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2 Son ve harici halNrler 
1 lacıı salıilede: 

Aiti aya kadar mübadele 
itleri tamamlle bltlrllccek 

2 Belediye itfaiyenin nok· 
~anlorını ikmal l'd~crk 

4 UncU sa '" e, 
ı t'elek 
2- Tiyatro hayah 
! - Rom•n. 4- lilkAye 

5 inci sahifede 
ı-- s"or hay ıuı 

~~~;~k-ıDivanı harbin, Cü~huriyet su·~.aslçıları 
!:~~~:=:~~~hakkında verecegı karar bugune. kaldı 
n uzaklaştırmağa .sebep-~~~~~~~~~~~~~~-:-~~:--:~-::--~~~~~~~~~~~~~~~-;-::;;;;::::;::::;::::;:::::::::::::::=:--~-=::-::-::::::::::::::::::::=::::::::::::---:~~~~~~-
ctınez. Esasen bir memle 1 d b • k · 
hürriye~. ve demo~r~siyi ou·· oku·· ce se e ır ısım maznun-
. t. ınevkıınde tutan amiller 

hın de o memleket halkının d h t • • • t d• 
Gazi Hz • 

Uşşak ta 
~~~i~~~ar da bizzat devlet lann a a eczıyesı ıs en ı .. 
eb'uslarımızın ve diğer sa-
~ttar zatların memleket Tahllyelerlne lüzum görOlen kadınlar serbest d,:': ~~? ::~~~a:e t~:t bırakıldılar. Bunlardan biri : •• Adalet 

llglJk Rt!IB Uşşa 
şeker fabrlllaalle 

alillıadar oldular ••• 

'1ıoıdu: tecelll etti; lekelenmeden kurtulduk. 
.;J~::1::~e~,d:i:~~m ot~~ Suçlular cezalarını görecaklerdlr 1 ,, dJyor. 

r. Fakat bu ahkam ve sa- , • d uhak • k 
Yetler ı:ıuhtelif m~a~.ıar a- Ahali fırkası idare hey etı Menemen e m eme edılece 

baılrlller lıllkbaı ıctn 
/uJurlık 11apı11ollar 
Uşşak, 26 - (A.A .. Rei 

ııicümhur Hazretleri Anka 
radan hareketlerinde kendi 
!erini Ahimesut'a kadar teş 
yi eden Başvekil İsmet Pa 
p Hazretleri ve dahiliye v 
kili Şükrü Kaya, hariciye 
kili Tevfik Rüştü, Cümhuri 
yet Halk Fırkası katibi um 
misi Saffet Beylerle akşa 
yemeğini yemişlerdir. 

dagılmış oldugu ıçın ne- . . Di· 
c devlet otoritesi zafa uğ- İZMİR, 26 (Mıllıyet) -
tır ş·· b ·· t 15 te top-. Uphe yok ki memle- vanı harp ugun saa .. 
bu~un zararlarını görmek- landı. Maznun mevkiın~e Be.r
. Şıındi bu yanlış yoldan gamda • yakalanan A?dulganı, 
ek, kanunlarda mevcut ah Horosköyü nıuh~n Ömer, ~a
lle salahiyetleri muayyen şaköy muhtarı Suleyman oglu 
tlllarda toplamak mevzu- Abdurrahman, nalınc~. Ha.san!:'" 

:r .. H;er halde Büyük Mil- Bozalan köyünd.en ~useym og
. Ccüsınin bu son ictima dev lu Hasan, İsmaıl oglu Mehmet 

de ıneseleye kat'i şeklini ve İbrahim oğlu Me~e~. bulu-

Devami 6 ınci sahifede) 

Yeni sene 
• 

' • 

\' . clıemdir. · nuyordu. Bunlar bugünku celse 
alı 11e kaymakamların sala- de dinlendiler. . bÜfÇe'e/. 

'tiCJini tcvs· 1 . .. a- '1:vanı harp hey'eti salona gır ., •• B 
q· ı mese esı mun vı H •• h h• J • • 

c '.lirken ekseriya mübale- di. Yerlerine oturdular. asa- . • ugun ava şe ıt en 
. Şekillere sapılmakta<lır. Sa- nın bileklerinde kelepçe -~~:· Yeni bülçtuıln geçen DJ 

Ctle · ri1 k lepçeler çııuuu-rın bir merkezde top- Reisin em e e da akala- senekine nlsbet/e t b •ı t • d "" • 
' ·Y~t~c~ ~ krttınlmaymakamlanndi dı. E~~lg:It~kmd' karar M•znunlar IJakkıttdalcl kararım bagfln ttblll tdtctk olan m""ktflU lıqtli farkı !J1 milyondur.. e cı ve azız e ecegız 
llıak nın a ası - nan. . . . okundu • 

. anıların nüfuz ve sal3.- hfilriminın kararn_ıu!1esıM_.__.. elim d hal t lefonla karakola tiklerini ı.a.ı..a 'tın dikle'-'-' Ankara, 26 ( Telefonla ) - F 
er . Abd"! anıııuı ~ .. ·~· y er e ""'9" gı e mu M l' b.. .. . ihz • b t b•d • •• .. d 
c ınuı sıfıra indirileceğini ~unda ~~ımekte isede köy haber verir yakalattlrirdlln. Bu- ve «şüphelenmiş olsaydık hükft ec ~s. utçe e_ncU1_1:1enı . arı a n ayyare a 1 esı onun e yapı-
ıntınez. Maksat, vilayet ve ıle alakası go ·ıe dolaştığından nun için köye iki yüz elli liraya mete haber verecektik!» dediler mesaısıle meşğuldur. Daıreler- J k •h . 

M... Crkezlerinde devleti tem lerde şeyhuhıı:ı;mesine karar ve telefon aldım" dedi. Ve Çanak- Bundan sonra müddeiumumi id den sorulanı sukallde!e pEeyd~rpey aca 1 tifal pek muhteşem olacak 
b-~ Vali ve ka -•---•~ra lüzumu m . led k l'k k:h 20 · di ı....d t cevap geme te ır. ncumen llıd ymaıuıu~ . . •. b·ıdiriliyordu. Reıs paşa ka e as er ı yapo.&fi.nı ın- asını o~t" u, ddia şudur: .. .. .. d ki . . ... 3 . . . . . .. 
taka de~I~t otoritesini kul- rıldi~ ~bdülganiyi istiçvap etti. ci fırkada bulunduğunu söyledi. - AbdUtgani Manisa havali- ~~um~ . e ~~:ırteı:şlgunu9 ~ Hava şehitleı:ı ihtifali bl!gun Bu sabah saat 10,30 ta Fatih 

. c di _salahıyetleri vermek su evve~ ni Sadi tarikatına men Bundan sonra Horosköy muh sinde imamlıkla <!Olaşan Veşeyh utçesınm te ı ıne ayaca muazzam merasimle Fatihte tayyare parkında, toplamlacak-
lıir n ge.r makamlarla aral~_rm Abdülga -~u ve .bu tarikatın tan ömer dinlendi, Ömer Uz Unvanını taşıyan bir adamdır. tir. .• . • tayyare par~~ ~apıla~ır. tır. . . . . 
""-- cvı ahenk ve tevazun sup oldug -•..-.ktan İbrahimin' 'd ki . 1 Her ekadar M k' Dıger taraftan malıye vekille Hava şehıtlenmızı takdıs ve Merasını g""''"'"e ı•tirak ede ... "'kt . . . 1 prtıarını ......... camı e vaz arını n enemen va ası . d . b" . 'd k . .•. . .. .. .. . -,,-y- " 

Y- ır. Bılhassa adlıye ıle usu ve. di .... yl1tik yapmadığı dinlemedig" ini kendisine başka- faillerinden Mehd!· Mehmedin ti e yenı utçenın v~ 3:~ ı~- tebcil ettıgımız bugun butun İs· ceklenn sırası ve i&imleri apğı-
~. arasınd . d·ı -'- sonra şım ,,... • . • . . • mında yapılacak tenzil!t uzerı- ~-'-·• halkı t tam ı ı d b' dadır alıc a tesıs e ı ec.,.... .. h alığı yaptıgmı, ıma- smm •Liz İbrahim şapka aley- cebinde bir adre8l' çılmuf ve A- . uuWIU saa e ır · 

r eh ilk Ve tevazünün büyük nı, k?~ vocesı'ka&I ohnadığını, hinde bulunuyor hükfunet aley raphan bhveainde keza mer- nel ınadasraf kısmmmf ~ngıd''~~sıl dakika oldnklan yerde durarak a - Deni.c mıızikau, b - Har-
Cttını · . met ıçın • arın tasarru temııı e t&C>;e- h.. · tt1 · · eda bi ekt · · tıa 1Yeti vardır. . M hmet ile tanıŞtığını, hinde bulunuyor» demesi üzeri- kumla görüşmeSC'.de ıukadar ki -· . .. . • unnet ve mınne ennı e- yem ebı, c - Tıbbiye meku 

r'l'Ori'te"~Ye hacet yok ki, devlet mehdi 1 ez kahvede bir kaç ke- ne Uz İbrahime derhal köyü aşilerin fiiline iftirakini ifade e- g~ .. etüt t .etmh ek~dır. . d deceklerdir. Meruinı programı bi, ç - Deni.c Harp mektebi veli· 
'f ııı başka ·~'-··' nn keyfi fakat yanı - ka k . . .. led··· . İ'- dec k kif' bi delil de-ild' B' u çenm ey ..... umumıye e şudur: (Devamı altmcı nhifecle) 
Ilı ve , s-~a konuştugunu, mus cı- ter etmesını soy ıgını, ve ~ e ı r g ır. ı- müzakfresine vergi tenzilit ka 

tıııiarı b~?~ümleri başkadır. re madığını, mehdi Meh rahimin köyden gittiğini söyle- naenaleyh hareketi kendisinin nunl mUzakere ve inticın-
l;ı ca· tnbırine . karıştırmak lık ya~ enn' de çıkan ad- di. «Gitmeseydi hükumete ha- şeyh ünvanmı taııımaaidir. dan soannınnra '-••!anacaktır 

ız deg"ildir K • "fuz met uz d • k · d öm M E · d ıkan ktub ~ · otori . . . anuru nu . k ndisine ait ol ugun, ber verece tım» edi. er a- vın e ç me undaki yeni bütçede far"k 37 
tesını sui istimal edecek resın ~kendisi fakir olduğu nisalı olduğunu harikten sonra imazasmda şeyh ke limesinin milyondur. 

t ge: k~şı koyacak olan kuv ~ a~~metteki i§İnİ takip edi- Horosköyde yerlestiğini, bak- kullanması keza tarİ·kati sadiye Dünkü nüshamızda Ankara 
Oto .c b~zzat kanwıdur, dev- ıçın .. ın' verdiğini söyledi, kal dükkinı olduğunu, fahri den olduğunu ikrar ebnesi kendi muhabirimizin ne~retti~Jmiz ha 

nteııınin k d' 'di K t'l vennesı ıç - uh 1 k - " l d' · · t 'ka bi · · y 
6 

en ısı r. a ı • di köy hocalığı yaptıgmı m tarı yaptıgını soy e ı. Birun an ta mensu yetini berinde 9330 bütçesine nazaran 
tti~an her vesile ile bah- ~e şun • Bundan sonra Bozalandan göstermektedir. Vaki hareketi yeni bütçenin 37 milyon kadar 

,.,....,,..._ b sıkı bir teftiş ve mu- ılA~ eı:~ sonra Bozalan muh- Hüseyin oğlu Hasan, İsmail of tıekayarun ııeddlne dair kanu- bir /ark arzettiğini kaydetmiş-
lıııJ u YOidaki her nevi yol- u~ hman dinlendi, A~ lu Mehmet, İbrahim oğlu Meh- mırı birinci maddesine uygun- tik . 

l,.lıiür 'lra, sui istimallere mani tan ~~'Mehdi ile arkadaş- met dinlendi, bunlar Hasanı ta- dur, bu maddeye göre cezasının Mütemmim malflmatımıza na 
Siiy·:k • du köye geldiklerini görse- nıdıklan için bir defa yanına git (Devamı altıncı sahifede) uran yeni bütçe "185,, ve bir ih-

IL..I~ ... , ~·· rnemurlann kan~nı ve ıannm timalt1 göre de "190., milyon o-

lled ufuz ve otoritelennden - Ik T • h k 10 /arak ve mütevazin bir şekilde 
rcstişerken manevi nüfuz~. Ba an evzıa n ar ası mecli~te~. çıkacak.t!~· . Görülü-

lıııaz ten bahsetmemek dogru yor kı, dun verdıgımız haberi 
'r h · Unutmamalı ki içtimai b• ı• w • •• k d ı k veçhile yeni bütçenin geçense 
··. ~:tte aın!r ve haki~ ıı_ıev- ır ıgı gune a ar a ınaca neye nisbetle farklı 32-33 mi/-
dılec k turan ınsanlann ıstınat yon kadar olacaktır. 
·; z;ı~ en büyük kuvveti; poli
ttlcrj ~ı.' elhasıl maddi kuv

"'•1111tı'lrr egıl, o cemiyette kazan
a· sevgidir, manevi itibar

Hamdullah Suphi 
Beyin beyanab 

Beş takdiri kıymet hey' eti 15 şubat
ta Yunanistana hareket edecek 
Yunanlılardan son itilafna-

ır ... n •• ·_ "1~ _bir maddi kuvvet, bu 
'1 'llna 1 ıtibatın yerini tutamaz. 
ttnıi n:1~ddi kuvvet hazan bir <;e!anikte 
);'~ttı ıtaate icbar edebilir. 
lltvt ~sevgiye istinat eden ma
lliılik .bar o cemiyetteki itaat
~ fıkrini kökünden söküp a
llıis.a1~· ~ikrimizi teyit edecek 
~tıııı crı hariçte aramaıa lü
d~0ktur. İçinde yaşadığunız 
dir: 8 .. e? büyük misali bizde
"'''- Uyuk Mustafa Kemal· bil-

-ayısta toplana- me mucibince alman tazminat
cak olan Bal- tan tefrik edilen 600,000 liranm 
kan ittihadi ıda gayri mübadillere tevzii bitıiril
re heyetinin me mek üzeredir. 

""•< es . . , 
llı;ıdd· erını Yaratmak için yalnız 
011111\ 

1 ku~vetlere dayanmadı; 
ilet. ~n. zıyade güvendiği kuv
ti ~ lllillı muhitte kazandığı sev 
lctinc ~niyet oldu. Bütün mil
llıııh ~Ureğinde yer bulan bu 
Ve z ~bet ve itimat; ona imkan 

.A.~ er Yollarını açmıştı. 
ıı'lıtı ınacak ders şudur: Devlet 
?.crı ı~a halkı idare vazifesini ü-
h en.ne alan b.. "k kü'çük er ın uyu ve 
etti'. eınur; yaşadığı ve idare 
ile egı n:ıuhitlere bu muhabbet 
lt;ız lllıııyet havasını yaratmak, 
S11 ::_nıak mecburiyetindedir. 

• tıi 11 Va, onlara her türlü kanu
de ~ resmi salahiyetlerden ziya 
l;ır lı ııvaffakıyet imkanını hazır 

· u muhakkaktır. 
Siirt Mt:b'u.>u 
MAHMUT 

saisine iştirak Tevziatkomisyonu reisi Faik 
edecek olan mu Nüzhet B. bu hususta dün şu i
rahhaslarımız - zahatı vermittir: 
dan İstanbul 
mebusu Ham- - Tevziatm yüz~~ seks~~i iJC 
dullah Suphi mal ~lunmuştur .. Mut~bakisı de 
B d .. n Anlka- on gune kadar bitmesi muhte

edy uşeİtrim\- meldir. Yalnız İstanbul haricin 
ra an u1 . tihk k __ ._. le . 

gelmiştir . de b unan ıs a -.ııp rı-
_zTe dullah Sup nin buraya gelmeleri müşkil ol-

am - d b d ki · b' . demiş- dugun an, ura a tevzıat ıt-
'.1 ~ye demiş tikten sonra mahalli ziraat ban-

H amduılah Suphı.hı ~ Y kalan vasıtasile onların parala-
Bey tır kı: n tevzi olunacaktır. Burada tak Oayrimfibadl/ltr etmlyttl r~lsl 

• _ tsıanbulda topla~a.cak ola~ diri kıymet ımıamelesi yaptlına lstanbul mtb'usu Hlistyin Bey 
Balkan ittihad•. kongresının (;'"::, sı imlr'•ısız olan Yunanistanda- ymet hey'etleri üç ay zarfında 
~l!ra':"' Selahnıktt~ ttop~;,~~~n ~es- ki musakkafat ve saire gibi hu- mesailerini bitireceklerdir. 
bırlık ıdare eye 1 ar tk'k ' ' k'I l . d·ı k ve kongrenin htanbul susatı te ı ıçın teş ı o unan Bunlara istinaden yapılacak 
bıt e ı ece .1 b · takd' • k k . <la toplanması kararı dolayısı e ır beş ın ıymet omısyonu olan asıl istihkaklara ait bono 
lik reisliğinin Türk .b~ş m~~ahh;· 15 şubatta hareket edecekler- tevziatırun hazirana kadar icra
•ma. tevdi '?uamelcsını de 1 a e e dir. Alakadarların müracaatları sı muhtemeldir. Şimdi yapılmak 
ce~_ır.,. hh !arımız mec- ve komisyonumuzda mevcut in- ta olan tevziat yüzde iki nispe· 
Dıger mura as d'I · do 1 b h ' · d · · . . . . •. Hasan ve Afyon taç e ı mernış sya ar u ey - tın edır. Mütebakı yüzde dok-

lıs ıkıncı reısı ı d' d·ı k · 10 b · · · 
R Esref Bey ıer bu et ere tev ı e ı ece tır. şu a-

1 
san sekız ıstıhkaktan ne kadan-

meb'usu uşen • lrad b h t .. ·ı • · · · .. h . · gelecekler ve Se ta ar u usus a .muracaat- 1 nın verı ecegını Malıye vekaleti 
f;:ğ~e ;~~=t edeceklerdir. lar kabul edilecektir Takdiri kı- tesbit edecektir." 

Kazım Pş. Sigortacılann kongre-
MünhaI meh'usıuk- Sİ dün toplandı 

lar ve bütçe 
için ne diyor ?. Tarifelerin evvelki senelere nazaran 

daha ucuz olduğu anlaşıldı Ankara, 25 - B. M. Meclisi 
Reisi Kizmı Pış., münhal meb'-
usluklar için intihap yapılıp ya· Şirketler mümessilleri milli reassüranstan 
pılmayacağı hakkında atideki ld ki al M ıec1·ı 
beyanatta bulunmuştur: memnun o u annı enen soy ı er 

" - İnhilal eden meb'usluklar Dün sigorta şirketlerinin se- bilsatta bulunulduğu. bu meym 
hakkında alelGsul hükumete birer nelik kongresi, Tünel hanında da komiserler maaşatmın tenzi.. 
tezkere yazdık. Fırka ~pu, inti- toplandı. 1 ttihada dahil olan li için müracaat edildiği yazıl. 
hap Y~~ılıl'. ya~.ılmayacagı hakkın kırk şirketten otuz sekizi içti- mıştı. 
da henuz bır muzakerede bulunma . . 
dı. Bütçe encümeni, ıubat ortala- maa gelmıştı. . . SIGORT ALARIN F AA-
larına doğru 931 bütçesinin tetki- Kongreye Vefık Bey rıyaset LIYETI 
irine başlayacaktır. Martta da he- ediyordu. 
yeti umumiyede müzakerata başlan Celse açılınca heyeti merkezi Tarife faslmda, ilen fllYlalm 
ması muhtemeldir. ye raporu okundu. aksine olarak, tarifelerin geçen 
Kazım Paşa bundan sonra be- senelere nazaran indirildiği, ev. 

yanatına devamla demiştir ki: MiLLi REASSÜRANSA velki seneler yapılan sigortala . 
-Bu devrede, bütçeden ma TEŞEKKÜR rın yekfuıu 5,000,000 milyon 

ada, hükUınet mühim bazı ka- Bu raporda sigortacılığın hu Türki lirasıgözükürken bu sene 
nunlar hazırlamaktadır. Bun- kuk ve menafiini sıyanet iki milyon lira kadar ziyade ol
laırın bütçeden evvel Mecliste hususunda müştereken sarfı duğu zikredilmişti . 
müzakeresi muhtemeldir. Bu mesai eden Milli reassüransa a Heyeti merkeziye raporun. 
meyanda muaddel icra ve if- !enen teşekkür olunuyordu. da bu husus şöyle izah ediliyor 
las kanunu, hukuk ve ceza Raporun tarife ve tali komis- du: 
usulü mu_hakemeleri kanun- yonlar kımında; Maliye, Dahi_ Bu iki milyonluk farkı, bazı 
!arı, taksımatı mülkiye ve !iye ve İktısat vekaletlerinin müşterilerin sigorta miktarları
memurin kanunlarında yapı- göstermiş oldu<>u hüsnü niyeti nı artırdığından bir taraftan da 
lacak tadilata ait layihalar şükranla hatırl~taırak, mesarifi yeni mü ·teriler 'çıktığından, eıı 
·ardıır.,, umumiyenin tenzili için teşeb- (Devamı altıncı aahifede) 

ı 

1 
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T aşnaklar - Hoybun ! 1 BERLER .. 
n.gilizlerin tahrikib !. ispanyada örfi idare kalktı Terki teslihat projesi i 

r 
Fakat en mühim yer olan payıtahtta hala devam ediyor Ruslar ne düşünüyor 

Kürtleri teslih veteşvikile toprakla-
rımıza saldırtıııaktan ne bekliyorlar Talebe.. feenevre mektupları 1 F!-ansada Cemiyeti akvam, Sovyet hükii B 

Seyft Rasftl: Erciş ve Zil!n 5 - İngilterenin harici siya Mevkufların tah- Cemiyeti akvam yeni kabinenin tine herhangi bir taahhüdü 
harekatına ıkör Hüseyin Paşa- setinde Asya petrolleri, birinci ı· . . . ve Irak t k"l" d " kabul ettirmek iktidarında deği rın 
mn oğullar1 Nadir Mehmet ve derecede bir mevki tutarlar.. tyesınt tSteyor eş 1 ine OgrU ın 
Ermeni İbrahim Şigo !le işti- Bütün Şaıik havalisindeki pet- j ce.n:v_re, 2~ -::- ~e:Wyeti Akv~ •• ~OSKOV A.' 26 ~.A. - . İz- !eri daha şimdiden baz~ rn~ 
rak etmiştir: rollerin kendi ellerinde bulun- · mcclısının dünkü ıçtımaında ,cemı- PARİS, 25 A.A. - M. La- vestıya gazetesı terkı teslıhat ler altına sokan bir vesıltl 

1 İbrahl·m Şı"go'. Samsunlu ması için hir bir teşebbüs ve yeti ak~ama taall~k eden vekıiletler val, M. Steeg ile M. Tardieu'yu meselesi hakkında sunu yazı- !inde göstenneg-e yeltendi ı;ı " meseles ıle de meşgul olmuştur. Ma- . . . . . . . . • 
t, Ermeni olup eski Rus zabit faaliyetten geri durmazlar; ni- !Qmdur ki trak artık vesayete iht'ya , zıyaret ettikten sonra ıstışarele yor. mıyetı Akvam azası de 
;erindendi. tekim Musul meselesinde de cı kalmad;iı zikreclilerek lnıriltcre ile rinct başlamıştır. M. Lava!, ak- "Gelecek terki teslihat konfe- den bazılarının bu iddiası 

Kigam yahut Kerem: Kara- gene Kürtlerin milli ve dini te- müstakil bir devlet olarak bir mua.I şam üzeri Cenevreden avdet ede ransrnın içtima mahalli ve bıı mile çürüktür. Sovyet •· 
köseli bir Ermenidir. Ağnda ku assuplarını !kabartarak istifade hede. a_k?etmiş!i. . Cemiyeti ı\kvam cek olan M. Briand ile de tele- konferans reisinin sureti intiha- ti herhangi bir teahhilde 

.1 F" • T" k ab'tl · d meclıaının bu r çtımaında bu muahe- f l .. .. .. il b hakkında C . . k k b · · d rl. velı"k etmı'ştır' . ettı er. ıran UI'. z ı en e 1 k 1 k on a goruşmuşt r ı emıyetı A vam me mec urıyetın e o 
de tcaçil edilecek ve ra ın &e ece · 'b" C · · Ak da 

. Bunla.rdan Şigo, Erivanlı Vo İıngilizlerin bu faaliyetlerinde sene ~emiyeti akvama kabulüne te- PARİS, 25 A.A. _Radikal meclisince verilen karar Cemiye gı ı emıyetı va~. 
1i sahte Veli ve aKraköseli Ki- kolaylık amili oldular. şebbüs edllc~ekt.i. İr~~ mua~e~esini Sosyalist grupu, kabul ettifi ti Akvama mensup devletlerin ~usyasına h~rhangı _bı~ t 
gam sahte Kerem ismindeki üç 6 - Kürtlere Hoçkis mitral- müdafaa vazıfe&• İngilız H~rıcıy~. ~ bir karar suretinde Ci:imhuriyet Sovyet hükumeti tarafrndan ser dil kabul ettınnek ıktı 
E . 1' . d M k ku l . 1 ·ı· "f kl zırı M. Hendersonun uhtestne dU§. u- ı . . d . . • deg-ildir. Hakiki t'erki rmenı ·' nısan a a u - yoz an ve yenı ngı ız tu e e- yordu. İngiliz nazm bu vasifcaiıu ya çıler arasında bır uzlaşma esası olunan m!italealan bazı sııyası . . . S h"'k 
mandam Fethullah hanın oğlu ri verdiler. Zavallı küı:tleri ate- parken bir noktaya cevap vermelc . na müstenit bir hükumet teşki- sebeplerden dolayı nazarı itiba- tki~lihıçın k onfvyet u d 
ile birlikte Halit ağanm yanına şe sürerek, ıkendi hesaplarına b · ti d kald 1 r f h .. 1 · bb" 1 im lı: 1.. d d k tes at o eransın a mec urıye n e ı. . ıne ınatu er tur u tcşe us e- ra a a uzumunu uy u !arı- ıi 

1
.. ml "rd" - il 

gelmişler ve Tebrizdeki Hoy- Kürt kam döktüler. İrak:ta bir takım ek~lliy.ettc bulu-
1
re yardım etmeğe hazır olduğu- na delildir. Cemiyeti Akvam '.P ~e uzu l1_ go ug 

bun teşkilatının delaletile "E- nan aııaııır vanlı.r.Ccmıyet&aknm mcı. b . . gı bır meseleyı ortaya a 
miri Leşker Hasan Han,, dan 21-Teşrinievvel930 tarih- hafili b,,. ekalliyetlerin istikbal -.em ı nu eya~ etmıştır. meclisi ne konferansın reisini hakkını muhafaza eder. 
müsaade ve vesika alarak Ağrı li "Fetdirap,. ta: niy~ti hak.kında teminat alın~adan 1 PAR~S, 2~ A·'!'· - . M. Bri: seç~ş ne ?e k~nferans~ ~opla- ranata müzakere ser 
Ya geçmı'şlerdı'r. Hasan hanın «Kıürtler ezildiler. Onları a- İngilterenın naaıl olup ta İrak .ıUkO.- and yenı kabıneyı te kıl etmesı nacagı yen tayın eylemıştır. tahdit t 'k · · y p 

metile bir muahede akdettltini amış hak•k . . .. ve azyı ıçın a 
Hoybun ve Ağn ile mütemadi teşe sürenler için ister Tüııkler turmaktadır. Mr. Hendereen bu bu- j ınd~ ~eısıcu?1hur tarafı?- İhzarı terki teslihat koınisyo yapılacak olan bütün t 
temaslarına dair elimizde kuv· ezilsin, ister Kürtler, netice suııta kendi hükilmetlle diter devlet dan tendısıne vakı olan tekife nu tarafından hazırlanan mua- lerden yegane maksat 1 
vetli deliller vardır. birdir. Onlar, ayni din, ayni ler araaında bir anlaşma hasıl olacağ. verdiği cevapta, Avrupa birliği hede projesini terki teslihat kon fiili terki teslihatı iflh 9f ·u f d ._. :n...· • • "'l Kral Alfonso .. 'dl dedi ı k:t ki bil . k"k k . b nd mı et e ra ının ·uırıuınnı o - u.m• n !· ra a . ecn~ ~nn va tet ı omısyonunun aşı a feransa iştirak edecek hükuemt ttıete uğratrftaktır. 

İraıııldarın Ağrıdan kaçanla dürmesini isterler.. Nitelcim . . zıyetl ~rilı edilmek ıstenıyor: Frah bulunmasının Başvekillik vazi-
n bidayette tev4cif etmişken K" 1 . Ağnd . oldu lspanyadakı vazıyetten son aa - İngiltere aruında İraktaki Fran f . . hd . im - · '-~ M M ı• k 
sonradan serbest bıraktığı iirt erın a penşan - günlerde gene bahsedilmeğe sız tebaası için bir ltll.H basıl olduğu esını u esme ~. aga ım .... n • ec ısı· mu·· za er 
ve bazı aşiretleri tekrar silah- ğunu, en tevvel dünyaya müj- ba§landı. Son bir iki gündür ge anlattılmıştır. Didaterdatara~~anktngtiltereı bl ırakrnd • ıyacab~lıd~ut:U~asında bu· 

deleyen ngiliz ajaruıı "Roy- 1 t 1 1 h b 1 . D rüllu" ve t&lya arasın muza ere er o un ugunu ı ırmıştır. 
!andırarak hududwmu: civarına ter., oldu. Tüııkler, bu muvaf- en e gra a er erı a - d ğ lat•lınııtır 
yerleştirdiği ise bütün Avrupa fa'kiyetlerile :İ!ftihar etmezler. nun talebelerinin derslerine de uş: .:ide artık lr~n iıtildilİ- PARİS, 26 A. A. - M. La- Askeri memnu mıntakalardaki isti 
matbuatmca teyit edilmiş bir Çün' kü ·ı k di .k vam etmiyeceklerinden, grev lesinde Cemiyeti Akvamın ileri ıilre val, Cenevreden avdet eden M. b d }" ti • t • d"l 
keyfiyettic. deşl~rid~~'. ~~e: iy~nbir d:; yapacaklarından bahsediyordu. ceği itiraz kalmıyor demektir. Artık 1 Briand'a hariciye nezaretini tek e e 1 ne SUre e taytn Ve eVZI e 1 C 

Bütün bu teşkilat, hazırlık aldılar; gördüler ki, ecnebi va- Yeni gelen telgraf haberleri de İralı: hükCl~etinin.Cemiyetl AknmJlif etmiş, mumaileyh bunu ka- Ankara, 26 (A.A) - BUyükılAk ve araziden vaz'iyet 
ve propagandalardan sonra itleri bir yere kadar gelir ve fe bazı yerler müste~n~ o~mak ~- ::::.'~~';!it;: =e.::~0:_, b~l ~ştir. M. 1'.av~l, M. Ma- Millet M~clisi .bugii? Reis v~i hinden ititıa~n vergi 
Ağrı harek!tınm ne vakit ve liket baş gösterince, .ortada zere her tarafta orlı ıdarenın rar verilmiı demektir. Fakat trakm gmot ıle M. Tar'tlıeu ye de neza li Nureddın Alı Beyın rlyaeetın cakttt. Bu müddet zarlınd' 
nasll başladığını, !kimlerin ne kuıt>anlardan ba§ka kimse kal- kaldırıldığını bildirmektedir. . Cemiyeti akvama kabulü meselesi retler tekli{ etmiştir. M. Laval, de toplanmıştıır. ail edilen vergiler iade ol 
gibi roller oynadığnu ve nasıl maz. Dahiliye nezareti taralmdaıı §lmdiki ~~e- ayn birlı: bahCemi~tir .. Bka

1
lbu sabah M. Magino~ il~ M. D~ Aıke~ "!emnu ~°!takalar? tıt. . . . .., 

neticelendiğini burada tekrar B h ekitta E ·ı ri neşredilen bir tebliğde ne fikir husustaki !"'"arı ":nca. . yetı bil - ladier'ye ve M. Herrıot nun mu nununa ıatirtaden ıstiınlak odıl- 1930 bütçeaırun muhteıP 
etmek lüzumsuzdur. Yalmz iih, :11 arll ·--A""~~tmeey~ de olur~a olsun ispanyada her vae.~eeeyeh ·umyetiumakıye ıçtimah-~ .... ere u~ meııııilini kabul etmiştir. ıniş olan gayrimenkul malların ve maddeleri arasında ııo0 rn ım ro er Or•-.om..uu• - ce .. w:. mı vam ~,~~ um bed 1 . . 19~ 1 . kil liralık .. k le 1 Kürt kardeşlerimizin ruhların- dandadrr. kesin siyasi iikir ve kanaatine miye içtimaı eyUUdo yapılacaktır. ö- • • ., • . e ~~nnın .1930 ve .J .'. sene sur . muna a Y 
da iblisler gibi çalışan gizli .. . tercüman olacak bir parlimen- nUmlUdeki eylCllde ak:tedileçelı: içti· Avrup bırhgı ve Rusya len butçelerınden memnu mm- sı ve bu miktard&? 240 bil' 
k tl · b .. 1 · • · d Kurtlenn, bwılan oasd olup . . • , mada buna Jı:arar verildi'" takdirde MOSKOVA 26 A A 1 takalar istimlak bedeli namile sür liranın memnu .. mm 

uvve enn u soz enmızı e- ta aralarına akiıklan """ılacak to tesısı hususuna hukumetın Irak hüldlmeti ön;•~üzd:kt 932 se- • · • - z- ıl k f ld t vi dil ·sı·ımlik ı.......ı-li nanu'le mlıd 
g-iştirerek yeni oyunlara ba•la- y-"< k ..,. · •· ·ıa d'I k ~ · etesi A birl'ği aç aca ası an es ye e - ı """"' 

- " bir şeydir. Onlar geride dura· a< .•yen azmettıgı ~ n .e ı me ncııinden itibaren Cenev~e müessese- vea~ya gaz. vrupa ı ınesi hakkındaki kanun liyiha· dafaa vekfileti kara kısmı 
malan ihtimaline karşı tama- rak saf dağlıları ezdirir ve son tedıt. Bu suretle mılletın elkiir1 ılne dahli olmak demektir. tetkik komısyonunda Sovyetle- .. k k b 1 d'l . . d rd fasla fevkalidl 
men bı···-·a1' ecnebı" gazetelen'· ' .. .. L- • b' . nn' daveti meseleıın· de Danıın· •• sı muza ere ve a u e ı ınıg.- sın e a,. an 

....,, ra mezarları ustiinde danseder- meşru ve .... nunı ır surette ız- H" d" t d tabi" - tir Buna nazaran istiınllk be- siaat olarak konulması nin o zamanki yazrlanndan bir 1 B' bi ku ,,,__ h ed'l · ı kt ın IS an a ıye ka ve No....,,.,. murahhaslarının · 
er. ıze r ~et ....,. ....... a, ar ' mı!J 0 aca ır, - -"'." . .. . . delleri istihkak sahiplerine icra daki kanun liyihası kabul 

kaç satır nakıletmeği faydalı bunu ecnd:>ileroe değil kendi Hük{Jmet umumi intihabatın AHMETABAT, 26 A.A. - davet aleylıindeki sozlerını bu- kill . h tı' ta . 1 k . tınıa' 'ha et • • 
buluyoruz: • , K . . k • • iz "'ı~ı..ıı i altında Sov et ve en eye nce yın o una re ıç nı y veırı 

aramı:zda bulmalıyız. Mesela serbest surette cereyanı ve h~t ongrenın ıcra ~"!1tes! . .asın 6'"~u şera t . . . Y cak tarzda garameten tediye e- Meclis pazartesi günü 
11 Teşrinievvel 930 tarih· bir,. aŞrkhlar İtilafı - Şark kesin kendi reyini vermek husu dan bulunan Gandinın katibı, bu ~us~aya karşı ız~ar edı~mış ba- dilecek ve istimlak edilen em- nacaktır., 

li Alman gazetesi "GJ.arus • Zei Akvam Cemiyeti yapmalıyız dak' h" . t. . k ..,. sabah serbest bı:rakılmıştır. nz bır husumet nışanesı olarak 
t d - .... --'- " . . sun ı urrıye ımn aı ıyen BOMBAY 26 AA 16 t ·~•-•·· tm ktedır' y k ı ung,, - yaz ıgı uzun ..,ır uüUl.a- Kürtler unu~amalıdır ki, -~e- ihlill edilmeyeceği hakkında te . . ' . . . . -. e~ı e e . . • ı• t • A b 
lede şu maddeleri zikrediyor: ref!i ~e mefahırle dolu Tun~ minat vermektedir. Bu tebliğ teş~:.vvel ~~e gayn ka- Avusturya - Macaristan enı po ıs eş 1 a 

l - Kürtler, İngiliz memur- tarihınden aıynlarak, ecnebı . . . j nunı itan edilmiş olan kongre-
larr tarafından teşviık ve para boyunduruğuna ginnek çok fe- ne~redıld~Jr.t;n so~ra !11.uh~lı.1- nin harp meclisi o zamandan VİYANA, 26 A.A. - Kont • •• •• } • k 
ile, silah ile, ümitlerle teçhiz ci bir ga.flet olur.,, lerı . yanı cumhunyet ılanr .'Çın beri ilk defa olarak muhtelif ma Bethlen, Avusturya - Macariıı- Polıs mudur en ve mer ez mem 
edildiler. İ • çalışan ve kral Alfonsoyu ıste- h ll d b" takım alay! .. , tan dostluk muahedenamesini } 

randa çrkan 7 kanunuevvel . . , . a er e ır ar ve nu ' .. . J •• f yr 1 O 
2 - İngiliz hariciyesinin di- 930 tarihli "Sclıend,, gazetesin- medıklerını gızlemeyen lı~kala mayişler tertip etmj.ştir. ı ~alamak uzere buraya gelmış an UÇ Sini a a 1 Y r 

rektiflerl. muc:bı' nce ·h~en bu"- d Aıbd"'k d' . 1 ...,_ K"' rı ne dereceye kadar tatmın et- S h . muhtelif mahallen'n tir ' . u·· . ı· "d" • ~.. e U• a ır l'ffiZa ı u.r ur- t·-· b'I' B'lhass _e nn - · Ankara 26 (A.A) - Hazır- bıta amır vını po ıs mu 1 T Ak ıgı ı ınmez ı a geçen i · ı · · d"I • ,. ~ün ngı ız matbuatı, vam dün mek:tılbu: 'h ·rı bb" 
1 

. d de bayrak merasım en ıcra e 1 - i miş idi. Hali hazırda 23,500 ki- !anmakta olan yeni polis teşki le merkez memurları ifa 
Cemiyetinin müdahalesini is- "Araplar derler ·ki. akıllı ı tıh~ /;:~e us e;ı ;.~na;~~ ~ miş, polis müd~halede bulunma! şi mahpustadır. Nisan ayı ile lat kanunu ile polis müdürleri lecektir. Merkez memuru "!.i 
tediler. bir adam akrebin sokWğu de- ;u ~' ~.ı;;ett~ ev/ 1 ~ 

1 mı§ mıştır. Maamafih, zabıta Lal- temmuz ayı arasında isyanları ve merkez memurları üç sınıfa ıniser olabilmek için all meli' 
3 - İranlılar harek.iUn mu- liğe bir daha parmağını sok- ır ç~ mu errıs ve a ~ e va:- baugh'ta 14 kişiyi tevkif etmiş- bastırmak için açılan ate§ neti ayrılmaktadır. Vilayetlttde za- mezunluğu şart tutulacaktıl 

rnddimesinde çak yardımlar maz.,, HalbUlı:i Kürtler ayni de- dır k~. ~unlar hala tahlıye edıl- tir. cesinde ehaliden 100 kişi telef 
; e kolaylrklar gösterdiler. likte 4caç defa ıkendilerini zehir ~e~ı~tır. lspanyol Darülfünun LONDRA, 26 A .A. - Botn olmuş, 427 kişi yaralanmıştır. A vrupada orman- 1 Ankarada bav• 

4 _ İngilizlerin Kürt hare- !ettiler .. Şeyıh Mehmet ve Şe}"h bırlığı bunların bir an evvel tah baydan gelen bir telgrafa naza- .. • • • • • • _ U 
katından bekledikleri şu idi: Slil-...narun ~emen her ..ıı.. liyesini görmedikçe talebenin ran Gandinin tahliyesi kararı li- LONGanDRdi~'.126HA_.A. ~ttihHudı- cıltk tahsılı şebıt}en ıhtif P 

-J- 6 ... .d 1 . d d . ki . d ki h 20 kO.met ı e ınt ı a İ A - Türkiye ile Rusya ara- başlanna gelen felaketler mey- ers erme evam e emıyece e zenne borsa a es am pu- k ' . . ko . . ~- Ankara, 26 (A.A) - ktısat Anlı: a, 26 ( Telefonla ) 
dandad Kürtı "K ,_ rini 111.n etmektedir. -·"ı.~elmiştir ongresı ıcra mıtesı nzasını kil . lık tah 'li . . ar 

;ma bir "Eta tampon,, soka- ır. er oyun, .. en van r...., ' ka ·ı ve olarak terbest ve etı ormancı sı ıçın Yamı.ki hava febitleri it' .dl''~' 
·• '. , Bolşevikleri tecrit etmek, di kuzusunun ayağuu kırmaz., . ALLAHABAT, 26 A.A. - yıkını prtııız bu aene Avrupaya göndereceği d ha ü ı.lh..A 8 .. 

B - Küçük ve devamlı mu- derler. Bizim ayağımızı ılaran- Madrıt, 25 (A.A) - Hueska Jawaharla Nehru serbeııt bıra- bıra ştır. 10 talebeyi ııeçmiı;tir. Üçü Avus e va m Btefal',..u-
harebelerle Tilı1dyeyi iktısa- lar, Türkler değildiır.': Yanlışhe ve Madrit eyaletleri müstesna kılmıştır. BOMBA Y, 26 A.A. - Ha- turyaya, üçü Franaaya diğerle- ~t ile Halk fırkası. nama" 
den zayif tutmak, sap Bağdattarı döner,, sözü çok olmak üzere İııpanyanın her ta YENİ DELHİ, 26 A.A. - vaı Ajansı bildiriyor: Gandi tuz ıri de muhtelif memleketlere gi lım ve terbl~e ~ ~ 

C - Türkiyeyi her hususta doğrudur. Filhakilka bize Bağ- rafında örfi idare kaldmltnış- Nisan ayı ile kanunuevvel ayla resmi kanununun ilga edilmeme dece'klerdir. tan;-,are cemıyeti namına:;. 
.,mkaveınetsiz bırakarak, harp- daıttan gelen hesaplann hepsi tır. rı arasında tevkif edilmiş olan si ve mukavemet cidaline iıti- Malatya hatb kagun~üs B. birer hitabe 
ten evvelki borçlann teıwiyesi yanlaş çdmııştır. Kürtler ağır ISPANYOL NEZLESi 50,000 kişiden 11 bini tahliye rak etmiş olan ve bu yüzden hap decektiT. 
hususunda uysal bir hale ge- bir feliket geçirdiler ve bu ne- . . . edilmiştir. Bunlardan 20 bini se attlmış bulunan kimselerin Ankara, 26 ( Telefonla ) - Ankarada kar 
tirmeik, İngilizler ile uyuşma- tice için çalışanlar da muratla- Madrit, 25 (A.A) - Madntın dükkan ve mağazalann önüne tahliye olunmaması dolayısile Malatyaya varacak demiryolu, 
nın daha ucuz çıkacağına, Türlı: nna erdiler.... her tarafında müstevli surette dikilerek tivarete mini olmak is kendisinin tahliye edilmesini mart bidayetinde işletmeye açı ANKARA, 26 - Bugtlı' 
hükilmetini inandınnak, (Devam edecek) ri hüküm sürmektedir. tediklerinden dola ı tevkif edil- kabulen istinkaf eylemiştir. lacaktır. kara' da kar ıyağıyor. 

Haftalık edebi musahabe-.• --- "Talinıi Edebiyat,, edebiyata Muallim Naci'nin "Demdeme,, metler ve bütün isimlerini unut übaİi ve bezr tecelliyatında ba- beıln edip üstat Ekıreınin ~ 
getiırdiği tahlil kuvvetile fikir terindeki adilik ve kabalık biz- muş olduklanmız hep bu dev- bayani denilecek bir tabiatta i· den geçerek geldiğini gör 

Üstat Ekremin hahrası 
ve mantığımızda, görüş ve du- de maatteessüf evveliyatı da rin mahülklarıydı. ~· Bu ce:eyan iyi şeylerle bir- o zamana kadar hep uııJ 
yuşumuzda bir dönüm noktası, devamı da meşhut olan sakin Ve işte bundan dolayıdır ki lıkte eskı zamanlaırdan gelen mahiyette kalan şiir husutl 
mühim bir merhale olmuştu. ve bayağı bir an'aneye ıracidir. üstat Ekıremin manevi himaye çamurları da sürüklüyordu. El- zı mevzulara iniyor ve şair . r 

Üstat Ekrem vefat edeli bu- kolay şöhret kazanıldığı ve ş!- B~ eser bir yeniler- Eskiler Hükftmet bu "Demdeme,, leri ve .riyaseti altında "Serveti Fü- fazı bile hislerimizi ifade eder· mını dağıtmıyarak hisleriol,j 
gıin on yedi sene oluyor. ~izde irin ilimden tef:ik . olıınmadıgı mun~şasına yol açmıştı. Kita menetmişti. nun,, mecmuası etrafında onun ken muttasıl bir remiz mahiye- mevzuun çerçevesi içinde v 
onda~ .kal~n hatıra~~.tesbıt et- za~anlarda yetı.şmış ~lan R~- ba bılhassa Hacı İbrahimin na- Fakat asıl menedilmiş edebi- ta mektebisultanidenberi takdir ti alan mübalağalara düşerdi. sif ediyordu. 
mek ıçın la.zım geldııp kadar za caı .z~d~ ~kre~ın edebı ~ahsı- dan kalemile şiddetle> . hücum yat üstat Ekremin salik oldu- ettiği talebesi Tevfik Fikret ve On yedi yaşındaki Recai Zade: Maahaza <bu şair eski ed,/ 
man geçmış demektır. yet'.nın ~kı faı:ık cephesı v~:- e~ldi ve ~~ai ~ad~ Ekrem de ğu hiBSl, hakiki, vatanpervera- sonra diğerlerinin i9tirakile "E . . . yatın tesirinden hiç bir z 
Namık Kemal, Abdülhak Ha dır. O bı~~debıyat hocası.ve ~s kıta~ını buyuk bır say ve sebat- ne ve milli diyebileceğimiz ede- debiyatı cedide., denilen cere- "Adabı rıza kaidei ışretımız- tamamen kurtulamamış ve~ 

mit, Sami Paşa Zade Sezai gibi ta~ı ~e. dıger . ~aı:aftan bır şıır la rnilıdafaa etti. biyattL Namık Kemal nefyedil yan mevcudiyetini gösterince- dir,, yatının sonuna kadar esıd-' 
o da azası maruf ve irfanlı bir murşıdı ve şaındır. Üstat Ekırem ilk mUnekkitle- miş, Abdillhak Hamit uzaklaş- ye kadar asıl edebiyat susmuş . man şivesinin tadına bağt• 
ailenin oğluydu. ~abası ~akvim Recai Zade Ekrem~.üç sene rimizden biri olmuştur. "Zem- tırılmış, yani ikisi de susturul- ve gene bundan dolayıdır ki e- Dıl'..e gaz_elhan olur~en ~ul- mıştır. Onun bu zevkte r';ı 
hane Na.~rı. Recaı ~fen?ı zam~ Gal~tasaray "Sultanısınde,, ve zeme,, ünvanlı şiir mecmuaları- muş ve üstat Ekrem tedristen debiyatı cedide varlığını hiset- landıgı kelıme~~r ye.vmı mana- mış bazı mısraları eserinde ti 
nının rıuns ı ve şaırlenndendı. sekız sene "Mektebi Mülkiye,, nın üçUncü cildinin mukaddime menedilmiş, yerine de ancak tirir ettirmez köhne edebiyat l~rn~dan t~~r~t .edıyor, me~a- güzel ve en payidar olacak O 
1847 de doğan Mahmut Ekrem de tedrisatı yeniliği ve ciddili- sinde· şiire dair güzel ve doğru biır milst'ebit havsalasının kabul müritlerin.in hücumuna maruz ~. kısvelennı ıp.yıyor?u. Muş- lardandıır. 
17 ~aşı~da, tıpkı Na~~k Kemal ği i~e talebe~i~e mühim bir t~- sözler vardır. Bizde şiiır hakkın- edeceği bir kararla Hacı İbra- kalmıştı. kulpesent ve tıtız halıle Recai 1 
gıbı, Dıvan tarzında şıırler yazı sir ıcra etmıştı. Esasen gençlı- da sonraları tafsil olunmuş bir him tayin edilmişti. Hükfıme- Recai Zade Ekremin şiirinde Zade Ekrem, Namık Kemal ve "Meclisi vasfında girystl ıf 
}Ordu. Onun asıl üstadı Namık ~i~ aktllaşmasından korkan o çok fikirler burada başlar. Üs- tin edebiyat varlığına müdaha- ki yenilik ne idi? Bugün bubi- ~.bdülhak Hfunidin yanında bil duğum maztJ1 / 

Kemal olmuş ve sonraları o da ıstıbdat zamanında mektepten tadın tenkit yolunda en maruf lesi en fena, en meş'um tesirini ze biraz garip görünse ve iyi an tun bu cereyanın karşısında ede Bir tabiattır ki kalmış I 
teceddüt edebiyatının mürşide çıkarılmasına da bu hocanın ta- eseıri de Menemenli Zade Tahir göstermiş ve meydan muallim !aşılmasa bile vaktinde bu yeni bi bir nevi protestantizm sade- zamanından banal·· 
rinden biri olmuştur. Artık "Ke !ebesine yaptığı göırillen büyük Beyin "ELHAN,, isimli şiir ki- Naci peyrevlerinin elfaz yığın· lik onun hayatındaki meziyet· liği ile durdu. Ve ondan sonra ~ 
mal - Ekrem -. H~mit,. ~esli tesir ~~be? olmuştu. Tevfik Fik tabı için yazdığı "Takdiri El- !arına, hep eski divanlardan ge leri gibi bir vakar ve çekingen- lıisler yeni bir cereyan ile alana Bir zamanlar üstat E .. ~ 
ve zamanı demek bır edebıyat ret gi<bı bır çokları ona gençlik- han" dır. Bu eser de Muallim len başı boş mısra şelalelerine lik hasletleriydi. Eski div&ı e- ya ve yeni bir eda ile söyleme- Alfred de Musset'ten ıtıll I 
tarihi mütearifesidir. !erinde duydukları bir hilnnet Naci'ye tarizlerile o meşhur mil bırakılmıştı. Şeyh Vasfiler ve debiyatımız nükteli ve irfanlı ğe başladılar. Ve edebiyatı ce- "Yad et!., manzumesi biıİ" 

Şiir ve irfan aleminde daha hatırası ile merbut kaldtlar. ruikaşalara sebebi vet vermişti. sonraları Müstecabi Zade İs- idi. Fakat rindmeşrep, hazan la didenin başka bir mecradan ne- soıa derece içli ve müessir 
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-üb8deıe işlCri Bltı aya kadar 
B~lediyede Gizli filim yeni tahrir 1 VilAgette 1 Mübadele Kraliçe [ Mahkemelerde 

Katil Zati Itf • f · larda Hangi mahallelerde Sıhhi işler Türk ve Rumlara Maarif Vekaletinin 
aıye Maru sınema d·1· ? . .. .• t" kt . d" ? •• fili )er varmış icra e ı ıyor. v·ı A Bel di tevzıah goruş u DO aı nazan ne ır. Mahkeme eski ka-

8 f • uzun m 'dise Fatih kazası mmtakasında ı ayet Ve e ye Dün mühtelit mübadele ko- __ Mu~llim N_aşi~e. ~fet H.m • 
e edıye noksanla- Son Agopy_mı yang~ ~~ali- üç tahriri müsak.kafat komisyo- bütçesinde sıhhi misyonunda Türk ve Yunan he- guzellık ~ralıçesı ıl'.111 olunma- rarında ısrar ettı 

ikmaline başladı si münasebetıle ~l~dıy:emala nunun hali faaliyette oldukları- • l • • . h • yeti murahhaslarile bitaraf aza sı dolayısı!e tah~dd?sdeden me Nermin ıbarında Hamdiyi öl 
B .- yete geçmiş ve b_u~un sıramag· a nı yazmıştık. Bunlardan merke iŞ er lÇlD ta SlS8t.. lar arasında temaslar olmuştur. sele Ma~nf _vek_aletın e _şu su- düren İıımail Zati evveke ağı 
eledıyece itfaiye noksanla- n teftiş ederek fılım a . . zi Fatih Nahiyesi komisyonu v·ıa Bel d" . ni Geç vakte kadar devam eden bu retle telakkı edılmektedır: mahk . f d 

ın tamamlanmasına başlan· başlamıştır. Teftişat n~~e~- Baba Hüseyin mahallesinden, ı ı::t v~ . e ıy~n~n.k~~l !mülakatlarda komisyonun me- Mektep muallirnleıri hakkın- ~~z; e - e°:ıe5.!... ta~:::k: 
ve altı bin metro horıum de bazı sinemalardan sa 1 ı- eŞ!ııremini nahiye komisyonu sc~ ~ ~esm: tanzımı ı ' saisisinin mümkün mertebe tes- da mevcut olan ahkama göre d-l 

5
. ~e ~ıc ~ ... - hk 

~Yaası için bir münakasa a- ı:~ıer çıkarılmıştır .Bu _meyanı- mezkiir mahallenin Velet kara e y ~ uzereb .. r. . d bilhas rii mevzuu bahsolmuştur. bir muallimin meslekten tardı eh~ mışbı. ~myız --~etm~ştic_s 
•"UllI • • .... aruf sınema a . enı sene utçesın e - . . . f . . k a ıren u u ... vayı •MIA2l ı ı 
Şer ,!:· Bundan !_>a§ikad ykı~d~ da Bey~l1:1'1un mrcliveni altı11da baş m~le~ınden, daSamAaktya sa sıhhi işlere ehemmiyet veril Ortada hiç bir ihtilaf mevcut ~çınb 1

1
fete mug1;yır bılr harel et Katilin 21 yaşını ikmal etme 1 

.•• ,,<ro uzunlugun a ı ı rının bınnın nıe k 1 nahiyesı komısyonu sa- kt d" b 1 d • alikad T"" k ,e u unması .,znn o up yanız . b b ubaffU de d 1 
iven alınması kaırarlaş- binlerce me11"oluk filim çı r. -rayda Keçi hatun mahallerin- m~/"I~ ıri hh" b""t . Ru ~h~~ sah" 1ar. ur v~ mesleğin vakarile gayri müte- ~= ~~ ~- ı ~-· bu~ na .l 

lttış, sipariş edilmiştir. · mış müsadere edilnıiştirnd. ~e den cm1ik tahriratına başlamış 180 ~~- sı B {1~ u ;~~ıne. ~m ıs 1 bliıp e~a~ı a nasip harekette bulunanlar hak ; e ~r. u~ " "lmi~r at1 
Diğer taraftan Almanyadan ' makinelerinin bulu ugu mezkilr mahallelerinin • .ıra.. e e ye sı ıyesı . para ve eta ve~ı n ~v kında nizamen mevzu olan ceza ce~ 3,. t~ rar g~ ""·-· . 

lll bir "tf . .. ha sı celbi ma od 1 dan ba•a yerlerde lar ve . . 1 diır H _ ne 700 'bin lira konmuştur. Bu zıatından başka komısyonu ış- (tekdir) den ibarettir N••ide yeti hikıme elki kararında ıs·· 
ı aıye müte BBI beton a ar r- . bu nısfını ıkmal etmış er . a etl hhi . . b"" b" 1 de 1 k lmadı " . 1 . -s d k vrakm • . ile karar ·1 . ti«' Bu husus- . hık bile olsa filım - - .. komisyon sur e sı ye ıçın utçcye ır ga e n mese e a gı ış e- Saffet Harumm güzellik müsa- rar e ere e tcmyıse ıa 

ta Alnıan;:~a~i~lçimizle mu- r~memnu oldu~U sinema : !!ı~a~~ip1:-ı!den teshi-- milyon liraya yakın para kon- ~ tabii bir ce_reyanda olduğu bakasına iştiraki iffete muga- desin~. kar~~ v~§tir. 
~ cereyan etmektedir. Da sahiplerine şiddetle ıhtıN" olun l"t örmemdrte, bazı heyeti ih muştur. soylenmektedır. . yir bir hareket değilse de mes- Katil Husnu 20 buçuk 
ht \ıaıı kimseler de mütehassıs rnuştur. . . : ı!eter mahallelere tebliğat BAKIM YURDU ~cak para tevzıatında ~~- leğin vakarına münafi olduğa seneye mahkfun oldu 
~rmdan bahisle belediye- Diğer tanıftan bcled!yc• ~ı- d y "hmali görülmekte ve kiracı Bunun 35 bin lirası sokaklar sızl~ga meydan ve~~ek ıçın şüphesizdir. Kendisini bunu . .. -O 
Ye llrıt hizmet etmitler isede lim depolan hakkında bır talı- 1!-~a komisyon azalarına elle- da dilenen, köprü altlarında !>" ışe e~s olan emla~ Tapu takdiı; etmemiş olması bidayc- k .. B~n hır muddet evvel 
~ mütehassıs olmadıkla matname yapılın~ karar h:~ rinde mevcut kontrat ve evleri yatan fakir ÇOcklara tahsi~ olun ı~elerindc:ı .~e .:'erg! kıymetle ten esbabı nruhaffefeden adde- ::ıd::ı ı::.:~ıdt!n S:~~ 
rr l!!Ja .. 1mıştır · ,...:r Daimf encumen bu eli ktedir muştur. Bunlar için bir bına a- nnın malmudurluklennden so- dilmişti · ancak vekSletin nok- . .. ~ 
C ...., · nnı,. .. · · tir Bos gez rme · ru1m ı.. ·· ··Imcs· d ' muhakemesıne dun agır cezad errah h tanesi- susta faaliyete g_e~~ş . ·. d . Komisyon azası evleri geze- ranmaktadıır. Bunlar toplana- ~ına ~ goru ı o- tai nazarı ve telakkisi kendisi- d dil 'ftir Müddei 

~aşa ~5• medreselerden bınnm fıl1:1;11 .. e na öre vergi tarh etınele ~· b~ evine götürülece'k, la~e.te~tm evvelce ~- ne tebliğ ve tefhim olunduktan ı;_vam e ~ . ·. .um 
nın teftişı posu haline ifrağı da düşunul- ~~ fken hariçten bakarak ~şe ~e _ılbas olunacaktır. Bu gi ~!1 edıl~~. mud~et ~~rf~nda bı- sonra da bunda isrııa; etme~ tek ~~- ~~?ugu !d~~sın~ 

lla}k F k İ tanbul teşki- mektedri. n . t rh etmek mür.ıkün olma bilerın ılk tahsil çağında olma- tınlemedigı ve aglebı ıhtımal al- dir cezasının tatbikini istilzam R u.sn:~~ ~zı~ ktıyor .. 
~ t ~ ası s h et rei- .. f k ve~gı a mlik sahiplerinin aley sı şarttır. Bunlar mekteplere tı aya kadar noksanlar tamam- etmiştir, bu da yapılmıştır. eıs tı . ~ şey soy ~p 80 

ıi Ali ~!yıee ~ee~~ a:Isından Askerı a. a~u~u den· t~gı v:e ehazine lehine tarhiyat gönderilecektir. Bakım evine !anarak tcvziata ~şlanabileccji Maarif vekaleti Naşide Saf- !ı':1~eceğını sqr~~ı:!;un 1: 
'l'ekirdag" meb'u:U Cemil Bey Fatih Askerlik Daıream ecli. ııne aınak için hariçten görü- alınanların aileleri olup olmadı beyan edilmektedır. fet Hanımın muallimlikte kal- _,._ :ımtilyaptı.ıı-1 • .ıh nlae cıl j dliu . . . M M T afından kabul • yapm b" b" ba g" ı çocukl d bakmadık . . d bu . . ıwu as e yap '"fi• a § 

vali Muhiddin Beyle bı~lık B. . . ar . . resmi ce- len mükemmel ır ına~m - • _arma ne en _ . . Şımd~~e ka ar tevzıa~tan mak ve ya Avr~aya ıptmek yordu. Müzakereden ııonra hı 
te Ccrrahpaşa hastanesine g:ıde tıp 13-1-931 tar_ıhınde N h zen dahilen harap oldııgu anla lar~ '!4hkı~ oluna~ak ve çocuk ıstıfade ıçın 13,000 Rum mura- şıklarından hangısı tercıh ede- yeti hikimc karanm verdi 
ttk paviyonlaırı gemıişlerdir. ride ile ilan cd.ılen 1741 0:ıs., şıJmıştır. lar aılele~e tesli~ ol~k caat etmiştir. ceğinden henüz resmen haber- Hüsııü bin Arif yirmi sene al 
~tane sertabibi Riiş.tü B. ken askeri af _ve tecıl kan~u!1:ka- Bir hafta zaırfın~ yaptıkl~ı bakımları ıhtar e?ılec~ktır. Bunlara verilecek para ycku dar değildir ve müsabakaya iş aya ınahkOm olmuftu. 
dılerine refakat etmiş, ıazım kerlik daıre ve. şubel~. ııon ta:harriyat neticesınde komıs- Bu çocuklara .ailelen bak~az nu 150,000 İsterlinden ibarettir. tiraki tardı müstelzim bir hare- • • 
relen izahatı vermiştir. Hey'et dar eden 2 _incı mad~=~yc yonların tak~ir etti~leri_ ~rada laır ve a~~l:U- ise bakım evın- Müracaatların arkası ay sonun- ket olmadığına g~re, bi_Ia mezu Adlıy~ ema?et daıre• 
haı~ede görülen intizam ve fikrasuıdaki maddeyı__ !lefinin nazaran emlak sahiplerının ve de 0 çocuk ıçın yapı.lan. ve yapı da alınacaktır. niyet Avrupaya gıtse bıle, ken- sınde sırkat : 
1Clnizlikten dolayı beyanı mem bağlıdır. AWuıdar ~ukeatla iız- recekleri vergi miktarları he- lacak olan masraf aılesınden a- Garbi Trakyada alakadar disi hakkında tart cezası tatbik 1- tanbul Adli '-'= · 
11 .... , l . muraca " . . k d 1 nacak . . .. t . l r a ye UUlllSJDm a 
-.yet etmiştir. hemen şube e~~ t olmaları mem hemen şımdıye a aı ver- .1 ~~ ımtına gos enr e mülk sahiplerinden vakı müra- olunmayaca!ktır. kasındaki aıdli e emanet od 

1 Şehir meclisi şubat bu kanundan mııstefi dikkrinin aynidır. Bunlar ~e- ı~e tahsilı emv~I kanununa tev caatlar 200 kadardır. Şu kadar ki, bu tarzı hareke- Ik" 'qamy 0 ı..,;!c, : 
• • ilin edilir. . .. . meyanında yanında bazı harap_ olm.uş bına fıkan para tahsıl olunacaktır. Maamafih mülk kıymetleri tile muallimlikten istifa etmiş :~".eıa:a:mdan 
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. ıçtimaı FO:- ~=eti kanunun l~n vergileri tenzıl edılmekte VEREMLE MÜCADELE itibarile Türklerin isti!tkaklan, ad~olun~ca~ından. ~ ?kit ~~- r:~ yakalanmıştır~ Ça=· eı ' 
ır §Ubatta toplanacak oÜl!1 askerlik müke ve 106 inci mad-ıdm. . . Büt ede Veremle mücadele Rumlardan fazla oldugu muhak :ın:ıf vekale~~~endısı~ı:ı ta~~lı a meyanında elbiacı,., tabaı ' 

Şehfr ~celisi için hazıır!ıklar ik 86; ~9, 90,_ 98 olunduğu veçhile Bu vergil~r 328 senesınde. ya cemiy~tinc 20 bin liTa ayrılmış kak görülmektedir. ıçın sarfett~g.ı mcbahgı faızı~e ~. bir miktar para ile ba . 
illa.! edilmiş ruzname hazırlan deJeriııde zıkr b" bulunanla-! pılan taharrıyat altın para iize tır E 1 . d eremlı"le Esasen Garbi Trakyadaki is- beraber velısmden veya kefilin eşya daha vardır 
ıııı~ .... t ' · alı hizm~te ta 1 • d ld • "hetle hilkft · v enn e oturan v ' h ·1 bb.. d ktir • • be -.-.c. lk celsede 930 sene91 cez . dahi ·ı eclilmistir. nn en yapı ıgı cı . : r 0 b" r 1m t H"lali tihkak sahipleri dağınık mınta- den ta sı e teşe us e ece · ı 
re 8_abı kat'! raporunun müzake Jarm fiillen r ;de ve kÖy- met bu gibi emlake altı ?1ıslı a~r:~a~i~ av;uk;!r ır.içi~ 10 kalarda olduğundan bunlar için Bu m~sebe~e v~~Aletin Harp malullerinin 

sıııe başlanacaktır. Kanunun he ilin olunduğunu z~ ya~JllJ§tı. Eshabı e1!11ak!8n ·bin lira verile~. müracaat müddetinin temdidi- her tarafa hır tamım g~nde~e- b" t bb" •• 
Tek t k • terde neşr -:C omaballin idarehQ bırı yemden yaptıraca_gı bına 25 b" li 1 ne lüzum görülmüştür Komis- rek badema ne mualımenn, ır eşe usu 1 

a 51 ırıutazııınımn . hakkında Maliye şubesine ma· ın ra sana~oma ayrı . . .. all:k etki- ne de talebenin bu kabil müsa- Harp malulleri cemiyeti ht, 
datelediyece tek taksi ha~; yetiftce ve ~bi :!::~ liimat '\'erdiği takdirde kargir ~1~· ~atak adedı de otuza çı i0

: ~~:~ ı;;~:ea~i za~- bakalara iştil'aklerine müsaade yeti merkeziyeai evvelki gt 
tetkikat bitmiş, son ta . • buJunan!ar tçın mm haneler iki sene, ahşaplar bir se- ar ~a f:Ir. · . a . 0 olunmasını ve keyfiyetin bilu- içtima ederek bazı mukan-erı 

Yapılarak t r tname daımı . b lunduğu konsolosluk veya f brika ve imalathaneler 5 10 bın !ıra da burada kimse- da Türlt ve Rum alikadarlara lak d l b"ld" .1 . "ttiha ett"ğ" gı"bi Balkan, bar 
ellciiın a 1~ . · Yakında ki u · kaim siyast mc- ne, a • siz kalıp ta memleketlerine gi- tevziııta başlayacaktır. ~um~ - a ar ~~a ı ırı mesı- 1 z ı 1

• 
bud ene venlmışnr. bunların yerıne b veralı:a sene vergıden maaf tutulmaf- de . 1 n1 b" "k" .. Şeb . • de tevzi edilen eta nı teblıg edecegı haber alınmış umumi: ve saır harp ma16llcr: 

~ ilin edilecektir. Yalnı~ ev rnurtarca tutulacak za 1~ •. tadır. Bu gibi emls.k sahipleri .. ~emı~ ? .a aırm ır 1 1 gun- . .nmız . . - tır. nin de istiklil hacbi miailli t 
"elkı ilanla bu defaki ilin ara- sile tesbit olunduğu tarihten ıtı Maliye subcleırine malumat ver ku ıaşesı ıc;ın ayrılmıştır. blı ~k~sı mıktan 40,000 1 mi.i- KRALlÇE JSTlFA ETMiŞ kaüt maa§llldan istifade etmtl 
~ geçen zaman nisbetinde .__._,üç ay zarfın~ dehaledt ve mcdikleri takdirde bu maafiyet Ziraat bütçesi tecaEvızbdil~· . . . AVDOLUNUYOR lcri hakkında ve son tekatit k 
.. ...,d . . ittir .,... ~·· · · miıracaat e en- i . f d k d · l ta ı tevzmtmın para ıp- "bin d .. 

c:ı __ et temdit eddılbaece hus. usi sicile ~yıt_lıdçeııuı istifade ederler. ten stı a e etmeme te ır er. Ziraat bütçesine de çok ehem den evvel biteceği ve komisyon Güzeli ,j, kraliçesi intihap c- ndunu temkaucıi.i edice"lrnierecat uzer:lAJ· 
""il zamanlar a zı 1 dahı tcC1 h • d k" . t "lmi"ir N"" f" . . d 1 dilmi" . 11' N "d ha en t ' d!L ... u otoıııobill d k . çıkmak er . dd .zarfında dehalet ve Beyoğlu astanesın e ı mıye verı ~· . umune ı- mesaisınin normal bır hal e o - ş rı .. •n mua ım aşı e 1 "'- 25 dan efıra 

~ere beleder. e ta s!.yecaat et- Bu mil et .....,.;y-'- müddetin "hti"IA c1anlığı, haşaratla mücadele, da duğu temin ediliyor. Komisyon nıma, Maarif eminliği istifa et- yapı<Tlan5 aı"' zaml B t YI 
tı.:_ ıyeye mura --"-caat ....... "".,,... ı as 1 k h vanat . . ..h. 1 bakmak dır B ruz ıo ıyor ar u '" ııı -~ler . .. lunma- IJJl.I'~ • "haren geçecek mız ı ay ıçın mu ım hey' eti umumfvesinin toplanma miş nazari e ta . una v1. 2 :ı..ıı:ı-- • müeae 
trı•~ ıscde musaade 0 jnkizası~~ --~~' nnda ahkamı Beyoğlu zükur hastahanesin tahsisat konmuştur. sı ic;in Tevfik Kamil Beyin An- sebep, mazeret göstermeden bir 10 5 ~...._ede ....... ~~ ..... --~~ 
~ar. ""ddet ıçuı °""'a d k 1 ih'"''" hakmda --- · · h f "" dd 1 · · hususıy ıqu.,...,....,.... , .... .., t' _ .. d ınu . bik olunacaktır. e vu ua ge en ..... s - b karadaan ırelmesı beklenıyor. a ta mu et e memunyetine t rfih zamlarının intan hı 
~yYar esnafın gun e- ıtanuneye tat ki tahkikat ikmal edilerek, bu Tale e arasında şubat iptidasında komisyon ri- uğramamış olmasıdır. nke dae bbü" bal 

- b"tt" ptak" f · h ' ı· · k"k · · - · m tqe satta unmı lik kazancı E . kanalizasyonu ı ı ~~. ı r~po~ t~ tış ~Ye ı ~cıs tet ı at yasetini M. Rivas deruhte ede- . Emın~k kararını vekalete bıl üzere Ankara a bir heyet-.. 
b. r yıp . E- ligıne verilmıştı. Tetkikat bıte- cektir direcektır. . . Y . . 6~ 

c uelediye bu sene de seYY~ _ Kanalizasiyon ın§aatının rek evraki tahkiki ye Müddeiu- :;oı_ı z~rda mekt~pler- · -- - • - - -- • .. •• derilmcs,ıne k~ ~tir. 
te&rıafın kazanç mikt~nnı tesbı i cihetine isabet, eden kısm~ mumiliğe gönderilmiştir. Firari ! de ıntı~ar vak aı~~nın çoga~ Maarif vek;li cevabını Hangı esnaf kuçuk . H!""p malfill~ ~ .b 

~larnıştır. Beledıye esnafın rkP 1 edilmiş, kati mua~lesı veznedar heni.iz ele geçmemiş- Si maanf vckiletının nazarı dık h ı d t c· addedilecek? yıesın~~n ~ara tevzı ~dfğı : 
gayrı safi varidatı ile piyasayı ı ma t r Eyip civan şıddet- . katini celbctmiştir. Vekalet bu azır a 1 a ır man bınncı defterde ıaımle 
tctk"k · h p yapılmış ı · • ek tır. • K"" ""k · 1 ·· 1 uka et b 1 b" L ı ederek vasati bir esa . • Jar yağdıgı zaman - S kaf'I d "tti meseleye azamı ehemmiyet ver- ANKARA, 26 - Maarif ve- uçu tacır er unvanı a tm- m YY u unmayan ır " 
çıklrnuştır. lı y_a~~~ baskınına maruz kal- on . ı e e gı diğinden bu hus~sun tetkik edil kili yaptığı tekikata müsteniden d_a bir z~ tef.riki ve ~~förle- sım ~ ~alO.lleri ~ tev~ 
. ls~~nbulda seyyar esnafın serıY a idi. . . Mu~t~lı~ Vekaletler h.~sabı- mesi için müfettişi umumiler- maarif işleri ve maarif ihtiyaçla- nn b~ zu~r~ye ıt~al edilıp ber- atından ı~~fade e~dik~e~ 

Şıındılık kazancı as"ari 75 ku- maktd kanalizasıyon tesı~a na tahsıl ıçın Avrupaya gondc:" den Ali Canip ve Salih Zeki B. rı ve nasıl calışılması lazım gel- bcrlerın kuçuk tacırlerden adde den bu gıbı malftllerm ısın 
~tan başlarnaktad°:r. En yük- Ba

1 
~=:Wına ?1ini. olacagı ril~ lise ~zunlarmın ~n kafı- ler tavzif edilmişlerdir. diğinc dair-bir rapor hazırlamış dilmeme~ esnaf arasında kılü- lerini ha~i defter mercii &idi 

ek kazanç da günde CiOO kuruş t~ setle kanalizas•Y°"; ı~şaatın- lesı de tahsıl edece~e~ı memle- Müfettişler mekteplerde ta- tır. Raporda matbuatın lüzum kalı mucıp olmuştu. d~ koıru~yonu mahaw111aa b-
tur. cıhe •f 1 bu civar ıstıfade et kedere hareket etmıııtır. lebe . '""'"§ ve al ta h . eti bilh k d _ Ahi b 1 hali dil dırılecektıır. M dan en az a d ki 'f . . nın ya'l'",,. ç ışma rz- ve e emmıy assa ay e ren u mese e e - y l hberi 
<ıır aaınafih geçen seneye na- miş 0ıacaktır. Unkapanın. a a- Maan te ıçtima tarını, haleti ruhiyelerini tetkik dilmiştir. Vekil Bey bu raporu miştir: Sennayesinden ziyade a ova re 
rııi~sey-r.ar esna~ın _kazan~ tasfiye ha~uzunıın da e;ı;; ':!zı İstanbul ilk tedrisat müfet- ederek hazırlayacakları raporu Sıvas meb'usu Aiaeddin Beyin mesaii bedeniyelcri ile kazanç Seyrisefain idaresinin Yale 
zahn ı yuzde 10 nısbctınde a atı bitmiştır. 1;1fa~. te e çalışıl- tişleri dün Maarif müdürü Haıy- vekilete göndereceklerdir. raporuna cevap olarak fırka gru temin eden ve kazançları ancak va kaplıcalannı tamtmaJı: mali 
B~tır. . . . d ye- noksanların ıkm dm~ günler dar Beyin riyasetinde içtima e- Müfettişler bu meselede doğ punda okı.ııyacak ve izah edecek- medarı maişctlerine kifayet c- sadile vücude getirdiği kitap, 

nide ~.mukabı! şehr1!11ız 1: ma maktadır. Bunlar a belediyece derek ilk
0

mekteplere ait bazı hu nadan doğruya vekiletle temas tir. Rapor maarifin programı o- den esnaf küçük tacir addedil- mal edilnriftir. Yakında sdaırı 
~d·~ ç~k. bı~alar ı:!:w- de bitınİŞ o~ak k:fr susat müzakere · · tir. edeceklerdir. lacakur. aıckteclir. caktır. 



) 

ı 

( 

1 ,, 

ir, 1"1iz;cılı, Edebiyat, 
"'- ws ,...... u•Ô o ı u _........,. u-.nıu..........._...,.._.,,......,..,..,..,._ • ._. .-. ............ ~.........,........_ .. ,.._...- ;::.::;;.,,....,.,.., _____ .... ______________ ..,..,..,.., ___ --"" 

.ı•ıı·ı
19y~·t ı- Tiyatro Hayatı 1 ret gemilerinin ketenden kanat tulabiliriz. Mesela şöyle diye-JI. ~ /arife eğiliıp se!fimladıkarı, mez miyiz? 

- muhte§em yelkenli gemileriniz- "Sıcak çorbamı üflesem, ak
~ rın umdesl "hilliget" lir Tiyatroda tercüme le beraber engin denizlerde do- lıma §iddetli rüzgarlar gelirdi: 

Mektepliler müsabak 
lllllHfllftlNlllllllW...~.uDUJfll 

Avrupa Birliği 
S Nı 93] /aşıyor.,, (3) Bunların denizde sebep olacak- 88 inci haftanın 3 üncü!ÜI 

27 K A 1 meselesi Görülüyor ki bu iki tercüme- /arı felaketleri dÜ§ÜnÜr de sıt- nü Galatasaray lisesinden 
iDAREHANE - Ankara cadde•I _ 3 _ [*] de de üs6pça büyük bir fark maya yakalanmış gibi titrer- Orhan Esat Bey kaz!inınıı 

il. o: 100 Teıe;rat aclreıi: Milliyet, t.. vardır. Bu halde bir tercümede dim. Bir kum saathıde kumla- Yazısı şudur: 
l1 ,nbul. Bi.r eseri ıbir lisandan digeri- "aslına sadakat,, , öyle bazıla- rm hareketini görsem, hatırıma • Efendim, 

Telefon num·.raJ..rıı ne naklederken, iki üslup biribi- rının zannettikleri gibi, virgül- deniz altındaki kumsallar gelir ldarelı· bı"r ev kadını LI 
.atanbııl 24311 - 24312 - 24313 A Haftanın en mühim haı> rine karışır: sıl müellifin üs- !ere, noktalara ıkadat' aslında di: Büyük bir servet taşıyan hiç şüphe yok :ki, "Avrupa tıı 

lubu, mü~ercimin üs!Ubu... nasılsa öyle yapmak demek (Andre) min k$1raya oturduğu- F d lig-i,, müzakeratma davet eı1 
Şüphe yok ki mütercim en zi- olmayacag-1 pek aşikardır. As- nu görür gibi olurdum: kendi - ransı.zca an -

f memizdir. 
yade müellifin fikrini muha a- la sadakat) o dilde o dille ko- mezarını kucaklar gibi, seren E 1 ı· k ,__ t K d' t t il af ı Malu"mdur kı' bu fı'kı"r, b kl ··k llef · B . ' • . . d" ğ" d - vene ı ço Ouı,..nuş ı. arı ı. ra e masr oraya yazı a-
zlalbeetmebe e ıı:ı:u e. :ır.d unk und: nuşanlar içın nana ka~.tedkı.~ı- ~~e ıkamk urg1 asın a:; a.~lad~~~~ e.: koca, ikisi de gençti. Biribirleri- cak, her gün hesap tutulacaktı. dan bir müddet evvel, Fr 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

!:. 1 ayiıfı 400 kuruı 800 kurut 
rı i n 750 ,, 1400 n 

ll ? u 1400 n Z7~ ,, a ra r mutercımın e en ı yorsa işte o manayı mum un gı1ere um ara gomu ugunu · k . 1 d B h 1.. F k d b" d r h' h"k' iması ld - k d 1 k b ·k· d"" ·· - d"" Bilr kT · nı ço sevıyor ar ı. umu au- a at orta a mevcut ır para Hariciye Nazırı M. Brian , 
Gelen evrak geri verilmez ısa~~ st ıp ;e a ~n.:1 °b. 0 . ugu a ar tam 0 ara eı;-ı .1 uşunur ukmdd 1 b" 1 ıseye g;t- bet ne kadar devam edecekti? .. yoktu. Kadın: fından ortaya atılmış ve bil 

1 :.ıii~ı!"!:n.,::~;:1;. ~~ "7:.: ~a:~y:i· ı:::m~::~~~~an1

~~= ~;e~:~~n~:1;;a~~f:e1~:i 
1:;= ::1f:a~a~~h~keft k:;:;:~ ~it,~= Bkunbu. khimak~ktemin ed~k~ez . . F:ı-- -D.trat oldarakKne yazaca~ız?. devletler tarafından esas iti 

dd. .. 1 d b . ' . · y k 1 d 0 hl"k 1. k 1 k' at ır ı at varsa ı ı genem ıye sor u. ocası, aşagı yu rile kabul edilmişti . .kin miidiriyete miiracaat edilir. tea ıt tercume er arasın a a- kılde çevırmek demektır. o - atır ı. te ı e ı aya arı ı b' "b" 1 . . k d"kl . 'd" k d 1 k· T k"T' kd" . d 
Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini zı farklar görülür. sa aslındaki virgüle, noktaya nazik gemime çarpınca, içinde- ın. ır ennı ço sev 1 en 1

· 
1
•• arı .0 aşara · -· . . eşek .~ut~. ınn: ga. 

Bundan evvelki makalemizde bağlanarak anlaşılmaz bir şek- ki baharatı dalgalara dağıtabi- Delikanlının oldukça ~arası var- -;-- Işte._mesele bu degıl mı, run çok şumull~ . oldugu aşı 
bahsettig-imiz cümlenin asıl met 1 km k d k deg-·ldir lir ipek kuma•larıma azgrn su-ıdı. Bu parayı, çok faız . almak ya ... dedı. İrat bulsak, masrafı bulunan ıbu bıdık Avrup 

e so a eme 1 
• ' " hı ·ı b' · ·· - F k t Ak C tn" tın" dahil ni İngilizcedir. Bunun Fransız· İşte size bir cümle daha: /arı giydfrebilir, hülasa bir an- rsı e ır !'ere vermış . ve epey ona gore yapacagız... a a . - van:ı e . ıye . e 

caya bir tercümesini geçen nüs- . . • , , . da servetimi mahvedebilir zaman hakıkaten çok faız a~ş. - Ben, onu da buldum. Her- devletıne münhasır kılınmıştı 
hamızda arzetmiş idik· "Je n'ıraıs , plus a 1 eglı~e, İ " .. 

1 
i . b .. 

1 
k .,, 

1 
tı. kesin pek beğendiği gerdanlığı- İtalya, Almanya, Yunanis 

Votre esprit vogue ;ur l'oce- ~a'?s. supdpos~r, ala vu.e du.sarnt 
1 
şt~ 

1
cu; e er~ ot ere a~ a- Bu servetin verdiği rahat sa- mı hemen satarım. Bundan ala- gibi Avrupa siyasetinin mer 

an oiı paradent vos vaisseaux edılıce e pıerhre quedıe vaıs tou dşı ır ab ed oy;'ak" an mad~da~ yesinde karı koca, her türlü eğ- cağım parayı defterin işte şura- sikletini taşıyan büyük devi 
' cher des roc ers angereux, ımız u ur. o sa, zanne ı 1 . edi k d d . ler Bri nd muht sma er · 

aux voiles. majestueuses,. seig- ui heurtant le côte de mon ği -daha doğrusu zannettiril- ence hev~s.lerini tatmın yor- sına ay. ~ ~~m. .. . a .. .ıra v 
neurs et rıches bourgeoı~ des q e~til navire dis erseront mes mek istenildi-ği- gibi, Shakes- !ar, gezebıliyorlar, seyahate çı- Devrısı gun genç kadın gu- n ceva~ta.!fu:ikıye v~ ~~sy . 
flots dominant fes petits na- g . ' p ,. · d "dil" kıyorlardı lerek kocasına: da bu bırlıge davetını ısteııı 

.l:.ul etmez. 

Bugünkü hava 
1 ün hararet en çok 14 en ız 8 

d«ece idi Bugün hava Poyraz 
•sccet ve kapılı yağmurlu 

. • . ,. . epıces dans es flots, et de mes peare ın esenn e ta at yap- · . d lerdi 
vıres marchands quı s mclment b d 5 1• h b'l,• t 1 mak deg-ildir Bu rahat ve huzur devam e- - Ben, dedi, deftere yaz ım. .. 

B• '"k" t! d l ·ı d ro ese oe a ı,ıeron es . Ged ıı- O be b" SoQgunlerdeC«ıevre'det ıraz SU une evant eux avec eurs .ııı es e eaux mugissantes bre! redui- Kezalik daha evvel bahsetti- derken, biribirlerine olan mu- r an gı sattım.. n ş ın 1 Ak. C · · b .... · 
toile ' ' ' h bb ti · d ı h ·1 frank verdiler Ne yapaynn? anan vam e11Uyetı u w b " . ront mes richesses a neant. ğimiz cümleye de şöyle bir şe- a e erı e o anca araretı e ·· . . · ·· h · 1 ·ı 1 lın 

Gazetelerin verdiğı ha ere Ayni Ingilizce metnin bir de Bu cümlen. n baş istif~aın kil verilemez mi? devam ediyordu. Ne biribirleri- - Ah, ne fena ettın? .. Bız, o- t ım mese e ı e meşgu o 
ire Darülbedayi rejisörü Er- şu tercümesine bakınız:' şeklinde deg-11·1 e~efy ı, seklinde "A.klmız engin denizlerde do ne ağır bir laf söyledikleri ne de nu pahalı almıştık.. . . . urB. . d C . H d o 
ğrul Muhsin B. Brüksele git- "V • ·t' r • 1 

' ' • .. 1 · .
1 

Ne p 1 ? Sen ıyı bır rıan urtıus, en ers 
iş ... Mumaileyhin oraya gidi- ' , ot re ame e~t agı e~ su başlıyor. Lakin Darülbedayide laşıyor: Muhteşem yelkenli ge-ı kar~ı .karş~ya ... ?'eç~~>, .. yuz erını . bl ya ~ ı;;ı· .. Motta ve' Titülesko'dan müre 

1 o~ean: elle .Y suıt vos arges oynanan eserin mütercimi ter- milerinizle beraber... O muh- ekşıttıklerı gorulmuştu. ış u uncıya a ar .. - ke komis on mesaisini ibi · 
tıirlı; tiyatrosunun menşeleri va!sseaux,~ur, dans leur suberb~ cümesinde bunu şöyle yazmış- teşem yelkenli gemileriniz ki Fakat bir gün ansızın gele~ Kocası ge~?anlı~ın satılma- mi~ ve so/: iki zatın muhale! 

ı .kkındaki bir toplanmaya işti- mature, v"guant. sur les flotı;, tır: dalgaların sultanları gibi deniz bir haber, her şeyi altüst ettı. sına çok teessuf edıyordu. . - T" k' R 
k imiş. Belki yanlış haber al- semblent fes seıgneurs ou fes . . _ Karısı· tıne ragmen ur ıye ve us 

dı O d d p ·se gi- . . d "Nazik gemime çarpınca ba- ferde salımr!ar, rasgelen ufak Genç adamın servetıru yatırdıgı D d:_. . . nın davetine karar vermiştir. 
[Sim ı·r.f"l rahakkan ad arteıt bbu prem_ıcrs cıtoyen~ es m,ers,det haratımı dalgalara sacıµ ipek ticaret gemileri ketenden ka- müsesese iflas etmişti!.. Artık - e ıgım gıbı, ~e yapa- Bu karar dünya . siyasetiud 
:ı ses ı ı m ın a e - domınent sur le peup e es , ' . . / ·ı 1 1• 1 b 1 f . h • d t 1 yım? .. Amcama mı muracaat e- .. . . · b 1 ak . . / d kuma§larımı azgın sulara gıydı- nat arı e on arı se am ar.,, ne o aız, atta ne e ya ırı an . çok muhım akısler yapmıştı\' ta u unac mış. menus navıres, quı eur ren ent . . . - . S ,. 1 B 1 1 b b · deydım?... • . 

h bl h e et Pas recek, hu!fisa servetımı bır anda Bız burada hakespeare ı ter- para... un ara era er, gezw, K 
1 

"Ik" Mesela Fransa'nın Temps \ Be1ki burada oto.' " ' ı kaza- un um e ommag , ' . . .. . . - 1 - d d" k ı· ocası omuz arını sı ıyor- . 
yüzünden yarım kalmış olan sent pres d'eux emporte~ par 

1
mahvedecek odlan fehkl~1~e/ı kay~ cu~1ek detmf ıybor~bz. B

1 
ı~acnalheyh~ eg1edı:ımege e ve a etme azım du. ' . J?feb~.t~. g.~zeteleııı _buna mRub3

5 J _ ·ı _ d ı· (J) arı hatırlama an, ı ısey-e gı- ne ı e a u ı are erın tas ı ı ge ı. · lı gorunuyorlar. Bılhassa u ~acakcılar" filminin bazı ses- eur, aı e.. e 111 Ne olur dedi amcana mü , , ş · ·k· -t .. .,y, 1• karşılaştın- dip bu mukaddes taş binanın yolunda yazdığımız cümlelerde, Genç kadın bunu öğrenince, - d h h' f'f k' 
1 

d ya'nın iştirakini Beri.in - J?O' parçalarını da fırsattan bilisti u ı ı ercume .. b T . d b d f d - ·b k d" .1 d racaat a a a ı a ır ı.. M .. 
11 

. ·ı 3. 

ie Cevı.rebı"lı'r Bu"tu··n bunlar nız Fı'kı"r ma"na esas hep bir manzarasını gore ı ır mıy ne e u e a yaz ıgımız ı are- ocasına en ışe ı e sor u: K d b' .. 1 d" F ma - oskova muse esı t e 
' , d" ~ ( ) 1 d tm k b . . . . . . k d" a ın ır şey soy eme ı. a !"'- d .. .. 1 N l - y 1 b oldui;u halde ifade ne kadar de- ım.,, 4 er e ısrar e e mec unyetın- - Demek hızım ıçın artı ı- k k • d b" kt ..... a ar goruyor ar. e o ur 

i alarl:adar etmez. anız u ğişm'iş olduğunu derhal görür- Şimdi ıbu cümleyi -sanki de değiliz. Bu, tercümeye teşeb lenmekten başka yapacak şey a~d~o B geç~e en ~r d me up olsun, bu karar çok doğrudur 
;ahattin bizi memnun eden .. .. 1260 tarihlerinde yazılmış bir büs edenin kafasını yorarak bul yok!.. ge ı. u me. tup, a ının ~- Türkiye ve Rusya bugün Av 
·afı, Darülbedayi ismi altında sunFuz. .b. İ .

1
. meclisi vaıa mazbatasının girift mağa çalışmakla mükellef oldu- o zamana kadar yaşamak i- casından gelıyordu. Genç a- pa ile çok yakından alikadaJ'' 

:anbul Belediyesinin neşretti- ransızca gı ı, ngı ızceye . . . . d .b. k - b" d" B !ki b .. ı . . . . dın: d 1 .. 1 -k·ı· k r kT ıbarelerını tahlile er gı ı- a - gu ır şey ır. e u cum e- çın çalışmak mecbunyetını duy . _ ır ar. 
tiyatro risaleEinde küfür say- cum .e .~e'>. .~ atı, k e ı:;ıe t~ş 1 ~:·· sama ayırıp birer birer zihne !erden daha parlakları da ibulu- mamış olan kocası: . - Sem ~cam çagırıyor, de- İnhisarcı bir zihniyet ile dil· 
.mm kapanmış olmasıdır. vd._lsd. ıtbı. 1an.ke_çto ~a ın o an dı: yerleştirmeden, manasını anla- nalbilir. _Hayır dedi bundan son- dı, heme_ıı gıt... . . şünmiyenler için buradan dalı3 

Ne devri• ? ı e ı e, ı ı ercume arasın k . ,_,, d , Fak t muhakkak ola bı'r şey ' ' Zengın fabrıkacr ona bır ış b .• b" 1 b k: d f k 1 T"' k · ma ım"'"nı var m~ ırr a n ra · çalısmağa başlayacağım. . . ' . . ta ıı ır şey o amaz. 
~ a ar ar. o ursa, ur ~~ gı- H lb k' .. trf h' l - varsa, bir tiyatro piyesinde her' B d h k "b' biri bulu- verecektı. Delıkanlı, gıdıp, gel- ıBirlil!in gayesi bilhassa şu 

Bizim spor aleminin .. , Mak- bı g~r.ek kelıme ve gerek c~mle a bu. ı mue ı ' ıç te anTa cümlenin -ihtiva eyledi.ği fikir en e 1 er eks gı ı ş dikten sonra, sevinçle karısına: noktalarda toplanmor-
.reli, Şerefi tanırsınız ... O yal- teşkılı hususlarında Garp lısan- şılmaz ır şey yazmamıştır. as k d "k k l - h' rum, ça ışır, azanırım. - Amcanı haberdar etmiş- . •J • ıı·· 

!arından bambaşka !bir sistemi vir ettig- i asrın centilmenleri a- ne kadar ydu .se .'f dan att~!P hıs Genç kadın, calışılarak kaza- 1 - l\.1ılletler arasında sul u 
: spor işleriııi deg-·il tarih ki- ne a ar enn ı a e ettıgı a • sin.. · tın •-
ılarını da karıştırır. Ramazan olan bir lisanda fark olmamak rasında muteber olan nezaket al k d · ' . 1 1- nılan para ile her arzunun yapı- tetntn e

1 
ene .• 

l evvel bı·r ye,rde fasulye pı·- mümkün mü? ve zarafet dairesinde, başlıca Y ned'nla a~ldg~.'.'.1ş 0 ursa 0

1 
- labileceğine hiç ihtimal veriyor - Ne yapayım?.. 2 - ktısaıil buhrana c;areıer 

f 1 - , b' . h 1 A t , h l'n" sun- ı enı ıgı zaman ana- "d'' -· Fakat gerdanlık ta gitti... bulmak . d R d Bu arkın var ıgına da ır mı- şa sı o an n onyo nun a ı ı 1 b" k"ld im 1 mu ı ır.. H be d · . . .. . 
ır yıyor u.. amazan a oruç sal ister misiniz? (Venedik ta- tasvire çalışmış. 'Anfonyo'nun şı ~~. ır ş~ 1 e yazı ış 0 ma- Her halde genç kadın içinde - ayır, n onu satma ım. B~ her ilı:ı ~esele d~ Tu:~;-
maz amma tutar gibi görü- cici) bundan tam kırk beş sene denizde bir çok gemileri var. sı Buzumu. ~r. d ha k 1. 1 bir iztırap duydu. Kocası, genç ~an~ göste~diğ~~ on ~eş ~in yenın gayelermden ıharıç degı . 
·, zavahiri muhafaza eder .. evvel bir kere daha dilimize ter Bunlar türlü türlü tehlikelere d unun 1~ e,.. şl la _ısaT~ akr kadının hınçkıra hınçkrra ağla- ,_ran k' evdiv~kce d~ para rrufarce er dir. 

1
. 

razı yerken ben de birisi ile .. . . . d R" ~ 1 k:ıu a uzunca .. an cum e erı ur - Fak ... en en en ıme tasa et- Sulhçuluğumuzun kıymet ı 
. 'h d . 1 . hakk d cume edılmıştı. Hem o zaman- maruz ur: uzgar ar, ma o- -, tab"ati e u durarak böl- masm1 bekleyordu. at genç t·-·' dı H t ea· . .. .. . 
;ı tan e~ır en ın a ki mütercimi sabık Rüsumat E- turma, taşa çarpma ... v. s. Bun çenın ı n y . . . kadın kocasının boynuna san!- ıgım para r. ayre ı~rsun bır tezahuru olan bu davet, be~ 
nakaşa edıyorduk. Aramızda .. Ha S r B f d' "di !arı birer birer ele alarak her bi- mek, ayırmak, kısımlarını bınbı d D 'd" k'. değil mi? ... Demek karın, ıdare nelmilel siyasetteki mevkümiZI 
ihtilaf şu idi: Ben bu devirle- mB ınıd f sdanD 

1 ~ılb edye ~dn 1 ı · rini birer teşpih ile karsılaştı- rine bazen tekrirlerle, bazan ı. eBı ıd. . . ne olduğunu bilirmiş... pek güzel izhar ediyor. 
T d vri tun devri ve de u e. a a .. aru e ayı e .. oyna .. • · · , (ki) edatmdan istifade ile, hele - en e metın ve cessur o- . 

• das. eld • _ ç 'dd" edi nan hır tercume var. Bu cumle- rıyor. Ruzgarı hafıf bır nefes t" t d ç k defa yazı dili ye lacağım. Hayatnnızın tarzını Ekler Tıyatrosu 
• evrı o ugunu ı ıa - . "k' .. d k' k'll .. ·ı kuma oturmayı bir kum sa ıya ro a o -
··d O b" d" d'" .. d . d nın ı ı tercume e ı şe ı ennı ı e.' . . - rine hakiki konuşma dili ikame değiştiririz. Elimize geçecek pa Telef. Beyoğlu 845 

um. ı or uncu evlil' a d bu a a a yoru . atının hareketıle taşa çarpma- , .. · · · y o R .. ·· 
oldu"unu iddia ediyordu Ni- e r Y Y zı z. · · · ' · .1 h etmekle bağlamak zarureti var- raya gore geçınırız. unan peret - evusu 

g ,. . :. "Aklınız, merakibi cesimei yı da kılısenın taş bınası e a- d Kadının amcası zengin bir Olimpia - Kantioti - Riçiardi 
ret Şeref ın ihtısasına mura- b h . d b 1 b h . tırlatıyor ır. . . . . . S , .. d.. .. f 
t k d 'k d'" d'" ·· a rıye en u unan -ve a rı · .. . Ancak bunları düşünerek ya- fabnka sahıbı ıdı. Fakat o zama an at mu uru Alex. Artado e arar ver ı ve or uncu h" · · "ki · ı· Bu pek o-uzel anlaşılabılecek . "T · 
d · ı lmad - _ mu ıtte yetışıp geçtı erı se ı- . . . .~ . . - pılan bir tercümeye hakiki bir na kadar delıkanlı bu adamla da Bu akşam erezına ve Na-
evır o up o ıgını sor / · k d 1 k ti · fıkırlerı ıboyle -artıstın agzın- . - . d · 1 " ( ) , C d"· ne erın eten en o an ana arı . -· • ~ tercüme ve bir say nazarıle ha- ıma eglenır, arkasından aıma po eon operet . 

'"··E ev~p vedr ı. p· d .1 le kendilerine tazimkarane bir dan dınl~rken degıl, hatt~-. ~- kılabilir istihfafla bahsederdi. Kadın: Yann "Hepsi Dişarı" (Revü) 
- vet. var ır.. ıyaz evn surette verdı'kleri selamlara na kurken bıle anlaşılması muşkul . lbrahı'm NECMi A .. t d p b "At" A a lan" 

FELEK - · · · .. - b"l - mcama muracaa e ece- erşem e ına p ş 
il olan -azametli gemilerinizin hır şelul altında soylemege ı - -· S . l ( t) ------------ r· ? gım. em yanına a sın.. opere . 

Bu ıkşanı saat 21,30 te 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
SAMARDJI YUNAN OPERET 
TRUPU tarafından ve Mıımızel 

Lıutari iştlrıklle. 

TO DlA VOLO PEOO 

Y armkl çırtamba akıımı 

IGLIKIA NANA 
perşembe akfımı 

BAYA.DERE dıköy Sürcvv• sinemrn sah gnun yanlarında dol.aşıyor.,, (2) me~ ne ~zuı:n ".'ar·.. . Teşekkür Diyecek oldu. Fakat cesaret Cuma 14,30 ta "Hepsi Di!'l-
U Ç ü R L' 1\1 "Aklınız, dalgaların asli ve Boyle bır fıkrı '!'urkler kend~ . • . . edemedi. Genç koca, zevcesine: rı" (Revü), 17,30 ta "Hristina" ::::::::::::::~ 

"Con Barimur. tarafından Sesli zengin efendisi gibi ulak tica- aralarında nasıl ıfade ederler· Hilalıahmer İstanbul mer~ezındcn: _ S dedi şimdiye kadar (operet) 21 30 ta "Kabarenin • 
·kılı film. ' Biribirlerile konuşurken nasıl Fıtratı mümtazei şefekatınden ev- . en, 'd f p · .,, '( ' ) Bugün saat l 8,30 te matine olarak 

'angaltı tiyatrosunda bu akşam 

Komik Şevki Bey 
Sabık Darülbedayi "e dram beyotl 
stleri birlikte bir gecede 2 piyes 
-a, aşk, namus, facia 3 perde 
re Züp '1elcr vodvil 2 p'!rde varyete 

(*] Bu mal:ale seri; inin 1 ve 2 numa- .. 1 l ? B - k l velce mebzulen müstefit olduğumuz hiç defter tutma ın, masra ne- rısesı operet . -
soy er er. unu araştırırsa e - di "d d" b'l · d -·1 c · 21 30 "ilk A k" raları 24 ve 29 /canunuevvel 19JO tarih- b b k .. l 1 d k _ Türk tüccHrı muteberesinden Sabun r, ı are ne ır ı mezsın, egı umartesı , ta Ş 

Ji nüshalarrmrzdadrr. ette ll tr ız cum e er en ur cu zade Mebmet Şakir Beyefendinin, mi?... . (operet). 
(3) Ven•dik teciri: M. Şükrü B. bu kerre de ~er~ezi~ize dört .nevi - Niçin bilmeyeyim?.. Bil- Pazar 14,30 ta "tik Aşk" 

(I)Traduction de Letourneur-P 6 S 5 de ve 1100 bın yuz !ıra .~ıymetınd.e d ··-renmek zor mu- (operet) 17 30 ta "Hepsi Di•a-
. · . · 74 top manıfatura teberruu suretıle mesem e, og ,, !. ,' " D T 

(2) Venedik taciri: Hasan Sırrı (4) Venedik tadri: M. Şükrü B. ibrazı fütüvvet eylediğini kemali fah dur? rı (Revu), 21,30 ta La aın 
B. S. 10 S. 6 rü şükran ile arzu ilan eyleriz. Evvela bir defter tedarik edil- a !'Ermin" (operet). 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

meşhur viyolonist 

VASA PRIHOOA nın 

YEDA KONSERi 

'ICa sahide; neşemiz kalmıyor ,-- - Kaç defa söyledim değil 1 - Ne olur biraz piyano ç~ I Jı: - -- 1 ce hayatta ve kararlarımda i-ifı 

iiiie9~~~~~;;~=~~~~~=~~~i-
1 Bakın siz gittikten sonra bir mi Rıdvan? .. Sen söy!le. lın... - Minnettanmzız.. muvaffakıyetsiz gecem oluyor-
kadeh bile içemedik. Ve .. İlave ediyordu: - Çok yorgunum. Başka bir - İhya ettiniz!. du ! 

- Teveccühünüz efendim.. - Yoo ... Şüphe altında kal zaman olsun... Hele Rıdvan Bey durmadan Ben de şaştım ve, 

Bes hasla var l 
Dedim ve bunun içindir ki, 
ı orada bıraktım ve ben gene 
ı sofrasına döndüm!. Ve .. Ge 
Jıükmediyordum ki, ben onu 
ıkınca gidemiyecek, döne
' girip odasına yatacak. 
Ertesi gün de bana yalvara-

- Affet Belkiysl 
Deyecek. 

* * * 
Rıdvan Bey çok içmesine 
men dayanıklı, şenliğini mu 
aza edebilen bir adam. Ona 
3iğim kadarını başkasına 
miş olsaydım, çoktan sızar, 
-ıyayı duman gibi görürdü. 
yati Bey bile, az çok sersem 
ıişti. Kafası ikide bir gözle-

btem 1ZZET 
rini yuma yuma göğsünün üze
rine düşüyor, sandalyede kendi 
sini zoru zoruna tutuyordu-. Hal 
buk.i, Rıdvan Bey şendi, diri 
idi, konuşkandı. Ben sofraya dö 
ner dönmez: 

- Aman Harumefendiciğim 
gözümüz yolda kaldı.. Baksanı 
za Hayati uyuyor. 

Diye latifelere baş,ladı. Haya 
ti Beyin gözleri sahiden kapa
nıktı. Bu lafiları işidir işitmez; 
yayılc bir ağızla: 

- Y oo.. Y oo .. Vallahi değil. 
Daha benim uykum yok. Yalnız 
lıktan şöyle bir rahavet geldi ... 

Dedi. Rıdvan Bey devam et
ti: 

- Hanımefendi, siz cılmayın 

Dedim. Hayati Bey: mak istemem... Dedim, söyleniyoıxlu: - G~liba Nüsretin hak'.ıı 
- Aman bu çocuğunuz ne Bilmiyorum niçin? .. Rıdvan - Sizıe harikuiade güzel ve - Hayatımm bu gecesini var ... 

kadar da yaramaz şey. Çok geç Bey uzun uzun, manalı manalı yeni plakllarım var, onlardan ömrümün sonuna lkadai unuta- Deye söylene söylene doğru 
uyudu değil mi?.. arkadaşının gözleri içine baktı, çalayım... mıyacağım Hanımefendici - yatak odama ıyürüdiim. Laleye 

Dedi. ondan sonra cevap verdi: Dedim, dinletemedim. Israr gım... ternıbih ediyordum: 
- Evet amma .. Ben size dar - Eğer imkan olsaydı Ha- lan değil, sanki bir bardak su - Sizinle görüştüğüme çok - Dünya yerinden oynasa be 

gmrm... nımefendiciğim,, onun söyleme imişim gibi kolaycacık beni iç bahtiyarım.. 1ni uyanacağım saate kadar bı-
Böyle söyleyişime ikisi bir- sine ibille lüzum kalmadan em- mek için gösterdikleri bol işti- - O kadar çok bizi kendini- rakın! 

den şaşırdılar. Hiç beklemedik- rinizi derhal yerine getirirdim.. ha hoşuma gidiyordu. ze ısındırdınız ve bağladınız ki, 
leri bir söz oldu. İılk önce Haya İnanınız ki, imkar- denilen şeyi Bu, bir kadının en zayif nok eğer sı'k sık sizi raıbatzız eder
ti Bey göz kapaklarmı zıorlaya bulamadım. Hatta, Nüsret Be- tasıdııf. sek bizi affetmeli ve bunu sizi 
rak; kaldırarak sordu: yin tayini benim inham ile de- Onun içindir ki, çaldım ve .• sevdiğimize bağışlamalısınız .. 

- Neden? .. Neden?.. ğil, meclisi vükelanın kararı Söy(ledim!.. Daha neler .. Ne kompliman-
Rıdvan Bey de ne söyleyece- ile dldu ... Bu ta~inin ehemmi- * * * tlar? .. 

ğimi merakla bekliyordu. yeti var. Bağdat valliliği ile \Bana: * * * 

* * * 
İlk gözüme çarpan şey, Nüs-

retin yatağı oldu. Boştu! 
Bakmdnn: Odanın hiç bir ta 

rafında da yok! 
- Acaba başka bir odaya gi

ripte sızdımı, ne oldu? .. 
- Neden olacak?.. Nüsret sadnazam Paşa bizzat alakadar - Allahaısmarladık... Onlar kapıdan çıktılar, 

için hiç çallışmadınız. Arika.daşı ve meşgul oldular.. Dedikleri zaman sa.at yediıyi de: 
ben Dedim. Dışarıya çıktım, ses

lendim: 
mza en ıbasit bir işi yaptırmak Ben, hakikat ne olursa ol- geçiyordu. İkisi de bitkindi, iki - Oooh .•. 
istemediniz... sun gene düşündüğümü söyle- si de damarlarını tutuşturan Dedim, geniş bir nefes aldım. 

Dedim. yordum: şehvet alevinin hızı içinde bu- Ömrümün hiç bir gününde bu 
- Vallahi değil.. Vallahi - İsteseydi-!liz behemehal nalnıışJardı. Birisi elimi bırakı- kadar yorulmamıştım. Nüsretle 

değil!.. Kaç defa söyledim.. Nüsret İstanbulda kaılabilirdi ... yor, öbürü tutuyor, ağzına gö- uğraş, onlarla uğraş, bir tayin 
Dedi. Rıdvan Beyin ş,ahadeti * * * ürü,yor ve... Çürueoek kadar emrini geriye aldırmaya çalış 

ne baş vurdu: İkisi de yalvardılar: e!llerimi öpe Öpe söyleniyorlar- ve .. Hiç bir şey yapama. Bu ge 

- Lale!.. 
- Lale! .• 
- Nüsret Bey nerede? .. 
O da uyku sersemi: 
- Bilmem efendim. Odalarııı 

da yok mu? .. 
Bitmedi 



öhretlerin sukutu 

• 

Futbolda profesyonellik kolay değil Hayatlarını dinleyeli~ 
lngiltereden başka yerlerde profesyonel kulüpler 

iflas etmek tehlikesindedir 
Atlet yıldızlarımız kendi kalern

lerile bize anlatacaklar 

• 1 

1 f 
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r 
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Seyyahlar G~~.~z. Divanı harbin kararı b~gü~e kald-;- Sigortacıların Hava şehitleri Birtev 
• • ( Baıı brinci Mhifede) {Başı birinci sahifede) Tevkif müzekkeresinde dini kongresi (Ba~ taralı birinci lillhifede) 

Amenka Harbıye Eskişehir, Kütahya ve Afyon tayinini isteyorum. Diğer maz- siyasete alet ettiği ve bu suretle ( B al b" . . sahiied ) sesi d - Kuleli lisesi, c - Maltc- Ce d t . -:-Je 
da geliyor Karahisar valileri ve kumandan nun H~osköy.~uht~ı ômcr, Jl'.hali !ırkasınd_a rol oynadığı ~ tar ırıncı . ~ pc ~ f - Hava Gedikli küçük V e ISmın 

nazırı şala taka! dahili d Horoskoy camnndc fıkrc fesat zikredilmektedır. son olarak da hayat sıgortası zabıt mektebi g - Fırka muzilca- k •• • k ) 
Bu ~kşam saat on. dokuzda ~azi ~z'.1: refaka;: etmişl~r~r. katan !az İbrahimin_ hareketin- . J:Iakkmda tahkikata devam p~l~_n yirmi seneye.taksim 5I, h - Bir pi;adc tabunı, i _ Bir omurııst ya 3 

Brıtanık trans atlantık vapur- Reisicümhur Hazretleri bu- den harbeırdar oldugu halde ve edilıyor. Gene bu meseleden do- e?ıl~e~ı ıcap eder~.en b~ s~ne- süvari bölüğü, j - Bir topçu ba- Şehrimizde yeniden 
~ larile şehrimize 436 Amerikal gu""n saat 16 da U""ag·a 7 kilo- sık sık Horosköyüne giderek layı Sami, Hasan, İsa efendiler nın bilanç~s~da g~~~erılmış ol taryası, k - Bir Polis taburu, ı - münist yakalantnl§tır. 
l' h ı kt" "" halk ·k t · t" b h'"'-"- · · d ·· · kil masından ılcrı geldıgı kayde- M · seyya ge e~e ır. metre mesafede trenden inerek ın tarı a a ın ısa mı Uı<u- ısının c uç ımam sorguya çe - . . . , ckteplılcr: isminde olan bu adam, 

Vapurdakı seyyahlar meya- şeker fabrikasını gezmişlerdir mete haber vermemesinden va- mişlerdir. Bu 3 kişi tevkif edil- dılmı}tı. Darüşşafaka, Erkek Muallim mı müstearile şurada 
nın<la sabık Amerika Bahriye Fabrikanın vaziyeti istihsal ka~ zifcsini ihmal etmiş demektir. memişlerdir. MAL RAPD_~D1 NE VAR? mektebi izcileri Fcyziati lisesi propagand ktadJ! 
DUIIl Mx. Niutun Baker ve re- biliyeti pancar mm~akalarında- Bunun da hareketi Türk ceza lDAM KARARLARI SUR- . B1;1 rapor muttefı~an kabul e- izcileri İstanbuİ lisesi izcileri detin üzer· a Jakmaı 1st811 

~ fikası, Belçikarun Amerika sef~ ki teşkilat ve faaliyet hakkı d 'kanunun 233 üncü maddesinin ATLE TETKiK EDiLECEK dıldıkten soı:ra malı rapor o- Kız ve' Erkek ameli hayat mek~ d b" ın e ızı b 1 
ri Prens Alber Delinyi, Cemahı malA .. n. a ikinci fıkrasına tevafuk ettiği! kundu. Gayrı melhuz masraflar t b' · ·ı · G 1 li . mm a ır mecmua da ıı 

r umat almışlar muessesenın ANKARA 26 D" h d 1 ·ı b.. ed 3 595 ı· e ı ızcı en, a atasaray sesı tur Keza C d t .. hel• ri müttehidei Amerika gümrük . "kbali ' nı ve diger maznun Pasaköv , - ıvanr ar o ayısı e utç en , ır_a · ·ı · · , ev e şup 
L Jeri ba§ hakimi Mr. Yorj Wel- ıstıd . hak~da ko~uşmuş~r muhtacı Abdurrahman ag-~nm- bin idam kararları meclise gele- fazla sarf olunduğu, bu açığın ızcıMen. . .. 

1 1 
k evrakı da hamil bulunma 

. ır. Verilen izahata gore fabrı- k ·· tl ... tkik ·· k iki" d k tılm 1 · crasım şoy e o aca tır: Ga . ler, Nevyork ve Boston mılyo- kanın . . . . . ise maznunların köye gcldikle- ce , sura e ... ve muza ere- sene e apa a çare en-
1 

Saa 1 d F . zetenın ı.erede ta 
nerlerinden bazıları da bulun- . su ihtıyacı tcmın edılmış- nndcn hcberiolduğu halde vicda den sonra infaz edilecektir. nin de bulunduğu yazılmıştı. a - Sellini~ _ı eT atı? parkı, Be tahkik edilmektedir Ce 

k d tir. • . . Af• d ı·ı .. Dl l Raporun bu noktasında aza- yazıt, ye, aksım ve Maç- . l .. . - . ·. "" 
ma ta ıır. UŞŞAK 26 A A R . . nı kanaati temınc kli ı c ı go- V ANI HARP BALIKES - .. · kadan atılacak toplarla mer sim ış e muştagıl degildır. <>' 

'; Amerikalı seyyahlar şehri- cümh H~ etle: u· a~ı.. . :ı- riilemcdiğindcn onun da berae- RE GiDECEK MI? !ar gulere~: . başlayacaktır Bunun üz~e yakalanan komünistlerin 
mızde bir gün kalacaklar müze ur r n ş~ ıs s- tini istiyorum İZMİR 26 Örfi "d . - Bu bır ncvı moratoryom . . k . b . 

. . . ' yonunda kendisini hararetle al- . .,, . • · - 1 ı arenın ' di dular M r merasım kumandanı olan İstan- emcsıne u sabah agır 
lea~~ea~aı:!etsk~~:~e~:r ~= kışlayan halk kütlesi tarafından İddıa okun~ukt'f sonra r_eıs t~~di. ~~~ ilin ~emiş- :u~~=fi~~ kab;u o~n~~r~ bul Merkez kumandanı, M-erasi- devam edilecektir. Müd 
y k t dşc klerdı'r y y s-elamlanmışlardır. mi aznunlmlardıll:_ bir ddyeccAkble:i~ıl o- tir. Bır. ıkı gunc kadar ıl!nı muh M. PIYOSUN NUTKU mi açacak ve merasim yerinde mi bugün iddianamesini 
;cee ece · T d. . upo a gırusoru. ugatemeldır . . bl 1 h hi .. cak C .. · T .. l k . ren en merek 20 dakika ka- . t kkel r - lunduktan so • Ruznamcnın dığcr maddele- u unan arı; ava şe tlennı ve tır. evdctin vazıyetı 

ercuman arın no taı dar halk ile bilhassa şeker ve zi- nı c hl c~ agvo tın ··-· ~ ŞEYH ESADIN MOR/Dl rine geçilmeden M Piyos milli bütün şehitleri seliimlamağa da kilerle alakadar görülınC 
nazarı ne merkezde ? ral kooperatif etrafında konuş- ra 1ii'k er c tem:ıı c ~ı~ını MARUF AiLELER reaSııürans namına.söz aldı ve vet edecektir. 

Şehrimizdeki tercümanlar·- muşlardır. şcyledi ıR~ınkarı anmayazıdı~ MENEMEN, 26 (Milliyet) evvelce hazıırladıg·ı beyanatı o- b - Bunu müteakip bir bora- Yataklı vagon ..1r 
soy . cıı ısına gı Mani da kif edil Du .,-

dan bazıları, İstanbula son za- .. UŞŞAK, 26 A: A. - Reisi- mcktubtm altında şeyh kaydı - • sa tcv en .. r- 1 kudu. . .. . ~an t~.~ın?an çalınacak (Ti 1) baş müfettişi ge 
manlarda gelen seyyah mikta- cumhur Hazreti-en saat 18,45 te olduğunu, karısının nüfus me- muş oglu Haf~.~cr! bugun ! M. Pıyos, Reassuransın mgor ıfil"eti uzerıne Kıtalar, Mektep- . . 
nnın azalması sebeplerini teş- lzmirc hareket cy.l~şlerdir. muru olmadığım, kendisini tam M~nem~c.~~rildı, ~v~arp tacılar ~sında yapılmakta~ . lıler ve z.a~itlcr, selam vaziyeti Y~taklı vagon ~rk~ 
rih eden ve icap eden tedbirle- İZMİR, 26 (Mıllıyet} - Ga- yabileccğini bunun lii.zul'->U ol- mustantikligıne tevdi c~~· lan gayrı meşru rck;ıbete ma- alacak; Sıvıllcr, şapkalarını çıka fettişı M. Garcn dünku 
rin biran evvel ittihazını rica e- zi Hz. başka bir yere uğramadık matlrğım. sÖJ!lcdi AMülgani Şeyi?; Esad'm Erenkoyund.c ni olmak suretile şirketler ara- racaklardır. le şehrimize gelmiştir. :rl: 
den b~r !stida y~pmışlardır. . 1~ takdirde ~u gec-e İzm~ tcş.- müritleri. olmadı~, şeyh oldu ki k~~ devam eden ve tan- sında müvazency~. ve ~ig~tacı- c - Bu anda Fatih ~kında, r~n bugün Ankaraya 

Bu ıstıdada, Jımana gece gı- nf ede~ckler~r: l".ahr~d.!11 Pa- ğunu •ekrarladı. Bundan sonra kat ıçtımalarmda bul~ !arla bcra~r. m_uşt~rilerı~ de B~y~t, Gala~ kulelennde, rı:- şırkete ait işler hakkındı! 
ren vapurlarla İstanbula gelen şa Gazı Hz. nı ıstikbal ıçın bu Muhtar Ömer ıaz İbrahimin va- hakkında zabıtanın yaptrğI takiımenfaatlennı tanfeyı tevhıt et mı daıre ve muesseselcrde ve lı- ye vekaletile temas ede 
seyyahların, hamallar tarafın- sabahki trenle ve hususi vagon- ızlarında bulunmadığını hocayı bat ve t~kikat hita~ bulmuş, ' tirerck söylediktensorırasözüne manda mvcut gemilerdeki bay- Bu meyanda şirketin büt' 
?an az<>.-ni. müşkila_ta uğratıldı- la Afiy~na gitmiştir. köyden kovduğunu, bir daha ı ~im ~!~ evrak_~~ rapor .hal dev~~ eder~k, bü~tin hü~ü ni-; :ak~a_r yavaş yavaş yarıya kadar amclatmı bir mcr~zdc 
gx kaydedılmcktedır. tzmır baştan başa donanmış- gelseydi hükUmeti haberdar e- linde muddcıumumılıgc veni- yetımıze. ragmen, ~ı sıgorta-I ındirilecektir. maki · h , bi m 
İstidayı hazxrlayan tercüman tır. İzmirliler büyük halaskarı decegini söylediğini başka di-' miştir. . . ı cılaır n~ı~ ha~t ı_şınden sry- ç - Bütün gemiler ve fahri- teşkiıfmese~:8:ıc :ardır· 

!ardan biri diyor ki: . büyük bir ,evk ve sürurla bek- yeceği olmadığın sÖyledi. Rapor, bu .. g~ı tekkeye de- . nlmaJı:. ıçın ~uşterıl~e karşı kalar düdüklerini çalacaklar. . 
- Gece nhtmıa yanaşan bır leyorlar. Paşaköy muhtarı Abdiirrah- vam etmek curmile maznun ola 1 Rcassuransı ıtham ediyorlar. ı d - Herkes ve bütün nakliye Bunclaı;ı baş~. şırket 

ecnebi ya?'!ru, ?amallar tara- GAZI H. lZMIRDE BiR mana berat kararma ne diyece- rak 200 kişi h~kında taki~atl Hayır ~~en~lcr bu. ~at'iy~~ vasıtaları (tramvay, otomobil, na Hanekin. tarikile _ya 
fınuaıi •ııtıla edılcrck baskına HAFTA KALACAK ği soruldu. Abdürrahman hır yapıldığını tcsbıt etmektedir. ıdoğru dcgıldır. İşlerımıze mu- laraba ... ) hürmet için bir dakika g~n sefcrlen açmak üzert 
11~rayan bir gemiye dönmekte- ANKAR~., 26 -. Reisicüm- şey söylemeyeceğini söyle::di.. Bu 200 kişi arasında maruf aile dahale c~e~ olbaptaki nizam-ı duracaklardır. busatta bul~'.11'tadır .. 
dır. . . . bur Hz., İzmırdc hır hafta kala- Reis beraetin ne demek oldu ler de vardır. ,. . name muc.ıbıncc. ne . hakk~ız- Bunu müteakip, merasinı ma M~an ıbba~ Ş 
Ş~lırim~e gelen bır seyyah, caklar ve oradan.Mersine ve An ğunu so_rdu, Abdürrahmaıı ya- S~~!1 E~a<I ın Dıvanı harpte dr. ~~ ~c bunu. ı_stenz dcdı. Ve hallindeki tayyare abidesi önün Nusey~ h~ttm~~ se 

gcmıyc hucum e~~n hamallar- talyayı şereflendirerek martın şamaktır, dedi. Reis beraetin ne kendını müdafaa ed~rken: şu m~ t~klıfın _rey~ ~onul- de; haftada üçe ıblig edilece 
dan adeta tehahhuş etmekte ve ilk haftasında Ankaraya avdet demı>k olduğunu arkadaşların- "- Beni bu süfeladan sorma masmı ıstedı. Teklıf hulasaten, a - Ordu namına hava zabit- Od k esi 
g~ceyi kamara~ında _geçirme- buyuracaklardır. dan öğrenmesini söyleyerek 1 ym, ekabirden sorup öğrenin! Milli rcassüranstan memn~ o- !erinden, b - Tayyare Cemiyetin . a ongr . 
yı, ~ehre c;ıkmaga tcrcıJl etmek H • • uıı •' - A muhakemeye saat dört buçukta Demesinde!~ ka~tının bu m:ınH lup olm~dıkl~ alenen şoylc den. c - aHlk namına şehir ınec Tı~t._odası kon~ 
tedır. . .. alk fırkası umumı nihayet verdi. aileler oldugu söylenmektedir." mektcn ıbarett_ı. !isinden, birer zat tarafından Ü menlen dun de mesailerııı 

Rıhtır~a çıkma!k ccsarct~-~os k • Reis, kararın yarın sabah ve- - '• ııu •' A~ardan b~ kısmı, esasın hitabe irat edilecektir. ç vam etmişlerdir. Dün yB 
t~renler de 1stanbula geldıgıne ongresı . . rileceğini söyledi. • ... • heye~~ merkczıy.e .ra.porun~~ Hitabelerden sonra muz· içtimalarda balıkçılığın i 
pışman olacak hareketlerle kar ANKARA, 26 - Şımd1ye Avrupa bırhgı Rcasuıransa kendilennın teşrıki t h cal k ika, sinai tedrisat ve sair 
şılaşmaktadır. Mesela, eşyaları kadar 12 vilayette H. Fırkası BERAET EDEN KtDlf- Ankara, 25 - Avrupa birliği mesisinden teşekkür edildiğin- ~a C: avası ~- a~ ~rb. Ma- hakkında ihzar ed"I ra 
nı vapur!lan ~omobil_e taşıy~ ~ongrclcri b~:_miş~r~ Ay nihayc LAR_ TAHLl~1! ED LD__ teşkili komisyonuna ait daveti de~ ~.u tc~ lüzum olma- b~;nkuı::~nı ;11~te:ı Pb. ırza- nn tabına karar v~~~ş · 
hamal, emanetın tesbıt ettiğı tine kadar dıger vilayetler kon- ~zmır, 2~ .(Millıyct) -:- .~ud- ye henüz gelmemiştir. Hükilme dıgmı soyledile~. . . _?sn a . ar ıye mek A t 
tarifen·n bir kaç misli bahşış al greleri de bitecektir. Subat için dcı umumının beractlcrıru ıste- timiz kabul edecektir. Komis- Kongre M. Rıyos ısrar ettı, tebı taleıı;sı~~~n .. bır frnanga, ~forl:r. ko~grcde azaya, 
madan otomobili hareket ettii" de bütün vilayetler fırka kongre diği, Mehdinin karısı Kezban, yon mayısta toplanacaktır. o murahhasları Reasüransta be- man:;-a ış~gı e uç de a havaya c_ce tir. on~e ?9 

1 memektedir. !erinin raporları gelerek fırka derviş Mehmet Eminin validesi zamana kadar komisyona ki- ;caber çalışmak istediklerini ve ateş ecektır. . . sanı perşembe gunu top 
Alakadar makama tın bu hu- grupunda tetkik edilecektir. Hasibe, hemşiresi Fatma Hali- min gideceği belli olacaktır. He müşterek bir şekilde hem ~ir- . Bundan sonı~ meras~. geçı- tır. 

' susta biıran evvel icap eden te- Fırka umumi kongresine ait de, Paşaköylü Fatma tabliye e- nüz mukarrer bir şey yoktur. ketlerin, hem de müşterilerin şı başlar. M~~ geçışmden Dr. Fahreddin Keri 
dabiri ittihaz etmesi, ve rıhtım hazırlıklara şimdiden başlanmış dildilcr:. Ve _Mcnemı;ndcn ~yrı- Memurin kadrosu menafiini ~emin hususunda .~e- sonra mer~sım bıter. Doktor Fahreddin K 

1 daki zabıta memurlarının ade- tır. Umumi kongre, Gazi Hz. ta larak koylerınc avdet cttıler. d itil k ? bat eden sayından dolayı mwı- Meb uslan davet . . 
dini tezyit etmesi zaruridir. Biz rafından Meclis salonunda pek Halide Fatma Hanım bana de- ara aca mı teşekkir old~larrnı müttefi- Tayyare cemiyeti lıtanbul _ emrazı asabı~ kongr~SJll 

ı bu noktaları bir_is~ida ile ait ol mühim bir nutuk ile küşat edi. diki : . . . Ankaıra, 26 - 931 bütçesin- k:u1 .~abul ettıler .. R~amede- besinden: Bugün saat on bir~: rak ctm~ ve b~ tetkika 
- duğ~ makama bıldırmeğc karar lecektir. - Ada}et tccellı etmıştir. de yapılacak tasarrufat meya- ~ dıgcr maddclerııı_ muzake~c- Fatih Tayyare abidesi civarında lunmak uzerc dun akşam 

verdık . ., Fırka umumi kongresine ait &;urt~ld~g~da~ ~cmnunum. nmda, memur kadrolamıda da ~~en sonra ~cl:'cti ~eıtkezıye yapılacak ihtifal merasiİnine İs- naya gitmiştir. 
L Zon uldak limanının hazırlıklara şimdiden başlanmış Şımdı koyümc gıdıyorum. Suç- tensikat yaJ1ılıp. y~pılamayaca- ıntıhabm~.~?ldı. ~c;.tıcc?e.: A- tanbulda bulunan mcb'usini ki- On beş gün sonra avde 

g ur Umumi kongre Gazı' H !ular cezalarını bulacaklardır. g·ı tetkik edilmiştir. Bu husus- nadolu, Turkiye Mıllı, Mıllı Re!r . t" k b 1 . kti" 
t th• • b 1 d · , z. kurtuld .. H 1 Al İ · amm ış ıra uyarma arı nca ce r. a ınne aş an ı tarafından Meclis salonunda Lekelenmeden uk. _ ta henüz bir 'kara verilmediği asurans, c veçya, A yıpıs! s- olunur. B' .h 

' Son fırtınalar yüzünden Zon- pek muhim bir nutuk ile küşat AHALI FIRKASI iDARE söylcniyoır. tanbul umum, .. ~ F_onsıycr~ Davetliler için kıyafet: Jake- ır tavzı 
c guldak limanında vapur kazala- edilecektir. HEYETi MENEMENDE Son fırtınanın hasarah Ş~k, A~em. Munı~ şırketlerı: tatay, silindir şapka. 23-1-931 tarihlı intişar 
• n olmuş mendirek zedelenmiş- D • ) . .k İzmir, 26 (Milliyet) - Ada- Cucak v C muınessıllerı eksenyet kazandı .. gazetenizde hakkımda -; 

tir. ' ayın er ıstı raz mı nadaki Abdülkadir Kemalinin A~ana, 25 :.ıannda ek e~l~n Ser 'ler he t eti Pangaltı mezarhgı mesele külliyen hilafı h 
~ Gemi kurtarma şirketinin La- teklif edecekler ? Ahali fırkası heyeti idaresi mu ::: rl':°:a 

0
r;::ühim miktar~!1 ~~ • gı ~ , . _ Pangaltıda, Ermeni mezarlı- olduğundan tekzibini rica 

mina vapuru iki günden beri Fc . . • hakeme edilmek üzere Menemc las 
1 ta:ıa travers son fırtına . T?~ct odası sergil~r hey eti gı denilen metruk yer, yeni be- rim. 

lcmenk bandıralı Hendi ve Ha-
1 

Anlı ~a 26 - şehrımız~ gc- ne getiriliyor. da ::ıas suların ce;evanile kıs-ı dlin ıçtıma ederek .~anste açıla lcdiyc kanunu mucibince beledi- Gümrük laomisyoncus 
d 1 . en a.,..,ıere nazaran Daınler •. . cak Kolonyal sergısıne resmen yeye devredilmiştir An 

cı za e vapur arının tahlıs ame h""k"- tiz" • b"" "k b" FOÇA KAYMAKAMINA men Kıbrıs, kısmen Bınt ve kıs · ti' k ka · ·d · utaa 
d r . b 1 t u wne e yem ve uyu ır l . . . ış ra e rar vermış ve sergı e ;;pc~ijitijijiJ··~~~~-;~~bc"°~~;;-···ii~ ıyes~e. a~ amış ır. ikraz teklif için hazırlık yapmak SU KAST y APANLAR men de Sunye ve Rados ıstıka- Ticaret odasmı temsil edecek ··=···· Onumuzdeki perşembe ~aını 

Bu ~şın bir ayd~ fazla dev~ tadırlar. Söylendiğine göre da- İzmir, 26 (Milliyet) - Foça metlerinde denize süriiklenmiş bir delege intihabım tasvip et- 41 M A J İ K . S İ N E M A S J N D A 
ettnesı muhtemeldir. Bu mud- inl . b kl"f" d ki bo kaymakamına suikast yapmak- !erdir · · H , b d 1 !ile • · • 

1 d t . arf d k"" .. "h t y enn u te ı ın e, es rç . · . 40 . mıştir. ey et u e ege ıçın • 2 8 Ü \ t.' 1\ 1, ı L M B ı R 0 E N 
· e z ın a om.~ -~ raca ının lann yeni ikraz muamelesi ile la maznun 12 mazn~n~ ~~-u dı . Bunlar1?' mıktan. ?ın adet, kendil-erinden üç namzet seçmiş • MARGUERITF: :\IORE, 'O ve ARMAND RERNARD 
durması ger~~ ~omur hav~ı tevhidi esası teklif edilmektedir. yaı:ıı harp ~ar~r hakımlıgınce kı:>'metlen de 160 hın lira tah- ve bu namzetlerden birisinin in- C tarafından temsil edilen 
ve gerekse komur alıcıları ıc;ın 0 1 bo la . . p ısbcvap edıldı. mın olunmaktadır. Malların sa tih b Öd "d h • t" b C Pa • G ı • 
büyükbirzarardır. "st- smalanı rçkrııçınl a-DlVANIHARP BALlKES/-hibiolanmüesscsclerAkdeniz kmıaıntırı aıare eyeıne ı-C rıs ece erı 

K dilli • 1 d k"" .. n c yapı n son mu ave cname sahilin' d . limanla 1 ra ş . ,, 
an agız arın an omur d mil la h t t 1_ RE GİTMJ!{YECEK ckı rrmız a ecnc .• • • 

almak için de havalar müsait de - Y~~i;ca a al meihvbcu laro MENEMEN 26 (Mili. et) bi sahillerindeki konsoloshane- Beyanname muddeti 15 f 
~ d • "Jd' Alakadar d . 1 J" uguna yapı an ar ' ıy 1 . . .. d k 1 b b• k 
c egı ı'r: 

1 
. . aırcb .. ~kıma Maliye vekaletince tetkik edil- - Divanı harbin Balık.esire de enkm.ıdzc ~~~~~~~ı_: ~e orha a ŞU atta ıtece 

ıamamcn Fran -ızca s<lzlü mtitlıif 

YER YÜZÜNDE 
tema Uranı yürekten ıüidürecck 

bir komedi • nın tcımz enme ışıne uyu e- ktcdi gı"de-k muhak- · ed .. ra a ar ıuru.._...., .... eaı mu te- p ı· ··d· · t• den T" . . mc r. ·~ ~mc ıcra cccgı alerin a ıs mu lnye ın : ıca-
hcmmıy~t venyo~!ar. . • • • haberi aS'Ilsrzdır. Divanı harp mel kalas ve travcr . n_ıuha rethane, otel, pansiyon ve sair 
- Tcmızl~m~ .mud~ asgan Edırnede elektnk kendisine tevdi edilen davaların faza. altın:ı aldınlmasmı ıltımas bu gibi umumi müessesatta otu

?1~ hadd~ ındınlccek~ır. ~unun Edirne, 26 (A.A) - Edime rüyetini 15 şubata kadar bitirme etmışleırdır. . .. . . ranlar ve çalışanJ.ann 1704 No. 
ıçın ge~ ~u~tarma şırketı ~za elektrik işlcriıı.i deruhte eden ğc çalışmaktadır. . Bunlardaı:ı hır kısmı mühımı- lı kanun mucibince 1-1-931 ga-
mahalline ıkı vapur daha gondc Meırclli şirketi tesisatını ikmal 1 K1 I nın Rados limanında bulunmak . k da h"" · t arakaları 

kti. M DYATTA TEV F ED - ta ld -- habe al nm tır yeSlllC a r uvıyc v - rece r. ederek tenvirata baş.lamı,..... 1 o ugu r ı ış . __ ,_ . b . et" 15 2 931 - • ,....... LEN NAKŞ LER b . veılllClCrt mcc uny ı - -
- S~rdalya f;ıbnkası Kar dindi! ADANA, 25 Midyat'ta nak- Yun~n, ~aca~ .aşvekıl- tarihin~.ka~ar tecil edilmiştir. 

Bır ccne~ grupu tar~dan Ka . 
26 

(A.A §ilerd"Cn sekiz kişi tevkif edildi. lenne ıadeı zıyaret Darulfununda barem 
[ Beykoz~ hır sardal!a fabrikası he t:!:::1~inıniştir ) Ank Kar Tahkikat devam ediyor. Bunla- ANKARA, 2~ - Meclisin Dünkü akşam gazetelerinden 

te sıs edılmckte oldugu yarılmış ve rİstanbul postaları ·hayvan~ nn, Suriye' de bir nakşi şeyhinin tatilini müteakip, Ismct Paşa, biri bütçede bu sene tasarruf ci
tı. . . • . . la naklcdillllcktedir. Düzce ile yan~ ~ütea~dit ~cf~~ gidip yun.an. ve M~~ Ba~vekillcrine hetine gidilc~cği içi_n ~arül~ü-

Bu fabrıkanın t~sısı. ıçın ser- Bolu arasında kaybolan posta gcldıklen tesbıt edılmıştir. ıadcı zıyarct ıçın Atına ve Peş- nunda barcının tatbık edılemıye 
! mayedarlarııı 500 hın lıra saı'fe- b 1 1 f 11 • h ADAN ADA ISTICV AP te'ye gidecektir Kendisine Ha- ceğini yazıyordu 
' decekler· a 1 lım t F brika u unmuş, te gıra te en er ta . . . . . . 1 . . . 
1 . .1. nas~ ş ır. a rafta tamir olunmuştur. EDiLENLER ncıye Vekılının refakat etmesi Bızım bu huswıta yaptığımız 

tesı~.e~ılın~e bılhassa Balkanla- Türk-Rus ticaret ADANA 25 _ Şeyh Esad muhtemeldir. tahkikata nazaran böyle bir şey 
ra kullıyetlı mıktarda sardalya .. "di 1• akl f .. mevzuu bahs değildir Barem 

- ve tuzlu balık ihracatı yapılaca- muahedesi m_ ~un o ~-· a ~a~ ~ç c~- s· . tih . bütçenin mecliste tasdikinden' 
l ~ı ümit edilmektedir. Fabrikada ANKARA 26 - Hariciyeye mAnı ımka~I F "kuçtşe ızha ~ amı, ır genç ın ar etti sonra derhal tatbik edilecektir. 

b"\h b 1 ki d . • ta ya ı aı , ey agazade E Ik. k"" .. d 
ı ! <ıssa yunus. a ı arm an ıs- gelen malumata göre, Moskova Hasan namındaki eşhas, bir ka vvc ı gece opru en 19 u Iran kabinesi tadil 

tıfade edılecektır. da cereyan eden Türk Rus tica .. d beri . . edi1m ç 5 geçe Adalara hareket eden 
• lktısadi konferans ret muahedesi müzakcratr hayll glun etn kif 1ısbcvap 1 

dırektc Maltepe vapuru gövertesindc o- edildi 
~ o up ev o unmamrş ar . h" ·· h"" · · b. 

••• 
TEPEBAŞI GARDENİ 

riE~ AKŞAM 

Tekmil Yeni 
VARYETE PROGRAMININ 

Muvaffakiyeti 
....................... iM •• 
••• Yarın akpm M E L E K sinemasında 

( ŞEFKAT ) filınlnln şayanı hayret mnmessilesl: 

MlH~EttE ~HANTlL 
m.- 2uun bilyllklUğü niıptrinde gayet mubt şem ve 

levkalAd• mükemmel 

BUIOn Hayatı " s h · · d bul F ilerlemiştir. Sefm-imizin istedi- turan ve .. nuz uvıyetı tes ıt Tahran. 26 - İran kabinesi 
" e rımız e unan ransız HACI EVLIY A EF NIN dil · b" d d ·· kt , tc ı d "L V · d ği talimatname gönderilmiştir · e emıyen ıra am par esu ve istifa etmiştir Yeni kabineyi tamamca Frınsızea ıözlti süper filmindt <cvd:ızıdcn!n i•tiraplırın • 
n Fr:::ıa ;! arın tan" .. ; .... ora / Jngiliz Tokyo sefiri · TEVKiFi fötr şapkasını vapurda bıraka- tekrar Furugi.han teşkil eyle- V~lldelik çilesini- Bütün kadınlık sevinç ve kederluini anlıııcaltı•r 
ı; .. ce gaze ~sı .. mu uru pro e- ADANA, 25 - Geçen hafta rak Kınalı açıklarında kendini miştir • "' " " ,,,. .• _ - ~ 
y· sor M. Vemclı dun akşam "Ün- Geçen gün şehrimiz ı · f ed'I ski şih ·· · - · B · · · · F ,, d h lbi t .

1 
. J e. ~c en ıs ıcvap 1 ene me at mus denızc atmış ve boğulmuştur. Ekser nazrrlar mevkilerini u akşam ve yannkı matinelenn fiatları 

1 yon. r~~ez. c se~ya ce ~!'.1 terenın aponya sefırı Mr. tcşarı Hacı Evliya efendi müd- Ceset henüz bulunamamıştır. muhafaza ediyorlar. Yalnız da- . , 
'.11evz_uu. uzcrınde hır konferans 1;'ılı perşembeye hareket edecek dei mmımili•kçc göriilcn lüzum 1 Müntahir 2.5 Yaslarında bir hiliye nazırı ve bazı müstcsar- tenzılatlıdır. 
:ıermı5tır. tir. üzerine dün tevkif edildi. ırenctir. Iar de~işmiştir. - ............ +++ ++++• • •++•4 
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1\.ırk siO'orta şirl{eti 
a 'k b · · leris. rı \'e hayat üzer:nc sigorta muamelesı ıc~•. ey. 

Sigorbları halk için müsait şeraiti havıdır. 
erkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 

centa t ranmaktapır. sı bulunmayan şehirlerde acen a a 

~~.;.~· Telefon: Boyoglu-2003 <ıılll4!ı·Hl·~•M•'~" 
L~:ıubu1 Jandarma imalathanesinden: . 
" J.,,.,,, kıt ı:ıtı ihtiyacı için 2000 çift kondura kapalı tırf .usu.ille. mü· 

cdtloc.,ktir. Münakasa 1-2-931 tırlhine müsadif cunıarıe~ı gu~U saat (' . • ş rcnam• ımaliı· 
•tJ:k. oıada jandamıa imalAıhıneBinde yapılacı.ıır. • 

Je ın 
('ııcutttır. 

l~tan~ul f osta ve Tel~ral na, Mö~ör
n~en: 

'adı nizamiye dahilinde olmak şartile lstınbul - Ankara dye btanMbuler. 
• ·· . -'bl A anı · • fUınendilfer hatları üzerindeki posta merkezleri ~· Z'I 

ve ~tıkara • Sivas ve Tokat dıhl dahil olmak il•..,, Sı~::.-~; 
1 

uıerındeki posta merkezlerinin de 40 lı:llo atırh!a 
•• sevkine başladıgı Uln olunur. 

~~\'let ch:ııılryollan n li~:':,,rı Umumi İdaresinden: ki 
ılecik • +470 ci kilometroda Bozde· · Karaköy arasında 23~ . . 

r köpriisü 29· 1-931 tarihinde tebdil edilcccp;iııden tarıhı mez-

Ytd~ .ı ve 3 No. ıu Adana katarlarının yalnız f-laydar~~1 · ~~-
. l l·ı l .. f r e(lecelderi ve Anfıye-. •Ye arpasa arasında seyruse e 

ır. \ . • •-ı · muhterem ahaliye . · rıflyc arasında seyrüsefer etmeyece .. en 
' ()lıınur. 

''o * • r* .. akas.ıya konmuştur. 
' ton yerli çimento kapalı zar la mıın .... da 

~f;:~ ı. .. · at ı 6 da An ... ra 
. '·•a,;;asa ı 6-2-931 pazartesi guııu sa 
1~ n· k enı iryo!lnrı idaresind.ı yapılaca tır · vak· 
il1u . k . kli'f ktupfarını ve mu 

n,ı asava i<tirak e<leceklerın te rne .. '···- ko-
t le . ' 5 30 kadar muna.,.,,.. is tııınatlarını aynı günde saat 1 , a 

Yl'llııu k&tiplig;ine vermeleri l&ıımdır. . k bilinde Anka-
aı· ı . . .. lira mu a 

dıı 1P er ıniıı\akusa şartnemelerinl 3 uç cdarlk edebilirler. 
Ve Baydarpa;;ada ldııre ve:melerlnden t • • 

ayri mübadiller takdırı 
ıyrnet komisyonundan: 
\!".. . .. lıtkrden isimleri a!jllgtya yazılı 

1 Us,ıkkafat ashab gayrı mub•' 27 kilnunusani 931 
ôll\ları . ımak Uzere . 
1 .. n Yıizde iki istihkaklarını a D üb hanında takdlrı 
t günü saat ondan ititıaren Galaı:ada an · 
ftııet komisyonuna müracaatlan: 

1 1 a ·- Bııhri bey ve Nuriye H. . ve Nndire H. !ar. 
1 19 · . z h ıı, Havrıye 
1 - Ihsan Efondı, ~e r 0 

• 

20 - Mehmet Şevket bey. ·r e Rukiye H lar. 
11!2 Hasan ve Recep Ef. terle Şen \ive v~ Libas H. lar. 
123 , 1 h . Y"mnl B !erle Sup Y 
12 " u sın ve u · 

4 ~ Enise H. b!nti Yusuf B. lh Vecdi bey. 
: 2 ~ Namıka ve Naciye, H_ Jarliek~~ Kudret Rub'efza H. 
26 Ayşe H. varisleri Sabıha, 

128 lar ve Ali Ef. Melek H. 

11!
9 

- Ramiz Rıza B. !er ve · H. lar ve Şevket B. 
- Atiye, Zellha v• Sadi~e. Refik ve Muzaffer B. terle 

180 - Bahaettln Ef. vercsesı · 

1 Ay~e ve Feride H. lar. ve Naime H. 
ı 3 ı - Mustafa Vasfi B., Keıııal B. Seniha ve Mediha H.larla 
3~ - Muhsin a veresesi: Rukiye, 

Mün(ir ve Mahir B.ler. desi Zebra hanım. 
183 - lbrahlm Halli efendi, n ~all llukıye, Bedia, Nedime, 
134 - Ahmet Cevdet B. veresesı: . beyler ve H. tar. 

S 1 h 1' hsln ve Emın 
a i , Hasan, 8 Süleyman Et 

135 - Hasan Vasıf bey bln Hafız Şemsetıln B. lerlt ftıaec. 
136 - Doktor Rauf Fehmi, Rrieı ve 

Necabet ve Senllıa fi, Jar. .H. 
137 - Ataullah El veresesi: ffaşiıne 

1 
gt ıı:ızı iffet H.Jar. 

138 - Yasin !:f. keriıııesi Az!Je veHüııeY n · 

~ - Ali Vafi bey. 

'ftırkiye iş Bankasından: 
1 1929 seneaı "· 8 faiıli lıı:mlr Be· 4116 4130 

tdi1ecı 1 
• 4431 4528 

ıııu lıtilı:razuıııı imha ve lı:~• 4737 4765 
~iy'!lı•iesinden 1380 adıt ıahvill 4985 5018 
bıı ... dan reli icap eylemekte olup 5405 5516 
~ tah\'llatıan bin adedi istikrd mu• 5708 5731 

•elen . · ~a •o 5980 d 1,. •nıeslnın 3 üncü .,ıddesıo· ~""" 
'" ibtı 63-44 6353 lı.ıect· Y•r ve s.labiyete te9flkaıı 6846 lıııı. 'Y<ce rnübayaa edilmiş olmakla 6672 
"l"'Si 33 7226 7230 kcşlded 8 tahvll için yapılan 7562 

laa.b e zirdeki numaraları amorti 7= 7923 
et •yle::ıiştir. 1 80~2 
ı- .. 80lf • 

•an Mu~ayu suretile imha olu· 8354 8855 
numaralar 3001-4000 8461 847i 

~1ı, 2- Kur'a ke~idesi suretile lmba 8574 8608 

nan nnınaraıa,. 8821 8953 

4144 4176 
4551 4618 
4777 4781 
5101 5165 
5545 5573 
5831 5844 
6()45 6062 
6481! 6515 
6986 6690 
7305 7306 
7567 7722 
7954 7982 
8079 8061 
ssog 8301 

8rı-04 8599 
8652 8752 
8988 9046 
9420 9570 

4181 44!7 
4655 4767 
4791 4811 
5171 5743 
5624 5644 
5911 5917 
6093 6315 
6518 6691 
7043 7146 

7~54 73;S8 
7830 7927 
8000 8006 
816! 8171 
8412 8425 
8533 8537 
8774 8790 
9160 9233 
9590 9606 

A- ıo . . . 9328 9342 
. )( _ O hrahk ıahvıl~ıtan· 

4 9964 9990 9996 
~fıJ 'O 146 195 224 281 304 352 991 B 500 liralık ıahvil&ıtaıı. 
Lı 2 Juı~ 403 467 477 493 :;87 588 

0019 
-;01 98 10199 10229 10243 

86q G4,, 655 678 70.l 808 836 853 1 0265 10275 10301 1M28 10434 
ıO<ı~ %~ <ı21 93tı 98~ 998 1028 ~0482 10505 10784 ıo7i9 ıoaa.~ 
ıs0o ~ 19<ı 1210 1221 12s2 rn6o 109:;6 109so 10189 
1785 .sıg 1547 1577 1690 1719 c _ 1000 liralık 
209() 1795 1809 18~1 1893 2011 90 11057 l 1062 
~430 ~ 1 18 2120 2214 2284 2423 

1 :~;8 1120s ıısu 
268() 4.39 2440 257 5 2580 ~884 1 _ l .. '. kupon 

2684 2686 2702 2714 27 Hı 3 
. ke<ideitrine 

rrıı , 

tBh•illtllll· 
11066 11169 
114:' 5 11487 
bedeli lımir 
ıdly• edil· 

,,. Bina ınşası mun 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umumi mu

dürlüğünden : 
t- Kabataş'ta idarei inhisariyeye ait aınbarların yanında yapı

lacak binanın inşası kapalı zarf usulile rnünakasaya konuln1uştur. 
2 - Zarflar 1931 senesi martının birinci pazar günü saat tam 

12 ye kadar kabul edilecektir. 
3- !\1ünakasaya ait evrak takıın halinde idarei merkez.iye mu

hasebesinden 25 liraya ıuulcabil taliplere verilecektir. 
4 İzahat almak isteyenler ınüdüriveti un1umiyc 

• reisliğine müracaat edebilirler. 
~~---~~~~~~~~~~~~~~~ 

Satılık kamyon ve otomobil 
Bulundugu yerler Nevileri Markuları Motör 

No. 

tediye 
şeraiti 

Ahırkapı ıuıkliye kumand:ıntıgı otomobil 
garaj inde 

~·ıyat 4, 130,428 

Kıy metleri 
Lira 

1500 1 senede 
4 tuksitte 

Miizaycde 
günleri 

1şuhat931 pazar 

" " 
.. 

.. .. .. 

.. •• .. 

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

H .. 
" ,, .. 

.. 

.. .. 
" Mer~cdes 

4,136,246 

4.102,069 

4,102,007 

41129,878 
4, 102,062 

600 .. .. .. .. 
•• • 
" .. .. .. .. .. 

" .. 
" 

Kamyon 
~'ort 

Daimlerl 
Fiyat 

1200 

800 

800 

800 

2:;0 

150 

350 .. 4 ., ça rı;amba 

Sıhhat ;e muavenet müdürlügıi otomobtl 
garajmde 

3000 .. • .. 
Defterdarlık binası altında ,, 

Vih\yet jandarına kumandanlığında " 
.. ,__ k ·~·ınesi tıahçL"Sinde Kamyon 

Mersedcı 
~·ıat 

Boıing 

Rcrliyc 
llcıız 

Daimler 
Mcrsedes 
Berliye 
Bcnz 

2500 

800 

81) 

85(t 

2fO 
200 

400 

.. .. .. .. 
Şı~lı ..,.rıı. O•"' " 
Sıhhat ve muavenet ~ü. gar.ıııınde otomobl\ 
Bahriye seykiyat M..ı. garıııınde ,, 

.. 
peşin .. 

" .. 
.. " .. 

.. " " 
" .. ,, perşembe 

" 
VUJ.yet konağt altında 
[)efterdırlık binası dahilinde 

" 
" .. Fiat 

2000 

800 

1000 

.. 
" .. 

,, .. 
" " " Rüsumat Başınlidürlüğii garajlnde ,, Rizar :JOO() ., • 

Üsküdar Belediye dairesinde .. Fiat 55() •• .. 
Kartal Malrepe piyade mektebinde .. l~ort 250 ,. " 

Harbiye mektebinde ,, Poh 120 ,, ,. 

Yukanda mevkilerile şeraiti ve kıymetleri gösterilen kamyon ve otomo-
biller pazarlık suretile satılacaktır. Talip ola nlarıe tayin edilen günlerde 
sa at 15 te Defterdarlıktaki satış komisyonuna mürctcaatları. [M-419) 

---~~~~--::::-~~~~, 
Sinema - Tiyatro _ 

Is. B. Darnlbedayi 
tem•lllerl 

21,30 dı 

yalnız muıl· 
tim ve tale· 
beye mah-

sus 

BiR KAVUK 
DEVRiLDi 
tarihi piyes 

3 pede 
;ı tablo 

Gişe hır gün saat 1 J ren itiba

ren açık tır. 
Altı y aşındu af&ll çocuklar d· 

yııroyı kabul edilmez. 

Bilmecemiz 

1 

ıl AL 
llll111•c•111i:ıln h•ll•dll•lı 

,./ıll 

l il s ~ 8 6 7 8 9 10 11 

--------

-· ~-·-----. Mcckcı accnt.ı: sı C~alata küprü 
Biti il. 2362 Şube Acentesi : 
Sirkeci MilbUrd« zade hanı I. 
2740 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Menin) npuru 27 kanu
nusani salı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçük· 
kuyu , Edremit , Burbani yı , 

Ayvalıif• 1calltacafr, dönü~te 
Altınolu~a ela up;nyacaktır. 

Trabzon ikinci 
postası 

( REŞlTPAŞA ) vapuru 29 
kAnunusani per$embe akşamı 
Galatı'dan lnebolu, Samsan, 
Ünye, Facsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Ri.;:e, Hopa'ya kalka 
cak, dönüşte pazar, Rize, Of. 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Görele GlrefüO, Ordu, Ftt· 
sa, Ünye, Samsun, Sinop, 
lnebolu Zonp:ııldajta ttlrara
caktır. 

Mersin postası 
(INEBOLU) vapuru 30 kl

nunusani aıma 10 da Galata· 
dan Çanakkale, Jzmir, Küllük, 
Bodrunı,RadOL!l,F.'tıhlye, Finike, 
Antalya, AIUye, Mersln'c kıl· 
kacak dönüşte Taşucu Ana
mor, Dalyan Marmaris Kuşa
dıısına uıl;ra vacak }ır. 

Ödemiş hukuk hakimlijl;indeo: 
Zeybekle; mıhılleslnde mukim 

lımali luzı Nlll'ly• hauıın tarafından 
kocası Manastırlı Ramazan aleyhine 
açılan boşınmı dava!lndın dolnyı 
carı muhakemede müddelaley Ra
muaıun i~amcıcthı meçhul bulun· 
du!u celbnaıue zabrındatı:i muhtarın 
rastikil şerhinden anlaşılmış olduğull· 
dan muhakemenin muayyen t-ulun
duğu 1!5· 2-931 tarihine ml\sadif çu
şamba günü ıut IO da Ödemlf 
hukuk hakimliğinde bızır bulunması 
veya musıddalı: bir vekil göndermul 
&lı:at sureııc gıyap muamelesi yıpıla-

•ı1g ii11kii bll.,•~•ıl:ı cağı tebliğ makamına kaim olmalı 
üzre i!An olunur. 

Soldan sağa ve yukardan aıığıı -~-------·~·--·-•. ~!!-_ 
ı - Şekerli çörek ( S). 
ı - Havanın terkibııtuıda.u bi

ri (4). Eski (4). 
3 - Bir erkıek ismi (3). 
4 - Avrupada bir nehir 2).Bu 

kış hiç görmediğimi'Z şey (3). 
. Nota (2). 

6 - Göl (3). Şart edatı (3). 
7 - Uçan (4). Bir kıt'a ismi 

(4). 
8 - Beygir (2). Sopa (3). Za-

man (2). 
9 - Sada (3). 
10 • Hikim (4). Maşiyen (4) 
11 - Bir erkek ismi ( S). 

---1---~-
y elkenci vapurları 
Karadeniz po:;tası 

Yelkenci vapuru 28 
1\. sani 

ÇARŞA1\1BA 
((iinil ıkşaını 18 de ~irkecl nhtı· 
mındın hareketle ( Zonguldak, 
lneboiu, S&ınSUI\ Ordu, Giresun. 
Trabzon, Sürmene ve Rize) lske
lderine azimet ve avdet ede

cektir. 
Tafsiltı için Slrlceclde Y ellcencl 

hanında lı:lfıı ıcenıeslnı milra· 
cut Tel. lstanbul 151 S 

lJüYt,.:E LEVANT Llı\IYI· 
IJamhıırıı, l:lrem, AnTen, 
Manbul n Hahri Siyalı ara 

sındı uimet n aTdet muntı 
zam postaııı: Hambııri,Brem, 
Stetin, AnTel'I n Hotıır::iaın 
dıın limanımıra mul'ualaıı 
lıelı.lenen \'apur.lr : 
Alı:ayı vapuru 31 K. Saniye dolfu 
Heraklea • 4 ıubata • 
Volos • 5 • • 
An:lros • il • .. 

Burgu, Varna, Klllt~nce. K.111 
vı lbrıll içi& llnwumadan 

barebc edecek nplll'lar: 
Alcı ya vapuru 31 /1·2/'t. ıııhmlldı 
AndrOI ,. 11-12 şubatta • 

Hımburg. Brttıı, An•er.ı. Roterda 
ve Dnııçlg lçln yakındı limanımız· 

daa lıuekeı cdecolı nplll'lar: 
Angorıvapuru28· 291<.sınlde tabmllde 
lınbroa • 80 31 • • 
Volos • 5 -8 şııbattB • 

Yakında 1ekirdıjl;dan Anvers, Ro· 
rıerdam ve Hamburga hırelıeı 

edecek vapurl•r 
Oderland vapuru 12-15 şubatta 
cahmllde 

Fazla tafsilat içiıı Galatada 
UTakimyan Hanında k&ın 
mum! arenteli~ine müracaat 
Telefon: Heyo~lu &41 -674 

A~liJe Yek81elin~en: 
latınbuldıın: Adana, lımlr, Alı· 

şehir, Kııla, Anlıarıılaru Kayseri, 
Konya, Konya Alı:auay, Keyıerl ln
cesu. Tolcaı, Karaman malıakimiae 
ıevkediltceic mefruşatın ambalaj 
yapılarak mahallerine kadar nılıllyeıl 
lı:uarlılıla ibate edllecekılr. Talip 
olanlann ıerald ölttnmelı: Uzen 
bııınbul'da Adliyede Adliye IHuım 
mUmeyyizUglııe mllncaar ederek 
teklU melı:ıuplamıı 31 lı:lıunıD11DI 
cumatıeıi gllniine lıadar v-elerilllll 
lllııumıı ll&ı olunar. 

Avukat HUsnü Selim Beyin irtihali 

l•tanbul'un en eski n çok sevilnıit a\'ukatların<lan zcvciın ve 
babamız llü!nil Selim Bey dün gece füc'etcn v,fat ccoıiştlr. 

Cenazesi bugün saat 10 ıla Şişli'de Dere >Okağınd :ı l'apayanopult> 
ıpartımanı karşısındaki hıınesinden kaldırii ıcal<tır. Umum meslek 
arkadaşları ile akraba ve e\·iddasını bu ked.rli merasime d"etle 
dilhunuz • 

Oğlu 

Nuri 
Kıl! 

Nasibı 
.levcesl 

Yegan~ 

Bursa evkaf müdüriyeti 
Vııkh :'ı1cvkiı No. K11 mcti 

muh:ımmcni 

~loralı şeyhi Mus- Çekigcde Çeklr 5 masura sıcak suvu Lira 
tafa El. va'dına gc hamamı cad- 14 havi maa mlıştcmi-
icarei möeccileli desinde ıftt bir hap otel 7tıoo 
llüdavendigAr Ga- Çekirgede Çckir mukaddema fı-
zi vakfından mıı- l(C caddesinde. 16-18 nn ve hane el-
kata~lı. yevm hane 
Şahadet camii hi- <;eklrge cadde- I! masura sıcak 
tabetine meşruta sinde. 15 suyu havi mu 7000 
Vflkıftan ıcarci müştemilAt blr 
miieccileli bap konak . 

Bal~da muharrer iki bap hamamla otel ile hane 8 K.sani 9JI 

tarihinden itibaren bir mah müddetle ve kapalı zarf usulile mü
zayedeye konulmuştur. 8-şubat 931 tarihine müsadlf pazar günü 
saat 14 ele bedeU müı.aycde haddi llyık brörüldü~ takdirde mü· 
diriyeti umumiyııdeıı badeli.,· 1.an ihale! kat'lyesi icra kıl!nmak şar

tiyle talip olanlar ihal~ tarihine kadar şeraiti müzeyedeyi anl•mafıı: 
üzere 13ursa evkaf idaresine müracaatları. 

~~~~~~~~~~~~-

Istanbul jandarma imallthanesi mndarlnkQnden: 
18000· 20000 takım serpuş ve tozluğu ile beraber yazlık elbisenin biçki 

ve imaliyeıi kspaiı zarfla münakasaya konulmuştur. lbalei lıatlynl 16-2-931 
tarihine mtisadif pazarresi günü 1111 14 de yapılacaktır. Şartnımest n evsafı 

imalltlııneden •erilir. Tallplerln ııkilf melıtubo vı ıamlnıtı anınkkatelerilo 
beraber Gedikpaşıd• jındarmı imıltthıneıtne mUracaıılın lllıı olunur • 

Pazarlıtla ~tap ta~'ı 
Yüksek Baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
\'uksek Baytar mekt<binin tabbettirllecelı; Toksltolojt n Tefdlll devrınl 

kit:ıpl•rı alen! pııarhk suretile 28 lı:&nuııusanl 931 çarşamba lflntl saat 
14 ıe Müesscsaa iktisadiye milbayaat lıomiıyonunda lhılelerl icra blıııı
ca~ınd&n talip oldnbrm ye•ml mnkOrdı komisyona mOtaı:aadarı. 

lstan~uı ~nmrn~eri mu~aıaza mn~or
ıo~on~en: 

1 - Bazı tamiratı deni münakasaya tonulaıı GümrOlc mııhafızuınıo 
4 numaralı muşunun bu kerr~ pazarlıklı mQııakasası lc:n edileceklir. 

2 - Talip olanların % 7,5 nakit veya teminat mektuplan ile 28 Kt
nunusani 9J 1 çarşamba gilnil sut 11 de GUmrUk muhafaza mUdilrlyeıin
deki komisyona mürac11tları. 

1 .. • .a • .. --.. -~ 

-• • .ıı: • .a • • .. 
~ 
ai 

Istanbul Tramvay Şirketi 
EVKA T T ARiFESi 

1930 senesi Kdnumısaninin 20 inci gününden ltlbarea 

Ramazan tarif esi 
• 

No Hutut Hareket Birinci Son 
Fuala barelıec bare~et 

Saat Saaı 

6,36 U,.14 10 Şlfll• Tünel { Şişliden-Tünele 
Tünelden.Şlşliyo ~ 6' 'I 7,0ı !4,38 

11 K 1 TO ~ { KurııılDŞııın-Tünelı 
urtu Uf- n 'füııelden-Kurtuluşa 

12 H arblye-F atlh f Harbl)'eden · Fıd~• 
l Fatlbteıa·Harbiyer• 

l oı: T k 1 Si k cı { Tab.lmden-Slriceclyı 
" • 9 m• r e Sirkeciden-Takslmı 
il Maçka-Beyazıt { Mıçlıadau-Beyazıta 

Bey1Z1tııın·Maçlu11 

T k F lı f Talalmden-fıdhı 
18 a sim- ati \ hııbcen· Taksı-
l 9 Kurtulu .. :Beyazıt{ Korıuluşıan-Beyazıtı 

T Btyazıttan·Kurıuluı1 

ır ı r 

7' 
• 14" 
H' 
IS' .,. 

s· ID' 
18' 

1 
Be41lııaşııın-Beboğe 

! Beşlkıaştaıı-Eminönünı 
Bebelaen-Emlnönünt f! 16' 

22 Bebek-Eminönü~ Emtnöııüııden-Bebegı 

l 
Bebekten· Karaköye 45' 
Krfköyden-Bebege 
&bekten-Beflktaşı 

11.12 U.30 
11.30 14.-
6,09 ı.~o 
uı ı.ao 
7,IO t0,05 
7. l 5 I0,3() 
6,40 l,36 
6.33 l,J5 
7$1 ll;J() 
S.t6 1~16 
6,40 'il,03 
7,3(). 21,53 

6,01 
6,26 
6,30 
6,45 

22,25 
23,IO 

-. 
21,59 
22,42 
24,4(} 

{ 
Orıaköyden-Alı:saraya 10' 16' 6,06 

23 Ortaköy-Aksaray Aksaraydıııı-Orıaköya 19' 6,45 

1,3() 
2,05 

20,44 
21,JO 

{ 
Orıııköyd •n·Falihe 21,03 

24 Ortaköy-Fatih Fadhten·Ortıköy' 50" 21,53 

"~ Beflkta"-Fatfb { B8411ııqcan-Faıl~ı 1' 1 I' 
,.. v Fıılhten·Beşlk.taşa 15' 30' 

Toplıapıdan-Slrkeci ya 6' 1 () 

7,00 
7,46 

:ıı~ıı 
1,01 

24,'.10 
ı. 14 

-.-
24,33 . -ı 32 

,. 
• .ıı: • .a • 

J 

AU&rıydan - Topkapıp 

T k ı-Slrkec:I Sirkeciden- Topkapıyı 17' 24' 
op llP Topkapıdan-Aksaraya 

· 1 Topkıpıdan· Be vazı ta 
1 Beywttan-Topkapıya 
Abırıydan-Y edlkuleyt 
Y edlkuleden·Slrkeclye 6' l I' 
Sirkeciden· Y edilruleye ı 4' ~7' 
Yedlkuleden-Aksırayı 

t,rt 
6,33 
7,09 

6,08 
6,3.J 
7,13 

1,9 
1,45 

-.-
24,20 
ı,ou 

1,40 
• 33 Y edlkule-Slrkecl 
:ıııııı 

f 

! 
Y edikuleden ·BeyaZlta 
Beyazıttan- Y edikuleye 
Akseraydan-Edimıkapıyı 
Edimekapıdın·Slrkeı:lye 7' ı:ı• 

a?Edlmekapıılrkecl Sirkeclden-Edirnekapıyı 11' 
Edimekıpıdan-Alı:sınıyı 33' 
Edlmekapıdın-Beyazıta 
Beymıtan·Edlmekıpıya 

6,04 
6,30 
7,0J 

-.-
24,24 
24,57 

1 ~~() 

. i 
· I 

r 
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Mİl,AYONLARCA • • • DiNLEYiCi 
'TELEFUNKEN AHİZESİLE DiNLİYOR 1 t 

• 

~~~ 

·sız.DE'ONLAR GiBi VAPINIZ 
.., sureUe lludretlne .. seslnlıt 
lefnlzllilne ,,..,,.. llalacagıaıa 

IHr 1t1aldne~ salllp ofacalrsınız. 

TE.LEFUNKEN 
1BOURLA BiRADERLER VE Şfil 

Darülfünun Mübayaat Komisyo
nundan: 

Fen fıkülı .. inin muhıellf lıborıtavarlın için mübıyıuını Jazum göt
ltrilen ve nn'I mUfredab musaddık listelerinde gösterilen ıllt ve edevat 
tapıh 11d uıullle münak111yı konulmuştur. lbaltsl 11-2-931 tarihine mU-
11dlf Çartımbı gUnfi aut IS te yıpılıcalmr. MalOmat almak için ıallplerlıa 

futnıme •e llııelerlnl görmek izne her ıün öğleden sonra Darülfünun 
miıbıyut komlıyoau kltabeılne mUracutlan ve teminat akçelerin! münakasa 
,ıınündca evvel Dui!llOnun muhuebe vezncı;lne tevdi etmeleri Mln olunur. 

Asipin -Kenan 
Komprimeleri 

Nezle, Grip, Baş ağrısı 
için 

Kat'i Tedavi 
K RE Dl LYONE BANKASI 

Anonim tlrlted 
Tımamm tediye edllııılf nrmıye ; 408 Milyon 

lhdyıt ılıçell: 800 Mllyon 
8 J Tetrlnlevnl 1930 tarlhlndıld blltnçodur 

Mevcudat 
Veznede ve Banlı:aluda mevcut nulıuı Fr. ı .2~.791,363 
Cüzdan ve mtldaful milliye unedab 8.701,938,380 
Teminatlı annılu 4M,932,502 
Heaıbıu cariye 4,807 ,7 38.023 
Eabım ve tabvlllu mevcude ( ubıııı, bonolar 4,241,707 
ıabvillılu vo rantlu ) 
Muhtelif lıeubıt 518,367,097 
Emlllı :ıs,000.000 

Fr. 15,788,009,078 

• 

09 
78 
04 
51 
il 

14 

87 

Dayan ar 
Va•eıl• mevduu vo 11nedıt 
Hesabıtı cırlye 

Fr. 5,882,596,228 57 

Badcııahsll vıclbüııedlyt bcnbıt 

Pollçalar 
Vadeli senedi! 
Muhtelif besabat 
Senet sabıkanın • klr ve zarar , hesabı baldyeıl 
MuhtelU ihtiyat akçeleri 
Tamamen tediye cclllmlş sermaye 

6,580,291,969 62 
226,922,702 72 
408,818,646 10 
831 ,229,369 51 
624,225,956 87 

5,924,200 98 
800,000,000 
408,000,000 

Fr. l 5,_?.68,009,073 87 

Mecllll idare reisi Mtldür umumlln 
Baron Brenkar R. Mason E. Eakuı 

Meıtezl, Galata Kıralıöy Telefon B. O. 3297 - Şubeıl Sultan Hamam 
Talıfon. lı. 1127 - Şubesi; lsıiklAI caddesi No. 333 Telefon B. O. 13!13 

~ı·· · NcvrAJI. 
j\spiriı 

komprimeleri, 
sayesinde sür'olle ıedovl olunt)fı. !' .. ,~ 

'1' olnıJ lprroııı bondırollu holdkt • '' L 
ımbnlljlllll dikkat ve bv mark•)" JD . 
ı.ıcp edmiı. 

1 
r Poliglot 1 

Tercüme ve kopye bürosu 1 
Agopyan ban - Bankalu · Galata 1 

Tel; B. 1961 

lıtanbul 4 üncü icra memurlu -
fundan: Doıya No. 930-452 Açık art 
tırma ile paraya çevrilecek gayri men 1 
kulün ne olduğu, bir kıt'a araanın 
tamamı, gayri menkulün bulunduğu 
mevki mahallesi, aokağı numarası Be 
tiktaı T01vikiye mahallesi ikinci ka
rakol aokağmda atik lve cedit115No. 
Takdir olunan kıymeti, tamamı 1140 
bin yüz kırk liradır •• 

Arttırmanın yapılacağı yer, sün, 
aaat: lıtanbul 4 üncü icra dairesin
de 2-3-931 tarihinde aaal 13 den 15 
buçuğa kadar. 

1 - lıbu gayri menkulün arttırma 
prtnameıi 16-1-931 tarihinden itiba 
ren 930-452 N o. ile latan bul 4 üncü 
icra daireıinio muayyen numaraam .. 
da herkeıin görebilmeai içi açıktır. 
llinda yazılı olanlardan fazla ıımlu
mat alınalı İaleyenler, iıbu l"''hıame
ye ..e 930-452 doıya numaruile me
muriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iıtirak için yulcar 
da yazdı kıymetin yüzde 7 teminat 
ıöıterilecektir. 

3 - Haklan tapu ıicilile aabit olmı 
yan ipotekli alacaklılarla diger aJika.. 
darlann ve irtifak baldo sahiplerinin 
bu haldannı ve huıuaile faiz ve maa
rafa dair olan iddialannı itbu ilin ta
rihinden itibaren yirmi sün içinde ••· 
rakı müıbitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri İcap eder, akıi 
halde haldan tapu ıicillile sabit olnu
yanlar._ aabf bedelinin paylaımaaın· 
da hariç kalırlar. 

4 - Göıterilen günde arttınnaya 
iıtirak edenler arttınna f&rlnamesini 
okumuı n lüzumlu maliimatı almı9 
bunları tamamen kabul etmiı ad ve 
itibar olunurlar. Oıtünde bırakılan 
gayri menkulün bedeli :ıramaıunda ve
rilmezıe gayri menkul ikinci bir art• 
brma ile sablır ve bedel farla Ye mah 
runı kalınan yiizde bet faiz ve diser 
zararlar aynca hükme hacet kalmak
ıJZID memwiyetimizca alıcıdan tah
ıil olunur. Bet namanıb fıknıclaki 
f&rl tahakkuk etmek kayclile üç defa 
bainlchktan aonra gayri menkul en 
çok artbranm üstünde bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezHm"ttı1'111a geri bırala 
ltp alıcı taahhütlerinden kurtulur n 
teminat ta kalkar. 

6 - Arttırmanm birinci veya ikin 
ci olmaaına ve gayri menkule taal!Uk 
eden kanuni hakka ve satıım tarzına 
göre diger tartlar. 

Müterakim vergiler, belediye reaim 
leri vakıf icraıı müıteriye aittir. 
Yazılan Gayri menkul yukarda göı 

terilen 2-3-931 tarihinde latan. 4 ün 
CÜ icra memurluğu odasında iıhu ilan 
ve göıterilen arttırma prtnamesi de
ireıinde satılacağı ilin olunur, 

Dr. Ihsan Sami 

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darbğı için 

pek tesirli illçur. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi 

No. 189 

Gayri mübadiller komlıyonuodan: 
Yuaanisıandı müsakkafat Garbi 

Trakyıda mal terk etmiş gayri mU
bıdil Türklerden mahna mahallen 
lnymet taktir ettirmek isteyenlerle 
talimatnameye göre bu surede tıymeı 
taktiri talebe hakin olan arızi sıhlp
lcrinin nlhıyot 10 şubat 931 tarihine 
kadar buna ıit evralı ve vesıikile 
bizzat veya vekilleri vısıtasllc lstan
bol Galatadı DJnup hınında taktiri 
kıymet komisyonuna mOrıcaatlan. 

Ankara Ticaret mahkemesinden: 
Beyazıt Vt!Ayetl idarel hususiyesi 

nln kara köse Zira•t bankasından 
muhtelil tarihlerde tayyare cemiyeti 
merkezi umumisi cmriac tediye 
edilmek üz·!re ılınmış olnn çekler 
bernosılsa ziyu ua radıjtmdan bahisle 
iptaline karar verilmesi Türk tayyare 
cemiyeti vekili Cemal Hazım bey 
ıarafınd1n talep edilmiş ve mezkur 
çel:lcrl Türk tayyare cemiyetinin 
bcmll bulunduğu mübrez ve Kıra 
köse Zir ıat bınkası tarahndın mu
saddak çek sureılori münderecatile 
anlaşılmış olduğundan 17-11·928 
tırih ve 19879 num · raiı ve 446 lira 
76 kuruşu havi 2l-1-929 tarih ve 
19896 numaralı ve 100 lirayı muh
tevi 7·4-929 tarih ve 19920 numa
ralı ve l 99 !ıra 66 kıırufu muhtevi 
18-~·929ıarib vel9"10 numaralı ve 
21 lira 9tı kuruşu muhtevi 9-9- 928 
tarih vel9864 numaralı vel020 lira 
!Okuru şu muhtevi 1O-1-929 tarih ve 
19893 numaralı ve252 lira 1 ?kuruşu 
muhtevi ala kıt'ı çekin kırk beş 
gün zarfınd• mahkemeye ibraz edil· 
mc<i ve aksi tııkdirde hitamı mild· 
dette çeklerin ipıaliııe karar verile-
ceği ilan olunur. 

Liseler Mübıyaac komisyonu 

t7 K NUNUSANI 1931 
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Yeni F ord Kamyonu 
rakipsizdir. 

Mallaraızın nakliye mas
rahna indirmek istermisiniz? 

balarına her 
mülAll tatbik etmek içiP 
un bile tereddüt etmez. 
yazını• yanında Ford lı 
,;yonile yapılan nakliyatın 
ha aa masralh olma•nnı 1" 
•<eden lekemmülAlln bir 
zikredilmiştir. 

ııan t 

n al 
il isi 
dı i 
ti na 
a iki 
rtd 

Pe•k•IAde ,..ıil•• ola• ••se 
m6keRtmeH<:,,ur11 .. ı.. orta ••se 
lakYlye edilRtl11Ur. 

41 Vlle"H Şan;ıman .. yeslnde 
kam;yonun 'çckiJf we ~Ylkllği arl· 
mı..,•ır. 

O te ... nsl)'~I millerl mütellar
rlkl [• ı1 na -.·C' ınallr•U di•lilerl• • 

0

dlıtWrl ltclczoaldir. 

Fiatı "e sarliyah elinizde. 
iki kamyondan daha lazla ol
mamakla· beraber ·ondan da
'lla serl,daba sağlam "e dah111 
ku""etli bir kamyon kulla-' 
nınız. ışte, 1 '/t tonluk yen• 
Ford Kamy.ı;ın11 bu e"•ana 
•ır kaıınyondur. 

Bu mu"allakiyet Ford•u,. 
takip elli;ji siyasetin bir 11e
llce11idir. Çünki, asgari fi;,tt-
1erı elde etmek için muazzam 
tsUhsalllıtına "e "asi te•kH!\
.tına iaUAal eden Ford, ara-

Vakit kaybetmeden f' 
4onluk Ford kamyonunu 
.-ünüz •e bu e"sah bakk•ll 
kanaat getiriniz, eğer dıl 
halil arabalara ihli)'aeı •an 
"'"r"'a 1 tonluk kamyon ili ,.1 
tonluk kam)'oneli de gi iiın 
.ftÜL ~ 

Arka malca• Kaalllewer ci••I•· 
de• t.6 J'•P••klıdır. On --k•• "We 
6• dlngll lak•ly• edllnai!fllr. Fren· 
ter ... ,,.,ellldlr. kam~•-. •ı1- , 
,. .......... ıli •• 

1 

İktısat Vekaletinden: 
Şartnamesi dairesinde muhte

lifülcins 200 adet pülvarizatör 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

Tarihi ilandan itibaren 10 gün 
zarfında ihalei kat'iyesi icra kılı
nacağından taliplerin şartnameyi 
almak üzere şimdiden ve pazar
lığa iştirak için de yevmi ihale o
lan 5 şubat 931 saat 15 te teklif 
edecekleri fiyata nazaran ·ı. 7 ,5 
teminat akçalarile birlikte Anka-
ra İktısat Vekaleti mübayaat 
komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

laraca~eJ ~ele~iJe riJaselin~eu: 

Lincoın Fordson 

Istanbul Dz. Satınalma komis) 
nundan: 

17000 Metre yorll mıh lşbıtı elbiseliği kirpi' !I tabat 
perşembe gfintı sut 11 de ihale edilec~kıir: 

Dikim iflerl müdürlüğü lhıiyacı için yukarda yazılı f 7000 mett' 
malı lılrpas münakasaya konulmuştur. 5 şubat 93 J perşembe gü~ 
il de yapılacak kapılı aarf milnıkasısında teklif edilecek Hatlar t11 
görüldüğü tıkdirdc ihale edileceğinden prınamesini almak isıeyePI 
gfin ve vermek iıteyenlerin ihale gön ve saatinde şartnamede yazıl• 
natları ile birlikte Kısımpışada Deniz lenzım saıınalnıa komi!. 
müracaatları. 

B~YuK TlYllHE PillNG~~~ 
YENİ TERTiP BAŞLADI 

1. et KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde bnyU~ 

ikramiyeler ve ayrıca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyü~ 
ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer kP.şidelik iki kısma ayrılmış 

gibi bir şekil almıştır 
Mükafatlar keşide sırasile: 20,000; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

100,000 Liradır 

ltıiy 

llıef 

B. 
kati 
diin 
ıı· ır. 
tak 
\ai 
biti 
lllıı 
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te 
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ı 
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t 
~ 
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rei•lij\'inden: 
Vefa Orta mektebinde bermucibi 

keşif yaptırılacak inşaat 25 şubat 
931 tarihine müsadif pızu gUnü 
saat 16 da lhale edilmek üzere ka· 

Karacabey Belediyesine muktazl bin metro IUIUnde kutru dıhlıısı on 
iki buçuk 11nıimlik kordonlu ambuvıtmanlı font ıu borusu 18 k6nunu11nl 
931 tarihinden 8 şubat 931 tarihine lı:adır yirmi gtl11 müddeıle ve kopalı 
zarf usullle mtlnıkasaya çıkarılmıştır. 

Çok Zengin olan yeni planı 
talep ediniz 

~ 

palı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Bu bapt• mılQmat almak 
leteyenlerin komisyon kitıbetlne mü· 

racaıı.t lan. 

Teklif olunın bedel hıddi llyık görülürse 8 şubat 931 pazar gilnU 11aı 

16 da ihalei kat'iyesi icra kılınıcktır. Talip olanlmn yüzde yedi buçuk 
dipozito veya banka mektubunu hamilen teklif mıkıuplınnı müdded mezldlrc 
ı&rfında Belediye encümenine tevdi etmeleri ve tartname)'i Belediye encü· 

satılmasına haşlanmıştır. 
--...-!~ 

Şeker hastalarına ve diyabetik 
olan ·a büyük müjde: 

m·ıeı son ' . f.r:ı a ltongr sin in şeker hastalarına oıda olar-tıtt !<abu! eyleaiği esas ve formUI Uzre yapılmıt oldutunu mUeaddak methur kimyakerlerin raporlal'lın f1 05 
•vı·..::-nı.ı te : tib. , 1eçhul Gh .. ten miJstahzaratınıİ her cihotçs faik bir -ıefaset ve m'-lkemmellyette~ir. Mefahiri etlbba tarafından lavalya edllmektedlr. Hnsıın &c~a deP 

.. 


