervcr olduğunuzu da id
dia ederim. Tatmin edilmemiş 
olmak itibarile biraz etrafınıza 
ve yaıayııınıza darğm gibisiniz. 
Nefsinize emniyetiniz az. 

Herşeyden alınmak tarafınız 
zaif. 

106 - Az asabisiniz. El ve 

ayak itlerindc daha muvaffak 

olabilecek her şeyin ameli kıy
metini daha ıyı takdir eden, 

az hassas dürilst devamlı çalış
maktan çabuk yorulan, iyilik 

istiyen, dikkatli, pek intizama 
aldırmıyan biriıiniz. 

BHen ıinirlerinizin bazen ira

denizin hOkmOne mütavaat et
meniz sızı aıacık mütereddit 
yapmı9tır. 

107 - Çok hassas karakteri-

niz var. 

Ekseriya hemen etrafınızı kı
ncak kadar da asabiyetinizin 
kelepçelerini ç~ımeniz sizi bile 
muıtarıp eder. SOıtcn, temizlik

ten, etrafına iyi görünmekten 

hoşlanırsanız. Bazan bedbin ba

ıan nikbinsiniı. Fakat kendinizle 

bat bata pek nadiren kalirsiniz. 
Ekseriya yalnızlığınız, hayalınızı 

itletmek için faydalı olur. Gö
rUılcriniz bedbinanedir. 

Menfaatinizi pek düşUnmezsi
niz. 

108 - Ciddt karakteriniz var. 
Az okuyan ve fikir işlerine 
ehemmiyet vermiyen daha çok 

ameli, az hassas, iyi görüşlü, 

yavaş çalışan fakat tuttuğu işi 
bitiren, bazan asabileşen, baş· 
kası için muzır olmıyan, nik bill 

kanaatkar, öyle kolay kolay het 
şeye papuç bırakmıyan birisinit

Biraz tenbel olduğunuzu iddi 
ederim sakın gücenmeyin çünkO: 

~ 

çok kolay olan yeni harflerimiı'"' 
. . ı . . k k" ıyı ça ışmamışsınız; sızan ara ·~ 
teriniz buna müsait değildir bı 1 
küçücük gayret bu işi halledive' 

rccektir. 
109 - Siz de gayretli, yorulıe 

maz, iyilikten hoşlanan, sohbet\. 
tatlı, etrafına hoş görünen, ki' 
Daatkir, nikbic, mukaddes 1'Rı 
muazzez şeyler kabul etmiş, blı 
diseleri olduğu kıymetinden fazilı.. 
ehemmiyetle gören, az hass 
mütevazi birisiniz. Ancak sizin 

ıikiyet edilecek tarafınız tereA 

düdünüz ve bazı şeyleri becert1i' 

memck vehmidir. Bir günde i 
kelime yazsanız yeni harfi~ 
güzelce öğrenirsiniz. Ekseri1'! 
sizin gibi yazıya müsait ol 

yanlar kaim çizgiler çizili kiğı'Jk 
kendi yazacağı kağıdın altıJll'tı 
koyarak harflerin ve satırlar~ 
doğru gitmesini temin ederlel. ~ 
Siz de böyle yapınız. idealleri 

yok. Hayatı olduğu gibi görm '1 

ve kabul etmişsiniz. la 
110 - Çalışkan, mütev-'ı 

başkasına iyilik yapmak istiy~a 
az hassas, sinirlerine ekseri~aı 
kendini tevdi eden, kanaatk"-n 
intizamı sever, dikkatli birisin~ş 
Nikbinsiniı. Kendinizi az. dü~,) 
nürsünüz, zevk taraflarınızı C\İi. 
ihmal etmezsiniz. ~rı 

1 Polis haberleri 1•ir 
Bir çocuk tramva)' ~: 

altında öldü 
Gedikpaşnda E ir :Kemal mah 

oıinde 9 11umarah evde oturan Artill 
lu Ar ak 

1

isnıinde 10 yaşlarınd• 
kunduracı ~ırağı saat 1 de morg iJI 
de Beyazıt cihetine giden bir tra:rtı'f 
atlamak istemi. fakat muvarta1' 
mı yarak tramv~yın altına d üşmii 
l{azayı müteakip araba durmuş is'1'tı~ 
ayakları ke ilen !;Ocuk tramvayııt • .

1 dan cansız olarak çıkarılmıştır. t 
Adli) c hadiseye vaıi) et ctml., ,.ııı "'a 
nın ifadesi alınmı~tır. 

Kazn yüzünden tramrnylar bir" ( 
det işliyememişlerdir. J. a-ırıı 
BU KADAR l>A~GINLIK OLC~ • i)· 

J>angaltıda C bel sokağ'rndıı ıo.'r ·s 
maralı e\'de oturan Azaryan J{ir1'0~41a 
minde bir kudın dün Sıra en·il'~ lltı 
ge~erken Mehmet isminde bir ) aıt1'~lt 
madnmın dalgınlığından istifade "' 11\1 
rek elindeki ı>Jınta ını acmı ,·e 1 ~ 1 ~ ~ ,,,. 
ra ·ını alıp kaçarken )akalanntı~ t,11 

SöNDORf'LEN TEŞ ~(}\ 
lngiliı tebaa ından komisY0"~ tı 

lstokun oturduğu Bebekteki Yıl•~,; 
lıdan dün yangın çıkmı~a dıı !!~~ .... ~tir 
ine meydan ,·erilmedl'n ı;önduı u it· 

tür. ·r Jil' '-~ 
Yangın, ·obadan ıçrı) 1111 bıd"" ( ) 

cımdıın perdelerin ates alntn~ıfl ı.td 



- Şatranç tarihi 
!6 ıncı asırdan zamanımıza kadar f8trancın tarihi 
tekaınüiü - Beynelmilel turnualar - Cihan 
tatranç ,ampiyonluğu ve pmpiyonu - Me.thur 
Tibk oyuncular - ikinci me•elenin hallı -

Yeni iki hamlelik me•ele 
Yazan : ı'11lza/f'P.-r Jl11hirf.din 

f ___ H __ a_r_ı _c_i __ H_a_b_e_r_ı _e_r __ J 

"Yaşasın cümhurıyet! ,,sesleri 
-

ispanyada tıp talebesi bu avaze ile 
sokakları dolaşıvor 

9 - V AKIT 26 !Vf ART 1931 

Kara tabur 
o ( ta afı '>lllCnld •IHlamızda 

-

16 ıncı aaırdan zamanımıza kadar: r . . --~ 
U56ı) t ih. d J "Aime Gautıer,.nın Ambesaa Madrit, 24 (A.A ) - Tıp ta

<ül' esi talebesi saat 13 te ders· 

ferini terkederek "Yaşasın Cüm· 
huriyet yaşasın affi umumi,, diye 
bağırmışlardır. 

ı.izerı tıp fakiilteıinde umumi af 
ilanı lehine olarak nümayiş yap
masına müsaade etmiştir. 

rının öldükleri, kardeşinin yaralandı· 
ğını görünce hı.:ı ı) ntı nltanper.-ern'le 
si ,.e r:ızifc a~kı galeyana geleı·e!\ l cs 
mani) e ora,> a nıçın geldığini sÖ) Jer. 
Yesmani, unu kendilel'ine cellıe ~alı 11• 

sa da muvaffak olanıaı~ Hem Yıınva, 
Kinge karşı lıir pusu tertip ederse de 
l\fehmet han zamanında ) etişctt:k oııu 
kurtarır. 

~ 
ar m e panyalı (Ruy Lo- . . • • 

) ta rafından 1·ık ... .. d ı· ismindekı ıkı hamlelık muelesı 
ııf ..- er \•ucu e ge ı-

ıştir. [Lopez. ş.-ıtrançta bugiine ka· Dl 
l'f gelen çok kuvvetli (açış-ou,·erturt!) • ahla 

u j olan bir şatranççıdır.] Sıy r 

b Ruv Lo . 
a~dil · ı>ezın şatrnnç o) namak mak 

k bi .. e hal yada ~e aha Uer yapması 
561) t .h. y h~ .. arı ınde a tra ncın ita !yada 

.. isJa rnrnurn ettiğini gösteriyor. (Salvio. 
1 ~dındı. arera) da bu cihetleri ta~dik etmek· 
ı ı dirJe ( . . .. k ııJv r. 17) ın<'ı arsın son nısfıııda 
un ·an oyuncuları arasında (I\alahrt 
· · aı h ımı .a rai ), (Gre<"o) bulunuyordu. (l ) 

ara CJ a. rı·da şatran~ Jngilterc ,.e Fransa 
r b' tekiimüJ ve inki af devresi geçirmiş 
div r. Pariste (Cafe procob-Kafe porkop) 

afe de Regence . Kare dö rejans), 
Beyazlar oruıt>ndrııda (Cafe langhter kafe slo-

hbef11r) o zamanın meı;;hur şatranççıları· Beyazlar iki hamlede mat· 
ki' n rande\·u yeri idi. eder. 

' 173i de Parise gelen Halepli (Sta- Beyazların taşları: Şah, iki 
s h a • Stannua) nin satranç oyunu ha:c. kale, iki fil, iki at, üç piyade. 
f da neşrediJen.eserleri,.aristokrasi H~ Siyahlarm taşları: Şah, vezir, 
a tjovazi aleminde fevkalftde nazarı iki kale, iki fıl, iki at, iki pi· 

· ati ('elbetti. Jngiliz ,.e JtaJynnl:ır yade. 
k büyük nazari) eler serdettiler. O· ~ 
ıtun tekamülünde fe,•ka1ftdelik1er 
teren Fransıı (Philidor-Filidor) un 
rleri her lisana tercüme edilmi tir. 
l'an okunmakta ,.e tatbik edilmekte· 

eri ). Filidor, tahta;> a bakmaksızın üç 
ol un oynıyabilirdi. 

ita · müellifle ·den en ayanı takdir 0 • 

l ncu olarak (Sarrof), (Le\i • Levis), 

~ alker • Walker) i zikrede<'eğiz. Bu 8 • M 

r da şatranç her memlekette ayni de
ede taammüm ve intişar etmiıJ ve 

Uht )0 f e ı memleket oyuncuları arasın-

•• ••• ---·· 
ikinci meselenin sureti halli: 
[Çizginin üstündeki hamle

ler beyazlara alhndakiler si
yahlara aittir. Mesele halJin; 
göstemıekte bu tarzı tahrir 
daha iyidir. J 
birinci hamle ikinci ham'e 

C4R P alır T kiş 
T alır C mat 

C alır P kiş 
F alır T mat 

ı llllina ebet ha lamıştı. Baıı turnu-
•rda muhabere usulü ile şatranç oy C 5 R ne oynarsa mat 

F alır C kiJ 

"'Yordu. (19) uncu asır iptidasında 
alamet fle Burdonne"'in tahtı idare- C 7 F ne oynaraa 

de '8trançtan bahseden bir gazete 
ftedilrnfştir. (Labordon'e · Lö Bordo: 

T alır C kit 

mat 

'_) taınanın en bü) ük o) uncularrndan. 
ı. 0841) 

(Yani beyazların birinci cOm· 
lesi C 4 R Türk yazısına göre 
A 4 Ş dır.) 

it) .• de esc.rlerilc Stonton · Staıı-
Şohret aldı. . 

.ı\1- . Zono11Idahta .Jtahmut M · B 
· . '"3 hYada (19) uncu asırda hırden . uın eye: 
re tıtk• Alakanıza tPııekkür d · ışaf bulan şatrançta çok büYük . . .'* e erız. Makale-
tran . . . · lerı srra ıle takıp etikçe, en mükemmel 

J.r Ççılar yetı:. mı$tır. ( Bledo1'), usullerin ve tarifi · t . · 
oruw·ı erın eı cıh olundu-

011 1 z • Horu,·iç), (\·on der La.<:a • ğunu göreceksiniz. 
ı. O ~rlasa). en büyük oyuncula.rdan Türk ::'~~ranç alemine ilk defa (Vt•· 
il rnankı şatranççılardan (Bılke · kıt) çok mukemmel tetkiklere müstenit 
Unq~:r) in şatranca ait şah f {'ri bu- şatranç e~e~ini .. hazı~lamış olacaktır. 
" 14 tetkik \'e mütnlea olunur. Şat- ~er .~an~ı ~ır ~uptedı veya şatranç te. 

ç, ftu 11 ... 8
d k B. t "kı·ıe kamullerını takıp etmek isth·en t a... J a şar \e ızans arı • ora 

·••itttiın oyuncuyu ve hatta iyi bir ovuncuy 1 l>etr etmişti. (19) uncu asırda eser hir başka mehe d . . .. u >~ 
. Of) (Z z en mustagnı 
:tUk ' achitz-Zakiç) Rus) anın <'n kılacaktır. · 
~ kt 0YUıtcularından idi. Anupada Bundan sonraki makaleler sat 
·ı ra11,. 

1 
~ ran-

tere . :r ederasyonu (1841) de In- cın oyun sonları, açık ve ortalannr 
· ıtın (Y k ·· 1 i ·ı 1 " ı ed· . or et·Yorke) şehrinde te· etut er ne aı o acaktır. Bu etütler bü 

llrnışt· ··k ı · da lo ır. Beynelmilel ilk turno· Y~ o~un~u .arın " şampıyonların tet-
(l ndrada yapılmıştır. kıklerıne '"tınaden ha7.ır1ar.mıshr. 

rııra~~hda birçok İngiliz federasyonla TURIN<: KUIP KONGirnsı 
.>·e>"tin) ı:dı~dan dolayı (Britiş assa· T~rin~ klübün ı~ne.Jik kon-

,,t 8 edlJın· ~ınde bir büyük cemiyet te gresı 5 nısan pazar gunii ıaat 4te 
a (Cih ıştır. Be:rnelmilel turnurnlar- Perapalas salonunda toplanacak-

'" 111 kabnı §a~ranç ampi) onluğu) un· hr. 
ltrıitı) edılıniştir, (1 94) te (Şteniş r ....... ---~----.·.----..... 
11 ttrıc Laskere dünya . 1 - Lisan ögrenmek ıçın seneler 

e rnecb şampıyon ugu· k d d - .. 
?1 ae

11 
ur oldu. Lasker bu um·:ı· tüketece zaman a E"gıl•z 

" e rnuh r ' Jh b' k b'I· ıc. l'ıpılan ~ aza ettikten sonra ahi Ben bi assa ıç a ı ıyetsiz 
"P\hilanka bır maçta şampiyonluğu olanlara 

bhfiylik tu~Capabilanca) ya bıraktı. 3. Ayda AU ANCA • FRANSIZrA 
'r. U te11~ iP rtulada yine şampiyonlu öğretmeyi taahhüt ederim. 

l'firl( oyu l11ııyaJı muhafaza etmiş- Ücret mOsaittir 
tı }f ıtcuJar .. 
bi.>-e~' Gazzer 1 ıçınde en me~hur ~ilmuhab8f8 de konuşma dersle. 

'de 1"de) efend·' Şey.h Maruf (Türk i veriyorum 
Çok •lir• ılerdır. Bugün Türki ) rUmuılrle \'akıt ldo1· 

" t atıe taamın.. _ (Ekspres metot recine muracaac 
1111 tançta ki . um etmege baş i~-----~~~-==~=~ t.k taYfıt · . rnın şampiyon oldu "11111 

• le tat ıçın (VA L-1 ZAYı· N. ü_fu. s teıker_emi 
"'tırad tanç ~I . n T) ta\•assut et- k 
1-ıtıı .. 'tı huıun ... ernıne bü~·ük bı·r ... ar- kaybettim Yenısını çı aracagım-

" ... J J • .' • h'·k ü yoktur. 
'-61 b erııtde "o~·ş ol·a.caktır. Avrupa dan eskısının u m d 32~ ı.. 'Al :a- 1\ e C 1 il ı 4 numaralı hane e ' 
.. t ıı..ı_ a" §at rı ınkişaf ~e teka- t .. \.~~ll•u··ıolu·· u :\lehmet oğlu Mehmet Alı 
t4 ~ud rancın b. '" '" 

"'-ttı t '°t sönUk kızde hala iptidai u·· küd Hıle Sinemı11ndı 
1.. l'artı·ıl. almasını doğru s ar . . ) R ıtdıd hıisııı mu· 
..._ ._, tn 'e h· (Harikalar fılımı 1

& dıkkau 
""it Q~ trna) e .. messili Duğlı• f ıirbanks nlZ~':'nü mıri 

Undur. gormesi lazımge- ( Ba~dat 1 Jersızı ) çar~ambı _gu 
nesıne t.;&dar devam cdecektır. . 

Talebe, kralın resmini yerin
den sökerek mektep sıralarından 
vGcude getirmiş oldukları bir 
odun yığınına ateı nrerek yak
mışlardır. Polis, etraftan koşup 
gelmiş olan halkı dağatmışhr. 
Bir takım tevkifat icra edilmiş
tir. Maamafih bunların mevkufi

yeti idame edilmiyecektir. 

Corduada işsizler validen yiye
cek istemişlerdir. işsizlerin bele
diyeye ve valiye yaptıkları bu 
müracaat neticesiz kalmıştır. 

Mehmet Ye maninin zafer İl'iıı bel 
bağladığı mitral)özlerJe mühimmatın 

saklandığı yeri keşfeder. Kingin , erdi 
~i talimat mucibince bu csliha, yerli a
halinin teccrnmü ettiği \·e mahzenleı e 
giden yolun tepe nde saklanmı;;tır. 

Yesmani orta.la çıkar ,.e Kingin 
tavsiye_i üzerine bu bo mul.atele'e 
nihayet vermek için adamlarına t;s. 
Jim olmalannı emreder. Fakat, bu emri 
verirken bizzrt adamları tarafından 
vurulup cansız olarak l\ingin kollnrı 

ura ına düşer. Mitral~ özler ) eı·liler Ü· 

:1:erine cehennemi bir ates acarlar. Yt 
bilnctice harp }{ingin adamları tara· 
fından kazanılır. Madrit, 25 (A.A)-Tıp fakültesi 

talebf'si dün sabahki arbede 
esnasında etraflarının polis tara
fmdan kuşabldığını görerek hu

kuk fakültesi talebesini kendi
lerine yardım etmeğe çağırmış
lardır. Fakat zabıta kuvvetleri 
hukuk talebesinin tıbbiyelilere 
yardıma gelmelerine mani olmuş· 
tur. Talebe, akşam üstü de şehrin 

m~rkezinde nümayişler tertip et· 
mış ve yaşasın Cümhuriyet diye 

ba~rmıştır. Nümayişçi gurupları 
polıs tarafından dağıtılmışlardır. 

Seville valisi, umumi af ilanını 
istemek üzere gelen talebe mu
rahhas heyetlerini kabul etmiştir. 

• Salamaııkta da buna benzer 
bır teşebbüs vuku bulmuştur. 
Burada hükümet talebenin alfşam 

Bunun üzerine işsizler dükkan
lara hücum ederek ellerine ge
çirdikleri para ve eşyayı alıp 

gitmek istemitlerdir. Zabıtanın 
müdahalesi üzerine işsizler siJa
ha davranmışlardır. Polisler mu
kabelede bulunarak işsizlerin 
üzerine hücum etmişlerdir. Bu 

esnada birçok kimseler yaralan
mışhr. Mütaaddit tevkifat yapıl
mıştır. 

Barcelone, 25 ( A.A ) - M. 
Lerroukıun reisi bulunduğu radi
kal cümhuriyetçiler intihabat 
münasbeetile ıağ cenaba men
sup cümhuriyetçi Jiberallar, fe
derll fırkası, sosyalist grupu fe
derasyonu, işçiler umumi birli~i 

ve sol cenaha mensup daha bir 
takım gruplarla bir anlaıma ha
sıl etmeğe karar vermiılerdir. 

Vücude getirilecek ve «Cümhu· 
riyetçiler ve sosyalistler tesanü
dü» ismini alacak olan bu yeni 
teşekkül bütün intihap mıntaka

larında namzetler hakkında tek 

liste teklif edecektir. 

Hindistan gene karıştı 

Ye. m~ninin ölümünden cok müte
heyyiç olan füng, ,·azife i~i bitirmi§ 
oldui:'"ll cihetle, kumandanına kısaca 
(işin bittiğini) bildirir. Fakat ıstıra

bından bahsetmez. 
Yıl ha ı gecesi, Klandcr cephe inde 

I\ara tabur zabitanı eğlenirlerkl'n 

King gelir. Arkadaşları ona hayretle 
bakarlar. Miralay, Hindistanda ifa et
miş olduğu miimtaz hizmetler do1ayı~i 
le Jejiyon donör nişanile taltif edilen 
binbaşı Kingi takdim eder. King arka 
claşlarının tebrikatını kalbi kan ağla
dığı halde dudaklarında tebessümle 
dinler, 

Yesmaninin hatırası unutulmıyacak 
kadar tatlıdır. 

şet salarak hükumet konağına 

doğru ilerlemişlerdir. Harbiye 
nazırı sadık askerlerin kumanda-
sını ele alarak asilerin bir kıs· 
manan tahassun etmiş o.dl!yu 
santa katarina kışlasını sarmış-

tır. Top güllelerile kışlada ge-

Unsurlar birbirine girdi, yaralananlar 
ölenler var 

dikler açılmııtır. Muharebe bfiyük 
bir tiddetle dört saat devam 
etmiştir. 

Lima, 24 (A.A) - Piyade kt-
taatından bir lusmı isyan etm~
tir. Bunlardan 1900 asker, hü-

_Calcutta, 24 (A.A) - Lahore 1 

suıkastçılarından üçünün idam 
edildiği haberinin şüyuu büyük bir 
heyecan uyandırmıştır.Şehrin şimal 
kısmındaki mahall~de polis müf-

1 

rezeleri dolaşmakta ve başlıca 
merkezlerde polis efradı nöbet 
beklemektedir. 

Covnpore, 25 (A.A) - Uhor 
suikastçilerinin idamlarını pro· 
testo etmek üzere yapılan nü
mayişler dolayısile mahalli ce
maatler arasında vukubulan çar
pışmalar neticesinde şimdiye ka· 
dar 19 kitinin ölmüş ve 50 ki
şinin yaralanmış olduğu anlatıl· 
mıştır. Dün gece ahalinin soka
ğa çıkması ve evlerinde ışık 
bulundurmaları menedilmiıtir. 
Bu idamlar dolayısile matem 
tutulması hususundaki karara 
riayeti temin için bazı teıebhü
sat yapılması üzerine bazı anasır 
bu mateme iştirak etmek iste· 
memişlerdir. Bundan dolayı 

Kareşide bugün bir alay 
tertip edilmiftir. Bu alaya iştirak 
edenler ellerinde siyah bayraklar 
olduğu halde kongre binasınm ö
nünden geçmişler ve' 1yaşasın Bha-
gatsing,. diye bağırmışlardır. 

idam hükümlerinin infazı do· 
layısile kongre mahafilinde bü· 
yük bir kin ve ~usumet hisleri-
nin uyandığı açıktan açığa gö
rülmektedir. Kongrenin 3 renkli 
bayrağı ya11ya indirilmiıtir. 
Bombay, 24(A.A) - Nasyonalist

ler, idamlara karşı protesto ma
kamında parlamento salonunu 
terkettikleri zaman feci sahne· 
ler olmuştur. Gerek Bombayda 
ve gerek sair şehirlerde işler 
durmustur. 

Zaif akıllılar 
Zürriyetten ınahrum bıra

kllacak 
Montpelier (Vermont), tA.A)

Vermont hükümeti parlamentosu 

zaif akıllılarla şuuru muhtel kim· 
seferin akim bırakılmasını derpiş 
eden kanun layihasını kabul et-

miştir. Bu gibi kimseler veya 
vasileri iki doktorun tıbbi istişa· 

resinden sonra bu ameliyata 
muvafakat etmeğe mecbur ola
caklardır. Hükümetin bu layiha· 

yı kanun olarak kabul ve mer· 
iyet mevkiine vazedece?'i zanne
dilmektedir. 

muhtelif cemiyetler arasmda 
mücadele başgöstermiştir, Bu 
mücadele dolayısiJe bir camiye 
ve mecusilere ait bir mabede 
tl\arruz vaki olmuş, bir çok dük
kanlar yağma edilmiş telgraf
haneler ile mahkem~ binaları 
taşa tutulmuıtur. Her türlü işler 
durmuştur var:iyet vahim bir 
sel·il :•lmı-;tır. 

Peruda 
Bir piyade alayı İ•yan etti 

Lima, 24 ( A.A ) - 23 mart 
gec~si beışinci piyade alayı isyan 
etmiştır. isyan hareketi tenkil 
edilmit ise de bugün öğleden 
sonra örfi idare ilin olunmuştur. 
Daha 22 marHa bir ihtilal ha
reketi zuhur edeceğine dair bir 
takım şayialar deveran etmekte 
idi. 

Lima, 24 (AA) - Üç bölük 
çavuşlarının kumandası altında 
isyana iştirak etmişler ve zabit
lerini hapse koymuşlardır. Asi-
lerden bir kısmı otomobil ve 
otobüsleri ıaptederek ve açtıkları 
tüf ek at eşile halk arasında deh-

kumet konagına doğru yürümüf 
tüfek ve mitralyöz atefİ açmış-

tır. Harbiye nazırının l<umandası 
altında bulunan sadık kıtaat asi
lere karşı mukabil taarruza geç-
miıler ve onları kıtlalarma dön• 
m~ğe mecbur etmiılerdir. Asiler, 
divanı harbe verilecekler ve di
vanı harbin hükiimleri istinafa 
tabi olmıyacak, 48 saat zarfında 
infaz edilecektir. 

Lima, 24 (A.A) Dün vukubu
lan .askeri isyanda 40 kiti tele
folmuştur. 

Lima, 25 (A.A) - Peruda 
çıkan ihtilal neticesinde ekserisi 
beşinci piyade alayına mensup 
olmak iizre 200 kişi ölmüştür. 

Japon kadınlarının 
intihap hakl<ı 

Tokyo, 24 (A.A) - Ayan 
meclisi, kadınlara hakkı intihap 
verilmesine dair olan ve geçen
lerde meb'usan meclisi tarafm· 
dan kabul edilen kanun Jiyiha
smı reddetmişiir. Bundan dolayı 
Japonyada kadınlar meclisi ida
relere ait intihabatta bile erkek· 
ferle müsavi surette intihap hak• 
kına malik olmıyacaklardır. 

Yedi tayyare rekoru 
kırıldı 

Paris, 24 {A.A) _ Tayyareci 
Doret ve Lebrix ve mak· . t 
C d 11T . ınıs 

a ıou, raıt dunion na . ,, mın-

d~kı tayyare ile 32 saat 17 da-

kıka 58 4-5 saniye uça
rak 4,655 kilometre katetmişler 
ve bu suretle beynelmilel yedi 
rekoru kırmışlardır. Bu rekorlar 
şunlardır 2 000 1 000 500 h . ' , gram 

amule ıle müddet ve mesafe 
rekor~arı, 2,000 kilo gram ha· 

mule ıl~ ?0,000 ldlometre meıa• 
fede sür at rekoru. 
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Kari ıikayetleri 

Kad,köy gençliğinin 
bir ihtiyacı 

o Bu maca 

Medeni ihtiyaçların en mühimleı'ın 
den biri olan kitnp ve gazete okuma!. 
ihtiyacını tntmin için biz, l\ndıkö) lii 
ler, hiçbir vasıtaya mnllk dl'ğiliz. Ha~ 
hbaşına bir hir kadar muazzam olan 
Kadıköydc bugün bir umumi ve ı;:crbe::st 
kütUpane yoktur. Cuma giinlcri ve di
ğer boş valdtlerdc kahvelerden ba._ka 
sığınncak bir )eri olmıynn l\udıkö~ 

hak değil !erdir. 

12 34 56789 
1 

Birkaç ene C\T\ el husu-.i bir te.,elı 11 
bils mahsulü olan kfü·ük bir kütüpan• ır"'ıı.amıiıiiihllİıfl-ba..l•a-m.ı--ııiıııch:mııııl• · _, n u macnmızın a -vnrdr. Fakat o da kapnnınca bu ahı . 
büsbütün çorak kaldı. Gençliğin rchbe ledılmı~ ~eklı 
rl ve yardımcı ı olan Halk Fırka ı \ 'C 1 '/. 3 4 ) b 7 X 9 10 11 
yahut hl•lrdiyenin hu husu ta mii. bet 1 
ve eri bil' fnaliyet gö term ini temım 2 
nJ eduiz. 3 

füıdıköy 4 
Uchmet Kemal 

. 5 
~1>• Dr. Ihsan Sami -O<>~ 6 

~Öksürük şurubu ~ ~ 
~ Öksürük ve nefes darlığı için ~ 9 
~ pek tesirli ilaçtır. Divanyolu ~ ı G !• 
~ Sultan Mahmut türbesi ~ l l 
A No. 189 A ----~-ııiııır;;.,_..._, 
Y++<><><>t<><><><><>V IJugllnl<ü buimllcnınız 

ZA YI: - Fatih askerlik ubesinden Soldan sağa ) ukardnn u. ağı: 
aldığım ihtiyat zabitliği ,.e ika ını za- ı - iflasın başlangıcı (il) 
yt ettim. Yeni ini alacağımdan e kisi 2 _ Bir oyun (4) 

'hüküm Uzdür. 3 - Dua bitişi (4), beyaz (2) , ycti-
.Uusta'fa istikam yüzbaşısı şir (3) 

Kemalettin. 4 _ Pirincile meşlıur bir yer (6), 
tf!!~~~~~~~~~3H~fltaş (d) 

Doğum ve kadın hastalıkları i 5 - Kabil (6) 
mütehassısı 6 - Bedavacılık (6), ku (2) 

D O K T O R 7 - Birinci (3), bir maymun (5) 
8 - Açık (5) 

RJZA ENVER ı: = ;:: ~:~.önüne Sadri, sonuna 
Cağaloğlu Emniyet sandığı izzet gctirUince iki mulıarrir ismi ol-

karşısı No. 37 Tel. 2. 2683 ı sun (4) 
__ SE il - Donmuş (7) 

iktısat 
Ziraat mücadeJcsinde kullanılmak üzere pszar1ıkla ( 100,000 ) 

yllz bin Hora fişeği ahnacaktır. Fazla malumat isteyenlerin şimdi
den ve pararlık için de 2 Nisan 931 Perşembe günü saat 15 de 
muhammen bedeli oJan ( 19,000) on dohuı. bin Jira üzer;nden 
teminatlara ve vesaikleri ile birlikte mübayaat komisyonuna müra
caatları ilin olunur. 

Müfettış namzetliği müsabakası 
'11iirkıve Ziraat bankasından : . 

5 nisan 931 pazar günü sabahı Ankara ve İstanbul Ziraat ban
kalarında aaat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namzedi alma· 1 
caktır. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık ile seyahat ve tef- 1 
ti§lerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye verilir. 

İttirak için evvP.lemirde lktısat veya hukuk fakültelerinden ve 
yahut ulumu 8.liyei ticariye veyamülkiye mekteplerinden birinin 
mezunu ve yahut ıon sınıf müdavimi olmak lazımdır. Diğer fakülte 
veya yüksek mektep mezunlarının mali müesseselerde en az iki sene 
hizmet görmüı bulunanları da müsabakaya dahil olabilirler. 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir ziraat banknlarından alacak
ları şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 akşa-
1\llDa kadar Ankarada teftiş heyeti müdürlüğüne bizzat veya mektup· 
la müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

ıstanbuı Belediyesi ilanlara 

Süt ve mektep çocukları dispanserleri için lüzumu olan ilaçlar 
pazarlıkla satın alınacaktır. Talip olanlar ilaçların listesini gör
mek için hergün pazarlığa girmek için de 28 Mart Cumartesi 
günü saat on beşe kadar Te yüz iki lira teminat akçesile leva
zım müdürlüğUne gelmeleri. 

lstanbul belediyesinden: Fatih yangın mahallinde atik Dül
gerzade cedit Sofular mahallesinin Kıztaşı caddesinde 853 ha
rita ve 7 emlak No. lı metruk kabristanda mevcut mezar taşlan 
kaldırılacağından alikadaranın bir haftaya kadar lstanbul bele
diyesi mezarlıklar müdüriyetine müracaatları. 

Sahipsiz bir keçi bulunmuştur. Sekiz gün içinde müracaat 
edilip alınmazsa satılacaktır. 

Kanlıcada Körfez caddesinde kiın olup tevuiı tarik dolayısile 
biliıstimlak hedrnedilen 20 No. h Ahmet B. e ait ve dairede bu
lunan ahır enkazı pazarlık suretile satılacağından taliplerin 
2-4·931 Perşembe gUnü daireye müracaatları . 

Doğancılarda kain havadar ve nezareti mabsusası bulunan 
ve mukaddema nezafet ambarı ittihaz olunan bina tanzim edil
miş bahç~iJe gazino ve sinemacılığa müsait bir vaziyette olup 
birkaç odası le frik edilerek diğer aksamı bazı şarait tahtında 
Mraya verilecektir. Talip olanların bir haftn nırfınd;ı Üskiidar 
belediyesi muhasebesine müraca t r· 

üyük islcim tarihi ,... • 1 

Asrı Saadet - Sadrı lsJan1 
:) - 4 bin sayfa 9 cilttir. eski harflarladır. 

Yazan: lslam akad emi!Iİ. - T erceme e ~en: Om er Rıza Bf. 
Fiyatı: Beı. ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. 

Posta ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 
edelini bir defada veremiyenler taks t le de verebilirler 

eşreden : AsarJ ilmiye kütüphaneıu ~ 

_Defterdarlık ııanları ı 
"'.\TILH\ OIUIA\DAN l\ESİLEC..:t·K OlH'N VE 

1\ EH E~TELI f{ - (\k iıdar kaz.ı ~ı <.lalıilinde şinınlerı 
ıek ~·e ·ıııe ~araya ~ulerı yol ilP. telaki noktası fızerin· 
tlrkı yol şaı-karı tekçe ıııe. Koca ha~· ır halamul dere. 
c·erıulıPıı ı alamuı clere garberı-tek çeşuıedeıı gelerı 
~o a k:ıd:ır saray yolu lıudutlarile çevrilnıi~(:\lemdağı) 
orıııarıında.ı tahıııinmı cıkacak 805 metre •uikaıı . 
ga' ı·i nnın,ul me~e kerestPsı ile 37 34 t;eki meşe odu-
ııtı s<ıı·ırı:mıesi daırt~~iııde 2 st)ııe 1~rf111da kat \'P .. 
ilır~u: oluıınıak ~arıile \'P kapalı zarf usulıyle nıliza)'C· 
clPH' t•ıkarıl1111~ıır. Bedeli 2 seııede ve hir ~eııelWi dt• 

• ., ' f.' 

li,;pı· a~ fa~1ıa ile 4 ıak , itte verilmek şartıle tahmiıı 

t'tlfü•ıı 1 t~tlPlı 7373 Jiı·aclır. Taliplel'in 9 Nisnn 931 
ıaı·ıJıirw miisadıf per~eıııhe rfüıii saat orıhfl!şe kadar 
~53 hralık teminat para \'eya nıektuplariylt-l tek)ıfna

ııırlt.•ı·ırı İ.. raııhul Ucflerdal'lığındaki ihale konıisyonu
n:ı 'erıneleri cM-29> 

• • • 
TAMİlt.\T MÜNAl\AS~\SI Yıldızda polis mek-

lt>hı b.rıası11111 keşifııauıesi nıtıcıhınce 2002 lira 41 

kuruşluk taınırau ıniiııakasaya konulmuştur. Keşıt 
q~ ş:u·tııaıııeyi görmek isteyenlerin Defterdarlık hey'· 
t'lı fenııiytı ine ve müııakttsaya iştirak edeceklerirı
de ı nisan 931 ç.ırşamba giinü saat 15 te Oefter
ıla rlıkta l\i mürıak:ısa ve ıhale komisyonuna müraca
atlnrı. ( 1-25) 

1 Ja~darma imalathanesi ilanatı 1 
37 kalem ecza ve ilatı tıbbiyye kapalı ı:art üsulile münakasaya 

Konu'muştur. Munakasa 12-4-931- tarihinde pazar günü aa'at 14 
eAnkarada umum jandarma kumandanlığı levazım müdfiriyyetinde 
icıa edilecektir. Şart name ve ecza listesi Ankarada umum janda
rma kumandanlığı baş hekimliafoce ve lstanbulda jandarma ima· 
tathanesinden verilir. 

ZAYi 
.Sandık Marka No. Makbuz No. Gümrük resmi Bey&nname No tarihi 

1 ·ı ZMAC' 4:i8 3700 Lira 210,1 I 2206 9.7.930 
10 STP 54979·88 68462 .. 1452,98 10426 11-9·930 
10 " 54989-98 ö953b • 1464,03 10427 28-9·930 
10 .. 56137-46 79647 .. 1431.69 9562 19-10-930 
10 ,. 56147·56 80119 .. 1438,45 9563 23-10-930 

Hal:lda muharrer beş adet gümrük makbuzlari zayi olduğu ve yenilerini Ç1kı-
raca1ımızd:ın eslcilerin hükmü yoktur. Benlzia Fintz ve Eskloazi 

Yüksek nıektepler nıüba yaa komisyonu 
~etinden : 

. 
rıya-

Mevcut keşifname ve şartnamesi mucibince Yüksek muallim 
mektebinde yapılacak olan inşaat aleni münakasaya konulmuıtur. 

ihale: 14-4-931 salı gllnü saat 15 de Fındıklıda güzel san'atlar 
akademisinde milhşekkil komisyonda icra edilecektir. 

Talipler şartname ve keşifnameyi hergUn Yüksek. muallim mek
tebine müracaatla görebilirler. 

l\1aarif \1 ekaletinden: 
ismet paşa kız enstitüsü arsasında yapılac~ bahçe tanziın 

ve tesviyesi ve hudut duvarlarının inşası kapalı zarf uıülile 18-3-
1931 tarihinden 8-4-1931 tarihine kadar münakasaya konulmuş
tur. Talipler ehliyeti fenniye vesikalarını hamilen resim ve şart
nameleri tedarik etmek üzere 21-3-931 tarihinden itibaren her 
gün Maarif vekaleti inşaat dairesine mllracaat edebilirler. ihale 
Maarif vekaletinde toplauacak olan inşaat komisyonu tarafından 
ıcra edileceğinden müteahhitler B-4-1931 sah günil saat 15 te 
müzayede münakasa ve ihalat kanununa göre tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını mezkur komisyon riyasetine tevdi edecekler
dir. Muayyen vakitten sonra vuku bulacak müracaatlar kabul 
edilmiyecektir. 

BiLECiK RAKISI 
Türkiyenin en meşhur ve 

mergup rakısıdır 

V AKIT'ın takvimi 
Perşembe 26 ,"tart 9S1 

Zilh1Jde 

1349 
Bu geceki ay 

Koz ita vuran fırtına~ı 
Oüneıtn doJu~u 5,55 - batışı IS.27 

Namaz vakitler• 
•abalı Otla lktııd lqa.., Ya•• 
4,3! la.20 15.~'l 1 '.'ll 19,SQ 

BORSA 
Ad<cıl 

K.;tn 11 vo ~ 
11ngifiz liruı Kr. r0.3 
.. T l.. mukabili ()olar 0.4. 13 
•• " Frank 1 OS. :-· 

Uret .. • Belga 
• • Drahm 
• • Is. Frank . " Leva 
• Florin 

Kuron .. • Sillng .. • Pueta . • ~Jart .. • Zloti .. . Pengö 
!o Ley Kuru, 

ı Türk llrası Dinar 
<: ervoneç K urus 

Nukut 

1 lmrlln (lnglll.ıı 
ı ()olar (Amerika) 

ıo Frank (fransız 
lO Uret [ ltalya 
O Frank Belçika) 

Drahmi [YııoaoJ 
Frank Llsvlçrel 
Leva 1BulrarJ 

1 Florin (Felemenk] 
ro Koron [Çekoslovak] 
Sıtıog Avustoryı] 

1 Pezeta !ispanya) 
ı Ranmır~IAlmanyı) 
1 Zloti 'Lehistan 
ı Penıö ' Mırırfstan 

o Ley [Romanya] 
ıo Olnar ' Yugoslovyıl 

ı Çevoııeç Sevyet 

Aluo 
Mecidiye 
Bıntoaor 

Borsa 
hart el 

127 
!il 
2. 
~I ~s 

ı 

37 
2. 
7( 

91~ 

Si ıı:o 

!60 

Baş mühendislik 
Almanca, ingilizçe, Türkçe fi 

. Fransızca konuşan ve- Tilrkiy_e~ 
btikümet mühendisi o.arak Çl". 

şan diplomalı bir Alman mU~~ 
disi büytik inşaat mUtaahıtl 
veya sermayedar 'ir.ketler ~~ 
dinde baş mühendıslik vazııv 

arıyor. • -~ 
Ankara caddesi 66 No da 00~ 

Fuat Sabit Bere müracaat Telefon: 1s~ 
bnl 2385 • 

Seyrisefain 
Merkez acentası: Galata Köprü ~ 
B. 2362 ~ubc acentası Slrkecld' 

Mühllrdar 1.ade hanı lst 2740 

lra~zon İ~İOCİ P. 
(CUMHURiYET) vapuru tJ6 

Mart Perşembe akşamı Gali' 

tadan lnebolu, Sinop, Sanıt.,.,. 
Ünye, Fatsa, Ordu, Girettl"' 

Trabzon, Rize, Hop•>" 
kalkacak ve dönüıte paJ"• 
Rize, Of, Sürmene, Trabsoıt' 
Polatane, Görele, GireP"' 
Ordu, Fatsa, Ünye, Sa111td: 
Sinop, lnebolu, Zonguldd 

uğnyacaktır. 

Mersin Postası ~1 
(ANAF ARTA) vapuru d•" 

Mart cuma 10 da Galal9 od' 
Çanakkale,lzmir, KUllOk, ~ ,. 
rum, Rados, Fethiye, AJıl ~I' 
Aliiye ve Mersine kalka~lı ·ııeı 

T A yııı• 
nüşte BfUCU, namur, ııı• 

Dalyan, Marmaris, Ça11•~, 
le, Geliboluya da uğr•Y8 ~ 
hr. Aı:imette Çanakkale 

yftk alınmaz 



Mahkeme ve icra ıı•nlırı f ı 

•tınbul 4 ünci.ı ıcra memurlurundan: Şa· ·~ak ~ ~ylaı ın ın yenı· 
883 arşın terbiinde 941 buçuk ı .ıı \/U 

lir .. kıymeti muhammeneli Kadı· ı 20 d • h 25 
köyünde Hasanpaşa mahallesi ~ kan ll\ eı· H Kı2larağası Şem 'i efendi soka- ' y 1 .6.11-

ğında 13 - 15 numaralı 2 kıt'a l k k tl • • 
arsaya birinci arttırmada 400 kuruş u pa e erını 
liraya talip çıkmıştır. Arttırma 
ikincidir. En ziyade arttıranın tncı ..,.u••be edı•nı•z. 
Üzerinde bırakılacaktır. 21 nisan c;., 1 ı 
931 salı günü saat 13 ten 16 ya 
~adar Istanbul icra memurlu
gunda satılacaktır. Şartnamesi 
ll ·4-931 tarihinde talik edile· 
cektir. Tem inat akçesi 0 o 7 dir. 
Müterakim vergi, vakıf icaresi 
belediye resmi müşteriye aittir. 
Hakları tapu siciJJerile sabit ol
nııyan ipotek alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu hakJannı ve hu· 
susile faiz ve masarife dair iddi
alannı ilan tarihinden itibaren 

Çocuğunu 

istikbalini 
Anne, Onun Seven 

Düşünen 

20 gün içinde evrakı müsbitele· 
tile bildirmeleri lazımdır. Aksi hal· 
de hakları tapu sicillerile sabit 
olrnıyanlar satış bedelinin par· 
laşnıasından hariç kalırlar. Ala· 
kadarlann icra kanununun 
l 19 uncu maddesine göre hare· 
ket etmeleri fazla malümat al· 
lllak iıtiyenlerin 930·.346 dosya 
nuaıarasilc memuriyetimizc mü· 
rıcaatları Hin olunur. 

Beyoğlu ikinci eullı hukuk lıcıkimli· 
Öilldcn: 

MühürdaJ' Zade Nuri Deyle Haçatur 
Oflu müte,effa Mığırdıç kızı Serputd 
llanınlla oğlu Yen•ant E. meyanelerin
de şaian mütasarrıf bulundukları Hc-I 
lktaı.tn Cihnnnuma mahallesinde, e-

.reneeBey ve Hamidiye sokağında kiiin/ t 

eski 32 ,.e yeni Hamidiye ~okağrncfa ~Ilı ~ ' , 

Annedir! 

;; Ul 13 ,.e 13 ,., Serencebey yoku undn 1 l ~~'~ f 
l Ye 38 numaralı bir kıt'a ar anın iza-

!ef §UYU zimnında Nuri Bey tarafından nı·r Tium /Jı n .. ~ Ala .. nk 
•karne olunan damda :rnüdde:ıa1eylcr .il. l U.1. U ı U 
"•nırna gönderilen celpnameler ziyrine 

'"•metgfthları meçhul olduğunu natık Çocugvunu u Sevı·ndı~ .. 1·nı~l!!1 ~th verilmi olmasına mebni ilanen teb Z ..1. ı .4" 
ırat ifasına karar ,·erifmls olduğun· 

11- VAKiT 26 MART 1931 

VA Ki T·ı 
Gençik ve Çocuk 
iktısat kuponu 

25 M~rt 1!.9311 
'~------------------------.... 

'~~i.~?~~ .~.~.~~!arı 
Enılakinizi satmak yahut kira

lamak için - ı~·~ 1 e\c tram,·a)a ~i
menJ ıcrc t nakı ' !arlar IC'rcih cdi' mek
tedir. şu adre.;c nıi.ıra.::.ı:ıt a knrdettiriniz. 

l•ıanbul dordun,u \ .ıkıfhan ifinde 
l '::\,O:\ 1\0L 

lstanbulun merkezinde- iki o
da bir sofa 'c bır lıe:ıhl:ıd mürekkep 
ga}et gi.ınc~ll \C h \aı.l;:r Lir daire kira· 
Jıkıır. (hlal:ml:ın imi ga\ et büyüktür. 
idarclı:ıııc 'crn mtı:ı\ ene hane ittihazına 
<la chcri~lıclir. , er:ıiı mu aittir. Galata 
posta kun.su J4 Bcnrubi :ıdre. ine mil· 
rtıc:ı:ıt. 

Kiralık- ) azlık. kışlık köşk. Ça
pa da altı oda, J!;UZcl bahçe. tatlı su: 
Mahmutpaşnıla l\lan:ıstır hanı odabaşısı 

Kin·ako\a muracaat 

Ev satın alırız - Harbiye, Kur
nıluş, \ cf a, Fatih. Zc\ rck, Küçükpaıar 

semtleri tcrclh edilir. Kiraya verllir'e li
rası ayda kırk para getirmclL 

l5tnnbul dimlilncü Vak,fbın 
l"NIOi\ KOL 

Acele satılık hane - Kıdırğa ta· 

lcbe ~urdu karşısında 27 l\o. Ju hane 
J kat on beş oda ıki ktı\ u bir mutbak fiç 
hela ıki cofa bir bU)Uk bahçe görmek 
ı ·te} enler içindeki ll:ıcı cf. ye raliplcrln 
limon ickelcsinde .i(i'.'\o.yn müracaatlın. 

ekmeği kapalı zarCla münakasaya kon
muştur. lhnlesi 2 .3.931 cumartesi gü
nü saat on dörtte Yanda askeri satın 

:•11 Ye,·mi muhakeme olnn rn nisan l ı B k 1 
~aı ~azarte~j günu aat on buçukta Türkiye ş an ası 

YogJu sulh ikinci hukuk mahkeme- &. . 
~l\de hazır bulunmaları ,.e biı· Yeki) "' f Ç jijjg · ... ---'iiift::iiô:::::.: 

1111 
•< i~~ alma komi ... yonunda yapılacaktır. 

tu _._.. __ _._ n~ Taliplerin c,·saf \'C şernitlni mez. 
l\dermeleri ,.e nksi tnkdiı-de hakla- · ·uıı ın rnııı ~ ~ıı:ıııııı n • k · d ·· 

ırnda gı. k 'tt"h 1 ğ F r· ıı;H:'ıı ııııı;K lllllilftl 'un• ....... • kur Yan ·omı ) onun a gormeleri \'C 
İli lap ararı 1 1 az 0 

unaca 
1 eraz IC8f etanegi f, :~,ihale aatinden cn·el terninatlarile tek 

~nur. Her nevi kırtaaiye, mek- .;;imdiye kadar em•ali piyasada •6rUlmemiş - lifname1erini \'ermek üzere Yan komi 

D. Hor huruni tep levhaları, Türkçeden İki n('ra A un "onla 'nhikıen C/ekilmiş yontma müraca~U~rı .• 
Fran•ızcaya, Franaızcadan 
Türkçeye IQgatler bulunur. Be!.sotukluğu • Frengi adenıl iktida 

~'d•,ihıneal. Beyoğlu Tokntlı\ln nnındn FEVKALADE 
~kak 35 'J'cl. .'3152 ••'•'t•a•n•b•ul•A•n•k•a•ra•c•ad•d•c•ı•I •N•o•. ıl11•7•• § 

Av ve revolver fişenkleri i~his.ırı Türk Anonim 
fll"Jceıinden: 
• itkcc · · ı i h ' ı ~-· ı 5 · · d' rmııı 1930 cnesi his-cdar ır umum e} et ·'' anın • me mu•a ıf çarşamhn 
tUı 11 aaı 11 • l ·2 d (;ılata'da,Hahıl\ ar hanında ş·ı ket merkezinde Ad! ureıte topla-

~•cıkrır. ~: .. 15 mukavdcnıme inin ~8 inci nıaı.lde i mucibince her hl c ahıbfnc 
ır_r,,. ıc'rnın edıır Bin berine al en \e\a \ekı\lctcn bir \C daha fazlıı hi 'e\c 

•hıp olaıı hh edurların ricnret kanununun S;> 1 inci ınıcldc ine te\ rlkan toplanma 
t'Untıııd 1 . . , ' 1 1 , . ı::n bir lıafta C\ \eline kadar "ener erını ~ rr.et 'czııc ııc ) aııı ıırn , a acakları 
'''kal ' ·t·' ı ıırı hamilen mpl:ınm:ıcla ham hulımınaları 1 un o uııur. 

:'ıhiznkcre ruznamesi ,udur. 
1 

- ldare mC'cli~i \C murakıplar r.ıaporuımn ııraııti 
,t, 2 

- Hılılnço. ktı \C zarar he.aplannın tctki~ \C ı:ı~dikilc idare nıccli~i 
'Hının 

ve murakıphırın ibıı ı. 
ha 1 .ı idare mec'i•i b:al~rıııııı \e nııırakıplıırın İntihap \e Ul\lnile lıuııır 

iltırıııı 

4 - ~;~ ticı etlcı inin ı r-lılıı 304 .. "ll madde!C'riııe it\ ilk an ldne 
11},c ı'i A ıcıııct fiıını·~unun 3~3 H! • un., 

l'.afıırıııa nıu~rıı! mu-uadenin \Cıilmt i. 
idare. 1\lecli:ıi 

~ı,ı:~ut Vp nıtwaddı inlilAkoır. inhi5arı Tdrk Anonim 
. tınd~n: 

\•r• s •keıimb·iıı 19 jll h" ı.1 1 mumi he' ·eri ni•unın 15 ine mu adi[ 
.~fllha • eııe:ıı ı se ar ır u . L 1• • d 

llftııc gUnü •aaı ııı. J ·2 da Galaı:ı'da Puhtiyır hınınd11 ~ir~cı ı~er"et:ııı c ıdf 
L 

111Plun " • . . . · d tı 1 muc:llmıce her h s e ~•ılb1 n " 1 Cilıı.ttr. ~. 11• ımı~u,elcnumenm :.?8 ıııcı 1111 ' ~ 
hı ıc\e e lıiı re, ıe"mln eder. Bina berin c:ıaleıcn 'c\ a 'c ,dlcten 1ı r 'c ılahıı fazla 
le"! ahıp f ~ 1 • .· ınaddt ine fC\ nan '' ar:ı11 ° in hl (cdıırlaıın ıicartı kanununun :ı. ın~ı . . 
•I ~ ~unuııd ı · , . · · •· t \f1.llC' ııır yaııııııııı.. •cııkı rn ıır htıfın ı, \ clıııe kadar, c:cııC'tırnnı , il "c 

•rı ' ı~ J ·ı~ 1 ınıır \lıı1.ıı~ 8 ın hamılen toplımmacla hıızır lınlu nmılıtrı ı • n n 1 
• 

ı ere ruıı:n•me~i ,udı r 
ıdaıe 1 L ~ nıec •I 'c munıU:ıp!ar rapor unun ~ ıraııl 

~'•1 Bı 6 d '·il id ıı e ınrclı i ltıııın nço, k~r 'c zarar hr•aplaı ının tetkik 't 111• ııı. c 'c tn ı • 
h J urhıplrnnın lbnı•ı 
·~ı idar 13, inıle huzıır ~1 ın1 1 e !lledı 1 ılularıııııı ve murıkıJ'lıırın ııııihııp ve 

\ f • 

'tı 4 Ucret1eı ınin te•biıı. 

'tliaı t,.ıl ı ·aırr ~•rununı.ın \, ~::l H~ 324 imcü fl)ıddl'lerine re\ fikan idııre 
111

"• ınukıazi mu aadenın verilnıui. 
idaıe medısi 

1 ·a-931 tarihinde münakasası yapı· 

~oo~~~~g~i~~·;;~~~~~~~~ Jacağı Hakimiyeti l\lilliye gazete~i fle 
ilı\n edilen 13 knlem tezgahın şartna-

t1Jm1Jmile tekemmül etrniı 
YAZI MAlflNASJ 

Fransn hükumetinin dahi takdir ve 
tercih ettiği makina KAPPELdir. Hafif, 
metin ve zarif.Her ciheti teahhüt olunur, 
Ye taksitle satılır. 

Türkiye yeginc umumf acentt1i 

mesinde bedeli muhammencleri ,.e te
minatı eweli) el eri ynzılmış ,.e tilrk 
parnsile alınacağı bu l)Ul'etle musar
rah bulunmus i e de bu bapta bazı ta
liplerce tereddüt hnsı1 olduğu anla§ll· 

... mış olduğundan bu tezgahlar için tek· 
lifatın \'c ihalenin türk parası1e yapı
lacağı ulilkadıırmuı mahim olmak üze. 
re ilfım kel fiyet olunur. . .... Y. inorkyan Istanbul. Sadıkiye .. han 31 - 33 1 el. Is. 2256 

~~~~~~taıfi~~mstt~tila~I 3. K. O. , . AL. Komisyonundan. 
Kolordu ha) \'ana tının çayırlattın1· 

ma ı itin hem l tnnbu1 \C hem ÜskU-Acele satılık ik! grup Elektrojen 
1 - Motör Loren Ditrih, 70 beygir, 6 silindir ve dinamo A. dar cihetlerindc çayır isticar edilecek

tir. Bu rnnksadıı eh-eı·i 1i ça)ırı olan-E G. 33 kilovat 115 volt, 286 amp. 
2 - Motör Mersedes 45 be}•gir, 4 silindir 

menı 21 kilovat 115 volt, 183 anıp. 

vc dinamo Sie· lnrın ça)ırlarmın temlik ve ikalarile 
dönüm miktarını 'c mahallini irae e

Talip olanların tahriren: Darülbedayide E. M. B. rümuzune 
der kroliilcrilc lıirlikte hir nLan 9:n 
tarihine kadar komisyonumuza rnüra-

mUracaatJarı. cantlan. 
ff"H·r··nı·;;ı··ı·n··::···:::u~~;na11ı··········-·:ıı·······ım··ı•ui1 ... Hnumıı--ıllJr! • " • 
11u. !dtı .. h::H:r::U::Hh.:::21::111111:ımmmHııu umu ıa:i!:ıı 111 ... ...,... ıf: . , 
: ,\ !'<lıııırı: ~ltızrııiıı gü~ib, IH'Zle, f'İP\I uııriZfllllH. mi l') .:.. R.. o. SA. 11.. KO.UISYONUN-• • (_ • ··ı /J' , , .. 

. lıoğaz kaJıı lın. talıklnn. :ızjnıinlnr İC'İll dokluı·uutıztııı Hiı1' 1'e.kiıdn•ı kıta••tı ·ıht" . . .,
2 • :::. . • •lacı ıçın .• 

revile !fü lıın :;oo kilo mcrrimel\ nnitenhhit namı-

AST. MJN !m 11
.n pu?.urlıkln utın nlınncaktır. lhalf· 

m! ı nl ~nın G ınrı pa~zırte i günü saat 

İ HH ~4 fo' ırrn o_h~~~-rağındnn taliplerin ev· 
1 j==: ~f '.e ~ermtı ogrenmek İl'İn ve paıa1-

!'!~:::::=r.::--:::ı::::::~:~~:::::~:~~~~~:~:~::::~~!:~:~:~~ ..... --.. - ' ıi :~~aa~ ~:ı~~ ~~lm=~tıi~i~ı!~ı ~o:!~~=onb•u. ::ı ! ~. ·---. ··==· ... ·-·· .... r. •••••••.••••. :....:;... UJ ':.e! ............. ::::: ::· ••••••••••• ••••••••••••• : :: : : ·:.. •• _, J 
tw• -- ........... ; .. ······~:::_;:::::::::::::::::::::::::i:i! na muracaatları. 

hles ul Mlıdur Uefik Ahmet 
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