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Knıanı; - ftrglSI nasıl 4 Roraan. 
takdir edllecek. 5 inci sahifede 

2 - l\omUnlsı Salih hakkında 
t"'•klf m07ckkrre~f keoı;fldl Sinema Alemi. 

kararın tasdiki t)ekleniyor 
· Naşide H. 1T.fakül~esi Karar ne günü tasdik 
Parise harek etetti 

Güzellik kıraliçesi istas
yonda bile 

hiç güzel bulunmadı! 

Riyasete Tevfik 
Recep B. 

tercih edildi 

Talha B. in müderrislik-

edilecek? 
Pazartesiye kadar Mecliste tetkikatın 

ikmal edilmemesi ihtimali vardır 
• 

Ödemişte tarikı nazeninden saçlı derviş Hac• 
Ômerle Rufai Mustafa tevkif edildiler .. 
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j 5 j Taşnaklar- Hoybun ! l•·"·J _H_A_R_i_C_l_H __ A_B_E_R_L_E_R_._• _ 
Türk milletile harp! Alman meclisi arbk ayılıyor Sivas hattında bir 

T aşnaklar, hala aleyhimizde 
propaganda yapıyorlar 

Bir buçuk aydan beri rahat rahat çalışabilen hükü- yoldan çıktı 
met yeni müşkülatla. karşılaşacak , 

Kar tipisi yüzünden imdada gt al' 
4-500 Kürt köyünün yakılma fırkası ölmüştür. Çlinkü takip B •• • k b• • 1 •ıt d d k 1 k ld l aı ve bir çok Kürtlerin Van gö ettiği mndelc;re ~i ~lma- runıng a ın esı ngı ere e tren e ara sap anıp a l 'J f 

liı:ıe atılması masa!lı da büyük mıştır, ermenıler ıçın şımdi yapı ANKARA, 29 (Telefon) - halde tipi ile karşıtaşmq a l 
harpten sonra Taşnakların yap- lacak en faideli şey Türklerle an c d 8 h • k. ı • Devamlr yağan kar yüzünden, vagon yoldan çıkınıştıl'· a b 
lıl l propagandamn.ayni<lır. On taşmaktır:!' . . " Hariciye nazın enevre en a nye as er en bir marşandiz treni Yıldızla - malfunat üzerine Ank p . 
tar da bir buçuk mılyıon er.ne- 11 eylul tan•lfü Husaper,, ff k l d" d.. . izli•k • Sıvas arasında kara saplarup lokomotifle kar vagonu Glıs 
ninin kesildiğini,Fırat nehrine a den : muva a ıyet e 00 U ıtaafS etti kalmıştır. Treni kurtarmağa gi- edilerek hadise mahaU!d t Veril 
tıldığı hikayesini çıkarmışlardı. Türklerle teşriıki ~i. etti LONDRA, 28 A.A. _Lort den diğer bir trende aynı ma- derilmiştir, .aınas', '.1ccr Harekatın vuku bulduğu yerler ğimil'Jden dolayı bizi tenkit e- 'Alman millet meclisi §'Ubat-
de ancak Kürt çadırları ve den hasunlarnruz, bilmelidir- ta yeniden mesaisine başlaya- Alecander Lucia vapuru hidise M•ııA • • ı' 
Kürt kulübeleri vardır. Bunlar &:i Taşnaklann yegane malksa- caktır. Yılba§ı yortularrndan si hakkında Avam kamarasında ı J sanayı sergıs 

' d eb d" d"" 1 T'" ı ·ı ed"/ Al ı· sorulan bir suale verdiği cevap-da gene Ağrı haydut'lan tara- ı e ı uşmanımtz o an ur evve tatı ı en man mec ı 
fından kendilerine iltihak etme tkü imha ettne!k ve omınta kat'i si şöyle böyle bic buçuk aydan- ~ ı ta, bu vapurun zabitlcrile efradı A k d ı ~ 
dikleri için tahrip edi:lmiştir. hesahırnızr .görebilmek için her beri top/anmamakla Brüning arasında mütekabil memn11;~yet fi ara a açı ıyoı 
Tüı:ık topragında bulunan köy- gün, her fırsatta onu bıçakla- kabinesine rahat nefes a.ldır- ve muhalisat esaslarına muste-
lerden isyana iştirak edenler he- maktır. Türkün hayatını kanş- mış oldu. Almanyadaki vazi- nit münasebat mevcut olmadı-
men yok gibidir. Bilakis Van tumak, Türk.iye~ nifak tohum yet dÜ§ÜnliliJrse Alman parla- ~ ğırun, bir taraftan z~?itlerin . _i- Sergiye yerli malı fabrikaları iştirak 
gölü etrafındaki köyler tayyare lan sdkmak, Türkiyeyi zehirle mentosunun haftalardan beri dare hususunda kabı!ıyet gos- • , d l d alı 
!erimiz ve krt'a1arnmz gelinci- me1t, tşte va.ııüeıerimiz buntar süren bu tatili esnasında hüko- ıeremedikterinin tahkikat neti- cek, ıştirak e en er en para nmays 
ye kadar kendilerine faik eşiti dır. Bu itibarla Kürtlere tevec metin hem dinlenmeğe, hem cesinde anlaşı~ımş olduğ~nu. söy ANKARA, 29 A.A. - Mil~!Sergiye bütün yerli mal• 
ya sürülerine karşı kahraman- cüh göstennek Ermeni dava~ı- meclisteki merkez lırkalarrna lemiştir. Bahnye nezaretı ınzı- li iktısat ve tasarruf cemiyeti ö- fabrikalar ve müesseseler 
ca mukavemet etmişler ve ta- na hizmet etmek demektır. istinat eden bir karinedir. Sağ bat meclisi bu esbabı muhaffife- nümüzdeki nisan ayının doku- edecektir. Sergiye iştira~ 
rihe geçecek yüksek vatanper- Kürt harekatından uza~ dur- ve sol cenahtaki müfritler bu yi nazarı itibara alara~ efı:at ~k zuncu gününde Ankarada bey- ter için geçen sene oldu~ 
verlik nümuneleri göstermişler cınak Ermeni davasına hiyanet hükumeti hiç istemiyorlar . kında verilen cezaları.ındi:meı;e nelmilel ziraat teknik ser<>:isinin bir para alınmayacağı gibi 
dir. Bu vaziyet ka.rş~;nda Tiifk etmek olur. Sağdan, soldan hücumlara uğ-' karar vermiştir. Gemı zabıtlen~ açıldığı binalarda ikinci .:.nkara gelmelerinde ve eşya na"1 
ler köy yakmak degi:l, ellenn- KÜRTLER rayan bu hükllmet ma/1 v11ziye- den bazıları muvakkaten tekaü- milli sanayi sergisini açacaktır. de tenzilit temin oluna 
d~ ge~e y~ılan her kulübe- Yukarıda da bahsettiğrniz gi ti düzeltm_~k bütçe. açığını ~a- , de sevkedileceklerdir. 
nın yenne bır ıkonalk yaptmr· bi Kürtlük namına silahsrz ve p~tm~k gunden güne artan 1§- ' · LONDRA, 29 A.A. - Avam E •• ı d 
tar. . ancak menfaat için çalışanların sı~l~rı~ der~rne çare bulmak kamarası. tredünyonlara ait bu- ncumen er e 
Taşnakların gazete, kitap ve b d bedirhaniler bulunur. gıbı buylik l§lerle karşılaşmak- 1 • ihtiliflar hakkın 

konferans şeklinde yaptıkları Başrr; a hemen her sene ekseri- tadır. Dahili siyasette böyle ol duı~f\;~6
8~~r kanunu tadil B" hk " ••t b ki ff d' 

binlerce propagandadan uzım un arh t Ş "f "Paoa dan al- duğu gibi harici siyasette de ft 8 11 . da 1• "haa .k~ . kunusunu Jr m:ı umun mu e a cezası a e . b L- - • r· ok ya ma u en 'l .. .. • . . , d"kk er r nıng e en ayı yı ı ıncı o • 
uzadıye aı..,..,tmege uzum Ty dıklan bol paralarla muhtelif Brunıng kabınesınm ı at ve l ı· "'t il St an n m"'teakip 250 reye karşı 277 re- ANKARA, 29 (Telefon) - Ankara İstiklal mahkelll 
tur. Bu bahsi bitirmek için ~ da kita lan bastırır ve itina edeceği meseleler vardır. s~ e 1 ~u eve. a resm 1

• ı u . ti Dahiliye Encümeni bugün Şu- 10 sene hapse mahkil.m 
nak teskilatmın kırkıncı yıl do propagan . p t . . Almanyanın harici siyasetinde sıyasetrnden hıç ayrılmayan bır yle kabul etmış r. D ı ti d · 'd · · b" L~i 

• . .. 1 bilhassa Amenka ve ngılız ga d l t d d K f b 'k l rayı ev e n eavı aıresıne ır Süleyman Radi Beyın· SIW" 
nümü. mlinasebetıle soy enen . .. .. • şu ve ya bu istikameti tercih c- eve a amı ır. apanan a n a ar ube ilavesine dair olan tayiha-
nuutldardan bazı cümleleri, ge zetelerınde sık sık Kurtluge da dece "inden cok bahsedilmiş- Son Cenevre müzakeratınrn § .. ziyetinden dolayı geri katşll 
ne u uzun hikayenin ~erdiği ir makaleler neşrede:ler: Fakat ir g . neticesinden Fransa hariciye LONDRA, 29 ~· ~· - !'a- Y~ muzak~reye başlamıştr. E'!- zasmın affı hakkında hii# 

.ş 1 • h ffletmek i in Serifin artık parası bıtmış ve kı t · .. nazırı M Briand ile Alman ha- muk mensucat amıllen cemıye- cumen ınuzakeratma her veka- 'lf) 
~o~~t~:u. a 

1 
ç ~ emlakine varıncaya ka- . ı.4 Eylulde. yapıl:n umu~~ riciye na~ırı M. Curtiusun mem ti "Odlham" atelyelerini kapa- !etten birmümessil i.ştiraketmiş tin tezkeresi ve encümen 

:ÜR~ M7~LETINE KARŞI dar dolandırıcılıkla yaşamağa ::~h=~=:t;:n1i~e~r:ıi~~=r lı;;a~ı nun kaldıkları bildiriliyordu. M. mağa karar vermiştir. tir. Ölçuler kanunu layihasilc tası ruznameye almmıştD'• 
HARP/ başlamış olduğundan ve evvel- nrny di"er taraftan komünistle- Curtius Cemiyeti Akvam müza Grev kanunu V h • • M b b ) ~ 

. . . . rihl" ce bedirhaniler tarafından ~o- rin' bü:ük bir ekseriyet kazan- keratından menli bir netice ile A A UZU Ve samımıyet at Uat a 0~ 
31 bınncı teşnn. 930 ta 1 laıuhrıldrklarmı anlıyan harı!(- d ki .. -ıdü B"h H"t- Berline dönmü• olsaydı, hem LONDRA, 28 A. · - vam B b' . . ahifed ) ~ 

"H t _., . . .. . . d ı arı goru . r. assa 1 1 . . "'· . . d'" n1ara e sa- ( aşı ınncı s e İ bul M tb us.aper,, gaze esıuuen. tckı Kürt kardeşlenmız e gu / 1 1 b 11 kendi vazıyetını hem Harıcıye kamarası, tre unyo v .. k d ld • "b" b d stan a uat ·~ 
Sabık Ermenistan Maarif rup halinde gene Himayei et- er ta;a ta~ arının , u muva a- nazırı sulh ve itllat siyasetinin nayi ihtilaflanna ait kanunun ~e a ~~ " ~gu ı:ı 1 .wı an nin senelik balosu dii11 ~v; 

Nazın Nikol Agpalyan'ın nut- f ı v Hililiahmer gibi yardım kıyetı ha~ıçt! en~ı~e uyan~ır- h ·· r - il tadili hakkındaki liyiharun ikin böy.le de ıg~~lk?". ~ır sıyaset Maksim salonlarında ve~ 
k . a .e . . .. b mıştır. Çunku mıllı sosyalıst- er turu serç~ze§t yo arına . .. . . • ı..~n takip edecegımızı kımse sanma . . ılı 
u. camıyetılerunıze donmeye aş- 1 Al b •1 lh müraccah olduı:unu söyleyecek cı muzakeresıru yapınaga LiGi!- B . . mlcketi imar tır. Balo gerek Türk ve ge 

Her felakete rağmen büyük lamış olduklanndan bu adamla er many~yı al! ayan su . bir mevkidedir lamıştır. Adliye nazırı, 1926 da sm. ~un ıç~ .m~ Ecnebi mümtaz slmalar ve 
Ermenistanm tahakkuk edece- d-"- kad zaman bu muahedesını, tamırat meselesı l 1 • 1• tlan i grevin simdiki cdecegız, dedıgımız zaman, yal tes tu al tli h f dn nn ana ne ar . k t'i b" tt h 1 d y §te A maıı par amentosu yap umum , b"l • . . 1 . na v e arume en 
ğine kaniim. nlara devam edebilecekleri nı a ır sure e a e en o- .. - B • . k b" . ti "ha .. yrikanuni ad- nız yapa ı ecegımız şey en ya- d 1 "d" Cazba dm atı 

L Ş ' tkı.ı. o~ .. .. . . ung planını bir an evvel bir ta- dort be§ gun _runıng a ıne~ı YI. ya. g~re ga . • . . .. pacağız !. o _u ı ı. . . . n - di 
eon anının nu . · k duşunulecek bı: şeydır. ıafa atmak emelindedirler Al- mevkiini tahkım ederek meclı- dedilmesı lazımgeldıgını soyle- Herkese arzularının tama- nagmelen ıçınde mutema 

. . T~?.akların gayes~eT .. ~~ Bedirharulenn Ho.ybu~ ~a- man a tamirat namı altında a sin kaqısrna çıkacak demektir. miştir. Hatırl:ırdadır ki muha- men kabili' is'af olduğuna dair dans edilmiştir. 
ık: ;:~:s C:~~ v~ b~ iki mına ç~ar~ıklarıson kıtap ~urt lip11're bir çok para verm!ıc F~ka~ ~abinenln karşıla§acağı fazakarlarl~. lıberaller bu ~ok~ fikir vermek fayda vermez. Fır Ealoda şehrimizde bulu?! 
Y • . ky • '.-1ı§dd ..... l uca·· d meselesı,, unvanlı altıncı kitap mecburiyetindedir Almanya muşkılat ortadan kalkmış de- hakkında hük:Qmetten sanh bır kamızm maksadı gün kazan- meb'uslar İş Bankası uıı:ı 
mamaya arşı şı ""em e tır Kitap Mısırda bastırılmış- · ""Jd " f"ki lm • be hude yere uğraş ' ' (fi 
le edeceklerdir. · .. Bed' h 1 bu parayı artık vermek istemi- gı ır. · ı r a aga Y mak değildir. müdürü Celal Bey, Türkiye ~ 

A. Ohannesyanın nutku: tır,_ Y~3fd swyıa b""tüır ~~- yor. Mümkün olduğu zaman, . BERLİN, .2~ (A.A.) - ~a>'.- mışlardır. "Fıırkamrzın sözleri herkesin buat Cemiyeti reisi Mahrn~t 
Biz şimdiye kadar yalnız dugu ~t e. g t a ~ ne 

1
an- her fırsatta kendini bağlayan hıştag mecli~ı, ~ ş~batta ıçtı- 1 an ada hastalık hoşuna gidecek sözler değil, Kolordu kumandanı Şükriı ~ 

Türk ri.ı:alinden intikam aldık. ~m 1t1: . e~ı:ı;a ~ y. . d ".. y t- ağır şartlardan yakasrnı kurtar- maa dave
1
t edılm(ıA1I\.. sp Y . .. milleti yükseltecek hakikatler ili Paşa, vali muavini Fazlı, 

Halbuki Tüıık milleti de bize ış ~ u~u ıçın ısrı:; :ru ;. makniyetindedir. Fakat bu ga- . BERI:. N, 29 . · ) - Ra>'.- MADRİT, 28 A.A. Bır mu~· olacakur. terdar Şefik Beyler, bütün g 
ı düşmanlrk etmiştir. Bundan ma;a; anını veb'r ~· eı ~ yeye vasıl olmak Tçin gidilecek ! hıştag butçe komısyonunda. zı: detten heri müstevli s~rette hu- Türk milletinin sağlam bir teciler ve maruf simalar b~:ıl 
soıTa biılfunum Türklüğe ve gu " ıye s te 1 ımza oy yol ne diri' .. Bitlerin mi/11 sos- raat n~zırı M. Scheele, z~raı küm sürmekte olan grıp hasta- fikre malikiyetini temin etmek muşlardır. Baloda tertip C()I'" . 

Türklere karşı en şiddetli bir mutturhlt t Taşnak propa- yalistleri açıktan açığa bu kayt mah.su~at ~akkında 1~a~a şıd- lığı azalmağa başlamıştır. gayemizdir. Yürüdüğümüz ha- meccani piyangolarda pek ~ 
rnikııdele açacatrz. ~ i ~ eden ayni fab /arı kırıp atmak fikrindedir. d~t~ı bıır ~~maye usu unun tat- I ·r )' hdi kikat yolunun milleti saadete tena hediyeler vardı. 

Yafa Taşnak reisinin nut- g:ada ~;a;~ olduğı.ından Halbuki bir de harici alem bıkım mute7;~mm~ pr~g~am ngı ız ve ıa isal eden yegane yol olduğuna Davetliler baloda çok ııeıı' 
ku: .. . . . . ~er kelimesi saf°köylülerimizin vardır. Almanyanrn bey.ne~mi- hakk~n~a mutemmım ıza at LONDRA, 28 A.A. 7" Ber- kana<ı:ti~iz vardır. Her hal~e ve eğlenceli bir gece geçire!" 

~:1:t«:hit Ermenıstan ıçın ve cesur dağlılarrımzın zihnini le/ taahhütlerini böyle sılkip at vemııştır. • • mut adalarmda_n gele~ bır ha~- hedefımı:e muv_a~fakıyetle va- sabaha karşı balodan ayrıJıılıf 
verdı?,ımız kurbanların yol.un- bulandırıp çehnek için yazıl- ması kolay değildir. Onun için Rusların fıkrı re göre Cenubı Amenkaya ~t- sıl olacagı~~a ıt.ımadunrz o ka tardır. 
d~ mucadeleye devamı teklif e mıştır. Burada biraz da bu ki- millicilerin müfrit tahrikatına mekte olan prens de , Gal ~e daır kuvv~ıdır kı, ~':111 ve b~~ -------
dıyorum . . . . taptan bahsetmek çok faydalı 0 rağmen memleketin mukadde- . MOS~O.V: A, 28 A.A. - Tas prens Georges, Bemıut a gelmıt nun muterız olmas~ bızı ~sfa mu Berthelot nun sebatı 

Taşnaklar şundıkı dağmrk « • ratrnı idare edenler her §eyi sü- aJansı bıldiriyor: terdir. teessir etmez; belki tenbıh eder, FARİS M JJıl' 
va.ziyete düşmezden evvel e~ ur. (Devam edecek) klln ve itidal ile dü§ünüp hare- İzvestiya gazete~i'. ~ind.!s~an - . --.- . çok dikkatlı yapar... ' 28 A.A. - . it 
lı ikı grupaaynlm~lardır.: Sag ket etmek mecburiyetindedir. konferansının m~s~ bıtire- her hangı .b~r ~nu~, h~~~ Türk milleti iktısa~yat ~~- t?elot saat 17,35 te vefat etfll 

ı lar ve Sollar. Arnavutlukta şiddetli Ôlen hariciye nazırıStresemann rek kapanması vesılesılc neşret-. umum vatının. veto su gıbı ih hasında da kabiliyetsız degıl- tir. 
· Sağlar- Kafkasya ve Tür- l l Almanyanın haric1 münaseba- tiği bir başmakalede diyor ki: tiyat tedbirlen ?e ~t koşınağı dir; böyle sananlar, Türk mille- [Ceneral Ber-
kiye ve !randan alınacak arazi ze ze e tında emniyet ve itimadı celbe- "İngiliz imperyali~i Hindis ihmal etme~tır. Dığe~ taraf- tinin hakiki tarihini bilmeyen- thelot Fra.n~ · 
ile ıbüyük bir Emıenistan hul- ATİNA, 28 - Tirandan bil- der bir hattı hareket takip etti. tandaki mevkiini ~!'.ıyyen mu- tan muhtelif ıdare teşkillttm:n4 terdir. Türk milletinin bundan 1!8:ı> meclisı 
yasını taşryanlardır. Merkezi dirildiğine göre Arnavutlukta Beş sene/Ik bir devrede Strese- hafaza etmek istedıginden halk ve bu meyanda c;>rduru har_id ııonra iktısadiyat sahasında yük lısı ~~m.danc. 

, Paristedir ve reisleri "Hatizof,, ııiddetli bir zelzele olmuştur. Bil manrn siyaseti Almanya için kütlesinin zararına ol~rak Hint siy~e~i ve malıy~yı d~ ~illl seleceğine kimsenin ııüphesi ol- K~n~ısı bır çok 
' tur. . . hassa Gorice'de hasarat büyük- /aideli olmU§tur.. Şimdi bunu burjuv~larile antaşmaga ç_ahp- meclisın mUrakabesı , haricınde mamalıdır. . . mühim kuman-

SOll~r - Rusya ~yesın- tür. Tafsil.it mefkuttur. bırakıp da her tarafın §/iphe ve yor. Hın~ ~nferanaı, ~?~tere b~~ta~r. En zırade yola " ~ırkamızm v8;Zıfe~ı bu ~~e danlıklarda bu-
ı de bugünıkü Ermenıstanı mu Is d · tih b t endişesini celbedecek bir yofa hükil.metı Hındularla muııluman getırilmı.ş Hındular bıle bıı tah- fe b11r an evvel enşebilmck ıçın lunmuştur. Ken-
hafaza taraftarıdırlar. penya a ın a a gitmeğe Almanyanın bugünkü ekalliyetleri karş.ı ~rya b~ didata ka111 şidd~tli ~rotes~~ millete.yol ?österme~, y~ diai tekaüt ~-

Paris meı:ıkezinde iken solla MADRİD, 29 A. A. - Sağ devlet reisi mareşal Hinden- tığından epey zaıf duşmliştur. bulunmuşlardır. BurJuvazı • etmektır. Bız bunu bır vıcdan şıru doldurdugıı 
ra geçmiş olan Kacamuni Eri cenah Cümhuriyetçi liberal gru burg kat'iyen müsamaha etme İngiltere hükUıneti Hindistanda muhtariyet esası dairesinde İn- borcu, bir insanlık bm'cu biliyo- halde hizmette el" 

. va~ gitm.iş ve orada çıkan ıı:r pu yak~?a icı:a edilecek intiha- yecetini lazım gelenlere anlat- mes'ul bir merkez ~ükilm.~ti ~- giliz empery~izmi ile Hindut:'-r ruz!.,, .. , ka1?1~ın:1 karar L"ooeraı B•rl~ 
"llenıce bır gazeteye uzun bır batta mustakil kalmağa karar mı§tır. Bugünkü Brüning kabi- nımağa amade oldugunu bildır- arasında hakiki ve devamlı bır S11rt Mebusu venlmiştı. Son zamanlarda 

ı na1cale yazarak artık Taşnalk vermiştir. nesinin hari.ciye nazırı Curtius. irken, milli meclisten çıkacak itilafı imkansız bırakmıştır. MAHMUT hastaydi.] ~ - ı:· =-- =··:-·:1::!·••••••••••••••••••·::::1 . nn davasını müdafaa edecek 19332 sehesinde Cemiyeti- Ak- Herhalde şu muhakkaktır ki Ce -mekteplere devam mecb1lri~eV 
H ftal k S• .. l bir devlet olınadığından bunlar vam meclisinin Kanunusani iç- miyeti Akvam meclisi, gerek ni 15 yaş olmak üzere tesbı.t ~ 

:~· a ı ıyası icmal ••• 1932 se~e~inde <;:~iyet~ Ak- ti~aında~ ~.onra. top~~c:ıtctır. R.usy~nın, gerek Aim:ınyanı?- den bir kanun kabul editını_~ 
-------- _ ----- vam katıbı umunulıgıne şık!yet İçtıma günu galip bır ihtımale hıç bır noktada hassasıyetlerı- İşte bu kanunun ne zaman tıt• 

u ,uuuuuuuuuuuuuuuuu • etmi§lerdi. Bunların şikayeti göre, 2 Şubat 1932 olacaktır. ni rencide etmemeğe ve teşriki bikatına geçilmesi etrafmds çt 
' Cemiyeti Akvam meclisinin! sükfuı bulur gibi oldu. Hattil Meclis her iki tarafın da noktai Hendcrson'un riyaseti altında Konferansa reis tayin edilme- mesailerini temin eyelemeğe ça kan dallı budaklı bir müzakel' 

timaı tahmin edildiğinden da Cenevrede büyüle bir siyasi mu- nazarını dinlemiş ve aleHlsul biri İtalyan, diğeri Norveçli ol- miştir. Reis olarak Çekoslovak lışmıştır. üzerine hükfunet 33 ekalliye~ 
''la az gürültülü oldu. Lehistan- zafferiyet beklenilmemesi hak- mesele hakkında nıpor hazırlan mak üzere üç kişilik bir tali ko- ya Hariciye Nazın Müsyü Be- * * * kalmıştrı. Fakat Mac Donv 

· a Almanya arasındaki ekalli- kmda ihtarat ta yapıldL Alman masına karar vermiştir. Alman misyona havale edildi. Tali ko- neş ileri sürülmekte idi. Fakat Hafta arası hem İngiliz kabi- reyine müracaat edilmeden ~ 
"'ret meselesinin hayli gürültü- yarun buekalliyet meselesinive 1arm tikayette haklarını, Lehli- misyon Martta veyahut Nisan- Almanyanın itirazt üzerine, Be nesi, hem de Fransız kabinesi nu istifaya sebep bir preııstP 
. 'e sebebiyet vereceği zannedil- sile ittihazederek hudut mesele terin de ııikiyet edilen vaziyete da Londrada toplanarak okran- neş'in namzetliği suya düştü. meclislerinde ekalliyette kal- meselesi telakki etmediğini ıii1 
nişti. .Alman hük~tini:n yu- sini mevzuu bahsedeceği şayi kal"fl tedabir aldıklarını teslim ya ekalliyetinin Lehistandan Meclis te şimdilik bir reis tayin mışlaTdır. İngiliz kabinesi, mil- !ediğinden, netice hükil.met ~
;an Sılezya ekalliyetlen hak- olmuştu. Fransızlar ağır basmış eden, yani hec iki tarafa da bi- şikayetlerile meşgul olacaktır. etmemeği maslahata daha mu- zakere edilen meseleyi bir pren leyhine tecelli ettiği halde i~ 
mda reva görülen muamele- !ar. Böyle bir meseleyi mevzuu raz suç ve biraz da hak veren • • • vafrk buldu. sip meselesi teJ.3.kki etmediğin- dardan çekilmemiştir. HU"~ 

~'en şikayet eden notasmm lisa bahsottirmiyeceklerini anlat - bu rapor meclis kapanacağı ıı- Cemiyeti Akvam meclisinin Konferansın içtima edeceği den istifa etmemi~tir. Diğer ta- met aleyhine verilen reyle~ 
~ p~k şiddetli idi. Alman gaze mışlardı. Binaenaleyh Alman ralarda okundu. Mesele de bu meıtgul olacağı diğu mühim yere gelince; bu da Rusyanın raftan Fransrz hükılmeti itimat çokluğu şu şekilde de tefsir C<!" 

., lerı de Cenevrede davayı ka- murahhasları Ceneweye gelin- şekilde ~pandı. mesele, tahdidi teslihat konfe- itirazına hedef olmaması için meselesini ileri sürdüğilnden çe mektedir. Deniliyor ki, ceylerİI' 
' anmazlarsa, Almanyanın Ce- ceye kadar, Almanya tedafüi Okranya ekalliyetinin tilı:il- ransı için bir içtima tarihi tayin kasten müphem bırakılmıştır. kilmeğe mecbur kalmıştır. hükUınet aleyhine verilmeslıt' 

\ iyeti Akvamdan çekilmesin- vaziyete geçmiş bulunuyordtL yetlerine gelince; malfundur ki etmekti. Meclis dağılmazdan Gerçi Cenevre içtima mahalli Her iki kabinenin de ekalli- bir sebep te Mac Donald'ın, bıt' 
ı :n bahsediyorlardı. Fakat Ce- Filhakika çok gürültüye vesi bwılann şikiyetleri Cemiyeti evvel bu tarihi de tesbit etmiş- olarak ileri sürülmektedir. Fa- yette kalmaaına sebep teşkil nu itimat meselesi yapın~ 

0 ıeti Akvam meclisinin içti- le olmak istidadını gösteren me Akvama dahil bir devlet tara-1 tir. Meclisin verdiği karaca gö- kat her ihtimale kaş ric'at eden meseleler ehemmiyetli de i;mı söylemesidir. Eğer itİID'!', 
ı yaklas.tıkı;a, Alman efkarı sele sakin sakin halledilmistir. fından ileri sürülmedi. Bunla-i re, tahdidi teıılihat konfc:ranııı, için bol bir kapı bıraktlınqtır. ğildir. İngilterede Talebenin meselesi. yapacağı anlaşılsa 



ebatı 

l'l'\IA '30 
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tır. lar tara .. den muahaze edil-, etti ve kabiı;ı:e ~ iktidar?a kal- temin etİneğe muvaffak olan dan,- sık sık kabine tebeddülün tir. Bir milıetiJl mukaddmtmJ bir yof olmalııla beraber a· 
~ükumet ekalliyette kifuıvdLın~zn: b;~ekil Müsyü ~teeg' d_ı. Sorı:a Mu~yu B:ret'nın vak- ~~wıd, bugünkü vU'iyet;_te öm- den hasıl olacak mahzurlar bir tayin edecek olan konferans iç liler sabırlıdn-lar. Boykc:ı ta 
Uelki de bu, doğrudur. Fakat !111-ştır. t!eketi pek tasvıp e~ tıle bugday .tıcaretıle meşgul ol ru pek kısa olınası zerun olan dereceye kadar bertaraf edilmiş tinıa halinde iken, o millete giliz ticaretini mahvediyor. 
~e de olsa, bir hükUmetin mec· ın d~ -~anlaşıırnakta idi. Ha~ ması. ve hala da_ dostl~ arasm- kabine teşkili mes'uliyctini al- oluyor. mensup 50 bin kişinin tekifıne sascn İngilterenin Hindist 
lıste ekalliyette kalması isti&- ınedıgıistifaya davet edecep da bır çok bugday . tuccarhı:? mak istemiyor. Filhakika mec- * ·~ * müzum göriilımai, mukadderat daki alıikası ticareti dal 
~:1clir. Bilhassa tngilterede ef- nazınediliyordu. Fakat ın~lıse b~I~rı::as~, ~!~~~bbu- list:ki fırkalann b~günkü vazi- Hindistan hakkındaki Lon- tayin edecek konferansın ne de dir. yoksa Hintlilerin kara 
"<t:I"k · ı umumiye karşısında ınev- zanb. n istizah takriri venlınce sunuS şupkeb~ . . . .fa· yetınde, devamlı bır kabine teş- dra yuvarlak masa konferansı nce gülünç bir oyun okluğunu !erine aşrk olduldanndan 

iini c k yıfl uran bir a- ır . N müdafaa- teeg a ınesının ıstı sın- kT . k" k F . İn .. ~ kaf"d" . . _o za aş Steeg Zjraat ~! . . d • sonra Başvekalet alclfis 1 ı ıne ı~ an yo tur. ransız ka faa:lıyetini bitirdikten sonra gostermege 1 ır. ğil. Bu ticaret te herhangi 
lllı!dır. * • • ya )tarar verdi ve h~C:kal~ ;::ün fırka liderlerinin kapıl:~ b!nelcıri ıp ~amb~la!"1 gibi. bin gilizler !fin?istanda mevlı:ufla- Gandi s~~t bırakıl~ıktan •hareketle şimdiki kadar 8 

F . . ukutu 
293 

.reye karşı 283 rey . nı çaldı Bir aralık Briand'tan hır akrobatık sıyası kombine- rm tahlıyesıne .başlamışlardır sonra tevıkifındcn C'V'Velkı proğ ye uğrarsa İngiltere kin 
n 0r~sız hüki'ımetının1 .5 ,. b~ liyette kaldı. ~unun üsennekal:- bahsediİdi. Sonra da Laval'de zon ile iktidarda kalabiliyorlar. Gandi de bu meyanda bir kaç ramıru takip etmeğe başlaınq- distan ha.İı:imiyetinin, b .. 

a amıJ olan sebebe ge ınce' .. • "f tmege mecbur · · s k k k ·· ı tahli -·"'"' H' t Y · ıh'"k' al · u da d h · k h · etli deg" il bıı ıstı a e N istifa- karar kıldı. Briand Hariciye ile teeg anca ır gün Başvekil- gun evve ye .......... ın- ır: anı u umet ey.hinde bir manası kalmaz. İşte t 
a a co e eınnuy s ''n Ziraat azırını · ' l" •· uh f d b" d" · d" ta dan ri:l' hah ·· "h k t · uk H" d;r z· - N v·ctor Beret teeg ı . b" hata oldu Başvekaletı telif edemiyeceg-i- ıgı m a aza e e ıl ı. Son ın- ıs n ve en ere gore, are e sız m avemet,,.. ın )erin Hindistan meseles· 

· · ıraat 3zırı ı d t etıneınesı ır . · · · · · d" ta h b" "h ' · Fran•ız zürraına yardım olmak ~a ~v~. kdi edilmektedir. ni söyleyerek kabineyi teşkil tıhaptan berı Fransada yedi de şımdıye kadar tahliye edilen- ıs na ma sus ır ı - !etmek istemelerinin s 
üzere~ behe; kin tal için buğday g~ şım diı}a \e ayni M. Vic- mes'uliyetini üzerine almak is- fadır ki kabine değişiyor. Fa~ lerin miktarı 11 bine baliğ ol- tilftl usulü olan bu teşebbüs, dur. Fakat Gandinin tah 
fiatinl 11'6 franktan 175 franga Soy~rei:ı~~f; s;nesinde Cle-,temedi. F~l~akika _Briand F~ ~at Fran~ı~laı-, !"f_üdafaayı_ Mil~ O:uştllt'. ~u vesile ile de öğr~- İngiliz mallanna karşı sıkı bir üzerine hasıl olan vaziy 

· ka tor , abinesine dahil- sız devletınıı: demirbaş Harıcı- lıye, Harıcıye gıbı chemmıyetlı nıyoruz kı, yuvarlak masa mu- <boykot ve V'Crgi vermemekten gösteriyor ki, yuvarlak • 
· e N;ızırı ohnuştur. Hariciyeyi meselelere fırkaların fevkinde zaıkcratı devam ederlten, İngi- ibarettir. Vergilere karşı hare- müzakerat! Hint meseLeM 

. - "r CT verdikleri cihetle- bu .si- lizle: Hindl~da .so bin kip kette ileni.z suyundan tuz ima . nihai haliine doğru büy~ 
tını ler. Bınaenaleyh li şeklinde teccılli etmektedir. adım olmamıştır. 

· · · · • olu uzun Ahmet Ş 

• 
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lJ . L\ .10 K .\.\ LiNU:i.\ .'\l 1931 

Fikir, ~Iz;Elh, EdefiiyBrt, 
~ .... · •• ·ıı·.,:,== ~t·. ·, ·~;·-ı-~~iz-

--L ____________ .....::;. _____ ..... __ , ,_ . ı ı ı • ı 6 7 s 9 ıo ı ı 

Ald H 1 ~ Bidlake'in kızı Ellinor Phi-
A srın umdeııt "Milliyet" tir OUS UX ey 1ip Quades isminde bir roman B A L AıTı·~K 0 1S K A 

30 K. SANİ 1931 İngiliz romancılarının son za ginia Woolf'a, C. Mansfield'e, cırun k:ırıs~dır. P~ilip. ~uar~es A Z A T • P T A R H 
manlarda beynelmilel kıymet- R. Lehmann'a son zamanlarda yazacagı kıtaplanla, fıkirlenl~ _h AZ •O;A M ıPı J S N ~~~Riı:;~E ~=ca.!di: ıer arasında müstesna bir yer müstesna denilebiılecek bir ede meşgul, karısını i~al.eden ~~ 4 AT ••lo R K•• Z E 

0
' e • · .,. tutmaları sırf edebi mi, yoksa bi şahsiyet iltihak etti: Aldous ad~dır. We~ey ,ısmın~e ır T •• O. A C •• N 

tanbul. Telefon acmanlanı ")iraz da psikolojik bir hadise Huxley. Son romanının Fransız pdlıtıkacı, . Ellıno~ UI' şıddetle il P A R 1 A • T J R E K d b }d .., k İJl 
latanbull!4Jll-24llZ-Z4313 mi?Bunlarromangibieskibir çametnibundan ibirikiayev- se~:~t.e~ır. Ellınor ko~asmı K•DK ')' N I A a llllll U UgU çare ÇO yer 

janr'la hisler alemine yeni ola- vel intişar ettiği vakit bir ~h sev~ıgı ıçın bu aş~~ ~~ela re_d~ Ö T • •ı' I N • I S -Fransızcada 
ABONE ÜCRETLER! rak ne getirdiler ki, bugün ken eser olarak alkışlandı (1 ). Fıl- d~dıyor, fak~t Phılıp ın ~endısı C Ş Zen. gin bir adamın kızıydr. I sen bunları bulmuş, oldu -

G Tllrkiye için Hariç için dilerine karşı henüz bezginlik!hakika Point Counter Point nı ~u kadar ıhmal etmesı Webk ~ : Pl ~·. ~ I AŞ T ~ Zengın olmamakla becaber ol-ıdia edeceksin ben de rrı 
s ayblt 400 kurut soo kunıt vermemiş şeylerin önünde duy bir nevi şaheserdi. Yenilik ede- leyın aşkına. mukavemet .e~e 1 

- - - dukça ibü~cek bir miras. kal- metle itiraf edeceğim. BUll 
fi ., 750 .. 1400 ,. duğumuz hahişi izhar ediyo- bi noktai nazardan büyük bir hus~sundakı k~rarmı g;iu~ıde 11 

,\ H S E N • A S K E ıR nıış olan bır gençle evlendı. Bu zerine benim lkabahatirrı 

l ız .. 1400 ., 2700 .. ruz? Bizi böyle cezbeden bu ro- meziyetse bu kitap bir çok ye- zayıflaıror. Nıhayet . mor 6ltm•c•mlzl11 hall•dtl•lı karı kocanın hayatı pek mes'ut olarak ayrılmamıza karar 
. mancdarın yarattığı eşhas. nilikleri muhtevi olmak itibari- Webley ın a~kını. kabul ed~?'~r. ı•lıll tu. İki sene rahat, saadet için- cek 

' G~len .evrak g~ri verılmes tipler olmasa gerek: Çünkü bir le pek yüksek bir kıymeti haiz Bu ~acera ese;ı~. en ı;ıuh1?1 ı 2 ı 4 ı 6 7 a 9 ıo ıı de yaşadılar. Fakat bir gün G~ç adam karısını çok ttes· 
Müddeti Sef• maahalar 1~ ~ İngiliz bir Almandan yahut bir dir.'YEvveia teknik hususiyetleri vak alarmdan bınm teş.'kıl edı- I g~n~ ka~m. koca.sını endişeli, yordu. Ondan ayrılmak A.Jt 

· tur. Gazete ve -tlıuya &&t iti- Çinliden daha orijinal yahut da vardır ki bunlar birinci derece yor. duşunoelı bır vazıyette, başını kendinde kafi kuvvet ve (\)e 
~in m.iiıliriyete müracaat edilir. ha ziyade dikkat ve merakı ca- de ehemmiyeti haiz olmakla be Bunların hepsinin dostu odan önüne eğmiş, bulduğu zaman net bulamıyacağını biliyo Org 

Gazetemiz il&nlva -'uliyetinıl lip değildir; ne de Anglo-Sak- raber, Proust'un, Gide'in, Vir- bir Spandrell vardır. Spandrell sordu: • .. .. .. -Ben senden ayrılmağa 
kabul etma. son ruhiyatı latin yahut slav· ginia Woolf'un usullerini an- fevkalade zeki, fakat avare, Ça- - Ne varr .. Ne duşunuyor- iyyen tahammül edemenl·. 10tya 

ruhiyatın_ dan ince değildir: bi- dırdığı için eserin ruhuna yeni lıı:;maktan nefret eden bir genç sun?.. d" n Vt 

Bugünkü hava 
Dün en fazlı hararet 4,5 en az 1 dı. 
Bugün rnzklr yıldız ve ban arasında 
müıahavvll şiddetli lodos esecek, 
ve hava kapalı olacaktır. 

lakis. Teknik, sanat bahsine ge bir şey ilave etmiyor. Sonra, tir. Ondan sonra İllidge geli- - Ben mi? .. Nasıl düşünmi- ı._ Başka çare yok .. Artı!' t te 
lince, bu da bir milletin. ediple- hikayeyi anlatmak tarzındaki yor:.Bu İIJlidge Lady Tanta- yeyim? .. Aırtık ıbu mes'ut gün- falı ve saadetimiz bitti. ş· Yor. 
rinin cümlesine has bir meziyet yenilik geliyor ki bu, Aldous mount'un kocasının katipliğini 1 lere veda etımek tazım.. den sonra biz hala beraber Oz 
olmayıp ferdidir. Şu halde, o Huxley'in fevkalade m~vaffak yapan fakir ve yan anarşist bir - Neden? .. Anlayamadım.. makta inat edersek bedııalıt 
"hadise,. nin daha ziyade psi- olduğu bir tarzdır ve eserine gençtir. - Çürı'~ü .benim elimdeki pa- luruz. Erkekçe karar ver, 
kolojik dlduğuna inanacağız. müstesna bir cazibe vermiştir. Daha sonra Mark Rampion ı ra artık bıttı. . tin ol! .. 

'==;:;;;:;;;:;;;:;;:;:=:;;i:iiii=w:;;;;;:i' . Psi.ko}oj! d~ yenilik p~k mü- Point C?unter Point'un mu- isminde diger bir romancrya, ı İki_ seneden ~azla. bır zama~- _ Peki .. Öyle olsun .. 

1 i
-~ hım hır anııldır ve nazanye ba- ayyen hır mevzuu yoktur; da Philip'in babası Sidne Quar- dır bız pek mesut bır hayat sur Arttk mahkemeye müra t IC ı ~ nileri için bi~a_ha bir nimet ha doğrusu onda bir kaç hi~a~ les'a, Burlap isminde bir edebi Mu'l".,Jı,J bilm•c•11tl:;ı • dük. .B~i~ el!mdeki servet ar- edilecekti. Fakat kadının 

• _ ;;;;ı _ı;;;;-.- teşkil eder. İngılı• ;romancıları ye mevzuu vardır ve her bırı gazete müdürüne tesadüf ediyo Soldan saga v~ yukardan aşagı tık bıttı.. Şımdiden sonra ne ya- 11 damadını çağrrdı: 

Hafiflik 
meselesinde yenilik dediğimiz bir noktaya kadar ilerletilmiş ruz. l - Uzak nıdası (2). İşaret pacağız diye düşünüyordum. -Kızımı iboşamağa karar 
amil onların vesayetten kurtul- ve kimi yarıda, kimi nihayeti- y d d d d" •. .b. b sıfatı (2). Genç kadın bir müddet düşün mişsiniz dedi bir takım 
malarmdan ibaret olsa gerek. ne doğru bırakılmıştır. Onda ukar ah a b"e. ıg!m gı 1 u 2-Hicap (2). gene hicap(2) dü. Sonra: tuplar bulmu'şsunuz. B 

Bir iki gün evvel gazetelerde Kraliçe Victoria'nın altmış beş ne esaslı bir vak'a vardır, ne e- şahısarın 
1 

e~ 1~ bı~er roma~ 3 - Saç düzelten (5) Çok - Demek ki artık rahat ve mahkemede gösterecekıll' 
•>ir haber intişar etti: GOya borç senelik hükumdarlık devrinde saslı eşhas. Yekdigerinden ta- mevzuu 0l'~caS va ayı~ yaş~~.r geniş (5). mes'ut bir hayat süremiyece- niz 
ar itilafnamesinde Devlet aley İngiliz evlerinde büfenin ve is- mamile müstatil vak'alar tasav l~r: Mese a 

1 
~anEdll~e ', gun~ 4 - Bir vasiati nakliye (5). ğiz. Sen çalışmağa mecbur ola- .;,mdi size biır teklifim 

. · d •· d""' 'b" ed" · k" 1 d k" ·· bırınde Web eyı mor unevm B" · · ib k b" 1 k """ ıine 75 milyon liralık bir hesap kemlenın yen egışme ıgı gı ı vur ınız ı ara arın a ı muna . • b ··ıd·· .. (b d ır şeyın yerme aş a ır şey caksın, yoru aca sın. . Bütün bu mektupları ort 
1 . . d bi d ·· "t b f .,,, · · b" bi · · de bıla se ep o uruyor ura a k k (S) B k . . . "d . . ıanlışlığı yapılmış. Bila istis- ngılız e e yatı a purı a- se et aıLıennın ır rım tanı- G'de'" L C d V t" , oyma . en artı evımızını ı a.resını kaldrrınız. Mahkemeye ki 

ıa bütün gazeteler bu haberi nizmin muşamba mantosunu ü- malarından ibaret olup kendi 1h mı es avkeks b~l d 
8

• ~clda;ı)ı 5 - Damarda dolaşan (3). tanzim etmek için hesap tutma- müracaat etsin. Sizin kendi 
E ... . . k 1 d hT d nı atır amama a ı egı ır 'T' hm" (33) • k d" . . . k d" .. 

•azdılar .. Hafiflikle kolayca zerinde!1 a~Camır~· ~b~n~.ı- şb«?rba~t~ ve anun ~rı laa ~ ın e, Sidney Quaı:'les "enç kızlara . ~ mS . b" ( ) k u ~a, ~n ı ış_ılmı en lım gonn_e- hiyanet eden bir koca olduğ 
, dılar Derken dün bu iş tas- nal edıplen ar y e gı ı ır ır ırıne muvazı o ra ce-

11 1 b"" .h . d - onuna ır z, e on r ge, hızmetçı ere yo vennege zu söylesin. Bütün mes'uliY 
_ahz d"ld" "B h b Maliye müptedi, Ruskin gibi bir estet o reyan ediyor. Mesela bir fasıl- mus

1
a atb. 0 an. 1~ 1 ~'J'.a~Bıri sa azizler olur (3). çalgılı kah- mecbur olacağım. Akşam olun- siz üstünüze alınız. Buna rn 

1 e ~ . 
1
' •.•. u ~ :e d. lan bir edebi devirde her janr- da iki genç sönen aşkları etra- B.ur .ap, ır nevı şa ~s':ı •; · e ve (73) · ca sen hayat mücadelesinden bil size elli bin frank vereC 

ıahafılı guluyor. en 1
• dan ziyade serbest olması la- fında kavga ederken onu takip kı . kıt~b~n en muva a . 0 n:uş 8- Para evi (5) Bir vilayeti yorularak geleceksin, benimle· g·:m 

t k" M r d l k"l al f , · d ki d b" "tıp ıdır Mark Rampıon ıse · (5) . k · nanın ı, a ıye en evve zım gelen romanın ne şe ı a eden asılda, aynı a ka a ır h ık.' .. d . . b" mız · hıç meşgul olamıyaca sın. Ben Damat orada daha fazla ka 
u işe ben de gülmüştüm, çün- cağı tahmin edilirdi. Mamafih ihtiyar adam mazisini canlan- . a ıçın en ~.et~~ış d tam d 1~ 9 - Halat (5). Hava haberi de öyle .. Bütün gün küçük, ba- matlı. 
ü yapıldığı iddia edilen yanlış bazı deha sahibi muharrirler ol dırıyor ve üçüncü fasılda, yine ınsan ve t~ ır ı ıra a:U:U,: · veren müessesesi. (5). . yağı işlerle meşgul olacağım. _ Dü~üneyim, diyerek ay 
k, yapılır yanlışlık değil. Ev- muştur ki, bu içtimai istipdat ayni dakikada fakat Londrada Lawr~nce ı ta:;ı~.1~ 0 a .•. r~ lO - Başına bır (el) gelın- Gece de yorgunluk. dı 
ela 75 milyon lira .. Bu ne he- yüzünden sönmek değil onu is olacağına Hindistanda ilk fasıl ~pıo~a m~ e 1 .~tt~ı~ ce feci olur (2). Sonuna bir (z) İkisi aırasında ağır bir sükut Koşarak karısına geldiği 
ıp yanlışı, ne kopya yani rak- tismar etmişler ve şaheserler daki gençlerden birinin kardeşi soy ıy~r ar: ~wrenc~ ~-kak gelince naz~anır (2). hüküm sürdü. Nihayet genç ka man: · 
ım yanlışı olabilir sonra bu yaratmışlardır: Bronte'ler G. ve ikinci fasildaki ihtiyarın ~;asınh a_n ç. ış pe yu se . 11 - İstıfham (2). Bey- dın bu ağır sükutu bozarak de- _Hallettik, dedi, baban 
ililfoame sizin, be~im bakkal Elliott v. s. gibi. . kızı olan. bir kadın koca- ır ~-a .. sıyettı. . gır (2). diki: .. . . na elli bin frank veriyor .. 

·ı lı . . . . hesap Ancak son zamanlardadır kı sıyla İngiJtereye avdet etmek Buttin bu şahıslar haı:eket edı M kt rı üsabakası - Muhım kararlar verırken - Evet .. Bu para çok işi 
1

1.s~p .1 e '.1b.şdv~rilış~ızılerce mu İngi'liz romancıları zincirlerini için yola çıkmağa hazırlanıyor. yor, seviyor, nefret edıyor, ve e ep 1 er m çok cesur olmak Iazımdnr. İn- ze yarayacak deg"il mi? 
ışımız gı l eg yuz . H 1 y'' INIUllllnlllıtın..-.--HonntHllMMl,.,...RlllR 1. . .. 

.. . kopararak Alman, Fransız, Böylece her fasıl bize başka bir bılhassa konuşuy<>r: ux e ın A b" 1..... san hayatında bazı zamanlar _ Sen ne zeki bir kadınsııı 
ısıp ve ~utehas~.ıs tarafından Skandinav, Rus, İspanyol hem sahne gösteriyor ve havi ol- kitabı mükaleme ile doludur ve VrUpa lr ıgı böyle büyük kararlar vemıek Babanın senin ismin etrafın 
tkık edılerek vucut bulur. meslekleri gibi ruhi ve içtimai duğu vak'alar fasıldan fasla atlı bu suretle müellif, şahısları 
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1
.•. . mecburiyetinde kalıyor. Biz de derlikodu çıkımaslıilı asla istel11e 

· d b"" l 1 1 k 1 •. • ·ı b ·· '-"' · · · ıncı a tanın ıncı ıgını · .ın a oy e yan ış 1 0 acagı- en serbest meselelere temas et yarak muayyen ıbir noktada du vasıtası e, ugunı<.U ıns~ıyetı İ 
1 
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cesur olalım. diğini bilerek bunu tertip ettil1 
· tahmin etmek eğer hesap bil meğe başlamışlardır. Bu vesa- ruyor. Bu romanda bir kaç ro- işgal eden bir çok . ~es~ıl ha~- ~t~b~. erf ~ s~sın en _Ne demek istiyorsun? .. Ne değil mi? .. 
~mekten değilse hafifliktir. yetten kurtulma ameliyesinin man taslağı vardır ve hepsi ne- kında ~üşündükleı:ını .~oy~emış ya ıt a~ . ey azanmıştır. ye kadar vereceğiz?.. _ Fena mı?. Hiç yoktan ye-
•. • •• .. kolay olmryacağı tabii idi. Nite ticesini bekliyor. tir, aynı. zamanda ~ugunk':1 İn- azısı şu ur· .. . . . - Biri birimizden ayrılalım.. ni bir scırvete sahip olduk .. 

1 
ııdıyorumşl gule gule ık.im İngilizlerin en büyük hika Görüyorsunuz ki, Huxleyin gi~t:renın şayanı dı~~at.?ır re.s B.u h~ftan1!1 en muhım. h'.1~.eı::ı, _Ne ayrılmak mı? .. 

.. . .. l'k krali- yecilerinden addedilen D. H. kitabını telhis etmek imkansız mını yapmı~tır. B~?1nku İngıl hıç ~~P~«?sı~ Avruı_>a bıırlıgının - Evet .. Mahkemeye müra-
1?31 'J'.?rkıye. guz«?l .ı Lawrence,en güzel ramanını İn dır. Bu kitabın en mühim şahıs tere Huxleyın dedıgı kadar ser- te~kılı ıçın ıcr~- e~ılmekte olan caatla boşanalım. 

, ;;ı bu~ _Parıse gı?ıy.ormıı~ ... giltere haricinde neşrettirmek larını saymak suretiJe belki bu best fikirli, sinizm~ me>'.y~I, ru- muzake~a~a, Turkıye ve .Rusya Sonra kadın bu karaırx verme Muhit .. 

Yeni neşriyat 

der mı, gıdemez !111 dıye m~- mecburiyetinde kalmıştır. Yani mevzu hakkında bir fikir ver- huna açık hava gırmesını arzu n.ın. da ~ştıra~e davet edılmele- den evvel her şeyi iyi düşün- 28 inci nüshası yüksek edeb1 

kaş.aya daha yem başlandıgx bu serbesti henüz pek mahdut- mek imkanı hasıl olur. Eserin eden, kendi aleminden başka v~ n~ır: Fıl_hakıka bu mesele çok müş olduğunu gösterir emin bir ve ilmi kıymeti haiz yazılarla. 
nan bu yolculuk pek muvafık tur. Buna rağmen · İngiliz mu başında ilk tesadüf ettiklerimiz daha yüksek, daha kıymetlı muhımdır. tavurla: nefis resimler ve tablolarla der 

, Böylece bütün dedikodular- harrirleri tahlil teamülü, içti- Walter Bidlake ve Marjorie alemler mevcut olduğunu gör- Avrupa birliği fikrini ortaya - Hem de, dedi, bunun bü- lu olduğu halde intişar etti. 
biter. Yalnız her zaman aklı mai görüş ve fikri istiklal itiba- Carling'dir. Bunlar sevişmişler meğe. ama~e bir m~mle~et o~· atanlar; Şarki Avrupadaki en tün mes'uliyetini ben üzerime Orman ve av ec asi 
gelir ve yazanın .. Her spor rile diger Avrupa muharrirleri· Mrs Carling Walter için kocası muıf. ıse mustakbel ınsa~yet ı- mühim iki devleti müzakerata alacağım. Ben şimdiye kadar m mu 

·ahatine muariz gorunen ne yaklaşmışlardır ki, yukarıda nı terketmiştir; fakat Walter çin faideli bir unsur teşkıl ede- çağırmağı her nasılsa lüzum- sana daima sadık kaldım. Böy- ?~an ve av m.ecm~.asınııt 
ümhuriyet,, refikimiz Türk iş.aret ettiğ~m psikolojik hadise Lucy Tantamu~t ismi.nde gü- I ceğini ümit edebiliriz. suz bu~~uşlardı_. Bu~a s~bep le olduğu halde bi:r takım sahte ~4 ~cu. s~yısı zen~ı~ mund;~~ 
,ellig' inin iyi temsil edilme- nın kı_ymetı bundadır. Avrupa zel, vefasız ve lakayt bır kadına Bu muhtelif ahıslarla, sah- te, bu ıkı devletın Cemıyetı Ak ask mektupları tertip ederek c:ıt .ıle ıntı~ar etmı.ştır. Karı 
· · b" ·· • W ' M · d h"l b ı ı "d" rımıze tavsıye ederız sine neden ses çıkarmaz?!. romancılarına yem ır zumre aşrk olmuştur. alter ,\e arıo nelerle, vak'alarla Huxley ha- vama a ı. u unmama arı ı ı. . . .. . __ • ,. · 

iltihak etmiş bulunuyor. Fakat rie arasındaki mücadele roma- k"k' b" h .. d t" Halbuki daha o zaman İtalya, tır. Şımdı Turkıye VP. I<usya Resım.ı Ay 
K• I ? . . ··bı· . ı ı ır şa eser vucu a ge ır- y . B 1 b" ı·k .. k · t" k d ıme sorma ı bu zümre, muazzam bır pu ı- nın müteaddıt mevzularından . . . . k . Almanya, unanıstan ve u ?a ır ı ~u~a er~tına ış ıra e a Resimli Ay yeni bir şekilde 

'ıizim Ticaret odasının umu- ğe, yalnız yeni bir vazi- biridir. ~ mıiitır. K~.tabı b'.r çok no taı ~~ ristan hükumetleri Avrupa bır- vet edılm~_şl~rdıı:. • . • . fevkalade enteresan mündere· 
1 raporunda şöyle bir cümle yetle gelmi>'.or: ona, ?u vesile Walter'in babası John Bidla zardan .yuksek_tır:_ •. Ye ve-~dı~ı Iiğinin Türkiye ve Rusya o~ma Çok muhım sıyası bır had_ıse cat ile çıktı. Karilerimize tavsi· 

ile ~azelent?ış ve a~m zaman~~ ke zamanının en büyük ressam zevk:lerın en buyugu de ~~ellı- dan çok f~ı_ıa. ve yanlış netıce- olan .?u. ~esele, ~e?":"'elmılel ye ederiz. 
müşler: Balıkçılık hakkında eskıdenberı kıymetı denendıgı larındandır İhtiyar adam her fin her kelimeden her fıkırden ler verecegını anlamışlar ve bu mevkıımızın kıymetını ve Av- S t . 
aın.eden mütalea sonunda: · ' ' · b" ı--· ı · · · · por gaze esı , i~in itima~ telkin . :den ~eri?. şeyden ziyade kadınları sevmiş tereşşüh eden müstesna zekası nun temini için teklıfatta bu- r~.pa ır ı~ı~e. o:an tesırımız~ 

, Bu cihetin bir kerıre de ba- bırha ssasıyet getınyor. Çunku ve ez cümle Lucy'nin annesi La h" k . H d lunmuşlardı. gostermesı ıtıbarıle de sayanı Meşhur koşucumuz Besiıtl 
. rd 1 f dalıdı . . . İ . . " nı ıssetme tır. er şey en ev- . İ 1 h.. dikk h . . • b" k k d ·ı b" 1 
< a an soru ması ay r,, ınkar edılemez kı, ngilız roma dy Tantamount'un uzun müd- . . . Bu sefer gene dost ta ya u at ve e eınmıyettıı". ır aç sporcu ar a aşı e ır e· 
· v k • b ·· 1 . . ol 1 vel zekı olan bır muharrıre tesa k" · · H · · N b H J't v· ı k · b" · t • · ıyormuş. a ıa u cum e nı -hangı devre aıt ursa o sun- det dostu olmustur. Fakat ar- .. . .. umetının arıcıye azın u a ı ası şere yem · ır gazete tesıs e · 
tebyiz h~t.ası.dır, amma pek başlı başına bir alemdir. , ~uf euı:~nın ne kadar_ ?11ç .~ldu noktai nazar~ }rnvvetle müda- ADRES: miştir. . Bu gazetenin isrrı; 
labeca degıldır. Bu hadisenin başlıca un~urlal (1) Aldous Huxley, Cont- gunu bılıyorsunuz degıl mı. faa ederek nıhayet onlara bu lstanbul erkek lisesi 219 Ha- "Spor,, dur. Bugün intişar eden 

FELEK rı olan D. H. Lawrence'e, Vir- repoint. Naşiri: Plon, aPris. Reşat NUR/ davetin ehemmiyetini anlatmış lit Vasıf. spora muvaffakıyet dileriz ... 
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Ses hasta var! 
htem 1ZZE1' 

1 
namıyorum!.. - . --- , ;ulasız, kayıtsız yaşayan kadını Decüln. Hizmetçi kız İlk önce 1 henüz hiç biır şeyiıİfarkında de-ı galiba?.-. - - .. . . - · 

O sırada hemen aklımdan değil. . Etini, gönlünü satarak hayretle gözlerini gözlerime ğil. Hala, zannediyor ki Nüs- - Pek tleğil. Eş dost pek te 
geçti: bir orospu gibi yaşayan kadın! .. dikti, irileşen, dalan ve mana ret Bağdada gitti ve .. Meydan beni yalnız bırakmayorlar .. Ge· 

- Bana bugün iki bin lira ka- Deyecekler. arayan bakışlarını gözlerimin kendisine kaldı. Eğer, devlet iş ne toplanıyoruz, eğleniyoruz, 
dar gönderebilir misiniz?.. Hem, onun telefondaki sorgu içinde dolaştırdı dolaştırdı; son !erinden de bu kadar anlayor, geziyoruz ... 

Deyeyim .. Dedim. Kafamın. !arına, sözlerine cevap verme- ra aradığı manayı bulan, öğıre- onlara da bu gözlerile bakıyor- - Fa~at, ne de olsa eskisi ka 
içinde bir ihtilal vardı. Bir arzu· ye çalışıyor, hem de beynimi nen bu nazarlar yavaş yavaş sa lkimbilir ne zavallıdır o dev- dar hudutsuz neşeniz yok. Bu 
şiddetle hakimdi: ı ihtilale dü~ren bu teiakkilC'rin söndü, küçüldü, eğildi ve ka- letin hali?.. her halde Nüsret Beyin olma· 

- Evet... mücadelesi içinde kıvranıyor- pandı... Akşam, ağı;r azamet .. Dedik- masmdan? .. 
yaşayanların celladı idi!. Kalbimi buran ve beynimi . dum. Telefonu kapadığım za- Bu saniyede ikimizde yere ba leri gibi hazırlanmış geldi.Hem Bur d b" . d d .

1
• t-

0 · · d" k" k d H 1 d" • b" h" 1 · k d k B" k k l" d b"· ··k b" h d" ·ı B'l a a ıraz ur u, 1 ave e • Parrrra !. .. nun ıçın ır ı, arşım a a 

1 

sız atan ıger ır ıs: 

1 

man ona: ıyor u ve. . ır te e ıme e ı uyu ır e ıye ı e. ı - ti. 
·ıeye yaygara koparılmast,, yati Beyi bulunca adeta birse- - Hayır .. Hayır!.. Bu parayı - Bana iki bin lira gönderir konuşmayorduk!. mem, bu fedakarlığa nasıl kat- · N.. t' . . . . k 

d - 1 d - . h" . . . . f ahl dı .. d d".. d 1 ... ? * * * 1 d ? A • ka b" b - usre ın gıtmesı sızı ço tanıma ıgım, a ışına ıgım, vnıç ıssettım, ıçımın er a gon er ıgı dn a, sen onun o a- mısınız.... an ı. .. şagı yu n ın eş üzd .. .. ? • 

·amile yabancısı olduğum ğmı duydum. Nüsret gideli beri caksm. İstemediğin o kollar se Demediğime göre mücadele- Yüzüğümü, kolyelerimi satıh yüz, iki bin liralık bir broş ge- u ~u .. · 
;ahneydi !. her gün biır iki kere telefon edi- ni saracak, kendini satmış ola- den muzaffer çıkmış oluyor- ğa göndermekle hiç bir şey kay tirdi. Önce, bilme yordum. Otur D d" ayıBr. kl . d ... 
·· · · ·ı ·ı 1 f k D"kk ı d Ah" · · k d k b · k · k d k k t k e ım. e eyor um. ne soı \iregım ezı e ezı e te e onun yor, ca sın. . ı at.. . um. ızeyı yerme oy u tan etmemış, a sıne azanmışım. u , uzun uzun onuş, u . 1 k, · 
ca gittim: - Nasılsınız?... Deyordu. Ve .. Gene bu his ka sonra sehpaya boynum bükü- Hem izzeti nefsimi kazandım, - Sizi görmek için mutlaka e~ce ·· · .. .. . . 

. • ~lo. ·:. . . - N~ yapır~rsunuz?.. famın içinde k~~ırgalaruyordu: l~rek.?ayandı~ım.ı ve bir i~i -~a- hem prensiplerimden fedakar: devletaneye g.e:mek .tazım. Hiç hal enek~~7s: duşund~. H~~ 
. Sız mısınız, hanımefendı?.. - Bır emrınız var mı?.. 1 - Yaşamak ıçın yaşamakta l nıye oylece hıç bır şey duşun- Irk yapmadım, hem de Hayatı artrk pokere fılan gıtmeyorsu- f~e, .. · amız mer~klı b. 
:ur... - Hiç bir hizmetinizde bulu- prensip hürriyet içinde yaşa- meden, saraırarak, sızlanarak ! Beyden ve hayattan öcalmaya nuz... sa aya gırıyordu. 

• ktım Hayati Beyin sesi. İ- namıyorum !.. j maktır. Hayati Bey senin arzu kaldığımı hatırla yorum! Daha başladım. Onu öyle kıvram kıv Dedi. Ve.· Ben de heyeca ıla bekle 
,cferzhladı! ":e~~ bir alacak·, - İltifatınızı esirgeyorsu- e~tiğin ~ir erkek değ~l, seni ke.n

1 
son~a, laleyi çağırdn:ı. Boynum r~~ kıvrandırıyorum ki ... Bir - ~ayır.. .. yordum. 

\ •para ısteyı~ı ıle karşılaş- nuz... 1 dı yatagına çekmek tsteyen hır dakı pırlanta kolyeyı ve parma gun muhakkak: ' Dedım ve .. Boy le dereden te- - Ne kadar olsa ona alışmış· 
, :ın, muhakkak, üzüntüden. Deyip duruyordu. Bugün de beden! Etini ona her hangi bir I ğımdaki tek taşlı yüzüğü büyük - Belkiys... peden bi~ çok şeyler konuştuk: tı~ı~. Ayrılmamayı tercih cder-
•ırdum: gene epeyce gevezelik yaptı. ihtiyaç ile sattığın gün kendi ve günahsız bir masumiyetle çx Deye sarası tutup yerlerde - Eskıden Maksime, Garde- dınız. 

0 
c; vl" .. Parrra ... Bunu dü Gene tekrar etmeğe başladı: prensi pini kendi elinle boğmuş, kardım, onun avcuna koydum: çırpınacak, fakat, ben gene: ne filan da çıkardınız!. Deye söz" başladı. Devam t 

nek ağır bir kayıttı. Bir bo- - Bir emr_iııiz var mı?... öldürmüş olacaksın! O zaman - Haydi lale, bunları götür, - Hayır... - Bilmem ki, neden?... diyordu: 
':luruktu, kendi kendisi için - Hiı;. bir hizmetinizde bulu- sana kendisi için yaşayan, pu- 1 bana iki üç bin l~ra lr•dar getir.. Demekte devam edeceğim. O, - Yalnızlığa üzülüvorsunuz 

t 
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Tesadüf bir gün Amerikadan 
yeni gelmiş bir zenginin Vera 
ismindeki kızı ile onu karşılaş
tırdı. ;Zengin kızın hayali fakir 
Kostantenin zihnini altüst et
mişti. Vera at gezintilerini se
verdi bu gezintiler esnasında 

biı- gün at gemini azıya almış 
deli gibi koşarken tesadüfen o
rada bulunan Kostanten tara
fından feci bir ölümden kurta
rıldı Kostanten kim olduğunu 
söylemeden oradan uzaklaşmış 
tı. Vera kendisini kurtaran bu 
genci aratmış bulamamıştı. Bir 
gün prensin bulunduğu yere iki 
kişi gelerek bir yeni zengini .. uazel/lk kraliçesi " fi/mlndtn 

Bu film çok hareketli ve heye- ve refakat edilen Süzan usun ınüd
canlıdrr. Mevzuu şudur: det ara~~ aonra askeri bir hasta

nede hali ihtizarda olan kocası Cim 
Sergüzeşt aşıkı yüz baş,ı Dru ile karşıl&fıyor ve, kendisinden evllt 

muma askerlikten çıktıktan son lannm aon derecede zengin bir aile 
ra canı sıkılmaya başlar ve ken olan A§morlara satıldığını öğreniyor. 
dine bir vakit geçirme vasrtası Bunun üzerine Süzan evladını al
bulmak için gazeteye bir ilan mak üzere hemen tetebbüsa~ gİrifi-

. B ·1· L-- k d" · yor. Aımorların avukatı ayru zaman-
v~rı.r. u 1 ana cevauen en ısı da da madam Aşın orun kardeşi olan 
bıır yere gece yansı davet olu- Stanley Vennine müracaat ediyor; fa 
nur ve orada rast geldiği bir kat bu miiracaat hüsnü kabul görme 
kız kendisine, haydutlar elinde dikten maada tehdit bile ediliyor. Yal 
bulunan amcasını kurtarınasmı ruz bu arada genç avukat Süzanm ye 
teklif eder. Yüz başı bin bela is ve bilhaBSa g~elli~i':'e bigane ~ 
. mıyorsa da hemşıresının lıa§ka bırı
ıle adamı kurtarır ve kızla evle nin evladına tesahüp edebileceğini ha 
nir. tırlarma getirmiyor. Süzanm çocuğu 

Bu film sergüzeşt nevinden 
gördüğümüz filmlerin en güzel 
!erindendir ve seyircilerin hoşu· 
na gideceği şüphesizdir. 

Melek: 

nu mevcut bir işaretten tanıya bilece 
ği hakkındaki israrı bile bir netice 
vermediğinden kadın çekilip gidiyor. 

o\radan bir müddet daha geçiyor; 
Sil.zan meşhur bir opera aktrisi olu~ 
yor ve, bu sefer artık evladmı almak 

Melek sinemasında bu hafta için ciddi teşebbüsata girişiyor. Mü
. meshur Fransız alttristi Mar- racaat ettiği ayni avukat her ne ka
celle Chantal'in çevirdiği Fran dar hissiyatını belli ederek Süzaıu 

Gererek haft.ı " Gforya .. dıı :;q.,-eı/: o/ır ı •· Tar, kamova .. filınınucrı - ......... " ...... . --- -•o• ....... ____ _ ------ --... ...... . ... ,~ ..... ~ .. --.- ....... _,_ .. ~-
Clara Tambour 

Beş altı sene evvel sehrimi
ze gelip muvaffakıyet!C'r kaza
nan Fransız artisti Matmazel 

· Clara Tambour Paramunt şir
: keti hesabına ufak ve eğlenceli 
' filmler çevirmeğe lbaşlamıştrr. 

* * * 
Sesli film ve tl'.hsil 

Amerikada La Fayette Ens-

DUGLAS GEZİYOR 
Duglas Hindi Çine mütevec

cihen yola çıkmıştır. Orada av
lanacak ve avlanırken filmler 
çekilecektir. Bundan sonra tay 
yare ile Mısıra dönecek oradan 
da (Baden - Baden) de bulu
nan karısı (Mari Pikford) ile 
buluşmak üzere Avrupaya av
det edecektir. 

titüsünde sesli filmin tahsile * * * 
olacak büyük hizmeti mütnlea CEKi KOCAN 
edilmek üzere mual!imlerdcn 

1 
" Manıf çocuk artist (Ceki Ko 

mürekkep bir kongre inikat et· gan) uzun müddet gaybubetten 
miş ve sekiz gün devam eyle- sorıra tekrar ekrana dönmüş-
miştir. tür. Bu çocuk şimdi 15 yaşında-

,,. * * dır ve bir çocuğun hayatına da-
Polonyada nümayiş ir bir film çevirmege başlamış· 

Lehistanda Alman mamula- tır. 
tı film gösteren sinemaların ö
pünde hasmane nümayişler ya-

* * • 
"~aymond Beqıard,. m yapa 
- ı "Morunarter mahallesi,. fil 

sızca sözlü iltizama kalkışıyorsa da kurnazca ha 
, Büt- H reket ~den m•dam Aşmor çocuğu di· 

un ayatı s·· ka d·ı . b" ye uzanın rşısına ı sız ır çocuJc 
İ~mindeki güzel eser geçmek çıkarıyor ve, tam Süzan çocuğunu 

tedır. Bu eser hakkında fazla bulmak hususundaki kanaati sarstl
söz söylemeye lüzum bırakına- mak üzere iken umulmadık bir teaa. 
yacak kadar güzeldir. Bilhassa dili üzerine asıl evladını buluyor.,, 

1 

1 

1 ~ 

1 
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Spor 

Bu geceki 
-boks 

mühim 
maçı 

Gazı• Hz. Ticaret kongresi j•=eseo•~~~ . ocoseır.a 
4 l lıç hır ~,ı ..... 1 ''\ lıı. velıdc... ı lıç ı ı k "" -

Para alamayınca (Baş taralı birinci sahifede) • Bugün M E L E K sinemasında 
yaralamış ( Batı brinci sahifede ) ti. t ıösı~rilmekte olıo ve görülmesi pek c:ldcr te$adti[ edile 

Ü k""d d s d reise· KONGRE RUZNAMESi t eu•!!I tu·· n Hay t s u ar a ultantepe e o- · B kl"f' k b 1.. ·· ·· C a 1 
turan Sabahattin, Karabet is-- " - Her vakit olduğu gibi bu . u te 1 ın a u llll;u mute.a- ( 

Poliste 

minde biırinin önüne çıkarak de/ada lzmir halkının hakkım- dk~pEkongre ruzn.ames~e ge~ıl- ı tamamen Fran~ızca sözlü süperfihı.i mmlaka gikmciiM 

K•• .. k K aJ ' • h } ? · d ·· t d·-· h bb t k ı. vvelce tanzım edılerek iktı ~ F . . . -· . uçu em ıyı azır anmamış mı. para lstemiş, alamayınca bıçak ~ gos e~ ıgı mu. a. e e teşe_ kAl . • d" • • rBllSIZ arutdCflOJO CO gııztlı \'C Cn dcbıkan 

N 
• b b il' } k la yaralayıp kaçmıştır. kur edertm. Bu hissıyatımı mu- salt ve abeltınkeılıt~kdım ~ kiı~ıfş 1 M A R C E L L E C H A N T A L 

etıce u gece e ı o aca . nasip vasıtalarla lzmit halkına ? :111 ve a_ı ç gımızın ın şa 1 
.. . . -· . .. .. . . . Otomobıl kazaları tebli' ediniz dedi. ıçın vazedılen bazı yeni madde- . Bu şaheserdeki r?~tınd~ cıddea temayu1: ctmck:o<lı". 

Evvelkı gunku Polıtika gaze- Hasmınm bu t<M"aftan kentlı-
1 1 1 

. R ~ S ."B . leri ihtiva eden balıkçılı\!: ırapo- lih'eıen: FOX MOVIElONI:: '" Mösyo MüSOUNI nin '1J 

tesinde Galatasaray fütbolcusu ne faik olduğunu bilen küçük G - 916 nuına~a 1 ~~mo?ıl eıt ~Ull ey. . . ru okundu. Raporda "Balıklan- hakkında Franıızca nutku. 
'Mitatın bior mektubu çıktı. Kemal elbet Yunanlının bu a. alatada 5 yaşın a Azız ısının- - zmı.re şeref verdınız saa· .. 1 l l "b" 1 B .. 11 d ·ıA 1 
M kt ta b 

k ·· ·· kü .. k Ke- ta . .' k ll · · d de bir çocuğa çarparak yarala- det getirdiniz İzmiri lzmirlile- mızın muta ;3~1 a a. ım,, gı 1 ugun saat e tenzı atı 
e up , o sorun çu van Jı u anamarnası ıçın te ' . bazı ehemmıyetlı tertıp hatala- •=•= .--.a. .,.~~IC~MM .. 

o 

malin Yunanlı Angelidese kar- birler düşünmüştür mıştır. re bahşeden, ve şttef ve haysı- d bunl b" h l" h • ==•OC;:;;w 8 'i 
. 2 1284 al t ob"l . . k dil . . d d TI var ı ve ar ır ay ı an ~·~~MM~..-'lı 

51 iy\ hazırlandığından bahsedi y b - numar ı o om ı yetını en erme ıa e e en za d 1 . . ld ••••••••• ·~· ... ,. id 
liyc unanlıyı ' ; maça haz~l~- Şiş;ıne caddesinde Nesime çar ti devletlerine İzmil'lilr derin e;: mucıp ~ u.. . .. ş E K E R ı M ••••••• Marguerite Morerıo ·le 

M: h • b şl "dd' b" yan meşhur ransız boksoru paırak yaralamıştır minnet taşırlar Her vakit için porun ıraetını.muteakıp ~t ~ 
ıt at ag~ a 1. ve cı 1 ~ Franki Marten'dir . Kemal de 3- Beşikta..+a T~2'baba cadde emrü işaret· de. 1 tleırinize mün reis rapor hakkında mütalea o- Ş E K E R 1 M ••••••• SAINT GRANIER 

sporcudur. Boyle hır maı:ın an- k" b"h · · il h 1 . .,. ı v e J oJm d ~ d Az d 
f 

· d k .. ük" K ı · , es 1 tas 1 cısı e azıır anıyor .• sınde 20 numaralı hanede mu- kat ve amade bulunmaktadırlar. ~p a ıg~ sor u. a .an Ş E K E R 1 M ....... MONA GOY A 
esın e, uç ema. ın mane- . . . . . k" B hi H R .. . B . . • . . . . . bır çokları mütalea serdettiler 
viyatına tesir edebilecek ifsaa- Bırıncı maçta da bu ikı bok- · ım e ce annn eJıye gıt- eledıyemızı teşnflenle hızı ıh .. vc1·· . ve elhasıl fr•nsız operetlerin en $tn ve en <evimlisl ola~ 

- .. . k"ld h 1 1 kt "k Ak t1 tr bu d G . H 1 ve raporun encumene te ıını M !:ı yapmayacak kadaır düşünce- sor aynı şe ·ı e azır anmış ar- me e ı en ~ er ~vay y_a y~ unuz azı azret e- teklif ettiler Teklif kabul edil- s E K E R • 
li olan Mitatm bir bildiği ol- dı. Bazı gazetelerde macın teeh tevakkuf mahallinde şofor Mus rı,, dedi. d" : d" ha ı 
mıısaydı 0 mektubu yumazdL hür edilmesi faideli ola~ğı ya tafanın idar.esinde~.1947 numa Gazi Hz. belediyeden so~;a O:ü~ıı;:Jıddima~ ın balı:kJ~ ~u 

İhtimal Kemal "dman ··stün zılıyor. Biz bu tavsiyenin doğru ralı ot~mobi~ kendısıne çarpa- Halk fırkasını teşrif, saat sekiz mütehassıs e M nV be ~~- onumüıdeki çarşamba tkşaım il 

de olan bir boksö~ ~~yete o~~uğunu zannetmiyoruz. Tı:_eh :~ö~: .. ~;~~~~/aralamış' ~uç~:ae:ar rka e:ın ile met Muht~. Dani~, H~r:i,, A- ME~EK S'NEMlSINDA en 
mecbur olduğu perhizleri ih- hurden ne kaza~ıl~caktıır. Eger - 4 - rr as . ere geç v t oto~ li Hüseyin Beyler encümene se • ı 
ınalkar davranmıştır. Bunu an- Kemal bu sefer ıyı hazırlanma- 1 r·ıv~o~un~ ~~::. mobılle konaklarına av&t etti- çildiler. Bundan sonra encfune- i 
lamak şimdilik kabil deg" ildir. dı ise teehhür edildiği takdirde otan şobilorT vukının 1 aresdın kaı ler. nin tarzı mesaisi hakkında mü 

. . h ı . ki . o omo a pazarın a - İZMİR 29 A A R . . 
Çünkü on beş gündiiır Kemalin ıyı ;zrr anacagını m temın sap İsmail Efendinin diikkanı .. , ·. · -: cısı- ukerat cereyan etti ve bazı ka-· ••• • •••• irııc edilecektir 
anrtenmanlan hafifletilmiştir • eder. . .. . . . cümhur Hazretlen bugun saat ırarlar verildi. ;_;._;.__.:._.:.---'-----------'---'--.;.....;.... __ 
Yavaşlayan idmanda da bir bok Bu maç için Kemale bir ay u~tiinl 

5
de ~:_:_Med bom et Zıya B. 15 te vilayet makamını teşrif et- MILL1 SANAY! SiYASETi .. ~·nç _sinema RQNALD CQLMAN ı·Je 

"d üdd · ·ı~:e . B og u ya;;ı.a•w• a smana çar- ·~ı dir M"' akibe beledi . arusr!enn yıldızı 
sörün ta~ Formu belli olmaz. ~· man :.r ~tı ;,:ı~~~~d u parak mecruhiyetine tıebebiyet ~ı.!i"'er. . -~~k n ki ~e Mılli sanayi siyaseti ve prog yem sahne j Q A N 8 E N N E T 
_Maamafib on !>6§ gün evvelki d~kay m .ıı.: . . ı per ı ere vennis soför yakalanmıstır. aırc;:ın~,_mus ~-·= . ~ ramı hfakkın~aki rapor okuna- arka.dap 
tdmanlarmdak.i Kemal müsaba- . at etmedigını. kabul etsek İ ·. · .. . · man an ıgma ve. . u ~y~ caktı,. <ı:kat tıcaret odası katibi clyevm A R T J s T 1 K sinemasında go>teti.!mckre , .• •ugti e~ 
kanın an ravondunu başarabile- bıle, Kemal sıkı çalışnuştJr. O- kı şuphelı adam Halk fırkasın3: gıtmışlerdır. yı- umwnısı Vehbi Bey raporun ha heyecan ile dohı olan BULDDClG DRUM.MOND <özlti ve şı~1 

cck bir hale geldiğini gösteri- tuz gün sıkı çalıştıktan sonra yakalandı layet ve beledıye~e mahalli .ı§· ı~lı .oldu~nu söyl~_di ".e tehiri- fllmind• büyük muvaffakiy•t tazanm1.kıadır. Hoşiyc: Filmdeki ,,,~ıt rı 
yoırdu. bir on beş gün daha çalışmak . . . ler hakkında malumat ve . ıza- n~ nca ettı, bunun uzenne Sana Jemelu Türkçe ve Fran1ısca ol:ırsk ak!eıtirilmckıedir. ıl 

. Bu maçın ehemmiyetini her- Smantrenman yapar. Yani faz- Beşıktaşta Hayreddın ıskele bat almışlar, fırka merkezınde yı kurslarına ve tedrisatına ait 11.ıvtt•n: JIELIX KEDi ( usli ) 7 
·.kesten iyi takdir etmesi icap e- la ça>lışmadan mütevellit çökük si civar~nda sa~da~ içinde Ha: iizalarla fırka nizamnamesi ve rapor okundu. Kongrede oku- •••• Bugün saat ıo 1·2 ta tenziJılth matiııe P 
. den boksörümüzün fazla laübali lük gelir ki bu felaketili bir san ve Ihsan ısmmde şüphelı teşkilatı alakadar eden mevzu- nan rapor~ar gazetecilere veril n 
davrandığını zannetmiyoruz. dir. ' şey iki şahıs yaaklanmıştı.r. San~al lar üzerinde uzun müddet ko- me~ı;ti. ısı;~nildi, gene veril- LUPE VELEZ 1 G L o R l l 1 

'. vaziyeti~, mikyas olarak, al- Bir de verilen söze riayet etme cıhetle tahkikat tamık olunmuş .~ğr~dıklan. yerlerde ken~~- ko~gıre müza~eratmı layıkı !le Hattı istiva güneşı 
' Kemalin on beş gün evvelki Bu idman tıu:afuun mahzuru. d!1 hırsızlık .alatı da .bulundugu nuşmuşlardır. . medı. Bu yuzden gazeteciler [ • • :J· "t 

mak şartıle, bu akşamki maçın miş mevkide kalınmak dol _ tur. lerını gororek ısteyen halk bu- takip edemediler. Esasen alaka albnda ! 
' galibini tahmin etmeğe çalışa- sile pek kibar olmayan bir ~ Bir hırsız kumpanyası yük kalabalıklar halinde çıkın- darlar kongrenin alelusul akte- rr . d RAYM6:; ;~:ARD'Jll 
cağ12. istimal etmek meselesi vardır e k l d caya kadar beklemişler ve hara dilınekte olduğunu, bir netice 

1 ımın e ı 
Bu akşam aaat altı da Galata ·· ya a an ı retle alkışlamışlardır. Gazi Haz- vermeyeceğini söylemekten de mohteşem ş•beserl 1 

saray (Ringine çıkacak olan iki Kemaliı;ı iyi ~az.ırlanmadığı Beyazıt polis mevkii, bir müd retleri saat 21 de dairelerine av- çekinmiyorlardı. O P E R A 5 1 N E M A S l T 18 A K l N o' 
boksörden, Kemal bir çok nokta bu kadar ışae edildıkten sonra, detten beri o mıntakada icrayı det buyurmuşlardır. Sanayi kursları ve tedrisatı- Aıinada çevrilmif ve PlERRE 
!ardan hasmma faiktir. (Ange- makul bir mazeret bularak te- faaliyet eden bir hırsız kum- İZMİR 29 (Hususi) _ Ga- na ait ıraporun krraetini mütea- EPITROPAKlS ile MARY SA· 
li.desin.ava~ji ~cak nefsi hah ehhür etmek imkanı kalmamış- panyasını yakal~m~ştır. Bu ziye refakat eden Maliye İktr- kip leh.te. aleyhte mütal~ar YANOU tardındın temail edilen 
sındedır. Fılhakika Yunanlının tır. kumpanya efradı Adıl, Hasan, sat müfettişleri cumartesi tica- serdedıldı, odaya havalesı ve 'Tı'N& •rı~r 'RI 

1 yetmez tükenmez gibi bir nefsi Netice itibarile, küçük Ke- Siileyman ve Mehmet isimlerin ret odasında ikinci temaslarını temenni mahiyetinde iktısat ve A B 8 ylJA 
var.. malin bütün dedikodulara rağ- de dört kişidi~. . . yapacaklar, vergiler üzerinde kaletine arzı. tekli_f ol~du, fa- ıesll ve şarkılı filmi ııösteriyor. 
Ne~ tanıfı faik bulıman bir men bu maçı kazanacağını kuv- Bunlar Adliyeye teslım edil- tetkikat yapacaklar ve iktısadi kat kabul edilmedı, encumende llavet•n: DAG JURNAL, Türk 

boksörün vakıa döğüş kolaylığı vetle ümit ediyoruz. mişlerdir. Tahkikata yedinci buhranın izalesi · için tüccann müzakeresi muvafık görüldü. ıtlebelerinio Pireye muvasaladorl, 

1 
'~oktur. Fakat bu kolaylıklar Boksörümüze muvaffakiyet müstantiklik vaziyet etmiştir. fikirlerini alacaklardır. SANAYi KURSLAR! iÇiN Bıllcın spor oynalırı, TUrklye 
ldöğüşte takip edilecek sisteme teme · d" K" ·ı h"b" Jl> l ENCÜMEN ve Yunaniıtan kıral!çulannın in· 
ıgöre değişir. nnı e ıyoruz. F K ıracı e ev sa l 1 GAZlTHZ. Nl;"<LE!RZMI. RDE Bunun için de sanayi, çarhçı, rihahı ve saire, ve11tre. 

-------------------·--...:· arasında . ETK ı Deniz ticareti, İstanbul san'at- ... _________ .. 

8 1 C • d h 1 k . . lzmir, 29 - Gazi Hz. nin İz- lar mektepleri müdürleri ile sa-
1 ' OrÇ ar amı e ırsız 1 Beşiktaşta Tuzbab;:ı caddesın mir seyahatleri memleketin ik . ""f .. H l' B ı---> -----------11111! 

K dık.. ·· ı o - de 22 numaralı ha~ '<le Em· e ' nayı mu ettışı a ıt ey emen H k"ki bl ı .. he ı ı a oyunc e sman carniin ' .. ç ın tısadi programında bir iz bıraka ·· kk b" ·· k"l • 1 r 5 nema mucev r 0 aıı 
(Başı birinci sahifede) de namaz esnasında Hayda=p-a- Hanımla kiracısı Derviş Efen- caktır denilirse elbette hata e md~lrde. Bep · ır_ encumen teş 1 BH~lDWll MEtODY · · · ı d" k ı · d k · - e ı ı. u ıntıhap esnasında aza 

~leki beyanatta bulunmuştur: şa şımendıfer matıbaasında ya- 1 ontrat mese esm en av- dilmiş olmaz Filhakika Gazi d G · B v 
· "Böyle bir rivayetin bir gaze kup Efendinin paltosunu ve mu ga etınişle.rd.ir .. ~.ervi§ Efendi Hazretleri Şehrimizde bulun- a~ B~k ?u ::~:e k~jürü 
tCde nasıl yer bulduğuna hayret allım Refet Beyin şapkasile las bıçak teşhır ettıgmdcn hakkın - dukları müddet zarfında ticari · tı"'--·b d d d" b" p d 
'di Filhakik b" . h tiv· . al B 1 M da takibat~ baclan·nıştır ın mı ın an, e ı ır az a a-. r. 1orum. a . ızım a- gını ç an olu u ehmet oğ- " • ., • • . ve iktısadi işlerimizle alakadar mele çalıştıran fabrika müdürü 

1 ;ıcı .b?~çJ~ 86 fo11ılyon kıy- 1
8
u .Mustafa yaka!~ıştır-,. •• Otomobıl tramvaya -0lacak, icap edenleırle temas e- intihap edelim dedi. Bunun üze 

pıetı !tibariyes~dedir. Bund~ ır arabacı duşerek oldu der~k malfimat alac.aktır. . rine Atif Bey de encümene it-

ıruııtmen söılii ve ,atkılı film 
elyevm 

ET~lt linenıasın~a 
'f 5 ~yonluk bır !!~~ yap~bıl~ Dün sabah Nakilbent soka- . çarpmış Tıcar~t o~a~ı ~-a~! Hazretlerı hal edildi. 
-~gını yazmak guiunç degıl mı ğında süratle geçmekte olan bir Beşıktaşta tramvay deposun' n~n t_eşnflerın~ dı1şu~erek ke~~ KUNDU RACJ LARI N RA fevklllde bir muvalfaklJet kazan· 

. lır? yük aırabacısırun sürücüsü Os- da 1127 numara!r vatman Meh- dılerıne arzedılmek uzeıre mu- PORU mıkıık~~-k~bA•~ı~~;dl~ısımh 

•n büyülı: ıesll ve fulult 

Ti'R"fi fi'o"fı 
EBiTB J E H A N N 1 
~HENCE OHtOFF) 

O~IF FJOBI 
(CBOOt ALtFf) 

ILE1N BOGGE 
tarahndan 

bu film Parlı'in en Jtlks sincııı•, 
olan Plgılle tiyatrosunda gölıe• 
rllmit ve her uırafı~ ıinemı ııari 
kası olarak ttvsii eJilmişrir. 

, Şurasını da iyice tasrih ede- man Ef. fazla sarsıntıdan mü- lmedin idaresinde bulunan 51 ntı him bi.; rapor hazrrlamıştır, Bu encümenin intihabım mü •••••••••••••••ı 
~ki iı?rçlar mu~av.elesi~ bü vazeneslni kaybederek düşmüş ~aralı traı:ıv~y a·ra~ası i~e şo- şill''.d~ bu rapora bazı no~l~r· tl!akip Vehbi Bey kunduracılar 

'.1111 ~ Hey eti vek~le ay- ve beyni taşa gelerek parçalan- for Kemalın ıdar~sın<lekı 2474 da ılave e.~m~-~le meşguld~ · cemiyetinin bir ırapor gönderdi- ... •••••••••••11 G L o 81 l 
Lı ayn tetkik ederek tasdik et- dığı icin derhaJ ölmüştür. ı numaralı otomobıl çarpışmış, Rapor bugun ogleden sonra ık- ğini ruznameye ithalini rica et Bu giin saat 14•30 t" •--
~iş v~ bu mukavelen_in mali. ci- A - n :tramvayın ?.n tarafı h:ı-sara uğ- ~al ve Gaziye takdim edilecek- ti. Rapor okundu, mutat veçhi- FRANS!Z TlYATROSUNPA 
~.et.len de ay~ca Malıy_ e vek .. ale-.. n~ manası_ o. lacag'ın' ı efkarı umu j ram_ ıştır. Nufusça zayıat yok- tır. le enciimene havalesi tekarrür SAMARDJl YUNAN OPERET 

M •~ kd d takd d TRUPU taufından blrlnci mati-
~ın uame ... t~ na . ıye mu u- mıye ır e er. l tu.. V EK.ALET MÜFETTiŞLE _ etti. Osm~ Nuri, gümrük tari- ne olaralr 
u ~erhum :ı:erıt B. il~ Trabzon .. Ankara 29 ÇT;clefon_) - Pa- Z'l.t maaşlan muhasebe- Rl TEMASLARA B.AŞLADI- fe müdürü Ismail Hakkı, Bey-
peb usu Şefık Beylerın nazarı rıs mukavelesının hazıne aley- • . • LAR koz fabırikasından mütehassıs 

• etkikleri°;?en geçmiş~r. . hine olduğu iddiası, eski Maliye cılığınde dolandırıcılık . . Hayreddin ve Akif Beyler-den 
.. ~uku~1 ~s~~~~ ıse Pans memu~lanndan ve halen ~nka- Evvelki gün zat maaşları mu İzmır, 29 -. Gaz~. Hz .. n.e refa mürekkep bir encümen teşkil e-

TO DIAVOLO PEDO 
ikinci matine saııt 18 de 

CHRISTINA 
suv&r• saat 21,30 te 

1 KOR1 TlS KATEYIUO.S .uyuk el~~z .~unur Bey tara- rada tı~'.l1"e.~le meşgul Hımmet ha:>c.beciliğincle bir dolandırıcı- kat eden _malıy<; mufettışı ~a~ dildi. Davet günü gazetelede i
' ından gorulrnuş, bu_ ndan .. başka zade. H.usn. u Be __ Y t_a_rafından ser-, Irk vak'ası olmııctur. Şükrü E- mu .. t N~ım v_e lktısat v:kal~tı lan edilmek üzere içtimaa niha 

ka l Mal d dilmi H B 
.., f Ş f k B le d t Yarınki cunmtesi ak,amı talepi 

ı ,ıu ve ename ıye musteşa- e ştır. usnu ey cuınar- 1 fendi a'1esi elli yaşlarında Ha- mu ettışı e 1 ey r un ıca yet verildi. umumi lir.erine 
1 ının riyase_ti al~da teşekkül t~s~ ~ünü Maliyeye gelerek tc- diçe Hanım müterakim maaşla :et odasına g~lerek odil:_mecli~i • uu •' MATMAZEL SOROLOP 

den hususı. komısyon. tarafın- zı;ıı ~spat.~ ç?.1ışac~ğ~nı . bikJ:.r- / nnı almak üzere zat maaşları il~ temas ettiler •. !fa.~bühallerı tramvay yoldan çıkb •••••••••••• 
an da tetkık ve tasvıp olun- mı§tır. Husnu Beyın ıddıası, ha- muhasebeciliğine gelmiş ve ora d0ırt buçuk saat surdu. Bu has- Dün sabah saat dokuz buçuk 
'ıuş! ~yn~ . Millet .M~clisinin zin_e aleyh~dek~ ~arlr.ın gazete- 1 da genç bir kıza tesadüf etmiş. b~~al ~snasında .oda . me~lisi, ta S~~~ süğ~tte tıbbı adli bi- Dr .HQRHQRUNI 

ı ~sdı~ıne ıktıran etmıştır. le~n y~zdığı gıbı 7 5 milyon Bu genç kız Hadiçe Hanıma mufettış~ere ti~. v82!!etı an- nası onunde hır tramvay yol-
B~aenaley~ borçl:U- muka_- Turk lıra~r ~eğil, hatta 33 mil- bende maaş meselesini takip e- latmak uzere buyuk tuccarl~n- dan çı~Ş,tı. . Cilt , zUhrevl ve bevllye 

elesınde 70 milyon lıralık hır yon İngiliz !ırası olduğu seklin- diyorum. Sen ihtiyarsm bu işle mızdaıı bazılarını davet etmış- Bu yuzden 20-25 dakika ka- Tedavthıııest;Beyoğl~ Tolı.atlıyan yanın 

rta keşfolunduğunu yazmanın . dedir. - ri takip edeyim demiş, ve Hadi tir. K~, ı:ıu~kafat! mua_ - dar İ~bul cihetinde tramvay da M•ktc;ı soltalı: No. 35 muaye11e 
ı t/ _f_ 

0 
· - çc Hanımda itimat ederek evra mele vergılen, mukellefıyet sıs seferlerı durmuştur. her gön ıqum kadar. Tel B.O. 3125 

~ ,./,! ~ rıı.nStJan/ısı kile birlikte mühürlerini bu tem~, damga kanunu mevzuu 
• /1 ı ~-, .' • ' meçhul kıza vererek muamelesi •bahıs aldu.. . . .. · D ı t D • il '. urkıruı ve li11rK1J:n1diı:esiTulu ni ikmal ettirmiş, vezneden 36 Bu vergılenn ~caret ~zenn- ev e em 1 ry o arı ., --__ ... o_ . -"- küsftr lira alınmıştır Genç kız de yapt~kları tesırler mısaller 

1 rııaure 9eun ,, tam sokağa çıkacakİarı sn·ada ile anl~tıl~ı. Bu arada nakliya~ •• da re s •• ı· ı a-n 1 arı 
· Had.içe Hannna: " Paralan sa- meselelerı de konuş?l~u. İn~-

yalmı,, demiş, ve paraları say- ~rlara da temas edıldı .. Bazı.~._. ______________________ _ 

dıktan sonra Hadice Hanıma hısarla-nn halkı muztarıp ettıgı Muhtelif fırçalar kapalı ıarfla münakasaya konmuştur. 
sen fazla para alacaktın memur hatta ticaret~e sekte. ".urduğu Münakasa 2.3-931 pazartesi günü . saat ı 5 de Ankarada devlet 

" ~ lar eksik yazmışlar diyerek pa- uzun uzadıya ızah edıldı.. , . . derniryoUarı idaresinde yapılacaktır. 
raları almıı; ve çıkar gibi yapa- . ~sbıhal o kadar samımı ıdı 

• • _/_ rak ve diğer merdivenden para kı, tuccarlar ~ ufak t~ferruat:ı- Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve munkkat 
r fııJfıd:!.En sayestnae lada birlikte ortadan gaip ol- kadar her şeyı açıkça ızah ettı- ~:ipn:~:~n~;:;ıe~~nı~:ı:;:r. 14,30 a kadar münakasa komisyonu 

· fit ~ Pif2 :mJtda muştur. ler: ı;• 'Ynin · ;J.'1. • -Şu inhisar kalkmalıdır ~u Talipler münakasa <arınaınelerini üçer lira mukabilinde Anka-
.~." r' '/'! Y arımtaş handa yangın ' ~ ' • vergi hafifletilmelidir, denildi. rada ve Haydarpaşııda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Bromural • Knolh tabletleri dünyada en ziyade müteammim 
bap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyon· 
larca vakada tecrübe edilmiştir ve hergiln binlerce doktor
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayaııihayret olan müsekkin tesirini gösterir. 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
:o veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman-

Çarşı kebiır de yarım taş han Müfettiş beyler mühim nokta 
3-4 nwnarah odada mobelyacı ları büyük <bir itina ile nöt etti
Mustafa Efendinin odasından ler. 
yangın çıkmış ve bir kaç kol- Cwnartesi günü oda ikinci bir 
tuk, ve kanebe yandıktan son- hasbıhale davet edilecektir. Bu 
rasöndürülmüştür. M<Jbelyele - içtimada da güriıriik kanunu, 
rin sig-0rtaı;ız olduğu . anlaşıl- gümrük tarifesi ile ihracat işle 
mıştır. Esbabı harik hakkında rinde kar ılas ·· A 

• * * 
H. P. Mağazası Müdürlüğünden: 
idaremiz için mubayaa edilecek (36) kalem malzemenin Pazar· 

lıgı 2-1-931 tarihine müsadif pazartesi günü ifa edilecektir. 
Malzeme müfredaunı görmek isteyenlerin cumarte:<i pazar gün

leri ve teklifattı bulunmak isteyenlerin de pazartesı günü saat 
ı 1,30 kadar tahri · f u ·, · · · 

MÜDDEi I 
lı~Jmıl 

Ndili: 

Nıbi.:ül<i ff. 

Gişe her Ciin saat 13 ıen iıibl' 
ren açıktır. . 

Altı yış:ındu a~ığı çocııkW w 
vıtroyı lı:abul edilmtz. __.--

Fer ah sinemada 
llugün tım s.ut ikide , c gec• 

dokuzda umum~ nrycıe ım1Daral•~ 
39 orıist 51 numcro ~zcr\ııyc~ 
musiki lıeycti ayrıcı miilemnl1 

slnomı. 
"Kad;'k_ö_y_S-'iı-.r-ey_y_a_s_in_c_m_a~-ı-s-al-, -~-.:u~ 

UÇURUM 
~ eli "Con Barimur"" tıırafındrrn ,;Je 

Sarkılı mm. ...-
Zayi diploma - J 920 s.:ne· 

si Kırımın Aknwsdt ~ehrindt 
(Troyciski) caddesinde J 7 n u· 
maradıı ornrdu~uın zaman, lsran· 
bul eczacı mektebinden alınlı 
olduğum diplomamı uyi etrııi~· 
tim. Hükmü olmadığı iJ;in olu• 
nur. 
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rıdt 
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' 
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er hastalar~~n~ ve d~Y.abetik HASAN GL 
olanlara buyuk mujde: tadır.Beynaı 

et 
80 

tlbb k esinin eker hastalarına gıda olarak kabul eylediği .... ve formUI Uzre yapılm19 olduOunu mUsaddak methur klmyakerlerln raporlarını havidr. 
rupa:.ne ter:.bı 0.::~hul Gluten mUstahzaratlna her clhetçe faik bir nefaset ve mUkemmellyettedlr. Me,ahlrl etlbba tarafından tavsiye edilmektedir. Hasan ecza depos 

EYRISEFAIN -·------Mcrlı;ez acenu:sı Galatı ldlpril 
B. 2362 Şube Acentesi : 

MühUdır zade baııı L 

zrnir sür'at nostası 
' Co.ımhurlyet) ~apuru 1 

bat pazar ı 4,30 da Galata 

ıbtınıındın kalkarak lzmir'e 

<ltcek v~ perşembe sabahı 
tl~ctktir. 

ÇETA IT.~L YANA 
Ot SER VIST MARlTIMl 

"l"EQ.ız.\ SK· 
Fi ·o · vapuru 
şubat p:ızartesl 
Rurıraz K··. 

~· ' 0 .' 4 

nce ve Varna) 
1 gideccktır. 
~SU:-.ızto, ·E vapuru Kara· 
ıl<J 

""· en mu \·ıısd etlc 2 şubat 
""'.arı · ( esı Napoli, Marsllya ve 
;~~a)ya gidecektir. 

1 
R.D~. 'A vapuru J şubat 

Ce 1 
(Pire, Napoli, Marsllya ve 

.~ova) ya gidecektir. 

rıh afsUAt için Galatada merkez: 
•• · tıın hanında umumt acantc· 
"ne 
7, ıııuracaat. Tec Peyoğlu 
' 1 77<> Pe · • ı·e ya Beyoğlunda 
rlpalas altında !\atta Nasyo· 

~" 1 lürki~ turist acenalye 
edon B r ok ey oğlu 3599 ve ya 

taıa~~lıyan kar~ısındn beynelmile 
l'eı. '1 ı aguıı kumpanyasıua 
lst · Beyoğlu 2330 ve yahut 

anbuJda E . ö .. d iz . ıo~ mın nun e · mır 
•eku~ında 8 Numarada ıcente 

ıne müracaat. 

.....____ Tel. lstanbul 776 

~t. 4 cQ icra memurluğıınd..:-
Cti[ çık anıırını ile paraya ço.-rile
dü~~•yn ınenlculun no oldugu: Mu 
biıs.s~ bir bıp ıpırıııı:ıanın nısıf 

ti ~:ayn ınenkulun bulunduğu mev· 
l41tcL •hailesi, sokağı, numarası: Ga· 
•e ;.,ı. Alacamesçit M. Mahmudiye 
ttdı l~c~me çit caddeleri. Adk ve 
hın ~· -2J·223, ı. 40 No c-mamı on t• kiymetl mubımmlneli. 
Sttt: yormanın yapılacağı yer, giln. 
a.9J •t 4 cu icra <laircsindo 23 • 

1
1 t. s. 13 i!A 15,30 kadar. 

ıııa - işbu gayrı mcnkulun artır· 
ltib fartnanıesi 12-2· 9;11 tarihinden 
lr:r,•ren 930.297 No. ile lst 4 cU 
her d.ıi'esinin muayyen numarasında 
1'4ndkosın görebi :mesl için ıçıkıır. 
~ ' • Yazılı olanlardan !azla malO• •••• 1 
~ • IU•k istevcnler işbu •ortna· ....,, Ye J • ,. 

ııı '' 9<'10· 297 dosya ~ umarasiylo 
e~Ctlycıırnize müracaat etmelidir. 

kard Artırm.ıy & iştirak için yu· 
tc~ · • Yazılı kı ymerin yüzde yedi 

·-.ıınat ·· 3 gost<riieccktlr. 
~ :- lialdarı tapu siciiil~ sabit olını 
<t.ı-~PotekJi alacaklılarla cliger .ıaka
"'1 lıaı." .. e irtifak hakkı sahiplerinin 
""- ~lirıııı Ye huıuıile faiz ve ma .. 
'İlıiııcıe • .~ iddialannı itbu ilin ta
r.ı., .'! 1~en yirmi pn içinde_..,. 
~tııb~te~erile birlikte meman1e: 
ı.-t.ı lıilclinneıeri icap eder, alraı 
~ hakıa;:; tapu oicillile sabit olmı
- ~ "'hı bedelinin payla,maıır•• 

4 lııa! n-lar. 
'tti - CöıteriJen günde arttırma,. 
.... ~ ed....ı.,.. arttırma wartn•ır uini 
~ Ye lüzuıuıu •elA-b •lmlt 
' teır..m... blıal •ımit ad .. ~ olıı.....ıa... Oıtiinde borılnk• 
riL....· lllewılaılüıı bedeli -l'mch -
~ Pyri menlnal ikinci lıir .... ...... ..:,:ılır Ye ı...ı.I farla ft md 
-....ı.; rüıdc bet faia Ye clis• 
"-n 11Yl'tca bükme ı..cet ı..ı-ek• 
1it ot ~yetimizce ııln:ıdu taı.. 
!'tt •nıır. Bet nwnanlı fıkraolallİ 
~ ........... ebnek laıydila" .,. 
Çal. tan -..... ırayri m imi ea 
~lı>-anrn üıtünde bırakılır. Şart 
ı... .ı etınezacarttırn,. seri bırakı 
' lct t.ahhütierinclea laırhılar v• 

s ııı.t ta ı..ıı..... 
ci - A"!1tırmarun birinci ..,a ikin 
od~ .... Ye ır•yri -ı.uıe taellUk 
~ .:ı:_ UDİ haJıb Ye tabflD tarzıllA 

-- Prtlar. ~titcr~kim vergi, Belediye, vıkıf 
ıtıac1ı 1 IUilşteriyc aittir. blrind artır
~ en ziyade 2000 Uran talip 
rıı ıştır. artırma 2 d dlr ~nzlyıde 

tının il 
'ı:' Z.:rinde bırakılacaktır. 

llı&ıf b~ılan_ ınaa dilkkln apartım•n.ın 
~-ga '3esı yukmda gösterilen l!,i
llıurı 1 tarihinde lst. 4 cü icra me· 
Rllst,uğu odasında qbu ilin ve 
Siııd. rılen •rnrma şartnamesi daire-: 
~tılıcağı ilin olunur. • 

ı·:i::--;;~=-..:::;:.:.=-:--:::~ 
'tisl_"S•ler Mübayuı lı:omisyonu 

•&inden-
tlbı Vefa Orta mektebinde bennu· 
~keşif yaptırılacak ınşaar 25 
'°11n 931 Urlhlne mOsadlf pı~ar 
~ 11at f6 d• ihale edilınelc ascre 
~zarı uaulllo mil.nal<auyı ton· . e.. bapU _,..... ılt11tk 

bedftC 

ı,,,~ v 
Maden 

TEL • 1 
suyu karaciğeri temizleyerek 

faaliyete getirir. 

Gavi ınü~a~iller tak~iri bJJDet koınisıo
nı~an: 

Pazarteal, Sah. çar. Dltlerlnlz 
Blrblrladea beyaz tevla T•lı-llm ediyor mu? 

Yunanlstanda ınUsalı:lı:ıfat Garbi Trakyadıı tııal tcrlı:etnılş gayrl 
mübadil Türklerden malına ınaballen kıymet takdlt ettirmek ilte· 

yenlerle talimatnameye göre bu suretle lı:ıyınet tekdiri talebe bak· 
kı olan arazi sahiplerinin nihayet 1 O fil bat 931 tarihin~ kadar 

buna alt evrak: ve vesalldle bizzat yeya vekilleri v&Slwıle Is~ 
bul Galatada Dınüb hanında takdiri lı:iymet komlsyununa mura-

'ftbesıilm ettJtlnlı nklt dlşleriıılı ı dır seriııı ve •ulıoleıle tcmiılec ve 
sarannıJ, çUrUmüş, ve klrli bir ta• gilzelle,tirir. 
baka ile kaplınmıt lıe biltiln sevim· Bu Kolinos köpUğil, yemek arutı:· 

caatlırı. 
llUlr, bütiln giizellllc mUndeO olur. lınnın ıahammürünll meneder ve •l· 

* 1< • 
S•tlam, beyaz ve parlak dişlere mı· zın hamıt.atını tesirsiz bırıl:ır. Aynl 

MOsakkafat ashabı gayri mabadi~e~~e~ isim
leri aşağıda yazılı olanların y~zde ıki ıs~hkak
lanıu almak üzere 31 kanunusanı cu~artesı gfinü 
saat ondan itibaren Galatada Danilb hanında 
takdiri kıymet komisyonuna müracaatları: 

ille oimık için Kollnoı kullanınız. Zira zemanda dışleri çirklnleşdren üzerin• 
KoUnoı dlşlerl ve dlşetlerlni matlup delcl san tabıkap izole eder ve ap;ız. 
surette temizler. Yüksek derecede tok da temlzlilc ve serialilc bıukır. Slz-
slf edilmiş bu muzıdı uafflin Kollnoı; de dlflerinlzln daha beyaz vı çilril-
dlf macunu ajtzı alınır ılınmlZ hemen meslnden mahfuz kalmasını vı diş 

rayihalı bir ki.ipülc halıne lnlciltp Ye etlerinizin dıba pembe ve daha Slbh! 
ağzın her tarafını Ye lıatıa en gö- 'llmuını arzu ediyorsanız bor halde 
rUnmes delik ve boşluklarını hultll Kollnoe diş macununu kullanınız. Oç 
eder ve dişlecl beyaz mlnetlne ka· gflııde temereslnl görecelı:slnlz. 

No. 
140 - O;maııakl kerimesi Behna H. Umumi depoau; R. FARAGGI tat. Yeni Volto han 
H 1 - Süleyman B., Hacı Ali B., Ahmet Muhtar, Hüseyin Hils· 

nü B. ve Naile Vesile H . 

142 - .Mütekait binbaşı Mehmet Fuat B. . 
143 - Mebmet Salt paşa veresesi: Sabahaddin, Ferlaun li. lede 

Neriman H. 
144 - Eerhat B. varisi Ctmlle H. 
14!1 - Osman Hamdi bey. 

146 _ Sait B. bin Halil Razi 8. 

147 - Mazlum B. 
148 _ Ashdil H. blnd Rauf 8. 

149 _ Hatice, PaktLe, Piraye _H. !ar. 

150 
_ Abdülkerim B. bin abdulfettah B. 

15 1 - Asım paşo. zevcesi Naime Nefise H. Makbule Enver Hanımın: 
ı 52 - Mehmet Ali Ef. bin Hasan Ef. f Al • 1 . d 
153 - Halim, Salim, Mehmet Rıfkı, Ali Muzaffer 8. ler ye Se· No 18594 emın ev. erı ça~ an 

ruba tt. , Beyoğlu dılberlen 
154 _ Halil Nuri B. bin Hasan Ef. Makbule Envrr Hanımını 

155 - Mehmet Haşim Ef~ ismet H. No 
18593 

( Asri h.ovarda 
156 

_ Mustafa Yahya B. 

157 
_ Fatma ve Şerife H. Dopolu , l Aşka ınanma 

15
s - Potamoz zadeler: Salih Arif B., Fatma Naciye, Fatma Btst,ki2rı: Kaptan zade AH Rize Bey: 

Ferahnaz, ,'.\lihriban, MelAhat ve Emine iller H. !arla Hafiz BUrhan ıı:leyln: 
Vafi, ~izıımeddirr ve burhaneddin beyler. . 

159 
_ H"lml zade Nesimi B. mahdumları Hamit, Refık, Hı.tsc· No 18592 ı Çamlıca gazelleri 

yi~ Şiikrii B. !er ve kızları Fatiııc, Mevhibe ve Fikret Ayrı dilştümse gönül [ Gazel J 
Zeynep H. lar. . Muganniye Safiye Hanımını 
Naciye ve Zehra H. Jar ve Samı B. J B h 

160 ~ i h 
1 

p~n zevcesi Saiinaz ve kerimesi Cevriye Hlar. N 18591 ir arbiyeli 

• 
1 

161 ~l~h~~t S:ıbri B. kerimesi Şaziment iL oğlu Abdlilaziz B. o j Bilmem neye bir buseni 
::: .:: Mehmet Ali B. fahriye, Cıhanğir, Zehra, Telek ve Me· Ö~ICMO aoDCMHl••ttM .... 

diha H. lar. . M" t ı K M" d ' 
165 - lh.~an elim, Hıfzı, Dlelrvı,ş B. ler ve Halice, Vehibe, us anıe ~ınJOll uzaJeuesı 

;\1ıirüvvet ve Saadet · ar. U 
E ·ne ve Servet H lar. 1 t b ı z· k b' "d" :~~ _ ı>:ıviş B. ve Nadye H. S an U Iraat me İe 1 mu Uf• 

168 Alı Ziys Balcı s. lu';g., ünden: 
- Emıııe Hayriye fi. 

1 ~9 _ Ha"'" Tnhsı·n Ef. ve Makbule t1. k 'd •·• · _ ~ Hal ·alı ıı .... ın bcanbul Ziraat mdktebinde mevcut ve müs· 
11 

O _ 1 Jamdi B. bin Ahmet ~ tamel bir adet Kamyon 25 şubat 93 ı tarihine müsadif çarşamba 
17 1 1 B. kerime sı Servet H. 

•••Bundan bir buçuk ay enci yınmıt olan•----·---.. 
Tık>imde sıbık Fransız h•~tan e i k•rşısınd• 

Rumeli Kebapçısı ve Lokantası 
'1Uceddodcn iaşı edip 1 fubat Puar &Uniı resmi kttşıdt icra oluna-1 

eaknr. muhterem miifterilerimln 
•••••••Teşriflerini beklerim Efendim. ______ .. 

• 
iktisat Vekaletinder1: 
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 '/, 7,5 
teminat akçalarile birlikte Anka-
ra İktısat Vekaleti mübayaat 
komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

• 

Emlak ve Eytam Bankası umum 
müdürlüğünden: 

Satılık Bostan 
Bankamıza ait ı:m!Aktım Bıiyükadada Madea mahallesinde Ti.Irk· 

yılma:< soka~ında 56 eski ve 92 yeni eınlAlc numaralı takriben 
34,970 mdre murabbaında ve derununda klri kadim su deposu 

ile kulube ,.e kuyu ve bir mlkdar eşcan mıismlreyi havi bostan 

peşin para ile satılıktır. Müzayede kapalı zarf usuliledlr. 

lbale 2 şubat 1931 tarihine müsadif pazartesi gücü saat on 1 

altıda Ankarada Baııkamız idare meclisinde icra edilecektir, Temi· 
nat mikdarı (.800} lirııdır. 

Arzu edenler İstanbul ve lzmlr şubelerimize veya Ankarada 
umum müditrluk EmlAk idaresine miıracaatla mufassal '91tname· 
mlzi muta!Aa edebilirler. 

l\lüzayede iştirak htllnde bu şartnamenin blr nüshasını im7.aları 

altında teklif ve teminat nıektuplarile birlikte umum müdurluğe 

;:önderlrler. Teklif mektupları ihale gunilne yetişmek üzre postaya 
caahhiidil olarak verilmelidir. 

Istanbul Tramvay Şirketi 
EVKA T T ARiFESi 

1930 M!ncsl K nuııu ·aninin 20 inci günilnJ~n ldbareıı 

Ramazan tarifesi 
No Hareket Blrtıtel $oı\ 

l'ası!ı barelm bre', Hutut 
l72 - Hacı ~·~r F.f. kızı Hacı Hatice l\finlre H. gıinu saat 14 te ihale edilmek üzere aleni müzayedeye konulmuş· 
173 - Hacı Ma~ı b t 'lu" nıtaZ Ef. veresesi: Nccnıeddln, All· tur. Taliplerin kamycınu görmek i\·in mezkur mektebe ve şeraiti 10 Şlşll-TOnel I SI$1iden·Tilnelo 

T ı e me " 1 TOnelden·ŞişUye 
174 - uzcu d . ,. ler ve Ülvlye, Aliye Mesrılre vo Belkis müzayedeyi anlamak ve münakasaya htirak için de yevmi ihalede _ { K Be rı ..., 11 KurtulU"· TünoD urculu~un·Tiınelı 

Sut SucJ 
6.30 t4ı.I 

tf fi 'T 7,0• t4,3 

ettin, ' Defterdarlık binasında Mücs,;esııtı iktisadiye mübayaat koınlsyo- • Y Tunelden·Kurtuluı• 

175 - ~::::.~1~:v=tetH~ 8. zade -~~l "ın,a ;~rınceaeaktla'rıG. az, Benzı'n Ye saıire mu·nak'sası j :: ;:::::~:::el } ?::~~~~:!!,. 
ti.it 13,J 

111 tl.30 t4ı. 

11,t» ı. ı 
5' 19' 6,21 1,3 

f 76 - ide Refet H. Kavalar ade. fj( Dl U .. 1 Sirkeclc.,·Twiınt 
f 77 ,- 1.laın M __ ._ Ef, Hatip ogıu. = it .M ka B Ult { Maçbdan·Beyıı:ıu 

4" S' 7,W IO.O 
7,15 IQ.3 7' 

6 14" 
H' 
IS' 

1,40 ' 
l lalli _... 1 b ı z· k b d .. aç - oy Beyazıttao·M•çk.lf• 

178 - 0s ... bın Hacı Ha:;an. stan u ıraat me te ı· mu·· u"r- -Ali nıan .,... ~ 18 Taksim-Fatih { Takalmden·Fıdlto 
6,.13 ~ 
7,JO ' 
8,16 ,,, 179 - uf zıva ve l{jmil beyler. l d fııihıen·Tabimc 

180 - Yus H. blntl Hafız Suleyman. ÜğÜn en: ID KurtulUf·Beyazıt{ Kumılattan·Beyııttı 
18 ı - Mabınurelkıs. F-ruh, Firdevs, Melelı: H: lar n CaferB. Beyazııtın-Kurnıluıı 

"' , 10' 
r~ 

6,40 ti.O 
7,30 ..... 

1111 
_ Zehra Be

8 
.._ __ 0~· ve Şaheode H. lar. 1931 senesi gayesine kadar mektebe: muktezi 12 kalemden 

Haydar . '""" ibaret ekmek, et ve muhtelif er7.akla µz, benıin ve saire 25 
183 - d .. rahman N;ıfiz B. §ubat 931 tarilıine müsadif çarşamba günü sAat 14 te ihaleleri 
t 85 - Ab ur . • i B Klapsaraki ve Nazlı ve Farına H. lar. 

186 
_ Etem Şınp'. • F •mı. Güzide H. larla Ahıne< Şerif ve icra kılınmak iızere kapalı zarf usulıte nyrı ayrı münakasaya 

7 
_ Ncfi>e, Behıye, a. konulmuştur. Taliplerin şeraiti miınakasayı anlamak için her gün 

18 Eıniıı a. kr, Şe . Ayşe ve .Hasllll H. lar ve Rıza ve münakasaya iştirak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık bina· 

188 
_ Ha;an Gn·at 8

1 
msı, sında müess~n lktl'!adiye Mül.>ayaat komisyonuna müracaatl"rı. 

ve irfan P. ler . 
. . B Trabıon valısl. 

189 - Hil~ i İ. hacı Ahmet S. zevcesi. 
190 - Şemsı , · B. mütekait eczacı 

Ahmet • ın ıp Ef 
191 - · bin ti Mehmet · . 
192 - Ştrlfe fi. y k Ef !er vere,:eserı: Behiye, Cevriye, 

l h ve a up , . 
!93 - Bbdu~ 8 liha Fatma, Enver, Talha, Hacı, Zeynep, 

Haynyc, Sa ' S _, Cafer Sadık H. l4r ve Beyler. 
:\luharreru, aıu., U B, 

Hatem, • ka Talip B. bin hacı Şer 
194 - Mütekait kayına fi mYeg~ne nrisi Illlı:met B. 

195 
_ Hatice şehnaz sesi: Hüseyin ve Abbas bey· 

• alalı lbrahlın paşa vere 
196 - Kav . fi& ve Safioaz H lar. 

!erle Rukiye, R~ zade ttasaıı B. lı:ızı. 
- 197 Hatice H. mescı H Mehaıet Efl 

H. binti acı • 
198 - Fatma gt• 
tor Hafız ı Iabınut M~hro~t Safi Ef. 

202 - Şeyket B. bin \t hmet r.ııvrr 8. terle Macifa ve 
Rıfkı. revflk ve · e 
Nerimtl} Hl lar. , 
:\lııuec bin 1 lacı • 1ehaıet .t:f. 

Piyango ml\diriyctlnden: 
Tayyare cemiyeti şuabıa için 

bir senelik Kırruiye mübayaa edi· 
lcccgiııden itayı talip oiıcaklann 
pey at çalan Ut birlikte 81 it aani 
cumartesi s11t 15 te: 

Keza şuabat i?n maneddelilc 
ve ccbyWik klpt ıab ettirilec:cttııden 
taba talip olıeaklınn 1 fub1t pu• 
giIDU ıuı 1 ~ re pı ı·aııgo müdilrll· 
IUnde .ıiıetelı:tll tayyare cemiyeti 
mabayuı to1111tyoıuıııa •lrae
ları. 

Mıbkcmei asliye üçüncıı hukuk 
dairesinden: 

Men'i müdahale dnuından do
layı müddei bulunan Osküdarda 
Ş,m 1 paşa iskelı caddesinde Si 
numaralı hınede mulc.lmun Zeynel 
Abldln efendi veresell bulunııı zev
cesı Sa flye H. mahdumu AU Riza 
Ef. ve keza mahdumu lsmali f!ur
banenln efendiler ve kerimeleri Saf· 
fet Samime ve Münire hanımlar 
bıklınndı icra olunan muhakeme 
celMliııcle: mılıelll !Umetlert meç
hul olmasından dolayı Ulnea tehU· 
pu kaııaulyo Jcruıu brar Yettlııılf 
wı bu baptalı:I mubanme dahi 7 
mart 931 cum-sl aut 14 de ullı: 
edllınlf oldulmtdaa ye..ı ve saati 
mezktrd& bl- .. ,. -8anııdu ••••1'·1c .. yetııı tnuı .._ .,._ r 
IMd ı mal&1 IO-a llAıı ... r. 

-J • .a • .. 
• :. 
• m 

-• • .-• .a • • 
~ • .. • • 
~ 

Betikt&Ştan·Bebejte 
Beşlicuştan·Emlnöniln• 
Bebekıcn·Eminönilno ır 16' 

22 Bebtk·EmlnllnO Emlnöallnden·Bebe&
Bebek:en·Karaköyo 
Kr•kciyden·Bebeğe 

ı Bi-belcıen·Beflktqa 

6,01 
6,'l6 
6,:ıo 

6,45 
2'l,'l5 
23,10 

{ 
Orıaköyden·Abarara 10' us· 6,06 

23 Ortaklly-Akuray Ak arıydaıı·Ortak!Syo 19' 6,U 

( 
Oruköyd n·f'atlhe 21,0J 

24 Ortaköy-Fatih f"aıibten Ortıköye fJ'1 tı,5J 

{ 
Bqtkıaşwı·l'ııin• r ı r 7/lO 

34 Beflktaf--Patlh Fıtihtcn-Beşlkıaşa ıs 30· 7,40 

~ 

-. 
tı,S 

tt.• 

'" l,) 
tıO 

'°'' 21...J 
-ıı,ı 

1,0 

24,3 
ı. ı 

1 

Aksarıydan - Topkıpıyı 
Topkapıdan-Sirkcciye 6' 10 

6,tt -. 
6,'.13 t4ı.~ 

1,9 
[ .4 32 Topkapı-SlrkocJ Sirtı:.cıden· Tnpkapıyı 17' h' 

Topkapıdan ·Almravı 

1 TopkapıJ•n·Be;ıızıt• 
ı B yu.ıt:•n Toplapıp 
Aksarıydan· Yedlkuloye 
Yedikuleden·Sirlı:eclyc 6' 11' 

33 Vedlkule-&trlı:ecl Slrkeeı.Jen. Y edlkuleye ı ~ t7' 
Y edikuledcn·Ak.iarıyı 
y edlltultden ·Beyuı .• 
Beyazttlln· Y edikuleyo 

~ 
Auıraydın·Edımekapıyı 
Edlmeklpıdın·Slrtı:eclye r 1.f 

37Edlna-t..--Ulrkec Strkeclden·Edlnıelı:ıpıra ır 
....., Edlmelı:lpıdaıı·Aksıra,a IJ' 

1: dlrnekapıdaıı · lkyıxı:a 
Beyızıttan Kdimel<aptva 

7,09 

6,08 
6,JJ 
7,U 

6,04 
6,30 
7113 

-. 
"-t 

1,0 
f 

ı 
~ 
14,t 
ı .. 



BlN SÔZ 
BİR RESİM 

Çocuklarsn neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Kaıuıılık. safiytb umumıy~ ·~ 
ıinir rahatsu:hkJanua kaTfl bin· 
terce doktorlar tarabndu tavı•· 

'J' edile• 

enofelTato 
lıantl lllcllll düayonıa btr t .. 
ralulda yalidtler "'' çocıaklar 
beJU< bir meamuıiy•tl• lnulaa .. 
rak · pelı lofly6k laide g&rm•ktt· 
dirin-. He• coıa•C'de bsaluaur .. - -

Bllul TllYlRE PillNG~ıo 
YENi TERTiP BAŞLADI • 

1. et KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 
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 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
sablmasına başlanmıştır. 

Erzak Ye letazım; aire mona~asası 
Yüksek orman mektebi rekturluğundan: 

Büyükdere de yüksek orman mektebi ile orman ameliyat mek
tebinin mayıs J 931 gayesine kadar bakiye erzak ve leva?.ımı sa
ire ihtiyacau kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip
ler şartnamelerini görmek üzre her gön ve münakasaya iştirak 
için de yevmi ihale olan 4 şubat 931 tarihine müsadif çarşamba 
günü ııaat 14 de defterdarlık binası dahilinde müessesau iktisadi
ye komisyonuna gelmeleri ilAn olunur. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
9000 adet ekmek torbası ve 6938 adet arkı çanı11ı kapalı zarfla ma

-..yaa olunae1ktır. ihale günü: 4-2·931 çarşamba olup sut 10 da ırkı 
ıanıaa ve saat 14 de ekmek ıorbıısı jandarma imalttbanesinde ihale edlit· 
côtlr. Şırmame imalathaneden •erilir. Tallplerin &emlaatlannı berıberierlııde 

r111eleri luımdır 

• 

.... ~.,;~Çimentoları 

':u,s;, 
KARTAL ANADOLU 

Yüksek mukavemette sun'i Portland ç\mentosu 
Ratıp usul ile çalışan en asri fabr a. 

93 metre tulünde devvar fırın. 

Malın mütecanisiyeti temin edilmiştir. 
Yunuz çimentosunun fevkalade muka
vemeti, kalıp~arın derhal sökülmesine 

müsaittir. 
Fiat: 

fstanbul iç.in - çuval bedeli hariç -
vagonda veya mavnada teslim Tonu 

26,1/2 liradır. 
Çuval bedeli ayrıca alınır. 

ANADOLU ÇiMENTOLARI Türk Anonim 
ŞiRKETi 

Fabrikası: Kartal - Telefon 9 ve 10 

• 
.,__Her nevi av derisi ve Avusturalia Hindiyal 
1 ve Çin ham camuz gönleri 

Ticaretile mOştegll tüccar ve lı:omisyoncularıa nazarı dikkatine: 
Pek ço - senelcrdenberi devam etmekte olan tecıilbeleriıniz sayesinde 

Avusturalıa Hindıy• ve (in ham camuz gönlerini en ucuz flıılı kendi 
menba ve merkezlerinden tedarik eımeğe muvaffak olduğumuzdan, tmnlyet 
ve ciddiyet ü7.re ticaret etmek arzl'rnnda bulunan tüccarlara, daima men
faatleri nazarı itibare alınarak, komls}onlı mezkOr mall8rdan istedikleri 
mıkdarda gönderehilece~imizi ve av dorisile meıgui olu tüccarın mallarını 
Londra pll a,.sında satabileceğimizi illn eder ve zirdekl adreH mOracuı
larını rica ederiz. 

Keljik et Co. 
2. Sandy's Row Bishopsgate E. C. 2 London 

Ticaretbanemiz hakkında Loodra'da National Provinciale Banlı Limited 
ve lsıanbul"da Döyçe Bank. Bankalınnı müracall olunabileceği ve daha ziyad 

malOmat almak lst~yenlerin lst' Yakmakçılu'da Tarakçılar solrığındı No 7. 

Kelcikli Zade Mehmet Naci Beye 
,------- müracaat etmeleri rica olunur., _______ I 

Balıkesir vilaJett encoıneni daiınisinden: 
firengi mücadelesi için şartnamesi mucibince mubayaa edilecek 

ol an 2100 Jıralıl.. ( lüçyüs mayister) markalı neosalversan 9 şubat 
931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte ihale edil
mek üzre yirmi ıı;ün müddetle aleni münakasaya vazedilrnlşdr. 

Bu hususta malilmat alnı.ık isteyenlerin daha evvel ye taliplerin
de yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozito akçalarını vezneye tes
llm ile yevmi mezk~rda encümeni vllAyete müracaatları l!An 
olunur. 

Afyon memleket hastanesi baş tabipli
ğinden: 

Hastanemizin ihtiyacı 62 kalem eczayı tıbbiye münakasaya 
konulmuştur. Tarihi ihale 8 şubat 93 J gllnit uat 15 de Afyon 
ımcümeni dalmlsince icra edilecektir Liste ve şartnameyi görmek 
isteyenler İstanbul -.ıhhat müdlriyecioe 111üllllcaadan ilAıı olunur. 

CUMA 
30 K. SANİ 931 

lagiıterede yapılan metorDot mllabakAllDID netlceleadl&I lıaberl felml9tlr, MIH EnclaDd lemlnd 
metbur motorbot saatte tam yaz mil gltmelı: aurettıe mıııabalı:ayı kazanmıttır. 

• •• 
Oksürenlere: Katran· Hakkı Ekre 

bilumum otomobil 
döşeme atelyesi 

\e 

ve 

Foırt boya mütehas~nso 
Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 

Almanya ve Paris boya mOesseselerinden diplomalı 

ziyaret etmeden evvel başka yere müracaat etmey\nl7. 

Taksim kışlası geçidi No. 9 

, Bina inşası münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umumi mü

dürlüğünden: 
1- Kabataş'ta idarei inhisariyeye ait ambarların yanında yapı

lacak binanın İnşası kapalı zarf usulile rnünakasaya konulmuştur. 
2 - Zarflar 1.931 senesi martının birinci pazar günü saat tam 

12 ye kadar kabul edilecektir. 
3- Münakasaya ait evrak takım halinde idarei _merkeziye mu

hasebesinden 25 liraya mukabil taliplere verilecektir. 
4 İzahat almak isteyenler nıüdiriyeti umumiye Fen hey'eti 

• reisliğine müracaat edebilirler. 

1 
İstanbul belediyesi 

ilan lan 
~..-~--~~~~~~---' 

lıtanbul belediyesinden: Ba
kırköy vapur iskelesinde ll32, 
28 metro murabbaı arsa ile aynı 
mahalde 229 metro murabbaı 

arsanını metro murabbaına 1 ,5 
lira kıymet takdir olunarak sa· 
ulmak için ayrı ayrı açık mü
zayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her gün 
levazım müdürlüne, müzayedeye 

girmek.için332,28metro mura bbat 
arsaya talip olanların 37,5 229 
metro murabbaı arsaya talip o
lanların 26 lira teminııt akçe
lerile ihale günü olan 26-2-931 
perşembe günü saat on beşe 
kadar Encümeni daimiye milr• 
caatlarL 

• • • 
lstanbul belediyesinden: 2500 

lira kıymet takdir olunan Top
hanede Süheyl bey mahallesin
de çöplük iskelesinde 8 emlak 
numaralı dalyan mahalli ile o
dası pazarlıkla sanlacaktır. Ta
llplerin şartnameyi görmek için 
her gün pazarlık için 187,5 llra 
muvakkat teminat akçelerlle 
5-2-931 perşembe günü saat 
.on beşe kadar levazım müdür
lüğün müracaatları. 

• • • 
BeyoRlu Belediye şubesi mü-

düriyetinden: BeyoRlu, KAtip 
Mustafa çelebi mahallesi Tel
graf sokağında 49 No. arsanın 

muhafaza duvarı şakulden IO· 

kağa doRru meylettiğinden teh
likell ğörülmüş ve mutasarrıf 
adresi takdirde ebniye kanunu
nun 48 inci maddesi mucibince 
duvarın hedmedileeeği tebllgatı 

kanuniJe makamına lı:alnı olmak 
üzere i!An oluı>"" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--! 

Asipin - Kenan 
Komprlmıleri 

Nezle, Grip, Baş ağrısı 
için 

Kat'i Tedavi 
~mir ınekte~ler mu~aıaa toınisJonun~an: 

ızmlr erkek lisesinin ( ı 5228 ) lira ( 1 2 ) santim bedeli keşifli 
kaj)alı teneffüshane inşaatı 12-1-93 ı tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. ihalesi 3·2-
93 ı ııalı gün saat 15 te erkek lisesinde müteşekkil komisyonda 
icra edilecketir. Talipler şartname ve keşifnameyi görmeleri için 
her gün saat 9· J 2 ye kadar erkek lisesine müracaat edebilirler 
ve münakasaya iştirak etmek için mühendis veya mimar olmak 
ye yahut bir mimarın için mes'uliyet! fenniyesinl deruhte 
ettiğine dair musaddak bir taahhütname bulunmak şarttır. ihale 
tarihine kadar bedeli keşfin % 7,50 nlsbetlndekl teıninaılarının 
l:ı:mlr mektepler muhasebecillgine yatmlmı~ olması veya usulüne 
tevfikan hir h:ırıb mektııhu temin Nm'ş nlm:ıl ırı rn~ımrlır 

Beyoğlu Belediye şubesındcn: 
Sahipsiz bir av köpeği bulun· 
muştur. Sekiz gün içinde mü
racaat edilip alınmazsa satıla

cakur. 

• • • 
Hırkaişerifte Akşemsettin ma

hallesinin Yamak sokağında teh
likeli ve maili inhidam olan 
52 ve 54 No. lı hane mutasar· 
rıflarının mahalli ikametleri 
meçhul bulunmamasına mebni 
ebniye kanununun kırk sekizinci 
maddesi mucibince 1 5 gün zar
fında izale! mahzur edilmesi 
tebligat makamına kaim olmak 
üzere llAn olunur, 

Dr. A. Kutiel 
Cilı, Frengi, Belıojtutlu&ıı ve 

ademi iktidar muayene ve elettrilı 

ıedavlbanesL Karıköy Börekçi fırnıı 

'1IUlııda No. 34 . . 

KUTu-... 1 
Cuma "4amı J O da Beyoğlund,a 

Aynalı pauj yanında Daıillbedıyl 
SınatkArlanndan Hazim Bey tara
fından KARAGÖZ 

... ..... ! ............ 

Dr. T aşçiyan 
Belsoğulduıtu ve Frengi tedıvl

bınesi. Eminönü Minasyın eczaneli 
karşı sokağında No. 4 

Devredilecek ihtira beratı 
• Şişe kaplırındakı lsllhat • hık· 

tındaki icat için Slnaı mUdürly ed 
umumlyesinden istihsal edilmiş olan 
28 klnunsanl 1929 tarih ve 768 
nımetolıı ihtira berın hakkındı bu 
kere başkasına ferağ ve yahut icara 
verllecetılnden mezkilr ihtirayı saıın 

almak veya isticar etmek ırzuıundı 
bulunaıı zevatın lsıınbul Yeni pos· 
ta hane arkasında Aşır efendi kütıp
hıneıi caddesinde Türkiye Hın No 
18-22 de mukl• velılli H. W. !S
TOK rfcndh·c müucl"t e' lem•l.-ri. • 

l .MJw müdür: ~ıirhanedduı 


