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: Vaziyet, hükOmetin zatına değil, azami 
delild.ir .. kuvvetinin tezahürüne 

Ot• 
Jr 
50 
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da 
j 
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·nı1 

la~· 

· n ismet Pş. Dahiliye vekili ve mıntaka kumandanı Fahreddin Pş. ile birlikte 
isicümhur Hz. ne Menemen hadisesi etrafında alınacak tedbirleri arzettiler 

.:' vanı harbin vereceği idam kararlan meclisin tasdikinden geçecektir. lsmet Pş. hükumeti nizam 
matuf her teşebhüse karşı kanuni mevzuat ile mukabele edebileceğinden 

ihlale • • ve ıntızamı 
emindir .. 

karada Politika hadi- r 

• 
11:lerinin son inkişaf tarzı 
PH . d k 
ki • F. büyük kongresın e ço 

ı> esaslı tedbir ve 
~ arlar almasına intizar ediliyor •. 1ı nı~ 

,. 

Gazi Hz . 
Onbeş güne kadar 

seyahatlerini 
devama çıkıyorlar 

Mikadonun biraderi 
öbür gün Istanbulda 

Prens ile refikası Pazartesi günü Gazi 
Hz. tarafından kabul edileceklerdir 

gre alacağı kararlar esnasında hüku 
, programlfll da tespit edecek ve iktı• hıki.ıip nıilıesJ /ıa/hı İfrat tdi/ecek o/ıın yeşil bayra/!ın alındığı nlt'Spl 

a~ n;ı.aarif um~ele~il~ techiz ~lun~cak Dün şehrimizde iki kisi 
Ali Bey 

atuc esaslarla hukumet makınesıne d h · "J 
·~ yen1 istikametler verilecektir.. a a tevkif edildi 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Meqemen hadisesine ka~ 
a Ankarada bariz bir hassasiyet gösterilmekle he-

r hükumetin mer'i kanunlar haricinde fevkalade tedbir 
·o. tevessül etmeğe lüzum görmediği anlaşrlmaktadır. 

iimetin irtica hadisesine karşı kanuni tedbirlerle mu-
le etmesinden buna az ehemmiyet atfettiği manası 
rılmamalıdır. Bıı, belki kuvvetinin derecesini gösterir. 
ı:kika muhalefet fırkasının kapanmasından ve kabine-

J tasfiyesinden sonra hükumet bir o kadar daha kuvvet 

5 rnştuı. Haber aldığıma göre Menemen hadisesine kar
'flınaı:ak tedbirler mevzuu bahsolduğu zaman fırkada iki 

iO yan olduğu görülmüştür. 

e~1 ~ir kısmı, istikl1il mahkemelerinin teşkilini ileri sür
s ıse de mevkiinin kuvvetinden emin olan hükumet teş
•• iitı esasiye kanununun ahkamını tatbik mahiyetinde o
U ahalli idarti örfiye ilanı ile ikttfayı iltizam etmiştir. 

1 İrticaa karşı azami şiddet gösterileceği gibi divanı har 
aıı\ bir ay zarfında işini bitirerek dağılması muhtemeldir. 
r 

Divanı harp tarafından verilecek kararların infazı me-
jjl sinde de hükumet kanuni mevzuatı kafi görmüştilr. 

kiliitı esasiyeye göre idam cezalarının infazı lc;in bu ka
ların Büyük Millet Meclisinin tasdikine iktiran etmesi 
tımdır 

11 
Meclise yeni bir kanun lAyihası takdim edilerek divanı 

/Plerde idam cezalarının meclisin tasdikine iktiran ettiril 
. :den nfaz edilmesi düşünillmü' lsede haber aldığıma göre 
' 1 .kumet teşkilatı esasiye kanununda tadil§t yapılmasını 
'
1ilzam eden böyle bir tedbire llizum görmemiştir. Binaen 

la yh idam kararları meclisin tasdikine iktiran edecektir .• 
vvet ve kudretine itimadı olan İsmet Pş. hUkOmeti ni· 

ve intizamı ihlale matuf her teşebbüse kanunf mevzu 
ile mukabele edebileceğinden emindir. 

f>ün fsmet Pş. Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ve divanı 
rp mıntakası kumandanı Fahreddin Paşa RelsicUmhur 
ı. ne Menemen hadisesine ait alınacak tedbirler hakkın
malumat arzetmişlerdir. 

C. H. F. Kongreıf 
Ankarada içtima edecek olan büyük H. Fırkası kongresi 

diden mevzuu bahsolmaktadır. Kongrenin mart sonları 
doğru içtimaı muhtemeldir. Fırka kongresi H. fırkasının 

~•i'assal programını hazırlayacaktır. MalQmdur ki, C. H. 
kasının programı, ilan edilen umdelerinde pek kesif ola
tesbit edilmiş bulunuyor. Bugünkü vaziyet ve yeni ihti 

lca göre programın esaslarını daha vazih ve klbik bir 
le ifrağ etmek mevzuu bahistir. 
Bundan başka kongrede memleketin umumi dert ve ih

P~ları birer birer tetkik ve münakaşa. edilecek ve meml~· 
ıtın her tarafından kongreye iştirak eden murahhaslar, 
aham ihtiyaçları teşrih ve tahlil edeceklerdir. Ve netice
: In••nılekete en nafi mlisbet kararlar verilmiş dlacaktır .. 
o~grecie fırka ve hükumet noktayı nazarından henliz hal
?ılınemi~ bazı prensip meselelerinin de müıakerevo ıe
~n teşkil edeceği anlaşılmakta.dır. 

1 Ziraat Bankaıı 
.ı\nkaranın yüksek mahafilinde Ziraat Bankıııınm çlft

Jlluvacehesindeki vaziyeti esaslı münakaşa mevzuu teşkil 
t ~-ktedir. Ziraat Bank:ısının vaziyeti tesbit ve çıftçlye en 
~·~ t.ar~da yardım edebilecek bir hale ifrağı için kat'i ka
·?· ıttıhaz olunacaktır; hükumet ve istinat ettiği fıl'ka 

r~: hazırlanacak programda bilhassa iktısat maarif umde 
j~ ~ ;eçhiz olunacak pratik esaslarla hükft~et makine ı-

.a ı~ına tarzına bir istikamet v.erilmiş olacktır. 

Yaptığı tanlı işlerden nadim oln.ı 

Şeyh Esat 

Grupun bütçeyi tasvip etmesi Darül
fünunu pek memnun etti .. 

Darülfünun divanı dUn saat 

1 , 3,30 da toplanmış ve 3 saat mü 
zakerat cereyan etmiştir. 

·Spor Kongresinde 
intihabat yapıldı -

Evvela Halk fırkası gnıpun
Carih Ştvktl B. mahbmı huzurunda da hüsnü telakki edilen bütçe 

. . meselesi hakkındaki fırkanın 
. Muh~r ValA Nureddın Be- müzahereti azaya blldirilmi tir. 

yı vurmak ısterken yanlışlıkla Bu Darülf.. d ~ • 
Akşam idare memuru Şevket le k' arşı! ununtır aVmeb~unınlyet 1 
B 

. . . . anmış . e utc;e n 
eyı tatıh uzvuna sebebıyet ve baz t f .. U h kkmd 

recek surette yaralayan Remzi fkiıl e.edrnıinla ~ 1,,._ a azanı ın 
P d Ş k B 

. ı r en enmış, <amt ge en 

Kongre dün son içtimaını akdetmiş 
ve federasyon reisleri seçilmiştir 

§. za e ev et eyın muhake- kt 1 t . d.l , . · d.. · d' . no a ar envır e ı mıştır 
mesı un ıntac; e ılmıştir. Dün- M .. t akibe h · k · · ı rl 
kil celsede Tıbbı adlinin Şevket .• u e d !11.boançte ıml e n 
B h kkmd 

.. .. senn ve gı aı a ratuvar ar a-
. a a Uçuncu defa vermiş b"I • . 1 . .. .. ,.1 .. c;a ı ecegı mese esı goruşu muş 

olduğu rapor okunmuştur. Bu tür. Bu hususta tıp murahhasla 
raporda Şevket B. in cürmü ika rı izahat vermişler ve bu gibi ill-
ettiği esnada muvakkat bir cin- boratuvarların ne iş yaptıkları, D ül'jü . · ı ı tlmı T ar nun enıını Muammtr ~y 
net buhranı geçirdiği ve kendisi me~ı t~rz ~rı a~ at . ştır. ıp 
nin ruhi tereddiye müptela oldu f~ku~t~sı mu~errıslenn~en han- Raşit B. tıp fakültesini %i aret 
• . . . . gılennın harıçte bu nevı lahora- • Y 
gu tesbıt edılmekte ve kendisı- tu b·ı ki - ederek laboratuvarları te•rihha . . . . var a~a ı ece en aynca tes- • Y 

nın gaynmesul addedılmesı za- bit edilecektir. Bunun için tetki neyi gezmiştir. Emin B. fakülte 
ruri olduğu bildirilmekte idi kat yapılmaktadır Harirteki bu · · · · t kd. · · · · ~ nın mesaısım a ır etınııtır. 

mesai Darülfünundaki ilmi me-
Müddeiumumi, Şevket Be- saiye halel vermiyecek bir şekil ,.--..---~---..-- • 

yın cünnün ikaı esnasında di- de olacaktır. Haftalık siyasi ı 
mağen rahatsız bulunduğu anla Müteakiben fen fakültesin- 1 
şıldığmdan beraetinl istedi ve den mezun olan makine mühen İcmal ı 
tahliyesinde anmenin emniyeti- dislerine verilecek şahadetname 1 

lllilli takımlara alınınamıları ıakarrilr edenlerden 
/snıtl Ulvi AMtttlrı Kadri 

karşı 147 reyle kabul etmi" ve t' ·· ·· ··ı .. h d Ahmet Şükrü Bey arka- 1 ANKARA 8 (A.A.) - Spor 
kongresi bugün son ic;timaını 
aktetmiştir. Kongre muamelatı 
umumiyesinden ve olimpiyat 
meselesinden dolayı futbol fede 

1
. . t h . d Y ba ni ihlal edecek bir hal olmadıg· ı- sure ı goruşu muş, şe a etna- k d o ımpıya seya atı esnasn da•ımızm An ara' a bulun.! a ·1 · ·· d.. . meye neler ilave edilmesi lazım, ~ ' zı zevata ikraz edilen paraların nı ı. en_. sur u. Mahkeme keyfı- geleceği tesbit edilmiştir. ması haıebile Haftalık aiya. l 

istirdadını merkezi umumiye. yetı muzakere ederek Şevket ıi icmal bu hafta için nqre..; 
havale eylemiştir. İdari ve Beyin gayri mes'ul addile bera- Tıp fakültesini ziyaret dilememi9tir. Karilerimizel 

rİ 
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TEHLİKE İÇİNF>EYiZ-"l··"·I FIARi~CI HABERLER~: .. f.A~~ 
lngiliz propagandası -ln_g_i_lt-e-re_d_e_h_ü_k·u-...,-ID-e_ti_n_m_e_v_k_ii-

1

Idarei örfiye takyl -
Biz burada daha ziyade lngi-ı larında da aynl teoklllt vlicude • dd ı d 

ıiz propagandasından bahsede- getiriliyor. Mac Donald kabinesi zaif olmakla beraber muha- ŞI et en ı· 
cı;ğiz. Çünkü, görüleceği üzere, Marki de Krev muhteşem ika 
büyük harpte askeri başkuman- metgah111ı bu hey'etln emrine fazaka"rların gelmesı" de mu00 şkı"l 
danlık Fransızlarda ise istihba- bırakıyor. "Krov - Hav.:ı,, İn- ••• 
rat ve telkinat başkumandanlı- gilterede propaganda kararglhı p ı k ı ı d 
ğı da ingilizlerde idi. İngilizler umumtal oluyor. azar J ' . Ecnebi matbuah j 1 ta ya a D. h b .. 1 ıa ıvanı arp ugun, o mazsa yarın 

ameli ve takipçi adamlardır.Ye laka işe beşlayacak 
•• 

ni şekiller karşısında yeni vaııı- TEMELLERi SARSMAK Lı"beraller muzahe- Şarkta yenilik 
talar bulur ve başladıkları iti 
takip ederler. Büyük harp baş- Evet, ıbu propaganda erld.ru ret d" l hareketi M. Venizelos 

mülakatı 
ve İzmir, 8 (Hususi muhabirimiz-ı 

den) - Menemende idarei örfi 
Foça hadisesi tahkİ{ 

layıp ta Alman ordularının aza- harbiyesi ruhlara, gayelere ta- e ıyor a:r 
met ve şiddeti önünde her kuv- arruz edecekti. Karıılarındaki Londrada açılacağından ev-
vetin ezilmeğe mahkum olduğu kuvvetler arasında en kolay sar .· "'~ velce bahsedilen ve Evkaf mü-
nu görünce İngilizler bu sert sılacak olanı Avuırturya idi.Çün ' ~,~ zesinden gönderilen eserler do-
kayayı içinden çürUtmcğe karar kü Habsburglar idareıindeki bu ~ ··\~ layısile Türkiyeden takdirle 
vermişler ve istihbarat servisi- hUkUınetln dörtte üçü başka mil f; ··ı bahsedilmeğe vesile teşkil eden 

rıca bir propaganda servisi tet- surlarda lıııtiklll fikri uyandır- ~ velki gün Londrada açılmıştır. 

ROMA, 7 A.A. - M. Mus
solini, M. Venizelosu kabul et
miş ve kendisile yarını saat sa
mimi bir surette görUşmüştüı>. 
M. Mussolini M. Venizelosa zi
yaretini iade etmiştir. 

nin kifayetsizliği karşısında ay- !etlerden idi. Bu muhtelif un- ~~ \ 'IJ~ İran güzel san'atler sergisi ev-

kil etmişlerdir. Bu servise vo- mak ve bunu kuvvetlendirerek 1 "Times" gazetesi bu münasebet 
rilen ehemmiyet ve bunun elde iş ve hareket haline getirmek ..".A ~ le yazdıg"ı bir makalede ezelim- Amerı'kada ı'şsı'zlı'k 
ettiği muazzam neticeleri gör- kolaydı. ~, ~· 1 ~"'' le diyor ki: . 
mek için propaganda nazırı Almanyaya gelince, 6 Mayıs "Simdiye kadar pek az Avru VAŞiNGTON, 7 A.A. - M. 
- servis bir nezaret mahiyetin- 1918 de İngiltere Başvekili \ palı ~an'atkar İranm sarayların-, Hoover tarafından işsizliğe kar 
de idi - "Lord Nortklir' ın mu- Lord - Nortklif şu mektubu da muhafaza edilen bu hazine- şı mücadele komitesi reisliğine 
aviııi tarafından neşredilen ki- göndermişti: "Avusturyaya kar teri takdir·etmekfırsatına malik tayin edilmiş olan M. Woods, 
ta:bı beraber okuyalım: şı yaptığınız propaganda tama- Uoyd Oeorge olmuştu. Muhtelif hükumetler 1 Amerikada şimdiki halde işsiz 

" ... Propaganda bilhassa bü men muvaffak olmuştur. Al- İngilterede amele hüku ti- nazik ve kırılabilir olan bu ince bulunanların 4 ile 5 milyon a-
yük harbin sonlarına doğru o man cephesinde de ayni faaliy~ nin mevkii zaif olduğuna ş~;he eserleri göndermek için kendi rasında bulunduğunu ve vaziye 
kadar genişledi ve o kadar mü- ti sarf ederek manevi kuvvetlen yok B"ılhassa 1· ~sı'zlil b h , müzelerine müsaade etmişler- tin ilkbahardan evvel iyileşece-
k . . . . . k - 1 . ~ c u ram di H • . 

emme! hı: sıstem aldı kı yenı nı ırmaga ça ış~~~ızı. ........ karşısında hükumetin bir e r. ususı surette koleksıyon ğini iimit etmediğini söylemiş-
ve kuvvetlı harp vasıtalarından Almanyada ıbutun enerJı ıkı yapamamış ol d -~t y yapmış olanlar da bu alicenaplı- tir. 
b. · h · · k t · · d" d masın an mu e- • .. . ırı alıne geldı. uvve e. ıstınat e ıyor u: ll't h" 1 h .1 .1 gı gosterdiler" Doğru malUınat alan gayri 

P · H h ı h d ve ı ucum ar er vesı e ı e " . · ropaganda umum ve ya hır o enzo em ane anı ve or- t k .. d" M D ld Tıınes" bundan sonra Şark resmi mahafilin tahminlerine 
· d t d d e errur e ıyor. ac ona kısım halkı muayyen ve hesap- u. şte propagan a or usunun h."k" . . .. d d" . memleketlerindeki teceddüt ha- göre işsizlerin adedi 6 ile 7 mil 

1 b
. h" · b .. u ı b "k' 1 u umetının goz en usmesıne . anmış ır ıssın tesiri altında ut n taarruz arı u ı ı teme b' . . b 1 k k d' . reketınden bahse vesile bularak yon arasında tehalüf etmekte-

bırakacak surette hakikatleri taşını oynatmağa hasredilecek- e? hınnkcı ~e ep 0 ara en ı~ı- diyor ki: dir. 
d · · · · mak b"l · ld t" Al ı d k d nın er esı memnun etmek ıs- "A 

ye takyidatı şiddetlendi. Seya- İzmir, 8 (Hususi dı 
hat vesikası için istida ile müra mizden) - Foça hadi.sf. · 
caatlar başladı. Bugün bu yüz- katı devam ediyor. Melk 
den İzmirle Menemen ".rasında muallimi Cemal Bu~ 
otomobil, yaya münakalatı ya- vap edildi. Mektepteki 
pılmadı. Örfi divanı harp heye- dan haberi olmadığını 
ti bugün içtima etti. Bazı ihzari tir. Fakat daiail ve eldi 
kararlar verdi. Kararların mahi vesaik aleyhine netice 
yeti mühim değildir. İkmaledi- tir. 
len tah~i.kat ~vrakı d.ivanı~p . İzm.ird.:_.dö~t kiş~nin 1 
zabıt katıplerıne tevdı edıldi . kıf edıldıgı soylenıyor. 
Muhakemeler cumartesiye, ol - ; 
mazsa pazara muhakkak başlı- Hizmet aleyhindeki 
yacaktır. Cuma olmasına rağ- İzmir, 8 (Hususi J· 
men tahkikat faaliyeti bugün mizden ) - Sabık H~ 
devam edecektir. İstiçvaplar de muharriri Zeynel Besi/. 
vam etmektedir. Baş müddei hindeki davaya bugün 11 

umumi Hidayet B. bugün İzmi- dildi. Zeynel Besim ii(1 

re gitmiştir. Yarın avdet ede- adliye vekilinin önün;y 
cektir. Nallıderede yakalanan yediklerini söyleyen J 
Şeyh Seyyah bugün istiçvap e- rin celbinden sarfı nazi 
dildi. Y arm Menemene gönderi sini isııedi. Maznun v~ 
lecektir. Bir şey söylememiştir. müddei umumi arasınN1 

~.enemeı_ıe bazı yerlerden bu- retli münakaşalar old.;ı 
g~n ~e hır.kaç mev~uf g_önderil de hakimler bu üç ın 
mıştır. İstıcvap edılmektedir- celbi için davayı ayın 
!er. talik ettiler. 

Pegıştınp yap . ı gıs ir .. dı. bml akn ar nazarın a Hmul a - temesi, bu yüzden daima tered- vru?a siyaseten garbi As- ltalyan tayyareleri 
ropagandanm hır ta'rnn ~art- es r ıymet taşıyan o 1en- d" 1 1 .. . .1 . .. .. .. yada hezımete og"radı Bunu Av 

l 1 1 · b k'd d" .. ut e § gorme~n ı erı suruluyor ' BOLAMA 8 A A t H k' l k H k k arı vardır. zo ern en . u ~ev ı en uşur- ,. · . · rupanın fen ve teşkilatçılığının . , · . : - tal- a ım O aca U u 
Evvela matluba muvafık bir mek diger ışlen kolaylaştıracak Kat 1 b~r hattı ~are.~et takıp et- Şarkın ananevi itiyatçılığına yan denız tayyarelerının hareke mezunları 

zemin bulmalıdır. Askeri vak- tı. Bu sebeple Almanların tema memesı bu kabınenı~ taraftarla- karşı galebesi takip etti. Garbin ti esnasında bunlardan biri de- ANKARA 8 (A.A.) 
alar ve ihzari propagandalarla yül ve haleti ruhiyesini seneler nnı memn•.'.n ~t~emış, aleyhtar idare usullerini almak, garbin e- nize inmeğe mecbur olmuştur. Ankar\1, 8 ( Telefonla ) - yük Millet Meclisi bu 
kü.tlelerin haleti ruhiyesi işaa ce tetkik etmiş ol~ ~ister l~rı°:ı ~a bus~.Ut~~ ~~r~kete ge- saslarına göre yeni kanunlar Teknede bulunan bir <;avuş öl- İcra ve iflas kanununu tadil e- Vekili Nurettin Ali Be! 
edıleock haberlere sabırsızlıkla Vcls bu işe memur edıldı. . . tırmıştır.Bugunku hukumet.92_9 yapmak, yirmi sene evvd ai:a- müştür. Diğer bir tayyare 10 den layiha bugünlerde Adliye setinde toplanmış ve af 
muntazır bir vaziyet almış ol- Vels, c~p~eyi ya.rmak ıçın mayısınd~ yapılan ~~umt ıntı- mete mahkum olacak surette dakikalık bir u1.;uştan sonra de- vekaleti tarafından Heyeti veki hıslar tarafından fşl · 
malıdır. Bu halde bütün fikirler iki nokta ıntıhap e~ı: . h~bat netı~es~nde ı~tı?ar mcv- devletin asrileştirilmesi şeklin- nize inmek mecburivetinde kal- leye takdim edi' :ektir. Bu la- rUmlerin affı ve tecili iti 
manen müdafaasız bir hal al- 1 - Etraf~ ~evrıl~ış, açlık kime gelmıştı. Bu ıntıhabatta de bu galebe tecelli etmiştir." mıstır. İni hareketi~in şiddetin yiha en kısa zamanda Meclise ki kanu.n layihasının I~ 
mıs olurlar. Binaenaleyh siyasi ve yoksuzluk ıçınde ıstırap çe- Avam kamarasında muhafaza- d • d 1 ş d · sevkolunacaktır. zakeresı yapılarak kab 
askeri iktısadi vaziyetlerin inkl ken Alman halkına sulhün ha- karlar 260, amele fırkası 287, "Times" bundan sonra bu te- . ~ot ayıB.tay~a.;,e e bran~~ Edirne polis müdürlüğü tir. Meclis cumartesi 
şafını 've hedefin ahvali ruhiye- zır olduğunu ve fakat imperato ahrar fırkası 59, müstakiller 9 ceddüt hareketinin İranda cog- zçıı ış bı~. ır yu~l atşıl, . ır mu a j Ankara 8 ( Telefonla ) _ !anacaktır. 
• • • h b d k i d' ' o A rafi ve içtimai ıbazı şeraitetaban m ve ır cavuş 1 e e sız memu I u z· k sını hesap etmek şartıle hakiki run ar e evam etme ste ı- mebusluk alarak yenı parlamen t 1 f 1 · 1 d B k· 1 . Edirne polis müdürü Feyzi ıraat O 

ı • 1 ·· · k 
1 

· "ini t Ik' "t"l'f d letl · d h'l 1 1 d M Türkiyedekindeıı daha az seri ru e e o mus ar ır. ıı aza ar. İ • 
va .. a ar uzer.ıne uru muş hır g. e ın ve. ı ı ? . ev en- toy~ a ı o mus ar ı. uhafa- olduğunu ilave etmektedir. ta}•yarelerin hareketi esnasırda Beyin stanbul polis müdüriye-
faalıyet tathık olunur.,. nın Alman mılletını Hohenzo- zakarların 260 meb'usluauna a· ~ tt "ki" 1 1 1 ti dördüncü şube müdürlüg"üne _A~KARA 8 (A.A.) 

1 ist.bd d d k t ğ " gır ~ure e yu u >U unma arın mı zıraat kongresi e 
... m kitabına devam ederken ern ı a ın an ur arma a karsı amele fırkasının aldığı A'ı.-..anyanın han"c"ı d ·1 · ı · · nakli ve yerine dördüncü sube . · . 1 t ki ·ıA k . . . uı an ı en ge mıştır. . rınden hır kısın ·ı 

şu satırların altını çizmelerini ca ış ı arını ı an etme · 287 meb'ıısluk hır eksehyet ise H' . . müdürü Sadeddin Beyin tayini . ımesaı 
ve memleketimizde zaman za- 2 - Alman esirlerine iyi mu- de muhafazakarlar ile 59 meb'- siyaseti ındıstanda bn vaka mutasavverdir zu t.eşkıl ~den mesele! 
man, dalga dalga kabarıp çalka amele edildiğini, iyi yemekler usu olan ahrar fırkası birleşince Almanya'nın harici siyaseti BENARESS, 8 A.A. _ Si- f 'f. A k dakı ~etkıklerin~ i 1 
nan cereyanlarlakarşılaştırmala ve iyi elbiseler verildiğini, Al- Mac Donald hükumetinin ekal- !ahlı haydutlar dün e-üpe gün- cra ve ı :as anunu rapor arın.r .... z~r 
nnı muhterem yurttaşlarımdan man zabitlerinin yalan söyledik liyette kalacağı besbellilir. Şim Avrupada, bilhassa Fransada ~ tadilatı Cumartesı gtinu og!ed. 

lerini ve itiliif devletleri Alman diye kadar Mac Donald hlikU- pek ziyade merakla takip edilen düz bir posta kamyonunu revol A k 8 ( T 1 f l ) toplanacak olan hey'e~ 
rica ederim. Propagandanın şu . , bir meseledir. Bilhassa ahiren verle tehdit ederek durdurmuş- n ara, e e on a - yede mu"zakere ed'l e• 
b:ısıt tarifi bile bizde kimlerin imperator ve erkanı harbivesi- metı parlamentoda pek halecan A • 

1 
ec 

nin sulhü ıkabul edinceye kadar iı saatlar geçirmistir Fakat Alman siyasi fırkalarından kuv- lardır. Asilerin posta çantaları- Hakım olacak hu~uk .. mezunl:ı- raporlar zirai kredi ve 
nasıl roller oynamakta olduğu- · vetli bir fırka olan katolik fırka nı soymağa başladıkları sırada rına altı aylrk staı muddetlenn ı "! "l"k b ıı! 
nu göstermeg' e kafidir. Muhte- harbe devam edeceklerini gaze- Lloyd George'un rivaset ettiği h · d .. ret ver·ı k e gu cu u • se ze ve 

1 d k
•• 

1 
h f sı reisi Koos tarafından ahiren ansızın ikinci bir posta kamyo- ce azıran an uc ı ece - ğa aittir 

li t propaganda sistemlerini gör te er, propagan a agıt arı ve a rar ırkası muhafazakarlara f • · . 
dükçe herkes kendi şeytanının propaganda ajanları vasıtasile karsı Mac Donald hükumetini harici siyasete dair ileri sürülen nu gelmiş ve içindekiler haydut ır.M. J k • Atinaya gıden b 

f d 
"h · k k k · . fikirler Fransızların son derce !arı tevkife teşebbüs etmişler- ımar ar ongresı 

rengini bulabilecektir. e ra ın zı nıne so ına . 1 e ::ıllıyette kalm~ktan kurtar- · çulanmız 
... ın kitabına devam ede- Vels neşriyatı şu temel üze-; mı~tır. nazarı dikkatini celp etmiştir. dir. Bunun üzerine asiler bir ANKARA, 8 (Telefon) -

lim: rine kurmuştu: Dün gelen l;ı'r telgraf ahrar "Temps" gazetesi bundan bomba atmışlaı:_, faka~. boı:ıba ,Tür~iye mim~r~?rı umumi kon- İZ~t~.8 (A.A? -
" .. Almanlar propaganda hu Harbin neticesi ne olursa ol- fırkası reisi'lin vani Llovd Ge- bahisle neşrettiği başmakalede patlamasına ragmen ıyı hır te 'gresı cuma gunu burada topla- yahatı munasebetıle 

susunda hiç bir muvaffakıyet el sun sulhün tanzimi beynelmilel orge'un bir be;a~n~me n~şrede- ezccimle diyor ki: sad~f eseri o!ar:ık hi~ bir hasar! naca~tır .. Kongre için Ankara ugrayan İs~~! Da 
de edemediler. Onlar diger mil- bir hey'et tarafından yapılacak- rek fırkasının hükumete ve mu- "Merkez katolik fırkası rei- tevlıt etmemıştır. İkı haydut beledıyesı konferans salonu ih- Hukuk fakultesı tale 
Jetlerin ahvali ruhiyesini bir tür tır. Arazi ilhakı ve milli haklara hafazakarlara karsı ol~n vaziye sinin fikrince Almanlar eğer tevkif edilmiştir. zar edilmiştir. gün m~~~ı vilayeti, 
ili tetkik ve doğru bakı la gô- tecavüz vuku bulmıyacaktır. tini izah ettiği bildiriliyor. Li- Ver~.ailles muahedesine hücum Kız tayyareciler Kaymakamlar arasında ğ.mı, muzey~ ve erke!< 
e · ı d L"d d rf Al B ı b ı · h f k b ederlerse bu kayaya b ı zıyaret etmışler ve se r mıyor ar ı. u en o man u telkinatı a an her Alman era, yanı a rar ır asının u · aş arını LOS ANGELES 7 A A t b dd-l't d .. 
propagandasının ne dahilde ve ve siperlerde zahmet çeken her mı.rzahereti bir pazarlık netice- çarparak ezilirler. Onun nasiha M' B bb . .' ." · - e e U a ne evam etmek uzere 
ne deh · t .. · ı d • f · · ı 'd' M D ı h" • · tine göre Almanlar ecnebi ma- ıs 0 Y Troıt ıle Mıs Spoo- ANKARA ( f terketmişlerdir arıç e muessır oma ıgı- ne er emeklerının )OŞ olduğt:- sı •r. ac ~.n~ d ukıımetı bu ner, hala havada bulunmakta- • A• 8 Tele on) - H k k l · . 
nı görünce 1915 te bir "Propa- na hükmediyordu. Ayni propa- suretle mevkıını muhafaza ede- hafilin makul kısmı ile birlese- dırlar Bunlar . d' k d f Aldıgım malumata nazaran Da- u u ta ebesı 
ganda - Nezareti,, teşkili te- gandanın bizim is.tikl.3.1 harbi za cektir. ı·Pk Almanlar felaketi onla;ın sılası; 69 saat ş~~u;y:ap:nı~a~- hiliye vekaletince kaymakamlar İZMİR 7 _ Atina 
şebbüsünde ıbulunuldu. Fakat manında muhalif matbuat tara- LONDRA, 8 A.A. - Libe- da felaketi demek olacağını kcn dır. • arasında mühim bazı tebeddütat te olan İstanbul huku 
vakit geçmişti ... ,, fından yapıldığını hatrdarsı- ral fırkası reisi bir bevann:ıme dilerineıanlatmak olduğunu ve im t y 1 1930 b" A ımanya'nm kurtulması onla- Mis Bobbv Troitin doğumu- Y.apı ış ı~. a nız. _ııtç~- buraya uğradılar. Vali 

Kitap bundan sonra İngiliz nızV. 
1 

. _f nesrederek amele hükumeti ida rm da kurt,,Jmasr demek ol."ca- mm 25 inci yıldönümü iki genç sı1nddı:_ hardcırahB"ta.?ksısMa~1ı1 bıtmiş Paşa talebeye şehrin 
teşkilatına geçiyor: e sın programı umum itila resinin acmacıı'' bir halde olma " o ugun an uyu ı et 

" h"kA ti · k b ı kd. •"mı ileri sürmektedir. M. K~as tayyareci kız tarafından bugün . . mec: yerlerini otomobille 1918 de Lord - Nortklif'e u ume erınce a u ve ta ır sına rag"men m·ıhafazaı<a'r fırka ' u lısınden bu kaymakamlara y di.vor ki: havad't tes'it edilmiştir. Bu mü- . . . . ... enı Hukukçular krz ve er 
propaganda nezareti teklif edil- o!undu. Atm:ın meb'usan mec. l i yı iktidar mevkiine getirmek vazıfelerıne gıdebılmeler 
d

. f k A s d 1 ti ı "Almanya'nm hedeflerı· aşı·_ nasebetle iki tayyareci kız ken- . . . . 1 ıç~n teplerinin hepsini do 
ı a at o, mc.rikada erzak ve ın e sosya ıs er. v~ sosya ıst mes'uliyetini derııhte edemive- d' 1 d'l . . tahsısat ıstenmıştır. Meclısce A . .. 

mühimmat mübayaası komı'syo- gazeteler bu telkının c. ereyanı- ce<Yı'nı' l>ı'ldı'rmı' <t'·,. · kardır: Fakat bunlara vasıl ol- ı :en ı erme hındı kızartması h . .1. .1 , sonra tına ya muteve ,.. .. . . . ta sısa ven ır ven mez bu kay- · ı h k ·ı 
nundaki m', im vazifesinden na kapıldılar. Hudut cıvarların- Kömür madenleri meselesi mak i<.;in takip edilecek yolma- ve mutenevvı pastalarla hır zıya k 1 t bl"v 1 k mır e are et ettı er. 
ayrılmak istemediğinden yal- da çıkarılan gazeteler Alman- , kul surette intihap edilmelidir. fet vermişlerdir. ma am ara e ıga.t yapı aca - maarif erkanı avukat! 

d • yanın her tarafına sokuldu. Hat· LOND_, RA .. • 7 A.A. -. _ce.n~bı Ancak b:.ı suretle b. i•. hezı'met ve B' d · tıTr. .. çok halk vardı. nız propagan a teşkilatının şef- 1 G 11 " ırmanya a ıs yan p t k t k !iğini kabul etti. Lordun tayini tA Alman gazeteleri bile bilmek 1 a c komur '.~adenlen ıhtıl~fı inhidamın öniinc geçilebilir." a U e au en unu 
keyfiyeti bile diisman üzerin- sizin "Krov - Havz,, ın fikirle· hakkında bugun ayrı ayrı muza Al ·ıı . RANGOON, 8 A.A. - Asi ANKARA il fTelefo1t) -

• rı'nı' neşrettı'ler. kere.ler yapılmıştır. Meselenin man mı etme mııahedeye 1 1 t 1 • . .. f 1 E k"d T d ·c1 1 .. de bir propaganda tesiri yapmış cepheden hücum etm~nin tehli- :ra as agı rıvayete ~ore acı s ı en apıı a aı ata mı:. 
t İki ay zarfında Almaıı cephe- halime doğ-ru mühim tera.kk.i a-. , 1. 1 ve maruf bir sarlatanmış Saya tahtem tapu memurlarınııı <1° ı. d 1 ,,e ı o acağını söylemek bir ce- " · - " 

"Lord _ Nortklif,, düşman sine 1689457 ve cephe gerileri- ım arı atıl~ış, maden ış~ılerı saret eseri sayilabiEr. Cünkü san ismini taşıyan bu adam esa- tekaüt hakkından istifarle!e• i i-
ınilletlerin rııhi ahvaline ve u- ne 11727994 beyanname atıldı. ıı:ıurahhaslanle maden sah ple· b'r kaç a:vdanberi Alma~vada sen ruhsatsız piyango tertip et- çi!I. bir kanun projesi yapılarak 
mumi siyasetlerine vakıf meş- Bir :Alman muharriri "Allahın rı m~r.ahh:ı~~rı. arasınd~ ?u ak· millici ihtiraslar muntazçman tiğindcn dolayı zannaltında bu- Şurayı Devlete verilmiştir. Bu 
hur kimselerden bir hey'et teş- temız semasından İngiliz zehir- şam ı5ın hır ıçtım~ zem~u hazır tahrik edilmektedir. Bilhassa lunmakta ve aynca bir katil kanuna kadastroda ücretle ça-
kil etti. leri yağıyordu,, diyor. /i lamaga muvaffakıyet hasıl ol- anlaşmak siyasetini muslihane maddesinden de ittiham edil- lışanların da istikballerini te-

Mesela: Viktorya nişanını ha (Bitmedi) muştur. surette kurtulmak siyasetile ka- ınekte idi. Tevkif edenlere 50 min edecek esaslar vazedilmiş-
iz miralay kont Denbi P "'l LONDRA, 7 A.A. - Cenubi nştırmamak lazımdır." bin rupi mükafat verilmiştir. tir. . . ' . · ı y • k Gali maden ocakları sahipledle Şurayı devletçe tetkik edil-

. Deylı. Kronıkel gazetesı saht enı ÇJ t "lıaden i~çileri murahhasları bu F . RANGOON, 7 A.A. - Hu"'- kt 1 b k T bı, Robert Donalt, k t 
1 1 

kA ransız mare~alı Joffre'un me e o an u anun apu teş-
, sam op anmış ar ve 9 anu- "!" .. ·· · A k"- t k ti · · ~ ·1 · kı'IAt d b" "k b" · k IA Hoyter telgraf bürosu müdü- · "d C d'f o umu uzerıne vrupa matbua- wue uvve erının ası en çe- a ın a uyu ır ın ı ap ya-

rli Rudrik (Cons) Gohns Anafartalar kumandanı 'lU~anıd e ~r 1 f de ya?.ılacak; tının sütunları bu asker için ya- virmeğe matuf hareket ve gay- pacak ve Tapu işlerine modern 
' •ctıma a muzakere mevkııne ko 1 1 1 . b b" k'l k · Meb'us Sir C 

1 
N'k 

1 
1 MUSTAFA KEMAL · k 1 1 . 

1 
h k zı an yazı ara doludur, denebı- retleri büyük ir netice verecek ır şe ı verece tır. 

T 
. • b "ar 5

1 
1. ~ soVn: 1 nkacda me

1
se e erm esas arı a ·- lir. gibi görünmemektedir. Asilerin Amerikalı ilim 

aymıs aşmu ıarrırı ık- ile ınülıikat .·m a an aşmışlardır 
ham Stead ---.- -·- _ Fransız mareşali Joffre'un karargahı teslim olmuş ise de KEMBRİÇ "Masa joset'', 8 -

A.A. - Harvard darUlfünunu 
tarihi kadim müderrisi profesör 
Edward Channig, dün akşam 
vefat etmiştir . 

Meshur muharrirlerden Ve- Renkli harilaf Hrla Jspanyada vaziyet ölümü münasebetile bilhassa isyan teşkilatının kuvveti kırıl-
Jes 

1 
Alman matbuatının ne diyeceği mış olmaktan uzaktır. Alınan 

D ı V 
1 

... MADRİT, 7 A.A. - Darül- merak edilebilirdi. Fakat Alman son haberlere · h '•tor atson. }' ; . 1 d nazaran ısyan a-
l\ ! ı . azarı: H11şı•11 E11ref .iınunca ~rslere tekrar başlan- oazeteleri de bu eski asker hak- rel·etı" cı'var t k ı d 
• 

• • , < <ıt:ıbı bırakabiliriz. Nor, "' ' mm a a ar an te-
l . ını~tır. Yalmz, hnl·uk fakültesi l ı d h" t "t · 1 tklıf l u 1 uv,o~ ·

1 
'!:ak·.,~,.; : .. , •. · ı·ı ı· ı :i· ı t n a urme ve sı ayış e yazı- vessü etmekte ve daha ziyade 

. t:ılcbcsi grev yapmaga karar ver !ar yazmaktan kendilerini ala- genişle~·ecek gibi görünmekte-
Mumaileyh, müttehidei Ame 

rika hakkı~?a ".azdığı tarihi pek 

"vrupaya gi 
talebe .. 

ı ethi bey S1<1' 

Avrupada hükurrıet 
tahsil edecek talebede 
Suphi ef. ter dün Fran. 
ket etmişlerdir. Bu ilt1 

rüşşafakadan mezund 

Almanya ve diget 
!erde tahsil görece~ 
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olurluyor 
~:,~=v:aa~y_e=ıt_e= _=-:ı;;-:M:-::-e-=kt-e-p-;--le-r--:-:T;;;::ü~tü-= •• n-;-1 e-r·ı;:ı =M.=a=hk=em=e=ıer,=de~l----;l;-m--.a-r~i=-ş-;-i--ı---;Ç::;-01kı;-iyi 

imar planı tallzim-hrin 
iskan Orta mekteplere ge Almanya gümrüğü Son posta Şehrin planı yapıl- Hayvanlar için bir 

1 B~lediyede J 
Yeni ·bütçe 

'.nız on beş teffiz 

10 ıameJ~. kalmış 

len hususi talebe tezyit etti 
imtihan edilecek .. 

mağa başlandı mezarlık yapılıyor 
Dava tayini merci 931 senesi bütçesi 

Almanya ticaret mümessilin~ B_el~~iye. h~yeti fı;_nniyesi?c~ Belediye tarafından Selimiye 
den gelen bir raporda Alnıan için tehir edildi şehır ır,ın bır ımar plan; ta?zımı de baytar mektebinin arkasın- tanzim ediliyor 

Maarif vekaletinden gelen gümrüklerinde tütün rüsumu ne başlanmıştır. Bu plan _liı_nan, da bir hayvan mezarlıg"ı tesisi- --.fettişlerin mütemadi tetki 
re teffiz komisyonunun da 
ıtimalan dolayısı ile iskan 

. B ı Al k n atu r ve saır g bı er Belediye heyeti fenniyesi 931 bir tamime göre önümüzdeki se tezyit ediı.;ıiştır. u mcse e - ' 0 • serv va e 1 • Y ne karar verilmiştir. Bilahare 

bkil hemen tamamilc bitmiş-
neden itibaren hususi ilkmektep manyaya tütün ihraç eden hüku 1 ı~~ın nerel~rdc ~ulundugu~u Beyoğlu ve İstanbul cihetlerin bütçesini hazırlamağa başla-
lerdcn mezun olan talebe orta· metleri düşündürmektedir. Ti- l . gostereccktır. Musab~ka -~le de de bir hayvan mezarlığı ya- mıştır. Heyeti fenniye yeni büt 

1 ·ı h • t 1 Aak olan ~hr mus çeyi en mübrem ihtiyaçları na-mektcplere gı'rmek için dördün- caret odası bu mesc e ı e e em- · i yap ırı a... r ın .. - pılacaktır. Sari hastalıkla ölen 
l kb J ı- d b d h 1 zarı dikkate almak suretile in-i ~ .. cü ve beşinci sınıf derslerinden miyetli şekilde meşgul olmakta . 1 ı· ta e ~ anı . a 11 ~sas a 1 ın hayvanlar Kireçlenip ~czalan-

adist. ~ı~ purüzlü olarak on beş j imtihana tabi tutulacaklardır. dır. Odanın tütüncüler içtimam- ı f de tan;::uz:ı e.dılec:ktır. Bundan dıktan sonra gümülecektir. Şim şaat, tamirat ve saireye ait ol-
Me' şı kalmıştır. Bunlara da İmtihanda muvaffak olamıyan- da bu mesele görüşülı>cek ve la- başka daımı encumence de beş diye kadar ölen hayvanlar klI'- ma~ üzere on ~eş milyon li~a ü-

.uguı bulunarak teffiz muame- !ar ortamekteplere kabul edilmi zım gelen tedabir ittihaz edile- /senelik bir mesai programı vü- !ara ve denize atılmakta ve bu ~erınden t:ı~ım e17ektedır.F~ 
pılacaktır O k ı b de cektı'r. Tu"rkı'ye Almanyaya en I 1 cude getirilecektir ti h t 1 - beb' t at. umumı utçe ya mz heyetı teki · yecektir. rtame tep ere a - · sure e as a: ıga se ıyc ve- f · b 'kt f 'k' 

ını ıtropolitler isticvap ma zayıf talebe alınmamasına çok tütün ihraç eden memleket- M JJ• } rilmekte olduğu icin bu tedbi- c~nı~eye u mı arın te n ıne 
. 1 d b .. b 1 kt d 1 ua ım rnaas arı . . 'h 1" • .. ··ı .. musaıt olmadığından muayyen 

el<i' ed idi mi? azami dikkat edilecektır. er en ırı u unma a ır. h kkı d b• }"" h r~~ ıttı azma uzum goru muş- bir hadde indirilecektir. 
tice Muallimler birJiğinde •• Almanlar yunus balığı ı a n a ır ayı a tur. 

mkü akşam gazeteleri Pat ... l , J ı ANKARA 8 _ Mualıı·m T erkos borusu patladı İstanbul muallimler birliği yag arını a ıyor ar 
ı~ruyo.nr.:~~;v,eı. ~~ı.::~omp~~~::~~:- dün birlik binasında içtima ede- Limanımızda mcbzulen bu ' 1 maaşlarını vaktinde vermey~n Halk fırkası teşkilat Birtikikgündür ba:ıkı ta~~~r~a 

dil k ı ·ı • h 1 vilayetlere idarei hususiye büt- gene er os suyu eı,11uıştır, 
müdüriyetine çağırılarak rek teşkil e ece o an ı mı e- lunan yunus balıklarından ihraç 1 çclerinin yüzde onlarından 80 h 1 • Bun~ sebep Edimekapı cihetin 

deki'ap olunduklannı yazını~- y'ct etrafında ~onuşulmuştur. edilen yağa Almanya ti~et o- ! . bin liraya kadar ikrazat yapıl- ey et erı de bır borunun patlamış olmaıt 
r. İlkmekteplerdekı şema ve pl~n dası talip çıkmıştır. Ve ılk pos- c d K 

i ııı h · ı :nası hakkında hazırlanan bir ka ANKARA, 8 - ümhuriyet ır. ırılan boru tamir edilmek 
HiJ. hususta bir muharririmiz meselelerine e emmıyet ven e- ta olmak üzere 60 fıçı yağ istih- mn layıhası mecliste müzzkere Halle Fırkası teşkilat hey'etle- tedir. 
esı·Jk. a_tta bulunınu~tur. Vali cektir. sal edilerek Almanyaya gönde- rinden bir kısmı şehrimize gel- M"' d " Talebe inzıbah rı·ımı'ştı'r. Şimdiye kadar ilk de- edileçektir. Kanunun esbabı mu uzaye e talimat-.. tını Fazlı Bey böyle bir 1 ·be · d miştir. Mühim bir kısmı da Vi-

gun 1 fa olarak hariç bir memleketten cı sı aynen şu ur: 
Bt' madığını söylemiş ve ha- Bazı talebenin hariçte mck- yunus balığı yag·ına müşteri zu- R 

11 8 1 
ı "Bu sene idarei hususiye bi.it- !ayet kongrelerini bitirerek av-

ünd ekzip etmiştir. tep kasketi taşıdığı halde üze- . .h SeliM a6 ıp . mahktme huzuruı t çeleri her ne kadar üç senelik det etmek üzeredirler. Yalnız 
ı1' E 1 d 1 At n'nde mektebin firmasını taşıma hur ettiği çihetlc yağların ıstı h ·ıı · '! · .. Cenup ve Şark vilayetlerinde bu en V er e mevıu sali badema fenni vasıtalarla ya ta sı erın vasatı enne gore tan 

nazt dıg" ı görülmüştür. Bu gibi tale- s , 1 · d'l · sede tahs'lat nok lunan teşkilat hey'etlerinin me-ok Sl Pılmak ilzere al&.kadarlar teşeb- on posta gazetesi mes u zım e ı mış ı -
vt unma be mektep idareleri tarafından "d · · S ı· ı · ·· "nd aırm ma saileri biraz daha U7ayacaktır. 1 bilsata girişmişlerdir. Dünyanın mu iıriı e ım Ragıp Bey aley- san ıgı yuz~. en mu ı -Sı:nd' erde okunan mevliltlarda şı'ddctle tecziye edilecektir. h' ıl h ı t d h ld k ı ı ta ve a Bunlar avdet ettikçe raporları'll en iyi yunus balıg· ı yag· ı bizim ıne aç an ükilmetin şahsiye- ·

1 
a.ş an e a. ". e a m~ '. v Oıdu_Yin yapıldığından evlerde 11 ",uallı"m)en'n nöbeti · · · · d t h ı k erkama stınat e Fırka grupuna vereceklerdir.BÜ ··d IYı denizlerimizdeki balıklardan çı- tı manevıyesını tahkir davasına n a ı an 1 ı -mU~ un okunmasının menolu d'J · - t tb'k' ·· tün hey'etler Ankaraya avdet-- Li~ ve ortamekteplcrde mu karıldıg"ı için yeni 'bazı müşteri- dün Ağırcezada baslanacaktır. ı mesıne ragmen a ı ı mum-yın oı:ı Yazılmıştır. Bu hususta ~ T . ahk · k" lam ktadır ten sonra umumi kongre topla-

u~vı'nı' Fazlı Bey muharn· allimlerin nasıl nöbet tutacakla- ' !erin daha talip olacag·ı anlas.ıl- emyız m emesi buna ait ev un ° ama · 
~ k t b B' k ·ı· etle bu •ebep nacaktır. Umumi kongrenin top ı:__.-.e demı'ştı'r kı· •· n hakkında vekalet yeni bir ta- maktadır. ra ı stan ul Ağırceza mahke- ır ıs~ ~ı ay r .• 

· d ı k d t b bt h g cırmek !anmasının bir aydan evvel ka-, limatnamc göndermiştir. Buna Küçük balıklan imha eden mesmc gön ermekle beraber e ço şe ı ır 1 ran e . 
lisı· _B_öyle bir tebl!ğ olma.dığı nazaran muhtelif mektepte der- yunus balıklarının hasarına ha- hey'eti hakime tayini merci hu- ~e. ve ~az~yeti maliyelerini ıslah bil olamıyacağınr zannedilmek-
A) Yılayetçe de ittıhaz edılen si olan muallimler yalnız bir dema saydolunmak suretile önil susunda Temyiz mahkemcsile ıçın hıç bır çare bulunamamakta tedir. __ ..._ ...... __ _ 
i bu arar Y0~!!1~ - mektepte nöbet tutacaklardır. ne geçilmiı: olacaktır. ayni fikirde olmadığından tayi- dır .. Mı:allimlerimiz _ha~ l~azır~a Ada seferleri tezyit 
ıı Be! Bu da haftada bir gün ola- Ceviz ağacı kütükleri ni '!1erci ~ususunda bir karar şedıt hır muzayaka ıçerısındedır 
w 85 maışlan muhasebe caktır. Bu gibi muallimlerin . . .. .. .. verılmek uzere evrakın iddiama ler. . edilec" k 
ıeniJ.iiiğinde tehacüm hangi mekteplerde nöbet tuta- B~rlın tıcaret muduru İstan- kamına tevdiine karar verildi. Bu cümleden olarak ely<im Seyrisefain idaresi yolcu ka-
ili ııı caklarmı mmtaka maarif emin- b~I tıcaret odasına bi: .mektup Şekôre H. ı öldüren ka- muallimlerimizin Rize vilayetin lahalığını düşünerek Ada sefer-

1't maa!)ları muhasebeciliği leri tayin edecektir. g.ondere~k ~emleketımı~d~!.~ A 

1 
de s, Gaziayntapta ı, Niğde_de !erini .tezyide karar vermiştir. 

; dan her gün tediyat ya- Muallerin sıhhati.. tışen ~~v~z aı::açla~ın kutugun marot mahkum o.du 2, Ko!lyada 2, Urf~da 3, Şcbın- Seyrisefain önümüzdeki sene 
ka ~kta<lır. Fakat bir kısım den mu~ım ?ır_ ~ıktarda. satın Beraber yaşadığı Şakure H. karahısarda 4, Erzıncanda 1, izdihamın ör 'ine geçmek için, 
esi • sahipleri tediyat günleri- Maarif vekaleti muallimlerin alınacagı bıldırılmektedır. Bu ismindeki kadını kıskançlık sai- Artvinde 2, Malatyada 2, Trnb- Ada seferlerine mahsus olmak 

ızartesi ve per§embe günle sıhha tlerile ehemmiyetli şekil- ağaçlar Almanyada möbl ima- kasilc öldi.irmck ve 0 sırada ya- zonda 2 maaşları tedahülde kal üzre yeniden hir vapur alacak
on~. ikleri cihetle bugünlerde de meşgul olmaktadır. Hasta o- !inde vasi mikyasta kullanılacak nmda bulunan Reşat a yi hafif mıştır ki 226900 liralık matlu-
.A.) a~ıa tc~_acüm vııku bul· /lan muallimler mektep doktor- tır. surette yaralamakla maznun o- bat mütedahildir. Ur.Bu vapurun sü'ati mevcut va 

ıı(adır. Dun perşembe olma- lan tararfından meccanen teda- Ticaret odasının sene- lan Marmara vapuru kamarotla Bu hal muallimlcrimizden purlardan fazla olııcak, Lüks, 
~ıetla~ısile tediyatın her gün vi olunacaklardır. • Jik kongresi rından İzzet Beyin muhakemesi beklenilen muntazam bir mesai kamaraları bulun:ıcaktır. 

1 ıeıdıgından haberdarolmıyan Millet mekteplerı dün Ağırcezada intaç edilmiş- ı ve faaliyete halel iras eylemek- Bunlardan başka idare Bü-
.,!:.../k ınaaş sahipleri tehacüm 1 d .1 Ticaret Odası senelik kongre tir. te ve bilhassa şark vilayetlerimi yükadada bir de plaj tesisini dü 
tKiu ler ve fazla gürültü yap- :Şehrimizde pazı yer er e mı - sini bu ayın yirmi beşinde akde Hakkında mahkemece csba- zin bazılarında genç ve kıymct-

zırlaıl' b !et mekteplerine kimsenin de- d şünmektedir. Filhakika Adada 
.. 1 dıı aşlamışlardır. Bunlan k d' B ecektir. Kongrenin ruznamesi bı muhaffefe mevcut olduğunu li anasır yeti mesine mani ol- güzel bir kumsalı olan bir plaja 
g ,e . koymak imkanı buluna- vam etmediği görülme te ır. u hazırlanmaktadır. Ticaret ve sa- nazarı dikkate alan mahkeme maktadır. 
ey etı gibilerden bes. liraya kadar ceza . .. .. H kk N 'h· B İ ihtiyaı; vardır. Bunun için Bü-
·1 ~ ış ve polisin celbine lüzum nayı raportoru a ı ezı ı . zzet Beyi 1 O sene üç ay yedi V ckalet, bu gayri tabii hale yükadanın en müsait yeri inti-
ı _ece olmuştur. oPlis geldikten alınacaktır. hcy'eti umumiyeye arzedilmek gün ag·ır hapse mahkum etmiş- bir an evvel nihayet vermek üz- hap cdı'lecektı'r. Şı'mdı'kı' halde ı ve Biitün bir sene zarfında hiç . 

.} vaziyet yoluna girmi~tir. üzere sanayıe, deniz ticaretine tir. re çok sıkı buhran irerisinde bu- D'l M d 'h 
1 

• .. e '" '< talebesi bulunmıyan millet mek · b' 'h " ı veya a en cı et en muna-
v lhriri musakkafat aıt ırer ve ı racatımıza ait de Hikmet B. İn davası lunan vilayetlere, mukassaten i- sip görülmektedir. 

tepleri muallimlerine evvelce iki mufassal rapor hazırlamak- • d" ade edilnıek üzere yüzde onlar-
n b tih te ve Şehremini , tesbit edilen ücret vcrilmiyecek t d reddedıl 1 Pliijın inşası için birkaç bin 

a ır. dan ikrazda bulunması zaruri l' f d'l k · p • · c Nahiyelerinde . bi - tir. H kk N "h" B B di ıra sar e ı ece ·tır. laJın önü-
iZ ı r •. ~akkafat komisyonu D'k" d l • a 1 ezı 1 • andırma Ağırceza reisi Hik- görülmekte r. müzdeki mevsim~ kadar ln'jdsı-

1 d 1 ış ers erı A da be . met B. tarafından Müddciumu- Kanun layıhası bu maksatla na c;alışılacaktır. ) - e ildiğini yazmıştık. Ha- nkara ynelmılel ziraat 
ile ctldığımıza göre kaymakam Maarif vekaleti kız mektep- kongresine murahhas intihap e- mi Kenan Bey aleyhine 4 üncü tertip olunmuştur. Beynelmilel hastaneler 

' 1 · · b'r tamı'm go"nder hukukta ikame edı'len dava Hı·k z• • Dafi!rafından mezki'ır nahiye- erme yenı 1 
- dilen ti.:aret odası raportörlerin ıraat SlgOrtaSJ k · 

talel:J· hilindeki heyeti ihtiyari- miştir. Bu tamime nazaran göz- den Hakkı Nezihi B. bugün An- met Beyin Kenan Beye tarziye ongresı 
" 15 k. 'd t h . . !erinden rahatsız olduğu doktor karaya g·idecektir. Oda, mum:ıi· vermesi i.izerine sukut etmişti. T' t da b• Beynelmilel hastahaneler 

yeti, ·ı anunusanı c a rırı b' 1 1 b d'k' Hikmet B. davayı temyı'z eyle- 1care O Sina 1r ıkkaf t · b d'l rannrile sa ıt o an ta e e ı ış 1 h e univet crm 'şf kongresi 1931 senesi haziranın 
erkek d · a a mu aseret e ı ece ve"~akış derslerine dahil olmı- ey e m z • v 

1 ır. miş bulunuyordu. Haber aldığı- teklif yapıldı.. da Viyanada inikat edecektir. 
e sevf.' a1r tebligatta bulunul- çı· mento ı"hti'kaArı .. T . hk 

u yacaklardır. " mıza gore emyız ma emesi, Kongreye iştirak edecek a?.amn 
üzere r. İktısat vekaleti şirketler ko- davayı reddetmiş ve temyiz Ziraatçiler ticaret odasına mü seyahatlerini teshil ve oradaki 

•netsı· t f 1 • fi H'k B d racaat ederek memleketimizde · Z asarru .ar Esnaf cemiyetlerinın miseri Remzi Bey Türkiyede masra arının ı met ey en istirahatlarını temin edileceği 
esi Jıa. nbuı tapu müdiri Ziya Be mevcut anonim şirketlerin bir tahsiline karar vermiştir. son zamanlarda vukua gelen ku İstanbul etibba odasına bildiri! 

. 
nemesı 

Belediye işlerine ait olmali 
üzere dahiliye vekaletince tan
zim edilen yeni müuıyede ve 
münakaşa talimatnamesi gel
miş, alakadarlara tebliğ olun
muştur. 

Dün eylenen çiftler 
Fatih evlcru:ne işleri memur

luğunda atideki çiftlerin nikah 
!arı icra edilmiştir. 

Behice H. Nureddin Ef., Ada 
Jet H. Eşref Bedreddin Ef., Eı 
ma H. Yusuf Ef., Sabiha H. Hii 
seyin Ef., Meliha H. Ahmet Ef. 
Zehra Hikmet H. Ali Yekta B. 
Na:ıire H. Hüseyin Hamit Ef., 
Emine H. Behçet Ef. Zeliha H. 
Bekir Ef. Laman H. KS.mn Ef., 
Ayşe Zarife H. Mehmet Ziya
eddin Ef., Macide H. Ahmeı 
Necdet B .. Mesude H. Şaban B. 
Mebahat H. Şerafeddin B. 

Eminönü Evlenme işleri me
murluğunda dün şu çiftlerin ni
kahları kıyılmıştır. 

Nebiye Dürefşan H. Mehmet 
Yekta Bey, Hal'lmc H. İsmail 
Hakkı Ef., Esma H. Osman Ef. 
Halime H. Azap Ef. Şevket H • 
İzzet Ef. Ermis H. Oluş Ef, 

Bir Yunan operet 
heyeti geldi 

Madam Kivelli'nin sabık zev
ci ve Atinadaki Dionisiya Apol• 
lon, Kivelli tiyatroları müdürll 
ve sahibi M. Teodoridia dün sa
bah İstanbulda gclıni~; ldaresin 
de bulunan Yunan Operet hey'. 
eti de akşam gelen Ankara va
purile şehrimize vbıl olmuş. 
tur. Bunlar cumartesiye temsil. 
!ere başhyacaklardır. 

Himayei etfal balosu 
Himayetetfal cemiyetinin Y' · 

hk balosu dün gece Maks nr)lc idaresi · · - - • • 1111 • • - - raklık, tuğyan, dolu ye çekirge tl·na'/•ıyaseti_ altında senetsiz ta senelik mesaısı hakkında bir ki- . miştir. 
•f k .. f gibi afetlerin ziraatçiları zarara -----------------=-----ukulı .. omısyonu içtima ede· Haber aldığımıza gorc esna tap çıkarmıştır. Bu kitapta çi- H d t h . • k Jd ug·rattığını ve bunun da sebebi-

11-ı~ barda verilmiştir. ı; 

v il. tulhakattan vurut eden ev- cemiyetlerinin idare heyetleri mento şirketleri hakkında şa- U U arıcıne ÇJ an 1 
a · f 1 1 nin memleketimizde zirai sigor 

h
. . . tetkik ile meşgul olmuş cemiyet bütçelerıne az a mas- yanı dikkat malfimat vardır. zmirde kasaba demir yolla-
rın ·~. rafa mal olduklarının ?"?!arın Çimento şirketlerinin karı rı kumpanyası memurlanndan ta almaması olduğunu ileri sür-

lle I ı· - f d ku ti b p müşlerdir. Ticaret odası ticaret 
e er,:"ullah B. Ankaraya agvı etra ın a vv~ ı ır ecre yük~ektir. Buna sebep fiatin _etriçi'nin işgal esnasında aley 

ı-eJol d H ette maaş d h · ve sanayi raportörü Hakkı Nc-ya~ v~r ır. e~ cemıy • .. yüksek olması ır. Yerli çimen- ımızc faaliyette bulunduğu ve 
'. do~ gidiyor la ıstıhdam edılen asgan dort, tolar hariçten gelen ve ağır re- müteakiben bir kolayını bularak zihi B. bu hususta bir rapor ha-
teve~· be b 1 kt d r M zırlamıştır. Raporda şu mutalca .1 "'risefaı'n tımum mu"du"ru" ş memur. u unma. a 1

: • sim veren çimento tacirlerinden .acar tebaasına gertig"i anlaşıl 1 
B kd d et len d - " !ar scrdcdilmektedir: Nehirlerin 1 

ekr.tl.,llah B. bugün Ankaraya gi uta ır e cen:ııy ış daha pahalıya satılıyor. Çimen- ıgmdan hudut haricine çıkarıl- . 
u a •itti bizz~t es_nafm kendı aralarında to tarifelerinin indirilmesi zaru ması takarrür etmiştir. taşmasına karşı sıgorta olamaz. A ld" ~evtıklen arkadaşları tarfm.dan ri görülüyor. Petrici, verilen emir üzerine Kuraklığa, haşaratın istilasına 
ı..-~. sım B. ge ı fahriyen yapa_ caktı~. Bu vazı.l'.ct Bir iki çimento şirketinde i- Lotos vapurile hudut haricine karşı sigorta gayri mevcut dene 

•A mu"dd b · A k d f eti d h alım cek kadar !!'.ayn· mü.essirdir. Bi-a gl' etten erı n ara a te esna cemıy en a_ a s dare meclisi azası bulunan Ayni çıkarılmıştır. ~ 
ıan Müskirat inhisarı u- bir şekilde idare olacagı ~a~aa- zade Hasan Tahsin Bey ise aksi naenaleyh bu gibi afetlere k:ırsı 
illÜdürü Asım B. dün av- tı mevcuttur .. Ha~en şehrımızde fikirdedir. Çimento sanayiinin dünyanın hiç bir yerinde ameli 
tıniştir. 44 esnaf cemıyctı vardır. himayesi için gümrük tarifeleri- Etibba odası mahiyeti haiz hiç bir sigorta 
alya sefiri hasta k .

1 
nin daha ziyade artırılmasını i- Etibba odası, doktor Tevfik •oktur. Keza hayvan vefiyatına 

Itri.yat ve çı'çe Çl er Salim Paşanın riyasetinde saat karşı dahi sigorta birden bire !yanın Tur" kı'yc sefiri Sin- leri sürüyor. 
14 te içtima ederek odanın biit tatbik edilemez. li2i iki gu"ndür gripten İtriyat ve çiçekçiler cemiyeti Diğer taraftan verilen maltl- E 
çesi hakkında müzakeratta bu- ide mevcut hakiki bir ista-rıptır. Ve bunun için ziya idare bey'eti intihabı pazar gü- mata göre çimento şirketleri bu 1 • 'k k B 
unmuş ve divanı haysiyete de tıstı yo tur. u zararların ma-• bul etmemektedir. nü yapılacaktır. hususta hükumete müracaat e- h' . . 
eczacı azanın Ka. saninin 16 n- ıyetı, kıymetı bilinmedikçe si-

-FA DDı'KITftB YE·· 1·ftPP1ff 1NJN deceklerdir. ci cuma günü saat 14 te Darülfü gorta primini dahi tayine imkan kUll a u UbbA .R nun konferans salonunda inti- yoktur. Esas itibarile sigortala-
Liiks taksiler habı kararlaştırılmıştır. n tesisten evvel ihsai malumat 

h nıı'Jelle gıızarı dı'klraf ı'ne toplamak lazımdır. En mükem-eueın u l Tek taksi kabul edildiği hal- T mel sigorta tehlike vukuıında za 
~ · de, bazı kimseler taksiye hala evziat devamda t · d d -·ı Su/' · •şvikı .'anayi kanunu mucibince ıeslı edilm~ ve mlkedd<den ıeotı rarı azının e en egı , zararın 
""ek ı h al f 'k 1 yeni lüks otomobiller çıkarmak Gayri mübadiller cemiyetin- vukuuna meydan erm' e d'r k' et ı·'. J rıkaların bil6mum muabyet muamelltım, lmt!I an ı lc<cl ı. v ıy n ı . 

"':: ıı fVır• btratı, •e ticaret kanunu mucibince heı nevi flrke t makı,..Jesl tadırlar. ·de faaliyetle tevziata devam olu Ziraatçılar bu rapor üzerinde 
ebe esi •killi ticırtı muamelesi ve maliyeye mütoallik rcrgl n sair mali mu· Buna mani olmak için taksi- nuyor; lakin bugünlerde işler tetkikat yapmaktadırlar. Ençok 
Fr~~ / 11111 r11anbul'dı ve Ankara' da Sür'atle ıaklp ve intacı bılv•klle kıbul ye çıkarılmak istenen lüks oto- bir az karışmıştır; tevzi hcy'e- zarara uğrayanlar Adana ziraat 

Bu 1 dıtf 11~ Bu hu U>tac l11anhul'do Birinci Vakıf Hanında 45-46 nomerolu ya· mobil sahip ve şoförlerine vesi- tinin azalarının azlığından ara- çil erile şarki Anadoluda fazla 
ezun 

1 
e Ahm•ı rhlim Beye muncuı c•lcmek umumun menfaatleri icaba- ka verilmemesi seyrüsefer mü- zi eshabma tevziata cumartesi hayvan vefiyatı ve çekirge isti-

, .. ·· • ·· cdilm · · olunacaktır • · 

Senenin mühim maçı 
Beşiktaşla - F enerbahçe bugün 

karşılaş,vorlar 

llüsnfJ Zeki 

Senenin en mühim maçların ' 
dan biri, Fenerbahçe- Beşiktaş j ' 
maçı, bugün Taksim stadyo
munda oynayacaktır. Bu maçın 
1931 senesi şampiyonası üzerin 
de, büyük bir ehemmiyeti var
dır. Çiinkü Fenerbahçe, bu maç 
ta yenilir ve yahut Bcşiktaşla 
berabere kalırsa, Galatasaray 
puan itibarile en başta buluna
çak ve Fenerbahçenin bu sene 
şampiyon olması ihtimali zaifla 
yacaktır. Binaenaleyh Fener 
bahçeliler, Galatasaraydan dun 
bir mevkiie düşmemek için be
hemehal bu maçı kazanmağa 

mecburdur. Aldığımız ma!Uma

maçtan galip çıkması tazım ge
lir. Bundan başka Beşiktaş bu
sene zaiftir Geçen sene bildiği
miz maruf oyuncularından bil' 
kaçı eksiktir. Bu itibarla Beşik. 
taşın bu maçı kazanması ihti
mli daha azdır. Fakat Iütbol 
daima sürpürizlerle doludur • 
Binaenaleyh galabenin kime 
tevcih edeceğini şimdiden ke .. 

ta göre Fenerbahçe bugün tam 
kadrosilc sahaya çıkacak ve ev
velki gün Ankara umumi spor 
kongresinden avdet eden Zeki 
de oynayacaktır. İki takımın 
kuvveti ve kadroları nazarı iti- . . 
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•illiyet 
Sokak mücadeleleri 

9 K. SANİ 1931 

1 Askeri bahisler 1 

1t.srın u1rdesi "Milliyet" lir 

Japon Prensi 
(Başı birinci sahifede) 

siyede kabul ve badehu ziyareti 
iad~ buyuracaklardır. 

iDAREHANE - Ankara cadde,; 111 Akşam saat 20,30 da Reisi-
Jlio: 100 Telıınf adreıi: Milliyet, Js. E k' p p l M d L · L · •· h al cüınhur Hazretleri Prensin şe-
tanbul. s ı aris o is Ü ilril ouıs epıne ın atır arı- refine bir ziyafet keşide buyu- K •• •• k " h kk. d 1 

Telefon numaralan: İhtilal mahiyetinde sokak muharebeleri racaklardır. UÇU ÇOCUgUil ·a l Var 1 ••• 
lsta,,bul 39 ; -, 391.2, 3913 h kk d R d [ ' t h [A a ın a usya a yapı an neşrıya ın u asası 13 kanunusani - Saat 13,30 -Fransızcadan-

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

! ayiığı 400 kuruş 800 kurııt 
6 ,, 750 ,, 1400 ., 

12 •l 1400 ,, 270~ u 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nü•balar 10 kurut 

tur. · Gazete ve matbaaya ait iı~er 
itin müdiriyete müracaat edilir. 

Uzun yıllar (Pairs) te polis 1 ceğim, yok eğer fena giderse it da Marmara köşkünde oğle ye- Çocuık sabrrsızlanryordu. Ne ' bilir nasıl bia unutkanlıkla .ki-
müdürlüğü yapmış ve bilhassa bu fenalığın benim tarzı hareke- meği. annesi, ne babası hata eve _gel- 1itlemediği bir yerde .ıbu mek-
meşhur Sokak hatibi ve sokak· timden ileri geldiğini iddia eyle Akşam Japon sefaretinin di- memişlerdi. . tulbu buldum.. 
!ar kralı ceneral Boulanger'in diğinizden dolayı sizi muahaze nesi. Bu sekiz_ yaşlarında , bır ~r- i Te~rar elindeki buruşuk ka-
tahtjkleri yüzünden (Paris) te eylemem.,, • · 14 ~a!1unusani - Prens ?yle .kek çocuktu. Sab>rsızlıgnı g<>s- ğıdı aça:raik okudu: . 
dört beş yıl devam eylemiş olan . Bu ifadeler, mes'ul bir' hükfi Y.emeğı?ı hus~si ·surette daıre- termek için t~rlü tüı;Iü h'.l:ııeke~ "Yılbaşı için çocuğa oyun
sokak mücadelelerini teskin et-' met adamının böyle nazik daki- sı~de yıye~ektır. Saat 17 de le·r yapıyor, ~ızmetçıye soyleıu caklarmı getireceğim . . Seneler
mek işinde maharet göstermiş ka:larda bütün mes'uliyeti me::- Turk Ocagmda çay; akşam İs-! yo~du. Çocugun sabrr~~zl~nm.a- denberi devam eden muhaJ:ııbe
olan (Louis Lepine) geçen yıl dane bir surette üzerine aldığ .. ·a tanbula. mütevec~ihen hare~et ı sı ~çin se·~ep yok' degıldı. Bııı1.- \ timizin bu mahsulünü sevin
hatrralarrnı neşretti. Bu kitap a .ve kıt'a kumandanlarına tered- edecı;:ktır. Prens ıstasyonda ıs- akıs çocugun sabırsızlaınrnas - dirrnek ıbenim için ıbilsen ne ka-

l<abul etmez. lilkadar zabıta memurlarrmrz ta düt ile ve kaçamaklı emir ver- ti.kba~ eden ~evat tarafından teş- çin kuyvetli ibir seb~. '.'ardı .. : dar büyük bir saadettir . ., 
..--------------, rafından okunmağa layiktir. · mekten sakındığ;ına delfilet ey- yı edılecektır. Annesı ona yılbaşı .n.1~asebetı İşte bu akşam nerede ise ge-

Gazetemiz ilanlan• mea'uli1etini 

B ugünkÜ hava (Lepine) in kitabında gayri !emek itibarile yüksek bir siciye IŞ k' . H d le oyuncak alıp getırıce«tı. lecek olan aile dostu şu seneler , 1 anunusanı - ay arpa- 1 f , t n • 
Tün t rr: ret en çok 10,5 en az 8 tabii ahlaksızlıklara, fuhşe, a- ye dela et eder. saya muvaselatta bir bahriye Akşam o muş, a.<a ne oyu! den beri bu çocuğa oyuncak ta-

d<rece id i. Rugün ruzglr poyraz narşistlere karşı mücadeleye da Şimdide sokak mücadelelerinin ~üfrezesi resmi selamı ifa ede- caklaır g:lı:ı;ıiış •. ~e .?e annesı e şıyan sefil adam meğer bu ço
"ecelr navı bulutlu olacaktır. ir bahisler mevcut olduğu gibi ihtilal ve isyan hareketleri şek- cektl°r. Emre intizar eden istim- •baıb~ı goruınmuştu. . . d cuğun babası ve karımın aşıkı, 

'i;;;;;;;;;;;;;;::;::;;::;:;;;;;:::;;;;;;~piiiii;;;"•lbüyük bir kısmı da sokak müca- !indeki tecellisinden bir kaç sa- bota rakiben seyrisefain rıhtı- Nıhayet 'bBabbasının sesını uy cürüm ortağı imiş de haberim 

1 ! 3 4 

' a.ı 
delelerine tahsis edilmiştir. (Le tırlaı bahsedelim. Böyle hare- mma cıkrlacak ve oradan Pera du. KAoştu. a 1ası :d. . ? yok.. Fakat artık ben böyle 

t Pine), sokak muhraeblerinin ketler, bı.zı'm ı·taatıı· halkımız ,·_ - - nnen ge me ı mı.·· k " f · b' d l·ı k ı dk .-LP Palas oteline gidilecektir. B 1 • b · atı ve · ecı ır e ı ya a a ı -
_ _ _-..- _ . · tan sonra yapacagımı ı ırım. ._...._..__.__ .. .. ta.'biyesini. a.şa.ğ.ıda.ki su.rette ted , çin düşünülemezse de mevzuu· u sua çocugun ıstıra mı • b·ı· · 11 

vın eyledıgmı ıddıa edıyor : muza teallı1ku itibarile zikredil- 15 ve 16 kanı.;nusani şehir tazeled!: , Erkek giıbi karar vermeli .. 
Uçuyorlarmış "Grev, n.ü'.11ayiş, intihabat ga : mesi faydasız değildir. de cevelan, müzeleri ve . şayanı - Hala g·elmedi, diyebildi. V •. k b ır d' ;c 

leyanları g' ıbı sebep:er.le .vu~u , Eğer sokak muharebeleri, temaşa m ahalleri ziyaret edecek bana oyuncaklanm1 get irecek-. erecegı arar e ıy ı. Soldan sağa ve yukardan l 
Amerikada genç kızlar tayya 

re yarışı yapıyorlarmış .. Gazete 
lerin rivayetlerine nazaran bir 
tanesi 69 saattir uçuyormuş .. 
--:Vakıa genç kızların havai oldu
ğunu biliyorduk, lakin işi böyle 
mihanikl şekle sokacakları ak
la gelmezdi. Hemen Allah bi
zimkileri bu hevesten saklasın!. 

Fal! 

bulan top~antılarr hadısesız bır 

1 

karşılıklı harbeden iki ordunun tir. ti. B~~ sarsılm.adan .tat~ik .et-
1 

1 - Ölebilen ( 4) Şark 'ıe 
tarzda dagıtmak hususun~a .?~~ cephesinin bir şehir içinde çatış Babası çocuğun derdine ala- mesı laz.ını~lı. Bırdenbıre ıçerıye yetlerimizden biri (4). l 
kın h bbet Ve t h nu - 17 kanun;ısani - Saat 9 da kad~·r olmuştu. Onu teselli et- karısı gırdı. 2 - Telefon sesi (3). Yı mu a . eveccu u . masile vukua gelmiş ise zor bir ~ d " 
k b t f k~ Seyrisefain rıhtımından istim- ınek için bir kaç söz söyledi.Do Bir kadına uzun uza ıya su- ru (3). Niyaz. ..ı a. zanmış 1 ara ve na.mus . ar şey deg-ildir. Çünkü cephenin ö- · · ) 
ı. 1 d l t f ı d ı ı botla Heybeliye hareket oluna- las .. mag· a başladı. F akat bu sı aller sorarak hiyanetını itiraf 3 - Fransızra hayır (2 ° 
d.mse er en 5 1 ac e e 1 me 1 .-. nü ve ardı bellidir. Fakat isyan b. " tl 
di G 1 1 d h rak Deniz lisesi ziyaret edilecek rada 'hir. beklenmeyen bir şey ettirmek zararlı ır şey olduğu- zak nidası (2). Genişlik 

_r. a ey .. an za.man. a.rın .a u- mahiyetin deki sokak kavgala- ~ d "' ld. M 
k~ 11 d f ı ve a vc'~tte Bog"azicine do!1'~-.ı bir oldu. Babasının bır ş,ey o'.udu- nu bilmez egı ı. ücrim ka- Şart edatı (2). . t 
ume~. mııme~sı e:ını aıma e- rrn teskin vazifes in i alan kıtlar · · 11 na gozle gormege meyleden . her taraftan tehdide maruzdur- cevelanrlan sonra t ekrar Seyrise g unu gördü. Yanına yaklaşma- dm gençlik ve güzellik silahlari 4 _Vücut suyu (3). 'f 8 

h k 1 l k1 k b 1 d Palas oteline avdet edilecektir. bahasının kaşları çatılrnı§ , ren- yaşlari!e erkeğ i eritir, sözlerile s - Tau değil (4)Kadefl 
atını 0 ay ı. a .a u ~ ;,r.,, Rus muharrirlerinden Anu- ki ·· · O · 

halk, bitaraf bir hayırcının nasi l lar ve güçlük te bundadır. fain rıhtımına cıkılarak P era ğa cesaret edemiyordu. Çünkü le kel' dini müdafaa edebilir, göz· taşı (3). l. 

Lou!s Lepme dıyor kı: Her ! l f ld " .l'hl . d 18 kanunusani _ Prens saat gi değişmiş eller i de hir ufak kendini ha ı gosterır. nun i- 6 _Acaba (3). 
Nederseniz deyiniz, insanlar f k 1. 1 k ı 0 • son yı a 51 a ı ısyan,, a · mektubu çeviriyordu. Bir müd çin karısına birşey sormadı. Sa- 7 - Kapının dönilm yele tara ta en uvvet ı oma , yan ı b. B 10 da Harbiye Mektebini ziya-

da müstakbeli keşfetmek mera- muhasım tarafın hazırlıkla- ı ır eser yazmışt~r'. uza~, so~ det böyle .geçti. Çıocuk babası- dece: ki mıh (4). Uçan (4). 
kı ezelidir. Hepimiz yarın başı- nndan, alacakları tertibattan k~k d~uharkebelennın talbKıyeslı ret edecek, talebe vesuvari talim nın yanına yaklaşmak arzusu- - Artık, dedi, birlikte yaşa- 8 - Hayvan kundurası v 
rnıza ne geleceğini bugünden vaktile haberdar olmak, nerede nınM ka a çEo zalmatn efvved atrt !erinde hazır bulunacaktır. Ar- na mukavemet edemedi. Yavaş mamıza imkan yok .. Çocuğunu yürüyi.lş emri (3). " 
l:ıilmeg" i elbette isteriz. Şu şart- 1 ki ·-- k ar s, ve nge s ara m an e zu ederse saat 11,30 da Yüksek yavaş yaklaştı. Fakat ıbabasın- al, hakı.kı' babasının yanına git... 9-İsim (2) Nota (2). Fil top anaca arını ogrenme , top· k.k d'ld·-· · hatt' (L · ) H d · 
laki bu bilis Nasrettin hocanın 1 1 . 1 da 1 ı e ı ıgını ve a enın . arp aka emısini de ziyaret e- dan hiç beklemediği bir söz i- Kadın hı·ç bı·r şey anlamamı~- Nota (2). . antı yer erıne on ar n eve var r • d h. b b t b k · d 1 tl · · ~ 
"bindiği dalı keserken düşeceği mak işgal etmek gidiş gelişı·n ı1

111 da ~ u ap a. azı aı e er ecektir. şıttı: tı. Yahut böyle göründü: 10 - Rusyalı (3). Yılaıı 
ni,, söyleyenin kerameti nev'in- . .b' k '·tı . t koy ugunu dcrmıyan etmekte- 19 k' . P - Çekil oradan diye hay- B ( ) ınzı atma ve ayı arma naye • d' anunusanı - rens ve k d k . -Ne demek istiyorsun?. Ben aş 3 · 
den olmasın. eylemiyenleri tevkif eylemek .... , ır. . , . . . . .. Prenses ve maiyeti eksprcle ır ı, çı 'gıt. · · biraz geç kaldım diye mi böyle 11 - Vakti bildirir (4). 

Filvaki ötedenberi elimizde Ondan sonra hadiseleri soğuk İhtılalcılenn fıkrıne gore so- Sofyaya hareket edeceklerdir. Çocuk şaşırmıştı. Kork- hakaret ediyorsun?.. lik (4). 
istikbali keşf için gayet emin kanlılıkla beklemek .. Küçük top kak mücadelecileri daim'! mi.ite . 1 muş, ne yapacağ.ıu bilmiyordu. Bu, kadının kocası ile bir mü- --------~--

lantıların Vuku bulacag-ı yerlere arrız har. eket eder.ter, ve. ılk .. de- Istanbu da Vali ve mihman- Korkarak çıktı, gitti. Yalnız M bı"r akıt h> vasıta var: fal ( !) Lakin o- d b ı · f' 1 · na kaşa açmak ve davayı kazan es ut 
nnn da yolu yordamı var.. İs- şayanı itimat ve azlmkilr şahıs- fa şehı:.n merke.zındeki ~uk~- ar ey er mısa. ır en teşyi ede- ky~·lmanrug· audnaunm ı·çeı'nl•idnde eskrki arkaak~.ıdı mak istediğini gösteriyordu. Bahriye mütekaitleriıl 
k"mbı·ı falı, bakla fal . !ardan mi.lrekkep atlı ve yaya met muesseselerıne, asken mil- ceklerdir. Teşyi bila merasim w k b .1 ld • 

- 1 kr ı ı k 1 k 1 Fakat erke u hı eye a an- Tevfik Beyin kerimesi Ne• 
amma kahve falı diye bir şey postalar sevketmek ... ,, İşte so- essese ere ve ş a ara el . oyma yapı. ac~ , ya nr~ pol~s tara~m- - Ah, alçak kadın, diyordu, madı: Dürefşan Hanrm ile Vakit f 
Var .. Onu anlamıyorum .. Nere- kak mücadelelerinin tabiyesi. ğı ararlar. İlk. muva.ffak. ıyetle.r dan ıntızam temırı edılecektır. beni senelerce aldatımış. Kim 

d h 1 h Ik k ı ı k d - Elimdeki mektup kafidir, kimiz muharrirlerinden 
Ye gitsem, taba.,.b· ına kapatılmış Sokaklarda intizamı iade için e~ a. ~ ıte e erının en ı- k • k 1 k ~hl E 

1 it h k be 1 F ı b ı • h ı •• •• dedi, bu a şam aşı ın ge ece , Yekta Beyin nika an 
bir .fincanın, pis ve bulaşık man askeri kıtalara müracaat mecbu erme 1 1 a ına se P our. a- t t t ı 

k k k. 1 k . s an u 1 a a gumru çocuğuna oyuncaklar getire- nü evlenme işleri memur zarası . karşısında kalıyorum . riyetl hasıl oldug" u zaman (Le- .. a~ s".. a. ıs yancı arı e senya . - b b · d. h 
uç ncu bır unsur olarak me da cek. . . Fakat u ev enım ır. da icra edilmiştir. Niki ti 

Bu nevı. falın amato··rıerı· de hep pine) kıt'a kumandanlarını yanı u y - ~ d B d k ·d' . B H 1"'· Çıkarlar - • • • • • • • d ura an çı ıp gı ınız. · u ço- minönü kaymakamı a u'" 
hanımlar. Öyle de nefr.ı·mız' ı· al- na çag-ırır ve onlara şu suretle na . . . . . gu mu ırıyet e - 1 d - 1 • - - y h lk h h b t ın n· cugun benim oma ıgını, an.a- tarafeynin ailelen vema 
datıyoruz, böyle de .. Ne olur da talimat verirmiş: "Ne gibi bir , anı a. ın c;,r angı ':. 

1~· 1 
• mıyor değildim. lçimden bir arkadaşları bulunmuşlardı! 

,lla temiz ve manzarası güzel bir hadise baş gösterirse göstersin, maı veya !.ktısadı buhran yuz:ın Markası ses bana: rafeyne saadetler temenni 
süngü kullanmanız ve ateş açma den tezah.ur~t yapmakta old_ugu mm. m~~~ra>ı kilosu cinsi eşya 

V,)'. bulsalar!. orz için ancak benden emir al- fırsattan ıstıfad. eye. koşarak ısy.a 3349 Td halat -Bu çocuk sana benzemeyen riz. 
lhtl' afi rrıaklığımz lazımdır. Maamafih ?a atılırlar. Nıteki?°1, Bolşevı~ Ncpton 6209· ı ı 1176 Pamuk ağ ipliği bu g,ayri dı:neş~~ çocuğa=, "OJ.~ ı--S-i_n_e_m_a_-~T~i-y_a_t-ro-

Bizde belalı bir adet var! Am bu işi yapmakhğınıza da lüzum 1 ~syancıları, Sosı.:alıst. ~eren~kı 6222-24 lum ·· · .,, ıye ,ıtapD~tmed .. · A u 
ıle Rus nasyonalıstlennın boguş Balftda 111uharrer iki kalem eşy~ rn talipleri uhtcsinde olduı>nn- iünç oluyorsun·· · ıyor u. r- İs. B. Darülbedayı' ma musibet bir şey .. Şimdi bir kalmıyacağı fikrindeyim. Zira _ .. . _. . ı;-

. · h 1 tugu mucadele eyledigı bır za- dan Eazlasile talip olanların 10·1 · 93 ı tarihine milsadif cumarteıl tık yeter.·· 
işe başlıyoruz .. Tam bir hüsnü- hiç bir vakit sızı teza üratçı ar- ' .. .. .. . Bu aralık kapı vuruldu. İçeri-
niyetle çalışırken her nası'lsa la doğrudan doğruya karşı kar manda uçuncu bır uı;ıs~r olarak ~ünii saat üçte ihaleyi kat'iyeleri icra kılınacagından fazlasile talip ye arta yaşlı, şık giyinmiş bir 
bir ihtilaf çıkıyor. O andan iti- şıya getirmek fikrinde değilim. ortaya atılffi;Işl_ar, ıki tarafın olanlar yevmi mezkôrda lstanbul ithalat glimriiğü satış komisyo· erkek girdi. Elinde bir takım pa 
baren artık o işten ümit kesil- Bu sizin işiniz değildir. Ordu- ~~vgasından ıstıfade ede.r:k her nurı..ı müracaat etmeleri ilAn olunur. ketler vardı. Onu görür görmez 
miştir .. Çünkü artrk enerjimizi nun usullerile polisin usulleri ıki tarafın arzusu hılafında ~ k 1 kadının kocası: 
hep 0 ihtilafın halline ehem- başka başkadır, Hatta biribirle- ve kendilerine muhabbetsizliği- ·rzc.ı ve evazııoı sc.ıı'ro ınünlJ''asası - Size burada yer yok, dedi, 
deriz. Asıl işi tamamen ehem- rinc zıttır. Ben, biçak kemig-e ne rağmen iktidar mevkiini ele U U fi Ul · 

1 1 d N · d 'k· k çıkıp gidinız .. 
. tinı zayi eder. Aylarca, se- dayanmadıkça kuvvet kullan- a mış ar rr. etıce e, 1 1 avga · h ld k d 

d h . · · b · .. y··k ek orma kt b' kt 1 " d O şaşırmış bır a e a mm !lerce hep ihtilaf hallile meş- mak istemem. Sizin celbinizden er a 1 partıyı kay etmış, uçün- u s n me e ı re ur ugun an: d 
cü is•ifade etmiştir Biiyükdere de _viiksek oıma ·ı mektebi ile ornı•n arneli,"at mek. yüzüne bakıyor u. ul oluruz.. maksat, tezahüratçrlardan evet • . • · .. • Bu aralık içeriye çocuk gir-

B f h 1• sevkülceyş noktalarını kesmek Bu neşnyat, sokak tezahurle t~b' nin mayıs 19.11 gayesine kadar bakiye erzak ve levazımı sa· . D d . d .. 1 u hal maa1ese ay ı şu- . d . dı. ışar an, ıçer e soy enen 
11 .. d.. S d . ve sı·zı·n mevcudı·yetı·nı·zle teza- rın e, ıktidar mevkiindeki hüku . .h . k 1 f 1·1 . k k 

temelllerl 

il il 

Bn ~ 
matine sıl 

IS,80 Jı 
ye süv•1 

uaı l!i ,30 
KATI 
Dırım S 

Yaza•: 
Ricbard W 
Torcüm• ,i 
Cemal Rıf•1 mu u uı. por a, ticarette, sa- . k b" "k b. kk" ıre ı tı ı :ıcau ·apa ı zar ıısu ı e mtina asaya onulmuştur. Talip- şeyleri dikkatle dinlemiş olan 11111111 

n;ıyi<le ve bütün hayat safhala- ~üratçılara .hükml'._m~ geçirmek 1 me~nkee uru 1 ır . t~?.'a uz ler ~artııamclerıni görmek üzre her gön ve münakasaya i~ lirak çocuk dedi ki: 
nnda !. tır. Bu nasihatla amıl olunuz. 1 ve 1 at ~~r ey emesı. uzumu- için 'ıc yevmi ihale olan 4 , uhat 931 tarihine müsad if çar~amba- _Babam hanginiz olursa ol- 6 yaşından aşap;ı olam çocJ 

İşler iyi giderse bu iyilikte siz:n ı nu haklı gostermektedır. günü saat 14 de defte rdarlık bin a s ı dahilinde mii •·sscsatı iktisadi· sun bana oyuncakları veriniz, tiyatroya kabul edilmez. Gıı• 
FELEK de hakkınız olduğunu itiraf ede Cinoğlu ve komisrnnuıı a ~dm !eri ilıln ı l nu r. yeter! . . gün gaat IJ den it ibaren açıkj 

~-----------------------------._..-'!!!!!!!!!"'!"!!!!"'""--!!!!!!"'!"!!""!""" ...... ~~"":--"--........... --~--~~~~~~!""!!'"""""'!!~~~;;.;;.;...:-"'!""""""!!!!!!!!~~!'!"!!!'~~~!'!"!!!'~!'!"!!!'~~ 
cc'ebi romanı: 77 \ - Sulu adam. ~öylelerine, 1 Dedi. Nüsreti bu halde ilk de i san suretinde yarattığı bakar,, j ıİıak mı?.. 1 di:-_.....,_===...,....- ham hışır.. Derler. ID:sanda bi~ fa görüyordum. ~· . yumuşak, dedikleri şey bu adamdan başka - Daha ne olsun.. Ne ister- - Hayır .. : . . d 

raz sıkılma olur. Daıre vaktı ele avuca sığacak gıbı yumuşak, bır şey olamaz. O gömüş gibi 1 sin?.. Demekte ışıme gelmı}' 
gelmese daha kırk sekiz saat hafif, kaypak, ş.uh Nüsret bir- daima yere bakan esmer, iri ke- - Bir şey istemiyorum am- Bu hiddet, bu yeis, bu kısıı' 

· buradan çıkıp gideceği yoktu!.. den bire kıskançlıkdenilen man mikli, yayvan yüzü ile; patlak, ma .. İzam ettiğin kadar da bir !ık onu belki de hiç istet? 
Ve . Gittikçe· içini boşaltıyor, cınığm üzerinde öyle havalan- siya.h, iri, çukurundan üçer san şey yok!.. ğim, hiç beklemediğim bir• 

zehirli, kaba, haşil'l devam edi- mış, öyle değişmiş ti ki ... Ona: tim .ilerde gözlerile; kalın sesi- Hala önümdeydi, hala asa bili nı. sevkedebilirdi. Böyle,~ 
yordu: - Nüsret... le, dangul dungul sözlerile bu a ği devam ediyordu. sa bile lafı uzatabilir, ; 

- Hacı mandal gibi, öküz gi- Demenin, damın bir öküzden başka neye - Hem, artık yatalım. Benim de kızacağım tutar, kend 
bi bir adam. Ben olsam bu heri- - Şişlinin, en zarif .. En cana benzediği var? .. Kabinedeki ar- duracak halim kalmadı!. merhamet etmek lazım g 

gelişine, olacağına bırakmış-! şum!.. fi nazır .. Diye kabinede tutmak yakın erkeği. . . kxıdaŞları ıbile ona, Dedim. Bu sözüm ona galiba bir saniyede kırardrm.Ned~ı 
tım .. Her iki vaziyette de bir Kaim, keskin bir sesle: değil, kendime uşak bile yap- Diye bakmanın ıbu anda im- - Eşek Hayati... müthiş dokundu. Ve .. Nüsret Nusrete karşı benim de bt 
şey kaybetmezdim!. - Kendinizi çok yoruyorsu- marn. O kadarım bile becerecek kanı yoktu. Yüzünde, gözlerin- Diyorlar. Böyle bir eşek, a- birdenbire gene bambaşka bira zafım var. Onun harekatrıJl1 

Tekrar ettim: nuz da ondan... halde değil. de, gönlünde kopan fırtına ile dam kıtlı~ında nasılsa Osman- dam olarak hızla ellerime ka- rrşmasım istemediğim ka~3~ 
-Sen uyumadın mı idin Nüıı · Dedi, geçti, karşıma oturdu. Boş bulundum da akşamdan devam ediyordu: lı imperatorluğunun bir neza- pandı, rrlmasrnı, incinmesini de ıst.I 

ret?. . 1 Ve .. Homurdanır gibi söylen .· ıberi devam eden kayrtsızhğım- - Belkiys. Bu adamın senin- ret sandalyesini eline geçirebi- - Belkiys senden rica ediyo yorum. Fakat, gene bütün~ 
Gene hiç cevap vermedi. Tit- di: la: · le hususl!eşmesine, sana ihifat len bir eşekle sen nasıl dost, rum. Bu adamla, hatta mümkün memezliğime rağmen laf~ 

reınesi devam ediyordu. Parlak 1 
- Belkiys bu adam niçin bu - Nesi var? .. Pek güzel a- etmesine, sana sokulmasına ta- can ciğer ahbap olabilirsin?.. se bu adamların hiç birisi ile ko dı. Ve.. Buna da benim fıl' 

çukurlarının içinde lacivert bi- 1 kadar kaldı?... dam... hammül edemem. Böyle kaba - A .. A .. Bu can ciğerlikte nuşma.. söyliyecek başka bir şe}' 
rer bile taşı gibi büyüyüp yuvar l Ben, gayet sakin, sesimde hiç Dedim. Bu, sözüm Nüsrete bic adam, ebenneka bir adam nereden çıktı?.. Dedi. Durdum: mamış gibi: 

Etem JZZET 

lanan gözlerini gözlerime dik- bir pürüz yapmadan konuşuyor hanç.::r gibi geldi. Oturduğu yer senin ne yanında, ne sofranda, Dedim. - Pekey... - niçin? ... 
miş tepeden tırnağa beni süzü-

1 
dum: · den hızla fırladı. Önüme kadar ne evinde yer bulamamalıdır. - Nereden mi çrktı?. Kendin Demek, atlatmak vardı. O za Deyişim sebep oldu .. ot' 

yordu. ı - Misafir yavrucuğum. Kalk gelerek, iki eJini gerdi, yumruk Bakmadın mı, dikkat etmedin- çıkardım. Onu apar~mana ben man, o bu sözümü sahiden, - Niçin mi? Seni sevı}' 
Yürüdüm. git .. Denmez a.. !arını sıktı, gözlerini patlata- mi; bir insanın yüzü neyse, ru- mi getirdim'. Likörü şarabı, vis - Pekey... da onun için!.. . ~ 
O da, b~ni takip etti. 1 - Fakat, misafirliğin de bir,rak: hu da odur .. derler. Bunun yü- kiyi önüne ben mi koydum. O- Zannedebilir, yarın bana ta- Dedi, yeniden e!leriın'..t~,I 
Salona gecti·ıı, geniş bir kol- ' haddi vardır... - Güzel adam mı?.. Eşşek zünde bir parçacık olsun mey- nun soğuk, soğuk söylenmesi- hakküm etmeğe, hislerim ve si dudaklarına götürdü, soY 

tuta kendiı;ı i bırak,t1m: , 1 Cevap vermedim. O, devam adam. Ebenneka. Türkiyenin menet irinlik suhluk var mı? · · · · · · · · · - • 
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' Bu hafta 

1 .... 111 •• ··~--~-----
u hafta dram filimler seri-

f görüyoruz. Taksim~en .. a
/ doğru bütün yenı __ fılım 

K teren s inemaları gozden 
Lirsek. · 

c jlh 
A ::ıjlk sinemasında, geçen se 

.. lhamrada geçen (Caz ~ar
sı) ismindeki şarkılı filmi 

tl\mir; methur 

Ay /ot.on 
ili' D«Ji fatkıcı 

indeki mtthur btr ftimini 
'Ürtiz. Bu filim bilhassa ar

l~in şöhreti ve kuvveti. ve ınev 

ı 
ın sağlamlıfı itibarile gtizel
ve çok hazindir. 
1 iımlnde bir pnıon aman 

ı iatidadmuı tevkile meş
. bir prkıcı olw- ve Molly iı 

1 nde diger bir artistle evlenir. 
· Çocukluı olur, fakat kadın 
::aıını üç .. ne sonnı terke

f-. Al perlpn olur. Hayatı 
ıirlenlr. Buna rağmen san'at 

!
'Yatma devam ederken yavru

- hutalanır ve onun aevdiği 
Şarkıyı son nefealnde okur. 

l~n şarkıyı o akııam kendi se
jcilerine de okuyarak hayau
ı en büyük muYllffaklyetinl 
le eder 

yılory~: 
:Zlorya sinemaıımda Pean An 

2) o ve Dolly Davls'in oyna
ları. 

Son ninni 
'fhmtndeki filmi geçmektedir. 

ı film ıbir kadının fedakarlığı 
e1ifade etmektedir. Kuvvetli 
·eserdir 

eleleh: 

F~ 

n 

). 

t 

M il.ek sinemasında bu hafta 
vvet:i bir filim olan şahsan 

l\llLLIY~:T CU.\1A I} K \ \liN l ~.\ '-;l 

I 

. " 

Amerikada ecnebi 
art: ti eri 

- Amerika matbuatı ecnebi 
artistlerin Amerika sinema sa
nayiini istila etmesinden c'1dİ· 
sc edivorlar. 

oğlu l:'rederi me·nıeı<ette n ~- -
um kadın namile maruf dilber 

, bir kıza aşık oluyor. Ve onun
\ la evlenmeğe karar vererek ni-
şanlanacağı sırada bir genç ge
lip Frederi'nin annesine oğlu
nun ahlaksız bir kızla evlenece
ğini ve kızın iki senedenberı 

\
metresi olduğunu isbat ediyor. 

Bu vaziyet karşısında deli
l kanlının kalbi fena halde kınlı
\ yor ve izdivaçtan sarfı nazar e-
diyor . Fakat kıza karşı olan 
sevdası Frederi'nin kalbini ke
mirmeğe başlıyor. Bu hal bica
re annenin na7:ı~ından kaçma
yor, ve oğlunun günden güne 
fenaya doğru ilerilediğini ve bu 
nun neticesinin d,. intihar olabi 
leceğini kestirmekte geçikmi
yor. 

l Bu son ihtimal karşısında 
her ne bahasına olursa olsun o
nu kurtarmağı umuyor, anne
nin bu acıklı istirhamı Vivet ta 
rafından kabul edilerek Vivet'i 
sevmesine de imkan yoktur. 

Bunun üzerine zavallr valide 
i~in bas vuracak bir care kalı
yor o da oğlunun ahlaksız ka
dınla izdivacına razı olmak .. 

Fakat val idesinin kendisine 
karşı olan muhabbeti yüzünden 
bu kadar küçülmesine razi ol -
mayan Frederi, Vivet le evlen-

! meği kararlaştırıyor. Yalnız bir 
" Dlirt ftytan/ar ,, fiım ;ndın " Aşk lsltylnce •• filminden sui tesadüf eseri olarak bu se-

güzel artistler tarafından çevri~ Bu filim roji itibarile çok kıy-!Luiz nişanlanmıştır. Tam bu 1 Genç artistin cazip bir sesle !asa edebiliriz: . . . lfer de t~_?1şan y~pı~acağı ak-
miş olan .. ~etliclir. Fotolar ve görüş şek- saadet arunda araya giren gü- söylediği_ş~~kı Heppiyi mes~ ~J.1'.r~sa.nm ~rl hav.a~ı~ıı:ın en 1 şam sev~ıp.~ızla a.§ıgmın.evle 

D?r~ Şeytan . lı nefistir. Filim serapa heye- zel ve zengin bir kadın Şarl ken diyor ve ıkısı arasında tatlı bı; v~sı ~ıftlıklennden bırısının. s~- , nec~k.l~rıı;ı ogrenerek careı te-
lsmindekı filım geçmektedır. candır. Filmin sonu her ne ka- di tarafına çekmeğe muvaffak alaka uyandırıyor. Fakat Conı hıbesı Madam Roz Mamaımn sellıyı ıntıharda buluyor. 

dar Amerika sistemi denilen oluyor. Tabii Maryanın elemi- de genç kıza ayni alakayı, daha 
iyi surette bitiyorsa da bu hal ne nihayet yoktur. Şarlin ınii- şiddetle hissetmektedir. Bu va
seyirciyi kazanmasına hiç mani kerre teminatlan1a rağmen ziyet karşısında arkadaşı Hep
değildir. Dört Şeytan filmi mev genç kızın kalbindeki şüphe ve pi samimi bir fedakarlıkla "Co .. 
simin iyi filmlerindendir. teessür bir türlü kaybolmamak ni,, ile "Peci,,nin alakalarına 

B f ·ı · b 1 ı· tl · tadı Bir ak.,am "Ölilm peren- rıza göstermiştir. Arada geçen u ı mm aş ıca ar ıs erı . · . ' . . ·· d 1 c "J G . " M . D" desı,, nın heyecanlı..lıır dakıka- uzun muca e elerden sonra o 
anet aynor,, , arı un- il M · · · p · b' ·· b 

k "F 1 M kd it t sında zava ı aryan yırmı met nı ve ecı meşru ır munas et an, ve arre a ona ,, ır. • 1 1 b' 1 · 1 · ·ı A 
Mevı:uu: Meşhur cambaz "Ros- rekdebl!' bdoşşlugadyuvkarda~~ışk ve ~kır eşdı~o;. ar v

1
e gemı Le me 

.,, lerin iki yetimini almış olan a a ın e arl e en ını ay- rı aya onuyor ar. 
Sl b • . k k 
bir kadın hastalanmı~tır. Ve bu etmıl)_tır ... Fakat ge_ı:c ızın ur Arli.'ll İ k 
yüzden yavruları seyyar bır tulacagı, olmeyec~gı anlaşılı-~ 
caınbu kumpanyasına vermiş- yor ve saadet bu çıfte tekrar yu Artistik sinemasında meşhur 

·· ·· ·· · ve esrarengiz aktiris Gloria tir. Kumpanya müdürü kaba bir zunu gosterıyor. 
Swanson'un oynadığı 

adamdır. Bu iki erkek yetim, Opera 
kumpanya ile beraber gezen ve Bakire 

Opera sinemasında hep tanı- İsmı"ndeki filim geçmektedir. 
kendileri gibi küçük olan Mar- d - B D · l · · d 

L · ı d ıgı:ınız ebe anıe 8 ısmın e- Bu filı"m bı' r genç kızın kendi yan ve uız e ost olmuşlar. k' 'k lk k d 
ı ati ve çev a mm alemine mensup olmayan bir 

Bu dört oksüzü himaye et- Aşk isteyince adamla evlenip bir de çocu\o! 
mekte olan palyaço Valker ço- d · d"k 
cuklan kaba ve haşin müdürün İsmindeki filmi geçmektedir. ~?'aya getır 1 ten ~a- er-

ı 'nd ka A d Bebe Daniels bu filmde iyi bir kegın ayrılması suretıle ugradı 
e ı en çınr. ra an geçen . • .. . ğı feci aile dramını ve bunun 
on mücadele senesinden sonra artıst oldugu kadar guzel bır 'f fah . k 
bu dört öksiizle birlikte Valker şarkıcı olduğunu da göstermiş- mu~telı sa atını ırae etme • 
Parisin meşhur şirketlerinden tir. iFlm çok hareketlidir, mev- Aclih . 
birine anç:aje edilmişlerdir . zuu şudur: l a mr a. 
Bunların "Ölüm perendesi,, is- (Coni Ştark) ve (Heppi) is- Elham~a sinemasında ço~ 
mindeki numalarını Parisin bin minde iki arkadaş bir gemide meşhur bır eser olan (Armezlı 
!erce halkı her akşam alkışla- çalışıyorlar. Gemi uzun bir yol kız) demek olan 
maktadır. Servet ve saadet ar- culuktan sonra (Kapajo) !ima- Arleziyen 

1 

\ı\aı•~ 

l\a · ı 
\nt 
-~' 

u Dtli ş rk•.ı ,. ji/mindtn 

tık bunlara yüzünii güldürmüş- nmda demir atıyor ve iki arka- İsmindeki eser geçiyor. Eser 
tür. İşte bu sıralardır ki, bu daş ta adaya çıkıyorlar. ! ·ııvvetli olduğu kadar onu oy
dört gencin kalplerinde, sevda Orada bir kabarede çalışan nayan artistlerde iyidir ve çok 
denilen ezeli varlık başlamış ve "Peci,, ismindeki kız, bu iki ah muvaffak olmu~lardır. Eser 
Şarl ile Maryan, Adolf ile de baba fazla iltifat gösteriyor. pek hazindir. Mevzuu şöyle hü " Aşk isltyinc:e .. filminden 



• MiLLiYET 

Altay ilk maçta Atinada 
6-3 nasıl yenildi 

Dün şehrimizde iki kişi 
daha tevkif edildi 

L E S 1 E N NE. 
:\ll'd11'.\SE DAU, ı:T 1< tılZL'l"m ~>h sor; ,. IJı>crı ı 

t)rkcstrı \e ht:\·eti mugaon ı . ..i ı~·l i;tir.ıtkllc 

GElt:l-1 -\iN~: DERMOZ •e 111.ANCI IE ·o. ··n:ı."iıı t<m<i?i 
bu hafta bütün musiki mer.llılarını 

SiNEMASINA 

l)fU > 

Caleci Fehmi, ansız 'n apandisit krizi geçirdiğinden oyuna 
iştirak etmedi. Hal:em de çok tarafgirane hareket etti 

(Baş taralı birinci .~ahifede) bıkalı güruhundan olup tarafı ELHAMRA 
diaini hissediyorum. Hayatı- hükümetten ahzü girift olunan- K~unnıktadır. llııveıen: NICKEY "JOUSSI·: canlı s"li re!iml<r 
m;n. müntehasında. m~mleket lar ve idarei ~rfiyJi. al!ına alı- 1. FO)\ JURNAL hılihuır uüny• havadlıleri. 
benı fena tanıdı fılhakıka ben nan mahalde ıkametgahları ol- B Ü 10 45 d t llltl fi ti 1 ı· ' h 1· h d" ug n , e enz ı • ar a ma ıne 

(Altay) takımının Atinada 1 
unanistan şampiyonu (Pana-ı 
naykos) ile yaptığı ilk maçta 
asıl yeruldığıne dair İzmirli re
klerimizden atideki tafsilatı a-
yoruz: 

Vapurumuz hilafı mutat üç 
aat evvel Pire limanına girdi. 
'tınan sporcuları vapur saat 
irde geleceğini ve her hafta bu 
aatte limana girdiğini bildikle
i için bizim geldiğimizden bi
aber idiler. Ve tabii bizi karşı
ayan kimse olmadı. 

Bir müddet sonra rıhtımda 

ir otomobil durdu, iki genç in
liler ve acele sandala binerek 
apura geldiler bunların her i
isi de mükemmel türkı;e bilen 
Apollon" kulübü idare hey'eti 
zalanndan idiler. Hatanın ken 
!ilerinde olmadığını, vapur a
entesinin vermiş olduğu malfi
nata göre hazırlaı.-rnış bulun
luklarmı söyleyerek aflarını ri
·a ettiler. 

Me!'ıım bir haber 
Sabah erken kalktnn. Kah

~alt yaparken fena ve meş'um 
>:r havadisle tepemizden vurul
nusa döndük. Kaleı;i Fehmi a-
1andisit krizi geçiriyormuş! 

Yarım saat ~onra iki müta-
1assıs doktorlar teşhisi koyuyor 
ar. Çok şükür hastalık apandi
sit değil, ciğerde hasıl olan bir 
kalkül imiş. 

Doktorlar çocukların Fehmi 
nin yarın oynayıp oynayamıya
cağı hakkındaki suallerine mü
teessir bir tavırla hayır, maatte
essüf dört beş gün yatakta kal
mak mecburiyeti vardır, dedi
ler 

Oyun saati yaklaştıkça yilre
ğimizin .;arpıntısı fazlalaşıyor. 
Dillerde destan olan "Panatina
ıkos" u yenmeğe ceht ve gayret 
eden Altaylıların sahaya gider
ken ağızlarını bıçak açmıyor. 

<.;aat lic;te alkışlar arasında on 
beş bini mütecaviz seyirci buzu 
runa çıkan siyahlı beyazların -
bir c;ok itirazlara rağmen - takı
mı şöyle teşkil edilmişti. 

Orhan 
Hilmi Nazmi 

S. Hakkı lhıan Haean 
Hakkı, lımail, Damenika, Ve

hap, Sezai. 

Altay hararetle alkışlanıyor 
Sahaya koşarak giren Altay

lılar tribünlerin önüne gelerek 
halkı se!Smladılar. Bir alkı~ tu

fanı koptu. 
Bayrak merasimi l"IPıldı. 

Fotograflar çekildi, kaptanlar 
geldi hakem parayı havaya attt 
kale bize dü,tü. Vehap takımı
nı cağırdı tam üc;ü on beş geçe 
oyuna başlandı. 

"Panatinaikos" !ular Altay
t'dan korktukları için Atina
resmi ve bitaraf bir hılkern 
ihabından çekinmişler, Selli-

• .,.tten "Ventura" isminde gay
ri resmi bir hAkem getirtmişler 
di. Misafir olduğumuz iı;in bu 
'ikem efendi ( !) yi kabulde 
ıecbur olduk. 

de fena y<_ıtnn. ına?'an eş ~ı mhal ı .a . ara ta~ u 
Ne de ol~a hükümet bu mem tebıde, salısen abalının eslıha ------------------------ı 

leketin iyiliai için çalısıyor ,. ve cephanesini toplamağa, rabi 
B .. ı 1.. ., k 1· · ı an tahdisi ezhanı mudp neşri- -·Bugün ve Bu aktam: Şehzadebaşı~ oy e uzumsuz ve an ı ış ere . . • A 

giriıımiyecektim. Allah taksira- ya~ta bulu~1an gazete.~er~. dtrh?l M J L L J S J N E M A 
tımızı affetsin!.,, tatıl etmege ve her turlu cemı- ı 
Şeyh Esa<lın hastalığı inkılap yetl~ri menetmeğe n~~zundur., DENIS Kl'.'\G ve jr:ANNETTE \lAC JJONALIJ'ın tNmıli •mıv,.nıl 

düşmanlarım zahiren müteessir Dıger maddelere gore de adı s • K 1 
etıniştir. Fakat diğer taraftan ve c~_n~a işle~i mahakimi asliye erse rı 1 ra 
her mel'ancte baş vuran bu hay ce gorulecekır. 
dutların, en büyük itham edici- Maamafih selameti umumiye 
nin sönüp gitınek üzere olma- ye taallük eden ı:ürümler gene 
smdan memnun oldukları da an divanı harpça rüyet olunab'lir .. 
!aşılmaktadır. ClHETI ASKER/YEDEN 
FAHREDD}N PŞ. MENEME NE ZAMAN YARDIM 

NE GlDIYOR WTF.NECEI{? 

Sesli, sözlü şukılı Ye umareerı renkli mıılıtrıcm [i)m 
.._yrıca : lkı kı~ıınlıl< sözlü ve se•li komedi. 

Matineler: 11, 1.30, 4, 6.50 auv»re 9.30 b•tl 

Atınaaa Oç maç yapt n J;;mirln Altay tnk11111 ~· ahreddin P~. dün Menemene hadis<:~ ir~icaiyeden. alınan neti 
ı hareket etti. Örfi idare mıntaka celer uzenne, asken kuvvetle-

Ankara, 8 ( Telefonla ) _ Ankara, 8 (Telefonla) - Son 

1 . ·· · .. · · · 1 • • ı sı kumandanının sal:ihiyeti fev rin her hangi bir hadiseye ne za 
nı pek muteessır ettıgı gıbı hal- lkincı haftayım k l'd · d'l · · man miidahade edebileceg" i hak ı 
k d . - . s·· - .. d 1 a a e tevsı e ı mıştır. 

Dünyanın en methur mugannial ~ 

AL JOLSON 
dıln akşam 

MAJiK sinemasında 1 a ıgzap ettı . ukunet _ıçın e İkinci haftayım yine Yunan- BlR MUSEVi TEVK1F kında bir kanun p:ojesi hazı;- · 
bulun~ halk bu. ~~!<sızlrga t~:, 1ı oyuncuların hücumu ile baş- ED/ LDI lanıoaktadır. Bu projede vazolu 1 lıkiki bir Jan'at ,.e xc. k huikası olan muhıı~cm ve mü.-<ir snLlti ve şu 
hamınul edemedı. Okso refen !adı. Beşinci dakikada bir gol 1· · 8 _ M 'rt' a nacak esasata göre askeri kuv- 1 O E L J Ş A R K J C J · "h"k d k " zmır, enemen ı ıc 
y~nı a em _ ışanya çı sın yaptılar. Yedinci dakikada of- hadisesi dolyısile tevkif edilen vctler mülki teşkilatın bütün 
dıye bağırmaga başladr. sayitten bir gol daha yaptılar. Jer arasında Bohor isminde bir kuvvetlerine ve tedbirlerine mü 
Muhasım tarafın centilmen Vehap itiraz etti. Halk bağırma de musevi vardır. Bohonın Ku- racaat olunduktan sonra yardı-

ımuvaffaklyet kazanmı,hr. 

oyuncusu "Mesari" topa vurma ğa başladr. Fakat hakem mutla-jbiliiy şehit edilirken bir yan- ma çağırılabilecek ve bunun ak- ! 
ğa hazırlanırken bizim sempa- ka bizi yendirmeğe .azmetmişti. 'dan dükk\ ıını kapamakta di- si mucih.i mücazat olacakt!r. 1 ............ ..... 
tik fakat tecrübesiz küçük kale- İtirazları clinlemedı. Altav~ıl.~r ger taraftan_ mürte~iler~ al~ı~la -~~- • 
cimiz soğuk kanlılığını muhafa b~ ~aksızlık k~r~ısında butun makta oldugu te.sbıt edılmıştır: Spor kongresi Haftanın en neşeli filmi şuh ve sehhar artis 
za ederek yer aldı. Yıldırım gi- butun (Dekura1e) oldular. O- Merkum da Dıvanı harbe ven 
bi çekilen şut küçük Orhanın a- nuncu dakikada bir gol daha ye- lecektir. 8 E B E D A N 1 E L S in temsll ettlil 
ni bir hareketile neticesiz kaldı. diler. Nuri Sıtkı Bey tribünde MENEMEN JANDARMA (Başı brinci sahifede) f') "d' 
Otuz bin elin gürültüsü kücük bulunan Panatinaikos ve Apol- KUMANDAN/ lLE KAY- fenni salahiyetlerin müdürü u- AŞK iSTEYiNCE ı mı ır 
Orhanın muvaffakryetini ilan !on kulüpleri reislerini şiddetle MAKAMIN MUHAKEMESi mumiye verilmesi hakkında ni- Ol'ERA müHlemeler film üzerinde OPER \ 
etti. protesto etti ve hakemin müte- İzmir 7 _ Dün Menemende zamnamede yapılan tadiliit tas- • _ _._..,. _.._ 

Penaltinin gol olmaması "Pa- madi haksızlıklarına tahemmiil nesredilcn sansör talimatname- vip ve kabu1 olunmuştur. 
natinaikos" lılardan fazla hake- edtmiyerek fili protesto maka- si iıe idarei örfiye be: annamesi Kongre _olimpiyat .seyahati 
mi iğzap etti hiç yoktan bir"Pe- mında sahayı terk edere - stad- tatbik edilmek üzere Manisaya, esnasındakı har~ketlerınden ~~-

Bugün: ASRT SiNEMA YA 
gidip kemali mu,., ffokiye ıle gösterilmekte olan 

nalti" icat etti. Halk bu haksız- yumdan dışarı çıktı. Balıkesire tamim edildi. layı Ulvı, eBdn, İsmet, Latıf 

1 
lığa karşı isyan ederken tribün- Nallıdereclc yakalanan şeyh Bur~an, A~aet_:in, Sabi.h, ~e~~l 
!erde, pistlerde umumi bir nef- Hakemin marifetleri Seyyah bugün Menemene sev- R:~hı, Vahı, Sul~yrnanı~elı H~s I BAL AYI 
ret sadası belirdi. . . . . kedilmiştir. Kutbü~aktap E&a- nu, Nevzat, Kadır, Bekır, Refık I 

Altaylılar yırmt ?eş_ını:ı, .o- dm hastalıoı ağırlaştı "üç beı; ve Sadi Beylerin badema Milli LGulüııçlü 'e ne~eh filmini görıııcğe giderseniz panıalonuııuzun 
Centilmen oyuncu ~uz~?cu ve 1°~~ ye?ıncı kda~ıka \ ser~erinin ı;ıı hareketiİe benim takımlara alınmamasına karara! ,.. 1eıc~lnizln düğmeleri •<il<üluncıye Kıdu 

a ırer go a ytyere a_tıyı ne ~1iika:11 olabilir ben masu- tına alınmıştır. Merkezi umumi kıhkabalarla ~uıecekıinlL. Muhasım tarafın centilmen buldular. Hakem yapacagını 1 . ' . h ' · · 'h b ı k · " 
b. .. .... d a mı tı mum,, dı)rorınuş. Maamafıh şe- ey etı .mtı a atı Y.apı. ara. n.~a lllveten·. YENi VARYl!TE PROGRAMI oyuncusu otuz ın goz onıın e y p ş ! -

sporculuğun şerefini gösterdi. · rirlerden yaralı olarak yakala- sete Alı Rana, kıncı reıslıge 
Topu Otuz ~tre a~ıg-a atarak 8 . b" . d 'k' 1.. .. nan şeyh Mcl1..-net Zeki her şeyi Aziz, azalıklara Müştak, Saffet, 

... ~ " ır ırı ar ınca ı ı go um uz H ·· " N 'I' d k ) ki 
hakeme ders verdi. itiraf etmiş, Kutbiilaktabın ala- u~nu, aı ı, ye e .aza ı ara 1 

Türklerin kazanması imka- kasını sövlemiştir. Fendun, Rıdvan, Zıya, İhsan, Bu kibar "jest" umumi alkış · , 1 
il k 1 d . nı kalmadığı zannettiği hır sı- Hadisede vazifesini yapmadı Ali ve Kamil, hesap müfettişlik e arşı an r. b 

Ihsan ilk golü yapıyor 

Oyun tekrar başladı. Bizim
kiler asabi oynuyorlar, Vehap 
topu uzaktan sürerek kaleye ha 
vale etti. Kaleci top ile yuvar
landı ve topu kaçırdı. Y'ıldınm 
sür'atile yetişen kıymetli santr
haf İhsan ilk golü yaptı. 

Hlikem hiddetinden sararmıs 
tı. Birind haftayım bitmek üze: 
re iken Hakkı ile Sezai yerleri
ni Rıza ile Barona terkettiler. 
Beş dakika sonra haftayım dü
düğil çalındı. 

rada sağ taraftan yapılan ir hü ğından dolayı işten el çektiri- !erine de Nusret ve Nevzat bey-
cum ileİsrnail Hakkı ikinci grılü len Menemen jandarma kuman !er sec;ilmişlerdir. Kongre meaa 
Vehabın güzel bir hücumu ile danı yüzbaşı Fahri Bey tahliye isine nihayet verilmiştir. 
de üçüncü golu yaptı. Bu gol- edilmekle beraber divanı harp- Ankara, 8 (A.A) - Spor kon 
ler herkesi hayrete düşürdü, Ve- te muhakeme edilecektir. Jaıı- gresinde yapılan intihabatta 
hap tekrar kaleye kadar indi to- darına kumandanı hadise esna- Fütbol Fedarasyonu reisliğine 
pu direğe çarptı, tekrar hücum sında alaydan istenilen kuvve- Hamdi Emin, azalıklara Fethi 
etti şahane bir surette Yunanlı tin gelmesine intizaran şerirle- ve Saim Beyler, Atletizm fede
oyuncularm elinden sıyrıldı ka- rin hükumeti işgal etmemesi rasyonu reisliğine Burhan, aza
leye inerken düdük oyunun hi- için daire içinde tertibat alır- lıklara Ahmet ve Tevfik Bey
tamfnı bildirdi. ken Kubilaym şehit edildiğini !er, güreş federasyonu reisliği

Panatinaikoslular çok güzel görmediğini, şehadete ancak ne Ahmet, azalıklara Tayyar 
oynayorlar muvaffakıyet hakla- müsademeden sonra muttali ol- ve Sadullah, denizcilik federas
n idi. Çok şuurlu oynayan bu duğunu söyliyor. yomı reisliğine Mehmet Ali a-
oyuncular kafa ile mükemmel Bugün Divanı harp ihzari iç- zalıklara Rıza ve Cavit, İskrim 
pasla:- veriyor. timamı yapmaktadır. Maama- federasyonu ııeisliğine Suat aza 

fih muhakemelerin hafi olacag-ı lıklara Rıdvan ve Kazım Bey-
Bir kadın çiğnendi Bakırköyünde b"r cerh muhakkak addediliyor. !er sec;ilmi:ı-Ierdir. 

Fenerde Odun kapısından ge Bakırköyünde Şükrünün kah HENDEKTE 15 TEVK1F Milliyet gazetesi idare 
çen lbrahimin idaresindeki yük vesinde oturan Mehmet Ali B. İzmir, 1 - Alaşehirde gizli mUdUrlyetl allyeslne 
otmobili Halime ismindeki bir ile Kemal Efendi kavga eder- tertibatla tekke hayatını de-
kadına çarparak yaralamıştır. !erken Halil İbrahim Efen - vam ettir.._"1 21 kişi tevkif edil- Efendim, 

iki sen• en ol Ünyon Harlk sigorta 
Başını Yarmış di bunları ayırmak üzere ara- di. le · d~· ı b k 

~lr etine 11gorto et 6ım un a ri a· 
Samat d t b N ya girmiştir. Hendek kazasında da irticala 51Iltn bu tere ltir l<aıa neticesi kt 

ğ yRa 'fa 0 u:an arka ahcı . a Bu sırada Hehmet Ali B. İb alakadar olarak, içlerinde beş 
mn a a at aga a V~·n mllen muhterllc olma>ı hurbile vaai-

' 
1 nm ~~ h' f d' · 't · İb h' T" .. · h" ·ı .. 

de oturmakta olan bahçıvan r~ ımd' ~en ıyı d1 .~lŞ, k ra d~ u~unhın .ısarh memuruk dl e mb u
1
- yet mallyemin mü~kül bir safhaya 

Eftim ile kavga etmiş, Nazım fe en ~ e yere userel tesa u- ezzın, a.tı?, oca ve l a m lu u girdiği ıırada mezkOr kumpanyanın 
ğ il . d'ği d 1 .1 en agır surette yara anmıştır. nan 15 kışı nezaret a tına a ın- bir haltı gı'bl kıs. bir mUddet zar-

a a e ne geçır 1 san a ya ı e p r 1 1 c h . . a d"l . 1 
wrarak Eftimi başından yarala h o hıs er, yara ıykı lderra pi aşa ~ış Bıhttll ttdan Trnenf~k ı. mı~ edr- fında ve gayetle t11hlltt göstererek 

tı asta anesıne a ırmış ar , dıc. un ar an ev ı ıımın e imdadıma yedfmHI n sigorta bıde· 

ARTilTiK'te 
Buyuk facia artisti 

~t~Hll ~WlNl~N 
Bu sene )&lnız bir defa olarak 

RAKiBE 
Seall ve ••rkılı fll· 
mlnde görebilirsiniz. 
Fıraatı kaçırmayınız, 

Türkçe ve Franaızca 
izahat muta•••ldır. 

İstanbul 3 üncü kra Memur 
luğundan: 

Bir borcun temini istifası i-
çin mahı:uz ve satılması mukar 
rer iki reis öküz ve bir reis mer
kep K. Saninin 14 üncü Çarşam 
ba günü saat 11 den 12 ye kadar 
Fatihte Atpazarında ikinci art
tırma suretile satılacaktır. Ta-

AŞK Teren nüm 
Tamamen Frına11.cı S<iılü fi 

Sahne '""" 

Robert Florey 
Mümeuılleri · 

Pıerre Bertın 
(Comcdie francaıse) don 

Baron Fils 
Saturnın F abre 
F arnand Gravey 
Y olande Laffon 
Jeannine Merrey 
Josseüne Gael 

Bugün heri.es • 
MELEK alnemasın 

gidip ;".!URAN \ll'nun şahe> 

olup sonderece •ilhiç ve mıle 
ve tımaşakirının başrın .. on 

kadar büyülr. bir b<)CCan ve al 
ile Wıtp ettikleri 

4ŞEYTA 
mz rl k • t l kavgacıyı yakalamışlardır. birinin üzerinde Şeyh Esadm llnt Umllen tediye oımet sureıUı 

Atinalılarn höcuma o a ra ı ıs eyen er Çakır Mehmet şüpheli resmi bulunmuştur. "fdlyed ikutadlyemin sılthını temla 
Oyuna Panatinaik08UJl çok İsmail ve Halil isimlerinde b. h KONY ADA BiR KAÇ ŞEYH etllllndeıı dolayı mezkar l<umpınyaya 

tiplerinin memuruna müracaat
ları iliin olwıur. filmini görmelidir. 

lllveten: l'OX JURNA 1. h 
hılllr dünya havadi~leri 

kuvvetli bir hlicumu lle baglan- ild tahıs, Galatada Anastasm ır şa ıs . YAKALANDI .. e mımlel<edıııls mümestili Türk 
... ı. Yeşil beyazlıların hepe! bilt dükkinma taarruz ederek, ken- . Merkez ~~~uru İ.st_naıl .Be- Konya, 7 - Burada bir kaç ıtcaret Bankuına kartı ıeşoktUraUllllll 
faaıla kalemize y(lldeniyorlar. dilerine rakı verilmemesinden yı yaraladıgı ıçın tevkıf e~ılen mevlevi şeyhi tevkif edildi. c:crtdd oliyılerlle lllftlJll rlco " 
Hemen hepsi atlet olan bu oyun muğber olmuşlar ve camları kır Ç.ak1r Me?rı;et hakkmd~kı !3-- lDAREl ÔRFIYE KARAR _ bilTealle ıeyidi llıdramaı ıylertm 
.. ,ıJarın akmlan pek seri. Buna mı~lardır. İkisi de yakalanmış- kıbat yenı bır safhaya gırmış- NAMESlNIN TAFSiLATI deadia Bolıı Anpl<lrll ıı1de 

'lbil bizim çocuklar bir tiir- tır. tirM. kum h" . . f Ankara, 8 - Heyeti vekile ---- Kem•I 
1 O M kt b d d h er un uvıyetı etra ın- . " ııl~~ yapamryor ar. yun e e e a anan ırsız da yapılan tetkikatta kendisi- ka~arı_ı~e~~e . 20 eyldl 923 

hep hızım nısıf sahada geçıyor. K dk"· .. d k' S Lü" . "fu k". d _, d • t b" tanhlı ıdareı orfıye karamame-a ı oyun e ı en - ı nın mı s agı ı 1.Alma ıgı, a ıı . 
1 

. 
1 

ka 
mektebine dadanarak wun za- yeti de meçhul bulunduğu, ge- sı." d ye ;sm gec;:ı ... ~~
mandanıberi kitap ve saire ça- c;enlerde de hudut haricine çıka nın esas ~ l ~e 1 areı 0 • ı 
lan hırsız Yorgi gece yakayı e- rılclığı tesbit edilmiştir. Bunun Y~ ınmt~ asın a .~lki~u !saksı-

IOION llT~ Altay iyi oynayor 
Bir müddet sonra kendileri

ne gelebilen Altaylılar iyi oyna
mağa başladılar. Fakat hakem 
bütün akınlanmızı yok yere dur 
durmak için vira bize faul veri
yor. Yirminci dakikada muha
ım taraf sağ acığı ile bizim 
antrhafın top üstünde bulun
alarından istifade eden hakem 

ır atı 1?;animet ittihaz ederek a
' himize penaltı cezası verdi. 

! · · · · Ça'- M hm ·· ·· nın ve nızamatı mu yenıp a-e vermıştı.- ıçın, "'r e et son cunnu- uhal'f hkA "d 
Yorgi mektepten şimdiye ka nün cezasını çektikten sonra, ra~.~eı~ m ~k amı 1 8k 

dar çalman eşyayı hep kendisi- tekrar hudut haridne çıkanla- ~eı 0 ıy:U e~am ~ ~e muva . 
nin çalmış olduğunu itiraf et- ~aktır. Polis, ayrıca Mehmedin f'at~~ okun.ur. a ;;-a ve1zaı miştir. Istanbula nasıl girdiğini de tah ı cı ı as enyeye evro u-

Halkalı ziraat mektebi çlftliğ:iııe 

ait !50 adet satma! koyunların sütü 
16 klnunusani 931 Pızanesl günü 
1&&t 15 de müzayedeye konulaco&m· 
dan taliplerin 300 lira depozito alt
çesile beraber yevmi mezlcOrda Hal· 
kalı mektebinde Çiftlik heyeti ldı-

N k'k ederektı' nur. -sın' e müracaatları iltn olunur .. amusa tecavüz 1 ~ r. Devletin dahili' ve harid em- •• 
Konyalı Halit isminde birisi Selimiye birinci fırka dördün- niyetini ihlal edenler divanı San' atkar Naşit B. 

Fatma isminde genç bir kızın cü alaydan 16 Teşrinievvel 930 harpte muhakeme olunur.,, MJllet tlyaıro.ıunda B• ıkfam 
ayaklannı bağlamak ve ağzına tarihinde almış olduğum aske- Kararnamenin altıncı madde TARLA KUŞU 4 perdt. Cu•a 
mendil ttkamak suretile namu- rl terhis vesikamı zayi ettim. ıi aynen şudur: gilnU gtındüz iki oyua (Kaldmmcı), 

Halk taraf~ir hakemi tahkir 

1 

suna tecavüz etmiştir. Müddei Yenisini al~~ağımda? hükmü .. " Hük.~eti asıkeriye, evvell 1 perdL (Sıblrbu) ! perde. 
edıyor umumilik Halidin yakalanması olmadığını ılan eylerım. tuzum gorulen eşhasm leylen C••a gt111ll ılqaıııı lıah Yahya, 

L-..._.<>u.. af irane ceza Altav. ov- ;,.· • + , • .. • • • • 

Mlllaı dyatrotunda buglla gllndüs n 
al<fam bUyilt protraa 

Naşit Bey 
Jı:aldın111cı clııa111 6 p. Gece; blyllı 
us lteyed ... Aldu ut >6 P. Slneıu, 
varyete. 

SATILIK ÇİFTLİK 

Büyükçekmeoe kazasında sa
hilde Anarşa ve Pırafça nami
le maruf yedi bin dönümü mü
tecaviz derununda konak ve sa 
manlık ve bin be§ yüz koyun 

Bugün sabah suı il mıtirı 

sind·· ıenıilAtlı liııler. 

Onumüıtkki pnz.ırt~ .ık, ı 

ELH.AMRA SiNEMA 

MADY CHRiSTIAN 
Ve 

JEAN .ANGELO yu 
IUl<t, mıı<lki zevk ve şcta 

filmi olan 

istiap eden ağıl ve ıthırlar ve (l\lon coeur ınc ıgnit<• 
tarlalar ve bostan derununda Tamamen Fran•11.ca suılu 

KIRALIÇAAŞ 

bir çok suları havi çiftlik, gene farkılı muazzam op rotte 11kd' 
Rumelide Hadımköyüne bir sa edec ktlr. 
at mesafede yirmi beş bin dö- ~~:::::::::::=-
nüm orman ve çayır ve tarla ve • , 

0 ulunan eın1as ıgn• meraları havi çiftlik satılık o- v 
lup müşteri olanlar Galatada Soklkıa bir elma• iğne bulu00 

Mehmet Ali Paıa Hanında 40 tur. ltoeyi kaybeden almak 
Süleymaniyede Askeri matba•. ~ 

nıımaı:alı yazıhanede. ~ziz Be- gındı Çurum meb'uııı , lunrr 
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RIKUL.ADE BiR TEKAMD~1 
YENİ MODEL 

ISTANBUL V t YET - . 11 

DEFTERDARLIK iLAN!!!!!.. 

TELEF'UNKEN 33 Wib 
.._ .... ---""' 

de alllze we oparlör •11nı maltl~.}Ji'!,d•d~1 
M o s a-t t a 1 a t ı o T a ~ i 1 i ~ ın u nı i s i 
lstanbul vilayetinden: 

.. 
'/ .. 
:,_;" . 
"t• • 

.. ... .... · 
. :.": ., 
. ·:~: .. ... .. 
.... ,:· 

14 Haziran 1326 tarihli kanun ahkamına tevfi
kan Fatih kazasında müsakkafatın tahriri icra 
kılınacaktır. Muamelei tahririye 15-1-931 tarihinde 
başlıyacak, şehir ve kasabalarda Mecalisi Belediye 
Reislerine ve köylerde muhtarlara komisyonun 
hangi gün oraya muvasalat edeceği ayrıca bildi
rilecektir. 

Müsakkafatın mutasarrıf veya müstecirleri 
mebaniyi tahrir ve tahmin komisyonlarına göste
rüp gezdirmeğe ve emlakin ahvali umumiyesine 

ed ve ciheti istimaline ve varidatın miktarına müte-8u altlzede dlldatl• p11•n ,,_,,., s a 
1 ı•d••indeltl l••lt•l•d• remlzllltllr. ı allik hertürlü malumatı ita etmeğe kanunen 

·1 E L E F U N K E N 
1 mecburdurlar ve aksi halinde cezayı nakti itasına 
' mahkum olacaklardır. Emlak sahipleri tasarruf 

senetlerini dahi komisyona ibraz edeceklerdir. 

BiRADERLER VE ş_şı~I 

~ ••• Ortaköy'de der.iz kenerınde ..... ı 
Genlt ve mükemmel rlhtımı havi 

Kiralık Büyük Bina 

Komisyonlar malumatına müracaat etmek iste
dikleri kimseleri huzurlarına celbetmeğe salahi
yettardırlar. Tahrir cetvelleri ilan edilecek ve 
ashabı emlake mutasarrıf oldukları emlak için 
alelinfirat takdir edilen iradın miktarını mübeyyin 
birer ihbarname tebliğ olunacaktır. 

Ecnebi ·mernlekctlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~s Kommerçiyala 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,IJOB 
(lhtiyat akçeJi: 

580,000,000 Liret) 
Travellen (8eyy.ı'11.ı 

çekleri) '.".<ltar 
J.iret, frank, ingili~ liraıı 

reya doları frarık olarak 
e·~ılan bu çekler sayssnde 
nereye gitseni7. paranııt ke
mali emniyetle taştr ve her 
zaman istel'S9niz dünyanın 
her tarafında, ~"lıirde, otel
lerde, \'apurlar.h, trenlerJe 
bu çekleri en küçük letliy,ll 
çin nakil makamınh k•)lı
ylıkla istımal edebilir3ini~. 

'fravellerJ çekleri haki'<! 
sahibinden ba~kı kimse:ıuı 

kulnaamayaca~t bir şekilıl~ 
le; lıp rn ılıl:ı.ı edilın:~:iı. 
..ıııİll .......... ~. 
İstanbul 4 üncü icra memurluğun· 

dan: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: 

7 

Çorum sıhhat n içtima! muavenet müdiri~ eti 
Neosalv,ıırsan 31-12-93 1 tarihinden itibaren ) irmi gun ınııd,Ictle 
mevkii münakasaya vazedilmiş olduğundan taliplerin şartnameyi 

görmek ve bu hususta daha ziyade tafsilat almak u;.rc Çorup1 v 

lstanbul sıhhat ve içtimai muavenet mtidurluklcrinc 
eylemeleri. 

SEYRISEF AiN 
Mtrk,z acenta: Galatı lıüprü 

flaşında; Beyo~lıı 2.162 Şube 
ıcenteal; Slrkeei'dı Muhilrdır 
7.Ade hanı altındı. Tel fon lst 
2740 

lzmir sür'at ı1ostası 
( EGE) vapuru 11 Ununu· 

sani pazar 14,30 da Galatı 

rıhtımından kalkarak lzmlr'e 

gidecek ve per~enıhe sabahı 
gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 10 

K. sani cumartesi 17 de idare 

rıhtı nıından Gelibolu LApsekl 

lnırıı/. I:ozcaadaya kalkacaktır. 

-- --·---
Bu pazar ak~:ın11 \'cınecıler 

DARÜTTALIM 
Salonunda üaruııalimden 

MUALLiM FAHRi Beyin 
talebesi Hanımlar tarafından 

KONSER 
l ler prr~l!ınlıe ak~ımı ve cuma 

günleri 

Darüttalim ve hafız 
Bürhan 

heretleri terennümssz olmaktadır. 

Ekler tiyatrosundan: 
Son nda musamer .. ı Yunan 

kumpanyuı. bugiın 14,30 da Elvıdı 
genelik. · ıkinci matine 18 de Oıello 
ve akşamı Mr. Nezrr ve Paraşkeı·u 
şerefine güzol dir komedi, yani\ 
aktım operet kumpanusı ıem<illt 
rlne haslıyor . 

B. O. Pangaltı Elmadağ• sokak ce- Satılık \'apur 
dit 143, 145, 147, 149 151, 153 No lı lsıanlıul llirın cı lfla Vlemurlu· 

, ımet \apuru bulunduğu !u d nim kagir iki hane ve alt~nda bo.~r~m 1 ~ n an, 
k müstakil üç bap dükkanı ve ustun \,ıziyette satılık olup 3500 Müfli; Z rmaı. llamamciyan e 
de odaları mü~temil fırın ve arkaların Iin.v,ı talibı uhdesindedir. ıc,dİlc ait olup paraı• çe\rilme•t 
da kuyulu arsayı ve müşterek gezinti Bundan fa1.!asına talip olan ne karar verilen. P•ngalııda llekçı 
mahallini ve ahırı muhtevi ve tamamı okağında 13 numaralı na tamanı 

t Ortaktıyde Divanıolu cadde>inde deniz kenarında ~·layer tütün 

~ ~irketinin işgal et~ekte olduğu 116 No. it klrgir büyük bina tUtün 

Gerek hükumet ve gerek mükell~fince ehem
miyeti fevkaladeyi naiz olan tahrir muamelatının 
sureti muntazamada cereyanını temin emrinde 
ahali tarafından muavenet ifasında kusur edil
memek suretile ibrazı hamiyet ve sadakate 
müsaraat kılınacağı kaviyyen memuldür. 

d k b. d' yu"z s•ksen lira var,;:ı ,"örmek uzre her l"İJO 
o uz ın ye 

1 
.... " n~ aparumanıfa mr\ cut kcn.::-1celcrın J ::i 

kıymeti muhammcneli gayri men- \ e nııizaycdefc i~tirnk etmek 1 -9.JI tarihinde perşembe günu saat 

deposu, mükemmel hastane, fabrika ve sair her tUrlil tesisatı ticari• 

yeye dverişll olarık kiralıktır, Gormek için mczkiır blnsdı bekçi 

1 lacı Ali ağaya, görüşmek için de Bebekte Yalı· caddr<inde 50 No. 

sahllhanede mülga ayand•n Faik Beye muracaat edilir. 

••••••• • Tel. Bebek 32 ........ .. 

lüta~ya orman nıO~irli~in~en: 
Kütahya vilılyetinin Gediz kazası dahilinde vaki Karapınar dev

let ornıanlııdan kat"ı işletme plnm mucibince \'C ~cııtd llıl0·288 

metre mlkAp katolun mak şartile lıeş senede 8051-4-10 metre mik
ap gayrı mam!\I kara ve sarı çam e~carı beher ın:tre miHlıı 661 

kuruş bedelle olbapdaki şartname ı e mukavelenamesinde münde
riç seraiti mevı:ua dairesinde 28·1-931 tarihine mii>adif çarşambı 
giinu saat l 5 de ihuk edilmek lizre ,1 l gkn ıııU<ldetle ,.e kapalı 
zarf usulilc müzayedeye konulnıu~tur. Müzayede 661 numaralı 

Üi katı un ahklmı umumiyesi daıresi'.ı'.le . icrn _edilecektir'. Tali~. ola,'ıl:t~ 
rı11 bir senelik bedelin yilllle elim nıslıctıııde dcpozıto 'cya tcmı 

ıııt- nat mektubu ile şeraiti tcahhüdiycyi i[aya vaziyeti maliyeleri 
mtbait olduğuna ve orman işini ba~arabilecck malumat 'e kud· 

rcte malik bulunduklarına dair ticaret odasından ıııusaddak -"'.'.'~
iki ihtiva eden tekli!111melcrile birlikte Kütahya orman mudurı
yetinde miite<ekkil miızavcde ve ihale konıisyontına H ı~l\ıkavele 
ve şeraitl ıınl~mak bte\'e~Ierin de eyyamı miızayedcde (..edı.ı or· 

ııı n ıdaresile Kütahvu: Eski~ehir, lsranbul. Ankar~ orman mutlu- 1 
riıetlerile lktısat vekaleti orman ınüdi.lriyeti unıumıyesınc nıuraca- / 

a. e\'lemeleri illn olunur. 

• * * 
Küçükpazar tahsil tebli~ memurlugu namzet· 

liğine tayin edilen F erıt bey henüz işe başlama
mıştır. Üç güne kadar müracaat etmediği tak
dirde müstafa addedileceği ilanen tebliğ olunur. 

kulatın yirmi dört hisse itibarile on uzre 12 ikinci kanun 93 1 on burukıa mahallinde 'e Calaııda 
dokuz hissesi. 

·· tarı" lıı"ııe nı. 1· 1·,~tiif pazartesi Ceneral hanındo mevcut vazıhane Arttırmanın yap lJ.ca~. yer, gun, " 
'~yası da ayni tarlh•e saaı on doınce. 

saalst"nbul dördiıncü icra dairesin- p,unu levazım ı.uızayed ko· •çık artırma sur ·ril . satılacı~ındao 
31 13 ·ı· 15 30 misyonıııı3 mur~caatları. ıalip olanların mahaliınde hazır bu· 

de. 29 - 1 - 9 t. s. ı a , :~=~==:=======~ a kadar. - w: 1unıcak memur ın:ı lllu c1at etme r 1 !eri lldn olunur. ı - İşbu gayri menkulün arttı.r- SADIKl.AlJE BIRAD~:RL~;R -------• 
ma şartnamesi 17 - 1 - 931 tanhın \ \ l'l"RLı\RI Fslih <ulh uçu" ·u 1 lıık•Jic; '·•\<im-
den itibaren 930 - 365 No. ıle İs- , , · f· , . . ll~lnden 
tanbul 4 üncü İcra dairesinin muay- KAR:\ Pi.!\ 1. \IU.\ f z \\! TeınurıJj mah:ıllesln n şerb ırl 
Yen numarasında herkesin girebilme- \'!: 1.l'K' l'ı)ST \Si • 

sokaıı;tndı ;ı numoralı hanede mukl· 
si için açıktır. İlanda yazılı olanlar- DumJu Pinar me iken ıcfaı edc.ı Faınıı Ilı! 
dan fazla malfimat almak istiyenler, lı:ııııma 1Jd1111 v rJset cdnl r n ç 
isbu ""rtn•meyc ve 930. -. 36. 5 do.s-

3- \"&i'UHt Pa , j!uni1 ın::ı.h zJrrı ıdı ve alacık 'e borçlu 

1 
ya numarası ile memurıyetımıze mu- ı ı !\. s:,ni z.a r akıa·nı olanlrnn bir malı ı>rfın<h I' ur 1 a-
racaat etmelidir. 

Si k 1 hl d 1 k ti atl!r' ve alc<i halde k n· ıı n ı aa 2 - Arttırmaya iştırak kin yukar- r ?~ n ımın :.ın ıare e ~ 

b · ( Zon'!uldak, ı"nebolu, A"a". cık edeıı ınuaındtnln ifa nlunuc ı~ı a 1 d• yazılı lcıym tin yüzde eş temınat ,, , ,, 
gösterilecekti . Samsun, ordu, Glresun,Trab, kadarsnm malumu olm•k u ·e 11n 

olunur. 3 - Hakları tapu sicilile sabit o1- zon, Sürmene l~ize ' 1 loy ... > 
mıyan ipotekli alacaklılarla digcr aıa yr azimet ve avdet edecektir. 
k•darların ve irtfak hakkı sahipleri-

Tafsll&t için Slrkecldı Mey· nin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilan menet ~anı allında aceııtalıtı 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde mUrııcıuıı. 1 el fon:lıtanbul 2134 
l.:'Vrakt müsbitelerile birlikte ınemu- lıııa•--ım--•••Eıı 
riyetimizc bildimı !eri icap eder. Ak SOÇETA IT:\L YANA 
si halde hakları tapu sicilile sabit ol- Dl SER VbT \!ARI f'l \ll 
m•}'anlar satış bedelinin payla ma-
sından hariç kalırlar. ALB.\. 'IA \ant,. 

4 - Gösterilrn günde arttırmaya nı l '.l kanuntı 

iştirak edenler arttırma şartnJ.n1esi!li sani paz.artl:-i 
okumuş ve lüzumlu malümatı almış 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve (,'eJ;\ııik, Yolos, 
itibar olunurbr.Üstündebırakılan gay Pire, Patras, J\a 

Darı'" ,;.. mtıdiriv~ıinden 

;\hıc~st!sc\C ~·sar. qJJ na .. 

) ct"1t' kadar iktiza t'drn o ç 
bin !,ilo ;ı:ıt:ıtcs 3 şıılıat rı ı 1 
salı g.ınü nt on uçte k p lı 

zarf mulile mıınaka -ı-ı kra t•di 
leccktir. Talıpl»rin tem· •at ık
\"Clcrile mur.ı. ıatlarL 

* * * :\lu C>.)C hir c ın ıdd ·t-
le ı.t ~.ı c lıın k:lo JW1llQ 

lstan~ul ~nnırütleri mu~alaza nıü~iriJe- ı 
tin~en: 1 

Bromural ·Kholl• tabletleri dünyada en ziyade müteammim• 
~sap müsekkini ve milnevvınıdır. Bu müsıahz.ır milyon~ 
larca vakada ıecr~!>e edilmışlır ve hergün bınlerce doktor
lar taratından tavsıye olunmaktadır. Alındıkt:ın 20 daldka 
g~~er geç.,,ez. şayanıhayret olan müsekkın lesiıini gösterir. 
Uzun uman a!ınsada hıç bir zararı yokıur. - Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrıka;ı Alman· 
yada Rheın üzerinde Ludwigshalen, de KNOLL A.-0. d!r. 

ri mcnkulünbedclizamanınd.a verilmez 
se ı:;ayrl menkul ikinci bir arttırma 
ile satılır ve bedel farkı ve mahrumka 
hnan yüzde be~ faiz ve diğer ~arar
lar ayrıca hükme hacet kalmak::nzın 
mcmuriyetimizce alcıdantahsil o!unur 
Snumualı lıkradaki ,.art tahakkuk et 
mek kaydile üç defa bağırıldıktan 
:mra gayri menkul en çok arttıran!n 

üstünde b:rnkılır. Şarı tahakkuk et-

tanh "•poli, :\1· 

ar>ilyıı ·ve (Ctnoıa)yt! gi,:c ... K· 
tir. 

A L: '1Ziunc \ apuru J;; k:\

ı ıu~ u-aııi Per~eıııhc ( Burr.ız, 
kfüt< ncc 'c Ocksaya gidl'ce\ıır. 

un" ı ı ı- \J.! 1 çarşamba u 

s.ı.tt o u,-tc kapalı zarf ısu! e 
munaka>ası ıı.:r t cdılcc,·ktir. 'J ı

hplcı n tl'mı ı ._ tkç\.:l:r~lı· n 1• 

racaatl.m. 

.. ~ 
uııl 

l Hlll bazı tekrrııntı · ı - (,umriik muhafazasının 4 ııumara ı mı · 
1 

. 
, 1 k k i --rı·l\'"l kııııu mıı-tur ı lıc k ''·an td·niratı 20 gün m·ı kici e :ıçı ır. 1• ·.' • .. • 

2 - Şartnama, rnreti musaddak:ılan muhaLza ıııu,:url·ığundeıı 
alın ıcakttr · · · · k' 

. · . . · d <JJ ı ,cncsı ı.-ın~ı d-
; - Kırdırma muhafaza ınudurıu"•ın c · .. 

.. .. l ~ le icn c«!·k.:.:.,cıı. ııı , ı n 14 uııcu çar<anılıa gunu s.: .. t • t ' · ., 
' . . .. ., J..kat "nTnınclcrı•t! 4 - l>teJ..lilerin sartnaınt·sıııı ahıra~ nıU\ a n • · l· ' . ı· . et. h'llır bu unnıa an. turıwıil t birlikte belll gün , c s:ıı tte ı.ı ıc ırı) e e • · 

~lı. ce ıi dı';ıtt · 2450 a kt te'gr1f direj);i nıun.ık.ı ai alenıye 
;;UrLtilt.• llılı. ık.t":ı ;t \';t l'cdi'ıni~tir. 

'.\luııabsa 1 <ı l-'l,J ı tari'.ıinde saat on dörttt! yapılac.ı'rnr. Ta· 

mezse arttırma geri bırakılıp alıcı ta
ahhütlerinden kurt'.l.!ur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya ikin
ci olmasına ve gayri n1cnkule tlallfık 
eden k<'nuni hakka ve SJtışın tarzına 
göre diger şartlar. 

,- ~' - ~~-~;. .. ..-: . . . "~ .: ·, -- ~~ 

!iplerin teklifıı :·nı ı,ciie ·~ 7,S nisbetindeki teminatı mu\akkatayı 
ı lw7 ıııııtliııi ..ete ıııtit ı l:~il J..onıisyoııa tenli et.ııeleri ve şartna

meyi ı:imııch i·tiyenl:rııı her ı;üıı ba~ müclüriyct kalcmınc ıntıra~ 
racaat L'I k ıncleri il.\ıı olunur. 

Müterakim vergi, belediye. vakıf 
icarcsi mi.ışteriye aittir. Birinci arttır 
rr.ada mezklar hisseye· en ziyade üç 
bin liraya talip çıkmıştır. . .... . , 

l~J~K TllllH~ rif lN~~~~ 
YENİ TERTİP BAŞLl'\'OR 
l. et KEŞİDE 11 ŞUBAT 19:~1 

yeni planda 3 ve 6. cı keşide!erde büyük 

1 t. varcı' ı r ikramiye er ve ayrıca amor ı 

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

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

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

F"'·r- "I · :··ı· .. n ınılr ·ırıı· nı'nd~n· . Uı.1 u .... ,ı 9 Ub 1 

Arttirma ikinCidir en ziyade arttı
ranın üzerinde bırakılacaktrr. 

Yazılan mezkfır 19 hisse yukarda 
gösterilen 29 - 1 - 931 tarihinde 

Y , hel'ılarınm a"tısı üc jtatbik olunacak ve mecuru lıita İstanbul 4 üncü İcra memurluğu oda 
, , • cciii me:cani olmak ü mı müddette 110 1 ı aslisinde tes- sında işbu ilan ve gösterilen arttırma 
ıe:-ı.: i<l::.;c·si münakasaya vazedil !im edeccgine kar:,; ılık olma!: ü- şaı tnamesi dairesinde satılacağı ve 

miştir. 

Ü ere ti o' an kısmından alına
! cak bed~ l müteahhide aittir .. 

i Bu hususta Evkafa bir guna be 
del tediye edilmiyecektir. Yal

nız helaların sureti idaresine 
ait şartname ahkamı tamamen 

zere (500) lira temi•ıat yatıra- ikametgahı meçhul hissedar Madanı 
ı-ak mecura teslimiPde müteah Ant11vanete dahi ihbar ve ilan olu-
hide iade edecektir. Talipler n_J_r_. __________ _ 

her [:Ün şerati anhmak üzere Istanbul 4 üncü icra memurluğun
levazım idaresine ve ihale tari- dan: 

hi o
1
an (19 - 1 - 931) Salı gü Beyoğlunda Pangaltı mahallesinin 

nü saat on dörtte idare encüme Elmadağı aokağmda cedit 143, 145, 
nine müracaatları. 147, 149, 151, 153 No. lı üç bap dille· 

-- -- kiinı ve iki bap haneyi ve maa arazi 

Btı lıabi• ne:dt> 
size tarif edilmez hır rahatsızlık ve· 
rir; ne işe otdt zevk ve .:tafaya ı~ta.b. 
brakmaı. 

GABA tableUeri duhal senr.J,. 
tir. nrfe~ borulannı drzrnfektc- cJer 
ve çolc hoş bir surclte sizi ra!ıal!iı· 
lıklan kurtanr. 

Bır ku1:JJa ll~ııl1~n 41.)li t.:ıbl. \3r. 
Hrr ecunc ~c tal J~po' nn:ia. 

ahırı ve müşterek gezinti mahallini 
muhtevi odaları bulunan fırının his
sedarı olup ikametgilıı meçhul M~
dam Antuvanete: 

Hüseyin Efendi kızı Fatma Hanı
'"''" Raif Efendiden borç aldığı (dört 
bin lı·.ş yü'-) liraya mukabil balada 
adresi yazılı ve (dokuz bin yedi yü• 
seksen li:·a kıymeti mulıammeneli gay 
ri mcnkul.ltın yirmi dörtte on dokuz 
hissesi mumaileyba Fatma Hanımın 
uhtcsinde olup mezkiir hisseye birin
ci arttırmada en ziyade iiç bin liraya 
r-•ilteri c!kmıştır. Arttırma ikincidir. 

'. :~~-·· ') ı ı·ı,· ·,,. dif Pcr 

Koıı>tarıt.no:ılli '<tpuru 15 
hi1nuııu:-;uni Pl'r~ı.:tnhe (Napc.>1i, 
:lhır ilyn \C Ctc.ıvaya gilkcl' 1t
tir: 

Tabililt için Calatada merkez 

rıhtım hanında umumi acante

sine miirnc;ıat. Tel: l'eyoglu 
771 - 772 ve ya Beyoğlumla 
Perapalas altında Natta Na5YO· 
nal '] [irki~ turist a,·ena{yc 

l'ekfon Beyoı;Iu 3591) ve ya 
Tokatlıya n kar~ısındıı beynelmile 

yataklı vagun kumpııııru,ıuıı 
Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 

lstanbulda Emiııöniıntle lzmir 
wlağmLla 8 Numrada aceııce 
vekiline muracaat. 

Tel. lstanlıul 776 

Hali Tasfiyede 

inşaat T. A. Şirketi 
1 lali ıufıyedc lnşaaı 1 ürk Aııonim 

firkctl hissed•ranının !O şu hat 1 <ı,H 
tarihine müsadif s lı gUnU S38t on 
1'eşte Gılııada Kıramusıalap şı 
caılıle inde 149 nuınerolu Ovagim
yan ilanında 4 üncu kmı şlrktt n 
merkezi idaresinde sureli fevkalldede 
vukubula.:ak içtimada hatır bulun
maları rica olunur. 
MUzakeret ruznamesi: 

Ticaret kanununun 457 ıncl mad· 
dc,ine tevlıkın şirktlin sureti kaı'i· 

) LJe tlsfiyesi ve t:ı!ı.fıyc memurunun 
ibr ısı. 

(; ·rek asalc-tcn \·ı..· Rtrk c \ ekla 
L ıen h<ycıi unımııiyeyc iştirak 
tı'~bilmck için biss d>ran n llal:al 
:.! ' . i ~S!'~ ~ nıa ık tılmol ı n \ c hisse 

* * • 
:\lıie"cye lıır Mc mucidct e 

iktiza eden dôrt bin kılo lı.ıı 

zin ı e lıiıı kilo 'nkım a t ı 

,ııhat !IJJ paıar 1-:"'ıu s.ıat n 

uçt ·ıpalı z,ıd tı u1 fı> mlıı t• 

J.,ba,ı ıcrıı nlilcn·kt· ·. l'uliple 

r:n tenıin:ıt 

atLtrL 

* * 
~luc ,~,eye lııt< ~ne mıidı.l ·t 

iktiza eden be~ ) ı.z (,i'u 
01'11 

sıız l!r.ıı "i!.' 2 ~ulı~· ııJ,) pa 
tt·si g-ııİ•u -:ıat on ııı;te l, ·l Iı 
urf ııNılılc mı na ı ~'ı i ·ra ı 

lc~t:l.tir. T:ılıpleri~ t ·:ııin~t a • 
çelcrilc muraı:.ıatları. 

Üsküdar Hukuk Iia1 .im.1·,,iı 
den: 

Beykoz kazasının l\ıurat 
yesinden Hasan kı.ı Fatma 
ıınnın ınezktır karyede s 
kocası Hasan oğlu Ahmet 
hine iltame eylediği bo~an 
davasının yevmi ınulıakernes 
de müd·laaleyh Ahmet A 
mahkemeye gclmediğind 
tahkikatın gıyabınJa icra 
kanunu medeninin 132 incim 
desi mucibince bir ay zarfın 
hanei zevciyete avdetin.in iht 
rına ve ;htar ve gıyap kararın 
ilanen tebliğine karar veriler 
muhakeme 9-2-19 l Pazar 
si sa<ıt !O - 30 a tali< kılı ı 
oldugund:m mumaileyh A ı 
Aganın bir av zarfında h 
zevciyetc m det ctmcdığı 

; 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

Gazi Hz. nln Ankarayı tefrlflerlnde ıstlkballerlne ait intlbalalar 

3 günde 
Dişleri 
Derece derece 
beyazlabr. 

Kolynos'un muzadı 

taaf/On klJpOtfJ, kuru 
fırçasının kendine mah
su.s ltknili saytıinde 
dişleri hiç bozmaksızın 
ve dah• btyaz kılarak 

ıemlıler. 

i 1 

Sararmış d~ler bütün ınlmllliğl doldurur. Ve btıtiln sarormış rabıtayı 
izale edtr. Be~ız dişler ise teshir lııle eder. Kuru fırçanın kılları dişler 
eder. Böyle iken yine dltltr bakım· ıralınnın ve boşluklarının temlzl•n-
<ız bırakıldığından 5trt bir tıbıka meıl için gay•t müsaitü. Bu serin· 
ti• kaplınaııştır. Bu ıabıka, dişlrre lendlrlct köpük, bürün saurnıış tı-
lenı bir manzara verdigl gibi tütün· baka üzerinde icrayı ıeıir ederek 
den ve yem•k artıklınndın lekelen- tamamen ıemlzlrr ve blltiln diş ıra 

miş ve ren~slz bir hal kubederler. tarını yıkar. Bütün mikroplan lılAI 

Kolynos, bu tına tabakayı kaldırır. n ağızdaki hamızarı ddedtr. Tam 
Yarım sandın miktarında Kolynoı üç giln zarhnda Kolynosu tecrübe 
dış mıcunu kuru bir fırçı üzerine cdinlıı. Dışlerlnlzl bembeyaz kılacak 
konarak ıgıza alındıkta bımen bütün vı ağızda temiz ve serin bir lezzet 
ağıza mundı ıulfiln bir köplik ile bırakacaktır. 

Umumi deposu: R. FARAGGI, 
Yeni Volto Han lstanbul 

·<, JUBO L.--. 
Dalma sıhhat 0-
zere olmak rçin 
her akşam bir 
komprime (JO.. 
bol) alınız . 
Parla hastaneleri 
müteahhitleri 
ŞATELEN 
• MUESSESATI 

BllOmum ecza
nelerde satılır. 

JÜBOL: 

Barsakları yeniden 
tamir ve ihya eder 

rNKIBAZ 

.L TİHABI EIA 
USRETİ HAZIM 

MİGREM 

Baiıırsakların nazımı olan ( JÜBOL ) inkıbazdan mustarip 

olanlara mvayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

'd' teslihat m=·r~-- -·d sonra Fransız u.-·· 
ı ı Cünki.i mn· tır. Bun an 

SiN 
Jlilliyct 

lngillz ve Amerikan tayyare gemileri ile methurdur. Amerikanın Saratoga tayyare gemisi s-0 
gilnlerd~ kendisinden bahsettiriyor. Bu geminin ahiren yapılan manövrelerden avdotlnde alınan 
bu resim geminin cesameti hakkında bir fikir verebilir. iki bin zabit ve milrettebatı olan bıı gemi 

•• 

tam sek•en tayyare almaktadır. 

bilumum otomobil 
döşeme atelyesi 

\e 

ve 

m lÜJ'\t ~ 1J=i1 ®15§5§ O ~D 

Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris !:oya müesseselerinden diplomalı 

ziyaret etmeden evvel başka yere mürac:ıat ctme\·ini/. 

Taksim kışl~sı geçidi No. 9 

•FiKRi 
ITIMl~it 

CU~l.\ 

9K. SAN! 931 

TEVF'iK 
MlKiNi~ ve 

yo 
ond 

f 
.. deb 
~~e 

Mektebi 
i ih 
ldiği 

Müracaat ve kayıt mahalli: -:_ti 

aksim' de ~ Cumhuriyet abidesi karşısın~ t~e 
Melııebi arıyanlar• ~lr ko)aı nı k 

olmak için Tok!iın'de berke . le 
kolayca g;irelıilcceıti bir yerde ~ır, 
müracaat ve ka},t odası aı'!'.lfun 

Bund•n sonra her husus ı\lıe m 
altkadarlann bu odaya mürac131~. M' 

53 üncü yeni tedotsat de>'ll'n 
sinin derslerine 12 kanuru- ıy.e i 
pazarte!I günü saat 18 de b•: a v 
nacaktır. Acclo edilmesi. · i 

ilci şoföre ihıiyaç var , 1 ır. \!ılık is 
teblmlzden şohadeınnmc~i ot:ıııl hayı 
tercih edilecektir. den 

Müracaatları ve b nd•n so eti 
ı, anyın şolıırlerin d~ i;imlc ve e 
kayıt ettirmeleri. iYde ·-~::><>O<>«:ı<><><X:X G XXX>=::x>::x>:O<>O" 

Türk fabrikatöı· ve 
şirketlerin 

nazarı dikkatine! 
'ün 

Pariste (Türk ithalat ve ihracat müessesef~:~ 
Fransada daha tanınmamış Türk fabril< ak 

ve şirketlerin Ajanlığını kabul eder .::i 
. 

A lresı Kemal Bey S Boulevard 

av el 

des italie ~; 
Paris ttiğ 

~~ ~ 

Ist,ınbul ithalat gümr'n~z 
ğü m üdiriyetinden: ··e: 

'Katran Hakkı Ekrem Adet Nev'ı !\!arkası Numarası Kilosu ,,.,,ı ;~: · 
Paket 844 791 K G kıjm~tsiz fld"•': k fabr 

Oksürenlere: 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Ku11ıhk, zaJiyeb umunuyc- •c
ıinir Nh8bı.zhklarnıa karfı bin· 
ltrcı doktoı-lar tarahadu tav•r 
!t edilen 

enoferrato 
kuYYıtt ilacını dGnya11111 llır ı ... 
rafında .. ııdeler '"' çocalı.lar 
büyilk bir meınnanlyeUe kullan• 
rak · pek btlyllk laidc 16rmclrtt· 
dirler. Her tcıaeede bulunur. 

Hiç 
0

beklenllmediöl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare piyango bile 
ti almakla kablldlr. 

Onun için: 

T!lllBE PlllNG~S~ 
BiLETiNi ALiNiZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANU~U
SANl 1931 DEDİR 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca 

" 50,000 " " 40,000 " " 25,000 " 
" 10,000 ,, liralık ikramiye ve 

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

lsıanbul orman Başmüdüri)'eılndtn 
taşra orman müdüriyetlerine peyder
pey gönderilecek olan ve boheri beş 
kilodan yirmi kiloya kadar 11kleıl 
bav! bulunan delaıir ye tezaklr ve 
sair evrakı mııbuayı ıııuhıevi denk· 
!erin kanevlçc ve içlerine konulacak 
anbalaj kA!';ıtları :\miline alt olmak 
üzere ilst ilste beh<rl ~3 kuruş be· 
deli muhammen üzerinden bermucibi 
karar 18-1·931 pazar gOnüne kadar 
münakasaya konulmuştur. Bedeli 
mezkOr ve daha tenzildıla imaline 
talip olanlann yevmil mezkörda 
saat ilçte Defıedırlık binasındaki 

müzayede ve münakasa komisyonuna 
gelmeleri. 

Hayrdapaıada müsadere malından 
behermetro mikAbı on beş lira be· 
deli muhammen ile müzayedeye 
mevzu 18-577 metro mlkAba muadil 
43~ adet kayın kerestesi ile behtr 
kilosu 80 kuruş muhammen btdelll 
212 kilo cebriye alı müzayede müddeti 
lf-k!nunu~anl 931 çarşamba gününe 
kadar temdıt edılmişılr. Taliplerin 
Haydarpaşada orman muamelat me-

murluğuna ve yevmi ihale olan 14-1·931 
carşamba gUnU saat 14 te ÜıkUdar 
kaymakamlığını müracaatları. 

İstanbul belediyesi J 
ilan lan .... ~ ...................... ~ .... ~ .... 

lstanbul 'ıelediyesinden: Be· 

deli keşfi 202 lira 74 kuruş 
olan Kasımpaşada Caıniikeblr 
Taksim suyu çeşmesinin tamiri 

açık münakasaya konmu~tur. 

Taliplerin şartnameyi ve keşif 

evrakını görmek için her giin 

münakasaya girmek için ihale 

günü olan 2S· l ·93 I tanhinde 

16 lira muvakkat teminat ılı:-

çelerile encümen! dai mlye mü

racaatları. 

Az kullanılmış otomobil 
alıyoruz 

Dörı kişilik 509 model fiyat 

veyahııt bu tipte satılık otomo

bili olar.larln Ankara caddesinde 

No 151 l\.lişlen otomobil l•stik 

acantalığına müracaatları. Tel, 
t .. t)(\ 1 c 

1 

7 
l 

1 

1 

4 
2 
3 
5 
2 

1 

620 

1 
2 

3, 100 s ·~at p .. rçası nlu 

" 
127 1726 3, 100 sun'i i ~ek danıde e 

,, Muhtelit muhtelif 63, 30,) t.rnak cilıhı ıı T' 

.. 694 1907 8 Ayakkabı, iç çı.rııfnev 

.. 6173 

.. 84 

164i 

18S 

şapka, mlistam~ı r e 

•. SOO Haşarat iıi!r.na ıııılfy 
pompa nali 

, 7 :SO Hasarsı7 pamuk 
sun'! İpcı, ipli~. 

Muhtelif muhtelif 47, 3!'> Sun'l ipek şerit u 
,, ,. 37, 900 ipek mensucat tir. 

,, .. 
., .. .. 
" 

,, " 
Parça ,, ,, 

Çuval G N ,, 

Parça FAC bilt 
/ 

,, 

.. 
adet 

paket 
adet 

.. 
" 

" .. 

" .. 
.. 
" 

7, 400 
20, 350 
42, 400 

60 
17 

• 

ipekli pamuklu rn<~ 
ipek mensucat aka 

ıe 
Sun'! ipek şerit f 

Kabuklu amerikan , yl 
' a 

nümun~lik mensuc'letı 
çalan tar • 
Muhtelif iplik nsa 

2 adet .. .. 

Nümunelik muhtelli fy 
gümrüksüz . m 
4 şişede kundu;. b< ı 
Tabaklanmış keçi pilnu 
Kunduz derisi 

10 teneke 
" 

223 adet .. 
2 .. 

.. 
ti 

" 

sanayide kullanmaJc ıel 
bozulmuş tereya~ı ıru 

kilo 945 Biçllml~ çam tahta!! ' 

,, 196 Benzin motoru sil T" 
korter ekzos borusı' af 

2 sandık C. M. 4198111 " 506 Tahta karyola ak;:ı lç y 

K. G. r·l 

parça 

ı paket 5412 1126 2,800 Mibtah1.aratı tıhbiyı ıı:r 
ı ,, 24 ı 843 kutu ,, ,, hiç 
Baıtda mulıarrcr 24 kalem ·~yanın 10-1-931 ve 12.1-9.JI kti 

hinde lstanbul lthalilt gıimrüğil müdirlyeti satış komisyonu Tü 

fından bilmüzayede satılacajtı llıln olunur. ..ı. 

ııım----- ra Devlet Demiryolla i:~ 
id~res!Jlanları ,~a 

Devlet demiryolları umumi idaresinden: '!: 

Anadolu· Bağdat hattında meri saman nakline mahsus sO'ila 
numaralı tarife tenzilatının 35 inci kilometrodan başlamak si he 
daha kısa mesafelrre teşmil edildil!i llAn olunur. lıde 

• • • ny 

H. P, mağa7,;ı mHdürlilğilnden: ~~! 
idaremiz için mubayaa kılınacak olan 47 kalem muhtelli · i 

zemenin pazarlığı (12· 1-31) pazartesi günii icra edilccekıl,'·r: 
zemenln müfredatını görmek ve izahat almak için cumarte~' !li 
günleri H. P. mubayaa kısmına müracaatları ve teklif olun•:, 

zeme hakkında nümunc ita edilmedikçe Hatların n;ızarı ıl 
'ı'ın~m ırncajtı i!:ln olun·ır. 


