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Elli altmış yeni azanın mec
lise girmesi de mevcut azadan o 
kadarının liste haricinde kalma 
s:ı suretile değil, bazı meb'usla
rnı idare hayatına iade edilmele 
ri, diğer vazifelere tayin olunma 
ları suretile temin edilecektir. 
Meclis azalıklarında son gün
lerde gerek vefat, gerek diğer 
vazifelere tayin sureti! epeyce 
inhilaller olmuştu. Bu mahalle-

(Devauıı 6 ncı sahifede) 

inhisarlar., ------Yeni memur alınmı
gacak ve k1:1drolar 

hüçültiileceh •• 
ANKARA, 30 (Telefon) -

Dev:et inhisarlarına yeni me
mur alınmaması mezkiir inhisar 
idarelerine tebliğ edilmiş idi, 
Mevcut kadroların tasarruf mak 
sadile daraltıbıası lüzumu da a
hiren bildiri:mi~tir. 

Talat Bey 
Tekrar C. H. F. na 

girmek isteyor 

Talat Bey 

ANKARA, 30 (Telefon) -
Serbest fırka umumi idare hey'
etinden Ankara meb'usu Talat 
B. tekrar Halk fırkasına dahil 
olmak için müracaatta bulun-
muştur. 

Hadise çıkaran 
Serhesçi

lerin muhakemesi 
BURDUR, 29 - Mefsuh 

serbest fırka lehine niimayiş yap 
mrş olmak ile maznun yüz elli 
kişilik bir kafile, muhakeme edil 
mek üzere Antalyadan Denizli
ye sevkedildi. 

Mevkuflar arasında mefsuh 
serbest fırkanın Antalya teşki
latına mensup olanlar bulundu
ğu gibi belediye intihabı esna
sında asayişi ihliile matuf tahri
kat; yapmış olmak ile maznun 
olanlar da vardır. 

Bugün hava açık 
olacak 

lkincf lnönü'nün kahraman mııza/Jerı ve uarp ctphtsi kumandan, 
ismet Paşa maiyeti erkfilıı fit beraber istasyonda .. 

ikinci lnönü .. 
düşmanı değil, Türk milletinin 

makus talihini de 
yendiğimiz günün senei devriyesi .• 

ikinci lnönü, yeni Türkiyenin kuruluşunda 
ikinci temel direği olmuştur •. 

Milletlerin hayalında öyle içtimai de iken, daha binbir mahrumiyetbı 
ve ıiyasi büyük hadiseler olur ki ısbrabı içinde kıvranırken, (lnönü) 
onlann yadı, o milletin Iİ§i için en nde kazandığı bu ikinci zafer, bu gün 
müşkül anlerde bile birer kudret kay kü Türk devletinin, buırünkü feyyaı 
nağı olurlar.. Türk cümhuriyetinin ikinci temel 

Türk milletinin son mücadele ve direğini tetkil ettiği için çok büyük 
inkılap yılları, Türk milleti için bu ve hayati ehemmiyeti haizdir •• 
gibi kudret ve azim kaynaklarile do- Bu zaferin de, birinci lnönü gibi, 
ludur.. ne kadar ağır ve ne kadar ırüç, aiyasi 

Türk tarihinin bilhaHa, bir dengi ve askeri şartlar altında kazanıldığı 
daha bulunmayan bu safhasına ait iyice dÜ§Ünülürıe, onun eşıiz değerı 
ibretle, dersle dolu olan büyük hadi- o zaman anlaıılabilir .. 
seferin yıldönümlerini, zamanen ken- Onun için o büyük lıidiaenin ne ' 
dilet"inden uzaklaşıldığı niıbette ba- gibi ağır ıarılar altında baılayıp ba· 
rometresi düşük zoraki bir ırayretle tarıldığını her yıldönümünde olduğu 
değil, belki gittikçe yükaelen, gitıik- gibi bu ırün de elimizden geldiği ka
çe artan coşkun ve taşkın bir heye- dar, okurlarımızın önüne aermek ia
canla yad ve tes'it ebncliyiz ki (ya· teyoruzı 
rın)ın cümhuriyetçilerine olduğu gi- * * • 
bi nakledelim; onların ırönüllerinde Birinci lnönü kazanılalı henüz iki 
dahi ayni alakanın, ayni heyecanın buçuk ay olinuştu.. Bu müddet zar. 
ateşini tutuıturabilelim. Ta ki, bu fında istiklal mücahitleri, yeniden 
eşıiz hadiseler, onlar için de kud,.... pek çetin günlCT yaıadı; en büyük 
l.İn, azmin örneği olaun... güçlükler, Yunan orduıundan ziyade 

lıte bu türlü hadiselerden biriai lıtanbulda itilil devletlerinin adeta 
de (ikinci İnönü) zaferidir. Tam bun icra vasıtalığı yapan Saray ve Babıill 
dan on yıl evvel, Türk milli orduıu- muhitinden geliyordu .. Bakınız nasıl? 
nun, daha'teşekkül ve taazzuv halin- (Devamı 6 ncı sahifede) 

lstanbul muhteliti bu 
sabah lzmire gidiyor 
İzmire karşı oynayacak takımın 
teşkili bir tek seçiciye tevdi edildi 

Bu sabah lzmlre hareket edecek olan lstanbul muhtelltlnden yu. 
karda sağdan itibaren: Sadi (F. B.), Celll (G. S.)' Zeki (F. B.), 
Mlthat (G. S.), Bürhan (G. S.) ortada: Retat (F. B.), Avni (G. S.) 
aşağıda: Muzaffer (F. B.), HDsnO (B.), Leblebi Mehmet (G. S.), 

Fikret (F. B.) Beyler 

Önümüzdeki cuma İzmir 
muhteliti ile karşılaşmak üzere 
hazıırlanan İstanbul muhteliti 
bu sabah seyrisefain vapuru ile 
hareket ediyor. 

Evvelki gün, Kandilli rasat- Kıymetli oyuncularımızdan · 
hanesinirt iyi hava tahminlerine bazıları bu temsili maça iştirak 
rağmen, dün sabah, karakrşı an edemiyorlar. Tatil zamanına te 
dıran bir soğuk hükümfenna ol- sadüf etmediği için çalıştıkları 
du ve kar yağdı .... Diin derecei yerlerden izin alamayan!larla. ' 
hararet nakıs bire kadar düş- seyahat yapmalarnıa huaus[ va· 
müştür. Yağan kar ve yağmu- ziyetleri mani olanların gelme Jzmire hey'et/• b b 'd t" 1 · · · · • ı · · t · · · • era er gı en fu 110 
run ırtıfaı 4 mılımetredır. Bu- ~~nı emın ıçın yapılan teşeb hey'elfnden Bas · Nü h 1 B 1 
gün rüzgar mütahavvil, sür'ati büsler faide vermemiştir. . 1 d" rı, z ' ey tr 

d
·1 h · memış er ır. 

mute ı , ava ekserıyetle açık Her nedense sporcularımız B h · ı· - b ı 

1 kt 
u evessız ıge se ep o arak 

o aca ır. bu seyahat için çok arzu ı.öster (Devamı 6 ncı sahifede) 
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· =7' Yıldız ve MeŞrutiyet, 
ı-{I .. Tahsin Pa~anın Hatırat; 
1 -

IAhdülhamidin
1

''hizzat 
tersim ettiği levha .• 

~üştü Pş. ile Mithat Pş.nın tersine kürek 
;eknıesi iki siyaset cereyanını gösteriyor 

Hürriyet Fransada 
Muvakkaten tatil Almanya ile tica-

ediliyor ri münasebat 
PARts, z9 A.A. -Alman- Meclis Reisi Kubilay abidesi hak-'Halktan 

yanın Paris st:firi M. Von Ho- k d b" b . l 
esch, Pariste1ri Alman Ticaret lll a lr eyanname neşretti a tnmayaC 
Odası tarafından verilen bir zi- ı • un • ı 

yafette söylediği nutukta, Fran " Denilebilirki, cümhuriyete aşık her Türkün Sigorta şirketlerind 
sız - Almaıı ticaret münasebatı- lb• d K b lı •tf • 
na ait bilançonun 1928 senesin- ka ln e, u ilay için a nan ı aıye 
de Almanyanm zararına olarak muhabbetlerle süslü bir abide vardır ••• ,, hissesi ve belediyele 

722 milyonluk bir zimmet gös- ANKARA 30 (A.A.) - Bü- vatanm temiz harimini düşman ANKARA, 30 (Telefon) 
terdiği halde 1930 senesinde Al yük Millet Meclisi Reisi Ka- istilasından kurtarmakla kalma Belediye kanunu mucibince, 
manya leh~e oıa:ak 370~ rı:1il- zım Paşa Hazretleri Kubilay dı, onun kadar belki daha mü- faiye teşki!atı olan belediye! 
yon raddesınde bır ma~lu!l ıle abidesi komitesi reisi sıfatile him bir hadise olarak cümhuri- de sigorta şirketlerinden m 

Burada ıbizzat tersim ettiği j raya taalli1k e<lenler üzerine a- tapan~ığın~b;yan etıntş~ ~~ millete hitaben şu beyanname- yet idaresile kendi benliğine a- 1i belediyelerce tayin edile 
lir tasvir levhas~ vardı. Levha laka.dar devaire iradeler tebliğ on oesc ' vassız 0 .a - yi neşir buyurmuşlardır: it hürriyet ve istiklalini de elde muayyen bir hisse alınma 
;a<lrazam merıhum mütercim olunuyordu. pılan arıi teslima_ı. _mıktar~ Viyanada tahsilde bulunan etti Bu nimet Türkün en bü- dair olan hüküm neticesi 
~üştü Paşa ile Mithat Paşayı r O sırada alınan resmi, husu- b~ yekundan tenzıli ıcap ~ttıgı- bir Türk çocuğu, Menemende yük kazancıdır. Millet ona uza- İstanbul belediyesi bu hiss 
tösteriyordu. Her iki Sadra- si ihbarnamelerin hemen umu- nı, bu suretle Almanya ~ehine ~- hayatını cümhuriyete kurbal\ nacak dilleri keser ve elleri kı- % 10 olarak tesbit ebniştir. 
:am bir sandalda tersine kü- mundan çrkan mana memleket lan matla batın 990-"' mı.1Y?na ı- vermiş olan zabitvekili muallim rar, o kör ve cahil taarruzlardan gorta şirketlerinin bu his 
·ek çekiyorlardı. Tel:'Sim ve ta· te<" şümullü bir ihtilat havası neceğini de kaydeylemııjtır. Kubilayın namına niçin bir a- daima masun kalark Türk haya müşterilerine tahmil etınele 
;avvur san'atı itibarile levha· esmekte ve yakın bir günde Hadiselere sebep o'an bide yükseltmemekte olduğu- tına feyizli ziyalarm1 neşreder. tısat vekaletinin nazarı dikk 
)ek muntazam bir şey değildi. mühim ve müthiş hadiselerin bir piyes muzu babasından soruyor. Va- Ebeden sürecek bir güneş gibi ni celp etıniş ve mezkur şir 
Lakin iki nevi polit~ka cereya- infilakı zaruri görünmekte idi. PARİS, 29 A.A. - Paris ti- tandan uzak yaşadığı halde va- parlayıp gidecektir. ler nezdinde teşebbüsatta bu 
um ifade etınek suretile Os- Netekim öyle de oldu. yatrolarından birinde Dreyfüs tanın işlerine ve bilhssa onun Milletin Menemende rekze- muştur. Bu hususu görüşme 
nanlı devletinin eski narını ifa Baş ağa, Daırüssaadetişşeri meselesi iEmindeki piyes oynan haysiyet ve şerefine bu kadar deceği Kubilay abidesi çoşkun zere buraya gelen sigorta şir 
le ediyordu~ fe ağası namlarile yadolunan dı<r. sırada sulhoerver eski mu- candan a!B.ka gösteren bu Türk cümhuriyetçi hislerimizin ve ka leri mümessilleri iktısat ve 

10 temmuz arifelerinde Sul- ve eskiden beri Osmanlı padi- .. !areşııt Hınrtenburg ha"ripler birliği . azasından bir- çocuğunun fikri ayni kuvvet ve naatlerimizin maddi bir ifadesi- ile temasa gelmişler ve teves 
~an Hamit bunları ihmal etti. şa:hlarırun saraylarında büy~k Dün gazetelerde int;şar eden kaç khıi nümayiş yapanlardan heyecanla biitün millet~? müt ni teşkil edecektir. Abidenin vü ettikleri muamele hakkında 
Resimli gazetelere bakmaz ol- bir mevki işgal eden bendegan ve Paristen geldiği anla~ılan birini yakalayara~• sahneye çı- terek malı olan çok guzel hır cut bulmasma iştirak bittabi ih- kile izahat vermislerdir. Mü 
lu postadan peyderpey gelen- dan ıberi dı; Kızlar ağası idi. bir telgraf vardı ki verdiği ha- kanru.,lar ve tedip etmişlerdir. fikirdir. Menemende zabitvekili tyari' olmakla beraber komıte- kere neticesinde i>:anunun 
leri istemeyordu. Enderon tarihinde tafsilen mü ber az meraklı değildi. Bu ha- Süvar;de bulunmak için gelen- muallim Kubilay cümhuriyet miz bu teşebbüsün mahiyetinde maddesinin müphemiyetine 

Sultan Hamidin güvercinlere harrer olduğu üzere ibu zatları· ber Almanyada reisicürnhur ler tiyatroya küçük gruplar ha- düşmanlarının yakalarına yapı- ki milli hususiyeti gözönüne a- naen Millet Meclisinden te 
ve sair kuşlara ve hayvanlara Haremi hümayuna ait hususi Hindenburg'un ·mzaladr6ı bir linde kabul edilmektedir. Bun· şarak hayatını kahramanca feda !arak iştirak edenlerin genişli- talep edilmesi ve tefsire inti 
:la meraıkı vardı. umurdan başka saray dahilinde kararnameyi bildiriyordu. Bu larm içeriye girerken üstleri ettiği gündenberi milli Türk ğini ve fazlalı<Tını temin için ren de mezkur hissenin müst 
Dünyanın her tarafından su- diğer işlere de nezaret ederle- telgraf haberi kısadır. Daha taf yoklanmaktadır. Kadmlar, elle- vicdanı onn ~ari~i c3:11mda.y.a- hatta beş kuru§ gibi ufak teber- ler tarafından değil, sigorta 

reti mahsusada getirtilmiş o di. Gene tarihlerimizde yazıl- silat verilmesi beklcnebiiir. Çün rindeki çantalannı açıp içinde şatıyor. Demlebılır ~~ Kub:Iay rüatla dahi istirakin mümkün ketleri tarafından tediyesi 
"Üze! kuşları severdi. İyi ıbakıl ğ1 veçhile bunlardan bazıları kü cümlıur reisinin imzaladığı bulundurdukları Feyleri göster- için vatanını seven, cuınhurıyet olduğunu büyiik Millete arz ve rar altına almmıştır. 
·nalan. beslenmeleri için kuş- Baht ali işlerine de müdahale bir kararname ile >atandaşlarm mcğe mecbur t~tulmuşlardır. aştkE her T.ürkün kalbinde di.~il iblağa karar vermiştir. Cürnhu
cu ıbaşıya emirler verirdi. Sık etmişler ve istibdada alet olmuş hukuku esasiyesinden mühim Erkekler daha sıkı ve dikkatli miş en ulvı muhabbetlerl.e su~- riyetçilikte elbette bizden ileri 
sıl· Kuşhanelere, muntazam tel lardı. Sultan Hamidin hengamı bir kısmınm muvakkat~n kay- muayeneye tabi tutulmuşlardır. lü bir abide vardrr. Ebedıy.et ı~ nesillerini teşkil edecek olan bu 
orgü!ü pavyonlara gider, eğle- saltanatında meşhur Hacı Belı dı"le de ol•a ort,aclan k~, ldırılma- .. b .1 çin müesses Türk cümlıurıyetı .. k"" T"' k 1 .. 

Gazi 1-Iz. 
'lirdi. Bir haftadanıberi bunları ram ağadan başkası, hareme - " Bu oyun mun~se etı e ?ro- uğurunda yap,lmış bir fedakar gun u ur yavru arıntn gun-

1 d:ı unuttu. ait vazifesinden başka bir ~eye s1 az ehemmiyetıı bir hadise de- testoda bulunmak ısteyen kım~e lığı, büyüklüğün timsali olan delik cep harçlıklarından artıra Mısır kıralının vi'ad 
< Sultan Hamit sarayında kü-1 girişmemiş, kendi hallermde ğildir. Ortada taLi!B.t mevcut !er dışarı çıkarılmışlardır. Tı- Türk milleti ilelebet unutamaz. caklan çok küçük paraları Ku- ld.. •· ·• •• t b •k e 

çio:k mikyasta, ·fakat muntazam sakinane hizmet etmişlerdi. olmamakla bera'ıer bu gelen ha- yı:tro mü~ürü, ~.u _Piyes!n ar:ık Biz yalnız cümhuriyet kurbanı bilay abidesini tahkim edecek yı onumunu eA n H 
t bir tiyatro yaptrrmtştt. Avrupa Son Kızlar ağası Abdülgani a- berin mah'yetini anlamak da ılan edılmıyecegını eserın muel- zabitvekili muallim Kubilay de- kuvvet~i perçinltr gibi ~ela~lci ANKARA, 30 A. · -
nm en meşhur tiyatro piyes1eri ğa idi .bu zat iyi kalpli hüsnü- pek zor dq,ildir. Evvela şunu lifine bildirmiştir. Müellif M. ğil onun yanında vazifesini bü- edeceğımızi ve bundan mılli ıs- metlu birinci Fuat Hazretle · 
meyanında kendisinin intihap hal sahibi, efendisine sadrk bir söylemeli ki Alm~.nya da hükU- Richepin, bu karan te~ssüfle yük bir aşk ve namus ile ifa e- ti~bal ve isti~Iale en _sağlam te- Kahire: 

- ettiği parçalan temsil ettirirdi. zattı. met parlamentonun tasdiki bila karşılamıştır. M. Richepın, ese- derken ölen bekçi Hasanı da u- mınat. bulacagtmızt bı~hass:ı ~ay "Zau haşmetanelerinin vi 

il' 
Bu parçalar ekseriya içtimai ıo temmuz ar.ifesinden bir kaç hare istih~a! edilmek üzere bir rini başka bir tiyatroda oynat- nutmuyoruz ve unutmayacağız. dedenz. Sarsılmaz ıdealımızı detinin yıldönümii münasebe 

kım al k k 1 ·· k · · d d" "d t f la b t bb.. le en har tebriklerimle birli ve dnai mevzulardan ibaretti. gün akteın bir gece alaturka on ta muv < at anun an cum ma nıyetm e ır. Cümhuriyet bu millet ve mem- teyı e ma u .~ n u .• ~ş~ us 
· b h · · 1 b ı tt" k t t k d T k li nın sa sahsı· saadetleri ve Mısırın re Bazan Süferay1 ve Şehzadeleri bir sularında dairei kıta ete ur reısme ,:a u e ırere a - lekette en sağlam selamet ve ~rş:sm a ur genç gı h· 1 ·- memleketlerimiz beyni 

ı.ıı davet ederdi. Süfera ile loca- gelmişti. bik edebilir. Bu suretle Alman İzm;r Turing klübü saadet mesnedi olduğunu dil- mımı hey~canıaı:mm dalgalana- ·~ 
·J · h f"f h""l • t' · d" k d b"' le - da h ıy ktur mevcut olan iyi münasebetle smda hadisatı cariyei siyasıye Odamın ıkap1smı a ı çe vu- u mme 1 şım ıye a ar oy lZMİR 30 (A.A.) - İzmir şündükçe onun uğurunda. hayat cagın şup emız 0 • k 

1 
tı 

1 
h 1 kmdaki 

n ye dair musahabeler yaıpardL rarak narin, munis sesile "des- bir hayli tedbire müracaat et- Turing külübü teşekkül etmiş ıarını fedadan çekinmemış olan Kubilay namı, muhakkak sı 1 aş n ması a ' 
h Tiyatronun artistleri ekseri- tur,, diyerek içeri girdi. miş, mali kanuıı 1 0.rı hep böyle · amnames~ de neşretıniş bu aziz ölülerin asil ve mert si- Türk ana ve kızlarının kalplerin mimi temennilerimi beyana 

yetle İtalyanl-ardan intihap olu Başka zamanlarmda olduğu tatbi~ e:mistir. . ;i:.nr:!isan ayı zai:fında İstanbul malan gözlerimizin önünde mü deki asil şefkat ve muhabbeti saraat eylerim. 
1 mırdu. Bazan da Avrupadan ye gi:bi karşnndalki kanapeye otur Şım. di haber venlen mesele- da toplanacak olan Turing ku- temadiyen canlanacak ve yük- k . K . Gni: M. Kemal 

k . · li ı ,ı Al bir daha gösterece tır. omıte-
! ni gelmiş turneci kumpanyalar- mayıp yazı masasının ya ının- ye ge nce son zaman ar,.a - lüp kongresi için İzmirin tabii selecektir. Reisicümhur Gazi Must 

· 1 d ka'--1 d k k · ··k k ı - tu <l H d uh d b" t k miz ifasını deruhte ettig"i vazi-2 dan ıbaşka artıst er e · ...... e- e i iıçu o tuga o r u. a m.a~ya a.z ur e en 1 ~ a un manzaralarını, kadim tarihe ait Büyük milletimizin haysi- Kemal Hazretlerine: 
ıo dilirdi. !inden pek müteessir görünü- haaıselerı unutmama'< ıcap e- eserlerini ve güzelliğini göste- tr şerefli bütün fertlerin- fede bütün memleketteki Cüm- Ankara: 
ıeı Sonralan Osmanlı sahne artist yordu. Hayrola Ağa Efendi der. Müfrit siyasi frrkalann bir ren resimlerden mürekkep kıy- ~: ı:ı:ş~erek olan bu hakiki his huri yet halk. fırka~ı teşk~~atla.n Nazikane temennilerinde 
3 · !erinden bazıları da almmış ve Hazretleri! Dedim. Cevaben birleri aleyhindeki tahrikatı o metli bir albüm hazrrlanmıştır. siyatımıza göre Kubilay timsa- nın mahallenne gore munasıp ve tebriklerinden dolayı zatı d 
, Osmanlı müelliflerinden bir (lbir kaç gündür velinimeti çok hale gelmiştir ki sokaklarda öl- fh t ff• . . b" lini taziz ic;in ne yapsak yerin- görülecek şekil ve surette vücu- !etlerine te§ekkür eder ve bil 

kaçının eseri de temsil olurunuş endişeli, mustarip görüyorum. dürülenler, geceleri yolu bekle- raca 0 ISJnln Ir de olacağına şüphe yoktur. Bu de getirecekleri heyetlerin faa- kab 1 h • d 1 · ·1 T .. 
S tu. Muthike kısmından da meş- !çerden anladığıma göre uyku nerek vurulanlar az değildi. Son tebl;gw İ hakikat ve kan.aate istina~e~- liyet~erinden istifade etıneği dü kiy:n~nş:efs~~a~e ~::ı~~etl~ 

hur komik Abdürrazak Ef. ka- su da bozulmuş yemesi, içme-1 bir senede vuku bulan bu cina- d" ki c··rnh t t B 
bul eclilmi~ti ki Abdürrazak Ef. si de azalm:rş, Rwnelinden ge-. yetlerin yekfınu arttıkça artmış İSTANBUL, 30 A.A. - İh- . Lr. 1'.. un~e.t ?3.ze e.sı1?'1n şünrnüştür .. Tcberrüat .. ş ~- miz arasında mevcut mes'ut 

Y ile eski MalUrrıat .,,,..,.eteleri sa- len haberlerden <;ok s1kıldıg" ı,: tır. Hu··ıa·sa Almanyada fırkacı- ff . d t bl"" d"lmi ılerı attıgı Kubılay abı<lesı fık- kası şubelennde tesellum edıle- nasebetlerin mütemadi inkis 
b- - .. .. . r?cat 0 ısın en .e ı~ e 1 ş- rinin kuvveden file çıkarılması cek ve bunların miktarlarile a- hakkındaki temennilerimi arı 

ıeı hıbi imtiyazı Tahir Beyin İs- üzüldüğü bes~~l~.i! ~~.~ba! Ne Irk yuzunden bır çok ta5kınlık- tır: Haı:n afyon zıraatı, alı_ı:n, ~a- isini idare etmek üzere teşekkül lelmüfredat esami i muhtevi !erim. 
rıl tanbul Bidayet ceza mahkeme- yapılsa da bu uzuntusu hıç ol- Jar oluyordu. Vaziyet o hale gel tım ve ihracı haltkında Turkıye ·d k "t · b .. ··k mı"lletı·- . y k · 
Yı ~..ı·ı d"" ·· b" ı · · .. . . ··k' . e en omı emız uyu lısteler muntazaman omıte 

sinde rüyet cuı en ovuşme mazsa ıraz aza sa deye sızın mişti ki memlekette asayişin · Cıımhunyetı hu umett tarafın- · · g··stereceği uyanık veci- k . .. d .1 k Cümh 
Fuat 

u m thakemeleri oynatılmıştı. ile hasbihale geldim.) dedi. Bu m~lıafa7ası için hükumetin is- dan alınmış veya alınması der- mızın ~· frak sayesinde bu te n_ıer ezme g~n den ere d"l k u 
"" 10 teıınmuz arifesinde Sultan da yukardanberi arzettiğim ce J tisnat bir takım tedlıirler alma- piş edilen bir tedbir yoktur. Mu vabnb~es:.nı§peık a" hır· zamanda r~yetİ gBazetkesın Ke nb~lş_re !b~cde ~ Gazi Hz. nin lzmird 
Yı H · ıb ti t d t h r b" b"" h d ka b · Al. şe u u ~ tır ş an ası u ı aya ı esı-
11 amıt u ya rosıunu a unu - reyaru a ın ır ur :ı ır: sına lüzum ~ör~lı:n~ştür. Şirı;di amele kell'.a ~O' ser esttır. a- tahakkuk edeceğine emin ola- ni~ fahri veznedarlığını ifa et- rekzedilecek heykelle 
lac muş art!k sahnei zevkiyatı ka- ~ • ( ıtmdı) anlasılıyor kı reısıcumhurun ım kadarlara .eblıb olunur. rak faaliyete başlamışbulunuyor k "f . . . ti 

patmtş oluyordu. -- 1 d. " k ·ı ıı··k· E d dd } me vazı esıru memnunıye e ikmal ediliyor 
Fı Ecnebi musikişinasların bile Tütüncüler.. za a ıgt aramnne le u umct rzurum a şi eti :-re ilk iş olarak .. b~ bey.anname ve fahrile kabul eylemiştir. Bir 
\ ı beğendiği o mükemmel ma- taşkınlı~ ~denlcre ~rş~ han;_k~t • ıle maksadını buyük mıllete ar taraftan teberrüat kabul ve ce- İZ:MİR 30 (A.A.) - G3 

ANKARA, 30 (Telefon) te kendı·n· ı daha vası bı1~ salahı- hır fırtına çıktı zediyor: molunurken dig"er taraftan ko- H_azretle .. rinin Kordonda. re 
ıar beyn muzika takımmm mu T ·· · 1 · · h .. k' t 1 hh b 1 · lhı ta'd terennümatı da emn· mah- ütun tacır erırun u wne er- yete muce ez u aca.tır. ERZURUM 29 (Milliyet)- Menemende irticaın başka!- mite abideye verilecek 'Cn muva dılmek uzere M. Kanonıka ta 

kanile vaki te~sları neticesin- ı b fmdan yaptlmakta olan heyk susu ile ıkrsa ·k>estiriliyocdu. Bunun hudut ve derecesi ne- 27 mart cuma günü az mikdar- dırmag· a cür'et ettig" i ve boğul- fık şekli tesbit i e. ve ... un. un en_ . . . . 
de tesbit edileıı esasların hey'e- k d 1 b ı - ı k d 1 d ı ,_,, lıı Yalnız jurnalc1lıık ihiç değiş- ti vekilede müzakresi lüzumlu reye a ar varacak ve vatandaş da yağan kar cumartesi günü duğu yerde irtica ifriti ile çar- iyi nasıl yapı a ı ecegını tayın en ya ın .a. ıma . e ı ece_"' 

memişti. hatta daha ziyade ih- ların hukuk ve hürriyeti İl'C ne kalkmış ise de dün gece yan- pışarak ölen Kubilay namına ile iştigal edecektir. Herhalde Bu husus. ıçın İzmır beledıy. · 
timam ve tehalükle devam ecli- görülmüştür. Hangi şerait tah- dereceye kadar telif edilebilecek sından sonra şiddetli fırtına baş bir abide yükseltilecektir. Bu bütün milletin iştirakile vücude nam!na bır heyet Romaya gı 
yordu. Meınaliki ecnebiyecleki tında kimlerin nasıl himaye edi tir? Bu ayn bir b:ıhistir. Gelen lamıştır. Fırtına bazı evlerin abide cümhuriyetçi Türklerin gelecek olan KubilAy abidesinin cektır. 

' 

süferamızdan, Baş kıonsolos- lecekleri heyeti vekilede takar- telgraf haberi bittabi bunu iza- camlarım kırm1ş ve bazılarının kalplerinden taşan inkı13.pç1 fa- inkıiapçı ve cümhuriyetçi Türk !!.~·-•-•_• _________ .,... 
!ardan, dahilde valilerden, lru- rür edecektir. ha kafi değildir. Fakat bunu ka- saçlarını söküp fırlatmıştır. Şa zilete timsal olduğu kadar bü- milletinin derin hislerine ve yük hürmet ve muhabbetle sela 
mandanlardan, merkezde Ne- Bisiklet yanşı nunu esasinin tatili mahiyetin- yanı ehemmiyet hasarat yoktur tün gelecek nesillere cümhuri- sek fikirlerine layik bir eser ola nz. 
zaretlerden resmi iş'arat "ma- PARİS, 30 A. A. - Liari - de saymak acele bir hliküm ver- bu gün de sabahtan akşama ka yet uğurunda seve seve ihtiyar rak yükselmesi için sarfedilecek 
ruzatı hussiye" bazı zevat tara Dinale namındaki İtalyan takı- mek olur. Anlaşılan ~ey şudur: dar sulu kar yağdı. Kar saat 17 edilmiş ve edilecek fedakarlığın mesainin muvaffakiyetle tetev
fından yağdırılan jurnalları gö mı 6 günlük büyük bisiklet ya- Devam e< en t~şkm!ıklara mani de dinmiştir. Fırtına devam edi destanını söyleyecektir. İstik- vüç edeceğine ait kanaatlerimi
rürdü. Bunlardan hadisei hazı- nşını kazanmıştır. olmak. yor. .ı;ı drtıılile Tii,.,1< ıııillf'ti ualm7. 7.İ tekr:>r ile hüviik mil1f'timizi 

Kubilay abidesi komitesi 
reisi Büyük Millet Mec

lisi reisi 
Kazım 

Haftalık edebi musahabe•. bir r.v terbiyesi alırlar, fakat e- bahşedercfL''Haniffiıara mah- nidercederlerdi. "Hanımlara fakat mecmua namına olarak zevcile geçinememişti. ÇocuJı 
debi yat meseleleriniıı haricin- sus gazete,, hemen her hafta mahsus gazete,, deki yazıların- imzasız neşretmiş olduğu o §Uh, rmdan aynlmıştı. İkinci Efs• 

Ş • N" " H h h de kalırlardı. Nigar Hanım ala- "Nigar binti Osman,, .imzasile dan teşekkül eden üçüncü kita- şakrak, oynak ve parlak, o her ta böyle beyit vardır: 
aır ıgar anlffiln a r3Sl franga musikiyi de biliyor ve, onun bir şiirini neşrediyordu. bt, "Neyran,, 1312 senesinde in- cümlesi rengarenk bir havai fi- "Demi menamda göstertl1' 

1 
• , • zamanına nisbetle, alafıranga Bazı bestelenmiş şarkıları saz tişar edince gazetenin sahibi şeği gibi açılıp parlayan maka- yor bana devri 

31.m.ar~ · Bu .. t~;ı~ bana me~ nımının k~z~ydı. ı:ransızca, .. Al- bir hayat yaşıyordu. Bütün bun j alemlerinde okunulu yordu ve kitaba ithal ettiği mulkaddeme lelerinin birile, bu şairi şairle- Müniri, şimdi Feridun ile~ 
um ~ı~ ırtıca gununun hatırası- manca ta sıl etmış, çok ~~~l ·!ar hanımlarımızın nazarı dik- gittiği yerlerde "şair Nigar Ha sinde: Pariste neşredilen Fran rin isteyecekleri gibi methet- rameti alt 
le bırli~te k.oı:ışumuz ve dostu- olmakla tanmm_ıştı. Ve. kucuk 1 ı:atini onmı üzerine celhediyor- mm,. ismiokencl.ine mahsus bir sızcaRevue Encyclopedique den mişti. Böyle bir methiyeye ta-
mu~ şaır ~ıgar H~ın vefat r.aş~da evlenmış oldug~ndan dı•. alaka uyandınyordu. Makbule başlıyarak Avrupada ve Ameri- mamen istihkak edecek san'at- Bir kaç hastalık geçirmişr 
etmış oldugu gecerun hatırasını uç oglu bulunmasına ragmen, Efsus'ların ikincisi 1306 se- L H k kada İtal anca Macarca Al- karlar nadirdir. Fakat bu met- Valdesi vefat etınişti. Niha 
uyandırıyor. Zavalh Nigar Ha- genç gözüküyordu. Yazılarını !'lesinde tabedilmişti Birinci t e:~~. a~ım Je az y~şamış- 1 Y ili 'b" k ' hiyeleri kendilerine layık bul- zevcinden ayrtlm1ştı. Pederi ıJI 
nım da daha elli iki yaşında i- bizzat yazan bir kadın muhar- Efsus 1308 de bazı ·,·1a·velerle r. ıd nnEndısab. anttım pke ad~ l:'a- manalca, ng. ZNC'~ • ırHço mhaeck- k lan! d . nizde boğulmuştu. Mariz asi' 
k h b. li ·•· 1 . d" M k dd . d d"· zıyor u. e ıya a en ısın- mu arın şatr ıgar anım mayaca o an a ender. Nı- , ı,ı 

en, ar ın tev t ettıgı sa gın rır ı. u a emesın e on ort ikinci defa olarak basıldı Bu d 1 b şl 1 b. kı d "M k 1 1 b 1 gar Hanım kendisi hakkındaki ile yaşayan bir Kadm için 
hastalıkların birinden, 1918 se- yaşından beri yazdığını söyle- kitaplar Recai zade Ekrem. Be- Lenl~vHve a kamlış do anş :r n ald _a a e ~kr, edı;t er,, yaz- bu mensur kasideyi 1316 da neş kaçar senelik fasılalarla dev, 

· 31 rt · · · d ·rt· d""" ·· 1 ·ı "lk ' ey a anım a ıyor u. aır mış 0 ugunu zı re ıyor. eden bu fel"'--tlen"n her l> nesı ~~ gecesı ıçın e ı ı- ıgı şıır ene ı mecmuaı eş - yin zemzeme'lerini haurlatır. N" _ H k"F L . . . . . . rettiği ve en büyük kitabı olan """ 
hal etmıştı. an, "Efsus,, 1303 senesinde in- • ıgar anım es 1 ıtn'.lt~ .ey- Bızım şaırlenmız de kıtapla "Aksi sada a ithal etmi ti zaten bir kaç seneyi zehirle 

Ni o-ar Hanımın yadı bende tişar edince bunun bı"r kadının O zamanlar okuyanlar daha la ve Şeref Hanrmlar gıbı şaıre- rma takrizler nazmetmişlerdi. V C b " y 1 . ş . g" e kifayet eder. 
b . ' d s fd"l b" h"ll"k d h · ı · k"" · · l d" d . • . . . e ena m bu maka esile mest mulga bir alemin bır çok hatı- eseri olacag"ma ihtimal veril- az 1· a ı ır ca ı ı a azı- enn mev ıını ışga e ıyor u. Nıgar Hanrm kendısıne ven- , d Nigar Hanım RumelihiS' 

· · d ·· · d" v 1 b h . . .. d "k ve mesut yaşıyor u. 
raların1 canlandırıyor. Onun sı- memış, çokları Nigar ismini bir ya e muteammım ı. e yazan- O zamanki Türk kadınlan- en u e emmıyetı mu n ve B Ik" m t f k t m 'ut d _ nndaki, eskiden zevcinin o 

İ 1 d h ld • d ·· d""k e ı es a a es e . 
mas1 stanbulda meşhurdu ve namı müstear sanmışlardı. Zirıı ar .a. a az o ugun an gor u nm kaç göçü dolayısile Nigar bununla memnun ve müftehir- ğil. Onun hayatı da hüzün ve ve Pierre Loti'nin methetti 
biraz hususi kalıyordu. O müh- o zamanki yazan hanımlarrmı- !eri ıtıbar daha çok oluyordu. Hanımla hariçte adeta nazarı di. Hele Neyran' ın intişarından felaketle geçmisti. Kardeşi ço- bir eski zaman yalısını iştira r 
tcdi ve mektebi harbiyede mu- zın çoğunun yazıları çok tas- Şiirler ve yazılar maddi hiç bir dikkati celbeden yegane Türk sonra Cenap Şahabettin Bey, cukken bir kaza· neticesi vefat mişti. O zaman daha kalaba! 
.ıllim, ~~car O~maı;ı ~~şa ile hih görür;Iü. Onun gençlik za- rı;ı.enf~at .:emin etme~ fa~at kü- kadıniydi. Avrupa mecmuala~ı kendisi ha~krnda, "Mektep., ün etmişti.Kendi3 i erken evlen- da~a ~~ntazam ve süslü ot 
gayet nıutedeyvın hır Turk ha- ıı:ıanındakı kadınlar kuvvetli çuk bır şohret ve haJıf bır şeref ara sıra ondan bahseder, resnıı- vanlı edebı mecmuada yazmış mis fakat bir kac sene sonra Bogazıc;ınde akşamları 

tC.ı.;11nuc ı<.t:UU•"""" ···-·-· :·-: 1 - ' ,_, - 1 ..... ..a..- ı va V\: ıı.d\ı..a ~u ......... _, - .. - 4 
-- ·- ... -=·- ' -·-..-



-

r .. 
ı 

' il 
[et 

h~· 
ıce! 
imi 
ıdl 
C'/ 
s 

MfLLIY~T .ıı MART l \j;i ı 

- -- -- &! ez 

• :

4 Milli Talebe Birliği hars teşkilatı yapacak •• 
Ş.Hayriye bilancosunu 
70323lirakarlakapattı 

. 1 1193 766 Geçen senekı hası at ' 'ld 
3 ı. bu u masarif te 1,123 44 ırayı 

Maarl/t~ Vilayeti~ 

Talebe ~~liği Jş saati 
Lisan ve hars şube- Yarından itibaren 
}eri teşkil edecektir memurlar 6 ay sonra Ada 

Milli Türk talebe birliği bu- ? e}ektrİgıv • konuy 
gün mühim bir içtima yaparalq nasıl çalışaklar . 

!fakülteler arasınd~ :aksi~i ve- Yeni mesai saati dün Vila- Adalar ve Anadolu ya 
zaif yapacaktır. Bırlıkte bır çok T h f k ki · olun- elektrik tesisatı etrafında 1 
ihtisas şubeleri aynlacaktır. a taka?e ırınını ya ma a maznun ;:~;:r,~airelere tamım bul elektrik şirketi ile ya 

Bunlar meFıı.!lda kuvvetli bir çırak Mehmet beraet etti.. 1 - 1 Nisan 931 den itiba- itilafname son aldığı şeki! 
hars şubesi de teşkil edilerek ren memurinin devam saatleri rinde dai.mi encümence y· 
milli lisan ve kültür etrafmda aşag-ıdakı' gibı' tesb"ıt edildi. makta olan tetkikat ivmal. Geçen sene Tahtakalerle feci nin dünkü celsesinde maznun- d 

1 irşat ve propaganda yapılacak- b' . f . . lann vekilı· mu"dafaasını yapmış Sabah saat 9 dan 12 ye. Ak- miş ve itilafname kabule ı tır. ır yangın oln.ll's, bır ırın, ıçın- · 1 ·1·f N f kfıl 
d b 1 M f karar 5 Nisana brrakılmıştrr. şam saat 13 buçuktan 16 buçu- tır. tı a name a ıa ve 1 

Hars hey'eti bilhassa bazı c u mıan Rıclay~t ve usta a ğa kadar. gön~eril~ştir. Vekalet itil 
teşebbüsata girişerek şehrimiz- namlarıııdııki iki insanla bera- Rüstemiye vapurundaki 2 - Devam jumallarr saat meyı tasd1k edec~~ ~e azarr 
ae sinema vesaire gibi bir takım ber ~anmı~tr. o za~an: ra~gı'.:- 1 ı dokuzu on gec;e imza edilmiş ve ~ ay so~ra her tıırlu noksıı 
müesseselerin ecncb: isimleri ü- d.a ~ır k.asıt olm?sı_ıht:malı du- esrarenq-iz Ö Üm er verilmiş olacaktır. Zevalden son ı~ı:ıaı edılerek Adalarda ve 
zerine nazarı di'tkati celbede- şunulmuş, ve mezkur fırında çı- Bir gazete Rüstemiye vapu- ra için 10 dakika sonra gene im dıge k:<ıdar Anadolu yakas 
cektir. Bu gibi yerlerde eski ra!~ b lun~n Melm1et tahtı mu- nmda vuku bulan üç ölüm ha- ııa alınacaktır. elektrikle~ ya_nmı. olacaktn 
Türk isimlerinin taşınması te- ha ,emeyc alrnm· il. disesin<le ölümün sebebinin tıb 3 _Her memur akşam avdet . Elek.tn. k fiatı buraforda .. 

· d'I kt' Dcvan1 eden m ıhakeme ne- b • . . . . . h dahil d ld ğ b mın e ı ece ır. . . · 1 ı adlıce tesbıt edıldığını ve ra- ten evvel masasında o gün ik- ır ın e 0 u u gı 1 A . M tıces•nde yangının Me ımet ta- .. dd . ·ı·- .1 aktır M k el 75 en tına ve usır seya f d '.k ·-· b't 1 porun mu eı umumı ıge ven mali h'izım iş bulunmadığını dai c . u av e s e. 

[ Belediyede 

itilaf edilı 

.. .. . ı . ' . .. l . ra m an ı a erlildtgı tes .'. o u- diğni yazmıştı. Bu haber asıl- resi amirine ihbar ve amirin me yapılmıştır. Senelerden ben 
, . Ha rı t hisstdarıarımn ,ıunkıı ıçt m hat.en broşur erı nam.amış ve maz~u~u~ dun be- sızdrr. Üç ölüye ait ahşa henüz zuniyetini istihsal edip çıkma- tediyeyi mesgul ede~ b~ı mcı ~ırktlı Y Y kıraatinden Darülfünun 1'ukuk fakültesi- raetıne karar venlmıştır. tahlil edilmiş değildir. g-a mecburdur. de bu suretle halledılrres hu 

" kipler raporunun · · T f kül · · Ç • • k d Şirketi Ha 'yenin senelı ı "ddet!erini ikmal ede~ nın Atına ve ~P ~ ~esının atalca şakılerı Şo "f H d O günkü mürettep isi bitir- ma ta ır. h . . yn. · au··n sa- ;onra mu . , · "za ı'ntı- Mısır seyalıatlerıııe aıt alakadar ~rl e anım arp · · h' Er k.. ·· d lOC 
cyeti umuımye ıçtımar , 1 ın yerlenne yenı a . . . . , D d 11 Ç 1 1 da ic • • •• • meyen memur ışın ıtamrna ka- en oyun e 

at on a ılmıstır. aza ar · i ir. talebe cemıyetlen bırer ılmı bro u u u - ata ca Y~ un , netıcesı olmemış dar çalrştrrılabilecektir. 
1 beşte y P • . hesabatr habma gec;ılm ~ . le riyasete şür neşretmek üzere hazırlıkla- rayı şekavet ederek, ınuteaddıt 4 - Müdürler kendileri mev- yataklı sanatoryorr 
Çtinıaa 1930 se~c.sı mü İntihap netıcesı~c. . . ase- a başlamıslardır Bu kit~plar- kimseleri ve bu meyanda tahsil- Bundan birkaç gün evvel E- Belediye Erenköyündc 

h~kındaki meclisı ıd~re ve ile Necm~ddin Mol~a, ı~ııı~ı rıfııra- ~a Mrsırd~·ve Yu~anistanda talı dar Hüseyin efendiyi, muallim yüpte Kurukavakta Arabacrlar ~~~~~=t~id:~::ı~ ~~~:~~~ yataklı bir senatoryom tesis 
r~kip raporlarının o ur;;;s se- te Mah~ut Nedı~ e~ er ·eçen sil şeraiti, talebe teskilatı, Türk Şevki Beyi, Halil, Ali Rıza, -ı;a~ ~okağında 9 num~alı hane~e mak sureti!~ mesai saatmm hi- mek üzere şehir meclisin tiaşlannuştır. Raporda 

1 
1 zı eksenyet etmışler ~.ek gedı'l-ıtalebenı'n tetkı·K- ede··egı-· nı,.vzu- lıp, İbrahinıi soyan ve Nebıyı ıkamet eden Nazık Hanım ıle 12 040 yo cu d n ıp a ~ - . tamından sonraki müstacel ve tahsisat istiyeccktir. nesi zarfında 10,l • 6 1. sneki azalar a ayne !ar vesaire hakkında müfit ma- cerheden Mustafa, diğer Musta komşusu Şerıfe Hanım arasın- h . 

1 
•. 

1 
. . d b' Ş h" 

1
. • ta~·"-- k b d n ı 193 76 ıra . d' f 0 · d" d k b 1 b' k . e emmıyet ı ış erı tanzım e e ı e ır mec ısı ~-:':"a un .a ,_.' 'n sene- mışler ır .. , de Sait Beyle Hlmat bulunacaktır. Eserlere a, smanın muhakenıesıne un a vu u u an ır avga netıce- J' 

1 ~asilat elde edıldiıp, geçe 63 997 Mürakıp~kl~re k' !er intihap güzel resimler de ilfıve edilecek- ağırcezada devam edilmiş ve sinde lohusa bulunan Şerife ır erÇ. • k "l"k . . Şehir meclisi yar111 nisan 
. ne naz~ran hasılatın. . ' bera~r ~skı mura tp tır. d~va bazı şahitlerin celbi için ı9 Hannn vaz'ı hamilden sonra ve ıçe çı 1 scrgısı resi içtimama başlayacaktır. 
lıra arttrgr yazılmakta ıdı. edilmıştır. A 1 ın şir- E k k r . d d Nısana bırakılmıştır. fat ettiği zevci Sadık Efendi ta- Mayısta açılacak olan çiçek rrnki içtimaui, t,;!l;":;s:ı bi 

. Muhtelif yerlere vapur !~ar Meclisi jdı3~et::rı~:~e bulu- r e ısesın e ve a Kasımpaşa· cinayeti rafından iddia edilmiş ve müte cilik ve kümeş hayvanatı sergisi müzakeresi eı,nasmda ço'. 
edı!ınesinden dolayı da hası at ketle muaı:ı~ eı hzıırsuz oldu- müsameresi veffiyenin cesedi Morga kaldı- çok alaka ile karşılanmıstır. Ser rültülü olacağı tahmin edilr 
34,841- liraya baliğ olmuştur. nab!Iıne!ennın :~tan sonra içti İstanbul erkek lisesi son sı-1 davası rılmıştı. gi Jıey'etine kuşcular cemiyeti

11
t•e.od.ir •. _....,_-. ____ _ 

Buna mukabil masarif 1,12~: ğu~ ı:i~~~e~l~~l~uştur. nıf talelıesi dün mektepte biri Kasımpaşada, Hüsnü ismin- Morg tarafından verilen ra- ve diğer _bazı ~emiyetler müra- ~umaralı Islahı Hayvanat k: 
443 liradır. Hey'eti idare ve mu m.. veda müsameresi vermiştir. Mü ı de birini katletmek ve yegane porda Şerife.~arumrn darpta~ caat etmışlerdır... • • A • • nunun 4. üncü maddesi aşaı;ı 

Malu"' Jler saınerede bazı piyesler temsile- isminde bir kadını cerhetmekle ~~fat etme~ıgı tahakkuk ettı- Tarla farelerını ıtlaf ıçın ki şekilde değiştirilmiştir. 
~acar Seyyahlar dilmiş ve klasik musiki parçala- maznun Kerim ile Maksudun gınden Nazık Hannn Sadık E- T 

1 
f 

1 
· · t' 'tl"f Damızlık tiftik kecilcrı 

h 1 - d f d' · ı h' 'f · d ar a are ennın sure ı ı a ı _ rı ralınmıştır. mu a <emesine dün agırceza a en ının a ey ıne ı tıra avası h kk d ı'k•·· t V k"l t' ta _ men'i imrarı hakkındaki 11 : 
- } ~ d d'I M h ı k · · d d' a m a .... ~a e a e ı ra Hey' et reisi M. Gock- Bundan sonra nası Lise mezunları kon~resi evam e 1 miştir. u a <eme- açma nıyetın e ır. fından hazırlanan talimatrıame san 1334 tarihli k?nıınun 

tı alacaklar? Bu sene teşekkül eden İstan- ziraat müdüriyeti vasrtasr ile !tümleri mahfuz ka!mak sart 
Ier'in beyana maaş . bul ıise~i mezunıarı cemiyeti 1 M EMLE M E T ~ j ~ köylere kadar tamim ediım· ştir. bütün hayvanıarın ecnebı mc 

hakim J b k • -'!' - d d .
1 

A leketlere ihracı serbestir. Yal Macar '"im doktor, .. ' Kanuna uygun ° an ve u a- •·akında fe\ ml"d bır kongre .t ~ " :..--: ~ 1 k un a ta ı at 
'" ' · d n mu- • 1 ·· ' _. ,_ •• -ıfl.ı. aşe anun aygır, ig'diş, kısrak ve katıı avukat ve profesörlenn e nunla muayyen cer~ce er ,uze- ~ktederek nizamname hakkında ;-- • 

rekkep ( 40) rinden maaş ve tcrfıh hrı!:Kına bazı müzakerat cereyan edecek- İaşe kanununda yapılan tadi rm ihracı lüzumunda İcra Ve 
ki · "stal1ak oldukları taha';kuk e- J\d d J,. t hl"k • !at vilayete bildirilmiştir. !eri Heyeti kararile menolu Şılik bir hey'- mu 1 • . 1 tir. ana a sey ap e ı esı var Jandarma ve hudut kıtaatı bilir. 
et "ehn"mı'ze gel denlcrin maaş ta lsıEı mı:.:ame ~- H k k t lebes;nı'n çay • """ c t k" ··k b' f O J 

., d J U U a · ADANA"'" - uma gününden Nun'ye hanını zmı·nn· en gu"- uçu za ıtan ve ne eratrrun u- aı" e e ar ı d d" - · s'ı Divanı muhnselıatça vıze e ı r r as n a na ıgıni ya.:mış- ı ı zı"yafPtı' beı-i devam eden faa. ıla,_ •.ız yağmur zel kadınlarından bı'n"dı"r, Bu suıu·· ı'aselerı' hakkındakı' 15 ka" • tık. mektc ve 1682 numara 
1 

{a- Toroaun karlarını erıtbğınden Sey- , . 
47 

- Eminönü 'kaymakamlrgı ı 
me f'k ı·ı· t'n vazı' f 1 1 . 1 b . h . .. ıl "k 1 • b 1 vak adan sonra zavallırun yanak nunuevvel 1926 tarıh ve 9 nu-

1
• d"' d" .. b . . b 

1 
· .. Bu seyyahlar una tev ı an ma u ıye 1 

· - Hukuk a eli t~sı ta e e cemı- an nehn sura e yu •• mege aı a- . . . . 
1 

k . dd . ıs or uncu şu esının u un Sudapeştecleki ~e icabı hurnle gelmis olması yeti dün Maksimde bir çay zi- dı, N~hirdeki ada t•mamenıu altında ları dilım dılını ayrılmıştır. mar:_a ~ k~n=~~I 2 n~·ı md~l ı;sı ğü Gülbenkyan hanına nakle 
İ' d rt konulmaktadır. Divanı Mu- yafeti vermiştir. Ziyafette, şeh- kald~ Seyhanın bulanık bir renk alan Yapılan tahkikata nazaran a.şagı a ı veç 1 e ta 1 e 1 mış- leceği cihetle Eminönü kayı e agoji cemi- şa 'ld 1 ıulan büyük bir ıiiratle akıyor. Halk h d' . k k ) k .. .. d tır · 
Yeti azasından- hasebatın bu şekı e mua;ııe .e rimizde bulunan Çek hukuk ta- büyük bir korku içinde aaıten aaate a ı~enın ıs anç ı yu~ en · kamlrğırun halen bulunduı 
"Ir. Prof. Dr. L. icrası Milli Müdafaa Vekalet_ı- !ebesi de davet edilmiştir. İki nehrin gürültülü akışını seyrediyor. çrktıgı anlaşılmıştır. Nunye ha- }~darına efradının kayıt ve Beyazrttaki daire binasına hı 
Gockler dün bir nin nazarı di'>katini c_elp ~~rı:.•ş 

1 

talebe cemiyeti arasında sami- Birse ylap tehlikesi l><>rkeai e"diıeye nımla Memleket hastahanesinde kabulu. ve m~hassasatları . hak- diye müfettişi umumiliği ve 
tnUharririmize 1 ve Vekalet keyfiyctın Buyu~ mi nutuklar teati edilmiştir. ıevketm<ktedir. . görüştüm ... Bana şunları anlat- kındaki 19 nısan 1926 tanh v~ tihte bulunan harita şubesi n 
deıniştir ki: Millet Meclisi tarafından tefsı- Türk talebe tarafından Çt.k Kuyuda defıne ~ranıyor . . tr: 8l2 nu~aralr ~~nunun 11 ncı !edecektir. Nahiye müdürlü 

. 1 b . b' C k T" k b IZMIR 29 - lzınırde Ayaktinn 8 d b . S b . B mad.desı mncıbınce. Jandam:ıa ilga edilecek ve Beyazıt po - Seyahati- rini istcmiştı~. • .. .. .ta e esı~e ır .- e . v~ ur ay- manaıtırının kuyuıuna firari Rumlar - a.Y an en a n . ~y na f k ı d tah ı 
ınizin ilk mer- Me:ele Mıllı Mudafaa ~ne~- rağı lıedıye edılmıstır. tarafından bir gaz tenekesine altın mında bır zatın metresıyım.. yem e rat me te~ enn e . sı - komiserliği gelecektir, Hat 
lıaıes; Sof a idi. Prot. L. Gockl.r meni tarafından tetkik edılm~ş D ft d --Ş f"k B v: ~ücevh_erat dold~r~l~ak atıldığ~ Sabri Bey guya benim başkaları ~e bulı:an efr~t ıle 6~.~a~an- aldığımıza göre Beyazıt kon 
1'iirki Y.1 'tetkikatta bulun (Askeri vazifelerde geı;,m1ş e er ar e 1 ey huhm<t~ ıhba~ edılı~ıştır. Emvalı ile a13kadar olduğumu duymuş ~rma ıtaatr e rat ve uç za. serliğinin işgal etmekte oldu. 

~~k ü~:~; ~:ıı~ik. Perşembe _?,Ü-ı ::nelerdeki harı:ıler, ~e.sa:-, he- Bursa da ı ~:.truke ıdl\resı tabarnyata lıaılamıt ve intikam almak m~ksadı ~le :~:;, v:n h~~~t :;ta~~f:::t~~! ~~~:~ı p~!:a:~d~c~~i:;::: 
nu .Atinaya hareket edece~ız. ı yecan, mahrumıyet'. ı~lım .t~~~ Dün Bursada Defterdar Şe- Nezip yolunda şakavet ~c~.m Mahmuclu teşvık etmış- eylfil 1330 tarihli askeri tayı":at ği yola tesadüf ettiği cihet 
Ç~k iyi tanıdığmıiz ~ardeş Tur~ 1 dilleri, ~oksuzlu~ gıbı v~k a fik ve Mülga _Emlaki metrıı~e Ahiren .N_mp yol~nda ı4 taki ta· tır. ve .. yem k~nunu m. u.vakkatı ıle hedmedilecektir. Belediye ha 
tnilletinin memleketıne gelmek rm asabı ve nıhı hastalıJ-ların mu" dürü t~maıl Hakkı Be,·len;ı rafından ıkı oto~bıl soyulmuı ve ı- tadı t hk~ 1 1 be , d - d be 'hn' • k ı ·· . -m~ze:l'.Ye at ve, 1 a 1 a "~1 ta şubesi Fatihten Beyazıc e bahtiyarız . 1· tekevvününde hazır ayıcı re . P mıılıa':emesinin icras: mukarrer 1.500 m~ em m~"! •ye eaı di '!" T urıng U up kongresı d d k tıl 

M ' T" k · • icııı - k bu sebeplerın b 1 tır. Şakılerden bın, Franıu:lar ne:zdın aıresın e vaz ı azan sure e naklettikten sonra bu daireni 
acaristanda ur ıye , . !er oldııgu, gere .. . . · d di. Muhakeme ele hazır u un- de yapılan tetebbuı neticesinde ce- hazırlığı iaşe edilirler. . . . tahliye ettiği odalara kayın 

uınurnı bir alaka vardır.. tesirile, gere~. bunyenın _ıstı. a- mak üzre Şefik Be)· Bursaya j nupta yakalanmıttır. Bu kanun neşn tanhınden kamlık mal müdürlüğü ile ni 
Türkiyenin terakkiyatını dile günün bınnde m,:azın _ ın- gitmistir. Vabtiyane bir cinayet ~eş nis~da toplan~cak olan muteberdir. fus memurluğu getirilecektir daiına sevinçle takip ediyo~. kişaf ettiği fcnnen s_a~ıt bulun- Davanın mevzuu hakkında Ayintabın ""cı Halil mahalle.in· Tunng kulup kongresı hazttlık Muvakkat Madde - Buka- B k · t k"l"t 

ve daha ziyade yükselmesını makla beraber bu gıbı ~mrazın alınan maiı"ırnata göre defterdar den Bektat oğlu ~ıını, bir minı larr ikmal edilmiştir. Turing ku nunun hükmü 1 haziran 1930 ta e ~! eş ı a 1 teınenru ediyoruz. vazife ve harekatı as!:e;ıye sır~- lığın otomobiline başka Lir oto- yü2 ünden oğlu .~.ır-,.. _ıo~nu Ah· lübün bini İstanbulda ve altı bi rihinden itibaren Milli Müdafaa de~ışmcyecek 
Her sene böyle seyahatler smda zuhur) teıfihi ıçın sa~h mobil çarpmış ve tazminat alı- met 1'.':"afınd~n ;~~:lmu~~u~. .. ni hariçte olmak üzere yedi bin Vekaletince iaşe edilen seyyar Dünkü iki refikimiz bek 

tertip ediyorur. . • bir surette şart . konu~uştu ' narak irat kaydolunmamıştır. Guzel bır aladn yuzunu azası vardır. Fakat kongreye jandarma kıt'alarma da şamil- teşkilatının değiştirileceğiı 
Burada çok samımı ve mu-1 kavdile maddenın tefsıre muh- C • • parç 1 ·~ k ı 'k' "st · · dir yazmışlardı. Polis müdürü l: 

· · hi - ı· T'" k Tıp emıyeh 1z · d N · h · wa a ı ı sene mu eınırren aı- · habbet!i bir muhit ıçuıde ç ' taç olmadığına karar ve ma ı- ur mır e unye anım ıs- d . l . . k 1 haberi sureti katiyede tekzip • 
Yabancrlık hissetmiyoruz." 1 e bütçe encfünenleri de bu ka- Dr. Preiser tarafından 31-3- minde 19 yaşında bir genç ka- atı~ı ve~ı~ 0 an aza ııtıra slahı hayvanat kanunu mektedir. Bekçiler ve bekçi t< 

Macar seyyahlar dün müze- 1 ;ara iştirak etmişlerdir. 1931 sair akşamı 18,30 da son te dm hamurkar Acem Mahmut edebıl~egı. ~h~tle muka?et a İslahı hayvanat kanunu ta- kilatr elyevm bekçiler hakkınd 
1'cri ve camileri gezmişler, asan j ·· · - 14) k dı rÔfe- davi usullerine dair bir konfe- isminde biri taraf~dan bıçakla zanrn epsı u unmayaca ttt, dilitı dün viliyete bildirilmiş- ki kanun dairesinde çalrşmakt 
lltikayı tetkik etmış' !erdir. j kadın avukat, (. a. nd p ans verileceğinden muhterem yüzünden ve ellerınden ağır su- Kongre Perapalasta toplana- tir: oldukları için yapılacak hic hı 

k ·· 2 miiddeıtımumı e var- r . . · lanmıştır kt · · • 
Hey' et azası arasında 3 a- sor ve azanın te~nflerı rıca olunur. rette yara • ca ır. 7 hll%1ran 1926 tanh ve 904 şey ve tasavvur yoktur. 

dın doktor, 2 kadın hakim, l dır. ' - 1 • ·- - uhafaza edebildiıklerini ve şey başdöndürücü bir derecede bunlardan, bilhassa aşk Ve he-" dır. -Fakat bunlar o kadar çok eğlenmek ve bizi güldümıel 
veya sandalla -gezinmek mutat Şair Nigar Hanım ~.~u::~ :onra na•ıl solup ge~tiklerini nisbid~. . • .. .. vestle_!1 ~~iyıor. Ve o ~a- ve kryme~i değil! şarkıları da çi~ onun ağzından takli<lcn ya 
tr.Akan sulann önünde tabak- zamanlarımda bana şıı~!n.. . gösteren 1,ır nümunedır. Bu ya Bu~ Nıgar H~n~ın butı:n nın tabı oldugu an'anelere na- klasik telfil<ıki edılecek kadar dıgı yazılardır. 
kuk ~~~yecek hülyalara ve nevi~at ~ısınım, asıl şı;:;;i~ ı zılara şimdi bak~am şi.iri nafile eserlerinın. •!e5te~'1:1 • elirr.izle yet etmek iç!n b~zan bu masum masnu ve traşide ~eğildir. Ni: N~gar H~ım Fransızca bil 
g~~mı.~ ~yal'.'1'8 dalan ve her temsıl edıyordu. Anneler in tanzim edilmiş bır.n_es.ır, ve ne~ tutup. tetkık edeb!lırız. Bunlar manzuı:ıel~ın bıle ''.~~ha~~- gar Hanım da en ~y~~ ~ecaı meısıne, edeıbıyatı cedide ic;in 
hırı duşun~elı ve hassas bir si- dostu ola~ ve yazın me~te? _ ri şairanesi Ba,bıalının . resmı alt~ kıtaptır. ?emın saymrş ol-ı ratı İsla~ıye,, dC!:l ?ırının ag- ~~e ~.r~m Beyın şıınnın te- de ~n k~vvetli olan iki üstadı 
maya b~n.zıy~ bu yalıların ka- tatil ol<lug? ay~arın mavı g~- ay,ıları gibi bir şey ~el!yor v_e d~gun;. manzum ve mensut znıdan so'.!'.lenm~su;~ı:ı yakış~~- sın goru.luyor: . Bazan ~a ~k- Hal~t Zıya Beyle Cenap Şcha 
yrklan ıkındı zamanrna doğru !erinde Bog~ı~ınd~ t~~ar bu 1 ~asıl olmuş ta edeb; bır n~sır dort ş11~ 1mecmuasından .. rnada 1 laımayacagını ~ıldıgınden 'Bır r~ B~?'ın tesırı~e Tevfık Fık- b~t~ın. Beyi tanıı;n~sma ve ken 
kayıkhanelerden çıkar, ayrı ay- dıığuın bu şaınn gıy~~g! esva~ 1 telakki edilmiş oldugunu şım- 1317 de Safah'ltı kalp,, unvan-, ~arnzet .kızın lı~mndan,, veya r~t~ nu~uzu da hıraz .karrşmrş dısı gı~i Rmnelihısarmda otu 
rı binen beylerle hanımları ya- Jarda şiirin bir nevı unıfonnal 'd· layamayorum. lı mensur ve m~ktup parçalan Ona hıtabcn nışanlısı tarafın gıbı gehyor. Ve nadıren bazı rup ogulJarmm hocası ola 
kın ve uzak bir çok yerle7de do srıır görür ve sürün;<I~ğü koku-

1 ;~ıkat sair Nigar Hanım ha- ~alinde bir eser.1• ve 1~32 de de_; 

1 

d~,, ilah ~~bi kayıtlarla _neş- aksanları hatırda ıkalıyor: 1:~vfik Fikret te i!özlerinın ö 
laştırdıktnn sonra yerlenne ak larda san'at mabedının rayrlıa- iir ve edebiyat kanunları- Elhanı vatan,, un~anıle va~ı redıyordu _kı bunl?I' artıık bıze a • . . _ nunde olmasına ragmcn bu ce 
ijanım k nlık saatlerinde dö- larmr duyardım. na ş 1 bir ·kaidesini anlat- manzumelerden murekkep kü- b~-s ve soğuk gelıyor. Burada H•vaılık mı •c•p. •11<1 pur bakıhı mıJ .reyanı kavramamıs ve daha e ııerl d'ar; ak gerçi moda Modalar öyle sür'atle değişi ,nın_esas 1adı· Şiirler yalnız e- çük bir kitabı daha intişar et- ifade edilen hisler adeta "bur- N• •nlıror •ub• ,.,,6•1im m-.llmden?. ki kalmıştır. Şüphe yok ki A'b-olınekr ı. akşın - başlamıstı. yor ki tahassür ve teessürle lıa- magal yark şa. irler yalnız bu e- ımiştir. Bir de mecmualarda ba jua,, hisleridir ve 6ade, tabii ve dülhak Hamidin dehasını uz 

a tan çı maga • ı ı ser o ara • · im d ha to ı h ttA la"b r ı1ı· ta zxl 'f d Fak k · · · akd' d' 
f<'akat hali taraftarlaı;r vardı. tırladığım o zamanlardan ~a - serlerle değil, muhitleri ıl~ tet ~~ ı·} ve ab~l k : :ımamrş, ~·ı a. t a;aık ı; b r :h. ı a ~ . d' at c se:ıy~tle ~ısanı bıze r:nyük~ ır e. ıyor, faıka~ bımun. 
l'ligar Ha~ım bunlardan biriy- ma fotograflara ba'ksam istih- kik edilmeli, etraflanndakı hla- ır cılt ~ut ı decı e 1 at ar man- ı .ı mtışb'ır. k~~'!- lu sa ı 6Z3?1ı ~h~ ı ne ~~h~ı. g~lıyor .ne ~e 'did sdelemıyor' .. eclebıyat.ı ce
<li, A .. 'f ka ığı- za ile tebessüm etmekten ken- . . likte kale alınma ı- zume ~n var .r .• § e ı:;ınry<>- ~.ıye ıze. dlll ~e m~yor'. ıra ı. tı:'a ettigı ıssı ıhsas ıle fık eye e tenıessul edemıyor, nı kşamları ıki çı te .. Y . dimi alarnıyıorum Ve şairlerin yat ıl~ h~': bir şairin ne ka- ruım kı "Fena fıllah,, ve Cuma şıır daha bilıot hıslerın lısanı- rımızle bir rabıta tesis edebili- ve en çok Recai Zade Ekrem 
rC:ı a~k~. ~?rafın.~an. ~-ok .. ma; üslUııları, şiirin nÜkteleri, lisa- dır. B~ ~ııri;ekıymet olduğunu ertesi,, gibi en güzel manzume- dır. Şairlerd ~ daha çok coş- }"Of. Bazı sahifelerini okurken Beye merbut ve peyrev alıyor 
d {lı poluş ve ustu gum~~ Y şivesi ve edebiyatm tadı dar ms~ı. b, iB hocalann öğre !eri bunlar arasındadır, J kunluk bellderız. sanırsınız ıki bımlar onun bizi , du. Yalnız Efsus'lar değil bü ~~ılar işlenmiş ~.ir .. örtün~. ~~- ~ha az seri bir tahavvüle tabi All~h .bılır.~~ ne kadar ayn . ~ig~r H?rum, ~ütün şaU:~er ı Nigar ~anım i~~ "-~~plan °: mütehassis etmek için samimi 

1 

tün eserleri onun ~rzında " 
l klan sularda suruklene suruk ima N'ga~r Hanını da .,,._ tebıld~kl.en E' . 'nm kiiina- gıbı şıırlerınde dunyanın mute lan Efsus larda busbutün eskı yetle yazdığı eyler değil de takını zemzemelerdır. ene G"k k d K"r o. yor. ı ,,.. ıh' şeydır• ınsteın 1 . . k d il . 
f d suda, Küçü su a, o . . et e tesirlerini na ır • _ 'b' burada her n~vvi l~z:ıet erme ımrenere tarz a ~:ı:e er ve saı d~ vıır- nıe ıJ ;., v• / ılbdliıı. .. ı. <ı' ~ ım 
Czde, Kalenderde dolaştıktan ırlenn teraı~ v . i in tında oklngu ıı ı - - ··-··· .. uM =yıer avın ectılmıstır, 1 es ıt etmış ve alta amış- tur. "<ınra don" d' sıl ancak bır kaç mevsım ç er ı. 
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11 u nıdesi "Milliyet" tir 
11 MART 1931 

<\REHANE - Ankara cacid.,I 
IO Teiırraf adreıi: Milliyet, ı .. 

Telefon numaralanı 

311 - 24312 - 24313 

~ONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç içiıı 

ı~ı 400 kurUf 1100 kuNt 
; 150 " 1400 H 

1400 .. :Z7~ H 

-··-
~len evrak geri verilmez 
ddeti geçen nüıbalar 10 lmnıt 

>Gazete •• matbaaya ait ltl• 
\üdiriyete müracaat edillt. 
~<etemİ2 itanlarm meo'uliyetiııl 
~ etmez. 

ı Bugünkü hava 
) en fazla hararet 5 enaz 1 
[ llu[l;Üıı ruzgM mQıebıvül vo 
1 ek,eriyyeıle ıçilttlr 

:.E, iiill 
1 

Bilmece! 

1 Askeri bahisler 

Tayyare taarruzlarına karşı 
memleketin müdafaası 

- il -

• 
iÇ 

Y•raltı sıdınakl•rı - iki glblü IJ•hlrler - ger altında 
b•nkal•r - ga:ı m•skelerl - bu iş p•k çok paraya 
v• gilks•k bir teknlde bağlı - hiç bir şeg gapmam•k 
mı, az bir şeg yapmak mı? - 1 ürklge hava taar-

ruzl11rınd•n pek az aıüteeısiı olacak ve pek az 
korkac•k memleketler arasındadır .. 

.....-.-.--------...,----- ------ .--.---. 

Üç ay muhabbetten sonra ... 

bilenin erkekleri diğer bir kabi dünya siyaseti için l:apital biı 
leden kız almazlarmış... ehemmiyeti haizdir. 

İngiliz müşavir ve maliye Yukarda tesbit edilmis matl 
nazın sıfatile sultanın nezdin- delerde de görüldüğü veçhile bı; 
de bulunmuş olan Mr. Thomas ittihattan hiç bir siyasi gaye is 
bu sultanın memleketi tlahilin- tihdaf edilmiyor .Esasen muahe 
de vakıt ~akıt ya~tı.ğı teftiş denin C matltlesini teşkil eden 
seyahatlerınde kendısme ve o satırları da bu suretle tefsir et-

.f ransızcadan· suretle mahalll adetleri öğrenir 1 mek icap eder. 
.. . 1 miş. Yerli adetler aı·asında balı F k t h k'k t b ı . l Bu genç adam kadınlar uzerın Ben o zamana kadar başka ka- · - . _. . a a a ı a u nıer <CZ< ( .. .. . . .. settıgı şeyler az tıılıaf degıldır. midi ' 

de buyuk bır muvaffakıyetı ol- dınlara bu masalı soylerken on- Mesela anlattığına ör kad r. • . 
makla övünürdü.Fazla olarak 3 J lardan da benden kaçıp kurtul-ı Yahudi hirisiyan fbi es 1 °:~ Malum~ur ~1 • ~!manya - A 
aydan fazla hiç bir kaıdınla ali- mak arzusunu görürdüm Onla- d b h k g B~y e vustıırya sıyası ıttıhadı her frr
kasını uzatmazdı Bunun için nn benden öyle bir ay~ılışları k en ha setm~. arır:tır. dır t~: satta ortaya atılan ve fazla mii 
bir de hiç ısaşmay.an care buldu vardı ki Fakat !"• '·adın git-1 bırrıl a~vaı:. 1s1ım en vaYrukarır ı nakaşa edilen Avrupa meselele . . ... ,.. • un ar ... a soy ennıez. . ı- · d d' F'k · · 

. . ., . . . . ğunu ve bunu tatbik ettiğini mek istemiyordu. Ve kalma!< da bahsi e z . d . nn en ır. ı nyat çerçevesın 
Bımcı ~lede, sı~ı! ~~va- tayyarelerının taarruzları~?~. söylerdi. Bundan bahsedel'ken için öyle bir azim ve sebat gös- kabileden g d çe~ ~e ~tık emle~ deı:ı dışarrya çıkamayan bu söz· 

ya karş~ ~uda!aa teş~ılatı nın dolayı çıkacakyangmları sondur dedi ıki: termcö·e karar vermisti ki bu- Çoc ki e .~. se e ay.ıp lerın artık hakikat sahasına gir 
yapaçagı ışlenn bır kısmını mek ve gazlanmış sahalardaki _ Bu keşfettiğim çare hic j nun k~rşısında evvela· şaştım tt~. ub. az:ı .hs1;1nnet1etmakek un diğini görüyoruz. Alman tarihi 
saymıştık Bu makalede devam gazı tes· t . . • - . ıyazına ır ın ısar o ar , ma- . b . h . 1 
edeoe' iz:. . . n ır ve '?"zarra ~~ g~- ı yan:!ma?'an bir çaredir. ~adın- • S?n;a mağlup oldum. Ev~t .. Be lik olanbu kabilenin efradı ilk n.ın. an~ u~~sıret erin~en bir 
(6)Y g it - ki ' H de":ı"'·k ve tfmzlemdk ıçın hır lar uzermde muvaffakıyetı olan nı şıddetle sevdiğini artık anla- hasıl olacak zan hilafına ola sııu de sıyası ıttıhatları ıktısad 
h" d er: / ksıgı~a ar~:. de\ şe- 1eş ~atın ~.a ~ş~a.sı . laz~ır. bir genç için bir kadınla uzun dığım bu genç kadını buradan rak pek aşağı görülüyor İş~ birlikler vasıtasile teşkil eder 

Yaır e~-~alaasa a vde 
1
.0 Y ~ ay- ı.·~b· .er şe 'fw .e

1
.1 ı1ıİftfaıl:'enınb, ~- uzadıya yaşamak bıkıcı bir şey··ı çıkarıp yollayamayacağımı an- te bundan dolayı b•"'ka k~bile- Bu. takdirde, basit ve tabii gös-

re JJU11ıu rının e ıp gırerne vıı , ır vazt eı;ıc ır aıye · u ış d" B - İ - te imek · t b .. "k · yeceği kadar derinlikte ve şeh- için "havaya kar. müdal~a te - ır. en tanıştıgı~ kadından j !adım. tiraf ettim. Evli olma- den kız almıyorlarmış. n .ıs ener: u .g.u~ru ı~· 
· bü'tüıı halk 'd b'L -•· kil. . -'i1 • ş bıkmak zamanı gelınce ke:ıdi- dı«ımı söyledim. Fakat kısa ke Rubulhali çölünü geçen İn- hadınm ilerde sıyası ıttihada m 

rın · mı sıg ıra ı ece.. atı,, nın emrı altına gırer · r ld - \ " · · kılap etmesi pek .. kü d" genişli>kte yeraltı sığnakları ha ı (İstan·bul 'tf . . . : mm ev ı o ugumu ve bir müd- seyim. Şimdi bu kadının kocası- gılız seyyahın eserlerinin ismi Ç" .. mum n ur 
zrrlamak zarureti karşı.ısında ka 1 ma filmlerin;n ~ıle;:;ıı:ı; ob~:ıe= d~tten beri anne~inin yanına git ynn. "~larms and Exursoin in Ara- .u~u Almanya ve Avusturya 
hnmaktadır. Bu oldukça mu- cu g 

1 
k • bilg b' ,f1 1 mış olan zevcemın artık avd~t 1 . 

1 
bıa., dır. Uzak ve meçhul şeyte hır~ anı~ hulOHine a~l'k ta-

azzam bir iştir.Bd sıg·naklar her mas:Ze abur~ ard ~1 bue dır aç ı edeceğini söylediğim zaman bu Neşrıyat Hayalı re karşı merak duyanların ala- ~amıle kanı olmuş vazıyette-
ama ıgını ra a pa k d 1 k ~ . . . . k d ı - b · dırler 

mahalle içi.n ayrı ve bir çok ma- rantez içinde zikredilmek mü- ~ ın arın açtıgını gormek ka 1 •ıt d d• a ar o ac~gı .. u genış mevZU' B . had' t f d d' . 
halle için müşterek olarak vü- nasip olur] bıl oluyor. ngı ere e neşre ı- yalnız eserm ıyı yazılmış olma u . I~ • e ra ın a ıge. 
cude getiriliyorlar. Sığmakla- İşte ist~kbal' .. th. b' ._ j Bunun üzerinden bir müd- l .. h • l sından değil, böyle çetin bir devlet!enn ıhtıya~ ~yl.eyecekler, 
n, bizzat halk k~ndilerinin ve la.hına karşı ıx:~ı :ueml~k;l:;_. det ~~9ti Ken_disine tekrar ras- en mu ım eser er seyahatı yapanın büyük keşif ~~r~ket te az calıbı dıkk~t. de 

stanbul muhtelit futbol ta- evlatlarının ve kıymetli ha,yvan de henüz ıbaşlanmış bazıların- 1 geldıgım vakıt sordılm: İngilterede neşredilen yeni ~yahatları yapmış meşhur a- ~ d r~ Fr~~ı~ ~aze:eletdr.11~ ' 
\bugün İzmire hareket edi· !arının hayatlarile eşyasının ' da ise yarı yola kad~r gelinmiş ' -.- Nasıl..? Hala eski careni esereleroen ibirini ıbir seyahat- . ~ml~r arasında m~vlki .a~ı en a eş pus>t.uruyor ar .. ıa 
~Allah selamet versin! Biz- muhafazası için kendilerine ça-ı büyük lbir Jcrsmında ise henüz ta.t!biıke devam ediyıor musun? .. name teşkil ediyor. Fakat bu ıtıbanle de ehemmıyetlıdır. ::f m~nke~l!>U ~eke: Veı 
bol bol dua! Yalnız işittim lışarak hazırlamala_:ı lazımd~. düşünülmeğe za~~n bile bu- rek~atırladı. Düşündü. Güle- seyah~t~e _şimdiye. kad~r Me1tteol1'IRF nıu"ııııbaka~ı Mecfi5sin:; keF:l:ı':11r: ~= 
'ıkımın başında tam beş tane ~u. ~~~-her mesk~~ ~ahalim i l?11;'111amış olan mudafaa usulle · . . . çOk gıdılmış bır y~re gıden bır . J~· - _ .)~ --~~ .... u .. ,,, len 1922 mwıhedelerile tezat 
'eci varmış! bınsı ustunde ve dıgen altın- · nnı şu kadat'Crk hülasa ettim - Senın haberın yok, dedı, eeyyahın hazırlanun.m';, .. ~ .. d·• ·~ ·~·· • k'l . kl' d di 
3 S 1 ti · de 'd d 1 k .. :.ı. · .. .. · ~ B · • · bu eskı' ,..a · d' b' h k'lr 1 , -- ı • -·b- ..... ~ane e- A A teş ı etrnesı şe ın e r . 
, en p~r seya 1a enn ı a- a o ma uzere rı<ı yuzu ve ıkı u teşkılatın başa çıkarılması 1 "' re şım ı ır _a , l~i!t' Ier a-e·-·Üdi. Şimdi e kadar Av- iman ya - vusturya · · · .. 
adedmm çok olmasında fay- hayatı olacak, tayyare taarruzu evvel emirdeıpek büyük paraya olmuştuz::. .,AP\n•.,- ~·' d' 1 gb. hl:' . h 1 Anadolo aıansınm bıldırdıg 

?Örenlerdenim amma İzmir tdhlikesi ıkarşısında t...ı,,,,.,il sonra. tla_v.i.iksrJk ... ıbir tekniı7el le: "" --.. ·a•dYDTI da ın- ~pla ı b''. seyad. ıçınB meçhul s~.n habe;lere nazaran Frans; 
heş kişiyi biraz_m!-j,~2lagaJJJ h lk •• ~----'. _ "!'~ııur .m~r en ,_... • , . _ , • ---·:.. , J . a ı:ıış !r. yer ır. umeç u 97 nci haftanın 3 üncülijğü- hukfunetı Almaııya _ Avustury. 

• - , . n u arfı '!'.<lf!!'t,l}l{lf.ıara inecek, saat- bağlıdrr. En zengin milletle-j Son defa hır k'.z~a tanıştı~. / yen İngılız sey":h~ M~ .. ~ert- nü Galatasaray lisesinden 1189 ya karşı İngiltere hükfuneti il· 
?uiJ~tıWu anlatırken arka- larca ve belıki .günlerce yer al- rin ıbile buna tahsis edecek faz D_o~tum, ar~~.an ıkı ay ?eçtı. ram Thomas gı~ıp goruyor, Sermet Bey kazanmıştır . Yazı- müttehit bir cephe almaktadır 
ardan biri bana dedi ki~ tında bekleyecek ve yer altında la parası yoktur. B.ılıyorsun ki ı.ı~ aydan zıyade i haşta~ ba~_ka.tedıyor. Bah;ıet- sı şudur: . İtalya hiç bir teşebbüse giriş 
- Sana bir bilmece söyleye- ikinci bir alem kurulacaktır. Fa,kat" eğer bunun başlıca b:_r kadınla sevışmek bence im-

1 
mek ıstedıgımız )'~'. ~e:?m- • ~af~a~ e~ ~~yanı dık~at ıniş değildir. 

m: Kıymetli eşyave mücevherat ve çaresi hiç bir şey yapmamak kansızd'.. Beraber yaşa~ığım bu nıın cenubıın~~ ~uyuk hır ~01 .o- hadısesını _-hıç şuphe yok kı- Bu ittihadı tarihin tabii bi , 
·D,ir futbol takımını tzmire para yer altı !bankalarına tevdi ise, düşman önünde diz çökme- kız'.1 bır akşam telaşla eve 13:11: Rubulhalı dır. Bu _erazı ~ Almanya ıle Avusturya arasın- tezahürü olarak kabul etmek ıa 
lrmek için beş idareciye lü- edilecektir. Bu ne kadar muaz- ği şimdiden kabul edelim." de- ge~ı_n~e ~evce~in öbür_ g_ün gele ~~~1!'d ne zamandanb.en Ar":?'~: da aktedilen. "Gü~rük. ittiha- zımdır. Bu suretle Almanya bi! 
lı görülürse Paris Milan ve- zam bir iştir· fakat buna rağ- ye Avrupanın en zengin millet cegını soyledım. Kendısme da- ki ayol k_esenlenn he_r tu;Iu dı,, muahedesı teşkıl edıyor. hassa iktısadl sahadaki faaliyet • ' . ı · d 1 Alın h . ı l' ld - 1 · ta pten emın olarak gıdebıle- s ı t ı fi d 1 . . . Londraya bir taknn götür- men yapılması da zarurı ve şart erın en o an anyanın mat a ev'e ev ı o ugumu sy emış kl . . on ge en e gra ar an ana nı takvıye edecek, Avusturya ıs< 
, c icin kaç idareci lazımdır? tır. buatı bağırıyor. İyi bir havaya ve bu gün için zemin hazırlamış , dce Ren,bbır ye_r ~!~akla meşhur şıldığına göre bıı ittihat yalnız Alman yanın siyasi ve iktısad 

. k "d f b' h b' t z h 1 . u. u ulhalı çolune kacan eş- "k d' ·ı .. h 1 l . _ , . Bu yer altı sığınakla. rı yalnız arşı mu a aa, ır ar ın mu- ım. evcem asta o an annesı-ı k' . -- . ı tısa ı mesaı e mun asır n m- kudretınden kuvvet alacaktır. 

........ : ff k' ı ı k · · -- · ıyayı takıp etmek hakıkatte .. "k k 1 · 1 
c- Vahide irca tarikile tena- j parçalı bombalara karşı korun- va a ıyet e uzatı masına · uv- nın yanına gıttıgını, muvakka- k la d "Jd' Ç"nk" 1 mrş ve gumru mu ave esı şe.<-

kurabilirsin 
1 

ma:k değil, zehirli gazların te- vet verecektir. ten serbest kaldığınıt söylemiş- -
0 ~- egı' 1

• bu ~! s:: uk linde tecelli etmiştir. Ferah sinemada 
k1~il • • • · İ sirini menedecek tertibatı da 1 Çok şükür, ki Türkiyemiz tim. Fakat benim teliişlı ve hoş l ~!!,0ze ~ rpi~ u ço e ~ a Mukavelenin başlıca esasa. Bu gece: Naşlt bey ve Her· 

1 < )alt Beyın tabakası ihtiva edecektir nüfusunun ve sanayiinin kesa- nutsuz görünmeme rag' men kız 1 ansızı ı._ k at oraya açan m şu noktalarda temeııküz etti 
· ; . . . . . . · f t · ı· -- d -

1 
. k 

1 
d d' . ar susuz ugıa arşı ne yapıyor- h'li . mine hanım konseri Asso jana 

z ~ , "Mıllıyet' ın polıs ıstıhbara- .. (7) Maskeler: .. Tayyareler- e sız ıgı, ag arının ve orman- serın an a e ı kı : d ' E·ı,.· k n.d' ı re ı nz: meşhur çingeneler ve kentuki 
~ yapan arkadaşın ismi "Sait" den atılacak zehirli gazlara kar· ~ar'.11'.n t~-k~~~~·-?,'esk~n ~e:ıi - Zevcenin öbür ~ün gelece ~d~· m:J~~::n :ert~ba:r:a~~ h k~) A~m:ını:a d've Avt~urya balesi ayrıca sinema. 

ru, k Babacan çocuktur, açık göz şı yalnız insanlar için değil, bey _erının · .uçu u~u. ve agın ı · ğini söyleyorsun. Öbür güne dı. Bu da yaln k dil · · Ü met en en 1 meme etle- -------
l<p ug-unu da iddia eder. Bu co- girler öıküzler kümes hayvan- gı hasebıle bu sılahtan 9ok za- kadar beraber deg"il miyı'z , b"ld'kl . 1 ız ken erınıl n ri arasında bir gümrük ittihadı lscanbul birincl lllAı memurluğundan: 
· ' '' , • • .. k . 8 . · ... ı ı en yer ere umun atı- b 
m, 3: sigata tabakasını çarptırmış lan ve saire gibi insanlar için rar gotey~ce tır. ız de ~s: Ben sözde bundan m na tulumlarla su' gömmek vücude getireceklerdir. Bu itti- Kucuculırda üyülı: kutucu hcı · 

·1 , ndisi "kaybett1m!" diyor, hayatları kıymetli olan bütün t~nbul, ~~r ve ~~a~a f~' olduğumu söyledim F:ı:~~~ Rubulhali için bir talk~ ·ef- hat iki memleketin istiklali ü- nınd• Soda ve Kostik ticaretli• meş· 
. /1 ankesici ç~rptı" dese herkes canlı mahltıklar için dahi dah~ bır k_aç buyuk şehır ıçı .-ı a«tıf bür gün geldi. Kemllsine dedim saneler bulunmamış değildi. zrinde hiç bir tesir yapamaya- !~!u~:•nA;;;e~:· ~:~~i~~!~ınıel~~~~ 

,' ~ y edecek dıye susuyor. Taba- hazar zamanında gaz maskelerı tedbırler ve fakat umum ınem- k" M ı· 'deni • d" caktır. 
lı · . . tarafı d ·r t !' - aatteessuf ayrılmak za- nemez ermış.. ım ı eve uze Jau lflAsiyeıi neticelenmlf ve bu 

SL ·1 52 dirhem imis ve gümüş i- tedarik etmek ve !bunların kul- leket için "sivil hava teşkilatı" ı. M .. 

1 

ese al ora.ya gŞı · d~rdsag .. o- B)İki memleket hükumetleri !erle şlrketin cerayın eden muıme· 
ı ?· Bu günkü piyasada S lira !anılması ıçın talımler yapmak 

0
. n an ,ııas~ı ve a _ım ".e manı geldi. Gidiı) zevcemi k rinde 900 kara mili katederek aynı gümııii:k kanununun ve ta- kere ,irket azasından berhayat olan 

t y nez Lakin hovardalık bu "sivil havaya karşı müdafaa tel' ıye mahıyetınde tedbırlerın 1 • 'd' arşı Rub lh 1. . - ffak rifesini tatbik edeceklerdir. t ... . • ,, · . . . b ı . 
1 

· · amam lazımdır. Gı ıp karşılaya 
1 

u a ıyı geçmege mu va Aseo efendi tarı!ından konlı:urdato 
.. u. tabakayı getirene 20 lira ver te~kılatı nın en mühim hır ışı- aş anması zanıanı ge mıştır. - .. .. l ah A b' C) Diğer hükumetlerle de ay · ." M 'l'k , ı "lf r · 1 · · cagrm. Artık goruşemezsek o an seyy ra ıstana ya- ıelı:lif edilmiş olmasını binaen tek-

. n :yi vadediyor Beş liralık şeyi dır. ug a \e m et ı ış er ıçın pa- ... ' hancı olmayan b' İ Tzdi nı husus dahiLinde mümasil mü llfl valı:lln müzakeresi için ılacaklı · 
n i. y 

11
·raya satın. almanın hı'k· .. (8) Yangın so"ndu-rme ve ze-ı· raımrz olmadığı gibi bunlara lü 1 Bunun manası artık gitmesi- ı 'M sk f ita ır.. n~ı 

1

1. _ '.· ak ı · · ·ı k · • 1 · d h' k D" h · 
1 

ak .. d' F k o o su nının vezır ıgı- z ere ere gırışı ece tır. Iınn 21 nl11n 931 urlhine milsadif 
ız f '"tin' sordum Güldü ve· hirlenmiş .sahaları . temizleme zum a 1 yo tur. uşman ava J nı an atın ıçın 1• "' at o bu · ım· ı d '}, l İki gün evvel matbuata tevdi salı gilnU uat 14 de Sultanahmeı'de 

i r ır. _· ~en a l~azsın t d~di ve hizmeti: Şehirlerde. ve büyük taarruzundan endişemiz hiç yok hususta hiç acele eder göııünmi 1 nı et ış ~ne d~r~e. ora al u ı;n edilen bu haberler bütün nazar- vaki Adliye sardyında birinci lllAs 
~ Y n de cı'ddenn anlam. ad. ım' ' kasabalarda halk yer altına sı gibidir. yordu. Ben de sinirleniyordum. muşl urb. 'hen 

1J~dınelkın. ankaba~ltıgl ı lan merkezi Avrupaya c.evı'rtmı"ş •· · • • . ' .. CINOG N'h t d d" k'. şey er, u ava ı · ı ı e e- dairesi toplanma ulonundı hazır 
• ~· &. Berberler İ İ gmdıgı hır zamanda, duşman LU ı aye e 1 '· • . rin hayatını tasvir itibarile de tir. Bu ~dise -hiç şüphesiz- bulunmaları illn olunur. 
ıl la Ş I "h J --Ben ):ıurada kalacagım. Seıı . d'''"'· t .... 1.. H"l" ---~---__::...:_::._ __ _;_ __________ ~ 
~ B .. 1 d 'k' ı d'd k ld • 'd .. rti a · k 1 b'l' . şayanı tı<Jı<a goru uyor. u a- ••••••••••••••••••••••••• 

~I ~· z: u gun er e ı ı şeye meşgu ~r: :~~y~rl:r~ı~r~~d~ dı;ın~~k~ llanıl'acezc Ye ~:ıfol h3sta· ze:_e~m=~şı ~~:ıı';;~;~:·, Ge-ls~ Mİask~li~ slul~anınınd __ ?imhaye- ~ ı· TTIHADI MI: iJL:I ' ·ı ld ğ L b k · . · · sıne ngı z erın ver ıgı o em- " 
, • ta -HBavabnın1 a_çılıp kal panmk ası; kanların polisin cebn e açı ı ı- •. ancsi sa ı · idare miidıirıi Fuat Iır0de senı bu:~d1 a ~u!u~ .. ? ı yet düşünülürse bu İngiliz "ve- , 
. lh - er er enn açı ıp apan- nı söylüyorlar. Bu söz pek akla hey dti n Selim p:ış:ı yokuşunda k 

1 
zaman goz eı;m~~ ıçıne dik I zir"in orada oynadığı rolün e-

< ;ı ası. . . yakın değil.. Ne ise o bize !azım Ho~kad~m mahallesinde Şirvan! ate bakar~k dedı kı. 
1 
hemmiyetsiz olmadığı anlaşıla 

s 
11 

lı Be~ _zaten bl;I ışlerın gaı:,ete değil asıl demek istediğim şu- zade ar~asıntlaki biraderi mülga -. Se~_be,nı aldatamazsın .. Sen ıbilir. Anlattığı şeyler arasında 
L ~ ı~~dısı kıymetınde olmadıgma dur: Bu traş çok sürdü, perdahı, Anadolu - lla~dat ~imendüfeıi evlı degılsın. Ben buna aldan- !{>ek şayani dikkat olanlar var. 
n ulı1?1. friksyonu, masajı da geçti su- tercümanı Ali fliizami beyin ha· marn. işte meseli ıbir kabile iki yalnız 

Bır bar~ak suda fırtına ... Ve ratımızın derisini aşındırmaya nesinde irtihal ctnıi~tir Cenazesi .. Sonra. ba~tım, kadınlığın bü- kendi çocuklaruu değil, diğer 
r araba laf. Evvelce berberler başladı ... Artık bu şamataya bir lıug~ıı on lıuçukta mcıkı1r hane· tun cazıbesıle bu genç kadı- kabilelerin çocuklarını da sün-
ırar hilafına cumaları dükkanı nihayet versek fena olmaz. den kalJırılara\ '.\lerkezefendi· nm gözlerlnde derin bir muhab- net etmek imtiyaz ve inhisarı-

Türk sigorta şirketi 
Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eı!erlı. 

Sigortalan halk için mllaait ıeraiti havidir. • i 
Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında ~ 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. p 

.... ~ Telefon: BoyoJ!lu-2003 . açanların açmıyanlar tarafın FELEK 1 deki makheresinc defnedilecektir. bet gördüm. Dikkat et dostum. na maliktir .. Zuti denen bu ka-
. . 

Milliyetin edebi romanı: 6 ıcovap veııınediniz: Okadar ü- ıkimizin de lkaıbahati yok. Ara=- - Ne yapalım?diyordü.° Si- Füsun? diyordu. yalınız çlktrni;.bu acemilikle 
, zülmüştüm ki, İstanlbulda her da lbir anlaşılmamazlı!k olmus, zin uylkunuzu ibelkliyecek değil- ŞUkranla, Semiha, birdenbire lkimin yanında çalabilirim?. 
kes beni unuttu zannetmiştim. Fahri Bey. • dik ya ... Aç kamına bir deniz bu samimiyetimizi anlryama- - Kendine iftira ediyorısun, 
Düşünün bir kere: On sene .. İn- 1 - Bugün artrk :bu anlaşıla- gezintisi yaıptrk. Füswıu biraz mışlardı. Manalı, manalı biri· j Füsun, dedi. En güzel çalan
san sevdiği bir aııkadaşından mamazlrk bitti. Küçüklüğü- gezdirdim. birinin yüzüne bakıp gülümsü- dan da "ben bu parçayı böyle 
küçük bir selam ıbile almazsa.. müzdekinde.n daha çok dost ve Nazan onwı birdenbire ben- yorlardı. ı dinledim. 

Nur Tahsin Ve döndüğü zaman onu ıkoca- ! samimi olduk değil mi? den te~izlifçe bahsetmesine Kahvaltıdan sonra kimi ha- -Eğlenme rica ederim, de 
man bir hanım olmuş görürse .. ! Elimi uzattım: hayret edertken ben atıldnn: mağa, kimi ağaçların altındaki dim; ve kemanı bıraktım. 

Ba1'konun eğrilmiş parmak· - Dosluğumuzun bu kelime- Nasıl hitap etmek lazımgeldi- - Bu daıkikadan itibaren es- - Bu sabah gezintisi çok işe şezloııklara uzandı Nazan, \ - Ne fena, ne fena telekki· 
rkları, kırik kapısı üstüne san- !erle tahavvül ettiği kanaatinde ğinde tereddüt ediyor ve resmi 

1 
ıki dostluğumuza döndük, de- yaradı, Nazancığnn, <::dim. Es- tuvaletinin provası için terziye lerin var, Füsun! Halbuki beti 

:i bütün çocukluk hatıralarım misiniz? hörmetkar olmayıı lbeklenmi- dim. Artık biribirimize eski sa- ki yalı ıbizi çocukluğumuza çek- telefon etrneğe gitti. j okadar samimi söyledim ki .. 
:örünmeyen çizgilerle işlenmiş - Hayır: Fakat bizim gibi yen, istenmiyen bir samimiyet 1mimiyetin verdiği kayıtsı.ı:lık- ti. Ve uzun zamandanberi. Kay- Ben biraz •salona çıktım. O- Sonra ıkemanı aldı: Neşeli 
tibiydi. küçilklük aııkadaşlığınm sami- g-Osteıııniş olmaya tercih edi- la hitap edelim. bettiğmiz samimiyetimizi bul- ıkuyacak bir gazete araken gö- ibir parça çalacak diye bekliyoı 

1 
- Öyle bir şey hatırlar gibi miyetine thammül edilemez yor. Elimi ciddi bir arkadaş dost- duk Lzumsuz resmiyetlerden züıne piyanonun üstündeki ke· dum; halbuki bana hiç yabancı 

>lurorum amma ... Biraz tered- bir soukluk veri}"Or. O, sustu. Ben de birdenbire Iuğu ile sıkarken: kurtulduk. man ilişti. Bir senedir garip bir 1 getmiyen ıbir serenada başladı 
.lüdüm var, 

0 
yaramazlığı ya- - Bu soukluğu yalınız ben verecek cevap bulamadım. Dü-1 - Peıki, Füsun, dedi. Neden, ıbilınem? Nazan gül- ·hırçınlrkla eHme almatlığım lke- ı O kadar güzel çalıyordu ki! ... 

pan siz miydiniz, diye, düşünü- mi icat ettim, Füsun hanını? şüncelerinde haklıydı. Fakat I Sesinde !kuvvetli, derin bir melk istedi de güle medi mi? manı ıbirden bire çalmak iste- Birdenbire hatırladım. Berabeı 
yorum. Çünkü o küçüklük dos- - Bilmem? ben o kanaatte· ben de haksız değildim .. Anne- semimiyet vardı. Sevimli yüzünde garip bir ma- dim. Sesi etrafa dağılmasın di- ders aldığımız zanıan hocomı? 
tumuz, bana öyle geliyor ki, bi- yim. sinin beni iğneleyen sözlerin-' Yalrya döndüğüm zaman, na ile: ye -pncereleri kapadrm. Kema- 1 ilık olarak !bize bu serenadı ver-
ze, sizin kadar, uzak ve yaban- Sesine biraz hüzün karışnış den sonra ona cevap vermeyi hepsini uyanmış bulduk. Na- - Demek il<i kocaman bir iş nın sesini alçalttım ve gayet ınişti. Çok sevmiştik .. İyi çala 
cı değildi. g~biydi: çok ağır bulmuş, fakat gün- ' zan, sandal iskelesine gelmiş, gördünüz?! ne iyi, ne iyi! dedi. hafif (Ave Maria) yı çalmağa ,biJmelk için oyundan bile va; 

_ Aramızdaki bu farkı ne- - Beni biraz müsamaha ile lerce bu sevgili mektupları ' sabırsızlıkla: Hanımefendi kahvaltı sofra- başlachm. geçerek çalışmıştık. Şimdi o ça 
reden buldunuz? dedi. dinlmez misiniz? dedi. Ben kil- yastığımın altından çıkarma- ! - Kaç saattir nerede siniz ; sını bahçeye hazırlatmıştı. Birden oda kapısı açıldı. larken, gözelerimin önünc~de i 

_Çünkü .
0

, bana yalnız "Fü- çüklük samimiyetinden hiç bir mıştım. I Allah aşkına? dedi. Evi altüst\ Hepsinin yüzünde henüz uyku- Fahri Celaldi. Hayretle: ıki küçük baş beliriyor: Keman 
sun" diye bağırır ve bir şey şey kayıbetmeditn, Fii.sun ha- İçimdeki ıztıraba rağmen, ettik. Bahçeye baktık. Annem nun izi vardı. - Yalınız mısın,Füsun? de- !arına eğilmiş, iki sevimli kulll 
söylemtk istediği zaman "siz" mm. Yalnız, dü~ünün bir kere, onu eski dostluğu ve samimi- sandala binmek ihtimalinizi dü- Fahri ile ben deniz havasın- di. Nzan yok mu? lbıı pencere- ral ve siyah 'baş .. 
yerine "sen" kullanmayı tercih on sene sizin samimiyetinizden, yetile bulunca.. Kaybolmuş şündü de biraz rahat ettik. dan çok acıtcmıştık. Onlar naz- !er niye açılmamış.? O, küçük, sevimli, kumrıı 

!~. ederdi. aılk~da~lığrıuzdan uzak ıkaldrm. kıymetli bir şeyi, yeniden bul- 1 Elimi ciddi bir arkadas do~t- lr, nazlı yerken o, reçel tabağını Açmağa giderken: başla, bu gün karşımdakiniı 
..•. Kiirekleri kendine <loğn• re- I Gönderdiği:n mektuplara, kart- muş gibi mes'ut oldum. ı luğu ile sıkar:.:en: önüme uzatıyor: Açma, Fahri, diye bağır-! arasında hiç fark yok. Yalnı 

~~5'."".e-·ı:k l'zıın. u?ıın ITli\;lü: !ara, hatta selamlara bile hiç 1 - Bu manasız vaziyetten i- Fahri gülerek· - Biz çok acrkttk. değil mi dım. Ben kapattım, buraya rh 1 (Bitmedi) 

rkadaşı Cemır 11- 1 es o = 
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Atlet yıldızlarımız kendi kalem
lerile bize anlatacaklar 

-

( Salı gü11kll ııuM111ımzın del'lıtlll -!)- J 

Mektepler arasmda ... 

Bulgar müsabakalarından -son 
ra, talebesi ıbulunduğurn Gala
tasaray li-sesile Ameli Hayat 
mektebi arasındaki atletizm 
müsabakalarında 200 meıtreıyi 

kazandım ve ikinci atletizm 
mevsimim de bu suretle kapan 
mış oldu. 

Amsterdam'a doğru ... 

- Allaha ısmarladık çocuk
lar ... 

Oksfordluların kazanmak için sarfettikleri gayretler derecesi yüzlerdeki manadan belli oluyor. 

Uğurlar olsun, giile güle, mu 
vaffakıyetler temenni ederiz. 

Bu gün (3 haziran 928) ben 
dokuzuncu olimpiyatlarda Tür 

~ · kiyeyi temsil edecek kafileyle 
Amesterdama ha.rekct ediyo-

Simeling Aınerikulı. Yoouı.g 
Stribling'le ~apacagı maça 

hazırlanıyor 

1 
çoğu Oıcford tarafm:ıdad~r. Kem J rak neticeyi taihminliyor. ı ford'lular, biribiri peşine 9 ya- /1 

1 

briç'inıkiler de gençlerdir. Bu yarışta Hammersmith rmş lkazanmr.şlardır. Kembriç he 
Bir ayıdır (Taymis) ırıehri ü-s köprüsü geçilir<ken helecan aza) .. b .. k d k 

la 'd 1 dilk • h dd' "b Jıın tu lk' nuz ı u ro oru. a rramamıştır. ı tünde yaıpı n ı man arı - mı a mı ' u uş . · ı takı- . .. · 
katle takip eden Londra halkı mm da kürek adedi müsavi gö- Gelecek seney~ bugunden 
nihayet •büyük. günü yaşadılar. riilüyordu. Aradaki fark da ya- bekliyenler çoktur. 
Yarış oldu. Bütün ümitler hila rım ka'Yrk lboyu idi. 
fma •bu sene de Kembriçliler ka Mesafenin üçte !birinin bu kü 
zandılar. çük farkla alındığını gören ta-

Oxford taraftarları, bu mağ- raftarlar müthiş bir helecana 
l&biyetin tesellisini, röıkor ta- tutulmuşlardır. Oxford'lular 

İşin şayanı hayret tarafını 1 

küç.ük bir mukayese ile bulaıbi-

liriz. Kembriç'in ıkayığı, 6 mili 

19 daıkika küsurda yapmıştır. 

Büyükada, Köprüden takriben 
ıfından buluyorlar. Filhakiıka karlı havalarda bile idmanları-
911 senesinde Oxilord'un yaıp- m bırakmadıldarınd~n.yarış de 

1 
tığı 18 daıkvka 29 saniyelik rö- vammca daha c~~~ı ıdılcr.' .. 10 mildir. Ada vapurları bu yo 
koru Kemlbriç bu sefer de ıkıra Faıkat Kembrıç ın m.ahır du- ul bir saatte alıyorlar. Kembrıiç 

t r Kembriç'in bu yarış- mencisi taık]mının galrbiyetini kayığının yaptığı sür'atle Bü-
mamış 1 

· . , 'k 26 · temin edecek surette kayığı i- .. • 
taki derecesı 21 da.:ı a sanı- d . . yukadaya aşagı yukarı yanın are etmıştır. 
Ye idi. İk. d .. 1f.. kayı· (B ı saatte gidecek demektir. Va-!' . ı aru ununun gı ar 

1 

Yarış hak!kında ~a uma~. nes) köprüsüne doğru kayar- kıa çırpıntısı az bir nehirde ve< 

Yarış 1829 senesınde tesıs 0 • ken, Kembriç'in galibiyeti göz 1 kısa bir mesafede yapılan bu 1 

B ninlci de da 1 .. "l" b' ' 1 gelm; ti ı .. · · Jı.ıııunuştur. u sene e goru ur ır na e -S. · ri:lkor denıııdekıne benzemez 
hil olmak üzere 83 !re~ _Yap.ıl- Aradaki bir boy farkı, Kem- ı fakat bize kayıkların sür'at:t . 
mrştır. Galibiyet adedı ıtrbarıle briç dümencisinin akıntıyı çok _ , . . . . . '--·--·-

. b b lı'k ol- · · k ·b· .,, 3 ncvrası hemen haıkl,ıı.da bır ftkır verebıhr. 1877 senesınde eraı er Iyı esen ır ı. .•• 

1 

ı1 iki ıboy fa1'k:ı cıkarını~tır. ı Ba:kalrm bu su yılanları gele-
Jnuştu. . .. - . • 

Yarıs altı mil, 6,840 metre ü-1 Yarışı ı-.'.c;torlcrle takıp eden cd: :;;ene ı~c yap<:caklar .. 
• 

Bahriyemizin kıymetli boksör 
lerlndcıı HUsamctıinln son 

resimlerinden biri 

rum. 
Tekmil sınıf arkadaslan , 

açıkta demirli duran vapura gel 
mişler ... 

Amma gemiye çıkarmadık
ları için ben güvertede, onlar a
şağıda kocaman bir sandalda, 
vapurun yanında, uzaktan bal'( ı 
ra çağıra konuşuyoruz ... 

İşte Fatin, işt,F Vacit, işte Fa 
ruk, işte Mehmet Ali, adaşım 
işte Muhtar, işte Cavit... · 

L. Mehmetle Suphi vapurn 
çıkmağa muvaffak olmuşlar. Et 
!erinde bir iki kutu ... Şeker, çik,ı 
lata gibi şeyler. 

Bu sene mektebi bitiriyorurr 
artık biribirleriınizden ayrıla"" 
ğnniz için midir, nedir bileınen. 
yekdiğerimözc karşı samimiye 
tımiz, muhabbetimiz, büsbiitiid 
arttı. 

(Devl!nıı salı gilnkJl 
ııu.~hamızcls} 

l 

) 

n 

; 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 'I EhonQmi 1 Bilmecemiz jDemiyol!a" id ~tesi mül· 
ı ı • • • 6 , ı t ıo ı ı hak müdüriyet oluyor • • yeni ihtilaf A N l.ll~!A M ı A .~!._f~IE ANKARA, 30 - Devlet de· 

't b 1 ht ı·t• ı·k .. ı· .... 1 M l k"' t msı·ı .. . d R•lili'llLIUIT•ll s miryollanvelirnanl aridaresiııin an u mu e 1 1 ıncı nonu ese ı e esası uzerın e 1 A K:IRIKIA,MiErT··F A müstakil rnüdiriyeti umımliy• 

l. . "d" verilmiş hir bir karar yoktur Un Tacirleri ile 4 BEN E .K'BBJA REM vaziye~nden çıkaı;larak doğru 
'zmıre gı ıyor (Başı birinci sahifede) '\' 1 ı\ I R t ı z ~•"EH A ı L T d:ın d~g~ya . vekale~e mer?uı 

' i (Başı birinci sahifede) Malıim olduğu üzere, birinci lnö- (Başı birinci sahifede) lerden ıo3, san'atkarlardan 7, mübayaacıların , ıı A G /\ •• - ,.\ s IA bkır mulmucliny_e~ı tımtki~ye halını} c 
rt 1 ı t · · görmüs nü zaferimizin tesiri ile Türkiye Lon- re serbest fırkaya intisap etmiş tacirlerden 6, memurlardan 6, ld ---.'- - - -:- - - on ası ıçın te '~t yap ı-

rı oyunc~ ar:ın zmırdı d ·, dra konferansına çağırılmıştı.. 1 b' 1 d d. d .1• arası açı ı.. AIM A ı l .~ 1•ı . ..!::. R _t IK yor. Bu "ekilde hali Jıazırda' ·. : 
nalarma ınzımam e en av et itilaf devletleri ı.tanbul hükume· o an me us ar a e ı e ı ave e- serbest meslek erbabından 4 1 · a ~ ,, ' 
H lik maçları<LT ... ~ilhakika 1 tine yaptıklan davett~, _Anadolu mu- d?,irs~ bugün~ü meb'u~ların ~ü meb'us çıkması lazım gelir. Ticaret borsasında un faali-

1 
V .~ .. H j .lıM ı_J • S ~ H E R :_~şkilattan bazıları lağvedilece-

:itaki üc kulübümuzun İstan- rahhaolanmn da Babıah murahbula- yuk hır ekserıyetle yem meclise Mesleksizler nazarı itibara a- yctindeki tenezzül devam et-
1 ~ıı_ K . .l L 1 l. ll!t T A gınden tasarruf yapıla~ağı Vl 

·ı şampryonluğunu kaz anabil- rile b;;raber bulunmasını "'" koşmuı de gelecekleri anlaşılabilir. lınmayarak yapılacak bir tem- mektedir. " N. ~ı• ; N A R . Z vekaletin işleri daha ya:undaı' 
;k için daha yapılmamış teh- lar~';; Anadolu biikiimetinin artık Müracaatlar 1200 e yaklaıtı silde ise ayni meclisin çifçiler- Dünyan~ buğday fiatile be·!: EIRl- iKIEFE Nii SiT idare ed~eği d~şünülüyor. 
:eli maçları vardır. he. katılmak liznn ıeldiğine Av- ANKARA, 30. - Meb'us den 263 san'atkarlardan 17, ta- raber inen Istanbul buğday fi. 6il••t:•.,izln h•ll•dll•lı Hah) Halıt B. mer-

1 İzmir oyunlarında kaza ge- rupanrn da kanaat getirdiğine ilk bir namzetlikleri için H. Fırkasına cirlerden ıs, memurlardan ıs, ati bu neticeyi hasıl etmiştir. rıltll humun cenazesi 
mesi muhtem::l olan oyımcu i!"notti- Artık latanbulda hükümet müracaatlar devam ediyor. Bu- serbest meslek erbabından ıo Son zamanda ticaret borsa- 1 1 1 , J Vefat eden Daru-1r·· · ı·. 

dmı b' t kkT" ı.. d "b ı ·ı ·· .. 6 1 ı t 111 ı unun ı a 
-ın avdette kendi takımların- a _la!•yan ır eşe. '! un _uz~· güne kadar ı ı 50 kadar ricana- mebustan mürekkep olması icap sın a mu aya.acı ar ı e tuccar-

1 
hiyat fakültesi müderrislerin-

~ lik maçlarını oynayamama- ~~zdlagub tahaklwilk -~~·~ Şun: me gelmiştir. Ayrıca dün ve bu- eder. !ar ar~~ında ~ır .anlaşamamazlık den Halil Halit Beyin cenazesi 
':ı ihtimali düşünülüyor. Bu ::;.;;n ;kile"...,k ~illa:ş~ev~ile A· gün de buraya bu işi takip için Dağılan meclisin mesleklere thaddus etmıştır. İstanbul de- _ dün merasimle kaldırılm tır 
·r taraftan haklı bir taraftan nadoluda Türkiye Büyük Millet Mec· bir çok kimse gelmiştir. Bunlar göre değil azasının tahsil derece ğirm~~cileri umumiyetle un fi. ı Merasimde Darülfünu~ e~i-
)ksız bir düııünüştür. Mıntaka lici bükümetini kartı karJıya ~- burada muhtelif makam ve ze- !erine göre bir cetveli tanzim o- at~.ennı naza~ ~k~ate al'.11"ak 4 - ili· ni, müderrisler, merhumun tale 
r arasında yapılan maçlarda mak an ve fı:rsab zuhur ebniıtı.. vatı ziyaret e<liyorlar. lur.muştu. mubayaacı uc:etını tenzıl et- -.-: heleri ve onu sevenler bulun-

. mmtka spor varlığının şerefi Böyle_ ~ h~e.ket kilt~ 0 zamand lsttan- Namzetliklerinin korunası i- Bu cetvele na:.<aran dağılan mekte ısrar edıyo .. rlar: . ~ - - mu.,lardır. 
ı . . ul k bul bukU.nehnı teı e ea ze"a tan . . . . Ekm k h ddet " cvzu-.ı b<ıhıstır. Oyunc ar u b<kleniyordu.. Ve öyle olduğu i ın-1 çın verilen ıstıdalar arasında mecliste 54 harbiye, 52 hukuk, . e nar ı u~enn~ ~ı . Halit Beyin mezarı başında 
plerine IT' e,-but olduğu kadar dir ki, Londra konferansına iıtirak hayli garip ve acip olanlar da 49 mülkiye. 38 hususi tahsil le tesır ede~ bu ı · m~ım hır nutuklar söylenmiş, vatana, il-

1mtakalan mn şerefine de mer ede«k Türkiye heyeti murahbasaaı- yok değildi r. görnıü§, 23 tıbbiye, 19 rüşdiye, mesHe~edtbe~kıl kc'.'11 1e1kte<lı~:b - --
1 

me şimdiye kadar yaptığı hiz-
ıt olmaları icap eder. nm, mü~•?". Tür~ye Büyük Mil· İşittiğime göre bu ricanamc- ı8 idadi, 14 medrese 8 yüksek a ır şe 1 a an mu ayaa ~ - _--_..,, metlerden bahsedilmi ti 

~ Görülüyor ki, bizde kulüp ra ı~r M~d ~~eti t:;f';:;":e;: !erden bir tanesi şn mealdedir: muallim mrktebi. 8 ziraat mek- cılar meselesi neticesi olarak Jlil: İ - .1. · ş_r. 
;t~.sı m~taka rabıtasının c;ok ~~PT~c;:;;;i""'t..;~·:.ıebilecek ye- " Efendim, çoc .ık .babasıyJm. tehi, 6 bd uiyc mektebi. 5 ede- ticaret borsasında muameleler 

1 
" ! ngı iZ şairinin 

.;tundedır. Vakıa bu he_r.yer.de g•~ heyet olabilec~n;ft itilaf dev· Kazancım a"da 90 \ıradır. Ço- biyat fakültesi, 5 lise, 5 mühcn- durmuştur. Hatta ayın sonu ol- a rı k f 
, "-~ --- J dug· u halde borsanın mali vazi- "ıl .• .• J /; ...... ..,_., ;: on eransı 
~)yled~r. _Fakat de~~ce. ıtıbanle' letkrine t~j~ etı;"'k ~-geldiği cu!darımı ok .. t amiyorum. Mai- dis mcktelJi, 3 ticaret mektebi Soldan sağaı 

('. .zdekı nısbette d7ıpldır.:Halbu ~a~la ~ülnimet' ünce Babm.liye teb- ~etime medar olmak ve memle- mezunu, posta ve telgraf müte- yetinin fena olduğu söylenmek ı - Hfılasa (6). Tavlanın arka- ANKARA, 30 (Telefon) -
•1~ 1

i memleket dahılındekı seya- J.iiFeakdilmit ' 1··tt .. f 
1 

t b 
1 

h .. ıru. kete hizmet etmek üzere fırka- bastısı, IJirer de baytar, Darüş- tedir. da~ı (4). İngiliz şairi konferansını Per· 
ti · · ·· ta iYni davranan a maa eeasu san u 0 •• ·ı · · f k f f k··ı · L' Aldığımız malUmata göre 2 - Esir almak (6). İlim (3). şembe günü saat 18 de Türk O· 

a er 1çın mus " meti, bu esaslı ve mantıki sureti hal· ca namzet gosterı memı nca e- 1 şa a a, eczacı, en a u tesı, ı- G 
e ,ynnc~Jarunızm Avrup.'.1 seya~ le hiç yanaırnayordu .. Daha bi.Li A· derim." yon darülfününu, maliye mekte C.H.F. İstanbul merkezi bu mü 3 - ülün hançeri (5). Nota (2) cağında verecektir. Şairin kon-
) ,atlenne karşı hassas1yetlerı nadolunun bu hareketini "lu111una e- Mesleki temsil rivayetleri bi, riyaziye fakültesi, Sorbon him mesedlenin halline bir çare ! No~ ~)Hicap (2). Caminin kulesi ~r~, ~~ kktirı~ırn A ~rkkceye 
c 'ı:dadır. Bu da gidil~cek yeri~ ııasiye mahalif tadila~ esasiyeı:un ~- ANKARA, 30 - Yeni mec- mezunları bulunmaj{ta idi. aramakta ır. • (6).. rcume 1 ece · ynı a şail1 ,! .vrupa olmasile tevıl olunabı- ra ".': ~lu, .. rahatı kanuruy",_~ liste her meslekin temsiline e- Rusların bağırsak tica-ı s - Bir kız ismi (5). İngiliz sefaretinde şairin şere· 
ı ı kabili telif olamayacağından,, """' . . • . d . d d • . 6 - Keder ( 4). Tohum eken (5) fine bir suvare tertip edilmiştir 
1 {· . . . . . . vuracak kadar akt...ıiteden tegafül hemmıyet venlecegı hakkında Dı"ger vı·la" yetler e retın e umpıngı ı D . l 

1 
Bu şeraıt ıçınde. İzmtı; ıçın göateriyordu.. gaztelerde bazı haberler görül-

7 
- Tiyatro <5>· ıkırim (J). emıryo lan tahvilatı 

ır .;ızırlanan takımın ıdeal hır İs- Nihayet Büyük' Şefin teklifi ile mekteclir. ı"ntı"habat Son zamanlarda Rus bağır> 8 - Hadise (4). Yuva (2). Nota D'" B k alı d 
':> .-- • • ı saklan muhtelif piyasalarda ba <2>· oyçe an tan n ı 
~ anbtıl muhteliti olmaması. ıhti Türkiye_ B~yük. ~Jl~t Meclisi atan- Şimdilik meclisin şöyle veya K . d • . 1 9 - Tobanca (5). Asmak (5). ANKARA 20 {A.A) _Anı 

1ali vardır. Futbol beyetı İs- bulda bükwnetız ıddiasında bulanan bö l bi . il ekkül d ayıen e gırsak ıhraç eden memleket ere ıo - Duman lekesi (2). Sandal d 1 B • . 
ıı ~nbul muhtelitinde vücutları Jara ...,. söziinü söyledi: "Eğ~ i!ter- ~- ~ ıı: ~~. : ~eş ka de; KAYSERİ, 30 A .A. - Mc- karşı rekabet yapmaktadırlar. (3) Şart edatı (2). .o u - _agdat v_e Adana - Mer· 
ıı .. . 

1 
seniz, bilfiil ve biJhak mutlak ,.tik)i. cegı a r erını aıma Y ı - busan intihabı heyeti teftişiyesi Bağırsak ihraç eden bşlıca ı 1 - Harlerin bir araya gelip bir sın demıryollanle Haydarpaşa 

1Izem olan muhım oyuncu an Ji haiz olan Türkiye Büyük Millet tiyatle telakki etmek J.azırndır. --"" 'da h · ·ı bi likt memleketler Tu·'rkiye, İran ve mliM ; ı, r1 .. rtm-.i"e ne derler? (6). limanına ait Döy.-e bankta bu· 
~ehemahal götürmek üzere te- M ı· .... _ . _LL ç··nkü· hakika ki . vll<lyet ı re eycti ı e r e ,. ec ısı _,çti manuuıasar;no, mem- u tte mse vazıyc- · · k d S Yabnlaıı ........ , lunan tahvil~tın · · dt 
ebbüsata başlamııı ve bazıları leketi tam.il edecek yeııane heyet.,. te vakıf d .. ld" B .. tün . et ıçtima edere merkez en ve uriyedir. -.-• " son partısı 

.,.ın· muvaffak ta olmuctur. Bu !arak tamrsmız. Yoksa biz beyetimizi 
1 

'h egbı. ır. uhminndvayb • mülhakattan gelen erkek nüfus 
1 

- l'~nu.1< (?) Duman (). Ankaraya getirilmiştir. Tahvi· 
,. y •• •• aldık.. B ··--- er nı ayet ırer ta en aş "k ctk"k b" tını" u bl B 2 - Hür değil (4). Pislik (5). rt akk t z· banka ı 
neyanda Galatasaraydan Rebu gondermek karanıu u .......... ka b" d ğil' eli Hakiki mı tarını t ı ve tes ıt e ş- nRm IJO OT!4B!ll 3 _Muvakkat kemer (S). Olgun a mu.v a .en ıraat s 
e Mithat için dairelerinden verilecek cevap,. sözle değıl, fillyat • ır şccaky ~ .r. . va- tir. Buna nazaran, intihaba işti- 65 . luk (5). na....:;.._v..:.eril~cc.:..:.:e=k:..:tir:::.:.· _____ ~ 

.nezuniyet alınmıştır Anadolu olmalvıdhır.,, I?ecli.urah. ba ela A zılyecakt an stenın neşrıle anla rak edecek erkek nüfusuı07,086 4 - Şeddadın cenneti taklidcn B k ı . . . · e eyeti m saıwu n- ŞI a tır. d 8 S5 yaptırdığı bağ (4). Yazı (6). ,- U a şam -
1 

\]ansı vasıtasıle venlen telgraf talya üzerinden Romaya ııitmek Ye Maamafih Türkiyedeki mes- ır. . . . 5 - Batından düşen çakuk (5). MEL EK 
a isimleri sayılı oyuncularnnı- davet vulruunda Londra konferansına 1 ki . beti hakkınd ... __ . ta Kayscn geçen devredeki gı- Hükümdar (3) . 

' •ın hepsini götürmek kabil o- iJtirak etmek üzere hareket ettirdi.. ~ .~s .. er • a U<Uı ıs bi yine 5 meb'us çıkaracaktır. 6 - Uhim (2). Seslenmek (4). sinemasında 
İ b 1 uh rt' . Anadolunun bu kal'i ve azimkir tistige mustenıt ba?.I malumat EakişehiJ'de 26. Nota (2). 

ı ·ursa, . sta.n ti ~. te ı .ının hareketi L--umda, lstanbul bükü· verilebilir. Kİ 1 '° ·mvvetlı ?ır t~~ekkül. ?~imde meti nın:;;: Londra konferansmda, 927 nüfus tahririne öre 12 .. ES . ~EH-~' ~O A. A. - 15 (4/ - -... üyük adam (4). Yetimler D~N K!Z Kt H 
1 ıola cıkUgını soyleyebılırız. Fa "Türkiyenin maloadderatı baklanda- dan k T" ki g ··f Muntehibi sanı mtihabtru! hu- 8 - Bir çift aleti (4). Figan (4) ~ 1 1 

;<at ;idecel:leri bildirilen oyun ki ıözü,, sahibi hakikileri ofon Ana- yaş~ rkı<ın: ~:· dye ~u ~: gün başlanrnı~tq. crkez ve ka Cuma tatilı" 9 - Zaman (2). Keder (4). H il 
' '·ula;<lan bazılarının vaziyeti dolu murehbaslanna brrıJcmak mec· sun e mes e erın yuz e nıspe 1 za intihabı ikmal ı:oilmiştır. 1 10 - Sahip olduğunuz şey ( 3) . 

'ıe!'Ü:.: meşkuktur. Heyet azala buriyetinde kaldı.. .. • şudu~: . • Muğ'ada . ' G ·· ki h t Çok güzel (5). · 
PLATOFFun 
1 inci KONSERİ 

d 
.
1 

'h k d . 
1 1 

. •. h 
1
. Tam bu sıralarda Anadolu huku· Zıraatçıler 32,05, sanatkar- MUr.LA 30 AA _ Intı.ha- cçen gun yapu arı arare 1 ıı - Amelle (4) B d (5) :ı a ı tı a c ece { en şup e ı . . Lo d k f d 1 • 1 u • · · b" · · d · "f r en e . metının n ra on eransına ave- ar 2 20 tıcaret mensup an ı 89 b' f . h . . . li ır ıçtıma an sonra ıstı a e- ~A~I \Rl>JI Y U:-IA'.'i OP~:RET Vlev1'i flatlert: Alt kar local.r ı 5 

lira balkon locaları 10 Ura. Parter: 
:ı ı,.. hıısu5i 2 lira balkon 1.50 lir'ı 

Jlan oyuncuların son dakikaya tini gö•teren Yunanlılar Franıa ef. d vl ' t ' 1 1 ı 84 ' hı me usan te tış eyetı ıle vı - den berberler cemiyeti idare he 
'- d . t 1 l . . . . . T .. ki•. 1 h' e et en maaş a an ar • ser- '"yet idare heyeti bugu- n to la ı ><a ar meztınıye mese e erını karı umumıyesmı ur ye a ey ıne be 1 ki ı 2 "' P - yeti diin Ticaret odas\ müraka -
:...alledeceklerini so"yliyorlar. Bu çevirmek için yeni bir propaganda st. mes e er erbabı_ • 8 me_s- narak, merkez ve mülha'.cat tef-" 1 k 1 60 74 d E b be bürosuna çağınlmıştır. 
vaziyete nazaran takımın nasıl uydurdular. e sız er ' ır. ger u nıs- tiş heyetlerinden gelen mazba- Mürakabe idare heyetinin is 

< teşkil edilebileceğini hareketle- k fu'":doluda ";- ~ma.::, ';:';e~ a .. petle.re göre 320 ~eb'us~u~ bir talan tetkik etmiş ve erkek nü- tifalarına sebep olan noktalar 
rinden sonra tesbit etm ek ma- erıyeu .• varmış.. ur ye • • yan meclıste m~leklerı temsıl ı~al? fus miktarını tesbit eylemiştir. hakkında izahat aldıktn sonra 
kul olur. lar ;;;~ ::::f~"°:::ij",ıı!:; içinde et•e mC!"'el-sı7lerd •n l <l4 cıfcı- Vilayetimizin 74,638 erkek nü- noktai nazarlannı istifa için ki 
: İstanbul heyeti bu marlar i- Londra konferansı alctedildi: 1 d ,_,_. . fırl da 1 .. - fusu vardır. Bu nüfusa göre vi- fi bir sebep bulmamış ve istifa ' " "1:1 battan 12 kadar de- ra ar a SC1UZ1r.a <:uruz nonu- A • • , 

1çin İzmirden (1200) lira alıyor. 1'.' .. .~ . ne yetitmi1 ikinci süvari fırkası da layetımız 4 mebus çıkaracaktır. !arının kabul edilmedi.,<Tini heye 
ı , . . vam etti .• Musbet biç hır nebce ç.ık· 1 enaha ' H tanzı. dil b 
1 
Salahaddın Bey miıstesna ol- madı.. ~ e yanapnıttı.. Artık ~uka- ey~~çe • m .e e~ m~ a:a te bildirmiştir. 

• ·ınak üzere bütün heyet bu se- Nihayet muralılıa•larmırz .sc ... r j bil taarruz sırası, .g~rp cep~e·~. !"'- Dahıliye vckaletıne gondenlmış Heyet bıt vaziyet karşısında 
h . . ak d k . O . . de ba dili" •- . mandanlanna gelmiftı.. Bugun ogle- tir .f . im , .seya ate ıştır e ece tır. • P'?Je~?' . zı t~1 t yapı ... cagına den itibaren wnam garp cephesi mu· · K . de istı asını gen a ıı;tır. 

ı ·yuncularla beraber yola çıkacak daıı~ ır P~.ıe. ~mileb.;.ı ah kabil taarruza geçti; mukabil taarru- aatamonı Dünkü gazeteler polis me-
' ·heyet azalan hep bir<len, gelen h 1 u proıdeahyı t cnan nkıurba zumuz :ıkşama kadar devam etti; ve KAST AMONİ, 30 A A - murlannın berber dükkanlamu 

1 ula .. b' kım aı arımız a 1'\Da va ana ayl' ı bu kahil 1 k da da . . al ı oyunc ra gore ır ta teş- mada itilaf devletleri 23 martta •
0 

mu _ .av et ar11• 1n yana Vilayetimiz müntehibi sani ade dolaşarak cuma günü açın an 

. 

IJFYETI 
FRAN~IZ TIYA TR OSUNDA 

Bu akşam saat 21. ' 0 le B -vojtlund • -Telefon Beyoğlu 868 
.-' 

PROTAPRILIATJKO PSEM\IA Ekler tiyatrosu 
Yunan Operet Revüsü: 

ı6.4S te Bugün matine tenzil 
fiatle koltuk 100 - 60 galeri 40, 

Nt "Sokak Kadın" 21,30 ta "Friııi~ 
A Yamı akşam 2ı,30 ta "Eski vt 

Yeni Asırlar". Yakında Soyuıı· 

yannki çarşamba •kşamı talep 
amumt üzre 

EROS KAi 1.ET:'<IEROS 
perşembe günü matine olarak 

saat 17 de XANTlll !llELACI!Rl: 
pek yakında: O VAfTlSTIKOS, L 

VEUVE JOYEUSE 

••••••••G L ORYA•••••••• 
~ . Yarın ılcşa 
(. :\1 ONMA R TR E 

m sut 9,45 ıe 

4 • y F. c A N E 
HEYE11 TEMSlLIYESININ 

GALA Si k·ı·ı al' k d 1 ·· k n, 1 mayac:agmı anlayan duı;man 31 mart · İ · · bli ki ı. ı ı e a a ar o ursa, muııa a, zamanı\ kadar hazırlayıp kuvvetlen- 1 . . d k ı.- • di merkezde 112, Rızede 97 ne ıçın te gat yaptı arını yaz. 

1 
şaları mucip olacağı muhakkak dird:k!eri Yunan ordusanu, biitün , _,~1"""bi-'gece~·nı··ıe . ~abnrakaraga •kıgıkna- boluda 89 Görede 73 Taşko··p- mışlr, tebligatı yapan bir iki 

• 4 • !llcşhur :;artıcı .e • LA MADE· 
· d"I • rBKı werce o u erını ı , aç , , 

, 
1 
tır. cephede taRı l".tza geçır 1 er.. ; mağa mecbur olmuıtu.. rüde 96, Araşta 7 5, Tos yada 74, memurun ismini de bildirmişler 

1stihbratımı:ta nazaran bu * * * ı Bu suretle milli Türk ordusu, bin Dadayda 79 olmak üzere cem'- di. 
: noktayi düşünen futbol heyeti Esasen, siyasi sahada b.ı işler böy bir maddi _iht!Y•""':'.• .mil~ istildal .~ an 685 kişidir. Müntehibi sani Polis müdürlüğü neşriyatın 
takımın teşkilini aralarından le devam ederken, Yunan ordusunun kının ateşı ıle telafı eoerek, Turk . t'h b U b li '}' . docr.,·ru olmadığı noktasında ıs-

; · . . . Londra konferansına tesir için şubat de .. letinin, Tü•k eümburiyetinin ilk ın ı a a na ug n vı ayetm 
. y.alıuz. bı'. kışıye havale etmış- bidayetinde taarruz e.ı.ce.klerine dair i temel direğini kurmuştu.. her tarafında başlanınıstır. Ni- rar etmektedir. 
', t~r: O ıntıhap ed~n. azad~ gay- haborler de alınmııtı.. Buna~ için Türk i•tiklil mücadelesi tarihinde sanın birinci günü asgılar bite- Polisler berber dükkanlarına 

1 
rısı takımın tesbıtıle alakadar iki tar~ ta hazırlanıyordu .. lkı taraf bu :ıaferin ne gibi ağır ıartıar altnı. cek ve netice anlaşılacaktır. yapıtrkları tebligatta "kendi ar 
olmayacaklardır. tu vazıyctte bulunuyordu: da kazanıldığım Büyük Gazi o za. • • 111• • • · - - zulan ile cwna günü açtıklan 

Temenni edelim ki, heyet Yunan ol'dusu: :\fırka ile Bursa ınan Metnstepede zaferinin meydanı T"" k takdirde cemiyet tarafından 
ıalinde kafilenin başında giden \arkında, bir fırka ile lzınit mınt~~- taJıametİlÜ seyretmekle bahtiyar bu- ur pavyonu mümanaata maruz kalırlar ve 

t b tl f 1 1 h 
. b oında, 4 fırka ile U~ak tarkmda ıdı .. lunan l•met Paşaya yazdığı şu tari- d.l. I . ·· 

stan t ut >o eyctı u seya- Türk ordu•u: Garp ccpheı>i: 4 fır bi ve·.i k" ile te<bit buyurmuşlardır: . , f . . muahaze e ı ır erse polıse mura 
• 'ıatte muvaffak olsun.. ka ve bi• süvni fırkası ile Eıki~ehir "Bütün t•nlıi alemde, ıizin lnönü ~ıllı tasaı;u ".~ 1.~~sat ı;emı caat etmelerini,, bildirmiştir. 

F. K. ıimalindc, ileri kıt'alan ile Yenişehir· meydan muharebelerinde derhute et· yetı .muameliit mu.duru V~dat Hadise bundan ibarettir. 
Vahap B. in boykotu lnegöl hattında.. tiğiniz vazife kndar ağır bir vazife Nedım Beyle cemıyet sergıler __ . ....... - -

kaldırdı Cenup cephesi: 4 fırka ve iki aü- dcrahte etmiı kumandanlar ender- komiseri Danış Bey bugün An-
nri fırka ı ile Afyonkarahisar mın- dir karaya hareket edeceklerdir 

1 lZMIR. 30 - Aleyhinde boykot takunıda idi.. Milletimizin i•tiklal ve hayatı, eli yed t Nedim Bey dün k Prof, Gouzerot'ya 
dünkü ziyafet lcvarı veı• n futbolcu Vehap Beyinj Ordumaz henüz tetkilat devresi hiyane idareniz altmda terefle vazi- . . ~. .. . .. e~

vaziyeti yeniden tetk;J. edilmit. 1ıay. 1 yaşayordu_ Tüfek, makineli tüfek ve felerini gören kumandan ve silah ar. dısıle goruşen bir muharnnmı
kotun kaldmlrrum karaı·la,brılmıştır., top itibarile bizim fırkalammz, bir kad"~larınızın kalp ve hamiyetine ze Ankara ve Budapeşte sergi- Şehrimizde misafir bulunan 
Şu hı>lde ".ehaı> Bey hmir • lstan· Yunan fıı:ka~ınm ya~ _laıvvctine •n·ı büyük emniyetle istinat ediyordu.. !eri hakkında şu izahatı vermiş Paris tıp fakültesi emrazı cildi 
bul muhtelıtlcri maçında oynayaeak-ı cak muadl! ~ halde ıdi.. Si:ı, orada yalnız düşman değil, tir. ye mütehassısı profesör M. Gou 
trr, Hele. bizım_ fırkalann muha"ebe, milletin m.::ıkiia tıılibini yendiniz.. _ Ankarada 9 nisanda arıla 

eşya ve ıafe agırhkları, nakliye katarı !stili al tındaki bedbaht toprakları . .. ~ . gerot şerefine müderris Akil 

1 ·ı· • • j lan henüz heır.en (bic yok) denilebi- z1 L__ be b··ı· t b ·· cak olan sanayı numune scrgı- Muhtar Bey tarafmd::.;ı dün To 
ngı iZ şaırı yaran . . . . j mı a =ra r u un va an, u ı:run . . ... ·· . _be 

• • lecck ~ır hal?e ıdiler.. mün~ehalarına kadar zaferi tes'it e- sıne ~uyuk ~U: rag__ t v:'rd~r. katlıyanda b:r öğle ziyafeti ve-
Ankaraya g;dıyor . Duşmaıı ı~c.lıu ~ada pek zen· diyor. Sergıye yetmış1 mutecavız fır- rilmiştir. Ziyafette Ziya Nuri 
, ın· d r· bul gın ve bolh;k ıçı&ıe ıdi. · Düşmanın hırsı istilası azmü ha· ma iştirak etmektedir. Bu sene ve Besim Ömer Paşalarla tıp 
c ımtz e mısa ır unan • a • · · · · ı ka al L. • • • 1 T . . mıyctınızın ya çın Y arına u.~ıını kı sergıye madem mamulat f k"lt . .. d . l . d M 

1
. ng~l.ız Sk,aırı Sl ir Jon ~~sefield ik' lıtclue ı2u7 hartalütva~rtı·~,'.'~~ bul ~.un.an çarparak burdu~-, ol~u . . - . kablo lii~tik. yazı makin,.si şe~ Mauusa eDsırm~u~u~s~sBeenh~etenB ve. 
ngı ı.z onso atosu er ..... nmdan ı or m an ı ~ nonun· Namınızı ta<ıhın kıtabeı mngfcrı- . . ' • · " · 

bir zatın tleliiletile dün şehrin de .. ~tqtılar .. _Tam bet ııün beı gece ne k~ydede?, bütün mHleti hakl<mız rı.Jı ı;.r"1??fon :ve F?r_d otomo- refikası haz;r bulunmuşlardır. 
~ay~nı tenlaşa e 1 · · . lnonundc bogaıtular.. 30 martta da cbodi nunnet ve ıükrana sevk. bıllerı gıbi yenı yeııı şual>atı sı- Profesör ög"leden sonra bog"az-
~ " Y r erını gezmış 1 · l hı • kil d b.. ·k f · • · • · • k. · .. k ' t•r M ma"le h A k garp cep ıe:~ "°. cena gerıye çe • en uyu g"7.ave za cnnızi tebrik naıyenın ı ş tıra mı ı;:om1e te- aa otomobille bir gezinti yap-

• • • U • ı Y yarın n araya mck mecburıyetınde kaln111tı .. Cephe ederken, üstünde darduğunuz tepe- y iz 
gıclecektır. büıün ihtiyaçlarını sarfehnitti. Ve nin size binlerce dü;man ölüleri ile p t · · d k. 3500 mıştır. 

Mu~eviierin bayramı 
Bu giin musevilerin hamur· 

suz bayramı olduğundan Muse 
vi miiessesat ve mektepler tatil 
<lir. 

Paskalya da yaklaştığından 
ecnebi mektepleri de tatil edil-• . . 

s. 'flıştır. 

çok kıritik bir vaziyet basıl olmuftu .. dolu bir meydanı şeref seyrettirdiği eş e sergısın e 1 
• met M h • • 

:ram bu. sırada yetiten 23 üncü fırka kadar milletimiz ve kendimiz için re murabbalık ve genç mım::ın- aaş ta SiSi 
ıle Meclis muhafız taburunu ismet fll~ai itila ile dolu bir ulku iıtikb.ıle mız Vedat Bey tarafından ya- Daülkelp hastahanesi müdiı 

. Paşa tam Y~rinde ve •nında cepheye d~ nazır ve hiılcim olduğunu söyle- pılan Türk pavyonun niimune~ rü müteveffa Hayım Naom Ef 
ookarak vauyeti ıslah etti.. Düşman mek isterim.,, ve satısa mahsus iki kısmı ola- nin ailesine maaş tahsisi mua-
~zanu d_urd~r~u·.. Bu. sefer de Bu vesikaya. ilave edecek bir ke· caktır. · melesine başlanmıştır. Hayım 
duımanm vazıyetı korulcşmış, onun lime yoktur .. Bınaenaleyh lnönü şe· B 1 b T·· • · 
da ihtiyatları krumamıştı. 31 mart bitlerini bir kere daha takdis, kahrn- ,uı;l an • a~k~ , urk1yenın N aom Efendi vazife başında 
ıabahında.n .itibaren, d~ı~nrn dün nı~nlarını tepçil ~tm•k k.ıdsi ı,;r borç sınaı, _ıkt~sadı, ıçt~~naı v.s. saha vefat etmiş olduğundan maaş 
aldığı .~vzikr . m~~ıl bucuınlarr- tu... larrla ınkışafını gosteren foto- tahsisinde bu cihet nazan dik-
ıru~l• ıatırdnt edılmıotı. Tam bu .,. Y4ilköy: A. RIZA gr:ıf ve aclttler bulunacaktın kate alınmaktadır. 

c • LON • • MON PARIS • MON· 
( o D E o N ~ TE LA - D'SSUS • şarkılarının 
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_ ... __ -RORERT SIDOi"AC' ve JEAN FRAGEROl.LE 
nam !'t' itnH ukıc~lann i tirakile 

• DEUX AN~:s , tiyatrosunun bilyük muvaffakiyeti olmuş 

mıt olan r~ B O Y E R" in Paris'ıe :ıoo defa o ·n•n 
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Yınn akşam EL H A M R A iinemuında 

MAOY CHRISTI .il. N S en mükemmel filmi oln 

SON HATIRA 
( DAS SCIUCKSAI. OER RENATE LANGEN) 

escrlnde muuffıkiyeı kazaaacık 

zevcinden ıynlmıt. sukut 
tır. 811 film, kibar lltmlne mensup, 
" gece bsılırrnda lıayınnı geçınn 
A romanıdır . 

ctmi 
bir kadını 

( SENl SEVDiM ) filminin fevkindedir 
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S ADASI 
TAMAMEN !-RAN 

DANIEL PAROLA · GASTU -
SlZCA SÖZLÜ FiLM 

JACQUET, PIJJr.lPPE 
fılORENO ıaralınduı 

HF.RJA'f 
!l!ARGUERITE 
Pek yakında . .. . . .. sinemrnnda 

===·······~· 
' X I 

'l:~-,O'T'!'"!"T'!~ 
,...,,...,.....,....,,....,,....,,...., ............................. ,...., 
~ ....................... ....,,,.,... ................... ,/'>" 

K c L E N c E K Ö P R Ü S 0 
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Mümessili: J A CK OAKIE 
•·, kuvvetli bir mcvzuı malik ve milyonları mal olmoş bir filmdlt. 
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h ti d Satış m•halll: Zamrn ecza deposu, Bahçckopı 37, lstlohul deV8.llli edell Bir bom a pa a 1 :::::::: Kutusu200 kuruştur. ------·· Piyangosu bi .. güzellik 

Bahçevan Recep, bombayı gafletle -~tmek, Et ve ınu~telif erzat nıüoakasası 3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. :::n .. :r::~~=:= 
k• .., uçtu k b DUD monlazameH 

kurcalarken i 1 parmagı Fatma Is tan bul ziraat me te i müdirliğinden Bu·· yu·· k •• kra m ı·ye istimali ile ft'Wml 
Osmanı.ye ko"yu"nden Recep dam Usküdarda o~rbanulınak ba- b •-•a•·•t -- ,..u .. 11· 

b k casına ış Mayıs 931 gayesine kadar mekte imize mukrazl ı 2 kalemden .... ~ ·• ~ .,~ ' 
ahçe bellerken toprak içın' de hanrmın ° · tahane • ı t ti - ı 

d h ·ı Galatada bır pas ı'baret bakiyei erzak et, ekmek, şehriye, mercimek, un, kuru sogan, 100,000 ı •ıra d 
1 
r. gt tem 

0 
e g emire müşabih bir cisim bul- anesı e da lile ıeca- eihelle lı:adınlarıu 

...... ötürmüş ora e kuru üzüm, erik, gaz, hcnzin, vakum ve !una yağlarıııın 22 Nisan ...... ş ve oynarken birdenbire pat ye g 
1 

' ve kadrrıcağızın ııebebl riıebanı-
laınış, Recebin iki parmağını vüze baş amış,11 tır 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te ihı.leleri icra 
t~mamen koparmıştır. Bulunan 7 lirasmı aşım ş · kıiınmak üzer•· kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Şeraiti A dır. 
:ı~min.bir bomba olduğu tah- B "ktaşta bir sirkat_ anlamak için her gün, münakasaya i~tirak içinde yevmi ihalede ) ' rica: 40,000, 15,000, CR~M~. 
kıinVedılmekdtedir. l eşı 'k ta üst bahçe cadde- D:fterdarhk binasında müessesan iktisadiye mühayaat komisyonuna 1 Ü OOO B OOO ~ I: 

apur an at arken Beşı taş. . Yusuf Zıya e- ·· --c 0 r ol11 · m •~L , , , , 

E lk' . de tuhafıyecı . s 1 M o~ 
vve ıakşamsaatl8buçuk sın .. dükkanına hırsız gır- ı· t ~ 1 B ~ Mn~• • t' ~ L" } k 'k . 

ta köprüde~ kalkan 66 numaralı f~di~ k e va çalmıştır. Po- s an u 9 gr u ırıye 10 en•, ll'a 1 1 l'3ID1Yf' 
vapur Üskudar iskelesine yana- ınış, bır ço ~aktadır. U U (K_,..,... SiMO~ 
şacağı sırada Tan:ıc . . d b'r lis hırsızı ar -·· 
k'ğtt ..,, ısmın e 1 

,. lktisat Vekil.Jeti namına m[ibayaa olunacak 8-fO adet L.tyç 30 000 
k a çr atlarken denize dümüş, Bıçakla tecavuz veya Zayç mikroskopu münakasaya vawlundu~undan ıalıp olan- ve 1 L A N 
urtarılnırştır. . medresesinde otu ' 

Küstah b. k Şahın.paşa . . deki adam tarın 1 - Nisan- 931 göı'.üne müsadlf çarşaınba günü Ddterdar· Osmanlı Bankasının C:a!nta 
F . ır l\Sap ran Abdullah ısnun Adalet lıkta sasnt on beşte komısyonu mahsusuna ve şartn ı mevi görmek L" l k b • •• k , f' d Yeni - Cami ve lhyoğlu de Ya· 

nu ~iköyünde oturan Meın- ayni me~esede otu:::kla hü- için lstan llul Baytar işleri mü:lürlü)tii ne müraC'aatl tırı ilıl;ı olunur. ll'a 1 iT lllll a at Var lf.. iri Paskalya yortusu munııscbc-
ne aruın kendisine zorla kok isınindekı h~ etmek iste- tile, !l nisan pazJr günü kapat 

'.11UŞ et Satmak isteyen Osman cum ederek tecavuzrd elen ı • ·• bulunacakur. 
1smi d d' · ·de este g Devlet Demı"ryolları "d · ")"' 1 
d" .? e bir kasap tarafından ıniş, ken ısıdıu hakaret etmistir. ı aresı ı an ar 
OVU!nıüştür. memurlara a ':ıl&l-•m•---------•-•llllİİmlİİİİİİİımıim•-

500 lirasını dolandırmış Nara atan sarhoşlar H. P. mağazasında mevcut tip harici lı1mba, kolcuk, kanape, 
K' . fm tencere, karyola, yazı makinesi ve sair müstamel eşya ın ii ıayede 

anut isminde biri tara - K rtuluşta oturan Yani ve ile saulacakur. 
dan Beyoğlunda Mebınet paşa u · rnın' de iki Yunanlı ser-
apart Mahir Tanaş ıs Müzayede 4 - iV - 931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

. ltılanmda oturan _ ho olarak sokak arasınd3: n3:~ . 
Beyı.n SOO lirası dolandrrılnu§ tmIYş a başlamı<ılar kendılerını onda 1 !. P. mağazasında ıcra kılınacaktır. Talip olanlurın tayin 
tır. aükfinete davet ~de~ polise de: edilen gün ve saatte müracaı:;ıa~ "!ıı olunur. 

Mavunada yangın 8 
_Biz Yunanlıyız, siz bize 

Haydar paşada Rıhtımdaki karışamazsınız diye;ek . h:ı1'aret 
ambarlar önünde bulunan eşya- etmişler, polisin elbısesını yırt
Yı Zatiye yüklü 11 numaralı ma mışlardır. 
VU11atıın başaltındaki soba~ • d h 
Y?ngın çıkmış yetişilerek son- Taksım e ce~ 
dıirüiınüştür. San namile ~.aruf ?ır E~e: 
Pastahanede sarkınbhk ni Taks~mde şofor Ali efendiyı 

Devlet deıniryollan ve liman lan uınu!ll.İ idaresinden: 
Bilecik - Karaköy arasındaki Beyd eınir köprüsiinün tamiri do

layısile 2, 4. 931 tarihine müsadif perşembe ~ünü 4 ve s No. lu 
katarlarımız Ha ydarpaş3-Arifiye-Eskişehir-Arifiye-Ha ydarpaşa arasında 
seyrü :efer edecekleri ve Arifiye arasında seyrüsefer etmeyecekleri 
m r rem "ho' ive llAn olunur. 

Istanbul ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

Bedeli keşfi 864 lira 66 kuruştan ibaret olan caınek~nın 1 
Nisan 931 tarihine müsailif çarşamba günü ~aat 14 tc ihal.:si icra 
kılınmak üzre mli nakasaya vazedilmiştir. Ta!iplerin şeraiti mün1-
kasayı anlamak için her gün, münakasaya i5tirak için de yevmi 
ihalede o~rtcrdarlık binasında miiessesatı iktisadiye mübayaı.t ko
misyonuna mliracaatlarL 

Devr edilecek ihtlro heraıı 

~e~att me \·n dı y a :nı · ı.ız~I ma· 
hiyemki ın :ıhsul.ltı bi l:lnı• kılma~a' 
mahsus muaddel r.ı~eliye,, iııkkında 
onbeş sene müddetle 26 . ı ,aıı 1927 
tarih ve :167 nun111 ra tahtl ı da Sanavi 
mildüriyetin ·lcn bir kıt'a ihtira ber~tt 
istihsal kılınmı tır. 

Bu kene .ıı •1.kur H ti r.ı !rubt. 
v ~yı icara vcı c.·cğinclcn iştirastn.ı 
veya i ·ticannJ. calip olan zevatın 
lstanbul Yeni po~t:ı. ı.ne ar:.- 2 . ında 
Aşır Efer.di kimiphnncsi caddesinde . 
Türkiye ifan l'; n. 18·22 de makim 
vekili il W. !STOK F.fendiye miira 
caat etmeleri 

lstanbul ikinci icra ın crnurlu

gundan: 
H . . . de bir a- cerhetmış ve kaçmıştır. 

asan Sabrı ısının • Istanbul ziraat müdi
riyetind en: 

Bir borçtan dol•yı mahcuz vd 
' smlması mukarrer karyola, lıalı, 

Şehir planıl~ GRiP ve 
c .. TiFüS 

emil Paşa, ınusa- hasta1ıkımnın siray•t tehlikesi 

baka ile yapılması Muz:ıdı taaffi' n 

aleyhindedir.. L YSOL 
Tarla farf!lerinin 

iktisat Veklleti Celilesincıı tab'ettirilecek t-lan 150-200 forma
lık broşür ve mecmuaların kapalı zarf usulile talibi zuhur etme
diğinden ı nisan 931 çarsamba günü saat on begte Defterdarlık 

ölümü mubayaa ve ihale komisyonu tarahndan pazarlıkla ihalesi takar-
Mıhsulünilzil tcurıarmalı. rür etmiştir. Talip olanların şartnameyi görmek üzre ziraat müdl-

l<tevorsınız meşhur Alman riyetine ve vakti muayyeninde de komisyona müracaatları illn 

kanıpe, saat, masa ,.e saire hane " 
eşyası Beyoğlu'nda Bek4r sokağındı : 
3 numerolu hanede 2-4-93 ! tarihine 
mU.adlf perşembe günü saat 16 dan 
18 e kador bilmüzayede satılaca~n · 
dan talip olanların gün ve saati 
.,ez!rOrda mahallinde hazır buluna- 0 

cık memuruna 929-9833 dosya nu · 
merosUe müncaat etmeleri llln · 

Esbak Şehremini Cemil Pş. PERTEV 
PUDRALARI 

BAYER olunur. olonur. 
1 

fabriiasınııı PK d • . " lstaııbulun müstakbel planının ( Al!meti farik • ) 
~İi.sabaka ile yapılmasr h~k~ müstabzarının i. timali ile 
tiaki tasavvur hakkında atıde 1

1 defi ve izale edil..:bilir. 
beyanatta bulunmuştur~ . . ıaklitlcrinden sakınınız. ı ·:n paba ' ı pudralardan, daha 

Z E L 1
. o ara en ı_z iskelelerine seyahat edecek olanlar daıma 

Y ık V 1 tercih 

- Gazetelerde şehri~.Z~ Fabrikatörleri: Sch i.ilke ve gilzd, en güzel pudralardan da- t.anelerinl kullanınır.. Büyük eczane· 
1

1tıiistakbel planını tan~ro 1~~: Mayer A. G. Hambourg. ", ucuzdur. Müntahap kokularda !erde ve ceza depolarında bulunur. 
931 senesi belediye butçesı.- T .. k' e için yegane acentasc ve muhtelif renklerde. C Fröhlich, Sultan Hamaın-Kcn· 
Y~ b' d - u ve bu ur ıy l 

1 
H d dros Han 6 Imnbul. 

~lira konul ugun e- S. JACOEL Mahtum arı er yer e arayınız ı-----P~ra ile Avrupada ıne.§hur ş .. 
lıır 111.. h la arasında ınu lstanbul. - ...,. __ lll!~---••ı11ı s Ute assıs n .. 1 • IJ k 

p~~~~~~:::ı:~:!~n~u i~fn ~=~e fırsattan ı·stı·ı~de Harı; cemaı 
'.d. İleceg· ın· 1• bı·r çok dera1a. r .g'.'"'n ,. uU ti.i Dahil! bas alıklar ıcna ,·i han .'si 
!tıp okudum. Ben, şe~.~~ 25 y A K S 1 T L E cu madan maadı her glln öğleden 
s Ustakbel planının musa. HER NEVİ ESYA sonra salt :? den 4 de kadar er 
llretile yapılmasına katıyen S f y E 1; , k, kadın ve çocuklıınn dahiliye 

taraftar değilim. Bu suretle sar V E R E h•sta!ıklarını l.;ivan yolunda 118 
fedilecek yüzbinlerce lira hem lstanbul'da Orozdl - Bak karşı- numaralı husust kabinesinde te-
lıeder olur hem de o plandan sında Cel41 Bey Han 38 N.o ı> n vi r ci« . Telc fn•ı ' ''"'' '' ıl: ~ıcy~ 
Şehrimiz z:m.e kadar istifade e Tcsbillt, Menteş Kasevl 
demez, . İştira Bonolarile 
. İstanbul gibi eski bir şehrin ELBiSENiZi, TUHAFIVENI· 
1llıar ve tanzimi, sokak ve me~- NIZI AVAKKA-

~ y ı: i\.O~J \IL l >~•lt ' ,ı~ J .~ ·~ ı.:l· 

b1c besındeıı & ıdı ğım ter"ls as<crl 
v .:ı•nı gaip ettim. Yenisini alaca-
1 m l ın ?.ayiin hükmü yoktttr. 

319 doğumlu Mehmet Alı danıann ıslahı, ileride alacagı ZI, ŞAPKA ' 
§e){U için müsabaka, münakasa ~ 1 N 1 Z 1, M O B 1 L YA ve ,f. 
Yaptlması asla doğru ol~z.. BiSiKLETLERiNiZi 

e encı apur arını etmelidirler. 

Zira: Vapurları gayet lüks ve asri konforu havidir. 
Her vapurda lüks, birinci, ikinci sınıf kamaralardan maada üçüncü sınıf 
kamaralarda mevcut, fiatlar mutedil, azimet ve avdet biletlerinde tenzilat. 

Birinci sınıf lokanta ve servis, seyahat esnasında 
yolcular telsizle telgraf muhaberesi yapabilirler. 

Son defa Avrupadan yeni mubayaa edilen beynelmilel birinci 

sınıf şehadetnameyi haiz: 

E Vapurunun birinci sınıf kamaralarında r Z Urum aileler için: Hususi kompartimanlar, mü-

1 teaddit salonlar ve banyolar vardır. 

h:;r~r~;;a Çarşamba günleri ıstanb~~~:~~areket 
\ ,. . -~:: ......... --~-~---. :. !t~. . • 

~eniş bir araziye yenı bır • . . ALARDAN 
§ehır yapmak veyahut mevcut l.ıcdiğınız MAOAZ PARA 1 
bir şehri büsbütün yıkıp ta ye- Lpazarlık ettikten .~onT I· 2,3946 

. . k is yerine verebılırslnız. e · 
nı bir şehir vücude getırme -

8 
t ile müracaat edeni ere 

te . k' d"nyanm meş- ugaze e kt • nırse o va Lt u "/ !!i tenzlHll yapılaça ır 
,TÜRKİYE ~ÜMHDRİYETİ MERKEZ BANKASI 

lıur şehir mütehassısları .ıı:asın ;~·~~;;;;!!!!~~!!'!!'!!!!~!!!!!'!! 
(fa bir müsabaka yapılabılir. · ibi mahalle-

Halbuki şehrimiz gayet ge- Maçka, Nışantaşı g 1• niş, her kısım ayrı ayn tet~e rin sokak ve meydanlarının p an 
ıtıiıhtaç bulunduğundan mus- Iaruu yapmalı. _ 
takb 1 plfuım tanzimi için mü- Mütehssıslar arkadaşların 
Saba~adan vazgeçilerek şu su- dan mürekıkep. heyc:~e~ b":ş~ 
tetıe hareket olunması daha mu İstanbul ·bel~~1;:e~:;~:s"f~-
"afı.k olur fikrindeyim. seti altı?da ıkısı d ild~i de 

'k d · b Iediye azasın an, 
Avrupa veya Aınen a an sı h'e . l rinden bihakkın anlar 

~ayet maruf bir mütehassısı ya ş~ ır ış ~ n ibaret olmak üze
n.nıda iki üç mühendis arkada- kimseleı. ~ik bir ikinci heyet 
§ile bol para harsirah vererek i'e altı kiş.1 r Bu heyet 
1~akal iki üç sene için sal.ahiyeti dah.a teş~ıt ~=s~:~ın tanzim

1 

tı\nıme ile angaje etmelı. şehır • ~u e. leri tasdik ederek 
Belediye dairesinde kendisi- edukecegı pt'toı:e planları peyder-

IJ.e b' · · d'p te ya- m arrera . tr daıre tahsıs e 1 b 1 diye ıneclisınden ge-
~~da belediyece gayet .?1uk~~- P.e~e~ eorada da hatır ve gönü 
"ıt v_e ~isana ~şina üç n:ıuhen hı~ f: bakıİmayarak, kimsenin ~~
,,e bır ıki katıp vennelt. Bu e • menfaati göz önüne getırıl 
'et, • h . liman ser- susı d' b evvela şe nn 1 erek hemen müzakere e ı-
1 ;.st liman dahilinde bul~ııınası f1eyk tasdik olunmalL Bu su
~ırn gelen kömiir depolarını, e~fe mütehassis tarafından ha-

h trepo mahallerini, kerest~ re lan hükumete arzo-
eıı:ı- . . "h'm mu zrrlanan P 1. "= ııı ve saire gıbı mu 1 

1 Büyük Millet Mec ı-
sses . . · ımeli lunma ı. 1 s atın yerlerını tayın <: · . d de tasdik ve kabul o un 

t;0~ra hali hazırdaki vazıye~e- sı~ı; Bilahara hiç bir kuv
le onıerine alarak evvela genış- m b ır. 13.ııı deiiştirmeğe muk 
~ Yeıı. "A "'- __ ,_ ı..:: •• ;a, ,martı- vet U P 

Devletimizin 
Mali 

En Büyük 
Müessesesi 

Milli ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

Ve 15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi MuamelesiAçılmıştır. IstifadeEdiniz. 

• 



. ' . BlN SÖZ 
BiR RESiM • 

1 
• 

ı 

l 

, 1 

~ 

., 
;) 

1 ı 

l' 
.1 

t 

i' ; 

1 •' • 

1 
1 

~-.ı!!!!!!!!!"!'!""!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!"~~!""""!"~~~~ 

r 

). 

L ·' , 
( 

1 
-ı 

11 
'l 

l 
l 
~r 
~-

·f' J. 
' 't sı'I ı 

,ı 

~ 

. J;'<~ 
nır 

1 ,1 
z~ 

rkıq r ) 
ttli' 
ıüz ı 1 

im 
}rı:, 

hr 
., 
\ .. 
! 

\ 
1 

--,< .. 
rsı 1 ı 
50 "it 

- t .ı 
1 

' .. 1 t 

c 

llak;ık Tal•lt• Cemly'!tl tarllflnden 930 sana.ı nttızunl-• f•reflne dUn 
Makalm barda bir ııa.ıah çay ziyafeti verıımı.ur. 

Mefhur farlo geçenlerde Amarlkadan Avrypaya geldi. Avrupanın hemen har tara· 
tını ziyaret etti ve her yarda alkı,ıendı. Hatta nlfanler blle aldı. Bu resim, Şarlonun 
Parlete da oturduOu otelin llnUnde toplanan halka bir nutuk Irat edı,ını gösteriyor. 

Evkaf Müdürlüğünde 
vakıf akarlar vemahluller 
müdürlüğünden: 

Taksitle müzayedeye vazo~unan nısıf hisse 
sahilhane ve müştemilatı 

~ ~ 111!610 . 
.... ..... •• .... dtlt ııu-. \ " 
~l8MI MltyN h "'"il ...,.. 
m klca ..-. ..... , ....... ..,.., 
....... , ...... Mtlıll&a ... 

~(/it< ....... -

ıı- ..... :.- -JfJi;; 
---~ 
e.ıh-~ ......... 

.. ...... •• .o.. .... 

Arnavut köyünde çifte saray-' buz ilmühaberi veya Banka ke- I 
!ar nıamile maruf ve halen Fey- faletnamesi ile diğer mühürlü ------------
ziati lisesi ittihaz edilen atik bic zarfa vaz ve mazrufun üze
(2) ve (4) defa (2) mükerrer rine teklifnamenin bu mahallin 
cedit 2 2 - 1 2 - 2 2 - 3 2 - ı tefevvüzüne ait olduğunu işa-, , , , . . 
numaralarla mtirakkam maa- ret ve iıhale saatınden akdem 
müştemilat ve sokak aşırı ahır encümeni iadre riyasetine tev
kargir sahil hanenin vakfa ait di edeceklerdir. 
nısıf hissesi berveçhi zir taksit- İstanlbulun en oesim mebani 
le satılığa çıkarılmıştir. . sinden madut ve lebideryada 

ı -Mezkur hissenin kıymeti 1 ve Tramvay güzergahında ol
muhammenesi (86,500) liradır. 1 ması ile mektep, depo, otel g'bi 
satış bedelinin rub'u peşin ve tesisatı cesimeye pek müsait ve 
mütebakisinin beş sene ve tamamı tasarruf senedi muci
beş müsavi taksitte tediyesi 

1 
bince E41000) ziraı mütecaviz 

meşruttur. ve etrafı yüksek duvarlarla 
2 - Müzayedesi kapalı zarf m~ha~ ve Boğaza nezareti ka

llSU!ile i.cra edilecektir. Müdde- mıleyı haiz ve m::ıamüstemilat 
ti müza}"Cdesi (21mart931) ta- (90) oda ve salon müteaddit 1 
riıhinden (25 nisan 931) tarihne hela ve hamamları m.ıhtevi i 
kadardır. lha.lesi bu tarihe mü- olan işbu nısıf hisse maa müşte 
sadif cumarte.si günü saat on milat ve ahır sahilhanenin ta
dört buçUktadır. sarruf senedini ve bu baptaki 

3 - Tal!Lpler müzayede ve satış ve ipotek şartnamesini ve 
milnakasa ve ihalat kanunu mu izahatı kafiyeyi havi dosyası
dbince teklifuamelerini ve ziri nı görüıp okumak \ne mahallin
iıınza ve tasdik ile taraflarından de gezip tevsii malumat eyle-
aynen kabul edilecek şartna-1 k 2lkii.r · 
'meyi bir zarl derununa vaz ve ~e .~eh me 1mJar:t'11am~ın 
tıemhir ~ üzerine isimleri ile ır nus asını a . ısteye e-
şöhretlerini yazarak mezkur ~ İstanbul Evkaf müdüriye
:nührlü zarfı bedeli muhamme- tınde Va'kıf A•karlru- ve Mah
ne göre (6487 .. 50) lira miktarın !filler müdiriyetine lüzumu mü-

Bursa Dokumacılık ve Tri
kot3j (lpcki~) Türk Anonim Şir· 
ketimkn: 

Şirk•\imiıin 28 Mart 1931 tari· 
hind · inikat ed . n olclAde hissdoran 
heyc:i ııınum!ycsinde nis·ıb ekse
riyet hasıl olıı;adı,l;ı cihetle bu defa 
lıisseJaranın tekrar 2~ Ni>an J931 
t :ri i ·ı ... müs:ıdif ç :ırşı!llha günii sJat 
0n~e-ştc içciın:ı et ııcleri tekarrı:r 

(;tıni~·u·. l~hu iç• 11 .ı:ı iştirak için 
ıa:ıkal on ;.ıli hi>'. Y'' ve rn bir imti· 
':ı1.lı ! issl sen .: dınc ınalik olan his· 
se 3nırın rnczklır senedi yevmi içti· 
rı :ı.IJn o g:ırl bir h3[Ut evel şirket 

111~rkezır:c re\'<li lyl f'. yert·k tayin cdl· 
len P,L.:l ve ı::2t: 'e ~ ··r in l:it3.nbul'da 
r; tlanın-• 3 nuı- 0ıb ~ıı;n tntr· 
ktzinde hazır buh .. nm.ılan il:ln olunur. 

lJ ssc <cncda·ı · ııı tevdi edıldi

ğint <hr 1 lı:ınkalordan vaki olacak 
ışu'rat d ~ hi şirket m rkezine tevdi 
edilmiş gibi ad ve itıbar cJilecektir. 

Rl'Z:\A~H:I l\IÜZAKERAT 
J\!ecli!'i idare 'iC murakıp 

raporl:ırının kır;t:ıti, 

2 - llil~nço ve Hr ve zarar 
hesaplorının kabul ve tasdiki ile 
meclisi idarenin tcbricsi. 

3 - J\lurakıp ınıibabı ve bunlara 
ıit hesabatın teslıiti. 

• :laki teminatı muvakkate, mak- raca.atları ilan olunur. 
,----... --~-·--------- --- .... - -----... --.. --, 4 1\.lcclisi id:ıreye ait tah~isa-
• Istanbul beledi~resi ilanları ı tın te bd 

a .... -...,-4-•4~--·- .... ----··:-··----·--------! 5 - ~irk.tlc n1unmelc icro.sı için 
J< lkl~dıyc z~\)J[;tsı tı!omatr,:ıme;inin l 19uncu ınadJesine atideki n1eclid idare :ızalarına mexunı\'et itısı. 
e 1 1 kranın ilt\vc c(ilti:JJ-i 110\n }

1

~'Flt1r: 
~. ( Ardb., s:ıhip.c.i:ı.ıı el.: y.uıaın,·siz st r İl:Ü istihdam cınıtl•·ri G - .\lunlıal Lulunaıı mccli>ı 

1 ) ıd1rc aı..l ığına. bir ıatın i:1tlhahı • 
• .-•::.., nıı:,mııUl ur. 

il 

şcs. 't. 

SALI 
31MART1931 

Berfin hepl•hanaslnde gaçan gUn mahpualara bir konser verllmlftlr. Fakat bu kan
serin hususiyeti fU ki hiç bir mahpus yanyana serbest olarak oturtulmamıf, birbir· 
'erini gllrmlyecak yerlerde konseri dlnlemeja mecbur edllmlflerdlr. Bu resim yalnız. 

bafları gllrtlnan mahpusları gllstermektedlr. 

1 v·.·,·ı ·z•a•d•a-v•a•p•u•r•ı•a•r•ım!:ı Karadeniz postası 
SAMI v•~ı: 31 Salı 

günü akşamı Sirkeci nbtımınd.ın 

hareketle Zonguldak, lnebolo, 
Gerze, Samsun, Giresun, Trabzon, 
ve llopaya azimet ve avdette 
ayni iskelelerle Sürmene, Vakh 

kebir Görelc,Fatsa,Ünye ye Hopeye 
uğrayarak avdet edecektir. 
Yük ve yolcu için Sirkeci AIA!ye 
Hanı Veli zade vapurları a~en· 

tısına müracaat. Telefon: Isı. 980 -
Darill'aceze mıidürlü~ündcn: 

Bedeli ke~fi sekiz yüz doksan 
sekiz lira seksen kuruş olan 

Darül'azece ameliyathanesinin 
keşif yeşartnamesl veçhile taml· 
rinln kapalı zarf usulile müna· 
kasası 20 Nisan 931 Pazartesi 
günü saat on dörtte icra edile· 
cektir. Tallpltrin teminat akçe
lerile müesseseye müracaatları. 

Çocuğuµu Seven Anne, Onun 
istikbalini Düsünen Anneclir! 

• 

• 

~//ı 
\ 

Bir Kumbara alc ak 
Çocuğu: .zu '-f tvind • • ·znzz 

1 Türkiye· İş li_a_n_k-~-sı-f 

' 
1 Cemn •- •1

•-•• .. ••=---"'- -

SEYRiSEf-.'Aiı~ 
Merkez acentl sı Gılıtı kil~d 

Raşı 8. 2.162 Şu'" Acon:eıl : 
Sirkeci ?ı!iibJtlır zado hanı 1 

, •. ~2~740.:.:_ ______ ~---

A YV ALIK SÜR'AT 
POSTASI 

( Menin ) vapuru 31 !\fare 
salı günü 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Ç .. nakkale Küçük· 

kuyu, Edremit, Burha'live, 

Ayvalı~'a kallıacaY , dönü~te 

AJtınoluta da ujtrayacai;.tır. 

Mersin postası 
( INEBOLU 1 vapuru 3 

Ni~n cuma 1 O da Galata· 
dan Çanakkale, lzmir, Küllü,, 
Bodrum,Rado.·,Fefniye, Antalya 

AIA!ye, J\lcrsin'e kalkacak 

dönüşte Ta~c cu, Ana mor, 
Finike, Andifli, Kalkan 
Kuşadası , Gelibolu'ya da lı. 

uğrayacaktır. 
Az:mctte Çanakkale için 

yük alınma? 
--· - -

ın 

le 
li 

t ":{ 
T rai:>zon kinci p. 

( Karadeniz ) npuru t 
Nisan perşe;nb. ak~amı Galata· 
dan lnebolu, Sinop, Sams;ııı, 

Ünye, Facsa, Ordu, Giresun. 
Trabzon, Rizl), llopaya kalk.ı 
cak, dönlişte pazar, Ri7.e, Of, 
Sürmene Trabzon, Polath1n• 

Tirebolu, Giresun, ürJu, Fatsa. 
Ünye, Samsun, Sirop, lnebolU. 
7,,"""',1,.J.,~., ·"'.,. .... ~-.ı..... le 

--------~ le T .... \tıL LAU::. • •'U.-(L"'·'I ti 
Muntazam Ayvalık Posta~• 

Selan1c 
vapuru per~emn; 
akşamı SMC I• 

de Sirkeciden hareketle Gelı !)o!O 

Çanakkale , Kıiçiıkkuyu, Altı!l" 
oluk. Edremit, Burlı:ıniye ' 
\yvalığa azimN ve anlet edecek!' 

il a Yolcu bileti v apı;rda da ver ıı 
Adres: Yemişte Tavilııd1 ıı:ı 

biraderler telefon ht~nhul 2~ it 
NAiM VAPURLAR! d 

İzmir-Mersin ~· 
Lüks ve sür'at postası 

vapuru 
Mamn 

Burgu, Vamı, Kck•n :o, 
ve lbrıll için limanımızd•n 

hareket edecek vnıırl ır: 
Gemis vapuru limanımızda 

Hımburg, Brı~ver•, RoterJ 
•• Oançlg için yakındı llmanıJJ'' 

dan h.rtlm edecek v•puıll<: 
Askania vapuru 10 13 ni;:ıtldl 

tahmildc. ıll 
Olimpos vıpuru 16 17 nisan 

tıhmilde Jl 
Morea vapuru 20-22 nisan 

tahmilde. ıll 
llerakleı vapuru 25-28 nisaı: 

tahmil de. • 

Yakındı Tekirdağ ve Pandlraıııd~ 
Londra ve Hımburıı; limanları ıl' 

hare~et edecek vapurlar . 
Aquila vapuru 15-16 martta tahtol 

Fazl:ı 1abı al rin r~al:ıP~ 
üvakimyaıı l J~ııınd ı hı~ı 
mıımt a.centeli~inıı mıır:ıC~\ 
'l'e:Pfon: l\fyı·~:!ıı G41 -6· 

Mes'ul müdür: BüchanedÔı 

~o 
Ilı 


