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~ 2 - VAKiT 5 MART. 1931 

~~:r~:::iy;:!!~~;;~i :!~~~li~~~ 1 Memleket haberleri 1 Rasrwı başpapasüığı ve siyaset! Qava haberleri 
malUIDdur. Eskışehir çit191 benkaaınde l)iin senenın en suğuk 

AaJJ'larca mühmel bırakılmıa hiaaedarlar toplsndıler Başpapas, ecnebi bır <AevJetin siyaı;i sebep . .. - . r . 
olan bir memlekette ve bir milleti Eskişehir çiftçi bankasının ıe- fere mebni azlettı,._i ruhani bir memurun gunu ı< 1 
hayatında bir çok eksikler ve ihti- nelik bisaedaran heyeti umumiye l5 Kar şehrimizde bir gün devam ettik· 
yaçlar olması tabiidir. Bundan haf içtimaı pazar günQ yapılmıştır. azil karar1n1 ·ptal etmiştir ten onra h:n·a açmıştır. Maam:ıfih i 

ka milleti kurtancı, esaslı bir siya- içtimada yeni mtırakipliklere sa- . ---- şiddetli soğuk devam etmektedir. Hat· ' 
setin tatbikatından memnun olmı- bık zıraat bankası mubaıebei Fener başpapası üçüncü Fotyos son,nlaka~ı olamaz. Fotyos, hiçbir vakit. ta. dün bu senenin en soğuk gün'U idi. 
yacak kimselerin bulunacağı da umumiye mlldilr6 Sait ve Eski- zam::ınlarcl:ı rok mühim, çok geniş \'e 1 aşka bir memleketin leh veya aleyhin· Hararet derecesi sabahleyin nakı 3 
fÜpheıizdir. Yüksek esasları göre· şehir halk fırkası rei'i Osman beynemilel mahiyet -re şümulü h:ı1z. hü d~ki hareketlere müzaheret hakkını ha buçuğa kadar dü müş güneş ~ıktıktan 
miyerek veya görmek i11temiyerek beyler tayin edilmiıler idare ve yük bir ~bası harekete girişmiş, onun iz değildir. Böyle bir hareket onun sonra ortalık biraz ısınmıştır. • 
milletin bütün düşünceleri ve duy- hesap raporları okunarak kabul tetebb~s ett~i. bl~ siyasi hare~et hak· derhal, 'fazlfesind~n atılm~sını ve he- Diğer taraftan Karadenizde pazar
gulan le§Vİf ve tağlite çalışılmı§· edilmiştir. Bankot bu ıene hi11e- kında ılk mbhım ıfşaat eıznrngn hl\Şla· men muha.~e~e ~dı!mesini ıcap eder. t.esi günU başlıyan fırtına diin hafifle 
br. Bunun için yer yer kuUamlmış darlara yüzde on llç nispetinde mıı;;tr.r. Fakat uçüncü F o~yosun yaptı~ ~u miştir. 
olan vasıtalar ve vesileler dikkate temettü tevzi edecektir. Bı~ tOrk ntanda§J olarak T~rklye- kadarla kalmıyor. lşın daha mühım Çok şiddetli olan fırtına gece yan· 
ve intibaha §ayandır. Buna rağ- Maarifte; de müte,·attın rumla~n ~hant ışlerlle ~fhası bundan sonra başlıyo~. sr başlamış kar tipisile beraber bütün 
men millet kütlesinin doğru görüsü LlSE MÜDÜRLERi TOPLASDILAR meşgul olmak üzere mtıhap olunan (Fotyos) bir rus rnetrepolidı hakkın giin devam etmiştir. Zonguldak liml\· 
ve iyi hissi bozulmamı tır. Üç ayıl i· d ı. 

1 
. dü başpapas (Fotyos) un perde arkasında da Mo~kova metrepolitliğlnden sadır nında bekliyen Vefa İkbal C küdar 

-en bir zamandan beri hemen bü t lı~e .:e orta _mf ektep m.u dur en ·nr ~e,·lrdfif bu giıli siyaset, Fener ba pa olan mühim bir emri iptal etmekle Rüstemlye vnpurları,fırbn~dan kara'-·~ 
·~ saa .1 ..ı:: maarı emanetın e maarı , 1 • t 'hi k dd t ho'-'U k"l" · · • J tün memlekette aptrcı;ım tetkikler· . . ı>&S ıgının arı mu n era a J n garbi Avrupa ottodoksluk ı ısesının d.. . . d . 

1 • • emını Muzaffer Beyin riyaseti altında ,. i k b .. kil . · t• k h ı uşmemek ıçın enu:e açı mrşlardrr. 
de bu hakikatı yermde ve yakın· toylanarnk m-leki hasbuhallerde bu e-.m. yere ,.~ .~gun \azıyc ı a n l'tloskova ile rabıtasını keserek onu ken Hilal Zühal Yekta Zonguldak BÜ· 
d ·· d ·· B J be b h ~"' · etmıyerek huyuk flliyasi maceralar pe· df k"Ji . ·ıh k . · . b ' ' ' • an gor um. ununa ra er a• lunmuşlardrr . _ . .. ı sesıne ı ak etme ıstemış \e u lent Canik vapurlan da Erevli lima· 
kik t • I h k"k • ' · şınde koştugunu en sarıh ekildc gos· ' : 

a e guz yuman ar ve a ' atı VEREM MÜCADELE . . hattı h!lreketle ona muvaffak olmuş- nrna iltica etmişlerdir. Limanın ağzını 
]d ... d b k .. t • l termektedır. ._ B d bf A . . o ugun an a~ ·a go~ Prmıve- en ı· CEMiYETiNDE Ba (F t ) . d"ği · ~ur. unun manası a gar vrupa fırtınanın şetirdığı tas ve molozlar ye· 

p.nlar da olmu~tur. Frrka.mın, mil- Verem mücadele cemi-ti dün HtlA· li t şpat~a~ to ydos hund~ev~ 1 gdız- Ortodoksluğunu 1\loskovanın siyasi tcsi nfden doldurmuştur. "' 
let 1 k · · ı.. l .T~ syase ı ı~a e en a ısau nrze e- . d . . 

ve mem e et 1ç1n en nayıT" 1 ve liahmet cemiyeti merkezinde mutat o- l' rın en ayırarak onu Fener sıyasctıne Jzmirdc de saat l:l te başlryan fır· 
isabetli programın kendi pro{l'ra· lan aylık toplantılannı yapmı•lar \·e ım. raptetmektir. tına gece siddetlenmiQ sabaha ka~ 

ld ğu ·ıı · · k d• · v "' "' • ' li Y •r mı 0 u na ve mı etımın en un cemiyetin faaliyeti hakkında bazı ka· Ba d k bf kaddem (Fotyoı) un bu siyaseti takip etme· dinmiştir. Fırtınadan limanda bula· 
le beraber bulunduğuna tam kana· rarlar vermi~lerdfr. nt an 1

1
1satl 1 rdzamOaln mu a ın' sinin en mühim saiki şudur: nan kayık ve vapurlar hasara uğramıf 

ati vardır. 1"118 me repo er n en ogyos n m . .. 
f 11'kamız milletin kendisine o- Zlraıt oda11nda bugün da biri latanbula gelmiş ve Fener baş- kanBikir lmJ UdjdelttenA be~kPariksJtelf A~gih· ~akat nufusçda zb~y~at. oKlmadmışt!~; Filır• 

la • · . d . toplenılıoık papası Fotyos ile uzun uzadıya görü~ ses n n, merı a sesın n. na esnasın a ırıncı or on -m en 
n emmyet ve ılıma mı en fiıp- · . F rf hh l t 1 kt it d 1 1 t D 1 .. , d · 

heli ve tereddütlü nazarlar karşı· ıstanbul zıraat odası bu,on tikten sonra, halihazırda vazife ve btletn: nb mukirl~ las arr opdanmbia •t a.l:e, s~da ıl~ wa <la mdışbı~: "'ka gGt alr kleknlıze 
d h • d k • saat on dartte toplanarak mayıa memuriyetinin merkezi olan Pariee av un u ıse er arasın a r ı ı u gı en agım ar a uyu · çıı a ı · ar 

llft eda • er9z_amdanf ısbpat e e~~ vbazı· 'ortalannda ar•lacak olan ,.i,.ek det etmf•tlr ve ifttfhat Tiicude getirmefe çalrşmak- \"İicude getirmiş bu yüzden kordon 
~ ır. ır e n unun ıçın un- h .r, T 

7 
• ' " • tad 1 B 1 bi k ıx.i kili t 1 •· ·1 d i l 1 ...ı Ü b ka ·· ·· ·· d k" 11 d ayvanat ıergıll hakkında tanzım Bu esrarengiz seyahat n ziyaretin ır ar. un ann r e ı & , rus · ramvay an og e en sonra ş emem ş,.r 

wkım &! 
0;km~.zd: .. ~.yı adb~ ~at ollunao talimatnameyi mOzakere sebebi ne idi? Msi idi. Bol~vikliğln llAnından evvel Körfez vapurlan da işliyememiştir. 

de .j!1°:'a .' • gok ugum te b k er edecektir Metrepollt Öl0f705 prbt Avrapada tus klUseelnin murahhaslan da bu kon Ticareti bahriye müdürlüğü limandaki 
·..:11_ mı ı;t!n ış1 tira k ~«: muta a .. atı içtimada serti jOri heyetleri de attodob 'ktlise&lnfn ':reisliğini ifa et- feransa iştirak ediyorlardı. Fakat Bol hasarat miktarını tesbit etmektedir. 
ucrecesım an a.m ıçın umumı re· lnt"b ec:1·ı k • ~ ... - 0 d rl §"iklikten eonra ras kilisesinin mu. W bulunduğum Cümhuriyet Halk ı ap ı ece tir • ..,..t çte e mektedfr. Kendisi, 'YUife ve memu • ORTA ANADOLUDA 
F 1__ _ b' 1 • Ziraat mektebi mezunları topla- yet, sonra milliyet itibarile Rastur. Ve nhhastarı bu içtimalara iştirak etmez 

1?1UU11na mensup me us arın ın· ki d t lidl i i •- oldular Halbuki din perdesi altında Anadolunun her tarafında da s~ .. n.._ 1 ·ı 1 · · naca ar ır. Moekuva me repo n n emr ne _. • 
wıap annı yenı eme erını muva· --H-• :ı-•• ı ı ~ıen ba siyaset oyununun tam ol- fuklar delıım etmektedir. Orta Ana· 
hk Üt 1 d • H ı·· ı·· nıalan mUmkUndur, bldlr. ) .. YA. d k x. m a ea e ıyonım. er ur u le • mUl fçin, ras klliseslnin bu konferan· oluya ,.e Trakyaya ar ya,,maktadır. 
şebbüılerimizde 1lhnm ve kuvvet - Te~l lntUaap kenınftdan .an- öloııYoa, din ve ruhanı vazifelerlni sa fttiralı: etmesi lbımgeliyordu. Eğerdir gölU soğuktan donmu~tur. 
ka ... 1 ·nP.timi~· h kr ra bugtJnkü meclltin ~"'"' tl#J. ifa ile iktifa etmfyerek siyasetle de it- O • b . . • 

ynag~ •0 • an mı ın . n . • vam edeceği al11lenl11or Bu 1~--•·r- ti ı uı.ı.· den bilhaMa Rusya aley- Metrepo1Jt Jngyos urıa teım ı~ln DUNKO HAVA 
nuzdak1 ıtımadı tekrar te,.elh edın· • "\' ..... ._.. 18 • ~ın ' Moskova metropolidint emlmam .,:ni • . . . 
ce milli m f1ru emize yü •· kt da ne gibi kanunlar mlıak~re edUecek- hinde yapdan ve Rusyada hıristlyan. 

1 
t· 

1 1 
d l\.andılh rasathanesinin verdiğı ma-

da-ftdrğ"meız t:mel"ın ne karudmareıaer tir.' tık aleyhinde tnzyikat yapıldığı eMSma d(Ftotyd~) at iptu bet k'::"ı·· o;ıl ve •arisehhav- lOmata göre bugUn rüzgAr lodostan .. 
.1~ • "" T d"d" i tih k d . i d 1 hta - i t . ti t e er e me:ı: u ı ıse er murn as· k h k b l tl 1 ırlmaz old ... b·r d h - ··ı .. - ec ı ı n ap arana an sonra ııt nat e en a ey r nun1ay ş ere ış 

1 
• 

1 
d d k b . i sece ava yarı açı yan u u u o ıt 

olaca.. ka:~fnde i':n goru mu!\ da meclis içtimalanna, dahllt nizam- rak eJmiş, bunonn neticesi Moekn met arının ıçt maına evam ~ ere u ı~t cnktrr. 
gı 1 

y namede muayyen olan ,ekJlde denm re Udi Serj ona memuriyetinden az· matarda rus ortodokslueunu temsıle --------------
C. B. F. U. REiSi po başlamıştır 1 1 

Gazi Moıfafa. Kemal edecektir. Te~ilAtı esasiye kanunu- l~tmek mecburiyetinde kalmıştı, Bu· • Polla haberleri 
~ T muza göre B. M. Meclisi milstemlr· nunla beraber Moskova metrepolidl, ÖloaYoaUn Fener ba§papaaından al· , ___________ _ 

MECLiS B~GÜ~ TOPLANIYOU ren in'ikal eder ve Utdldl in&I ı;ıiyasetle iştigal eden Ölogyosa gln- diit aallhiyetle bu kiltaeler ko~feran· iki otomobil kazası 
Ankara. 4 '.akıt. (Telefon) - Mec· hap kararından sonra da yeni meclis derdiği emirnamede (Şayet hatasını l· sında rua ortodokslağanu temsıl etme l 

lfs ~r~n (bugün) t?.planncak ~·e fırk_a· gelinciye kadar içtima ve müzakerelere tfraf ed«!rek onu tekrar etmiyeceğine si, difer kflfseler mümessilleri üzerin· daha O du 
da Yenlen karar muzakere edılecektır. de,•am eder. Bu fdirnalarda mn· ._;sz verecek olu~ vazifesinde devam de en müsait tesiri icra etmiı, hunlar Dün iki otomobil kazası olmuştur. 

J'ırka Jstanbulda bulunan fırkan· cut meclis bUttin haklanıaa ve alt.hl- edeceğini de) bildirmiş, fakat (Olog- <Fotyos) un bu hareketile ktliscler it· İnhisar idaresine ait .. 92 n~marah ka~ 
zası meb'uslan yarınki (bugünkü) içti- yetlerine maliktir. Her türlü kanuhla· ·os) bu hadlsevl daha evvelce musam· tihadı cereyanının kuvvet bulduğunu yonu idare eden şofor Saıt Ef. ÜskU· 
mada 'bulunmak lizere davet etmiştir. : rı müzakere ve intaç edebilir. Maa- ·nem olan bir ~lyueti tatbik için mü· FÖylemişlerdlr. darda l\leyit kapısında Seyit ata ismin· 

Bu içtimada Yunanistanla nktedilen maffh malt hususata taall6k eden ka.- tı:emmel bir fırsat tanımış ,.e bu emri Amerikanın en büyük kiliselerinden de birine çarparak ağırca yara1amıştır. 
ticaret ve seyrisefnin muka\'cleleri de nunlarla önUmUıdekl sene bütçesinin telAkki ettikten sonra şark kiisesinln olan (Holytrlnlty) kilisesi başpapası Şoför Hamdi Ef. de 2346 numaralı 
görllfOlecektir. ıyenf gelecek meclfı tarafından muza. en bU)1lk ruhanJ reisi olarak tanıdıft olup kiliseler konferansında Ameri· otomobilile Voyvoda caddesinden ge-
MECLlS REJSIMlZIN BEYANATI kere ve intaç edilmesi daha muvafık o- <Fotyos) ile görüşmek üzere hemen la.- kayı temsil etmek Uzere Parlste bulu çerken madam Kalyopiye çarpmış •e 

Ankara, 4 (Telefon) - ~ugün M. lur. tanbula gelmiş ve Moskova metrepoli nan papas Beekman bu münasebetle ynralamı~tır. . 
Meclisi reisi Kazım Paşayı zıyaret ede- bugünkü mecllain i#lmaları ne kadtı di tarafından sadır olan emrin (Fot- beyanatta bulunarak (Fotyos) tarafın Dun aktımkı yangın 
nk meclisin tecdidi intihap kararı hak- - Tecdidi intllıap karanlulan ıonra yos) un ruhani bir iradesile iptalini is dan ihtiyar olunan hattı hareketin bu Dlln akpm aaat yirmide DU-
bnda bir m~lAkat yaptım. l{flzı~ P~ıdevam edecektir ve intihap eınaında temi,ıtr. · kniseler arasında ittihadı sUratle te- yuou umumiye cİl'arında "Cümhu· 
Rs. suallerıme şu cevapları vcrdılcr: meb'u•lar intihap dalnlnin• ulduler· (Fotyoa) bu arzuyu yerine getire- min edece~nl söyleml~tfr. Parlsteki • t t · "d b · k y r t didi • • rıye ,. gaze esı ı are anesı ar-

- ann mec ıs ec :ıntihap ka· ıe mecıı. kendi kendin• dafllmtf olmaı rek Moskova metrepolidınln bir rus pa İftgiliz kilisesi başpapasr •e ortodoks, d k. b" d k 
,_,, verdikten sonra asgari kaç gün mı? pUr hakkındaki emrini bilfiil iptal et- l<IIIM ittihadının en kuvvetli mure,-vicl şısın 8 1 ır ev en ~angı~ ç~ -
zarfuula intihap neticelenebilir ı•e ye. _ Bugünkü meclis yeni ıelecek mee. miştir. otan ingiliz papası Anstiııth~r Cardev, mıf. fakat de~hal y.etııen ıtfaıye 
nl meclı. Ankarada ne zaman toplana· Hsin içtimaına kadar devam edebUfr. Bu suretle Fener başpapasr, sırf si· Amerikalı papasın beyanatını teyit ede tarafından sırayetino meydan 
bUlr1 Meb'slarm dairei intil••hlyelerlne ait· ya81 bir sebebe mebni olarak bir azli rek ~u sözleri s3ylemlştfr: verilmeden söndUrülmilıtlir. Yan· 

- Tecdidi intihap kanunu ahkamı· meleri meclisten mezuniyet ahnalan· iptal etmekle, doğrudan doğruya siya- "ittihat hareketi çok ilerlemiştir. gının sebebi, tahkik olunmaktadır. 
na göre tecdidi intihap karannın vila· na mütevakkıftır. Hiç bir meb'as izin· setle iştigal etmiş, ayni zamanda tabi OhUmUzdekl en mühim milşkUJlerden ----- _ - - - ___ __.. 
yetlere tebliği tarihinden itibaren as- ıiz bir tarafa gitmez. Maamaflh intl· olduğu memleketin harici siyasetine hiri, rus kilisesinin Rusya bolşevikliğl teriyor. Fener başpapası Fotyos, kendi 
far! 51 gün zarfında meb·us intiha·jhabatın son günlerinde belki muvakkat de müdahaleyi ifade eder mahiyette nin iltnından beri rus kilisesi murah· kilisesini garbi Avrupa ortodokslufu, 
hı neticelenir. llinaenaleyh yarın mec- bir tatil yapabillr. hareket etmiştir. haslarmnı konferanslara iştirak ede- anglikan kilisesi ve amerika kilisesi ile 
Ilı tecdidi intihap karan ,·erirse nisa· - Meb'ualann aylık tahıiıatları Rusya hUkumeti, kendi memleketin memesi idi. ArtıJi bu mAni de zail ol· birleştirmekle, bütün bu kiliseler ara· 
nm U Onde intihap bitmiş olur. Meb'· 350 liraya indlrUlrae bu par'V. Ue ge~ı. de ortodokslufu ister tazyik eder, la- muştur... sında sıla bir Jttihat tesisine hizmet et-
ualarm Ankaraya gelmesi için de bir- nebUirler mt:' ter tazyik etmez. Bu onun dahlU bir * * * mekle ne kastediyor? 
kaç gUn geçerse mayıs iptidasında meb· - l\feb'usların ~.>O lira ile geçlnebi- işidir. Bu siyasetin leh n aleyhinde Bu izahat Fener başpapası {Potyo- Fener başpapashiının garbi Avra· 
ulann Ankarada toplanmalan ve yeni leeeklerin~ eminim. Fakat tablf bu bulunan bir rus papası ile bir ttırk va- s)un ne kadar mühim ve geniş bir si· 113, f ngiltere, Amerika fle münasebeti 
meclisin içtima n müzakerelere başla- hayat biraz tasarrufkArane olacaktır. tandaşı olan (Fotyos) un zerre kadar yaseti çevirmekle meşgul olduğunu gös ne? 

2V"2AKlf .. nı tefrikas: 100 nuzuna takar vallahi... Hithir teY yap~ıyalım. Kadını hu· acele darabanl~rı ~ir a! yab:ır.. fi! 

- Baba bu saatte beni zaptet· lundluğu mahpe.te kendi haline ter A .. li Senaver Beyin evine kotar· 
mek için tımarhanenin azılılar hüc kedelim.,, demiyorum. Bugün hare· }ar. Orada yine mektup açılır. Bir 

. l kete gelecğiz fakat delice bir acele k d f ku k · b' ka ·· reaıne kapatma ısınız. •1 d ğ.l y 1 .1 S • 1 aç e a o nara yıne ır ç tur 
ı . b. d h d ı e e ı .• o u ı e.. ıraaıy e.. I" f • dT B • 'k f h k 1 - tı ıraz a a azıtırsan o a _ Babacığım ıizi dinlemek için u te sır e ı ır. u ıstı 9a are et 

olur oilum.: • . • içimdeki aceleci feytanı zapta uğra ni lclilin. k~ıı da muva~ı~ bulur:· 
- Haydı baba gıdelım, ya benı ~arak diti.mi sıkacaftrm. Hemen Her ıhtımale karıı üçu de ıı-

salveriniz gideyi.m... söyleyiniz §U saatte ne yapacağız? lihlanırlar. Ali Senaver Bey boy· 
- Buıüne kadar senin heveaa· _ Şimdi gidip Ali Senaveri bu· nuna bir çifte dürbün kayıtı seçi" 

Oilunun b~ çocuk~a. i.st_i~Hne' Ali Senaver biz ~ç kitiyiz. Onlar tına tebaiyetle it gördük macera lacağız... . rir. Cebine bir lıtanbul barit.,ı 
lalddetlen~n Falo.sOf hıç ~·~~fı~ı boz kaç haydut haberın var mı? Yeke bir facia mevzuuna döndü. Bundan _Peki aonı·a? kor. Çelebi fotoiraf makineaiDİ :." 
madan muteennıyane ·du§unuılerle yek te olsak bu azılılarla boiut- sonra uymıyacağım. Sen bana uya Ü .. .. . . . . Jır .• Bu hazırlıklarile Avrupalı l!d 
-'- d d K d k b. • h ? . . . - çumuz bırlıkte ıstılqaf a ya • ~· f G&Um&ama evam e er. a11ısın e ma ızım arcımız mı r.akarn .• Benım akıl ve ırşadımla • . . yah (turıst) lere dönerler. rılOIO 
ld ıd k • · 8 • l ili bu alık h "f' . . . nı mektupta zıkrolunan mahallerı . vızı ıyara tepınır. u sarıp - c ar .erı ''! mey• hareket etmek mecburıyetındesın. • • ta yanlarında ıenıt palto kabt. ,. .. 
n.zj_.. .. filoıof aon kelimeyi hı·. danda olmadığım temın edıyor: A 1 ? keıfe çıkacağız ..• Her cıhetı anlı· kal •1 ki h d' t üm , __ 

... J .. ._ n ıyor musun. ... 0 . 1. .... T hk"k ı ı e es ya u ı ere an ... -
tlrdilrten ıonra oğluna dönerek: - Bulunduğu evde burnunun u· - Baba bana zorla isyan etti- yacaiız.. ın ıyecegız.. a ı ah- andınr •.. 

- Demek ki ceplerimize taban· c~~dan ötesini aeçemiyen l~lll he· recekainiz... mız kendi h~~bım~za tev~fuk e· Doğru Fntihe yollanırlar. Bd 
caları yerlettirdikten sonra bu kan· rıfın nerede olduiunu ne bılecek? - Edecek iıyanın zararı ben- derse yarın gıdıp evı buacagız. Sa· semtin tramvay yolu sırtı irtifaıll"' 
h katil ıokak çetesile vuruşmaya Eve hücumumuz anında Binli Bet· den ziyade kendine dokunacak- na söz veriyorum itte!. • dan ta karşıki Topkapı tranı'1•1 
lldeceğiz. Şehir d~hilinde küçük ran Manda Rqide bir telefon e· tır. Aklını batına topla. Beni dinle. Babasının bu mülayim kararı yolu sırtı yüksekliği arasındaki gr 
Wr muharebe olacak... Sen, ben,!derae herif bizim üçümüzü de boy Bu vaziyet karşısında ben sana: üzerin~ Çelebinin yüreğini titreten (Bitmedi) 

\ 
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le .. nilen tablonun umıra11 

fikirler : Pldn 

Fakat pitin ıalUbl bir ad,,,,.. lıer 
11llnkl lfUe l/lzde glh aldltadar olur. 
o lfl en mtiauıwl MP'dte yapmola 
~'f'l"lk hedeflıu ""iru t.rakkl • 
dunlfl11 atar. 

ve Hedef 

Bir hedefe varmak ga11eııi ha11au 
u(e Ue tloldurur w kalagı daima 

züule tular. Bu la/lede mnaimiz da
ha 90k canlı ve daha ~k semereli o-

""· 

Güzel bacak 
müsabakamız 

RBY Mll'DDETINI AYIN 
ONUNA KADAR TEMDiT 

EDiYORUZ. 
G#Jzel 6aeak mtı.abaluunua 

iftlmk etleeek hanımlara ııe
rUeoek Nl/Wr lfin la,U. effi· 
lllnU on oOa bu11ün nllaa11n 
bullll/Ordu. KendUerince 48 
bacaktan en 11Uzel olan birine 
flmdiıle kadar wrUen reyler 
tablt edUmiflir. Bugin de 
alıntu:ak re11 varakalannuı 
t•nlllnden 1anra 11annld nüt 
luımızda e11 çok re,, alanlar 
bUdirUeceldi. Dün Vf' daha e
oelki günler reglerinl iatlmaL 
elmek lıtigen ve henüz inti
hapta mütereddit bulunan 
11üzden fazla okul/Ucumuzdan 
miidtletln lıif olmana agın 
onuncu gününe kadar temdit 
etlUmesini latigen mektup r t 
telgraf aldık. Bu karilerinıi
zin rey puslalannın elimizi' 
geçebUmni için Gl/UI onuna 
kadar temdit edigorıız. Bu 
tarUıten ıonra gelecek """ 
puüalan nazarı dikkate ma
alnf'f alınmıyacaktır. 
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insan edebiyat hastalığına 
nasıl tutulur ? 

Dedesinin karü - Kütüpane yapıyorum - Rüttiye 
mektebi izmire karşı ilk his 

- 18 - Yazan : Halit Ziya 

Açık Muhabere: 

• Eskişehir Türk inşaat Şirketi. -
4661 - -1665 - ıi670 - 4676 numaralı 

gazeteler gönderildi . 

.. .. - -----G UNUN . 
· siYASITİ 

*Devlet Demiryo/ları ve Limanları Deniz itilafı 
işletme umum reisliği kaleminde Şazi- lngiJterenin mesaisi ve İngiltere ha· 
ye _zahit H~m':'-a - Para adresinize ı riciye nazırı M. Hendersonun gayreti 
posta~ a verıld 1• ile İngiltere • Fransa . ltalya deniz iti-

* Kırşehir hukuk hakimi oğlu Şevki lafı imzalanmış bulunuyor. 
B. - Romanınızın neşredilip edilmiye· Fransa ile Italyanm deniz isleri Ü· 

ceği an~k ~kunduktan so~ra beJJi. o.lu~. zerinde anlaşamamalan, Lond~ mua
Isterı:ıenız bır kopyasını gonderebıhrsı- h d . i ek-''· bi h ld b .. ı..- d . e esm ınA r a e ırcuu.Jor u. 
nız. Londra muahedesinin imzalanmasile 

Bugünden sonra aiJe içinde bana bütün Mitat Efendi: Letaifi rivayatr, * Uşakta Yılancı zadeler fabrik<mn- neticelenen konferansın hitamından 
büyük bir mansıp teveccüh etti, öyle şe küçük tarihleri, kırk ambarile dağarcr- da Ali Haydar B. - Para postaya tev- beri İngiltere htikQmeti, İtalya ile 
ref ve itibar veren bir mansıp ki hayret ğı da dahil olarak ... Yalnız "Yer yüzün di edildi. F it"laf tf k · i ı 
ten, hasetten ve bu son histen mütevel- de bir melek,, yan kalmış diye ne ka- * Kotka Finland. Nll8ibullah B. - b'rJahnsayıMiı t eHırmde ıç ncça ışryodr, 
1. · 'h .. kk b. h lk · Ab i . di k d (T 1 . k' F- ı assa s er en erson enevre e ıt ısti zadan mure ·ep ır a a çenr dar iizülmüştüm. Sonra bütün evvel· onen z şım ye a ar er JO ı ın- . 
miş oldu; fakat beni dedeme daha zj. den tercüme edilmiş romanlar: Esra. land Nasibu1lah) adresine gönderili- "~ ~ır yerlerde Fransa .. ve Itaalya h~
yade takrip etti ve inkişaf etmek için rı hint, Londra biçare~anı, Kırmızı de- yordu. rıcıye nazırlanna tesaduf ettikçe bu ı
bir fırsat bekliyen meyillerle ne tara- ğirmen, Ihlamur altı ve saire ... Her haf * Uşak muhabirimiz avukat Rüştü tilatın bir an evvel tahakkuk ettirilme-
fa akmak lazımgeleceğini gösterdi: ta rengarenk kaplar içinde on altı sa- Heye - Aboneniz mektubunuz üzerine si için hiçbir gayretten geri kalmıyor-
Dedemin karii olmuştum. hif e1ik formalarla intişar eden yeni ro· üç aylık yapılmıştır. do. Diğer taraftan İngiltere, Fransa. 

Onun selamlık odasına gece misafir mantar. Yine e~kilerden (l\.lonte Kri5- "'""'""""'""""'"'"'""""'m"'""'''""''"'"'"'"'"'""""""""'11
" " " " "'""'"""'"' ltalya mUtehassudan, aradaki ihtilaf-

leri toplanınca. bana haber ge1irdi. Re to) He buna zeyil olarak yazılmış katı vardı. larr müzakerede devam etmekte idi-
fik lala en ciddi tavrile beni bulur: Lort Hop... Bunları hemen ilk günü gördükten ler. 
- Derslerini hazırladıysa gelsin! .. di- Bende gittikçe taşan ve dairesini sonra içimde: - Eh I nihayet barınabi Fransa ile İtalya arasında bahrl inşa 
YOT, haberini getirirdi. tevsi eden mütalea hevesi artık yalnıı lecek bir yer ... Diyerek medarı tesli- at itibarile rekabet bulunmaması, ter-

Hangi dersler? Bunu sonra anlntı- romanlarla iktifa edemez oldu: İsmine yet arıyan bir his duydum. ki teslihat işinin önünde duran ve onun 

Kulelere dair ... 
ıstanbul belediyesinin bir halin' 

bayılırım. Bir işi bir tarafıJY 
dan tutup muvaffak olamadı ~ 
hiç filtur getirmiyerek başka ti' 

rafını ele ahyor. 

Meseli sıhhat işini, su İfİ~ 
yiyecek işini, yani bütün b 
dünya işlerini haJledemeyiıı 
mezarlıklan tanzime, ölüleri bi 
zat yıkamağa, yani ahret işleril 
uğraşmağa karar verdi. 

Şehirde dilencilerin artma~ 
hergün şikiyet edilen bir haOii 
sedir. Belediye bunun da önU 

geçmeğe uğraştı; fakat muvaffJ 

olamıyarak başka bir tedbir aldl 
Dilencilere para verenleri cetl 
)andıracak. Bu tedbire ne buy~ 

rulur, hırsıza değil de gafle 
yüzünden kendi malını çaldırl. 
bir adama ceza vermek gibi b 

nm. tesadüf ettiğim her kitabı getirtir ol- O günden sonra, her sabah elimde ilerlemesine mlni o1an en mühim ma-
Ben, elimde kitap, mühim bir. huz- dum ve bu meyanda beş nü!'lha devam çanta, çant~mda -~ö~~e yah~~ 10~ yu- nia idi. Bu manianın velev muvakkat şey. 

zar meclisinde konferans vermege ~r- ettikten sonra kapanan resaili mevku- murta, belkı suboregı, pufboreği, YO- b' . . tad k lk Ak Bazıları: 
kan bir hatip vekarile odaya girer ve ta Keork ı'le Petrakı'nı·n mu··bahasele- kus başında yeni evimizden çıkar, ilk dır izamd anl ıtçıın· or and da hmasık, b' - A k kJ ..ı ... . ~ . . . . en z ev e erı arasın a a a sı ı ır - man, ıo a arımız p~ 
yedme otururdum. Bu huzzar eşraf· ripe hiç sabit olmadım dedemin gün· günlen Resmı Efendınin refakatıle. . . .. karanlık, beledı'ye ş'ırketı' sıkıştıf 

lia ·r ka d .. k " ' 1 h ı ı ç k k f mukarenete vesıle teşkil edebilır. Çun· 
tan. tta TI ayet er nın an mure • den güne kabaran bu kitap masrafına c a a sonra arı yapaya nız, a ma ı kü lt 1 il F b hrf . 1 .. sın da lamba koydursunf dı'"' 
k il. bazan k d k 1 b ı k ı d . . . . . . . k d ·d b d sa k a ya e ransanın a ış er u- r ep , o a ar a a a ı o ur t. karşı bir itiraz kelımesını ışıtmedım: rmına a ar gı er, ura an para ya . . v 1 
ki bu geniş odaya başka odalardan is- lakin heyhat: Her güzel şey gibi, ya- hudi mahallesini bir hamlede aştıktan zennde anlaşmalarnun a~adaki dıger sızlandılar. Belediye bu şikaye 
kentleler getirilirdi. Ben evvelce nere- vaş yavaş tavsıyarak, nihayet bir sı- sonra kendimi soluksoluğa Saaduna.h i~ti~A.fiar üzerinde en ~Ası mikyasta te lerJe alakadar olmadı değil, ft 
de kalınmış ise oradan başlardım, fa. cak mevsimde, bu gece kuaatlerine ha- Efendi sokağında bulurdum. Akşam üs sır ıcra etmesi de Umıt olunmaktadır. allah raıi olsun elektrik fiyatlı 
kat hikayenin mukaddemesinde bolun time verildi. Ancak ben bu işin için· tü, tatilde avdet için pek tabii bir refi- Bilhusa, bu anlaşma neticesi ola- rma zam kabul etmek feklin~ 
ınısanlar için hazan dedemin, hazan da den iki mühim karla çıkmıştım: Yaşı- kim vardı: Evliyazade Mustafa Bey ... rak gelecek sene toplanması beklenen bir kararla şirketin gözünü ayd 
pek cerbezeli olan Şeyh Şevkullah E- ma göre zengin bir kütüphane, sonra. lkimiz de bir yaşta idik, ve bizi yek- tahdidi teslihat ihzari konferansı mü-
fendinin gayet kısa bir mukaddemesi bütün hayatıma hakim olacak bir ede diğerimize takrip eden ailevi ve içtimai nasebetile vukubulan müzakerelerin etti. 
olurdu. biyat düskünlüğü ... Bu iki kara bir ü- sebeplerden başka mizaç itibarile mü· müsait bir mahiyet almaı:ıı bekleniyor. « Kullei Zemin » in ne otdır 

Bu ne ~a~ar sürerdi? .Bir s~~t; ild sa çüncüsü~ü belki en mühimmini ilave ş~behetl~r vardı. Ondan başk~ kendi1e Avrupada devam eden teslihat mü- ğuna bir türlü akıl erdiremediği' 
a~ .. Bu ımtıdat mese~esı sa.mnnı~ ger- etmelidir: Dedemin nazarında ailenin rınden hıç uzak kalamdığım üç bet ~r sabakası, umumi huzursuzluğun başlı· için kendimi anlayışaızhkla ittih,ı 
g~n d:ran ~a~ut g~vryen d~kkatıneh b~ takayyüt edilecek bir çocuğu olmuş- kada:.~ah: b~ldumb fakath~:~ar is:.s ca sebeplerinden biri olduğu için ltal- eder ve bu cehaletimi gizlemef 
mm ·uvve nı mu akazda e en ya u tum. na e. ı ehce 0 ursa u .mu 

1
1 

•
1 

~nDaahıç ya ile Fransanın anlaşmaları, tahdidi ugv raıırdım Şehir meclisi iıl 
yorgunluktan ve uy u an tavsıyan se- B .. .. .. k" sıl tesirini rüşti- munıs, atta mütemayıl de ı dL a t l'h t 1 d Uhi bi d sa- • • 
sime tabidi. Bir de, bütün gece hikaye hu utçundcu .. ardı~ a. ziyade, kendimi rahat ve sıcak uykusu esl 1 ak ydo un a m m r a ım sından hır çoklarının da bul 
. . . _. . ye ayn ın a gor um. . 1 m1 kı yı ma ta ır. b'I d' v • • h b 1 t 
ı le geçınlecek degıldı ya.. · .. .. ki . nun arasında penceresın n ca an • d J • ı me ıgını a er amca asa 

Müsahabe zeminleri hiç eksik değil Vat~nm bugunku çko~ut ~rı~ac .. "e nlmış ve üstüne soğuk bir kış rüzgAn· But ay mese esı eksildi. Bu k~Jlei zemin, her -
r Ç k ' t• .1 k d 1 d ti gençlerıne tavsiye etme ıs erım. um d 1 1 d"k"l ü bi d h. 

' ı: ~ ış ırı. ece a a~ a~ an a .. ana]· huriyet senelerinin mahsullerinden n.ın a ga arı o um ş r a am ıs- Şarki Avnıpanın zirai memleketle· ise, belediyenin onunla uğraım• 
·ak nıhayet ıdareye, sı)asıyata mutea . y 'd b' ı;;ınde buldum. rinde.ki fazla buğdaylara ne yapılaca- ı· ı· d G l'b ., 
. . d 1 . 'k 1 1 k 'd' başhyarak genve dogru gı en ır mu· 1 . . h dis . i . d azım ge ıyor u. a ı a epı 
lk dedıko u ara ınti ·a o unaca - ı ı. .. .. . - 1 k zmıre hıcret a esın ıcap e en ve tı meeelesini mitzakere eden iki kongre w B f 

Bana izin verilirdi ben de kapı per· kayese gozu de yanm asu 1 zamanı onu takip eyliyen elim ihtisaslar& bu ugraştı ve sonra eyazıt 
.lesinin arkasında hikayevi dinliyen u- geçsinler:, ·e milletlerin hayiltında pek muhitin ü!'lüten havası inzımam edince, toplialnmBafikktadtrr. DVaha evvdel bunadmhÜ· Galata kulelerindeki nöbetçi kf 

. . . kısa olan bu müddet zarfında husu- :o • mas reş e, arşuva a, ve a a . .. . . . k d" 
,akların sakıt alkışları arasında yme . .. .. İ kl . itiraf ederim ki, bu şehre karşı ılk za- b k k 

1 
d b ü il k lubelermı tamıre arar rer ı. 

ııefik lalanın delaletile yatağıma gi· !'itle her turlu engellere veı zoru far.~ manlarda adeta bir kin doydum; bir aşı a merl ez er e tu_nadm mRas on Dogv rusu da bu idi neol 
l d . rağmen son senelerde aşı an mesa eyı k. k' 1 ta b 1 -t_t b ld kil gre er top anllllf, ne ıce e omanya, ' 
er ım _ . k ki ın ı s n u a ve uı an u a ere 1 M . t . ld v b'l. • k'.A 

A]k ı , ölçsünler; o zaman sabıt olaca tır .. d .. ta . ti k .1 h. 1 Ytigoslavya, Bulgar stan, acans an, nesı o ugu ı ınmıyen ve 111 

ış ar... . gun en gune ar n ış ya ı e ze ır e- ~ 
Ömrümde bu vesile ile topJadığım yaşa:'"ak. hakkı~• ka~anabılecek olan niyordu. O zaman tahmin edebilmekten Lehistan ~ ~altık devletleri arasın- senin gözüne görilnmiyen Kul 

sakit alkışların, bazan samiinden biri- vesaıte hız henuz naıl olmaktayız. pek uzak idim ki İzmir yavaş yavaş da bir nevı ftılA.f hlsıl olmuştur. Bu Zemin ile uğraımakta ne maf 
nin tek bir kelime ile tefsir ettiği tak· lşte. tam yanm asır olu.~o~, lstan- beni kendisine bendedecek ve teshir devletler, garbi Avrupa devletlerinin vardı. Kullei ıema ile uğraşını 
dirlerin lezzetini unutmak mümkün de baldan sonr.a vatanın .. en m~hım beld~ kuvveti günden güne artarak nihayet yardrmmı temin ederek bu buhrana her halde, daha müreccahtı ... 
ğildir. Bende galiba günden güne kuv- si olan lzmır~e en .:u~ek ırfan. ve. ı- adeta aşıkane bir meftuniyet şiddetini karşı gelmeyi Umit etmektedirler. Bu- j ~ 
vet bulan bir emniyet, her takdire maz lim müessesesı hu ruştıye mektebıydı. bulacak. Bugün şu dakikada dUşUnür· nun neticesi olarak bütün Avrupa dev 1,opln. 14'f.t~ 

• • • t h... • • •• •• dük" l • •• 11tm11 ıtw1tnmummı ıt111 1 11uıı ı ıcıuıı uuııı ı1ttı ı ıı ı ıı ıı ıı ıını ı ıım ıı JWı uı111111 nı 
har oldukça artan hır nefse ıtıma a- Benı oraya ılk gotur erı gun ken, tür1ü türlU acı yadigA.rlanna rağ- Jetlerini temsil eden bir konferansın da k' L 1 'd ' F k t h.k. L 1 i · 1 d ı· d" v • kt b" b' .. l ım ay ı ı. a a a ım ay n sıl oluyordu kı, stanbul an ge ır ıgım her şeyden evvel me e ın ınasına men gençliğimin en guzel senelerine z vet edilerek şarki Avrupadaki fazla . • _., 
t - · · d k b· k b · teF f d'kk t tt' · d' ki b harap . . . ·· .. hından evvel, mtihap olundugu t<l.J' zmır şıvesın en pe aş a, ır . t - ı ·a e ım, ve sevm ım u • mırı zemın olmuş goruyorum. buğday meselesini görüşmesi takarrür . . v v .. . 
fuz tarzına okunan şiveyi takyit eden köhne, oraya gidinceye kadar geçilen Beni derhal üçüncü sınıfa koydu· etmi"tl. Davet olunan yirmi yedi dev- de, çetecıhge ve kaçakcrlrga muthış 
ve onun muhtelif edalarını tabiatile i- sokakların e'' lerine müşabih siyah bir lar yani mektebin ikinci senesine ... Be· 1 t hh 1 .. d . 1 harp ilan ederek Şikago yu temizJt 

d · · h d d ~. d' r F 'h dd' · ·· ' . i d e mura as arını gon ermış, ya nız ,,ı fa e eylıyen hır kıraat eyecanını a ye1· egll ı. 'akm atı se ının us· reket versin, tedrıs senes nin yarı an b 1 •1 JA•- d 1 .. d cegini taahhüt etmişti. Haydutlar I'' 
rfıı. d b 'k' d v • • d l\f b k b d \ T b i b f u mese e ı e a il..ll.a ar o mıyan uç ev te lA e erek, u on ı ı yaşın a çocugu tun en armaraya a -an, en e mu- ziyadesi geçmişti. e en u sını a 1 t hh .. d 1 ti 11 bu taahhütten haberdar olunca. 

ki b .. "'k b' rif t h'b' . ıı · b' h t b k kt b. . . h tt'1 e mura as ~on ermem ş r. san uyu ır ma e sa ı ı payesı- a a ır saray a ırası ıra an me e- kovmalarrnın sebe ını ıza e ı er: d k Ik k ~·k 1 ne yükseltmiş oluyordu. bin yanında pek mütevazı, pek mahi- ·_ Hesapta, coğrafyada kuvvetlisin, Konferansın bul.ac3ğ1 çareler, me- yamay .an a ara ~ı agoya .g.e 
Ben buna ehemmiyet vererek böbür yetkar bir şeydi~ fakat yeniydi, te- hele türkçen pek iyi, fariside de fena rakla beklenmektedır. ve bu düşmanın kazanmaması ıçın 

leniyordum, elbette; fakat asil ehemm.i mizdi. Güzel bir merdivenle çıkılırdı. değil ... Amma arapçan pek zalf. Bu ar· Şikağo ıehremini lrşmıştır. (Alkappne) nin bu mes 
yet verdiğim bunun semeresiydi. De- Geniş bir sofanın üstünde, sağ tarafta nıfta emsile ve ıtvamili ezberlersin de A rik d 1 )A t .. muvaffakiyetle neticelenmiş, Tonı 
d 1 d k d ·ı·v· d bl. 'tt' . .. .. . . .. 1 me a an ge en son ma uma a go . . . 

em e aramız a en ı ıgın en ı ı ı· aralarına bır kuçuk odayı almış ıkı bu rrelecek sene 17.han an arsın. Şik h d ti kı 1 Alk 67 000 rey fazlasıle ıntıhapta muvaf 
h.. l ı b ı d E .... . . re agonun ay u ar ra ı apo- • 

fak ası o muş u un u: smanı o- yükçe sınıfı vardı. Sol tarafta daha u- Bu kelimeler bana hıçbır şeyler ifa- . • . . . olmuştur 
nun tarafından tesviye edilmek üzere zun sokağa nazn diğer bir srmfla de etmedi. Onların ne ifade ettikleri- n~ bedlediyebı_n!ihabbatmm netıces~nt tes B ı.Ad.i Alk .

1 
t • . 

tstanbu1dan kitap getirtmek f · b'" ük h' . 1 kt 'kmedi bıt e erek titun te aasına et yerıne ta- u na se. apone ı e çe eı:ıının · diğer tara a nazır yıne uy çe ır nı an ama · a gecı m. . . . . . . • 
Elbette ben lstanbuldan celboluna· sınıfın arasından uzunca bir dehliz, ta Burada biı·aı durarak bu rüştiye vuk ve pıhç ıkram etrruştır. Şıkago be kagoda ne derece hakim olduğ 

cak kitapları yalnız bu gece içtimala- ötede teneffüs mahalline uzanırdı. Ol- hayatına ait hatırattan mülhem olan lediye reisliğine iki namzet intihap o- ve onun istediği takdirde neler yap 
rmda okunabile~~kl~re hasredecek ka- dukça büyük bir bah~e yeri, henüz ta- bir sahaya uğramak isterim. lunmuştu. . ğa kadir olduğunu bir kere daha 
dar ~fderun d~gıldım. Her h~fta. e~a- mamen inşaatı bitmemiş bir bodrum Halit Ziya: Uşşalı.i zade Bunlann biri M. Tomson diğeri ha tirmiştir. 
netçı Keorka elımde uzunca hır fıhrıst 1Til111ıtltl11tfll1 tltılllltlllmııınn11nn111ı1 11ıııuıun UllUllllllUlll tllllnıtllUtltllttn1111n1t1rntftı11nı111mıımnııt1ıtll1ttttllm .... - .. - ........ - .......... _ " 'R'IWl .......... "_......_ ............. w-ı~ ~ .. ıınnıııttııım nıımııııınııııuı ııııı.ıııurııınıtıllllltllllllllllllllllllllllll111111f111111Jflll111Ullllllllllllflllltlll111UlJlll11nllltnll" 
le giderdim, ve onun bana getirdikleri 
ni alırdım. 

Para?.. işte zerrece umurumda ol
mıyan bir mesele. Bu, Keork ile mağa 
zanın veznedan Petraki arasında tes

r Bican Efendi rüfekası lstanbulun ve • 
• 

"riye edilecek bir şeydi. 
., .. 
• 
• 

• . . 
•* • 

Maruf B. - Meseld evelki oece miU-

Emanetçi Keork o zaman lzmirle Is 
tanbul arasında belki posta idaresin· 
den ziyade iş yapan bir adamdı. O dev 
rin posta teşkilfttr o derece iptidai ve 
her türlü rekabetlere maruz bir haldt 
idi ki türlü ecnebi postaneleri kafi 
değilmiş gibi bir de böyle her nevi si
parişlere, münakalelere vasıta olan, 
hatta deste deste mektup götürüp ge
tiren emanetçiler '"ardı; bunla nn en 
mühimmi de işte bu Keork idi. Hele 
benim için .. Zannederim ki bu adamm 
lstanbulla İzmir arasmda azimet ve 
avdet günlerini en büyük bir takyitle 
takip eden bendim. Bican El. - Nedir bu haı:aların ha- hiş lodoslu, vapurda yalpa vurduk, 

O bana neler getirmedi? Bir kerre li? Bir gün açıyor bir gün kapıyor. durduk-

·, .... • • • • 

. -. - ' . 
- I' ~· ti 

t ••• , , . ,, . . ' 
~ • . ' •• o • o ' .· . 
?" t1 .ti 

'· . 
~· ... • -~ .• 

Bican Ef. - Azizim dünyada iki 1 
şeye aklım ermiyor, birisi lstanbul 
haV<Uına.. 

havası 

- Bir de bizim hanıma, ne ıa11ı~ 
giilecek, ne zaman lıiddetlc11ecek ~ 
tü11lü larkedemem ..... 
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Şarlonun Son 859rind8 bir dparçayı ~anSOr t oahnai, Amerikan tekniğinin bDyüklüğDnO gö teren ve muaxzom A 

1 Lon raya g 1 Ce i \'esait ianesile vücuda getirilmesine muvaffakı yet hnsı l olan b~u V 

k 1 d t ,. k t şar o e 1 n . . 6 filmin kuvveden fi'Je isal edilmiş en mühım no d sını teşkil ediyor. a ırmış ı, 1a a ............ •o<><> <><> o<> 

1 
5 

münferit haps~ mahkum edildi. 1 · l.E> D E H A K A R 

F ransa~a bir kadın 1 ~e~:u şiddetle tenkit ediyorlar · E M i L J A N N i 
lngiliz gazetelerı b Tarafından ibda edilen en müessir 

Meşhur Şarlonun aoo eseri olan 
•Şehir qıkları» bu gtınlerde Lon
drada g6ıterilmektedir. 
DOnyanın her tarafında olda

iu gibi ingilterede de filimler 
halka g6ıterilmeden e"eJ, ....-
16rden geçer 1 ve halka pteril
mainde mahzur olan filimler 
menedelir, yahut onun b .. 
nıanzaralan çıkanhr. d 

Şarlonun «Şehir lflklaı;1» 
0
:. 

Londra aanı8rUnOn darbeame ·
rım11 Ye filimin en ıtızel maasa· 
ralanndan biri çıkanlm:ıetisd 

ŞarJo, Londraya mu ketill· 
mGteakip, aau&rOn bu harebal ba 
den haberdar olmut ye der 
hareketi protuto et~:::::· tesiri· 

Şarlonun bu prot~. saııaarll 
Dİ r&atermit ve la~ıl::, ederek 
Şarlonun arzusunu 11 

çıkardığı manıarayı iadeye mu-

ftfakat etmiftir. 
0 

kardıfı 
1a-m pnalJrOn n çı 

YA 
filmidir. 

=:iC DON 

ARTiSTiK sinema ında 

göaterilen Ye Mary Glory, Jim Gerald ve Louis Trcoker 
tarafından temsil edilen yllzde yOz Fransızca sözlü ve ınrkılı 

DA(; ÇOCUKLARI 
muazzam ve muhtewem filmini görenler, hakikaten herkesin 
botun• fidecek bir film olduğunu anlamıılardır. iliveten: Gre
nada ufak bir pheaerdlr. BugOn: ALMA ESPANOLA İspanyol 
orkeatr111nın •eda mQsamereai. Yarınki Cuma 10,30 matine· 

•JC*E>PC sinin umumi dUhuliyeıi 35 kuruştur. :;ın::•::rc:=:il 

··==··~ Diter filmlerden daha cazibedar görllnen ~ -·.-,xc 1 z 

O ~ 'Vele!ı BUytık dehasını bu hafta 

p OPERA SiNE.MAS! 
Tarahndan irae edilen 

.... z ·mde görillmektedir. 
manzara ruı Şarlonun eon eeerhıde fnıflls eant&G tarafından ~ı'lrartı1a• kı11111den htr ealme • 

E HATTI US1UVA GUNEŞJ AL1.YNDA 
R MOkemmel filmde gösteriyor 

Led' Qyen namında bir lngi- .. Atıkıom kansını Gldllrmete vermekte haklıdır. Fakat cezayı 
liz ka~ını Pariıte sevdiği bir tqebbOa eden Ledi 0Yea gibi •alıfiyane bir ruh ile tatbik 

d benindemek için onun ka- bir kadına karıı bJa olunaCak etmek fransanıo namını lekeler.,. 
:::aıdOrmeğe teşebbüs etmiş merhamet çok mahduttur. lngiliz gazetesinin hllkmü bu 
- bunun ilıerine yakalanarak Onun irtiklbına teşebbOı et• kadar fiddetle karşılamasının ıe· 
.... tiği cinayet, ıon derece mUıtek• b b' F f 't b · 
mahkemeye verilmiıti. e ı ransadn mün erı npıın 

O rebdi. Bununla beraber onun beı k ı · b" b' tte olması 
Ver.ay mahkemesi Ledi veni ço e ım ır ma ıye -

sene mllnferit hapse mahkQm d B b b' d 
k.bab.tll. bulmuc ve onu beş se- d'l · k d h • b ır. u gi i mabküm ır o aya 

-r e ı mesı o a ar va ııyane ir ı k b' k' ·ı 
D. 

münferit hapse mahküm atı ma ta ve hiç ır ımsc 1 e 

e-.-ı.ıı'r. harekettir ki bir insana değil bir görüşememektedir. Hatta bu gibi 
un•"· hayvana bile tatbik etmek doğru f • • 

Ledi Oven'in muhakemesini ala· değildir. mahkumlar gardiyanlık vaıi esını 
ka ile takip eden Londra gaze· Münferit hapis, bir ceza değil ifa eden ve onlara yemeklerini 
teleri, onun münferit mabk Cı mi- bir işkence dir. Bu işkence en• getiren k dınlarla d gôrüşmek· 

yetini §İddetli makalelerle kar~ıla· giziıyonlardan kalmıştır. Bu gü· ten memnudurlat. 
imflardır. nOn adalet mefhumu böyle bir Mamafıh bu h11küm temyiz edil-

(Deyli Ekspres) gazetesi bu cezayı kabul edemez. mit bulunmaktadtr. Temyizin 
mDnasebetle yazdıgı bir baş ma- Fransız hUkOmeti, Ledi Oveni hükmü naksetmesi beklenilmek· 
kalede şu sözleri söyliyor: kabahatli bulmakta ve ona ceza tcdir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •••••• 

el •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~d !!~e . e . 1 e~e zorla girdmediğin;, evdeki kandaki neşriyntından dolayı 

Eye zorla gırmek kır~~'"!0 mUsa~dcsile yerleı\ik- fabrika sahiplerinden Hayri 8. 
Jerını ılave etb. taraf d "Son Posta aleyhine 

d S M"dd " .. . ın an ,, ava 1 . .~. eı umu mı, gerçı zorla gi- açılan hakaret davası, dün ls-
rıldıgı a.nlaşılam~yorsa. da, eve tanbul üçüncü ceı:a mahkeme in-

.. b 1 'kino ı ceza mahkeme· 
tan u 1 • • 

• d. n yenı bır davanın 
sınde u 

rO'yetine bef lendı 

b l 'k"nci ceza mahkeme· Istan u ı 1 .. · bir davanın ru
sinde dün yenı 
yetine başlanm~ştır komisyoncusu 

Davacı ya~seyin B. le zev· 
Kozma Ef., HH kiracı sıfatile 
ceıi Meliha · 1( . metrukeden 
oturdu~ ~df kl~rini iddia edi-
eve zorla gır . Hüseyin B. 
Y D a edılen . . 
or. av d' · b rıncı fU· 

iıticvabında ken 11~ i ~lduğunu, 
bede komiser nıuavınsıfatile bir 

bu . şek~lde gırmenın kendı de neticelenmistir. 
kendıne wıhkakı hak mahiyetinde M bk neşriyatı umumi 
bulundugunu, bu itibarla ceza a eme,. b' . d -
tayini icap tt' w • • · ı . .. d. surette ten kıt ma ıyetın e gor-

l\1abkemee ıgını 11=-endsur ü, müş hakaret kastı bulunmadığı 
ı evve a avacmm • . . 

o tarihte evde kiracı aıfatile kaydile beract kararı ver~ııhr. 
oturup oturmadığı anlaşılmak Edirnek epıda dokuz yerınden 
üz.ere, kon~ratnamesinin celbine vurulan adım 
karar verd ı. Edirnekapıda Kerimin kahve· 
Emlak ıahtek6rlıQı maıeltai sinde laz Muharremi öldürmekle 

Papas mekteplerine att eml~k maznun Hasanla Yusuf, Osman, 
s~hteki~hğı meselesi hakkında Mehmedin muhakemelerine dün 
kı tahkıkata devam ol!'lnmakta- Iıtanbul ağır ceza mahkemesinde 
dır. Talıkıkatla mOddeı umumi başlanmıştır. 
muavinle__rinden Necmettin B. Muharrem, dokuz yerinden 
meşguldur. ı H t ·ı d'" , vuru muştur. asan, evı , ıger-

' A lpulh.ı,, davasında karar Jeri cUrmü ona atfetmişlerdir. 
veaildi Muhakeme, Hasamo yaşı sorul-

"Alpullu,, feker fabrikası hak- mak üzere kalmıştır. 

llltetea: NE L s o N Rö vüsii MOzikbol fantezi 

A Yanald Cuma gOnU Hat 10,30 matinesinin umum •= == = 11. 1111 =~ .. dühulfyesl 35 kuruştur. ~ • 

@ ® ~~ · 
John Boleı Laura La Plante 8 

MARSEYYEZ 
~ 

Limanda -lZNlKTE ASRI BALIKÇILIK 
TESİSATI 

Jznlk &'llUnde asri baJrk~lık tesf a· 
tı \1Jcad• retlrflm11fne karar •erllmif
tir. Bu lele mlfllll olmak ve mahallin 
de tetkikat yapmak Uzere balıkçılık 
miltehaıııaı M. Veberman blrknc gil· 
ne kadar bnllt rf decektlr. 

SİGORTACILAR iTFAiYE 
HlSSESININ TAHSiLi iÇiN TRAZ 

EDiYORLAR 
Yeni belediye kanunu mucibince I· 

gorta şirketleri kaıan~lanndan bir 
kısnunt itf alye resmi olarak belediye
lere ,•ermek mecburiyetinde bulunmak
tadırlnr. Belediye ba kanun müna e 
bctfl.c igorta şirketlerine tebllğnt ) a· 

Paslillerl MükeJDmeldir 

8ÜtÜD ettıane •e ecıa 
depol:ırınc1a 

satılır. 

V A LDA 
lımlnl taşı.ran kutular 
deranüııd talep edinlı 

parak itfaiye hisseterlnfn ayrılmasını .=
i temiştlr. Halbuki sigorta şirketleri mektebi rnunllimlct'ind n Enver DeJ 
buna itiraı etmek~ ve itfaiye bedelle· gel mi tf r. 

rinin kendi ka:ıan~lanndan değil sfg~r- 'I AS Jt' lYE EDİLEN lSKAN 
ta ücretlerine ilave edilmek suretıle " " 
halktan mütesavfyen alınmasını i te- MEl\fURI~ARI 
mektedJrler. Sigorta şirketleri aynen On ay açıkta kaldıktan sonra bir 
hükömete de müracaat etmişlerdir. ay e el ta fiyc)e tabi tutulan 1 knn me 

Vl1&1ette 
- iKi TAYlN 

murınrının n~ık rnna lnnnın on- hava
lesi gelmiştir. Bug ünden itibaren ve

rilecektir. 
ı tanbul orman fen kontrölü Zeki . 

B. Zingal ormanlnn fen memurlufunn Açıktn kalan memur lar tasfıyeye tA 
tayin edllmlttlr. bi tutuldukları için ürayı de\ l ete mu. 

Zeki Beyfn ;,·erine yUk k orman racaat etmişlerdir. 

mllbadil bulunm~~ ,. idaresine 
ev temini için 1•5 • an radan ka
mllracaat ettiklerını, 0 d 0 eV" 

rar aldıklarını ve h~ld- eEsasen 
de oturduğunu söy e 1' 

Tefrika numarası ı ~ 
d nıüe!liO 

Yazan •Garp cepbeıln e "" 

şehrin ) Ol un~ t~.tu)or~z. Kfli elerin ,.e mavimtrnk ... Ağzı mail bir \'8Zfyd ande anlıyorum .. Bu eller siperlerden ' bir §CJ söyli)~cc 'rirn .. Heniiz ba ladı .• 
çanları rnuzlım gola:~ıenn~ kamerin ay almış, hu sima artık ert bir onbaşı geliyor. Beni takip eden harptir, önUnı Odada Joı·J Ra he taba! ıt o1Iel j. 

dınJattığı ~~ada.) u~seltiyorla~. Yu. iması değil , za' allı bir m üYezziin yü- de dikilen tehlikeli, akin fakııt beni >onu dolabını~ önuı~d c duı U) or. ımn-
ü ·oruı. :Kafıle~~:ı gıttikçe büyUyor. zü, insanlığından nedamet etmi b' r cezbedecek kadar iddetlf huyul{t harp

1 
de tuttug u bu) uk im 1 R)a p rç ını 

r >de biri bir kagıt fener yakmış. .. bir mahlukun meyu çehre idir. Jşte on ha tir. İfte ... O beni kapacak- Boğazım· ı ık altında pı rıld ı) or. Bcnı örünce 
Uerk duuluyor: r öldüğli 1.amnn bu halde bulmua.tulc. dan bir haykınt kopuyor. Sonra ileri tebe üm ederek di~or ki: 
şar ı 'tt"" · :r • Bamburga gı ıgını zanıa~.. . Deh etle titriorurn. Soğuk bir dar· onlara doiru ko9uyorum .. J\alabalığn - ~ ann l ınl' tc ad uf ctt irndl'n 

anda bir mfktnr yurUyoruz be enseme çarpıyor. Korku tekmr iç'· karışıyorum ,.e diğerleri ile hernbcr memnunum Eı n t. Snn u mı tım. 
Or~ir açıklığa '·arıyoruz. Ye~i kt- mi knpladı. Sanki havnd mer milerin ,·ar kuvvetimle şarkıyı SÖ) lüyoruru · Hul ::ımadırn. ırın idıl oı um .. 

sanr? b. ağacın maktaı knmerın zi. uğultu u dııyulu)or. gök rnuthl9 bir HambUrga glltlm bir zaman ıkn rnd tinifo rn ı , ı·. z hmctle 
nını ırda parlıyor. mvrık biı· dal terrakn ile pntlamaga hnzırlanıormu~ Saltdım ç~k dolmuı t.Uımı kekeJi;>orUm< 

ya ı altı~ ·ığını üzerine kon.muf ... ._ gibi .. lçimden: /ımlm nedir h~ tormavın - J or.i .. gıtmı)or un d ı mı? .. 
bir topr ) da bir hayal dımafım· - Kuru bir daldan ba ka hir ,.ey Adi kuım, halim l/(Untın - Gidi) o um d d' 1 
A)'11i zaınan D ~ka bir toprak ),ğını, değil.. L~d,·ig Breyerln evinde henü7. ısık ) ni z rnnndn b ile t ·ı dl· 
dan geçiyor. c\zarınıa çarpıyor. O Diyorum. Fakat içimde hUJ;, bir tlt \'Ar. Camlara çakıl taş!arı atıyorum. yor. Tekrar ~ r ol t 

1

1 
< e 

bnşka hir dal n ·nde dehşet \'erici reyi var. Kendimi rahatsız buluyorum. Uıdvig fnip bana kapıyı ac;ryor. l\fer- amele i hitm \ ın h. ·' t ıe~ mu 
.. ğ ı üzerı ) 11 . A bl JAh d . c "or. t pra.k yı ın (Himt.1 to" e erı rkamda oldukça mesafede Alber dh·eni ~kaıi<en r ~ H urarnk l.'Ji· Ba!=ıımn biı çel ic d 1 • • • ·lı · 
~ vaıivette on ba 

1
k )'a sarkık elbi t· genç kumral kıza refakat ediyor. On· ni sıkıyorum. Hafif sedn ile diyorum Juyoru m \,.. L:ı. 

1
' 

1 rnmı gı 1 «>-
bır • b 1 ar a 1 · " u ' o ı ) oru m · ak dolu aş ,·azlyette duru· arın )anına gitsem olmaz, fnknt yal· ki: _ n bu h t · 
t?P~zerinde kan nka~otu. nQıklan <"A· nızhğa da tahammlil edcmiyeceflm. - ı.advig hAli harp olduğunu zan- c , P , i or 

1 
anh or nrn un?. 

sı wzı da toprak Bu adıım he. Yarasa knn tir korku etrafımda gerse- nediyorom. _ E t l , 
yor .. A: lannııs sarkıyor. ğını üzerin de ri l>ir h ldP doln ı)or BHt o heni an· Durdu. Gölgede gözlerini l!'Öril 0• bir f ;'e an 'l rum 1 nt bundan 
mura u ası He kurn >1 

·orgun hirl)or, beni )akaJnmak için uz ttığı so- rum. Al~ak S<'dn ile ordu: S n 
1 yeti mecmu ·unıus t-:ılınt~ ~rı ımpnlı ğıık buz gibi ellerini hissedi)orum. O - Sen de onu keşfettin mi'! Sana v • ıua \ l')C 

·narl\cn ll) G"ıterı ~·· • or. 

1 
o) dırrror. ,o 

toplanarak çocuğu an · 

Erik Hari11 Remargıre 

Geç vakit birçoğumuz (llitmcdı) 
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Greta Garbo ile Marlen Di· 
yetrih arumda Avrupa ve Ame .. 
rikada mukayeseler yapmıya 
kalkıtblar. Fakat yüksek sau'at 
&leminde bu mukayese hayretle 
kartılandr, ve dediler ki: 

- Greta, mukaddestir. Diyet· 
rib iıe arzidir. 

• 

LUPE VELEZ 
"Hattı tlstüva J:'UDeşl altı oda,, filminde 

Brodvey Melodi filminin ta· 
mtıp sevdirdiği Anita Page'ı bu 
resimde evinin bahçesinde görü
yorsunuz. Son zamanlarda ma· 
sum, fakat istediğine nail olan 
kız rolJerinde muvaffak olan 
ve bu rollerde pek sevilen Anita 

~ :ag2.!~=mel bir e:_'!!,~nıdı~ 

MORIS ŞOV AL YE ile iki arkadaşı uzun bir otomobil seyll 
VE MUKALLiTLERi hatinden avdet ediyorlar. Müştereken 

Ah mnkalJitıik. Kanımıza işlemiş. ikamet ettikleri e\·lerine geldikleri za· 
Hiçbir yeni artist meydana çıkmasın, man bütün eşyalarının haczedildiğini 
hemen onunkinin biçiminde kostüm- ve bütün servetlerinin yedinde mevdu 
ler ısmarlanır, onun gülüşü ayna kar- bulunduğu bangel"in ifhls ettiğini bina• 
şısında gün1erce taklit edilir, söyledi- enaleyh on parasız kaldıklarını liğre· 
ğf prkrJar ezberlenir, filmine sekiz niyorlar. 
defa gidilir en küçük jestleri ezberle- Aı1ık bu üç arkadaşın eU.~rinde bir 
nfr, bundan sonra da kendi,.inden bah otomobilden başka bir şey kalmadlğın· 
sedildiği zamanlar küçük ismile anı- dan otomobili satıp sermaye edinerek 
hr. Mesela Moris Şöva1ye, taklit edi- en işlek bir şose üzerinde bir benzin 
len artistlerin en başta gelenidir. On- ve otomobil malzeme deposu tesis edi· 
dan "Moris., diye bahsederler. yorlar. Bir müddet sonra fevkalade 

Evvelki gün, güzel sanatlar akade- zenginlerden birinin kerimesi olan Lil· 
misinin 49 uncu yıl dönümü münase- lt yan bu deponun esaslı müşterisi olu• 
betile bir toplanma yapılmıştı. Bura- yor, ve hangisini tercih edeceğini bilt4 
da, karikatürlerile tanınmış M .Bey, bulda alındı. - sin sahiden bir derdi var. O Avrupa mediği için üç arkadaşın herbirine ııy 
ortaya çıkıp şu suretle ke1ame ağaz ey Eserin en güzel tarafları da esasen Bu bacaklar, bacak müsaba- dan sevdiği bir kadınla, dönmüş bulu- rı ayrı kur yapmağa başlıyor. Fakat 
Jedi.. bu manzaralardır. Fotoğraflan alan kamıza ittirak eden hannnlann nuyor ve ecdadının an'anesinden uzak- vaziyetin bu suretle temadisine esasen 

_ Ben bundan 'üç sene evvei bir ı:.ar san'atkar Kurt Kurant, (Kamerde ka- değil. Sadece pek yakında latan taşarak üstelik bu kadm1a evlenmek te imkan olmadığından Lilyan, babasının 
kı bestelemiştim. Bunu Meris almışs ve dm) f.ilmin~n. fot?ğr~flann! da almış- bulda gösterilecek ?lan ve Sü istiyor. evlenmek niyetinde bulunduğu Edit dö 
Amerikada blöfün geçtiğini bildiği i- tı. Çok kabılıyeth bır fotograf. Is tan- Karlo'nun oynadığı f ılmden alın Derdir.in ortağı kardeşi Mi' den baş- Turkov namındaki kadının ,·erdiği ak· 
çl• kendi malı gibi kullanmış fakat bulun şimdiye k~.dar hi~ alınmam~·şl mıı bir sahnedir. ka kimseye geçirdiği buhran]arı, üzün Ja istinaden bu üç delikanlıyı ayrı ayrı 
muvaffak olamıyor filminde dinle- manzaralarını, guzel zavıyelerden go- . _ tüleri anlatamıyor. Fakat ihtiyar am- birer mektupla bir kabareye davet edi-
dim. Muvaffak ~lamadığına delil rüşü de san'atr hakkında kafi bir de- ı ler .diyarı., ismindeki operetı de o~at- ca.sı Çang'dan bir şey gizlemek kabil yor. Bidayette gideceklerini biribirle-

de •'ımdı' 0 11111 rkı'-·ı be ·· ı· .. liJ. maga karar veriyor. Bu eserde Rışar değil. Gizli bir dairede, korku ve heye- rinden saklıyan bu üç genç kabarede 
Y -s- .J n soy ıyecegım, . . . F 

"'Öreceksiniz ki asıl .. ff k b . Öldüren adam fılmının birçok hata- Tovber oymyacak ve ran~ Lehmar can içinde yaşıyan Liza'ya gün geçtik- kızla buluşunca bunlardan Lilyan'ın 
e:. muva a " e h k ·· d ·d d kt b h ih b • v· nim. ları var. Bunları er ·es gordü, tekrara a orkestrayı ı are e ece ır. çe u ayat azap vermeğe başlıyor. tere e aşladıgı ılli fena halde hid· 

S
• ıı.,1 B . k d. kJ·d· . hacet ok. Şehı·in en tanınmış simaları davet1i Genç kadının bütün bu yalnızhğı için- detlenerek Lilyan'ın pederine kızının 
onra, H • e) en 1 ta 1 ını ya- ·· · • · f") • ı b ı ı K"" ··k küçük J d b. t k t ıı· · O d b h k 1 h b. hl·"k ld .ı....ı 
Ş.. 

1 
. t kl'd. . Ah Soylendıgıne nazaran ı mm a man u unuyor ar. uçu grup ar e ır e ese ısı \·ar: a a riye a -r sız, oppa ır ma u o u5 .. nu 

paa ova yenın a 1 ını yaptı. Mo h k tı · · · O d h ı· d t 1 k uşuluy H b·t· k k k 1° k d. t 1t 1 ~ ·· tah k b rf h M ca nüshası da a uvve ı ımı~ ra a a ın e o uru nıuş on . . or... er- za ı ı çı an ,.e sı sı ge ıp en ısini nezare a ına a ınmaga mus a u-
~ a ... Jan Anjelonun yerine Konrat Yayt ke~ Asyalı prensle başvekılın kızı Lisa gören çocukluk arkadaşı Gustl. Beri Junduğunu sert bir lisanla söyUyerek 

oynuyor. Bu filmin almanca nüshası- arasında gizli bir rabıtanın yaşadığını yanda Çang, prens Su Çong'u, mem!e- ayrılıyor. Fakat Lilyanın babası deli· 
DAC ÇOCUKLARI nın da getirileceği söyleniyor . biliyor ... Pek çok defalar yarışlarda, ketin en büyük ailelerine mensup dört kanlıdaki metaneti takdir ve kendine 

- Artistik'te - Filmin artistleri umumiyetle, ayrı eğlence yerlerinde beraber gördükleri kızla evlenmeğe mecbur ediyor. damat edinmeği kafasına koyuyor. 
Haftanın güzel filmlerinden birisi ayrı iyi oynuyorlar, fakat bir ahenk- için epey dedikodular yapılıyor. Hal- Yabancı beyaz kadını bir kardeş LiJyanın babası, Edit avukatlarlle 

şüphesiz (Dağ çocukları) dır. Haftanın sizlik Yar. Muhtemeldir ki bu his bize buki o vakte kadar Lizanın, sefaretha gibi sevmeğe başlıyan Mi, Gustı'ile be- bilmüşavere büyük bir benzin deposu 
gilzel filmlerinden biri dedim, çünkü hataların Yerdiği soğukluktan gelmi~ ne ataşesi genç Gustl'ile evleneceği ta- raber kaçmalarına yardım ediyor. işin şirketi tesis ve bu deponun idaresini 
bu hafta bütün sinemaların film1eri olsun. sanur olunuyordu. Lizanın babası da farkına varan prens buna mfmi olma- biribirlerinden ayrılmıyan bu üç deU
g1lzeldir. Mari Bell'in aşık1arı memnun değil, bu izdivacı memnuniyetle bekliyordu. ğa kalkışıyor, fakat ölümün bile genç- kanlıya tevdie karar veriyorlar ve bu 

Dağ çocuklan, pek güzel başlıyor. birisi diyor ki: Fakat bugünün kızları o kadar değişik leri yıldırmadığlnı görünce ister iste· kararlarını da bir hile ile delikanlrla· 
Perde açılınca bir şarkının temposuna - Niçin filmde bu kadar az görü- huylu ve hoppa ki... mez sevdiği kadını serbest bırakıyor ... ra kabul ettiriyorlar • 
uydunılmuş üç çift ayağın kızakla nüyor, sonra, kendi kabiliyetine uymı- Lizaya gelince mi? O da prensi ha- Neş'eler Diyarında küçük kardcşile, DelikanlrJar işe başladıktan sonra 
kaydıfı gözüküyor . yan bir rol almış. Bir defa olsun ya- kikaten sevmeğe başladığını hissedi- yıkllan hulyalarının acısı altında czi- kendiJerine tavsiye ile gönderilen kA· 

Sonra, filmin ortasında Sempre i- kından bir aşk sahnesine şahit olama- yor. Kol kola temsili seyretmek üzere lerek yalnız kalıyor.,, tibenin Lilyandan başkası olmadığmı 
simli bir şarkı var, ve alelUmum, bü- dık. localarına giderken prens ona: "Mem- Temsil de bu suretle bitiyor. Alkış- görünce bun1ardan ViJJi bir kadın n
ttln eserin musikisi güzel. Kızak :)a- Aşıkı şuridedil haklı amma, onun leketime döneceğim. Sen de benimsin. lar çınlarken, herkes memnun bir hal- yesinde mevki sahibi olmağı nefsine a
rJ§lan, atlamalar, gece karlı dağlarda perdede istediği şeye, burada kendisini Benimle beraber geleceksin... razısın de evine dönerken prensin locasında ğrr buluyor ve, makine ile LiJyan'a bir 
r§lklarm akisleri, pek güzel. pek yakından tanıyıp ta bir dakika pe değil mi? Bana bugün kat'i ceavbını da ezici bir se~izlik, yaklaşan ıstırap- istifaname dikte ettiriyor. Fakat kur-

Bu film, şimdiye kadar yapıJmış şini bırakmıyanlar bile nail olamadı- vermelisin: ,, Diyor. Lizanın bir şey lı günleri haber verir gibi oluyor. naz Lilyan delikanlının söylediklerini 
spor filmlerinin en muvaffak olan1a- lar. Gönüllüler onun beyaz perdedeki söyJemesine meydan kalmadan oyun Prens aranıyor.. Liza yok.. Liza sili- yazmıyarak bir ilanı aşk mektubu ay-
nndandır. muaşakaları ile müteselli olacaklar. başlıyor. nip gitmiş .. Bir daha dönmemecesine ni zamanda da bir izdivaç taahhUtna· 

Meşhur sözdür: "Bağdatta. .• şeker Bu mevzu da kıza karannı verdir- 1

' gitmiş.. • mesi makamına kaim olabilecek bir 
ÖLDÜREN ADAM yenirse burada ... ağzımız tatlılaşır,, meğe kafi geliyor. Prenste garip, anlaşılmaz, gözyaşını mektup yazarak ustalıkla delikanlıya 

- Glorya'da - NEŞ'ELER DiYARI Bir müddettenberi seyahatte bulu- andıran bir gülümseme ile kalkıyor ... imza ettiriyor. 
(Katil Kim) ismile türkçeye çevril- - Majik'te - nan prens Su Çong memleketi olan arabasına binip uzaklaşıyor...... Hile mumffakiyetle neticeleniyor .. 

miş olan Klot Farrerin eserlerinden Birkaç zamndanberi o memlekette "Neşeler diyarı,, na dönüyor. Fakat ha CENNET YOLU n, nihayet ViJli Lilyanla evlenirken 
(Öldüren Adam) ın fransızca nüshası misafir bulunan Asyalı bir prensin şe- linde bir gariplik var. Amcası bunu Almanca nüslıası Ellıamra'da Lilyanın babası da Editıe evlenerek 
Jstanbulda oynanıyor. refine harikulade bir ziyafet hazırla- farkediyor ve ona: "Gizli bir derdin Fransızca nüshası Melekte !her iki taraf ta mes'ut bir ha)ata ~ 

Bu eserin harici manzaraları lstan nıyor. Başvekil bu münasebetle "Neş'e- nr senin: Deyip duruyor. Evet, pren- Biribirlerinden hiç aynlmıyan \'illi \'Uşuyorlaı·. 
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Jimnastik mek
tebi açıhrken 

Nazarı itibara alınacak esas
lar nelerdir?. 
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Verem aıı•mda cevaplar : 7 KUÇÜK 

• Hastalara, sanatorvomlara girdiklerinin 
birinci günü aşı yapilsa ıanatoryomlarda 

tfa bulanlar daha .,.oğalır. ,, 

* MUSlKIŞlNASIJAR ESNAF DE· 
GILDlR - Musikişinasların csnnf 
adedilip edllmiyeceği noktasından be
lediye ile tUrk musiki teavün cemiyeti 
arasında Çtkan ihtilat, Dahiliye vekale 

KAT i L 
Dr. Fuat Sabit n. ccı·aplanna de· dar ediliyor. Ve Frfdman qısı tatbiki tince ce~.iyet l~ine.halle~ilmiştir. Bu 

Mm Hiyor. lmklln dairesine giriyor ilerlemiş vak'a karara gore cemıyetın v~!"1kasrnı hamil 
MACARISTASD.4Kl VEREl'tl JJV- ]arda iıe buna zamimeten diier vua· oJanlar ayrıca esnaf vesıkası almıya. 

CADELESI l'tlESELESl ya yapıhyor. ihtiyati tedbirlere Te hafi caklardır. 
Karilerimi7.İn doğru bir hüküm ve- talığın ilk nrazJarrna dair umumi kon * TASARRUF KUMBARALARI -

:rebllmeleri için me eJeyi biraz anl~t- f eranslar veriliyor. Şehrin bütün mck· lş bankası kumbara ikramiyeleri bir .ni· 
mama müsaadelerini rica ederim: teplerinde senede iltl gün (Verem gU- sanda noter huzurunda keşide edıle-

Macnri tanın lludnpeşteye ynkın bir nü) olarak kabul ediliyor. cektir. . 
kuaba olan (Peterzsebet) . 'thrinde S 1 . 1927 . d 8 h . d • MUAMELE VERGlSl - Malıye 

ça aı senesın e azıran a k•l t' h · 'h d'I k 
Doktor (gznlni) bdlunuyor. Aha- Bad Salzbrunnda (Verem tedavi mU- Ye a e ı arıce ı raç e ı ece un ve za. 
Jislnden yüzde sek enini Cnkir isçi tc:oı 1 . h k" 1 rl . ) . t' d hire çuvallarından muamele vergi i a-:. . essese erı e ım e nın ıç ımaın a ~ . . . . 
kin eden bu k:ısalıada ''eremin fazla .. d 1 . . h ti b hnmamasrnı alakadarlara bıldırmıştır. 

• ~ . . muca e esının esas a arını u suret -...... ·nmınnı mm11u1111111111111mmnımıtl nnınnmmmıtttınımmıwt1ıı11 
tahribat yaptıgını ve klasık UE"ullerın le anlattıktan sonra hulasaten diyor yalnı:ı dört tane gayri mü ait netice 
btl)"fik bir. fnicle temi~ .ctmed~~ini. b~- ki: kaydedilmişti. 
husus fakır ~ütçeler ıçın ka.bıh tatbık ".Muayenelerimiz gösterdi ki alır vt Bu vakıanın manasını hakkiJe idrak 
olmadığını goren bu zat Frıdman aşı· remlilerle veremden ölenlerin aileltıi etmek için .Pester:ısebet şehrinin sem 
~e alil.kadar oluyor ve 1921 scnesind.-~ efradının yüzde doksan be.,lnde ol· bir işçi kasabası olduğunu \'e 2.50 ~o· 
ıttbaren hususi hnsta~ann~a bu usulu dukça ehemmlyeUi sedrf verem arz.. kağından yalnız dördünün kaJdmmh 
tatbika başlıyor ve hır mu.essese açı- ları, yüzde kırk beşinde ha(if hararet bulunduğunu söylemek kafidir. Hatta 
yor 2100 hastayı tedavi edıyor. Bu te- tesblt edildi. Bu suretle daha baş- beni tenkit eden Prassln iki sene enel 
dan sayesind~ !923 ve 1924 senele.~n- langıçıa bulunan biltiln vak'alar zama Zeitschrift fUr Tuh. Band 49 No 3 te 
de nrem .vefıyatı l\lacartstanın dıger nında Frldman aşıslle a!fılandı \'t der- bu kasaba hakkında diyor ki veremden 
btlUln şchır ve knsabnarında artması· hal muvaffakiyet kendini gösterdi. 1"efiyat noktai nazarından Pesterzsc-
D& rağmen Pesterzsebet ehrinde mun- Netle tm ld . bet -hrlnin vaziyeti bUtUn memleketin 
taD 1 D .. h · • e ~- 0 u • r-
d ~an az;ı ı;or. unu goren şe ır ı- Son on sene (1905 • 1914) zarfında en fenasıdır. Bu da kolay anlaşılır bir 

1 
aree mesed ke ı e yakın?~n alflkada.~· o· Pesterzbet .... "'rinde veremden nfiyat ştydir. tçtimat hıfzıssıhha ve ikamet· 
uyor ve o tor Szalaı ı verem muca- ~· Ah k i d bUtU J k t 

d .J_M, + .. .,ı,.;1 ' n·· t 47/10 000 1920 • 192w eenelerlnde ise ~- gn no ta nazarın an n mem e e 
.,.~ ~· Atına memur ediyor. or ' , " · · ı i tt b 1 

doktor ve iki hem irc ile ise bashyan ğır hastalar art esnasında 3Id0k· dahi!ınde en ~na v:ız ye e bui u~a~ 
d-ı. S 

1 
. :. ';ıJ d • leri iıoin Alman-da olduiu aibl Ma- ve hır hastaneıın dahı olmıyan r ışc;ı 

oator ça ey mUcadeleyi u tarz a l· Y ,,_ • ....... • d ba k u · 1 d · 
. • caıistanda da vefiyat azalmış "' ~ıtb r-a•rın e ş a t rlü o masına a ım· 

dare edf~or. . kin yoktur. 
1 - Nüfus idare inden ' 'cremden bıne dUşmUştUr. . • " • • 

• • . · 1922 • d · 1...... r· t GörUIUyor kı Prassin bile ikı sene 1 ölenlerın lıstesinı çıkartıyor, bunların senesın en ıt uaren ve ıya a· . . 
hayatta kalan aileleri efradını tayin e. talmafa başlıyor ve 1923. 1924 eenele- evvel bu şeraıt dahilinde verem v~fıya-
dlyor ve bunlardan hatta en ufak bir rinde Macaristanın bütün şehirlerindt tı Budapeş~ derecesinde oldugun?. 
l"erem üphesi olnnlnnnı bile Fridman verem yefiyatı çoğalmasına rağmen imkansız ~lakkl ederken sls~ematlk b!T' 

k ·1 1 • Pesterzsebet sehrinde devamlı bir su- surette Frıdman aşısı tatbıkı sayeı:;ın uruma aşısı c nşı 1) or. .,. b U .. .. h t 
2 c ... ı..· d hT d h be ld • rette azalıyordu. Ve bu azalma sonra· de vefiyat ug n her turlu sı ht şaT • 

- ~.ır a 1 ın c a r a ıgı . lan haiz olan Budapeşteden daha az· 
yeni ba;,lamıs ve ilerlemiş her verem kf yıllarda da devam edıyordu. 1926 d& 
rnk'asında hasta ile birlikte ynsıyırn 24 10,000. 1927 18 • 191J.0,000 e düşüyor· dır.,. ff k' . 

.. .. . :. du Bu muva a ıyetın ne kadar ucuza 
butun aıle efradını 1\orumn aşısına ta. · .. . . . . . mal oduğunu anlatmak için (Verem 
hi tutuyor. t [G·oırülil~or kı vderkelnı vef.•b>:atıUTdevfık meselesini halli) unvanlı risalesinde 

3 - Bu iki noktanın daha muntazam maı Deyın yaz 1 arı K1 ı Y z e &- • • d 1 .. . .. .. d 
·· t .. d d' d ··ı 10,000 d kendı m\lca e e usulunU butun me e· 

lnbllmesi irin valnız o ~elıre mahsus tuz uç en yuz e ye 1• egı e 1 d · d ı ı · 
); · "' ~9 d d g d ·· ö '·· h ni memleket er e l'erem ml.ica e es ı· .,ıhhl bir talimat yapıyor Buna naza. i) an 10,000 e 1 e uş yor. Şup e- . 1 · ' · ht h lifi b d Uh 1 çin takıp edi en usullerle mukayese e· 

ı-an seriri tezahürat itibarile verem trş sız mu erem mu a m ura a ı u . 
t • 1 d" F k t F d .. b dıyor: hisi konulan her hastnvı mücadele mer e mış er ır.. a a reu a gore unun . . . 

l ..: ihb ı ··ı·· d ·kt ı h da manası oldugu· unutulmamalıdır] Beş doktor, ikı hemşire, röntgen Cl· 
\.tı.ıne ara ıu un o or an mec ur • • i 
k ı B ti .. d 1 t k'l • t Şimdi Tedik Ismail Beyin itirazla· hazı, laboratuvar, te!;hln n tenv r mas 
ı ıyor. u sure c muca e e eş ı a ı d"" 

h 1. · ı d h ı hna geleHm • Tevfik Bey diyorlar ki rafr, aşı bedeli ve !'nire olarak ort se· yaft§ yavaş er ,·erem 1 aı e en a ıer . 34 000 r 
ıllMHn ım111rıııım11m11111111111111uıtnttt1'ftı .. 'Memleketinde yapılan neşriyat.ile anla nede (17,000) dol~~-:- ( • ) ıra sar-
fadeyi mucip olur 1 t k" i t ti ı·~ 1 u fettik. Yani 66 kışının altı aylık sana· • şı mış ır ı s a s ı,.,e esas o an thr f 

Bütün teferrüatile pek mükemmel fus eksik he~ap edilmiş 2 _ Peşteye toryum teda,·i masra 1
• • 

bjr J'imnastikhane nlt katta Rus mu· .. . 1 b •---b h tal '2imdi kim iddia edebllır ki (60,000) mucavır o an u n.Ul>ö anın as arın· ':I •• 
allim (Ranyayanu) nun oda ına girdik. dan birçok n~emliler şehir hastanele- nüfuslu bir şehirde dort. senede 66 ki· 
Soara :refakatimizde bir mektep talebe- rine rirerek orada ölmüş ve bunlann şi bir ı-anatoryunt teda~ısine tAhl tut· 
si verdi mektebin diğer ak amını. bu ta . t t• t'ğ ilA i 1-. 1 :ıı.· dü .. makta verem vefiyatı hıs!'lolanur ~t're 

ıs a ı~ ı e dves dZtmge ece15 ı şu-

lebe ile gezdik . .Müteakiben milsam~re nülmemi~tir., cede azalır. 
nin verileceği asıl jimnastik salonuna ~ . ' . Mevcut sanatoryumlann fazla oldu 

• dik. n· 11 . l Bu neşrıyat ve tenkıdatı yapan !\fa- • 'ddl ttiğ' ıannedilmesı·n Fa 
gır ıraz onra mua ım er ,.e .. . . . runu ı a e ır • · 
t 1 be ,~ lıat··eleı· k car nrem mucadele cemıyetı kltibı U · k t d k . t' um ki Fridman teda a e munw.zam • l"e )e . , . a eme ıs ıyor · 

k ıb. 1 . .1 . . 1 mumisı doktor Prassln dır. . . taki d"l' veniden sanatoryum nasa e ıse erı ı c ı çerı ~ l'· • • • nsı p e ı ırse ,, · 
diler bh po ta barfiks \ e diğe r po ·tn Bu n~rı.rata Sçalai, Zeıtschnft f6i' ve verem hastanesi yapmağa Hiıurn 
bar paralel önünde ah:ıı me~ki Mtiler. 'l'ub~rkulMe Band 50 No 2 1920 de ce- yoktur. Ftidman tedavisi iJe birlikte 
Muallim Ratyanonun kumanda. ile ha· va_p '·eriyor: llol!ısaten an:edlyorum: tebdilhava ,.e snnatoryum tedavisine 
rekat başladı ve harekatı dikkatle t:ı- 1 - Doktor PraH.cıin iddia ediyor ki ihtiyacı olan ağır hastaların hep ·i me• 
kip ettik. Mektebin kapısından girdiği 1Pester7sebet kasabası benfm yazdığım cut sanatoryumlarda vücutleri muka· 
miz zaman gör<lüğumüı bah~e )ollar kadar :nüfussu havi değildir. (Dikkat: ,·emet kabiliyeti müke~~eten temin O· 

binalar harici göriinü inti1.amt aynt>n Tevfik bmail Beyin anlattıtı gibi ek· lununcaya kadar kalabıltrler · 
jimnastik salonu dahilinde n talebe- ik hesap edilmemiş. bilAkis fazla h• - Demek istiyorum ki Fridman aşıs.ı 
nin harekatında görülüyordu. sap edildiğini söylüyor) verdtlim ra· yapılan hastalardan sıhhi ''e içtimai 

Haricen n dahilen ahidi olduğu· kRmlan ben resmeıı belediyeden, vefl- fena şerait veya ba~ka sebeplerden do· 
muz şu mükemmeliyet acaba niçin bi· ynt istatistiğini de nüfus dairesinden layı ilk dört hafta ıadında bariz ve e
zim mekteplerimizde görülmez. Haydi aldım. Evet bu rakamlar şehrin soll 88.Sh salah (hararetin tamamile düş
~iyetim binalar bahçeler paraya müte- aldığı vüs'at nazarı itfbarn ahnarak mesi, kilonun artması gibi) göstermi· 
vakktf fakat o güzel tendürü~t nda1i tahminen nı·ilmiştir fakat bo tahmin yen pek nadir hastalar n yalnız bu 
vücntler niçin görülmez? bana ait değildir. IUaml dairelere a- hastalardır ki sanatoryum tedavisine 

l~te bize bu büyük eksiğimizi telafi ittiı·. Asıl hakiki istatistik 1930 senesin- tabi tutulmak mecburiyeti vardır. 
ettirecek olan ~n lüzumhı ~üe~.~ e An de yapılacaktır. Birçok rnuvaffnkiyetsi~liklerine rağ
karada açıl_a~agı haber ,·erılen Jı~~~s- (tlave edelim ki 1930 da yapılan u- m~n yine vereme karşı şımdlye kad~~ 
tik mektebıdır. Yalnız yukarda oy lP.· mumt '"-h . . ur S 1 •. t ·'t t ... ehmizde bulunan "a.."ıtaların en iyısı 

1. t k m rırı n u~ . ça aıı e} 1 e mı;T' . F "d 
eliğim gibi hu hayırh teme ı a ar en tir.) - sanatoryum tedi\"isidır. rı man teda-
d:rafımıza bakalım ve bizden evvel ça· 9 v • • d visl bundan daha. iyi, sanatoryum le· 
lı§anlann eserlerini yakından görUp .. 

1 
- -p Eger Buda.peşte hastaneerı.n e davist1e birlikte yapılan Fridman te. 

.. . o en esterzsebeth hastalarr yefıyat . . . . •Ad .· . 
ona gore hareket edelım.. ı'staı·ı· t••· 'th 1 t k d • . p dansı en iyı ,.e en emın K an ~oludur. 

• v r . ıs ıgıne ı a e me ogru ıse eş . ld kta 
O vakıt yukarda .sordu~umu:r. ua ' tenin vefiyat istatistiklerinden büttin Fridman tedav!sı yapı ı n son· 

cevapsız hırakmamış olacagız. ra sanatoryuma gıren hat1talatda te-
Türkiyc jimnastik şampiyonu ~:abancılan (Ott&frtmde) çıkarmak ta davi mUddeti yarı yanya yahut üçte 

~lazlıar ?ylece doğrudur. Şu halde ayni netice bir azaltılabilir, ve tedavi muvaffaklye 
* * de karşılaşıyoruz yani Peaterz&ebet ti tahkim edilmiş olur. Eğer hastalar 

IBtanbul futbol heyetinden: şeh~lnln veremden nllyat mlktan Ma sanatoryuma girdiklerinin birinci gfi. 
ti mart 931 cuma günü icra edilecek carıstan ve nudapeşteden daha denm nü Fridman aşııu yapılmış olsa sana· 

ilk ,.e şilt maçları: h 'e daha çabuk bir surette nzalmıı toryumlann şifa istatistikleri daha i· 
ikinci küme Kadıkügündt~ oldufu meydana çıkıyor. yl olur ve asıl mühimmi, sanatoryum 

Patron dediki: 
- Evet, hakkın var, biliyorum, 

bu para sana kafi değil. Fakat 
ne yapayım fazlaaım veremem. 
Sen, bak, maıaltah zekisin, lisan 
biliyorsun, böyle katiplikle ge
çineceğine iş adamı ol. Çı dı 
e•ine gıtti. Bir ay okudu, ista· 
fistikleri tetkik etti, vaziyeti tet
kik etti, matfimat topladı, dllşün
dü, nihayet bir plin yaptı. 

Bu, çok basit bir itti. idarehane· 
nin her gün tahmil ve tahliye 
itlerini ücret mukabilinde yaptır
dığını biliyordu. Bulduğu formül
le bu ücreti kilo başında 48 pa
ra indiriyor, idareye senevi 9bin 
lira kazandm;or, kendisi de bir 
o kadar para kaıanıyordu. 

Fakat bunu yalnız: bafına ya
pamu:dı. Bu it için hiç olmıazsa 
5 bin lira sermaye lazımdı. 

Patronunun yanma döadU ve : 
- Efendim, . dedi, bir formül 

buldum. Egcr bana yardım 

ederseniz, yahut ittirak ederse· 
niı senede on bin lira kazana· 
c.ıığıı ben çahtınm, siı serma· 
yeyi ~oyunuz. 

Ve anlattı. Patronu en ehem
miyetsiz noktaama kadar dütü· 
nülmü~ bu pilina itira:ı edecek 
bir yer bulamadı, fakat: 
-Doğrusun amma oğlum, dedi 

ben babamdan ne g6rdümse on
dan ayrılamadım. Zaten işler 
fena bu vejetalin yağı çıktı çı
kalı kimıe bi%im yağlan almaz 
oldu. 

Orhan tanıdığı üç dör yağ 

yağ tüccarına daha müracaat 
etti. Hepiai ona bak verdi. Fa· 
kat biç birisi sermaye vermedi. 

Orhan dfişQndil. Doğrudan 
doğruya idareye müracaat et
mek istedi. Müdür münakasa iş· 
lerile · meşguldu. Bir hafta sonra 
kabul etti. Fakat daha ilk keli-
melerde:' 

- Tahmil ve tabliye işleri 
kapalı zarf usulile her sene mü
nakasaya konur •• 

Tarzında soğuk bir lisanla 
onu !;arııladı. 

- Efcndinı ıize hersene 9 
bin lira kazandıracağıro. 

Müdlir: 
- Usu! haricine çıkamam, 

bekleyiniz, siz de münakasaya if· 
tir ak ediniz. % 1 O pey akçası 
olarak ••. 

Daha fazla dinlemedi. 

Orhan tam bir buçuk sene 
bir mağazada ayda 45 liraya 
hizmet ederek yeni yenı formül
lar aradl. Hakikaten zeki idi, 
ve kafaaı itliyordu. Bütün bul
duğu işler muhakkak, küçük de 
olsa, bir sermayeye .ihtiyaç gös
teriyor, fakat kimse bunu vcr
m ek istemiyordu. 

Orhan: 
- Ah, diyordu, ne zaman bu 

memlekette zeki denilen şeyin 
kıymeti olacak? 

• 
Hakim tordu: 
- isminiz? 
- Orhan: 
- Babanmn ismi? 
- Hamdi. 

- Kaç yatındasmız. 
- 24. ( lik maçları) Ve illve ediyor: tedaTtlerinden birkaç hafta. veya a~ 

Topkapı - Kumkapı . aat 11 hakem "Bir buçuk sene eV\'el Macariıtan· sonra ekseriya görülen nüksler daha - Siz evvel~e mahkum o1du· 
Nüzhet B. Altınordu - Pera ant 13, da Jı'ridman llfl81 tatbik eden takriben azalır n bugilnkil gibi sanatoryumu nuı mu? 
45 hakem Nüzhet B. Kasımpaşa - Kur 100 doktora tedavi ettikleri yeni bqlı· terkeden hastalar kısa veya uzun bir - Hayır. 
taluş saat 14,4; hnkem Ntizhct n. yan akcifer veremile, UerJemit akdtet zaman sonra yine müracaat mecburiye Müdürünü katlile 

Takslmde ( ilt maçları) ve cerrahi nremlerde dlfer tedavi U· tinden kurtulmu:l olurlar. di' mU
1

~d~l;)·ap~-;; """'~ü\~fi';k'i)!;i 
SUleymaniye - Hilal saat 11 hakem sullerine nazaran daha iti neticeJer •· tıte Tevfik Ismail Beyin rivayete kazanan (Szaları) in yaratıcı fikirleri. 

Sedat Rıza B. Vefa - Eyüp s.ı.at 12.4:i lıp almadıklarına dair yapılan (anket) müsteniden ileri 8ilrdüklerl itirazlar lltildirn ,·erme.>i karilere hrrakıyo-
hakem Niyazi B. Ferıerbahçe - Beyler- e gelen 99 ce\"8pta 95 müsait (Bunların karşı~ında on yıldır Fridman aşısilc uır.. 
beyi saat 14,45 hakem SaHihattin B. i~inde 70 parlak netice olrnak ü~ere) sefil ve bakımsız halk kütleleri üzerin Sonu Var 

Yazan : 1.i.Ate.ı:' .Adil 

maznunsunuz. Nasıl oldu, anla tı-
rız. 

- Efendim, gazetelerde bir 
ilan gördüm. . • • müdüriyetine 
bir memur aranıyordu. Gittim, 
şeraitini sordum. Yüksek mektep 
mezunu olmak, bir ecnebi lisa
nına vakıf bulunmak, hikmet 
kimyasından tutunuz da, lugarit· 
masına kadar bir imtihan geçir· 
dikten sonra, aşı şebadetnamcsiy 
sıhhat ve büsnü'hal raporları gö· 
türmek lazım mış. 

Muvaffak olduğum takdirde 
80 lira aylık vereceklerdi. Bu 
şeraiti baizdim doldurdum. Mu· 
vc.ffak oldum. Bir hafta sonra 
bir mektupla davet edildim. Mü· 
dür: 

- Oglum, dedi, sen kazandın, 
yalnız idareyi merkeziyeden emir 
beklemek lazımdır. 

Bir buçuk sene 45 liraya ça
lıştıktan sonra 80 lira aylak beni 
sevindirmişti. Mağazaya gelince 

hemen bu ha beri arkadaşlara 
söyledim, patronun kulağına gitti, 
beni yamna çağırdı : 

Memnun oldum, dedi, sen 
buna IAyıktın. Seni gaybedece· 
ğime müteessirim, sonra, yerime 
bir adam bulmakhğımı rica etti. 
Arkadaşlarımdan birisini tavsiye 
ettim ve işime intizaren, mağa· 
zadan ayrıldım. 18 gün bekle· 
dikten sonra, bir sabah .... 
müdüriyetinden bir mekhıp geldi. 
Sevinçle açtım fakat içinde 
11Şimdilik memure ibtiyaC'ımıı 

olmadığı için iş'an ahire değin" 
beni alamıyacaklarını s8yliyor· 
lardı. T eessürümün derecesmı 
tasavvur ediniz. Fakat ne yapa

bilirdim? Hiç. 
ışsız, do~aşıyordum. Bir gün 

Sirkecide bir kahvede oturuyor· 
dum. Yanımda iki kişi kqnuşu· 
yorlardı: 

- Haberin varmı bizim mli
dür nihayet Belkısı daktilo diye 
yamna almağa muvaffak oldu. 

- imtihanı kazanan çocuğu 

nasıl atlattı? 
- Şimdilik Jü:zfımu yok diye 

bir mektup yazmış, 1 S gtınde 
beklemiş. Çocuk da müracaat 

etmeyince .. 
Daha faıla dinlemedim. Doğ

ru... Müdüriyetine giderek mese· 
leyi tahkik ettim. Doğru imiş. 
Müdür. beni atlattiklan sonra, 

ihtiyarlığına bakmadan, benim 
)'erime Belkıs isminde bir kızı 
almıt ve daktilo yapmış. 

Kan beynime sıçradı. MHdllre 
çıktım, hakkımı aradım. Belki de 
biraz ıiddetli davrandım. Fakat 

açlım, aç ... 
Müdür, önce beni teskin et

mek ve sonra atlatmak istedi. 
Ben ısrar edince hademeleri ça
ğırıp dışarı atbrmağa kalkıştı. 
O zaman, masasımn Listünde du· 
ran kağıt bıçağmı alıp bütün ki· 
nimle onu vurdum. 

- Demek itiraf ediyorsunuz? 

- Evet. 

Birkaç gün sonra gazeteler şu 

havadisi yazıyorlardı: 
''Bundan dört ay evv~l ••• 

mildürünü yazıhanesinde bıçakla 
öldüren katil Orhan dün sabah 
Sultanahmet meydanında salben 
idam edilmiştir. Katil Orbanm 

son sözleri : 
- Eğer o adamı bir daha öl· 

dürmek kabil olsa idi, gent öl
dürürdüm, olmuştur." 
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G1nii ile ingilizler Mısırda ecnebi 
arasında itilaf mallara boykot 

y eni·Delhi. 3 ( A.A ) - M. Kahire, 4 (A.A) -VEftllhrfam 
Gandi vaJii umumi ile mUkAle· · d ·m etçi e ır-gazeteaın e mı Y • h kk 
melerine saat 14,30 da yeniden kaaı tetkillbnın faaliyeti • ın-
bqlamııbr. Öğleden sonraki d ık b·r haber Mısırlıların k a ç an ı 
Ya tin bOyük bir kıımın1n bu yerli kumatl•rdan y•palmlf eliae-
mOllkatJa geçeceği zannolun· 1 • ye batladıklarını gör· 
maktadır. er ııyme . d · 

k • •-•- ye ihtimahnı erplf y D me ımlWIP 
eni- elbi, 3 ( A.A ) - M. etm.Jre mo .. it bulunmaktadır. 

Gandi ile valii umumi araıındakı" .._ V ft f Bu oaseteye nazaran e ır· 
mBkAJemeler devam etmektedir. • db kall blyle bir te irin yeni bir 
M. Gandi, akşam yemeğini Yalii miW .iyHet kabulOne ve lngil• 
umuminin evinde yiyecektir. Ye-
mekten sonra, mOlikata ve mli· tere ile d.tlak Iİyuetiain yeni
zakereye devam olunacaktır. den pzden ıeçirilmeıine doğru 

Reamt mahafil, pek yakında ilk bir aclnn olarak tatbiki müm· 
bir anlatma hasıl olacajı k-· kin olup olmıyacağını tetkik 
atindedir. etmek asere bir komi11on teıldl 

Yeni Delbi, 4 (A.A) - Hmt etmiftir. 
valii umumfıile M. Gandi ara.-. Deniz itilafı 
da bu sabah erkenden haaule 
relen itilAf kongreye memup 
lllabafilde umumi bir memnuniyet 
UJandar1111fbr. Kongrenin icra 
heyeti bugün ağleden 10nr• ya
paca;. içtimada bu itillh ramen 
tuYip edecek, itilafın manbld 
lletieelerini i9tihraç edecek •• 
llllbmz itaabizlik hareketine ni· 
hayet Yerecektir. imzaya ait mu· 
am.ııt ve merasim bugün öf le· 
dea biraz 10nra yapılacaktır. icra 
laey•ti bu içtimaında timdiye 
kadar lort irvin 'e ve idaresine 
kartı ıuurlu ıurette milcadeleye 
ıfrifmif olanların memnuniyete 
tayan bir telkininden mOlhem 
olarak yaJii umuminin ifa ettiii 

lıbmetleri takdirle yadedecek 
Ye bu 1Uretle ingiltere ile Hin
dimtu arasındaki rabıtaları kuY. 
Yetlenclinnit olacakbr. 

Son aaatte alanan bir habere 
-....~ lae.ıeti ........ ... •• 
ba itillfı lrat'I •• ....... , nrette 
tasdik etmittir. 

Henderson hasta 

Londra, 4 (A.A) - M. Mac· 
donaJd, F ran11z BatYekili M6eyo 
Laval ile M. Muuolini'ye birer 
telgraf gaadererek deniz itleri 
hakkında aktedilen itiliftan pek 
ziyade memnun kaldığını beyan 
etmiıtir. 

Niha}1et itilAf 
Y eni-Delbi, 3 ( A.A) - Gandi 

ile Valii umumi arasındaki mü· 
kllenıeler saat 11,5 da nihayet bul
muı Ye bir itillf ha11l olmuştur. 
itillfname yarın tekrar gözden 
geçirilecektir. 

Darillbeclayi Temailler 
Bu •kıam aaat ='l,30 da ve yann 

matine .. at 11~ da 

Kız kar- ISThfıBUL BfWIYfSf 

deşim ve ~~ ~ ~~ 
ben 1111 

'" .. 3 .....re 1 I 
Yaaan; LoGi• Ver- flU 
neli ••Gorsea Berr 

Nalclecle" 
Londra, 3 (A.A) - Hariciye Mebrure Hurttt H. 

nazın M. Henderıon tiddetli bir """" pipe yakalanmııtır. Odasından 
pkamamaktadır. 

Arapların infiali 
KadOı, 3 (A.A) - Araplann 

lnaüterenin Filiıtin hakkındaki 
aiyuetine dair olan yeni beya· 

Dabna kartı infialleri . ·~makta· 
dır. Arap icra komıtesı uzun 
"• tiddetli mUnakaplardan 
sonra y ahudilerle ticarette bu
lunmamağa onlara kartı boy-
lc ' li · nebi ot yapmağa Te aha yı ec 

Kite hergun uaı 13 ten irib•ren ıçıkbı 
Ahı yaşından a,atı olan ~ocuklar 

-- dyatroya kabul olunmaz 

FERAH SiNEMADA 

Bu gece Hermine Hanım kon8eri ti
yatro - sinemada: 2 büyük filim. ı\Y· 
nca: ikramiye ve azerf musiki heyeti. 

- V AKl'rın takvhnı _ 
Perşembe 5 M•rt f>SZ 
Şavval 

1349 
Bu seeeki ay 

S•msuntütünoülerı mütkül Defterdarlık ilanları 
vaziyette -

Samsun tütOn tüccarları elle
rindeki istok malı satamadıkla· 
nndan çok mütkül bir vaziyete 
dütmlişler ve iktısat vekiletine 
bir telgraf çekerek tütün inhisar 
idaresinin likayıt davrandığını 
şikayet etmişlerdir. 

Tüccarın bu haline, malları 
alırken bugün kn piyasadan da· 
ha faıla kıymet vermeleri ve 
bankalardan büyük istikraz da 
bulunmalan sebep of muştur. 
Bir haftada herioe ne kedır · 

mel g6nderdik? 
Harici Ticaret odası 22 ve 28 

ıubat arasındaki bir haftalık 
mOddet zarfında muhtelif liman• 
lanmızdan ecnebi memleketlere 
yapılan ihracat miktarını gösterir 
bir istatistik tanzim etmittir. 

Buna nazaran fehrimizden 1171 
ton arpa, 50 sandık afyon, 
8406 ton miden kömilril 151 
balye tiftik, 14 ; çuval fındık içi 
izmir limanından 151,300 kilo 
arpa, 3990 balı, 777, 173 kilo 
incir, 149,637 kilo pamuk, 
75,220 kilo pamuk tohumu, 
149,462 kilo tütün, 154,886 kilo 
üzüm, 201, 117 kilo zeytin yağı, 
Samsundan 136,706 kilo tUtOn 
213 sandık yumurta ihraç edil· 
mittir. 

Buna mukabil istanbulda 
6,429, 708 kilo arpa 1740 aan· 
dık afyon 13200 kil~ fındık içi, 
izmirde 26,986,599 kilo arpa, 
408577 kilo incir 668,568 kilo 
pamuk, 5,972,837 kilo tOtftn, 
490,886 kilo lizUm 5,290,492 
kilo ı.eytinyaR-ı stok~ vardır. 
Ruıyaya yeniden s6nderilen 

portakıller 

Kiralık Gazino 
Perıdıkı~ (;ftzrl aıta ımuıil•~ maruf adauırı, lıii~ı) ı elin 

ısletlilli aıı,ın ı:ılıliytı .,diluı~k şarıile fü: srıw nıiicl

detle it·arı nıiiz ı~·edeye koımlnıuştur Senelik rnhnıin 

hedelı ( 80 )lir:ıdı r. 2 ı-3-93 t tari lı me uı iisaı!if cımıarırsi 

~ünu aleııi miiz<ı~·etle ~Hı·tilr saat 13 terı l .) t- k:ıdar 

l\arrnl ~lalmiidiirlii;:tiirıde nıııanıelt-'si icra klltrrn(•afrııı-. . 
darı rar pleriıı yiizde 7 ,5 nispetinde depozıtol .ı·.te 

müracaatları. 

• • • 
Kiralık Ttı~ oeağ• - Anadolu kava~mda Siitliirf'cle 

alışap iskele!'i <ılaıı Taş ocağı 3 sene ruiiddt>tle kır~ı.;·a 
verilt1cektir. St"'ııelik kırası l 20 liradır. Kiralamak 
acık arllırnıa 22 nt<irl 931 pazar giiuii saat l 5te 

• 
Defterdarlıkla. ( ~l-137). 

Acele satılık Arsa ve Hane 
Topanede çibangir harik yerinde De~erdar Ebülfadıl 

mahallesinde ana cadde üstünde denize nazır 2 ada ve 49 
harita numaralı 8X 15 artan eb'adında ceman 120 arıın 
meaahasında bir arsa ile: 

Kaaımpaşada Tahtakadı 
Mahallealnde Milrabit aokaiıada 

91 numaralı kirgir 1 mutfak 5 odalı hane acele 
ıatıbktır. Talip olanlar DarUlfOnun Fen fakOltesi hayYanat 
milıtahzara Etem Beye mllraacat etmelidirlet. 

Tashih 
4 Man 931 tarihli (V AKIT) gazetesinde intlfar eden AU Deniz Tiearet 

mektebi müdüriyetine ait Kereste milnıkısası iltnında kerestelerin yirmi ıkl 

metro mik'ap olac•Aı yızılmıf lsede onız iki metro mlk'ıp olduğu tshlh olunu.:._ 

ihracat odasına gelen mal6- ı b } } • • } • • h • 
mata göre Ruıyaya Mer1in ta- Stan U lffiafl lŞ efl }fi lSafl 
rikile yeniden 55821 lira kıy· Türk Anoninl şirketi İdare meclisinden : 
metinde 16180 sandık D&rtyol 27-2-931 tarihli illıumıza zeyildir. Hissedarlardan Maliye Veklletinin, tica-
orfakalı ıe•kolunmuttur. rıt kanunyaa 368 lp,~i ma~~AY mucibJ nce, ıirkette yevmiye veya Uçcreti ph· 
YaJ>Jlan muliavele mucibince rlye ile mfl•talıdem olanların fndel.hace bir mahalle fsamında hareırahlan

on beter gOn fasıla ile ıevkedil· nın heyeti vekflenfn 9683 numaralı kar arnamesJle mflsaddak talimatname 
mele Ozere bu ıene memleketimiz· ahkimı dairesinde itasma dair teklifin 29 mart 931 de toplanacak aJel4de 
den Rusyaya 80 bin sandık por• umumi heyet ruznamaine 4 UncU madde olarak ithal eclildJlf hiaedarlara 
taka) ihraç edilecektir. illa olunur. 

R~~r~~~~~~~ -----k----E--t---B--~k----.-t--~b--, 
:!!tı.:~.,.nb!b;".l".!~n:f;~~ Emla ve y am an ası ıs an u 
temaı ederek Ruıyaya pnde· b • 
rilecek malları toplamııtır. şu es 1 
Y •rll mamulAt• r•Obet artıyor 

emlak Aldığımız malQmata göre F eı· Kı·ralık 
hane mensucat fabrikas1nın 1930 
ıeneai zarfındaki satlf miktarı 
1,5 milyon Jira kıymetindedir. 
Ayni ıene zarfanda 1,200,000 lira 
kıymetinde kumaf imal edilmiıtir. 
Fabrikanın 280 bin lira kıyme
tinde stok malı mevcuttur. 

Eaas No. 
28 
87-10 

169 
252-11 

Mevkii ve nevi Bedeli ican 
Bebek Niıbetiye' kura 700.·lira 
Çırpıcıda 6 d6n0m tarla 36.· ., 
Bllyilkdere Hacı Oaman bayıra gazino 200.- ,. 
Beykoz Tokat çiflijinde Ortaçeıme 
kır kahveciliği. 10.· ,, 

Ballda yazılı emllk birer sene müddetle bilmllzayede kiraya 
verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 10-3-931 aali ıOnü saat 
16 da tubemiıe mOracaatları. (246) 

ıaaUan yerine yerli mal ve mıh· 
lal kulJanmağa tqvik eyleme
i• karar vermiftir. HOk6mete 
hirçok proteatonameler ve bil· Namaz •aldtlen 

Fabrika birkaç zamandanberi 
f antazi kadın kum atları ve muh
telif cinslerden ıayak imaHne 
ba11am1ttar. Halk bu yeni ku· 
rnaşlara çok rağbet göstermek
tedir. 

' ___ ...;,.. __ '-:' __ .......... ........_ ...._...._ ...... ,_._, __________ _ 
giıi alınmaıının kanuna muhalif içtima yaparak 1930 ıeneai te
olduğunu ıöylemektedirler. mettüOniln tevziine karar vermiftir. 
Alpullu ı,elcer fabrıkasının bir içtimada AJpullu ıeker fabrika
ttr 6ıte 19tir6l, ettitli tekzip ıında bazı tadi1't yapalma11 da 

haua bu meyanda Yahudi ma· 
drlere tabaia edilmek Ozere 
arlıi sabn alınmasına kartı bir 
protestoname tevdi edilecektir. 

On ikiler komitesi 

:öalt Otla llded ı\lqam Y'aı .. 
1.10 12,26 11.37 18.04 19,Jt 

... .... 
4St 

~VAKIT-
ıstanbuı t\nkara cad

desi VJ\KIT Yurdu 
idare Y.43l'O; Yuı işleri t.4371 

Tclcfoı: 

.,.Abolle .. rtl',!!; 
- 1 :3 6 12 

400 750 1400 
Dıhilde t 50 800 14~0 2700 
Hırlcte -

Aylık 

Kurut 
., 

Cenene, (A.A) - Avrupa 
l>lrHfi tetkik lcomiıyonu reiıi 
M. Brianın daveti Ozerine 00 
ildler komiteıi bOyOk nızname 
komiıyonunun çabımA uıulilnll 
kararlqbnnak Dzere 24 martta 
Pariate toplanacakbr. Komitenin 
anuml içtimaı mayııta olacalcbr. !:l•,:h:.,:t;;art..,ı_arı_~_!.-;' ~esınf Hususr 

Huverin vetosu ıo Kt- ıi,M> Kş. 
Saun 20 25 " 

Vqington, 3 (A.A) _ M. Santimi • .. 
Haftl', "MulCle Sboalı,, na-mı Kiiçük ilAn ,.,UaraJlll:.:.. 

•u - 4 ı.ıo Oefahh 
tapyan ve elektrik kuv•etile ı 2 3 ıOO Kuruş 
mn'i aDbreler iıtibaali huauaunun 30 50 6S 7S ü 1,·lı· · · her ç • 
htlktmetçe denıhte edilmeıini A - Abonelerıaıııın ccanendir. 
uhk bulunan kanun llyıbaaına tı i~İ• bir defa mel rın f aıl• 
kanı veto b&klcını istimal et· (~;;R;;;;~4~s~ab~!1~.~ge~~~~~~r~il;~~;:iiimiiioliiiuniiiuiir"....ıi_. 1 • 

7 l ~ıtırı ıçın ,J " • 

miftir. 1 

ithalat teoirleri, melen kıymeti 
üzerine en yapılan iak ontodan 

vergi alınmaıına itiraz 
ediyorlar 

GlimrUkler umum müdüriyeti, 
b6t6n gümrOk idarelerine gön-
derdiği bir tebliğde muamele 
vergisi ahnarken faturalarda gös
teri•en iskontoların nazarı itibara 
alınmamaıını, verginin faturada 
gösterilen kıymet yekünu üzerin· 
den tarbedilmesini bildirmiıtir. 
~u suretle fabrikaların, peşin 

tedıyatta bulunulduğu için mahn 
::meti üzerinden yaphğı iskon• 

an da muamele vergisi alına
caktır. Bu emir, itbalAt tacirleri 
tarafından memnuniyetsizlikle kar· 
tıJanmıı, tüccarlar ticaret oda· 
ıına ve hOkümete mOracaat ede· 
kek teıebbüaatta bulunmağa 

arar vermiflerdir. 
. Peıin para verdikleri için fab
n~aların kendilerine iskonto yap
tıgını, bu suretle V<'tmt"cıkleri 
bir para Uıerinden muam~e ver· 

ediliyor mevzuubahs edilmiş, fabrikanın 
Şekerin memleketimize nisbeten kesme şeker imal edebilecek 

ucuz ithal ediliği halde perakende bir şekle girmesi için tevsiine 
olar~k bahalı satılm~sınd~ Alp~llu karar verilmittir. Sirkecide de 
fabrıkaııının da d.ahıl bu undugu bir şe!·er deposu yapılacaktır. 
bir tr6ıtilnU amıl olduğu yazıl- Afyon tecirlerının bir müraoeatı 
maktadır. 1- -kü t' · f d h · Bu hususta Alpullu ıeker fab· Ju . me ımız tar~ ın an arı~e 
·k üdür muavini Haydar afyon ıhracını tahdıt eder şekıl· 

rı ası m d b k 1 •tt'h d·ı · Mehmet bey, bir mubarririmizc .. e . azı ~rar ar ı .1 az. e ı mesı 
demiıtir ki: uze!k~e aryonk ta~ırlerı Maliye 

- Fabrikamızın diğer tüccar· ve 1 ısat ve .~letıne müracaat 
la birleşerek bir tr6ıte teşkil ederek teşebbusatta bulunmuı-
ettiği hakkındaki haberler kat'- lar~ıri a ld -
iyen yalandır. a um. 0 ~gu Uzere hükümet 
· Alpullu fabrikası imal ettiği afyon ~acırlerıne afyon ihraç ede· 
tekerJerin salJfını tan:ıim ~e tes- ceklerı memleketlerden mala ih
hil için bazı tüccarlarla bır an· raç etmeden evveJ müsaade al
tant yapmııtır. Fakat bu bir malarını, aksi takdirde harice 
tröst mahiyetinde değil, her tüc- afyon gönderemeyec ki · · t b 

b·ı -. k.ld h e ennı e • c~'! yapa ı ecegı ~e ı e. usu- liğ etmişti . 
11 bır anJaımadan ıbarethr. Tüccarlar ecneb· ı k ti 

Ş le f b 'k ı . • ı mem e e er 
• er 8 rı 11 ar 1 lısansı vermcdikl · · · f "h 

Trakya ve lstanbul şeker fab- edemedikJerin· ~rı ı~n da Y~~ 1 rk~ 
rikaları heyeti umumiyesi, bir zarar ttördükJ 

1
' • ~ Y .. 11 en kırçdoir .. ennı soy eme te • 
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M. M. V. Satın alma ko
misyonu Uanıare ı-"' Fab~ika i~şas.ı m~na~asası ... , 

~o~·ı?;a~r~-:v~·~~o~~~nç~mento ka ıspırto 'e ıspu tolu ıçkıleı ınhıt;arı unıuın 
pah zarf usulile mübayaa edilecektir. •· d •• ı ·· ""' ·· d 
ihalesi 21 • 3 - 931 cumartesi günü sa- m ll ur u gu n en: 
at 15 te icra kılınacaktır. TaJip oıa_n~a 1 - o,varibekir Oaµkaın5;ın<la nark civarmd~ tadilen \'e Hare suretfle yapı-
rrn şartname ve evsafını almak ıcın • t' 

her gün öğleden evvel ve münakasa~ya tırıfacak soma ve rakı folJrıkusı binasmııı inşası kapalı zarf usufile nıünakasa-
iştirak i~i~ de y~vmi,_mezkurda teklif- va konulmu~tur. 
namt>letını saatın vurudundan evvel • ' 
komisyona tevdi eyleme]eri. 2 - Z;1rflar J 931 senP.Sİ ~fortının otnzuncu pazartesi günü saat l<lm on 

l\fEVLUT ık.iye kadar knbul ed lecektir. 
Bir kaç gün mukaddem hazin bir su- 3 - Münakasaya ait evrak takım halinde ıdarei merkeziye muhasebesinde 

rette vefat eden gelinim Cemilenin ru-
hu için yarınki cuma günü öğle nama- 25 liraya nıtı kabil taliplere veri]ecek tir. 
zını müteakip suıtanahmet Akbıyık 4 - izahat almak isti yenler· umumi müdiirlQk fen heyeti reisliğine miira-
camiinde kıraat olunması mukarrer 
mevlüdü şerife akreba ve ihvanın teş- caaı edtıceklerdir. 
rifleri rica olunur. 

___ :ız:;;ı~~!.7~:.::::·'satılık Dansing, sinema,gazino ve otel 
Jandarma ımalAthanesı 

1 IAnıarı 

23 şubat 931 tarihinde münakasası 
yapılan 5000 - 7000 yatak 10.000 - 13 
hin yastık kılıflarının 8 mart 931 pazar 
giJnil saat 10 da yeniden pazarlıkla 

milbayaa edileceğinden taliplerin temi· 
natlarile beraber imalathaneye müra
caatları 

lLAN 
Beşiktaş Köyiç i mahallesinde kili· 

se ısokağıncja atik 22 cedit 32 ve selam
lık sokağında cedit 41 nuramalı müs
tesna Beşiktaş Meryem ana ki1isesi 
\'&kfından olan bir bap haneyi Diyarbe
kir İstinaf ceza reisi sabıkı Hasan Yah
ya Beyden 20 bin kuruş bedel mukabi· 
1 inde 19 teşrinievel 329 tarihinde 1004 
numaralı müstesna vakıf senedile te
ferruğ eden Mahtife hanım senedinin 
tebdili için usulen müracaat etmiştir. 
Teferruğ tarihinin tasarruf kanunu
nun neşrinden sonra oJmasr ve kanunu 
mezk1lrla müteve11iler muamelatı tasar 
rufiye içrasmdan menun bu1unmuş 
olması do1ayısile tasdiki tasarrufu na
tık maha11en icra kılınan tahkikatta 
mezburenin tasarrufu tahakkuk eyle
miş olmasına binaen tapu senedi veri
Jeceğinden bu yede alakası olanların 
hu baptaki vesaiki tasarrufiye ve hU· 
viyet varakalarile birlikte tarihi ilan
dan itibaren 15 gün zarfında idareye 
müracaatları ve olmadığı takdirde mez 
bure namına yeniden tapu senedi veri· 
leceği ilan olunur. 

DOKTOR 

FUAT SABiT 
Ankara caddesi No. 66 Telefon 2::18:i 

~ 

Kumkapı rum Fukaraperver cemiyeti 
Nizamnamesi Esasidir. 

Madde: . 
t - Cemiyetin ismi "Kumkapı rum 

Fukaraperver cemiyeti,. dir. 2 - Gayesi: 
Bili. tefriki din ve mezhep fıkaralara 

bakmak ve bikes hastalara süt, yoğurt ve 
gıda temin etmek, öksüz çocuklara ve 
muhtacı muavenet bulunanlara bak
makla mükelleftir, 3 - Cemiyete Aza 
ola bllmek için evvelen fera.lti kanuniye· 
yiyi haiz oimak ~artar. 4- Cemiyetin bir 
reis bir klribi umumt ve birde vezne
dar ile ve beş Azadan ibaret olmak 
üzere sekiz kişiden mürekkep bir heyeti 
idaresi vardır. Heyeti idare iki sene 
için intihap olur. 5 - Cemiyete ait 
meıalib için cemiyet namına memurin, 
muhaklm mecallsi resmiyeye reis 
ve gaybubetinde katibi umumi müracaat 
edecektir. 6 - Kongre: Kongre her 
ıene Teşrinievvel ayının ilk haftasına 
müsadtf cuma günü alelAde içtima eder. 
MezkOr günde umum Azanın nısfından 
bir fazlası mevcut bulunmadığı takdirde 
içtima bir hafta sonraya talik \'C gaze
telerile ilin olunur. Ve bunda nisap 
a.ranmaz. 7- Azadan beşte biri tarafındıın 
talep vukuunda kezalik fevkalAde olarak 
içdma eder. 8 - i\1ukarrerat: Gerek 
heyeti !do.rede ve gerek kongrede mu· 
k1rrerat ekseriyeti mutlaka ile ınihaz 

olunur. 9 - Varidat Cemiyetin vari
dau: (1) Azanın duhuliye de dahil olmak 
üzere senevi 24 lirayı geçmemek ~artile 

edeceği teahhiıdattan (2) HükOmetin mü· 
saadesile yapılacak müsamereler hasılann-

dan (3) HükOmetın müsaarlesile kabul olu
nacak teberriiattan ibarettir. J o- Cemiyetin 
infisahı halinde kongre kararı ile emval 
ve eşyası tasfiye olunacaktır. Kongrenin 
İçtimaı kabil olmadı~ halde cemiyetin 
borçları badettasflye ınıicebakisi H.ilAli 
ıhınerc •it olacaktır. 

lstanbul Emvali Eytam idaresinden: 
Fatma Muazzez Hanımın istıkraz eyledıği me

baliğ mukabilinde idaremız uhdesinde vefaen mel
ruğ bulunan Şehzadebaşında Fevziye mahallesinde 
cedıt 1 - 3 numaralı maabahçe otel, sinema ve 
gazıno satılıktır. Mezkur bına tramvay durağında 
ve köşede olup bir taralı gazino ve bır tarafı da 
sinema ve dans salonudur . Dans salonunun met
hali renkli çını tşı ıle döşenmıştir. Dahilinde ha
lası, elekt1 ıği. , terkos suyu mevcuttur . içindeki 
muntazam sahnenın sağ tarafında oyunculara 
mahsus beş odayt muhtevi ayrıca inşa edilmiş 
yarı kargir bir bina vardır. Gazinonun ise hem 
Şehzade caddesinde, hf?m de Fevziye caddesinde 
kapısı olup methali keza · renkli çinı · döşelidir, 
etrafı camekanlıdır ve dahilinde gene terkos suyu 
ve elektrik mevcuttur. üstünde bır sola, altı oda, 
bır mutfak, bır hala ·vardır. Bina kargırdır. Bu
rası da otel gıbi ayrıca kiraya verılebilir. Gazino 
ile salonun arkasında kapısı F evzıye caddesinde 

bir aralık bahce vardır, , acılan , 
Türk salonu namile kıratane 

Fevziye krratanesi dıye meşhurdur • 
Sinema salonu 

ıse 

Mezkur 
talibıne 

mebani oe bahçenin 13200 lira bedelle 
ıha/esi ıcra kılınmış ise de yenıden zu

hur eden tal!p bedeli me~kur üzerine yüzde on 
zam ıle bedelı müzayedey 14520 lıraya ıblağ etmış 
ve martın 23 üncü pazartes, giinü müzayede ıcrası 
mukarrer bulunmuş olmakla lazlasına talip olanlar 
ve satış şaı tlarını öğrenmek istıyenler o gün saat 
16 ya kadar Adliye binası dahilınde lstanbui 
Emvaiı eytam ıdaresıne miiracaat etsınler. 

16da bıter. Müzayede saat 14te başlar 

Ku,dili HilAI tiyatrosundan: Ku"tahya vı"fa"yetı'nden . Bu akıam, yarın gündüz ve 
akşam komik Cevdet bey tem- • 
silleri. Necati bey dram heyeti Vilayet nafia idaresine muktezi beher kiloıu 14 kuruı muham· 
birlikte. Dram, komedi, varyete, men bedelli 5650 kilo mazot, kilosu 40 kuruı muhammen bedelli 
teganni, ve saire. _ 1500 kilo vagum, 46 kurut bedelimuhammenli 450 kilo grea, beher 

Davetler 

Usl(,üdar Mcsıkt Cemiyetinden. Ce· 
miyetiml zin senelik kongresi yann saat 
on dörte Üsküdar iskelesi yanında 
Anadolu klübü dahi indeki cemiyetin 
merkezinde toolanacakur. 

ıandıiı 106 lira muhammen bedelli 2 ıandık papye alamaj, ve kilo
su 75 kuruş muha.mmen bedelli 150 kilo üstüpü 22 mart 931 pazar 
günü saat 15 le ihale edilmek üzere alenen münakasaya konu]muı· 
tur. 

Talip olanların ihalat kanunu mucebince bedeli muhammenin 
yüzde 7 ,S ğu nispetinde depozito akçeıile ve yahut teminat mektubu 
ile mezkUr günde vilayet daimi encümenine müracaatlan lüzumu İ· 
~olunur. 

1 Mshkeme ve icra ılAnlırı 1 
Küıah~a huku k hakimliğınden-· 
Müddei Balıklı mahallesindell 

ekmekçi Omer Efendi müddei" 
aleyh Tavşanhda krom madeni 
müdürü Mösyö Vorker alayhine 
ikame eylediği alacak davas.naıı 
gıyaben cereyan eden muhake
mesinde müddei iddiasını ispat
tan izharı aczile yemin teklif 
eylemiş ve muhakemesill 
22-3-931 pazar günü aaat on• 
talik kılınmış olduğundan yevnı 
ve vaktı mezkürda berttyİ tahlif 
Kütahya sulh hukuk mahkeme" 
sine' gelmeniz aksi takdirde da" 
vaya sabit nazarile bakılacağı 
tebliğ olunur. 

İstanbul yedinci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer kır· 
tasiye vesair eıyanın martın t 1 
inci çarşamba günü saat 12 - tS 
ten itibaren divanyolunda Di"' 
yarbeki~ kıraatanesi yanında 
63 numaralı dükkanda açık ar 
hrma usulile satılacağından talip 
olanların müracaatları. 

Fatih Sulh üçüncü hukuk haldmliğind~ 
Aksarayda Sofular mahallesin· 

de Rağbet sokağında 6 No. ha' 
nede mukim iken vefat ede~ 
merhum ibrahim B. kızı ve bin' 
batı Halit B. karısı Rukiye H.~ 
terekesi mahkememizce yazılm1' 
ve paraya çevrilmiş ve şimdiy' 
kadar varis olarak kimse milrıı 
caat etmemiştir. Alacak ve borç
lularının bir ay ve miraıçılarmııt 
da Uç ay içinde mahkemeyı 

müracaat etmedikleri taktirdt 
mevcudunun hazineye devredile
ceği iJArı olunur. 

Fatih sulh 8 Uncü hukuk bakfmliğmdet 
Kaısapdenıirhon mahallesioit 

Hacı muaa sokağında 16 num• 
rah hanede 26-12·930 tarihinJe 
vefat eden Zenci Meserret He> 
nımıo mirası açılmıı ve tereke; 
yazılarak mevcudu maırafıaıl 
mütehammil olmadığından açı~ 
artıma sureti ile paraya çe• i~ 
mittir. Mliteveffiyenin alacaklı "' 
borçlularının bir ay ve miraaçılatıl 
nan ilç ay zarfında hak ve sı 

fatlannı ispat etmeleri ve akli 
haJde mliteakip muameleye de" 
vam ve intaç edileceği il~ 
olunur. 

D. Horhurunt 
Belsoğukluğu - Frengi ademi lktid• 

tedavihanesl Beyoğlu Tokatlıyan yanınclı 

Mektep sokak 35 Tel. 3152. 

iLAN 

ihsaniye M. Hüseyin Avni Ef 
kerimeıi Sabriye H. ile Çenge 
köyünde bavuzbaıında 13 No. ~ 
hanede mukım Hüseyin F ehıt' 
Ef. arasındaki boıanma davasa 
nın icra kılınmakta olan muba 

kemesiode; müddei aleyhin ikam~ 
gihı meçhul kaldığından ilAneı 

tebligat ifasına karar verilm~ 

ve tahkikat da 7-3·931 tarihini 
talik kdınmıf olmakla yevmi me.:ı1 
kurda bizzat gelmediğiniz talt. 
tirde tahkikatın gıyaben devad 
edeceği ilin olunur. J 

Piyango müdürlilğtlnden: 

Numuneleri veçbile 400,oot 
adet evlenme evrakile soo,oot 
adet tek ve çift istida klğıdilt 

50,000 adet noter kağıdı tabetti1 

rilecektir. 
Taba talip olacakların evlenm• 

evrakı için 7 • 3 - 931 cumartesi• 
istida ve noter evrakı için dd 
9 - 3 - 931 pazartesi saat 15 tı 
müoakasaları icra edileceğind~ 
pey akçaları ile birlikte piyang 
müdürlUğünde müteşekkil ta 
yare Mubayaat komisyonuna m~ 
racaatlan. 



FEVKALADE 

Rakı Bomonli 
L . f' t rkibi fevkalAde sa1 
ezıet ve rayıbası gayet ne ıs, e 

Hekabet imkanı )'Oktur. 
Bir tecrübe kAfidir. Her yerde arayınız. 

~===::=::=::::=::::==::==:::m::.ı:::::ııC:::IC:=n:q:nnııııı:ıımı =mııııııı::ııır::ınn: 
Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketinden: 

Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi hisscdarlannm 6 Ni
san 1931 tarihine müsadif paıarteai günll saat on .dörtte tirketi~ 
istanbulda Bahçekap1S1nda Türk Ticaret ve Sanayı bankasındakı 
merkezinde sureti Adiyede vukubu)acak içtimaında ha:ıır bulun· 

maları rica olunur. 
Ruznamei mfizakerat: 
1 - MecJisi idare raporunun okunmaaı, 
2 - Murakıp raporunun okunması, 
3 _ 1930 senesine ait bilAnçonun kıraat ve tasdiki ve mec· 

Jiıi idare azasınm ibrası, 
4 _ Meclisi idareye muvakkat aza intihap edilen zatın tas-

diki memuriyeti, 
5 - Meclisi idare basının yeniden intihabı, 
6 - Murakıp intihabı ve Ucretinin tayini. 
(Hissedarlann içtimadan evel alel0ı6l müracaatla duhuliye 

varakuı almalan.) Meclisi idare 

Seyrisefain 
Merkez ıcentası: Galata l\öprü başı 
B. 2362 'ube accnıısı Sirkecide 

MühCirdnr zade hanı lst. 2i40 

J ra~zon itlnci 
(KARADENiZ) vapuru S 

Mart Perıembe akıamı Gala
tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopaya 

kalkacak ve dönüıte Pazar, 

Rize, Of, Snrmene, Trabzon, 

Polathanc, Görele, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Unye, Samsun, 
Sinop, Inebolu, Zonguldağa 

uğrıyacakhr. 

Mersin PostBsı 
(ANAF ARTA) vapuru 6 

Mart cuma 1 O da Gala tadan 

Çanakkale,Izmir, Küllük, Bod

rum, Rados. Fethiye, Antalya, 

Alaiye ve Mersine kalkacak 

dönüşte Taşucu, Anamur, f"ıni· 
ke, Dalyan, Marmaris, Çanakkal 

GeJiboluya uğnyacaktar. 

~on~ırmo ~~staıarı 
Cumartesi, Salı, perıembe 

3 günde 
Dtleri 

Derece derece beyazla hr. 
/(.olynos'un m11zadı taaffün !;0110/ 11, kara 

fiTçasının ltlndisıne mdıus tt~nitı sa)tsındc 
di,Uri hiç bozma~sızm ve daha bq az ~ıloro~ 
temizler. 

. ,, 
~· 

Sırarm11 cbfler bUtiln tevfmlllJği izıle Ve btltDn cararmış tabakayı lznle edrr 
eder. BeyH dlfler ise teshir eder. Böyle Kuru fırçanın kılları dışlcr aralnnnın ve 
iken )ine elitler batım11z bırakıldığından 

boşlukları nın ıemizlenmeci için gayet 
un bir tlbıka ile kaplanmıfbr. Bu 
t1bılca. cfttlere fena bir manzara verdiği müsaittir. Bu serinlendırici kopük butiın 
gibi dftilnden ve Jemek amklanndan ~ıı rarmış tabakn uzcrindc ıcra~ı tesır 
lekelenmiş Ye renkliz bir hıl kesMder· ederek tamamen temizler ve bütün dış 
ler. Kolynos. bu fenı tabıhyı kaldırır. arılannı yıkar. Bütun mikrop':ın itlftf 
Yarım sandm mltwında Kolynos diş -.c ağızdaki hamızan defeder. Tam uç 
macunu kuru bir fır,a üzerine konarak gün zarfında Kolynosu tecrube edın!z. 
nğlıı alındıkta hemen büttin ığı1.1 mu· Dişlerinizi bem beyaz kılacak -.e ağızda 
7.adı taaffün bir köpük ile doldurur. temiz ve serin bir lezzet bırnkac1kur. 

Umumi deposu: R. F ARAGGi Yeni 
Volto Han. iST AN BUL 

Devlet Demlryollan Jlanları l •:::-11
.•.•-•.• ... •.•-.• •. •-•• .. • .. • .•• • •. • .. • ... • •• • .. ~". 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ı ;~~···~=m~:;~~~~] 

ıstanbul Belediyesi i lan ları 

Pazarlıkla hortum al ın-=a=c=a=k====--= 
lstanbul itfaiyesi için lilzumu olan altı bin metre hortum pa· 

zarhkla ıabn almacakbr. Talip olanlar şartnameyi görmek için 
hergün leYazım mlldürlOğüne, pazarlığa girmek için de Martın 

beşinci peqembe günü saat 15 e kadar daimi encümene müra
caat etmelidirler. Pazarlığa girmek için 855 lira teminat rnak

De1,zet Demiryollarz ve Limanları U 1 ı mu .. ıı nıı> u rları . 
mi idaresinden: 1 

Bilecik • Karaköy arasındaki Beydemir köprüsünün tami · d • 
layısile 5-3-931 tarihine mUsadif perşembe günü 4 ve 3 r~o.~ı 
katarlarımız yalnız Haydarpaıa·Arifiye-Haydarpaşa arasında sey
:efer e~ecekleri ve Arifiye • Eskişehir - Arifiye arasında seyrü-

Karadeniz 

er etmıyecekleri muhterem ahaliye ilAn oJaaur. 
* • * 

F eyzipata - Viran,ebir arasında haftada Uç d f . r 
telit :folcu katannın •eyrilıefer ...nnleri 20 ' b te 9a .,1

11 ıy~h.mub
't'b - d " ·ıd · -. 5

.. u • .> tan ınden 
ı ı arFen a.şagı da gobsten ıgı veçhile tadil edilmiştir: 

evzıpaşa an areket: Cuma • Pazartesi ç b . . • arıam a 
VıraQfehıre muvasalat: ,, 

Viranıehirden harehet : Cuma - Pa;
0

ar • Çarta~ba 
f evıi'"'aıaya muvasalat: " 

r ,, " 
Viranşehir - Malatya arası henO:ı itletmiye arıt . d . 1· A ı· T mamış ıse e bu 

kısım üzerinde ıı ıyen me ıyat katarlanndan ı' t"f d . Ç s ı a e etmek 
ıuretile Cuma • Pazartesı • arfamba günleri Viran• b' .. M I ye ıre muva-
salat eden yolcuların aynı gun a atyaya devam tt' ·ı 1 . · 'b. C p e ın me erme 
gayret edileceğı .'61 ı uma~ . a:ıar v~ Çarşamba gilnleri de 
Malatya - Viranşehır a.rasında ışhyen amelıyat katarile de Malatya 
yolcularJDın Viranıehıre .harek~t ve aynı gün Fev:ıipaşaya devam 
ettirilmelerine gayret edılecektır. 

* * * 
Devlet demiryolları umumi idareıi n~ına bir ı~ne müddetle 

•• . 
1
. elecek eşya levazım ve emtianın tahnul ve tahl" . 

ıneraın Lmanına g k nmu ıtur. ıyeaı 

ka.palıM~~rfkla m2iı3' nakasart ~~1 ;azarteai günü ıaat 15 te Ank d 
una u ma ılacakbr ara a 

Devlet demiryolları idaresinlde ya~rin teklif mektupla 
M" ak 23 art 93 paza rmı ve .nıuvak-

"-- u? asa m . .. de saat 14,30 a kadar komisyon ki.tipi'"" 
&at temınatlarrnı aynı gun 1gı-

ne vermeleri lizımdrr. }erini iki lira mukabiJind A k 
T ). ı .. k !11.artnaıne e n ara a ıp er muna asa ~ elerinden tedarik edebilirl 

Konya ve Haydarpaşada idare vezn er. 

M~latya vil&y~t!~~:~.:. •eMalatya. 
6~02 hra elli beş kuruş bcdelı e~ metrede inşa edilecek olan 

Ela11z yolunda ve 11 + 300 üncü kılo _2.931 tarihinden itibaren 
b~ton arme kapalı menfezin inşaatı. l Unakasaya konumuştur. 
bır ay müddetle ve kapalı zarf usuhle ın atfında ikmli Jizımdır. 
lnpatın ihale tarihinden itibaren dört 8~ ı mecburdur. Taliple 
Mnteabhit nafia şeraiti umumiyesine rıayete k mUsbitelerini 
. kl"f k e evra ı rın te ı me tuplarile teminat akçaları ., • üsadif cumar-

h · fJ • ı 'bıne m aYJ zar annı ıhale gUnü olan 7-3-93 tarı • . cumeni riya-
t • . daımı en 
eaı gilnü saa1 l Sşe kadar Malatya vilayet• 

setine tevdi eylemeleri ilin olunur. 

-

Muntazam ve Liik.s ı•o lası · buzu getirmek f&l'ltır. 
im-----..;,;..~~--.;...----------~----~--------~~----~-1!1 

.1 Sakarya 
vM~~:u s PBZBr gu:~m~k-ıı 

1 Sirkeci rıhtımından hareket• 
İ le ( Zonguldak, lnebolu, A· 
:ı . 
İi yancık,Samsun, Ordu, Giresun 

İl Trabzon, Sflrmene ~e Rize ) 

il azimet ve avdet edecektir. 

1 Sebze halinde 3, 4, 5 No. h barakalar kiraya verilmek için 
•• ayrı ayrı açık mDzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi 

gC5rmek içia berth leyazua 'f00dürlüğüne müzayedeye girmek 
ip.. ihale gilnO olan 26-3-931 perşembe günü encümeni daimiye 
mOracaatlan. 

ıl Tafaillt için Sirkecide 
ii Meymenet hanı altında acen· • 
H teliğe mDracaat. Telefon 

Vefa yang1n yerinde 27 inci adada Şcmsettingürani mabal
leıinde Çılcmaımanav sokağında 492, 490 No. Jı arsalar arasında 
lelin 3,40 metre yllıUnde 30,96 metre murabbaı sahasındaki ar-
1Bnın metre murabbama 6 lira kıymet takdir olunarak satılmck 
için açık mluyedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 
için herı&n levazım mOdOrlOğ'üne mibayedeye girmek için 14 lira 
muYakkıt teminat akçelerile beraber ihale gunü olan 26-3-931 
pe11embe gOnl saat 15 c kadar encümeni daimiye müracaatları. H lstanbul 2145. 

::1-..::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::ıı:ır.:ıı: Fatih yanrın yerinde 70 inci adada 1342, 1344, 1343 harita 
No. lı mrsalar arHında 3,26 metre yü :ıllnde 15,88 metre murab
bıu sahasındaki arsanın metre rnurabbaına 10 lira kıymet takdir 
olunarak 1Bttlmak için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
9artnameyi görmek için hergün levazım müdürlüğüne müzayede
ye girmek için 12 lira muvakkat teminat a kçelerile beraber ihale 

Acele satılık hane- Kadirga ta · günü olan 26-3-931 pe"fembe günü saat 15 e kadar encümeni 
lcbc ' urdu kır~ ındn 27 No lu hane. daim iye müracaatları. 
3 kat Mbq ~o ıb keyu~r mu~nk il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
uç hclA ikı sofa bir buyük bahçe gör· 
mck i(tıvcnler ıçindcki Hacı Ef Y e tı· 
il pi erin limon ıskclcsinde 36 No. , a mu· 
racantlan • 

Ernlikinizi kiraya vermek -
içı n tramuy Hhut ı; mcndufcr \Oluna 
H} a \apur ı kele ine \akın olanlar 
tcl'Cjh cdılır. 9·1 2 nruında murııcaadı 
ka~ıt cttirini7 

J tanbul dorduncu \·a l,ıfhan ıltJ; a ııı 
Unıon Kol 

.-----' İçinde on iki lira ile u ker lik 'e"ika· 
1 .. , • nu us kağıdı ve senet bulunan cüz· 

danrmr koprU ile Eminönü arnsmdn 
k~.>.b ttim. Yenılcıin i alacağımdan c ki 
sının hükmkü yoktur . 

Bılyülroda i3kelcalnde 
memur: lbrahim 

Bilecik vilayeti • e , 
Vilayat ihtiyacau için münakaaa sure ile mubayaa olunacak ve 

15 mart 931 tarihinde Bilecik vila yeti Da' mi Encümenince kat'i iha
lesi yapılacair ilan olunan Amerika asma çubuklarına nit münakasa 
tartname ıuretile lıtanbul, Kocaeli, Bursa v'I y ti ine gönderildi
ğinden oralardaki taliplerin bu :ııu ı etle ve di ver m ı ilerden çıkacak 
taliplerin de doğruca Bilecik vilayetine miır~ c atla malumat edin· 
meleri ayrıca ilan olunur. 

E nı 1 a k v t: I~ v ta r n banka 111 lan: 
Satıhk Apar a 

Beyoğlunda Tatavlada Papasog lu ve Tulumbacı solrnğında 41 
Yf': 1· 11 ~e 11 numaralı dükkan ve odaları havi apartımnn peşin 
para ile satılıklar. ihale 16 mart 931 p z rte ı Unu AnlI d 

d 1 
. . h .1 ara a 

banka j are mec ısı uıuru ı e yapılacaktır T emmat 4 o H d 
Bu buıuıta tafıilit almak istiyenler lstanbul v z.mır ub 1 ~a ır. . • . . eramızc 
veya umum müdürlük emlak •dar ! ille müraca deoilirler. [247] 

Grip, Nezle "e Bronşite Kaırşı : P fi l 
HER ECZANEDE BULUNUR 

Me:s'ul l\tüdiı r ltefik Ahmeı 
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