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HARİÇTEN ALDIGIMIZ TELGRAF HABERLERi 
İnti-1- Atina mektubu 1 itilaf 1 Hindistanda vaziyet 1 lngilterede yeni 

hap kanunu 
Yunanistan ve .. _.-·---. . lngilizlerle uyu 

; Bulgaristan lngıliz harıcıye şıip anlaştılar! Sıhhiye Vekili tifo salgını hak-
- A~ .21 şubat <~illiyet)- nazırının YENi _ DELHt, s A.A. - 1 kında mecliste izahat verdi •• k Yun~s.~~ Bulgar~stan ara- • b Valii umuınl ile Gandhi arasın- ~ 

IDUDa a• smdaki ihtiLülar ı_nal~d~~· U- yeni eyanat da aktedilmiş n- ANKARA, 5 A. A. - Bü-ı raf olacağını söylemek mev . 
zun zamandanben bu thtilaflar . . • yük Millet Meclisinin bugünkü de bulunmadığını kaydetnıi!~ 

Parlamentoda başlanan 
şalar esnasında 

hükumete şiddetli hücumlar 
halledilmeden kalmıştır. İki hü- LONDRA, 4 A.A. - Hari- lan ı~ıla~n~mc " "';· içtimamda Sıhhiye vekili Refik Diğer bir suale cevaben, fi'~ 
k• · b "h "l"fla hall t · M Henderson so11 neşredılmıştır. 1 B "f 1 h kk d k" l" t rafından kabul ed"-'ş ır umetın u ı tı a n e - cıye nazırı ı. · İfl"f ey tı o sa gını a ·m a ı su- ıs a un~ edildi j mek husundaki noktai nazarı) günlerde Paris'e ve Romaya 1 "liih 1 a ı:ame• al takririne cevap vererek alınan lan iki milyon liralık tahsis' 
da malfundur. Umumi harpten yapmış olduğu se5,ahatler hak-1 s~ rı sız .~ta~t- tedbirleri izah etmiş ve hastalı Ankara şehri su işinin hük0111 
sonra iki memleket arasındaki kında A vaın kamarasında şu be- si ız. ı ' mut ca . 1~- ğın su bulaşması neticesi olma- veya belediye tarafından yııP. I. ·ı d · b · 'ntı'habat · · · ı b 'h 'l"f b 1 tur· esme ve ngı ız ' ı h kk d b' karar verı ngı tere e yenı ır ı mesaılden ılerı ge en u ı tı a - yanatta u unmuş . · . , <lığını, şehrin lağım ve s~ an ıs- ması .. a ın a ır " ..,. 

kanunu yapılıyor. Bu kanun la- !ar devam edip aidiyor. - "Londra Deni?. ko:ıferan- emtıasm:ı '~rç !ah edilmedikçe beledi bır hal mek uzere bulunuldugunu '" 
· f d b' "ddetten "' · · ' ·•k b kını ld • boykotaJm sıw · · ;ıhası etra ın a ır mu Nihayet son zamanda Ingıl- sırıın muallii ıra S. o ugu , b' 'liih i olan hastdığm temarnen berta- yan etmıştır. 

beri bic fuıyli münakaşalar olu- tere hükfunetinin Bulgar - Yu- meseleler hakkında-. bu mua~ 81 _ 1r.s~ 0 a- I 
yor. lngilteredeki intihabat ka- nan ihtilafını halleunek icin bir hedenameyi imza etmış olandı- r~k n~ı:aret '.'e- ' B M M ı• • d 
nunu çok eski olduğu nazart tavassut teklifinde bulu~duğu ~er devlet~erin n~uvafaka~ine ta- :~~~'J~nı ~~~!~ . ,,'' 1 • • ec ısın e 
dikkate alınırsa zamanın icaba- anlaşıldı. Gerek Atinanın, gerek lıkan - bır tesvıye suretı bulu~ -

0 

• • •• .. • • • üıır 
tına göre yeni bir kanun yap- Sofyanın noktai nazan meçhul muş olduğunu meclise kemali <ld~sı yap;mş ANKAR~'. s. A.A. ::--- ~uyu!• kanunun~ bınncı ve 14 la 
mak Iüzumıı anlaşrlabilir. Fa- d "'ldi y h"kumeti bu ih memnuniyetle aTZederim. oldukların<:an .. , Millet Meclısmm bugunku ıçtı- maddelerı muaddel kanun ~ I k egı r. unan u d l l h . v ,,,, umumı li . • la h · ı k ta. k ununun ~ kat lngilizler her şeyi ko ay o tilaflarm halli için hakeme mü- "Bu tesviye suretine ait taf- ? a~ apıs e~- . mamda B. ::.~. Mec sı aza rma .~sı ~ apo J. an 'J 
'lay değiştirmedikleri için eski edil · · ·ı · .. .. irt e teferrüatı meclise arze- dilın"~ olan kim- Lord lrwın verilecel: tahsisat ve harcırahla cuncu maddesınde sayılı san 
bir kanun olan intihabat kanu- ~a~t · m:;ı 1 

en ·=°!?'':'r. ~ a kv aziyette bulunmuyorum selerden siddet i>,tiınal etmemiş ra ait kanunun birinci maddesi- fan öğrenmek icin ecnebi sıf 
nu da devam edip gidiyordu. Es ı u ~anst~ . er::~ f 'k egı ;s- C~~ k"v alakadar hükilmetle~ h~ olanlarmrn cerbest bırakılacağı-( ni tadil eden kanun layihasını tile ve iştirak hissesi bulunıtıl 
kiden lngiltecede parlamento tı;~ıyo~ .a~ıyet oy~ e~ ~- ·~:elen bu itilafta münderiç ı m derpis etmektedir. Sahil mın- müzakere ve kabul etmiştr. Ka- mak şartile ecnebi muallinı 
hayatı iki fırka- muhafazakar, dgı tere antcıyessruıutz:klw· me:z~ sş:raiti tetkika bol bol vakit bul takalard~ oturan kimseler bil- nuna nazaran 1 haziran 931 den mutahassısların istihdamı ~~1, 

d erson ve ava . ha ' ı· . f , . 1 k ı· ~ 1 h . .. .. dd ru'n hu"kmünü ııv ahrar- a;asmda cereyan e er, bahsoldu. Fakat İngiliz harici- madan evvel böyle bir hareket- Esa C•'a ımn a><:ır nsmı en- itibaren Mec ıs.aza arının~~ sı- çunc~ ma •. e .· f rı 
buıılaroan gdlı biri, gi.h öteki ı ye nazrrırun bu ihtilaflan hallet- te bulunmak siyasi nezakete a- di evlerinde istihlak c(1ccekleri ~atı ayda 350. lira olmak uzere edeı_n~yecegı hak~rnd.ak.ı ık 
iktidar mevkii ne geçerdi. Fakat mek için ortaya koyduğu teklif çıktan açığa mugayir olur. tuzu toplamağa veya imal etme senevi 4200 lıra olarak kabul tefsırıye. kabul edi~~tı~: 
bugün lngilterede üçüncü bir Mr. Mac Donali esasen Yunan hükumetinin ileri "Bahriye birinci lordum:'.n ğe salahiyettar olacaklar ve bu edilmiştir. Mechs pazartesı gunu to 
iırka vardır ki, bugün iktidar . , . . . . sürdüğü ve taraftar olduğu ça- bahriye bütçesinin gelecek hat- tuzlarm kendi kasabalarında Askeri memnu mıntakalar nacaktır. 
mevkiine de geçmiş bulunuyor: kı kan~ laykamıhasının bdırıhncı reden başka bir şey değildi. M. ta meclisinizde cereyan edecek s:atılnıasrmı müsaade edilecek-
Me ,·aı· fır '·a--ı maddesı avam arasın a a- · - af .. ak · md daha baş · M" · ı ' fı0Jomuz 

• J • " J.: .. .. .. . . . .. . Henderson da ıkı tar m arasın muz eresı esnas a . - tır. utecavızane o mamaıc şar-
Hatta.bugu.; do~tJ_uncu bı;_ ~il' rare~lı bır. n_ıuzakereye zemın açan bu ihtilafların hakeme gi- ka tafsila~ ve~~bi.lcce~ vazıyette tile dükkil.nların öni:.ne dikilerek ~••••• 

kadan bele bansedılıyor. Hula- teşkıl etmıştir. Sabık muhaf~za dilmek suretile hallini tavsiye bulunacagını umıt edıyorum. ticarete marn olmak hareketin- Yeni bir tahtelbahrimiz 
s~ lngi'..te:_ede. d'; paTl~ment.o k~r nazuılardan M:. H~'.11'~· In- ediyordu. "Ba~veki~._ ba~ri~e bi_:inci lor de bulıınu!mas 1,a da cevaz ve- deniz,-; indirildi 8 Marttan• ı"tı"bare Jı":1:~tı b~yuk bır ,ahavvul geçı~ gılterede mevcut uç buyuk fır- Bu takdirde Sofya hükumeti du ve ben dıgcr ıkı alakadar rikccktir. SilfıiF ız itaatsizlik . • , 
tlıgınc şuphc yoktur. işte yem katlan hic birinin siyasi pazar- nın· vereceaı· cevab; tahmin et- memleketi idare eden r)~·ılet a-ı .. d , .. <l . mr sıı·'·ında • TIRYESTE, S (A.A) - kalk•yoıı•· 
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1 
4 . O tu ve me re arzın-

.. - " y : · ·ı.- k ı . .. . me :zor e ı. • . . . merıy :o:t mev~-:ı "1·_ konu mu5 o- D • ·ı d 
990 

. p't gocunuyor. en, ıntıu,,.p anu- bir usulü biıyuk hır şevk ve S f h'.k" ti b t kl'fi red mekten baska b•r usul ıle mmı:: r . . • ·. da ve 5 82 ın~tre ırt1 aın a IZMlR ;:, (h : ~us!) - ı 
~u _bahsedilm_7ğe değer: Şimdi !memnuniyetle iltizam_ etmeye- . dc~t~a:a:~~nu ;ap:r~en İn fakiyet cld~ edilemiyeceğine ka- 1 :aı:, 1~;'.!ı ~elıft _c~ı;-.' :.'.ıamele.: 0 ılga t~nluk ''.:D 'ım!up~nar,, ta~telbah nı harpte görülecek dava ka!Jf 
ıktufar mevkıınde bulunan Mac c g"'n' so"ylemiştir. Sabık libe- ·1· h"I,' ~: - ka n'ayet- ni bulunuyorduk. 1 ~ tlı,e • .. ıctır .• ıL; ıı.. cmtı..~mın n bugıııı bahrıye musteşarı mıştlr. Örfi idare 8 mart pa D ld k b . . ' . . t. e ı ı , gı ız u,ume..,..ıe rşr t 1 • . ·~ ··at ·n alınma A . ı· S B l ld nl . .ı ona a ıne.~ının ıstınat e t1- 1 rr" dan M Samuel bu k" 1 • .. k. ·. 'k" . r İ 1. .1. , 1 1 . , 1 :;a ı ı . .<ına •e; ,. »- ı. - Jı1,,fımet lı, se ır uat ey er- günü Menemenden ka r ır . . I. od ra naz ıar . . ar l">"ını o-osterme ıçın ı ısı o '· şte ncrı ız ınuran ıas 1ey - . "d hal d" J •.. akti . - . 1 h"k(i . d ğı mosa1 lrrkası par ament a dd . k b 1 .. 1 h' d b b' . "ı d H lb 1 • h k . . 0 " p . R ı sına .nlt ıa . e e ı ,mıyec~ r. le mahallı aenız ve ı<ara u - Sabık Jandarma kuman anı 
mutlak bir ekseciyeti haiz de- ma enın a u u e ın e eya- tası .ır yo a~ ı. a utrı a e etının 2~ şubat_ta arıse ve o- . , met mümessil/erinin hıızllrunda. 
"'ld" Ö 1 k' muhalazakii.rlar natta bulunmuştur. Amele fır- me gıtmckle gıtınemek arasında maya gıtmek uzere hemen he- YENI - DELHI, 4 A.A. - "M 

1 1 
tezgahlarında MENEMEN, 5 A.A. _ Jı4I 

lf1' '1· • Yb~ 1 
1

' b fırka ekal- kası müfrit azasından M. Bec- ki ihtilafın çıkar yolu ne olabilir men ani bir surette Lon<lradan Hükumet, yakında Hindistanda . d._e;ı1 a. c~ne,T, ht lb hı' d ~. nemen sabık jandarma kuınal ı e a uar ır eşse u . l l h' d a· ' İl . . b' 1 amal ... ah d toplanacak Yuvarlak masa kon ın ırı mı!'t.r. a e a r em ' il 
livette kalrr. Fakat diğer iki kette, ibır çok sene er a ey ın e ı.... n~; o.rtası. ır yo. ~ .. { hareket etmesını ~~ e en se- . - ze irıdiı:illrken kurdelası Suat nanı yüzbaşı Fahri Ef. nin 
fı~ka da yalmz başına mesai fır mücadele etıtiği bi~ usulü şi;ıtdi Yunan hukilm~t1;Ile ~u .ışı~ ıç~- hep te b~dur. İngılız murahhas- feransınrn geniş iıir esasa müs- Beyin kerimesi tarafından ke- gün muhakemesine başlanıtıl! 
kasma karşı faik bir ekseriyete M. Macdonaldm bızzat teklıf et den "51.l;'.rıiı:ıak. ıç~ gıdilmış btr lan Parıs~e ve Romada pek ~~~it olmasını muvafık gördü- silmistir. tır. Cumartesi günü de yüzbİ 
.;ahi olmamıştır. Şimdiye ka- mekte olduğunu beyan etmiş- yol telakkı e~~ı. . dostane bı~ s~r~~t~ karşda~ış- g~deıı kongı_-eye mensup ma- D , 1 B k h k- Mehmet Ali Ef. ile maiyeti d 
dar :hrar ftrkasının müzahereti tir. Amale fırkası azasından M. Yunan harıcıye nazırı M. Mı !ardır. l:3u. ı~'., hukilm~t m"~ -~-, ~'.ıl kongreı::n bu konferansa ev et a~ ası . a dınm muhakemesine başlad 
1 'ktid mevkiinde muhafaza- Kenworthy hükfunctin bu mad halakopulos tarafından bu hu- zinde bır ıtilafa varmak husu- 1ştıra!: edecegı zannında bulun- kında hır tashıh caktır ~ 
ke-11 akr r d r·-Lı'len Mac Do d h kkn ct' rih b' · t susta verilen izahatı hatırlamak sunda gösterilen ';;unetii .... makta<lır. Bundan dolayı bu ma ANKARA 

4 
A A _ Cüm- ' ,, ar ara a şı u tw e a ı a sa ır vazı ye . . . . . h f 

1 
haz ı k • · · d · rfır f la v 

nald kabinesinin intiluıbat ka- almamasını ve meclisi reyini flaı?~lidır. Yunanfl - Bulglard ı:ıese sayesin~~~fki hmurl~hasları- 1 a il progl mim akrındı . ırama huriyet Merkez Bankası kanu- (bh) hkr(Sasınoaooboır)lira~ .~_ ... ı 
nununu değiştirmek sucetile ah izhar hususunda serbest bırak- e~ son sa .. 1 ası ne 0

• 1;1guna ~~ bu ıtı'.." !0 usu. un~ ~u~ a meşgu 0 ma ta ır. nunun altıncı maddesinde mev- se ~~ _ .. o.? .: .. .. 0~ 
rarın ötedenberi istediği bir şe- masını ıtavsiye etmiştir. . daır 60~_''.n süallere ha:ıcıye na ~uddet m<ını: 018!1 cıddi muşki- Çünkü, konferansın böyle cut hükumet evrakı naktiyeye bedildigı gorülmuşt~. Vakı <f. 
yi yerine getirmek mecburiye- z:~ı verdiğ~ c~v:pta aşagı yukarı !atı yem?~~ ~.arum bulmuş- geniş bir e=a müstenit olması karşılık teşkili maksadile ban- l~n m~tbaa hatası yu~~~n 
tinden kendini kurtaramadrğı şoyle d~mıştu;. ·. . • . tur. B;ı ıtı·l·a~. 6~~ahlanma yarışı- yeni vaziyetin icabatına uygun kaya aşağıda yazılı nakit ve kı- ':~?5~. melh~ Y~ hük~ 
çok söylendi. Eski kanunun di- ispanya paı·ası . Vazıyet f'.eıt ılerlemış degıl- ~n teı~~rruııınu . menetmekte: bircok planlar teklif etmelerine ymetleri şimdiden yatıracaktır .. rm onune geçilmek uzer~ ınel 
ğec noktalarrnı bugün meskut ADRİD A A B dir. Yunannıstan, M. Hender- dir. Muzakerelenn muvaffaki- mü~it bir faaliyet ~ahasr temin ı - Elyevm hazine nezdinde kur rakamın (500.000) lıra o'I 
geçeceg" iz Fakat asıl mühim o- 1"1: . ' 

4 
· · - .. er,- son tarafından vaki olan teklifi yetsizliğe uğraması yakında top ed. ecektı'r Bununla~beraber kon meskfl.k veya kül<-e halin<le bu- rak tashihi icap eder. · nelmılel t-edııyat bankası mudu- kab 1 · · S fy hükfun · k ı tahd'di 1ih - ' · ' 

lan nokta şudur: rü M Quesnay iyas" vaziyet u etmıştır. 0 
a ... etı lanaca 0 an 1 tes at grenin en müfrit azası biraz ha- lunan (500.000) liralık miktar" Ankara ı"stasyonu 

• • 
6 ı Londranın notasma vercligı ce- konferansının havasını bozmuş 1 · , · - l d 'f d · deki (500'000) adedi Abrar fırkası geçen intiha- müstakir bir halde kalmak şar- va ta hakemlik hususundaki 1 caktır.. y~ ınmsaı:na .u.gramış .ar ır. ı a esın . , , 

bat{ ~ kendı' namzetlerinin bazı tile İspanyol parasınm atisin- .. p d · ah k1 b be 0 a · Zıra, Gandhi İngıliz emtıasrna M•.!rKez Bankası hakkında tesıs ANKARA, 5 (Telefonla) 
., ıtıma rnı ız etme e era r M H d be t . • b' ·ıAh larak bo k h • ti f d ah' A k 'sta - t ili yerlerde çok rey aldığı halde den tamamen emin olduğunu, beynelmilel adalet divanına mü- .d enb .. t:rson, nJ~ı~ ın~n sıyası ır sı a o - y ot di~( e tarha rn an alO.ıre~ neşre- d n ::~ ı syon~und ~vsı!i 

mesai lrrkasının netice itibarile İspanya'nm mali vaziyetini iyi k . . . . son1!11 a .ıı 1!11 . me e e ~nn yapmaktan vazgeçmege mu va: . en mu tasar ı_n . ma. ~~ .en . ~ çe tasarru u .o ay 
ekseriyeti kazanması hasebile bir halde bulduğunu söylemiş- racaat etme t~n ırn~a ~tmı§tır. kat'ı ve. niha_ı hır mu;:af~akı~t fakat etmiştir. Fakat, . Ga~dhı- J?"hrı,,.,..,e., , n be0ınc1 ,,alııfesmın ~ıındıh1< ""rft m17;ır erltlmı"iJ 

• . . . . Yalnız muhtelit Yıu .. an Bulgar elde edılmesıne en musaıt ım- nin bu kararı kongrenın ıcra www bıı kazandıgr reylerden ıstılade tır. M. Quesnay, Ispanyol ban- muhaceret komisyonu bitaraf • d k . 
1 

, . . . . Be •ç=kanıu siyaseti 
edemedig"ini iddia etmektedir .. lkalarının kasalarmdıı l·ülli etli A h'' im 1 b 

1 
kanlarla Cenevre e aışr aşma- hey etı tarafından tervıç ve ıltı- ·- ı • 

• Y azasının 21,em o asını ta u .. 'd' · · har etmi"tir H r d'l ı r Şimdi yeni kanuna göre bir fır- milctarda altnı mevcudu bulun- · · sı unu mı ız " · c 7 •m e ı me_rt~c ır. BRÜKSEL, 4 A.A. - Meb'-1 PARİS, 4 A.A.- Polis ~ 
kanın göstereceği namzetler- i duğunu, İspanya'nın altm mev- etmBi'.§tu;·. b il .1 d y nbe ?1~!;sf·a ols: Md _Hednde~oı; 1 

1 1 1 
• • 

1930 
m:an mecEsinde hariciye bütçe- diriyeti tarafından neşredil' 

Fransada grev 

den nöbetle evvela birine sonca! d 'tı'ba ·ı F 1 ·ıt - ttaoı ll ves e ı e e tınan t1 ıtı"' m ya z ogru an og yapı mış 0 an ta.!1mın:ı.ın sını' 'n mt'ı'zakeresı' e~nasında M. bır' teblı'g"·de mu"stemle'-~t seti ' cu u ı rı e ransa 'le ngı e h"'k" · k d' · · b 'htilaf l'k d 1 l k l · · h' b" bl • - ih - ~ 
digerine cey verilecektir Bu- reden sonra gelerek Avrupanın u um.etı en ısının u ı . ruya a a a ar o an meme et er programı ıçın ıç ır me agı' Himan~ demiştir ki: si imalathanelerinde ,.,•lışan 
nun neticesinde bir kısım. nam- ·· .. .. d 1 ti ld - be lan halletmek için azami suret arasında değil fakat Londra de- tiva etmemekte olduğunu çünkü r- V 

uçuncu eve 
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ugunu yan te hüsnü niyyet besledig"ini tek niz muahedesini imza etmiş o maıı deni:z konferansının he - Belr,i•m Cemiyeti Akvam iş.çinin bu sabah ücret m~ıl zetlerin, diger fITkanrn namzet etmiştir. M. Quesnay, Peçeta · k dir -
1 

b" .. d 
1 

tl d d- 0 .~a. : · h 
1
. d. b 

1 
d ~ - d d l tıW' 

feri tarafından alınan reylerden k.ı · · · tilrr 1 . rar etme te . an utün ev e er arasın a a nuz tçtıma a ır. c ıı un ugu- misakının umumi mahiyetteki sın en o ayı grev yap -:: ) 
az ı·ey aldıg·ı görülünce hemen d ymdeti?~ ıs tt arrhamkese eeds~-l Diğer taraftan Bulgaristan ile mesai iştirakini ve do:;tluk duy- nu kaydetmektedir. Bu servisle- teminatını 1920 tarihli Fransız bildirilmektedir. Akşam W.::, 

e te ncı sure e re et ı - y . d ki . la . "k t . ı hm' - Belcika asken itilafile temam- arkadaşlarım ayartmağa U5'.,ı listeden çıkarrlacaktır. Bu su- mesi laznn geldiğini de beyana- uuahnanıds~.arasakti~. ~ b tıihcaretil.tf ~ nnrd vasıl mı_yasha artırmdaki~ rb~l.ahaıt o _an ı;ılındz'.1111 ı. ~a Dın~t - 'f J 
retle hem nisb1 temsil usulü tına .1 • tmitş · m e esırun ıçın u a ga me ar o acagı ususn ı a re tasvıp e ı ımştır. enız larnıştır. Bu itilafta, derpiş edi- Ş~ 30 katla~ grevci tevkı : J 
kabul edilmiş gibi oluyor, hem 

1 

ave e ır. ~ h~ bekle~yor. Fakat bu kanaatmı muhafaza etmektedir. b.ütçesi ~ah~ina~ bilhassa hah- len tedafüi tedbirler geniş ve u- rnış, fakat bıraz sonra serP' 
Al bal ,_,..n akit h d b tl t t 3 400 .ı l .. ·· b' · d bırakılmıştır .i de ceylerin tesavisi halinde ye- man oncusu vazıJ':':""' ne v .':'11~ pey a İngiliz bahriye bütcesi rı,Y~ za ı en ınıt a~ , . zun huc:ut an gun.un :rın e ıı••••••••••'••••••••••••lf'jı. 

niden intihap yapılma.srmn önü NEVYORK 5 A. A. _ Dr. edeceg~ malum ~dır. LONDRA 5 A. A _- G 1 _ kiş!. o.oksan ola.rak .tes.bıt edfle· Almanyanın sebebıyet venlme- dirde Belçika ve Fransaya t'. 
·ı· ' M h Al• ' · e e cegını ve bahrıyelilenn yekilnu · 1 h · b' .. .. k .A ne geçı ıyor. Hugo Eckner bugün buraya gel eş ur a ım cek mal! senenin bugün neşredil 'k 

93 680 
ki . . mış ıer angı tr tecavuzune ar nasip addettikleri tedbirleri ' t · 1 d • d d • · · M ·1 h ·ı · mı tarının şıye ırca 0 - h' b' tab'" anı' ·a tarafından ~r ngrz er ogru an ogruya mıştır. umaı ey gazetea ere NEVYORK, 5 A.A. - Ein- miş olan harp bahriye bütçesi 

1 
• d ' . t kt d' şı 1!i ır · ıı m larmda müzakere ederek kaP'. 

ııis?1 temsi!i. sevn;ıiyorlar. ~ey- beyanatta bulunarak pek yalcın- stein, dün Alman yaya mütevec- 50,605,000 İngiliz lirası mik-ıa- unacagını erı:ış e me e ır. muhafaza edilmemekte olan kü- Laştınnak imkanını veren ~ 
~erı.n tes~vısı halende ye::ıd~!1 da aşağı hararet derecesinin ka- cihen hareket etmiştir. Hareke- rmda bir yekfuı göstermektedir. M. Hoovenn beyanatı çük toprağnnızın müdafaasını misakile tamamlanmıştır". 
ıntrhap ı~ras.mı da hoş gocmu- b~li sevk balonlar üzerindeki te- tinden evvel Amerikadaki "Fi- Şu hale nazaran, 1930 tarihinde VAŞİNGTON, 4 A. A. - temin edecek mahiyettedir. Bu Himans, sözüne nihayet vrl 
yo::ı.ar. Ş~mdı brı!.dukl~rı usule sıratı hakkında kıymetli malu- listin için mücadele cemiyeti" ki rakamlara nisbetetn geçen Reisicüınhur M. Hoover, Fran- hukuki vaziyet İngiltereyi, Bel- ken Belçikanm sulhperver~ 
mutenavıp usulu dedıler. mat toplamak iizere bir kabili reisleri tarafından serefine bir temmuz ayı zarfındaki munzam sız - İtalyan deniz itilafı hakkım çikayı ve Fransayı bazıı: taahhüt bir siyaset takibinde devam ~ 

LNODRA, 4 (A.A) - İnti- sevk balona binerek kutup ha- ziyafet verilmiştir. Ziyafetin ni- tahnıinat ta dahil olduğu halde da şu beyanatta bulunmuştur: ler altına alan Lokamo muahe- ğini ve silfilı kuvvetine ~~ 
hap kanununda nöbet sırasile valisinde bir sefer icrasına te- hayetinde 800 Yahudi marufa- 342 bin İngiliz lirası milı:tamı- - Bütün dünya bu hayırlı desile ve Almanyanın bu va:zi- ı yeni vaziyetinden mütevellit-" 
rey verme usulünün tesisi yo- şebbüs edeceğini ümit etmekte lime te:kritnatta bulwunuşlar ve da bir tenakus vardır, Bir muh- vak'anın hakikat sahasına çık- yeti ihlale matuf bir hareketi vu zifelerini yapmak için müracT 

!unda y~[ıl:an:t:ad:ila:t hlak:km:d!a-~b~ulu~nd~ug~·u~nu!so~·y1~em~iş~tir2. !~~o~nun:d:ahras::t:~Jetmişlerdir. =~eç;;m;~ g:e::::: ::ar::::0s:::::u§ :~::: ~:;~::::;eü F=~ ~d;::::i;::~=~~~hisar 1 
t ~ Haftalık Siyasi İcıııal • *,.. ~ca~ C~a ~ünü neş;ed~e: ti. Yani Fransızlar İtalyadan saya istediği faikiyeti t~n e- meyc:ır-. Be~ki de bu.bahri re~ ~----- --- __ • sıne ımkan hasıl olabilecegını 244 000 ton fazla ~aat yapma- den kurnazca bulunmuş hır şe- bet, iki latın devletı arasıııd $ •:ır. .... ,..,..,.,._.,_. ______ ,,.,..,.,. _____ .,ıı..-w .. w-w-.-ıl yazdığı bildiriliyor. Aynı za- ğı isteyorlardı. İıtalyanlar ise, ~i.l ~? Bunla~ı ani~ için siyasi ~kabetin bir neticesi . 

G,.,.,..., haL. ~ı..-· --.:"" ·ı R d 'd' 1. b' :k .. .. • • ş· imanda Japonyanın da bazı nok- waş· ingtonda büyük harp gemi ıtılafm neşredılmesını bekle- Fransa ıle İtalya arasında~ -,..~ na •aıuııın ..... gı-rı e oma arasın a gı ıp ge ı- u- · aç gunu geçmemıştır . mı . . k ld - · A d . . O" 

miz gibi, Fransadan soııra İtal- yor ve bu gayeye matuf faali-' di her iki nazır da Londraya talaetra edı~lmazektetmedie. rte ~u .. :agl·u nt- leri ~asında F~a ile müsa- meŞkım· ı= ş: mal-"-dur ki bu bı uı:ı:ıumıdenl bl elri tasfıdye etıft 
d L dr bah 1 tahdidi · · d · bul La vay 1 

• ,era ı vatı kabul ettirdikten sonra uuı • memış mese e e er var ır .. "" Y~ a 
00 

a . r yet sarfediyordu. Bu faaliyet av et etmiş unuyor r. cereyan ederken her safhasın- kr ·· h fif h ·1 · şekil Fransayı da İtalyayı da sela İtalyanın harbe iştiraW t lihat mukavelesın · ştiraki ·· · ib • · - La ' ovazor ve a arp gemı en 1. 
es . . . . . e 

1 

musmır ır netıce verm.ış o - Fransız - İtalyan itilafmm dan gerek Japonyanm, gerek A- inşasında daha aşağı bir nisbet memnun etmişe ben.zeyor. Fran sebep olan Londra muabed ı 
temııı edı.lebılmıştır. I:ondra caktır ki, ansız~ Haric~ye Na- esaslan henüz bu dakikaya ka- merikanm haberdar edildikleri kabul edemiyeceklerini söy- sız ricali İtalyanın sulhperver- henü:z tatbrk edilmemiştir;-~~ 
m~ka~elesı ~u .. suretle ıtm~~ zırı Henderson ile Bahriye Na- dar neşredilmerniştir. İtillitan bildirilmiş idi. İhtimal ki Ja- ley-erek, itilafa yaklaşmamışlar liğinden bahseden nutuklar söy yanlar şimdiye kadar TraP""·~ 
edilmiş yanı uç taraflı değil, zrn ~lexender, Patis ve ~om~ evvela.~erika v~ Japonyanın ponya'. bazt.~oktalanna. itiraz dı. İngilizler mü:zakerattan son lemiş.lesdir. Mussolini de bir agrbi kamilen işgal etmeğe ıtlı 
beş taraflı olmuş oluyor. Esa- yı z~yarete ve varılan netıceyı ve lngılız domimunlanrun ha- ~~ıştır de ıtıla,?n neşrı bunun ra mutavassıt bir hat teklif et- İngiliz gazetesine, Fransanm vaffak olamadıklarından bU ıtJ 
sen öyle anlaşılıyor ki, gerek tesbıt etmeğe karar vermişler- berdar edilecekleri ve bunların ıçuı teahhure ugramıştır. mişlerdi. Fransanın 244,000 ye- hüsnü niyetinden bahis bir ma- sele mevzuu bahsolm~ 
İtalyanın,_ g~rek F~~ ~u- di. Filhakika bu kadar esaslı mütalealan alındıktan sonra ağ Loııdradaki .ihtilaf noktası rine 160,000 ton fazla donaruna- kale yazmıştır. Her halde bu Son zamanlarda İtalya 'fJ11 ıııı' 
kaveleye ıltıhaklan ıçın zeının, bir itilafa müncer olan müza- lebi ihtimal Çarşamba günü malfun<lur ki italyanın bahri ya sahip olmasını ileri sürmüş- balui itilaf, Fransa ile İtalya lus Garbi ta cenup hudu0 fP 
İngiliz Hariciye Nezareti mü- keceler, gerek Pariste ve gerek neşredileceği bildirilmişti. Fa- inşaat meselesinde Fransa ile !erdi. Şimdi son itilaf acaba bu arasında diğer ihtilafların da kadar işgal etmeğe muvılf ft 
ınessili Mr. Craigie tarafından Romada pek kısa olmu§tur. kat aradan Çarşamba ve Per- müsavat istemesinden ibaretti. hattı mutavassıt mı? Bundan halline mukaddime olması te- olmuştur. Şimdi Londra kO~ 
hazırlanmış bulunuyordu. Bu Henderson ile Alexender'in şembe geçtiği halde hala neş- Fransa bu müsavatı tanımamı~ daha aşağı veya daha yukarı meııniye şayandır. Çünkü İtal~ ransmın Çat gö!U hakkıt1 
zat, epice ?.amandan beri, Paris her iki payitahtta ikametleri redilmemiştir. Dün geleo bir tı. Müzakerelerden sonra arada- mı? Yoksa müsavat esasını ka- ya - Fransız ihtilaftan bu b za 
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Kim açık, kim bugün anlasılacak •• ...._ 

Maarl~e Ekonomi [ Belediyede J 
Fınncılar ve eczaneler Talebe birliği ~ T. Odaları Kanalizasyoı;· 
Cumaları açık olacak Darülfü_?Ün talebesin~ Vay metres vay!.. Kongre Nisanda-içtimal1 Mecral~nn~n m~assal 

den murekkep olacak 1 edecektir planı ıstendı 
.. t tti•t l Darülfünun talebe fakültele- t bul tak T' Evlerin lağımlanm kanaliza-

Eczacı)ar vekilete muracaa e e . ri talebe ınümeaılllleı;i dün topla Sırtlarında bohça gece yarısı Aksaray d l san k mın_ N~~c:ıı;:~ ıyona raptetmek için her ev s.-

1 narak yeni teşkil edilecek "Da· a ~ ongr~sı ~ hibinden 100 lira kadar muraf Berber er rülfünun talebe birliği" etrafın- çarşısından geçerken... tas; ~yapı aca b' . t k por ücreti alınacağı yazılmıştı. Bu 
da konıışınuşlardır. ilu ktio~greT~ ıret ode raT' hususta belediyece bir şekil a-

d .. kkinl ayacaklar ·tal be b' li"' h' bir . k . . .. ~ ver ece r. ıcar ası ıca ---•- d H , . f . bugu••n U 3nDl açm . Şimdiki e ır gı ıç Uzun bir boy ... Yuvaları ı- mer ezı llorıııser muavıru .- et annr+" .. hakkı N .h. Bey r11nı.u•=ta ır. ey etı ennıye 
·. b 1 ,ı.ı.mdan di . 1 d' '" r .. ~- .oru ezı ı .. diri. . k --"~ . k tı' faaliyette u urunauıı; - çinde fırıl fınl dönen ye§il göz- en ı. . tarafından hıu:ırlanacak.olan bu mu yetı aıuu=asyon şır e -

gtiJt açllll eanafm cuma nun ahldmıru tatbik etmekten ğer fili mekte-? talelı~ ~miye~e- ter ... Ayakta, dunnadan sananı- ~olis gözil~ kadını er~eğı, rapor "İstanbul mıntıkası istih n~ bir tezkere göndererek ~im-
hC= eııi meselesi hali de- başka bir şey _yok:t~·" . . rinden ayn bir Darulfunun bır- yor Parmaklığın arkasında bi- aynı ~~~da ihata e~n bır ba- sal ve ihraç maddeleri,, ismini d~r~. kadar y~pılan ~ebeke~ın .. e~ 

ru s Y • Berberler cemıyetinın tanıımı lip ~eş~ili esas olarak kabule- ribi~i fu.tüne yığılan halkı ~a- kışla s~~u~ten sonra. . _ taşıyacaktır. ~çuk tefer;uat~a :ı:adar olç~ulıı 
vam etmektedir'. .. Berberler cemiyeti, bugün dilmıştır. . .. da bir süzüyor Sonra gene mute - İkisını de tanınz... dıye Ç • ) k b. d bır p!inını ıstemıştır. Bu plan-

Bilhassa buıpinun cuma olu- berber dükkinlannııı kapalı bu . Darü~fünun birli~. te~~kul vekkil bir eda ile önüne düşen rek anlattı: . e ı::o~ ~.va ya iZ en da bütü~ t.u'.1'71' gö~terilmek la-
şu her keste bır merak uyan~~ lunacağına dair ınesl~kt~lan- edınce_ n~~~rnnamesı şımdıki :a- başı ile kendine masumane bir . -. Bunla;ı ~ gece bekçıler çe- tutun alacak zırn geldı~ı ıçın ~lanın y~pıhna 
rıyor. Acaba evvelce t~ gu şu matbu tezkereyı gonder- I~b~_bırli~ınd~ farklı olaı;ak tavır vermeğe çalışıyor. Yanın- vırmış. Getırdiler karakola... Çekoslavakya rejisi her sene sı uzun surecek~r. Beledıye bu 
nü açanlar bugün de açacaklar :ştir: birlıg7 ~:1d~msler de ~acak- da eğri topuklu iskarpinleri üs- Burada maznun erkek atıl- olduğu gibi bu sene de memle p~r~ ha'.k~ yu~ . olmıyacak 
mı?: . . , Heyeti umumiye mukarrera- tır. B~li~e ouhul şartı ıçın ~er tüne düşen beyaz yün çorapları dı: . .. . ketimizden tütün alacağını bil- bır ~ekılde ıstıfası ıçın asıl şebe-

Bı!saasa ekınekçılerlc, bub« tına muttali olmayan_ me~le~- s~e bır lıra vermek mecbunye- 111 ikide bir düzelten, tıkız vü- _Ne ki suler hepsı ~alan. O dinniştir. keyı ana _hatlara .r~pteden ~ra 
!er ve eczacılar.ın açıp açmaya- taşlarımızın nazarı d~a~ne.: tı k~~ac~k ~e bu suretle he~ se- cutlu bir kadın var. Bu kadının ka dayak at~ar ba;ıa kı, kırıldı Çekoslavak rejisi alacağı tiitün şebekelenı: tuıı~:ı~ı na~an ?ık-
~akl~rı heT ke~ allikadar oldu Martın 3 üncü salı gunu. Ş;- ne ı!ri hın liradan fazla vandat kim olduğunu daha biz de bil- ep kcmiciklerım. .. !eri 929 ve 930 mahsullerinden kate almagı ·ı duşunmekte~ır. 
gu bır meseledır. . hane yokuşunda Jale . gazın . temın ol~na~aktrr. . miyoruz. Her mazn;ıı:: mahkemede boy almasını ve Samsun, Bafra, Ku- ~alnız ~uı. mmyas_tutuldugu va 

Belediyenin cuma rubııatı.ye- sunda aktedilen hey~ı umu~!: ~~ ~datını vermıyen t:1- Derken evrak okunuyor. An- le söyler. Hakım hrrsıu sustur- nan, İzmit ve İzmir tütünlerin- kit dahı .. nıs~t dogru olmama~-
si ·resminin fazlalığı karşısm~a ye içtimaında tekar~ .. ettı~ı Jebenın_ ı~tıh'?11ara kabul edıl- lıyoruz ki bu uzun boylu erkek- du: . . den almasını istemektedir. !Bdır. Çunku bu ara şe~ekenı~ 
berberler bugün açmamaga üzere martın ~ ıncı. gunune m~- meı_n:sı ıçı~ nızaıı_ınameye ınad- le, bu tıkız vücutlu kadın, söz -. Sırası gelince sen de soy- Çekosla,·ak rejisinden bir he ınş~ mal~emesı hı;: semtm va~ı
karar vermişlerdir. Ber~l~ s~dif cuı:ıı: gunlerı ~ıı;ıh~ ı~ de ı~v~ edilecektır._ i- birliği ederek bir gece müştere- lersın! Fakat bu sefer kadın a- yet y_akmda şehrimize gelecek yetU:e gor.e tahaluf etmcktedır: 
esasen öteden beri cuma gunu tıbaren bılumum perukar duk Bırlik toplayacag.ı bu para. ken Ak.sarayda bir evi soyrnus- tıldı: ve ınubayaata başlayacaktır. Jtf aıyenın ıslahı mesel es: 
tatil yapmağı arzu ettikleri~- ka~lar~nı?- kapanmasın~ kara: le. muh~ç talebey~ rn<Je ve ıs- lar. Fakat talih, yaver oJınamiş. .- Attılar kütek... yazdılar Hora tabancaları resim- Dünkü azeteler ehir itfai-
den bu frrııaıttan istifade etmış- verılınıştır. İşbu heyetı umurnı kan temın edecektır · Ellerinde bohça ile Aksaray pa- kaada ... bastırdılar parmak. Ne d f . . 

1 
1, ed'l -~ . . 

!erdir ye mukarreratına riayet ~e- Maarif encümeni zarından gecerken bekçiler c;e- gürmüşüz, ne de biliriz ... Ben en mua ~esın~s a ~ e~eg~nı ve yem 

Ec~cılar ise kan~ >:0 ldan >:en m~slekdaşl~~~~n c~~ Meslisi umumi encü!'leru dün virmişler. , · bu eşrayı alm.ışım bir adamdan. Tarla farelerini öldürrneğe Y~:~ardr.z~~:ıae;:ı:::~ Jc~~~ 
YÜrümeği tercih ettıkle_nnden tın talı_matı d~ ıy::; rı _Y - maarif müdürü Haydar Beyin Ondan sonrası malum: Ka- Reıs sordu. mahsus (Hora) tabancaları hak na inşa edilerek efradın orada 
Sıhhiye vekiletine müracaat etınemış_ netazarb husustanac~ff:_ nezdinde toplanmıştu·. İçtima rako1da bir zabıt varakası .. İlk - YNaksıl adamb dıbbu .. k. kında gümrüğe yeni bir emir talim göreceği ilave ediliyordu 
etrni ı di dan ceınıy u 'k' .. .. h · · k 1 - u arısı aşı ozu ... aşa- gelmiştir · ş eı: r. · lli h' b'r güna mes'ullyeti ı 1 saat surmuş ve şe rımız rnc - sorgu .. cürmün meydana çı tma- _ sk .. 1 bi d · . . Tahkikatımıza göre itfaiyeye 
~u husullta ec~c~r ~e~~e- vebult ıç ı "ini muhterem teplerinin vaziyı:ti tetkik edil- sı. Ve nihayet... gısı ape~: .. te ~ ecene r a am. (Hora) sıtcını taba~caların yeniden hiç bir şey alınacak de-

ti katibi umurniııı Huseyın us- ka etmeyeceg mittir . . . . . h - e ı, pe yeter... Trakya ve Anadoludakı son fa- ğil' dir Ç" k .. b b' b" · · 
n" B b h rririmize de- arkadaşlarına arzeder. A • b 1 1 b Şımdı ıkisı de mahkeme u- Diğer şahitler de bildiklerini . ·ı- d .. d l . . b" . un u u ır utçe ışı-
~ .ey ' .. rr mu 

3 
Heyeti idare zer aycan ı ta e e zurun<la belli ki işi nasıl tevile- söylediler Muhakeme bir ka- reyük. ıstı a::nı8 mu~.a .. ~d~-~:d u- dit.Mevzuu bahsedilen talim bi-

ıniştirCki. rulısatiyesi mesele· '• •ı ıt • ' ·-- birJim deceklerini düşünüyorlar. rar veriın:ek üzere bask:a güne ali .Yal' . arr goru u~ h tn nasr filvaki bütün büyük şehir-
- uma · kA p• Ih a· İşte şikayetçi 1 tıyor: tı zıraıye meyanına ıt a e- lerde vardır Fakat yaptırmak 

sinin halli için biz ~ıhbiye ::ı a ıre san Şehrimizde tahsilde buh;nan - o e aaln _at kadara- bırakıldı. dilmiş ve gümrük resminden 'rin rok pa;aya ihtiyaç vardır 
ı-:- .. t ettik Ve et Az canı ı b' t ı be g ce geç " ' e Jandarma muhafazasında dı- f utul t ı,, " · ~uue mura~aa . kl erbay ı genç er ır a e - katt 'dik S b orada .. mua t muş ur. Yieni bir itfaiye mütehassısı ge-
karannr vennceye kadar be e · eti t kil . tmişleı·tliı Ce· şagı a 1 · 0 ayı şarı çıkarlarken samnn arasın- Atı• ı· t d .. . . . -- B 1 vuca sıamaz c~ıy . eş e · kurduğumuz için sandık odasın- dan b. · d"şük kadına na ıcare o asının tırilnıesı de bır tasavvurdan ı-Yecegız. u e e a ,.,... mıyet bınası Pangaltrda tutul- . el • ın paçası u • r b tt' 
Martın 31 ine kadar mühlet h ihayet yakalandı mus ve faaliyete başlanmıştır. da otururuz. Saat bıre ,ognı yu şöyle bir baktıktan sonra mrrıl- hır sua ı are ır. 

~-·~- -vardır. Bu müddet zarfm?_a _v~- ırsız n Ce;ciyet fakülte talebe cemiyet kar~ ~ıktı~. y~ttık. Saba~leyın dandı: Atina Ticaret odası teşkilatı 
k~lett~ bir cevap gelecegını u-1 !erine birer mektup !'azarak ~Ü aşagı an ır ery:: k~ptuAman . - yay .~~tr.~s vaY.! ... So~~ nı ıslaha karar verın:iş_tir. Atina Hizmeti maksureli-
mıt edıyoruz. . . zaheret ve yardım nca etmiştır. - Eve hırsız .,ırmı~·:: .. 

1 
ıskarpınlen usfüne .. duşen k.1r!1 ticaret odası bunun ıçın İstan- ) • k .... • 

Ekmekçiler ıse dah'.1 pratık , Azerbaycanlı gençler yakın- Allahım, n~ v~r8'.1 go~unnuş ... yün çoraplarını gostererek ıla- bul ticaret odasına müracaat et enn as er lgl 
ve piirüzsüz ibir yol takip etmek 1 da ilk kongrelerini akteder~k ~~r~l aşagr 'Udim. Bı~ de ?e ve etti: ,. miştir. Atina odası, odamızd~ ANKARA, 5 - Hükfımet ' 
tedirler. A . . • . nizamnamelerini mÜ>:akerc ede- goreyım. ;enı;ı_:re'..crclekı demır - Kadm degıl, paçalı tavuk tatbik edilen mevzuatı huku~ı- hizmeti maksure erbabırun fili i 

Ekmekçilerin katlbı um~.81 ceklerdir. parmaklık.<ır kaımkn _ınrı~ş. be!.... M. S. ye ve kanuniyenin neler oldugu hizmetleri hakkında tetkikatla 
Ziya Bey noktai nazatlannı şoy Tal ebenin naftalin taşı- Sandı!-lar a~ı!mış. B~nım, refı- Kara Ali çetesinin nu sormakta _v~ bunların se:ıan meşguldür. Tetkikin esaslarına 
le anlatıyor: A • kamın çama?ırları, gı~ecek eş- , bildirilmesinı rıca etınektedır. göre muayyen bir müdetten son 

_ Biıirn için mesele yoktur. ması mecburı mı? yamız, h~psı aşırı:mış .. Bu a- muhakemesı Oda bu müracaata cevap ha- ra maksureliler ilk fili hi,.met i-
Ilizim bütün masraflar~ ek- ! Eyipte 46 mcı ilk mektep ta; rada yenı yaptırdıgım palto da Gebze ve Darica havalisini ha zrrlamaktadır. çin silah altına alınmayacaklar ı 
lllek narhile kapaıtrlır. Bmaen- !ebesinin boynunda bir naftalin meydanda yok!.:. k" raca kesen Kara Ali çetesinin M I ki • • dır. Bunlar talimlerini askerl 
aleyh ne kadar yükseık fiatl~ o- torbası olmadan sınıfa alınma- Bereket versınk ·ı y~karda dün ağrr cezada muhakemeleri- ezar 1 ar ıçın derslerle mekteplerde ve mek-
hırsa olsun biz cuına ruhsatıye- dığınr yazan bir akşam gazete- soyunmuşum. ~o sa çır :1?1~k ne devam edilmiş ve 12 kadar nizamname tep tatillerinde muayyen müd-
şinialınz. Eğer bize yük oiursa sinin neşriyatı Maarif idaresin7 ~alacaktrm... k ~men :ıyınıp şahit dinlenmiştir. Şahitler, çe- ANKARA 5 (Telefonla) _ detlerde ve muayyen · yerlerde 
tkrnek narhı yükselir.,, Polis ikinci şube sırkat masa de izam edilmiş bir şekilde gö- Kksa~ay . ka:a ? .una b' ~ştum. te efradı hakkındaağırithamlar Mezarlıklar ~izarnnamesi dev- teşkil edilecek talim tabnrlarm-

l!J memurları dün Üsküdarlı Pi rülmektedir .. Asıl vaziyet şu- apı an ıçe;; gır~ce b ~ım eş- da bulunmuşlardır. Muhakeme Jet şurası tanzimat dairesinde da yapacaklardır. 
Bu mesele hakkında beledi- re İhsan isminde bir hırsız ya- dur: yal;rMı t":_knnıbenlo:~ ~izuı·ı mayırn diger bir güne bırakılmıştır. müzakere edilmektedir. Bu suretle hizmeti maksure 

Ye reı·s muavı·nı· Hamit B. bir kalamışlardır. Bu hı.rsız nev'i S defa Maarif vekfilet· t mı. eger, u ' n eşya- d ... t k b • bab k . kl 
d d ~n · ... · . ı a- !arı n-ötürürken bekçiler, ü he- intihap san ıgına eca- Turina lüp şu esı er 1 ne aravanıı. yıyece er:. llluharririmize ştt izahati ver- şahsına m~hasrr bır a ~m ır. lebenuı temlZligıne daır bır ta- . " . . r · ş P •• & . ne de maaş alacaklardır. Tabıı 

ttıi tir: Merakı zarıf eşyayı ve bılhassa mim göndermiştir. Ve her mek- lenıp cevırrnışle. · n k vuz davasında beraetler .. l~Mİ~ •. s. -. Bu~?a Tu~~ bu yüzden bütçede mühim bir ·~- Ruhsatiye işi için eld_e yazı makinesi çalm~t~dır. tepte talebe sıkı bir muayeneye 1 - Eşyanızı hıç 0 sansız bul Şehir meclisine aza intihabı klubu tesısı ı~ın. b~gun Valı~ın tasarruf yaprlmış olacaktır. 
sarih kanun vardır. Berberlerın Çok kurnazdır, hıç bır zaman tabi tutulmaktadır. dunuz ~u? . . . sırasında BeyleTbeyinde, inti- riyasetinde bır ıçtıma aktedile: • • 
açmamak kendi ellerinde.. İs- polise yakasını kaptırmaz. Mezkur mektepte bir talebe- - Hıç noksansız. Mendılıne, hap sandığı serbest fırka tarf- cektir. Şehrimize seyyah celbı lbrahım T ah B. Urfada 
terlerse açarlar, istemezlerse Polislerin ~dım adım a:kha- de bit bulunmus ve çocuk iistü- çorabı'1a van:ncaya !tadar... tarlarmm taarruzuna uğramış için bazı tedbirler alınacaktır. URFA, 4 - Umumi müfet-
açrna 1 sında dola§tıgı bu adam ~1 

• a- nu.·· b~şmı temizietmek üzere e-
1
1 Bnndan ~cnra Ak.saray po~ ve maznun olarak ta Ferit, Hayvanlı himaye tiş İbrahim Tali Bey bugun·· ba-

. E z ar.. ·ı· 'lk kon- yet dün yakayı ele vermıştır. d 1 tur Talebe e h · k · K 1 M h t Al' 
sasen cuma tatı ı ı · . , vıne ıa. e o unmuş ·. . . Y liği bu hususta enu~ ' endisi- Fahrı ema • e ıne 1• cemiyeti zı maiyeti erkanile Urlaya gel-

duğu vakit biz berberlere aç- Hem de dne ~~zı.~:t~~r ·krrtasiye de temız bulunmaları :çın ıtıta . ne bir karar tebliğ edılmediğini Mustafa, Hakkı, İhsan, Muhsin . . di. Burada bir gün kalacağı talı 
rnak mecburiyetindesiniz, de- Galata a uyu h 1 b' rat yapılmıştır. · söylemiştir. Mehmet, Hasan, Osman, Faik l~MİRh, 5 -anlŞehnmıhz?e an min edilivor. 
ın d"k d'I · mak ·sıedi mağazasından en pa a ı ır ya Mesele budur. . b• , . B. ve efendiler mahkemeye ve- ve kumes ayv arını ımaye · 
ıC: ~e ,bkı'zendeı be~.:ı:~ irin ıruhs;t :ZJ makinesini kucaklayıp çıkar M il' l . l Tıc:lret mekte ı meclıs1 rilmislerdi Bir müddettir de- cemiyeti teşkil edilmiştir. Rüstemiyedeki ölümler 

~ ua ım erın ınaaş arın- .. d · · · · ' .. · y · 1 k 
verdik. kesn.. ar satıcı kıyafetinde iki d k .1 .. d b . , mu . err .sını vam eden muhakemeler dun bı enı vapura ınmayaca raporu 

Fakat fırıncılara, eczacılar_a . _eyy Ü"ku"darlı İhsanı an esı en yuz e eış.er A- Jı' tı'caret mektebi tirilmiş ve maznunlar hakkın-
b'k dil s ıl memur ~ meclisi .1 . t' Sey_ risefain idaresinin yeni- İZMİR, 5 _ Rüstemiye ha· gelince .. Hafta tatili tat ı e ıdv dırn takı'p edı'yorlarmış.. Asken orta mekteplerle, aske mu"deı·rı"sini dün irtima edeı~k da karar ven mış ır. alın - k 

1 a ım a ~ ~ B k .. F h · K al de.~- hır vapur aga arar ver- disesine dair tabibi adli Şakir nıeğe başlandığı vakit. on. arı Bu ele avuca sıgm" az hırsızın ri liselerinde ücretle çalışan yeni ihdas edilen kooperatif ders u arara gore a rı em - b k tl H b 
k d B M tafa Hasan Efendı·ıe dı_gı ve, u m .. a sa. a _ a. m urga Bey raporunu vermiştir. Rapor anuni armak mecbunyetın e b'ır mag"azaya girdii?"ini görün_ - muallimlerin altı .. aydır ke. sil- Jeri etrafında göıiişülmüştür. · ve us • - -

" kl - . . hl da d'gerlerin gı bır hey et gonderılec~gı hak~n- 'ela ölümün ya salgın bir hasta-bırakıyordu. Fırrnl:ar ?çaca a- ce boş çıkmayacağını tabının mekte olan bu yuzde beşlerı as- Kooperatif için iki muallime rın vıca arın ' ı .
1 

- da bazı habe_ rler v_enlm. ek_ te ıse. lıktan veya zehirli bir madde-
rını, fakat vereceklen ruhsat etmı'sler ve kapının önünde bek keri mektepler muhase. becili_ği daha ihtiyar vardır. Y~Pl?rrnda beraet kararı verı - d b h be S f d 

k lm ., tı e u a n eyrıse aın 1 aresı den ileri geldiği bildiriliyor. İs-
'larasma mukabil narhta zam lemiŞJerdir. tarafından bu ay . esı ~mış, Talebe tasarruf sandığı Tmı.~ kr. y hk tekzip etmektedir. tanbul tıbbı adli müessesesi bıı-

, yapacaklaımış. Bir kere bu on Üsküdarlı İhsan polislerin şimdiye kadar kesılenlerın de . . 1 ur - unan ma e- Harp malulerine tevziat ra tabibi adlisinin J aporunu 1s-
ların seıah:i etleri dahilinde de tahminleri gibi yazr makinesi kendilerine. iadesi için bordro- Kabata§ h~esı, .. ta ebesi ~ir • d 
ğild' Bel ~ · eti tetkik .1 k rken methalde yakalan- lar yapılıp ımzalatılmıştır. Fa- tasarruf sandıgı vucude getır- mesın e Tütün lbey'iyesinden ikrarni- temi1tir. 

d ırk. eh ye ~ıyd K u 
1 

e çtırı aBu makinenin çalındığı kat buna mukabil askeri olma- mişlerdir. Sandık _talebeden bir Türk Yunan hakem mahke- ye alacak olan ve ikinci defter- Izmird e dileneiler 
e ere nar ı tayın e er. an mış · d' rif rt kt h ' t f d dare d'l k · d d" .. dil d · · · k h , 1 k f kında olmayan mag"aza sa yan ıger maa o a me ep- eye tara ın an 1 

. e ı ece mesın e un ruyet e en o- de ısımlen mu ayyet arpına- 1.ZMİR 5 
_ D'l .

1 
. nı o an ruhsat parası ise, e - nı ar be baz ı encı erın po 

meğiu mevadı iptidaiyesinden hi leri de şaşmışlardır. İhsan !erile lise!erde tetkikat devam tir. Muhtaç tale nın ı ihti- kuz ~a~a görülı:~üş _v.e . bunlar- IGI ve şühed~ çocuklannaF_~~h . ' _ ,. 
1 d - d .. . d ? dd · urnunıili <Ye tevdi edil- etmektedır. yaçlan bu sandık tarafından te- dan uçu reddedılmış dıgerleri- kaymakarnlıgmca pazar gunü lisçe toplattınlmasr kat ı suret· 

. ~~e:s:;ı:1a:az~r~izc~ze~~n~- ~~~tiı~ı " _i~t~ldaki ~~l~r muhasip ~n ed~ecek~ir. _____ ---·· de tal~o~rnuştur. para tev~i-~le~~-- _ ~karar altına alınmıştır. _ _ 

- 1 . · B İ ~ - .. dd-· · . - Avrup-ayı işgaledi- re nazaran yüzde otuz kadar te !iz. Şunu söylemek kafidir ki, buğday ticaretinde müttehit bir yan hareketine başladı. Fakat tuz imali, bugün me~ru bir ka-
nı ge mıştır. u, talya ıle mu ettır, · "! d k f elenın· d'l h k'J' d" .. ··1.. k d vali' u zanç t ı H··kil . smda Tunus' _ fazla istihsal rneselesı nezzu v~r _rr. . . ?.?. erans, mes za:ıne ı · cep e teş ı ı uşunu uyordu. arad~ ço g_eçme en ~- • - . ~.ası asr o u?'_~r. '! . me-
Fransa ara S • 1., a,d~;a yor. Bu t" e şarki Avrupada Fazla ıstıhsal olsun, az ıstıh- dıgı kadar kolay olmadıgını an Cünkü maHimclur ki Rusya ge- murni ıle Gandı :ırasında müla- tın musadere ettıgı arazının de 
heşistana oma ı ye ve ıger yalnız vasa ı v b h h h . 1 - d tm' . - ' h dild' B "!" h' 1 . . d d'l .. b'l . mıntakal~ra ait ihtilaflardan ziraate münhasrr değildir. Ci- sı;ıı olsmı,11 . u dran er ~ngbı şe- katmkagaf yar ırn T~. k'.Ştir._ Fa- çe~ sene çok buğday ihraç et- ıkatlardan ba se ı. u !11~ a- s?

1 
ıpkerıdn_e ıa e e ı ece;::-ı ı dı 

· 'htı'l'ft H··1· h h f na ve her iktısa kılde tece ı e erse etsın, unu at on eransa ur ıyenın ve mıs ve çare aranan buhranı şid- katların zaman zaman, ıyı ve n me te ır. 
ayn di<Ter ·bır ı a rr. u asa anın er tara ı 1 . d k 1 ·ıı R d d'l . . d . . . ld - .. 1 d' B" .. b 1 .. . k' 
itaJya iıe Fransa arasındaki d! faaliyet sahasına şamil bir en çok ~-ı:;~ ece o an 'fmı tt- h~?'anın1 , 1~•:et d\~·mçe~'.. bır etl~ndınnıştir. ı:usyaya kar~ı fena cer~?'~ a ıfı1 soy en

1 
!' H' ~~un ~nk~r İ go.~~er~~or ~· 

ıh ti laflar bu bahri itilafla bit- hususiyettir. Dünya, zirai sa- ler, teş ıd' t rıB en z~y.ı d' o k8:1 a
1 
ısde tde a 'ı ~ı be. 1

1 .kı. k _u h? 7e~bır alın~ak laznn gelen bır Fa~at mhu~a ~reh ekkıı endmese e- Loındıstdan a ı 
1 
nkgı ız ı aresı, 

d --e 't' h d 1 • abada olsun milletler ır. unun ıçın ır ·ı, tır ar a ır <ı, ır ı omıtesı . ıçtınıar!a bızzat Rusyanın da bu lerın ma ıyetı a n a esra- n ra a yuvar a m:ısa etra-
ı-:ıeyor Ancak bunun, ıg r 1 ı- a a 0 sun. sınaı s ' - ' A · C ı d f · · · · ·· .. .. · b' k t · h f f d 1 1 · 
1 · ' . · b' mu- ı · f kabiliyetlerin- r-arkı ve vasatı vrupanm zıra- enevrec e son e a ıçtıma ettı- lunması garıp olacağı duşıınul- rengız · ır e urnıyet mt a aza ın a top anan prens er ve san 
~ıt~arın da tasfıyesıı~e ır a ;sa~ a~ın ·~·~ra 1 ediyor. Bu at memleketlerinde bu buhran ği zaman. Türkiye ve Rı.;syanm mü~ olacak. Acaba Rusyaya edildi. Nihayet dün gelen bir Hintlilerle anlaştıktan sonra . 
. acıc ıme olm::-;ı sul 

1 n~mm ~n d_:z a 
1 ı •5

:. buhran var- tahammul edilemez bir hale da davet edilmeleri kararlaştr- karşı tedbir alınacağı yerde haberde Gandi ile valii umumi Hindistandaki Kongresistlerlt 
'eınennıye s:y!n~ır. ~ G~r:~~i, ;~nnin terakki- gelmistir. Bu dev~etler evvela rılınıştı. Briand bu kar~ra rağ- Rusya i.~e b~raber tedbi: ~lmak a;as~ı;da bir it!laf h~~ıl olduğuldC; a?laşmak ~ü.zumu~u hisst't-

. b'le zirai sahadaki buhrana kendi aralarında bır çare ara- men, Rusyaya davet gonderme daha muessır olmaz mı ıdı? bıldırılmektedır. Dıger taraf- mıştır. Gandı ıle muzakcratın 
lJ~f~a. arası Parıste A~ru~a sıar~ım ediyor. Çünkü nebatat dılar. Sanayi meml_e~etl~rile mişt!r-. ~11 _de.fa ki .d~vetin,_ Rus- . . * * * . t~n. tuz me~elesi hakkında Gan- gayesi ~u .i~!· ~i~d~ _bu gayenin 

•ırlı;?;.ı~~ teı;kik ede_n korı;ıt~nın y lıni terakki ettikçe, makineler bir müb~dele ~sası du5undul~r- ya ~ı~lıge ı~tırak ıçın vakı olan . Hı~dısı a'.ıda vazıyet esraren: dı ıl~ ~alıye. Nazırı arası~d_a elde ~dıldıgı bıl~ı;ılıyor. Fakat 
' 1 <l~etı uzerıne Parıste hır ıktı- ı Amili ettikce, ziraatte istih- Fakat hır nctı~e-~l.de ede?1e~ıı: teklıfı ka~ul etmezden e7·ve~ gız bır şekıl aldı ... Londradakı d.a bır -~tılaf ha_sıl olmuş. Bu ıtı- hanr esas. dahılınde? Bur:sı 
snu l nnferans toplandı. Konfe teka nisbete fazla oluyor. Bu- ce Avrupa Bırlıgı k~mıtesını k~r~rla~tıı::_ı sebep olarak ı~erı ynvarlak rn~sa m~zaker~tın?a?- lafa gore, ~ahı! boylann?a bu- malum değıl. ~~ _!1okta .. maluın 
_ans, fazla b~gday .. stoklan.~n 5~.1 0 

. n buiTdavın fiati bir tahril- ettiler. ~§t~ Fa ı_s k?".f~- suı"!lmııst~r. Fakat hun.un kım- sonra Gandı tahlıye. edılmıştı. luna_n ahalı tuz topl~?abıl.ece.k-ıolmadı~ca ~la ıtılafın sumul v• 
s_arfı meselesıni muzakere ıçın gun bır to . ';' f; . d aşa. ran!V bu e~ebbi.ısun netıcesı ıdı. seyı t~tmın etmeyen bır sebep Bundıın sonra Gandı tekrar tuz lerrlır. Bu suretle dun Hın<1ıs- ehemmıyetı Vf> devamlr olup.?l 
•a et edilmi ti. Filhakika va- ton ham clemı:ın ıatı~ en. · '~ ıısının ikiS2 i ·· J ö- sik.-r ır. Öyle anlasıh- imali ~eklinde tece11i eden v anc · · · · ine kar:ı en ma acağı hakkında bir sö "0 
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ıı111desl "Milllgel" ili' 

6MART 1931 

l:>AREHANE - Aüara .. dde,i 
: 100 Telpef .... ı MilliJet. t .. 
bul. 

T.Woa __....., 
24311 - 24312 - 24313 

ABON~ tJCRETLERl 
1 Türkiye için Hariç için 
aylılı 400 kurut IOO kurut 

750 .. 1400 " .. 1400 .. 1700 .. 

lelen evralc Beri ~erilme• 
ı 1iid.ı.ti pçee aüıt.alar 10 loınıt 

C... H _thııa,. &İt ttl• 
1 "'iidiriJ.te ...ıw-t edilir. 
ı :azetemiz ilinlsuı -·uliJetinl 

ul e-. 

Bugünkü hava 

MiLLiYET C'L1.\L\ G ;\fART 

SAN'A 
aleminde 

Pir• 
Milli san'at 

Bıkılan bır kadının saadeti 
Son günlerde gazetelerde 

"Yerli resim., hakında bazı a
cip salahiyetlerle, basit ve ip-
tidai mutalealara tesadüf cdi- İki dost konuşuyordu: kendi kendine bir işle meş-
yorum. - ::iı::nı bıraz enaışeli görüyo gul iken öyle türlü türlü şarkı-

San'attan ve resimden anla- rum. Nen var .. ? lar bulup söyhıyordu ki musıl<i 
mayanların bu işten bahset- - Bir şeyim yok. Yalnz biraz şinas nihayt sordu: ' 
mek cür'etlerini yasak etmek yorgunum. ) . . _. -Hunları nereden bulup söylü 
için san'atıin Jandarma kuvvet- - Sen nasılsın.. İyısın degıl yorsun .. Ne güzel şeyler .. Eski-
leri yok ki o haddini bilmeyen- mı? .. D h . . _ den mi hatırında 1<aımış?. 
!eri tedip etsin. Yeni neslin se- . - a a ıyı olacagım, fakat - Hayır .. Bunları ben uydu-
lameti namına san'at muhitin- bır ~~ 'Olld3.'.1'1 kurtuls~. ! . _. ruyorum. Bunlar kimsenin bil
de galiba bir inzibati idarenin . . ) u~gı temennı _ettı.gı medıgı ve emınım kı soyıemeğe 

1931 

Me~le~I iler müsaba~ası 
Londra - Paris -

Roma 

93 üncü haftanın 5 inciliğini 
Pertevniyal lisesinden 364 M. 
Orhan Bey kazanmıştır. Yazı
sı şudur: 

Bu haftanın en mühim haberi 
hiç şüphesiz, üs; taraflı olarak ak 
tedilen Londra tahdidi teslihat 
mukavelesinin şayanı dikkat 
bir safhaya girmesi, Londra hü
kfunetinin Paris ve Romanın a
rasını bulmağa ehemmiyetle te 
şebbüs etmesidir. ·ı~ • 

1 
k kımdı .. Bır zamandanberı bir- de lüzum görmedig-i .c:.arkılar-

ı ... nı zarun o aca . 1.k d _ ., 
ı te yaşa ıgı Oır kauuı. drr. B d 

Resimden bahsetmeyi eğlen _ Demek artı:k bıktın, sevmi B 1 ıb" un an bir sene evvel topla-
celi bir spor haline getirenler ) - un arı ır yere yazıyor nan bal:r1 tahdidi teslihat kon-

b 
.. d . k l d b yorsun... musun .. ? f da İ ·1 A "k ızı amıa arşı arın a mu as- _ Zaten aramızdaki mu··nase H B ha eransm : ngı tere, men a, 

· d el ı d - ayır.. en trrıma ne J F İ sır vaziyetın e görec ter ir. bete aşk namını vermek dog-ru 1. . aponya, ransa ve talya bahri 
• ,. ,. ge ırsc onu soyıeyon.m. nunun kuvvetlerinin muayyen nisbette 

deği1dır. Ben onu genç ,güzel usulü, kaidesi yok. Eğer bir ka-
Bunladan bı·r tanesı· benden 1 tahdidine calıştıg-I, fakat İtalya 

• ve neşe i buluyordum. Bir müd iu<! aıtuıd "'"'' .. a.; - .a,1<11sa -
ve benim mekalemden bahsedi- det egıenmek için.. ben de bunları uydurmam. nm, Fransa ile mutlak surette 
Yor Yazım t h "f ed ek 1 / bahri müsavat istemesi ve Fran . ı a rı er an a~ - Şimdi neden bıktın.. Musııtışınas ı.ı., ~-1 :..vyleme-

Bilmecemiz 
... 

Yeni neıriyat 
Son asır Türk ~airleri 

lbnülemin '\lahmut Keme! 
Beyin kaleme altlığı bu e>~r son 
asırda yetişen ve şuara tezke· 
relerinde isimleri ~eçmeycn Türk 
~airlcrinin terceınei hallerini ve 
eserlerinden müntahap bazı par
çaları muhtevidi•. A, B, D ve 
E harflerini ihtiva eden ikinci 
cüzii Türk tarih encümeni tara
fından neşredll mi~tir. 

Bugün 
matine -saat 
15,30 da ve 

süva.re 
21-30da 

KIZ KARDE
ŞiM VE BEN 

Komedi: 
:ı perde 

'\caıan: Louis 
Vcrneuil ve 

~ru:1 bu arkadaşın ~akkımdakı - Çdk neşeli olmasından! di. Fakat bundan sonra genç kıa ds:_~ın _d_al ~~af ~-anaşmfaml ~sı 
~ı ıltıfatlarına teşekkur etmekle Hiiç -'urmuyor gece gu··ndu··z şar . . I '"'ayısı e ıtıw ın uç tara ı •oıa-. . 1 ıu a.uıı aa11a tll..h.h.atıt! u. ... "" .... ""'·""bc -.1_ ak ed"l<l" -- l·"-d B 
uı beraber benım kanaatlenme ta- k .. 1.. H lb k. b .. · ·ı b :şl d:ı Ç k ed ._. .. r..... t ı ıgı ma uıu ur. u, . . . ı soy uyar. a u ı en guru a a · . o geçın en .,ır gun İ lyanl ... · h · b · bl ~ / 

in en fazla hararet 1 enaz - 6,5 
' • Bugün ruzglr şimalden esecek 

hava kapalı kar mühıemeL ]' 
( :eorges llerr 

Nakleden: Mebrure 1 lur~it H. 
Gi~c her gün saat t:ı ten itibuen 

açıktır. ıf _ manule zıt kanaatlen bana ıs- tü .... 11ı· 'k" . akl .. h. .... ta arca uır aysıyet mese- 't1:JOAILI ımec il! :ı 
. yu ıç sevtnem. must ışı.nasın ına mu un uır 1 · l'·kk" --'"ild" - · · · ·h "'"f 

1 
ç ı nat ederek neşretmesi doğrusu 1 . . . . . . ıd esı te a ı "" ıgı ~çın ı, tı"' Soldan sağa: . Altı yaşından aşaj!;ı çocuklar 

tiyatroya kabul edilmez. 
1
--'- ô b . . •tt• - Sen bılırsın .. o halde nıçın l<<!~U "'" ı. . .. bazı anlarda çok mühim safha- 1 - Kaput (5)- Ona mahsus 
r }"'} f em ıncı 1• a rrlm ) - Bu kadının kendıne gore . . . .. · 

, C ed . Ç"' tat ı ır a en e, ga va şı ır 1• • • k d" al hl · İ g-'ı U er Yerli resim yerli san'at ne-ı y ryorsun... l b" h ki ~h h b. lar arzettı. Bunun ıçın böylece (3) .. 
~ dir) San'at mensup olduğu mil- - esaret emıyorum. un .. 1 "h .. 1 k "h temaaısının, en 1 ey enne 2 - syan eden (3). Dans 

Fer ah sinemada 

E' ' renı mezarlıklar talimatna- letln malı mıdır) Beynelmilel kii neşeli olmasından !başka ibir te_r~nn~. e, __ g~ed· ?.u ere l ~a neti~eleneceğıini anlayan İngi- çalgısı ( 7). 
il- ) si yapılıyormuş .. GörmF?i~. midir? Bunu mÜnakaşa etmek ıkaba'.hatı y.ak .. Belki de beni se .: ar -,g~ 1

bs:'Y ı~y er:~ lizler~le A:meriıkalılar araya gir 3 - Bir çiçek ismi (8). 

Bug-ün bu gece Hcrrnine ha
nım konseri tiyatro varyete 
sinemada 2 film ayrıca azcri 
musiki hcv'cti, meccani ikra

miyeler . 

n§ lnız arkadaştaroan bınnın ·T· ·· Yaln ... b . nmçın ıxeser e g r melkıstediler.;fakatbutıeşeb- 4-Rabıtedatı(2).İstek(4) 
_ . .. .. .. 

1 
. gu unçtür.. ız uen, u mev- vıyor... meyeyım? .. . bü" 1 11ı· b" eıdi ıi§• ,mınıne gore onune ge enın zu etrafında "mdi e kadar böy ser ıç ır semere verm 5 - Nota (2). Kırmızı (2). 

k
tl nülmesine müsaade edilmi- şı y - O tıalde bana bırak .. Ben Bunda aldanmayordu. Bu Nihayet İngiltere meseleye 6 _ Bı"r 1'çkı· (4). Genı"şlı'k(2) 

. le zaruretlerle yazınış oldUkla- .. · . tı ·1·k .. d t"rdi _. " ' • ~ elunış.. . . . • \böyle neşeli hır arkadaş anyo- suTe e ı< vucu e ge 1 gı e- layıık olduğu ehemmiyeti vere- Altın (3). 
t- 1, fakıii her önüne gelenin iste r~a yem hı~ ş~y ılave etmek- rum ser tevkaıaae lıır 1-'""'"""'"'yet rek bu hafta iciııde hariciye ve 7 _ Nota (2). Terzinin ya- -~ ................... . 

i yere oturamaması gibi gö- sızın tekrar ıztırarında kalıyo- ş: d"d bbü" ed · kazandı. Bunu ikinci biri takip 
1 
bahriye nazrrl~rını Paris ile Ro ı P . .. . rum. ım ı en teşe s enm 1 . M H k" rtt k _ .. kaya koyduğu şey (4). 

1 1lememesı de tabııdır. Fakat . ·-· . • do B" · · · ettı. uva: a ıyet a ı çapa manm arasını bulmak uzere s _Bir renk (2). Uzak ni-
- , 'ıu kontrol için acaba ölüler- Bız, Venedıgı ~ı~ay~. eden s~. ır de sen_ mus>kiş~s 1 ra da arttL Az zamanda büyü- ı Fran .. <:.a ve İtalyaya gönderdi.Pa "h ( ) 

YUNAN OPt:RFT lfüYETININ 
TE'VISIU .ESi 

>v' ı 
1 

hüsnühal ilmühaberi mi poşa:t:arı y~p~ı mıllı Tu~k san sm, bö~le her vakit şarkı s~y- c~~ ıbir servet saıhibı olan musi- riste devam eden müzakeratta dası (
2

) · Nika 
4 

··· 
r ı ıJ:yecekler?. atı m~nası ıç':11~e addetm~ş ol- leyentbır kadın arakadaştanaza kişınas bunu hep o kadına med 1 İngiltere ile Fransa !bir anlaş- 9 

- Sene (
3

). 
·';e· madıgıI?ı~ gıbı, feracelı veya mi istifade ed~ilirsıin.. yundu. ma zemini buldular.Fakat - şim lO - Anut (

6
). 

Bu gün saat l 4,30 te birinci 
matine olarak 

FRANSIZ Ti\' ATROSUNDA 
YASC ISTANBUL 

gı.,; Kapalı! gerge~ ı~lıyen kadını resmede- - İstı"hza etme .. Ben sana! Bir gün eski dostuna ras.gel dilik gizli tutulan bu mukavele 11 - Ylama (2). Geri (3). 
k ll- im k - d b / İnanmış (4). jp:ıı Belediyenin cuma günleri re mı ı o a, g~yretın e ~- i ilik etmek iç.in.. diği zaman o sordu: bilahara İtalyanlarca kabul edil Yukardan aşag-ı: 

ikinci matine saat 18 de 
MAKRIS KONOOS ve Şüreklsı 

Akşam saat 21,30 te 
Pi•: PAF 

tdıı ~kanlarını açan esnafa dehe! luı:~~ı da sanatkar -~dd~tmış y · - Haıa onunıa mı yaşayor-- mediğitakdirde hukuki blrehem ı el .olduğu muhakkak. Cuma gü degılız.Kı~g~ Asya çollennden Ka~~l~ ayrılmak ~or olma- sun.? miyeti haiz olmayacak, yani ke 1 - Et kurusu (8). Dahinin 
c< açan!lardan kanunen bir re- gelen, . sınırl.~r~e kudret ~e dı.Musıkişınas genç bır adam~ı. - Evet" Ben senin gibi enlemyekün addedilecektir. 1- muhaffefi (2). Yannlı:i cumartesi akşamı 

i ;ıc, . alınırmış,bunun şimditahsi gale~nın. he~lası dolaşan ~l- Genç kadın onunla Y3:§~aga ondan bıkrrıadım. Çtinkii... talyanın muvafakat edip etme-
2 

- Baston (
3

).Familya (
4

) I GL "EKA TOU liRO:\IOU 
afi;, • alkmış .. Esnaf bu resmi ağır letlerın hıç ~ın, garp tek~ıkı~e başladıktan sonra kendısını da- Sonra anlattı.Gece giindüz şar yeceği henüz malUnı olmamak-

3 
- Papel ( 

4
) · 1 Pek yakında: O ARU:KINOS 

i~ö=. ,.ı muş olacak ki, her kes dük- duygularını ıfade etmek ım~a- ha mes'ut buluyordu.Çünkü mu kı söyleyen, kendi kendine tür- la beraber, İngiliz nazırlarının 1 4 
- Kasırga (

7
). ••ııiıııı•••••••••ıl 

ya' _.mı cuma günü açrnamağa nını. bulamıyacakları kanaa;ın- sikişinas ·onun mütemadiyen lü türlü havalar tertip eden bu Paris ve Roma seyahatleri hiçte ~ - ~a~l (4(~·)H~cap (
2
()l.) lıtanbul dôrdünoü icra dairesinden: 

l('c ·ar vermiş. Şu halde cuma ta d~yım. '\syanın e~n:ıer san at- şal'kı söylemesıine mani olmak kadının ne !büyük bir muvaffa- semeresiz 'kalmayaok gibidi. İti - a 
1 

e · ezzet ·· Tamamına 4807 lira 50 kurnş 
j.ır: e kanuı~un ilk tatb~i z~man- k'."° çocugu, kendını hummalı şöyle dursun, bilakis onu dik- kiyet amili olduğunu. söyledi. liif _hasıl o1duğu takdirde Fran-

7 
- Bir diş ismi (

3
). Ben(

3
) kıymet takdir edilen Eyipte Topco· 

e~ nda kı, karışık vazıyetın tek bır muhabb.~tl~ seven Ş~ııklı a- katle dinliyordu. Kadının söyle L.uuıu hayretle uınıedıkten son sa ıle Italya arasında mevcut 
8 

- Yerinde bırakmak (
4

). !arda atik 7 cedit 19 numanlı maa 
t~r 

1 

tahaddüsü ihtimali var!. ~a~ın bol sutlu memelerıne du- diği şeyler ne idi..? Bunlar ekse ra: anla~mamazlık ta izale edilmiş 9 ~~~!i~2\~)Bir üzüm is- bahçe bir bap köşkün tamamı 26-3· 
i! · imdiden düşünüp buna bir . a arını ~a~ıştırarak onun _h~- riya kimsenin lbilmediği şarkı- - Öyle ise diklkat ette bunu olacaktır. İşte haftan!Jı en mü 931 tarihine müsadif perşembe günü 
111 ' e !bulsalar fena olmaz. Y'.1~ usare~ı~ı kana kana ıçıp !ardı. Musikişinasın diıkkatini senin uıı.utJI a rr.asınlar.. him haberidir!... mi (

6
). öğleden ıonra saat 13 <len 16 y 

r.iJ11 ; 1 lün arkdaaşlarla görüşürken dırılmek ı~tıyakında. Ve kanat- celbeden de bu idi. Bithassa Merak etme .. Ben onunla ev ır.__ Giripin hafifi (
5
). A- kadar lstanbul dördüncü icra daire 

e•: 1 na günü bir gezinti yapmak larmı bu ıştıyakın ~u!utla~a en kadın baka bir oda da lenmeğe karar verdim artık .. ! fiş (
4

). • sinde açlk artırma suretli• satılacak 
• 

1 
1 ı ~zuu bahs oldu. çal'parak dolaşan mıllı san at, g ç ş Bir tavzih 11 - Beygir (2). İade (3). ve 12-3·931 tarihinde de şartnamesi 

1!;.•' :• 1 _ Eger hava açarsa gideriz!. b~r _d~vlet kuşu gibi !ür~. da- rununu sante ve bayat bır ma- n::;meuen l'•illlSIZ .ırasınaa b•r usküdar Altıncl icra memurlu- divanhaneye talik olunacaktır. Artırm• 
d 

1
• lendi. İçimizden biri hemen hısır;ı.ı?- a}nına kondugu gun ıbu ta" gibi avucunda tutanların fark gözeterek konuşmuş deği- ğundan: ikincidir. Birinci artırmasında 80\ı 

a
r< ~evabı verdı· •. temını hasıl olmuş bulunacak- dilendikleri bir kapıdır. Mev- !iz. lstanbul C. bat müdürlüğünden liraya talip çıkmış olup bu kcrre en •• - t f ı ' - ' 1 S ' d·ı· d S ' t dün fU mektubu aldık: Bir deyinden dolayı mahcuz ve k il .. d b kıl k ı - Eger havanın açmasına ta ır. .zu, hisleri e ce ugramış :ıan at an atın ı ı var ır. an a , furuhtu mukarrer bir adet Kırım ço - artıranın sıuı e ıra aca tır. 

"hlı.ı,ı' ediyorsanız gitmedig-imizin Kemale ermiş milletler ara- karların uğrağıdır. San'atın hu- konuşur efendim. Muhatap ol- Gazetenizin 27 tubat 931 tarih ve Kırması Sarı Renkte ine~in 8·3-931 Artırmaya iştirak için yUzde yedi ıe-. • l' 1813 Numaralı nüshasının birinci oa- • · t k · 1 M"' k" 
• ~ 

1 

ı:: nidir: sında duyuş, görüş farkları bu- dut haricine attiğı gündenberi duğumuz esen san at evve a tarihine müsadif pazar günü saat on mına 1 çesı a ınır, utera ·ım ver-~ l . _ .11 · d hifesind...,., 10 kilo Heroin, gümrük- O gilcr ile belediye resimleri vakıf 

11 
· _ Neden?.. lunduğunu kabul ettikten son- mevzu bu misafirhaneyi iş eti-,· mensup oldugu mı etı~ am- ten kaçırılmak istenilirken müsadere dan itibaren sküdarda At pazarında a, .. • h · b"' · d M h" 1 · k""t"" .. ı t y 1• samım'ı ol k 1 1 1 icaresi müşteriye aittir. Hakları tapu ,r ı - Birader her kes ruhsatiye ra ayatm seyrı ta ıısın en ve yor. evzu, ıs en o urum o - gasını aşısın. an - edildi, serlavha11 .. ıtında bir bent gö- açı artırma suret ye sacı acağından 

J ' memek iç' in cuma günleri hey' eti içtimai yenin tarzı teşek- muşların bedava yiyip içtikleri'. sun. İ§te btmdaıı sonra beyne_l- rüldü. Bugünlerde böyle bir beroin talip olanların mahallinde hazır bu· sicilleri ile snlrt olmayan ipotek ftı. • y d ld k ı k' ı d - "b" .. 1 d k alacaklılar ile diger allkadarlann ve 
"1 :kanını kaparken hava açsın külünden gelen bu farkın doğur bir imarethanedir. 1 milel olur. oksa ers a ıgı açm ma va ası oma ıgı gı ı gum- un uru laca· memura mUracaatlan 
u.; d - ' · S , f 1 d"' h 1 1 b l 1 rüklerde de komisyoncu Nikoli Efen ilAn olunur. irtifak hakkı sahiplerinin bu haklanru 
1-• , Belediye ondan da ruhsatiye ugu san at eserlerı üzerinde an at, ırtına ar unyasının oca ar nası oy~mış ar, ~ası di hakkında yapılan ve yapılmakta ve~ hususile faiz masarife dair olan 

istesin!.. mensup olduğu milletin etiketi şimşekten dilidir. duymuşlar, nasıl ıfade etmışler olan bir tahkikat yoktur. Yalnız S ni lstanbul yedinci icra memur- iddialarını ilAn tarihinden itibaren 
•lınan haberlere göre Atina ni mutlaka taşıyacaklardrr.Kısa * * * se öylece yapmak, en halis ma- san 929 tarihinde Ankor vapuru ile luğundan: yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 

• aret odası ıslahat yapmak is ca: Eseri san'at için, milll · ol- Ne mevzularını mutlaka nasile taklittir. gelip lstanbul ithaliit gümrüğü anba Bir borçtan dolayı mahcuz ve bildirmeleri !Azımdır Aksi halde 
1 ' ıi~ ve. İ.stanbn1 Ticaret odası mak zaruri bir neticedir. Türkiyenin coğrafi hudutları j San',at t~klit_ i~e ba~lar. ~-a- rrna alman 3 sandık eczayı tıbbiye paraya çevrilmesi mukarrer maa te- haklan ıapu sicili erile sabit olma· 

; fıkrını sormu~.. * * * dahilinde arayanlar, ne de ec- kat san at bızatıhı taklıt degıl- meyanından kaçak suretile ithal edi ferruat bir adet harman makinası yanlar satış bedelınin paylaşmasın-
~ len 500 ı;:ram (rasin jalap) ile 10 ki- h 11 d ı· d I 

~ )da, da bu mektup okunur- Mevzua gelince: biz, bu mev- nebi memleketlerin ilhamlarını; dir. 10 kokain hakkında 29-11-930 tarihin mı " in e tes ım e i mek üzere dan hariç kalırlar. Al~kadarların yeni 
ı erkandan biri demiştir ki: zu denen müesseseye hiç bir terennüm edenler .. Hayır. Bu Acem minyatürleri, Japon de müsadere kararı verildiği ve itin satılığa çıkarıldığından talip olanların icra veillAs kanununun 119uncu mad-
- Yahu şaşıyorum! İslahat kıymet vermediğimizi muhtelif nokta üstünde bir lahze tevak- estampları bize Şark milletle- ikinci ceza mahkemesine intikal eyle 

12 - 3- 93 ı tarih perşembe günü saat on desinin hükmüne göre ıcvfiki hare-
ıi bir komisyona havale et- vesilelerle söylemiş ve yazmış kuf etmiş değiliz. rinin hassasiyetini lisanı ma- mit ve bu mesele ile komisyoncu Ni· birde Haydarpaşa gümrüğünde bü- ket etmeleri ve daha fazla ma!Qmat 
k k ll - Türk ko efendinin alakası bulunmadığın- yük vinçin yanında hazır bulundu- almak isteyenlerin 930·407 dosya 

a ı arına gelmiyor mu? .... bulunuyoruz. Katedra~ boyayan dr_e:adr il~ ifade eden kuvvetli dan ta•hihi keyfiyet edilmesini rica rulacak memuruna müracaatları ilAn numarasile dairemize rrürncaaıları 
FELEK Mevzu, heyecanı tükenmis .• ressamı ıle Süleymaniyeyi mısallerdır. Elif NACI ederim efendim. oluntır. - ildn olunur. 

Mili iuet~n-;de.~ı· rcmanı-.· 
1
22

30
- --- 1 miş oluyorum. İsterseniz ge.1n 1 birisi idim:Zannediyordum ki,\ yen bir şey mi oldu?.. · 1 durma .. Git!.. ~· \ Ded" ·· ··d·· ·v-·B. d-

' (i • d b · ·· ·· b"' ·· b · , · b" b k D . " A ım, yuru um. e.. ır e sız e em opun... utun u ış1erı yapan ır aş a edım. O, hala hayret için- Ve .. Bu sözler benim için kuv fa daha başı · · k 
M d --ı . ' d V B d - -r. ı Ad d . . . . . mı çevınp ar aya 

S 
.. l eı;n~unbsulnk~d ehg~ mb_ı:··. sı ıbr. e... eln d egıNımd·:· Be- eydı. vetlı hır ıkaz oldu, derhal kara bakma.fan odadan çıktım ... 
oz erımın e ı e ıç ınsı ta, u sanıye er e e ım ey - Daha ne olacak Belkiys rrmı verdim: 

' -
(. -,.... . ni dinlemeyor, hadiseye bir tür Nazminin başına bir iş gelmiş Hanım. Yüzümü görmeyor mu- _Durma Belkiysl.. O kadar şaşkın, kendisinden 

lü m3?a veremeyord~. C:e?inde te ~a~ısında ken.d~s~ni.v~ fela- sunuz?.. Artık, bir saniye bile odada g~çmiş lbir. h~lde ~?i .. ki ibe~i ta-Ü •l 
c • ı, 
ı ~ . ·ı1 
Gk ı ' ' 

• mendıl kalmadı. Telaş ıçındey ketını seyreden bırısı gıbı duru- Dedi. Yanıma geldi; ellerim kalmak onunla bir tek kelime kıp etmeyı bıle duşunmedı! .. 
di. Ve .. Kan d~v:ını e~iyordu. y?rdum. İhtimal o bu hadise- den tuttu: konuş~ak istıemeyordum. Fa- !konağa ~irdiğim gibi,_ gene ·o 

E'lem JZZET Ben de hayret ıçındeydım. Na- n~ oluşuna ne kadar hayrete- - Neye böyle yaptınız?.. •ka'1:, acı bir şey söylemeden de !hızla'. o şiddet!e. tıpkı b~r kasır-
.. ~ sıl ısı~ış~ırı:?.. Nasıl bu .kanı ?ı_rorsa ~en de o ~e~e~~ hayret Deye ilk sualini tekrarladı. çıkmamalı idim. Sanki, hiç bir ga, bır bora gıbı ~kaga fırla-

E )ldu. Acı, zehirli, liikayrt bir mış sukunla, tam, mutlak bir sü çıkarabılmıştım ? .. Acaba hır da ıçındeydım. Kendımı ıoır aralık Cevap vermedim. Elimi tu- şey olmamış gibi: d:~· Karam eg:n~_hir ~ahşer ye 
C ıkaha savurdum: • kunla onu seyrediyordum. Ve .. marı mı patlatmıştım, dudakla- tamamile duvara yaslamış dal- tan elleri silktim: _Allaha ısmarladık Nedim rı:ııı andrnıyor, go~~e.~ım dünya 

- Kah ... Kah ... Kah... Boyuna gülüyordum: rrm d~arlanndaki !bütün karu gm dalgın seyrediyordum. _Bırakınız beni... Bey Nazmi... Y
1 

!tene kapkara goruyocdu. ~ 
le .. Onu da gözlerimle gör- - Kah .. Kah .. Kah!... çeken bir venduz mu olmuştu?.. O, sordu: Dedim. Ve .. Düşündüm: Dedim, kapıya doğru yürü- kaga çrlw.r çıkmaz, 
n. Yüzü kan içindeydi. Alay Bir aralık dayanamadım, tek- Zaten, ıbeni bu muhakemeye sü - Neden böyle yaptınız?.. _Daha niçin burada duruyo diim: - Arkasından kurşun atsan 

" :r gibi: rar ettim: r?kleye~ ve ilk defa kafamı y_e- Ve .. İlave etti: rum?... _Sizi böyle vakitsiz rahat- yetişme.z.. . . . .. • .. 
- Ne oldu, yüzünüz mü ka- - Rahatsız mı ?!dunuz?.. rın~ ge~~ren bu. kan, ve mendıl- - Siz delirdiniz mi?,. B_u bir kararsızlık, onun ifa- sız ettiğime müteessifim. . !Jedıklerı g~bı, _Ruzgar.%~?ı 

~ ·or?. . Ve .. D~va~ ettım: 
1 
l~rı~_mu~emadıyen ısırık yeri- Yavaş yavaş üzerime doğru desı olmaktan ziyade bir korku Ve .. Yüreğine indirmek için ıgidıyıor~um: Hıç hır şey duş~n 

1 
u )edim. Tek kelime söyleme- ~ B~~ı hıç beklemezdiniz' nın uzerıne basılışı oldu. geliyordu. Kendi kendime: nım hatrrlanışt idi. Birdenbire haber verdim: ~yor, hıç ıbır şey o~a~~~- hıç 

·,titreyerek, şaşkınlıkla ve, degıl, mı... . . - Ne yaptrm?.. - ~unu ben mi yaptım?.. zihnimde bir hatrra canlandı: _Paşayı da gördüm. bır şey yapmamış gıbı yuruyor 
- Bu ne hal?... - fuh~fmı~a gıttı herhalde.. - Neden ısrrdım?.. Dedım. O zaman anladım ki, Cahidin benden ayırt edilişi. O zaman, büsbütün şaşırdı, dum. 
Deyerek yüzüme bakıyo:du. - Ganp mı b~ldunuz?... - N?s.ıl ısırdım?.. şuurunu tamamile kaybeden Sanki, ıbirisi kulağrma eğildi, hayretle karışık ıbir inilti çıkar- N.e kadar zaman .~onr~ v~ na 
iteredditti. Ne yapacagım - Fena mı? .. Sıze senelerce - Nıçın?.. bir insan gibi hareket etmiş ve söyl_edi: dı· sıl bılmeyorııım?. Gozlerımı aç· 
meyordu. Dövse mi, vursa ev_vel beklediğiniz buseyi ver- Deye düşünüyordum. Ve .. hiç bir şeyin farkına varmaksı- - Unuttun mu paşanın ne ka _· Aaaaa.... tırm zağman Gü~~şsuyunda 
, ko:;'~a I?-ı• ne yapsa?.. T~- mış ol~yorum!. Muhakka_k ~i, .b':' sual kıvrıntı- zın bütün bu işleri görmüşüm. dar düzembaz olduğunu, gene Ve .. Söylendi: ~iman ıhas:aı?anesının ;Yar;ırnd~ 
f degıl mı, ben de boyuna gu- - Sız ne kadar zaman ben- 1 lan beynımın ıçınde yer bulun- Fakat, nedamet göstermemiş bütün polisi, mahallenin imam - Paşayı da gördünüz ha ... iki arsanın ıçınde kendımı. bul 
~. ellerimi arkama kavuş- den bir öpücük a1n:ıak için ça- ıcaya ~':dar ben,.ne yapt~ğını, ne olmak için: . ve ~uhtarla~ı toplar buray. Nasıl? .. Bu nasıl oldu?.. dum. Burava nasıl, ~e v~ıt, ne 

_ apaco.l{ını kat ıyyen bılmeyen - Ne var, hoşunuza gıtme- gelır, başına ısler açar. Havd• - Kendisinden SORJJlUZ- (Bıtmedi) 
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ARTİSTİK: DA(' -ocuK 
(Çar

LARI. Fransızca 
sambadan beri) 

ELHAMRA: CENNET YO 
LU. Almanca sözlü (Çarşamba 
dan beri) 

GLORYA: KADER. Fran-
.. lü (Gelecek Cumarte

sızca soz 
MAJİK: NEŞELER DiYA

RI. Almanca sözlü (Perşembe 
eten beri) 

MELEK: CENNET YOLU. 
Fransızca sözlü (Çarşambadan 
beri) Ü 

OPERA:HATTIÜST VA 
GÜNEŞi ALTINDA (Çarpm 
l>adan beri) 

Artislik 
Artistik sinemasında bu haf

ta Fransızca sözlü ve şarkılı: 

DAÖ ÇOCUKLAR!. 
İsmindeki film gösterılıY~'.· 

Bu film dağ manzaral:u-ın~ gu
zelliği itibarile şayanı dıkka.~
tir. Ve filmde dağ spo.rlan g?
rülmektedir. Mevzuu şorle hu
ı~ d bT . . 1sviçrenın karlı asa e e ı ınz · _ kılavuz 
dağlarında yaşayan dag 
1 b. A 0· kalı kızı kurtar
an ır me . k ak 
mışlardır. Bu esnada b~r ız 

k .. edır Ame-
yarışı yapılma uzer · . 
rikalı kızla alakadar olan bır 

d B adam yarışı ka-
a am var. hu 1 olan en kuv ,, Kader .. fllmi~den 
zanması mu teme .. . 
v ti' ttir ki bir kFlavuz- beg· endikleri hakkında muşteı:ı-
e ı namze uıa d .. b ka tertıp 

dur. Onunla dağa gidiyor.~·,_- ıerine bir. e musa a 
vuz almz avdet ediyor. Huku- etınişlerdır. 
m t ykıl u tevkif ediyor v~ Filmin mevzuu şudur: 

e avuz . . ı . · d h' lm 
yarışa iştirak etmesi ıh.~ıın: ı Biribırl~fın.k~n ~çd ayrı a-
kalmıyor. Fakat bin türl.':1 b~- yan Willy \e ı ı ~r ~ ~şı uzun 
ladan sonra 0 adamın yuz ın bir otomobı sey~. atın en .~v
dolara hayat sigortasında koldku- det ediyorla.r. Mlu~terekelnd·~t-
gu• · · k d · ni saklıyara a- met ettik len ev erme ge ı e-

ıçın en ı a b" .. 1 
rısma bu parayı aldırmaya~ - ri za'1?a~ .. ı:tun .e~?'a arının 
lıştığı anlaşılıyor ve ~k. guç- haczedıldıgını ve butun servet
lükl .. abakalara ıştırak e- }erinin yedinde mevdu bulundu
den ekıt:::z müsabakayı kazam ğu bankerin iflas ettiğini b~na-
Yor. Film heyecanlıdır. enaleyh on parasız kald:klan-
E/h ra• Melek: nr öğreniyorlar. . 

BOl • e Melek Artık üç ark.adaşın ellerinde 
Bu hafta Elhamra v un ayni bir otomobilden başka bir şey 

· 1 i rnevzu • b sınema an ayn diğeri kalmadığından çalışmak mec u 
filmin birisi Fr~nsız~a r Bu riyeti hasıl oluyor ve, bu mec-
ı\lmancasını gosterıyo ' buriyetin sevkile de otomobili 
film. YOLU satıp sermaye edinerek en iş-

CENN_ET_ d' Filmin lek bir şose üzerinde bir ben 
İsmindeki fılm ır. inerna- zin ve otomobil malzeme de

Almancası (Elha'frra) A~manca- posu tesis ediyo:Iar. Bir ?1-üd
sında geçmekte~ ·1 • Lilian det sonra fevkalade zengınler
sını oynayan artıs~ ~r · Wil- den birinin kerimesi olan Lil
liarwey, Ol~a Tc e cova, yan bu deponun esaslı müşte
ly Fritsch'dir. nl da risi oluyor, ve hangisini tercih 

Fransızcas~m oyn~~r a~rit edeceğini bilmediği için üç ar
ayni kadınlar ıse d~ 't ıy yna- kadaşın her birine ayrı ayrı kur 
sch yerine Henry ara 

0 yapmağa başlıyor. Ve bu ü~ de 
mak~adır. .. zel bir eserdir. likanlıyı yeri ayrı ayrı bırer 

Fılm pek gu cazibesi me~tupla bir kabareye davet 
Hareket, ~eyecan m:evaffak ol- ediyor. Gidecekleri yeri birbir
vardır. Artıstler !erinden saklıyan bu üç genç 
muşlar~ır.. 'bi olan Elham kabarede kızla buluş~nca bun-

Bu fılmın s.ahı F ansız !ardan Lilyanın tercıhe başla-
ra ve Melek sınemdalarıh r . . . dıg· ı Willy fena halde hiddetleni 
c~ ve Almancasın an angısını 

.. ,~ 

' . \! \ ' .. 'I' l <ı 1 f" 
............._. _ _.._.-..._. .... ~_.. ....... _.. ... .._~ ..... --.-..._ ......... ._. ....... ~ ...... ----.... ----~-------------........ .-.. 

" Dal! çocuk/arı .. fi/m/ndtn 

" Ctnntl yolu .. Fransızca filminden 

yor, Lilya•un pederine kızının 
akılsız, hoppa bir mahluk oldu
ğunu söyliyerek ayrılıyor. Fa
kat Lilyanın babası delikanlı

daki metaneti takdir ve kendi
ne damat edinmeği kafasına 
koyuyor. 

lar. 
Majik 

Majik sineması bu hafta çok 
meşhur Alman hanendesi olan 
ve müteaddit filmlerini zevkle 
gördüğümüz Richard Tauber'-
in: 

NEŞELER DIY ARI Lilyaıun babası Edit avu
katlarile bilmüşavere büyük bir 
benzin deposu şirketi tesis ve İsmindeki güzel filmini göster 
ve bu deponun idaresini biribir mf.ktedir. Filmin Tauber'in ese
lerinden ayrılmayan bu üç deli- ri olduğunu söylemek onun kıy
kanlıya tevdie karar \'e bu ka- meti hakkında fikir vermeğe ka 
rarlarını da hile ile delikanlıla-
ra kabul ettiriyorlar. fidir. Bu eser meşhur bestekar 

Franz Lehar tarafından beste-
Delikanlılar işe başladıktan lenmiştir. 

sonra kendilerine tavsiye ile Mevzuu: 
gönderilen katibenin Lilyan Asyalı bir prens Avrupalı bir 
dan başka olmadığını görünce kadını, bir baş vekilin kızım se
bunlardan Willy bir kadın saye-
sinde mevki sahibi olmağı nef- viyor, hemen hemen onu alıp 
sine ağır buluyor ve makine ile memlekete gitmeğe karar veri
Lilyan'a bir istifaname rlikte et- y~r. Kızda ona bigane değildir. 
tiriyor.Fakat kurnaz Lllyan de- Bır a!c~aın her ilcisi tiyatroya 
likanlmrn söyledi'-Jcr[r.i yar.mı- g:diyorlar ve orada( neşeler di
yarak bir ilanı aşk mektubu ay yari) ismindeki piyesi seyredi
ru zamanda da bir izdivaç taah- yorlar. Bu piyes Asyalı bir 
hütnamesi makamına kaim ola- prensin Avrupalı bir kadınla İ7.
bilecck bir mektup yazarak us- divacı üzerine her !kisinin de na 
talıkla delikanlıya imza ettiri-. ~ıl bedbaht olduklarını gösterir 

bir piyestir. Tiyatronun sonunyor. 
da her iki aşık biribirile bir daha 

Hile muvaffakiyetle neticele- görüşmemek üzere ayrılıyor
niyor ... Ve, nihayet Willy Lilian !ar. 
la evlenirken Lilian'ın babası da 
Edit ile evlenirken her iki taraf 
ta mes'ut bir ha cı.t l:avu u or 

Opera 
O era sinemasında bu hafv 

; ........ __ ..... __ ..,_ .. __ ..... --.--···· -·::::ı 
i K. sinema haberleri 
~ ...... "" ............. ----- ·- ... ·--................. ._ 

Program günl~ · 
Sinemalar ic;in program gü

nünü tesbit etmek bir meseledir. 
Bunu tayin ederken nazarı dik
kate alınan bir amil vardır. Ge
çen mevsimi,hatta daha evvelki 
mevsimde, İstanbulun birinci 
gösteriş yapan dört sinemasın
da program günü ekseriyetle 
(çarşamba) idi. Elhamra 111e 
lek ve Opera sinemaları çarşam 
ba giinleri değiştirir. Yalnız Me 
lek perşembe günelri başlardı. 

Geçen vebu mevsim sinemala 
rın adedi arttığı gibi program 
günleri de değişti. Yeniden 
inşa edilmiş olan Glorya ve Ar
tistik ile altıya varan büyük sa
lonlarınuz günlerini şöyle tes
bit etmislerdir: 

GLORYA: Cumartesi. 

MA/IK: Pazar 

ELHAMRA: Pazartesi; 

ARTiSTiK: Salı. 
MELEK: Çarşamba. 

OPERA: Çarşamba. 

Lakin bu tertip yavaş 1a
vaş değişti. Majik pazardan per 
şembeye geçtiği gibi Artistik 
te salıdan çarşambaya döndü,şu 
son hafta Elhamrada çarşamba
ları değiştirmeğe başladı.Böyle 

" Neş 'eler dıya,, ,. f//mlnat1ı likle altı salondcı.n dört tanesi 
1 sevimli ve civelekLupe Velezin (Melek, Elhamra, Opera, Artis-

1 
tik) çarşamba Glorya cumarte

H attr üstüva güneşi altrnda si Majik perşembe günleri de-
İsimli bir filmi geçiyor. Sesli ğiştimıektedir. 

ve şarklli bir filim olan bu eser Biz sinema sahiplerinin ne 
bir Amerika macera filmidir. mülahaza ile şu ve ya bugünü 
Antil Adalarından birinde bulu intihap ettiklerini bi lmeyoru7 
nan bir kaç serserinin bir Ame- ve bu, tamamen kendilerine ait. 
rikalıyı yere vurmak istemesi bir şeydir. 
ve Amerikalıyı seven bir kızın Yalıırz sinema hayatının ve 
da bu hususta gösterdiği feda- sinema ticaretinin intizamı na
karlık hikaye edilmektedir. Fi- mına intihap ettikleri giinü bir 
!im heyecanlıdır. Artistler mu- mevsimde üç dört defa değiştir 
vaffak olmuşlardır. memeleri çok şayanı temennİ· 

G/orya : dir. • • • 
Glorya sineması geçen hafta 

başladığı 

Öldürülen adam 

İsimli maruf filimi göster
mesine cuma günü devam edeo 
cek ve cumartesi giinü meşhur 
Fransız hanendesi Andre Ba
ugenin oynadığı 

Kader 

ismindeki şarkılı ve sözlü 
Fransızca filmi göstermeye baş 
layacaktır. Filim ailesinin mü
manaatına rağmen aşk yüziin
den bir artistle evlenmiş olan 
bir ıkadının hayatı ve bu artistin 
geçirdiği elim macerayı hika
ye etmektedir. Filim entere~ 
drr. 

.. 

"First National Viner Brot
her,. Kumpanyaları (6) film 
için taıkriben 12,750,000 frank 
tahsisat koymuşlardır. Filmler 
şunlardır: 

] ocn Barrynore un "Sevgili,. 
Richard Bartlıeelm sin "Deli,.; 
Georges Aliss, Nooh Berrg ta
raflarından "Emreden İptila,.; 
Dorothy Macaill'in ( Marinin 
İltihakı); Loretta Yung ur 
(Büyük İş Kızları); Laura Lap 
lante ın (Şeytanın İstikrahı). 

• • • Coogan'm kardeşi 
Coogan ailesinin diğer bir çc 

cuğu meşhur artist Jakie Co 
ognun izini takip ederek sine. 
maya arti>t oluyor. Bu çocu~ 
] ackieniri küçük kardeşi Ro
bert Coogandır ve beş yaşında
dır. 



' 

1 

' 1 

ı: 
,; 

J· 

~J 
i~ ! 
ı, 

Fı 
!ı 

!I 

1 
ı' 

~. 

l' 

~'. 
·I a, 

' 

1 

1 

1 

1 

il ' 1 
l, 
t 

'J:' 
(' 

] 

:1 
tlj 

ıı 
ııç 1 

:ğ~ 
l 

Et 
' 1 
il 
ı·9 

ı 

1 

,i §' 
1 

kcı 
cY' ~ 

t- u. 
'ı 

t JP 
:r. ! 1 ' 

N'' 1 . ı 

' -r ·il ·< 

iıe:' • 
ıgC:; 

jfl11 

tdt1 ' -

ı ( 1 'i 

( • il 
( ' 1 ' 

• ;ı (' 1 
t r ı 

afi:• ıı i 
i ~Ci= ! 
ya • 
ilıf ( 

,. :i ııı 
j~r· , 
re~ ı ı 
trtr 1 : 

1 

ti! ! 

ıjl 1 ~ 
1 ' 

r il1 ' 1 
' . (' ı 1 e. 
.u~ ı, i ı 

C:' L] e.dl· 
d 

(. ıı 

'af., ., 

r: l i ~ 

ihlı~ 

e•'·•~ 
alı~. ,. 
g.rl 1 

altı~ \ ._ 
.. J 

g..ı .. 
hl 

' , 
I~ 

!' " - . ' 
] ' ; 

t ' • 
1 

ıı ~ 
e ; • r 

•nıı • 
.ı ,11 . '· - ' 

. :'I 
1 ı, 
, . ;... 

Ü ıı 
( l 1 

1, '. ·,. 
c.,! 1 

c 1 : ' 

" ~ 
ıl . ' r ı . ı 

.. 

(ı :\!ART 199; 
2.-- -· .. - - -

· Spor · ·- .. vıı11uette 11 Poliste 11 -!Çtimalar J 

Futbol askeri şampiyo-Yeni tahrir. Bir ihtiya;f~ci surette Çiçek sergisi Taksim 
bugüıı anlaşılacak ~::i!:::~a~l~!~i kendini öldürdü bahçesinde açılacak 

Fatih kazası dahilinde 15 ki 

nu 
.alıcıog" lu ile Kuleli takımları zı:~ani de i§e ba~layaıı tahr~-

t.ı. rı ımıııakkafat komısyonunu bırl ihtiyar Nikolinin çocuklan na muhtaç 
kalması izzeti nefsine dokundu.. 

Sergi üç gün sürecek ve eşya teşhir 
edenlerden ücret alınmayacak - bugün karşılaşıyorlar buçuk aylık fa~liyeti şudur: 

Merkezi Fatih nahiyesi ko-

.ter! kümenin kuvvetli takımlan~darı Kutt/i takımı 

misyonu Fatihte Baba Hasan\ . - y · ıkm C 'l · · Gu ba H.. · Evvelin gun saat 17 de em rasmda kavga ç l§, emı 
mahalle.~ ı_le :~ . .k us~yın bahçede Fatmasultan mahalle- sustalı çakı ile Cemali yarala-! 
mahalleııımn ta _rınn ı ma ve: . d. K halba- ~ ka"ında ıı muotJr. 
cetvellerini tauzım ederek Ak- sın e e gı 50 g ...., c - -1 da Hamam 

da M p malı 11 · numaralı evde oturan 55 yaşm- 3 - Jagalog un 
~ay . . urat aşa a esı- da kunduracı Nikoli Koço feci ı sokağında oturan Leman Ha-
nın tahrırıne başlamıştrr. bir şekilde kendisini öldün:nü.'}- nnnla aym evde oturan Sani-

Şehremini nahiyesi komisyo tür. ye, Hayriye ve Saime Hanını-
nu da Şehremininde Karabaş Nikoli ihtiyardır. 50 ya'jlnda lar çöp dökme meselesinden 
ınahallesile Fatma Sultan ma- Hirisi isminde bir zevcesi ile 22 kavga etmişler, biribirlerini 
hallerinin tahı::irin ikmal ~d~-ı yaşında Andromahi isminde ?ir dövmüşlerdir. ..... 
rek Beyazıt aga mahallesının kızı, 20 yaşında da Koço ismın- 4 :-: Saik~ .sog~~te ~ka~a 
tahririne başlamıştır. j de bir oğlu vardır. Andromahi otelinm sahıbı Hus~ym bır 

S h. · konıı'syo terzilik Knro da kunduracıılık meseleden dolayı pohs memur amatya na ıyesı -
1 

• -,. . . 1 ·ı ka la h 
nu da Aksarayda Keçi hatun . yapmakta ve bu iki çocuk ihtı- an ı e '."ga ve memur ra a 

halı ·ı c h d H b r yar annelerile babalarım bak- karet etmış, yakalanmıştır. ma esı e erra pasa a o 1 5 K" "k M taf 
yar mahallesini ikmal ederek ·maktadırlar. . -. uçu us apaşa sa-
Ak d K .. ı .. b h ı ı Fakat ı'htı'yar Nikolinin evlat !kınlennden duvarcı Mehmet saray a urccu aşıma a - li H · · 

b · d 1 ku vetıı· olmasına De- ı · · h · · "ba · ·t . clı'ne bakmalc cok agı· rma git- po s asan Basrı Efendıye Beş haftadan erı evam e- sı~ ~ . . . . . .. esının ta nrıne sıamıs ır. - 'f 'f hali d .. Ziraat oılasınd(/ rfiinkii .·çt:mu 
den askeri şampiyonada Klik· niz lisesı gıbı kabıliyetı yüksek . , . 

1 
, mekte ve bizzat çalışıp kazana- 1 ~yı vazı e 11 e tecavuz et-

li ile Halıcıoğlu ba~ta gelmek- bir taknna da 6 gol atmaları da Bu komısyonlarm ıkm~ ec-ı mamaktan daima müteessir ol- mış, yakalanmıştır. İstanbul Ziraat Odası dün 1 inkişaf etmektedir. Bağcılar A· 
tedir. Birinci devre .oampiyon!u muhacimlerinin seri anlaşarak tikleri mahallit cetvel'.erı mal maktadır Bu teessür ihtiyarı ö- Hırsızlık - yankesicilik - mühim bir içtima aktetıniştir. merika fidanı istediklerinden 

~ .1 1 d''-" . k ti · müdürlüğüne verilmistır. 1.. , __ _,· .... 1 1 · · d 1 d l k 1 • · ğu için bugün Selimiye sahasın ı ere ı .. ·ıerıne ve uvve enne _ , .. um~ "'"'.'ar suru.c ~ştır. . 0 ,an ırıcı 1 Açılacak çiçekçilik, . hayvanat Ziraat Ocl<ısı ktısat vekiiletıne 
da karşılaşacak olan bu iki ta- delalet eder Halıcı oğlu ayrıca Aldığımız malumata gore Nikoli usta evvelkı akşam ıh- F 'h N' . da 

49 
sergisinin 22 mayısta Taksim müracaatla İstanbul bağcılanna 

' · d k · la · ld ·ı d" 1 - atı ışancasm . . . .. kınım eli ger takımlara karşı şim birinci sınıf klüplerde oynaya- tahrir esnasın a omı.syon ra tıyar can yo aŞJ ı e oturup u-
1 

de A _ E- bahçesinde açılmasına karar ve- fidan verılmesi ıçın teşebbustt 
d - · 1 · -1 ·· · ı .. .. k b' d b' · d nıunara ı ev oturan ..... mı ~ı..~~-, b 1 ı diye kadar aJdrklan dereceleri cak kadar yükselmiş ve oyna ı emlak sabıp erı ı e m,1stecır er : şunur en ır en ıre yenn en f d' . kl 

1 
t n1miştir. Sergi 24 mayıs """l""'" u unmuştur. 

. . . k l .. kül' .. kt a· 1 ı f 1 pt 'tın' k en ının tavu arı ca uunış ır. H , . 'b' z· t l ve oyunları üzenne bı~ m~aye- ğı 3 oyunda rakip ta ıınkara ya mMuş -~t. lego_ster
1
dmkel e 1 ır er · · ır ;mıb ş, ~ .es

1
saneyele ?h ış, 

1
e ~ Çalanların çingene .. Emine ile kapanacaktır. ey etı tertı ıye ıraa mezun arı 

se yapalım. Galibiyeti de sız ta- ruz başına 12 gol atmış ıymet- al mudır n a ı arı JU cet- ' me.{ rçagı ı e evv a usye en F . ld _ 
1 1 

k ve jüri hey'etleri de intihap o- Ziraat Odası içtimaından 
yin ediniz,. li bir merkez muhacıma malik- velleri menııup oldukları mali-1 ile aleti tena.!'üliyesini kökün-

1 
anı 0 

1 
u1u an aşı mış ve ya a lurunuşlardır. sonra umum Ziraat mektepleri 

Halıcı oirlu - deniz lisesi 1-6 tir. Buna mukabil Kulelinin- ye şubelerine göndermektedir. den kesmiş, sonrada aıyni bıçak- an2mışEar ırl.k' .. İ . d Hey'eti tertibiye Oda reisi mezunlan da toplanmışlardır. 
" f 'k h' 1 · d · b - 1 1 - vve ı o-un zmır en h Kuleli -deniz lisesi 1-3 de az gol yeyişi müda aasımn Şubelerce de emla sa ıp eııne la karnını eşıp agırsa {arını 

1 
C" h . 0 • d Salih Zeki, Lfitfi Arif, Tahsin, Haber aldığımıza göre bu u 

Hal ~ •. 1 G d'kl'k" ük' kuvvetinden ve Halıcı oğluna 15 gün zarfmda bir itirazı olup dışan çıkarmıştır. Nikoli bu fe- bg~ ehn ulmk u1rıyet vEaparun ~ Şevket, Abdürrahman, sanayi susi içtimada Ankarada tesis o· 
ıcı og u- e ı ı uc za- tma1an _ kk d b' 'hb . . , f'f b' .. 1 . b' ır ırsız ı o mus, manetçı . . . . z· un1 . 

b. 0-6 - nazaran daha az gol a olmadıgı ha ın a ır ı arna cı vazıyette en na ı ır mı tı ı- İl Ef d' ~ d .
1 

. müfettısı Danış, Hulki Beyler- lunan ıraat mez arı ceımye· 
ıt . d h .. k d' 1 ık b yas en ıye aıt av en en - . . 1 b 

1 
be . . . 

K l 1. G d'kl' k" "k nı•beten muhacırnlarmm a a me gond~rme te ır. e ç armamış, o en acı ıztıra a b 1 1 
k .

1 
k 

12 
d . dir. tının stan u şu sını tesıse 

u e· ı- •e ı ı ·uçu - za~ - B . 'b M'" h k h"'kA ~ ta h .. d k h ed aya arı esı ere erı ça- . . k . 1 _.. 
bit 1_4 zaif olm~l~ınp~dır. u ıtı ~- ~ı a. at u ume~ .. A - ~.a .. ~~l e ere. .~ptes an e lınmıştır. İhsan, Mahmut, Ha- s~.rgıde eşya teşhır edenler- ar;ır vermı~ er .. ır .. 
Hahcıoğlu- Maltepe 1-5 la Kulelmm müdafaa~ hır bıplennde tebeddulat olumunu b~kl~mıştır. . san isminde 3 kişi zan altına a- den ı.ıcret alınmı~caktır. Yal-
K 1 r Malt 1_4 az farkla Halıcı oğlu mudafaası .. .. • b be . Meyus ıhtiyarın zevcesı Hı- 1 t nız masrafa ufak bir yardmı. ol-
H ul~ ı~ ·lu ~e ayi macı te na fai'lriyeti ve Halıcı oğlıınun ~~.oy h~ib·el ~ ~ ~~ risi l«ıcasının uzun müddet ap- ırı,;nış ı~ ...... S"I . mak üzre duhuliye olarak bü-

HER YERDE!!! 
ı h ':ı~~~~ -uan , - muhacımlarının da Kuleliye fa ne vskud~l ....,hı .bi1

. AV:j E eş~ tesanede kalmasından şüphelen- : d-b' orı:ıurcu B,. u e~ma~ 1~:. yüklerden on, küçüklerden beş 
ırKe ıı ı· "sarn. · 0 5 ikiyeti meydana çıkar. Sivil taşa Beyog uta ı bi 1

1 
' . mıd n I miş, aptef;anenin kapısını vur- ın~ ~ ırAa'f~m d'~kylo~ unda 0

5 
kıırus alınacaktır. Sergı'yi bütün 

ASRI SiNEMA 
u e 1 

• ayı · "nün erkez ta p erın en ml!rcu rı ın u <anın an " 
klüplarda Fener Gallatasaray ne 0 e. m . muş: . k.. .. 1 f mektep talebesi gezecektir. 

tarafından muvaffakıyetle gösteri
len ve her halde gidip göreceğini% Bu maçlara bakılırsa Halıcı k d l"''· il . k' d'l' . Muhsın Beyler tayın olunmuş- N d k ldın N'k li' çuval omur ça mış, akat ya- . _ .. a ar a ...... a e ta ıp e ı ıyorsa - ere e a ı o . .... k 1 t Budapeştede 20 martta Zı-

ı oglu uç m:ıç yapara~ 17 gol .a1;- askeri teşkilatın Fener Galata- tur. .• d Ne yapıyorsun orada diye sor- .a~a~ş :;klal dd · de 
336 

raat ve ha:yvanat serğisine Zi- llBERll mış ve buna mukabıl ancak ıkı sarayı olan Halıcı oğlu ile Kule Veremle muca e)e muş içeriden Nikolinin derman s ca esın . t Od d da et edilmi«tir 
gol yedig' i halde Kuleli dört . . - k d . . ' . "k 1 . . numaralı apartımana hırsız gır raa ası a v ,.. · 

• linın de yapacagı maç o a ar Veremle mücadele cemıyetı srz sesı yu se mıştır: iş palt çalmıştır Fakat tahsisat olmadığından filminden bıhsediUyor. 
marta on altı gol atmıs ve on b" "k l'k ·ı b kl · . B · d · k · · B ·k be · h t ahat "l m ' 0 • .. • ,. . . , . ll:Ylı .. ~ a a ı e e enıyoı,. ~ merkez heyetı iın a şam ıçt1- . - 1r;ı. nı r_:ı a r o e- 5 _ Kalyoncuda oturan Va· Oda murahhas gonderemıyor. ll'"""'m Zengin v..,...,.,. f'"S" 
go~ ~emıştır. . . . . ıkı gu~ıdı-~ takıı;ıımızdan şıımpı ma etmiştir. Bu ay içinde unm yım. Hıdkım helal et. sil Efendinin dün Galatada Budapeşte konsolosumuz ~u- r~'.'1'. MAHlR MAYMUNLAR 

Ikı takımın hırıbırıne naza- yonluga layık hır oyu oynamala mi kongre toplanacağından büt Bu ko kunç ses bedbaht zev 1\ılıımhanede paltosu çalmmrs- rada aı:ılacak sergi hakkında ıza ı buyülr. , eğlence ve ASSO ve ı 
ran vaziyetlerine gelince Halıcı rııu bekler ve muvaffakıyetler çenin tanzimi ile meşgul olun- ceyc deh§'et ve. ırıiş, derhal apte- , hat istemis ve gönderilmiştir. JANA meşhur Çingeneler 

trr. ~ 11111 
oğlunun az gol revi~i miidafaıı- teme1mi ederiz. muştur. sa1'enin_ kapısını aç~ı.~ v~.lccca- 6 _Tahmil ve tahliye ame- Bağcılık inkişaf ediyor •ı••••••••••••ı 

-·.._ 
81111 bagırsakları .?c:'.'tulm1:1ş, _du- lesinden Remzi Galatada Hiris. İstanbul muhitinde bağcılık Daima güzel, muhteri• ve meş'um 

Bir köylü Gedizde vara yaslanmış, olume ıntızar to'nun dükkanından rakı çalar- • G R E T A G A R B O 

boğuldu eder vaziyette görünce şi<1d:tli ken yakalanmıştır. E~t't JlNNINGS Bu hafta 
. . · . bir çığlıkla düşüp bayılmıştır. 7 - Galip isnıinde bir adam J E 1' ı.; A L Sine•a~ında 

Yağmurun kara çevir
IZMIR, 5 - Fırtına l7mır Cığlığı işiden komşular yetiş B - 1 d L 1 d · · d son eseri olan 

havalisinde müthiş tahribat yap mişİer Nikoliyi hastahaneye b'eykogdun a35al.a ya ısının e ,,. ı · · - ' ır a ııun ırasını asm:nış-mıştır. Geuız ne uının taştıgı kaldırmışlardır. Fakat yapılan , 
ihtimali var! • 

mesı 
S~YM~K HAKKI ••••••• da - ·ı k . t tır. 

Lodos fırtınası dindi, limanda 
fırtınadan iki sandal battı 

ı;ıra . eş~.gı .~ onu geçme 1s e-
1 
ameliyat müessir olmamış, Ni- . .• d 4 

yen hır koylu seller ~ra~ınd;:ın ko istediği ölüme kavuşmuş, Bır gun e yangın 
götürülmiiş ve pek fecı bır su- dün gönülmüştür. 1 - Arnavut köyündeki Fey 
rette boğulmuştur. Cinayet mi, tabii ziati lisesinin dün .k~ lorifer .?8· 

iliminde 

lJaveıen; 

temaı•geranı tehyiç ~• 
teshir ediyor. 
FO:X VIOVIETONE 

NEWS 

rl:vvell<i r;ece saat yirmi dört
te başla) an b<r lodos fırtınası 
gece bi> tun )iddetile devam et
tikten so•:.ra gtindtiz biraz hafif
lemış ve di.'.11 s:at 16 da durmuş 
tur 

1 Rii7gar lw ..:11d:1n itibaren 
poyra.ta ccvinn:ştir. 

Hava cerc y anla.rına nazaran 
şimdilik gerek poyraz ve gerek 
lodos fırtınası olmasr ihtimali 
voktur. 

Evvelki gece çı '"an fırtina

; ııın bazen sür'ati saniyede 13 
metreye çıkmıştır. Yeni bir fır

ı tına ihtimali olmamakla beraber 
ı yağmur devam edecektir. Yağ
murun kara tahavvülü muhte-

'meldir. 
Evvelki gece ve dün fırtına-

rlan Marmara ve Adalardenizin 
, ıle işleyen vapurlar çok mütees
, sir olmuslardır. Bir çok vapur-
1 Jnr da lodostan sefere çıkmamış 
tardır. 

Liınanimizdan dün Mudanya 
· va v-..ıpur hareket etmediğinden 
E ıırs;o postası gönderilememiş
tir. Maamafih Mudanyadan Mar 

: mar.. •apunı limana gelmiştir. 

rın siddeti ile kayıkhaneden kur 
tularak devrildiği tahmin c<lil
mekte, herhangi bir kazaya ilıti 
mal verilmcmc':tcclir. 

Meınur maaşah .. 1.• ••1 cası tutuşm~, yetışılerek son-
o um ınu dürülmüştür. 

ANI~ARA, 5 - Memur;n Beyoğlunda Yeni Çarşıda 2 - Evvelki gece Kartalda 
kanununa müzcyyel biı- kanun Hamdiye çeşmesi karııısındaki helvacı Adem ustanın di.ikka
layihan. haz1rlanmıştır. Bn layi yamklıkta bir ceset bulunmuş, nından yangın çıkmış, yanında 
haya. gere. on beş sene .. d~n aş_a- hüviyeti tesiıit edildig'i zaman ki bakkal Hıfzı Efendinin dük- GAR\ COOPER '" F:STHER 
- hi lal drtt b RALSTON gı zrnet1 o n ara o e ır, ı bunun Nikola isminde bir Rus kam yandıktaıı sonra söndü-

ilk matine 18 de 

14 .\J art cumartesi vı 16 Mart 
pazartc>I günleri saat 18,30 te 

matine ol&rak 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

meşhur piyanist 
Bir tahsildar kardan 

dondu yirmi Sf,ncden fazla hi~meti . o- mültecisi olduğu ve ölümünün rülmüştür. Y A L A N ARTHUR SCHNABf.L 
!anlara nısıf maaş venlecektır. üzerinden 10 gün geçtiği anla- 3 - Şişhane yokuş.unda ktr- emsal>i' filminin ~ıyri kabili tarafındın iki konser verilecektir. 

UŞŞAK, 5 A.A. _ Şicldetli Estern şirketinin bir şılmıştır. tasiyeci Marke Efendinin evin k"·as anistleridir. Önümüzdeki Konserlerin programı tiyatro gişe· ı 
kar ve fırtına esnasında köylere .. Nikolanın bir cinayetin kur- den yangın çıkmış, söndürül- L hafta s•ndo talik edilmiştir. Gişeler 

gitmekte olan maliye tahsildarı ınuracaah ban gittiği, yoksa eceli ile mi müştür. i:J\~l~E~· :L~E~K~S~in~e~m~a~sı~n~d·~t ~~~~bi~lc~t~s!aı~ı,..~n~a~dc~··~•m~~etim~eikr~eidl~r.ii Ömer efendi donarak vefat et- ANKARA, 5 - Estern Kab- olduğu tahkik edi!mekt.cdir. 4 - Diin saat 4 de Balkapa- ---- ·~ 
miştir. Veznedar Hüsamettin lo kumpanyası, İstanbul ve İz- Bir çocuk cesedi ııırıda bir kağıtçı dükkanından MGe Sinemacılık alcrninde büyük bir inkılap ----
Ef. .. de bir koylü tarafından mir teşkilatmı kaldrrarak yeri- Cibalide Haraççı kara Meh- yall:g~n çıkmış, fakat derhal Ş I K S 1 N E M A 
baygın bı'r halde kurtarılmıştır, ne telsiz ikamesi için posta ida h il · d H' 1 yetışılerek bastrrılmıştır. "··hrimizin büyük siııemalınndnki sesli ve sö~lü mskineleriniıı bir met ma a esın e ısara tı so- - .,,. . . . .. 
Kardan köy yolları kapanmış ve resine müracaat etmiştir. Müra- k - d . d - "l'' b' ----- ;tvnile cecbız cdilmişar. Yapılan bu p~k bü~-ukfedakArlıklara rığmtn 
pazar kurulamamıştır. caat kabul etlilirse, memurlar ç:~~~ ~ur~~:.ıuş:;.ıuş 0 

u ır Şirketi hayriye tarife- UMUMİ DUHULiYE 30 KURUŞTUR 
Ankarada kar devam ediyor n;ünhal me_murluklara tayin e- s· k d k d" . t sinde tenzilat ilk program olarak sesli ıöılü ve ;ark!lı filmlerin en mükemmel! Ol•n 
ANKARA, 5 A.A. - Öğle- dileceklerdır. ır .. a ın . .e~. ını ~s 1 A Ş K R E S M 1 G E Ç İ D 1 

den beri şiddetli kar yağmağa 2()() 000 ahşap travers Üskudarda Bulbül deresınde Tarife komisyonu önümüzde 
' ikamet eden Fevziye Hanııın ki hafta içinde içtima ederek i\-ı \ tI R 1 C E C H E V A L 1 E R tarafındın başlamıştır. Hava çok soğuk ve ANKARA 5 - Devlet De- k d' . k 'n:tih ra t b şı'rketı' hayrı'ye ve haliç şı' rket- l11vetrn: l'OX MOVIETO 'E NEWS dünya havadisleri. 

kapalıdır. Kann artacağı talı- . ' .. en ını asara ı a eşe - • • •••••• ..,. • • •••••• • ••• 
. dil' ınıryollıınnca mubayaa olunan hüs etmek istemis fakat yetişi lerinin tarifelerini tetkik ede- •O •• W 

m~:ğla;~~rkeaif kar yağıyor (200? ~ trave~sin (E":jekte) !erek kurtarılmışt;r, cektir. Mevcut kanaate göre şir ••• ··············••OOOOı ••• 
MUGLA 5 AA _ .. ameliyesıne Derınce fabrikasın- Fevziye HanımIL.' intihara keti hayriye bilet ücretinde bir • C E H E N N E M A Z A 8 J 2ô · bdar K:- dun da perşembeye başlanacaktır .. sevkeden sebep süt biraderi ta miktar tenzilat yapılması muh 

gec~ saat hiyekar al d evam Yeniden yüz bin travers alına- rafından dikiş makinesinin sa- temeldir. 
etmış ve şe r tm a kal- caktır 
mıştır. Soğuk nakıs 6 idi. Çiçek · tılrnasr olmuştur. ~ısıra giden Tıp talebesi 

Mısıra tetkikata giden Tıp 
fakültesi talebesi Pazar günü 

.Vlömessilleri: 

DANiEL PAROLA ve MARGUERITE 
MOREN O 

ıardından tamamen Fransır.c• sözlü ilim 

açan ağaçlar zarar görmüştür. NecmeddinB. Ankarada Silah atan sarhoşlar 
Mahsulatta hasarat yoktur. Yal Tahlisiye müdürü Necmed- Kireç bumunda sakin bak
nız, fazla yağmurlardan mahsu din Bey dün Ankaraya gitmiş- kal Mehmet He balıkçı İbrahim 

. nN bulmıı~tur. lat müteessir olmuştur. tir. Mumaileyh idarenin yeni dün gece içmişler, sarhos ol-
Fırtmadan büyük bir kaza ol- bütçesi hakkında vekaletle te- muşlar, öteye beriye sarkıntı-

Karadenizdeki fırtına süki'i- şehrimize avdet edeceklerdir. ••••••• ••••• • ••OOO~··· ••• OCOCC:OQC:CCC Operetlerin en ~en, en güzeli ol:m 

rr mışsa da iki sandal kazası ol Muhtelit mübadelede mas edecektir. Yeni sene zarfın lık etmif;ler, silah atmışlar, fa-
' ~ il~rı•.r. da idarenin yapacag" ı tesisat kat nihayet yakalanmışlardır. Le C!ıemin du paradi• 

· • ~ Dün toplanması mukarrer G-- K l hl T A N K s T E L ı, E 
Bunlardan birincisi: lan muhtelit mübadele komis- ve teşkilat hakkında da bir pro avga ar ~ cer er M E L E K' te E L H A M R A D A 

Besiktaş i~kelesinde bağlı bu- yonu heyeti umumiyesi topla- je hazı:l~nmaktadır. • 1 - Kasımpaşada Karavan Fransızca olarak 1 
T kd kı t h ti Almanca olarak . 1ı li<, Balıaettin efendiye aitlOO namamıştır. Heyeti umumiye a ırı yme eye en mahallesinde 31 numaralı ev- H E N R y G A R A T n v 1 L L y F R 1 T s c H 

t rıluk Nimeti hüda ismindeki içtimaı pazartesi günü yapıla. Garbi Trakyaya gidecek tak rle oturan boyacı Ali ile komşu ~ İ İ y 
· kayık e" ·elki gece iskelenin &- caktır. diri kıymet komisyonları aza- su Hüseyin kavga ederken Sa- L İ L İ A N H A R V E Y t L L A N H A R V E 

;i,de b.,•mış, tayfası Hasan p · Ô smdan İsmail Hakkı Bey de fiye Hanım isminde birisi ara- Q L G A T C H E K O V A 1 O L G A T C H E K O V A · oJis müfettişi mer B· f 1 
} etişenlcr tarafından kurtarıl- dün gelmiş, bu suretle bütün ya girmiş, akat bu müdahale tarafından ıemsll edilmektedir . 

' mı tır. İzmir polis müdürü iken Po- aza tamam olmııstur. Heyet- 2 aylık çocuğun düşmesine se- fOX JURNAL: MiS TÜRK!, MiS AVRUPA -.saire, halihazır_ tlıiny•. havadisleri. 
• Anadolu l:ava · .nda dün üze- lis müfettişliğine tayin edilen ler hazırlıklarını ikmal etmiş bep olmuştur. Bugün saat 10,45 ıe Elbamıada ve 11 de Melek ıe tenzı lutlı matınelcr. 

CENNET YOLU CENNETYOLU 
DİE DREI VON DLR 

! ri ıde Bebe!: vozıh devrilmiş bir Ömer Bey bugün 1stanbula ~ olup önümüzdeki hafta içinde 2 - Odun kapısında mavuna ı Biletlerinizi alırken müsabaka ku onlarını isteyinlzl 

~· ~~~~'~f~u:ta~h:u~lı:ın:n:ıt::ş~t~u:r.~F~ut~a~n~ın~s~u~la~J~ec~e~k~tı~·r:.:_::~:..::::::::~~~h~a~re~k~e~t~e~d~e~c~ek~lGe~rdi~·~r:.:~::::.~r=1~C~em~a~J!il~e~a~r~k~a~d!aş~ı~C~em~ilCa~-~~~·~--~·~llt!!ll!!ll~al~--~~~~~==~==~::~C:~c=~c=~O~c=~~~f)~~~~~~~~~~ 
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Birinci sahifeden geçen- y zlar 
ar telgrafla Va- Devle~ Bankası Tecdidi intihaba mutlak bir ekseriyetle karar verildi 
llere bildirildi (Bat tarafı 1 inci sahifede) (Başı 1 nci salıiiede) !veya bir kaç Türk ile muvazaa 1 ay olarak kabul ettigine göre 

- ...... Bankasının vatand~şlar ve v~- aldı. Bu ~ırada Fethı Bey de sa- y~~ar. Onun iç in muJllim. vc7a 1 ye_ni m~_clisin kendisi için dev-
( Başı 1 nci sahifede) tan içinde çalışan şırket ve mu- lona dahıl oldu. İsmet Paşanın 

1 
mutehassısın memleketımıze reı teşrııye meb'dei olacak olan 

li ve mali ıslahat kanun- esseseler tarafından ne büyük önünden geçerken Başvekile te- gelmesi ve çalışması bir zamaıı önümüxzdeki teşrinisanden 
erinde tetkikatta b~lu- bir memnuniyet ve hararetle vecciih etti, gülüşerek el sıkış- ! la takyit olunmalıdır. Bugün evvel behemehal içtima etmesi 
cümenler faaliyetlerıne karşılandığını görüyoruz. Bu ular. Ali Bey (Afyon) ön sıra- ben altı ay için getiririm. Ya· zaruridir. 

et vermişlerdir. " . . mühim tesisin bütün teferriiatı larm arasına bir iskemle koya-1 rın öteki altı ay isin getirir. Ne Buna nazran bu kara r ittihaz 
e amirlerinin salahıyetı- çok iyi düşünüldüğüne, teş.ki~ rak oturdu. Ayni usulle sırala- ticede senelerce burada kalabi- edildikten sonra icra vekilleri 

vsiine dair layihalarla me !inde teenni ile hareket edildi- rm önünde yer alanlar ise şu ze- lir. Ve hakikatta yapılan iıin heyetinin derhal intihabata ba 

1 
kanununa memurların ğine, iyi ve mükemmel bir şey vattı: karından sadece kendi istifade laması 13.zım r,el ir ve meb'u-
·yetçi ve layik "o~ala- kurmak arzusunun bütün hev~s Şükrü Kaya, Zamir (Adana) eder. Zira, iş kendisinindir. san intihabı İlal:hndaki kamı 

uıı ihtiva eden layıharun tere hakim olduğuna, elhasıl ı- Remzi (Gaziaymtap), Salih Mazhar beyden sonra, İktıs:ıt mın asgari r.ı i.idd~ tle:-inin bu ta 
liste müzakere ve inta- şin tutumwıa bakılırsa, ban~a- ( Bozo~ ) , Kı1?1ç ':li, Müfit 1 vekili söz alarak bu gibi malı · '.ihten itibaren .cer~yan etmesi ı 

elzem görülmektedir. mızın hariçte ve beynelmılel (Kırşehır), Fent Celal, Kılınç zurların nazıırı dikkate alındı- ı cap eder. Bıı cıhctın karar teb· 
martesi toplanacak bir münasebatta itibarlı bir mevki zade Hakkı, Fuat (İstanbul}, ğım ve bunun için vekaletin bi~ liğ edilirken icra vekilleri heye · 
!it encümen, idare amir- kazanacağına hükmetmek tabii Cemil (Tekirdağı) Beyler. Ağa talimatnaır.~ hazrrlayacağını i- tine ayrıca bildirilmesi zaruri 

• 4 • • o 
-. 

Bronıural •Knolt• tabletleri dQnyada eıı ziyade milleammun 
isap müsekkini ve münevvimdir. Bu milslaluar milyon· 
.arca vakada tecriibe edilmiştir ve heriün binlerct doktor· 
Yr tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakiki 
geçer geçmtt, şayanihayret olao mQselıkin tesirini gösterir 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
1 O veya 20 tablellik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman· 
yada Rhein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır 

salahiyetlerinin tevsiini olur. oğlu Ahmet Bey kendisine yer fade etti. Mazbata reye kond· olduğu kanaatindeyim. 
eden layihalar üzerinde Vakıa bir Devlet Bankasm~n buluncıya kadar epey takılanlar rak ıkabul edildi. Bundan son- Meclisin kimlerd~n mürek- ++ ~1ağazanızın camekanlannı iyi tenvir edin"z .. 

latta bulunacaklardır. harice emniyet ve itimat telkın oldu. Ağa oğlu gülerek kimseyi ra intihabatın tecdidine dair o- rek olduğu tayin etler etmez -t> 
1 

• 

layihalar bilahare heyeti etmesi, üzerindt; hiç durulmaya sırasız b!rakmadı. _Re~ik. İsma'.1 lan ~~kr~~ ~irnı;du. :rvı:eclis ~u fevkalade ola;~k derhal içtima ı + 
niyeye sevkolunacaklar - cak bir zarurettır. Fakat bu za- Bey arka kapıdan ıçerı gınneyı takrırı ,buyuk bır dıkkatle dııı- etınesı zanmdır. Maruzatım· Ô 
tihabatı müteakıp fevka- ruret; bizim ahval ve iç~tle bu tercih etti. Kazım Paşa yerini ledi. bundan ibarettir. i 

bir içtimaa davet edilecek lunduğumuz şerait ~ok~ naza işğal etti. Bir çan darbesi. Cel- Reis - Söz isteyen var mı? Reis - Başka mütalea var 
•eni meclis 15 nisanda top rından daha canlı bır şıddet ar se açıldı. İl't önce Mazhar Mü- diye sordu. mı? · 
'lirse temmuz iptidalamı- zediyor. Bugiln mil_li param~: fit Beyin sual takriri okundu. Hasan Bey (Trabzon) kürsü - Hayır .. Sesleri.. • 
krar teşrinis;ınide toplan- zın kanuni istikrarı bıraz da Du Sıhhiye vekili Dr. Refik Beye- ye geldi: Reis (Devamla) - Bu tekli- • 
"zere tatil kararı verilebi- yunu umumiye ile olan ih~la- !indeki san zarfla kürsiye Hasan Beyin izahatı fin adedi mürettebin ekseriyeti • 
ir. fnmzın esaslı surette halime çıktı, rakanllara istinat eden kı- _ Efe d'l 1 T k . d 1 e- mutlakası i e kabul edilmesi la ·~ i 

f 
. . 

1 
ıı ı er. a nr e ı d B . d 'l . A 

Heyet_i ~e tı~ıye .. . bağ~ı sayı ıyor. . sa izah.~t. ile cevab~~ı ~erdi. M~ yan olunan esbabı mucibenin ~ı::n .1: : ı~~un ~ayın _c ı mesı v 
!Yeti teftışıyeyı. encumem Bız, ~r~eç, bor~l~r meselesın har. M.ufıt Bey kursıye geldi, vuzuh ve sarahatı o kadar bafr' ı~ıı: ı,.ım ~'':1"aat_ı sure:ı~c v_e ta_!/ ~ 

tes!dl edecektır. de her ıkı taraf ıçın faydalı ve dedı kı : d' k. 'bu .. . d .. k _ yını esanıı ıle }apılm .. ~ı lazım- • <f"" ·. . 
1
• b' ki' h 

1 
,_ 1 - ır ı, nun uzerın e muna a d H . . , 1 k .Jlıı. ,. 

-:yeti efti•iye hemen ışe ame ı ır şe ı a vu unacagı- Mazhar Müfit Beyin nutku s a ıu··zu ,_ B d 'z ır . er •'" t ısmı c, {Uncu ça "I,. ~~ ~ . 
1 

ay ın yor.tur eıı em , r . . k + yacaktır. . na k~nı. bu unuyoruz. _ Muhterem sıhhiye vekHi- huzurunuza es;ıs m.esele üzerin ge. ıp rey.nı rey utusuna ata· ~~ 
l• :ı ıı .. er '1.Üfus cetvellerı- Mıllı bankamızın oralarda nin izahatına teşekkür ederim d 0.. ·· 1 " 1 d "m caKtır. ~> Ziya halkı ve müşterivi celheder. ,~ • - • .. b . 

1 
.. . hatt" I · e s z soy emege ge mc ı . ,.., , k . 1.1 A J -

acakiar lır. mus et ış er gormesıne, a Bugiinkü vaziyete bunlar sebep Bu tai' rı' r ı· . . -ı · . t s ·,-ı- ı:.u•1u:ıa sc.ı ra . atıp l ' mev- .,.,. T ııı ~t 
J ·1 1 d ' b k ·ı • , mcı: ısı a ınm a 1 .. d . ı K . E ıı.. 

ddeti kanuniyesi zarfın- beyn~. mı e te ıy~t a;ı ası e olmamakla beraber hastalık an- bine iktiran ettiği tıüri irde B. rn n c .1"' • ın:m uşeıı . :<!'cf B. 1 ,. 
inı:i müı.tehiplerden itira de munasebata gı~esıne, bu !asılıyor ki lağımsızhktaıı ve s;ı I M. Meclisinin faal' • e ; tesrii ye 1 :ı henklı s cs;l_c. m:ıtbu hsteden ! O 
nlar var.ı:ı heyeti teftişi- sure~e d~ ~mleketın muh~a.ç m"selesinden ileri geliyor. Çok I ve va-:iyeti hukul.~e;ini tcşki - 1 meb'usbrtn ı:ıım1 crini s~.ra -~le ı ~ .,,J ,. c ' na~ sıı ı cop eden il•h•t' verir. muho Jislorl d 
müracaat edeceklerdir. oldug~ gız~ı maksa_tsız, . ~olıtı- rica ederiz ki bu gibi emrazı sa- lfr tı esasiye tr.addeleri!e izah i , ?ku:! ı. Rey 1 u tul~-ı kursu? e K şıfnımc tanzım cdet •••••••• 

uni müddet ve muamelat k~ te.sı.rl~rmden arı hancı kre- riyeye mani olmak için seneler- çiıı rıa ıı.ı zatta bulunmak isti- ı ':?nrnuştu . v .. . ?1~? ~-slar_ derın Istanbul denı· z tı· caretı· 
ten sonra müntehibisani d~ te~ıım y~lunda çatışn:ı~sına den beri mevzuu bahsolan su yorum. bır şetaretlc kursunu:ı ?ır tara 
batı yapılacak ve mütea- '"ıç bıT _man~ kalmaz. Bu ıtıb~r: meseiesi ve lağ1m iş i hakkında Teşkilatı esasiye kaPıınun'u-i f:ndan çıkarak _reyle-. nı kut~la 
müntehibi saniler de meb la:. yet'ı d~gacak o~a~ bu mıtt! a'.akadar ~amat da~a ciddi zun 13 iincii maddesine göre l r~ ~ att ılar ve <lıg~ ~araftan ıı;- •• d •• ı ·· ""' •• d 
ihabatı yapacaklardır. nıuessese.yı,. ~naddı \~ manevı bır ehemmıyet göstersınler, aEa B. M. Meclis inin :ntihabı 4 se· ı dıle~. Herkes me,a_kla muha_lıf mu ur ugun en.• 

-..o__ , kuvvetlenmızı vererek tutınak, rı müfide ve ha enesı· ne ın' ti·'a• nAde 1, 1.r ker . 1 ur Sa 1 mebusların atacagı reylerm 
·ı d . t'f d d • . • . ç J e ıcra o un . - .. d"k . . 

ı k H • ona her vesı e en ıs ı a e e e- etmekteyim b k 1. '~h'k 1. . . ·t· rengı•u ı ka tle takıp edıyor- P. ı ·· ı ı rf 1·1 k k o a ayrı rek yardım etmek ve yaşatmak, A . . . . 1 mec ıs, Ld 1 mec ısın ıç L- du .U!\( 81\ C\' \'C. "apa 1 ıa usul c muna lba;c onuıaı. 
. . d 

1 
"k k lı Bey (Rize) yerınden: mama kadar devam eder. Tak- · :S il~ ıo adet t>,ıl n m~r şamandır.1'! imali için taliplerin verdik!crı 

------ ıyı vatan as ann en yu se - İstanbul içı'n mi? rir, bir bu madde,,.; ala'kadar e- ilk ve son reyler.. fi h dd 1 1• l 1 d d b k lu"n ak~am Sirkecinin eg" len b ıdur J • at n i Ap,,,ırıı e gorli mc iltin en u ere pazarlık ~ureillc 
- orcı • Sıhhiye e' 'li Ank d' s· d · · 'h İlk · K . ..ıı.• Ah ~rlerini alt üst eden bir ha- Siirt Meb'usu v ,o ara su me- ıyor. ır e tecdidı ıntı ap reyı a} sen mı;;u usu ihale cdilctcktir. 

olmuş, karilerimizin ismini MAHMUT selesinin ne safhada olduğunu hakkındaki 25 inci madde mev met Hilmi ve son reyi de Re- '.ı! ihale 11 mart •ı.3f çar~~mba güııti ~aat 15 re lstanbul 
'tunlarda daiına gördükle- -. hükllmet namına izah için tek- zuu bahistir. Bu maddenin met cep Zühtü Beyler attılar. Rey- d l d 1 k 

T•• k Y •• rar kürsire geldi ve izahat kafi ni şudur: ler, tasnif cdilmeg"e başlandı. dı:ııiz til;ıırcti mü ur üğiın e yapı aca ·nr. 
lak Havri ile arkadaşları ur - unan gureş- 3 T 1 1 ı ··ı kl'f LI i fi O/ görüldü. intihap devresinin hitamın- Tasnif devam ederken Ag" aog" _ · - a.ıp er n _·apaca~ sn te - ı atta \'Crceeıuer atın ,. 7 
ıkları bir kav0aayı bir kaç ı ·ı • k l l ' b ı ı · d 1 kk ·ı t · t•L k" Çı eri arşı aşh ar Türk - Yunan muahedeleri dan eve! meclis adedımürettebi lu Ahmet İsmet Pa anın yam- uçu!\IJ n 5 lctın e tem nau muva · ate parası e 'ır ate mc ur 

!ıane ve eg· lence yerinde tek ı _ ~- _ - M"t ak be H · · .. nin ekseriyeti mııtlakası ile in- na gitmiş ve; ihale gün ve saatinde lscıınbul deniz ticareti müdürJüı>üne ve bun 
itmişlerdir. (Batı birinci sahifede) u e 1 n, ancıye encu- 11 

m-i reı·sı· Saffet Beyle b"'"" tihabatc tecdit olunursa yeni iç Arkadatlan takılıyor muf.. lanı nit şartııamcvl gorm !k ve daha ıiyade mal() mat almak üzre 
' lak Hayri arkadaşları ara hemmiyeti nisbetinde deg· ildi... ~.. u.'<e encümen. re·s· Fu t Be tima eden meclisin intihap dev - Bana arkada !ar takılıyor- lı r r miıı mııdirh·-r İd"r~ uhe.sinc mitrnc.11tlnrı il~n olunur. 
Hamza, otelci Süleyman, Müsabakalara cumartesi günü ı ı 1 a y, sıra •rı:ı!!!!!!!ı,..!!!!!!!!!!!!!!!!IB _________ !!!!l!!!!!!lıı=!!!ll _______ !!!!ll 

ile kürsüye cı•~-1 S ff B resi ilk te•rinisaniden ba•lar. lar .. Paşam, siz buna ne mana . . . . . 
:i Hüseyin ile evvela Cüm- devam edilecektir.Kwnkapı klü · Ku ar. a et ev, " "' M ıı M ı l d · · Yunanistanla aktedileıı ticaret, Azayı kiramın malftmu ali- verirsiniz? diye sormuştur. . '. e~ ec ı::ınce ~~n ~n \CC ~- sının bugünkünden farklı olaca-
Yet gazinosunda oturmuş- bünün bu, müsabakalardan u- ikamet ve seyrisefain muahe- leri olacağı üzere teşkilatı esa- Muhterem Başvekil: eli ıntihabat karan uzenne Clahı- ğı anlaşılıyor. 
~e orada arabacı Osmanbave zak kalarak bizi iki kıymetli delerinin tasdikine dair olan la siye kanunumuzun kabul ettiği _ Ahmet Bey, bu sizi sev- liye vekaleti keyfiyeti derhal vi- Muhalif meb'uıılar namzet 
mi Hamdi ile kavgaya ş- güreşten mahrum etmesini ar- • 'h F t B d M'll esaslar mucibince millet mecli diklerine bir delildir. cevabın !ayetlere tebliğ ederek bugün- gösterilmiyeceklerdir, 
ışlardır. Tecavüze maruz ka zu etmezdik.. yMı anliı~, zlua ey e . ı et sin· h s · eti vasıf fa k 'k' · f 1 den itibaren intihap devresinin Muhalif meb'ualar fesih ıç' in 

ikl
. ki.,ı· bı"r bela~ cılanasıı:ıa 1STANBUL, 5 A.A. _ Dün ec. sı aa arının tah_sı~at. ve ın . u usıy , · r ı ı ı vermış ır. . _ . . . . " h hl h ki d k ı~ h prensıpte toplaıumştır. Bu suada, reylerın tasnifi hi başladıgıru bilclirmıştır. nediyorlar? 

ıi olmak için başka bir eğlen şehrimize gelen Yunanlı güreş- arcır~.starı 
1 

a tın_ aakı a1yı . a: . . . f k Ç . b k .. .
1 

. . 
1 

nın mu ace en muz ere erını Birisi müstemcr ve müsteker tam bulmuş ve reis paşa netice Geçen intihabat esnasında Muhalif meb'uslar intiha-
ıerınc gıtınıııler, a at o- çıler u a şam gureşçı enmız e istediler olu_ şudur_. D_ a_irei intihah_iye fa- yi şöyle bildirmiştir-.· tanzim edilmış· olan defterler bın tecdidi karan miinasebetile 

ayri ile arkadaşlarının ora karşılaşmışlardır. Müsabakalara · ı ı h '- M I k '--Uk alktı.. a ~yet crı, ıstıra_ at, tetı<~kat ve ~t _a, e~eny bugünkü vaziyete göre tashih bir ~y söylememektedirler ·-
la geldiklerini görmüşlerdir. başlanmadan evvel her iki taraf saıre gene teşkil __ a·t· ı esası ye ka- . .- Tecdıdı ıntih_ ab_ at takri_ri ve tadil edilecek ve yeni harfler Fethı Bey bu noktada bir fikri 
Bu iki ki-:i oradan da çık- tan samimi nutuklar söyleruniş Meb'us tahsisatlarının tenzi- k b 1 tt 1 d 270 k 

ı . dir b k . . . Ene dair olan layilıanın madde nıınun. a u. e ıgı esas ar ır. l ı~ın zat reye_ ı~tıra - etmı~- le vazılması için biltlmum me- olmadığını beyan etmiştir. Ağı 
• ar ve İkbale gitmişler - ve mutat ayra teatısı merası- Tatil faalıyet, altı ayı teca- • tır. 269 zat, takrın kabul edi- murlar ve mtıallı'ınlerin muave- og-lu Alunet Bey: 

"' lak H · ·1 kad lan · r1m tır leri, reye konup ta kabul edi-"'0 ayrı ı e ar aş mı yap IŞ • . • lince ilk alkıs Yusuf Akcora vüz :~mek i.izere ın:c~i'.!i _a~i- yor: ~ir zat. ta. sonradan gelip neti temin olunacaktır. ..-. Ben bu hususta bir şey 
illede gitınişler ve orada Os- İlk maç horoz sıklet Zeven- Beyden başladı Layihanın -he- . İkıncı prcnsı?., meclı~ı ~lının r:yını verm_ıştır. O .da kabul e- t 'h d f ld _ soyliyemem ... demiştir. 
n ile Hamdiyi yakalayıp döv nis Yorğos ile Burhan arasında nın kararına mutevakkiftır.. dıyor. Meclıs eksenyeti mutla- • .b. nTt~. akiI? ge~enh e a of udgu Ankara meb'usu Talat Bey 
r_e_ başlamıslardır. Polisl_er yapılmış ve giire_ş çok heyec_aı:- yeti umumiyesi kabul edildik- digcr memleketlerde,. diger ka- kası 159 reydir. 270 rey ekse- gı ı ur yenın er tara ın a Fesh' ı·u· . 

il N d Z ten sonra is0 tekra alkısl ' · ·· d ıl k - ın zumunu ıcap e· şınciye kadar Osman e lr olmuştur. etıce e evenrus ' ~ • 1 ' ayan nunu esasilerde oklugu gibi ic- riyeti mutlakanın çok fevkinde aynı gun e yap aca tır. den sebe le · b'l d· - · · · 
.ındi };aralanmıslar, fakat mü Yorğos puvan itibarile hükmen lar, Yusuf Akçora Beyle Eı:-zıı- ra vekilleri heyetinin davetine dir Binaenaleyh takrir mecli- İyi malumat alan mahafil ge- b' ?. lrı ıkme ıgım ıçın 
a 

· 
1 

d · d ka 
1
. .,~ d'lmiştı'r nım meb'usu Aziz Bey oldug- u h 1 k d - . ·. . . '. . lecek M ı· .· b lk' d ır şey soy eme te mazurum. vız er e kaçama an ya - ga ıp ı.,,.n e ı · . mu taç o.ma sızın ogrucan sm ıttıfakile kabul edılmıştir. ec_ ıs:n e 1 e_ m~~- Meb' h · .. 

ınıslardır. İkinci maç Zamut Savas ıle görülüyordu. doğruya vakti muayyeninde ic- (Alkışlar) tan evvel ıçtıma edebılecegını f us ıa_.sısa~ tenzılıne 
E 

· .. . k · g· k · · Adn <l yapılmış ve Bundan sonra KabutaJ· kanu- · 'd" 13 .. .. tahmin etm kt d' tara tarım. Butresınde tasarnıf ınıııoniı mer ezı ır ecının an arasın a tıma etmcsı ır. uncu madde- Saat on be" buçu.';u geçiyor e e ır. yapılm · ~d b' d 1 . 
;ı a 1 · 

1 
d hal dli Adr. 'tı'barile galip gel nıın üçüncü maddesine ait tef- · . 'h ld - .. "' y - eb' .a • ası ıcap e en ır ev et ıı zı ı sıma arını er a ye .an puvan ı nın metm sarı o uguna göre du. Kazım Paşa ilave etti: em m us namzeuen b' 1 di-. b . 

e tevdi etmiş, karar hakimliği miştir. Yunanlr güreşçiler. ~d- sir maı:batsmın müzakeresine meclisin faaliyeti te~riiyesi ye- _ Keyfiyeti bugün hükume- Ankara 5 - İki üç hafta i- :~ p~~ arı::: ve~. ~ ~aı:;11s'.~ 
ı.7 te\'kiflerine lüzum görmüş- nanı alkışlamışlar. ve k~ndısıne geçildi. ni meclis gelinceye kadar de- te tebliğ edeceğiz. Yeni meclis çinde yeni meb'us namzetleri- saı't ~o ttur.bulız en b' mu 
tiir. hır' madalya vermışlerdir. Ecnebi mütehassıslar. vam edecektr k d . . • . · t b' dil . . . . vazıye e unan ır çok . . • . . . .. .. toplanıncaya a ar meclısı alı- nın es ıt e mesı ve nısan ıpti devleti b'l b' 1 b 

Çolak Hayri ile arabacı Ham- Üçüncü olarak Muzaffer ile Aydın meb'usu Mazhar Bey Meclısı alının bu tun salahi- nizin bütün hukuk ve salahiye- dalarında namzetlerin ilam muh kada e:ıı ~ e me ~arma u 
.ı:a, otelcı' su··1eyman, otelcı' Hu"- Esat arasında gayet heyecanlı söz alarak tefsir mazbatasında- yeti 1:eşn'iyesı'nin yeni ı· . . ·ı 'f . d d . t ld' B .. k" ı· • r t sısat vermıyorlar. mec ısı tJ ı e vazı esıne evam e eceg· ı eme ır. ugun u mec ıs aza- M ı 1 d 
se · ed'lmi b" lmıştıı· Neticede ki mutlak ifadenin bir muvaza- ı· k d' · · · hl"f emur arın maaş arm an Yırı tevkifaneye nakl ı ş- ır maç yapı · ge ıp en ısını ıst a ednceye tabiidir. sındarı yarısının değişeceği ri- l·"-
l~r~r. Çolak Hayrinin üzerinde berabere lcalmışlar<lır. aya meydan verilebileceği ihti- kadar devam etmesi zarureti Bugün müzakeremiz hitam vayet ediliyor. ~~1- uuaMt yapmasınaldıa tı:raftar_ d:_-
bırı muştalı denilen neviden ol- Diğer Yunanlı güreşçiler a- malini ileri sürdü. Ezcümle de- vardU" b 1 - p . ·- .. gı ım. eınurun gı daımı 
rn k.. ralarmda siklet yüzünden ihti- diki: T ; ·ı· · le u cıu. azartcsı gunu saat 14 Bunlardan bir kısmı valilik- mesai mukabilidir Halbuki me 

a 112ere iki tabanca zuhur et- . C§K~ atı esası_Ye .a.nununun te içtima etmek üzere celseyi ta !ere ve diğer bu gibi mühim va- buslarmki böyle de-ildir · 
tniştir. Osman ve Hamdi teda- laf hasıl olduğundan maç yapı- tehas!~ıı~~;eıı~~~~~m ;:k~: n;,~~ di~er bı~ ~a?desı ta~ faaliyet ti! ediyorum. 1 zifelere tayin edileceklerdir. Yeniden mebuslu~wn hakkın 
vi altına alınmışlardır. iamamıştır. muddetını bır sene ıc;ınde altı ANKARA 5 AA _ Büyu"k Her halde ye · ecl' · ehr da h' b' d" .. 
--------------..,...------- • · · mm ısın ç e- ıç ır uşuncem yoktur." , 

7 /31931 Cumart..ı hdınW. 

~!3/931 Pazar ırketı. 

<ı :J / 931 Pazarı~ 
kadınlara 

10/;11931 Salı 

trlıtklerc 

12f3/9JI Çi!lAmtı. 

\adınlır& 

lt/3 !)JJ Pcr~cm e 
erkck!, rt 

fstanbul zat maaşlan muha

't:heciti ğinden: 
1 

- Mütek, idin. Eytam vf' ,._ 

Mütekaidin ve Eytam, Eramil ınaaş günleri 
~-ultanahmk~t da Eylp Samııtya l\asımp8'a Haydarpaşa OskOdar Be11ıtt ... 

Askcıf ıebüa11 

Millklf9 • 
ı\sked .\ilesi 

Mtilklr• • 
iını ye ıclı:ıüdü ff eyfdl 

Asice!! tckatidl 
Müfkiye • 
Aikerl ail.sl 
Mülki•c • 

ı\.sked ıekauılü 

Mülkiye • 
Askeri ..... 
MU!kı v • 

ramiliıı ınart 9jl illi mayıs 9Jl 
üç aylık maaşları baliida göste
rilen tarihlerde bilumum sı.:aa
b"tca tecliyey,. h:ıslanacaktır. 

uan ya . n ya lr. d.ın va le. dan ya L d d -,-
·0001 104.10 38001-38150 · ., •n }L le ııı yı. k dan ya le. 
6501- tı6~ 32501-3"575 :0001-40JOO - 1501 - 21750 1!8001-28400 33001 ~1400 48001 48300 

8001 8Jso 600 
- .8001-28150 1'~)01-190:\() 18001 - 18150 22501 - 22650 <>6001 ·26150 

- ;! l - 36200 4250 - -5001- 5250 
32001

_
32100 

l-42950 !tt.JOOl - 20250 2tı001-265;,0 JOOOl - 30b00 45001-45500 
SOl- 6l0 

4501
_ 

45
"

5 
2900l - 2<J200 lll~OI - 29560 16001-16300 21001 --21250 25001 · -2521>0 

- 4001 - 4080 2501- 2510 2001- 2060 0001- 3040 3501- 3550 

10451 !0750 38151 J8JOO 
6651 - 6750 32576-32~00 

8351 - 8650 36201 - 36525 
5251 - S4 -o 32101 - 32~ 

40301 - 40550 21751 220\lO 
28151 - 28300 19051-19100 
429.51 43400 20ı51 - 20500 
29201 - 'tQ.J50 19561 1%50 

28801 28&JO 
18151 18300' 
'.<6551 27050 
16.lOl-16600 • 

33401 -33800 
22651-22750 
J0601-31200 
21251-21600 

48301 -48550 
26151-26250 
45501-45950 
2~201-25350 

Beyotl• FatUı lflertu 
dan yı tr. dan ya t. dan ya le. 

52001-52200 17001-17400 JOOI- J400 
14001-14200 10001-1000() 2001- 2'20() 
50001 -50250 14001 - l 4SOO 1 - -ıoo 
13001-13150 aooı- s.m ı- ,11)() 
1500- 1550 1001- ili() 29) 

52WI - 524-00 174:>1-17700 3401- 3700 
14201-14350 10201-10.ıoo l201- 23'.l'.1 
!0251-50500 14501-14950 401- 80:> 
13151-13300 8301- 8500 301- 110' 

10751 1\1950 38JOI 38550 405'il -ıo&JO 221)(.)' :h?JOO 
6~51 69'i0 8301 28400 

2s:o1--ı11ı,10 33801-34350 48551 - 411900 52401-521.00 17701-17980 3701- J9so 

8601 9050 :ıo.ıoı J6 ~00 

5451 5oso 

2 - Maaslar balada gösteri
len N.o sırasile bizzat sahibi ma 
asa "cya ı-esmi vekillerine tedi
ye edill'cegirı<lf'n aünii haricin-

4.3401 -43900 20501 - 20850 
(29351 --29680 

de beyhude yere müracaat edil· 
memesi. 

3 - Maas almağa müracaat 
eden zatın ictimai mevkiı ne o-

18JOI 18525 112751-22990 26251 ·26450 14351-14460 IOJOl-10400 2301- 2500 
27051 -2767~ .11201 · 31960 45951-46450 50301-508.?0 14951-10300 dOI . 1220 
16601 16960 21601 - 21750 25351-25500 13.'JOl-135W 8501- 8650 001 - 860 

!ursa olsun nwn~ra almağa vellan edildiği veçhile şubelerce 6 - Kasunpaşa şubesinden 
sırasını beklemege mecburdur. . . 

5 _ Yoklaması yaptırmamış tevzıatın hıtammdan liOnra mer maaş alanların maaşları Beyci· 
olanların maaşları evvelce de i- kezde verilecektir. lu ubesince verilecektir. 
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PERTEV 
})iş macununun 

~ ""-/Drı büyük v11fı mümeyyizi: K ·
-.ı JFiay IUplerde olu•a ve fenni bir dit 

mac:unu olarak ihzar edlli~idlr. 
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Satılık Eczane 
Beyoğlanun en lflek ve mühim 

bir mnkllnde bulunan bir eczane 
acele saahknr. Beyoğhıada Atı Ha
mllDlnd• ErtuRrul Eczaııeıılne mü· 
ncaat. 

HIZIR 
Yangın söndürme makineleri 
Sahibi : Hallı, Galata tılcl QfJm
r/Jk caddtıl Sava Han No 7-8 
Tel~on &godlu 1-1.J'l • 

c:s:a:ıı -.: ..... -~•::-..-=ıı=ıı::ım::: 

Dr. Süleyman Sırn 
Dahili hamlıklar Alemdar ,'ıhhaı 

Yurdu. ( "umıdJn başka 

her gilıı 

Dr. HORHORUN1 
Belsoğakluğu · Frengi odemi iktidar 
ıe<lavihınesi. Reyoğln 'I olı:atlıyan yı
nınd• Melı:tep sokak 35 Tel 3152 

lJugum '.: .... uın nll~Uılıklan 
mııtebaasısı 

DOKTOR 
RIZA ENVER 
Cağaloğlu Emniyet sandığı 
karsı~• No. 37. Tel 2.2nll3 

rı. Dr. Ihsan Sami 

1 Uksürük Şurubu 
Öksürük ve nefeı darlığı için 

pek ıeslrlı ilAçor. Divınyolu 1 'ultan :"ılahmuı ıürb< li 
• No. 189 ___ .. 

Dr. A. Kutiel 
Cil~ Frengi, Beltogııklutu ve 

ademi iktidar muayene v< elektrik 
aeda"flhanesl Kıraköy Börekçi !ırnıı 
•rasında No. 34 

... .-&Hi11ın 

la ant teliNda mllcebbez, hali 
nehbane •e istirahate muhtaç bu• 
hınanlarla humma n rubl lıaeıılıt

ı.n lı:arşı en mülı:emmel tedavi 
JUMIL Vlyanıya 45 datlhlık bir 
mesafede fevlıllde bir orman lise· 

Tinde lı:ain ve dön tabibi mevcumır. 

Fiab: 19 Avusturya 
şilininden itibarendir. 

lsıınbul asliye ikinci ticaret 
mıbteattsinden : 

Mablı:emecc mukaddema iflblannı 
tarar verilen iaıınbuldı Mısır çarşı
mun Tıhtakale clbetlndelıi kapıaının 
dıf tarahnda kağıt dcarelile mefgul 
Aron ICobın Hayim Pileıof masası
DJ8 tedvir edecelı: kl!i para mcv • · 
olmadığından icra ve mas lı:anunu

nun 212nci maddesin• tevfikan on 
gün zırfındı masayı tedvir edecek 
lı:lfi miktarda para yannldığı halde 
masanın kapaulac&IJ gazeteler ile 
llln olunduğu Ye müddetin dahi 
muror eyledlıt haldı esbabı mıılup 
tarahndan bir gtloı müracaat vuku 
bulmamasını binaen masanın kapa
nlm11ın• mahkemece karar verilmif 
oliııağla keyfiyet illn ohınur. 

Fatih icra memurlutundan: 
Muhittin, idris, M1111, lımall, 

Mehmet Emin efendilerle Zeynep, 
Hatice, Seryer, Emeıullah Hanımlı
nn şayiın muıasurıf oldukları oo· 
kapanında ıtla mada zeyrek cadde
sinde 82 atik vı 90 cedlı köte ba
tında ve üztrinde bir oda n bir 
bıll aynca kapıyı muhtevi bir bap 
dölı:kAııın izale! şuyuu zımnında fu· 
ruhıunı karar verilmiş ve nisanın 

15 inci çarşamba günü saat 15 de 
aleni ırıtırmısı icra !Dlınacatından 
talip ol&Dların kıymeti mubammlnul 
olan 1500 liranın yüzde onu nilbe• 
tinde pey akçesi ve 3 i • 1500 · dosya 
numarasını müsıashiben müracaat 
eylemeleri lllr. olunur-

Mlr.LIYET CC;\IA ıi ;\lART 931 
- - - - - - ~-- . - ·-

Merkez actnta :<ı Galata küpril 
Ba~ R. 236~ Şube Acentesi : 
Sirkeci Kübilrdar ude hını 1 
2740 

lzmir sür'at postası 
( Cümhuriyct) vapuru 8 

mart pazar 14,30 da Galata 
nhnmından kalkarak lzmır·e 
gidecek ve 
gelecektir. 

Vapurda 

çarşamba ~abahı 

miıkemmel bir 
orkestra n cazbant mevcut
tur. 

Bozcaada postası 
(ERECLl) npuru 8 Mart 

pazar 17 de idare nbnmından 
Gelibolu, Upsekl, Çanakkale 

lmroz Bozcaadaya kalka cakar. 

icra edilmekte ulan kanalir.a. yun anıeliyau 7 mart 93 l tarihin · 
den itihaarcn Tahtakalede Tuınruk ve B;ılkapanı ıokaklarınn bil

cümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunaca~1 ilan olunur. 
* •• 

lstanbul Belediyesinden : Sahibi mechul bl.r volispit ve Enver. 
efendiye alt bir gaz solıa.;ı ilan tarihinden itibaren 15 gün zar
fında bilınüracna kaldırılmadığı takdirde aleltısul bilmiizayede 
saalacajtı ilftn olunur. 

• • • 
Yükselt kaldırımın parke)e tahvil ve tamiri içın kapalı ıarl 

usulik yapılan münakasasında tenzilAt encümenince haddi layı

kıoda görülmedi~inden 12-3-931 perşembe giinii saat ı+.~ ta 
pazarlıkla ihale edileceği ilan olunur. 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

ı ··- 25-2-931 tarihinde münakasası yapılan 35 kalem co.ayı 
nbbiyenin satın alınması pazarlığa çevrilmiştir. 

2 - pazarlık 9-3-1!31 tarihine miisadif pazartesi günü saat Raspa -;e boya işçi
liği mOnakasası 

Türkiye seyrisefaln idaresi 
vapurlannın kazan ve aksa
mı saire raspa ve boya işçi

liği ~artnamrsi mucibince bir 
sene müddetle ve açık mii· 

naka'a lle talibine ihale edi
lecektir. Kat'! ihalesi 16 mart 
931 pazartesi giinü saat 16 
da icra kılınacağından talip
ler şartnameyi görmek için 
her gün ve münakasaya işti· 

rak için tarih ve saati me:ı

ktırdıı münakasa hey'etine 

gelmeleri. 

1 
15 te yapılacakar. 

3 - itasına talip olanlar jandarma inıal!thaneslne gelmeleri. 

SOÇETA IT.ö..L YANA 
Dİ SER VIST 1'-' ARl'IThll 

AFROD1T va
puru 12 mart 

perşembe (Na
poli, Marsilya 
ve Cenova) ya 
gidecektir . 

ATLANTID vapuru 1 ı mart 
çarşamba (Burgaz, Varna, Kös
tence, Sulina, Kalas ve lbrailc) 
ye gidecektir. 

ASUNZIONE vapuru ı 2 mart 
perşembe (Köstence, Odesa, No
vorosisk ve Batum) a gidecektir. 

TalsllAt için Galatada merkez 

nhtım hanında umumi acante
ılne müracaat • Tel: P.eyoğlu 

771 • 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalas alanda Natta Nasyo
ııal Ttirklş turist acenalye 
Telefon Beyoğlu 3599 ve ya 
Tokaclıyan karşısında beynelmilı 
yataklı vagun kumpanyasıua 
Tel: Beyoğlu !330 ve yahuı 
btanbulda Emlnönündı lzmr 
eokalJııda 8 Numarada acente 
nklllne müracaat. 

Tel. lstanbul 776 

Ticaret işleri umum müdür 
lüğünden: 

----·-' Devlet Demir ·---·- yolları idaresi . ilana~ 
1-:1. P. !\1ağazası müdiirlüğıinden: 

idaremiz i~in pazarlıkl a mübayaa edilecek olan (Hırdavat, de· 
mir, elarabası, mutfak levazımı, yağ, fırça, çalı süpürgesi, elek
trik malzemes~ kopya k:ladı, mukan a \c ,a;rc gibi) ( 85) ı,alem 
mııhlelifülcins malzemenin (9-3-931) pazarıc,i ıı;limi par.arlı .l"ı icra 
edilecektir. Malzemenin nıü!rcdat cetveli mnğaza d:ıiresinL· talik 
edilmi9 olduğundan görmek ve izahat ;almak isteyenlerin ( cumar
tes~ pazar) giınleri mağa:la mübayaa kısmına müracaatları w tek
llfatta bulunmak isteyenlerin de pazartesi ~ünü nihayet 'aat on 
bir buçuğa kadar tahriren tekllfamı bulunmaları ve yerli malı için 
teklifatca bulunacakların nümunelcrini birlikte vermeleri ilan 
olunur. 

lstanbul 
kasındanı 

ziraat ban-

İhsan Bey kerimesi Ayşe Saliha hanıonın borcuna mukabil temi
nat gösterdiği. Kartalın Başıbüyük kariyeslnde Kariye cıvarı mev
klinde Temmuz 929 tarihli ve 3 rakamı ebvaplı tapo sene
dinde muharrer şarkın Bakkalköy tariki şimalerı Pınar ala gar
ben Narlıdere cenuben Süreyya paşa çiftliği ıle mahdut 930 dö
nümü havi bir kıt'a tarlanın tamamı borcun verilmemesinden do
layı sanlmak üzre bir buçuk ay mü.:ldetle açtk arttırmaya konul
muş idil Bu müddet zarfında ta!İp çıkma ıtından 20 giin müd
detle ikinci arcnrmaya konulmuştur. Talip! rin ihale günü olan 
26-3-931 tarihine mıisadif perşembe günıi ~aat üç buçuğa kadar 
Bankamıza gelmeleri illln olunur. 

Haydarpaşa Emrazı is
tilaiye hastanesi bas
tabipliğinden: 

Aleni münakasa suretile miibayaa edilecek 40 ton maden kö
•ürü hakkında yevmi münakap olarak tesbit edilmiş olan 5 
mart 931 tarihine müsadlf perşembe günü müracaat eden talip
ler huzurunda icra kılınan münakasa neticesinde son verilen fiat 
galt görülmüş ve münakasanın bir hafta tehirine karar verilmiş 

ve yevmi münakasa 1 Smart 931 tarihine müsadif perşembe gününe 
talik edilmlt olduğundan talip olanlar mezkOr günık! saat 14 te 

Galata Kara l\lu,tafa paşa sokağında kAin lstanbul Un.111 abli 
sıhhiye merkezinde müteşekkil komisı'ona müracaatları nan olunur. 

MiLLiYET 
MATBAASI 

Avrupadan getlrdltl Tahta Hurufatla Büyllk duvar 
Afttlerl yapar. Her mDcsscaeye elverişlidir. 

Veni seaenlu Kazanç Defterlort ncfts surette basılmıttır. 

Mecmua, gazete, evrakı matbua, fatura, mektupluk k!t,a 

Katran Hakkı Ekrem 
·- --- --------------- ---------- - ----- -

••••••••••••••••••••••••••• - Azizim çoluğu çocuğu almış höyle nereye koşu~orson? 
- Nereye oldcak ayakkabı almıya •. 
- Öyle iıe rn şık, en sağlım ve en ucuz satan C:: 

A M"fR"A"[ i s f ~ +•••• Kundura maOazasına gidiniz ••••• ı - ;= 

Büyük Tayyare 
Piyangosu . 

2. Net KEŞİDE 11 MART 1931 DEDiR 

BüyOk ikramiye 
35,000 liradır 

Ayrıca: 

ve 

15,000, 
10,000, 

12,000, 
8,000, 

Liralık ikramiyr 
• 

25,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

Müfettiş namzetliği 
müsabakası 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
S; nisan/931 pazargünü sabahı Ankara veİstanbul Ziraat 

bankalarında saat 9 rla açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze
di alınacaktır. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık ile se
yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye ve
riliı. 

İştirak için evvel emirde lktısat veya Hukuk fakültelerin
den ve yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mekteplerinden 
birinin mezunu veyahut son smıf müdavimi olmak lazımdır. Di
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müesseseler
de en az iki sene hizmet görmüş bulunanlaI'I"" da müsabakaya 
dahil olabilirler. 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından a
lacaktan şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 3 ı mart 
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne biz
zat :ıeya _mektupla müracaat etmiş bulunınalıdırlar. 

Kitap tab'ı 
Yüksek baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
Yüksek baytar mektebi İçin tap ettirilecek emrazı hariciye ve 

teşrih! feres kitaplan münakasayı aleniye ıuretile ı ı marc 981 
çarşamba günü saat 14 de ayrı avn ihaleleri icra kılınacağından 
tallp olanlann şeraitini görmek ve yemi ihalede de defterdarlıktt 
müessesaıı iktisadiye muhayaa komlsynuna müracaatları 

Tütün ~ inhisrı umumi 
müdürlüğünden: 

Nümunesi veçhile 500,000 adet kabartma zarf pulu bastınla
caktır. Taliplerin ! 1-3-931 cumartesi günü saat 10,30 da Galata'
da mübayaat komisyonuna müracaatlarL 

KREDİ LYONE BANKASI 
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Ecnebi 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bank; Kommırçiyalı 
ltalyana 

8el'mayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Lira!) 
TravellarA (Seyp'tt1 

çekleri) !:dlar 
Liret, frank, İngiliı lira 

•eya rol&n frank ol ara 
satılan bu çekler saye.sn 
nereye gitsenb: paranızı 

mali emniyetle taşır ve 
ı:aman isterseniz dünyanı 
her tarafında, 'l&hirde, o 
!erde, ,·apurlarıh, trenler 
bu çekleri en küçük te!li 
çio nakit makamın:h kol 
ylıkla istimal edebilirsiıı 
Travellers çekleri h:ıI<i 
sahibinden ba~kı kimse 
lmlııaamayacağı bir şekil 
teıtip ve ihta~ edilın!~tir. 

ORIENTMARE 
AGENZIA ITALIANA 

MARITTIMA 
lstanbul • Napoll - Marsllyo 
Cenova ırmnda 15 günde 

muntazam posta 
lıalyon bandıralı • EMIUO 

RANDI • vapuru 15 Marta 
llmuımıza munsalıı Ye • 
Napoll, Li vorna, Marallya ve 
'la lçla emteli ılcarlye talımll 
eektlr. 

ltalyu budırah • FEDE 
ONE • 'Rparu 1 Nisana 
ıııanımıza auvualıt ve lıalyı 
lan için emteal ticariye tahmil 
cektlr. 

Cenova veya Muıilyacla 
ıoretlle her yer içlıı emıeıi 

dahi kabul edlllr. 
Tuna, lsıın bul, Marsilya vt 

nova arasında ıür' at 
kalyan bandıralı • FEDEL 

vapuru !IO marta doğru llm 
muvasalat ve ( Vırna, Burpı. 
tence ve Tuna • lçiıı emteal 
ye tahmil edecelı:tlr. 

TIJNA - AVRUPA HA 
M Mnın sonuna dogro 

za muv11alat edecek • FO 
vapuru Tuna limınlan için 
detin de Avrupa için emteal 
tahmll edecektir. 

30 ikinci tefria 330 tarihli kanan 
hükümlerine göre Türldyede iş yıp

mllğa izinli bulunan ecnebi şlr,eı
lerinden Fransız tabHyetll ( Par!Q
mıri L T. Piver • parfumırle L 
T. Piver ) anonim şirketinin Tür
kiye umumi vekili haiz olduğu se
lıhiyeıe binaen bu kcrre müracaatla 
tirketin Türkiye umuınt vekilliJ!ne 
şirket namına yapıc•ğı itlerden do
ıacak davalardı bütün mahkeme
lerde davı eden, edilen vı üçüncü 
phıı sıfaılırile hazır bulunmak üzre 
Fransız ıebaaıından Mösyö Jak Ro
ber Tardifi tayin eylediıtni bildir· 
miş ve !Azım gelen vesikayı ver
miştir. X:eyfiyeı kanuni hükümlere 
muvafık görülmüş olmakla illn 
olunur. 

Telefon lst 3911 - 2-3 Kitap kısmı . 1 
zarf, kartvizit tab'ını deruhte eder. 

1 
Anonim şlrlı:eıl 

tamamen tediye edilmlf sermaye : 408 Mllyoıa 
ihtiyat akçesi: 800 .Milyon 

Fazlı rafsUlt için Galıta'"' 
yan Hanında 8 üncU lııdll 

acentalığına mlln.cut Tele 
yoğlu 227 4 - 5127 5 Üsküdar Jstınbul Alancı icra 

Dalreıılnden: 

Bir mabtOmu bihin temini isıifısı 
zımnında mahcuz ve parayı çevril• 
meıl mukarrer bulunan mamul sao· 
duka abide ve sair ııtlır 11-3-931 
tarihine müsadlf çarşamba günü saaı 
ondan 12 ye kadar Üsküdarda Yeni 
Cami artasında Yucf Şeytaaidlı 
Efendinin lafçı dükktııında açık 
anırma suretiylı satılıcağındaa llilp 
olanların mahalli mezlcarda hazır 

bulunacak memura mUrıcuı eyle· 
meleri llln olunur. 

Evkaf Umum Mü
dürlüğünden: 

DuCll!ünun fen falcültesl deniz hay 
vanan laborııuvan (Akunrym) kışlık 
bahçesinin İnfaat ve tamiraa kapalı 
zarf usulile münakasaya vazedllmifılr. 
Talipler feraiti anlamak üzere her 
gün öğleden sonra inşaat ldarealne 
ve ihale tarihi olan 7-3-931 cumar
tesi günli saat ondönıe idare encio 
111enine müraa•tl•n 

Balıkçılık mektebi mü
dürlüğünden: 

lkasat Vekaleti balıkçılık müfettişllğl.nce bir moıör mübayaa 
edilecektir. Otuz beş kadem 

1nılünde vasad dokuz mil sür'ati olan 
bir motörü bulunanlardan satmak isteyenlerin her gün saat on 
birde Galatada deniz ticareti müdürlüğü binasında balıkçılık mü
fettişliği. dairesine müracaatlan. 

İstanbul ziraat mü
durlüğündenı 

lktısat v~Aleti celllesince tap ettlrilecclı: olan 150-200 formalık 
Buroşür vo mecmuaların kapalı zarf usıılile taplan 6 mart tarihin
den itibaren 20 gün müddetle münakueya konulmuştur. 

Yevmi ihala olan 26 mart perşembe gün Defterdarlıkta mahalll 
mahsusunda saat 15 te ihalesi icra kılınacağından talip olanlann 
şarınameyl görm~k üzre Jıtanbul vilayeti ziraat miidlri:yetine mii-
racaatlan lltn olunur · - -

; 81 Kinunucvvel 1930 tarlhlndılı:i blllnçodaa 
Mevcudat 

Veznede ve Bankalardı mevcut nukut FL 1,314,581,180 111 
Cüzdan ve müdafıal mllllye HDedau l '503,259, 548 55 
Teınlnaıb avanslar 412,141,197 M 
Hesabııı carlyı ~771,llW,028 119 
Eaham ve tah "flltn mevcude ( ulıaıa, boa- ... 198,306 511 
uhvl!Aılar ve rantlar ) 
Muhtelif lıesabat 642,472,875 81 
Emlak 35,000,000 

Jr. 15.682,96!ı638 27 
ıJll,.

"•deılz mevduıı .,. senedar 
Hesabıtı carlya 

PL 5,713,7Cll,23CI 7t 

Badettah&ll vaclbüır~~ lmab& 
Pollçalu 
V ıdell senedaı 
Muhtelif besabıı 
Senet sabıkanın • kir .,. aru • heulıı hütoesl 
Muhtelif lhtlyıı akçeleri 
'l"emamen tediye edllmlf _,.. 

6,878,742,871 83 
251,844,738 118 
886,272,505 52 
525,313,406 87 
713,108,~ 88 

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

l'r. 15,682,962,638 t7 
Mecllll idare relsı 1 MUdürü omomllar 

Baron Brenkır R. M.- E. !abra 
Merkezi, Galıta K:uaköJ Talefoa B. O. nıır - Şubeal Sultan HllDllll 
Telafoa. la. 1117 - $ıllıealı t.dtıaı cıeıldetl No. 888 Teldoa B. O. 1811 

SAK 1 
fORI ÇIFTÇIS 

Aldanma, inanma, kin,.-

.... 
lerce flfenk aled fi 

köylere kadar dalınlınJfPl· 
velıill : Yenl poıtabane : S 

PEHLiVAN ZADE 


