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Buğday 
konferansından 
ne anlaşıldı? 

Son ıamanlarda Romada bey
nelmilel ziraat, enistitösünde bir 
buğday konferansı toplandı. Bu 
konferansa Cemiyeti Akvam ta
rafından da murahhaslar iştirak 
etti. Konferansın maksadı cihan 
buğday istihsalah ile istihlakatı 
arasında müvazane temin etmeğe 
bir çare bulmaktı. Bu müvazene 
temin ediJince cihan ikhsadi buh
ranına karşı da en müessir bir 
çare bulunmuş olacaktı. 

Fılhakika şimdiye kadar yapı
lan tetkikler şu neticeyi veriyor: 
Bugün cihan iki büyük müşkü
lat içindedir. Bunlardan biri sı
naıdır ki mütemadiyen miktarı 

artan amele işsizliği şeklinde 
göze çarpmaktadır. Bunun asıl 
ıebebi ise sanayi mamulitına 
müşteri olan memleketlerin mal 
ıabn alamamalarıdır ki bu da zi
rai memleketlerin mahsullerini 
•atamadıkları için iştira kabili
Yetlerini kaybetmelerinden ileri
)e geliyor. Binaenaleyh sanayi 
ltıemleketJerinde görünen müş-

külat do&rudan doğruya zirai 
lllemleketlerdeki müşkü atlan ne-
'et edıyor ve bu suretle cihan 
ıktasadi buhranının esası zirai 
buhrana dayanıyor. Diğer cihet
ten ıirai memleketlerin müşkü-
latı bilhassa buğday istihsalatına 
lrıahreç bulamamaktan çıktığına 

iÖre cıhan ikhsadi buhranına 
Çare bulmak için de buğday ıs
tihsalih ile sarfiyatı arasında bir 
"'"vazene te min e t mek azım 
2eicuği anlaşılıyor. 

Bundan dolayıdırki Roma buğ· 
~ay konferansı toplandığı vak t 
iktisadi buhranaan meteessir olan 
~\\tün memleketler liulai<larını 

Utada cereyan eden müzake
telere verdiler. Nihayet konfe
ş~ns toplandığı gibı dağıldı. 
'N1rnd1 herkes acaba ne oldu? 

olaca~? Diye merak ediyor. 
ı· akat buğday konferansının 

llt\icesi bu ümitleri tatmin ede

~eıniştir. Bunun sebebi de Avus
~talya, Arjantin, Kanada gibi 

Vrupa haricinde buğday istıh
~al eden memleketlerin murah· 
hasları konferansta bulunduğu 
alde cihan buğday istihsalatının 

tn rtıühim buğday ihracatçısı olan 
~ii.ttehideı Amarika memleket
~r . R ı_ 1 rıın omaya gelmemiş o!ma-
'4ttıdır. 

d Vaziyet şudur: Cihanın buğ
~ ay ihtiyacı senede (230) milyon 

ltı~Jtaldır. Buna mukabil (350) 
ol Yon kental buğday istihsal 
ta:"jaktadır. Demek ki ihtiyaç· 
'bil azla olarak her sene (120) 
oı/0n kental buğday istihsal 
faı~UYor. Şayanı dikkattir ki bu 
rtlit a ıstihsaJat ta hemen tama-
buı~ Müttehidei Amerikaya ait 
ha· nuyor. Hariçten gelecek mu-
1 ter t' 
ekeu' ~ menelmel< suretile mem-
bir erınde buğday sarfiyatını 
kıdı:ıtraftan tah .. dit eden Ameri
•ur t~rın ziraate makina tatbiki 
. e ıle d" w f b w d ısı1·h ıger tara tan ug ay 

ıaı~ 
"'at atını bu derecede arttır-
bir ~rık·hiraz gariptir, fakat bu 
'•di : ıkattir. Yani cihan iktı
~~ida U~r~nına sebep olan fazla 
tikıtd Y 15hhsalatı tamamile Ame-
8u~~ gelmektedir. 

'1trıa~ iaY. buhranına karşı tedbir 
de"letı s~ıycn alakadar Avrupa 
"al\ bu~~ ev~el emirde Amcrika-

<Vg ay ıthalatına karşı ağır 
•t tar,afı 2 !it!-.: 6!Y.[.tıfada) 

.AtefuHeı Asım 

Şehrimizde müntehibi sani ·intihabatına başlandı 

Dün bazı mıntakalarda hemen bütün 
niüntehipler reylerini vermişlerdir 

lstanbul ve 
mü l ha katın da 
müntehibi sani 
intihabatına düıı 

sabahtan itiba
ren başlanmıı· 

tar. Sabah saat 
yedide muay
yen yerlere kon 
muş olan san
dıklar müfettiı
ler ve halk hu
zurunda açılını~ 
boş olduğu gös· 
terildikten son
ra kilitlenerek 
mü hür lenmiş , 
anahtarın birini 
müfettişler, di-
ğerini nahiye müdürleri almış
lardı:-. Bundan sonra herkes re
yini atmıya başlamııtır. Sandık 
yerieri dün her taraft aasılan 
bayraklar ve çalıncsn mızıkalarla 
belli o'uyorclu. Hemen bütün 
sandıkların bulundukları yerler 

Gazi Hz. nin büyük fotoğrafi
leri ve bayraklanmız'a süslen· 
m·şti. Bazı .. yerler ıs'! yerlere, 
duvarlara halılar serm şlerdi. 

Su tanahmet sandığının bnşın
da mehter takımı, Beşiktaşta 

o;.ehır bandosu, ~ eyoğ unda da 
~ 

mızı c tar ç it;10 ıı. Emffiönü 
hamalları eller'nde bavraklar ve 
önlerinde davu l V f' zurna ç Hı
rarak sandık yerle r ne g-e m:şler 

Sultanahmette R•J Abhrken 
sıra ile reylerini atmıılardır. Rey 
atma faaliyeti öğle tatilinde 

Vatandaşlar ! 
Reylerlnizi veriniz 
Müddet yarın aktam bitiyor 

lstanbulun her tnrafında 
dün sabahtan itibaren mün
tEhilıi sani irıtihabatına bas. 
lanmıştır. ' 

Büti.in vat:ındaı;Jar ,·arın 
akşama kadar re,·J~rini 

0

atmıı:; 
olacaktır. intihabata iştirak 
ederek rey , ermek her va
tandai için bi tan ,azife· 
sidir. 

llk işiniz bu \"3.Zife)i yap
mak ol un. 

":ıara retlenmiı , 
yemek paydo
sundan biliıti
f ade bir çok 
kimıeler reyle
rini atmıılardır. 
Bakırköy, Bo
ğaziçi ve Ada
larda hemen 
bütnn münte
bipler rey ver
miılerdir. lstan
bulda ve diğer 
yerlede ise esas 

defterlerde isim
leri bulunanla .. 
rın üçte ikisi 
reylerini atmış-
lardır. Beyoğ-

lunda gayri müslim vatandaı
ların da rey atmağa hararetle 
İştirak ettikleri görülmüştür. 

Sandıklar dnn akşam saat altı 
buçukta mühürlenmit ve polis 
merkeılerinde muhafaza altına 
alınmıştır. Sandıklar bugUn de 
akşam altı buçuğa kadar açık 
duracaktır. Yarın cuma olması 

dolayısile hemen bütün birinci 
müntehipferin reylerini atacak
ları muhakkak addedilmektedir. 
Evvelki akşam Ankaradan gelen 
H. F. vilayet reisi Cevdet Ke
rim B. dün intihaböt yerlerini 

dolaşmıştır. 

Bundanbafka kaymakam ve 
. Alt tarafı 2 inci sayıfada 

Muhiddin Beyin 
programı 

Muhtelit tetkik encUmen1 te
şekkUI etti,' işe başhyor 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 
beyin hazırhyarak ıehir meclisine 
verdiği mesai programının ilk 
münakaıasmdan sonra teıkil 
edilecek bir muhtelit encümende 
tetkikine karar verildiğini yaz
mıştık. Şehir meclisinin muhtelif 
ihtisas encümenleri ayn ayn 
toplanarak mesai programmı 
tetkik edecek muhtelit encüme-
ne gönderecekleri azayı seçmiş
lerdir. Muhtelit encümen fU su-
retle teıekkül etmiştir: · 

ikhsat encumeninden Galip 
Bahtiyar ve Nemli zade Mitat, 
Sıhhiye encümeninden. Safiye 
Hüseyin Hanım ve T eTfik Salim 
Pı. maarif encümeninden Mustafa 
ve Refik Ahmet, Nafia encllme
ninden N~zmi ve Mehmet Ali (Ana
dolu hisarı), Kavanin encilmenin-
den ismail Şevket Ye Nazmi Nuri, 
Bütçe encilmeninden Mehmet Ali 
(Beyoğlu) ve Tevfik Amir, Tet
kiki heaap encümeninden İsmail 
Sıtkı B. ler ve Hüsamettin Pqa. 

Mesai raporunu tetkik edecek 
mühteJit encümen önümüzdeki 
cumartesi günll toplanarak ça
lışmaya başlıyacaktır. 

Estern şirketi 
Hilktl.mete yeni bir 

teklifte bulundu 
Ankara, 8 ('l'elefon) - Estern kab

lo şirketi memleketimizde kablo yeri-
. ne tel iz telgraf te i i için po ta mü
düriyetine müracaat etmiştir. Posta 
idaresi de mukabıl tekliflerini bildir
miştir. 
Şirket şimdi Londradaki merkezin

den talimat beklemektedir. 

1 -Ankara ve ı Hudutta Frengi ile mücadele usulleri 
Yalova telefonu -- -

Anımra .. <Teıeron> - Yaıovanın 1 Hadise tamamlle Fransız Profesörü dttn DarUlfilnunda 
İstanbul - Ankara tcl<'fonile irtib·ıtı k ınfihim bir konferans verdi 

t için hat ~ekilmiştir. Muhaberata ha· apaDmlŞ ad-
1 zirandan itiba rr n im hnara1{tır. d dfJJ Ş J . e yor arlatan arla da mücadele etmeli, diyor 

Bır tren yoltla'I çıktı A k r · ~ 
Ankara 8 (Telefon) ı~ta bul trc ' b nl a~a, 8 (Tel~ on) - Fıran Hoy- Şehrimizde bulunan :Fransız Cildi· raşırlar. Ilu ikinci sistem sayanı ter-

ni Jokomot'ifi du··n Ge'""'e-:I ·n' 1!. • , oncu nr a Ermenı taşnakları \'e bazı ye profesörü .l\f. Gujöro dün saat 17 cihtir. :. 
,, • 1 c ogança) 1 I · · ti · ·ı 1 · d D ··ır ·· k ,. · · ·· -nrasında raydan çıl .. mış, nüfus zavi- ınn aşıre erı ı e ran askerlerı ~r!l· e a~u unun ·onferan~ sa~onunda l'_ıreng.ı ı~e mucadelede ehemmiyet 

atı olm:ımı~tır. Bu yüzden tr<.'n bunı- 1 sında .. hududumuzun tamamen harıcın (freng!den korunma tet~ı~lerı) mev· verılme:'ı ~azı!l' gelen en mühill! 1.'ok.~a 
ya s saat geç gelmiştir. de .musadt'meler oJ~uştur. Bu hare- zulu, hır ~.onferans 'e~·mış~ır. .. . halkın ı~tımaı. ve sıhhi tcrbiyesını yu~ 

lı.etın lran hükumetı tarafından müsa- ! rofe. or, Tıp faküıtesı mude~rıs· ~elt~ektır. Ilılhassn talebenin sıhhi 
Yumurta ihracatı maha veya teşvikle karşrlandığı varit 1erı, dokt~~lı~.rımı.z ve. tıp ~alebes.ı ta· malumatını çoğaltmak. zührevi h~ 

Kastamonu, S (A.A.) - M ·ı . göriilmemcktectir. Hudutlarımıza İl· r~fından buyuk hır alaka .!le takıp .e· talıklaı: hakkında onları ikaz \'e tenvır 
·t 'h 1 arsı )ayn . . . • . dılen hu konferan ında e?.cumle demıs- etmek ıcap eder 

yumuı a ı racına >aşJnnmıştır. J>iya- tıcn etmek ıstıyen asıl er tamamen 1- tir ki. 10 8 hh" t .1 · • . • b. üh 
sa yüz itibarile 200 - 220 arasındadır. ran askerlerine teslim edilmiştir. B. . t• b" ük f tl . d re,·i 

1haıtaclık~lıye1• cın.~ı tder
1 

ıyte ' 'be.yesz .
1
• 

• •• 1 • • • 1 . . - eşerıye ın en uy a e erın en ı ara muca e e er ı • 
Tur \I)~ ıle r~n. arasınd~k! emnıyet biri olan bu müthiş hastalığı ortadan ne çok ehemmiyet vermek Jazımdır. 

mukavelesı mucıbınce her ıkı tarafın, kaldırmak icin müessirler gittikçe co- Zührevi hastalıklar hakkında kon-
11 diğerlerinin asayişini ihlal eden eş· ğaltıJmaktadır. Frans:ıda 1916 da hü feranslaı- vermek, sıhhi müzeler tesis 

N 1- S A N kiya)ı ait olduğu memlekete teslim et- yük hastanelerden maada 40 dispanser e!.mek, bu maksada hadim filmler 
• • • • • mesi lazım gelmektedir. me,·cuttu. Bu di~panserJere senede gostermek. frangiden korunmak c;a~ 

- Murada alakadar makamlar, hadi- ancak 200 bin frank sarfediyordu. Hal relerini gö teren kitaplar neşrederek 

H d • 1 senin nihayet bulduğu kanaatindedir- buki 1930 da ı ;;oo di panser tesis e. b~nları parasız dağıtmak, ~azeteler ar 1 n g na 51 Jer. Hükümetimiz hudut asayişinin en dilmiş hu dispanserler için bütçeye l:> sıne~alnr. ve radyolar \'a ıtasıl.e hal.kı • • ı d • • ? ciddi bir şekilde ihlaline miisaade et- miJyon frank tahsisat konulmuştur. Hu t~m·~r ,.e ıkaza çahşma~d~rengıden ıç· 
O U · , k · · 1 • w dispanserler iki ı:.ekiJdedir. Bir kısmı tımaı korunmak çarelen ır .• 

• mı) ece tedbır]erı a mıştır. Dıger ta- 1 .• h i h ~ t 1 klar t d . . 1 Zührevi hastalıkların çoga]masının 
raftan hükümetimiz bu Yaziyet karşı- ya nızldz~ re\D·g· ::ı:r: mu~~elı~f ahnstı e önüne germek için firengiyi beş on gün 

---- "' d 1 h'·k· t" . d'kk . meşgu ur. ı asa- ~ d . d •.. 'dd' Yeni Tefrikamız başlıyor .. n a ran. u ume ımn nazarı ı atı lıklara bakarlar. Fakat ayni zamanda içinde tamamile te aH e ecegını ı ı-
nı celbetmıştfr. zühre\i hastalıkların tedavisile de uğ- [LOtfen sayıfayı çevjriniz l 

Bulgar hilkiimdarla-
suıun dUnyayı hflyrette rının seyahatleri 

Bu Eser: 
Futbolcularımız izmirden geldiler 

bırakmıştır 

YUksek Amerika sosyete- Ankara, 8 (Telefon) - Bulgar ha-
riciye nazırı M. Bürof haziran zarfınlerinin en mahrem köşe-

lerini bUtUn çıplakhğile ifşa da buraya gelerek Tevfik Rüştü Beye 
iadei ziyaret edecektir. Bulgar kralı 

etmiştir. Her sayıfası 
bir heyecandır ve kraliçesi Hz. nin buraya seyahati bu 

----·---.~'1'19-m:ı:ıaa::ı-=-.. nu müteakip olacak ve kuvvetli bir ihti 
mnle göre eylülde ' 'uku bulacaktır. 

Namzetlik için 
Halk fırkasına kim
ler müracaat etti? 

~ 

BugUn de birçok lalmler lzmlre giderek iki kıymetli galibiyet kazanan latanbul futbol 
ne,retmekteylz. 2 ncl sayı• takımı dUn lzmlrden dönmUştUr. Resmimiz sporcularımızın ' 

tamızda okuyunuz. Kar,danmalarını gösteriyor, Buna dair yazıyı (Spor) sarala-
.._. __ .._ _______ ...., ___ ...._,., mızda bulacaksınız. 



Seflrlerimiziıı 

Buğday 
konferansından 
ne anlaşıldi? 

(Üst tarafı 1 ~nci sayıfada) 

nahiye müdürleri de sabahtan 
aktama kadar mmtakalardaki 
intibap yerlerini gezmişlerdir. 

Meb'usluk icin müracaat edenler 

B d• d b namzetliği 1 

Ugu" n e yen1• en ı•r Ankara,, (Telefon) - Uomn \(' 
. Kahire sefirlerimizin meb'u nnmzedi 1 

Baş makalemizdcn mabat ] 
gümrük resmi koymağı düşündü
ler. Fakat bu fikir bilahare ameli 
görülmedi. Bu fikirden bütün 
!Jütün sarfı nazar edilmemekle Cevdet Kerim B. dün bir mu

harririmize tunları söylemiştir: 
gö:.terileceklcı·i haberi doğru değildir. 

ÇOk isim neşrediyoruz Mubhtelit mhüba~ele "Ankarada intihabat hakkın· 
da yeni talimat alarak 
geldim. Bugün bütün in
tihap yerlerini gezdim. Vaziyet· 
ten memnunum. Birçok münte
hibi evveller reylerini atmakta· 
dırlar. Cuma günü faaliyet arla· 
caktır. Bazı köylerde hemen bü
tün müntehibi evveJler reylerini 
atmışlardır. 

aşmur ashgı 
.. Anknrn, ~ (1'e1efon) - Meb'u,Juk :-ıalıık meb'u Ali, Sam,.unda Ziilıerı· Ankara. s (Telefon) ...:.. Tl',·fik J\ ·i-ı 
ı~ın. l~falk _.Fırkasına müracaat edenle- o~!u Nafi~ •. Erzurum meb_'u:u .. l\f~nii!' ntil Beyin Sofya sefirliği tn dike RrZ~
rın ı~ımlerı peyderpey anlll{iılmaktadır. Husrev, Zıraat umum müdünı al\ı, dildi. Yerine :;;ivas melı'usu Sevki Ye· 

Bugun de ize ~u io;lmler i bildiri) o- lktı at hususi kalem müdürii Haluk. ya ikinci murahhas Nehil ı~, lerclen 

beraber tatbikinde müşkülat ola
cağı anlaşıldı. Çünkü Amerika"' 
lılar Avrupalılara buğday satı· 
yorlar, fakat buna mukabil on· 
lardan sınai mamulat alıyorlar. 
Avrupalılar Amerikalılardan buğ· 
day almayınca Amerikalılar Av
rupalılardan sınai mamulat al
makta ne vakte kadar devaıo 

rum: lfal'iciye miitercimi ~ecati, l\fütelrnit birinin tavini muhtemeldir. · · 
ı-;ski. Aksarny meb'u~u \'ehvi, sa- miralay Ali Mümtaz. Kırklareli i tas · • ---

bık Mu ul meb'usu Nazım, sabık yük- yon miidürü UM. Sabık Eski ehir TUrk • Belçika uzlaşma 
ek tedrisat umum müdürü Nevzat, defterdarı A,·ni, Erbaada .Ateş hoca mukavelesi 

Bugün atılan reyler defterlere 
nazaran üçte biri bulmuştur. Üç 
gün zarfında herkesin reyını 
atacağını kuvvetle limit ediyo· 

lstanbul belediye azasından Re~t, oğlu Alim. lzmirde mütekait binba ı Ankara, 8 (Telefon) _ Tür!.-_ 
lkh at ,·ekftleti mütercimi Servet ~e- Necati. Talim \'e terbive a7.asından B 
fik, Tekirdağ horsa komiseri Rü ~iü, Ahmet 1'evfik, Nevşehirli 1\fustafn, elçika uzlaşma ve hakemlik 
Baypazarı Halk Fırkası reisi Su· Konyada mukint Manastırlı Hamdi. muahedesi bugün imzalandı. 
at, Gümrükler levazım müdürü Safi, Kuvayi Milliye kumandanlarından Ka Nurullah Esat Bey 
Dahiliye Yekftleti Şube 2 müdürü Şev- ra Hasan, Urfa meb'usu sabıkı Ali Fu 

rum. ki, Gümrükler haş .kimyageri Sıtkı, ut. Cebelibereket 'J'iirk ocağı reisi Ah- Ankara, 8 (Telefon) - Nurullah 

1 
Be)oğhı e,·lenme memuru Ubeydullah. met. Tireboluda avukat Halil, lstan- Esat B. lstanbula hareket etti. 

. Gazimiz tetkikata başladılar 
Ankara, ı - Gazi Hz. yeni 

rneb'us namzetleri liıtesinin ih· 
zarı Ye tetkiki için meşgul olmı
ya başlamışlardır. 

Halkalı sabık müderrislerinden Meh· bul ticaret mektebi muallimlerinden 

!
met. Şiikrü, Gümrükler ha · müfettiısi Rıza lzzet. Manisada mühendis Nuri Irakta neler oluyor? 
Vefık, Ankara - Sh·as hattı baş he- Burdur C. H. Fırkası azasından üley Suriyeden gelen haberlere na-
ki'!'i Vehbi, Mülga harbiye nezareti man, Sabık Mardin meb'usu Neci,,, M 
daıre müdürü Ziya, Sinop orta mek· Eskişehirde A,·ukat Lütfü. Adapaza. zaran usulun şimalinde bu]u-

Şimdi mevcut ve bundan eY· 
velki meb'usların hüviyetleri tet
kik edilmektedir. Bu bittikten 

tep muallimi Murat, Jstanbulda avu- rında doktor Rasim. Orman ba müdü nan Şeyh Mahmut son günlerde 
kat Cemalettin Fazıl, Mütekait mira· rü Avni. Bilecik belediye reisi Yehbi. kral Faysala ve İngiliz kuvvet-
lny Ahdürrezzak. Yozgat belediye a- ,Antalyada Edip 1.ade Adil, Sabık \ 'R· l · b 
za. ından Ahmet A\'ni, Sinihisar kay- lilerden Ahmet l\Iacit. Burdur sa hık erme irer mektup göndermiştir. 
makamı Cavit. Diyarkebir belediye ı·e valisi Celı"tl Habip, Elmalı hükumet Şeyh bu mektubunda, Irak hü
i i Gafur Nüzhet. Kemahlı Hayrettin, tabibi Rerruh Niyazi, 1. tanbul 1\laarif kiimetinin tehditlerine işaret ede
Antalya belediye reisi Hadi, Çatalca emini muavini Fakir. Mütekait mira- rek Bag-dattan üzerlerine gelecek 
Halk Fırkası reisi Hayri. Bandırma lııy Hasan Yasfi, .Muğla H. Pırkn~ı 

t sonra namzetlik için müracaat 
edenlerin hepsi He bunlar ara
sında fırka divamnm tespit etti
ği iıimleri tetkik buyuracaklar
dır. 

ağır ceza reisi Hikmet, Türk ocakları reisi Hüseyin Avni. Top~u mirala.} ı kuvvetlerden hiçbir zaman ürk
:\1üfettiı7i Hasan Reşit, Istanbul ikin· Hakkı Niğde zirdat müdürii İbrahim miyeceklerini ve Türk milletinin 

4 Elçi, 2 muharrir ci ceza .reisi Hamit, Ziraat umum mii- Saip, Devlet demiryollan memurların namuskar havzasına avdet için 
Ankara, 8 _ Halkfırkasının dürü Te\•fik. Kozanda aYukat Kamil, dan Macit Jbrahim, lstanbulda notı•r h l 

S.ebinkarahi ar esbak meb'usu M. Fa- Eşref. Alilive kaymakamı Mustafa Sc• a ve zaman müsait olmazsa meb'us namizetleri listesine da- ~ · b l ul, Konya lise i muallimi Ferit, Mü· lim, Burdurda Avukat Ali, Samsun ırana ta i o mağı tercih edeceğini 
hil edilecekleri söylenen elçileri- tekait binba~ ı Mahmut, ~amsun tica- belediye reisi O rnan, f;lbistan 11. Fır bıldirmiştir. 
miz meyanında sabık Tahran ret odasr başkatibi Adil, Van mektep kasından Reşit, :\lütekait miralay Ra· 
büyük elçisi Memduh Şevket, müdürü Mü tak. Yusuf Paşa hafidi ~it Azmi. Akdağ madeni Fırka rei i 
Kahire sefiri Muhiddin B. Mehmet. Van C. 11. Fırkası reisi Renı· Saim Sabık Divarkebir meh·usu Sc· 
Moskova ve Roma büyük clçile- zi. 1\fardinde baytar Mümin. Halıcr· rcf, 'sam unda doktor Sükrü. Div~r
ri Hüseyin Rag-ıp ve Suat Bey· o"lu Jise .! alma?.c~. ~u~llimi Mübahat, bekirde adliye .ı:nuşa .. ·iri ~Tat:H, Yozgat 

Çorum nufus muduru Kemal, Ankara orta mektep mudürü \' ehbi, .. Jlifke 
ferden bahsedilmektedir. Mual· li e i riyaziye muallimi 'ecati. Ankn· orta mektep müdüı·ü Zeki. Di\'anı mu· 
lim ve ediplerdeai Reşat Nut ra belediye nzao;;ından I\aşit. Düzcede hasebat müddeiumumi mua' ini Ahmet 
ve Ali Canip Beylerin namlt' ·n·ukat Nuri, Çorlu C. H. Fırkası ı·e- TahH ;\inliye fen hcveti reisi irfan 

·gösterilmesi muhtemeldir. isi Ziyn, Sabık Menteşe meb'usu Esat, Sislid~ mukim Resit. istanbulda tüc~ 
Yeni namzetler ı~tanbul tayyare şubesi müdürü JJa. ~a~dan Musa zad:. Ahmet Vefik. l{e,. 

Ankara, 8 .~ Beyoğıu evlen ·an F<'hmi, Denizlide mukim Hüseyin koz sabık kaymakamı Ahmet Cetaıe"t· 
U ~azlum, Isparta orta mektep müdüril tin. E~hak Geliholu vaH i 1\1acit. Meı· 

we memuru beydu!lah efendi 1 li!mi, Ziraat oclası ı·~isi ll!lmi. l\liite .sinde ziraat.. ıniıh•ndi:-:i ..Ahmet Edip. 
nin de namzetliğinin konmasın n: t kaymaknm lbra~ım Etem, • Ça· Bilecik maarif miıdlirii Hamdi, lstaıı-
istedigi ıaylenmektedir. Bilel :' d,aı.e n~t>cfül umu.mı ~zasından ıbra· bulda Ahmet Nehri. ı~at a P. reisi A 
rneb'usu ibrahim beyin de nanı · h11:1 l}ılmı, ~dana ~ıse' 1• Almanx~. m~- li. Siirmenede tiiccardan Ali Rıza. Ti· 
zetJ gösterilmemesi için müracaat t !lım! lbrahı~ ~!3.! 1 ~· Konya ~utun 111 rede J\eserci iade Akif 1-lalil. Anka· 
ettig-i ıayidir, hısa~ı ha , m~du.!·u Ihs~n. Do.rtyol?~ rada gazete muhabiri Bilfıl, 1 tanbul 

mukım Ata Sukru, · lzmır maaııf em mı . . .. . . .. 
Bır habere göre de fırka di· Mitat. Ada~a . abık belediye reisi Fu- telefon ~omı~erı bek.ıı. Adlıye mu te-

vam 1300 talip arasında ancak at, abık orman müfeti~lerinden Ce- şan. Fent, Sabık ~ars .meb'u 11 Fah· 
50 60 k' 'd .. ·ı k ı ı t b ı b 1 d' . • .. f tt' 1 • rettın, Bursada mutekaıt kaymakam 
. • ışı e namzet gosterı me dma ·"' s at~ uy e ·etti) eKmfu e _ı1ş e~!~- Galip, .\nkara belediye azasındnn 
lıyakati görmüftür en .. ,eca 1' ozga a a a og 11 .. ,a. d kt E · K dıkö'-·u·· d d · b' . zim l' iit· h ... ·a Bal ke . hatt o or Jn\er, a J n e enız ili· ............................................................ , • \ ,ı J - ı sır r mtı· b 1 ~ d ··t kait Se ·k· l\t . 

a ederek ha taları kandıran r-:arlatan· husibi Naili, Denizli köv muallim mek a:; ı ıgın an mu e ~ ' 1
• ersııı 

!arla da mücadele etmek liizımdır. Has tehi terbiye muallimi 1\fahir, Kırşehir daimi encümen ~zaf<:ınd~n Hamdi, Zon 
talığı etrn!a bula tıracak membaları hukuk hftkimi Nuri, Bursa lisesi feJ. guldakta Fehmı. l\lanısada doktor 
temizlemek ve ctalmi bir kontrol altın ı;;efe muaJlimi Namdar. lstanbulda Hakkr Halil, lstanhuJda Jlihiliahmrr 
dR bulundurmak ta mücadelede çok e· doktor Rasim l<'erit, Erzurum maarif a.~sından. İsmail Hakkı ... Sa~ık I5el .m
sa h bir noktadı r. Aileler e\•leri- emini Reşit, Baytar mektehi müderri~ lısı lbrahım Jstanbul muskırat ınhısa· 
ne hizmetçi. s lit nine :ılırken ga· !erinden Salih Zeki, Mütekait kayma- rı muhafaıa müdilr~ Hakkr, İstanbul 
yet müteyakkız bulunmalıdır. kam Sürena. Kars vali:o;i Salim, l\fa. müddeiumumi muavınlerinden Hakkı, , 

Evlenenleri muayene etmek ve bu !iye hukuk müşaviri :;aıahattin, Me•·· Ankarada petrnl mühendisi Kemal, Sa 
şekiJde hastalığı bula tırmağa ~aik o- in C. H. Fırkası reisi Fikri. lstanbul bık Ergani meb'usu Mahmut. Aziziye· 
lan membalan kurutmağa çalışmak ):\. da made~ci Şevket, Fekede Elhistaııi de arnkat Muzaffer, Çeşme Tiirk oca
~ı~dır. Türkiye bu husustaki sıhhi ve uıde Şerıf .. Kony~da avukat Sırrı, A· ğı reisi Mehmet, J,\falazkirt sabık kay 
ıçtımai kımunlarile bu yolda çok iJe. dana beledıye reisı Turhan Cemal, An makamı Sait Ankarada Bulgurlu zade 
riye gitmiı;tir. • 'ümunei imtiı-;al olma- talya orta mektep müdürii Talat Tah· Mehmet Hallı i :Mülga meb'usan kft· 
ğa layiktir. sin, 'J'okat encümeni daimi azasından tihi umumisi .A~ım Burduı· sabık meb-

E.n müh!m sirayet \'asıtası olan fu· JtJrhaalı Ziya, Sabık Ergani meb'usu usu Hüseyin Baki.' Erzincanda ziraat 
huş de mucadelede fuhşun :-ebeple- K:izım, Maliye milli emlak müdürü mühendislerinden Nusret Sami, 1'ürk 
Tini o~.ta.~an .ka1dırmağa çalışmak icti· Rü~tü, Rohert kollej ziraat şubesi şe· ocağı reisi Nazif, Şişli Kamer apartı · 
mai buyuk hır meseledir. fi Şükrli Hüseyin. Beyazıt maarif manında Naci. Tokat VaJisi Rıza Rır-

Jı.,akat fahi eleri muntazaman haf. müdürü HelagQ, Seydişehir belediye sehir defterdarı Rahmi, Sahık kel 
tada iki defa muayeneye tabi tutmak, reisi Agah, f'abık meh'uslardan Meh- İneb'usu TeYfik, lstanbulda Komisy~>n 
inzıb&t altında bulundurmak icap e- met Vasıf, Ankarada a\·ukat Hiise· cu J,atif, FmdıkJrda fırka azasından 
der.,, ... )·in Kemal, İstanbul sıhhiye müfetti· Mustafa Galip, f:amsunda müteahhit 

Profesör l\f. GuJoro yarın Pnrhıe ha . i lbrhanettin, Kayseri C. H. Fırkası Nuri, Bursada doktor Nurettin Bey-
reket edecekti r. reisi Ömer, Kütahya ,·alisi Nusret, lrr. 

Himaye usulü
nün sui istima

li mi? • 

Şahsı marnf bir zatın hiıe 
\'erdiği nıalümata göre t tan 
bul ,.e Bursa ipek mensucat 
fabrikalarından bazıları piya- · 
saya rekabet etmek H ucuz 
mt11 l'!ntnr.'ik malt:oıa dll un'ı 

ipek i ;;liyortnuş. Halbuki hii· 
künıet yerli fabrika hırı birçok 
nrgilerden muaf tutmu tur. 
Bunun sebebi yerli me,·acldı 
iptidaiye kuJJanmaları içindir. 
Binaenaleyh ipek fabrikaların 
dan bazılarının harlcten sun'i 
ipek getirterek işledikleri doğ
ru ise devletin yerli mcrndd ı 
iptidaiyeyi himaye maksadile 
yaptığı fedaki•rlık bo .. a gidi
yor. demektir. FikrimİZC1! 
hu mesele mühimdir. Ye hii· 
kümetçe bir tahkikat yapılma 
~ı Jitzım gelir. Acaba hariç· 
ten memleketimize sun'i ipek 
ithal edenler kimlerdir? Ve 
ne miktarda getirilmektedir? 
Sonra hunların getirttikleri 
sun'i ipekler nereJerdc istimal 
edilmektedir? Bu noktala r 
ı;ümrük idaresi tarafından 
pek kolaylıkla t:ıhkik Ye tes bit 
edilebilir Ye bu tahkikattan 
alınacak netice yerli malı o, 
Jarak hima) e edilmiş c~·ada 
ne derece.re kadar sun'i ipek 
kullanıldığını derhal gösterir. 

Milli iktısadiyatı te~vik için 
millet~e yaprlan fedakftrlık 
hususi menfaatleri temin için 
memleket aleyhine kullanılma 
malıdır. 

edebilirler? Bu itibarla Amerikn
dan buğday almamak tedbiri sun'i, 
yani tehlikeli ve faıla olarak 
uzun zaman devamı mümkün 
olmayan bir çaredir. 

Bundan başka Şarki Avrupa
nın zirai memleketlerine yardıııt 
etmek, buıılara kredi vermek, 

yahut buralardaki Buğday istok
larmı satın almak gibi tedbirler-
de mevzuu bahscdilmittir. Ancak 
bu tedbirlerin tesirleri de muvak• 
kat bir zaman için olacağı anla· 
şılmı~tır. 

· Ortada mevcut fenalığm esası 
buğday istihsalatmın istihlakit· 
tan çok fazla olmasıdır. Binaen· 
aleyh yegine müessir çare buğ• 
day istihsalatı ile istihlakah ara• 
sında ki nisbetsiıliği kaldırabil· 
mektir. Aradaki farkı mümküll 
olduğu kadar azaltmak lazımdır· 
Bu farkı azaltmak ise ya istihli• 
"kah arttırmak, yahut istihsalatı 

· azaltmakla kabil olabilir. 
Vakıa buğday istihlakatını art 

mak suretile bir müvazene bulr11• 
müraccah olan bir yoldur. Fakst 
buğday gibi sarfiyatı bütün ci• 
hana famil olan bir mahsuliill 
istihlakini arttırmak kolay bir if 
olmarlığı için istihsalahm azalt 
mak aua clUG wn::..,.aa•-• ioU.:•:q 

doğru gitmek tedbirlerin en m 
kuHidüt. Binaenaleyh hali hazırd 
cihan iktııadi buhranına kar 
en ameli bir çare olmak lize 
buğday istihsal eden memleke' 
ler arasında istihsalih azaltma~ 
v~ hiç olmazsa istihsalata tanzi 
etmek noktasından bir anlaş 
temininden ibaret görülüyor. 

Acaba böyle bir anlaşma t 
mını mümkün olabilecek ııt1 

işte bugün için mes'elenin el 

alacak noktası buradadır. H 
buki cihan buğday istihsalind' 
görülen fazlalığın yegane aııs1 olan Müttehidei Amerika ~ 
~a ko?,feransına i_ştir~k etme: 
gine gore bu vazıyeh muha 
fazada ısrar ederse Avustral!. 
Arjantin ve Kanada gibi melll' 
ketlerin kendi başlarına buğJ 
ıiraatini tahdide muvafakat ~ 
meleri beklenebilir mi? Muvaf~ 
etmiş olsalar bile en b~ 
buğday müstahsıh olan A il' 
ka hariçte kaldıkça bu medl ..t 
ketlerin ziraatlerini tahdit et":',ı 
lerinden bir faide hasıl ol1"' 

B!!!l!l!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~mı!!!!!mı!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!l!!!!!!!l!lll!!!!!!!!l!!•!!l!l-!!!!P.1!!!!!1!1!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!1!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!! 
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Um it o 1 un a bilir mi? 
.. VAKITın tefrikas: 128 da ıaıkın bir halde bulunca fileıof lu. Onu sarsa sarsa mektep çoc~·ı ~{eluHe.t ~ 

ıordu :N 
1 1 

ğ~ _ ~ğlam~sınıb~nd1.ırır 1keıik kesık T t l b -
1 

dil 1,oıJ' - e OA uyor. - . ıogus geçıren ır ısan a: ıp a e es n p 

Umrana - Ne oldugunu kerıme - Karımı bu hale koyan kim · i • t 
nizden sorunuz.. . dir. Hicbir şey saklamadan söyle· gres Dl yap 1 ,ıl'~~ 

Filesof - Ne var Caize? yiniz. ~ Tıp talebe cemi_Yeti, . 1111~~4 
Caize - Ne olacak ızmarı güc Umrani kurnaz kafasile kısa bir !~azıl.arı t:!rafından "eııl,~.n b:Cıl'" 

h ·· b' d ~ · · d k l d'' .. d"' M uzcrıne dun saat 17 de 1urk ., . 
ız arı g~ç ır ava.. . . an ıçm e Ç~ §~Y. er uşun u. n· fe,·lmlıi de bir kongre aktetmişt1~,t1", 

Çelebı - Ne demek ıshyorsun? cerayı oldugu gıbı anlatmakla ken· Kongrenin birinci reisliğine at1~11. 
==ı:m;miiiiiiiiiii;;..;::;~55.!!!~!!!!!!9 Caiz~ -.- D~~~cek feyi ben bu di~i "!e lcl~lin ail~. i~.ind~ki vaziyet İ!i~n ~i ı:ci Iiğine Adi! B;y!er, I<~: 91<1 

- Yeler Caize .• Sabrımı ıui iı· sen de uzun müddet kendini beğen kadar ıoylıyebılmm. Onlara soru· lerım tehhkeye duşurmuş olacak· d~. l crı ~ınn hanıml.ı Sedııt . c1eP 
• 1 d' · d' · 1 · ·· 1 · l t C · d · k 1 ınıslt'rdır. üliıtl il tam

1
a e ıyorıun. Masum mıanları ıremezıın.h .. ak k l nuz0cedı~ryet .. e~ıd~arKs~. skoy e~ıdn.er1 .. 1A dı.? aKızed~e. ~n a1 u1ı~1a?1na .. ahpı ıyd~r .. Divanın hu suretle teşek~ e ıe<ıt•' 

zora günahkar eden meı'um ağız Bu ıon aret &rfııında clal e ı. uru u. o' e gır ı. c a u · en ısımn c a ı e şup e e 1- sonra ruznamenin müzakeresııt edi . 
lar vardır. Görünüyor ki bunlardan höngürtülü bir sayha ile kanapeden li yerden kanapenin üzeı·ine kaldır ! len mua,akalarına dair henüz orta miş ,.c gecen kongred e intihllP "'" ~ 
birine de ıen malikıin. atağı yığıldı. d~lar .. Çelebi ne yapacağını .bilmez da kat'i bir emmare yoktu. Düşmüş l idaı·e h~ye~in!n istifası of{U~! d' lflıı· 

Caize hemen ayağa kalkarak Fileaofla oğlu bir hayli meıafe- hır teli.ıla karısının hararetıne ba· , olduğu bu ıülünç fÜphenin hayala t bul ec!ılmı., tır. lhınd.~n so~ıııt1 11ı;t•1 
h 1-d d b ·· d ı · k b ki ki · I . içen kongı·ecle bazı munak:t-r- rııııı 111 ayaır ı.. de cereyan e en u muca e enm ıyor, na zını yo uyor, yana a· tan ıbaret o duiuna karısını ınan· . 1 l\I .• h t' ,.c bU. ,iJı r 

J be d k'l' 'dd . k f k d . k k 1 d" it' ld k k b'ld U b h cıp o an ı ı ı-ır se) a a ı tı ... t - ıte ? yanınız an ~e ı ı!~ fi elıni pe ar _e e~uyere o ta- rını o !.u~~r, saç arını uze ıyo~:ı ırma. ~ ı i. mrani, u ~aus· sarfcdilen paranın nidiredeJt ı: 
rum. Maawn uısanlar artık ııtedığı rafa kulak vermege ugrafıyorlardı. Alnını opuyor. Baygın kadın bu ııu la Caızeyı kandıracak kuvvetlı t e· hakkında eski idare ıu~yetırı ı1_d 
niz gibi ıerbeıt konu,unuz. Fakat Bu iki kadın atıımaıınm sözleri vaziılerin altında ıade inliyordu. minat uydurmaktan aciz bir adam zahlarda bulunulmustur. ddeıeri 1~~' 
Umran dikkat et. Bir haydut çete· haylnr:ma derecesine varınca ikisi Sevıili zevceıinin bu elim man· değildi. Bir kimıeyi kandırmak o· ~lfıkadar~ar soruJ!l~ n;.~r. !'it!,~ 
ıile dağda, bayı~da. sürtmüt olan de o c~h~te kottular.. · . . zaraaı~ı~ daha fazla gö~e~e ta· nu telkin .~tm~k de!"ektir. U~rani rs:i~c~~~~ 1i~aa~·ee~~;~t~~irı ,·e!i~itı''. 
bu kadın muhtelıf ı~lerde ç.ok ne- lclalı yerde baygın, Caızeyı a- hammulu kalmıyan Çelebı bırden· karısının uzerındekı (manyetızm) idare hc:;r ti secilerek kongre> 
vi erkeklerden lezzet almı,tır. Ona yakta kızgın, Umraniyi ortaların· bire U.mraninin omuzlarından tut- (Bitmedi) HJ ilmi ı::tir. A 
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Tütün inhisarında: 

Merhun tütünler 
İdare tarafından sa

tın alınacak 
Tütüncülere yardım hakkmda 

heyeti vekile kararnamesi ali 
tasdike ıktiran etmiştir. Bu ka
rarnameye naıaran bankalara 
nıerhun tütünler, üç sene zarfın
da ödenmek şartile inhisar ida
res ı tarafından satın alınacak 

ve sahiplerine bono verilecektir. 
Bu bonoları bankalar kabul ede· 
cektir. Muv zaaya mani olmak 
rna 1<sad le bu kararname yalnız 
bir marta kadar bankalara ter
hin edilen tütünler için tatbik 
edilecektir. inhisar idaresi bo· 
rıoJarı itfa için bankalara her ay 
125,000 !ira tediye edecektir. 
Mcrhun tütünlerin kıymeti dört 
rnilvon lira kadar tahmin edil· 
ltıektedir. Bu hususta iktısat ve
~ili Mustafa Şeref B. : 

- Tütün inhisar idaresinin 
Yardım maksadile tevessül ede· 
Ceği bu muamele idarenin ken
di ihtiyacını köylülerden satın 
almak prensipini ihlal etmiyecek
tir. Bu yardım bir defaya mab
•ustur. inhisar idaresi bu tütün
leri kendi harmanlarında kulla
llacağı gibi daha ziyade harice 
•evketmeğe çalışacaktır. ,, demiş· 
t . 

8ehcet B~ Ankaraya çaörrldı 
Tütün inhisarı umum mlldürü 

Behcet B. bu mes'ele için An· 
~araya davet edilmiştir. 

Bebcet B. ayağından ameliyaı 
tdildiği ve evinden dışarı çıka
lbadığı için .kendisine vekal~t 
tden hukuk işleri müdürü HAmıt 
B. dün Ankaraya gitmiştir. 

'Tal!matname hazırlanıyor 
Ankara, 8 (Telefon) - Merhun 

\lltünler·n satın alınması hak
J,.,trqQlı:i karnr U ı:erine maliy 

~:'caleti bir talimatname hazır
"ıtıaktrıdır 

Piyasada: 

8e'";;ınde deri flatları dU.şmek· 
te devam ediyor 

Berlin Türk Tıcaret odasından 
"trilen malumata göre deri pi · 
!a•asındaki fiat düşkünlüğü de
aın etmektedir. 

tu 929 senesinde kilosu 94 ku-
. l olan korun derisi 931 sene-
~11~e 42 kuruşa düşmüştür. De
b hcaretiJe meıgul olan tacirler 
tlı u Yüzden bUyük zararlara uğra· 
~dır. 

' ~htelıt mübadelede 
""~• emlAkln tapu senetleri 
erıı"1eden tetkikat yapılacak 
~ İürk mübadilJere tefviz edil
~? ve henüz tapu muamelesi ikmal 
fit 11 rnerniş lstanbuldaki emlakin 

\ 
fit ari sahiplerinin mlibadillik veya 
'd~tilik vaziyetleri yeniden tetkik 
),1111ıeden evvel bu malların tapu 
lalı "'•ptedilmemesi kararlaştml-
di l~r. Bunun için tapu sene
llt '•tenıekte olan alakadarlar, 
ı:ı, ıı:ı~ tali mübadele komisyonu· 
t~f ?1Uracaat ederek kendilerine 
"'~'Y"ıı edilmiş bulunan malın firari 
ta .a ntübadil sahibinin nziyetini 
lar~" cttirrniye mecbur tutulacak-

\.- ır 

~ 
~ .......... ____ _ 
..,~ 
E "~affer e. Ankaraya gitti 

ttlaa~aneu alakadar eden bazı 
l tıf . 1 
tıı:ı6 t ış eri hakkında vekaletle 

t"'i ~ a bulunmak üzere maarif 
tit:iı ~Uzaffer B. dün Ankaraya 

fır. 

........ 
25 "a haftasına hazırhk 

llalkil Nisanda başlıyacak olan 
~tdiye 11 

t h~ftası hazırlıklarına be· 
lııp t Utızm şubesi ve turing 

t~i arafından devam edilmekr. 
llu h 

ltttbb aıırlıklar etrafında baı.ı 
l' l!ti llslerde bulunmak üzre 
~· d~~ kulüp t "!i!'i Reşit Saffet 
lit. ak~am Ankaraya gitmit· 

Bir yazıya karp 

5iımanlar cem"yeti r~lıl Akif F 

Şişmanlar reisi 
cevap veriyor 

Memleketimizdeki Şişmanlar cemi· 
yetine mensup 150 kişilik bir grupun 
Avrupa seyahatine ~ıkacakları yazıl· 
mı~tı. 

"nün gazetelerin birisi bu seyahatin 
muvafık olmadığından ve aleyhimizde 
bir propagandaya ve!'ile olacağından 

bah etmi:o ti. .. .. .. w •• 

nu mütaleaya karşı ne duşundugu-
nü öğrenmek için Şişmanlar .cemiye~i 
reisi Akif Beye müracaat ettık, Akıf 
Hey bize dedi ki: 

- Bu seyahate iştirak edenlerin her 
biri ticari işleri için her sene Anupa· 
ya gitmek mecburiyetinde o~an _tüccar 
ve miicssese sahibidİl"ler. Şımdıye ka· 
dar münferit yapılan bu seyahatlerin 
bu sene toplu yapılmasını temin ettik. 
Jktısadi noktai nazarından bunun fay
dası aşikardır. Binaenaleyh bu seya
hatimizin aleyhimizde propagandaya 
vesile olacağı iddiası çok giilünçtür. 
Herhalde bu yazıyı yazanın zayıf, na
hif. ve gayretine rağmen şişmanlamağa 
muvaffak olamıyan ve bu yüzden şiş
manlara düşman kesilen biri olduğunu 
tahmin ediyoruz. 

Dizim seyahatimizin aleyhimizde 
değil, lehimizde bir proııagandaya ,·e· 
sile olacağına eminim. Çünkü seyaha
te istirak edecek olan arkadaşlann 
l,fıffesi giiçlü. kuvntli ve ~ıhhati ye
rinde .kim~~lerdir. Biz tereddi etme· 
miş Dlan türk neslini tem il edeceğiz. 

Memleketimizde emsaline bol te
sadüf etmediğimiz için, buraya ge· 
len canlı, ve kanlı tendürüst 
vücutlu bir AHupalıya biz hay
retle bakabiliriz. Lakin A vrupada 
hi te böyle değildir. Esasen Anupa
ra gezmekten ziyade i ş görmiye giden 
arkadaşlarımızın toplu olarak şehir· 
Jerde dolaşmağa fırsat bulacaklarrnı 
da zannetmi)·orum. 

Defterdarlıkta: 

İkramiye bahsi 
AIAkader memurlar aldıkları 

lkramıyeyi ödeyecekler 
ilk tedrisat vergisinin tahsila

tından defterdarlık memurları 
arasında taksim edilen 20000 
liralık ikramiyenin memurlardan 
geri alınmasına dair olan şurayı 
devlet kararı vilayete ve defter
darlığa tebliğ eclilmittir. Bu ka
rarın tatbikine mayıstan itibaren 
alakadar memurlarinın maatların 
dörtte biri kesilmek suretile baş· 
)anacaktır. Bir akıam gazetesi 
ikinci derecedeki memurların 
ikramiyelerinin kendileri almayıp 
amirleri tarafından müklfaten 
verilmiş olmasına ve paraları 
90ktan sarfetmiş bulunmalarına 
nazaran bu gibi memurların bü
yük makamata müracaat edecek· 
terini yazıyordu. Burada küçük 
memurlardan aldıkları paranın 
kesilmiyeceğinide yazıyordu. Dün 
vali muavını Fazla B. bu 
mes'ele hakkında ıunlan söyle
miıtir: 

"Bir gazetede çıkan beyanabm 
yanlış anlaşılmııtır. Karar gerçi 
şahım zimmeti olmak itibarile 
vilayet parasını kesenden istene· 
cekse de kUçük ve büyük ltiç bir 
memura bağışlanacak değildir. 

Esasen bu itte muhti olan def
terdarlık makamı bu parayı iade 
ederken bittabi ikramiye alan
lara rücu hakki vardır. Binaen
aleyh kimsenin tazminden hariç 
kalması ve hiç bir memurun di
ğer memur namına para vermesı 
varit deiildir • ., 

Bu işe siz de ıaıın ! 

Belediye mecmuası 
mimar mecmuası 

Önümüzde iki mecmua 
var. Biri belediye mecmuası, 
öteki mimar mecmuası. 

Belediye mecmuası seneler 
dir çıkar. Mecmuayı şöyle bir 
karıştırdık. Doktor bilmem 
kimin bininci senei devriyesi 
Pariste tabipler tarafından 
nasıl tes'it edilmiş .. Bir başka 
bahis adabı mua~erete göre 
kadrnın eli nasıl öpülmelidir. 
Derken mecmuanın kolleksi· 
vonunu gördük. Efendim ne 
inecmua, ne mecmua, belediye 
den gayri ne varsa hepsi ile 
meşgul mübarek. 

l\feselil lstanbuldaki yan
gınları bazı hıristiynn evlerin 
de yüklüklerde asılı duran 
Meryem ana kandilinin dev
rilmesile izah eden ilmi ma· 
kaleler de cal>a. 

* * * öbür mecmuayı elinize ah 

San'at Aleminde 
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Darülfünunda 

ZARO-BEBEK 
rövüsil oynandı 

Dün akşam, Monmartrh şa.rkıcı 
Liisyen Buaye ,.e arkada.,ları, Gı_loı·· 
ya sinemasında ) eni bir keç verdı~er. 
Bu skeçin ho,. tarafı, mevzuun Za
ro ağa olmasıdır. . 

Lüsyen Buayenin lstanbula gele~ı 
daha pek az olduğu halde bura~ın tı: 
pik şahsiyetleri ve günün hadıselcrı 
hakkında epey malQmat tophyarak 
bu kadar kun·etli bir rÖ\'Ü yapışı tak 
dire değer. 

Zaro ağa hakkında yapılan ı;;ıırkı 
Fransızcadır ,.e ismi (Zaro - Bebe) 
dir. Bu şarkıyı türkçeye terceme edi· 

1 yoruz: 

Sabit takvim 
Beynelmilel Cemiyet 

reisi bugün 
konferans verecek 

Şehrimize geldiğini evvelce 
haber verdiğimiz akvam cemi· 
yeti takvimi islah komitesi mü· 
tehassısı ve .. Sabit takvim Bey
nelmilel cemiyeti,, nİ!l reisi M. 
Gatsvort bugün saat 14 de Da
rülfünun konferanı · ıalonunda 
bir konferans verecektir. M. 
Gatsvort konferansında takvimin 
ıslahı Ye Beynelmilel yeni bir 
takvim kabulü fikrini müdafaa ve 

izah edecektir. 
40 senedenberi bu fikri mlldafaa 

eden M. Gatsvort 1 O ıenedir 
seyyahat etmekte ve propaganda 
yapmaktadır. Şimdiye kadar 54 
memleket dolaşmıf, konferanslar 
vermiş, muhtelif yerlerde Sabit 
Takvim cemiyeti teıis etmiştir. 

Muhlelit mahkemelerde ı 

TUrk - lnglllz mahkemesindeki 

yorsunuz. Güzel bir tabı, itf. 
nah yazılar. şehircilik bahis
leri, mimaride hareketler, san
ata ait tetkikler ve nihayd 
muasır insanların mesaisile 
meydana çıktığı anlaşılan bu 
mecmua idealist gençlerin 
kendi keselerinden yaptıkları 
masraflarla çıkıyor ·re şehir
den. ,.e şehircilikten re~mi 
müesse elerden para alan 
mecmualardan daha fazla yar 
dım ediyor. 

hadise etrafında 

Muhtelit Türk - lngiJiz hakenı 
1 mahkemesinde geçen hafta bir hadise 

Zaro ağa Anıerikaya ayak hmıar ba.<ı oldu. Tasarruf neticesi va~ifesi niha· 
Kabı ve kağıdı güzel, içi il

mi ve modern olan bu mecmu 
a mecmualarımıza örnek ola
bilecek bir haldedir. Hic ol
mazsa. beledh-e mecmuasİ bu 
kendisi gibi ş~hirle, şehir ilmi 
ile meşgul olan kardeş mec· 
muayn bak:ı ak bir az keııdi
:.foe gelse ... 

maz ona sordular: nt bulan bu mahkemeye Turk ~a~e~i 
- Doğru söyle, y~ın J.:aç? İ\lemduh Beyin iıjtirak etmedığı b.ır 
_ Biz de nüfus, kayıtları pek doğ- celsede bitaraf reis 1\1. Hammerı~ 

ru değüdir. Yal~ız mu_hakkak olan sekiz dava hakkında ~aı-arlar v.erdı. 
ı·e iftüıar duydugum ~ır .~ey varsa, o Türk arkadaşına cemıle yapmak üzeJ'e 
da dünden bugüne, bır gun daha faz. Jngiliz hakemi de mahke~re çık.ma-
la ya~lı oluşumdur. mıştı. Mahkemenin bu. şekılde teşek-

• 2 •• kül edemiyeceği kan~!ltınde bulu~an 
Doktorlar, dlımler !!"z .. elli yaşın- Türk ajanı da mevkunde yoktu. lal-

Gelse iyi olur. fakat onun 
Ynkard•ı ayılan s ··kildl• mün 
cl:-ı·icat ihtiv~ <·tm~::.ine \'e şinı 
dıye kadar o haldf. bırakılma
sına siz de Ş<tşın ... 

dan !azl~ olduğun3~ so~~U~'!_rla_r •• JJu. nız bitaraf reisle lngiliz ajanı var~ı. ~ 
miilıını bır şey degıl. Çunkuw ırsı bir sulü muhakeme noktasından bu lazt 
hadisedir, re eğer babam sag '180fldı, yet garip göründü. Bazı yazılar yazıl 
öyle zannediyorum ki benden ıhtıyar dı. Umumi ajan Emin Ali B. Anka· 
ola<>aktı. rada bulunduğu için vaziyet hakkında 

Biz de şaşalım ! 
3 " malumat alınamadı. Nihayet karan 

- Mösyö Zaro, siz uzun yaş roko· veren l\f. Hamerihe müracaat ederek 
runa salıipsiniz. Siz uzun yaş mesele: mahkemedeki hattı hareketi ha~· 
sinde matuzalem,den dalın kıymctlı krnda fikrini sorduk, şunları şöyledı: 
bir nünıunesiniz. _ l\luhtelit mahkemelerde ka'ı'a'r 

Tica ret aleminde: Zaro cevap verd!.: . tefhim edilirken hakem ve ajanların 
Sanayii teşvik için fabrikalara - Heyhat, pek ~teesaı.rim ama, r~ bulunması şart değildir. Bu bir mera-

verilecek prim ml rökor bende degü, Scsıl Sareldedır. simdir ki isterlerse bulunur, isteme~ 
4 lerse bulunmazlar. 

Sanayii teıvik kanunundan is- _ Mösyö Z~r~, ,_aka ber t~raf, aşk Halbuki ıı;on zamanda Türk hakt>mi 
tifade eden sanayi müessesele- hakkında ne duşunuyorsunuz. • 1 yazifesine hükumeti tarafın· 
rine ve fabrikalara 1928 senesı· - 75 yaşına kadar pek, pak, pek eg- nd n iha'-·et \'erilmişti. Yerine de di-

l r yü elli ym:ından sonra ise an n " · k k ence ı, z -Y • r bir zat tayin edilmediği gibi ne za için verilecek prım mi tarı i tı- biraz yorucu. Fak.at~ sıfır (Za~?) a- ge tayin edilip ise ba~lıyacağı da bel· 
sat vekaletince tesbit edilmittir. ğa "'lunca elbette ıatıralıat edecegu11. ~an ··ıd· :. • 

5 h degı ı. 

Sanayi müesseselerine imalAt- JJlösyö Zaro, ne var ağlıyorsunuz? Halbu~i mahkememi~i için muteb~r 
larının binde dördü prim olarak _Sormayın, sebebi mütemadiyen olan usulu muhak~me ~ıznmname_c::fnın 
verilecektir. para, para, para diye tcbelle§ olan ço· (49) un~u maddesı sarıhtir • . 

cuklanmdır.. Doğrusrı artık sıkıyor- Bu nız~l!'~ame, karar reıs tarafm· 1929 senesine ait prim hesap· 
1 

dan azamı ıkı ay zarfında ,.e umumi 
lan da tetkik olunmaktadır. Bu ar~ Ey ne yapıyorlar? hir celsede tefhim olunur: der 
sene için verilecek prim miktarı _Ne bUeylm, metelik gönderdiğim 
henüz malum olmamakla bera- yok ki. 

be_r fabrikatö~l~re al&ca~ları _ ıJlösyö Zaro,
6
bu kadar genç v~ 

prımler mukabıhnde Sanayı ve güzel 1.Yilabümek için ne yapıyorsunuz. 
maadin bankası obligasyonları - Basit. terkos suyu içiyoru'!1· _B_u 
verilmesi muhtemel görülmek· . bir n~ı·i seronı ı·~ a.şı tesiri yaptıgı ıçın 
t d. muafıyet keıpedıyorum. e ır. 7 

Antimuan istiyorlar _ Mösyö Zaro, gizleme, buradan 
Hamburgda ınadenler üzerine sonra ne yapacaksın? Ç k 

b" " - lstanbula dö11eceğim. 0 mc .... 
muamele yapan ır muessese ;ak ediyorum acaba Voyvo elindeki bay 
memleketimizden antimuan satın raklan satıp bitirdi mi diye • 
almak üzere ihracat ofisine mü- 8 • 

· · Qfj A _ Hem şimdi biraz param var, gr-
racaat etmıştır. s alakadar dl . b" '· alıp eshabı emlakten 

• • • A p yem ır• narı • 
tacırlerımıze bu husuıta malumat olacağım. J'e elli sene so'!r!1 artık ka· 
verecektir. rım ölünce, sayfiyeye çekılıp 11afıya· 

Yunanlstanda lktısadf buhran cağım. 
1 

sergisi 
gittikçe art.yor Birlikte bir mimar 

B 1 ·ı l 'kt d- b h açılacak eyne mı e ı ısa ı u ran , ti b" ı•v• · -
· · · . .. Güzel san a ar ır ıgı mımarı Yunanıstanda da tesırını goster- b . dan Nüzhet B ta 

k d . şu ~•ı azasın . -
me te ır. rafından önümüzdeki cumartesi 

Resmi Yunan istatistiklerine günü Güzel san'atlar birliği bi-
göre 1926 senesinde 87 tacir nasında bir sergi açılacaktır. 
veya müessese iflas ettiği halde Memleketimizde ilk defa ola· 
bu miktar 1927 senesinde 119za rak açılan bu mimari sergisi 15 
1928 de 187 ye, 1929 da 467 ye, glln devam edecektir. 
1930 senesinin son altı ayında 
ise 481 re çıkmıştır. 

Buna mukabil protesto edilen 
poliçeler 1929 da 88,655 şe ve 
1930 senesinin ilk altı aymda 
54,442 ye baliğ olmuştur. 

Vilayette 
Ziraat mUdUrU Yalovaya gitti 

Vilayet ziraat müdürü Tahsin, 
ziraat odası Azasından Fikret, 
ibrahim Fuat Beyler dün sabah 
Yalovaya gitmişlerdir. Hey'et 
Yalovada Gazi çiftliğindeki zey
tin ağaçları üzerinde letkikatta 
buluna(' aklardır. 

Fransız tarih profesörleri 
Bursaya glttller 

Memleketimizde coğrafiya Ye 
tarih tetkikatı yapmak üzere 
gelen 24 kiıilik Franıız hey'eti 
dün Marmara vapurile Bursaya 
hareket etmiştir. 

M. Lardör'ün riyaset ettiği 
heyette kadın muallimler ve 
Fransanın meıhur profesörleri 
bulunmaktadır. 

Hey' et Bursa dan sonra lznik -
Yalova yolile tekrar şehrimize 
dönecek ve bir hafta kadar lı
tanbulda kala~ktır. 

Baroda: 

Avukatların slclllerl Uzerlnde 
tetkikat yapılıyor 

Hey' eti mahsusaca haklarında 
karar verilenlerle, evvelce memuru 
bulunduklan Yekiletlerden ceYazJ 
iıtihdam karan almıyanların avu
katlık yapamıyacaklan yazılmıfb. 
Bu hususa ait tefsir mahiyetin· 
deki kanun layihası mnddeiumu
milik ve ayrıca vilayet ~ar~fı~
dan baroya tebliğ edılın11~r. 

· ·ıı · lizerın· Baro avukatların ııcı erı 

de tetkikat yapmaktadır. Bu 
tebliğ ile alakadar olanla~ avu· 
katlıktan menedileceklerdır. 

Belçlkah meb'usun konferansı 
Ayın 12 inci Pazar günli, saat 

18 de Ünion Fransız salonunda 
Belçika Meclisi meb 'uaamnda 
Mons meb'uıu M. Louis Pierad 
tarafından san'atkarlarla sanayi 
erbabının müşterek mesaisi rnev
ıuu üzerine ziyadar projekıiyon
lu bir konferans verilecektir. 
Duhül ıerbestir. 

Belçika Ticaret odası tarafın· 
dan tertip edilen bu konferan• 
sın pek şayanı dikkat olacağı 
söylenilmektedir. Zira M. Pierad 
yalnız nüfuzlu bir siyasi şahsiyet 
değil ayni zamanda mühim bir 
san'at sahibi, bir muharrir Ye 
bir konferansçıdır. 

... Şehir hahcrlcıimizın dc\&IDl 
5 icni sayıfamızdadır. 
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Poliate: 

Almanya ııolisleri 
Sofyaya g tt•ıer 

Papası ar 
Türk çocukh~r.ı.ı tııristiyan mı 

yapıyorlar ? 

Adliy~ 

Jandarmanıı1 
ölümü 
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Al'~·-=~-· GM,OllW A lif 11 Nisan cumartesi akşamı 

HUDADAT ŞAKIR Hanım ile Yunanistan 
Ses Kıraliçasını büyük bir a,k dramı olan Bir müddet evvel şehrimize 

gelen 280 kişilik Alman polis 
hey'cti dün akşamki konvansıyo 
nelie Sofyaya hareket etmişler 
dir. 

Misafir polisler Sirkeci ıs tas· 
yonunda polis müdürıyeti erkanı 
tarafından samımı tezahüratla 
teşyi edilmişlerdir. 

h:mirde çıl,an (Hürriyet) gnzetc"i 
Fransız mis~ onerlerinin ornda gizli 
~izli din prnpa~:rnda ... ı yapmnl.ta ol· 
dııkhıı·ını ~azı~or. \"c diyor ki: 

1 
'"\terhum re :-am Hasan Saim Beyin 

l\tahmerlet hanım bminclc genç kııile 
A bdu ilah Zeki i minde oğlu papasla r 

Miiddeiun1umi diin 
tecziye istedi 

Jandarma Cemal Ef. yi öldür· ı 
mekl<' maznun polis komiser 
muavini ~üleyman ve Bican Ef .. 
!erin muhakemesine dün ağır 
cna mahkemesinde dcveım edil· 
mİftir. 

Milletler ~a.ırkısı 
=> 

filiminde takdim ediyor. FiatJarda zarumiyat yoktur. 
tnrnfınclnn hırbtiyan )apılmı.:;:tır. Yerler şimdiden tedarik edilebilir. 

F-:.r~;zı 

' """"-- Dün Akşam --.... 
c .. •••• 

Hey'etin ıeisi bir muharriri· 
mize demiştir ki: 

Mnhmedct Hanım Burno' adal,i &Ör· 
lcrin nezdinc verileli. hur:ıda tah
silini ikmııl <'dccchti. Ahdull:ıh Zcl,i 

1 de va lidesilt• birlikte ikinci l\orclonda 1 
~ı; numnı·alı t•vıle oturan fransız tahn 
a ından 1\1. Derman J\ak i minde Maznunlardan Bican Ef. tev-

Grip. ve 

Tifüs 
ARTiSTiK sinemada 

ilk defa olarak takdim edilen 

- lstanbulda Türk meslektaş 
larımızdan gördüğümüz misafır 

perverlikten ve bize kaşı göste
rilen samimi hüsnü kabuldeı 

çol< mütahassis bulunuyorm 
Gittiğimiz her yerde bize fevkn 
iade kolaylık göst~rildi. Istan 
buldan çok güzeli ınlibalarla ve 
Türk arkadaşlarımıza oian sami· 
mi alaka ve muhabbetimiz bir kat 
daha fazlalaşmış olarak ayrılıyo-

l 
hir zatın C\ ine kn1>1landı. \'alide i bu 
e' de hizmet edi) ordu. 

On ya ındaki Abdullah Zekinin her 
ımzar giinli lmtolil, kilisesine devanı 

kifane hastanesinde öldüğlinden 
diinkü celsede maznun sıfalile 
yalnız Süleyman Ef. bulunuyordu. 

Hastalıklarına karşı Eğlence köprüsü 

ruz • ., 
Hey'etten M. Maks Finken'de 

demiştir ki: 
- lstanbulda iken hiç bir 

yankesici ve hırsız bizi ı:iyaret 

etmedi. Hiç birile teşerrüf edemedi

ğimize çok müteessifiz. Maama- 1 
fih belki onlarda bize misafir
perverlik göstermek istemişler
dir! 

"BfibAli,, açllacak mı? 
Pol s müdürlüğünün bir kıs· 

rnının defterdarlığın işgal ('ttiği 

eski hariciye binasına taşındığı 

ll'la!ümdur. Bu binanın Gülhane 
pat kına bakan ve meşhur "Ba
bali,. denilen apalı kapısının 
açı!ması düşünülmektedır. Bu 
taktirde- müdüriyette işi olanların 

Ankara caddesinden dolaşma· 
larrna Hizum kalmıyarakır. 
komünist beyannameleri tah-

kikatc devan1 ediyor 
KomUnl.st beyanname."ri frnk

kındaki tahkikat devam etmek
ted:r. Altı kişini istiçvap edıl
dıği yazılmış isede alakadar ze
vat bunu tekzip etmekte ve is
tlçvap edilen olmadığını öyle
l'llck ted r er. 

Feci bir ölUm 
Haliçte feci bir l\aza o:muştur. 

lioaliç şirketinin 11 numaralı vapu- ı 
tl! evvelki akşam Cibali iskelesine 

Y•nnttığı sırada vapurun çımacısı ı 
Satılmış, iskeleye çıma atarken 
~uvazenesini gaybederek iskele 
ıle vapur arasına düşmüştllr. 

Bu esnada vapur manavra yap· 
ttJakta olduğundan çımacı kurta· 
tı!amamıı ve zavallı vapurla is· 
!-:ete arasında ezilerek ölmüştür. 
Bir intihar toşobbUsU daha 

istinyede Dok fabrikasında 
kazancı Şaban işinden çıkarıl
tnasından müteessir olarak jilet
le ıol kol bileğini kesmek su

~ttile intihara teşebbüs etmiş ve 
astaneye kaldırılmıştır. 

Bir cerh 
~htakalede Kutucularda 3 

Tefrika numarası: 103 
~ •ıe "Garp ccphe;indc .... mücllfii 

t'ik Maria Remargue 

ettiğini ve or:ıdn znhit bir hıristiynn 
olarak ihndct ettiğini öylcr, l\lahmc· 
elet Hanımın ela bir kat<ılik sörii oln
ral\ yeti tirildiğini ifsa edersek lzmir
cle devam ettiı~ini iddia etmiş olduğu
muz papa faaliyetine ~eni \'e canlı bir 
mi al göstermiş olmaz mıyız? .. 
Zahıta ve diğer nlakadar m:ılrnmlar 

bu neşriyat iizcrinc tahkikata başla
mışlardır. 

iki yeni nahiye teşkil edildi 

Antalya vilayeti, merkez kaza· 
sında, merkezi Karataş köyü 
olmak üzere Düıme altı namile 
bir ve Akseki kazasının Kağraı 
köyünde de bu namla diğer bir 
nahiye teşkil edildiği dahiliye 
vekaleti tarafından vilayete bil· 

diril mittir. 

·············•·············································· 
No. lı evde oturan hamal Sinop
lu Mehmet oğlu Ht!sanın 8 ya
şındaki oğlu Hüseyin, dün so
kal<ta oynadığı 7 yaşında Hay· 
dar isminde bir arkadaşı tara
fından taşla gözünden ağır ıu· 
rette yaralanmıştır. 

Olr karmanyolacı yakalandı 
Galata da Havyarhanında za

hire tüccarı Menahem Ef. evvelki 
akşam istinyede Balta limanı 

caddesinden geçerken karşısına 

çıkan bir ş hsın tehdidine maruz 
kalmış ve bu nuama cebindeki 
25 J:rasını vermiştir. 

Şikayet üzerine tahkikata baş
lıyan zabıta, Menahem Efendinin 

25 lirasını a!an karmanyolacının 
ıstinyede kireç ocaklarında ça
lışan amele Akif oğlu Nuri is
minde birisi olduğunu te .. pit 
etmiş ve _Nuriyi yakalamıttır. 

Bir hırsızhk 

Dün, Zındankapı caddesinde 
7 numaralı çar~çı dükkanında 
elbise alış verişi etmekte olan 
Karahisarlı Kerimin 25 liralık 
eşyasını Tatar Osman isminde 
biri karmanyolacılık suretile ça
lmıştır. Osman kaçarken poJiş 
tarnfından yakalanmııtır. 

Bir hammal birdenbire öldU 

Eyüpte Dümecilerde 15 nu
maralı evde oturan Haydarpaşa 
istasyonu hammallarından 45 yaş
larında Süleyman oğlu Y aıar 
dün saat 12 buçukta kalp has
talığından istasyon büfesinde 
düşerek ülmüttür. 

Müddeiumumi Cemil B. iddi
anamesini serdederek vak'a fa
ilinin Süleyman Bican Ef. terden 
hangisi olduğu gayri muayyen 
bulunduğundan Süleyman Ef.nin 
7,5 sene hapsile tecziye edilme
sini istedi. 

Bundan ıonra Süleyman Ef.nin 
vekili söz alarak, maktul Cemal 
Ef. nin ayrıldığı zevcesi ismet H. 
yüzünden Bican Ef. ile araların
da husumet bulunduğunu söyle· 
di. Bunu teyit maksadile de bir 
mektup gösterdi. 
Avukatın müdafaasına göre 

Bican Ef. Süleyman Ef. den, tevkif 

edilecek firari bir mahküm bu· 
lunduğunu söyliyerek yardım 
istemişti. Süleyman Ef. de kendi 
mıntakası dahilindeki bir firariyi 
yakalamak için bu teklifi kabul 
etmittir. Maznun vekili bundan 
sonra katil hadisesinin cereyanını 
tasvir etmiş, elinde bulunan bir 

bebeği maktul farzederek yara
ların mevkilerine göre, bunların 
vaziyetleri itibarile kimin tara
fından hüsuf e getirilebileceğini 
izah etmiş ve müekkiJinin katil 
işinde hiç bir dahli olmadığını 
sadece kanuni vazifesini ifa et

tiğiai söyliyere1< beraatini iste
miştir. 

Muhakeme karar verilmek 
üzere 21 Nisana bırakılmıştır. 

Dün akşam Sofyaya giden 
Alman polisi hey'etinden bir 
grup diin ağır ceza mahkeme
sine gelmiş ve samiin arasında 

bu muhakemeyi takip etmiştir. 
Çemberlitaş cinayeti 

muhakemesi 
Çemberlitaşta boyacı Saıdi 

öldürmekle maznun Salibin mu
hakemesine dün ağır ceza mah
kemesinde başlanmıştır. 

Tahkik evrakına göre katil 
hadisesi bir kadın yüzünden ol
muştur. Vak'a günü Salih ve 
Sait arasında bir mesele yüz.ün
den kavga çıkmış, maktul Saidin 
kendisine bir tokat atması üz.e
rine Salih biçağını çek erek Sa
idi tramvay yolunda öldiirmüş
tur. Dünkü celsede maznunun 
yaşı etrafında tahkikat yapılma
sına karar verilmiş, muhakeme
nin devamı başka bir güne bıra
kılmıştır. 

LVSOL 
(Alamcu rarika) 

müstahzarının istimali ile ken

dinizi vikaye ediniz. Sari has· 

talıklara karşı en mükemmel 

muzadı taaffündür. Taklitlerin

den sakınınız. 

Fabrikatörleri: Schülke ve 

Mayer A. G. Hamburg. 

Türkiye iç.in yegane acen· 

talığı: S. jacoel mahturn-

ları, lstanbul. 

Fevkalade bir muvaffakıyet 
kazanmıştır. Büyük zenci he· 
yeti muganniyesi tarafından 
taganni edilen "Hallelujah,, 
şarkısı ve Amerikada11Sevim· 
Ji Çift,, namile maruf jackie 
Oakle ve Polly Walker'in 
mükemmel oyunları temaşage 
ram memnun etmiştir. ilaveten 
Vida c!e Noches İspanyolca 

sözlü ve şarkılı 
Yarinki Cuma günü saat 10,30 
ta verilecek matinenin umumi 

duhuliyesi 35 kuruştur 
._ ____________ #!'<:E!lll:ı:ı:ı:a Harry Liedke 

OPERA 
Sineması 

2 film birden irac ediyor 

Ali fedakarlık 
~ol 00 Rumca sözlü ve şarkılı 
film. "Tetos Demetriades,, 

tarafından ve 

Csikos Baroness 
Bu filmde sevimli Gretl tlıei· 
mer iJe Paul Vincenti ta
rafından teganni edi!en bütUn 

Çardat ve güzel tango!arı 
dinliyeceksiniz 

Yarmki cuma günü saat 10,30 
da verilecek matinenin umumi 

duhuliyesi 35 kuruştur 

fstanbul l\1ahkenıei 
Asliye Birinci Ticaret 
Dairesinden: 

Müflis Ebubekir Zade Mevlut 
Şem'i Bey masası alacaklıla~ he· 
sabını gösteren defter tanzim 
ve mahkeme kalemine tevdi e
dilmiştir. Müflis tarafından tek· 
lif edilen konkordatonun müza· 
keresi zımnında 9-5-931 cumar· 
tesi günü mahkemenin iflis oda
sında ikinci alacaklılar toplanma
sı yapılacağından alacakları ta
mamen veya kısmen kabul edil
miş olanların yevmi mezkurda 
saat 14 de hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Maria Paudler 

Aşk Kaptanı 
filminde 

F ritz Kampers Ye 
Lia Eibenschütı: 

;•----ile beraber----• 

Aşk ve Şampanya 
lvan Petrovitch 

Agnes Esterhazy 
._ ____ tarafından -----

Büyük Fransız san'atkarları 
RENE HERIBEL, ANDRE 
URBAN, GABY GASSET 

ve JEAN GABiN tarafından 
temsil edilen ve Pariste 3 ay 
müddetle gösterilip büyük bir 

muvaffakiyet kazanan 1 

~I ~IES 
Kendi Bahtına 

se\'imli, hoş 'e pek nükteli Fransız 
opereti sayesinde lstanbulck {Folies· 
Bcrgers) ve (Monmartre) kabareleri 
göıiilecektir. Bu akşam ilk defa olarak 

M ... .l\. <l i K. 
Sinemasında Mauricc Chevalicr'nin 
rakibi mükemmel ıarkılar söylf· 
yecektir. Y crlcrinizi cvelden tc· 
mln ediniz. Gişe saat JO dan itiba· 

ren açıktır, Tel. B. O. 560 

Bu akşam pangalb tiyatrosunda 
Komik Sc\ki Bey heyeti temslliyesi 

tarafından giilünçlı.i komediler ,.c hanen· 
dei şehir hllf ı.r. Tiurban Bc~·in saz heyeti 
tarafından mükemmel bir konser verile· 
cektir. 

w •=-•• ınııwwwwuansıııaımımnııııaa:nnı:unlll11ftl11111rrırı11rırtttttft'ftınn111'tt1t,,. 

~olta_/· 1Lııı11nı. 1111'ldiirlı.iğ/i1ı,deız: 
Darülfünun fen fakültesi fizik enstitüsüne muktaz.i alit mil· 

nakasası bir hafta müddetle temdit edılmiştir. Taliplerin şeraiti 
anlamak iizre hergün levazım idaresine ve ihale tarihi olan 
14-4-931 Sah günü saat on dörtte idare encümenine müracaatları. 

tikleri gölgeler :ırasında yükseliyor? •• duran ndantn doğru yiirü) orlar. Ona j yapıyor. Dar bir gc~itten kiliseye doğ·.- - Ne yaptınız? 
Meydanın üzerinde tek ba~ınn uçan bir ,·armak için s:ıııki namütenahi bir za. ru yaklaşıyor. Ilir ı:;aniye sonra me)-1 _ Ah! hiç ... hiçbir şey. 
gih·ercini andınror: man sarfedivorlar. Onlar indirilmis danda kı a bir emir duyuldu. Mitrnlyö Ye, ölü ağız ittiham edecek: 

- Arkadaşlnr, silahları indiriniz. tüfeklerile, parlı.ran bir kumaştan ya: ziin tik takı e\'lerin teşkil ettiği af,~iı - l\lücrimlcr ... Günahkarlar .. 
Kardeşlerinize mi ateş ede_cek..:iniz? in, pılmış kuklaları, gri bir bataklıkta a· eda ile tekerrür ederek harnyı knpln· Yere düşen adamın._1!~llaı·ı ya,·aş 
dirin silahları da bize gclıniz... ıdım sayan kuklnlan andırıyorlar. dı kurşunlar kaldırım \izerinde ekc·-ı.rnvaş bükiiliiyor. Ila.ı ıgılıyor ve vü-

Kamer hicbir rnldt. bu kadar ber- Ortadaki adnm sakin bir halde onla. rek, miyavlıyarak, ıslık çalarak crpıl· <·udü hitkin bir hal_dc k~ldırım iizerin-
rak bir ziya dökmemiştı. Askerlerin el1 ıı bekliyor. Yanına varclıklnrı zaman meğe başladılar. de uzanıyor. O rnkıt bogazımdnki sıkı-
hi elcri belediyenin büyük kapısı öniin bir defa daha diyor ki: Ani bir hareketle geriye _iper bir şıklık gidiyor. Bağırıyorum: "Hayır! 
de mermer heykelleri andm.Y?r· Pence - Arkadaşlar... noktaya atıldım. İçimi ilk andc kaplı· hayır!:· . 
reler parlıyor. Kilise kulesın.ın aydın· Kollarından yakalıyorlar n o, mu- yan bir his gittikçe büyüyor-. Avcının Se. ım e\"lcnn clU\·arlnrında aksedi-
p anmış kısmı yeşil satenden hır a)nn) a kaYemet etmeksizin kendisini iti) orlar sıkıştırdığı hayvan hissi. Cephede duy') or. . 
benziyor. l\apının önündeki taş heykel o kadar cabuk sürüklüyorlar ki sende- mamış olduğum azim bir korl.u hissi.. Evet muhakkak şımdi ölii haşını 
lcr duvarın gölgesi ü tünd(' parlak liyor halktan bir sayha yük~eliyor. Gc- Fakat bu his yam. ynrn~ şiddete asa-

1
1.ald~n_ıc.n~... . . 

miğferlerle gözüküyorlar. . . . ridc kalabalık kütlesi harekete geli· hiyete inkıliıp ediyor. 'J'ek ba!'lına .n~er . Bır~!'lının bcnı şıcldetle yana ittiğini 
- Gerive! yoksa ateş ettırırım.. yor. Bütün bir sokağı dolduranlar yn· dan orta ·ında duran adamın J.a~ndı uzc, hı -cdıyorum. 
Tehdit ·belediye önünden oğuk bir rnş y:waş ve karm:ıkarışık ilerliyor- rinde hir defa döndükten so~rn .rüzii l..iıdvig Ilrcycr göğsü gerilmiş bir 

eda ile yiik~eliyor •.• Lud\'ig ve J{:ırla hır. koyun düştüğünü gördüm. Dır d~n·a~lh~~de meydanı gcçmeğc başlıyor. Öl-
hakıyorum. Du !':es bize yabancı değil, 1\c kin ve kat'i bir sC's cımir veriyor: ~ipcrinden ~e)rediyorum. Adam şımdı ı ~u nd~mın ~·ücucle getirdiği kara ~·-
Ilölük kumandanımız Helin sada ı İ<'İ· - Çabuk getiriniz. ate etti rece- doğrulmak istiyor fakat. ~~vaffak ola· ~ı~~ dogru ıpdiyor. netediye kapısıııın 
mi garip bir his kaplıyor. Boğulacak ğim !.. mıyor kolları Uzerine dıkılıyor solgun onunden emır tC'kerrür edivor: 

.\da gibi olu) oı·um. Sanki lıir iclam ceza ~ı Ham) a doğru bir yaylım atc~i yıq11 başını kaldırarak inli):~r. Oh! anki ?~ - Geril!.. · 
~ll<far ıtı ellel'ini kaldırıyor. Mehtup o .. eyrcdiyorum. Çünkü Helin ate emıi lıyor. Adam eilldncrck kurtuluyor fu. meydan batıyor, bu kılı e yıkıhr.?r, ı~ı . Ludvig bir ı:,hzc duruyor. Ye hele
ruııda tarlak ki ağzının muzlim ~Ukll·ı\Crcceğinc eminim. Halkın kara küfü~. kat kaçmı)or rnitrulyözc doğru kOŞ.'l· mi ı~aplıyan dehşet ar~sında .gozl~r!• dıyc dairesine doğru bağırıyor: 
'•l!!Jı) 0 /Ynz dişleri görülüyor. Söze si, c' lcı·in gölgeleri içinde kıvranı) or. rak bağırıyor: min önün~. gelen .h.nya~_ı ellerımle. ıtı: - Ateş ettirscnizc mlilfızim Hel ! ! ! 
- \ i. 1ki taraf )alp:malarak mırıldanıyor. - Ates ~tmeyin arkach.;lar! yorum::· 1 ıne Jngılız yuıbaşısı .. Şımdı Ye ba kabir şey demeksizin yolunn 
lieık ·•da,lar:.. 'Sanki bir c·becliyet geciyor. :onra Hi· Daha bil' hileli c olmadı. Fnkat h.ılk ~ere du ecek sonrn kalkıp arkamızdan de\'am ederek )erde vntan ce edin i-
s~ ki .su ~ı)or. fekle rnüsellfıh iki nel\er merdi\'Cnclen ~ilahsız adamm ko mağa başlndığıııı koşacak .. Sonra .. sönınü5 göılerile biz- nüne \'1ırı)or, iğiliyor ... 

lıse ıle hclcdi) r.nin te:;-kil et· :ı,> nlaraı~ mc,> danın ortasında ) alım; göriince ileri) e doğru .>eni bir hareket den hesap :-.orııcak.. j (/Jilmcdi) 
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Bir yıldız 
intihar etti 

Radyoda parazitler olduğu gibi, si· ne 11apsın, r"klrinunı ne zaman göster- Nke 1 - Deniz kenarındaki yük· 
• T [ /) • ? • ' 

n~nı~da da JJ.a~~zıtler ~·ardır. ı\ası. ~-sın. .. . . se.k kayalık boyunca uzanan yoldan 
bU&sı rc•ya (,rıg 'derı bır parça dınleı- ilen gustermesın demıyorum. Yalnı::, .. . .. . 
ken, filan mcrkezi11, filan merkez(' "bir film ortalarında, istiralıat zamanı gc- son suratl_e gıden ~ e guz~l bır kadın ta 
ğlunwz oldu, gözünüz aydın .. matla'lı lince, iki iiç lômba yakarak, istiyenin tfı rafından ıdare edılen hır spor otomo

telgrafnamesi zerkinizi berbat ederse, şarı, salo11a çıkmasına mani olmm11alı, bili yolun en tehlieli dönemecinde bir-
üzel bir film seyrederken, birdenbire ve yannı aydınlıkta, bu rcklônıları den bire yoldan çıkmıs \C 170 metre 

"B. IJ •• c. m:r~ıklı. pard?süleri k_ullanı- gösfrrmC'lidir. Hu suretle~ istiyen. onln irtifaındaki kayalıkla/ üzerinden deni 
nız., dıyc kotfı bır resınılc, yagnıurlu rı okur, seyreder, aydınlıgını "ratıoncl, t O . , d b 1 k 
bi,. lıarayı yostcren reklam filmi de mi yapacak, 11oksa niimunesini görüp ze uç~.u~ ur. en ar a u unan ve a 
keyfinizi lıarap erler. büsbütün kendini zeytinyağı l<imbasına zayı goren yolculnr manzaranın dehşe 

Sinemada n J:ltim yapmak herkesin mı ı·crcuk, ne yapacaksa yapar; iste ti karşısında dona kalmışlardır. Evve· 
hakkıdır. J'akat lıalkı bunu görmcğe mi11cn de, komşusunun ay?~m!' basm'! ta bir kazadan ziyade intihara ihtimal 
icbar etmek kimsenin hakkı değUdir. d?n, canımı kurtardım mısıllu, ken<fı: ,-erilmis ve hü,·iveti ta ·in edildikten 

JJen, sinemaya, Greta Garbo ya/ıul nı salona dar atarak zevk ı·e kcylını :ı , :d l ) t B .. 
Şarli Şaplini görmeğc gid(•rim. Bun- kıırlal'lr. sonra rnes el~ a.) rn anmıış ır. u gu-
dan istifade ederek, tam filmin yarı· Hu /tak, iter müşterinin, lıcr seyir- zel kadın eskı fılrn yıldızlarından Peg 
11ında, si{laramı çekerek, iki alıbabım· cinirı lıakkıdır. gi Davistir. Asıl ismi Ziyegfelddir. 
la. fümin bi.r noktasını salond~ ıı!_il'!.a ımuse "eğer i~temiyor~':!n, ~eğenmi Rh·yera sahilinde pek çok tanınmış o-
kasa <'d cuıım zaman, barıa oT.·s -•ık yorsan gelme,. dıyemez. < unku, tekrar 1 b k d ··c defa 1 · f ş· 
/ıaplarile tr.mviratınızda, n rı de ise edelim, ben ı·c lıerkes, sinemaya, KUıp ~n. u a ın u~ ev enmış ır. 1~ 
"fictil,, olunuz diyecek J. ;ıdnr iddialı tan Zennuri Beyin nasır ilciçlarile, Af· dıkı kocası Tamsend namında zengın 
ve haddi zatında gayet kutü bir au· lan Enbubc şirketinin hatalı tenrirat bir A,·usturyahdır. Yıldızın bu adam
dınlıkta alınmış bir reklam parçasını düsturlannı seyretnıeğc değil, bir Ma- dan beş yaşında bir çocuğu Tardır. 
11eur.e~lilrc.ek, elbette z~vlı."imi ~açırır, ri /Jell~n, bi~ Bu~an~·ın filmini seu· DaYisin sinema hayatından çekilme 
ve ıçımden bu mecburıyete kufrcdc- re ue dınlenııye gülerız. . . b b. b r· d - b" f'l 
rim. Anlıyana sivri sinek... sının se e ı aş ro u oyna ıgı ır ı m 

Peki anıma, diyecekBiniz, sinemacı -. fa. nte\"ZUU hazırlanırken aslan tarafın-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dan ~ınlmamdı~ Ka~n intiharate~b 

büsünden eHe! bir gazinoya girerek 
iki brandi içmiş ve bir iki satır karala 

mıştır. Bu mektupta "sahneye dönmek P'oteı Mıroır 
istemiyorum, hayattan bıktrm., ibaresi Şarlo Parlste otelinin balko· 
yazılıdır. Polisin raporuna göre artist nundan halkı aelamhyor 
otomobilini intihar kastile ve bile bile Ş 

1 
, 

1
. PWot .._ 

d • t T d · k ar onun ses ı fUme harp açarı 
enıze uçurmuş ur. avnsen ıse arı- şalıeseri yakında lstanbulda oy Şarlo tarafından betenllen ve 

sının sarhoşluktan mütenllit bir kaza cak. ruya. yeni bir yddız olarak pek ya• 
karşısında bulunduğuna zahiptir. Bu filmin burada da, Paris, Londra, kında p ... dede göreceıımız 

* * • IJ_crlin~e ~emen ayni _zam.an~a. !'öst~- Ma. Sari Marlça 
"Peggi Davis .. in cenaze merasimi rümesı, sınem!fcılık <tlcnıımız ıçın bır . . • . .. .. , 

~ok hazin olmuştur. İngiliz protestan nıuı·affakıyettır. lım: Eldıvc~ını b!ltun ç~karmıyor, par 
kilisesinde yapılan ruhani avinden * * * ~akl~rınr bıre; bırer çıkaı;ıyor, eldıve-

. ·. .· • . . . nın bır parmagı yoktur. Şarlo ela bunu 
son~a cen~ze k?ldırılırken artıstın an- E~o~ Er~ ın ~ış, AmerıkaJı hır mu- çıkarmıya uğrasıyor, fakat beyhude, 
nesı 3:~ı .~ı~ çıglık koparmı.~ ~:e ~i~r.~- han~rdır. Bı~ gu? m~şhur .r~m~~cı l~p sonra etrafında=-aranıyor ... 
]erle ortulU olan tabutun onunde dız t~n. ::Senkler ıle .~arlı ~aplını ı:ormege Şarli Saplinin arkadası burada sö-
çökerek "bebeğimi almayınız, hebeğimi gıdıyo.rl.ar .. Şarl~ a.Şpl~n "Şeh~r ışık· ze kam;ı~ diyor ki: ~ 
götürmeyiniz,. diye Yalvarmrştır. Kilise l~n,, ,1•51 "'!1ı yenı hı~ ~ıl.~ . ~evır~ektc- _ dördün mü ~arli ı 
de hazır buluaanlal" au..-a.--ra ı..a..,, dır. ~ ı.ln.lln Jlem. ı:4qısorudür d•: .~~kat n:ı nımu."' "'" '"'1' a"~H~ .sa 

ınnda hüngür hüngür nğlamışlardır. Şarlı ıkı ~ısa.fırı~~ ka hul. ettıgı z~- kısmı tekrar oynamamız Iazın 
Kadıncağızı zorla kaldırıp kızından ~an n~ua-vı.~ 'e dıger :ırtıstle~le ın~ı- yan bir parmağın önceden çıkarılmıy• 
ayrmak mecburiyeti )lisıl olmuştur. hım bı~ munakaşadadıı. Mesele_ bır manasızlığını anlatıyor.,, 

. . _ • sahnenın muvaffak olup olmadıgına B f h k. d f ·)(· 
Artıstın çocuklugunda oynadıgı oyun d · d' S· r h ·k . "k 1 1 1 - u se er er zaman ın en aı 

kl . d .•. k .. "k lb' 1 . • b aır ır. -.ar ı, eı esın mu emme m h değil miyim., 
ca ~':'· gıy ıgı ·uçu e 1 e en ta u duğu sahne için fena divcrek misafir- x • · · . 1 · · . · .. tun ıçıne konmuştur 1 • • . . 1 . . · . . . - v) le, cldn en erınız 'e papıy••· 

------··------ erının fıkır erını almak ~stı~·or •. Sanc ıttavatınız--vaY. Hir parça şı · ve hrmbU 
~a salonuna geçiyo.rJ~r. " fılmın. ma- bir serseri olmak istiyorsunuz. Bu maf 
kıneye takılma ına ı!~tızaren., Şarlı org rapaJ, buluşunuzu izah ediyor. 
çalmaya ba~Jıyor . .Nıhayet fılm hazır- Lutfen bunu biraz bana izah edel 
lanıp gösteriliyor. Tekrar lambalar ya misiniz? 

S. nınca herkes: eo l' b · · b ·ı 1 ~ Dombay, 8 (A. A.) - ınema yıldız _ Fevkalade! - ~ar ı . u ~ıncır • ~g ı o an maşr ~ 
larından Amerikalı Duglas Fairbanks Diye haykırıyor. • payı alır}. zıncı~ ye~.egıne takıl~r; Ş~! 1 lngiltereye gitmek üzre llombaydan B ada "te · · . t .. ıı· bunun guzel hır kostek olabılecegııt 
hareket etmeden evyel gazetecilerle yoru~~ n ° sını a:>nen ercume e 1 farkedip dU\·ardan sökmiye uğraşır• 
görüşmüştür. Mumaile~h bu mülakat ~arJo iddiasında musirdir: Fakat m~\·a~f~k. olama?,nca~. ~alla!'; 
esnasında Hindistandakı gayet büyük - Bana gördüğiinüzü anlatabilir s~lla~a çı~ekçı kıza dogru yurur. b 
ve ağaçlık yerlerde Pars avına çıkarak misiniz'! çuk kız ona ... 
bunlardan 6 tane öldürdüğünü ,.e bir _ Hay hay .. Memnuniyetle. - Y ?k ! .?aha ~n~e bir şey rnr. 1 kaplana da b~rka.ç el ku~şun atmak fır Bir köşe başında genÇ bir kız çiçek Şaplın boyle soylıyerek Senkler i 
satını ele geçırmış oldugunu anlatmış- satarken Şarlo gelir. bana baktı. . . 1' 
tır. _ Hayır, daha evvel... . Önce. naz~rlarında ıstıfham, sort 

- Sahi Daha evvel vanında karı- nıyaz okunu) ordu. 

Duglas ile 
bir uıilldkat 

·· h · ti · · d ·· yanın her b - · · .. . 1 cum urıye ıçın un uc~gın sr olan bir adam cicek satın alıyor. - Daha once hır şey var 
r .... 114.M. dan Novalik tarafı~da~u~~,·et e~ıl~n _ Bir adam? Amma nasıl adam? Bi.~ tür~ü hatırlıyamıyorduk. Ni~ 

Edvln Booth, Boynuz tDccan fllmlnl bltlrdlll için memnundur ~urahhasl~r. ~uzunle zam hır ~Ç· - Bir parça Adolf Menjuya benzi- yet soyledı: 

l 
[ ~=~~~~~=~~~~ ] 
Dllnyamn 
Sonu 

Günün birinde gene gayesinin taki
bile meşgul bulunan Jan bir taarruz 
karşısında kalıyor ve eJnevyevi kardeşi 
Ma~iyale emanet ederek başladığı 

- Ellwmra ııe Mele'lı.-te - pek ulvi gayenin husulüne çalışmasını 
Be§trt bir gaye peşinde koşan faknt \':ısiyet ederek tamamen tecennün edi

hayaJperest bir hey'etşinas olan genç yor, ortadan çekiliyor. 
Jan ı "ovalik, feragati nefis, ve ıstırap Bu hadise üzerine Jeneviyev yap
sayesinde alemi bulunduğu dalaletten ' makta bulunduğu mükellef hayatı terk 
kurtarabileceğini zannediyordu. ile l\farsiyalle teşriki mesai ediyor. 

Kendisi gibi biı· hey'etşinas olan l\larsiyal, kardeşinin vasiyetini yerine 
kardeşi Marsiyal Novalik, bir gün ra· getirmek gayesile dünyanın sonunun 
aatanede çalışırken dünya ile müsade yaklaşmakta bulunduğunu ilan ve ken 
mesinin pelc lıiiyük bir afete .sebehiyet disile beraber çalışmağı kabul eden di 
vereceği tahmin edilen Leksel kuyruk- ğer zengin hanker Vebsterle patlamak 
lu yıldızının nrz istikametinde ilerle- üzre olan harbe mani olabilmek için 
mekte bulunduğunu, ,.e dünya He mü· yukarda ismi geçen Şomburga karşı 
sademesinin ga) ri kabili içtinap oldu horsada gayet ~etin bir taarruza geçe 
junu bilhesap tayin \'e, bu baptaki keş rek bil) iik bir mali buhran tevlit ve bu 
tini de genç NoYalike söylüyor ve nun tesirile borsada o güne kadar gö
kardeşinden bu baptaki keşfi hakkı~da rülmemiş bir panik yaratıyor. Yapılan 
müeyyit bir ce,·ap alıyor. )ki knrde hr al ·ıta nazaran artık dünyanın so
te ayni hararetle ayni genç kızı sev- nuna ancak 32 saat kalmıştır. Du hadi 
mektedirler. Jene\·yev dö l\lürsi ismini enin Jene\·yev üzerinde yaptığı korku 
taşımakta olan bu genç kız, ilmi nücum tesiri genç kızı mütebaki kalan müd· 
amatörü Miirsi namında 1 okoz, fakat deti hayatından azami istifadeye se\k 
b{itun gayesi kızını :evh.ılı\ cle zengin ,.e tekrar babasına a,·dete icbar ediyor. 
Şomburg namında birisile evlendirmek' Afetin arifesinde, Pariste cihan su1j: 
istiyen bir şahsın kızıdır. hü selameti için teessüs edecek dünya 

tıma akted~Iı;or. ~rtı~ arz .k~yr~k~u yen birisi. - Canım bir otomobil geliyor .• 
yıldı~n tesın tahrı_Pkar~~~. gırı~.mı~~~r: _ Evet, şık bir adam. Bu nokta - A ! sahi. öteden bir adam ı~ 
Afetın ta!D. m_anasıle ::ı~~':n sur~u~u ehemmiyetlidir. E .. Sonra'! Şarlonun ö~ünde~ ge5e.r. Şarlo ar 
anlar hah ıçtıma~a . dun~a _ Sonra Şarlo köşeyi dönüyor, bir her zamankı oldugu gıhı selamlar. 
murahhasları afetın tahrıp etmekte ol musluk görüyor ,.e su içmek için eldi- - O~omohil ne olur? 

(Alt tarafı 8 inci sayıfada) venlerini çıkarıyor. }'akat tayzih ede· - Ilılmem. 

• P'et<t: M.c.M 

Melek, Atlna P•J'la beraber mlaaflrlerlne ukulele çahyor 

Şarlo mırıldanır: 4, - Yay şeytan vay!.. BHbat a1 
gitti. ~ 

Muavinleri hayret içindedirler· 4r 
kat hen gördülderimi anlatmaktJI 
vam ettim. 1~ Genç kız Şarloya bir . (. 1 
uzatır. Çiçek yere düşer, her ikı8: aı' 
iğilip arnmnğa başlar. Şarli çiçd 11-
lur, fakat çiçekçi kız aramakta dt 1'6' 
eder. Bu hareketinden Şarli l<ızııt 
olduğunu anlar .. 11ef• 

- Tamam. Seri adımlarla d~~' 
geçiyormuş gibi yapar, durur •. i ı•'' 
yerinde sayarak ve ayak seslerııt 9~t· 
tikçe hafifleterek geçmiş gib ;!ili 1'~ 
Sonra ayakları!1ın ucuna ha~~ b~çl ~ıl 
za sokulup yanma oturur. çıçetıt· ~ .. 
bu esnada çiçeklerini sulnr11 1~1 ıe~~I 
kovnsııır Şarlinin haşmdan n~:ı .. i1'iıt O' 
rir. Şarli yavaşça uzaklaşır: ~~ J(ıı 11 
defa gelip bir çiçek alır. Ji:iıçu··terl't'11 

k . • . t k :ık I" ıııt" nun ya asına r.ıce~ı a ·m. ve '(• 
enelce aldığı çiçeğe dokunur~1111 i·%· 
birisi kendi i için tekrar .. ~erit• d
Şarlo ona öteki yaka.sını gos _1rıd11. ıı' 
kat kız bir adamın iki yakıt~ ~arl~. 
çiçek taşıyamıyacağını "ö) 1~~· ürıe 
nun üzerine çiçeği kendı gogs 
masını kıza söyler. 

- .. Ve .. 
- - Kız ona işık olur. 
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Son temas etrafında: Temastan sonra Avrupa ve Biz 
~ J 

şehir mu~telitleri lst muhtelitinin izmirdeki maçlarında 
arasındakı temas- • 

1--------------------ı lstanbul Muhteliti 
dün izmirden av-

lar etrafında Takımımız kıymetli rakibini yenerken bu neticeler iz-
d Ayrupada her se~e v~ yahut altı ay- mirde OaSJl karşılandı Ve İntiba bıraktı. yani: 

det etti 
~ hır şehir muhtelıtlerı arasında fut· 

l maçları tertip edilir. Avrupada bu • • b h t d.. .. •• ? 
~iÇlara verilen ehemmiye.t . fazladır. ızmır u usus a ne uşunuyor 
t 

1 ha sa bu maçlar mevsımın futbole • 

lzmire giden ve iki muvaffakıyetli 
müsabaka yapan muhtelit takımımız 
dün Ankara vapurile avdet etmiştir .. 
Muhtelit takım. Galata rıht ımında 
. por erkanı, mıntaka reisi Fethi 'l'nh
sin bey ,.e pek kalabalık bir seyirci küt 
'lesi tarafından hararetli bir surette 
karşılanmışlardır. İstanbul mmtaka· 
sı namına ~porcıtarımıza giizct bir hu· 
ket takdim edilmiş ve muhtelit takım 
oyuncuları alkışlar arasında vapurdan 
çıkmışlardır. 

~rı Jtıüsait olan zamanlarında icra edi· . . . _ 
'Itır. Mesela Paris muhteliti her ::;ene . . · lstanbul muh~e~ıtı lz~ırde . yaptıgı 
~Untazaman, Barsilon Kipüskua, ıkı maçta da ~zmırı mağlup ettı. lstan 
it a.drit, Londrn ve Pirag muhtelit- bul ga~e!elerı bu maçla~ın safahatını 
hıtile ~arşılaşır. Bu maçların en mü- ve tafsılatı~ı uz~n uzadıye yaz~ı~ar 
d lrılerı merkezi Anupada oynananlar Bu maçın bıze aıt olan tarafını bılıyo· 
~t. Merkezi Avrupada Viyana - Peş ruz. Fakat acaba müsabakalar hak· 
'/tı~ Peşte - Prag, Prag - Viyana kında İzmirliler ne düşünüyorlar? Bi2 
)"a Çlan Avusturya - Macar, Avustur o~u~:uc!'ları'!!ı~'.1 k~~~.~Ia.~mam~ bırak· 
Ct - Çekoslovakya, ~lacaristan - !1151 ıntıb~ı~ obur yu~unu de gostermeh 
lakkosıovakyn milli maçları kadar a- ıçın Jzmırh gazetecı arkadaşlarımız· 

a uyandırır. dan Mehmet Ati Beye müracaatla nok 
la Avrupada şehirler arasındaki maç- tai nazarını yazmasını rica etmiştik: 
4atın ehemmiyeti birkaç noktai nazar- Arkadaşımız bizim için ş.u makaleyı 
~ti~ nazarı dikkatimizi celbediyor. Ev yazmıştır. Aynen dercedıyoruz: 
~i a Şehir rnuhteliti demek muayyen Her sene olmasr Jnzımgelir.ke~ dört 
)': §ehir futbol ekiplerinin güzide o- sene1ik bir fasıladan sonra ikın~ı defa 
lla~CUlanndan mürekkep bir takımdır. olarak lmrşılaşan İstanbu~ -. lzmır n_ı_ch 
dah 1 Şehir muhtelitleri mitıi takımdan telitle~.inin yaptıklan bu ıkı !"aç Turk 

a kuvvetli bir te!=;ekkül oluyor. futbolu noktaı nazarından cıdden tet-
-ı lıizim şehirlerimi~ arasında bile ye kik ,.e tahlile değer. .. . • 
lt başlıyan bu temaslar futbolümüzün Türkiyenin bu en muh.1.'.!' spo~ hadı· 
lı "akki i noktai nazarından cok fayda- sesinde biz birçok şeyler ogrendık. l\fe
lata.01acaktır kanaatindeyiz. Filvaki sela biz lz~irliler ve hatta lstanbull~
tr nbuı muhteliti şayet komşu şehir- tar aradak~ fark!!' !m kadar !hemnı!-

ltıuhtelitlerile senede bir iki temas retsiz oldugunu umıt ve tahmın etmı· 
t~sa bu hareket milli takımımızın ha- yorduk. Muhnkkal\ ki lstanbul • Izmir 

Sporcularımız lzmirden gayet iyi 
intibalarla ayrılmrşlardır. Orada 
gördükleri hü nü kabulden çok mem
nundurlar. lzmir seyahatinde muhte
lit takıma riyaset eden futbol heyeti 
reisi Basri n. bu seyahat hakkında de· 
miştir ki: 

- Izmir seyahatinden çok iyi inti
balarla avdet ediyoruz. lzmirde gör
düğümüz hüsnü kabulden ~ok memnu
num. lzmir sporcu1anna, bize karşı 
gösterdikleri samimiyetten dola}, mü
teşekkirim. lki ~ehir arasındaki bu 
samimi temas çok iyi olmuştur. lzmir 
futbolunu çok müterakki bulduk. ı~ 
mirin kıymetli futbolcuları bize çok 
nazik \'e temiz bir oyun gösterdiler. 
lzmir mıntakası da ayni samimiyetle 

-~_.'-'"-'....,·...,~ hareket etti. 'I'akımımız iki maçta da 

anınası için sağlam bir adım olur. karşılaşması bundar_ı s~n~a daha ente 
l~~tÇen hafta İstanbul muhteliti resan bir safhaya gır~ıştır. 
.ı ~tle kar~ılaştı. Evvela memleket Bu m~çlarda mağlup olma ına rağ 
l lhııınd b 

1 
h . men lzmır daha muvaffak olmuş sayı-

galip ı;elmekle beraber çok çetin bir ra 
kip ile maç yapmak mecburiyetinde kal 

lzmfr mıntakasının latanbullular şerefine verdlOI ziyafette ~ı~tı~. Du.. lz.mirin lcJ.ı.ine h~yde;iile 
sporcular pa•alarla beraber ek hır hadısedır .. l~ulasa:ı lzmır -

t h..:: e aş ıyan bu temasların :ırıç labilir 
~d71ıYacak olan temaslara bir nıu- · 1 . . 

Y İstanbul m:ıçr çok ıyı olmuştur.,, ................................................ .-.............................................................. . 
b .eme teşkil etmesi temenni olunur. Uu ~açlarda w zmırde ço~ kıymeth 
ahılj t futbolculer oldugu ve terakkı hususun 
tt s emaslar artacak olursa mcmlc· da İstanbullu arkadastanndan - ha-

t.. Porcuı b" b' · · t lur ve • :> ' 11lbo1u .. arı ır ırını anımış 0 • rici temasların azlığına rağmen -hiç 
~a zimuz de bu ~açlar sayesındc te geri kalmadıkları anlaşılmıştır. 

Yade terakkı eder. İ · k ·1 · · t k 'k * ı;ı zmır ta ırnmın ı tıncı oyunu e nı 

~ fltb : • hususunda birincisinden kat kat yük-
'~ ol me\·sım ı ~onuna yak1a ırk~~ sek olduğu en bariz bir hakikat olarak 
~ tlıy0t,da bcynelmılel ma~ların ade~ı kabul edilmiştir. 
1 ~il Geçen hafta 1ngıltere - tı,. Biz lzmirliJer htar.hulluları mnğ
l~~:ıe ve ltalyada İsviçre ile karşı- IUp etmeği kat'iyyen hatırımır.a getir
ı~"1~da1· ln~iltere - Is~oçya ~illi maç medik. fstanhulun galibiyetini pek ta:r. n lngıltere ekserıy:ı m~g!fıp O· hii olarak kabul ediyor ' 'e aksi bir ne-

bda (~fer d~ k?vvetlı rakıbı karşı- ticeyi Türk futbolü için elim buluyor-
) l>iğ ) yenıldı. d uk. 
lb~lra:r calibi dikkat bir netice de Fakat ne yalan söyliye);m bizde 
~~dırın İsviçre ile berabere kal- bir ümit doğdu. Temasları kesmezsek 
} llerı b ller ne kadar İtalyan münek- yakın bir fttide lstanhul muhtelitinl 
,o'lıı 

1 
Unu ltalyan oyuncularının yenebileceğimizi dü ünüyoruz. Maçla· 

~~likU~·Uğuna ve İsviçre kalecisinin rm sureti cereyanı hize bunu gösteri
t~~t b:de oyununa atfediyorlarsa da yor. 
~tlııetirt be~berli~ dah~ ~iy:ıde lsviç· Her i.ki. maçt~ d~ İzmir. muhteliti 
~t aıa ınutevalı mag_lubıyetlerdcn tecrübesızlık ~e~ı~esı .ot:ırak ılk beş on 

llıı}·a bak muntazam bır surette ça- dakikada maglubıyctını kolaylaştıra
~ Ş11ta aşlajllalnnndan ileri geliyor. cak golleri yemiştir. Dört sene enel 
~ftaıc 81 muhakkak ki futbolde mu· lstanbulda yapılan rn~çta da bulun- iki takım kaptanlar. ilk maçın 
~ lar 01mak hatta en kuvntli takım- muştum. O zaman da ılk on beş daki- hakemi Saim Beyle beraber 
~ oıaŞısında muvaffak olmak için lfl-
l ...._: hasletler: 

"-~ ...._ ~~ntazam bir surette çatışmak. 
' ır usul tahtında futbol oyna-

t~~~ Azirnıe oynamak. 
~~ Ste !utbolünün beş altı · ene zar 

1!llıı~:çır~iği ı:;nfahat tetkik edile· 
~"'1 a görülür ki: 

ld Ste (19 . 
~e \Jru 24) Olempıyatlarında fut 
~ ~e tn gu~yla Final maçı~ı oy
~l ~tı\'\·ea~ıup oldu. Karşılaştıgı bü
~IU~ııııta tlı Avrupa. takımlarını yen
~'1n ltı;rl\'ı U~u? bir müddet Isviçre fut-
~~~~ tak etını kaybetti. Karşılaştığı 
'~· ıı,,.e'~lara yenildi. İşte şimdi 
\t ıı bUt'·tlı rnevldini almağa başlıyor. 
~ ~tsai~~ ınu,·affakıyeti muntazam 

l!tild/11 semeresinden başka bir r. 
1ıtQ11b ,zmlr muhtelltinl iki maçta da maııap eden ıstanbul muhtellti 

~ llisa,~ futbol lıcyctindcn: kayı golsüz çıkar~~k .k~bil ~.18:!"amış.. her iki maçta da daha teknik ve hakim 
. acıar1 931. tarihinde icra edilecek ~'·.İstanbul muhtelıtını1!.11k .. gozuken fa görünmüştür. Ancak bu, lzmirin de Is 

tadılen şu şekilde yapılmış ı~ıye~ noktasr budur. Çunku artık ken- tanbul kalesine çok ciddi ve nazik da-
.\ iki . dılerı lıu de\'reyi atlatmışlardır. l:c;tan: kikalar yaşatmadığını oyunun mukad· 
Ilı ~ı~or3~' küme Kadıköyündc b?llula~ artık. bu noktada emnıyetlı deratını değiştirebilecek fırsatlar zu. 
bt ~ıllt 'l' - Topkapı saat ıı (ha· hır vazıyettcdırler. hur etmediğini ifade etmez. lzmir muh 
l rl' aaıUtgut U.) Kumkapı - Bey Her iki maçta lm akihete düşen lz. t~liti gollerini karşı tarafın hakimiye
~~ t'). 'l' 12,45 (hakem Saim Tur- mir muhteliti eğer lstanbutdan çok za- tınden doğan sıkışık vaziyetten IJir an 

ltı 'ai 0 tonya - Hilfıl saat 11,4 :1 if olsaydı biiyük bir sayı farkı ile mağ için kurtularak yapmış değildir. mıa. 
b~ . /Ji~ l'.urgut Bey). IUp edilmesi pek tabii idi. Halbuki ~er kis mütevazin gibi görünen bir oyun· 
~t 11'tas ıncı hiime Taksim iki müsabakada da lzmir nıuhtelıti. dan istifade ederek ve yahut o sırada-
' Ilı Sait- S~leymaniye saat 14 İstanlıulun sayılarından sonra yani ki hakitniyetin neticesi olarak yaprnı .. 

Calatıı.sSatnhatt in Bey) . Levisl,i mağllıbiyetlednin bozulması ve karşı tır. Hatta her iki oyunda da sık sık gol 
aray aat 16. tamfın galibiyetten miitevellit daha yapılabilecek bircok müsait fırsatlar 

lı~r 'l'ORKS 

1 

kunetli olması Jazınıge1diği bir sırada ela yaratmış ve rikat istifade etmesini 
q e İl~rn::ınk· . POR . gollerini yapmı~tır. Hu nokta çok mü bilememiştir. !şte İstanbul muhteliti· 

lıq il.\eten l zengın )azı ve resım· himdir. Ye l zmir takımının lehinde ol· nin bir noktai faikiyeti de burada gö
J1'"larnak 5tanbul - lzmir maçı duğu ka dar l s tanbulun da aleyhine- rülmüştür. Kal~ önünde yarattığı fır· 

t~tııa0lcıYısiıetf oU.:ğ:: resim ve kro ı dir. Hundan anla~ılır ki her iki maçta satların daha çoğundan istifade etmesi 
~Unu çıı'~ .hafta 28 inci sayısı· da } zmir ~~l,ımı .ka.t'iyyen .ezilmiş bir ni bilmek. 

\.tı acaktır. Yazıyete du~memıştır. Gerçı lstanlJul Oyunda yüzde yirmi beş ~nsa da 

yer varmış. Eğer böyle ise muhakkak ı ı 
lzmir muhteliti ikinci oyunda şanssız KUÇÜK HABERLER 
dı. Çünkü bu oyunda - hakemden şi· ------------
Jalyet edilmediğine nazaran - tarfeyn * SADULLAH HEY - lki gün m·el 
ancak kendi kuv"etine bırakılmıştı. Yalovaya gitmiş olan Seyri efıtin U· 

Böyle bir oyunda İzmir ilk deneyi ka- mum müdürü Sadullah Hey dün şch
leye mu\'azi ola r ak g iden bir topu şans rimize gelmiştir. 
sızlık olarak kendisinin yaptığı bir gol * l\l. KUNEO - Bir hnftadan beri 
le bitirmiş ,·e ikinci devreyi de ) ine e- ı;chrimizcle bulunan Paris tıp fakülte· 
lim bir ~a!'ssı?-hk ~larnk kaleci3i~in O· ;i cerrahiye profesörü M. Kunco bu 
yun harıcı edılmpsılc pek caba hır va· .. p · h k t d kt' 
ziyette yani tutulan topu acemice bir gun arıse are e e ece · ır. 
hareketle ellerinden kaçırarak kalesi
ne topu sokan ihtiyat kalecisi yüzün
den mağlQp edilmek suretile bitirmiş· 
tir. Bu golden en-el top arnt olmu~tu. 
Fakat biz lzmirliter bu gibi tevillerin 
ne dereceye kadar dinleneceğini bildi· 
ğimiz için makamı itirazda serdetmi-
yoruz. Biz ancak takımımızın bidnci 
oyunu ile füincisi arasındaki teknik ve 
düzgün oyunu hatırlıyarak memnun 
kalıyoruz. İçinde bir tek enter~asyonal 
oyuncu olmıyan bir takım ile içinde ~ c 
di sekiz milli takım formasını giymiş 
oyuncu taşıyan bir takım arasında ce
reyan eden ikinci oyunu düşünüyoruz 
da iftihar ediyoruz. 

Biz İzmirliler 2 - neticeye rağmen 
birinci oyundan mütee ·sir, 1 - 3 neti· 
ceye rağmr ' ikinci oyundan memnun 
ve ümitvar çıktık. 

'/flelınıct Ali ............................................................. 
1 Kari mektupları 
ı---

Ekmeölml bana geri verslnlerl 
Fatihte Atpazarında, Saadet 

aparbmanında Faik oğlu Mehmet 
izzet B. yazıyor: 

"Harp maluliyim, Istanbul 
mabkemei asliye birinci ceza 
mahkemesi miibaşiri idim. Encü
men, liyakatsizliğimi b'!yan ede
rek vazifeme nihayet verdi. Liya
katsizliğimin nasıl anlatıldığını 
bilmediğim için adliye vel<aletine 
müracaat ettim; vekalet, tetkik 
dosyamı celbettirdi, tekrar istih
damım için lstanbul adliyesinin 
şafakat göstermesini tavsiye etti. 
Gene vazifeye almmadığım için 
başvekalete baş vurdum; orası 

da istirhamımı adliye vekaletine 
yazdı; vekalet ikinci defa tekrar 
buraya yazdı. Bütün bu yazılış· 
Jara rağmen ben hala açıktayım. 

NamusiJe kazanarak ailesine 
bakmak istiyen bir vatandaşım. 
Çalışmaktan çekinmem. Beni va· 
zifeme iade etsinler • ., • 

1 

Belediyede: 

Hayvan hastanesi bUyUltUlecek 

Belediye müfettişleri tarafından 
yapılan teftişler neticesinde be
lediye hayvan hastanesinin ge
nişletilmesine karar verilmiştir. 
Bu tevsi hem binada ve hem de 
kadroda yapılacak fakat tatbiki 
gelecek sene mümkün olacaktır. 

BugUn 400 Yunan seyyahı 
geliyor. 

Bugün Seyrisef ainin İzmir va

purile Pireden ıehrimize 400 
Yunan seyyahı gelecektir. Sey
yahlar içinde bir çok mühim 
simalar bulunmaktadır. 

Şehrimize gelecekleri evvelce 
yazılan Yunan mason heyetinin 

seyahatlerinden vaz geçtikleri 
anlaşılmaktadır. 

,.J/bi.6Ch ... WF 

Daktilo 
Hanımlar 

Yeni müsabakamı
za hazırlanınız 

Gazetemiz y3kın<la geçen 
:-;ene G!duğu gibi Hl31 senesi 
daktilo şar.ıp:yon1uk müsaba
kasını yap::~:ı~dkır. Bu rnü_a
hakamı1.a girmek istiyen· ha 
nımlara 'şimdiden haber ver i
yoru1H Hu rr.ü ahaka birinci
ı: i hem m:ı!·dnc kazanacak hem 
hi.iyük ticaret mücsc:eselerin-
d 1 • • .. 

en urın .. c çalıc:ması temin e-
dilecektir. l\lü~bnkaya dalın 
epeyce vakit var. Zaman kay 
hetmeden çalışmıya b~lama
hdırlar. 

' 



Grafoloji mütehassıaımız ce\•ap veriyor 

Frinc"nin harc·kcti 

Beyne!milel 
Çılgın marera filn indt>n 

Devrekte 
içtimai teşel küllerin bir an 
evet gayrete 9elen halkı ir· 
şst etmesi, buralarda bir 

ta· varlık yaratması l<lzımdır 
f'rcd :-itulıcrt Cl'ne' rccir, <:loh gn-1 FaJ,at hııııkerin karısı hin.at Xt•Jli. z 11. k (\' \J\f1' D . k 

zetesinin muhabiri idi. Bir ak am, arl,a drn ba~ka kim e olmadığını göriinrc, ., . ,~ngıı. c ,ı : . 1 
•• ) - l'' 

1 c : 
daşı .Jtilıin<' tel foıı eclerhcn. otelinin .Frerl a1. kabın aklını kal lıedecekti. ..o.ı 'ene,ı clt:' rı .11.nnıı.dıd~ ~aıa nlnrn , 
öniinde toplanan lıir kalahalıh. nazaıı' Fred :.\'elliden lıcvhude , ere i1.a- 'c ~ za~a~. llan~ıdırc 1"nt1!11 n.lmı ..... m~-;; 
diki.atini celhrtti. l'red. oradan gCÇl'll hat i-:tccli. fakat giizc!. kaclıı; bil' I!\' ~·~ılı\~!' mııteak;p D[_nek ı ·nıı n~rılnıı 
ıi rinc ... 111 el u: ,ih lemt•I\ istemi,·orcl u. "' • l ır. ı r zla man :Zır \a:-.ltda nkıonı~I: e ~30-

c ,,ır'.' · • "' u)n ve e .re,·nı ,on'!'u :ı · 'ı a.retınc 
- ~ur.ıda hir dn:ı~ <'f oldu. Zcıl"'in Fred Pal"İ ... e dönünce. gaıetesindcn: merbut dal~ili hir ka;ı;a~~r. il emen rl~irt 21 "':'"" Cid.di kar:ı~teriniz .rnr. <.:~~- 2:!2 - Ci~d!, ~alışkan, .. bi~ı. a a~ 

ı.uıher Spılleıi \Uıdular. J~licrcde kendi ini bckliren .Hibinin !-;ene en· lsıne kadar Hlaret merkezıne lışkan •. ıradelı: _kendısıne srhıp, nef !· fakat muht~ıe ın~ıbaka must~ıt. k~rıt 
Fıed. mk'a hal.kında malümat toı• )anına gitmek üzre yeni bir talimat rot .. uz ve pcl• arızalı hulunma.,ınclan ne cmın,. ~uhıtın~ r.ıuh::ı~brt ~·~ emnı: ların~n ~rı. ta~\ıptc. ~uannıt, hırs' 

.ımak üue hiri ini ıröndndi ,c otelinl' ~lclı. ı ,·krc polisi. Spillcr cin:\) eti d~layı ~n ~at m~ af ede -~lan_ Dene~e )et le-lkını!ıc ~a<lır. :1~clı l~alıılı)e~ler! tııtmın edılm~mış~ !'ıkbın,w.haya~perr.il 
lonclıi. Tım ı.apıdan girerken. irı)nrı ile ali'ıh:adar Lorenzo isimli birisi- cunıhu~!retın fey!zdar.gune,ı sar~~ı.ıı· ~~a.n •. tec!.~·~~ ı ~~.z,.hnaz .~1u.ter~ddıt hı fakat ala ınuba!ngalı degıJ •.. dıkkat~ 

·,:ı ~<'ne.it• ç.ırpıstıl.~ı·. tıcnc. nt>znl,etlc nin fotogıaf , c cşkfılini gfındernıi 11ti., de ı.mg~n ~~on.10~ılle lı.ıı· c;:ıa!te ~ıdıl· ı _ı ınız. (~~;~.~!cı.,~~~l he~u:: ınk~şaf ~ t· m~nt~ınm, ~'?"d~ne d~ ~.u~ıtıııe de 
tf dıh•dı ıc adeta hır ;:;eydt•n lrnçaımıı; Fred, hu Loren'l.onun Ceııcne ve Lü· mekte \e dıf,ct l"11.\lla1dan el.ıha )akın lınde clr '. '. l<'ıı~ız co~. şefık, mın \C emnı)etb.ıhş bırı ınız. 
·~ihi, ncdl' :H'clc ) ıirÜ) ere!< gitti. :-crndeh.i delil.anlı old4ğunu dt'l'hnl ta bulnnmaktııdır. Dört yiiz J..:ü:-.uı· kerpiç hn_ı •. :ımlmi 'e 1 teklerıne baglı, merl 22.'1 - l'ı1iitereddibini1~ Dikkatini 

Hu lı.ıdise Frcd gibi bir g:ızctcciniıı nımıştı. · !siyah topı-akh hnrnp elleri clnr \l' Jm- fantını baı;; •• !ı~ın.ııı m~z~ırı1ıtı_nc!a arn- ku\Yctli. lntizamdan hoşlanırsınız.) 
:.:özünden k:u;m:ımıştı. Oda ına ~öııH· Lorenzo, yalnız basına bir evde otu- ranlık okaklarile hir J..öy man- m~z. ha~sly~tı kendısı.n~ kafı unrn· meli taraflarınız Jmvvetlidir. 'Nefis &f 
·~·ıı. J.orıdo~da, ı:' ı ed. hir hınck!ıık ~e· ru) ordu. Fred, gizlice ' eYe girerek ıan~ ı a.rı~dcn Dc:,nck i~tıs;ıcli içtimai mıy?tle.,ı?·ı ta_~:~!tl~~r ~ahıl! 1• ~·arına Ç~~ nat.lnr~ ~eves ve Ltidadınız ~-a~. Hl\f' 

!o\I clıı) el u. !-'es, im odadan gelıyordu. Lorenzoyu yakaladı, tam pol j-.;e tl'IC-- \ e tıc:ı rı hır 'il rl ıga sah ıp o)nıır.ın se. ı nıın il rr. . "lif lerı. t"!SI) an lııı sa ıyctınız fazladır. ldeallennız ço~ 
Frcdin nrtık mcnıl.ı ·on dereceyi bul· fon edeceği zaman. icerin. Nelli. es- siz \C ı-ıönlik bir kıısahaclır. Elyc\'m ç... . tçsını 7n llaydı lmkalım ıstıklıalcl<' b nikhinsiniz. Kendinize emniyetiniz 1116 
mu .. tu. Se in g-eldiği oclaııııı l.apı.;ına ruı engiz Nelli girmesi~ mi? 1ı makta olan beledh•e halkın tcmhelli 111 ~ıahcl.!J '-· :· ~ " 1• • • tanıssıt derecede. iyi kabiliyet ve i .. t 
) al,lnstı, açtı. J<'al\at daha tamamen ı· Her eyi anlamıştı. !\'elli, bu kati ğj" yüzilnden ,·:ıridat· temin edemh·erek 2Hl - ·~salıı karnktermız olnı~l•.la }Jl' datlar sahibi. biraz mağrur, ii e 
çeri •{rmcıni. ti ki, odadan nefi hiı ka lin metre i idi. I~red. kızdı, ve Netli ha Iadığı birçok jc;Jenlc bocalavıp dur raher hu. ış haya ... tınızda ancak tıtızlık· raklı. görünü.,e dü::;kün birisiniz. 
dın on·ı k~llarını uzattı v~: .. yi tahkir etti. Fakat Nelli, a~lıyu- makta. lıir şey yapamamal,tacİır. Hiç !e ~ecellı ed.er. ~·~1~:~a~ilar~· .~oslc~~ıın. 224 - Ciddi. çahşl,aıı, titiz, ha ~ 
.. -:- ~enı kurtarınız, henı buradan go r.ık. Lor!!nı.onun kardeşi oldugunu, bir i tihsal )Rpamıyan halk tam.ımen ~ııtı~a.!11' C\~n •. d! 1• 1u.~tlı,'. goı u. leı~ az am·ak hususi ha)atına münha ır 1\ 

tur..ınüz. banker Spillerdcn para cekmek için ·tn ·· t 1 l"kt' n· k t · • k"' ·· h ıakıkı. menf.latını mudı ık. her şe) den m·ıl· üzre ·inil'li kendine emin ek ·er" n· 1 w '· 1 d . · .. "': mu e 1 1 • ll'. ır aç acırın ·omur av nem kapan bir gere olurundan faz ' \ ' \ ' 
_ıye ya ~:~~:ma~a uaş a ı. taJ yaparken, bizzat kendı ının. za ına amele nakletmek için aldığı H\' n '.' .. "' . • . · . iradesine t~ılıi, ameli tarafları km'' 

• en" e j!o.urevım. kardesini kurtarmak ve kendine taar. d"' t k h ·· ı · "k' d r z · a oks.ın kı) met \eren. ha s.ıs. mh li kırarlanndan emin göriisleri i 
'f. h 11 k ·h d t ,,.., ' ' or ·amyon er gun ur 1 ·ı e a Jon· tevazı emelleri ele mütevazı ne beri ' ' ' :o 

- ı u a' m u ut an geçmem u· ruz eden bankere muka,·emet için Spil· guldıı•'a amele nakletmektedir. Çalı·- 1 • ' • . • • • ~· • • • • kıymet 'eri inde a.._ağı yukarı mu' 
zım 1 · •·ıd·· dur.·· .. •t• f d" F d "' " Jın ne nıkbın bırı ... ınm. f k h · k · · ·· ·· kt h 

• 
1 

• • • ., ı erı o ur ~unu l ıra e ınce. re a- maya giden amelenin ekserisi Gcı·ede T c .··ı .. k • , 1. 'h 1 n ·, ancc ar~ı ıyı gorunme · en 
- l ekı amma nıçın. cıdı ,.c iki karde:;;i kurtarmağa karar . _ . . . . . .. .- . . . . ~ ! u >:.nız. nz. 0 um~tı!.1 pe \ 1 mn c! lamın. biraz her :;;eye karı..,mak 

Sonra anlatırım muhaklmk bu d ' 'e 1\lcnken ah:ılı ıdıı. Dukk.ınlaıınd.ı mı ınız. lak1p kudretınız l'n kunetlı h.. . ı· . k e 
radan 'kaçma~ Fızım ' ' · ver~· d J' b 

1 
d klaıı vi zaruri ihtivacları temin edecek e._sa hu tarafınızdır. · ~emı,rnn, urrı}:~t ını ço 1· .

8
"'etnt, em 

G
' • • • · u esna n po ıs, u un u · · e lunmaz. ll~ftada bir ırı:artcsi giinleri .,.,0 S . • .. .. .. •. .. rı ço' \'e az mu evazı. nzza a m 
ren~ kadın . o k:_ıdar giizel. o kadar muhasaııl etmi}ti. Kaçacak bir tek yol . . . :- ·• • · ·. -,- . - 'amı~u ... g-onınu~u "e,·er, ·ıı:--el nır birisiniz. llmumiyetle iyi hitkıa 

muka,·emet cdılcmıyccrk derecede gü- • ·d. D ·• kuıulan p,ızarından hır haft,dık ıhlt nıeıaklı. ha sus. ~.ılı~maktan az hoslıı- l .. d 'dd"· d bT . 
ıddi ki Fred vumu adı ga7.c.tesini ci rnı F"ı. d e~kı~- k d 1 ı b ot"re yacı birden almak l!"ızıntdfl". Burada ,ı- nnn hayalı>erver, az mütenızı. ekseri· o. m:ınıza gorke e ı ffı,\k ~. ~. ı ıbr!1"' 

. ... • · · ı·e , ı ·1 ar eşe >era er m o kk b 
1 

t k . . b' 1 t 1. ,.a siniri . ı. d' . 1 k · f k 1 •sız varına co muva n · vuruye ı e 
na) eti ve hatta ~ok sc\'diği me lcğiııi atladı \'e denize acıldılar. Müthiş hiı' ya· ·a 1 >ora ma · ıç.ın ır. os racı 11 • .;. • • erıne en '"1• >.'rn an. a ·at m lrnhili.rettesiniz. 'l'ecriihen.iz ve oku' 
bile unutarak. . . . fırtına vardı. Küçiik motör clnlgalıırn I~ aramak beyh~de~ır. llıtıTa~ı . 01.a~ ~endısrndcn .lmş.ka)o;ı .ıcm nıu~ır olmı·lnuz ıız. Bu taraflarınızı da kune'tl 

- Peki, tıedı, h.a) .d1 gıdclim. batıp rıkıyor, fakat ilerHyordu. Ne ça lıır kunduı:ncı d\ıkkan.!na ,.ı;!!·eı ek a) a~. ~an, etr~fı~a a.z em~n, n~f ·~~ .el~ az diriniz. 
Ve beı·abercc gıttıler. re ki bü iik biı· dal ra. bita dü!ımiis o- kabısına bıraz boya urdunır. Bolu \'J· ~mln. !1'uteıeddıt. mlıve ,·ıs bırı!;ınız. ??- . •. • * "' ) g ·· ·· t?. • l·"ıycti dnhilinden gelerek Deuekteıı lntız:ımdan hoşlanır. ınız. Diki ·ıtli ' __ ,, - Hass.ı c;ınız. l\futereddıt. 

lan L<ırenzorn alıp goturdu. ' ld w d h 1 k 1 t " \'esvi btediğini ç·ıbuk istihsnl et 
Pari tc. Glob gazetesinin idarehane OPniz. gittikce artan bir hı:-ımla ka geçmekte olan Filyos ırmağından bu 0 .~.funuz .!1.!11u u \ ·a' ır. . i ti ·en <;:inirli hirlsini7. - C·ılısma1' 

sinde. biiyüt, bir merak baş göste1 miş· harmırdu. Niha) et btiyük hir el alga ka aba ahalisi hiçbir menfaat temin --1 - Dul'Ust fak?t gerek ış hı~ya- pek} h~slnn :ıdı ;m~zı f;ıkat· b:ın~ 
tf. Tnhrir müdürü. Jülıini cağırdı: g-eJcl·i. , .e motör kal boldu. etmesini bilemiyor. 126 köyiinde ancak t~n~n. ,.c gerek hususı hayatında bır:ız kab"I c1·kk ~1j· ~ t" d h 121 

- :\e oldu hu oğlana. madem ki sen • on beş ve merkezinde nılnız iki mektep ·ınırlı ve hırçın, hassal'. her şeye olu- t b.' ti 
1 

'
1 1 • 1d

1~ ızarn.dad~ do ..... 
' d "t b ı d • ı·und·ln f•l·•la kı•,.met ''eı·nn clı.kk· tı · a ıa arınız o ugunu ı ıa c erıı•r onun lll'h.c a 1 ın g1 te u . Illr hafta ~onra dostunun ölümüne var il'. c 'r.' . • . " ' ..• ı 1

• •• •• • • • • 
D .,di Jiibin hemen ''ola cıktı Hiç wl J"I · b. t 1 f 1 ·ordu J) k c k " I I ı · h ' tt • muntazam el ı.,lerıne daha mu tait, Gonışlerınıı: az kuvvetlıdır. Sarıtl '-' • · • ,, • :ıg ıvan ti )il\ ır e gra a 1' . e\·re. O ,,O\e-U )il' lllU 1 ır. k d" · t f d ld k . k" • f.k • ti · · f b"at 

bir ·r>:dcn ha heri yoktu fakat, I"redin 1;elgraf Jt'red ile Nelliden geliyordu. Türk ocağı İtimayeietfal tavvare n hi- ·en ıne emın ~ r~ mu a. o u ·ça ıtı- 1 !n ız. se ! : ıı~~ı:nı~e e ıy ı a '' 
Pari. t:!kl do tu Elizahet. hu işin kinde :alimen t~panraya cıktıklarını, l<'ran-rli'ıliahmer cemiyetleri ve.· muallim- ma~ı olan. ·amın~ı fak~~ hıı:az mağru~" ) hılkat ahıbı bnısımz .... 
nıuh:!l.!,ak bir !,adın parmağı cılduıhı· savı ebcdiyven terkeÜiklerini ~öyHiyor 1 Jer hfrliği mernteketin iktısadi ve sefıt,, mer?nm~~1 !. tec~ube ız .. 01~umagı . 226 - Az ı_m_sc:as, sıı:ıırlı. ~arnk 
ııu talımin etnıi ve JülJine, Frcd hak- du. Fakat Jiibin, gi>Llükleı•inin altıu- ictimai hnyatile a!Ukndar ola- fhmnl etmı~. gon!şl_en k~nclfsını nl<!n: nız ~a.r •. hendınıze eınnıyf't nız fıı 
kınclald tahkikatını hu taraftan yaııımı dun manalı manalı baktp gült'rek: ~a,•ıp Üzerlerine düşen Ytiksek vazi· tı~n •.. um~~ı~e!le uı tabıatler ah!bı muhıtınıze :ı;r_ Hadisele1c 1 ulu 
sını tcııhih etmic..ti. - Ben bilme:ı: mi) im onu, di)nrclu.jfcl~ri ifa edemediklel'i l;;:ılkın tenvir nıkh1.n hırı~ınız .. ~aşka,.ıan tahalcln.m l ~aı~ ço'• n~a az kıymet nıea, ıllkkll 

* dut·am lZ yine döner, tilkinin d ;nüp "le i~adı &Nrl ft medent bir ekilde te- l'!lehıl!11ek ıı;ıtPr ını~.fQ~nt bu m;IR. f~k •. pntıznmdun hoşlamuı fiki~ t.a.r:ıfJ 
'Fı-ed He Nelli. hudut haricine çık- dolu 11ı ğelPcrği yer J,iirkcii cliikkfım· rakki \C inkil'afı hususunda muhitle- rı ~abıt hahnde clcgıldıı·. l~mcllcı:ınm.' dar ameli tarafı da inki,, f ve tak' 

m:ığ~ muvaf~nk olmamısla~dı. Lii em dır. • · • rine faydalı ~lamadıkları görülü\'Or. hag-lı ınız. lyc muhtaç lıirisiniz. 
ehı:ıne ge~mışl!r, tanare b~a )o~un- -- - Bunlar ne zaman bir ganete gel;rek o•• TEŞEKKÜ-R 

dal.ı otele ınmege karar \ermışlerdı. 1 1 I . . ·Ik ·. UDY8Dln ,, 11 . d 'd k 1. ··d ·d· c:: Mıhkeme ve ıcra ı Anlrrı mem ekette bır ,aı. ı yaratacaklar- S z . p 1 f . t 
... e ı o a~ınn .... ' .. e.~ en .oı ı ~ı .t . . dır. Henüz bilinemıyor. Devrekte iiç onu evcım osta ve te gra ıs 

markalı 'nlızler gorunce renrrı ııttı. . . . . . . d . . t' "k " • 1 • d · k 
J• aıı·zı ,. d k. t Jd,., 

1 
ı.:adıko\ ıılh ırr:ı daırc- ndcn "'ene enelsıne ka a1 eczane !)ile yok- li~ı uırafı sinema .;;anfa ında ıstı mumeyyız iğm en mute 

>U v er. ,_ene\ re e ı o e en ace e . . .. 
ile çıkan adama aitti. Nelli, otelden fır Müveddet Hanımı mütebakı t~. E~em Bey ı mınde genç ,.~ mutC'seb duğu e ki dün) n iizerincle cihan birli· Ali Galip beyin vefatı fö~eri 
ladı ve hm o anılık Paristen Jlibini bı hır zat gelerek bu yoklugu ku!dır: ğ'inin temellerini atıyorlar. cenaze merasiminde bulunan 
getiren taHaıe gözüne ilişince. fırladı borcun lemini için yeddi emin "!· ~":rekte serbe t ~oktor o!madıgı ~· Artık kuyruklu yıldız seyrini taki· . 
ve inen Jübinin verine oturarak bir olan Mefarct Hanımın mahcuz bı hükumet doktorlugu da bır seııedır hen clün)ndan uzakhısmağa bn. tamı.. beyanı tazıyet eden zevatı muh 
kaı'bda bir ı:;eyıe; karaladı ,.e gazete<:i olup furuhlu mukarrer ha'le eş- h~~ümet. do,ktorluğu ·~a bir senedir 'e Marsiyalle fanın tahminleri ·nçhi.I remeye ayrı ayrı teşkküratı 
ye: 1 ll 

4 931 
h f munhaldı. Fakat bugu~~ De,~n·k ro~ le düwnyanın bir kı mı afetten ma un t . ~ 1. 1 •1 d . . . d ri 

- Hica ederim, dedi. l.m kfığıdı 116 yası • · tari ine musadi gent,: çalı kan ,·e me~legınde cıdclen mu kaldıgınclan hu kısım iizerincl<' kin ve gaze eı. a 1 erı e ercım rıca e e 
numaralı odadaki ıata veriniz. cumartesi gunu saat 14. de teha ı bir doktora kavuşmuş bir ~ene ihtira tan muarra n umumi lıir mu· efend1m. :\leıhumun ıc,cc ı ~ali 

.Jübin 116 numaraya çıkınca J.o'rrd Kadıköy pazar mahallinde açık lik mahrumiyeti unutmu,,tur. Muhitte lıabhct e asına mlistenit cihan sulhii -
ile kar ılastı. Fı-ed. Nellb i arıyordu. · ı>ek ate. li ,.e cen·nl hir sima olan dok- muazzam bir ahide gibi yiikseliyor. ı ZAYILER 

1 

arttırma suretile satılacağı ilan Eğ Derhal mcs'elcyi anlıyan Jiibin: tordan ı>ek çok istifa~c cdHebitir. l\tu- · lence ________ ..... .._ _ _,.. 
- Merttk etme, dedi. ynu Padse olupur. maileyh maiyetindekı sıhhiye memur- KR Ü •• Malatya askerlik şubesind 

yolladım. ---- lımn:ı her hafta ye hatta her gün mes upr SU 
:..• l' d · · k b 1 t · ı l\cşan a•!i.\ e · mahkrme:.inden, ~ ld w C'h · b j r,açar, • :e \'azıy~tı. a u c tı v·: I leki malümatlarını arthracak hilgilcr - ,ll'tislik _ a ıg1m ve ı angır şu es-j 

fsta ... yon gaz~nosuna gıttıler. Orada. ~ı psalanın kapucu mahallesinde ,·ermektedir. Doktor tababet odasında Amerik:i. knı\'azörleri büyiil< hir :W· 251-3 sıra numarasına ka)"f, 
har rn ~ık hır gençle tanış.-ırak lırıç l mukim Ali oğlu Hasan tarafın- ki muayene masasını ve her türlü ih- yahatten a,·det etmişlerdir. Biitiin hah bulunan askerlik vesikamı ı 
oyna!"aga ha la.~ı!ar. dan mahallci mezkureden Ha"san tivacını bizzat kendi gayretile temin ri):eliler Luhınun kah,·e ine kosu)orlar 

. Bır ~rdlık, Jubın: ~a):ıta~ı. yazmak ı etmektedir. Muhit ekseriyetle hilhas. 11 dı. ~ladam Payn hahriye kumandı.mi- ettim. Yenisini alacağımdan 
içın celıınde unuıtugu NeJlının mektu çavuşun evladi manevisi Müıey· kö 1 r· ·ı·d· 11 .. le hırlikl<' kah,·ehaneye rrelhor l\u- velk'ını"n bu'"kmu·· olmadıgvını 
h U rıkarc1 \• b t y er cok ıren•YI ı lr. er gun a ·ooa- " • • un '\ • ı. n ancı gen('., yazıyı n- yen H. aleyhine. Keşan mahke- • 9 .• • 

0 
• d . "' mandan Lulurn numushı hir kız oln-

~ıyaı:a~ arardı H hemen kalktı, çeki· rı -? kı?,t~~ _mu.ay~ne '~k~e a'i ~~ılmek rak l\lacl:ım Pa.rne takdim ediyor. Lulu ederim. 
lıp gıttı mesi hukuk kısmında ikame ey· te 'e bu) lik hır kaza ı ı sıhhn e me- b"t"' ·ı . r d h h . 1 •. 1 l\lılat\'I t•oz'uıc ' · k. t• · bir doktor! "d. u l\n aı e ı e ra ının a rı) ec e o • "' 

Fred hu ımavı bir' erde görmiiştti ledig· i bocanma davası fizerine muru ve ·a ıp ız a 1 are e· d'.kl · · · k ı· · · 1 k ı (' I ' d ., • • ~ d"J k d' D kt d"w . u erını 'e ene ı ınc mıras o ara 0~ u emııl .~tü __/I 
amma. nere e. ı tastir edilen davetiye varakası· ı me te ır. C\'l'C e ı!"er cemıyet a-ayet kıvmetli bir gerd·mlık hırnktıkln -----------

Birdenbire: . ~ , ve teşekküllerden evvel hılaliahmer ce- rını Madam Pa) ne anİatarnk gerdan·!' türkt·e bir serl<'vha altında. ~ 
- nutdum, dıye fırladı, ('enevredt· na verile!\ meŞruhatta meıbu- miy~ti uyan~ı: diktor .. Lütfi "e müftii lığı gösteriyor. Madam gerdanlığı çok bu hafta güzel bir komedi o) nıJ' 

yabımcıl.. •. renin ikametgahı meçhul bulun- Tahır.Ueyl~rın teşebb~s ve.g.ay~rti w heğeniyor ve satın almıık isti)or:-;a dal Maksat a~ağı yukan şu imi~: Ol •t4 
" ·• d w .. .

1 
. d . ..d muallımlerın yardımı ıle hırınrı mck- Lulu satmıyor. yalnız satmak ihtiyacı i'ılnr el Grivo pek tali iz bir ı ; 04 

.JUhinin telgrafı üı.eı:ine_. !'ari _te Lö u~~ gosrer~ mesın ~n n~şı mu • tepte hillıliahmer menfaatine ('Ok nt•· olduğu 'akit telefon edc•ceğini ''adecli· doğmu'j. Ne yaptı, ne etti i5e o ul~ ~t~ 
RUT"je istasyonun~_n .. ~~.ıtı~:ı, ~lı~abet demın talebıle teblıgatı kanu• zih bir müsamere ,·erilmiş halk içti . yor. 1\nhHye gelen bahri)elilerden ~· taliinden J.urtulamnmış. Otobü .. e 1 ~t 
karınhıyıp evine ~o.t~~~muşt~ . .:'\ellı ora niyenin ilanen icrasına karar mai hir inkılfıı> olan bu mü ameredeıı mit isminde birine ·Lulu {ışık olnıustıır. nl'cel.? muhakkak doludur. Bit eti -~t 
rbl., Predin adrec;ını ogTendı. .

1 
. ld v d .. dd ~ok memnun ı.almıştır. Akşam ) eTcğini beraber ) emek istiyoı ct>ye mi gidecek? en i) i yere ~ıı ı' >t 

* . . verı mış 0 ugun an mu ea J{azaııın knymnk:ır.ıı :Enver Dev de sa ela • miti arkada lan götürü)or- çol\tnn ba.,kıı ı oturmuştur. Gtıt~d 
.Hibin il.- I'red de. Parı~ ~rlmı leı- aleyha Muıevyenin 25 nisan 931 ('ok sen ve <"alıskan lıir zattır. • lar. Lulu evdiğini mes'ut etmek i- kadına ras~clc;l', iiphesiz çoluli ti)j 

w g~zete .. id.~r~h:ı!1esme ugrn~nı~lardı. cumartesi günü saat on dörtte • D~n·eğin bu ·sene açılan Yenice. e • cin gerdanl.'ğı. satmış i"'e de Smit ahil~i C\ l_i lıirishlir... ,,11{. ~t 
Tahı lr mucluru. l• rede kızını~ 'e onu b" . ki ,·e tam te"kWıtlı Ç:ıycuma i minne nvdet etmemıştır. Lulu madam Pa' ııc Bır gun na ılım. tali hu ~:ı ~"'' ~t 
bir ar için b'nden çıkarmıştı. . ıııat mahkemeye gelmesı veya "k" h~. . . d• . · miiracaat ile kruvazörde büyük htr ha- acır. Bir camekan süo:lemek içııt f9

J ~t 
J ··b' • il' . ~ ··ı .· :t\·etındl' l f d 1 ı na l)esı \ar ıı. 1 d' . . L• • • ı . . . . ·11t'• fi" . u ın. e ının ... pıı er cın.. . ara 10 an ba isenedi musaddak Ç . d'" t c;:ıat ·ı .. d 1 o Yer ırıyor. ve nıhayet .:ımıtı hulu- na )ll göndeıılmisl\en kendı .. ı b L' 

methali olduğunu zannediyor ,ont! Elıl bir k'I _ d . k . . a~~n~~tanıı!. ~r d ;

1 rıst~l e_ l ~-yor. 'e e'·lenmeğe kamr verdikleri :-;ı- madıöı bi··i tarafından hir 1°~!: ,ı "t. 
zal>etin e\İncle bulacağını 'e malumrıt .ve 1 gon ermesı ve a sı 11 !z~ dokulen Fıl:>o ırma~ı 1~.c.'ıek ~ı- rnda Smit Lulunun zengin olduğunu wl'İJir. Talisizlik :zel~ihı biliı-1111 .. ıı'~ 
alac,\ğını diisiinerel, se,·ini~·ordu. Fa· takdırde hakkında muamelei bı Ça)cumadan d:ı gecmc.,h. tı~ı. Ça)cu öğreniyor. \'C ·özünden ,azgeciyoı·, ~· el bu biletin nereden. geldiği 111 dr" ~ıı 
ı...ıt '"ielli ortadan ı,: :> '·olnıu tu. gıyabiyenin ı'cr k l - malılıu· da ırmakt~n .yalnız ılı~ek n:ık· mit al'lrndn<:larile giirliltü ettiğindPn dan onu kabul eder. l\1ankcıtler. tt.:ı ~"-

v ~ hl k · d"cl····· a ıınacagı ve r·t ı laı-tıfade ed·;>orl · · •c;ro;ı ~·~ ı·recı. r.nnı ı.ı ı ~rn. ~vıne on ugıı yeniden tanzim kılına dav fy Ç~)·ka 1
• ~uh.u·"'ıınc.d"f l'.er· d· ·. k ~11 • \:tpuıdan lrnvulu~or. Bir kömiir ,·aptı· rindt•n u ulca bir suare etbı. d~~'" 

z:ımrın cıda"ııtcla :"\cllı ıle ı,ar .. ıln"tı. n e 1 e o 1)1 ıı P.sn u 1 l .ıra .on· run<la <".:ıll!•ıyor. \":ıpurun a'detinde w ri),·ii}ii "l')re gider. ıi' r ':'' 
:-::Mindnclen ıız knl"m dC'li oluyor· varaka!mın mahkeme divana- guJdağın Fil)O<: nahiyc-.;inden haslı:\:tll J.uhınun ı..alnesine gelerek Lulııvn iz-1 Dfü,ki'uıhrın hirindt• <;:ııtıc~ :ı~~ ~it 
clu. . 'elli. artı!, c:sl.isi ~ibi mümana· nesine talik edildiği ilan olunur Ankara · Ereğli hattı hir şaat iknlt• ui,·:ıc teklif ecliyor. su sartla ld "ıı:ıra- . 'imon vüzel bir ı,ızca~ızdır: · , iı~ ı 'ı~ 
:ıtl itr clcğildi H iki ~ene. se' i tiler. 1 - •• •• • - • 1 Denek toprağımı ,·e Ça)'t·uma Yenice J:ırını tamamile hac;l,asıirn , ·crcceh.tir. arkı>clasİaı 111da11 sr' imli 1·e ı) ~ · gı.ıl } 
·ı:·•h ·ir _miidü.rü. ~'reeli af(etmi .. Spileı Hcı!oğlu dordwıcü ~111/1 lıuJ.:uk mcılı-, nahiyelerini ba~tan lmsa ı,afedcn•k Lulu paınhının olmadığını hepsini bıt:-;· bir sahne :tı'ti:sti ile; h.oc:ıııl ~t.ıı\ ~~ 
•·ın·ı)~h ınes l'lcc;.ı)e tl''•rnr ~e~g-ul ol·ıkcmcsın~en: w Zafranboluya gcdyor. kn birisi namına banlrn)a \erildiğini lar ele tesadüf eder. Sııtt0'\ fl1' lia 
•nal, ıızıc "'azctc) e davet etmı;;tı. Fred. Beyogluncla Bur a sokagında 17 }"· tt 1 ahı·,·cl"ı'.:ınn gec . ı.öylüyor. Hu başka birisi clr Smit ile bir haron 1arsel ele atıcı ı.ıı Ji,4 1i ı 
' ' d 1 1 ı~ )' S ·ıı · 'l · l h · ı · · d 1 1 ·• 

1 ıcl ın JU n · ._ "" m ~1 
' 111-' 1 "" u .. er1... ıer ıne .•. P:. erın sen .. 1 ~umarn ! anenın J~ı .o n~ınc a al\ın lıir zaman sonra Deneği vinc nnhhe (•vlcnclikten sonra olacak birinci erk••I, tes sanır. ıc , .. ı 1 11,.r t 

\mrııl..nh banker lroın ın )anına ıken 2 nı an 931 tarıhınde Hfat edt>n . . . . · · cocuklnrıdıı. Hu esnada <''li lıir eıı.cı. 1ır1' ~ a 
•itnıel, iiv·e talimnt aldı. se' ine S<' bahriye cerrahliğından nıütekait :'.\lu- halın~ ı~dırerek Ç~) cu~ayı kaz:ı ) apa H ) su olan Kolet. evli 1ıir 1,acl1•

11i .. ı dtıııt' t~~ 
dn<' e\ine kotu. harrem Beyin tereke~ine mahkemece cağ.•. ıhtı~.al. dahılındedır. Bu hususu er {eS .lan ile tec;adiiff'n hulusur '"e e~Jt' >._1 

ı:aı at. :cllf. yine knybolmu,.tu. ,·aziyet edildiğinden tarihi ilandan iti- k.u"~tle um1t ed_en Çaycuma halkı Kendi !emekten usanarak her:ıııerc ıı ~' 
l·red. ıl,ıncı defn elinden kaçır- haren eshahı matlüp ve nlıikadaranın şımdıden çalı:ımaga ,.e Denekle rekabe ye ı.arar ,eıirler. 1 ı ~(I ~ 

rh~ı A "elli) i clü,i'ne dfö•iine Deri ine· hir ay ,.e verese inin üc av wrfında te ha lnmı,.lardır. Denekte olmı)nn Bahtına Tali hu , a onlnrn ıt) rr . 11 ~1 .. '1 't~ 
hank~~ !roinin ~'me ~İ\~I.. OnıdnıBey?ğlu ~.ördüncü su!h huk.uk mahk._jdi panscı Çaycumada ınevcut~uı:· - ıla~ik'ie ::- v~ Hı·c.nlcı: 

1

d
0

e karı ı,oca ırıı ~· 1 ıı 
l,rndı 1111 bankeıın kan ı katşıladı. m~ınt' muracaatları ılin olunur. lf. bmm Beyoğlu fransızca. ı gıhi Jo,antcn hırleşmı~ler. 

• ~L 
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Oünvada Olan Biten Meraklı Şevler 

~eş elik . " al de ? se pJan ne • 
Jaya , büyük teşebbüsünde şemdiye 

kadar ne netice aldı ? 
~u"yanın en mühim mes·eıesi beş se Birçok iktısatçılar bu planın tatbi- listlik bir zafer kazanacak n• hu :ra-

~elık planı dört senede ikmal etmek- !tını bir hulya sayıyorlardı. Bugün fer kapitalizm ile \'Ukubulacak muhare 
ıf' ikinci mes~~le. dün) ~nın e~ kuv·\'et ı>lan, üçüncü senededir ve henüz aksa- be için büyük bir silfıh temin edect•k· 

ordusunu ''ucude getırmektır. ınamıştır. tir. O halde gaye kapitalizmi \'ıkmakl 
f" Ber ~e~.elik pl~n. dünyan!". ~ördü-l Acaba bu plan sonun.a k<~dar m!-1\'af için harbetmektir. · 

abl f en buyuk tecrübelerden bındır. Bu fak olacak mı? bunu hır kımse bılmi· "Bugün Rusyanın iki umde ·i rnr-
·ııt ~.llnın hedefi, ,·:isi bir memleketi sana yor. Hatta Rus mütehassıslarının kcn dır. 
9' 1'1leş~~rmek !e o~da ~ yali~~lik esas· dileri de bunun farkında değil~irler. 1 - Beş senelik pl{rnı dört senede 
r.~ t~tı uz~re zırai hır sıstem vucude ge- Rusya bu planla, ağır sanayıı sürat bitirmek. 
ti~ rrnektır.. . . . le inkişaf ettirmek, ve bütün sanayi şu 2 - ilerde komünizm ile inhitata uğ 
t lr. Bu plan 1928. t~şrın~e,·ehn~en b~Ş· helerini genişletmek istiyor. Bundan rıynn kapitalizm arasında vuku bula . 

..;arak 1932 teşrınıevelınde bıtecektır. lıaşka bu plan, elektrik kuneti ve elek cak harbe hazırlanmak.,, 
.,iı 11111~ 1111111111111111111ıın11111111111rıusı11nı "" • t rik ışığı tevzi etmeyi istihdaf etmekte uııtııııııı11111• 1111111111 "·'" "" 111111111111111111111 u 

.4 logillz Veliahtı <lir. PJanı tatbik edenlere göre beş sene Turu sina 
&t nin nihayetinde Rusyanın sınai kudre 
pJ licaret plyasaiarını kazanmak ti yüzde 181 nispetinde ağır sanayii 
~ yüzde 255, elektrik kuneti ve sanayii 
n için nasıl çahfıyor yüzde 144 nispetinde tezayüt edecek-

tir. Ziral mahsuller yüzde yüz elJi bir 
nispetinde artacaktır. Sovyetlere gö~. 1 

plfı.n, bu dairede ilerlemektedir. 
Planın ilk senesi 1929 eylülünde bit 

rnişti. Rusyanın mahsulatı yüzde 23,4 
derecesinde artmıştı. Takriben yüz fab
rika faaliyete başlamıştır. Ye plfı.nın 
birinci senesi muvaffak olmuştu. Fa
kat mahsulat kemiyet itibarile artmak 
la beraber keyfiyet itibarile gerilemiş
tir. 

Sovyetler, binlerce ecnebi müteha.s
sıs çalıştırmaktadırlar. Rusyada hali· 
hazırda 12,000 Alman mütehassısı, 5000 
Amerikalı mütehassıs çalışmaktadır. 
Beş bin Amerikalı daha getirilmekte- • 
dir. 

Planın en mühim me:s'elelerinden bi 
ri onun tatbikı için lazım olan parayı 
bulmaktı. 

Bütün p)a_n için (66.427) milyon rub 
le lazımdı. Bu para (6,6-12,000,000) ingi
liz lirasına muadildir. 

Bu para de,·letin kazançlarından, 
istikrazlanndan ve vergilerden toplana 
cnktır. 

Bu paradan (2.'~,ZOO) milyon ziraate 

Bir lnglllz seyyahı Musanın 
lzlerlndo dolaşıyor 

(16,400) milyon sanayie, (10,000) "!!l· 
yon nakliyata, (3800) milyon elektrıge 
tahsis olunmuştur. 

Bu parayı bulmak için Rusya halkı _ 
azim fedakarlıklara katlanacaktı. Kitabı m_ukaddes Peygamber Mı ı 

Fedakarlığa .katlanmak bir şey de- ıun Tur dagında Yanar bir a~eş g~re
ğil, fakat plfın muvaffak olmazsa ne o- r~k oraya çıktığını v: orad:t hı tabı ıli: 

~llgf]temfn cenubi Amerika ile ticn- lacal tı ! hıye _mazhar olarak Evamirl aşere" yı 
~ bir taraftan müttehit hiikOmetlcr Şimdiden anlaşılan bir nokta, pla- aldıgını kaydeder. Kıssa malUmdur. 
~!etinin, diğer taraftan Almnnyanın nın ziraate müteallik tarafının mu"af Geçenlerde bir İngiliz seyyahı bu a
d acatı ile mühim bir sarsıntıya uğra- fak olmadığıdır. teşin yandığı ve Musnnın hitabı izzc
d~1~dan lngiltere bu piyasaları yeni- Diğer taraftan planın tatbikı amele te mazhar olduğu yeri ziyaret etmiştir. 
~~~ ıstirdat için kuvvetli bir teşebbüste nin şiddetli bir diktatörlüğe tabi ol- Hu manastır deniz sathından 5014 ka 
~/11lınağa mecburiyet hiS?e!.miş,. bir at ması~.' ic~P. et~iş~ir. _ verdi~i mn!lımata "nazar:•n şimdi ora
ti taıı Buenos Ayreste büyuk bır ser- Çunkü ıstatıstıkl~rden anlaşıldıgı- da Bızans ımparatoru Jüstinyen tara
'} açtıktan sonra cazip bir şah- na ::öre ameleye nrılen ücretler, çok tından tesis edilmiş olan St. Katerin 
liab: olmakla ma;uf olan lngi!tere v11- a~dır. ~una mukn~il hayat. pahal~~ "~rı manastırı "ardır. Bu manastırda çah
lııi rını da cenubı Amerikaya 11.am Pt· gıler agır, ve mesaı saatten her gun U· nın yandığı yer l\lusanın vahiy aldı-
~U..q 1: İngilter~ veliahtı, cenubi Ame- zam~ktadır. • . .. . f,11 yerler bulun~aktadır. ' 
~'"'~a hareketınden aylarca mukad· Kızıl ordu mes clesı her gun ılerle· Bu manastr d . sath d "'"l4 k 

"<ı ....,_ b'ld·-· I 1 1 d' S ti .. k .. . . • enız ın a ,,., a-'ıı ~"<isen ı ıgı spanyo caya ça ı . mekte ır. ovye ere gore omunızm ı- dem irtifaında b 1 a . d.. ~ . 
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('tlanmıştır. kişi asl•erlik temrınlerıne devam edı· l\ anas~!r ~ıladın 530 senesınde ım-
\ enubi Ameril\ada bir ergi açmak- vorlar. parator .. J~stınyanos tarafından yaptı-
~~ 'e oraya İngiltere Hliahtını gön- · Beş senelik plan bittiği zaman mti· rıla~ buyt~k ~~varl~r ar~ınd.adı~: .~-
1\tıltıekten maksat. Jngiltere fabrika· sellfıh ordu Ji milyona varmış olacak- c;ersın~e bı~ kı.lıse, hır camı, im kutu
~~ tarafından yapılan her -:.eyin, baş tır. pane hır mısafırhane, mutfaklar, kuyu 
~erııleketler mansucatınn faik oldu- Halihazırda kızıl ordu iyi giyinmek lar vardır. Burada bir çok misafirler 
~ göstermek ve hu suretle Jngiliz te, munta7.nm \'e kunetli bulunmakta mihman edilebilir. !{ilise Bi:r.ans Bazi
lf eti~de yeni piya alar açm!lktı. . dır. . • lik ki!!scleri. tarz!~dadır \'e içinde bir 
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bi Amcrikaya gönderdiği ticaret tank satın alıyor, kimyevi harp müec;. Dunun şarkında ateşin yandığı yer· 
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1 90 ntil) ondan fazla tutuyordu. li c;eseleri açıyo~ tayya.reler ye tayyare de bir kilise daha vardır ve ateşin yan-

d.ltt·k·harp koptuktan sonra lngiltere karnrgahlan mşa edıyorlar. dığı yer gümüş bir plaka ile örtülmüs 
."tt 

1 nları cenubi Amerikayn mal gön * • * . . tür. ~ 
h::diğind~n: şimali Amerikalılar b~ Beş senelik. plan!~ gayesı nedır? hu Rurada mevcut o1nn kütüpanede en 
~l'Jıtelara hakım olmuşlar, umumı nu onlar da gız!c!Dıyor. r •• eski kitabı mukaddes nüshaları ,.e sair 
- lıa ı" sonra İngilizler te~rnr _Caaliy~- _SfJ.r ~uharrırı Baker \ ayt şu snz- kitaplar bulunur ld bunlardan bir ta-
1 ),Ş.adıkları zaman eskı vazı~·etler:- lerı soyluyor: • · 1844 · T" d f ( 
~.Yı ett'kl . . .. .. l d' "R l komünist enternasvonalı- nesı senesınde ışen or tara rn· 

~tıı~1Utuıı ~ ~rl!nı g?.r~uş elr !· I ·ıt . u • afrf, kh·etsizİi"'e u"radı..:ını iti- d~~ ~.esfedilerek Leningrada götürül-
Q ııı . ıngı ız mue e e erı ngı e- nın mu\a a • ... . e "' . mu<ıtur 
lltı lıcari \'aziyetini ıslah etmek ,.e raf ediyor. buna rnukabıl beş senelık · .. . . . . 
~~ı ~Ski haline döndürmek için çalış- planın muvaffak olduğ~nu. ~öylüyor- Manastır mu.stakıldı~ ve hır pı. ko-
~d aı~e buna imkan bulamamış, ne· lar. Bu planın muvaffakıyeh ıle sosya- pos ta.rafınd~n ıdare edılmektedır. Ay 
'ıh e hırs . k l ·ı· ·· ıuH111•u1ouuau11ııttt1ı111ııuıı11111• 11 ı 1111 ""'1111 rıca bır meclıs te vardır. :\1ezhep orto· 
~" 111 • ergı açara ngı ız sanayıı- • . . . 
., ~o!1lcernıneliyetini doğrudan doğru- Küçükler yarışı dokstur ve Rum. k.ılı~esıne mensu~!~r. 
t. ij., lerrnek tarafına girismi!'!tir. B 1. b h 1 r"ını·n birinde en bü· Burada ek ensı Kıhrıstan ve Gmt-
ıı· "tta k . :. ~ • • er ın a çe e t 1 · · . t ·ı , r 1 . . 

L ı~ ~. arar verdıkten sonra hın ın· ··-u d k , da olmak şartile "O- en ge mı zı)arc çı er \C so u aı \ar-
-ı:t tılue . 'k' . d klyug o uz )aşın ~ clır 
~~iti hassesesı teşrı .' mes311 e er<?. cuklar ara!'ında bir motosikle~. ~üsa- · 
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~il tUesa v \e~ıah.tı,. ce~ubı. ~me~~k~- Maymunları himaye Itır. Fabrıka bu senenın agustosunda 
~, k "e e rıcalı sır.a .ı.y~ı ıle goru· .. . . . , . , açılmıştır. Re im, bu fabrikanın üze-
li) iltak fnlara her turlu ıkramda bu· Fransa hukumetının ) akında ma)- tindeki levhavı gö terivor 
~l~l J\giliz ticaret aleminin yeni munlan himaye edeceği anlaşılmakta- F '· · · •• •• 
,.~tedar .hulınasını ve bu suretle hı- 1 dır. Bunun sehehi. ilim adamlarınını ernan Nozyer oldu 

ıııl et ... e kış .hayatının canlanmasını te- maymunlara fazla ihtiyaç g~stermele·ı 'l'anııımıs Fransız pi,,·e· muharrirlc 
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meydana çıkmış oluyor. tür 

lı~tıtil nuyor. Fransada ma\'mun ihti\'acının son · • . . . .. .. .. . 
~atı tere \eliahtının cenubi Amerijderece arttığını g
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österen de.inil pek çok hıy?1.e~h ~uha~rı;ın olumu fr:ın~ız 
~~tt~.'1 .cnlıştığını görtermek üzere,tur. Bir kerre doktor Voronof, aşısını c;~hnesı ıçın bır gaı~tır. 
~tıdr/rnız re im son derece dilikate tathfü için bir sürü şempanıeye muh- h.. .1 .. d 1 . . .. . . 
'\11 inı" taç bulunuluyor. Pastör müessesesinin umma 1 e mum. e e ıçın en muess!ı 
~ hatic~~ İngiltere Hliahtı Arjan ihtiyacı daha cok fazladır. Hatta bu mü va ı~a;"ın ne 01.d~ıgunu sorm~ş, tıp .aım 
~ken ~.e .. nazırı San, er Boşi te,.yi essese kafi derecede maymun hulama·, de.rn1."1 bunun ıçın fazla mn~mun ıste·ı 

,Ilı te~~~rulnıekterJir. Yelinht mi.a- maktadır. Maymun)ardnn serum istih· mıştır. . . .. • 1 
~ 1 ederken onun palfocuııu s 1 edilerek sarı hümma ile mücndel~ llunıın netırec;ı olarak mu.,temleh.at 
Urll\~P · hu curetlr ona knr,..1 izaz edilmektt-dir. nezareti maymunları himaJClC kararı 

tın hlınigi.ınu gösteı mıştır. 1 Fransa nıüstemlekat nazırı, sarı 1 \'ermiştir. 

Ben es ne diyor? 
Prague, 7 (A.A) - M. Benes 

milli sosyali,t firkası kongresine 
verdiği raporda Çekoslovakya
mn Alman - Avusturya gümrük 
birliğine muarız bir vaziyet al
masına ıaik olan sebepleri 
saymış, şu mütaleayı ileri sür
müştür: 

"Bu birlik Avusturya ve Al
manyanm siyasi menfaatine uy· 
gun olarak yapılmıştır. Aynı za-
manda bu birlik Avrupanın iki 
muhalif ve muarız cepheye ay-
rılmasında daha kuvvetli bir 
amil gibi tesir yaparak M. Bri
anın Avrupa hükflmetlerinin el 
birliğile çalışmaları hususundaki 
yüksP.k fikrini itibardan düşür
mektedir. 
Almanyanın Cemiyeti Akvama 

bir mUracaatı 
Cenevre, 7 (AA) - Alman· 

ya, Cemiyeti Akvam katibi umu· 
miliğine gönderdiği bir mektup· 
ta, teslibatm tahdit ve tenkisına 
ait nispetlerle usulün tespiti için 
tahdidi teslihat konferansına 
lüzumu olacak malumat ve iza· 
hatın gönderilmesi hakkındaki 
tebliği aldığını bildirmiştir. 

Almanya hükumeti bu malu
matın bütün devletlerden ayni 
tarzda talep edilmesini temin 
için mes'elenin Cemiyeti Akvam 
meclisinin mayıs içtimaında tet
kik edilmesini istemiştir. 

Gandl ne istiyor? 
Bombay, 7 ( A. A ) - Gandi 

Londra konferansma ait proı

ram hakkında valii umumi ile 
uzun uzadıya görüşmüştür. Gan
di, Hindistana istiklal verilmesini 
tekrar ısrarla istemiş ve Hindis
tan ile İngiliz dominyonları ara· 
sında ne ırk, ne de hars noktası 
nazarmdan her hangi bir iştirak 
noktası bulunmadığım siSylemlş-
tir. 

Rivayete göre, Gandi Hindis
tan ile İngiltere arasında yarı 
yarıya mukaveleye müstenit bir 
ittifak şeklinde hukuki bir vazi
yet ihdasını tercih etmektedir. 

Yani Delhi, 7 (A A) - Gandi 
söylediği bir nutukta, bilhassa 
demiştir ki: "Svaraj, yani istiklal 

adaletin hükum sürmesi demek· 
tir. Bu itibarla ingilterenin hu-
kuku muhafaza edilmelidir. Şa
yet, ing:ilizlerle diğer ecnebiler 
Hint medeniyetine riayet göste
rirler ve Hinnistanın hakiki hiz
metkarları sıfatile hareket eder· 
lerse memleketimizde çok şerefli 
bir mevki tutmuş olurlar.,, 

MUslUman mitinginde 
Bombay, 7 (A.A) - Müslüman· 

lar evvelce Delhi Müslüman ve 
Hint ittihadı konferansının mef
gul olmuş olduğu siyasi vaziyeti 
tetkik etmek üzere bu akıam 
siyasi bir içtima yapmıflardır. 
Sağ cenah ile diğer hizipler ara
sındaki münakaşalar kızışmıı ve 
pek sonra arbede şeklini almı,
tır. Müslümanlardan biri hançerle 
öldürülmüş diğer dokuzu da ağır 
surette )aralanmıştır. 

Amerikadakl ecnebiler 
çıkarıhyor 

Washıngton, 7 (A.A) - Gayrı 
kanuni bır surette Amerikada 
bulunmakta olan bütün ecnebi
leri memleketten çıkarmak için 
trenler bu gibi eşhası Ellis ada
ıo:ına doğru sevketmektedir. Bu 
suretle işsizliğin tahfif edileceği 
ümit olunmaktadır. 14 Kanunu· 
sanidenberi yalnız New - Y arkta 
1127 ecnebi tevkıf edilmiştir. 

Şfüago şehremini nasıl 
seçiliyor? 

Şıkago, 7 ( A.A) - ıntıhabat 
nisbi bir sükun içmde cereyan 
etmektedir. Müntehipler arasın· 
da birçok defalar küfürler ve 
yumruklar teatı edilmiş ise de 
polis sıkı bir surette nezaret et
melde vP. her türlü kargaşalık 
teşebbüslerini sür'at ve şıddetle 
tenkıl eylemektedir. Şehirde 
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Avrupa iki gurupa 
bölünüyor 

Bu gruplar çarpışacak mı? 
Almanya Avusturya arasında ihza 

ri bir gümrük ittihadı mualıede -inin 
akti Avrupad:ı hiç beklenilmiyen mü
him ve bib ük cereyanlar hazırladı \'e 

.\vrupayı yeni maceralara doğru scv
ketmeı,?e başladı. 

Almanya ile Avusturya arasında bir 
gümrük ittihadının akti hu iki menıle 
},etin sivasi ittihadına doğru kat'i bir 
adır.ı te.lakki edildiğinden mes'ele bir 
gümrük ittihadı olmaldan ~ıkmış ve ya 
kın atide bütün neticeleı·i tahnkkuk e
de!:l'k siyasi \'e muazzam bir hadise ola 
rak tetkik olunmağa başlanmıştır. 

Almanya \'t' A,·u turyanın siya!'İ it
tihadı ne netice verebilir? 

Bunu Frnn ız gözile tetkik edenler 
derlınl cevap veri) orlar: 

Almanya bir taraftan altı milyon
luk Avu"turya nüfusunu kazandıkt:ı11 
başka sekiz milyon Macarı \'e dört mil 
yon Rulgarı da kendine imale edecek, 
hu "'lll"etle onun kazandığı nühı._, yir
mi mil;>oııu bulacaktır. Bu vüzden Al· 
manyamn sirasi niifuzu bi'r taraftan 
Adriyatik denizindt'n birkaç saatlik 
mesafeye, bir taraftan Tuna ağızlarına 
,ıırncaktır. Fransa ile şarktaki mütte
fikleri ir.in bundan daha bü\'ük bir teh 
like olur mu? · 

l\fes'ele bir de l1alyan gözile tetkik 
olunduğu takdirde daha başka hir ma
hivet alıyor: 

·Almanya ile A\'usturyanın birJeş
mesi Almanyanın siyasi hakimiyetini 
Brenner ~eddine ve 1•riyesteden bir
kaç saatlik me .. afeye getirecektir. O hal 
de buna mukabil hir hareket mi hazır
lamak rnzımclır? Yani yapılacak iş, • a 
bık A ,·usturya imııaratorluğuna teva· 
rüs eden devletler içinde geride kalan 
larla ~iyasi \'e iktısadi bir federasyon 
hazırlamak, ve bu suretle bir alm~n 
blokunun tehdidi altında knlmamaga 
~alışmak mı yoksa, bu büyük bloka gir 
mek mi? 

Me~'ele İngiliz gözile de muhakeme 
olunursa mahiyeti bir kerre daha deği
şir: 

lngilterc A nupnnın ne bir fransız 
blokuna, ne de bir alman blokuna t:'l· 
bi olmasını isteme7.. Onun i tediği, 
kendisinin iltihnkile kU\'\'et bulacak 'e 
diğer tarafı zaif bırakacak hir ' 'nzi) et 
tir. Onun icin lngiltere Al ıvqn~·n 'us 
turya gümı·iik ittihadını prote. to etme 
mi~ ve ona karşı ~:ırih hir muhalefet
te 'bulunmamış, yalnız bu hadi enin. 
beynelmilel münasebatta fazla bir ger 
ginlik yapmama"ını iltizam etmiı;tir. 
Hatta lngiliz hukukçuları, Fransa ta
rafından ileri sürülen en miihim itira· 
zın gayri varit olduğunu söylemişler
dir.Fransa Avusturya - Alman gürnriik 
ittihadının Versay n Senjermen mua
hedelerile 1922 Avusturya istikrazı ıu·o 
tokoluna muhalif olduğunu iddia etti
ği hnlde lngiliz hukukçular1 bunu doğ 
ru bulmamışlardır. 

O halde Avrupa milletleri iki gru
ba böliinüyor. bu bölünme neticesinde 
ne olacak? SulhU müsalemet tehlikeye 
mi girecek. yok a diinya işleri düzel""° 
cek mi? 

Buna şimdiedn bir cevap \'ermek 
mümkün değ-ildir. Fakat muhakkak o· 
Jan nokta Almanyanın yeniden büyük 
bir harekete geçmiş olduğudur. 

ô.R. 

zıhla otomobiller karakol gez· 
mekte olup bütün polis kuvvet
lerile pol' s hafiyeleri seferber 

edilmiştir. 
Şikağo, 8 (A.A) - Belediye 

reisliği için dün yapılan inti~a
bat uetıcesincie şimdiki beledıye 
reisi M. Thympson mağlup ol
muş ra t. ibi M. Cermak büyük 
bir ~kseriyetle intihap edilmiştir. 

lngiltere krah 

Londra, 7 l A.A) - Hafta so
nunda üç doktor, kralı ziyaret 
ve muayene etmişlerdir. Kral 
yatağa girmeğe lüzum görme
miştir. l;uglin tekrar resmi işlerle 
meşgul olmuştur. 

Londra, 7 (A.A) - Bu akşam 
saifı.hiyettar bir membadan bil
dirildiğine göre, kralın sıhhi va

zıyctinde yeni bır tebeddül yok
tur. Mişariinileyhin sıhhi vazi
yet inde ou sabah görülmüş ol

duğu bildirilen salahın devam 

etmekte olduğu söylenilebilır. 
Kraliçe bugün öğleden sonra 
otomobille Bülungamşayr'da 
bir gezinti yapmıştır. Ru da kra
lın sıhhatinın teh ikcde olmadı
gına bır dehi addedılmektedir. 
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V AKIT' ın takvimi 

Perıembe 
9 Ni&an 931 

Zilkade 

1349 

Evkaf umum müdürlüğünden: ısmarlama ve gerekse 
mutena 

Elbise Ye pardesilleri rekabet kabul etmez derecede 
ehven fiatla imal ve furuht etmekteyiz 

Kırlangıç fırunuı Bu geceki Ay 

ôanelın aoJ!ulu 5.32 batşı 18.42 

1ki sene müddetle icar için 
müzayedeye vazolunanemlak 

1 - Beyoğlunda Mustafa Çelebi mahallesinde Küçük p~,':~-N K a zm j rci Ali Riza MOessesot 
kapıda 6 - 13 No apartımanın 6 No dairesi. 247 ~ 

Namaz vak itlerı . - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde telgraf ıo- 1 latan :>ul. Emin Önü -
kağında 13 - 17 No hane 23..ı 1---------------------------ı Sabah Ofle İkin::! "•ktam Yatoı m.a'4 

4.0S 12,16 15.S6 18 42 20.16 lMi ' - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Küçük- 1 Emniyet sandığı eml4k müzayede 
parmak kapıda 34 - 42 No hane 248 

BORSA-
1- Hocapaşada Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde Orhaniye kaf,) karar ilanı 

caddesinde 33 No Kamer hatun mektebi 679 

Kııoandı 

- Hocapaıada Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde Darüuea- Emn,yet sandıg-ı müdürlüğünd 
de caddesinde 9 - 11 No diikkan 678 

t~ n • vo 

l lngillz lirası Kr. 
.. T.L mulcılhlll Oolar 

F'rınk 

... ... .. .. ... 

.. 

.... 

Liret 
Relga 
Dubrr, 

Is. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllar: 
Pezctı 

Mart 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Karus 
ı TD r"l lirası Dinar 

Çervoneç Karas 

Nukut 

ı lm:tlla (loglllzl 
ı Dolar (Amerika) 

ıo Frank (Fransız: 
ıo Liret [ltıl)'I 
o Frant Delçllcı) 

ro Drahmi [Yanın j 
W Frank Llsvıçrel 
lO Leva 1 Bulgar 

ı Florin [Felement.j 
ıo Kuron [Çetoslovat] 
Sıtııı Avusturya] 
1 Pezeta llıpaoyı] 

· ı RıysmarklAlmınyı) 
ı Zlotl •Lehistan 
ı Pengö I Mıcarlstan 

o Uy [Romınyı] 
20 Dinar IYugoslovyaJ 

ı ÇcYoueç SC\l'Ct 

Borsa 
harici 

o Bulmaca 

Bugünkı1 bulmacamız 

Soldan ağa: 
1 - Çift (4) 1 clıli kuş (5). 
2 - Toprak (5), adlar (5). 

6 - Hocapaşada Karaki HUseyin Çelebi mahallesinde Orhaniye 
caddesinde 35 - 2 • 4 numaralı dükkan 

7 - Balık pazarında Ahı Çelebi mahallesinde Soğancılar soka-
ğında Nevfidan camii tahtında 11 No dükkan 43 

8 - Çartıda F eraceciJer sokağında 4 No dükkan 346 
9 -Çelebi oğlu Alaettin mahallesinde Yeni cami havhsında 

134 - 7 No ardiye 235 
10- Süleymaniyede Şemsettin mahallesinde İmaret sokağında 

2 • 17 No mahzen 609 
Müddeti icar: l / 6/ 931 tarihinden 1/ 6/ 933 tarihine kadar 
iki senedir. . . "' 

ÜÇ SENE MÜDDETLE İCAR fÇtN MOZA YEDEYE VAZO-
LUNAN EMLAK 

11 - Beyoğlunda katip Mustafa çelebi mahallesinde telgraf ıoka-
ğmda 2 • 4 No apartımanrn 4 No katı 239 

12 - Beyoilunda Katip Muıtaf a Çelebi mahallesinde telıraf ıo-
kajında 2 • 4 No apartıman 6 No katı 241 

13- Beyoğlunda Katip Muıtafa Çelebi mahalleainde küçük 
parmak kapıda 6 - 13 No apartımanın 3 No dairesi 244 

14- Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde küçük par· 
makkapıda 6- 13 No apartımanın 5 No dairesi 246 

15- Beyoğlunda Panaaltıda Fransız mezarlığı kar,ısında 109 No 
dükkan i2 

16 -Topanede Firuz ağa mahalleıinde Ağahamamı ıokağında 
3 - 3 No dükkan 186 

17 - Balık pazarında ahı çelebi mahalleainde yarım han deru• 
nunda 25 No kahve mahalli 40 

18 - Balıkpazarında ahı çelebi mahallesinde nevfidan camii tah· 
tında 71 No dükkan 42 

19 - Balık pazarında hacı Mustafa ağa mahallesinde tatçı lar so· 
kağında 191 - 103 No dükan 398 

20 - Tahta kalede Rüstem paşa mahallesinde mahkeme sokağın-
da 26 No mağaza S::S:-ı 

21 - Bahçekapıda Hubyar mahallesinde Hamidiye caddesinde 23, 
25 No iki dükkan 468 

22 - Hocapaıada emirler mahalleıinde Hamidiye caddeıinde 57· 
46 No dükkan 52 

23-Çakmakçılarda büyük yeni han derununda 13, 53 - 55 No 
iki dükkan 485 

24 - Gedikpa9ada divanı ali mahallesinde cami sokağında 61 No 
dükkan 514 

25 - Gedikpaıada divanı ili mahallesinde cami ıokağında 65 No 
dükkan 517 , 

26 - Gedikpaıada divanı ali mahallesinde gedikpaıa ca.ddesin-
de 61 • 2 No kahvehane 787 

27 - Çartıda terlikçiler sokağında 58 No dükkan 295 
28 - Çarııda kazazlar sokağında 35 No dükkan 939 
29 - Oıküdarda Seli.miye mahallesinde Harem iskelesi caddesin-

de 15, 17, 5, 7 No dükkan ve ardiye 166 
30 - Üıküdarda Kısıklıda cami ittisalinde 6 No arsa ve baraka 

kahve 187 
Müddeti icar: 1/ 6/ 931 tarihinden itibaren 1/ 6/ 934 tarihine 

kadar üç senedir. 
• • • 

Mebdei icarlar: eaki müstecir için akti sabıkın hitamı yeni 
müstecir için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 30 mart 931 den 21 nisan 931 salı günü 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 

vazolunmu~tur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on 
dört buçuğuna kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muva.kkate 
ita ederek müzayedeye i!tİrak etmek üzre lıtanbul Evkaf ınıüdür
lüiünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Evıaf ve müıtemili.tı hakkında malumat almak istiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlannı gönder'ebilirler. 

Piyango mildürltiğünden 
Numunesi ve şartnamesi veç

hile 2.000 adet kitap tap ettiri
. eceğinden taba talip olacaklarm 
pey akçaları ile birlikte 11 nisan 
931 cumarteıi 5aat 15 te piyango 
müdürlüğünde meteşekkil, tay
yare mubayaat komisyonuna mü
racaatları. 

HllAllahmer mer
kezinden~ 

licorernıneıere 

3 - Aptalca (3). bir millet (3), ge- nrta (3). 
ılnti (3). f 3 - Türk hududunda bir kıt'a (6), 

Kurban bayramında çıkacak 
Hilaliahmer gazetesine ilan ver
mek arzu eden tüccarın Babılli, 
Ankara caddesinde, lstanbul ila
nat odasına müracaatları. 4 - Kir (4). aç obzlüliık (d). küçilk (,). 

5 - Aııcılık eden (7). 1 1 - Ynl (2), ı·t>tcrler (5), arapça (b) 
6 - Kabiliyet (7 ), istifham (2). (2). 
1 - }'emek (2), calıilcf rlrğil (7). 5 - Çınuırnk (.1), Fransado bir Ş<'· 
8 - Şiş (2), rıota (2). lıir (.1), le:ezt (3). 
9 - Söz (3), biçim (3) euirı üst il (.'J) 6 - O:: lisan (i ). 

Santimi 7 inci, 8 inci aayıfada 
30, 5 inci, 6 mcı sayıfada 40 ku· 
ruştur. 

Müzayede Hesap Merhunatm cins ve neY'i 
bedeli lira No. ve mOştemilAtı ismi 
3332 725 Beyoğlunda Çatmamescit mahallesinde 

eski,Ortaçeşme ve yeni, Çeşme sokağmda 
eski, 11 mükerrer 9 ve yeni, 11 No. lu 
yüı :ıltmış bet arşın arsa üzerinde klriİr 
altı buçuk hatta ve altı, daireden ibaret 
olup bodrum da yedi maiaza birinci 
katta ortadan kapı ile böllinmüf bi antre, 
diğer bir antre, biri kapıcı odası olmak 
Uzere dört oda, bir mutfak 2, 3, 4, 5 inci 
dairelerde bqer oda, birer antre, birer 
sofa, birer mutfal<, altmcı dairede iki oda 
bir aofa, bir mutfak, bir çamaıırlık daraça 
ikinci kattan itibaren tahnit ve tarafeyode 
balkon vardır. Ve dokuı arşın aydınlığı 
havi bir aparbmamn tamamı. Halime 

248 3760 Üıküdarda Selmanağa mahallesinde Atla· 
mataşı Sokağanda harita 3 mevkiinde yeni 
8 No. lı altmış dört arım arsa üzerinde 
kirgir iki katta üıtünde bir odayı havi 
bir dükkAnın tamamı Emine Huriye H. varisi 

Saime, Melibat H. larla 
met, Fuat, Necati ve 
rettin beyler. 

2328 4048 Sofularda Sofular mahalle ve sokağında 
eski 54, 54 mükerrer ve yeni 84, 86, 84, 
86· 1, 84, 86·2, 84, 86-3, 84, 84-4, 84, 86-5, 
84, 86-6, 84, 86· 7 No. lı Oç yllz yirmi arıın 
arsa üzerinde klgir bir katta altı odayı 
ve altlarında bodrumu ve ocakları •e kA· 
gir bir katta yUz on bet artın arsa üze· 
rinde bil& ha•• imalathane ve yUz dok•an 

iki ' arım arıa üzerinde kagir bir katta 
dokuma imalitbane1ini Ye yedi yilz dok.an 
yedi arşın bahçeyi ha-ri iki imalAtbanenin 
tamamı. Ahmet HulGsl 

543 5282 SofulardA Sofular mahalle Ye sokağında 
eski, 54 mUkerrer ve yeni, 86 No. lı yüt 
on artın arsa üzerinde klgir dahili ahşap 
iki kattan ibaret iıe de birinci kah med· 
yunun ayn senetle tahtı tasarrufundadır. 
ikinci katta iki oda, bir mutfak, bir kori· 
dor, bir balkon, ve bin otuz sekiz arım 
bahçeyi ve bahçede bir kuyuyu havi se
neden na tamam elyeYm bir hanenin ta-
mamı. Ahmet Hulusi Ef. Fatma Şamile 

Yukarıda cins ve nevile semti ve numaraları muharrer elP'* 
gayrı menl<ulenin icra kıhnan aleni müzayedeleri neticeıinde 
zalaranda gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür 
mit ise d~ me:zkür bedeller haddi layıkında görlilmediğiP 

• 1 
tekrar otuz bir gün müddetle ilAn edilmelerine karar verilm~ 
16 Mayıs 931 tarihine mlisadit Cumartesi gilnU kat'i kararla I 
çekilmesi takarrür eylernit olduğundan yevmi mezkfırda aaatJ 
dörtten on bet buçuğa kadar sandık idaresine müracaat er 
meleri !Uzumu ilan olunur. 

Devlet Demlryolları ilanları 

Ankara deposuna bir sene zarfmda gelecek takriben oP 
ton maden kömUrtinün tahmil ve tahliye ameliyesi kapalı 
münakasaya konmuştur. ,r'_ 

Münakasa 27 Nisan 931 pazartesi pnü saat IS te APkf ti' 
cia Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. MUnakaaaytl~.,ı 
rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temin• uJi"' 
aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu kitip 
vermeleri lazımdır. µ" 

Talipler mUnakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde . ıet· 
rıısda ve Haydarpapda idare veznelerinden tedarik edebilir 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

EmJAk ve akar sahiplerinin nazarı dikkati":..,.. 

10 - l'asıtaı nakliye (5), tarihle 7 - Çabuk (3), isim (3), hisse (.~) 
mcşJıur bir Türk (5) 1 S - Bey (2), bir millet (5), u:afjı 

11 - .ıtalü/ f5), ek (4). gösterir (2). 

15 Nisan 931 tarihinden itibaren kiraya verilen bilclıPuOI terİ' 
Jik ve akarm kontrat yoklamasma başlanacaktır. icar• _ıı.V 
len emlaki olup müıtecirle kontrat taati etmiyen ve .,,e ttif" 
kontrata nizamnamei mahıusuna tevfikan noterlere ta~tikd~e,e: 

Devin ilnıühaberile miyen esbabı emlikten mezkur resmin maa ceza tabsıl e_~1,tı 
Mahsup muamelesi ğinden bilahare bir tikiyete mahal kalma11ıak üzere keY .. Yukardan a ağı: 9 - \fcmlcket (5), bir isim (5). 

1 - Kat'iyycn (4), ipcl. kumat- f5). 10 - Herkes (4), m (2), çok güzel (3) 
2 - Göstermek (4), bir banko (2), 11 - Er tutan (6), fakat (3). 

.ı , .. • ~ ..... • • • :· • • • ' ' 

Balıkpazar Maksudiye ban 35 şimdiden alikadarana ehemmiyetle ilin olunur. 

Dervi~. !=*======================~ 
DOL Mide ağrısına. Yanmasın•, 1 PULMQL 

Gazini ve Kaynamasını 
hemen keser 

Ök .... k N 1 ··e Gidit suru , ez e • tli 
Ge._,iren kıyıne 

bir şuruptur 
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intihabı meb'usan heyeti teftişiye riyasetinden: "'" VAK 1 T'ı 
, 

Gençik ve Çocuk 
ikbsat kuponu 

9 • 
ıs 119311 ... 

Se)rrisefain 

1-Müntehibi sani intihabı 8 nisan 931 çarşamba saat 7 de başlıya
cak 10 nisan 931 cuma saat on sekiz buçukta bitecektir, aradaki gün
lerde bu· saatler dahilinde rey atılacaktır. 

'Merkez ıccntası. Gnlata l\opni h:ışı 
R 2362 ~ubc accma-ı ~ irkccide 

Milhürdar ırndc hanı 2 2740 

2-Sandık mevkilerile hangi mahalle müntehiplerinin hangi sandığa 
rey atacakları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Bakırköy Kazası 
lra~zon i~inci P. Sarıdık yen 

(CUMHURiYET) vapuru 9 
' 1
• Nisan Perşembe akşamı Gala-

Zeytinlik, Cevizlik 

Bakırköy istasyonu karş11mcla 
mahalli mahsus. 

Kartaltepe, Osmanive 

Saııdık yeı·i 
Osmaniye, Mecidiye heyeti ihti

yariye odası 
Zühtü Paşa heyeti ihtiyariye c-

dası 

Be\' \'erecPk ınalıalleler 
Osmaniye, Mecidiye 

Zühtü Paşa, Tuğlacı 

tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopaya 

kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Görele, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldağa ı ı 

uğrayacaktır. 

İstasyonda mahalli mahsusla 
İstasyonda mahall mahsus 
istasyonda mahall mahsus 

Yeni mahalle Sakızağacı 
Yeşil köy 1 
Safra, Kalitarya, Halkalı, Çek-

Eminönü 
Sarı ılık \'eaı 

Kazası 

He\· vcrN•rk mnh:111Pler 
Şeyh Mehmet Geylani, Çelebi 
oğlu Alaettin 

Mersin Pnstosı 
,çANAKKALE) vapuru lu 

Nisan cuma 10 da Galatadan 

Çanakkale,lzmir, Küllük, Bod

rum, Rados, Fethiye, Antalya, 

Alaiye ve Mersine kalkacak dö· 

nüşte Taşucu, Anamur, Finike, 

Dalyan, Marmaris, Geliboluy8 

da uğrayacaktır. 

A.-:imette Çanakkale :çiıı 

yük alınmaz ... ._ ............... .. 
BAR rtN :~~·p~c; POSrfASI 

C •DE vapuru 9 p E R Ş E 8 E J N san 

ırkecidcn hareketle 1 :r eglı. Zonguldıık, 

llh un. \ınncra. Kuru<..'J,ıle ''- Cıde\e 
azimet \C nvdcı cdcccktır 

Taf•il:lt için • ıri..eci S.ılonu k:ırşı~ındıı 
l\Jizan oğlu han '.'\o 2 Telefon lc:t. 354. 

Kirahk ldıgir hane 
ve dükkfın 

Beşiktaşta Akaretlerde 64 nu
llıarala hane bir sene 23, 13 nu-

SandıkDolaşacak 

1 

Beyoğlu 
Sa rnlı k \'f' ı ı 

Hasköy iskele gazinosu 
Halıcıoğlu meydanı 
Camii Kebir avlusunda 
Sahaf Muhittin camii yanında 
~incirli kuyu camii avlusunda 

Yahya Kahya camii avlusunda 
Arap camii avlusunda 
İnönü altın bakkal muhtarlık 

>inasında 
Kılıç Ali Pa§a camii 
Nusratiye camii 
Molla Çelebi camii 
Firuz~;;.a camii 
Kemanke§ camii 
Kuledibi · 

Kalyoncu belediye mevki 
Ağa camii 

Kamer hatun camii 
Dolapdere belediye hekimi mev· 

kii 
Ayaspaşa camii 
Kasımpaşa caddesi hilal gazino

su 
Osman bey ve eczahane civarı 

Şişli karakolu 

mece, Anbarlı, Amindos, Firuz 
Ayapa, Nifos, Mahmut bey Yeni 
Bosaa 
Çift Burgaz, Vidos, l.itros ·A
vas 

Kazası 
Hey H)l'Ptek rr n lıa Jlelcr· 

Keçeci Piri 
Sütlüce Piri Paşa 
Camii Kebir Bedrettin 
Hacı Hüsrev, Hacı Ahmet 
Küçük Piyade, Kaptan 
Mehmet 
Yahya Kahya, Süruri 
Arap camii, Emekyemez 
Pangaltı, İnönü 

Hacı Mimi, Tum Tum 
Pürtelaş, Kılıç Ali Paşa 
Ömer Avni 
Firuzağa, Cihangir 
Kemnnkaş, Yeni cami 

J<aclı 

. Berel::et zade, Şankulu, Müey-
yıt 

Asmalı Mesçit, Kalyoncu Cukur 
Kuloğlu, Katip Mustafo Çelebi 
Hüseyin ağa, Sehit Mut.tar B. 
Kamer Ha n ·a stan 
Kocatepe, Bülbül, Y enişehiı· 

Gümüşsuyu 
Bozkurt, Duatepe, Eskişehir 

Meşrutiyet; Halaskar Gazi, Har
biye 
.Şişli, Cümhuriyet, Muradiye Ka 
ğıtanc, MecidiyP 

3rnaralı dükkanlar birer sene ve 
9 No. lı dükkan iki sene müd-

:et.le icra edilaceğinden Martın 
Beşiktaş Kazası 

1 ınci Salı gününden itibaren 
Yirmi gün müddetle aleni mü· 
layedeye vazedilmiştir. 

Talip olanların ve daha ziya· 
de malumat almak istiyenierin 
Nisanın yirmi birinci Sah günü 
k~llt on üçe kadar mahalli mez-

Urda 54 No. da mütevelli kay
tnakamlığına ve yevmi meıkurun 
~aat on Uçünden on beşine• ka-
dar. Istanbul evkaf müdüriyetin
t~ ıdare encümenine müracaat 
~eri. 
--~~~~~~~~~~-

1\ ti ta h ya hukuk h:\kimliğındrn· 

Sarıdık ~Pı ı 
Teşvikiye camii methalinde hu

susi mahal 
Muhtarlık dairesi önündeki hu

:$USİ mahal 
Sinanpaşa camiinde hususi ma

hal 
Beşiktaş Değirmen yanında hu

susi mahal 
Abbasağa camii yanında hususi 

mahal 
Abberağa camii yanında hususi 

mahal 
Ortaköy camii methalinde husu

si mahal 
Arnavutköy camiinde hususi ma

hal 
Bebek camii methalinde hususi 

mahal 

il<',\' 't'l't't't'k ııı:ıh:ıllPlcr 
T cşvikiye ve Muradiye 

Vişne zade 

Sinan Paşa 

Türkeli, Dikili taş, 

Abbasa.ğa 

Cihannüma ve Yıldı7 

Mecidiye, Hacı Mahmut 

Arnavutköy, Kuruçeşme 

Büyük Bebek, küçük Bebek 

k Miiddei Baltklı mahallesinden l tnekci Ömer Ef. müddeaaleyh 
Ilı "~fanla ela krom madeni idare 
ik Ctnuru Mösyö Vorger aleyhine 
ic ltne eylediği alacak davasının )j:: kllınan muhakemesinde 136 
trıc nın maa masarifi muhake· 
""ı tahsiline 22-2-931 tarihinde 
~ Yab 

Kadıköy Kazası 

lısuı en karar verilerek hukuk 
llıad tn_uhakemeleri K 337 inci 
da ~esı mucibince 8 gün zarfın
hiik·· ür<Jcaat etmediği takdirde 
tıatıkm kesbi katiyet edeceğini 
liğ o) başkatip ihbarnamesi teb

Utıur. 

Sandık vcr·ı 
• 

Gözlepe heyeti ihtiyariye odası 
Erenköy dördüncü ilk mektep 

dahilinde 
Merdivenköy heyeti ihtiyariye 

odası 
Suadiye camiinde 
Kozyatağı heyeti ihtiyariye oda

sı 

Bostancı heyeti ihtiyariye odaaı 
S İçerenköy heyeti ihtiyariye adası 

l(·· atılık Hane Caferağa heyeti ihtiyariye odası 
llıah U~ük.pazar' da Yavuz Ersinan Osmanağa heyeti ihtiyariye oda· 
'tdj: esı leblebici sokağında 51 

••tılıkt 29 numaralı hane acele Hasan Paşa heyeti ihtiyariye o-

d,tlık ır .• Talip olanların defter- daİkbaliye heyeti ihtiyariye odası 
lıs~d· daıresinde müessesah ik- yel değirmeni Rasim P§. heye-
1-fasa'Ye rrıuhasebe baş kali~i ti ihtiyariye odası 
ltr&. n beye muracaat eyleme- 1 lbrahimağa heyeti ihtiyariye o-

dası 

H~v \'Pl'ıleC<'k nrnJı~llrlcı· 
.; 

Göztepe 
Erenköy Sahrayı cedit 

Merdiven köy 

Suad iye 
Kozyatağı 

Bostancı 
içeren köy 
Caferağa 
Hasan Paşa 

Hasan Paşa 

İkbali ye 
Y eldeğirmeni, Rasimpa~a 

lbrahimağa 

Yeni cami ~uvakkithanesı 

Hocapaşa camiinde 
Hopyar camiinde 
Rüstem Paşa camiinde 
Ağn Çelebi camiinde 
Kumkapıda karakol civarında 
Kumkapı meydanında 
Nişancı camiinde 
Y enikapı karakol civarında 
Simekşihanı veya Hasan Pa~a-

karakolu 
Esir Kemal camiinde veya jan

darma deposunda 
Şehzade muvakkithanesinde 

Eminönü kaymakamlığı binasın· 
da 
Mercanağa camiinde 

Süleymaniye camii civarında 
Servi camiinde 
Mahmut Paşa mahallesinde 
Gedik Paşa camiinde 
Akbıyık camiinde 
Binbirdirek meydanı 
F eruzağa cami inde 
Atik Ali Paşa camiinde 
Küçük Ayasofya camiinde 
Hoca Hamza camiinde 
Hacıkadın camiinde 
Üç mihraplı camiinde 

Hoca Paşa 
Hopyar 
T ahtakale, Rüstem Paşa 
Ahır Çelebi 
Şahsuvar, Çadırcı 
Bayramçavuş, Minne hatun 
Kazani Sadi, Nişanca 
Tülbentçi ve Katip Kasımyalı 
Meshi Paşa, Mimar Kemal 

Mimar Hayrettin, Saraç ishak 
Tavşantaşı 

Kalenderhane, Molla Hüsrev. 
Balayan ağa, Ke.mal Pa§a 
Camcı Ali ve Beyazıt 

Mercan ağa, Dayahatun ve Bü
yük çar§• 
Süleymaniye, Elmaruf 
Servi mahallesinde 
Mahmut Paşa 
Emin Sinan 
Sultanahmet, Cankurtaran 
Binbirdirek 
Alemdar 
Mollafenari 
Küçük Ayasofya, ishak Paşa 
Zındankapı ve Demirtaş 
Hacıkadm, Hoca Giyasettin 
Yavuz Sinan, Sarı Timur. 

Sarıyer Kazası 

Sandık yeri 
Rumelikavağı heyeti ihtiyariye 

odasında 
Sarıyer camiinin son cemaat ma

haJlinde 
Büyükdere çarşısında Karebetin 

kahvesinde 
Kireç.burnu camiinde 
Rumeli fenerinde heyeti ihtiyari

ye odasında 
Zekeriyya köyünde Soğuksu ga

zinosunda 
Kilyosta muhtar İsmail Ef. gazi

nosunda 
Tarabyada çarşıda kahvede 
Y eniköyde iskele karşısmdalci 

gazinoda 
İstinyede İtfaiye garajı kar§ısın

daki gazino 
Uluköyde iskele yakınındaki 

Mesdut gazino 
Rumelihisarında heyeti ihtiyari

ye odası 
Ayasağada camide 
Kemerburgazda camide 

Oda yerinde 
Ağaçlıda kahvede 
Gümü§derede camide 

He~· \'erecek mahnlleler 
Rumeli kavağı 

Sarıyer, Yeni mahalle, Maden 

Büyükdere ve Bahçe köy 

Kireç.burnu 
Rumelifeneri ve Garipçe 

Zekeriyya ve Uskumru 

Kilyos ve Demirci köyleri 

Tarabya 
Yeniköy 

İstin ye 

Uluköy 

Rumelihisarı 

Ayas ağa 
Kemerburgaz, Petnahur, Pirinç· 
çi, Cebeci 
Odayeri, Kısır mandıra lhsaniye 
Ağaçlı, Akpınar, Çiftalan 
Gümütdere ve Kısırkaya 

Adalar Kazası 
Sıulrıık yerı 

Büyükada iskelesi 
Heybeliada belediye mevkii 
Burgazada iskele gazinosu 
Kmalıaada iskele gazinosu 

Be,· ,.(•nıcek malıallelcr 
Büyükada 
Heybeli 
Burgaz 
Kınalı 

(T sküdar Kazası 
Sand k ) er. 

Çinili polis karakolu önünde 

Bulgurlu Mesçit camii önünde 

Ht')' H~ı t1 <·ek nrnlınlleler 

Selami Ali Ef ., Dür balı Solak 
Sihan, Toygar Hamza ' 
Tenbek Hacı Mehmet, Bulgurlu 
mesçit, Kara Davut, Evliya Ho-
ca 

Devamı 12 inci sayıfada 



- 12 - VAKiT 9 'iSAN 1~.)1 

sayıfadan devam 1 

Hey \erecek mahalleler -~ 
1 
~ k l • 

Gülfem Hatun, Selmanağa, Ru- ya,a çay aı ının yenı 
11 inci 

Snr ıdık ,·erı ., 

Yenicami avlusunda 

lnadiye meydanında 
İhsaniye heyet odasında 
Selimiye heyet odası 
Doğancılar meydanında 

Umraniye camiinde 

~:!~;:h;::a:a~:~.H:i:.ğ::•n• çıkan 20 dirheın 25 
r~ı:~:Sinan Paıa, Ahmet Çe· kuruşluk paketlerini 

leb~alacaka, imrahor, Ayazma, tecrübe ediniz. 
Hamzafaki 

Tutluk kahvesinde 
Pazarbaşı, Murat reis 

leleri 

Keçedede, Hayrettin çavuş 
mahal- Pazarbaşı Murat Reis 

onnırn Burdur natıa başmühendislığınden; Arakiyeci Hacı \ hmet, Valide 
atik 

Kadıasker Ahmet Ef ., A§çıba~ı 
Arakiyeci Cafer 

Cenoelköy 
Beyle. beyi 
B ırJ niye 

Kuzguncuk 
lcadiy,e 

Arakiyeci Hacı Mehmet, Validei 
Atik 
Kadıasker Ahmet Ef ., Aşçıbaşı 
Arakiyeci Cafer 
Çengelköy 
Beylerbeyi 
Burhaniye 
Kuzguncuk 
İcadiye 

Nasuhi 
Diş macununu 

ve sefa sürmesi 
ile kıl podraıın ı 
her yerde aray -
nız. 

Burdur kasabasının bir kısmının tenviri için mevcut evrakı keffiye 
ve projelere nazaran bir adet (Dizel motör), bir adet (Alternatör) 
ve tevziat tablosu ile teferruatı (25537 lira beledi muhammen ile 
28 - 3 - 931 tarihinden itibaren 27 nisan 931 tarihine kadar 30 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

1 - Zarflar 931 senesi nisanının 27 inci pazartesi günü saat tam 
on beşe kadar kabul olunacaktır. 

Kandilli Vaniköy 
Dudullu camii 

Kısıklı camii 
Bulgurlu, Umraniye 

Kandilli, Vaniköy 
Dudullu, Çekmece, küçük 
kal 
Kısıklı, Altuni zade 
Bulgurlu, Ümraniye 

•••at• F eraz . 4 •·ım- 2 - İsim Ye miktarlarr evrakı ke~fiyede münderiç bulunan leva-
Bak- ı' 4\ Zımatı elektrikiye; elektrik mühendisleri ve vilayet nafia dairesi 

Ticaretanesİ tarafından bilmuayene maruf fabrikaların markalarını muhtevi ol
duğuna dair mumaileyhim tarafımdan verilecek rapor üzerine teslim 
alınacak ve badehu bedelinden (10.000) lirası defaten Burdur be
lediye veznesinden tediye edilecek ve mütebaki (15.537) lirası için 
de 932 senesinin iptidasında tesviye edilmek üzere müteahhidine 
belediye akaratına ait ipotek mektubu ita kılınacak ve tediyatta da 
bittabi münakasa tenzilatı nazarı itibara alınacaktır. 

Beykoz Kazası 
s~uıd ı yerı 

'Anadoluhisannda 
Kanlıcada 
Paşa bahçede 

Sandık dolaşacak 1 

Fatih 
~:irnlık veri . 

Eyiıp camii Kebir •n:lusu 
Eyüp Kısımçavuş camii 
Ramide Ocak ittisalindel:i kahve 
Otakkçılarda karakol ittisali o-

cak binası 
Ali beyköyü ocak binası karsı-

ıında -
Defterdar iskelesinde halk gazi· 

nosunda 
Cerzri Kasım Pa~a camii odası 
Karagümrük tramvay caddesi 

Mustafa Ef. kahvesinde 
Fethiye Katip Müslahattin ma

hallesinde ihtiyar heyeti odasında 
Salma tomrukta ilk mektep bi

nasında 

Tahtaminare camii odası 

Ayvansaray Hoca Ali kahve-
sinde 

Fener Abdisubaşı ocağı önü 
Küçük Mustafa Paşa Gül camii 
Demir hununda Elvan zade ca-

mii 
Y edikule tramvay caddesinde 

durak yeri bahçeli kahve 
Koca Muıtaf a Paıada Çiçek pa

zarında Mustafa Ef. kahvesinde 
Mevlevihanekapı Hacı Evliva 

mahalle Ahmet Ef. kahvesinde · 
Topkapı mahfelinde 

Şehrem i ni tramvay meydanı beh 
çeli kahve 
Aydın Kethüda mahallesinde c 

daba§ı İbrahim ağa kahvesinde 
Edirnekapı camii 

Mimar Sinan ihtiyar heyeti 
Saraçhane Mimar Aayas cami. 
Sofular tekkesi 

Atpazarında kahvehanede 

Aksarap Valide camii 

Qlkırağa camii 
Cerrnhpaşa kahvehanesinde 
Davutpaşada 26 mcı ilk mektep 

binaamda 
Samatya tramv<'y caddesinde 

Abdülha lik Ef. kahvesinde 

l\cy vcı cePk mnhallelcr . 
Hisar, Gökıu 
Kanlıca, Çubuklu 
Pa~abahçe, İncirkö}' 
Anadolukavağı, Mihrişah 
raz 

Poy-

Fener, Riva, Akbaba, Dereseki 
Polenes, Ali Behadir, Paşa man
dıra 
Muratlı, Esenceli, Ömerli, Ko
çuJlu 
Sırapınar, Küçük Hüseyinli 
Bozane, Kılıçlı, lıhaklı, Mahmut 
Şevket Paşa, Cümhuriyet 
Beykoz, Yalıköy. 

Kazası 

Be\' ' 'c•rrcr k ı ıırt t w il r l er . 
Eyüp İlham B., Dökmeciler 
Üç §ehiller, Gümüşıuyu 
Rami, Cama, Yenimahalle 
Fethi Çelebi, Nişancı, Mustafa 
Paşa 
Ali B. köy 

Abdülvedut 

Cezri Kasım Pata 
Muhtesip lskender, Hoca dede. 
Beyceğiz, Dervif Ali 
Hatip Müslahattin, Katip Müs
lahattin 
Kasım Gönani, Molla Aşkı, Ay
vansaray 
Tcvfiki Cafer, Tahtaminare Hı
zırçavuş, Hacı Muhittin 
Atik Mustafa Paşa, Avcı B., Ba
lat, Karabaş 
Abdisuba~ı 
Küçük Mustafa Paşa Müftü Ali 
Elvanzade 

Kazlı çeşme, İmrahor, Hacı Ev
hat, Hacı Hamza 
Koca Mustafa Paşa, Arabacı, Be 
yazıt, Ali Ef., Cambaziye 
Melek Hatun, Merkez Ef ., Vele
di Karabaş 
Beyazıt ağa, Fatma Sultan, Ar
pacı 

Ördek kasap, Ereğli Deniz Ap
tal, Nobehar, Molla Şeref 
İbrahim çavuş, Sait Ömer, ·Uzun 
Yusuf 
Kahriyei atik Hatçe Sultan, Nis
şah 
Mimar Sinan, Keçeci, Karaba~ 
Hüsam B., Kırkçefme, 
lskender Pata, Murat Paşa, So
fular, Hasan, Halife Hoca, Avis 
Sinan ağa, Kirmastı, Şeyh Resmi 
Mahmut 
Baba Hasan Ali, Guraba, Hüse
yin ağa 
Emin B., Keçi Hatun, Çakır ağa 
Davut Paşa, Hopyar 
Kür rçü başı, Kasap llyas 

Sancakdar Hayrettin, Hacı Hüse 
yinağa 

Hacıkadın. 

Her nevi kırtasiye, mek
tep levhaları, Türkçeden 
Fransızcaya, Fransızcadan ! 
Türkçeye lugatler bulunur 1 

• lstanbul Ankara caddeıi No. 117 .ı 

lr.·VA.KITm!i] 
11 Küçük ilanları 
' ·---·· Her ıı:!n neırolun sr <111 

lstanbulun merkezinde- iki o· 
da lıir sofa ve bir he!Adad nılirckkep 
gnyet güneşli \"C h3 vadar bir daire 1-.ira 
lı ktır Odnl:ırdan biri ga) et büyüktür. 
ic1a ·elı:ıne 'epı muayenehane ittihazına 

da eh cri~lidir. ~crait mü~aittlr. Galata 
posta kurusu 34 Bcnrııbi ııdrc~inc miı· 

racaat. 

Emlakinizi satmak yahut kira
lamak - Tramvaya, Mieleye, şimen· 
diferc yakın olanlar m i.ırcccıohtır mtira· 
caııtla · kayıt ettiriniz. 

lstanbul Dördüncü Vıkıfhın içinde 
L1~IO~KOL 

Memurlara veresiye - Fabrikıı 
fiyatına elbiselik kumıışl ar. t:ışrıdıın talep 
\'Ukuund. mr~tııp ;çine ahı kuruşluk pul 
konulursa kumaş ııı.imuncsi meccanen 
gönderilir. 

ı~tanbul Dordu'1CÜ \'akıfhan içinde 
Uı 10:\KOI.. 

Para - l~mlıl k in izı SATARIZ ya
hut KiRA YA veririz. PARAYA ihtiyacı· 
nız ' arsa hisse~iz i e bir 5enelik bedeli 
icar ı kadar ipotek surctile P.\RA iKRAZ 
edili r. 

fstanbul dbrdüncı.i Vakıfhın içinde 
U·N 1 O N K O f, 

Satılık hane - Şeh zade ha~ında • 
Çukurçeşmc y:ınında 'fıışhan arka sında 
~larmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve mü~temil ft tlı ın uceddrt kdrgi r h:ıne 
satılık tır. içindekilere müracaat. 

Satm alırız - ~:v. aparumaıı, dük· 
kftn istl}•oru z. Tak sim, H:ı rbiye, Maçk:ı, 
Kurtuluş, Şişli, Cag-:ı loğlu, Sultanahıueı, 
Beyazıt. Şchz:ıdcba~ı. r atih, uley maniyc, 
\ 'da. Laleli semtlecinde olanlıır miırcc
cahur. ls ıa n bu l dordti ncu \':ıkıfhan 

L':'\10:\ 1..:oı. 

Okur yazar - Bir genç iş anyor. 

Sirkeci Filbe oteli •ahihi i\lu i;ı; f:f. 

3 - Münakasaya iştirak eyliyecek olan taliplerin kudreti maliye
si ile bu gibi işleri ifaya iktidarlarım müt'ir vesikalarını makamı 
vilayete ve levazımatı elektrikiye bedeli muhammeni olan (25537) 
liranın yüzde 7 buçuk nisbetinde olan (1915) lira pey akçesini ve
ya banka teminat mektubunun Burdur belediye riyasetine itaya ve 
ihaleyi müteakip de yüzde on be!e iblağa mecburdurlar. 

4 - Levazımatı elektrikiyeyi müteahhidi mukavelenin akti tari· 
hinden itibaren iki ay zarfında vilayetin göstereceği mahalle tes
lim etmiye mecburdur. 

5 - Münakasaya ait evrakı keşfiye ve projelerin sureti müaad
dakaları takım halinde vilayet nafia dairesinden yirmi bet lira mu· 
kabilinde taliplere verilecektir. 

6 - Münakasadan mütevellit · bilumum ilanat, dellaliye tekalif 
ve sair rüsum kamilen müteahhidine ait olacaktır. 

7 - Fazla izahat almak istiyenler Burdur belediye riyasetine mü· 
racaat eyliyeceklerdir. 

...... Büyük Isl8m tarih· ...... 

• 

Asrı Saadet - Sadrı İslan1 
a -4 bin sayfa 9 ciltti... eeki harflarlaclır. 

Yazan: lslim akademisi. - Terceme c .ien: Omer Rıza Bf . 
Fiyatı: Ber: ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. 
Posta ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 

Bedelini bir defada veremiyenler taksitle de verebilirler. 

~ Neşreden : Asarı ilmiye kütüphaneAi ~·· 

Elektrik tesisatı münakasası 
Asma fidanlıkları müdüriyetinden: 
Göztepe asma fidanlığında yapılmasına lüzum görülen clekti

rik tesisatı 25 Nisan 931 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
14 te ihalesi icra edilmek üzere münakasaya konmuştur. Talip 
olanların keşif ve şartnamesini görmek için hergün ve münaka· 
saya iştirak için de yevmi ihalede müessesah iktısadiye mübayaat 
komisyonuna (defterdarlık binasında) müracaatları. 

~~~~~~~~~--

lston~uı fü~~i müesseseler nıu~oyoo ~o· 
misyonu riyosetin~en: 

Tıp talebe >urdu ıçın lüzumu olan 810 metre yerli malı laci
vert elbiselik kumaş tanzim edilen şartnamesindeki evsafta ,,e 
nümunesi veçhi le ve 21 Nisan 931 Salı günü saat 15 te alellf 
münakıısa suretile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur• t 

Bu baptaki şartnameyi ve nümuneyi görmek ve fazla izah• 
almak istiyenlerin mezkur komi.iyona müracaatları ilan olunur./ 

Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünden: 
2 Bavul ipek kumaş, Dantele ve Kürk a..----------- Cins ve nev'i yukarda yazılı bir kalem eşyanın 12-4-931 ta~l; 

İstanbul yollama nıiidürliiğii emrin hine müsadif Pazar günü Sirkeci Gümrüğiinde pazarlık suretı 
deki Sayyat romorkörünün makine ve bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 
kazanı ayrı ayrı ~artnan1elerle 91931 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pcr,.embe güııii <:trnt 11, ve Ll ,30 da Fm 
dıklıda hey'ctimizcle pnzarlıkla tamir 
ettirilecel\tir. Taliplerin şartnamcı-;ini 

he) 'etimizde görmeleri \ ' C ihale ~na tin
den en-el teminatlnrile hey'etimizde 
hazır bulunmalnn 

* * * 

iktısat Vekaletinden: 
Ankarada tavukçuluk enstit6sü binası civarında inşa edi

lecek olan 9473 lira 73 kuruş bedeli keşfi bulunan kümesle~ 
inşası bir talibe verilmek üzere kapalı zarf usulile münak35~-

Yeşilköy ha,·a gedikli l\üçük zahit 11 
mektebi icin 130 adet nevresim ve G!l ya çıkarılmı~tır. Münakasa müddeti 27 gündür. Evrakı fell ıı-
tal,ım i ~ elhi esi pazarlığa konmuştur. ye ve projeleri vekalet muhasebesine verilecek 5 lira ınul< e· 
lhnlesi 16 nisan 931 perşemhe gtinü sa- bilinde ziraat enstitüleri inşaat heyeti fenniyesi tarafından ,, a· 
nt 14 te Fmdıklıdn heyetmiıde yapıla· rilmektedir. Zarflar 18-4-931 tarihine müsadif Pazar günli ~5• cnktır. 1'nliplerin · nrtnamesini ''e nii at 16 da iktısat vekaleti ziraat müsteşarlıgv ı kısmında korll' 
munele rini göı ınek üzere her giin 'e 

iha le saat inden evel ten1inatlarile bir- l~~y1o1n1t~a~r1a~fı~n1d~a~n~a~çı~la~~~ğ~ı~il;~~n1o~I~u~n~u~r.~~~~~~~~~~~ Jikte heyetimizde ha:ıır bulunmaları. 1 11oı'' 
Mes'ul l\lüdür Hcfik J\ 


