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HUSHASI 5 KURUŞTUR 

tütünleri .. Amele • • • 
mız ıçın 
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ı • 1 ulıllcde : 
l - 'Yıld•z v• mctrntlyet. 
2- h• •• lııarlcl haberler 

S ilacı b&btlcde: 
ı - Mayııta sayrı tttiibad.tlle

,. bonolar tevı:I e-dllecek. 
ı 13 aylık t11ıkvim nasıl 

ol11c111k 

3 - l&taubıalda tinıdlye kad::ı.r 
kaç bina yazıldı 
4 llacl aalılfd•: 

Felek, 2· <ilbhi bahloler 
2~ l,.amdl bey ve mlzc· 
ler, S· Hlk&ye, 4- Roman 
5 inci sahifede: 
Sınem11 Al,.nıi 

namzetleri teshil 
Daginlerle 
müzakere 

Kurultay 
Bu sabah saat 10 da 

toplanıyor 
ANKARA 9 (Telefonla) -

Kurultay yarın saat onda top

Vaatf Bey 

lanacaktır. Ocak 
lann Halk fırka
sına intikalini İz 
mir meb'usu Va
sıf Bey tarafın
dan kurultaya 
teklif edileceği 

ve bu hususta 
bir takrir verile
ceği anlasılmak-

dir. ····- -
Deniz müsteşarı 

Bulgar Kralının 
Ankarayı ziyareti 

ANKARA, 8 - Bulgar Ha
riciye Nazırı M. Bürof haziran 
zarfında buraya gelerek Tevfik 
Rüştü Beye iadei ziyaret ed"
cektir. Bulgar kralı ve kraliçesi 
Hz. nin buraya seyahati bunu 
müteakip olacak ve kuvvetli bir 
ihtimale göre eylulde vuku bu
lacaktır. 

M.Venizelosun oğlu 
lstanbula geliyor ~~!l!ll!l!!!!llT•IZ•All!!!!!!R--.. 
ATİNA 9 (Apo.) - Yu

nan başvekilinin oğlu M. Kir
yako Venizelos, paskalya 
yortularını geçirmek için ai
lesile beraber cumartesi gü
nü t tal ya bandıralı Stella Di
talya vapuru ile buradan İs
•~nhula hareket edecektir. 

Arkadqmuz Ahmet Şükrü 

B. , ııeçirditi bir kau netlcuin· 
de rahataız oldufundan, buııün 
"Haftalık Siyaıi icmal,, dercecli
lememiıtir. Muhterem lıarUeri
mize itizar beyan edem. 

l 

M. Hol.tat M. Anderson M. Rlvaa 

Bitaraf azanın iki 
hükumete cevabı 

Yeni romanımız: Köle .. 
İntikam, yangın h. ' ve ze ır .... 

"Milliyet" yeni romanı yann 
başlıyor. Okuyculanmıza yann 
dan itibaren yeni bir tefrika tak 
dim edeceğiz:. Yeni romannnız 
istibdat devrinde bir pa§<lnın 
kölesi tarafından oynanan mü
him rolleri tasvir leden alaka ve 
merakla okunacak bir qk, inti-

kam romanıdır. 
Maruf bir İngiliz: muharirrl

nin o devirde burada bulunarak 
aldığı intibalarla yazdığı eser
den naklettiğimiz bu romanın 
ismi "Köle .. " olacaktır. 

Yarından itibaren tefrika e
diyoruz. 
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Tahsin Pa111nın H•lıratı 

7 efrika !'t/o : 27 

MiLLiYET CUMA IO itil 

HARiCi HABERLER •• 
Romanyanın umumi siyaseti -

Kabineyi teşkil vazifesini alan M. Titulesko bu işi 
görürken bir çok müşkilatla karşılaşacak .. 

f .f~ifil~ '" 
Sanayi sergisi mera' 

simle kçıldı Vükela Hünkarın 
huzurunda .. 

Abdiilhamit, kanunu esasinin 
ilan emrini nasıl verdi ? 

Rahmi Beyin nutkundan: " İdealleri 

F k ı Z 
mize hergün birazıdaha yaldaşıyor 'e 

ır a ar iyaret Fransa . ~N.KARA.9 (A.A.) - İkin vaş hak yolu'la gi rcl iklerıJ1 a 
f k • d b • b .. k" AJ et millı sanayL sergisi bugün retle ve meserretle mü-a:ıet 

ev ın e ır u u- man nazırları Almanya-Avustur- saat 15 b~ç~ta merasimle açıl diyoruz. Cemiyetimizin de Paıa 
met teşkili için.. L d .d. •t•t" f k mış~rr. Mıllı ıktısat ve tasarruf lı ve tes:rli telkinleri saycS: 

'J remmuz 324 günü akşam tanm esası da Izzct Paşanın OD rayagı JyOr ya 1 1 a lDa arşı cemty~ti katibi.umumi~i Rahmi yerli malı şimdiye kadar l 
yaklaştığı halde henüz Meclisi Hüıik.aııdan aldığı emir üzerine BERLİN 8 (A.A.) _Alman P~RİS 9 ~A.A.) - M. Bri- Bey ~.ır nutuk ırat e~ış ve bu- ecnebi malladle beslenen 
vükelanın ne ıkarar verdiği hak meclise gidet'dı: dikte etmcsile nazırlarının Londraya gelmele- a°:~ ~e ~· ~.v~ arasında dün nu mu.teakıp sanayı erbabı na- ~ok kasabalanmızı .. da fetlıC 8 
kında bir arz vaki olmaımş, İ:ı yazılmıştır. r' h kk d Lo d B 

1
. muhım bır mulakat vuku bul- mma nat olunan nutuktan son ğe başlamıstır Mustehlik ---ı 

zet Paşa huzura gelmemişti. 1 a ın a n ra ve er mi "E h d p ra hazı bul B k'l ı· · · 
Bllllllft üzerine Hünıkir müııa- Hey'eti vükela ma-Latası hükümetlexi arasında cereyan ~uştur. . c 0 e aris., gazete r wın_ıayan aşvc. ı yer ımalrnm gitt ikçe istikra! 15 

"' etm kt 
1 

"k"I 
1 

. sı mumaıleyhanm son siyasi me Paşa Hazretlerı namına Adlıye zanınasma ya-dım e tmis 0Jı:: 
hip Nadir Ağayı göııderercık İz tı' le de'~'ab~lmd.u. 1a ~m.e eBnn ne selelerle ve bilhassa deniz mil- vekili Yusuf Kemal B. sergiyi Bu itibarla rliyebiliriz 'ı . ; 22 
zet p,..,..,.. çaır-++• sA~ .. u. İzzet "Rum l' 'l" ....... ı· · d cc en ıgL ı ırı m•"tll'. aşve 

4 

-,,-J· .. ~ • .., -" e 1 vı .. y .... .sc asesm c kil M B . .
1 

H~ . . zakeratı ve Ccnevredeki Fran- açmıştır. maim zaferi ayni zamanda 
Paşa telgrafnamelcri okuyor- coreyan eden af'ali ihtiliiliyeyc · nınnmg 1 e arıcıye na h · f d ANKARA 9 (AA) 'ki li ı.· ~ ( ' ı daha bi k . 

1 
. zırı M. Fon Cutius, 5 haziranda sız eyetı tara ın an takip olu- . . , . : ... - ı n- ze,,.anuzm vı; ınilll şuuru· 

ar, r anr vermediler ıniıtea ltk olup 8, 9 Temmuz ta Cheque s' d t d'l . 
1 

d' nacak hattı haıreketi tayın' ile cı mıllı sanayı sergısmın açılma zun zaferidrr. Iktıs:ıdi kuv• 
cevabında bulundu. Hu'·nka"r a- rihlerile muv" errehan el 77 r c ave e ı mış er ır - b ·ı ·ı g en Orad d k h . k d t · meşgul olmuş olduklarını ol- sı munase etı e mı li iktısat ve mizin başlıca sartlanndan Şe 
yakta duruyordu. Karşısında yetmiş yedi adet telgraf ve sa- gıT ha"k~ mıt. azır~naf. a 

1
ar kn baptaki istihbaratına atfen yaz tasarruf cemiyeti katibi umuınl de milli sanaviimizdir MiJG 

İzzet Paşa ve ben, sakit, beldi- ir muhaR"erat iradei seniyci mü lZ u uıne ıne mlsa ır o aca k s· Rahın' B ta f d . . . . . • !ardır ma tadır. ı . ı .ey. . :a ın an şu nu nayımızin ink isafı n isbetiJl)het 
Y?rdu~. ~ultan Hamit gözleri- JUk~elcri veçhile meyanei ben · "Ech d p · · tuk ırat edılmıştır d b ' h ı ~!" 
m sabLt btr noktaya rek.zederek, deganemizde yegan ycgan mü- Bu ziyaret esnasında İngilte .. 

0 ~ arıs,, ç-azctesıne ' . sa ~ce ır am ıtıac de m u 
bir müddet düşündü. talca ohındu. Hadisatı mevcu- re ve Almanyayı alakadar eden gore M. Brıand halı hazırda M.u~t_crem Beyfendıler! keb .~\maktan . uzak:;ışry~ ay 

Ne düşfı:ıüyoıxlu? Bir miid- denin esbabı daiyesini teşrihe meseleler hakkında samimi ve Avusturya - Alr:ınya mukave- Mıllı ıktısat ve tasarruf cemi Bugun memnunıyetle tesbtl <la 
det sonra Izzet Paşaya tevcihi muhatı ilmi filli hazreti Padi- dostane bir mükaleme cereyan lcnamcsini akamet~ uğr~ağa yeti geçen se.ne .A~karada ilk ~ebili~İ ?. ki bütün dü;ıya sa~ ko 
hitap ederek "kanunu esasinin şahi -0lan hal. ica1ımca zaman edecektir ve bu mukavele netıcelenru tah defa olarak bur mıllı sanayi ser ındeki buhranlı vazıyete Ye v 
ilanı benim zamanımda olmuş- kafi olmamasına nazaran esba LONDRA 8 (A.A.) _ M dit etmeğc matuf bir takım plan gisi açtı. Bu ilk sergimiz ümit·' men Tür· iyede milli s:J · ço 
tur. Bunun müessisi benim; bir bı mucibesi ayrıca ba mazlbata Baunning ve M . Curtius 5 hazi~ !ar hazırlamaktadır. lcrin üstünde bir rağbet ve ali müspet bir inkişaf içindedir· . 
müddet hasbellüzum meriyeti derdesti arz ise de mütehakki- randa Londraya gelecekler ve Nazırlar arasında aktoluna- ka uyan~rr.~ı. Netice.de. bi~ ;a- : te yerli m:ı.lın~ rağbet a~ni an 
tatil ecli1mişti. Hey'eti vükela- ıkillüzum olan sür'at hasıl ol- 9 hazirana kadar kalacaklar- cak konferanslaı:-da Fransanm raftan buyük şeflerunız, diger manda bu ınlcişafı da munı~ -._ 
ya gidiniz, bunları söyleyjniz mak için iki nüsha olarak lef- M. Tltulesko dır. n;erke:ı:I ve şarkı Avrupadaki taraftan sanayi erbabı ve müs- kılmıştır. ti 
ve ilam için mazbatanın yapıl- ofen takdim olunan mümza iki R da .. b LONDRA 8 (A.A.) - İngi zırai devletlere en ziyade maz- tehlik halk bizi bu sene de bir Muhterem Efendiler' lltva 
masmı l·r·->e ~ı·g- ırn· ı' teblig" e- krt'a mus" veddeyc tevft''-an vı·- l omanya geçen gun aş- !iz filosunu Al 1 . harı müsaade millet sistemin- sergi açmak için teşvik ettiler G . E: "" .... , "" ayan kabine buhranı az sayanı . n man su annı Zl- d . · .. . . : eçen <seneki sergimiı' · 
diniz!,, dedi. İzzet Paşa huzur- layatı selase müf' ettı'şı' umuml·- di!·k t d ··ıd· B kil -M' yaretıne ait tarihin henüz tcsbit .~vazgeçmek suretıle de olsa Işte bu gun açılma merasLIDmı f' . . k . . B 1 • a egı ır. aş ve tro- ruçha .. . 'f fl d' d' - .. A k 'k' . ırma ıştıra e tmıştı. u s . 
dan çıkıp gidince bana hita- !iği ik: valilere serian telgraf- k ' . 'f d edilmemiş olduğu istihbar edil n csasma mustenıt tan e- şere en ır ıgınız n ara ı met k' d 70 f r llıi 
ben

.""• ı· · "k ı· 
1 

. . knabes.,onun
1
• ıstı.a:ıın an. sonra, mı'ştı'r, Bilyu"k h ten L-ı· "Ik le.rden istifade hakkını bahşe- sanayi sergisi bu müşterek ar- ' . '.~ e . ı.rmanın .m. am~afletıı 

· ıncc LSı vu e anm maz- naıne er tastın ve kara:ı mebhu nen n teşk lı M T t ı k arp uÇ'l ' • 1 g k B d -- 5 I!~ 
b elin 

. . .' · 1 u es o - d ' • ._ ~ - .. . . rlm Pr1Pmiv,.cei7i hususunu tet- zunun eseridir. Bu sergi geçen orccc sınız. u yuz e 1 #::na 
a. tası g t:e hemen aetı'ri- sun sair vı'la"yat ı'le clvı'yeı· gay- ya tevdı ed ld F ka · I·.. "'m..,....,..nm- '" --'"· - '"..ı-~~·~?~~ b' f Ank <> ı ı. a t yem ıı:t"', -~ ~fara ... .ııl.giliz harp gemi- k:"k d ktJ. 0 k. · · • -•- ..ı,,h? müteka' ,. ma ır tara tan ara ser la,-

mz!,, emrini verdi .Mustarip ri miil'hakaya dahi tebliği tas- kümet te kil ,.rı;ı· · -•·· .. - · · . . .. • . ı e ece tr. sene ıne nıSOC!.'<. "'""'a • • . . . . . W!i,. ve me"'"" oldu " halind k . , ki . d ş • u • ba 1 llermı gorecek olan ılk şehrın mil bir mahiyet ve şekildedı'r Jıın sanayı erbabınca gıt 1tr 
.• r.-; gu en pc vıp oıunma a ıra ei seniyei sa h"r.. · --·•1r ae ışe Ş ar , K. 1 h w· · d · · -aşrkiı' ıdi Bana bu emri verdik ha:ıırcti Padişah! şeref!' •. .ı . . - Kfi~iın Rcmanya'nm dahili ' ıe veya ut ılhemshaven 1 ·r k 1 h tal w Bunu ı iktısat vekaletinin ve An aha cazıp oluşuna, dıgcr t . C 

ten conra salomın yanındaki yunıldu~u ~L.' • · .... uur ıtıu- siy;;;tinde bir dönüm noktası olması muht~meld~r. İn.giliz f~- ngı ız ra ının as ıgı kara belediyesinin maddi ve ma t~n da m.emlcketi~.izde yeıı' · 
ı{i~llADENIZ - " ' - ..... ya K,<!~:.ü'erıeabı icra la- teşkil edeceğini söyleyenler az !osunun bıı ZLyar~~ıı:e aıt. teklif LON?R~ 8 ~A.A.) .. - .. K'l'a- nevi müzaheretlerine ve sanayi im sa~ayı ~ubelennı~ kurul;,: t 
""""Ya çekildi:" PÖS1~~'" 1 ııru:cağı muhatı ilmi ali buyu- değildir Mironesco kabinesi gerek Almanya hukumctı ve ge lın sıhhı vazıyetınde gorulcn ea erbabının anlayışlı alakalarına na alamettır. Ncteklm bu•~ g' 

Meselenin bundıın sonraya ruldukta .ol bapta, bundan .bir kaç ay evvel iktidar rck Alman bahriye erkanı tara- lih eserinin devam etmekte ol- borçluyuz. Burada hepinize ce-1 ki sergimize geçen sene hiç ı~ ti 
ve Meclisi vükelaya taallftk c- 24 Cemaziycl'ahır 326 ve 10 mevki-ine geldiği zaman ömrü ~ı,nda~ memnu~iyet ve teveccüh duğu bu akşam resmen bildiri! miyet namına teş.ckkiirlcrimi ar sil .e~ilmey.cn. yeni sa.nayi. §~ .ı~t 
den safhasını İzzet Paşadan şu Temmuz 324 az olacağı söyleniyordu. HükU- '· ka. şılanmışt r. miştir. zederim. lerının. ~e ıştırak ettıklel'.'l!ll ~ 
veçhile işittim: İz.ret Paşa ira- Sadrazam Sait, Adliye Nazı- met parl2mcntodaki milli köy- J • ~uhter~m.Efendiler.~ . r~ceksıruz. l~te muht~:cm ~ Y 
deyi ald*tan sonra Meclis oda- rı Abdurrahman, Mecl isi vüke- lü fırkasının ekseriyetine istinatı frtışamaznunlarının Muğla' da yeni mek- Ideallenmızc her ~ bıra:ı: dllcr •. bu hayı.:Iı ve ~~spet il rd 
sına gitmiş, Sadrazam paşaya. laya meı:nur Kimi!, Harbiye ~~iyordu. Halbuki lıu fırkanın ! t k•fi h l ) ) daha y~laş.~yoruz. ~crlı ~~lı- c~leın~ husulund~ m~t:vaz1 
keyfiyeti tebliğ etmiş, bıma Nazırı Önıer Rüştü, Şı1rayı ıçınde de bir çok ayrılıklar var- ·ı eV 1 mU teme tep er 8Çl lyOr nın zaferı gunden gune kat Lle- hıssesl olan cemıyctımız fi~ 
rağmen meclis faaliyet g-Om- Devlet Reisi Hasan Fehmi, dır. Bittabi bu hal hükümcti ANKARA, 9 - Bill11t inhi- MUGLA, 8 A.A. _ Vilaye- ş~yor., ~erli malı J::ull~ın na cümlenizi hürmet~~ s~la , 
remiyor, tereddüt içinde boca- Harkiyc Nazın Tevfik, Dahi- zaiflettiği gibi zaten mali ve sarındaki irtişa meselesine ait timizde iyi bir Maarif faalieyti blr mıllı borç oldugu gıttıkçe ı1 ve MuhteremBa§vckilımız lıtla 
!ayıp duruyormuş, nihayet mec liye Nazırı Memduh, Maliye iktisadi vaziyetin de fenalrğı evrak, istintak dairesinde bulun d y . b"t .. b dimağlarımıza, ruhlanmıza yer dan da Ankara ikinci milli.~ te 
1
. . '-"tib' d"· k N "•eh t z· T' · . • var ır. enı u çeye gorc u se 1 . ..,. li malmd · 'hf f ' . . . . ak f'"1'1nd ısın..., me ... te etme su- azın .m me Lya, ıcarct Mironesko kabinesinin mevkiı- maktadır. Istanbul dan bazı kim . • . . .. CŞLyor ... er an ıstı a ı· nayı seırgısım açm şere ,... .. 

retile mazbatayı yazdımuş, Nazırı Zihni, Maarif Nazırı Ha ni kuvvetlendirecek gibi değildi. selerin istinabe suretile ifadele- ııe vıla~c: dahilinde koy kanu- la bahsedenlerin bile yavaş ya- 1 zc bahşetmelerini rica edet'iııt- la 
rruu!>ata hazırlanıp vükeli ta- şim, Erkinı Harbiyei Umumi- Romanyada başlıca iki büyük ri istenmişti. Hala cevap gelme nu mucıbıncc 11 mektep yapıla 
rafuıdan mühürlenince huzura ye Reisi Şakir. fırka var ki senelerden beri ile- diği için keyfiyet diln tekit edil caktır. Bunlarla beraber, vilayet 
gidip keyfiyeti arzetmiş. (Bitmedi) tidar mevkiine biri gelip öbürü miştir. dahilinde 118 ilk mektep olacak 

İzzet Paşanın bu arzı üzeri- T f" k gidiyor. Bu fırkalar da milli Bu ifadeler gelince müstan- tır. Her sene bütçenin müsaade-
ne hUZU1'a çağınldım, bir ta:af as tyeı aOUnU köylü ve ahrar fırkalarıdır. Fa- tıklık karar verecektir. si nispetinde mektep yaptırıla-
tan da İzzet Paşa mazbatayı a- A k d fi k . kat Romanyada fırka mücadele- Bu karar eğer lilzumu mu- caktır. Viliyet dahilinde ilk 
lıp getinneğc memur edilmişti. n ar a tas ye omıs- si millet arasında bir ayrılık ha- hakeme kararı olursa bütün maz mekteplere müdavim 7 ,836 ta
Çok geçmeden mazbata geldi, yonu teşkil ediliyor lini aldığından, geçen sene tek- nunlar yeniden tevkif edilecek- lcbe vardır. Bodrum'da tam tcş-

Sabık Hicaz Kralı Hüseyinin ~ıı 
oğlu Sıtriye kıralı 

KUDÜS, 9 A.A. - Halep- oğlu ile bir itilafnııme iınt . 
ten bildirildiğine göre, Fransız- mışlardır. Bu itilifname mtı~ " 1 

\ar sabık Hicaz kralı Hilseyinin bince Ali Silriye kralı olaca k 
okundu, Hünkir masasmm ba- ANKARA 9 (Telefonla) _ rar Romanya tahtına gelen lerdir. kilitlı ve beş dersaneli bir mek-
şma oturola u, ~hemi ~ı ve ~1 - İskan tasfiye kanununun tatbi- prens Karol'un hükümdarlık Tefecilikle mücadele tep yapılmıştır. Muğla merkc- M. Doumergue lsveç kralını kabulettİ 
tat o n tarı vazı suretı e k · b k" · b 1 

- • • d · bed ı· k ·ru 
azb 

. atilc ono muame!iitınm ted- mev ııne geçmesı u ayrı.ıgı ı- nizamnamesi zın c 37,470 !ıra e ı eşı . . .. . .. İ ıı 
m .atayı tasdik ederek ~:ına. mirine nezaret edecek olan tas- zalc edeceği ümidi besleniyor- . .. asri ve tam teşkilatlı bir mek- PARİS, 9 A.A. - Reısıcumırcketınden c~l.dun sveç 

l 

verdl, ban~ saclar~ teblig ~ virine nezaret edecek olan tas- du. Filhakika kral Karol'un bü- . AllJ_~.' 9 - Rehin u~ tep inşası münakasaya konmuş hur M. Doumergue, Tunusa ha- lıru kabul etmıştır. 
lurunasnu ıradc cttl. Bwıu mu- f' k . b .. .. f 1 1 · t' kil b" ka nne faızle ödunç para veren mu Be lik · t-...ı,~ ı t p "k tan ıye omısyonunun ugunlerdc tun ırca armış ıra e ır - 1 hakkınd İkti k" tur. ş sene mcsaı progra- v·ı" tl d . ti'h b t Tekau·•t maaşı iıı ~. . zze aşa vu e m teşekkül ederek .işe ba§laması bine teşkil edilmesini çoktan ~e er • . a sat v: . a mma tevfikan şimdiye kadar 1 aye er e ın a a 
m~yiı:ıde ka~alan ~ >'.~ mukagerdir. beri istediğinden bahsediliyor- letırun yapugt ~ 1~ muhasebei hususiyece 5, köy İZMİR, 9 A. A. - Dikili, ~~laosı:u~onmcl~H';:&- Bu komisyonda Maliye veka du. Şimdiye kadar Londrada se Ş~raY!. d~vlet, adliye vekilctl- kanunu mucibince 45 köy mek- Menemen, Karaburun, Urla, Se 1931 senesi bütçesiıı 
kar= . gunu so · un- !eti namma emlaki milliye u- fir olarak bulunan M. Titules- tun~~ eas':ı5~ımu~ğ· tebi yapılmıştır. Aynca 10 mek ferihiaar, Torbalı, Kemalpaşa, tahsisat konuldu 
_l"~di nsad. . .. mum müdür muavini ve muha- ko yeni kabineyi teşkil etmek ye ve. : ver 

1 
~ ce- tep te ikmal edilmek üzeredir. Bayındır, Tire, Kuşadası'nda ANKARA 9 (Milliyet):1' ·· 

~ p razam paşayı go ebei . ba be . .. Bük 1 b vapta bu nevl muesscsc enn mu .. tclı'b' · · tihab b' .,;. 
rüniiz, ba:Şkatip şimdi irade tcb s "d"~Raumı,YeBehelsa t ~fu ~~ u.zfeen: k brelşetmç~nt·mışş·vcd. u va amelitmda bilhassa faiz nisbeti ~ ~unC" l hı 1111:nı tınH lkaftıkıt murin kanununun bazı mev• 
!iğ cdecdctic, vükela da kona-k- mu uru . şıt y er vazı e go zı Yl a u e ı~. ı.~· ım ı me- nin tahdidi lüzUmımu bildirmi Ankara Türk gazete- mıştir. um. ~n~e a . r_r a- dmı tadil eden kanun mer'iyr 
!arma gidcbUrrlcr rcceklerdir. sele IJUdur: Ya bütün fırkaların . ş ciler birli);,İ bülteni sı namzetlerı ıntihap edilmişler girmiştir Bu kanuna tevfi.J; 

Dedi. Bunun Ü.zerine İzzet . ~~~isy~na nüfusu nmwn1 iştiraki .~n. ~ecek, . y~ut tıkk" d • J • il id 5 dir. Münte~i~i evvcl~er~en '.fo vekalet ~mrinc alınacaklal' 
Paşa sadrazamı görmek ben de miiduru Akıf B. nezaret edecek fırka reıslerı ış~ . Lmtına an.. aıre. erl er e Ankarada teşekkül eden 90 nı reye iştirak eunışbr. Boy- bunlardan tekaütlükleri icra 
maııbatanm Ü'a<k:Sini 'yazdır- t~r. Komisyon ilk~ o~ak tas- ederleı:se ~nlarm L§tiraki olmak lağvedılecek Tür~ Gazeteciler bi:l~ği.bi!has- lelikle vilayetin F~~a'd~ .maa: lecek.lcre verilecek tekaüt 8 i1 
mak üzere huzurdan ctkttk. ilyc bonolarının ıhzanle meş- sızın bır hükfunct ku~lacak~ır. Tasfiye kanununım tatbi.la sa vıliyet gazetelennın ıstifade da 13 kazasında muntebibl sanı tı ve ikramiyeler hakkında tr 
Derhal iradeyi yarom:tmı've nö gul olac_aktrr. . . . Rornaf:1ya'~ d~ ';'azıyc- ü:ı:crine, bir müd~et ~ra .iııkln \erini tem~ ~?cbilmck üzere intihaba~ n_Uıayet .bulm~tur. talimatname tanzim edilecl 
bet.çi yaverini çağıracak mabe- . Tasfıye. kanıın~nun ta:bık~ tındc yan.l mal.l_';'e l~tı~'!l saha- idareleri tama~~le liğvcdll~~k her hafta bı.r b~ltcn .neş~C: F~'da mtıhabat bLtmek uzere tir. 40 kuruştan yukarı maa;' 
yindc bul:ıınan Sadrazam Sait mu~ase~et~le Mal~ye vekaletl da tesadüf ettıgL m~şkilat mc.Y: tir. Yalnız Dahihyc vckilctı nii- ğe kacaı: v~ış, ve ılk bültenı dir. . lan mütekait eytam ve erıııı' 
Paşaya gönderttim, giden ya- cmrıne mtikal etmış olan satış d.anda~r. Romanya~. hancı fus işlerine merbut olmak üzere neşıretmıştll'. SAMSUN. 9 "!-· A_· -. Yem- için 1931 bütçesine tahsisat 
ver Sadrazamın imzasını havi pull~ı:nm bonolarının itfasına s~~asetınde her ha~gı bır tahav İstanbul, lzınir, Samsunda biret' dCD; ıyapxl~ bcle~.ye m~ihabatı nacak ve ayni sene zarfındıı 
makıbuz ilim ve haberini getir- tahsls; ı;ıuka.rırer bulunan Rwn vu~ olup ol.mıyacagı da ~erak muhacir sevk memurlukları tcş Bir petrol kumpanya- nettcelenmış ve C~mhunyet H. kuruşa kadar olan maaşların 
makbuz ilmühaberini getir- em:-ralının um~~ satış muame- ed;tmektedır. F~ka.t M. ?'l~ul~- kili muh~erncldir. Mevcut me- sına ecza Fırkası namzetlerı ~~tır. seneliklerinin tediyesi temiıı 
di, bumaı. üzerine evime dön- lesıne oubeş gunc kadar baş.la- konun herhaı;ıgı b'..r. degLşıkhge mudar Dahiliye vekaleti emrine Halk fırkasının bir tebhgı dilecektir. l 
dürn. nac!lktır. meydan vermıyecegı de Fransız alınacaklardır. Defterdarlık tarafından 111- ANKARA, 9 A.A. -Cümhu A • k d b' ~ 

Sait ıve Kamil Paşaların ha- Istanbulda bu gibi emval matbuatının e~emmiyetle kay- lngiliz şairi lzmirde tandard Ovil kumpanyasından riyet Halk Fırkası Kitibi Umu tina ya ı~ın a ırtr 
urlarnıda kanınıu esasının yoktur. Sa~ğa çıkarıiaı:ak m~l d~~~e kendılerini alamadığı tZMİR, 9 A.A. _İngiliz şa- yirmi bin lira istilılik vergisi is- mtliğindcn t~b~iğ. olunmuştur3 otomobıle çarptı 
~~v'kii ~eriyctc :':'az'ı ve Mec- lar. Kayse:ı_dc, Karadı:_nız sahil gorul~yo.~. • • • iri M. Maseficld ve refikası şeh terunekte. idi. ~.~pany~ .bu . 1 -. So': ikı gıin zarfmda ı- ATİNA, 9 A.A. - Simpl 
hsı m~busanm kuşaıdı h~k~: lerınde, NLgde ve Mugla taraf- Zeplın ın yenı hır seferi rimize gelmişlerd!r. Şereflerine h~sus~aki vaki ıtı~zı. lizc?De simle~. aşag.ı~a Y~1 •45. kaza- Ori'Cnt ekspresi ile iltisak t~ 
da .v~len karann ~vaınıh mu larıııdadır. BALLE 9 (A.A.) _ Saat 6 Türk Ocağında bır çay ziyafeti bır mud~cttcn ben vi.11yet ıda- ~ muntehibı sanı .~~batı eden tren tAina yakınında bif, 
essıresı :-re ~lıbap~~ ma~ta- Amerikan gazetecinin da Friedrichshafen'den hareket verilmiştir. Şair, ayni vapurla re h~yetı_ncc ya~~kta 0~ hıtam. b~lmuş ve muntehipler tomobilc çarptnuştıc. Otoıtl"' 
n~ ke~tyctl tahnrı ~.inde T ki ·ı -likah etmiı olan Graf Zeppelin kabili İskenderiye'ye hareket etmiş- t~kikat l~ e?ilıniş ve ';'Crgl reylerını fı~~a vermekte de bulunanlardan iki kişi ölı1' 
munderıç ya:ı:ılar yeıkdıgen ni- roç l e mu sevk balonu saat 6 25 tc Ballc tır . mıktan on bin braya tenzıl o- devam etmışle~dır'. . aba . ..,üç.,;k;;;i;ı;şi;,,ıiı.yaralanmış~;o;;;;;.;,;;;o:·~tır;.;.. -~"'.".ı 
kız olduğundan ve tağliti ezhan Bir kaç gün evvel Ankara ya .. . d • B !fart' M ır 1 b. r w. nd lurunuştur. Şimdiye k-.tr'.ar mtıh tı bl- • edeceğinden işi olduğu gibi bil- gitmiş olan Amerika gazctccile duz:rın en\ uçmudş ve e . ~ ua ım er ır ıgı e ten kazaların yck®u 239 dur. sar (merkez), Koyulhisar~ .. 
di~ş olmak için mazbataların tinden M. Villcrrt dün şehrimi-

8
°yru yo una evam e~mıştLr. konferan& .~akat Dcft~rdarlık bu .kara- 2 - Birinci müntchiplcrin !is, Ödemiş, Karaburun, Balı 

suretleri derci sütun 'kılınmış- ze avdet etmişti,., M. Villerrt da onun seyahat hedefı Mısrr- Dün akşam muallimler birli- ra ıı:_ıraz ~ylemış ve teı:nyı~~ reye iştirak miktarı geçen inti- Tavşanlı Sıvas (merkez), tl 
ur. Meclisi vükeliya tevdi olun öğleden evvel Modaya geçerek ıri •tt ed . . J"k ğindc, Sadeddin Celil Bey tara t~ikat 17smı ~ep etmış~r. hap Cievresine nispetle çok faz- fik, Şarkışla, Yıdızeli, Şa 
muş olan evrakı mühimmeden M. Troçkiyi ziyaret emiş ve mu ngı er e ışsız 1 fından bir konferans verilmiş- Dig~~ ~~~ tan 'k umpan~a d"a ladrr. Muğla (merkez). n,.il:ı.v. F 
ve anifen arzolunan tafsilattan maileyhtcn Rus dumpingi ve LONDRA 8 (A.A.) - 30 tir. 1:.~~zl. e len mı ta~ az gor u- Kazaların isimleri: ye Kö;ada Yoğurtlar, kAse, 
vazıhan anlaşrlacag-ı üzere ka- Rus ahvali hakkında b'ır mu"la~- martta işsizlerin mikdarı 2 mil- Konferansın mevzuunu "top gu cihetle 0 da aynı talepte bu Seferihisar, Af,,on (merkez) Urla k ı ' ll('ac ycpışcırılmı~ olar• 
nunu esasinin iian karannı müs kat almıs:tır. yon 581 bin 30 kişiye baliğ bu- lu tedrisat., meselesi teşkil et- unmuştur. Sandıklı, Bolvadin, Akşehir, Kes

1 
,, ., ·oğurt!ar şehre ithal •"' 

telzim -0lan hakikat arzuyu M. Villeırrt M. Troçkiden ga luıunakta idi. Bu hale nazaran mekte idi. Kalabalık bir mual- Temyizen tetkikat icra edile- Saideli, Beyşehir, Konya (mer- sus 
memleket ve ordunun azim ve zctesine birkaç makale yazma- geçen haftaya nisbten 912 kişi lim kitlesi konferansı alaka ile cek ve yakında kat'i karar veri- kez), Tefenni, Söğüt, Kızılca- kez:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ıff'l 
1cararındaki ciddivettir. Mazba- sııu da rica etmiştir. dinlen_ıişlerdir l<'cektir. hamam, Çerkeş, Şarki Kacahi- (m'tı/ müdür: Bürhan<:dı:Jil 

•• .· 
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{ .. 
~ Yeni tahrir/[ Ekonomı 

.. Şimdiye kadar kaç Tütünler 
Bonolar 

Gayri mübadillere 

eıniveti akvam mali müşaviri dün 
arülfünunda bir konferans verdi 

sonunda verilecek ç a a ar, ızırı Fatih kazası dahilinde hali İnhisar idar~si haf-
mayıs ı LJ k f d H 1 bina tahrir edildi? 

Gayrimübadillere bono tev- nasıl o·· ldu·· rdu·· Ier,.... faaliyette bulunan üç tahriri m~ t b 
zii hazrrlıklanna devam edilmek} t' sakkafat komisyonunun tahrir aya mü ayaata 

•zar Pazartesi Salı Çarşanba Perşembe C ~ tedir. Ankara'da gelen gayrimü ettikleri emlak sahiplerine Ma ba } 
17':'""-t---+--t---+-----1--~a Cumartesi badiller cemiyeti ikinci reisi Ce- B . . liye şubeleri vasıtasile itiraz ta ş ayor 

l 2 5 4 S 
6 7 

llil Beyin verdiği ~!~ta gö- U CIDayetın sebebi kıskançlıktır. Katil- li!11atnameleri t~vzi edilmekte- Tütün inhisar idaresi tücca-
r:::-t--::----t-:-::-r---]1-----1---_J_--~--I re, bonoların, on, yuz, bın on Jer Cİ ti 1 •t• f d" ) ? dır. Haber aldıgımıza göre ko- rın bankalara merhun tütünleri-
' 8 9 lO ll ~in liral~ ~ibi muh_teli! ~ıymet naye nası ı ıra C ıyor ar. ~is:\'.onların, v~ridatı gayri safi !1i.n mübayaasına gelecek hafta 

12 13 14 ıerdc tabı ikmal. edilmı~tır. . . ~erinden tahrir ettikleri vergi ıçınde başlayacaktır. Maaına-
Bunlann tevzıatma aıt tetki- ~eçen kış bır gece Balurkö-

1 

m,Emrullahm "aman beni İc mikdarlannı bazı emlak sahip- fih bu husustaki emir henü~ j!'Cl 
18 19 20 21 kat ile Maliye vekaletindeki ye gıden son treni kasden kaçı- tar!" diye istimdat e;ti ... :- leri fazla gördüklerinden men- memiştir. " 

ll2: 2:--t"-::--t--J----JL_:.:_ _ _j_'.::_J__...:._:__~ gayrimübadiller temyiz komis- rarak beraberlerine aldıkları nun üzerine belindeki bgııçanı~ sup oldukları maliye tahsil su- Bankalara m erhun tütünlerin 

15 16 17 

23 24 25 26 2s_j ı 1 kt d Hızı b ki ı gı çe b · · · - • 1 h" ·d 27 yonu meşgu oma a ır. n ıça ayara ayıp öldüren kerek Hıı:ın öldürdüğ.. .. .. _ esme ıtıraz etmege başlamr - n ısar ı ares! tarafından alın 
Cemı •etı okı•a . . . Gayrimüba~er cemiyeti, Amavut Fa_z!.r ~.e Emrullahm kdi. unu soy lardrr. . . ması sayesiıı_de , ;mdi fcııa ve 

Y mın kabıı/Onfı mlldt.frto etliffe ytnı ta/tıllm cetveli bon~larm .~evzımden evvel Ana ve ~ızınn olumunde alakadar Emrullah ise bundan hi bah Komısy?~lann vazıf;ye ınii- buhra~ı -~·az yette bulunan bir 
8eh . . dolu aa muzayedeye çıkarılacak oldugu ~ışıtan Mevludun mu setınedi: ç başeıret tanhı olan 15 kanunuııa ç?k tu.tun müesseseleri va-
. ·A nınızde bulunan Cemi- Yunan emlakinin miktarı ve kr- hakemelerıne dün Ağrrcezada _ Fazlr ile Hızır ka ._ niden itibaren mart nihayetine z~y~tlerıni ('üzei tmiş olacakları 
h kvamın mali müşaviri M. ymetl~~ serian tesbiti için başlandı. . ler, Fazlı bıçağnu çek~faı:::;_ ~a~ar ta.hrir etmiş oldukları em gıb~ ba~r müesseseler de iflas 
f"~t R:ops tarafından dün Da- teşebbuste bulunmuştur. Mevlfidun bu ışteki rolü şu- ra sapladı:. Ben başk b·ım· lakın mıkdarr şunlardır: , vazıyetmden kunulmus olacak-
unun konferans salonunda Şimdi bi_r_ taraftan bu jş ya- dur; _V'a~tile_ seviş!p evlendiği yorum ... eledi. Muha:= ııI-e: Merkez Fati? nahiyesinde lard1:: 
~Ylrk takvim meselesi hak- p~makta,_dıger t:ır~~tan. Yu.na- Hayrıy~ ısmınde bir kadının Hı şahitler :için kaldr. g Babahasan aleı:?ı ~ahallesinde Tutüncülere yardım 
kabir konferans verilmi§ ve nıstandakı gaynmubadıllenn zırla munasebette bulunmasın- Meksika va 363, Gureba Huseyın Ağa ma-
onferansta müessesatı ma- emlakine giden hey'etler birer dan süphel~niyor ve onu öldiir- ka t k puru halles!nde 370 Muratpaşa ma- ANKARA, 9 Memun tü-

' ve ticariye mümeuillerile lı:Jymet tahmin etmektedir. Bu mek hevesıne düşüyor. P anı açmış hallesınde 438 hane ve dükkan tünler hakkındaki son !cararın 
Çok kimseler hazır bulun- hey'etlerin tahmin ettikleri, Bir gün Emrullaha işi açıyor Zonguldakta bir mavunayı tahrir edilmiştir. tatbikı için bir taliıııatrıamc 
şiardır. M. Zyhet Kops kon- Faik Nüzhet Beyin riyasetinde- ve Hızın öldürdüğü takdirde parçalıyarak 14 Türkün ölümij- Bu mahalleler nihayet bul- hazırlanmaktadır. 
ananı.da şu izahatı vermi§tir. ki takdiri kıymet komisyonun- daha 80 lira verecegini vadede- ne se~ olan Alman bandıralı muş olduğundan Sofular mahal Behçet B. ne diyor? 
:; . Beynelmilel takvimin de- da tetkik ve asri kıymetleri tak- rek kendisine 20 lira para veri- Meksika vapuru birinci kapta- lesinin tahririne baıılaınışlar, bu Tütün İnhisarı Müdürü 
nlnıesi keyfiyeti Cemiyeti dir edecektir. Bu suretle bono yor. Emrullah ile Fazlr ahpap- nı~rn t.evkifi için Zonguldak da bir iki güne kadar nihayet ~~hc;et Bey de su izahatı ver 

~il1tı.hey'eti umwmyesinin tevziatından istifade edecek gay tırlar. Emrullah Mevludun söy- muddeıumu1:°iliğinden :tstanbul bulacaktır. "- .. , , . 
·ı ~luJ 926 içtimaında kabul rimübadillerin istihkakları da lediklerini Fazlıya anlatıyor. zabıtasına b'r telgraf çekilmiş, Samatya nahiyesi dahilinde .. bi ~~-'~ı:netın. kara;ı he-
'?1§ti. Esasen bunun için bir kat'i olarak anlaşılacaktır_ Sim- Bir giin Hızın sarhos ediyor ve fakat zabıta memurlarımız kap- Aksarayda Keçihatun mahalle- nuz 2~ .. ı~ırıl~~dı. Gelır gel 

tc teşkil edilmişti. Her dilik, bu istihkaklar yekllnu'nun ona son treni kaçırtıyorlar Bu- tanı vapurda bulamamışlardır. sinde 359, Hoybar mahallesin- me~, ta ıı,_ ze_~uşen vazifeyi 
n leket efkarı umumi.yesini nihayet 35 milyon lirayi bulaca- nun üzerine Fazlı Yedik~leye Dün de yazdığımız gibi kap- de 471, Kürkçübaşı mahaJlesin ~eı;ne getırecegı~. ~ü~umetiı 
~ hazırlamak icap ediyordu. H. flp Jronferaıı11nı Drrlrken fl kuvvetle tahmin edilmekte- kadar tramvayla gidilmesini, o- tanın Varnad'.'11 kaçtığı anlaşıl- de 444 hane ve dükkan yazılmış ~~şt~-~aı:m?~ ı~:cd.:gı ı:-?ye 
~mı günü meselesinde . . . . . dir. radan Bakırköy üne yürüyerek ~~ ve. bu netıc~ _. Zonguldak trr. ten ncu erımı~ı mu~kü~ .vazı ~e\ 

. ~u~llflaata tesadüf edilme- ra~.n ~deleştınl~esı,_ Anadolu'da müzayedeye çı- gidebileceklerini söylüyor. Hı- ~ddeı umumilıgıne bildirilmi~ Bu mahallelerin tahriri hi- •. kurta:ınak oldugu ~çın mu,?1 
. enııreti Akvamın yaptığı 12 gayn muııavı ayla 1~ musavı karılacak Yunan emlaki, bu mik zrr, bu teklifi kabul ediyor. Be- tır. tam bulmuş olduğundan Samat k!Jn ol~ugu kad~r hıma)'.~kar 
kat ıktısadi mahafilde de aym sene olarak kabulu ve ke- tan ka,...,ılamazsa gayrimübadil raberce yola rıkıuorlar Baroda tasfiye yada Abdi Çelebi mahallesinin bır vazıyet alacagımıza ~uphe 

te b .. b" l d b" .. r -., . .. , . . . . yoktur " 
g··Şe bu~W: iyi karşılandığı- ıse sene ~r e ırer gun 1 ave et l~r, baki:Vye! istihkaklarınr ha- Yedı~le ile :Sakırköy ara- Barodan çı1':arılacak avukat- tahnnne t>:ııı.lanrn~ştrr: · 

1 1oS_tcrnııştır. Bu hususta be- ~ek sure~_ıle 52 haftalık sene- zıneye aıt dığer emlak verilme- s~da _velı efendı çayırına gel- lar meyanında sui halleri görü- Şehremını nahıyesı~de, Ve- Busene ha. ık pek az 
t ~lel bir içtima ak tile tetki- nın kabulu. . . . .. .. .. . si sure tile hükumetten istemek dıklen zaman Fazlı bıçağım çe- len bazı kimseler de bulunduğu le~. Karabaş ~ahallesınde, 49 Bu sene pek az balrk tutula-
- h raııı lAzım gelmişti. Yal- ~eyn~lmılel ıçtıma o~umuz- tedirler. Cemiyet ve hükumet kerek Hızın bir kaç yerinden nu bir ak am gazetesi yazıyor- musakkafa.~ yuzde 17, ~ı~ mü: bilmiştir. 
·"Ye:.r ?1Cınleketin efkarı umu- dekı ~Julde toplanacakt'.r. Y~- nezdinde bu yolda teşebbüslerde yaraladıktan sonra cekilip gidi- du. Baro reisi Hilmi Bey, henüz sakka~at yuzde 13 vergı n~~betı Balıkçıların son ümitleri ci-
tde •nı hazırlamak üzre her karda~ı cetvel orada . t~~~k edi~ bulunulmuştur. yorlar. tefsir karan Baroca tetkik edil- ne tabı t1;1t~lmu~_tur. 19 musak- rozda idi. Fakat havaların so-
te! h:y'etler teşkili ve bunla- lecekt· r. Cet.~eld~ goruluyor ki · Bonolar tevziatına mayıs ni- Dünkü celsede Fazlı Hızın mediği için cıkarlacak avukat- kafatı _ da~m'. mustesna emlak ğuk ve yağmurlu gitmesi balık 
biı k_ı~atınrn Cemiyeti akt'e- her ay 28 gundur: . hayet ;nde ha lanması tekarrür öldürdüğünü itiraf etti Yıılnız, lar hakkın~ şimdiden hic bir addedılmıst~r. 16 parç~ avlu_ ve ı;rların im son ümitlerini d,. · .-

ll dırıirnesi tekarrür etmiş- Fakat. hakikate J:Iazı- etmiştir. Mevlfidun istiraki doğru olma- şey söylenemiyeceğini iler(sür- bahç_e de ~ınde on nısbetnıde mı .. t ı r. 
l"h~ hey'etler her memlekette ranın 29 u ıle kanunuevvelın 29 ·-- 1 dığmı . Hızımı yolda F.,mrullaha müs ve bu gazetenın· d" "" L. _ vergıye tabı tutulmuştur. Bu Tı"caret ofis"ı rıı"n bı"r 
~ ıy ...__ · k b" ·· l "d" B •r.ıl • lf 11 · · • · · - ver ıgı ıa."l h il d 106 i e .e"<lT zevattan teşkkül e- u __ senemn e ıs~ gun en ır. u r • aye ~ tasa ut etmek ıstedıgını, arala- berı mevsimsiz teiakki ettii{ini ma a e e arsa mevc~ttur. 

• diktir. ~esela tic_aret.a~aları, gunler cumartesınde_n sonraya rmda bu yüzden kavga çıktığı- söylemiştir. . Fa~a Sultan .~ahallesınd~~ ta_n_ıimi . 
·~ la kalar, ıktısadi ıstatıstık teş gelecek ve be:l'.11~l~ılel bayram Hususi hastane 302 musak~afat yuzde 1_3, ?6 m~ 1lıracat oıısı buttin ıhracat 

: v .. s. mumessilleri gibi. say~laca~tır. D~nı gu~le~ ayrıca _ _ _ _ _ B b ı j S " k d J sakkaf.at yuzde 17 vergı nı~betı tacirlerine yaptığı ttbliğde ofis 
k11·UgUn Cemiyeti Akvamın tayın edılecektır. _No.ctaı nazar- Ne şekilde beyanname er er er ogu a gası ne ta~ı tutuırı;uştur. ~3 musak- ten mallarına ait malumat iste-
b ını meselesi hakkında elin- Jar ayn ayrı oldugundan her ta- k ? H b .. d h kafat ıse resmı mebanı, mektep, melerini, ofis ile kabil oldug 

t u~Unan başlıca vesaik şunlar j raf kendi ileri sür.düğü teklifi verece B .. k.. ·ı k .ava ug~n a a medrese, _çeşme, ha~tahane _ol- kadar sık temas t:tmenin men~ 
: Şınıdiki takvim A. harfile müdafaa etmektedır. ~ul~andı- ı 704 numaralı beyanname ugun amı en açı zıyade soguyacak dukları cıhetle vergıden mus- faatleri iktizası olduğunu bil-
~ 'dildiği gibi diğer projeler ğıınız beynelmilel takvımın gay kanununda her müessesenin ve- bulunacaklar Dün öğleden sonra hava tesna tu~~l~uş~adır. dinniştir . 
. · ve c. projeleridir. B. pro- rt kabili inkar olan mahzurları-. receği beyanname ve hüviyet .. .. . .. birden bire bozmuş ve soğumuş 170 donumlıık beş parça av- K --· -- - ' 

•. 1 ~2 aylrk b" . tuzar na gelince; evvela aylar gayn varakası tesbit edilmiş ise de hu Butun berbe~ıer bugu~ aça~ tur. l~ v~ bah_çe fazlası binde on ver ont Hamilton gitti 
:...1<1ıırk•ı ~lİlt iki aylaır :ene:• 

0 
gün- müsavidir. Bayramlar muhtelif susi hastaneler için bir sarahat caklardır: Hatta cuma gunlen Şiddetli bir yağmurla batlı- gı nısbetıne tabi addedilmiştir. Altıncı Tali mübadele ko-

' 
1 

1lti ayı müteo ~ ır:~rak günlere gelir. Ayların günleri yoktur. Bu ~ebeple mesele Sıh- berberlerın kapanması hak~- yan rüzgarlı hava akşama doğ- 16 arsa da ta~rir edilmiştir. misyon bitaraf reisi Kont Ha-
lanllıaktadrr ~ p ·esine ge daima tehalüf eder. Bu mahzur- hiye vekiletınden sorulmuştur. da _k~rar veren ~rberler cemt- ru kış günlerini andıaıcak ka- Beyazıt Aga mahallesinde, milton dün bir ay me:.:uniretle 

ce, bu, birbi : · pr~~ · l3 lara çare olarak şu esaslar ka- Vek3let verdiği cevapta hu- y~tı ıd?re }1ey'etı azaları da bu- dar soğumuştur. Rasathaneden 270 müsakkafat ve 160 parça ar memleketi olan İsveçe ghmis-
l'lıuvafık .~ıne k:~~vı Her bul edilmiştir. Aylar müsa".,İ ol- susi hastahanelerin de dini ve gun dukka~ları.'.'ı açacaklardır. verilen malumata göre bu so- sa vardır. tir. 

~:ıın olara:~r;;; haft~dan te- malı, günler değişmemeli ve pa_s hayri mües&eselerin verecekleri B_~rbe~ler dukkanlannı cuma, ğuk, şimalden esen hava dalga- . Bu mahallatın da tah~irleri M. Hamilton'un gaybubeti es 
ku1 etmekted· H mleke kalya yortuları daimi olarak Nı- hüviyet cüzdanı ve beyanname- gunlerı açm_ak~a berab~r kanunı sının ınıntakamızda da hakim hitam bulmuş olup komısyon nasında kendisine muhtelit mü 
lıey'etler t ır. f ';;" me .. de- sanın on beşine gelmeli. ler mişilli beyanname verecek- yollardan Y.uru~~~~k hıç olmaz- olmasından ileri gelmiştir. Ha- ~elekhatun mahallesinin tahri- badele komisyon bitaraf katibi-

ece1t tetki~ r':.a ~=d::nson Bütün bu esaslar önümüzde- )erini bildirmiştir. sa ~uma gunlerı.~leden ~onra va dalgası Karpatlardan geçer- n!!'e baslaınış.tır. Bu da bir kaç umumisi M. Vülfhey n vekalet 
lıe~elnıilel il'f:\ctima aktedi ki li;timada halledilecektir. Opera cemiyeti tatıl yapmaları ıçın teşebbusat- ~en soğumu~. şehrimizi de so- gune kadar bıtecektir. edecektir. 
ektir. Mevzuu mÜnaka e- Hatibin konferansı alkışla ta bulunacaklardır. . gutmu5tur. Bu havamn yarın 
~lar Şunlar şa karşılanmıştır. <?pera ceı:ıi.Y~~ namı. ~le bir Berberleı· mektebı Mayısta daha ziyade soğuyacağı rasatlıa 

e dır. ce~;ııyet teş~ılı _ıçı~ __ Vılayete açrlıy'?r nece tahmin edilmektedir. Ma-
i~ y 1 Sonraki pişmanlık murı:ca.~~ e_dılrr:ıştı. G~ızel sanat Berberler cemıyet_ininberher amafih kar yağmıyacaktır. 
~ a ova ler bırl~gının l'.'.mayesınde. ol~n me!ctebi ı Mayıstan ıtibaren a- Karadenizde fırtına 

Abdülkadir Kemali çok b_u cemıyete musaade venlmış- çılac ak ve kayıt muamelesine[ Dün sabahtan itibaren rüzga 
e .. k .. ) b. zi ette , tır. başlanacaktır. rın poyraza cevirmesile Karade 

er!#. nı ucuzluk hem muş u ır va y . Türkiye - Litvanya mu- Geçen sene berhcr ~:~tebi~- nizde yeniden fırtına başlamış-

[\itlOO&I# E 
Ölümle tehdit mi? 

~ k f 1 1SKENDER~N _2 - !!ıra- h d t h d . de yalnız kadın berberligıne aıt tır. Mamafih fırtına çok şiddetli 
d!I on or ri Ahali fır~ası Jıderı A~ulka- ~- ~ne .. mu~ e __ esı . bir Jcısım vardı. Halbuk_i ?u se- olmadığmdan vapurlar Bozaz- Rizeli M h t Ef "ki f .... 
1 le . d"I k dir Kemalı fena vazıyette Turkı~e Curı;ıım'.ıyctı ıle Lı- ne yalnız erkek berberlığı kıs- dan çıkabilmektedirler. • • e me. . . 1 ırıncının olum 
~ inin C 1 ece •• ve ~ı<M"asrzlıktan sıkıntı çel<mek tuanya Cunıhurıyetı arasında mı acrlacaktır. . Son dakikaya Karadenizde bir tehdıdı}e 800 lıra ıstedikJerİ iddiasında .. 

e ~alova kaplıcaları ı Mayıs tedır. . • . . Moskovada a~t?lunan .~ulıade- Berber mektebıne bu sene kaza olduğuna dair ınalOmııt Galatada Bo" azkesen 
at . 1tibaren açrlacakur. Bum• Abdülkadır Kemalı kendısı net muahedesının tasdıki hak- fazla müracaat vardır. Mektep "'elmemiştir m 1 f g .. . ~e ~6 n~ ralamıştır. 
da ~ Şİındiden hazırlıklar ikmaı ile görüşenlere Türkiyedeki ge kmdaki kanun ve muahede su- muallimliklerini halen salon "' Kaata~nu'da • ld Mara 1f ırEınfın _ı:nustecın Rızelı 2 - Gramofon fabrikası a 

ıl k l Jd - · · - b"ld" ·ı · · sop ar usta a dun Galata polis m J · d A k" r y ·ı Olek üzeredir. çinme tarzının o ay o ugunu retı vılayete ı ın mıştır. sahibi bulunan mütahassıs ber KASTAMONU 9 A A ka k 1 · .. . . e esın en rap ı:r ı unus ı r 
.Bıı sene Yalovada yapılmak Suriyeye geçtikten sonra, anla- Otomatik oyuncak berler deruhte etmişlerdir. Son soğuklardan e;ken ;ir•~-;: cı ;:r~ı~~aanmo.~lu"?mcaleattleahıdk!tfırd~l Araplgir!i d Mehmkaet bir al_aclal. 

1 . . d - yakıla an atmıs- • ~ ~ ı e ı mese esın en vga etmıs er 
bo a~ yem ın~t ta. her hal- ıgmı yana Türkiye dahilinde -otom::ıtik çan meyva agaçları vılayetin uiğini bildirmiştir. 1 Yunus Arapgirli Mehmcd· • ·ki 
ugunlerde bıtecektır. tır. - k oyuncak makineleri ithal etmek Bursa da büyük bir 1 her tarafında yüzde SO hasara Mehm- Ef din" "dd" yerinden aa t hı ı . ., Yapmış olduou hare ·etten - y 1 ~• en ın ı ıaaı- ..,ır sure e CC!" etllll§ 

r alovaya kaplıca ;-oe plijla- . ame~ hissettigi.ni ve_ bunl~rı işletmek. l~akkrı~~ b d' ı ugra~ştır. ~pı m~ olan fa- na nazaran Beyoğlunda fITID İ§ ti~. 
•lan her amıf ~e bılh~s~a fa- aç~ bı~ ııe~ izhar etmekte- Hımayeı ~tfal ceı;ııyetıne ·~u_n su en 1 re mucad~lesıne bug_une .. k~_dar !etmekte olan ömer ile karele- Bır yumurcağın marifeti 

t lıalkm da istıfadelennı te- h~. vesıle 1 e 1 hasır olduguna daır kanun vıla- BURSA, 8 _ Hisi köyünde devam edılerek 31 bın donum şi İsmail, Mehmedin fırınına K . 
'tı için bugünkünden daha u- dırH. • 

1 
d 1 odaıne yete bildirilmiştir. inşa edilecek olan muazzam Sa- tamamen tathir edilmiştir. gittnisler, silah tqhir etmisler Ek ~l?oncuda otııraı~ Madam 

ı ı . . h b'l ek b" atta geçen er e ıu n~ . y l yt" I . k . 1 t B d ·- . · · mının 6 yaşmdakı çocuğu 
1 •lır fıatle ka na ' ec ır ti daha canlı şekilde ifade etmış a ova ze ın erı rı aya su bendinin pro1e eri tal ur urda feyezan ve. . . Petro sokakta ke li ~ d 
Yaııılma'ctadır. ve: · H · y ı 'el 1 · yalı su mühendisi M. Kaınbo BUR Bıze 800 lira ver, yolu;a hem Pa . . ~ ya ın a 

Di.;. ' n olar da Gazı z. nın a ova acı t f l 1 . . DUR, 8 - Burdur ha- dükkaııııu kapatırız, hem ele nayot ısm_ınde hır _çoçuğu ji-
vs· .,er taraftan La Y b - Türkiyede herkes iyi kö Millet çiftliğinde zeytin ağaçla- ara ınc an. yap_ı m~stır. . . valısınde bır feyezan başladr . be . . d "rı .ki !etle kaba etınden a.,.11• surette 

~~l 1 edilmektedir. Bu s_ene an- tü geçinebilir. Fakat Suriyede nnı budamak üzere İtalya'dan Bu proıe.daıresınde ~nt ıçın Susuı: denilen yerden itibar~ ~ı ge rtınz ~":'C:. ve ı yaralamıştır. "' · 
1·ilrı11 fiatlerindc de bıraz ten- aç_ k?lmak tehlikesi vardır. De geleıımuta11assıs, dün hudama sag:am zrının ara~ak uzere b'.r 3 kilo t ük .. .. gune kadar tehdıtlennı ıka ede 0.. le.. hıra•zlıklar 
~t Ya ı b" · · · mıstır. amelı"yesın· e başlamıstır. Istaıı- hey et Sarıkaya cıvarında faalı- B me re , ~sa ve butün ceklerini bildirerek ~nlt>U'- un U -pı a ıleceKtır. - ucak ovası kamılen su altın- d B k _ 
'ialova )la"lan bu sene 15 Parasızlıktan şikayet eden bul ziraat odası azas~. dün Ya- ye başlanu§tır. Hey'et muhtelif dadır ır. . . . - ey ozda Yalılrny"e ômeı 

ay~.._ "..1 l d"I k; Plaj Abdülkadir Kemali bir kac gün 1 'ya giderek mutahassısın noktalarda sondaj yaptırmakta- Bu~ur A t 1 1 ka Polıs bu ıddıanın doğru olup Aganın bakkal dükkanına, A· 
o•ı.ır. ,!:~at e ı ece ır. • . 1 kendisi ile görüşenlere· ova usulünü dır. d K t 1 - .T? a -~a yodi~ pan olmdrğmı anlamak icin tahki- nadolu hisarında Körfez cadde 
, -;,h, •~·...,~e halkı,1 azam~ ·~- evve · tatbik ettiği budama İmik bataklıg' 1 ile İznik _ '.: ekteds e .goSu mi u emBa yen lıü kata baslamıştı. · sinde sncu Kemalin odasına 
~ce., -tot\l\ın edebilmesi ıcın - Halepteki Türk şehpen- müsahede etmiflerdir. Ge l"k . . 'Ume ır. u arın ucak ka- Al ı- .k 1 A · 
r,...·te ~ b derJiôine müracaat ederek Tür . ' • mı havalısınde su ve arazi ~asını da kaplamas d k rk acağını isteyince grı ·apıc a vramm kulübe im 
, ~\ $~ıt3l> ~a~tır.Bundan aş b ml'k" · t ı 1 • • • tetkikatı yapmak üzere Bursa 1 ın an ° u- ••• Hacıkadın mahalles inde i Jek 
~'-~• c\V.• kı park ve bahçe- kiyedeki e. a ırnı~. sa 

1;:::= lzmır J15esı mezunlan su idaresi mühendislerinden uyor. • _ 1 - Kademhayrr yelkenlisinin sokakta oturan lfüsniye Hanı-
' P.~~~i.'i>~\~,~n7.im edilmiştir. müsaade ıstey~egım. n bana Dön İzmir lisesi mezunları Bedri ve Ziya Beylerle üç fen Milano ziraat serl(İsİ ~ İbr~im Ef. Galatada mm odasıııa, Galatada cıkmaı 
;-,. ;), ?>o1- l~uml müdürü emliikin s~tılcb a; ~:nf: eder. Cemi,.eti İstanbul Er~ek liı;esin ınc;m~~dan bir hey'et teşkil Milanoda 14 Nisandan 27 Kafesçı so~gmda k~ürc~ Ha sokak~ oturan Halıriye Hanı
etV. 'rtıbata nazaret oldukça bır .senny d bır iş ya- de senelik kongrelerını aktet- edılnuıştır. Hey'et tetkikata baş Nisana kacl:ır d~v<ım etıfek .. sa_n ~endıden al~cagını ıstc:- mın evıne hırsız gimiş, e~ya, pı; 

ara ıle bı~ra a mislerdir. ·~mıştır. re bir ziraat ~erıi!i açılacak~ze mııı~b asaln Efendı ele. bu~rlan ra ,.,. saire çalmıştır, polis hrr-
r. mug ec o arak mumaıle}•hı ya- ıı.darı aramaktadır. 
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4 MLLIYET CU'.\1A 10 NiSAN 1931 

Fikir, .M.lz;cılı, Eclebiya;t,~ ' .. -.. ru-. u ==- un ,,..,tuı«tw~' n ...._,., ...... .,.. 4'1'lUI'~~~~ .... _ sa •s%F: n ._._.. u•a•s._,,..,._,, .• __. • •ıu• o • • 

Asrın umdesl"Mllllyet" tir 

9 NİSAN 1931 
l~AREHANE - Aakara cadde•l 

Noı 100 Telsraf adreoiı Milliyet, t .. 
lanbul. 

Telefon nlllllllH&arıı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
O Ttlrkiye için Hariç lçtıı 

3 aylığı 400 lturuı 800 kurut 
G .. 750 N 1400 • 

12 .. 1400 • 2700 • 

Gel'ın evrak geri verilmet. 
Miidcletl seçen nüıhalar 10 lnınat 

tur. Gazete u matbaaya ait iti
~in rr.lidiriyete müracaat edilir. 
Caııetemiz ilanların meı'uli:retlnl 

kabul etmez. 

1 Sıhhi bahisler 
Kansızlıklar ve Karacigerle 

tedavileri 

HAMDI BEY 
ve 

'• 

MDZEMİZ 
Dr. Ruaçulllu Hallkı (Makalenin devamı) ...,_.,. ' ' • 

Tedavi bahsinin bu faslı açı- 1 le devam etmezse araya hasta- DemiştikhlÇinili Kö~ı..•ıe ! ~ l 

1 

f
~ 

Boksörün sevdiği kadın .. 
- Fransızcadan ~ 

gittikçe derinleşiyor. Günün çi- Bundan başka bir hastalık pey en büyük karışıklık ve garip Aralarında geçen yaz !'>aşla- nama}•acağı geliyordu. 
lalı ancak birkaç sene oluyor;ve !ıklar girer,işin düzenini bozar. ~ 1 J 
çeği bumunda taze,turfanda me ua olur. Eritremi, aksi takdirde bir rabıtasızlık hüküm sürmek-! \ yan münasebet bütün kış devam git gide muhakemesini top 
selerinıden biridir. Bir çok kan- falkrüddemin bir şekli nTŞil'!lm- te idi: nitekim birinci asra etti. Belki de uzun zaman bu ğa, vereceğ i kararı düşün 
srzlıklarm haıttA ~ korkunç o- dıa bulunuruz. mensup bir Bon Pastör heykeli • muhabbetin öınrii olurdu. Fakat başladı. Karısının hiyanetiııi 
lanlanıı içinde fa?Jla mikta.nl& Fakrüddem iki sebepten husu bir Fenike mezar taşının üze- fevkalade bir hadise çıkmış ol- pat etmek için her türlü 
hayvan kara ciğer~ bulunan gı- le geleıbiılir: Ya kınnızı yuvar- rinde duruyor, Rodos şövalye- saydı... . hazırlamak hususunda parf 
dalıarla salah bıı.lduk.Ları hatta la.cı1ı:larm tahri:batı artmıştır; lerine ait bir arma taşı da mi- Kadının zengin bir kocası var hiç bir fedakarlıktan çekin 
tamami1e iyi oldukları görülü- Yathut fabrikanın imalatı azal. Jattan 400 sene evele mensup ' dı. Fakat her zengin koca mut- cekti. Nihayet çok geçmedi 
yor. bu tedavi usulünün ta'lbik mıştr. Her ikisinde de netice bir Yunan heykelininin yanın- laka genç olmaz ki.. Hatta ek- lıne başka bir mektup geçti. 
tarzını ileride göreceğiz. O ze- biniir: Fakr~dem. . . . . . da bulunuyoc idi. Buna binaen seriya erkekler yaşlanıp da zen karısı tarafından boksör a 
mine girmeden önce kansızlılk . Bu . naz~yelerın ~ınncı~ı bütün bu eserleri evvel gin oldukları zaman servet gibi na gönderilen bir mektuptu. 
nedir? Kansızlıklara karljı koy ıthalat ıle ihra~~tı mutevazın beevvel ait oldukları devirlere bir de genç ve güzel kadına ma Karısının elyazısı. Buna 
mak için uzviyet neler yapaı-, bll!luı;ıdurmak ıçın g~yet ";ıy- ve cins ve nevilerine göre tas- lik olmak arzusuna mağlup o- şüphe yoktu. 

Bugünkü hava nasııl çaLrşır? Bunlıara dair bnz metb ve mım~~a-~ bır faalil:'e nif etmek ve yerleştirmek icap !urlar. Zengin erkek kendi yaşı j Bu mektup aşktan, muhat* 
Dün en fazla hararet ı ı cnaz 7 izahat verelim. te taallfik ettıgı ıçm ehemmı- ediyordu. Hamdi Bey fransız' nın ne kadar ileride olduğunu ten, bir an evvel biri.birlerine 
di. Bugtin ruzgAr poyraz ve bava Kansızlık fakruddem, haddi yetlidir .. Kemik Hikleııi tahııi- alimlerine müracaat etmekt~ Hamdi Bey merhum düşünmek istemez. Kendisin- vuşarak ebedi bir rabıta ile td' 
daha soğu~ ve ı a~murludlr zatinde tarife hacet yoktur. bat fabrıkasuıın k~:r,n~zı yuvar tereddüt etmedi. Bu veçhile ciltt .. kk "k 1 den yaşça çok uzakta olan bir koca olmak arzularından batıl 
~========:;;;;;;::;~J Kanları zügvürt olan.lan f-·1--''d· lac~an harap ettıg.ını bunla- 1882 senesinde Fransa encüme f 'h .estn' .~ulre. ep m~ ebmme kadın almıştı .. Kadm bu izdivaç diyordu. Artık buna karşı 

ö••.ru 1 1 ı n mı ı mm son ıca atına . . . .. . ... 

' 

~~ 
demlUlerl bir bakışta herk.es 1&- rm ışe yarayan IH'f •. ı ~ yanıma ni Danişi azasından Mösyö Sa- t .1 f k 

1 
k .. ta tan hır noktaı nazaırdan mem- bir şuphesı kalmayan kocr· 

t _. 1 Iİ. nrr. Fakrüddem ta.biri pek yerin yanlarını ~vettıg~nı h~r .a lamon Reinach bu davete ica- ;ma~~ e t=a ~ 1?f ara 
1 
us. - nundu. Çünkü zengin kocası pa sevgili kansından ayrılmalı: 

__ .... ;ı 1 _: ;a.. dedir Çünkü fak.riiddeme tutu- im~ faaliyete gelırler; yem- bet ederek bütün asan atika kol .ane . :r a e 1 ey .emış- ra ile tatmin edilebilecek her başka yapılacak iş kalmadı~ 
laın!lar. k . den ımalata başlarlar. Diğel' ta 1 k . nl b'l' ddilt t _ tır. Dıger taraftan Hamdı Bey . t' b'l' ani t . ?1 anlarında, kanın mil- raftan da tahribat haddi, ölçü- ~ sıyo arını ı ater~ . as müzemizin mücevherini teşkil arzusunu yerme ge ıre ı ıyor- amış ı. 
hını ıbır unsuru olıan !Grınızı yu .. ...., _,. . _,,, nıfe başladı. Bu tasıuf keyfıye- etmekt buluna Sa da l 'h'tl du.Kendisini servet sahibi ol- Uzun uzadıya suallere, ce• 

yu aşarsa, uır an 6~ır ını ..... t . 1883 ._.., M" .. J e n Y a ı e b' k d . · b" 1 b' !ar .. 1 1 .. '.t Kolsuz kızın işleri 
'Y'arlacıklar a~ıştır. Bu yuvar fııbriWı rhtiyaca kafi gele- tın.e senestıı"e ~yo .. ou rine ve bu mevkideki hafriya- mayan ır a ın ıçın oy e ır a ve gozyaş arma ne uz"' 

Bahçe kapısı taraflarında bir la.cıklar kanı 'kımuzıya boy~- mcz. Stoklar biter. Atelye'.ler bam, ve mualhar~ .Mösyo G. ta müteallik meşhur eserini kocanın karısı olmak bir servet var.? 
kolsuz kızın ayaklarile yaptığı ~;havadan al~ Müv~Ü artılk daha ziyade yetiştiremez. Mend:ı d~~a~ ettı. kı ~u ~~n~~ 1892 senesinde Mösyö Th. Rei- değ~ ıni%di?iı· k . 1.:::::r~u. ~ihay~t 

1 
d k 

işleri seyrettiriyorlar, diye bir ~-~uz~::'..ıd ne5;1:ç,~~~ 1ve B. Açılan boşlukları doldurmak i- cusu asarı atı amızın uç uyu 'nach ile müştereken neşretti. Gen akradan kır aç sedane bageçktı. aş era er u un u ~ 
kaç gün evvel yazmıştım. Arka ""Y • .,.ere""" ar gotürur er. u çin iliklerin !kanm içine henüs A . 'k i1ınİnA! 'f .•. ç a ın ocasın n ş ~ yerde kendilerini "ziyaret,, 
daşlardan ikisi buacayip şeyi miiveıUidülhumuza hayatı ida- tamam olm.,.,.,,,. yuvarlacı:kla- ki bu gıdalann en faydalısı ka- b h~arı atlı ~ d dılaa ettıgı bir erkek sevdiğini gösteren hilç mek istedi. Bunun için de 

· · 1 k • ğ' ....:_ · ""- w- -- 'ğ--"''- T "b ·ı · ld u ızmet enn en o yı 29 bir k F k kil' km di seyre gıtmış er, ızcagız aya ı- me e, ..... en ııu:e team........,.· ·~· rı atar. Kanda bu natamam yu racı ~"""· ecru ecı erın e e k 
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tarih' d F şey yo tu. a at geçen yaz at çe e . 
le dikiş dikiyormuş. Orada bu- kullaralıır. Bu kumrzı yuvarla- varlacıklıınn bulurumısı fakrüd- ettiılderi bu kıeşiften insan he- · e~ve 9 ın e . ransa deniz banyoları mevsiminde bir O gün karısı ile boksörü 
lunanlardan biri sor:nuş: c~k.lıar. kanda haki~ten ~~ demin belli başlı a.ISnetleııin- k.imliğinde i~~e .a1.~ay~ ~m.en~~anlşl muhabır !~- tesadüf eseri olarak genç kadnı likte bulunca kendisine kafi, 

- Matmazel ayagınızla yazı bır mıkdardadır. Bir mıkap mı- dendir. Bu türlü yuvaırllacıklıa• bqhıındı. Yem bir tedaıvı us~ gm:a ıntı . ap .. o~und~. Bu, un- bir boksörle tanıştı. Bu münase- recede hakim olan adamca~ 
ya:ı;ar mısınız? Kız hemen kur- limetre kamla beş milyondan ıım görecekleri itin ehemmi ye- meydana çıktııı. Bu ~ ~d ~~i ısf d pekŞö~~l':ıç ır ;ak aya beti aylarca kocasından gizleme ltansına dedi ki: .ı 
sun kalemini ayağının balj par- az değildirler. Damaı11.ann için- ti yıolııtur. d~ile~ ~ ~~demın ° .u. Ye . 1 yıl aşı.mü ğe muvaffak olan kadın bu mü- - Artık cürmünüz sabit~ 
mağına takmış ve orada bulu- de beyaz varlacıklar da dolaşır- Hulisaten fakrilldemlerin habis ıı:~vılenne muptela ol~- n~~be~ile ~am~ı Bey Encil~e nasebetin uzamasını istiyor, muştur. Bundan sonra karı iri' 
nan arkadaşa ismini sorduktan !ar. Bunların bahsimizle alaka- manzarası işte budur. Fakrüd- !arda g':1nde 200, _250 ~· k~racı- ~ı anışt~kı refı!'1enne tebr~k çünkü boksörü çok sviyordu. ca olarak yaşamamıza i!llıı' 
so.nra bir. kağıt. ü.zerine çi1liktir- l~ y~kt.u~.Tecrübeleriınizin tet dem hangi tesir altında hisıl ğer y~rmekten ı~aretır.Çty ola artla~.1 gonde~ş~.Aradan b1: Fakat nasıl oldu, belki de bir lialmannıtır. 
mış. İsmın sahıbı ayakla yazı- kıklıenmızın karşısında açılma- olur? Ekseriyetle bir inton'un, ralk YlY~. ~afıf ol81"ak h~- ~ok ~nler .geçtığ~, ve . ~atta düşmanlık eseri olarak kocasına Kadın gayri ihtiyari aşıkl~ 
lan yazıya baktıktan sonra gftya yan sır~ardan bir tanesi ve hay- birleşmemek netiıeesidir. Mik- ~ışı da wyile beııa'bec veo- d. 8:;11 ay~ nıhay~tıne erdı~ı hal vaki olan bir ihbar neticesi genç ıyüzüne baktı. Oradan bir ani 
şecaat göstermiş olmak için: ret engızi de bu kınruzı yuvarla roplaırdan ba.zılamım zıehirleri, lıyoc. . • . • .e ~mdı ;Bey b~r teşekkur ke- kansııu takip ettiren kocası şöy vel çekilip gitmeğe hazırla# 

- Ben elimle bundan iyi ya- cıkların sayısının sabit kıalme.· tıp'kızehir gibi tesir eder, miit- . Karacıgen teııeyağUe san<M: lımes~ne bıle nail olamayınca le bir mektup bulmuştu. Senin- boksör genç kadının nazarıl 
zarım! diye dudağını bükmüş. l~rtdır. ölmez değildirler. Na- roplan zehirleı-, öldürür. Bazı ~ ~lll?.arak ~~ ~duğu gı- pek ~.ıyade ~ayret ede~ek .sara_y le birlikte buradan uzakla~ıp gi karşısında soğuk bir tavırla il 

Gerçek içimizde ayaktan iyi zık ve ~t vazifıelıerint yapama- fakrüddemler de vardır Jd han- bı gunun moda ıçılci8l olaın kok- da yu~sek bır memın:yet~ haız deceğimiz zamanlar yakındır. dikil: 
yazan el sahipleri ender değil- yacak hır hale gelerek ihtiyarla gi sebepten ileri geldikleri bel- tayla ~ar~tmı.rak a1an:1al' var. olan. hır dostuna keyfıye~ı a~- Kararlaştırdığımız seyahatin Ben rakibimle karşılaşa~ 

c dir. yanlar ortadan kıaybolurlaa:. li olmaz. Ve fakrüddernlerln bu ~ğen bu suretle a~~an mış ıdL Bu zat kahk~ha ıle gu- tertibatını düşünüyorum. Ah, o ğnn. Şimdi bu müsabaka İÇ~ 
n Salah Cimcoz Beyin Bizzat uzviyet olanları mer- türlüsü çok korkunç oluyor. Se lara sutle kanlft~rak ıh~.an !erek şu cevabı verdı: mes'ut gün". hazırlanmağa gidiyorum. sel" 
Y hametsUıce imha eder;dalak de hepleri bilinmediği için tedavi yapdıy<ıır. Tedavıye_ u~ müd- - Eh! Artık merak etmeyi- Bu boksör tarafından yazıl- gelir bulurum. . 
<1 paketı' nile 1- 1" · '-Lrik d mah ı · de · det devam olunaoagı ıçln her ·~ı y kı d kalın b' k t 1 ~ n a.., ... ca'Y!'p r...., a a en mümkün olmuyor. . ' . nı~ · . a n a, ır pa e mış bir mektuptan bir parçaydı. Kaduı onu beyhude bek ev· 
ı c Maruf nüktedan Salah Cim- rolurlar. Bu ışe yaramayanlar * * * ~e şekıld~ olursa dit .ka.r~ı- teşkıl etmekte olan kartlarını- Alt tarafını okumağa tahammül Çünkü boksör zengin kocıııı 

B · K dk" t~ edil'di.kçe yerlerine yeni- Nisbeten '"~"ın zama.niarda, gec y~k g~ ~ıkılıyoEcr. şıln 1çkaıne zı alacaksınız. edemeyen adamcag"ız sevgili terkettig"i parasız bir kadın i~ coz ey geçen gün a ı oy va- lerı vaptlmalıdrr Bunl-ı atıe:l d alır~ _,, b eczacu.r .g.ınyor. zacr ar - R' d . . h d' . . .. b' ,.,. 
r purunda bir paket kaybetıniş. y 1 J' öt b : d ::--1 • son erece v ım uıan · ufak- raciğerden hülisalar çıkardı- - ıca e erım, ıza e ınız · · zevcesinin hıiyanetine en kuvvet daha zıyade üzulmekte ır ,. 

a·ı Bakın hadise nasıl olmuş... e er, eye ' enye agı mış o- rüddemlerin tedavisinde daına ı nl •-·'•'--·,-· -•- - Mesele pek basiti Hakkı- li bir delil olan bu mektuba ina hep bulamamıştı ! ~ lan başka fabri!Mlat" yapar,· ke- ._ h .... ,_ h .ac;.o ar ıı<·.U.....•wyıor; ~e P""' - · 
Mumaileyh bundan üç dört ve uer angı uıa ayvanın kara a.u Yaln b h nızda yapılmakta olan tahkika 

zt mikJ,erin ilikleri bu 1"<1ziıfeyi o ciğeri tavsiye olunuvor ve tat- l§e yaııay~. ız ır ~~ · · · · h 5• 
e~ gün evvel Beyoğlununun maruf kadar itina ile ifa eder ki yukan biıkinden ı.-~e _:an muvaf- zurarı var: Bıraz pahalı dUljÜ· tın netices~e ıntizare~ ~u a- Müzenin müdüriyetini deruhte! mek lazımgelecek, ve bütüıı 

bir lokantasından bir okka "ve- da .söylediğim gibi, k~ızı yu- fakryetle;""göY"rii''ıu'y.";:: Bu bi.r ne yor ve ~alaı: ~ o~ıuyoc. beratınız bıır aydanben bır tara eylediğinde hafriyat ve keşfi- !imler onlan burada gelip sefı 
zi r parmağı" almış ve bir kutu- 'Y'arLacdcLann saıyı:s.ı hiç değiş- vi opoterapi tedavi usulü de- .. KM-aıcıga- tedaıvı~ harikalar fa ayrılıp aldconulmaktadır. yat hakkında selefi tarafından bestçe tetkik edebilecekti. tşt 
ya koydurup vapura gelmiş, pa- mez, daima sabit kaltt". kt' göstedyoc. Ka°:dakı Kn:mızı yu - 1 ! 1 . yapılmış bir nizamname vardı b,ı.ı tarihden itibarendir ki ınu.ı:, 
'.<eti şöyle kanapenin üzerindeki Bu müvazen h d . böy' me ıır. varlacddacın nmkdan bır buçuk - Evet, Fransadan sıze gön ki meydana çıkan asar bu ni- inkişaf ve muntazaman teral< 

f 1 · · K d ' d ·~!l!!!!'.!!!!!i!iıiıı!!!!!i!~ei!. !iıeiilriııı!!aiiıiimi:!:iıl" Her ne kadar ıhaırvan kemiık- mı··ı..,,,.., ı·k- tedavı'den ... ,_ müd' deri!- kartları thavı· zarfların ·~ ra a yer eştırmış; en 1 e ya- J •· J~· ~· UU' ~u zamname mucibince üç kısma etmekten fariğ olmadı. Zat• 
nındaki bir aşina ile lafa dalmış. almış! ıeru::~d:Jnlan ilikleri yedi- det sonra ÜÇ milyona çd<ııveri- üzerinde: "Hamdi B., Enstitü taksim olunmak, ve bunların bir 1906'da bu nizamname teşdit~ 

n Vapur evvela Haydarpaşaya uğ - Amma garip şey ... Sana ~ eme ~~~:el~ni in- yor.·· muhabiri,, adresinin bulunduğu kısmı hafriyatı icra eden kimse dildi, çünkü bütün hafriyat~ 
st ramış, oradan kalkmış Kadıkö- ait bir şey başkası nasıl alır? s uy~uş 1 1 

• en .u- * • • nazari dikkati celbetti (Ensti- ye, ikinci kısmı hafriyat mahal zenin murakabe ve nazaretıııl 
t< ye teveccüh etmiş, o sırada da - Basbayağı alnuş... y~ar~ vazıyetin .ıcabatıle Kaıra.ciğıcırde ne vac, nasrt bir tii: Encümeni Daniş demek- linin sahibine ve yalnız üçüncü tabi bulunduruldu. · 
ıı Salah Cimcoz B. paketin ellen- - Zararı yok, müracaat eder ~enası'I?. ısıu:~te f~alıyetıe g~ oevheır ıvar ki böyle ölmüş bıir' dlr.J Sarayın casuslann<lan bi- kısmı müzeye ait bulunmak la- Keşki daha evvel başka ııı 
"' r\". . 1 T ı· . sı'nı. tirme .. k mumkun .. ıse .de ha.bıs kanı Meta yeniden diriltiyoc,· rl E I ... .. P . , 1 ,...ı u • ıgını an amış. e aş etmış, ara fakıriiddem!l rd likl f nst tunun ans te neşro u zımgeliyordu. Bu nizamname- Hamdi Bey çıkıp ta bu ahkıııv 
rı ınış taramış, bulamamış, tabii - Tabii müracaat edeceğim! . e , ~ 1 

en ~ııye bozulmuş k.andaki genç unsur- nan bir gazetenin ismi olduğu- nin her v,.,.hile muzir oldug·u- nizamiyeyi vazettirebilse jÔ1 

k 1 _ Kı'me '· te geti.rmek kıifa.yet etm .. 1y0r'. lain bir ham'lede kemale yeti«ti . . d -:. ..,1 «anı sı ı mış amma ne çare.. o kit t •-- ğ b "' nu ve sızuı e o gazetenin mu- na ve alelhusus müzenin terak- Zira Hamdi Beyin bilhassa ew 
T d b k• d h p 1. k . 1 va e .... ra cı ~re muraca- ı:iyor' Bunun ceva mı henüz .., 

t am o sıra a u va a an a- - o ıs mer ezme. t ı · habiri bulunduğunuzu zannede- ki ve inkişafını temin edemedi- li memleketin eski tarihini te"' 
h berdar olmıyan ve Sal~ı Cim- - Ne münasebet ... Meb'us a ounu~or. . . . veren olmadı .. H.~y<ıtm, kaina- rek vermiş olduğu cuma! üze- g"ine, ve vatan menfaatinin sa- sil eden hiçbireserinartıkbd' 

!. • . 1. k Tedavı usullerı vardır kı hıç tın sırlarına aıt nasıl?,, ve "ne ı 
le ..:oz Beyin meb'usluk namzetli- namzet ıgıne po ıs ne anşII'? beklenmedi". halde birdenbire . . , ibi belki bu d rine bu gazetenin. siyasi mesle- ir bilcümle m~nafia tefevvuk ve dan kaçıp gitmesinemüsaade e 
d: ~ini koydui!unu o gün ög"renmiş - Yahu sen sayıklıyor mu- · ·ga . . . ıçın.,, ler g ıı.cevap g"ı'nı' tayın· ı'çı'n demı'n so"yledı' k"dd" t · ı· Id'"' k 'd· T" k t ğ dıf-., " , vakı olan bır keşfin esendir; ge sız kalacak. . . Evet, kamatm - te .. um e mesı aznnge ıgı meme ı ı. ur opra uı 
g olan bir ahbabı görerek yanına sun n t-"' · ·-·" · _ _... k' ba ı ib' • ğim tahkikatın icrasına karar ne, daha o vakitten kani olan zahire çıkarılmış rice şahesef' · . . . e =avı <n<w.ıerı v ... "ır ı - fezanın bütün sır an g · ı .. Me-
s yaklaşmış ve: - Hangımız bırader? Koydu zı kıimyevi maddelerdeki has- ,,, D"bb" ekber burcu d k' verildi. Nihayet hakikat her ke Hamdi Bey bu ahkamı' feshe- !er var ki bugün Luvr Müı~. 

E d k ! d ' S - .. l d · ·1 .. ' se... u u n e ı . . 1 . ld • d _Af· s - Y. eme , coy un. a- gunu ;oy eyen .sen egı mısın. salardan maııazl vak'alarda isti küçük nebulüz saniyede on bir sı tenvır ey emış o ugun an den yeni bir nizamnamenin sinde ve yahut Berlin'dcıu1 

< lah Bey suali tamamen "Vezir Salah ~y bıraz_ pesperdeden fade etmek es.asına istinat e- bin 'kilo metre sür'atle nereye kartların sahibine teslimine me tanzimine 1884 senesinde m·; Milo'nun Venüs'ü, Semadre~ 
parmağı) paketine ait telakki - Vezı1r .llarm~gı! . d~~· _Bu yeni usul bunların hiç gidiyor ve ne için?.. zuniyet sadır oldu.,, vaffak oldu. Bu zamandan iti- Muzalleriyeti, Bergama De"' 

t ederek... - Yaa. Oyle ıse kardeş hıç bınsıne benzemez. Bu münasebetle hafızın şu İşte Hamdi Bey uzun zaman baren artık gerek tesadüfen bu ler muharebesi, ve daha bilıneıll 
- Evet, monşer ... bilseydim esef etme !_':'ez!r parmağı y.emek F.iJziyoloji erbabından Ame- mealdeki beyti hatırıma geldi: bu gibi müşkilat orasında ya- lunan ve gerek hafriyat netice- neler!. ... Bütün bu defineler 

d 
b 

- Ne zaman koydun? kısmet degılmış .. Hem; Bır da- ri:kalı Whiıpel sun'! olarak fak- " .. Matraıp ve meyden balı- şamıştı. sinde yerli veya ecnebiler tara- vaktile hiç bir nizam ve karıtJ~ 
- Şimdi, vapura girerken.... ha sefer~ hale ve zamana daha rüddeme düçar olmuş köpekle- set. Kainatın sırrını pek o ka- Buna rağmen bu yüksek si- fından zahire çıkarılan bütün mevcut olmadığı içindir ki e' 
- Ya! E, neden pişman gö- ~:l'.gun b,1,r tatlı seçersen daha rin üzerinde muhtelif gıdaların dar araştırma. Bu muammanın ma, vatanına merbutiyet ve asar ve eşyayı atika tamamen nebi memleketlerin yolunu ttJ1' 

-ünüyorsun! ıyı olur. kan yapmak hususundaki tesir hikmetini kimse anlamadı ve memleketine sadakat hususun- müzeye ait ve raci olmak ve he tular! ... 
- Almı~. kardeşim, başkası FELEK !erini tecrübe edel'ken görmüş anlayamıyacak,, _ da hakikaten bir nümune idi. men bu müesseseye tevdi edil- (Devam edecek) VAHiJ.-

Milliyetin edebi romanı: 14 şanlıydık da .. Ona da dönelim. nu biraz konuşturunca ne mak- rin sevgisinin cesaretile "mazi- di. dayadı : 
diye yalıvarmak istedim. Fakat satla haber verdiğini anladım. ye tamamile dönelim,, diye yal Sonra odasından hatıra def- - Haydi bahçeye çıka!ıfll• 
senin dost ve arkadaş taıvrun Senin saklamana rağmen bana varıy.or ve ellerini sana uzatı- terini aldı. Fahri Celale ait o- biraz hava ahrtak istiyorıut1· · 
beni okadar korkuttu ki. ha:ber vermesi bir fedakarlı!ktı. }'Qr. Haydi küçük nişanlım, se- lan yerleri tekraır okuyup bi- Defteri de beraber alalım V~ 
Hatta son ge- Buna mukabil onu biraz sevin- ni bekliyen avuçlarıma küçük tirdiği zaman Süha eve gelmiş- yakalım, Süha . . Bir daha beıı1 

latan ıparçayı sana çaldırdıktan dirmek istedim: "Ne yazık! de- sevimli ellerini uzat. Çünkü on ti. Füsunugözleri yaslı görün müteessir eden satırları oktJ' 
sonra: dim; Demek Füsunrnuş öyle laır ancak ibiribirinin içinde ce hemen yanına koştu. mak istemiyorum. . 

Nur Tahsin - Bana çok büyük iyilik et- mi?., Ve bir çok rol yaptım. bahtiyar olacaklar .. " _Ne var? Ne oldu? neden Yavaş, yavaş bahçeye iııd1• 
!esi etmiştin! .. Bütün arzuma! tim. Nihayet aramızdaki resmi- tin Füsun, demiş ve içimdeki "Nerime Cavid,.in sen olduğu- Mektuıp daha uzundu. Fa- müteessirsin? dedi. Jer. Gece cok kaı:ıanlıktı. Füsıl~ 
rag· men sana eskisi gibi, yal-ı yet, son gun·· tere kadar devam istıraba tahammül edemiyerek nu haber vermekle beni çok de- kat Füsun okumaya tahamül defteri küç. ük mermer masıırı.ıı1, 

d - Sühanın üziiııtü ile ona ba- t nız "Füsun,, diye hit~"' etmıeğe etti. Annem beni gene rahat- evam etmek istediğim.zaman, rin irıkisaııa uğırattıgını söyle- edemedi. Yaşlı gözlerinin önün üstüne koydu. Süha bir kibrı" 
-,. · odada bul N • d f F kan gözleri, heyecanla soran 1 ~ ~esaret edememiştim. Bununla j sız etmeg· e ba<ı.lamıştı. Nazan- eenı . . amamıştım.. O diın .. Hep azancıgı son e a de ahri Celalin altın rengi le tutuşdurdu. Defter karan ı 

sanlımdan ayrılmıyaıcağıma ka 
" ai olmuştum. Görüştüğümüz 
n zamanlar resmi bir şekilde Ne

ıime Cavidin şiirlerinden bah
sediyor; uzun, uzun münakaşa
lar ediyorduk. Hatta bu 
:ıaftaların birinde senin, mec
mualardan birinin idarehane-

.,. k d · · ses ile ibirdenbire hatırladı ki: la beraber gene küçüık sevgili ni- la ev'lenmem için ısrar ediyor- a ar üz.gün, o kadar penşan- sevindirmiş olmak ıçm. gözleri belirdi ve kulaıklarında gecenin içinde kızıl ışıklar 
d kil Y id ok d Mes'ut olmadıysa, mes'ut ede- f' ım · en en tabii halimi ala O geceden sonra Ç , ilşün- çok aziz ve ıkrymetli hocasnun kıvrıla, kıvrıla yandı. Söne 

a ,,inden aldığım adresine seni 
pek çok güldüreceğimi tahmin 
~lereık , bir tebrik göndermiş

\~ 
(! i' 

du, ona ıbirdenbi'lle hayır diye
medim. Çün.kü sonra Nazanla
ra hiç gitmemek 13.zımdı. Hal
buki seni başka yerde göremeı 
dimki .. 

Nihayet Füsun .. Seninle ma
ziye döndük .. Küçiiklük dost
luğuma, arkadaşlığımıza yeni 
den kavuştuk .. Kaç defa sana: 

- Füsun biz küçükken yal
nız dost, arkadaş değildik, ni-

bilmek için biraz seni gönne- düm, Füsun .. Ve küçük nışan,. sesi çınladı. Demek, Fahri Ce- cekti. ken son alevile Füsun elin<le~ 
meye muhtıaçtım. EttC6i .gün hmdan ayrılmamın ölümle mil- lal de onun çerçevesinin çirkin- - Hiç bU- şey değil, Süha, ki zaı.-fı tırtuşdurdu. Mektıır_ 
eııkenden İıstanbula indim; Na- savi olduğunu anladım. Anne- !iğini görmeden gözlerinin ma- dedi. Sen ıgeciktin, ben de va- ıbirden bire parladı, sonra ya 
zana o akşam geleıniyeıceğimi me son oevabı:mı verdim. Beni nasını, husuısiyetini sevmiş, bü- 'kıt geçirmek için hatıra defte- vaş, yıavaş kararırken en so~ 
söylemiştim. geldiğim zaman ıgönlümiln a'l'ZUsunda serbest tün mevcudiyetinin ifadesine rimi okudum. Annemin, baba- kızıltryı, başı Sühanın omıızıı111'1 
Nazan senin gittiğini söyledi .. !bıraktı. ıbağlanmıştı. Gözlerinden inen mın hapsinin acısı içinde .. Ka da alevlere bakan Füsun~a 
Seni bulamamakla daha çok Şimdi sana kıüçüklük aııika- sessiz damlalarla: yadan da mektup geldi. Eski gözlerinden d i;sen iki daıtl 
müteessir olmuştum. O gece daşın, küçük!Uk nişaınlm bütün - Onu sewnekte, onuın göz- mektep hatıralarından bahset- söndürdü ... 
Nazan, Nerime Cavidin sen samimi•y>etile ve seneiJ.erden'beri 1-erini güre! bulmakta ne kadar miş .. MüteeSıSİr oldum. Sonra 
oldu~unu bana hah~ verdi, O- gönlünde gizlediği büyük de- haklı imişim, aziz hocam 1 de- kotlarını Süharun omuzlarına BlTTf 
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ı Bu haftanın filimler\ 
\ ELHAMRA - DÜNYA- şırken dünya ile müsademe~i-

NIN SONU: Fransızca sözlü nin pek büyük bir afete sebebı-
film (Çaırşanbadanberi) yet vereceği tahmin edilen ~-ek: 

sel kuyruklu yıldızının kureı 

ARTİSTİK - EÖLENCE 1

1
arz istikametinde ileril7mek~_e 

KÖPRÜSÜ: İngilizçe sözlü bulundu~u!1u• ve dünya _ıl_e _m~
film (Çarşanbadanberi) sademesı~ın gay~i kabılı ıçtı

nap oldugunu tayın ve, bu bap-
OPERA - ALI FEDAKAR talci keşfini de genç Nov~lik_'_e 

LIK: Rumca film (Çar<;anba- söyleyor ve ondan bu keşfı mu
danberi) eyyit bir cevap alır. Bu iki kar

deş ayni zamanda a}'lli genç kı
zı sevmektedirler. Jen.evyec dö 
Mürsi ismindeki bu kız, Miicsi 1 
namında kokoz fakat bütün ga
yesi kızını zengin Şomburg ile 
evlendirmek olan bir şahsın kı
zıdır. 

MELEK - DÜYANIN SO
NU: Fransızca sözlü film (Çar
şanbadan beri) 

GLORYA- MİLLETLER 
ŞARKISI: Fransızca sözlü film 
(Cumartesinden beri) 

• 
• \ ı.~j' 

',,. 

; 

"Eğlence klJpriJsD,, filminde• 

Yakında ... Şarlo'nun filmini lstanbulda göreceğiz 

Amerika lilasuda iştirak 
ediyormuş 

Ayıp lafı söyledi diye 

-Mis Fren Sebril isminde bir 
- (Deniz kartalları) ismile artist kendisine ayıp lai 

çevrilmekte olan bir f.ilme,Pana 
ma kanalında manevralar yap- söylediği ic;in meşhur sah-
makta olan Amerika filosunun ne vazıı Giriffith aley
da iştirakine hük~met müsaade hinde mahkemeye müracaat 
etmiştir. Filoda 13 'l harp gemi ederek 7 50,000 frank tazminat 
si ve 273 Tayyare vardır. 1 istemiştir. 

min sizde tevlit edeceği alaka- bahtına ismindeki opereti gös 
\ yı göstermeğe kafidir. Milletler termekted•r. Bu operet çok şeı 
şarkısı filmi Fransızca sözlü ve ve eğlenceli bir eserdir. Ve fa 
şarkılı bir eserdir. Filmde gü- kir ve talisiz bir gencin bir fakiı 
zel artistler oynamış ve muvaf- kızla tesadüfü ve ayrı ayrı ran 
fak olmuşlardrr. devu bekleyen iki kişinin birbi· 
Majik rile nasıl eğlendiklerini göste-

Majik sineması bu hafta F- ırir. Eser alaka ile seyir edilecek 
ransızca sözlü Herkes kendi bic şeydir. 

"E(Jlence klJprasa,, fllmtndlfn 
içtima aktediliyor. Artık kürei 
arz kuyruklu yıldızın tesiri altı
na girmiştir. 

Afetin tam rnanasile 
hüküm sürdüğü anlar hali içti
mada bulunan dünya murahhas 
!arı afetin tahrip etmekte oldu
ğu eski dünya üzerinde cihan 
birliğinin temellerini atıyorlar. 

Artık kuyruklu yıldız seyrini 
, takiben dünyadan uzaklaşmağa 
başlamış Marsiyal le Jan'ın tah 
minleri veçhile dünyanın bir kıs 
mı afetten masun kaldığından 
bu kısım üzerinde kin ve ihtiras 

l tan muarra ve, umumi bir mu-

l 
l 

habbet esasına müstenit cihan 
sulhu muazzam bir abide gibi 
yükseliyor. 
Artislik 

Bu hafta Artistikte pek eğlen 
celi İngilizçe bir film olan Eğ
lence köprüsü gösteriliyor. Se
rapa bahriyeli hayatını ve genç 
kızları gösteren bu filmin mev
zuu şudur: 

Bir seyahatten avdet eaen A
merikalı filosuna mensup bütün 
bahriyeliler Lulu'nun kahvesi
ne koşmaktadırlar. Kumandan 
da Madam Payen isminde bir 
"kadınla birlikte oradadırlar. Lu
, lu ile Payen kumandanın clelale 

Opera 
Operada bu hafta Ali fedakar 

!ık isminde Rumca bir film geç
mektedir. Filmin mt>vzuu şu

dur: 
Bi,r sakat kimsenin geceli 

gündüzlü sa'yi neticesinde ihti
raa muvaffak olduğu bir maki
ne pli\nının kardeşi tarafından 
çalınarak 50,000 franga satılma 
sına rağmen ailesinin ismini le
kelememek ic;in c;ektiği ıztıraba 
tı gösterir. 
Glorya 

Glorya sineması vakıa bu cu
ma günü (Gece içinde bir ışık) 
filmini gösteriyorsa da cumarte 
si akşamından itibaren Millet
ler şarkısı ismindeki filmi gös
termeğe başlayacaktır. Bu film 
malum olduğu üzere ondan faz
la milletin kızları tarafından 
söylenmiş şarkıları ihtiva et
mektedir. 
Buiş içini 1stanbulda vaktile bir 
ses müsabakası açılmış ve Hü
dadat Şakir Hanım miisabakayı 
kazanarak filme iştirak için Av ı 
rupaya gitmişti. Avcupada bü- i 
yük hüsnükabul gören Hüdadiit 1 
Şakir Hanımın da bu filmde se
sini isicleceğinizi zöylemek fil- "Mart Rrlyan,,Paramunt'11n gU1:el yıtdıu 
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Şampiyon T unney 
dün hareket etti 

C'l'\.I.~ !O .i'llSAN 1!IJ1 

126 Yunanlı seyyah }'eni neşrl11at: 

Dün İzmi~:!::ru ile şehri- TüRKSPOR çıktı 
h b 

Turk. por, izınirde yapılın • t• mize Pireden 126 Yunanlı sey-ID 1 a ı maçları bOtlln tai,llı\t ve re,i:n· 

Birinci ·Sahifeden geçen yazılar 

Yeni mecliste amele meb'usları llstanbul 
yah gelmiştir. Seyyahlar muhte lerile vermek iç n bir glln te· 

T ' k • • dün de devametti lif mesleklea-e mensupturlar. ebhllrle çıktı. Yalnız bugün dOk· . unney zevcesini mes ut etme lÇID (Başı birinci sahifede) tehi müderrislerinden Hüseyin Şehrimizde bir hafta kadar ka- kanlar kapalı olduıtu için bek· 

k b d kil ı tamamen iıstişari mahiyette bu aabri, İstanbul sabık baytar mü (B . lacaklar ve şehrin şayanı tema- lediğiolz bu 0 u,h uyı •ocak mü· 
Stan e e ı"yen çe • eceg" ini so·•y uy". Of lunmaktadrr. dürü Cafer Fahri, Afyon lisesi aşı bırinci sahifede) 1 · · kl d . ..,,_ dir. Halk C. H. Fırkası namzet şa yer erını gezece er ır. vezzilerden bulabilirsiniz. Bu 

dün etraL.....ki ,,,_,ircileri unutur ve Kahire sefirimiz Muhidain coğrafya muallimi Nihat, Anka . Romen talebe perıembeye sayıda İzmir • İstanbul tema>ı· 
na --., p İ lenne büyük bir alaka ile reyini 

it vapurile İstanbuldan mü- yalnız kendim ve muaru:mıla aşanın tekaüde sevkile mez- rada tüccar mütekait Amir, k- gidecekler nın teferruatını kafile ile bera-
kat etmişlerdir, m-gul olu"rum. Taraftarların kılr elçiliğe İstanbul meb'uau tısat vekaleti fen müşaviri bay- vermDun··eketend!ro.k rey veren nahiye- . Bir kaç günden beri şehri- ber lzmlre giden Talat Mitat 

-,, H dull h S b. B · · · ta F Ak h" k · · A ~ • R yazıyer. Zeki Rızanın lzmir fut· 
Boks şampiyonu M. Tunney, alkişlan, ıalıklan, benim için ta am •. a .u~ ı eyın tay~ Ar uat, şe ır ?ca. reısı - ler Fındıklı , Tophane, Sultan mbeızde bulunb an ... ?mRanyalı tale bolu hakkındak; makale i i;;e 

reketinden evvel kendiııile gö mamen silinir ve yalnız has- talı.arrur etmiftir. Fakat meb - gah, Tayyare cemıyetı Adana Ahmet Aksaray, Kapah Çarşı, pe~şem e gunu <!manya va bilhassa şayanı <;likkattir. :rtırk 
şen muharririmize gazeteci- mm yumruğa' m;nız bırakmak Wi Şevki Bey de Mübadele ko- müfettişi Rıza, Babaeski kay- Şehzade başı Kumka ı Rüs- puru ıle m~mleketlenne avdet spor bu sayıslle ısıaobul -lzmir 
den çekinmesinin esbabını i- gafletinde bulı.mduğu yerleri misyonu Tük heyeti riyasetine makamı Nihat, Kastamonide ti t N.' M~ ' K edeceklcrdır. Seyyah talebe ak karşıla'8asını en ince salaha· 

ta · d" l - · d · d c tl ı Ah t Hulusi em paşa, ışancı, ırnar e- b ı h · · d f tına kadar caolandınyor. 
h ederek dedi ki: göriiriim. Bu sayededir ki nadi- yın e ~. ece~lın en ktiy:nı en tare e mkeşdgu kme. ' mal, Hasköy, Eyip nahiyeleri- ~a a arına şe nmı en ~cuz a-
- Reklamdan müctenibim. ren fırsat gayp ettim. namzet gosten meyece r. . a.pu ':'e ~ astto omı~yon re- dir. ".at .ancak bura~a bulabılecekle H•vacılık ve Spor 
hayet diğerleri gibi baıit bir - Seyyahatlardada kurulu- Mnb'usluk isteyenlerin ısı ~lı ~aıf İsmet, Gazı~tep~e Halk işinden avdet edip ko- n hır çok hedıyeler almışlar- .. .. 
yahım. Size ne söyl~bili- ğa riayet ediyor müsünüz? li . Sabıh ogullarmdan Abdulka~ır, 1 lıkl · . . . . 1 d bilme dır. . (~) ~u.eayısı hcır zaman· 
k., T gül" k di aon stesı 11 inci fırka levazımından bın- ~~ . a reyını ıstırna e e 24 24 telgrafçı da ıreliyor ki gibı nefıstır. Hava futbolu-
'. unney ere cevap ver . b C 1 Af . Ah sı ıc;ın akşam sandıkların kapan na h · ı · ı Alınan 

- Müsade edin. Suallerime -· O ıash açmayın! Meseli ANKARA (Telefonla) - aşı ~a ' yon ~oterı ..• ma saatleri a ri mua en tu- Bugün şehrimizde Romen ' ze ır ı ~az ara, . ".a 
vap verirseniz çok şey söyle- ben şimdi bir koktel ic;trim? Meb'utıluk için Halk fırkasına met ~~kır İ~parta. zıraat mu- tulmuştur. ~e~e saat~~ a ka- t~lgrafçılard:ın 24 kişilik bir ka nın esraı:~ız ta~mme aıt 
s olursunuz MeRIA yeniden Tu d tt• müracaat edenlerin son kısım hendisı Ali Fevzı, Samsunda dar sandık! k b 1 d 1 fıle gelecektır. Bu kafile arasın tayyarecilık yazılan. Bu nus-
~s yapmak . arl!usunda mı•~ nney evam e ı: liırtesini aynen veriyorum: çiftçi Ahmet Muhtar, İstanbul k 1 arkac;ı _u _un urbi~l- da bazı sporcular da vardır. hada Falih Rıfkı Beyin bir frk-
. -- S ah d b ı hir 1. · d "ft · ma ta ve ıer es reyını ata - ras (Çocugum" ··- tın , İtalyan bokıörü Kamera - eyy at es.ıasın a u un Mersinde Salih, Konya bele te mec ısı azasın an çı çı kt d. D "]f" d" . !• a ne ogre e-
bir kerre a i~ arl!u et- duğum memle'ı:etlerin adet ve diye reisi Şevki İstanbulda .Asım, Müdafaai milliye vekille me e ~:· . . . aru unun ıvanı lıyım?) serlevhalı yazı. (Mec· 
z misiniz?ç rp ananalarina tabi olmak isterim, Kurtuluşta tikcar' Salihaddin, ti kalemi mahsua başkiitipliğin d hBug~n cuma ~lm~k !.tı~arile Darülfünun divanı dün saat mua~ be.~~Y?I" .musunuz?) 

_ Hayir; Ben boksta vazife- mesela burada alaturka yemek Zonguldakta Alnn Satım mafa den mütekait Alaeddin, esbak d; a ~~ d_reyS atıda~~gı :mtt e- üçte içtima etmi§ ve bazı mu- anketıne butüı'ı; ıştirak. eden· 
i ikmal e~ bir adamım Ne yemek iaterdım. Fakat vaktim zası sahibi Ziya, Erbaada Dr. Madin meb'usu Abdülgani, 

1 
me ıJ ı~. dan 1 ~\ ~;:e karrerat ittihaz ettikten sonra lere ı:ı:ecmua birer hedıye ve· 

rpentier ve Demsey gibl si müsaade etmedi. Kısmet olur Zühtü Gebzede Zeki Arif Kı- Samsunda Yüzbaşı zade tüccar gef v~ te .<a ar ac:.\ .. ~ uk saat sekizde ictimaa nihayet recekti:r. 
ma yap~cairım ne de başb- bir daha İstanbula gelirsem dıköy 'süleyman Paşa sok~ğm- Bekic Sıtkı, enuıiyeti umumiye ~ a~;'~~f so~r'.1 mu ur enere vermiştir. · B.ütün karilerimize tavsiye 

g ibi tekr:X. ı,;,ksa avdet ede mutlaka alaturka lokantalara gi da 1na~ Kırkadedc Ekmekçi müdür muavini Suphi, Berga- asnDı .. 1 
kece tır. k. .,,, Bir Alman pröfesörü ederız. 

d -· S ah . k İ '. h "b" M t fa un a şam geç va ıt vı"'- --:M=-=--=E=-""ş=-=H""="""'E=-R=---
ğim. İşte hayatımın müstak- .ecegzım .. heyyd a~ı ~od ~eve- za~e. sm~ıl .~~de, ~~saray mu- mça .tayyT~ekmu kalansı ı .. ufs ~ . yet fırka idare hey'eti reisi Cev- Alınan içtimaiyatçılarmdan 
1 seyri hakkında kat'i kara- run. aten er enızcı aıma allimler bırlıgı reısı Mustafa etın, ur oca mu ettışı d K · B · · · d f ve ayni zamanda içki aleyhtar- TOTO ATANASlYADF"S uca 

. Ha şunu söylemeyi unut- değişen ufuklarda yaşamaya a- Naci, İstanbulda Soysallı oğlu Cemil, Gebze hükfunet tabibi ketkaerım. ley.ınb.rı~atı~etın e ır laırmdan Profesör Reinhart cu- reıhınesı 13 t 'isan ""'""esi ıünılıı 
ı .• ~. b" · d V k be · . . C ·ı .. .. inh" .. f ti a za reıs en ır ıc; ma yapa- ,._.... 

1 . Cok mühjm bir m-guli- "'9'•u§ ır ınsan ır. a ıa n Ismaıl Suphı, Bursada yol mü- emı • tutun ısarı mu et ş- k • "h b f da ·· ·· ··1. martesi günü refikasile birlikte den iılbaı:•n ycai modellerini ıcıhır• 
- • ., d . ilik" .· d" ld f .. H S . . l . d E + Anka .. ddei ra ıntı a at etra m goruşu . 

tim var, oda refikamı mesut ~nızc . ~ .. şım 1 ayrı_ un, c:,ttış_ı as~ ~bn, Adlıye ~e~ erın ~n. sa., ra mu müstür. bır kaç konferans vermek üzere başlayacağını muhterem ınüşıcril cri· 
ek ı faxat hır turlu kalben denızden kaletı ceza ışlen baş muavını umumısı Ekmel, Adana sıtma İstanbula muvasalet edecektir- ııin cn1.arı ittlltına :ırz eyler. 

Madam Tunney derhal geniş a~rıla~ı.y<!rum. Zevcem de. be- Hamdi, Kırklareli valisi Arif, müc~dele reis~ Ekrem Tok. J?~ Leviski ile ilk maç Fenerbahçe balosu . Lüleburgaz İcra dairesinden: 
tebessümle zevcine baktıve. nım gıbıdır. Oda seyyahatı ve Devlet demiryolları fidanhklan dektıf gazetesı baş muharrın 

- Manasız şeyler söyleye-· ~en!z~ ç?~ sev~r. Bilhassa .. Bo- müdürü Celal, İhsan zade Eşref J!'.nis Fahri, .B~y?ğl~nda mu- (Başı birinci sahifede) Fen~bahc;e kulübü senelik Lüleburg;az Ziraat bıınb<ıııın 
sın o-aliba dedi. gazı~ı gıbı denız ve Kara guzel- Kars frrka reisi Şeırafeddin, sa- kim Aklın hakımıyetı mecmua balosunu diin akşam Maksim alacağının temini istifası zım· 

_ M~ıvaffakiyetlerinizi en liklerini ay~i zamanda sinesinde bık Eskişehir meb'usu Hüsrev sı sahibi Jl2min ~üley~an, An· bar salonlarında vermiştir. nında borçlu Lüleburgazd:ın '\leh 
·ade neye medyunsunuz? Yal toplamış bır y~rde yaşamak ne Sami, İstanbul Nazlıhanda tüc karada ~ha~dın f~brıkası mu Aris Yun~n takımı_nı büyük bir Ciülhane müsamereleri met irfan Beyin Ka~lı:ı içinde 

kad t b h ttı d ş ki T k b k b 1 ha ebec Emın Aı Kastamo farkla maglup etmış olan Gala· ·· · · ·· ear,,ı ve rar<ı derununda istas•·on kuvvetimi? Soğuk kanlılık ar mesu ır aya r. car an ev , o at sa ı e e . s .. ıs~ • . 1
• • tasaray'ın, bu galibiyetle efkarı G_u~anenın senelı~ musame- • • • ı 

nda ehemmiyetli bir anil ol- Tunney yavaş yavaş yerin- diye reisi Ali, Manisa sıhhat ~ mudd~~ um.umı~ı Tahsın, ~d umumiyetle hisıl ettikleri gü- ~!~tun onu~~u.~u nı~~ on caddesinde tu~la ile yapılmı ~ 
ı mu? den kalktı. Bu mülakatın hitam yurdu sahibi Orhan, Mardinde lıye mufet~~erın~en Faı~, zel hatırayı ikinci bir zaferle tet ıkıncı F.zar gunu ~at dort bu- ii.; mağaza le dükkAn haç~c· 
- Her ikisi olmadan bir bok buldui7una isaretti kendisine Halksesi başmuharriri Siret, Erzurum valisı Fevzı, Balıkemr vic etmek için bütün varlıklari- çukta ınıkat edecektır. dikıelı: 7,000 lira kıymet takdir 

r irin muvaffakıyyet imkanı ruzel 
0

seyahatler te:rıenni ede- Çarşambada mütekait Nazmı, vilayeti d_aimi encümeni az.as~ ı - al ki k 1 .. · 1111111-ıwıı ıııt -ııııllllli edilmek suretile vazı'yet mu:ı· 
~ ~ t d F G l ta 1 ~ ç .ı~aca an uvvet e umıt e- - GEÇ KALANLARA i anıaz . Ringe çıktığım anda rek aynldım. sabık çeli müddei umumisi ~ .. ~~zı, _a a saray _ısesı dill'bılir. i il§ melesi bilicra satılığa çıkarılnıı~· 

Mustafa, Mersin Frrka reisi A- muduru Fethı, Konya zıraat Galatasaray'ın bugün Levis- ~- ETUA L ~ tır. lbalei kat'iyesi ;;-5.931 ta· 

E t • k ti" 1 B } d" •d t ırif, Ankara kız lisesi muallimle mektebi müdürü Galip, İktısat • S ern Şlr e e e 1ye Van 3 ) irinden Ürfi, Eski..,ehirde Hale vekaleti ticareti hariciye müdü ki'ye karşı çıkaracağı taknnı ~ 1 rihinc ımisadif ~alı günii sa:ı r 
~ tahmin etmek .mü..,küldür. Fa- e ·ı" NE'1A"INJ)A __ o d .. tt ·c ' 1 n ca'"I ' _.. H ~···. - . ıfotografhanesi müdürü Galip rü Avni, Beyoğlunda Güneş ~ I . . .. .., il! n or e ı ra •I ı a .. '' an 

Mu'.aberatı telsizle er beledıyenın gayrı 2.onguldakta Süleyman og- 1~ Ayni, Yalova orta mektep mu- kat b~z öyle zan vc_ümi~ e_diyo- § AL JOLSON ~ talip olanlann yevm 'c , ,,ı..1 1 
k f,. 'd d "zd ruz kt takımın şeklı, Ans'ın kar § = b d yapma isteyor sa ı van atın an yu e Ali Rıza, Malatya Ziraat müdü alliı;rıi .Hu_:şit, • Seyrisefai1?- ha~ - JlZZ M~GINN ~ ı mezkı\rda Lule urgaz icrn airc-

beşi bankaya yatırılacak~ rü Ali Rıza~ İstaııbulda Sarıyer h_ekı.mı mu<!_erı:s Şe:a~eddın, b! ~s~~u~kp~k s;:;:~ıa~!C:~~ut 1 ı' ı' = inde pey akçelerile herahLr ha· 
E ·.·tern kabl.o •.. ı"rketı· ta de Tevfik Istanbul maarif emi rıncı umu ı mufettışlik hususı , . 1 , ı· d f 1 1 = zır lıulunnıJ l :ırı ve , artn. a. ı~\ i "' ~ · • ı...evıs . ~ ye ~ı- ınce e at a . . . .. . . a 
telgraf icl2resilc son t~m sı Yeni Belediye kanunu muci- ni Muzaffer, Çankırı orta mek- kalem müdürü Haşim Cevdet, Sofr'l sampiyonluğunu ihraz et fılmınc;e ~orup umlemek ıçın ~ gormek vcfazla ma l ıl mat iste) en 

ıkkınch Lonclrada \İ şirket b tep müdürü Cemal, İstanbul Ro umumi müfettislik asayiş müdü . - 1 b k 1 k , .. ınız bıı~ u n ve nrı n fsuvue i§ Jcrin her~ tin dairemiz~ mur~· 
ince her belediyenin gayri sa- ma oteli tüccardan Ziya Enis rü Sükrü, Yozgat vilayet mecli nh1ırş o yan u ita ımın gBe elce • - dabil) kalım~ıır. ~ 

erke,_ine telgrafla malumat fi varidatınclan yu'"zde beş ayrra • . · d H' . İ b 1 a. ta ugos avya ve u gar ···ıııııı"ııımıııı:ııuıııııııı.ıııııııııııııııııııııııııııııı"ıııııııt• eaatları ltızumu il~n olunur. 
. Malatya baytar mu·cıu·· ru·· "ahı·t sı azasın an aşım, stan u 1 .11• k 1 d 1 -u••••••••• ......... c ................. " ...................... ,_ .. ,,,,,,,,.,, ........................... . rnı 's ve yeni talimat istemiş- k b b k ıA .... ta ım arı arasın a yapı a 

ra ı r a~ aya yatırması azım Kı hi.r miiddei umumisi Hak polis müdür muavini Hüsnü, zi- mı ı . . . • - G L Q R y A 
·. E t e:rn şirket i mukavelesi gelmektedır. • k ~A d d k N dd" raat umum müdürlüi7ünden mü cak maç ıc;ın Bulgar mıllı takı-
ııcib i nce muhabcratı kablo va B 1 d" · · · • . ı, Y ın a avu at ecme ın ° lt - · k 

e e ıye reıs muavını Hamıt; Mersinde tüccardan Hakkı Ce- tekait Hasip, mütekait kayma- mına a .. ı oyuncu v~recegı . u~-
.asile temine mecburdur. Bu B. bn mesele hakkında dün bir 1 Ak k Ç k . kam Mı"that İstanbul defterdar vetle soylenmektedır. Levıskı -
• lı•m tl::ıha mu""sku""l hem da h · · · . ma , saray avu at ana ka- • · b"lh ı · k ~ • . • • mu arnrımıze şu ızahatı ver- 1 d . • .. lıg" dan Neş' t mütekait binb nın ı assa so ıç oyııncusuço 
pahalıdır. mistir: e aımı encumen azasından ın . e . ~ bei7enilen seri ve tehlikeli bir 
l<~stcrı1 "ı.rketı' son mu .. racaa- B Tahsin Istanbul Bursa Ag"ır ce şı Samih, Samsun baro reısı f .. b 1 d - ~ - u sene verilmesi lazım ' • V · 0 · il 1 ut o cu ur. 
l h b t k - ·ı za azalıngından mütekait Ha- ehbı, evlet demıryo annda B .. G 1 ·ı-e " a rr.u a era ı amı en veya gelen yüzde beş henüz verileme . . .. h d. . H n Ed' ugun a atasaray ı oyna-

5ıncn telsiz vasıtasile temin di E h bıp Saraycık fırka reisi Feyzi ztraat mu en ısı a ı , ıp, k 1 B 1 . 
. sasn angi bankaya verile- Siv~s ag~ ır ceza reisi İbrahim E~ Kozan meclisi umumi azasın- yLac~ k? ank u gahr şampıyoki~lu 

megi teklif etmiştir. ceğini hükumet t2yin edecektir. d Halil El' . d .. k . evıs ı ta ımı sa aya su şe -

Bugüu ve bu ak;.ım ve y:ınnki ma[İnclcrde 

GECE iÇiNDE BiR IŞIK 
LF.0'1 M!\TH01' · ANA BELLA · MAXUOIAN 

tarafındın 
13uRün saat Hı 1·2 18 1-2 ve 21 l·t ta 

LUCJEN BOYE:R ile arkadaşlarının son müsamereleri. 
" ZARO n Bıby'vi ıaııanni edeceklerdir, -- . Sir!·et hu suretle hem zaman c· dTk hem, Pendik tütün inhisarı de- an • azız e mute aıt d 1 k · . .,,ım ı ı ayrıca bir Belediye .. d .. . M h C k ak H Afyon kar h" e çı <aca tır. 

1 d t Uf ed. po mu urıi e met evat Ba- aym am ızır, a ı K 1 ·. V ff . h u · , -ııı, ıem para an asarr ı· bankası tesisi mevzuu bahs de- • .. k" . h" .. d.. .. a ecı. att' ) a ut maznı-
'"ı"leceg-ı·n1· 0··ne su·· rmektedir. - · d" B . bil' lıkesirde Saip Pas.a zade Refik, sa_r m.us ı.rat ın ısan mu u.ru. koff, 
·• • gıl ır. elkı ahare düsünüle- Ü H D h b ELHAMRA MELEK - -··-·- - • nyede fırka reisi Bedi Kadri ılmı, ıvanı mu ase at reısı M""d f"l • H . ff N"k 1 ff 1 Ve bilir. Asıl maksat helediyelerin • S · . Ar 0 h T k'l . u a ı er. rısto , ı o o 1 
Bag~ ıran işportacılar ihtiyat ak~a olarak bir mı·ktar Brüksel maslahatgüzarı Kamil, anhısı b ım •.. d.~ .. ı Aıybeb ve Aadetı Muavinler: Efrenoff, Dimit- ' ı d" d hı 

Bu ıı:ıin • 
' Son zamanl:::rda şehrin belli 

slı caddeler:nde dahi işporta 
• mal ı.;at~n hir çok seyyar es
ı{ın ~ahit bir yerde durarak 
urunı ııbunu haleldar ettikle
na2arr rlikkatı celp ettiği gibi 
tğıra ral: lıalkı i7'aç ettikleri 

. Eminönü belediye baskatibi Sa mu ase e mu uru as, a- ff A Di . ff s:nema arına gi ıp tasa nur e ile ı en en muazzam.-
para saklamalarıdır. Fakat İs- b" M f , k .f .. İ ro , ssen mıtro , ~:n HAYRE'J'tı.\HŞ ... en Mt:R .-.KAVER 
tanbul belediyesinin bu sene ver ı!, . ut kazası ırk~ mutemedi na ~ınta. asr maarı emını s- Muhacimler: Pançeff, Peceff D •• s 
mesi lazım gelen 25 - 30 binli- H!lmı~ Sa?ık M~rsın meb'usu maıl Habıp, l~tanbulda Agop- Vasiliceff, Lozanoff, Zekoff.- u nya n 1 n onu 

Nıyazı, Dıyarbekır Maliye me- yan hanında zıraat doktoru İb- S trh f o·~·t ff 3 ·· 
raı .ın karşılığı bulunamanııstır. M V l"d b" M h kanı harp k an a ı. •. ı ro , gun ev fil•ini •ürılruz. 
Bir sureti hal aranmaktadır. muru ıuammer, arto L e mü ra ım az ar, er ay el Sı ka takımına 1<arşı oynar ~ 

tekait Binbaşı Kasım Cebelibe makam lığından mütekait İhsan vk - p 
1 

d - . . ·
1 

.. h- .-.BEL G ~ :\CKin bu mıikemınc_ ı eserinin _mevzuu pclr. ) ubek ve j 
---- k . • . . İb h. en vara an •gt ıcm Jugun sa a .. k 11 1 1 bl k 1 1 J k "k re -et ıkmal mektebi muallimle Şebınka.rahısar eczacı ra ım · k "h" 1 d , (lh uv.eı o up uı 1&n;enı r aç mı yona mal o muştur. 

nıar proğramı tet 1 rinden Liıt~i, Kocaeli fırka aza- Sadullah, Aksa~ayda a~~kat ~z: ~~r.c:ı maması ı .ıma ı e var- !l:i«ct•n: FUX .\10\'. JETO~F. hJliham dtin ı a bnvodi>le ri. ı 
edilecek sından Nafız, esbak Bitlis meb zet, Savurda zıraat muhendısı .K •~f ·ı•tı k t tlugün ,111 10,45 ve 11 de mutat ıeııziLırlı matineler ,· ard ı r. 

S · il · K' ·ı V hb" Z ld k nac ..,. ~ 1 a 'a şam saa ye- B d l d h. 10 45 1 

1 

1 

1 

· fena mal satarak h::..lkı aldat 
dan görülmüştür. Belediye. 
ı );"il-ıiler lıakkmd::ı sıkı takibat 
ıpmaga karar vermiştir. 

Belediyenin bes. senelik ımar usu auu ah Mecdt, E ia ziz be- amı e ı, ongu a ta d" 1 • · k . A k d k d a ema ıer pazar günü a ı saat , ve 1 
l •· · · H"" · 1 k · · L' f" B 1 ı KÇU tc n ara ve o uz a 

Programını tetkik etmek Üzc.'re ecııye reısı urrem Faik Istan ma ı eme reısı ut ı. o u ma- 1· b 1 d -1 .1 k 11 d t ·ı~tl ı· 1 J k ' ı 
b ıd il . ' .f .. d .... H.l . -r· · .. . h " stmı u ra vosu ı e ven ece -

1 

L e enz1 a ı ma ıne er o aca 
teşekkiil eden muhtelit encü- u a mua ım En;er Kamil, an mu ~ıru ı r;ıı: . .. ntun ın ı tir. • - - - · __ _ . __ J 

Ankara - lstanbul men ilk ic;timaını yarın yapacak sabık Erzt»um mcb usu Berrak, sarı neşrıyat muduru Mahmut Galata"aray klübümüze mu -------~ - - _ _I 
tır. rogramın tetkiki birkaç ic- Sa . M f F . T" 1. ·r . M va a ıye er cm ı . P Erzurum Ticaret odası reisi Rag-ıp, Siliike muallimlerinden ff k" t·ı' t enn· eyl.en"z - r · 'I 

Yalova telefonu tima devan1 edecektir. - dr~ddın Alucre fırka reisi usta a ~vzı, ırc ı ç: tçı llS F. K. o·· k ASR" S"NEMADA 
ANKARA, 8 _ Yalovanm Üsküd- ·--t Te".fık:. l<'.~~ya ~ız. m~allim mek tafa İb.~a'.~ı~, ~-onya zıraat ban , Uil a Şaffi J J 

tanbtıl - Ankara telefonile ir- ar ramvayı tcbı ınuduru Lutfı, lstanbulda kası mudnru Mumtaz, Konyada meclısi reisi Feyzi, Denizlide B" .. k ' k" LA J N 
oau için hat çekilm&§tir. Mu- Tramvayla Kızıltoprağa binbaşı mütekai~i F~at Fahri, avukat Mümtaz, Bahçe ka~as~? avukat Sabri, Bursa muıallimle- uyu san at ar A A ve 
ıberata hazirandan itibaren kadar gidece~z Tarsu~.ta ?r. A~.ı ~~~ık, ~dapalda Fettah z2cle Hasan H~~nu, .rinden Sad~llah, Mo~.kova kon- WİLHELM DJETERLE 
ışlanacaktır. 6' zarı muskırat muduru Sadı, Bey Trabzonda matbuat baş musah solosu Samı zade Sureyya, A-

Usküdar - Kadıköy havaliıri oğlu serkomiseri Zübeyr, Mar- hihi Muhlis, Eskiııehir<le Yasin danada mülkiye müfettişi Sü- tarafından temsil edilen 
tramvayiannırı hazirandan iti- djn heykel atelyesi müdürü İb- zade Mehmet Ali, Elbesanda a- heyi, Eminönünde tüccardan K e BAR APAŞ 
bareıı behemehal Moda ve Kızıl rahim, Memaliki sarkiye Fran- vukat Melek, Karaağaç mczba Falih Sevket Sabık Rize meb- ı 

Bir tavzih 
Muhterem gazetenizin bu- toprağa kadar temdidi tekarrür sız bankası memu;larından, Ah hası baytarlanndan Mustafa İlı usu Sudi Ah~et, Yozgatta diş 

U nüshasında 8 Niaan çar- etmiştir. Şebeke bu suretle ge- met Sürur, İzmirde mütekaidin 5an, İstanbul beledi~esi nıüter doktoru Süreyya, Çorluda Sul-
ba g~nü .oda~a ~~abı ~Ü- n.işletildikten sonra Çamlıcanın de.n Tahsin, Zilede kaleci oğlu cinılerinden Fevzi, lstaı:b'.ıida tım çiftliği sahibi Süleyman, Ba '\aın musıesna ftlm. blyıil aunlfakıyet auanmıtor . 

ıcutın ışlen geçıkdıgı ve şikl asri bir mesire ve eğlence yeri Kazım, Kadıköyiinde İbrahim Saraçhanede Mustafa, Elazızde lıkesir valisi Özdemir İstanbul Slnenıayı zenıı;inle~drtıı ,uyere numerolnı ç« etleacel!dir. M:\ 
!t ol~ndu~u .yolunda ~r ha- halin-c getirilmesi düşünülmek Hulusi, Çanakkale valisi Siirey Mehmet Nuri, B~yoğlunda tür; ı da Çağaloğlunda Dr'. Şemsed- RIE.TA \e ZO:"GO ıaraiından ibda odllca fUkıltr •• dan.ıor ile Al. 
~r ~u:-dençtır .. "!e~ .. ~ez- tedir. Belediye bu.su.retle tr~- ya, sabık MalatJ:'a ":~b'._u~lrtnn- card'.111 Mithat ö~er, Ordııd_a din, K~r~. mektupçusu . Şev~~t, JOl.SOVnun mukallidi ZO.'GO urabndan numerolar. 
lr .ıntıhabatın, bı~cı. ~nu. o- vaylardan da çok ıstıfade etmış d~n Tokat maarıf muduru Ibra Habıpzade Nureckiın, muhtelıt 

1 
Kadıkoyunde Dr. Tevfık, mute Yeııi ıı: AS~O ve JA:\A meşhur Ç' paelerin son balıı'I!. Bagıln, 

p ınti_hap ~eY, eti tefti.!ıyesın- olacaktır. hım, Kastamoni ocak ~eisi Dr. hakem mahkemesi Türkiye aja kait kaymakam Manastırlı Tev yaıın \C pızumi saaı 16. 1 '\!ta ~erilectk matiııtlerde \lrycıe mımc-
~ tavzıf ecHimış ol~ bazım~- GüJcemal havuza Tevfik Arslan, Kuzguncukta nı avukat Nazım, Antal}ada fik Çorluda Tahir, İzmirde sıh- rol1.rının büıliıı pro;;;gr!!l•!!l•!!lı.li!!!!l!!lli!!!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!!!!!i!!!!!!li!!~~!i! 
~rlarımız:ı m~zu?~Yet veni- ekildi Tevfi~, mnt:t~li~ hakem mahke Adliye müfettişi Nazif, Trab- hiye müfettişi Yunus, mütekait !!! 

ı:ı ve vazıfe~erı ~ıgCT" ~~u:- Ç .. . melen başkatıbı Muzaffer Sah- zonda defterdar Nabi, Ankara- jandarma kaymakamı Zihni, E MAJIK SiNEMASININ rımua tevdı~ ıfa ettı~m~ş- Mannarada Mu_r~.ft~ cıva- ri, Uşakta Gedik_ zade Hakkı, öa eczacı Nureddin, sabık Sam !azizde dava vekili Ziya, Koca-; 
· Eshabı m.uracaaun ışlerı rında Vona Fenerı onunde ka- Aksarayda Gazı Paşa mektebi sun valisi Osman, Gönan bele- elide tüccar Zihni, Ziraat banka 
u_ntazanıan ıfa olu~ ~ml~ raya ot~_ran Gülce~al vapuru başmuallinıi Naci, lstanbulda diye reisi Nuri, lstanbulda fab sında mühendis Nazım Ziya, 
ıgundan_ teahhura daır bır şı· uzun muddet~e~n Haliçte avukat Vasfi Rasit, Kuleli tabi rikatör Qmer Raif, Çorlu asker Manisada doktor Ali Muhlis, 
yet vakı olmamıştır. bulunmakta ıdı. iyat muallimi Sabri Cemil, Kadı ı lik dairesi reisli" inden müteka Balıkesirde Ahmet Mithat Siv 
Keyfiy~ti bu suretle gaz~te- ~ülcem.~I vaz!!'eti tetkik köy Yeldeğirmeni Zeki,, Şura- it Rüştü, Anka;ada mütekait rihisarda belediye reill>İ Abidin, 

z<l~ tashıh buyurmanızı nca edılmek uzere uç numaralı yi devlet baş muavinlerinden binbaşı Rıza, Kırıkkale askeri Konya mülkiye müfettişi Hit
:lenz. . havı:2a sokulmuştur. ~ül~- Nuri Talat, esbak Malatya mu- fabrikalar doktoru Behçet, Ma- mi, İstanbul umumi meclisi aza 

ts~anbul Tıcaret ve ~ ınaJm havuzda su kesımın- tasarrıfı Arif, Bursa baytar mü l latyada riyaziye muallimi Rifat sından avukat Aziz, Denizli da 
Y1 Odası um~nıl k~tıbı: den !Ujağı ~ı~r tetkik edile- d~":i Ali Şefik, '."'dapazan ocak İstanbulda tüccardan I~csai, A imi encümen azasınnıın Hoımdi 

n h. tel.it; cek ve tamın yapıllıc:aktır. ırC"•cı Ahm•t F~ık, baytar mek-ınadoln demiryolu şirketi idare Beyler. 

Dün aişaıııki parlok muvıffıl>iyeıt :ı ırdıabcri Paris'tc g<ilrerilmekte 
n RENE flERll:lEL • A. 'DRE URBAN GABY GASSET 

GABiN ıarılındın fnbl&dc bir ıurtlt• te••ll ediln 

HBBIEI IBNDi BlBTINI 
seviali, nıikteli Fr11111& opucd. 

MAURICE CHEVALIF .. R" niıı muialfüii dahi !lbylcdigl 
..~!arda lıüyiflt muvılfaklyet k•~tnıyor. 



CLl\l\ ıu .\l.\ltT ıo:ır .... __ @ı - Emlak ve Eytam Bankasından: 
Sahlık Emlak 

HASAN KUVVET ŞUR.UBU 

21ftli Kumdan 
~ ,,,, en muvaıffık v. oı kaplam aten 
.,•tihazrr ve t•tfkDll 

l<t"eıer•• ,imal edılen Ztrt&I Kum• 
Kcmnıcec nam M• . . . _ . ~ 

.. ,arının vast ve daımı btr munakılata 
c:l•n Kaldırım Ta.,. . . 
tabı tutuldukdan ve bir Jc:aç senehk lstımalden sonra e" 

ff / kapıamaıarı oıduitu anıaşılmıştlr muva ık yo 

B 1 m t·a~ıarının ımallne mahsus tesisat> mlha· 
u l<a dırı T 

zlrdekı adrese 

Vakıf Akarlar Mü
iürlüğünden: 

Mevkllertle ev,;afı ~~ağıdı yazılı 3 parl'a emllk sekir. ııeııevf 
taksitle satılıktır. ihale 20 -4· 1931 Pazartcd glınü Ankarada 
Banka idare meclisi huwrile yapılacaktır. 

Bu hus ı.ı.-ıa ta{si!At almak isteyenler btanbul ve lzmir şubele
rimize Ye yahut Umum Müdürlük Emllk İdaresine miiracut ede· 
bilirler. 

ı - lstanbulda Galatıdı Karımuscara paşa mahallesinde J !alil 
pa?& soktgında Bahriye lokantası müştenıil!tmdan 16 18· ~0 nu· 
maralı fevkani odaları miiştrmıi iki bap dtıkkAn teminatı tıOO liradır. 

2 - lstınbulda Galatada J\ramustafap~a mahalle ve .okağında 
Bahriye lokantası mii;;temilatından 17·19 numarlı mır odalar bir 
bap dükLAn (temin;ıtı 6~5 liradır.) 

3 - L<tanhıılda llocap:ıi&dıı Jltıdaveodigar suk~gındı Kalın· 
mumıfa agl nıedre,;esi n•·n ile maruf 650 metre mur~hhaı ;1hada 
kar,;ir mcdrl's<.' ,, n·i:s tt ·m i f;1rı km in• tı 10011 li radır 

(Devle;_ Demiryolları idaresi ilanları 
Haydarpa~a Demiryollar Mağaza Müdürltigünden: 

Bir sene müddetle icar için 
ı1üzayedeye vazoltman emlak 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak hurdavat, demir, Bcz:ir 
yağı elektrik: malzemesi, mutfak levazımı, hamızı klbrit muşamba 
cih\sı, sap,ahşap su fıçısı. kırtulye nsaire gibi ( 119 ) kalem 
muhrelifülclns malT.em~nin pazarlııt 13. JV. 931 tarihine nıüsadlf 

pazartesl günü icra kılınacaktır. Bu baptaki müfredat listesi mata· 
Dosye 1'ııo. u dahiline ısıl~tır. Taliplerin yevmi mezkur saat 9 dan 11,30 

1 Çarşıda Püskülcül:er sokağında 17 - 19 No lı dükkan 258 kadar lsbatı vücut etmeleri ve talıriren fiat ı·ermeleri, pazarlığJ 
2 ,. Tacirler .sokağında 21 No lı dükkan 

259 
arzo!unan malzemeden idarece marka ve evsaf lrıe edilme)c:ı 

3 .. Kuyulu sok.ağında 8 No lı dükkan .. • 268 
malz.eme meyanında nümune itası mümkün olanların nümune.lcrini 

4 ,. Kahvehane sokağında 2 - 4 No lı dukkan 
274 

beraber g~tirmeleri nıi:nunesiz vuku bulacak tddifatı kabul cdii-
5 ., Zenneciler sokağında 36 No lı dükkaı: • 2

3
89
0

'.' 
., Çadrrcdar sokağında; :.ıı - 123 ~? 1ı _dukkin ·' mcvcccıti il,ln .. ı :ı r ı ur. 

7 ., Ağa 1t0kağmda 11 - 53 No 1ı dükkan 308 

rln~iliği i'ır .lr. cıledi i ı;ıhi ~ui n ;\ cmi t ı' ınhctle ı.ktlir t" it 
r ı pır1 ı rın ı k :t 7..ınm1~hr. ~İ~ ı.: .. ı ~l lıli r. i t... 100 ~ .ıru;t • ı . 

l)ep 1 ~· 1 : l-la u n tC4'.t <lcp J 6ı<luc. l~~.:at.:ılar<t 'e toı , O(,,."lbra 

Terkibinde kül!iyetli 
miktarda iyot tanen ve 
fosfat ınevcut olup ens:-. . . . ' . 
ceı uzvıyeye sur atı te-
messülü sayesinde, kan· 
sızlığa, vereme istidadı 
olanlara ve bilhassa em
razı asabiye ve zafiy~ti 
umumiyeye tesirah şifa
iyesi vardır. 

(.enç kııiırlı, çocokl•r<la t,,;rııı ,,.. 
fiı ı pek seri olup r<ı . l ,ır.. hı u l IJı, 
7..a~ıf • .;.ırıca \·c. ı J..cıri hı tı h 1 ı 

mü~telt Çocuklar az ıamın ıartınıla ili> 
~,kanrlır. Çal1Jk h , r ırlcr T ombul 
ıomb•I ol ır11r 

• uı itiyatla sı'>ıvecinl ve ı:c~ lj!;in i 

s.ı i hi nı 1 eyliyenltr., aJemi ı t'c u 

p : lı:: ıııue;sirdJ.r. l\ım te7.1 İt "" tuüıc 
haz 11 ı tes'ıil, rcAge taztli v• veçhe ta· 

roveı bah~eder. R•ı. c>ram. ccdir, ço 
cu~lırın yüz ve bo1lacındaki çıbaıılar, 
erg :nlik v tk'cmada pek müc ısır ir. 

ltısan lrull'ct şarJbu \vnıp d.1 l t 
cy~cmit. rcntbi ve mcalck bmızın ctibba:;a ~u• 

bu yıil. tenıiial 

O ksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
8 Sahaflar bedesten kapısında 22No11 dükkan 313 
9 : Çadırctlar sokağında 59 - 57 N-0 .. lı d_ükkan 314 
10 Yağlrkçılar sokağında 97 No lı d~kk~ 315 
ı ı " Kavukcular sokağında 13 No lı dukkin 321 
12 :: Fesçile~ sokağında 1 - 3 No lı ~.~an 326 

T~RKİIE C~ H~RİYETİ ~ERKEZ BANKASI 
13 Hacımemiş sokağında 22 No lı dükkan.. • 327 
14 : Çadırcılar sokağında 123 - 53 No ~ du_kkan 329 
15 Lutfullah Ağa sokağında 6 No h dukkan 330 
l6 :: Çadırcılar sokağında 141 No 1ı dü:kkan .. • 336 
17 Kazazlar orta sokağında 52 -- 54 No lı dukkan 339 
lfı :: Perdahçrhan sokağında 20 No 1ı dük~. 341 
19 .. Çadırcılar sokağında 70 - 66No1ı dukkan 343 

.o Kazazlar sokağında 27 No. lı dükk~ • 355 
21 .. Püskülcüler sokağında 13 No lı dükkin 357 
22 ,, Liitfullah sokağında 7 No lı dü~kan 363 
23 Hazırcılar sokağında 6 No lı dükkan 364 
24 " Püskülcüler sokağında 4 No lı dükk~ 367 
25 " Hacnnemiş sokağında 11 - 9 No.~ı d!1kkan 369 
26 " Hacınwmiş scıkağmda 24 No lı dukkan 947 

" • N lı d .'kk' 929 27 H Reisoğlu sokagmda 44 o 11 a~ • 
28 Kazazlar orta sokağın<la 29 No lı dukıkan 932 

29 " Kazazlarorta sokağında 25 No lı dükkan 934 
30 ",, Per<lahçrha11 sokağında 54 No lı dükk~ . 000 

.Müddeti icar: ı - 6 - 931 tarihinden 1 - 6 - 932 tarihıne kadar 
)İr dir sene • . . •. 

Mebdei kar: ESki müstecir için akdi sabrkın hıtamı yenı mus 

;ecir için teslim tarihidir. . .. ·· 
Mu··ddet' ·· de· 23 Mart 931den14 Nısan 931 Salı gun.u. 

ı muzaye • .1 .. d üzayedeye 

Devletimizin 
ali 

n üyük 
Müessesesi 

Milli ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KlRLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 

il 

Batada muharrer emlak kiraya ven ecegın en .~ .. 

~azolunmustur Tali lerin yevmi ihale olan son gunun saat on H • K d • M J • A 1 t 1 t • f d Ed • • 
~~r!tr~~~~~a:~::~:ı:y~:~e~~ı=~l~~~:ı~. ısse ay ı uame esı çı mış ır. s ı a e ınız. 

:::zğü ..... .;. ·:~h: ~=:!:::::·::;::: .. Ferah s;ncmada T-asarruf Iktı·sadı ı seve ., 'nÜd;:fz:r:~!t::~a;ea: odasına müracaat ederek ecri misi) flutJr. bu gece l•UYU~ mu l ffiCr< ve n 
raporlarını görebilirler. ııyıtroda 3 kumıny' birJcn 1 lalıı 

Emlak ve Eytam Bankasından: ~::~1~~.;~::::~t~;~;;::ı:: Vata. OdaşJarlO nazari dikkatine 
Satılık çiftlik ................ • ........ .. 

l 319 d'ntim araziyi ve baıı h•· Ecnebı memtekettere E · t s do- Mu··du··rıu··gwu .. d 
. ~ta.nbuldı Ktilcukçekmece~e ,4 . o·iftli i ~;n para ile satı· t giden tüccar ve ffilliye an lel Il en: 
•p çdtlilı: ebniyesıııı Şaınıl .\h Bey 5 .. Xnkaradı Banka idare t 

1 ktır. lbale 20 nban 1931 pazartesı gunu f seyyahlara Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedatı kayıt muamelP.si 
•n:~tis! huzurlle icra kıltnMcakttr. - limat almalı: istiyenler k r Bankı" Kommıırç'ıyJlı Emniyet Sandıgv ında yapılır. 

1 eminat (2500) liradır- Bu hıısuotıı tıı . d rlük emlak idare- i ~ 

~:.'"~:~·:.;;;~;;~;·v::;;;ı 1 ~~lS::"' T ~ 8 K ~iz ""'I Elektrik tesisatı 
DE ... 

' 
ERDARLIK iLANLARI 580,000,0)'J Lir.ı:) He• akı= mu·· nakasası 

Traveller3 (:-; ıy'{ \ ı: ı licynclmılel piyaııis.t 

Satılık Kağir Ev No 36, Sepet?İ soka~,l(fıtip çekleri) ~.d~~ . Fol'... SUPO.i'ITZKA\'A 
k h U · Aksara v y enı ka p1 ıstas yo- Lire., frank. lnırılı: lır rn ve emsıı.iı . ıııerikaıı muhnıt1ı:r1 
asım roka ad esı4, katta 4 ' oda 3 sofa 2 hela t 'eya cloları franlc olaralc L O R R İ S O N ve 

nuna ya ın ır. lÇ satıian bu çekler ı:ıyesnda 
mutfak 1 taşlık t kön1ürlük t taraça 1. sarn. nereye gitseniı p.'lranı~ı ke· C O D Y 
Ve bı'r mı"ktar babçeşı· vardır, . Bedelı peşın mali cmniyet:e taşır vd he: 

1 
~nn ·:s, ll:ın ,, l 'kulele, ko .. ıedl 

· . kı f t800 lıra satış açı c zaman ieters~niı dfınya'lın 
verıln1ek şart1yle yme 1 . 5 'oe.fterdar- her ıarafmd:ı, ı;l'lıir .fa, otel- -~~ml!-!'!111-~!!!'ll-ı!I 
artırına 4 mayıs 931 pazartesı 1 

!erde, vapurlard1, trenlerde J Galh:ı.ne bevliye muallimi 

lıkta. l R - i9 ) bu çekleri en küçü:< letliyat 1 Dr. Fuat Kamil 

Asma fidanlıkları mtidlrlyev.nden: 
Göztepe asma fidaıılığtndı yapılmasını liı:ı:um görülen clektrl.lı: 

tesisatı 2!' nisan QJ 1 tarihine müsadlf Cumartesi gün il sut 14te 
ihal~>i icra edilmek tıu~ münak:ı,..ıya konmuştur. Talip olınlann 
kl·~if \'c !j&rtnameı;ini görmek için her gün ve münakasıya iştirak 

için de ye' n.i ihalede mües.es:ıtı iktısadiyc muba · ı yıtt lı:om.isyo
nuna (defterdarlık lıinaı;ında) müracaatları. 

raz~rlı"la p!lra"elloın nıu"ha1aası ı yç~akı~ti:lb:ı~.;İ~İr~~i:~ 11
1 

Seu hotttn avdet ecıııı~ ve mu U (l U U U i • ı nesini Bsbı:lllde Türk Ocap;ı 
Travellers çeklorı . lı:ıki~I •ırasıntl• Sürcvya ilci' ıpa rtı nı•n Ş b 1 Al 5 T ( 21233 

lstanbul gümru" ki eri muhafaza sahibinden lıaşkı kimsanın 1 4 numır•lı dalrc<inr nakil ederek ~ u esi stanbul' da acahamam 4 ' e • , i kulnaamayacağı bir şekilda hN•la rını kahule lıaıl n ın ı ştır. 0 Bilumum ehniye ve merakibi bahriye boyaları, 
"d" l" "u·· nden· ı tertip ve ihta~ cdilrn:,tir. • -----------· ~ vcrnilderı, fırÇMiarı v~sıılre .. mu ur ug · .................. •" •" ... ı mlbuı 8 inri ıcra '.\l cmcrı u ita•· fa BERMAN nstübeçi 

ı - Gıimrük muhafaza memurları için alınacak taban~-a. 9 
V• Sablık Hane dan: ~ DUKO otomobil boyaları 

d .. dd 160 aoo Jet p•rabellom llir horcun odcnme;i Jçı n bacts 
Yahut 7,65 1\1. M. çapın a muce et · . ac Fatihte Çarşambada Sulran altın a alınıp pırıya çevrilmesin• MORA VİA karena zehirli boyaları 
tabanca pazarlıkla alıııacaknr. .. Selim cı<ldcsind~ poliı karakolu k•rar \'etilen bir adet mermer taşlı TROPENEL- sı'yah tecrı't boyaları dil mühürlü tabanca. muhafa.ı:ı mu· 

2 _ Nümunc ittihaz e en karşısında iki ve dört numaralı Konsol n bir ıdec Aynı ve bir adet , ~~ ~kıt.~~~ 
tlüriyetinde görülebilecektir. 600 arşın bahÇt!)'e malik yedi dıvar suıının Nisanın 18 incJ cumar- v • T E L 

3 T dikli mamesi ınudüriyetten alınacaktır. odalı, derununda Tcrkos, ~:lek ·. resi ıı;ilnü saat 13 te Beyoğlundı ..._ 1 - as .şar olmak rtile tabancası olanların şarcna· Kumbaracı Kıpukula sol<atındı Al· ..,.. • 
~ - Nümunesının aynı fi kit muvakkat giıvenme· trik ve birde >3 rnıcı ınuhtcvı melalı hını cintlnd~ aleniy•n artırma 

llıesini görerek ve % 7,5 bankı kveya nb~t edilen 11 Nisan 931 hane satıltktır. Gôrmck btı·yen- sureılle paraya çe\'rileceğinden ııilp 
triJ b k · ü olıırı res 1 lerin derunundakikre müracaat ıayin olunan gun vcsaaıte memuruna 
, e eraber pazarlı gun . "k. bafaıa müdiriyetinde hazır müracrnları , ın olunur. 
'11 tııartesi günü saat ( .~,,ııoda gurnru mu etmeleri. 
bı.ıJunmalarL ' • 

TURKUAZ ~ 
• Mtdaelerde ve yalmx cum 

e oumdı 

Cuma 
Cumartesi 
Meşhur 

DON Kazakları 
:J() kişilik he: cCi mııgannfvesi 

KOSTRL KlH F idaresinde 

EKZEMA 
\'~: 

ESKi YARALARA 
en iyi il Aç llerınos 

merhemidır. 

lst. Asliye :'llabktmc<ı 1'. çüncü 
Hukuk Dairesinden: 

Sıdıka llanımın sabık koca ı ika· 
mttr;Abı meçhul Ali F.rendi alcı hinı 
ikame ettiği tescili telık davuının 
Q 4-931 tarihli celsei ıahkikıhDda 
il~na rağmen geimedifl gibi tarafın. 
dan bir 'ekil dahi gondermemlş ol
dufundao bltıalep gıyaben tahkikat 
lcrs•ına karar verilerek zevciyet ve 
sika ~ı ibraz ve telık h•kkında ikı 
şahit istimıı ıuretlle muamele icra 
ve ıalltikac 21 · 4-Q.11 salı sut 14de 
talik kılınm ı , olııııkla i ıhu mııımelell 
gıyap kararının ıarihı ilinından fıl· 
baron beş gün zarfında itiraz etme· 
diği ukdirde usulün 402 ncl mad
de i ahl<amı utblk olunıcıtı il n 
olunur 



. 1 !),. 

, 
CUMA • 

L 
Hl ' 

BiR 
SÖZ 

RESl t 10 NiSAN 1931 

• 

B119enl•rde Romada lt~Uk ltlr ltuld•r konferan8t toplamlı. DUnyaya taallOk eden 
ltulday m .. eıealnln ehemmiyeti •fllcerdır. Konferane b:f:ay ihracat ve ithalatı 

hakkmda kararlar vertnlf ,,. d .. ıltntftır. Bu realm, ko ransın ilk celseslna 
rly .... edeft llleytt llueollnlyl ve dlger zevab 9Dstermektedlr • . 

Madrltte karıfıklık eksik olmıyor. ispanyada CUmhrlyet taraftarlarının en ll•rl pl•n
l•rl DarUlfUnun gençleridir. Talebe her veslle ile nUmaylf yapmaktadır. Bu resim, 

Madrlt sokaklarında nUmayl,çl talebe ile pollslert gllstermektedlr. 

Deri ve Barsak 
dmllzayedesi 

Tayyare Cemiyeti lııanbol fll· 
belinden: 

Kurban bayramında teşkiltnmıs 

tarafından toplanacak deri ve barsıi
lar pazarlık sutctlle ayrı ayn müza· 
yedeye konmuıtur. Nisanın on dör
dlincil salı günü saat on alada lha· 
!eti icra edilecektir. Taliplerin şart
nımeyi görmek üzre Cağaloğlundaii 
ıubemize müracaatları iltn olunur. 

lslanbul ~ınrOkleri ınubalaza ıuodnrıo~onden: 
ı - Bahri muhafaza vesaiti lçin 20 gün müddetle ve kapalı 

zarf usulile ıfletme levazımı alınacaktır. 
2 - Levazımatın cins, nevi ve mahiyetini gösteren musaddak 

liste şartnamesi Ankara'da gilmriikler levazım müdürlü~nden n 
lstanbul'da muhafaza müdürlüğünden istenecektir. 

3 - ihale, lslanbul'~ gümrükler muhafaza ınüdiriyetlndckl 

komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin Y. 7,S muvakkat giivenmelerile birlikte 17 
ni•an 931 pazartesi günü saaı 14 te müdiriyctte bulunmalan. 

" U•J'ada pak çok bujiday istihsal ediliyor. Bunun nstlcesl olarak b UtUn d Unya plya - D l h b • • Tü k 1 1 ,. k tt 
••farında Rus bujidaylarının çoklujiu buhran tevlld ettııı iddia edlllyor. Rus yada eyin i mü a erile •ksaray lznıı Mılll r nonıın ır e 
lstlhsal vasıtaları temamll• yenııe,tırıımı, oldujundan bittabi lstlhsalatta artmakta- mahsup muamelesi 8 

dır. Bu resim, eskiden deve ile yapılan nakllyatı bugUn motör kuvvetti• Balıkpaıar Maksudıye Han 

Y•P••dı§.n• .u.term•ktedır. c 35 ) Deni~. ı'dgre Meclı'sı'nden· 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. tincü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyükikramiye 
100 ,000 l iradır. 
Avrıca: 40,000, 15,000, 

ve 

10,000, 8,000, 
Liralık ikraıniyf' 

30,000 
Liralı l( bir mükafat vard ı r .. 

, ........ ••••••••••••••• • ••• Uu U , 
ı DVVNE' ••ı''E' onuı rE~TE Qt'ftGı'Qı' • !\ksaray Azmi Milli Türk Anonim Şirketi hissedaran hey'eti 

t UIJ 1 ~mi ~ ~ U~ • Jl y .. OD O ~::Ua:i1~:.~n~u ~t~~:ı: !~!k~ıi~~~::a~~:;s n~~a~ı ı:r~~:7e:t!!~! 
·~ Heyetı ıdaresı eden cumartesi günü saat on dörde talik edilmiftir. Hissedaranın Ji 'fıirkiyenin bütun tü .,·ar ve erbahı ,anayU . . me_zkllrg~nd~ muayyen >aatta Ankara'da Ziraat bankası_ Umum 

. 9 · ı· IB '1 1931 d d d k :\lııdurluğu bınasında h :ızır bulunmalarını tekrar rica eylerız 

1 
ı a ·" l \'t! e evam c ece 

li i ;;i~;~;-\:!:~!·~dI: SA'\-\YI VE TiCARET meşh.rin i z ıyam \C Yol halısı mu·· nakasası 
Emtianın giıınruktrn sorbest idhali vize masarifi olmaksızın hu· 

dut tan se rbestçe müruru · Seyahat ucuratında hliyilk tenzil~ı. (Tak-i. rilı c o " 0-IO) hü 'lin bu le\ ıidü temini için •ergi ruhsatnamdcrinin Ticaret ve Sanayi muzesi mıidürlüğiinden: 
' w dik ıi creti l 5fJ kuru ştur. Ticaret ve Sanayi müzesi için mübayaası muktezi Uşak mamu. 
·ı lr ıa t ve ru ı~Hnaıııc ler fahri mümessiller bulunan lstanbul, Calata .h. 

' Çin ili Rıhtım l lan -1>;·n:RCONTl'\I·: . 'T.\f.I~. s. A. T. den alına · !atından 90 metro tuhinde yol halısı 7-5-93 1 tarı ıne miisadif 
caktır. Telefon: B.O. 1294 1295 + perşembe giin ü saat 15 te ihalesi icra edilmek üzere aleni muna· 

••• .... . . . ... ...... .... ... . kasa usullle münakasaya konulmuştur. itaya lalip olanhırın şartna-

p ı ki k• mesini görmek üzere Sulıanahmet'te k~in müze idaresine ve mü· azar ı a eczayı ımye- nakasaya iştirak için de vevmi ihalede müzedeki mübavaat ko:Uis-
yonuna müracaatları. 

viye mübayaası 
Tahlilan Ticariye IAlıoraturnrı müdurlugunden: 
TahlilAtı Tı cariye l:ltıoratuvarına ltı1: aıuu olan eczayı kimyeviye 

13·4"<13 I tarihine nı ti >adi f pazartesi l(Linü saat 15 tc pazarlıkla 
mlihayaa olunacaktır. Taliplerin mm akk:ıt teminat akçe,i olan 
uıuz lıi r lir.·y ı l>dtc rdar l ık biııa<ıııda kıı. adi ınu ,· "c>dcr muhasc
becilip;i \ ez nesine y:ıtmlıkran sonra al :ı cakları ın :ıklıu/. i c ın :zkQr 

!(tin YC 'aıtta :'tı ltan ılınıct'tc Tiorct nı'·ktdıi :ili-inde l:lho,:ı t ·n ar 

nı "1ı,ı y.ı:ı kom'> yon tına ın ' i:ı:ıcaaıları 

Tayyare piyango Mtidtirlü· 

günden: ' 
Numunesi ve iartnamesi vcç· 

hile 2,000 adet kıtap tabı etti
rileceğinden tnb'a talip olacak· 
!arın pey akçaları ile birlikte 
11 'isan 931 Cumartesi saat 
ı :i tc piyango miidürlüğtinde 

nılit c';< kki, tayyare 
kı uni~ ,., Hl l! fla ınlirat.:':latl:\rı . 

Darül'aceze müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi ıekiz yüz doksan 
sekiz lira ıeksen kuruş olan 
Darül'azece ameliyathanesinin 
keşif nşannamesi vcçhile tami· 
rinln kapa lı zarf usulile müna· 
kasası 20 Nisan 931 Pazartesi 
günü sası on dörtte icra edile· 
cektir. Telipkrin teminat akçc
)erile ınUC~'il~~cye ıniira 1 ~aarl:1rı. 

I SEYRISEF Aiı . 
Merkez acenta:<t Galat ı kfipT 

Başı 8. 2362 Şuh • .\ r ~ · 
Sirkeci Mühürdu zade ha nı '.!?7.fl 

İzmir sür'at no'ita;t 
( Gülccn:ıal ) ~np Jrıı ıY 

Nisan pazar 14,30 da Galatı 

rıhtımından kAlkara'' Jzmırı 

gidecek ve çar~ımb:ı ' aba 
gelecektir. 

Vapurda nıüktııımel bir ca 
bant mcv~uttı..r 

SOÇET A IT.l.\L Y 
Dl SERVIST ı 1ARlTl.\ll 

(FEDE ) "'· 
puru l J . 'I· 
ı!n pazarrc,'.l 
(Burgu, Varna. 
Köstence \c 
Odesa) .ya gide· 
cektir. 

BRAZILE vapuru 14 '.'ıı• 
ulı (Sitmar 1 .ev ant Ekspres 
rak (Pire, Napoli, :\I:ır · ilya 
Cenova) ya gidecektir. 
KON:iTANT/l\i< >PO! ,J vapur 
Nlsaıı çarşamba (Napoli , 1 la 
ve Cenova) ya ıı;ideccktir. 

SARDEG~A vapunı ı t> • ı 

per~enıbe (Sitnıar Soria l.!:ksp 
olarak ( Rodo~- .\!ersin, J-kr' 

' dcron, Trablus, beyrut, Kaı 
lskenderiyc, l\leslna, Napoli 
Cenova) ya gidecektir. 
TıfsilAı için GalatadR ıncr~ 

rıhtım hanındıı \ımumi a~:ın~ 

llııe müracaat . Tel: l~cyo 

f71 . 77'l ,e ya Beyoıı;i,11-

Pcrapalas altında :>oiatt:ı "\a, 
nal Tiırkiş turist accnal 
Telefon BtyoJl;lu .ı;;ıı • ı ,. ı~ 
lıtanbulda ~~minöni.ındc İt' 
sokaltnda 8 umar:ıda aceP 
Yek.iline milracaaı. 

Tel. lsta~ ıuı 770 

Beyoglu 'l inci s:ılb -:ık~ 
mabkeme~inden: 

Fatma hanım ile :\lahııı 

efendinin şayian ve nıü,terikf 
mutasaant oldukları Kb ınıpaŞ' 
Camiilı:ebir manalksinde J)or 
kuyu Dereboyu ~okaj!;ıııda 2 ı: 
numaralı hane hükmen it~ 

fUYD zımnında aleni açık ar~ 

mı ile satılığa çıkarılınışur. 

1 - Gayri menkulun kıynı 
ı 241 lira 25 kuruştur. 

2 - Gayri menkul zeı~1 

katile iki katur. Birinci katta lı 
sofa üzerinde bir oda, bn 
mıtbah, kılar, bahçe ve )ı:U 
Wnci katta keaa bir •l)fa ·· 
rinde iki oda bir hala mevc 
tor. 

3 - tapuca müseccei 
gayıi müseccel hak sahip! 
tarihi il6ndan itibaren 20 
zarfında evrakı müsbltclc 
mahkemeye müra<.'8at eıme 

lbımdır. Aksi takdirde ~ı 

bedelinin paylılljmasından k• 
kalırlar. 

4 - Artırmaya iitirak etn1 

için % i' buçuk teminat ıı;ôsl 
mek !Azımdır. 

5-Gayri menkulü mezkıi 
tamamı tarihi ilandan itilJ~1 

bir ay zarfında yani 16-5·'1 

tarihine müsadif cunıarte-i ~ıi 
saat on beşte Bey nğlıı sulh nı 
kemesinde " atıi:ı Loık t •. <ı30 · I 
numaraya mubyyet şartn~' 

her kesin görüp o!...cyacağı 
rette açıktır. işbu {;ay ri nıcıı 
kıvmeti muhammcnc>i üıer 
den ve en !azle bedel ve 
zatın uhdesinde bırakılır 

ihalesi ıistunc icra kıh 1 

zat beş gün zarfında artır 
bedelini vcrmeğe mcctıurcl 
Aksi takdirde ihale fesh 
müteakıp muamele için yapı 
cak mesarif ve zararı zivaıı 

faiz andan tazmin edili;, 'f• 
olanların mıiracaatları il:\ıı olt1 

Şehitlikleri İmar C 
miyetinden : 

Edirnekapı 'ehitli!V dahiliO 
otlar emsali wçhilc mli~a,c~ 
çıkarılmıştır. Taliplerin 1 :ı nisan. 
pazartesi saat 16 da Sirkecide • 
lizade llanınd:ı !'remlizade l 

Hevin \ 3:t.ılı:ın c ınr nıü r11c.111ıl:1rt 

Mes'ul mudıir: Hürlıant•d 


