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Gazi Hz. fiika Meb'usla!ıının"" inti~aplarını 
yenilemeleıri ınuvatık_oldugu ınutaleasındadır 

~ ~ 

Gurup bugün Gazinin tek
liflerini müzakere edecek, 

belki yarın intihabata 

Gazimiz, meb 'us tahsis b -

nın ayda 500 den 350 lira
ya indirilmesini muvafık 

bulmaktadırlar 
baılanacaktır. 

Valilerin salahiyeti 
VılayetJer : 11 adedinin 30 a 

indi ri ıeceği haberi 
doğru değildir 

Aokara,3 (Telefon) - Valileri~ 
libiyetlerinin tevsii bakkındakı 

:Sanun layihası medis~n muhtelit 

n 'nde tetkike başlandı. ene menı .1• 
V·•• ti adedinin otuza tenzı ı 
ıuaye er . 

h b 1 
. d.Mrtl dejildır. Bu ha· 

a er erı "'6·- .• 
h d biliye vekaletının geçen 
He;e :aı.ırladığı pröjelerden ~~-
1 tt. V kiJet geçen sene vılae ır. e d'w • 
yetleri 63 den biri kırka. . ıgerı 
elliye tenıil eder şekilde} 1~1t.pro
. y k 0 anı ıraz· Je hazırlamıştı. 3 ıa k. 

H. }er mev ı 
lann üzerine bu proje 
tatbike k onmamıstır. 

150 hkler Yunanistan· 
dan detediliyorlar! ~ 

f o A 150 
lıikeçede bulunan ırarı 

liklerin Yunanistan toprakları 
haricine çıkanlmasma başlan· 
IDiflır. }' • 

Bunlardan sabık Bursa va 111 

Aziz Nuri ile Adapazarh Siil~y
ınan ve hacı Veysi oğlu lbrahı~ 
Suriyeye , Gümülcüneli Jsmaıl 
Hakkı da Nise gitmişlerdir. 

lsmail Hakkı aynı zamanda 
Yunanistanın Paris sefirine bir 
iıtida verer~k aslan Gümü!cüneli 
olması ve Yunan tabaası bulun
masına rağmen kendisinin hudut 
haricine çıkarılması doğru olma
dığından, zarar ve ziyan talep 
edeceğinden ba t. setmiştir. 

Asılsız h r ş•tyıa 

n.n• ttnrıtı r.tWNMl?U tı H """" rrıı-.ını ı ıın "ntıu ıı 11 ı u ._ _ _,,.,_, .. ,.,...,, .,,1;11•oınıı 1011 ı 111111 tt• 

Her tarafta yeniden şiddetfi fırtınalar oldu 
.----;:-----:~~----------------------~--~------~ ~ Bazı nehirlerin yeniden taımasından korkuluyor • Bir \Ok 

yerlerle telgraf muhabereleri kesildi 
Bir haftadan beri nispeten sakin mıyacaktır ı telgraf muhaberatr da kesilmiştir. 

ve ılık _geç~n hava evelki akşam şiddet· • DOLUDA MALATYADA AGAÇLAR ÇICEK 
le değışmış k tr b. 1 d ANA _ • uvve 1 ır o osla ka· Mem1eketin her tarafından alınan AÇIYOR 
rı;ık yagmurdan sonra bu sene üçüncü haberler evelki gece Anadolunun ekser . Anadoluda kışın tesir etmedisi bazı 

----------,~--

Şiddetli bir fırtına ıeçiren izmirlmlzden bir manzara iıtanbulun dünkü karh hali 

Vekiller he~Teti 
Dünkü içtımaında n1en1u
rin kanununda bazı tadı

hlt kararlaştırdı 
Ankara, 3 (Telefon) - heyeti 

vekile bugün öğleden sonra top• 
lanarak hususi muvazene kanunu 

ve diğer müstacel mevat ilze
rinde tetkikatta bulundu. Haber 

aldığıma göre heyeti vekile me· 
murin kanununda bazı tadillt 
yapılmasını kararlaıtarmııhr. Bu· 
na nazaran valiler. vekiller Te 

bunların tayin edeceği memurlar 
hükümetin prensiplerine muhalif 

harekette bulunamıyacaklardır. 
ilk ve orta mektepler ve liıe 

muallimleri de mekteplerde bil· 
kümetin prensiplerine ve il· 
yiklik esaslarına muhalif tedriaat 
ve telkinatta bulunamıyacaklar
dır. 

Riyaseti cümhur 
başlaınıştır. başladığını bildirmektedir. ağaçların çiçek açtığı haber verilmek· sarayı 
defa olarak şehrimize kar yağmağarşehirierinde yeniden kar fırtınalanr mıntakaJarda ise baharın başladığı ve 

Lodos akşaın ~aat 18 de başlamı~ ve Fırtına bilhassa Manisa, Izmir ve tedir. Bu cümleden olarak Malatya- Ankara. 3 (Telefon) - Reisfcümhur 
ittikçe şidde~inı_ arttırarak de.nızd~ Menemende çok şiddetli olmuş her ta· da erik n badem ağaçları siseklenmiş Uz. nin ikametlerine mahsus olmak Ü· 

~ayıkları devımuş, karada evlerın kı- ra~ta kiremitler uçmuş, ağaçlar kök· ,.e yaprak denesine girmeğe başlamış- zere inşa edilecek bina :?:> martta mü· 
. ·tıerini uçurmuştur. • .. lerınden kırıJmıştır. İzmirde yağmur tır. nakm:ıaya konacaktrr. 
ıem~ an idaresine gelen malumata go.- hala denm ettiğinden nehirlerin taş· lZl\flRDE KAR Münakasaya iştirak ed k . 
Li~ tınadan parçalanan kayıklarda masından korkulmaktadır. İzmir, 3 (A.A.) - lki üç gündür ~a- Türkiye dahi'ıinde üc ·" ec~· z~' 8!"' 

r~. ır zayiat olmamış yalnız K~~·a. TELGRAF MUHABERATI ğan yağmurlar bugün kara inkılap et- bir binayı san'nt nokt· ~uz ın ıra ık 
nufusça . haricinde Alaca mevkun- KESILDI miş ve İzmir sehri için mühim hadise- takd ' · · 1 . . '

11 nazarından 
· bogazı d s ırı mucıp ur şekılde j t • 

denız oturan Seres vapuru .. a~~a- Fırtınanın şiddetinden dün öğleye terden addolunan sulu kar bir müddet bu1unmaları ı:ıart konulmus nşa e mış 
de kara~ .

1 
büsbütün kayala~. u~tune kadar İzmir, Bursa, Ereğli müstesna yağmıştır. • "tur. 

]arın tesırı e run tahlisinden umıt ke- bütün vilayetlerle telgraf muhaberesi KAR iSPANYADA MÜTHİŞ siYil ölmüştür. Trentinoda k ik' 
atıI~ış: ,·apu kesi.imiş, lstanbul - Ankara telefonu TAHRİBAT YAPTI yardalık bir tabaka teskiJ et i ı·ar 1 

silınıştır. .
1 

gece yarısrna ka~ar yenıden bozulmuştur. Roma, 2 - Kar fırtınaları iki gün- Binlerce ağaç karı ' .m iş ır. 
Bütün dehşetı e sabaha dogru Muhaberat kısmen, öğleden sonra denberi bir parça hafiflemis tir. dcvrilmistir. Telg . f ~ t ~g~r ığından 

süren Jodos fırtınası ~uhtelif fasıl.a- güç!ükle temin edilebilmiş telefon tek Bu sene 1talyada kış on seneden beri rı kamil; n bozul 
1 
~t ' .e e e on hatıa-

kara çevirmiş ye kar r devam etrnişt_ı~~ tel ıle işlemeğe b~şlamıştır. emsali görülme~iş derec<'de deh~et. İtalyadan Yumuş u~ ·. Atina, 2 (A.A) - Bir takım 
ferirlerin M. Venizelosun toronu
nu dağa kaldırmak tasavvurunda 
bulunmakta olduklarına dair b!r 
Atina gazetesinde intişar etmiş 
olan haber asılsızdır. 

1 
·la gec vakte kada ·nin ,·erdıgı Yalnız Konya ıle muvasala buluna- li olmuştur. har rırtınalan. cığlar lııg~ "t k gosla\:)a ve Arnavut-

aı • t ınerkezı k d - d fi • ~ · a gı me te olan rnpu ı ı· 1 
1 K ndilli rasa .. acılaca ,•ma ıgın an telgra ar Ankara vatlria- \'e heyelanlar büyük hnsarat vapmıs- d.. ~ r ar ıman ara 

a b•·~un , · ı · ı . . K . .. • " onrnege mecbur olm 1 d t 
1
• ata göre hava ' ktir Bu· sı c ven mıştır. ış Balkanlarda da tır. l\luhtclıf lwylcr harap olıuuşhır d ' I 1 Uii ar ır. nşa .. 

ma um. z esece · _ 1 ld - d S J • • ı me ete olan bir kT f t .. • r yine poyra - .. kar yag· faz a o ugun an of ya - Is tan bu Çıglar altında kalan birçok askeı- ve . . .1 
1 ıse ır rnanın &e-

ve ruzga . ~ · den bugun sırı e yılı;ılmıştır. 
Iutlar yükseJdıgın 
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lerdir. Kanun tadillerinin ve ye
ni bütçe eaaalaranın bu kongre
de Ye yem meb'uılı:mn iştira ki-

pı---San---,-.-t--IJ_e_aün ___ d_e __ --. 

Yerli Resim 
Je yapılacağı anlaııhyor. Müstakil reuam ve heykeltraılar 

An karada bulunmıyan meb'. bir sersi açtılar. Bu HfKiYi ıldip ıe-
ualar çaiınJdı. zenler aruında, gazeteci arka~atl•r· 

lntihabm yenilenmesi karart dan n reMRm Elif Naci Bey (Milliyet) 
. . • . . te. bir yazı neşretti. Bu yazıya tenkit 

m.ecliate teşkılah eauıye mucı- diyemiyecefim, ~tlnldi Elif Naci, k"'· 

Fırka meclis 
grupunda 

Klot Farer 

&,ınee mOrettep azanın yanııa• dlsine has zerafetile Jltffc etınbı. Biri 
dan fazlasmın rey vermesine de, seçenlerde bin.inden nakle.; yas- Dün sıhhiye vekili İşler 

ve 
Hakimiyeti Millıye 

bajL olduğu için kitibi umumi- l dıtım gibi (resi• •llaaldddt o1abl1•ek hakkında izahat verdi :.c.anr, 3 (Btlflllllluırrirf. 
lik Ankarada bulunmayan meb'- i~n muhakkak fena bir ressam ol· Ankara, 3 (telefon) - Fırka ,,..,., - "Baldad,,.a 1111· 

ak) JA d B ıtı• t Elif N · lige,. kadro ün001Ulı bafl'aaka· ualann hemen pertembe içtima- m zım ır. a r a acı mecli• ıu· ininde bugünkü terblıle ıııe 
ıaa yetiımelerini tebligw etmiftir. ndin tenkit salihiyetl pyam mbakqa pur buhranlanndan ba/ase-

Afy k ır. \ 1 upu_ bu derek dl110r ld: "Klot Farere 
Büyflk rei•jmiz on ara- Elif Naci yazıamda, •rside girdi- Nbah top- laalıt ve doğru bir tenkltte b• 

hiaannda ğü resimlerden çotunaa JHnaaaa ee- luclı. Sah- '"""" bir' gazet«inln gödni 
Afyonkarahisar, 2 (A.A) - nebi memleketler manzaralanndaa hiye •eld- ~tık. A.,U memlekrite 

Refik kurtulUfun en b#J11Dk kalara-
Reiıicümhur Hz. Belediyenin aldığı için (yerli) olmadıtnn eöyldyor. li B. manlaruıın karlkaUlrleri ve 
verdiği atle yemeğinde bulun- Yukarda dyledltlm sfbl, Elif N• Ankaracla- onlara kartı ~ için üıarruı-
mutlardır. Saat 15 te halk ara- cinin yazısmın Jltifeden ibaret old• ki tifo va- lar blr Nnftlenberi kayltaiı· 

k ı lunu bildltlm için bu menua dair bir lmab hak- ilkle karflltınmıftır." 
ıında yilrüye~e ko ordu kuman- aöz söylemlyecektim. Fakat a11li nok inada iza- (YAKIT) ın Klot Farer 
danliğını, zabıtan yurdunu, liıe- tai nazarı (Aktam) gazetesi de yudL bat y.e- luıHındald tenkitlninl 11n-

yl, memleket okuma salonunu, Bu itibarla (yerli resim) nedir din' rek dlrt =-~~':/n~a,:r,::. 
yeni yapdan C. H. Fırkası bina- bir mesele meydana ~kmıt oldu. ae neden• uanlar Darsa bu ,,U,Uere Ha,. 

Ankara Türk 
ocaoında 

Türk-Yunan millctlerint 
hars münasebetleri 

anlatıldı 

11nı ziyaret etmiıler, bapisane- Acaba yerli .resim, TUrldye inanla· beri yapa- """'1Jetl llUllgenln IJU/canga A"'::•~a,· ~ (Telefı-•) _ a~•-.. 
J ~.. resi - lan :alefİ na/cldtiltm ıniitaletı.1ı giMU- l"UIK .. , ~ - UU il& nin at15lyeıinde mahpuslann aa· rını ve manzara armı •--ren na .,. rfü61lir. ÇllnldJ bıı mlitalea- fam TDrk ocağında TOrk ye 

. ·ı r U . . & dOk midir, yoksa bir Tirit tarafından ya. -> bldl. wldb Refik Bey ve mlp• Itır (YAKIT) ın neırlgatına y 
nayı ı e meıgu ıye erını ~ r. - pılmış bir resim midir? Eter re.im· eli. H 1lalc 11nen en bitarafane blf' wwı milletlerinin eski Ye Jeai 
ten sonra, hOkftmet daıreaınde den, biz, sadece manzara ve portre =! r ~tas! =~ lıakem karan lcıgm.et ve ,,,.,.,,_ hara m&nuebetleri menala bit 
" Belediye de bir müddet iıti· mevzuunu t.tlyor, ve resim 1&n'atl a- eat oldufana fakat ba -e l/dbuledtr. lronferaııa Yerilmiftir. Ocakta 
rahat etmiflerdir. ramryorsak blrlntl noldai nuar w. ._ aJlarda bir ,_. artblml. Mehmet A91m pertembe gtmli bir mimari "'lllİ 

Gazi Hz. villyet ve şehirleri hdır, ve o saman m ... 1& Fatihla resmi- J1se ,akın muap balundufwm, açılacaktr. Sergide mimar Sedat 
••kkmda uahat 'f'C mal6mat al· 111 yapan BeJlbal, lataabal Uplerlnd• hutahfm an&ne ~ek için M Hakkı B. in T&rk mlmarillnm 
lmf)ar belediyede azayı kabul anahallebid, hamal, llilal&p nmmlerl· teclablr almc:bimı .eyledi. enemenden modernize edUm'· -kilde .... 
iti ' . r ni yapan Prlgosl Ye en IOB olarak ta Mulaa Malit Beyla ..ı t k ., ..-

e klen odada çok kıymet ı ve Grfçenkolann .. rlerl Hlllarlle Tin: r • • Manisa J. kumandanı telif eserleri tethir edilecektir. 
tarihi bit babralannı f eYkalAde ohlukJannı iddia edeblllm riri tberiDe mhbiye -ekili bu : , , : : ' ' ===-
mM:ebauls olarak yad ve tezklr BusUn, artık •erhansl bir me.eled• me1ele bakkmda bOyllk millet Kemal Ef. 3 aya mah- miftir.Binaeaaleyh burada Hamdi 
bayurmuşlard1r. yerli aramak da&- bir - d..&ıJdlr. mecli8inin pertembe flblkO cel· kdm oldu Ef. vazifeaini yamıtbt• Kemal B • 

.,..... ._,, •• IUinde izahat Yerecektir. • 'hb n- ta &L 
Bqkamandan Mustafa Kemal Btltlln dünyama sl1lalf. alrlf, mu· Menemen, 2 ( A.A } - Orfl ile, fU 1 ar •e m .... acaa am 

Pap Hı., bOyOk taarruzun ilk mele tarzrnm Wrl ...... llUlli bir • laamq oldgp bqb bir mahltten mi- dinnı hırp mabkemeıi bugün ehemmiyet etmemif ve icaba& 
raci& bl ttlrk Fi teemtr ı hlta ec1 B pek ı d l b' ,__ kanuniyeaine te'fealll etmemif-hamleainde Afyonkarabisann iı- seyyar r r1111mmm • o 111' ve ona P er. u yalnız &t e en ene it cemc tir. Şu hareketile vazifesini ib• 

tircladını mOteakip bu odada ransa. mansaramaı Jerll bal•a•ak fil. tabii, hatta flzlyoloJfk bir hadisedir. akdetmiftir. Miralay AU Beyin 
miaafir kalmışlardır sadUfen Jstanbalcla .....aad• aeael Bter ba Wr 811~ l8e, mtiatakil reaam- rfyuetiade aktedilen bu celaede mal etmiıtir." Dedikten IODl'a 

• • . . dolan bir ~111 Afrlbıa iade eım.ılann 1111cu da budar. Manisa jandarma takım kuman- Kemal B. hakkında TDrk ceza 
O gece umumı vazıyete daır te benzer. Elif Nael dOltamuz Hal• Bununla beraber yalnız Floransa danı Kemal ve hesap memuru kanununun 330 onca madclelbain 

raporlan dialiyerek ve nihai dar- Asaf Hanımın Paristeld (Malen raj) maazaralannı mevzuu bahsedenlere, Hamdi B. lerin muhakemelerine 2 inci fıkrasına gGre ceza Yeriı. 
be için en müsait aam bul61 et- tabloea ile Bana manzaram l~n diyor ada manzaralarmı da g&terelrillrtz. devam edilmfttir. meaini ye Hamdi Ef. ntn de be-
tifini g&rerek derhal Fevzi •e ki: . (YerU) ne demek olabilir? Biz buna MalOmat ve ıehadetlerine mil- natinl iatemlftir. 
Jamet pqıları davet etmişler, ""Hale Hanım Buna11 Parist.e. Mu- aac:ak (aathentique) ma~abili olarak racaat edilmek &zere d11n celp· Mtldafaa dinlendiktea ICIDl'll 

Taziyeti mtıtalea Ye mOnakata len Ruju da Danada Y.... '"""" kahal edebiliriz. Yani ... atklrm <79r- lerine kuar nrllmif olan Maniaa .. kimler heyeti, ikinci ~ 
• . yor.,, Jf) ôlabll...ı, met'l&unda deff1. 1 im k -~! ~ • 
il. e dllfm.•n ord. u.larmm .eaır Ye Elif Natl (benzetmekte) haklı, •ün (Yerli) -' eter mevzacJa aramakta sabık a ay mandana ve ili tmda karanm tcımm cv=tlir. 
:-L d 1 1 n k kıl ~ ;,• s U.L-&&:- M • k • Ü Verilen karara nazaru,. aliltdn 111111a e 1 me erını m m un an kü- meeell ben de ona ae Main Ba· ısrar edersek- ba itin fasla llenlae auuunuu, aDJN mer e. m ca• 
hareklta ait Afyon belediyesin· ju ne de Parisi tanıımyora benziyor ' gftmfyellm, hakkı telif yok diye ~ala dele baytan Sdla, ajır depodan Maaisadan bir ıai mahatla Bo
de TOrk milleti için çok muaı· dlyebtllttm. Bu hOf bir hakikat olana kalem ea bllyGk eserlerden tutanaı Recep, rinadan Recep, zfirradan zalana ıittikleri hakkındaki laa
zez olan bu babrayı bir livha da maksat o dellL Biti Nad ha tllsl• da • kUçtlk havdlslere kadar edelJI. Fehmi •e kAtip H&leyin Beylerle &eria jandarma hesap memaru 
halinde teıbit ederek dıYara as- rlle (yerli tablo) mneleeiade badi yat ve )'&11 iılerinde. kötü kötü tango kllçilk Hasanın babua bedevi tarafmdan telefonla jandann• 

la d G . H ti . Af kendini cerhetmlt oluyor. Çlnkll Ma· Ye lobtrotlann sözlerini tOrk~lettf· Alinin ifadeleri dinlendikten kumando• -•91111 yüzbap Sa· 
llllf r ır. azı azre ~rı . . - len RuJan Banaya •• Bulum M• rip masiklde. tiyatro, mimari .. a.er .,_.. .ıddel umaibl maaVfnl libattin Beyin vekili birinci m&-
J~da Y~~ıla~k zafer abı_desının len Ruja benzemesi bir tek hakikat 1- keltraflde iktibular yaptıtımız bir Si· Fuat Bey iddiuam sert ile: "Me- llzım Kemal Beye slyleac:Uii 
reaımlennı gorüp beyenmlf, şeb· fade eder ki, o da her iki tablonun birlrada on be§ kitinin tablolannda, o da nemen vakumdan tahmineo 15 sabit obnut ıu suretle kltlp 
riD fidanbklarını gezdikten sonra fı~dan çıktıtı, her iki tabloya yapa• haksız bir noktai nazarla (yedi) a... p enel k8çlk Huanm babuı Hamdi Ef. kendisine taall6k eden 
iataıyonda trenlerine dönmüşler- san'atk&nn Pariste ne ise, Burada da ,, . ., k. pek te yerinde olmasa gerek. bedevi Ali ata, baytar Sıtkı ve Taifeyi yapmlfbr. 
c!ir. Tren saat 18,5 ta Ankaraya o olduiu yani hususi bir phsiyet sa· fa. zOrraclan Fehmi Beylerin delilet Kemal Ef. İle &u habere hir 
Jı1reket etmişt'r hlbl olmak itibarie bittin •anulle • • • •e •esatatile Jandaı•a dairesine ehemmiyet atfetmediğilıd• bla-

(yerli) oldatudur. GQzal sanatlar akıdemialnde ~İf orada bulunan kltip aetice deYletçe mazarrat hmale 
SetereU~rd ~ Bir de kafl)'Yen unutmamak ilam· bir mQıamere verildi •·- relmiftir denildikten aoma Ke-

Avuaturya sefiri iyilefli dır ki, arilat bir ... r yaparken mahak GOzel un'atlar akedemiaiain Hamdi Efendiye keyfiyeti açıkça mal Ef. Ttırk ceza ka_..... 
Geçirdiği bir araba kaıaıı kak surette •ahltlaln tellrl altında 49 ancu yıl d3n6m0 mlnuebe- anlatmııbr. Oilunun kurtarılma• 230 UDC6 madde.sinia ildaci fak• 

•eticeıinde Ankara hastanesinde kalır. Ba te.lrler arurnda ea • ....,, tile dlha Fındıkla da akademi bi- llDI rica etmif •• ojhmu ı&ttl- ramna tevfikan 3 ay bapa " 
Wanan Awaturya sefiri M. Kra· olanı da tepik. aaıa,.. " takdlTdlr. a ... da talebe tarafmdan bır· renleria bir mak•clı Iİ8UI takip Lu m11..1dete kadar mUYakkateD 

Eter l&D'atkinn IRlıltl kta4illlll tef- d ım· · ettiklerini .&ylemiftir. 0 
uu 

Bn'in sıhhati tamamen iyilqmiıtir. rik ve takdir fiyle d11n1111, aalamuea, eflence tertip e i ıttir. Hamdi Ef. de plıit Sıtlo •e memuriyetinden mabrumi1• 
Sefir muhtemel bir albomin haddi atinde çok••-• oı. ariiat MDaamerede mektep heyeti Fehmi B. leriD laamnmda keyfi· mahkOm olmUf, Hamdi El. de 

bubr11mnı da atlathğından bu te müttlae danlablllr. ltendlafal talimiyeai, talebe, •e akrabalan, yeti aJIMD jandarma kumandan lteraat etmiftir. Yarm mahkeme 
hafta baataneden çakacakbr. anl11&catnıı aanettfll n itinde ba- reıml zevat ha11r bunmuf)ardır. nkili Kemal beye telefon et• ;oktur. 

V AKIT .. nı tefrlku ı 99 Artık ba tqlan llalerimi bitir- cak tihi ol111or, bibi, durmak acele llmn. Saniye ıeçirmeye pi• 

Y•zaa: HDaeyin Rahm• 

meliylm. Uzun JU!lar. olaaı ... lrla tilhlia.iai ...._ fuılalar pçiri· mez ... 
•m meııul edecek zaman delildir. 1'>1', healen kanatlanıp hara&eler - Böyle tehlikeli it aceleye lüt 
Her te7i kawftaldan aonra alrii- cntumdaki urmaket mahallesine ıelmez .. Salmım aolumuzu ~ 
teceiiz.. KaVUfmak artık vuılat açmak, bir çaylak gibi lcJili kapa den, öyle azıh heriflerin üaerm. 
taati çaldı mı 1 Kawpnak her za• rak kurtarmak ıırtmuile titriyor-- •ldıramayız ... 
manki aibi bu kelimeyi rüyada sa• du. Çelebi zarfı un.tarak: 
Jddamryor mUJWD? Şimdi hakikat _ 33 _ - Mektubu bir kerre okuyuaus. 
alemindeyim delil mi? KaWf'Dak Kaçık beniz bayarn gözler ark Sonra ıöriifelim ••• 

tökebilmek her türkçe bilenin har• ta botuna bir saniye ~enis taliin bu kadar acı hicranlanndan nefeılerle hem;n babasına k;,.tu. Filuof dalgın bir jeatle tıözlüi8 
cı delildir.. büyük ihmal •yılu. Bu mektubun IOnra ne tatlı olacak... F"I f ... 1 h l-· ... dan tıkamT nü takarak alır ıöz abtlarla ıık .. 

Mand R . . h I' . -ı:... •• 1 d h h ı eıo oı unu e ~ L--lar 
a a,ıdın. ay~trna, gü· e ımze. :~ ün e emen arelcete Bekliyorum .. Koıunuz. Uçunuz •. hir telif içinde ıöriince: brlan ıü:mıeie ..,_, ••• 

linç ve acıklı, ganp, acıp ve akıl gelmelııınız. Canavar ine avdet etmeden beni _Bir ölü 'bi olmupun .. Nefe- Bet dakika sonra Çelebi bahıll 
almaz cürüm ve cinayetlerine dair Şu satrrlan YDarken ıeçen za· kurtannız... iın nefeıine :etitmiyor. Yine ne duiu yerele tepinerek: 
.,..jlecek çok mal6mat vardır. Fa- mamn bir tehlike doiurmuı ihti· .. . . . -.ar? - Baba vakıt seçiyor. Hlll hi-
bt neme lazım. Cam cehenneme .. mali beni titretiyor. Mabpesimin Necatla ~ıbızb~ ara· - Mektup... tirmediniz mi? 
Ba cana•arın pençesinden bir ker mevkiini öfrendikten sonra beni ~~~a l~ıtreye tıtreye _ O kadından.. _ Suı. Şaıırtma beni okuclalO" 

.___.___I d k d bu d b km a.- d • 11zı bek ıyen ben • re aunu ayım a artı. • a ını an· • ra a ıra :.~•: .. ız an ~~- lclil _ Evet.. mu anlam~dan. "?' ı~eyun... • 
mak bana gaseyan ıetırır. Bununla nun. Fakat bu muhım ıt kan doktll . _ Yine bizi viraneden vıl'ane- - Benım 11nırlerım hareket ir.' 
m1t1UI olmamıza artık lüzum yok· meden 16rülmelidir. Hail pencere Çelebi aev~ili~ini_?. belecanları· ,e, dereden dereye dolaıtıracak tiyor ... 
tar. Elbette bir ıün bqka yüzden ıinin arkaamclan uzun ŞeYki beni nr derhal kendı yuregınde duyaraklmuammalarla dolu bir iatimanna- - Benim ıinirlerim de aana br 
hin hir cinayetinin beliaını bulur .. ıözetliyor timdi ünrine hücum e· satıma döndü. Büyük aevincin ıstı·1me... . dayak atmak istiyor. Ba:yle m~ 

Sizi bekliyorum. Bulundufum derele mektubu ~' beni alt rabı içinde kendini kaybetti. Tutul· - Hayır bu defa bütün wzahi·,18betaiz aceleler lo..ıtmak -..· ,.,..~ 
yerdeki 'u inrn fnkalide nezake- kat odalannm birinde zincire w• duiu acelenin ciğerlerine hücum e- le bulunduju yeri haber Yeriyor ••• ,len amam büsbütün ....... _ 
tiae mebni delil bir dakika Ye hat racak aanqorum.,, den mütemadi dalıalan ile boiula· Fabl ke1flıet sak mühim .. Gayet (Bil ı..tl) 
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Cuma 
Muhtelit 

mahkemeler 

=====~~] l Tamirat itleri 1 1 Ti11ik 1 eçileri 
1 Esnaf Alenıinde -

Bu işe siz de şaşın! ı 

Ron1en ve ltalyan mah
kemeleri i~lerini bitirdi
ler, Emin .\Ji B. Anka- f 

raya gitti 
Muhtelit mahkemeler ajana 

Eınin Ali B. Ankaraya gitmiştir. 
Bir hafta sonra dönecektir. 
Muhtelit mahkemelerin faaliyeti 
hakkında alikadar makama iza· 

hat verecektir. Romen, Italyan 
lnahkemeleri tamamen kapan
nıııtır. Romen mahkemesinin ba .. 
ll ufak tefek iılerini hiikOmet 
bitirecektir. Ingili:ı, Fran•ız, Bel .. 
çikı, Yunan mahkemeleri açık· 
tır. Yann Yunan mabkeme5inde 

birkaç davaya bakılacaktır. ~o· 
zaa muahedesinde tayin edılen 
nıUdd t b•tt•-· halde dört mah· e J ıgı • . 
keaıede henllz işler bitmemıştır. 
M6ddetin hitamında hüktlmeti· 
lllİtin bu mahkemeleri memle· 
ketten çıkarmıya hakkı olduğu 
halde, mahkemelerin memlekette 
itlerini bitirinceye kadar kalma
larına mOsaade edilmiştir. 

Fransız ve Belçika mahkeme· 
leri reisi M. Aser Paristen bir 
mektup göndermiş, iyileştiğini 
ve Nisanda Türkiyeye gelerek 
danların rOyetine başfıyacağını 
bildirmiştir. 

Ticaret Aleminde 

tave9 tioeret odaımın i•tediAi 
mıtOmat g6nderifdi 

laveç ticaret odası, tütüncülük 
IUiltlanda neşredeceği beynelmi
lel bir eaer için ticaret odamız
dan mali'ımat istemiıtir. Ticaret 
hariciye raportörü Hakkı Nezihi 
B.. talep edilen izahatı bir rapor 
halinde haıırlamış ve tütüncü· 
liik komiz,yonıınun dünkü içtima· 
lllda kabul edilen hu rapor 
postaya verilmiıtir. 
Yunınlılır yumurtalırı teker 

teker m&1hürlemeO• kırar 
verdiler 

Ticaret odasına bildirildiğin~ gö· 
re Yunanistan Ziraat neı~ret~ y~· 
tnurta itballb hakkında yenı bır 
kayıt koymuştur. . 

Bundan sonra Yunanıstana 
.. d •1 bfitu .. n yumurtalar 

ıon erı en . . 
sevk mahallerini gösterır bırer 
aıGbürle damgalanacak bu sure~ .. 
le yumurtaların kaç günlfık Y0 

... • 

dan ge!difi, eski olup o]madıgt 
•nlaıılacaktrr. 

Ticaret ooaımı a 

San~yib·i~i'iği heyeti Ankarayı 
gitti 

Dünkü içtimada bulunanlardan 
bir ırup 

Berberler 
Cuma günteri çalışma
mağa kar ar verdiler 
Şehrimizdeki berberler dün 

Tepebaşıoda Jale gazinosunda 
toplanarak cuma tatili meselesi· 
ni konuımuşlar, neticede önü· 
müzdeki cumadan itibaren ber· 
ber dllkklnlarını kapamağa ka
rar vermişlerdir. Sekiz yüı ka
dar dükkan sahibi ve kalfanın 
iftirak ettiği celseyi saat on
dörtte cemiyet reisi Mustafa B. 
açmış, söz alan muhtelif aza 
berberlerin de diğer esnaf gibi 
haftada birgün istirahate ihtiyaç
ları bulunduğunu, fazla meşgu· 
Jiyctten hatta baıan dükkanların 
temizliğine bile itina edilemedi· 
gını söylemişlerdir. Neticede 
hafta tatilinin kabulii mevcut 
aza tarafından müttefikan kabul 
edilmiş, azadan cuma günleri 
dükkınlarını açmıyacağına dair 
imza alınmıştır. 

içtima nihayetinde reis Musta
fa B. cuma ruhsatiycsi talimat
namesi hakkında azaya izahat 
vermiştir. 

Oifter 1aref1an 
Belediyede ise. cuma gün!eri 

açık bulunacak dUI{ ~iinlardah 
alınacak olan ıuhsatiye resmi 
mesel~sı henüz har )dilememiştı r. 
Beledıye bu re-smi kanun i"tiza-
sından . olduğu için alacağını, 
esnaf ıse veremiyeceklerini ve 
cuma günleri dükkanlaranı kapa
yacaklarını söylemektedirler. 

Diln bu mesele hakkında be
lediye reis muavini HimitB. şun
ları söylemiştir: 

«Ruhsatiye resmi, musakka
fata esas olan iradı gayrısafinin 
yüzde onu üzerinden alınacaktır. 

Her eınaf tabiatiy)e ayni milrtar 
vergi vermiyecektir. Vergi bir 
seneliktir. Ayhk vergi yoktur. 
Cuma günleri protesto maka-
mında dükkAnlarını kapayanlar 
ceza göreceklerdir. Hiç bir za-
man halkın ekmeksiz ve yiye
ceksiı kalmasına meydan veril· 
nıiyecektir.» 

Haham dayak· 
atar mı ? 

Geliboludan Ua~i otlu } 
Nahman imza!'\ile ., u mektubu f 
aldık: 

"Bendeniz muse~i milletin· 
denim, oruç bayramı münase· 
betile ha\Taya gittim haham 
Ef. Tevratı çıkardı okumıya 
ha Iadr. ben de teklif ettim: 

"Türkiye cümhuriyetine de 
dua edin dedim. Yay bunu 
öyJiyen sen misin, beni tekme 

tokat havradan dısarr çıkardı
lar. Haham hakk~nda takiba· 
tr kanuniye vapıtmasını rica 
ederim.,, · 

Eğer bu nıuse\ i okuyucu· 
muzun dediği doğru ise Tüı·
kiye cümhuriveti lehinde söz 
öy1iyen bir müsevi)i tekme 

tokatla dısarı çıkarmak cür'
etinde bulunan haham Ef. nin 
bu ~emıretine ve bu ,·aziyeti 
görüp te susanların ,·aziyeti· 
ne siz de şaşın .... 

Biz de ta eahm! 

~~e 

Bir değil birkaç suç 
birden 

zerzevıt91 Ha91k 2 ay hıpı& 
rr.ıhküm oldu 

Y edikulede sarhoş olarak bir 
kahvede gürültü, patırdı etmek, 
menetmek istiyen polislere baka· 
rette bulunmak ve bu arada 
hükfimetin manevi şahsiyetini 
tahkir mahiyetind~ sözler sarf 
etmekle maznun zerzevatçı Haçik 
diln lstanbul ikinci ceza mahke
mesinde muhakeme edilmiıtir. 

Haçik, o gece sarhoş olduğu
nu, ne yaptığını .bilmed ğini, maa· 
mafih böyle şeyler yaptığını un· 

netmeditini söylüyordu. 
Şahit olarak · eni~tcsi Haçik 

ve polis memurları dinlenildilf'r. 
Vak'ayı teyit etti'er. 

Haçik. po'ise hakaretten iki ay, 
dokuz gün hap:ie mahkum edildi, 
Hü lımetin manevi şahsiyetini 
tahkir davasına, usulen B. M. 
Meclısi riyasetinden müsaade 
alındıktan sonra ayrıca balcıl.ı
caktır. 

Eski IY:uıul mE b'u,;unun katili 
ITı CS1ür.1 ki oe ver ıfcli 

Eski Musul meb'usu Nuri B. i 
öldürmekle maznun olarak hak
kında tevkif müzekkeresi kuıl
miJ olan ve kaçarken yakalanan 
Hacı Emin, diğer ismile Joli, 

Galata blee1nin ü.t katlan 

Kulede 
Nöbetçi dairesi tamir· 

edilecek 
Belediye Beyazıt kuleainin nö

betçi itaret dairesini esaslı su
rette tamire karar vermiş, bu iş 
için 400 lira tahsisat ayırmıştır. 

Bundan batka kulenin diğer 
kısımları da Huirandan sonra 
tamir edilecektir. Bundan maada 

Galata kulesinin de tamirine ihti
yaç g&steren yerleri esaslı su
rette tamir edilecektir. 

Ticaret ofisinde 

Pamuk piyasamız 
ne halde? 

Ticaret ofisi memleketimizin iki 
senelik pamuk ~aziyetini tesbit 
etmiştir. Buna göre 930 senesin· 

deki pamuk ihracatımız 929 se
neaine nispeten 16 milyon kilo 

fazla olmuş fakat fiyatların dü· 
şüklUğilnden müstahsile bir fayda 
temin ed~memiıtir.1931 Jtln'unu 
sanisi içinde de İzmir limanından 
Avrupaya 126,611 l•tanbuldan da 

17,200 kilo pamuk stvlcedilmit· 
tir. Dünyada pamuk piyasasında 

tenezzül hali devam ettiğinden 
Avrupada da birçok fabrikalar 
imalih kumişlerc:!ir. 

Oefterderhkta 

M;ı;;• mOtettıtleri bugün meli 
daireleri teftit ediyorlar 

Maliye vckalcli teftiı heyetle
ri reisi .Adil B. üç gündenberi 
defterdarlıktaki heyeti teftiıiyc 
dairesinde çahımaktadır. istan
buldaki mevcut mOfettiılere ilti
hak edenlerle 16 ye baliğ olan 
müfettitler mali mUessesah tef
tite tabi tutmaktadırlar. 

Defterdarlık mubakemat da
iresinde, emlAki milliyede bazı 
yolsuzluklara tesadüf edildiği 
ı8y1enmektedir. 

dUn polisçe adliyeye teslim edil
miştir. Maznun, hakkındaki tah
kikat evrakile birlikte, tahkikatın 
tamiki için ikinri istintak daire
sine verilmiştir. ikinci müstantik 
Hakkı B., maznunu isticvap ede· 
cek, şahitleri dinliyecektir. 
Davanın bu ay içinde mabke- Açılı Muhabere 

meye intikal etmesi ve nisanın Gö~tepede Vchhi B. cadde~inde 17 
baımda muhakemeye baılanması f No. da Rif•t B ye: MC'ktubunuı )erine 
muhtemeldir. gönderildi. 

Sanayi birliği namına lkbsat 
't'ekiletinden bazı ricalarda bu· 
hınmak üzere Ankaraya gidecek 
olan heyet dün hareket etmittir. 

Heyet Ankarada bir hafta ka· 
lacak ve bilhassa muamele ver· 
giıinin kaldırılması ve 
belediye tarafından clektirik 
ücretlerine yapılan 2,S para 
~amdan sanayi müesseselerinin 
ııtiaJıuı için uğraıacaktır. 

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

Kupon 
VAKTin Tablo Musabak111 

{ Mtictakil Ressamlar Ser~si) 

Adres:. ····-······-································ 

.................. ·--···-·········································· 
........ ___ ........ -..... _ .. ········-·-····-····· 

Bı§enilen t eblonun umara11 

............. iş hayatıntı· 
Aile, mektep ve olunuz. 

da daima ınuntaıaın 

fanızm muntazam olduğuna de· intiramsız kafa kadar tehli-
işinizin muntazam olması ka· ı 

lalet eder. keli ve auwr bir ıey yoktur. 

Islah ed~lecek bir komis
yon teşkil edildi 

Tiftik keçilerinin ıslahı ıçın 
iktısat vekAletinin mürakabesinde 
bir cemiyet teşkil edilmiştir. Ce
miyetin merkezi Ankarada ola
cak ve teftik yetiştiren her vi· 

J layette şubeleri bulunacakar. 
Cemiyet damızlık tekeler ye• 

f

i tittirmek için nümune ağıllan 
tesis edecek ve her sene vill· 
yetlerde müsabakalar açarak 

ı birinci ikınci ve üçüncülüğü ka-
zanan keçi sahiplerine mOkifat 
verecektir. 

Bundan başka cemiyet Anka
rada da bir umumi tifük sergisi 
açmak tasavvurundadır. 

Belediyede; 

Beş aylık bütçe dün 
geldi 

Belediyenin beş aylık blitçui 
dün belediyeye gelmiştir. BDtçe 
ile beraber 23 maddelik heyeti 
vekile kararnamesi de gönderil· 
mittir. Öğleden sonra Muhiddin 
B., m~avin Hamit ve muhaseci 
Nuri Beylerle diğer şube rücaa
sı toplanarak yeni biitçenin tat· 
bikah üzerinde görüşmüşlerdir. 

Bütçe bugünden itibaren tat• 
edilecek, belediye muhasebeai 
ile mubasei hususiye birlcştirile
eektir. Açıkta kalacak muhasei 
hususiye memuriarı belediyedeki 
münhal vazifelere tayin edile
ceklerdir. 

Bütçe gelmediği icin şehir 
meclisi azalarına ikinci devre 
tahsisatı veril memişti. Birkaç 
gün ı:arfında azaların hn ln hu
zurları da verilecektir. 

Bütçenin bazı kısımlarında 
ufak tefek değişiklikler vardır. 
Taksim abideıi e1refına kane• 

peler konulacak 
Belediye, Taksim abidesinin 

etrafına halkın oturmalarına 
mahsus kanepeler konmasına 
karar vermiıtir. Kanepeler abi .. 
denin tarhları arasındaki yallar
Ia etrafındaki yerlere konacakbr. 

Geçen sene kar yağmadığı 
için abidenin kara mukavemet 
rıispeti anlaşılamamıştı. Nisanda 
bir fen heyeti tarafından abide 
son defa olarak muavene edil~ 
cek ve üzerinden iki kıı ğeçliği 
hald bir kusur görülmediği an
laşılırsa abidenin kat'i tesellilmil 
yapılacaktır. 
Mı zarlıklar projesi tetklk•t

tan sonra yapılacak 
Belediye, ,ehrin ilç yerinde 

yapacağı asri mezarlıklar için 
Avrupa belediyelerinden mezar
lık projeleri istemiıtir. Bu pro
jeler gelince fen heyeti tarafın
dan tetkik edilerek İstanbul me
zarlıkları projesi hazırlanacaktır. 

Gayri müslim ve akalliyet me
zarlıkları ve ölU defni içinde bir 
talimatname yapılacak ve bu 
talimatnamede hazirandan itiba
ren tatbik edilecektir. 

Gayri milslimler cenazelsrini 
bir gece bekledikten sonra def· 
netmektedirler. Bu mesele de 
t~tkik. edilecek, ölülerin beklc
hlmesıne tıbbi bir zaruret ol-
m~dığı anlaşılırsa bu bekletmeye 
müsaade edilmiyecektir. Belediye 
mezarlık şubesi Kasırnpaşadaki 
aşıklar mezarlığında Evkaftan 
devrclmıştır. Bu mezarlık geçen 
sene mütevellisi çıktığı için ET
kaf. ta~af.mdan müteveJlisine dev .. 
redılmıştı. yeni kanun çıkınca 
Evkaf bu mezarlığı mütevellisin• 
de~ tekrar . istirdat ederek be· 
ledıye vermışlir. 
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Ve~m atı•ında cevaplar : 6 Vakıt . - . 

-
Gelişi Güzel Günün Siyaseti 

Bir çikmaz karıısında Mes'ut fareler 

"Görüyor. musunuz, iş biraz derin
lere gitti mi kendi ıahidiniz 

aleyhinize dönüyor ! ,, Fransız meelisi meb'usanının Bir ajans telgrafı, Avuatraly..-
Ne İş verivorlar, nede azası arasından tefrik etmiş ol- nın Melburu ıehrine baYadaa 

Dr. Fuat Sabit Beyin verem aşısına latr ihth·a edecek ve onları manen itti· J dufu tahkikat komisyonu iki fare yağdığını ve bunlardan bi ... 
dalr mütalenlara ı·rrdiiii """ap dcl'am ham edecektir. hesabımızı kesiyorlar! aydan fazla bir müddetten beri müflis lercesinin bir istasyon odasına 
edlgor: .. , . Hulasa profesör iyi ettiğiniz hasta- fort kumpanra5ından bir Türk genel banger Ostrikin muameleleri ile allka girerek yüz İngiliz lirasını yedik· 

Pr?.fesor F rıdm~n~n Amerikad at;· lar büyük bir şükran ,.e minnet hamle- imw;ılc gazrtcmize yaıılıpr; sı olan kimseleri isticvap ediyor. lerini haber veriyor. 
tıfl mu~~e "' polısın hunu kapatma sile iı;ıtiyorlar ki diğerleri de iyi olsun Bendeniz bir aened.enberi Fort Vanlan neticeler fransız a- Bu haberi duyan bir tanıdılr 
81 me&f'.leı;;ı:. . • . .. .. .. lar. bunun için her şeyi yapacaklar. Si· kumpanyasında çallııyorum bir lemindeki tezebıübfi fazluile gös iÇini çekti: 

Benım bıldıgıme goı·e profe~orun zin memleketimizde utradıflnız hücum l f b "k ·u f 1. terdL Batta bu kadarla kal· - Ah, dedi, orada fareler 
Berlinde Lütıow · stı-:t!'.-.e 4fl PT. de lara artık müsaade etmiyeceiiz. Ve yi ay evve a n a tatı aa ıyet mıyarak fransu: siyasi recUllerin- bile bizden müreffeh demek! 
bir verem iyi ... tme '"~ ~or~ıma mii.~!'s~- ne müsaade etmiyeceğiz ki aşınızı etti. Fakat bazı ecnebi itcilerini den birçoiunun para mukabilinde hu- Biz burada Tnrk lirasını zor yi• 
seai vardır. Bır dt> l~t~.·~.ııg~~ ~a~ulfu- Fransaya ıaferle sokmuş .,ıan doktor ahkoydular ve bu adamlar mun- sust mUesseeeleri viqye ettiklerini de yoruz, orada fareler bile ingilis 
nan hıfzıssıhlr.t enı-tıtusu muduru ı>ro- (Simiouesco) de hücuma uğrasın. Bu- tazam çalıııyorlar. Halbuki biz ispat etti. Böyle hareket edenlerin ba· lirası yiyor ..• 
feeör Kr~nin knntrnlu. altında nşı- nun için ne ,·aktimtzi ne de emeğimizi çağıracaklar diye bekliyoruz. Her şrnda bir fransız aclliye nazırının bu- Hamidiye yuıu 
yı yapan Tuberku1oı:;f'. hPılıo;tof(. Werk esirgemiyeceğiı. Cemiy,timizin azaları b lk" • d d" n lunmuı hadisewe futa ehemmiyet nr 

b. il l · · <' hı· zaman e 1 1f var ır ıye m ra• " Celil Muhtar Beyin Sultan Hr 1'· iL .: ..tıpzıg: .. ·~ 1~ ~:ardır. bir defa daha ~tikran ve minnetlerini direeek bir keyfiyettir. 
Profesorün enf'tıtuPu hutun ,·erPnı arzedebilmeleri için (Paris)ten geçer- caat ediyoruz fakat ne, sizi ÇI· .., • .;. mit zamanlannda Hamidiye IUJU'" 

auıztariple.1:inin her zaman ümitl" koş ken sizi aramızda görme"le mübahi o- kardık) diyorlar nede (çalııacak· Bundan birkaç ay mukaddem .\me· ~u tahl!l ederek fena bulmut oldo 
tuklan bir miieS.'*'!oit" olduğu gibi her lacağımızı arıeder \"'e bu nihay!tsiz -,ük ıınıı) diyorlar yalnız, bekleyiniz rlkada yekdlferini takip eden tflblar gu malum. .. 
milletin hitarar ,.e hayırhah ilim adam ranlann hasut. kı8kanç, yahut menfa· diyorlar dört aydır bekliyoruı. büyük bir buhran tevlit ederken bu Muh~erem dok_tor, bu~u '°~ 1'111 

lannm uğrayıp tetkikat yapmaları i- atperest hekimlerimiz tarafından rapr· Ne hesabımızı kesiyorlar ne de buhranın url faillerinin bir takım si- lerde bır ıazetecıye soylemıt ve 
çln kaprlannı ilim dünyasına açmış bir fan köttllilkleri size unutturmasını ,.'! • • l B . k yast recüller oldu.ı..· ..iı.ylenmf• ve me- bunun üzerine .c;yle bir mektup al 

dl P ıf verayor ar. u vazıyet artı· •'" _.. y 
yer r. rofesör Fridman da dünyanın ı"zı· yeni mesainı"zde takvı·ye etmesı·nı· 1 · b k k t 1 ağmen mıtbr: 

smda ne yapacaaımııı -ıll'dık se enın ça u apa ı masına r • " . . . al 
her tarafına aşı yapmak ve konferans rica ederiz. e .,.. resen memur olan bir takım kimseler Efendım Hamıdıye ıuyunu S 
vermek üzere davet edilmektedir. Reia: M. Rcimlwrt Mülaendia _ hepimi~ itıiz giicaüı d6rt aydır hakkında şedit harekatta bulunulmuş tan Hamit zamanında tahl~l etmi,, 

Profesörün Ameri~ada _m~essese a· Mimar bekliyoruz. Bu vaziyetin inkipfı tu. Bugün hal! Şikagoda perva!lızca hü ~ena. bulmUflunuz •.. Bu eski tahbl 
pcak zaman bulacagına ıhtımal ver· T f"k Be . 1 • d d ve halli için ne yapalım bilmi- kflm süren haydut 1qt. .. ak .. ılann hükQ uzerıne ıuyun bugun de fena oldu-

mekl be be k d" 1 d b h ev ı yrn maka esıne av ete e- -Y .,. .., "dd" tm k b"l d me e ra r en ıs n en u u· r . yoruz met memurlanndan gördüğü muavenet gunu ı ıa e e ' ı mem, ne e-
suta maHlmat vermesini rica ettim. ımF. "d . . . . _ " . ··--·-- --- . herk-e malGmdur Diğer memleket- receye kadar doirudur? O zaman 
Gell d . n man mıkrobıle kopaylar üzerın· .. . y • ~ • d b kad · deji .. 

B
nce a~I e ·ıenl~· f .. F "d ı de ilk tecrQbeyi yapan profesör Orth golgesınebsıgınarak zikrettığikımUph~~ lerde yapılan en küçük bir hatayı ten- ani u lzdamana ar nıce f 
u vesı e ı e ro esor n manın - di k". vak'alar unun karşısında · ymetını kit eden Amerika sinesinde yara açan me er o u . 

.Amerikadaki müessesesinin kapandı-' ydo~ ı. 1._ .. __ ... it Tl- h &.- im kaybeder. Hasta üzerindeki tecrübeler bu hadiseler karşısında sükGt etmeğe O zaman Hamidin başkltibj o-
~ d · b" h J •• 1 d"ğ" h · " ıe vorue>"nunae en 1.:re av.:n · l T h · b"I M"ll.•et -· ~nı erın ır aza soy e ı .ı a engı allgemeinen langer gelebt alı die de bu nokayı teyit ettiğini yirmi sene· mecburiyet görüyor. an . a 11n hpaf~ ı1de ı ı., •-
U'l:'yantndan anlaşılan Tevfık Reye K t ollt:- im bl "bt i h lik mücahede ve dünyanın her tarafın • • • zetesnıe mu amr o u. 

. . .. ou r 1.:re- mer eı e n er e· H h ld b b benzer 
m

0
umkabiley

1 
h~. kar~ı ~a~ı~te nasb ıl hır hus blicher Uuterıchied zugunaten der vor daki muvaffakiyetler silsilesi ispat e· ttalyada Façyonun teşekkülü 81ra· d v. er la e u ~e Huna .d. 

n ~. u gosterlldığını, ve u candan behandelten tiere_ der Unterıehied iatj diyor. lannda Mösyö Mii&otiniye mali mua- egış~e .er ~~uı~ua amı ı~e .•e-
te~huratan resmi makmla.rda~ gelme- so in dic Augen lallmd, daıJ• man "Fridmanın iyi neticeler aldığını venetini esirgemiyen bir adam oldu. Bu yu da ıçılebılır bır hale geJynıftir.,, 
yip yıUa~ca kapı ~apı gezıp şıfa ara- wohl ıagen darı: die vorliehandelten ) bildirdiği vak'aların müşahedelerinin adam sarraflık aleminde yeti§miş olan 1Apbı 1,q,ıe 
miş ve nıhayet Frıdman aşısında ara- kie hatt . ali -~-- 1JI.. ekseriyetle bu maddenin tesirini göste- Gualino idi. Gualino Fransada Ustri- 1 t 
d .... b 1 h ta k f"I . . .. re en ım OJt:fflUMM:ft _.ger p ı· h be 1 . 1a•n1 u muş as a 1 esının yure- T b t htlkh ıı:- ı bf>t al d" recek vuzuhtan ari olduğunu tanın- kin elinde bir iğfal silahı olan Snya o ıa a r erı .w-d 1 k ld"". . .. t • e rac UJJer ge e ı ıe 
.... en nası opup !fe ıgını gos eren Koutrolltiere. DaıJ nwH alı ein Re- mış alman seririyununun neşriyatın· Viskozanın temelini atmakla beraber Bir k b · ı 
f1I mektu~u anedeyım: ıultat der Vorbehaudlung betrachtet dan anhyoruz,, diye müphem ge<tikten kendi memleketi maliyesine hiç bir ıa- ·asJp ta anca · J e 

(Fridman af'BUe) •~remden ko- werden dm iat da.s Resultat einer ge- sonra \'ıriçi ve Gr&s!!ltan bahsediyonıu- ran dokunmadı. lflls etmedi, kimseyi İntihar etti 
nuna cemiyeti umumi merkez .F?nma wiaıen 'ımmuni.sirung. nuz. Anlaşılıyor ki 9öyledikleriniz bun yeisten intihara sevketmedL Böyle ol· Beşiktaşta Köyiçinde imamzade 
«>kalı 93 Parla (17e) Tercümesi: !ardan mülhemdir. Kal met te kitabın· makla beraber muamelatında görülen caddesinde KasKp Halil IUendlnin 

Parla 16 haziran 1930 Aşılanan hayvanlar aşılanmıyanla- da Fridman aleyhinde olmak Uzere bu usulsüzlük karşı~ında l!8lyan başvekJ- dükki~!n~a teı~ih.tarhk yapmakta.• 
BERılıVDE PROFESÖR FRID- ra nazaran umumiyetle daha uzun ya- zatların tetkiklerine istinat etmiştir. li tereddüt etmedL Gualmo beş sene Li- !an. Egınh ~~n dün gece &abanca il• 

MAN CF:NAPLARINA şadılar ... Daima aşrlananlann lehine Fakat Fridman diyor ki: Bu zatlar aıı· parl adalannda ikamete memur edil· ıntıhar. etmı11t1r.. . . . • 
z pmfeııWr, Qiywl'tfr laik bulunuyor- Fark 0 ka· mı t*tşif ettiğinden dolayı mahke18e dL Baaln menfumda apektlJldrlQiin Nurınin ne ıçın ıntıhar eltıtt anlı& 

~ok veremliler tedavi maksadile dar göıe.ıpr,pan oıtkilde ki insan: Aşı· edilen ve mahkum olan bir aahtekir ne elim oldufunu dUıttnUyor. tilmamı~ır. 
'&Jmanyaya gittiler ve aşınız sayesinde Janan hayvanlar aşrlanmıyanlara na-. eczacının şahidi ediler. • • • BlR KADIN KOMORDEN 
atadıklan şifayı buldular. Difer hir zaran daha uzun. kısmen çok daha u- Mahkeme bunların şehadetlerini sah Fransız meclisi meb'asanmm Raul ZEHiRLENEREK OLDC 
çok veremliler de doğrudan dofruya zun yqadılar demeğe sallhiyet bulu- te buldu ve müdafaa ettiği eczacıyı Pere •.eselesinde pprarak çıkma.ra Kumkapmın Kadırga caddesi kllt• 

Fransada yine aşınız sayesinde tedavi yor. Bu, aşılanmanın, muhakkak bir mahktlm etti. Bu zatların beyanatı şa· d~ımesıne mukabil italyan baf':ekıli- mında 146 numaralı evde otura• Soft 
edildiler. Bu suretle iyi olan bu ha. .. ta- muafiyetin neticesi gibi tellkki edilme- yanı istişhat olmamakla beraber onlar nın Gualinoya karşı tatbik ettiği şid· ismindeki ermeni kadını evintle iUi • 
lar nremden korunmak maksadile bir ildir. bile aşım hakkında (tuberculose Bib- det, ltalyanm hali hazırda Fransadan larak bulunmuştur. . 
cemiyet kurdular ve beni de kendileri Profesör Orthun bu beyanatını mUp- llothek No. 3) te şunları söylemek 11!1- ~.yade VitraJite ... can!ılık~ • ., gösterdi· ~u a.ad7•11 "" gun evvel kömtird• 
ne reis seçmek ltltfunda bulundul:tr. hem bulan profesör Klemperer diyor ki tırannda kalmışlardır: gıne açık bir delıf değıl mı· zehırlendiğı anlaşılmıştır. Kadm fare 

· Şimdi ben veremden koruma cemi- her gehaymrat Orth tecrübelerinin ne "Dahill hastalarda umumiyetle sem M. Gayur ler tarafından ayaklan yenmft bir hal 
yetinin reisi sıfatile zatı ilinize şunla· ticesi hakkında öyle idarei kelim edi· mi arzlar aşı ile gayet müsait surette 

1 
1 dedir. 

n arzediyorum. yorlar ki insan elde edilen neticeleri müteessir oldular o kadar ki enfüsi a· _ Davetler NURİ BEYiN KATiLi 
Darada (Paris) methedilen birçok ve iyi de bulabilir, fena da. Fakat hakikat razlar salah kespediyorlar_ Gece ter- lstanbul Erkek Lisesi mezunlan Ce- Eski Musul meb'usu Nuri Beyin~ 

rem tedavi usullerini takip eden ve ma- öyle defildir. Orthun tecrübelerinden leri, balgam, hafif kan tükürmeler minti müteşebbis komitesinden. tfli kasap Hacının yakalandıftJu " 
aleeef hiçbir netice elde edemiyen biz muhakkak bir muafiyet muvaffakiyeti azalıyor. Bazı defa uzviyet dejişiyor ·Cuma gllnO saat dokuz bu- kendisini sakhyanlarla kaçıranlar hak 
hutalaı- "oeune antituberculeuse .. de görülüyor. Ben bu nokta üzerinde ıs- ve devamlı bir serirf iyilik husule P- çukta lıtanbol Erkek Lisesi kon- kında da tahkikat yapılmakta old..,.. 
Fridman apSı ile aşıladık n şifayap ol rar ediyorum- Eter bu tecrübelerin liyor şu halde şifa tezahürleri vardır." fera'1s salonunda cemiyetimizin nu yazmıştık • 
duk. Biz nasıl şifayap olduksa başka- arkasında amell bir gaye gizli ise tec- Sonra diyorlar ki "Jntispet neticeler •: ıenelik kongresi aktedileceğin- Katili saklayanın hemterilerind .. 
)arınan da şifa bulmalannı İ!iltiyoruz. rübe esnasında az koruma tesiri eld~ tınan vak'alarda fevkallde ehemmiyetı den bihimum mezunlann gelme- Dvutpqada oturan kasap Recep ve 
Ve sırf bu insani gaye uğrunda Frid- etsek bile bunun ameli kıymeti hakkın haiz olan koruma vasıtaları diğer tec- leri rica olunur. kaçırmak istiyenlerln de Galatada ~i· 
man aşısı ile tedaviyi bütün Fransada daki ümidimzde devam edebiliriz. Çün rübeleri zaruri kılıyor. Güzel san 'atlar birliğinden: yazcı lbrahim ile mezbaha ameleaf• 
tanıtmak ve yaymak için bu teşekkül kü uzvlyette (intra vitam) husule ge- (Berliner Kli • Wochen. No 51 - 5 Mart 931 perıembe günil den Memat ve katilin kardetf dlerd 
etrafında birleştik... len entan ihtimal ki ve hatta muhak- 1920) Ulrici de metnen şunları söyle- saat 17,30 da müsamere yapıla- Şevki olduğu zabıtaca tesbit ecltlmlf' 

Ne suretle çalışmak istediklerini an kak ki tecrtlbf entandan çok daha ha-· miştir: cakhr. Au,,1n te~rifler;. tir. 
Jattrktan sonra devam ediyor: fiftir. Frirman vasıtasının dikkatle tetki· 

" .•. Şunu da söyliyeyim ki. diyor, me· Burada sarahaten .. görülüy?r ki ki pyanı temennidir. Çünkü cerrahi Ttlrk ocapnda koaferana 
aimiz yalnız konferans ,·ermeğe inhi- Klemperer hayvanlar uzerindekı pek veremde muhakkak muvaffakiyetler Yarın akpm saat 21 de Mü· 
sar etmiyor. Veremli bir muhitte yaşı- az muvaffakiyetin bile hasta üzerin- temin ettiii görüüyor." . denia Mustafa Şekip B. tara-
yan fakir ço('ukları. cemiyetimizin ye. de büyük tesiri olacağı tezini mUda- Görüyor musunuz Tevfık Bey it bir fından "Çocuk mantıkı., mevzulu 
ıtne varidatını teşkil eden verdiği.;,iz faa ediyor. Binaenaleyh aşınan faide- az derinlere gitti mi kendi şahidiniz bir konferana verilecektir. Bunu 
aTlıklarJa aşılattık n fakir hutalara sizliğini ispat sadedinde TedJk Beyin kendi aleyhinize dönüyor. mllleakip bazı musiki parçalan 

BiR MADAM KOKAiNDEN 
ZEHiRLENDi 

Galatada mumhane caddesinde 
Rus manastırının üçüncü katında otll
ran 25 yaşında madam Y opa fazla ko
kain alarak zehirlenmittir. 

Madam Yopao tedavi edilmek a.
re Sen jorj hastanesine kaldınhpıftll'• 8.§llanmak i~ln ödün~ para \•erdik - (tanınmış bazı mtieerripler) tabirinin (Sonu var) çalınacaktır. 

ld bunlar tııimdi i)·i oldukları için işle- - ----·· ~---- __________________ ,..,,. 

::.':~:.=::.;.:,.h••ç••rı•• ödemek'• ( Bican Efendi ve rüfekası : Sokakların temizliği! ~ 
Daah aşağıda:l_ ~~~~~------~----~~----~--~~--~~------------------~--~~--~--------------~--~~~~----------------' 
"Fransadaki ecnebi ve Fransız san· 

atklrlanna btitün Fransa duvarlarına 
Japlftlrmak üzere yapılacak bir il.i.n 
tertibi için bir müsabaka açacağız. ( l'a 
rll) in san'at münakkitlerinden mürek 
kep bir jury heyeti tarafından kabul 
edllmit bir tasavvura göre ilin şu cüm 
leleri havi olacaktır: · 

"Artık veremden ölmiyeceksin ! .. ya 
hat "Verem olmıyacaksın !., ,.e altın

da da Frldman aşısile elde edilen mu
vaffakiyetler zikredilecektir. 

"Bundan başka cemiyetimizin katibi 
umumls, olan şair Henri Chassin üç 
perdelik bir piyes yazmayı tasarladı. 

"ApothEose,, adını ala~ak olan bu piyes 
Pridman aşısına karşı resmi hekimler 
tpafmdan gösterilen gtnagtn mötkü 

Maruf bey - Aman eYin ne 
kadar temizi Maıallih her taraf 

ııcar ııcır. 

Bican efendi - Evlenmeden 1 
evel bu halde değildi. Bereket Maruf bey - Şehir meclisinde 

bizim haıumm temizliiine... de hanımlar bajınp çaiJnıorlar. 

- lnşalllb onların ıa)' .... 
sokaklarımız da tertemiz bir W 
le ıelir. 
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• 
.l,aretler 

Dünvada 

İki deli iki karakter ! 

O up Bıten lVlerakh 
.. TIP FAKÜLTESi REtsur.ı -

Tevfik Recep Beyin Tıp fakUlte!!i riya 
setine intihabı ali tasdike iktiran et· 
mi§tir. 

Mfltareke senelrlnde lstanbulda bl.r 
lapanyol harp geml8i. vardı. Bu gemi
llfn de ateşli bir kaptanı .. Kaptan 19. 
taabul sularmda Valansiyadki porta
kal bahçelerinin pınJdryan kıvranan 
&Ulerfnf seyretti pembe duvarlı Sevil 
leluinde geçen gençlik ve çocukluk de 
.ırıerini boğazın suları üstünde çok net 
bir film eeyreder gibi seyretti. Coştu, 
lhrlıale, merhale Balattan Kuz
hncufa, Kuquncuktan Ortaköye göç 
ederek Büyükada yolunu tutan bir ya 
hadi kızına A§Ik oldu. Karmenin Don 
Jezesı gibi yüreği yanarak, kalbi pa· 
ram par~ olarak. Yahudi kızı onu sev 
dL Ve yalıudi kızı ona arzı mev'adu 
lfaret eder gibi : 

Bir şah eser mi , yoksa korkunç, 
milstekreh bir şey mi ? ! 

M ıhur bir heykeltraşın ''ilk doğuran kadın,,heykeli 
i:giJtere san' at Aleminde yeni bir kıyamet kopardı 

TALEBE 'MUBADELESI - Çe· 
kosJova kya ve Almanya darUJfUnun
larile darülfünunumuı araısında tale· 
be mubadelesi ic:in tetkikat yapıJrnuk· 
tadır. 

Bu suretle gönderilecek talebenia 
masrafları mensup bulundukları da-

'Jterenin en meıhur heykel• kadm:n karnında bir şey oynadı- rülrünuna ait olanıktır. Yanhz hen uz 
IDgı d n biri Epıtiendir. Fa• ğını ilk his ettiği dakikayı seç· tahsisat alınamadığından bunun tenıi· 

tra-1•nn • • • O k d ,. nine çalışılmaktadır. 
r-b anatkann her eseri bir mııtır. a ın oynıyan ıey ın k t u s o:ı ÜÇ AYLIKLAR - Eytam ve E· 

a tJe karşılanır. Bir taraftan verdiği ızlırap ile kıvranıyor ve ramil maa~ları için havale gelmediğın· 
kıy:mealeybtarJarı, gene berbat elini karnına dayayarak kendini den tevziatc ba:;;lanamanııştır. ::u eser çıkardığını söylerken korumak istiyor. Bu iptidai mah- Havalenin iı~ dört gun~ kadar gel-

dl·~er taraftan onu. n lebta.r!a. ". luk muıtarip görünüyorsa da mesi beklenmektedir. 
a - k k k d w'ld' M"t kk'l "' PUL l\IOF1'~1''J'IŞLICI- için def. 

gene bir ıaheser ıbda ettıgını or a egı dır. u eve 1 Ye terdarlığın açtığı müsabaka imtihanı· 
J"ddı"a ederler. aynı zaman a endifenaktir. h na hiç kimse müracaat etmemiştir, 

Esptien'nin son ueri hamile Onun uyandıracağı, istikra de- • KONSERVATUVAU - Binanın •- Buraya dedi, Büyiikadya ta.fi· 
llalım ! .. Kaptan bu teklifi reddetınedf. 
Pakat ne yazık .. Ne yazık bir gtin kız 
beyaz takkeli san§ln bir amerikan ~
't'a§una rasgeldi. Bu san§ln ~~f :rr 
larJann ebinden çe§me gibi aktıfl. kı 
•ltın buzağıya benziyordu. Yahudıh 

1
" 

"' der a il Muaaya benziyen çocuaa 1 bir 

bir kadını tasvir ediyor. Bu ka ğil, fakat merhamettir. lstanbul tarafında yapılmasına karar 
BütQn bu manalari ifade eden ,·erilmiştir. Ilina projesinin tanzimi-

dın, bütün beıeriyetin ilk vali· bu eser, san'atkirın taraftarla- ne yakında başlanacaktır. Yeni bina. 
desi olan kadındır. ü k d ı ı ı f k rma göre, kadınlığın yüzlerce, nrn st atın a te s z te e on OftSft'· 

(Epstieo) in taraftarları bunu binlerce asırlardanberi çektiği feri için bir yer ayrılacaktır. Bu n 
b. heser dı'ye ka 1 d 1 retle postanenin üst katında bulllftan ır şa rşı a 1 ar. bütun ızhrabın -h eseridir. 
Al ht 1 k k · r- telsiz telefon stodyosu buraY.B nakle. 

•nldı ve esmer kaba tenli fspanyo 
rinde unutuldu.. 

1 ti ı~ı.. kiirkti· 
lspanyol kaptanı ç ·- il değil .. 

tik oldu .. Bir gün defil, ~§ g ;irmi bi 
oa gün değil tam yirıni gün ... 

rind gün bağırdı: . t Ortaköy .. 
" T bqllla r tstikame 

Bflttin ı::eııer bir adna ateş 'ede
eek.. Bagiln Jstanbal mahvolacak. taş 
tq tistüntle kalmıyack ! . 

Bir nefer vaıifesi~i suiistimal ettı, 
kumandanın çıldırdıgını anladı. Ve 

kaptan : d. tı 
._ Roza, Roza güzel Roza ıye · 

ıaarhaneyi boyladı. 
• • • 

~hafta Berlind~ bir alma~y !e: 
.neralf yeni bir mitralyoz keşfettıgını 
harbiye nezaretine haber verdi. Fa
kat kimse jeneralin ihtiraına aldırış 
etmedi. 
11 ,fp~ral nihayet mitralyözü pencere
ula ~- koydu ve bir bfokhavıdan . 
dlfmaaa latleam eder si\I koaı1711 kom 
§Uyu, ınahalleyl tartlmar ettl-

J eneral yakalandı-
"- icat ettim, ben mahterlfm, tek

niğe hiımet ettim diye diye tımarhane 
..,.; boyladı 
~· . . . 

Jk
• d 1. ikı' kara~ri, iki insanı En-
ı e ı, ğ .1 .. te • 

konsiyanın çınJ çıplakh ı ı e gos n-

yor: · sanı 
1 i """Dl cenup ın . 

ey ar arı, onun or unç, çır- Bunu eski Yunanlıların yaptığı dilmiş bulunacaktır. 
kin ve müstekreh birşey oldu- gibi nıütenasip ve mütenazır • SAHAFLAR ÇARŞISI - YaJmt. 
ğunu söylediler. Bu vaziyet kar- çizgilerle ifadeye imkin yoktu. da kaJdınlarak burası meydan lıaJfne 
şısmda sanatkarın bu eserine ne Çünkü tenasüp, bu fikrin getiriJecektir. Buradaki dllWnlarin 
demek icap ettiği üzerinde fa· heyecanını ifadeye kafi gele· kısmı azamına sahip bulunu maf 

k ·· ktı. d ~ 'Jd· idare8ile belediye arasında eereyanı şırmama nıum un egı ır. nıezdi. 
müzakerat müspet bir surette ballan 

"Esptien,, in taraftarlanna göre Buna mukabil Epstienin aleh· mış evkaf ~a1'ının tstimllklne mu. 
aan'atkir bu eserile ilk gebe tarları, eserin korkunç ve müs· vaffakat etmiştir. 
kalan kadını en mükemmel su· tekreb olduğunu söylemekte de- Bir kısım dOkklnlar da qhaaa aft 
rette ifade etmiıtir. San'atkir, ille doluran kadın heykeli vam ediyorlar. bulunduğundan belediye bunlann A· 

• ••1111•1•••••11••••••••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••••••••••••••• .. ••"•••••••••••••n••••••n••••••••••••••••••••••••••••• hiplerile de müzakerata batlamıştır. 
Musıolinin kübik bir ... .,.-0000•••••••••• ... o• d' . 

reımi! 9 B u A K ş A M • B u A K ş A M 9 Italya kırabnın iKiii 
t t bir kadındır! 

ı Melek Elhamra ı · 
t Sinemasında Sinemasında + 
t G A LA MöNmeresi G A L A Müsameresi t 

+ Yolu Ceııne_t Yı J + ı (Le ebemin du paraaia) (Dıe Drei- -..ı.r ~)o O 
ı Fransız operet m6meuilleri Almanca operet mim-illeri 

t LILIAN HARVEY VILLEY FRITSCH 
t OLGA TCHEKOVV~ Lfl.,IAN HARVEY t 
t HENRY GARAT • OLGA TCHEKOVVA t 

Şima n.... ' k .. ltürleri arasın· 
Ş. ile cenubun u . 
ıma . alle cenup kadar de· 

t Bu muazzam sevimli UFA Şirketiuin operet filmi aylardanberi t 
ı Avrupamn bB16k ıinemalannda fa11la11z aurelte oynamaktadır. ı 
t MÜSABAKA: Franıızcasını mı Almancasını mı beyendiniz t 
6 niçin ? Hediyeli müsabaka teraiti sinemalarda ilin ediJmiıtir. + 
iooooo .. oooo• •o• 

da, hakikaten şım 
?'in fark var. 

IUin kültürüne bel bağ-
Hlll, cenap , balmumu yapıştır· 

Jryanlar bu vak aya 

antlar. Sadri Etem 

S ahlar geldi 
eyy H 1 .. nda bandıralı 

Dün akşanı ? 8 ·uz bandırah 
Roterdam ve ıngı fkleri ile 
Karentiya Transanlan 1 )ı 
-h . . 650 Amerikalı ıeyya 
- nmııe Roterdam 
gelmittir Bunlardan b 
37000 t~nluktur. Seyyahlar k ~ 
alc,am lıkenderiyeye hare e 
edeceklerdir. 

Tefrika numarası ı ~ 
Y h . d ınüellifi •zan •Garp cep esın e .• ,. 

Erik M11ri11 Rem1119ue 

-
M. Muaaoıını 

Italyanın meıbur aan'atkArlarm

dan Sin,..- Amcis ltalayan baı
vekili Sinyor (Musaolini) nin k6-

bik bir resmini yapmağa muvaf

fak olmuıtur. Bu eseri, İtalyanca 
bir gazeteden nakleden bir 

Londara gazetesi onun ltalya 

san'at mabafilinde son derece 

alAka uyandırdığını s6ylemekte

dir. 

Tıp f eklllıslnde yırın Cemiyetlerde: 
ittim• var Dizbarko üoretlerinden 

Bir kaç senedenberi müderris- fik•yet 
likten ayrılmıt bulunan Doktor Komisyoncular, liman idaresin· 
Tevfik Salim Pf., Tıp fakOlteei de dizbarko muamelelerini yapbr-
dahilt hastalıklar mOderrisliğine dıklan zaman 3 ..kurUf fazla 
intihap edilmiftİr· alındığım iddia etmiflerdir. 

Ditçi mektebi mOdUrU Salt 0 . ti t Udu ıu w 0 b 
Cemil B. de ıeririyat dahiliye . • enız k~kre b mi r g u 
mOderrisliğine •e ıeririyat dahili· ıddıayı tet ı e • aı ~mıştı~. 

Od • uav·ın·ı N tti Hem•llır oemıyetınde ıdare ye m errıs m ecme n • . . 
B. emrazı umumiye muallimliğine heyetı ıntıhıbıtı 
intihap edilmitlerdir. HımaUar cemiyetinin senelik 

Sinyora Mart 

Italyanın kadın dlfÇileri mra• 

sanda temayüz eden Sinyora Ma· 

ri Soragni, ltalya karalının emri· 
le kıral dinihiine tayin ohm
muıtur. Sinyora Mari So
ragni ltalyada reımi bir memu

riyete tayin olunan ilk kaCl111 
dişçidir. 

..,......._...,.... • ...,, .... ..,. ...... ,,....'",_. ıı•ttıııın1t1111 

idare heyeti intihabı bu cumartesi 
günli y.ııpılacaktır. 

da bir hatıranın bıra~tığı şekil o şekil ne maşası herifte (flört) yaptığı (Kari bir uçurum kazmıştır. Geriye dönmesi Yarın gidip bir ziyaret edeyim .. AJla. 
sahibinin yaşlanması ile ba kadr defi- Broger) e göz ettiği, beni can sıkreı fmkAnsızdır. Yegine çare ileri dofru ha ısmarladık Emst ... 
şebiJir'! Belki de senelerdir.. bilmem bulduğu yahut artık deği§titi için mi? ve gayem olmadığına göre gelişi güze] Cevap 'eriyorum: 
ki •• Bundan üç. ~ene. ev~eldi! o sırada Hayır. Yalnız şimdi bütün ümidimin gitmektir. . - Sana biraz refakat edeyim •• 
k"çük bir kız ıdı. Şımdı on dokuz ya- boı olduğunu giriyorum. Rakı kadehıni elimde sıkarak göz- Dışarı çıktığımız zaman diyor kf: 

uda.. Artık bir kadındır .• Birdenbire Uzun zaman her tarafa koıtum. Her )erimi kaldmyorum. Ka111mda Ad•I - Beni burada bırakman lazımgeJI· 
::ınanın ifade edilmez. k.ederini duyu. tarafta gençliğimde bellemiş oldu- oturmuş Karlı isticvap ediyor. Kaçak yor- Bir bekJiyenim var ... 

zaınan akıp gıdı!or .. Boyuna fum kaprları çaldım. Oralara tekrar ipek çoraplann nerede satın ahnablJe Kendimi lüzumundan fazla hissme 
yo~~:;or •. zaınan öy~e ~1~ şey ki azj. gi~ek ümidinde idim. Henüz genç ol· ce~inl öğrenmek istiyo~. Salonda dans kapılan bir aptal halinde görüyorum. 
deg ~ b rakılandan hıçbırı avdette bu. dugum ,.e maziyi unutmak arzusunda edıyorlar. Orkestra hAla ayni (Aşk şa r Fakat ne yapa,,m kendimi zaptedend
ınette ıor. Ah! .. azimet.. ~ok acı §f!Y .. bulunduğum için beni memnuniyetle kısı) valsini çalıyor. Ben şurada san· yorum. Kasketimi çıkararak onu 'hür· 
Iunaın•Yd t 0 daha elemh, daha acık- kabul edeceklerini düşünüyordum Fa dalyemde oturmuş ev'nlki gibi nefes metle seJamlrvorum Sank" ke d' . d 

k t av e .. · . . .. J • • ı n ısın en 
fa a kat gençliğim benden ka~h. Sessizce alıyor, e\-veJkı gibı yaşıyorum . ... Gok- uzun müddet için izin al . fb' 

b. Jd dil U '-- . h t 1) ormus- A' ' ·· Jı.. . . . ki: parçalandı, dokunur dokunmaz kav gi· ten ır :n rnmın Ş P u~nı ma ve · Halbuki bu suretle \'Cda lt iği d 
Vilh dı)or t be Ernst? yoksa kar· bi ufalandı Sebebini bir türlü anJı .. ·amı memiş olması mUmkiln mti etrafımda- ğil Mazi ]>ana b" ' e. d~k~ e-

0 e sura · J • • • • 1 . ... ·· > ır sanı) e ı ,.at1tı 
- n , yordum. Maamaffh şurada bir şeyin kı (lhanın bırdenbıre kilçU memış olma bakıyor ve di"' k'. 

ğnyor ·.. · ı i" H yf k bet · J or 1 • nın ını a i or ki: saf kalması lazımdı .. Daima n daima sı ınanı ır şey m · er şe ay mış _ Bazı ani d· . 
Ade gülerk d y sıkıcıdır ... Zaten ümitsizliğime rafmen tecrübe ettim· lf bil Alemden tek başına sağ kalmış 'Orsu k' ar a 0 kadar komık olu· 

lden can 1 ba · ' b. hl.ıı.k d ıı..:ı · • ' " • n ı .. _ O eze . ·di biraz şen o · nıhayeı gülünç oldum. içimi keder olan ır ma u e&• mıyım... Sonra bir " .. . 
daima bÖyle idı. Ha.: ü soınurtan adam kapladı. Şimdi anlıyorum ki sessiz ve AdeJ kalkıyor n Karıdan müsaade yor Bulut · a rk~ so) lıyerek yolu ini· 

k 
Kadınlar yuz sağır bir harp hatıralarımın diyarını alıyor. Memnuniyetle diyor ki: · h . lar dagılmı. tır. Berrak ıe· 

ayıın... ı t ce şe rı kaplıyor u b" '"d 
1 dan hoşJanınaz 3 ... da mahvetmiş... Artık araması aptal- - Demek ki Meyer v~ Nikel tica ret- ka d b · · zun ır mu det ar· 
ar * • ııı bu da hk... hane~inde Ö} le. mi? Çok i) i .. Orada ka - sın and al ',} or ' 'l' ~o~na dans uı. 

. di"·oruın.. Ge l:~· . . ak b . Y• l nuna a' t>l e ... nonım 
I 

• d • "Geçtı ... , .; .. Ü üın çinıe nç ..,un ile arama zamaa kailin ç t§Ya ulabılecqıme memnunum • 
çıın en· Bunu düşun ş .. (Bitmedi) 

Yoksa tanımadığım bir diğeri bu görü· maziye karıştr. 
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:Ne yapsak nafiledir. O istediği a.- bulandağum tenha yere, pek tabtt bir 
ma.n ıellr. ihtiyacı def için gel~fşmif. 

• • • Kararsızbtımdan ziyade nziye&in 
Ben öltimU birkaç defalar aradım. komikliği beni fikrimden caydırdı. 

JJk defa, bugilnkU gibi hatırlryorum, * lil • 

daizde oldu. Niçin? sebepsiz. Daha Üçtineü Mfer, harpte çtteel idim. 
dofrusu bir merak neticesi. En genç bendim, herkes benim ile alay 

Küçüktüm. Babamın kütüphanesin ederdi • 
de (Eskülap) isimli bir tıp mecmuası - Yahu, bu çocufu da ne diye ara. 
clrmfi§tüm. Orada denizde boğuJmuı mıza getirdiler. Lalalık mı edecetfz? 
fakat kurtanlarak dirntilmiş bir ada- - Ana kuzusu, atzı dt kokuyor. 
mm öltim tahassüslerini okumuştum. - Mahallebici çocuta, burasını 
Ba 7UI tiddetle merakımı çekti ve de bayram yeri mi zannetti. 
-O istedim. Deniz hamamına git- Diye fısıltılar duyayor, müthiı içer-
.ı,um. Açıldım ve kimsenin beni kur- Jiyordum. 
tanıa1' ihtimali olamıyacak bir yere Bir gün, daha dofl'U8u bir fecir za
War gelince kendimi koyverdim. manı, pusuya düştük. Naarl bir tedbir-

Tahaf oldu. Gittikçe genifliyordum. sizlik neticesi oldufunu anlatmak bu
• henilz saiılmıı yallı bir süt gibi rada uzun diişer, b~ tarafı geçelim. 
Wuımı acıtmadan ~eçiyordu. Rahat, 30 kl~i J_uıdard.ık. fkıye •YTI!dık. Be~. 
Is Cemiz keten çarf şaCh kuştüyü biı Ata 1Bnunde Itır topçu zabitı n sekıı 
ptata gömülUyor gibiydim, yumuşak kişile kaldık. lık ~tef~ dört arkadaşı· '* JnişJe iniyor ve genişliyordum. Bo- mız vuruldular, ıklaeıde ayakta yal-
lw1malt bu mu idi? Ne rahat. nız ben kaldnn. Ata da dtlşmüotü. Fa-

-.... 1 k 1. b" ·ı:L kat hemen kalktı. Başından hafifçe uvaaerim ao a Ye nem ı ır maYı ... -raı tr B 

1 Harici Haberi er I .__ ______ _ 
Bir şehri fareler bastı 

(Melburn) istasyonunda yüz İngiliz 
lirası da v.-mişler! 

Melburn, 3 (A.A) - Mullabor 
oyaları Avuatralyayı baştan ba· 
t• kat' eden demir yolu boyunca 
galib havadan gelen milyonlarca 
farenin iatilhı altında kalmı,tır. 
Leongana iıtaayon memuru tren 
yolcularma ait iperle meıgul ol· 
duğu S1rada binlerce f erenin oda-
una girerek birer· İngiliz liralık 
y&z kut paradan mDrekkep bir 

Erzak tröıtü 

Amerikacıa er zık fifetı neden 
yükıehyormut'l 

toman kemirip yemeğe koyulduk· 
larıDI söylemiştir. Bu bavalideki 
evlerin hepsi bu istenilmez zi· 
yaretcilerin baskınına uğramışhr. 
Bunlar, eşyayı, yatak tak1nılanm 
önlerine gelen her şeyi didikle
mektedir. Memieketin bir çok 
kiJom~trelik sahası ba muzır bay
vanJann tahribatın' mıruz kal 
mıthr. 

Tuz meselesi 
Gendi li•na a~en talisi ile 

uyu,tu mu? 
Bombay, 3 (A.A) - Siyasi 

mUşküllt hakkında bir hil sureti 
bulunacağı sezilmektedir. 

M. Gandi, gece yarısı •alii 
umumi ile bir millikatta bulun
muıtur. Bu mtıkllemeye bugOn 

VAKIT'm takvlmt 
ç.r,.mb4 4 ."'tdıt JIJI 

Şavval G'\ 
1349 14 J 

Bu gecek_fay ,_/ 

Pas} C:l ) ortuı.u 

Gcın~şm ııotuşu. ö.J.? - batışı 18 03 

l'cama.ı vakitlerı 
: alta" Ctt• ıktnd "kt• ., \' ıı • · 111•a ı 
5. ı t 12.26 .5J6 ~803 l!l.3'? 4St 

VAK 1 T 
lstanbul Ankara cad· 

desi VAKiT Vurdu 
Telefon. ld.ıre i.+370, Yazı işler! ,.437f 

Abone +artlan : 
ı 3 6 12 Aylık 

L>ıhılde 150 400 750 1400 Kuru~ 
Harictc - 800 1450 2700 

1 An tartlarımız : 

Resmi 
Satın 10 Kş. 
Santimi 20 " 
KG~k ilin tartlanmı : 

Husa!f 
12,50 Kş. 
25 • 

I 2 3 4 I-10 DeFalılı 
30 so 65 75 roo Kuru~ .. "ol bir . h . . _ 1t la .7"" nmrş • ana: 

•, zıya uzmesının ı:-n 1 
• - Ey, dedi, hakkntı heli.I et. naa lleniz ıulannm zerrelen parlr- Se d 

Vaşington, 3 (A.A) - Ayan 
mecliai Amerikada halkın birinci 
derecede ihtiyaçlarından olan 
ekmek, süt ve et gibi bazı mad
delerin mDstablillere mal olduğu 
fiyatlarla bu maddeler için mlis
tehlilderden istenen fiyatlar ara
andaki fahiı fuldann ıebepleri 
hakkmda tahkikat yapmak &zere 
tab bir komiayon tqkil etmiftir . 
Bu komiayon, bap yapbğı 
içtimada bittin milletin yiy~
cek ve İçeceiini gitgide kon
trolu altına almakta olan ye bu 

ldbableyinde devam edilecektir. A - Abonelerimiz.in ber üç aylı· 
ğ1 için hir defa mec~nendir. 

dl - ne. 
.,_., ft bana eam yuvarlaklarla o u - Q· d" b ak 1 akl•-•nlar 
.._kale h kk "b" .. =kil Git ._.,ım ı ır a ım Y - ' 
9S' • m o ası gı 1 ~oz~ yo~ . ben haydi deyince bittin bombalanmı-

Lort fnin, maliye nazırını R - 4 satırı geçen ilinltnn fazla 
tuz vergiai hakkında M. Gandi l satın için 5 kuruş zamolonur, 

-.,d darmabd~ kgenftbahbyor um. 
1 
çım- zı atalım, hi~ olmasaa onlardan da.. 

d• evasa ır arnı ar ~ı ryor- Peki 
Ue mlizakereye giıiımeğe memur /l!..,~iiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii===-'!· 
etmiftir- Valii umuminin ilk tek
liflerini, kongrenin bunlara ma
anz g8r&nmeıi lzerine, l'eri ala· 
cağı zannolunmaktacbr. 

... libl oluyor. FaiıJ_at bu ne? bir ~1~ Ozerlerlmizde dirder bomba Tardı. 
imk. Ba, eon ~a? Bır daha. ~ırtlagı Ateş etmeden bekledik. Ben o zamana 
• selllr gibi bır tuz yılını hücum e- kadar bir tek ku1111• atmamıştım. Bir 
llyor, iki ayak hareketile. belime k• . -1rt k ~ a.-..ııı--. . .. 1 kf .. ,.ra :r- 1111 ve enu.1 .. __ _ 
Car denizin üstune fır ıyorum, san _ idam mahkGmunun toa lipruı, 
bfam ıökyüzüne•çarpacakmış gibi bir 1ed. 

o ım. 

mla: • • • Bizi pusuya düşü.renlır, Yunanlı· 
lar, n onlarla •Ufterlk• pi•• ~er-

tıdıımtn4e bıtlhar etmek istemi~ kes Etemln adamlan idi. Bize yirmi 

hususta mGteyakkız dananılmı
yacak oluna binz ıonn adeti 
hakiki bir erzak monopolu ri· 
cuda getirmeai muhtemel bulu· 
nan bazı kuvvetli kumpanyalar· 
dan mlrekkep bir gurubrın fiil 
ve hareketlerini t~tkik ile ut
rafmt~br. 

Tuz meseleai hakkında M. 
Gandi ile maliye nazın M. Ge· 
orge Scbuster a'raaında kat'ı 
bir anlatma ha11l olduiu haber 
verilmittir. 

tim. Pek gillün~ bir surette ku~tul- metre kadar 80kuldalar, sillhları elle· 

d ... Eter muvaffak olB&ydım, şımdi rind~ diri diri yakalamak üzere ilerli· Bır lngiliz nazırının M. Mussolini ve Roma 
ubyorum, romantik bir şey olataktı~ yorlardL Ata: ı"tl"IAfı 
.... olmu,tum. iki arkadq:ım vardL - Haydi, bcya na b 
Oıi1ar da iki rum kızını aeviyorlardL mu..-........_ •rM49«:i ... * Loadrat 2 (A.A) - ftt. He9· Loacln, 3 (A.A) - Daily He· 
B1a kızlan el birlill ne ka~ırdık. Bil= madım. Doğrusunu 8ÖJ'Uy~ atm8" aenon ve it. Aiekunder, Load- nld gazetesi M. Ma11olimilia bir 
JaOa. çafırdık. Nikah oldu. Evelendf. ist~medim. Olihnli tetl1fl'dunr. öldür' raya gelmitlerelır. M. ffendersoa mektubunu nefl'etmittir. ltalyan 
ı.. O akşam hep beraber deniz ktna· meji deiiL Bir karppl&k oldu. Ala· sazetecilere beyanatta bulunmut Bapeldll bu yammda itaJya ile 
nacla tenha bir yere gitmiş, rakı içi- ca karanlıkta kollarımdan tatulduıa. ve ezcümle demiftir ki: "Paria Frama Ye lnsriltere araunda de· 
Jor, efleniyorduk. Gayet neşeli idim. Silkindim ytlrfimele, nen1e sittitiml ve Roma seyahatimizin neticele- niz itleri baklanda husule gelen 
Bep neşeli idik. Birdenbire dişim tu. ttu.. bilmeden 'a....ıı.- yür&mwe başladım. itilAftan memaua kaldıtını, bu 

.. .ır. d M h kkak k d ~ UV9t rinden fnkalAde memnunuz. Mltlıit -nyor u. u a . 1 lf Dört saat sonra, tesadtif elaeak, bflim· itillfm İngiltere ile İtalya ara-
lllrlfl ilimden beterdir. Sınıf, tutul- kilerle bulaftlım. Bu sefer de öltim Franaa ve ltalyanm allka- sındaki an'ane.t dostloju ve 
_.bir )'ilan difin kökiinden insanın relmemişti. Gelmek şöyle dursun be- dar naZ1rlarile tahaen te- Fraaaanın itidal zihniyetini bir 
lldae clofra uzanır, sokar. Arkadaş- ni bir kahraman yapmııtJ. Çünkü llOR- mu etmekten bqka hiçbir aıul defa daha ~pat ettiğini beyan 
t. (~r) diye üst tiste iki öç. ka~eh radan öirendifimize nazaran Atanm ile muvaffakıyet elde etmeje etmektedir. M. Mouolini, bu iti
ftılm .anclalar. Bu rakı, detfl dış agn- bomhJan dlrt Yunanlı n iki Çerkeı imlrln yoktu. Muvaffakıyetin en lifin beynelmilel mOnaıebetler 
... durdurmak, insanı durdururdu. yere 1ermif. Ata tehit olmupa. Onu mllaim UD811ru fU veya bu harp üzerinde ve b&tGn dllnyanm ik
lla de oldum. Fakat netem kaçmıştı. kahramanlığı bana Yerildi. Çtlnkti ben gemilerinin tahdidi değil, tahalC· budt vaziyetinde hayırh bir ak
W8bm bıafrma sahile indim. Ay çıkmış- ölmeml§tfm. Harpte kahramanlık, usu kuk sahasına iaal edilmiş olan .OIAmel yapmuı m8mk6n ve 
k Pek prkh bir seee idi. Aklıma Ah- len ölmiyenlere aitmif. liyul aer ve neticedir. muhtemel olduğunu da ilave et-
-' Bqlmin (Şebi nisan) şiri geldi. * "' "' •• ı , w •••=-' __ ",...,_ mittir. 

!mh&888:· Şimdi ölümü artık aramryoru•. tun~~r. ~~un~adde: 3~~d Deniz itilafı ve Fransa 
:Dur.,.. •11a baldım H 'dedim ah Yalnız &l'Ulra aklnaa geldik~, titriyo- ( ) 15 ıncı m e ~u şe 1 e ta· Pariı, 3 (A.A) - Matia gaze-

ölebilaem rum, biliyorum ki ondan kaçmak za· dil olunacaktı.r.. . . tesi yarın nepedileceği evvelce 
Matkm ld yok ağlıyacak me1'tlme -Uyor idare meelm azuından her bırin1n bildı"nilen denı"z 1°tı· 1 .. fı metnı'nı"n 

kinuem manı e- • tirkttin (LOOO) liralık hiMe senedine ua 
iLAN )' d tr matbuata tebliği hUIUsunun p~r-

Jlgra.Jan intihar ffkirleri•i lmnet- .. ıik olmuı lazım ııe ır sen~ a meı· tembe veya cuma gtlnOne kal· 
... tlird.L Uzakta arkadaşlar bir fene- Merkezi Aksaray Villyetincle mü· bure tirketin sandıiına tevdı olana· maıı möhtemel olduğunu yazı· 
l'ia 10lgan ziyası etrafmda beliriyor· teşekkll Halk iktisat bankur Tllrk A- ak ve azanın mtlddeti memuriyeti zar- yor. HOkamet, bilhassa hariciye 
Ju deniz, gökyilzti, geee- her şey ha· aonlm tirketinin ~en 930 eenel heu- tında satılnuyacaktır. Bunlann üze- btıtçesinin meb'uıan meclisinde 
•• ',..,mamı kolaylaştrnyordu. biyesinln tetkiki zımnmcla heyeti umu- rine füruhtu caiz oltnadıirna dair bir milzakere mevkiinde bulunması 

E t, d. d rkad 1 miyenin kanunen içtimaa daYıti mu· damp vurulacaktır. Kanun: Madde: 
- ve ıyor um, a aş arım 11 dolayııile efkAri umumiyeye bu 

illa dtlpnn bir millete mensup kw- karrer bulandutandan hfssedar~nm 3 • . . . itiW bakkmda bir an eyyel ma-
lan dil r sevildiler evlendiler Ben işbu 1931 senesi mart ayının 21 iaeı ca· ( ,, ,, ,,) 23 Uncti madde şu şekılde ta· )A t k d b 

1 
_ 

.. ., e ' , • martesi rtinil saat 11 de prketfn Pili dil olunacaktır. uma verme arzusun a u un 
llllba? dahilindeki idarehanesinde i~tlma ile Heyeti umumiye her senenin ilk 3 makt~~!~;., ...... --•• 

1
,.,_'" __ 

Cebimden ta~ancarnı . çıkardım. Ni- mutat nızname1e llAYe edilen mevaddı tincü ayı zarfında şirketin merkezinde bl 15 gün evel 6 ıncı maddede beyan 
kel ka~l~n~ış hır bro,"Dıng. idL Ru• atiyenin tetkik ve kabulü ilin olunur: ~eeıı.ı idarenin ve meeliıi mezk8run etlildifi veçhile gazetelerle illn ediJe-
müacırı hır pr~ns.~n 20 

hraya satı.n RUZNAME: davete ademi tetebbüsil halinde lktı- cektir. Kanun: madde: 370. 
al8df&ım. Gecenın ıçınde gUzel, ~.:n19 ı _ Meclisi idare murakıp rapor- aat vekiletinin davetile sureti adiyede ( ,, ,, ,. ,, ,, ,, ) 35 inci madde şu şekli· 
Mr parlayıp nrd~: Namluyu. şakagıma Iarının kıraati, aktı içtima eder bundan başka mecJI. de tadil edilecektir: 
~' tam tetigi çekece~ı~ ~~nada 2 - 930 Mnei heeabiyeei billn~o ff li idare icap eyledikçe sureti f evkala· Şirketin temettfiatı safiyet sentYiye
iurdum. Beni d~rduran ol~mumden kirü zarar huaplannın tetkik •e ka- dede olarak heyeti umumiyeyi davet linden evvela ihtiyat akçesini teşkil 
lılrkuandan zıyade belkı .. ~rka· buliJe met:liai idarenln ibrası, edebilir. Her serıe heyeti umumiyenin etmek üzere yüzde be§i ve saniyen his
lqlan mes'ul tutarlar duşunc~· ı 3 - MaraJdp intihabı n ücretiftin l~tlmaını nihayet (20) ıün evel lktısat aedararın cümlesine faiz olarak bedeli 
91 ldL Her intihar edenin yazdıgı tayini, \'ekiletine tahriren ihbar eder ve veki· tesviye edilmit Mrmayeye yüzde altı
Wlsik mektubu yazmağı unutmuştum. 4 - Şirket eaaa mukavelenameainin let canibinden bir komiser hazır bulun· .sı ifraz olunduktan Hnra hakisi yüzde 
Tabancayı yanıma koyup, cebimden teşkilatı esasiye ve ticaret kananlanna Burulur kanan: madde: 361. itibarile sureti atiyede taksinı olunur. 
1* Utıt çıkardım - O zamanlar c-. taruz eden atide minderi~ mevat ( "",,,, ) 24 öncü madde şu şekilde Kanun: Madde: 298. 
J,ıarlm kAfrtla dolu idi. Sevgilime şiir- ve frkaratmın metinleri qağıda mün· tadil edileeek: Yüzde 10 müessislere, 
ltr, nesirler "iri ve siyah gözlü haris deri~ tekilde tadil ve kabultl: Heyeti umumiye vekaleten veya a- Yüzde 3 meclisi idare azalarına. 
kadın,, diye mektuplar yazardım, - ( ") ıı inci maclde 911 ntetle tadfl uleten bir rubu, hisseye malik olan Yüzde :J meclisi idare ten~ip tdeceği 
--ıa.....,ı ittiham etmeyiniz. intihar e· edileeektir: hlasedarandan mürekkep olacaktır. u1r1uru hayriyeye. 
iib'orum. Ölümümden mes'ul yalnız be· Şirketin umur ve meulihi he7eti lfeyeti umomiyede hazır bulunan his- Yüzde 2 müstahdemıne ikramiye, 
nim,, tarzında birkaç satır karaldım, umumiye tarafından mensup üçten 11 aedaranın her (10) hisse için bir reyi Baki yüzde 82 si ikinci temettü ola· 
~ açmaMn diye üstüne bir taş koy- e kadar azadan mürekkep bir meelw olacaktır ıu kadar ki her bir hissedarın rak hissedarana verilecektir. 
• ...., tekrar tabancayı aldım bu sefer idareye havale olunur f1I kadar kl: ondan fazla reyi olamıyacaktır. Ka- (,.,.,,,,,, ., ,. ) Esas mukavelenamt-
alzma dotn götürürken: tık 3 sene için teşkil olunaeak ıneelisi •un: Madde: 265. · deki müfettiş kelimeleri mu rakipliğe 

- Dar, yapma.. idare uuı möeui&ler tarafından tayin ( ,, ,, ,. ,, ,, ) 25 inci madde ıu Ofkilde ve ticaret vekileti kelimeleri Iktısat 
Diye bir çıtlık koptu. Bu aı·kadaş- olunacaktır. Meellsl idarenin nısfından tadil edilecek: vekAletine tahvil olunacaktır. 

11.nmıa kanlarmdan biri.si idi. Meier zi7adesi ırkan türklerden mirekkep bu Davetnameler yevmi içtimadan ıAa· M~lli ltlGT• 

BORSA 
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1 lnıdlz liruı Kr. 
" T.L. motabllf Dolar 
•· " f ranlı: 
.. .. Lir&[ 

• • Belga 
" • Orabm 
• • Is. Fra•lı .. . .... Leu 

flortn 
' • itanın 

" ' Sllloı 
• • Pezerı 
• • Matt 
.. ... ~Jotl 

.. • rea,a 
to Ley f( anış 

ı Tört lirası l>luar 
Çervoııeç Kuruş 

1 
Nukut 

ı lstcrlln Onıctlla) 
ı Dolar (Amerllı:a) 

Frank [Fransız 
i!O Liret [ ltalya 
O Frank Belçika J 

Drahmi [Yunan 1 
Frlftt [ lsvlçrel 
Lna BulıuJ 

ı P'lorfn [Felemenk] 
ıokuron [Çekoslovak] 
Sılınr 1 AvosturyıJ 
t Pezetı f1spanya) 
ı Rayşmarı IAlnıaoya] 

1 Zloti 'Lehistan, 
ı Perırö Mıc:arfstan 

L&y [Romuya] 
O Dinar ' Yagoslovyı) 
1 Çevoueç 5cvyet 

Altıa 
Mecidiye 
Bıntonot 

Bonı 
ltartd 

Müthiş bir iştial 
Melburn, 3 (A.A) - Şehir ci· 

varanda infillk edici maddeler 

yapılan imalAtbanelerden birinf9 
bamız koymaia mahsus sarnıcı
na yıldırım dOtmeti fizerine ıid
detli bir ittial olmufbır. 10 mil-
lik bir aaba dahilindeki bma&.

nn camlan kırılmıtbr. Fabrika• 
da çalııan birçok genç km tam 
kaza vuku bulacağa •racla çay 

içmek için fabrikada çıkaııt 
bulunduklarandan muhakkak bir 
&IOmden bu suretle kurtalmC111· 
lardır. 

Zehirli gaz göndcrilrnemit 
Brukıel, 2 (A.A) - Belı• 

ajansı 28 ıubat tarihinde Belp-
kanın 2 nabıyeıi Ozerine yem
den zehirli gazlar ............ 
olduiuna dair olan haberi ._.. 
suk bir menbadan •aki old 
istihbara atfen tekzip et•e 
tedir. 
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-E•n•m•q-ha•r•T•l•r•k•m•U•el•li•f •ve-m•u,•a•nn•i•len•.•nln• ııtanbuı 4 üncü icra m~murıu;un· 5 JŞe JT VJ aye JD en : 
_______ _...,.._______ ~ j •atıkeme ve ıo•• ıı6nı ... ı 1 E k • h. . ı" t. d 

'
~~lfJJ' S AeHn ıİoBn eİıNerleİrNı·, mOnbSaıırEanSİ dan: . . Eekitehir • Kütahya yolunanO + 000 _ 3 + 883 ündl Wlomet Tamamma 3 bin dokuı ytiı on ikı lir~ releri arumcla enelce ihzar edilmit olan bolkaj ve kırma tqm fert 

kiymet takdir edilen Blflktifta !en• ve ıilinclirajmm iauı mevcut ketifname.i mucibince 5801.&1 lira 
mahallede Ihlamur caddesinde atık 6'1 bedel ile Ye kapalı zarf uaulile IS/2/ 931 tarihinden 15/3/931 Paa1' 

Pil4klannda kı~ıt \'c JmlA edilenlerdir. cedit 71 numaralı maa bahçe ahfap bir sünü eaat 15 te ihale edilmek üzeremünakuaya vazolunmuıtur. tali .. 
l'fllnlr Narettln llf1JI~ ela bap hanenin tamamı: 6-4-931 tarihine lerin : 

F E 47 I Sellnaz Divan. Vardım kı ,ardan ndludtf pazartesi paö ifleden sonra l - Bedeli btfin yüzde yedi buçuiu niıpetinde teminab 11\a• 

\ Kotma. Mademki yardı h._.. aat 13 bufQldan itibaren 16 ya kadar nlrbte .._i ve ya ayni miktarda banka mektubu ituı. 
Zolrl Beyin lstanbul 4 ilnei Jcra memarlafunda 2 - l11taatm devamı müddetince bir mühendiı veya fen memu• 

A X 1250 ( n_ kız -t:• ye 8111..tr satılacaktır. Satıf prtnamai 22 mart ru iatihduaı sarurl olduiundan mühendiı veya fen memurunun 
vır •- 9.11 tarthtnde dnan ..... J• taıtk olua- taahhütnameeinin teldifnameye lef fi. 

Rlzscll Kerne~eel Ja4ılc Ba~ eaktır. Kıymeti muhammeneyl bald• 3 - Yapılacak intaa~ proje! evr~ ketfiye .~e ıai~i ~ 
{ 

M--'- t&rkllllL Ay wruyor ğu takdirde birinci arttırmada en ziya. da fula mal~ a~~ ııtiyenlenı_ı Nafıa ~ muhendı~l~iine aau· 
A x 1244 w; o,- ha•all de arttlranın üsttinde brrüıbr. Arttır- ncaald·ı ı.ıı-.. ~, ,. •• ıhalede tekhfnamelerın makamı vılayete lev· . ._.,.lor mıya işiiralr için yüzde '1 tendaat ak~• _._ ..... __ ,.._ ..... __ •_-_ıar_. _______________ _ 

LMe L L .,. Ntwlda ~ Baza ,Onler si llzımdır. • Eski h 1 d 
F Q 3 { 8:riipp = .. ...::Ne olur Haklan tapu eieUIOe sabit olmayan ·şe ir Vİ ayetin en : 

ipotek alacakhlarla 4iiV alikadar-
JlllafJ'e S-~~n (F im Trot) lana ve !rtifak llakb salıi•lerhda bu lelrifehir • Se,tdiıui yolunan 8 + 050 - 13 + 550 inci ldlo-

A X 1248 { ~ ı:.=TTan:o) ~ hakları ve hususile faiı ve masrafa emtreleri arumda evvelce ihzar edilmit olan kırma tqm yola fert 
~· f dair olan iddialamu ilin tarihinden ve ıilincliraJı mevcut kefifnameai mucibince- 9841.90 lira bedel ile ve 

Bu mBntahappllldanaiJ~Yele:;:::.::ı.~7~ _ itibaren 20 giin ~nde nrakı möebfteı. kapalı arf uaalile 11/2/931 tariJsinden 15 3 931 pazar ıün6 aat 
ile nesedar ol8D ~ ltrile blldinneleri ltlnMır Aksi hal- ti e bdar mü..-..,. YUOlumnuıtur. Talip olanlann: 

--~~~~~~~'==~-----~~-----~~~ta~~~~~~~ 1-~~~~~~~i~iu~~~~~~ - k lar &atıf bedelinin ,.yı.,.umdaa t. •akbte .... ..,. aJDi mi.~~ ~ mektubu ituı. • • 

Ku•• tahya ,·andarma uman- riç kalırlar Allk d rlann icra ve if· 2- f..,.abn devamı muddP.tınce bır fen memuru veya ehb,eb 
Jb kanunu~un 119 au:ea maddesine ı• nafia ltaf mihendiılilinden musa~dak bi~. yol ç~vuıu . iatihdmu 
re tevfik ve hareket etmeleri lüzumu zaruri ~uncl~dan bu huauıt& ~ır taahhutn~enın tanfab kanu-

d 1 d üterak· . beled. akıl nİJ'e dureaitade ılızar olunacak tekhfnameye leffı, fen memuru wya an ığın an• ~ m. . 181 
Yerp ve D :e; I Ç&YUf'lelilralmmmJ9Ymİihaleden bir hafta mukaddem bat mühe~ 

• ıcaresı naiifterlye .tttlr. a ~ a diılife ibruı ile tudik ettirmeleri. 
1 KlltahJ8 diyeti kay koruculan için yapbnlacak 6SO ma16mat almak istiyenle~ ~ - :i09 "- IDtUt baklanda fazla m almnat almak ietiyenlerin kea l,,q 

lmn -... .,. teferrlab 22 • 2 • 931 tarihinden itibaren yirmi dosya num~asile memunyetimıze mil• mtilaenclielil• müracaat etmeleri ve yevmi ihalede teklifnamelerin 
llht lclcletle kapalı zarf aıuWe münakHaya vazedilmittir. attaatlan ıll1' olunar. makamı vilayete tevdii lüzumu ilin olunur. 

2 m_ E.... " teferrllatı komiıyonca kabul edilecek yerli lıtanbul 1 üncü icra me,,,urluiun· 

kom atan ı .. ı edilecektir. daJı: Esk• h• ·)" t• d • 
3at;. TaJipler ylzde yedi buçuk niapetinde teminat akçHile Tamamına bin altı ylz sekiz lira ışe ır vı aye ın en • 

........,_ iftink edebilirler. . . . kı1met takdir edilen ~ta Tepi- mih. H . d. "lda · 4 + 500 5 + 500 ·· ·· ldlo-
~ _ Eft'elee komiayona lmmaı n&muneaı g6nderllllf ve fiat kiye mahallesinde Sötltlti cokaiında S llU' • amı ıye tari m - .._ 
• rfla iri atik - --..aııt 83 b •a aralık metreleri aramada müceddeden inta olunacak bir kilometre fOM '" 

L.Jt..1.t--:.m talipler de kapalı a ptirece eri nll111U11e1erle ,., .._ aamara bu •--- • deki uh l'f ki ....... _,..! · ı-t · ut VllUll"-. ahpp b · ha h in tamamı. ı nl· 1UU111 ünnn m te ı açı l&UUU una a ı aınaıye meYC eY• 
mtlnakauya iftirak edebilirler. ır P anen · . rakı Dtfi1• 'le projesi mucibince 8306.83 lira bedel ile ve kapalı zarf 

5 _ Şartaame vilAyet jandarma kumandınlığladadır. ";:tarihine •l•lif :-:• ~! uaulile 15/2/931 tarihinden itibaren 15 3 931 pazar günü aaat 15 e --.:...------:::::=================-- :. .... ~e;. S:n;8 -:.~bal ~atine~ 'ıc- kadar ~~bMya •uolunmuıtur. r Devlet Demlryolları ilanları ı 1 "'a ar 1 -Lt Şart- Tabplenn: 
~ me~ur.:r uaunda satı•~ ır. 1 _Bedeli ketfin ,U.de yedi buçuiu niıpetinde temi~b mu-L.-----. -----.. -. --. ----.----.. -..... nameu 25 ·3-9.'U tariblacle dfTaaaneye yaJclcate akçeli yeya mateber bir banka mektubu vermelen. 

DeYlet demıryolları umumı ıdare.ı namına bır ıene muddetle talik olunacaktır. Kıy91eti muhamme- 2 _ lllf&&b• de•amı müddetince bir mühendiı ve ya fen memu• 
Menin limamna plecek etY• levazım ve emtianın tahmil ve tahliyesi neyi bul.dutu takdirdefNriıci.arttırm•· ru iıtihdam edeceklerine dair mühendis ve ya fen memurunun taah· 
~ arfla müulraaaya konmuıtur. da en zıyade arttıraDJn üzerınde hıra· hütnunetinin taPifab kanuniye daire.inde ihzar olunacak teklifaaıne-

• 23 mart 931 paurt.li .-_,..ı il te ~ kılır. Arttırm!Lf rak için iizde 'l .,.- rcptraıırdltılll. • 
ı;re,,..._..,__..,_..~. tualutak~Ji8mdır. Raldanta'9 s-"'ftPil.ıi:iliiafüt......._ lula malGmat •'•rlr,...,. w 

Mimh• 21 mart 931 ........... tM11f ..r&tuplanar " ....ak· llelUU. sabit oı...,.. ipotek ala•kl .. ....,... lrıetfl'9fl ....... illiJ'enlerin villM nafta bat •ilhendWi-
'-t teminatlarmı •J'Dİ sGncl• saat 14,30 a kadar komi-on klti Hii larla dfter atilaiiaranın ve irtifak m6ncul etmelert illa olanur. 

• .. • ._ P • hakla eahiplerinta bu haldarnu ve la• ------~------------------
ne yermeleri lbımdlr. · •11811e faiz .e aiUrala dair •lu 14-M l ) • •• b k 

Talipler lllÜMDM ~·-ni. ild lira mukabilinde Anlcaııa dfalannr flAn tarihinden itibaren • ürettiş namzet jx.1 m usa a ası 
Konya ve Haydarpqada ıdue Ynneleinden tedarik edebilirler. ıta içinde enaJır mtlıbttelerlle Mld~ 5 1 

Tütün inhisarı umumi mü· 
meleri IA11mdır. Akel halde baklan Tu··rkiye Ziraat bankasından . 
tapa Bleilltle iaWt ohl.,..tar _.., be- • 
delinin paylaım .... dan -~ kalırlar. ı eiean 131 puar liatl •'-hı Ankara ve 1etanbul Ziraat. han
AlAlratlarlann Jlllil icra " .,... bit•· blarmcla eaat t ela ec•lacak millabaka ile 15 müfettit namzedi alma-

) •• •• d~ • •anan 119 aneu ••ddelriae ::: .... .....,, .. olulara -.ıanarçta 120 lira aylık ile seyahat ft tef-

d U .. r uğun en• nbt etmeleri Jln•~ ft. titlerde yol muraflarmdq hafla 6 lira yevmiye Terilir. 
vergi, belediye, mıf ıcaresı mü§teriye lttiralc ... erl'elemirde llctuat veya hukuk fakiıltelerindea ... 

050 kilo deri parçası: 14 mart 931 ~f~r. Ve dllb ~ maltmat almak yahut ulGmu lliyei ticariye veyamüJkiye mekteplerinden b;rioia 
l 30 000 kilo tahta kapakları: 16 mart 931 ıstiyenJerin ~ - al~ dosyat~uma:i .......... •• ,.... eon 111Uf müdayimi olmak lazı.mdır. Diier fakihe 
IOOO • ' t4 kamyonet köhne lutilderi: 18 mart 93t le memurtyetu?• ırı rataa 11 n 'leya ,abek mektep maunlarınm mali müeıaeselerde en az iki rene 
18 kamyon ve cak 1 hu üç kalem eıya için hizaları ela olunur. hizmet drmüf Wwaa•lan ela mlıabakaya dahil olabilirler. 
Puarhkla satıla 0 

30an d G 1 tada mubayaat ko • n 1 b 1 h e d 1 1' c 6 ınct hu· Tallpler Ankara, letanbul ve lzmir ziraat bankalanndan alacak• 
. ..nlerde saat 10, •. a a ·ıe &-L. •-- m1ayonuaa stan u mı lan ..,.ına.aed• ruılı Yetikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 .. 

l~len ~ lidir. Talipler derı parçaları 1 MUata aapakluı.- Ci- kuk dairesındcn ·. mma kadar Ank&rada teftit heyeti müdürlüiüne bizzat veya mektup. 
IDuracaat edılme •ki . de Azapkapııı levaznn ambarlannda aörebi- Fatma Melıba Hını.mm kota~ 1 üracaat etmit .Wumnalıdırlar. 
l:aali •e ldShne liıti erı olan Tirebo'unun yeın kay lıan- a .m:--;sa • • 

lirler. yesinde mukim Şirret zade Meh- M 1 ft.ı •ı A t d 
• eeıedıyesı u•nıar• •et Ali Ef. "''ıünde ~ıtekem• a atY 8 VJ aye ın en: 

ıstanbUI tucili talika mOtedaır davanın Ad 
ı----__,.,_ . . dtn· Fatih yaap yerinde Mollagllranicb eanayı tahldlratmda m&ddeulefh ..,.!! Evıafı 

latanbul beledıyeıın 39 33 metre murabbaı yGzeOz araan111 biuat icabet etmediği gibi mu- Kuma 200 lariliz malı 40 santim tul ve 3 kilo aılclet 
5091 No. lı ana yanınd~ k met takdir olunarak aablmak içia •ddak .,ekil dahi gladermedi· Klrelc 309 Kabul edilecek numune veçbiJe olacaklar. 
metre murabhaına 1,S bra ıy Uzayedeye konmuştur. Taliplerin ğinden tabkikabn JIY•bında de· Varyoı 50 
allkadırlan an11n~a. açık m Jeta11m 111Ddtlrl8~ mOzaye- vam eclerelt eon defw olarak Koaldt 10 Beberi2 metre tol ve2Skilo mlcletinde olacalcbr 
tartnameJİ görmek ıçın ber~t kçelerile beraber ıbale gtlntl bakkmda ._,0 ... eleli llY•P kararı M.UUU çaclar 20 Beheri on kifi.lik, mabruti lngiliz malından 
cle,e tirmek için 6 lira temini : on bet• kadar encllmelli dai- ittihaz ft Ueen tebfil' kararlfr Memurtn " 5 Belleri Oç kifildr, bqik lrtGıli lngiliz bezinden 
olan ~5-931 pertembe g&aO ••• olduğundan tarihi illndan itib V"tlAyet aafia iclaraiae muktezi olup miktar ve evıah yuka· 
mlye mtiracaatlan. d 'skenderpaıa maballeıin· ren ( 15) glln zarfında itiraza nda ghterilen çadır 'le yol alttı S • 2 • 931 tarihinden itibaren' 

98 . • adı a ı d "'"'" •· . . ·ı ec1·ı· . ... ....... _&. ---k d'I . ti M ._ fatih YUlllD yerinde nıcı. No la arsalar arasm a """ yevnai mubakeıae ""'110 etbrı m ı ı Jirmı • aacue -- uaya •aze ı mıı r. ezdir malzem• 
de 1714 1589 1586, tS8S hant• ·eaa1ı11111daki anaDlll metr taktt~e bilclmle ••kıab ikrar •• allhD ihale tan1ainidu itibaren nihayet bir ay zarfında villyet 
etre ,hande 63,33 metre murabbaı 111 k sablmak için ~k etmif addedileceji malOmu ol- aafia icl•re.i• tM'Cli 91effattur. MUtaabhidiri matlubatı m~ 

murabbauaa iki lira kıymet t.akdi~ oıu::ıneyi 1armek i~a her- mak Uzere il&,. olunur. meniD temamen t..Uminclea eonra tesvıye edilecektir. Taliplerill 
aallzayedeye konmuttur. Talıpleruı fi "f11iek için 10 lara mu- Şelzadebatı MaJat,a Til6yetl ... encOmen riyHetine müracaatları ılin olunur • 

... lenzım mldGrl8iftne mftzayed~ye 11,aaa .. 26· 3 -
931 Ferah sin~mada Kere te münakasası ... 

vakkat teminat akçelerile beraber ıbale · dai111iye nıüracaatlan. Buhara Hueaıi ) 7 kı ımlık şart 
pe11emhe ,uno aat 15 e kadar encüaıenı ........,. 111 t•ıllri •<ır 81.,, n •o. ..,.-. · iwet mektebi ıaildürlüjiinden· 
~ Hueld, .,. - E ... lan yu111urta ka~h ıtramive1tr. Koltuk: 2:5 kuruş. Yirmi . r metro mik'ap muhtelifiUcins ker~ste S.3-931 tarilal-

İPll Ma)'ll 931 nilıayetiae kadar JOzulllU 0 ..a...ameJİ ...... içil ne mlNflıf pe~be finO Hat l4 te ihaleai icra edilmek üzere 
zula m&aalraara konmuthlr. Tıliplerl• pn .. 

5 
ıı· --Lk 111utakkal eOnalr aJem,.,e .. ıo1u~uftur. Taliplertn 911rtnamesini gtt. 

tla 94 rsı• _.J.. ••.1' Dıere Orta,ay caddeaınde kiin mektebe ve müna1.•._ h.,.nn leYa11m m6cl&rllljlae m&raea• n, ' ticaret oua• Jttira1E ecl ldw lata b "-,,-
teminat makbuzıle prbıame •• teklif mektu:: koyarak Ilı•• Çar· ~ .... . 

8 
al lkbıadi Müesseseler muhasebeciliği .. 

1111cla kayıtlı oldujuna dair vesikaya m&bOrkl .__ .... ...- mm: ,... ~ 11 ılıtırda te.iaab ._aldrata makbaımna hamU.. ,..._ 
olm 6-J.9Sl ........... .... .... 09 .....- GECE BATAIUIANBSI ::.:..~ mektepte mltqekkil komııyoau mahau-. 

el•eai daimi,e wermeleri. 
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Seyrisefain 'j 
Mcr'kez acentası. Galata l'öprü ba~ı 1 
B. 2362 ~ube ııcenmı Sirkecide ,, 

Mühürdar zade hanı ise. 2740 

lra~zon i~inci 
(KARADENiZ) vapuru 5 

Mart Perıembe akşamı Gala- 1 
tadan Inebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Tnbzon, Rize, Hopa ya 

kalkacak ve dönüıte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatbane, Görele, Gireıun, 

Ordu, Fatsa, Un~, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğnyacaktır. 

Menin Pastası 
(ANAF ARTA) vapuru 6 

Mart cuma 1 O da Galatadan 

Çanakkale,lzmir, Knllok, Bod

rum, Rados, F etbiye, Antalya, 

Alliye Ye Mersine kalkacak 

d6nUtte Taıucu, Anamur, Fini· 

ke, Dalyan, Marmaris, Çanakkal• 

Geliböluya uğnyacaktır. 

Bln~ırın post1mr1 
Cumartesi, Sah, perıembe 

uat 18 de idare nbbmından 

kalkar. 
·• 

Blrh 1 H•::sprel~ks Poltlll 
CiDE s ,.~~:: Perıembe 

Sirkeciden hareketle Ereğli, 
Zonguldak, Barbn, Amasra, Ku
rucatile, ve Cideye azimet ve 
aYdet edecektir. 

T afai1't için: Sirkeci aalonu 
karlrıwnda Mizan oğlu ban No. 2 
IeJefon lat: 354 

Yelkenci \APU ,LAm 1 
Karadeniz postası 

Samsun •apM':rt 
4 

ÇARŞAMBA 
ptl akpmı 18 de Sirkeci 
nlabmmdan hareketle (Zonıul-
tlak, lnebolu, Samsun, 
Onla, Giresun , Trabzon, 
Slrmene Ye Rize ) iskelelerine 
uimet Ye ••det edecektir. 

Ta&illt için Sirkecide Yel
kenci hanında lciin acentuına 
atlracaat. Tel. lstanbul: 1515 

l __ z_A_Y_ı L_E_R _ _.I 
Aakert muayene cOzdanımı 

kaybettim. Yenisini al&cağımdan 
•minin hDkmtı yoktur. 

24 do}umlu Adil bin Mehmet 

TEŞEKKOR 

TUrklye Sanayi ve Maadin bankaın 
meclisi idaresi azasından elektrik mü-
hendiıd merhum Sait B. efendinin ge
rek cenazesi merasiminde hazır bulu-
nan zevatı kirama, gerekse bizi telg
:i'afla mektuplarla teselliye koşan ha-
yırhah dost ve akrabamıza, cenaze 
anerastmlnin onun temizliği ve dilrUs-

KüçOk harfleri ancak iyi ve mebzul bit 
ziya ile okuyabilirsiniz. Bunun için çalı~· 
dıgımz yerde iyi ve mebzul ziyanm 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
TDrkiye CDmburiyeti Merkez Bankaaı hiue aenedab kayıt muamele.i Emniyet Sandıfında yapılır. 

Satılık Mükemmel Bir Konak 
Istanbul enıvali eytam idaresınfien: .. 

Ha sene 
kabilinde 

hanımın istıhraz eylediğı mebaliğ mu
bu-idaremiz uhdesınde vef aen melruğ 

lunan Nuruosmaıııyede Kapalı fırında Cezrı Ka-
sım mahallesınde Nuıuosmaniye caddesinde 1, 3 
numaralı llargir konak satılıktır. 

Mezkdr konak 15 oda, 4 sofa, 1 biJyük kiler, 2 
mutfak, 6hald, Jkurnalı hamam ve maa oda ]a
hırla· bir de arabalıgı hdvidır.Bına harıcen boya
lı dahilen de yağlı boyalı ve ka,emkar ış eme

mükemmeldir. lıdır. Tf!rkos ve elektrık tertıbatı 
b6tiin orsa 900 zıı·a olup 544 zıraını konak 
ve müftemılatı ışgal etmektedır 356 zıraı da 

karşıs•n-bahçedır. bina Çağa/oğlu fırın.nın tam 
da 
iki 

ve köfededır. Harem, Selamlık daıreleTı ayrı 
kapılı, çifte merdivenlı ve bahçe ortasıncıa

dır. ıkametgah olarak ve iki kısım halınde kul
lanılabileceğı gıbı mektep, hususi hastane vesaı-
re olarak ta fevkalade kullanılabilir Mevkı ıtı
barile pek şerefli bır yerde bulunmaktadır dört 
yol ağzında olufu da ayrıca ehemmıyetı haızdir. 

Bu knnağa talıp olanlar ve daha lazla ma
öğrenmek is
Adlıye bına-

itimat almak, müz"yede şartlarını 
tıyenler her gün saat 16 ya kadar 

dahilınde lstanbul Emvaiı eytam sr 

miiracaat etsınler. 
ıdaresıne 

tlsfle mUtenasıp bir şekıde olmasına • ""''lnr.:!ıııW."'" ıım:::ı "'"::mı''""" r.ııııı • • 
bezil himmet eden Sanayi \'e Maadin _..: "'''s'''""ı'•ııııt'mlllııı11ııılUkııı111ıı• '"'ı""ılllıııııı: : . a=c: IŞIK TERZi MEKTEBi .... "'•'""111".-ıııııı 
bankası ve Şirketi Hayriye, Darüşşafa· ;i_ e 10 U U U ;~J . . • · · 
ka ve sair mUessesat rüesayi muhtere- €: F . . : ! Pana Tenı Akademaaı lzalarmdan Hamza zade Ahmet HulOsı 

:: \ e rengıye yakalanmamak lçın \i H şa•-• b 1 L-~-- k dil • K d 
mesfne, ıztrrap kinde iken şükranla· =~ PR . fij ve uret UJU"U ey er taranauau lpt e miftir. • ın ve 
nmlZI arzederiz. \] OTEJ 1 N ~~ erkek talebe kaydına bqlaamlfbr. Beyazıt Mitat na,11 cadd~si 

Merhumun zcvce•i Fatnıa, ~ kullanınız. Her eczabanede J~ 11
""'

11
'""""""

1""'"'"""""""""'°""......,'"1
'"'•••"""""''""""'"'"'

1
,.."'' "'" 

mahdumu Cemal • ~:ııır.:::::ınıı::: bulunur. ::::c.::mııı:: • 

M. M. V . Satın alma ko
misyonu llAnıarı .1 

Farkı fiyatı taahhUdUnil ifa edead 
yen müteahhide ait olmak tisen 
kolektro motör bir adet tel dikit 
nası 5 mart 931 perşembe günü saa& 1 
te Fındıklıda heyetimizde pazarlıkla 
Jınacaktır. Taliplerin prtnameeinl 
yetimizde görmeleri ve ihale saatin 
evvel teminatlarile hazır bulunma 

• • • 
Levazım dikim evi için 35.000 ld 

yerli malı pamuk çorap ipllfini b 
zarfla münakaşaya konmuttur. 
lesi 12 mart 931 perşembe gtinU saat 1 
te Fındıklıda heyetimizde yapıJacake.rı 
Taliplerin prtname ve ntimanele 
ıönnek üzere her ıün ve ihale 1&a 
den eve) teminatlarile birlikte 
namelerini heyetimize vermeleri. 

• • • 
Kapalı zarfla verilen f lyatlar 

ıöriildüfünden 558 adet .karyola 
mart 931 cumartesi gtlntl saat H 
Fındıklıda heyetimizde pazarhkla a 
nacaktır. Taliplerin f&rln•.. Ye n 
munelerini heyetimizde görmeleri 
ihale saatinden evvel temfnatlarl\e . 
zır bulunmaları. 

Jandarma ımal&than••I 
llAnları 

1 - 8'2 adet altı klttikUI pal 
aleni mUnakaaa ile satın almaeaktır. 

2 - Milnakua 2' mart 931 e m 
dif salı günü 1&at 15 te yapılacütır. 

3 - Palaska ntlmanesi imalltlwl 
de memhur ve mevcuttur. 

4 - Şartnamesi de lmallthaa 
verilir. 

5 - Ntimuneslni görmek, flll'bl•l....., 
ıfnl almak Uzere iturna talip elul 
teminatı mavakkatelerile beraber 
dtkpqada jandarma imal&,uaaı.eaı.-ı 
mUracaatlan ilin olunur. 

• • • 
Jandarma ihtiyacı için 2000 • 

3000 lirabk yBn çorap ateaJ 
mOnakaaa ile satın abnacakbr. 
Şartname jandarma imallthane
ainden verilir, mOnakaaa lS.3-931 
Çarpmba gOnll ıaat 15 te ja
dırma imalltbanesinde nJJlr 
cağından yevmi mezk6rda l\'r. 
)erin teminatJannı benberle
rinde getirmeleri llzımdır. 

Piyango mUdürlülünden: 

Numuneleri veçbile 400,000 
adet evlenme evrakile 800,000 
adet tek ve çift istida kq,dile 
50,000 adet noter kliJdı tabetti
rilecektir. 

Taba talip olacaklann evlenme 
evrakı için 7 - 3 • 931 cumarteai, 
istida ve noter evrakı için ela 
9- 3 - 931 pazartesi aaat IS te 
mlinakasaları icra edilecefiad• 
pey akçalan ile birlikte piyango 
mOdOrlOğOnde mlltqekkil tar 
yare Mubayaat komisyonuna mO
racaatları. 

r;~ AKIT:n·1 
~5:~! ~?ları 

Fransızcaya aıina - Ve Tfirkcıe. 
frınmca daktilo bilir bir Hanıma ihd,_ 

vardır. Galata Aleksiyadi han No. 8-8 

Acele aatıbk hane- Kadtrp ca
lebe yordu karşısında 27 No. la b .... 
3 kat onbq oda iki kUJU bir murbek 
üç helt iki sofa bir büyük hlbçe g&'
mek istiyenler içindeki Haa Ef. ye ta
liplerin limon iskelesinde 36 No. ya mil
rıcııtlan. 

Emllkinizi kiraya vermek .... 
için tramvay yahut fimendüfer yol_. 
veya vapur iskeleline yakın olanW 
tercih edilir. 9 • l t aruında müneadl 
kıyıt ettiriniz. 

Istanbul dördüncii Valafban altk
Union Kol 

Grip, Nezle 
HER 

ve Bronşite Karşı ı ü L M O L 
ECZANEDE BULUNUR 


