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Beş 
Senelik 

rogram 

!Fransız efiri Har·ciye Vekili ile bir a görU ıu .. 
--K Rusyanın nıuazzam omsumuz 

ktisadi , misakını beş ı;enede ~~a~-
k - 'nden ilham aldıgı ıçın 

ctt1recegı ~ . 
1 ,~ ,_. İstanbul ~ledıyesı de 
aca,..lır 'f;ı, 

hır meclisine verdiği programı beş 
nelik olmak lbere tesbit etti. İlk 
lu,<ta alelacele kalem alındı!!;ı, a

'.:ıcele tertıp, tashih dildiği ve alcl· 
ele basıldığı anla ılan beş şenelik 

rogrıımı dikk:ltl•· okudu Evvela 
ogramın ilk maddesinde İstanbul 
l:ıri için program -yap !nanın im

"-Zlıgından bahsediliyor. Vergile
Wn n~ z•nıana Kadar ''payıdar 

lacağr,, ma -, olmadığından sağ· 

m bir es:1s tizerinc program yap
..,k mümkün olmadr!ı ileri sUrülü
r. Fak:\t sırf kanunun emrini ve 
celisin arzusunu yerine gctirmı?f ol
ak için bu imkansızlıga rağmen, 
'r program bazırlannıgı bildiriliyor. 

Bu be§ senelik program gelecek 
ş senP. zarfında on milyon lira ka-

. r lıir paranın sarfını istilzam et
ektedir. Peranın kısmı küllisi, sula

(l,750,000), itfaiyeye (1,138,000) 
•!nali.zasyona (7 S0,000) ve. mekte_p

sjl re (S00,000) lira sarfedılccektır. 
ı unlardan maada beıı hastahanelerin 
n ınirı, Cihangirin lağımları, yolların 
m ~ası, stadyom. ağa<;. dikme, _bakı~ 

ırl ri ve belediyenin hcrbangı faah
etinc sarfedilecck ufak tefek para
mı yuvarlak hesap mikdarları var
·r. Bazı fasılların yckUnu "imk!inı 
lan mikdar", "bütçenin imkan ve 
Üsaadesi nısbctınde .. gibi tabirlerle 

Üphem bırakılmıştır. 

Re§ acnelik programın tetkiki §U 

ntibaı hasıl ediyor ki, ,programdan 
aksat ne olduğu iyice anlaşılama
tştır. Esasen program tanzin1ine im-

<l.'1 gdriilmemesınin sebebi de budur. 
rogram mcsel•sİ Mecliste geçen dt

ınevzuu bahşolduğu ~man, muh
rtm belı.:diyc reısı. ortada esasen 
İr program mevcut olduğunu. bütün 
<fiyatın program altında yapıldığt-

ııı söylemi~. program ile bütçeyı ka
rıştırını§tı. Şimdiki "program,, da 
btş senede yapılmasr ya zaruri, ~a· 
hut ta şayanı arzu olan bir takml ış
ltrin kabataslak hulasasından ilıaret 
tir. Program ne odur, ne de budur. 

Programın ne olduğu ve nasıl _ya

lltlabUcccği hiç anlaşıtınamı~ diy~
''ktik; bereket versin ki beş senel_ik 
Program adı verilen bu yapılacak l§

ltr listesinin bir tarafında bir prog
t~nun nosıl yapılacağına dair bir iıa
~e tesadüf ettik. Burada ansızın ha
lırlanınış gibi, İstanbul şehrinin umu: 
ıııı hatırası vesilesile planı meselesı 
~ikrolunuyor. 

Fikrimizce bir şehrin bele
<llye proı:ramı esasen o şehre verilc
••k §eklin planına istinat eder. Ga
riptir ki beş senelik programda bu 
110kta dahi birnz karısık anlaşılmıştır. 
l;ünkü bahsettiğimi; fıkrada "İlk 
••nesi şehrin istikbaline ait programı 
tanzim edip onu müteakıp iıc veya 
dört sene zarfında da .ehrin istikbal 
Pl<inını tan.tim ettirmek,, ten bahso-
lunuyor. Holbuki zıuınıınıza göre, ev
'<ela şehrin il~ridc alacağı _ekli gös
terir plan yapılmak ıazımdır. Bu pla-
1\a istinadendir ki üç, beş veya on se-
11•lik icraat programları yapılabilir 

Program demek, belediyenin faa-
liyetine nizam vermek demektir. Ya
ni program istemekten maksat bu 
Schir nasd vücut bulacak, nelere ih-

ö tiyacı var ve burılann hangiler: l· n
ll tilerinden evvel Y('Pılmak lazım: ı>u 

noktaları her sene değişmekte. ve 
..: her reis ve heyetin keyfine göre baş
d lca istikametlere tevecüh etmekten 

~rtaracak surette evvelden tayin 
, ttrııektir. Bu maksatların mutlaka 

Şu kadar sene zarfında elde edilmesi 
dahi lazım değildir. Bu, nihayet eldc

lti ırasıtaların kifayetine bağlıdır. 

r 

Binaenaleyh bugünün programı 
1~t•nbulun planını yapmak olmalı-
d • 
ır. Bu plan bir defa yapılıp tii şeh-

t 

n 

·in alacağı sekil kararlaştıktan sonra 
JUn , d' 

ıın tevlit edeceği ihtiyaçlar ken ı 
~Clld" 

ınc meydana çıkar. Ve bu suret-
te bcled· . ıyc programı plandan ve onun 
ılha.,, 
olur. ettiği ıhtiyaçlc.rdan clogmu§ 

Çıkaracağımız meh' - 1 Hava çt ! lf · Mühia'; · il Istan ulda intihabat 
uslar 317 kişidir.. Evelki gece yağan IHaricige Vekilimizi haz rlıkları bitti 

Ankarada bugün müntehibisani 
intihabına başlanıyor·· 

karlar eridi ~ Fransa 
~ sefirini kabul etti 1 Konsolitçi Asaf B. muhalif olarak 

Fakat gene bu iyiliğe ıs: ANKARA 2 (Telefon- ~ 
emniyet etmemek lazım la) - Fransız sefiri Kon~ ~ namzetliğini Vazetmiş! 

ık . ,_ ı.: h k ti! dö Şambron bu akşam Harı ~ İntihabatm 8 Nisan çans_am-

ANKARA 2 (Telefonla) - Uk intihap_ deft~rinde erkek nü: 
fus ad di k .... leıı Edimenin aıgı muadetı esnasında vakı 

e no san .goru .. fu n 71 567 kişi olduğu teshil 
müracaatlar üzerıne erkek nu sunu ' - .. 
- ~·1 . b retle Edirnenin dört meb'us çkaracagı laayyun 
=ı mış ve u su 1 k t ·· · · B 1 111 561 nüfus olduğu anlaşı ara mevcu nu-
etmı§ttr. o unun • h kk k · · 
fuı adedinden bir fazla meb'us çıkaraca~ı ta a u, etmıştır. 

·ı· t' d bu günkü mevcuttan bır fazla mebus çıkara
Çoruın vı aye ı e ' M l' ·ı 
bilecektir. Bu suretle memleketin 317 mebusla ec ıste temsı 
edil'eceği anla,ılmaktadır · .. . . . 

ANKARA 2 {Telefonla) - Yarm Ankarada muntehıbı .. nı 
irıti'habatma batlanacaktır. 

Aytutuldu1 

Gece yarısına kadar 
bir çok yerlerde 

silah sesleri işitildi 

/ 

vve ı ece4'ar, sava a - cive vekili tarafından kabul ~ 
dar fasılal bir surette devam ~ edildi Bir saat kadar devam ba günü başlaması için hey'eti 
ett'kten s · sabah hava !!! • teftişiye ve fırka tarafından bü-

ı ın t:den bu mülakata ma sus 
açtı ve güneş o t l,gı ısıttı. b' h - t .1 -'-t tün hazırlıklar ikmal edilmis ve _ ır e emmıye verı met< e- k 1 · 
Damlarda ba ye Jerde, u ~ d' no san ar temın olunmuştur. 
santime kadaP tutan ka , hava- ~;,;;;,,.AW#'AW#AW~~..,,,,~ Fırka vilayet idare hey'eti 
nın mülayımlesmesi ıizcrıne e- Jk• }"}" k dün akşam saat yediye kadar 
'!"imiş, soğuk ta' tahaffüf etmis- ) ta ) ) ÇOCU içtima ederek intihabat etrafın-
tir. Netekim, evvelki gün nakıs da bazı mukarrerat ittihaz et-
sıfıra düşen derecei hararet dün T aliin Jutfuna karşı miştir. lstanbuldaki vaziyet hak 
sabah zait 15 e karlar yüksel· ne diyorlar? kında dün Cevdet Kerim Bey 
miştir. telefonla Ankara ile görüşmüş 

Kandilli rasathanesinin ver-. ve izahat vermiştir. lstanbula 
diği malumata nazaran, şimal- m!ilhak Yalovadan ba ka diğer 
den gelen soğuk dalgası kara- kazalarda da intihabat 8 Nisan-
yele çevirmesi .. zerine evvelki da başlayacaktır. 
günkü karın yap.ıasında amil Münteh.ibi sanilerin listesi 
olmu tur. Havanın artık öyle intihaptan bir gün evvel ilan e-
mevsimsiz tahavvüller göster- dilecektir. Mebus intihabına 
meyeceği tahmb edilmektedir. memleketimizin her tarafında 

Diğer taraftan gelen malii- Nisanın 24 ünde başlanması 
mata nazaran Anadolunun bazı muhtemel görülmektedir. 
mıntakalannda, ezcümle Kasta 
moni ve İzmirde şiddetli soğuk 
lar hüküm sürmektedir. 

Bilhassa İzmiır bağlan va-

Suat Derviş H. ın fırkaya 
müracaati 

Evvelce tafsiliitile yazdığı
mız gibi 19u 27 dakika geçe ş~h 
rimizde ay tutulmuştur. Husuf 
beş saat kadar devam ederek 
23, 52 de bitmiş ve ay tekrar 
görüruneğe başlamıştır. Husuf, 
sade şehrimizde değil, memle
ketin her tarafında gayet vazıh 
olarak müşahede edilmiştir. 

Muhiddin ve 8. Sami B. l•r kitsiz soğuklardan ve yağan 
kardan fazla zatar görmüştür: .'iOO !ıra ikrı- 200 lira ikra-

Muharrir Suat Derviş hanım 
C. H . fırkasına girmek üzere vi
layet idare hey'eti reisi Cevdet 

Bu münasebetle eski bir ta
kım göreneklerin esiri olarak 
husuf esnasında silah atan bazı 
kimselere tesadüf ediliyordu. 

Birinci sınıf va
liler kimler? 

Dahiliye Vekaleti vilayetler 
irh~ ; "' m müdürlüğü 1931 

1 Genesi Vali, 

Gelen haberler, İzmir ve havalı mıvc alın miyc alan 
sinde yüzde yetmişinden fazl~- Fethi B. Necdet B. 
sı çiçek açan ağaçların ve bag- 1 Bankası kumbaraları ikra
larw:ı haTap olduğunu bildiımek miye kurasının evvelki gün An
tedir. . karada çekilmiş oldugunu yaz

Ak ve Karadenizlerde bırkaç mıştık. Birinci ikramiye olan 
gündür devam etlen fırtınalar 500 lira ile ikinci ikramiye olan 
yavaş yavaş siikı•~et kesbet- 200 lirayı kazananlar İstanbul-

&. O•rvi• H. 

Kenm Beye miıracaat etmi tir 
Cevdet Kerim B. bu hususta 
dün bir muharririmize demiştiı 
ki: 

- Suat Derviş hanımın mü
racaati tetkik edilmektedir. Fır· 
kamıza girmek için takibi lazım 
gelen muameleyi kanuniye var
dır. Bu müracaat kanuni ekle 
göre tetkike başlanmıştır." 

Konsolitçi Asaf B. 
namzetliğini koymuş 

Sirkeci, Beyazıt, tarafların 
da ve şehrin içerlek mahallele
rinde, işidilen fasılalı silah ses
leri halkı heyecana dü~üımüş
tür. Zabıta. siliih atanlar hak
kında takibat yapmaktadır. ı 

' Mektupçu, kay
makam, nüfus 
'lliidürlerine ait 
';ıdem derecesi
ni tesbit etınis-

mektedir. _ dadır_ Birinci ikramiyeyi Sana- • 
Fırtına yüzıiıı len lımanlara saryan han 38 numarada radyo

iltica eden vapurlar, yollarına lin sahibi Cemil B. in mahdumu 
devam etmeğe baslam_ı§I?rdı;. Necdet ef. ikinci ikramiye olan 
Fırtına esnasında bahn hıç bır 200 lirayı da Fehmi B. mahdu
kaza vuku bulmamıştır. .. mu Galatasaray lisesinden 74 

Voyvo gazetesi sahibı Kon" 
solitçi Asaf B. vilayete müra· 
çaat ederek müstakil muhalif O· 

faoııdı~rak İstanbul meb'usluğuna 

Alman polisleri 
280 kişilik bir kafile 

bugün geliyor 
Şehrimize yarın Kösten~eden 

280 kişilik bir Alman polıs h~
yeti gelmektedir. Bu . h~ye.tın 
başında ]}erlin zabıtaı cınaıye 

şefi bulunmaktadır.. . 

tir. 
Birinci sınıf 

valıler: İzzet, 
Sıvas Valisi Sü 
eyman Sami, 
Ankara Valisi 
Nevzat, İstan
~ul Valisi Mu
hiddin Beyler-

Nevut liey dir. 
İkinci sınıf valiler: Bursa 

v: !isi Fatin, Murat, Kazım, 
Vı vbi, Hilmi, Rifat Beylerdir. 

Heyetin seyahatı gayrı res-
midir. tstanbulu ziyaretlerine !il!!! - -- . • 

h · · de bulunan bir Alman polı' seyyahları şehrunızde kal 

ZONGULDAK, 2 - Beş ~n numaralı Fethi ef. kazanmL~tır. 
dür devam eden fırtına bugu!1 B küçük yavrular taliin kendi
hafiflemiştir. Fırtına d~l~yısı- le~ine gösterdiği güler yüzden 
le bir çok va~~lar Ere.glı ~e dolayı çok memnun olmuşlar
Amasraya ıltıca ~ etmışle:dı. dır. Kendilerile görüşen bir mu 
Bunlar ~ 2'._ongu~daga geldıle~. harririmi.ze bunlardan birinci 
Fakat hala denız devam ettı- 'kr · · kazanan Necdet ef. 
ğinden kömür alamadılar. Ha- ~ht=~~~ şöyle anlatmıştır. 
mulesi olan birçok _vapurlar .?u- l "- Dört aydır bir kumbara 
radan çıka~orlar. Cıvar ıko~- sahibiyim. Şimdiye kadar 30 li
lere fazla miktarda kar yag, ra biriktirmiştim. Babam birik
maktadır. tirdiğim paranın bu miktara çık 

tığını görünce (20) lira da ken
Beyazıt 
kulesinde 

şe rımız ''dd arf d r 1 h t acentası delalet etmek dıkh n mu et z m a po ıs e 
se~~ ~aamafih şehrimiz poli· rimu kendilerine arkadaşlık e
t~ Aırlm. an meslekta<:larınr istik- decek• er, muhtelif gruplar ha-
sı ~ . h . . . t 
b l d ek ve onlara mihman- lınde ş ~ nmızın şayanı emaşa 

a e ec · · d' kl d' Al darlık edecektir. Seyyah polis- yerlenmd~lezb'lırece er
1
. ır1 . . : 

h · · de nisanın 7 sine ka manca ı ı en po ıs erımız 
ler şke lrımıkzlar bu müddet zar- merkezlerden tefrik edilmişler-
dar a aca ' . . r 1 . d' 
fında Novotni, Kohot ve saır o- dır. Alm;n po ı~derı ~j'~ye ı-
tellerde oturacaklardır. Alman sinde So yaya gı ece e ır. 

Vekalet Rus · malla
rının fiatini sordu 

Kedisini yere atıp ilk 
tecrübesini yapacak 
Bir paraşüt şirketi namına 

parasüt tecrübeleri yapmak üze 
e ehrimizde bu 
l·ınan Amerikalı 
•·adın tayyareci 
Mın. Alis para
ijt tecrübesi yap 
nak için müsaa
•le istemiş ve bu 
~ususta Harici-

ve petrol fiatlerini, ayni neviden 
1 
e vekiiletinin 

Rus mallarının fiatlerini, piyasa lelaletini rica 
daki mevkilerini sormuştur. :ylemiştir. Tec-

Oda bu hususta tetkikat yap •übeler için mü-
maktadır. Tetkikat asgari bir >aadenin gelme-
müddet zarfnda bitirilecek ve si ve havaların 
neticeler vekalete serian bildiri- biraz düzelmesi beklenmekte
lecektir. Rus mallanrun piyasa- dir. Mm. Alis gelirken tayyare
mızdaki rekabeti tevessü etmek sini Bükreşte bıraktığından pa 
te ve Rus ihracatı. piyasamızı raşüt tecrübesi için ya burada 
yakından alakadar etmektedir. başka bir tayyareden istifade 

disi ilave etti. 
Taliimden daima memnu

num. Şansım her vakit açıktır. 
Geçenlerde sınıfta bir piyango 
tertip edilmi ti. Bir stadyom bi
leti, bir paket çikolata, bir de 
saat kazanmıştım. Biletle maç 
seyrettim. Çikolatayı arkadaşla 
rımla beraber yedim. Saati de 
•• ullanıyorum. Fakat bu (500) 
liraya dokunmayarak kumbara
ma ilave edeceğim." 

İkinci ikramiyenin sahı'bi o
lan Fethi B. de şunları soyle-
mistir: 

.:_ "Sekiz aydan beri kumba
ram var. Şimdiye kadar elli lira 
biriktiımistim. 3 Nisanda 16 
ncı yaşım~ basacağım için ka
zandığım 200 liranın elli lirasi
le o gün arkadaşlarıma istedik
leri yerde bir çay ziyafeti vere
ceğim. Mütebaki 150 lirasını 
kumbarama ilave edeceğim." 

İş Bankası gelecek kurada 
ikramiye miktarını iki bin lira
ya iblaf. etmiştir. 

Ruslar evvelki gün piyasaya edecek ve yahut hu tecrübeyi 
üç vagon fasulye de çıkarmışlar Beyazıt kulesinden yapacaktır Yetı"m maaşları 
dır. Fakat bizim fasulyelerin 1 O 
kuruşa kadar satılmasına mu- Köy mektepleri Dul yetim tekaüt maaş 
kabil asgari 25 kuruş olan Rus ANKARA 2 - Maarif veka ' ' 1 J • 
fasulyeleri bu sahada muvaffa- !etinin önümüzdeki sene başın muame e en 
kıyet elde edememişlerdir. Ku- da köy muallim mekteplerini hemen ikmal edilecek 
ru sebze piyasasında Ruslar bi- fazlalaştıracağı ve bu mekteple ANKARA 2 (Telefonla) -
zimle rekabet edebilecek bir va- rin programını bulundukları Tekaüt ve yetim maaşlarının 

Ticaret oduı reisi Ntmli zade ziyette bulunmamaktadırlar. mıntakanın i~?ya~larma göre ta~sisi h.akkın~a, Dah:Jiye .veka 
Mlthal 8, . .. 

1 
d amelileştirecegı soylenmekte- letı, yemden vılayetlere hır ta-

• . . Dığer taraftan son ~n er e dir. mim göndermiştir. Bu tamim-
İktısat vekale~ı '!'ıcaret_Oda- bizim 155 kuruşa olan çımento- Vekalet köylülerin okuyup de bu gibi maaşların bir an ev-

sından memleketımıze vakı ol~ !anınıza mukabil torbası 125 ku yazma öğrenmesi için mecburi vel intaç ettirilmesi ve bütün 
Rus ithalatı hakkında bazı mu- ustan mal cıkaran Çekoslovak- hizmetini ikmal etmemiş olan tali işlere bu kabil muamelatın 
him sualler sonnuştur. rl ·d D ~ng· yapmağa başla- nıuallimleri üç sene müddetle tercih olunması tavsiye edilmiş 

. h 1 · • . la ar a ampı k . Vekalet lstan u pıyasasınc köylerde kullanaca tır. tır. 
kereste, kömür, çimento seker mıslardır. 

ua~ muncndıfden Hulusi Beyler t;vin eıl' 

Asaf B. 

namzetliğini koymak üzere biı 
istida veımiştir. İstidası alelu
sul intihap hey'eti teftisiyesint' 
havale edilmiştir. 

Polis erkanını mahke
meye getiren ihtilas 

Maznun 
• • 
ıçın 

kendisini kurtarmak 
neler söylüyo? .. 

6,000 lira komiser muavini Cemal Ef. nin 
üzerinde nasıl birikti ve nasıl yendi? •• 

Sabık polls ikinci v• dllrdUnU •ube mUdUrU ŞUkrU, 
S a dettin ve dafferdarlık memuru beyler m e znun 

muavini• beraber lıuzuru hlklmde _ 

Paraport vize haırcları üze-listicvabında evvela karamame
rinde polis dördüncü şubesinde 1 ye itiraz ettiğini söyleyerek 
yapılan (6) bin küsur liralık Defterdarlıkta yapılan bir yan 
sui istimal davasına dün Afır- lı lıktan kendisinin mes'ul ol· 
cezada devam edilmiştir. Müra mayacağını iddia etmek istedi. 
kabe vazifesini ihmalden maz- Müddei umumi Cemil Bey, 
nun olan Şükrü Bey de dünkü maznunun sureti haktan görü· 
celsede hazır bulunuyordu. nen bu ifadesi karşısında dedi 

Maznunlardan sırasile Ce- ki: 
mal, Fuat, Nafiz, Şükrü ve Sa
deddin Beyler isticvap edildi

- Kedisini mahkeme hu.<:u· 
runa guya yanlışlıkla sevkedil 
miş gibi gösteriyor. Halbuki is· 
tin taktaki ifadesinde: "3000 lire 
yı yedim.. Mütebakisini de va 
purda gelirken düşürdüm!,, de· 
mişti. Buna ne diyecek? 

ler. Bu aralık maznunlardan 
Defterdarlık üçüncü şube katibi 
Emin Efendinin vefat ettiğine 
dair olan tezkere okundu ve 
mahkeme iddia makamının ta
lebi üzerine hakkındaki hukuku 
umumiye davasının sukutuna 
karar verdi. 

Maznun ne diyor? 
Komiser muavini Cemal Ef. 

Maznun bu suale muhatap ol 
mamış gibi gene eski iddiasını 
tekrar ederek kendisini mes'ul 
yetten kurtarmak istedi. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 
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Orta Amerikada Küçük itilaf kuv-
binlerce kişi vetlendirilmek 

'l•fnh Na : JI açıkta kaldı.. 1 İsteniyor yepyeni bir mili t iş bankası •• tü• p k MANGUA, l A,'A. - Eha· 

")J 
l (i 

u! 

er UŞ aşa O- liden bir çoır kimseler henüz du 1 Ş . memleketı·mız· den bahs- ... __ ,_ .... ·n Yeni açılan bele-• d d •d• man .Utunlan yiikselmelcte o· ı aır, euel"KC 

mlsyo O asin a 1 1 ~ enku altında kalan kıymet- uaratıcı bir rin memurlan 
lı etyalarmı bulmağa çalışmak ı .. 

___ ...... oa..•41•--- met, 60,000 kişiye meccanen yi- kuvvet karııınnd old nu soy yor tayin edildi 
~4 Yandaki odaya rfl'L!Jdi'- lati ZA"' sure- yecek dağıtmaktadır. İtalyan ANKARA 2 (Telefonla) -ı - lılemleketinize (eldi.tim- AKKARA ı- (Tmfonk) ... 
r y..&U .. y kontol da ölenlll' aruıada- llu sa~h tehrlmie .... mtkD den dolayı dflria bir memnuni- ı .. Nnk- açacağı 15 
4 1 tinde iradeyi teblit ettim cur. taz İngiliz piri, Nat 18 de Tür- yet içinde.yün. Burada yaratıcı şııbtnia miidlir .,. mcmıarbt 

. • kocağmda kooferans V«di. Ad- bir kuvvet lcaqıamda otdutu- ta)'İll edilmittir. i..-.. • 
. •Y• - Ölner Rüttü Pqayı ~rü-ı da iken Rma Bey ~eldi, .-ia- MANGUA'ya bir çok tayya- liye wkili Yuauf Kemal Beyle muhisediyorum. Türkiyedc her malı ilnredir. İaıebolıı 

.: ıriiz, kendisini seraıtkerliğe ta- ret mühüriinü Hükara takdim tt iliç getinnoktedir. Amerikan refikaları Hanm1cfendi lıı:oc dip kesin yeni bir millet vtıcude ge· müdürlüfüne SamMlll . 
yin etme!i düfünUyocıım. Eıııa ! etti. Ferit Paprun sadaretten bahriye silihendazl.an kuman· lomatik, edebi ateme me11511 tinneğe çalqtlfını pdüm. ikinci müdürti Sallhaddin. 1)1 

~ e sea. dün müf~ lsnail Paşa azil braruıı dinleyip mühürü danı .ııelzele neticesi olarak çı- ~_çok ~ima~an müte§ekkit Biz de, İngiltettde yeni bir .Yarbe1?r ~si .~1 · 
tü ı v<nıtasil-e istiına9ç ettinniştim. Ru:a Beye tevdi edeclt.en: kan yangınların akşam üzeri te· glmd_ e.bir samıın hlUUtl.Kla. çı- İnaı"ltere yara.._ 4 ,;a ttayret ~' Ôd«n'I f\lbest _mudur .. u B .. -~ .. 
1 

Siz de gÖllÜfiİAİ1Z, bu USaVVUf'll - Şc~lcetmup efen-dhniır:in mamen bastırıldığmı bildirmiş- "' .... '"fi '" """" M besi üdllriüğjjııl 
ıı mu anlatmn:. çok ekmeg'ini yedim, fakat hiz· tir. 2000 klşi melcesiz kalmış- kan fildr, Hamkd~ul~'ldS?phı B. yoruz. Devrimizde feliket sene Na~ltliraubeJU. m'~"...:.ı. A'--~ 

t t-.ır.aıın an ta ım .,... . ~· . kri gördük. Bu ~eler, hepimi azı. t .. sı.. ~ mu: 
::1• Huzurdan çdı:1p Çit köfküne met edemedim. . tır. liç ve yiyecek kıtlığı bunla Hamdullah ~y. ş__aıı:ı İngıl~ sin ruhu üzerinde büyük tesir- Marusa m~~urlU~ merk .. 

gittim. öıner Rüftü Paşayı ko- Dediğini Hünkara -. a~zettı. nn çektikleri ıstırapları bir kat terede son de'll'! ~ebinin en şa• ler yapmıştır. Binaenaleyh her muh~ı .. . ~eltm ~hçet 
misyon odastnck buldum. Y.an Bu bir hakikati mama ıdı: Av- daha artırmaktadır. · yanı dikkat bir sıması olarak. yerde yenilikler dnirmaktadır. ~>'.on. mud~rlugune Mers~n . 
da.ki odaya çdöildik. İstinua.ç lonyah Ferit Paşa HiinJı:icdan ·f · Ank t '*t -• dürü H d Osman Es_kişehP 

n sur 'nde iraıt.ıyi teıbliğ ~. çok lutııf ve atifet görmüş, fa- MANAGUA, 2 A.A. - Ll- t~~. ~tı ve '.11'anın ngı- umit ediyorum ki, buradakile- .. .. .~~. 1 
• • • •• .. 

ömer R'ı>-+ı• .__. Hünkinn kat lkiSl1\ell aczi ktsmO!'.l seciye- akal 30 bin kip civardaki tepe- lıılya hıriclye auın lız şıın h~kmdakı. ~lUınatı, rin yaşayıp vücude getinnefe müdurlugune ibtıyat 1::-~?~1~ 
_..M ,.._,.. , d T M . .,._ndl e~ salilhıyettar ~ır .lısanda~ çalıştıklan yeni Türiciyenin den Muhtar, Kars m~~l~ 

bir eteri itimat ve- teveccühü o- si sebile lhi2ı1net edememişti. lerde kamp kurmu,ıar ır. epe .. • dınlemek mazhanyetıne na~l mes'ut insanları yeni İngiltere- ne E~:ı~ m~~~e~~sı Riıl 
;::. lan bu ı.avvura karşı ir çok Herhalde aadaret mevlkiine ge- lerin -şurasında burasında yor- Almanya - Avus~rya ~ olduğuna bilhassa isaret eyledı. . .. bil eki rdi .. Kamil, Sıvaa mudurlugune İt 

teşcılckürler, tahaasüsler, .min- tirildiği zam.ı kendi&inde top· ganlar ve yatak örtülerinden rük itilafı etraf~ndakı dedı ı:o. Devamlı alkışlara mazhar olan yı g~e ec .e. r. . mir kontrolörü Ncııip, Gaziaıt 
neitarlıklar beyan etti ve elleri lan.an ümitleri ink~sara uğrattı- bir takım çadırlar vücude getir- dular devam edıyor. Avu~turya şairin konferansı bilahara Hari Mwnt:'-~ şaınn şere.~ne bu tep müdürlüğüne Tersus müdt 
ni oğuşturar.ak i:ıhan acze baıJ· ğma ~he yoktu. mişlerdir . Tepede husule gelmiş ile Almanya'nm ilerid! sı~ase- ciye memurlarından Orhan Tah gece İngıl';Z ~aslahatgu~ı ta· rü Hamit, Bafra müdlirlüğüıt' 

1 ~ 
1 

!adı. Seraskerlik vazifesinin Feııda:sı Çarşamba günü Sa- olan geniş bir çatlak enkaz altın ten de birleşmeleri ihtımalı kar sin Bey tarafından tercüme e- raf~ndan bır. zıy~fet ve bır bal.~ Samsun emtia ~fi Hakkı, .. 
. ;ı, pek ağır olduğunu, kendisinde it Paşaya sadaretEftevcid~ ol~- dan çıkarılmış olan narşlar için şısmda İtalyan matbuatmın neş dildi. Konferansım ayakta söy ven~~e..ı:tedır. Zıyafette Ma~nkt talya müdürlüğüne Zile müdU 
c \ bu vazifeyi ifaya liyakat göre- du, Cemaleddin en ı meşı- muvakkat bir mezar hizmetini riyatmdan dün hülasaten ?3-h- leyen şairin üzerinde ipekten vekılı Esat Bey de bulunaca • rii Ayetullah, Bartr.rıa merkel 
, 1 mediğini, ahvali maliye hasebi hatte ipka ve Ö:mer Rüştü Pa- gönn~lrtedir. . setmiştik. İtalyan gazete~e':1. ~: edebiyat dokton.ı ciibbesi vardı. tır. hesabı cari şefi Feridun, Uz11ıt 

l ' le haftalık mürettebatı ask eri- şa Harbiye Nezaretine tayin e- . . Hukılınete ~~t ~v~ak ve vesa- ~sturya - Almanya_ bı~ligını "İngiliz şiiri bir sanat olarak Yarın da m~mleketimi~ na- köprü müdürlüğüne Samsun st 
ı pi yenin tediyesinde teahhürat vu dildi. Beıımutat hattı h ümayu- ıkı kurtann~k ~n_ııdı ~.em~n ~e- ş~aldeıı cenu~a _d?gı:t ınec~k 14 üncü asırda Chaucer ile baş- mına M. Masefıeld ve refıkası nedat şefi Mustafa Sabri, Fatsl 

k kua gelmekete !bulunduğunu ve nu .hamilen ve yeni Sad razam men terkedılıruştır '. ~unkü bına bır Alınan tehlikesı dı~e tasvır lamıştır., diyen M. Ma sefield şerefine matbuat umum mü- müdürlüğüne kontrolör Kemal 
• , ıJl bu teahhüratm temadisi halin- Sait .Paşa ve .Ş~yhi~~~ Cema- nın enkazı alevler ı çmde yan- eden İtalyan gazetelen vardır. İngiliz edebiyatmın üç dikkate dürü E rcüment Ekrem Bey Ad "d" ! " " " İ tali 
~ ışı de müteahhitlerin sızlanmaları led?ı~ Efendı ı le ~ırlı. tel mBe- maktadrr. Pazar meydanında Asağıki telgraf İtalya hüku- sayan siması olan Chaucer f"k f d b' ""I bulapazarı ~ud .. u'.. ugR~?et .. sB .,. 

ve belki de taahhütlerini ifadan r~ı:ıu ~a~u".1e daıresınc e d a- 150 naış bulunmuştur. Bunların met~ın Avusturya - Almanya Shakspeare ve Miltonun edebi ve re 1 ası tara m an ır og e l tve~ne ru urut uş u e, 
~ ~~ imtina etmeleri ve bundan rıia bıalıye .. g.ıdıldı. U~ul;n d sa aret ekserisi sabahleyin alışverişe gümrük itilafı karşısında aldığr ve hususi hayat lan hakkında yemeği verilecektir. er ayın o unmuş ur. 
l ·sl yı aliye mugayir neticeler1ı.usu tebe~d.ulunde ye~ a razamkın çıkmış olan bir takım kadınlar- son vaziyet hakkında bir fikir kısaca malumat verdi. Ve kon- Müteakıben Ocakta verile- Yeni şubelere naklolunal 
• \,. le gelmesi muhtemel olduğu- Babı~lıy~. gclecegı ~edhattın_o? u dır. Muavenet işler~ i?are e- verecek mahiyettedi~. İtalya hü feransı :ıu cümlelerle ikmal et- cek çaya iştirak edecek şair İs- müdürlerden inhilal eden Naıf 
ı ş nu, böyle bir netice karşıSında n:ıc~~ı.gun key sbır en . . g den Amerikan bahrıyesıne men kumetinin vaziyeti intizar vazi- ti: tanbula hareket edeceb."tir. · · li şubesi müdürlüğüne SamsUJI 

!n teveccühü şahaneyi kaybet- bıldı~lıyor; orada ~erasım ~a- sup zabitler ölenlerin miktarını yetidir. Fransa ile merkezi Av- şubesi seflerinden Nihat Kazııt 
. \-1 mekten, tahaşi ettiğini söyle- zı:lı.gı yapılır. O gu"'.1

1 
~e .d~- bin kadar tahmin etmektedirler. rupada Alman nüfuzunun artına Muğla' da zirai koopratıf Antalya belediye ha Mersin şubesi 'müdürlüğüne ve 

i ' t di. Elhasıl Seraskerliği kabul- bıalıye m~lfunat .. ve~ı mış ı ı. Daha şimdiden Nikaragua'Jı sından hiç hoşlanmıyacak olan MUGLA ı (AA) _ Bucrün · · kaleten Enver Beyler tayin t 
'u de beyanı itizar etti. T ekrar Bu mderabsıınd1 e vu

1
kelanrn alrdz o- muhafızların nezareti altında Küçük İtilaf devletleri bir Avus merkez kooperatifi~in '~ü~at"res disesİ maznunları dilmiştir. 

ıhu.rnra cıkarak Ömer Rüstü Pa dasın a u urana arı usu en- .. "l .. .. D' • Al · · d " 
sanın itizarınr, esbabı mucibe· d ' . .. k" .d . d S d - 277 na1ş gomu muştür. ıger turya - manya ıttiha ına ne mi yapılmıştır. Bu küşat resmi- DENİZLİ 1 (AA) - An- ~ 
- ır, ç~ ~d<?. 1 .. ev~:k e1• a r:z~. birçok naışlarm da eşhası husu- kadar muhalif olduklarını her ne bütün köylüler Vf': , •. h irliler 1 b 1 d' h ' d: · . Merkez ikinci müdürü }{e-
sile, arzeyledim. Hünkar tek- mhındtde" l~. du u vku ime anın ak ı siye tarafından gömülmüş olma sevile ile göstermişlerdir. Filha ı'ştirak etmi"lerdir M;·-kez ka· ita y_a e e hıyek a ı~esı mbazlnun mal Bey, müfettisliğe ve inb~ 
rar gidip ısrar ve pa~yı ikna te e u u eme o ayııp a- .. . . 'kil . 1 .. . • " · • arının mu a emesıne aş an- • A ' k 'k' cı 
Atmemı' emrettı' . Gene .pa~ayı b ' 1.. 1 d • !arı şuphesızdır. Hava tan e kıka talya hukfunett de bu ha. zada 6 mmtaka zirai koopera- d kt 1• h" ._ tl • lal eden nkara mer ez ı ıtı • 
~ " ıne usu u mevcut o ma ıgın- 1 .1 "k' d 1 • • • ı an sonra evve a uvıye en .. d .. 1 ... il 1 , b 1 b sı 

1 göııdüm, iradeyi tekrar tebliğ dan yeni Sadrazam eski vükela ge en gazetecı er .su ut~ a.~rş dı~e çıktıgı zama.1: Berlın ve tif teşkilatı yapılmı~tır. . • tesbit olundu. Müdei umumi mu ur ug ~~ 8 ;an u şu \ 
r ettim, kendisini seraskerliği ka ile de te riki mesai edebilirdi. bulunan ıssız ıı:~~'.r a.fa.k ıı~~a uç- Vıyanada t~şc~satta bulun-. Merkez kooperatıf te.şkılatı· mühim mevadda temas edeni- n:ı~~a~e~cısı Sadı Beyler tayı 
:ı bule imale edecek bir hayli şey Bi.'laenaleyh Sadrazamın tebed !ukla_rı zaman ° ulennı g?rrune- du. Fak~.t ~ıri'd~ ~!aşılıyor. kı nın sermayesi 135,815 hradrr. zahatınr serdettikten sonra ilk e ı mışt r. , • un , , 

ler söyledim, paşa gene kabul- dül etmesi -eğer vükela için ge ugraşan m~.teı:ı:ızed~ hır .ta- İ~alya. hukumetı . oy le d~~~. ıle- Manisa bağcılan arasın- olarak halkı hükumet aleyhine 
u de mazeret bey,an etti. Keyfiye- ayrıca bir muamele ya,pılma- kım gruplar gorduklen vakit rıye gıderek netıcede Kuçuk 1-l d b' rk teşvik etmekle maznun Serbest Tayyare gemilerile 

ti tekrar arzettim. Bunun üze- m:s ise- nazırların tebeddülü son derecede m~t~~ssir. olmı.ı~- tilaf de~letlerinin leh!ne ve Al-., a ır 1 
• fırka ocak reisi Dr. Burhan B. !nÜsademe 

rine Hünkar şu sözleri söyle- demek olmad1ğından eski Sad- !ardır. Bu teessunın .. şıddet~ı manya ıle Avusturya nın ale~~ı ~ANİSA .1 (A:A·? - Bag-ı isticvap edildi. 
di: razamla birliıkte bulunmuş o- artıran havanın da kul rengın- ne olarak hareket edecek degıl- I cı~ıg~n . terakk.ı v_e ın~ışafmı te- Maznun uzun süren ifadesin LONDRA, 1 A.A. - Bahrİ' 

_ Sadarete Sait Paşayı geti- lan nazırlar yeni Sadrazamrn dev~ mağ'mum olması idi. dir. Almanva ile Avusturya'nın , mın ıçı:ı ş~h~ımız b~gcıları ara de iddia m~kamınca hakkında ye nezareti, Nisanın birinci gii' 
~ ı .. · · b' l A • İt 1 ·c·n l ' k d' · sında hır bırlık teşkıl olurunuş- . nü ög"leden sonra Cebelüttaı+ t receğim, ancak Sait Paşa ken- hattı •humayun kıraatı merası- ır eşm~sı a ya ı ,ı a ay ı ı- . . "Ü .. . serdolunan hususatın vant ol-
' 1 di kabinesinde Rıza Paşa ile minde, uze.rlerinde srfatı memu Tevfik Kamil B. Anka- le karşrlanacak bir ;;aziyet de- tur. Bıdık zum ,. adında bır madığını izah etti. kin 60 mil şarkında " Glorious' 

ı birl rl<te bulunmak istemeyor. riyetleri ol<iuğu halde, hazır ğildir. Şüphe yok ~ı ~oma hü- me~m'!.a çıkara.cakttr. • • tayyare gemisile Fransız baıt 
c Rıza Paşa seraskerlikte kaldık bulunurlardı. Binaenaleyh o raya gitti kümeti bugün Berlın ıle Viyana Zıraı kredı koopratıfı Saat 14 te muhakemeye tek- dıralı "Florida" posta vapuru 1 

• •' ça sadareti kabul edemeyeceği- gün serasker Rıza Paşa da Ba- Muhtelit mübadele komisyo- arasında aktediten gümrük itila MANİSA 1 (A.A.) - Çoban rar başlanarak sat 17 ye kadar rasında sis yüzünden bir çarplf 
e1 ni söyleyor, binaenaleyh Rıza bıiili.Y_eld~e.l!1md_i~~i. Hünkara bu ci nu hey' eti murahhasamız reisi fmııı:. ~~ndral. ~.e gibkitneticele~ ve- İsa ve .fs1ar~hanlı 1~kir~1t~red1 i ko- 1.2 kişi1 dahda ishticv~p. dedd.ild1 i. İs- ma olduğunu bildirmiştir. 

1 ~ 1 Paşanın tebdili zaruridir. Ö- het bı ırı ıgınden Rıza Paşa- T fik K ' .1 B , · recegını ışunme e ve vazı ye- operatı en sene ı u; ıma arını tıcvap arın a epsı ı ıa arın , c. 

b . . ev amı . • wmısyon ve- . . k" f ki ... dir , . 1 d' M . k . . ld • 'dd' . Fransız vapuru, ehemmiyet• 
ı mer Rüştü Paşayı tekrar görü- nın hemen ma· eyıne azimetL ı 'f' . b . 1 1 1 tın ın ışa ını ta p etme"te . aı<tetmış er ır. anısa mer ez gayrı varı t o ugunu ı ıa ettı 

- d 1 fh . zaı ıne aıt azı ış ere meşgu · k • A d . . . b" k d' k 1 M h k d surette hasara ug" ramıştır Taf ı 11 nüz, Harbiye Ne;:;aretine tayini hakkın a te gra ane vasıtasıle 1 k .. d" k" t nl A k Fakat Italya mer ezı vrupa a kazası ıçın yenı ır re ı oope er. u a eme evam etmekte · 
d . •1. b" . d ı ~ · . ı.. • oma uzere un u re e n a K . k İ 'l ' f' k · . ·r· k'l d'l · 'lk ı d' yare gemisi, bu kazadan nisbe' nez imızde takarrür etmiş, iş Babıa ıye ır ıra e ge uı, .,u ıra . . . ı üçü t ı a m uvvetıru arttt- ratı ı teş ı e ı mış ve ı o a- ır. ten az zarar ve hasarla kurtul· 

olup bitmiştir, mazeret kabul deyi Rıza Paşaya tebliğ ettiler. raya gıtınıştır. racak mahiyette her hangi bir rak 200 hise kaydolunmuştur. 
etmem, Kendisine böyle tebliğ Rıza Pa~a hattır hümayun kıra- nameleri birer birer okuttu, on- harekete taraftar değildir. Ortaklar hiselerinin dörtte biri Tahlisiye teşkı'laAtı tevsı' niu~tur. Florida'nın yolcula~,· 
d . · · •· · · b ki · t p • h l · ı d' O ki tayyare gemisine aktarına edi · e ıniz ve ırademın ıkat ı olduğu ati ı:ıe. rasimını e emeksiz.in daıi sonra zze aşayı çagırta- p "RİS, 1 A. A, _ "Havas ni der a .. vennış er ır.. rta . ~ d'ld' · ı · · - el be · d b ı s · p ~ • rf d bi b 1 - e J ı miştir. Bundan sonra, tayyar' nu soy eyıruz. · Babıalıden çıktı, saraya g ır- rak ma yın e u unan aıt a Ajansı" bildiriyor: Romadan rın ıs gun za rn a ne a ıg -
Abdülhamit ömer Rüşi:ü Pa ke~ J:Ia~iye ~ez~redtiı:den i.nfi- şaya gönderdi ve Meclisi Vüke bildirildiğine göre, Almanya _ olaCc~~ı mhuhı1;kkatkt8ır. k Geçenlerde Ankaraya giden :ı:7~~:ı~;::~ ~:~~";;;~ü::~ 

şa üzerindeki nüfuzunu ve paşa ~nı 171ubeyyın ııra e~ :enıye- lanm hemen mabeyinde inika;- Avusturya gümrük birliği mese um unye an ası tahlisiye wnumi müdürü Nec-
nın böyle son söze karşı ademi yı havı tezkere bunu ısa!e me- dını emretti. Çok geçmeden bü lesine İtalyanın herhangi bir MANİSA ı (A.A.) _ Mani meddin B. avdet etmiştir. Mu- tür. İcabı halinde bu gemileıt 
mukavemetini bildiği için niha mur olan yaver bey tarafından tün nazırlar mabeyinde toplan- mudahalede bulwumyacağı ar- sa ve köylerinde Cümhuriyet maileyhin Ankarada'c: temasla- yardıma hazır bulunmak üzere 
yet bu çareye tevessül etmişti. Y?l?a arab~ı durdurularak ken ?'ıŞ b~lunuyorla.r~ı. İzzet Paşa tık muhakkak 'görünmektedfr. Merkez bankası hissedarları i- rı neticesinde tahlisiye teşkila- bir kruvazörle birkaç torpito 
Hünkarın bu kat'1 iradesini teb dısıne tevdı olunmuştu. ıle ben huzurda ıdık. Ben tel- • . , haf'l İ çin Ziraat bankasına mühim tının tevsiine ve bilhassa Sam- muhribi bunların izleri üzerinde 
l·,; tt" f'lh k'k ö R" f 1 · k İ ı Ecnebı sryası ma ı, talya • unla z uld k . yu"rümektedir Lı;, e ıım, ı a ı a mer uş- gra name en o uyorum, zzet · . . . . müracaatlar vuku bulmaga baş s ong a ta tahlısiye tq , .. •u• •---

! tii Paşa için kabulden başka ya Sait Paşa ferdası Perşembe Paşa da Meclisi Vükelaya gö- ' nuı bu ıntızar vazıyetı hakkın· 1 dı Ah 1' b nk 'il' 'kt _ kilatı vücude getirilmesine ka-
k k .. ·· ı. l · l' da hir rok farnyatta bulunmak a · a 1 a anın mı ı 1 1 T d paca şey. yo tu, teşekkürlere- günü bermutat saraya geldi. turuyor ve ıuun arın mec ıste " sadiyatımız üzerinde yapacağı rar verilmiştir. Necmeddin Bey apu mü ürü muavin' 

derek kabulünü beyan ~tti. Bir Sadrazamın ve vıükeliinm hafta kıraat edilerek müz_akeresi hak tadır.Şu noktayı h~tıradan çıkar · 1 · k d,; d h" bural d k' t k'l•tm · ı · 
ak ·~ r k. İtal tesır en avra ı6ın an ısse- , ar a ı e ı • pro1e en- ıı·~ memurlan 

kaç saat sonra mutat gündeli4< da iki gün mabeyiiı.e gelmeleri kındaki t:ll:deyi. tebliğ ~diyor: marn . ...zıın ge ı:.ı 1
• . yanıl\ darlar mühim bir yekfuıa baliğ nı hazırladıktan sonra tekrar x• 

maruzatı huzuru hümayuoa tak adetti. O f.ralrk Sc1anikten, Ma du. Mecltsın m~zakeresı h1 aoylı nokt;aıdnaRzarmca ~ca~stdan ve olacal<:tir. Ankaraya gidecektir. Tapu müdüt muavinliği ın~ 
dim için gittiğim zaman. mabe- nastırdaı\ ·ve t>azı' mtitasaı:Trf- uzamıştı. Hünkar tekrar · ·. zzet belki e oman ya uzerın e ca- murlarmdan bir kısmı daha tıı: 
yinci Rıza Beyin sadaret mü- bklardan ve Koaova ta·aflarm~ Paşayı istetti ve mecliste·'ne ce zip bir t-esir. yap~.ası ve k~çük Avusturya Macaristanın teşkil Ad'( 8 li gün Ankaraya: gideceklerdir· 
hürünü istirdat ve vazifesine dan kanunu esasinin ilanı tale- reyan ettiğini sordu. İzzet Pa- itilaf manzumesın.ı zafa ugrat~ ettiği tehlike ile bir tutmağa mü . · 1 .~e yo.r Tapu müdür muavini Lutfi :stf 
hitam verildiğini tebliğ eçin Av bini havi_te1grafname gelmeğe sa vükelanın telgrafları birerbi mağa matuf buluıunası mı.ıhte- temayil olan İtalyan diplomasi- ANKARA, 2 - Maliye tef- ile bat mümeyiz Mazhar Beyi' 
k>nyalı Ferit Paşaya gönderil- başlamıştı. Huzurda bulunuyor ~er okumakt'1 olduklarını ııöyle ı mel olan bu birlik küçük ititif si tarafından gayri müsait -bir tiş hey'eti reisi Adil Bey yarın rin pcrııembe günü Ankara)" 
diğini haber aldım. Ben huzur- dıim, Sultan Hamit bu telgraf- di. (Bitmedi) tehlikesini büyük harpten evvel nazarla görülemez. İstanbula hareket edecektir. hareketleri takarrür etmiştir._. 

Fransızcada bir söz vardır: 
"Bir şey ne kadar deği.Jse, gene 
eski ıoMuğu 'haıle 'benzer . ., Al
manya - Avusturya gümrük 
ittihadının vücude getirdiği 
buhranı görüp te bu .sözde mün 
demic hakikati bir defa daha 
hissetmemek mümkün değil
dir. Hal'ptcn sonraki siyaset 
dünyasını harpten evvelki si
yaset dünyasından ayıran husu 
ııiyetler vardı: Beynelmilel bir 
ihtilaf çıktığı zaman, bunu al
kdecek beynelmilel teşkilat 
mevcuttu. Beynelmilel ihtilaf
lar .herhangi hususi dava gibi 

m hal ve fas~ilecekti . .. 
~c . Görünüyor ki, 'l- ~inlar ancak 

'l " 

zayif devletler hakkında tatbik 
edilebilen ahkamdan ibarettir. 
Bu devletler esasen harpten ev 
vel de gah "Avrupa aliengi dü
velisi .. , gah "Düveli muazza
ma., ismi verilen teşekkülün el
lerinde birer baziçe idi. Harp
ten evvelki dünyada sulhü teh
dit eden amil, büyük devletler 
arasındaki ihtilaflar idi. Nasıl 
ki şimdi ~ vaziyet aynıdır. İn
gilere, Alman - Avusturya 
gümrük ittihadı meselesinin 
Cemiyeti Akvama havalesini 
teklif etmiştir. Almanya ve A
vusturya bu teklifi kabul etme
yorlar. Binaenaleyh mesele çrk 
maza girmi~tir. Alınanva ve A-

• . sıp kavurmakta olmasından- zamanla mukayyetc>lul"Sa.. - sonra celeeÖk :olan siyasi ittiha zı vaitlerde-bulunmuştur.-Pl· 
dır. Bnhran Cemiyeti Akvam- Bu istiklal bahsi çok miinaka dm bir mukaddimesidir. Bunu ğer taraftan Gan.di de hük~ 
dan ziyade sulhün hadimidir. ~a -kaldırır ince bir hulatk me- da bilmeyen yoktur. Şimdi me· te karşı sil1hsız mukavemet ıı• 

vusturya şimdi yalnız araların
da gümrük ittihadı aktetmiş ol 
nıak suçunu i-ılemiş bulunma
yorlar. Aynı zamanda Cemiye
ti Akvamın bu meselede salii
h.iyetini inkar etmekle mütte
hemdirler. 

Bu şerait altında Avrupa, 
harbi umumiden beri gecirdiği 
belli başlı büyük buhranlarının 
biri içinde bulunuyor demektiT. 
Bununla beraber, tehlikeli bir 
vaziyet yoktur. Fakat tehlike
nin mevcut olmaması , beynel
milel sulh teşkilatlarının mües 
sir bir ·surette icrayı vazife ede
.bilmelerinden değil, büyiik bir 
iktısadl bııhra~ın A"rupayı ka-

'f· • • ııelesidir. Pratik ~yasiy•ttan sele, Frıansa ve Çekoslovakya'- reketini tatil etmiştir. Kars~ 
Diğer ta.raftan Almanya ile akademik sahaya intikal 'edin- nın şiddetli itirazları karşısın- de Hint milli kongresi toplanıJ' 

Avusturya, gümrük mukavele- ce denebilir ki, Avusturyanm da bu l:ki devletin bunu ta'hak- ta gelecek yuvarlak masa koll' 
sinin tatbiki {çin haz,rlığa baş· böyle bir mukaveleyi yapmağa kuk ettirmeie muvaffak olup feransına istirak meselesi me\f' 
lamışlaııdır. Meseleyi Cemiyeti hakkı olmadığını iddia etmek olamayacaklarıdır. zuu ba:hsol~cağt günün arifesi~ 
Akvam tetkik edinceye kadar thaddi zatinde müstakil bir dev . • ' "' de bu Bagat SinK ile rüfekas1' 
bu 'hazırlığın 9apılmaması hak- !etin istiklalini tahdit etmek- Hindistanda Gandinln vaziye- mn idamları zamanı geldi çal' 
kındaki İngiliz teklifini de Al- tir. Binaenaleyh isikWlni ihlal ti müşkülleşti. 1928 senesinde tı. Gandi Hint valii utnı.ımisill' 
manlar kabul edememişlerdir. etmesinler diye, Avusturyanın Saunders namında biır İn.ıiliziıı den idam hükmünün &Hini vo
Almanlara göre, gümrük muka istiklal hareketini tahdit et· katlile alakadar Bagat Sing in ya'hut tehirini rica etti. Fak11 

velesi, Avuaturyanın siyasi ve mek bu isiklali kaldrrmaktr. idamı üzerine, Gandi İsayı da- Loııd lrwin bu ricayı kabul e!' 
ikusadi istiklUine mugayir de- Velhasıl 'bu isiklil bahsini, et- rıltıp da Muhammede yarana- medi ve Hintliler idam edildi' 
ğildir. Çünkü her muahede ni- rafındaki münakaşada, kılı kırk mayan adama benzedi. Gandi- ler. Lord lrwin biWıarc idaıl' 
hayet bir dereceye kadar ser- yararak ciddiyet sahasından .çı- nin Hint valii umumisi Loııd mahkumlanmı neden affetme" 
bcstiyi tahdit eder. Askeri itti- kannak ta mümkündür. Mese- 1 ıwin ile bir itilaf aktcttiği ma- diğini izah eden uzun bir ıı11" 
fak muahedeleri de böyledk. le, hak hukuk meselesi değil, Hundur. Bu itilaf mucibince, kunda hükümlerin infazını ııe' 
Fakat bu tahdit istiklale mu- siyasiyat meselesidir. Avustur- Hint hükumeti, mevkufları tah den tehir edemiyeceğini anır 
gayir değildir. Hele bir devlet ya ile Almanya birleşmek iste- !ive etmiş, tuz kanununda tadi- tırken demiştir ki: "Kongrerıııl 
tahdidatı, Avusturya - Almi\ıı yorlar. Bunu bihneyen yoktur. lat yapmış ve Hin.di•tanın sonuna kadar tehir etmek, tı~ 
ya mualıed~inde o!duğu gibi , ş;mdiki iktr«ad1 ittiJvıt t~ ,fa.ha müsta:kbcl idaresi hakkında ba m<thkllmlara idam edilmeye\1e 



• ... ..... ,. ·- .. •.. . - , ..,..,, - ..,.. ... -r ..: • 
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---11!1.- Bugün ııı. 

M!Jll ~ineınaöın~a 
FIFI D'ORSA Y tarafından ~ırın um~esl"Mllllget" fll' 97 ind haftanın beşinciliği-

~ '
11 3 NiSAN 1931 Bu mevsimde 17 yeni eser oynandı. Bunlardan ni D.arijşşafakadan iı6 . Arslan 

l:>AREHANE - Anbra a .. ııı... , , ,, Tekın B. kazanmı-ştıı-. YazısI Yaşlandıktan sonra gelen saadet 
~öL ~EHENNEMi 

ccmsil edilen 

)I ••ı 100 TıolpW aclneiı MWiyet, t~ yalnız 2 Si telıf, 4 U adapte. şudur: 
l< anlıal 11 İ tercüme, 7 si gülünç, 10 U da ciddidir, Bu ~aftanm e~ mÜh~m ve şa- -Fransızcadan-
ul T.W.. • 'wlı , · yanı dı~kathaberı, Gazı Hazret- Onu tanıyanlar bilirdi ki ken ı yor, ben de dinliyordum. Niha-
~.4 1 24::11 - 24312 - 24313 Darülbedayi 1930 - 1931 ti- meleri lazrmdır zannındayxz. !erinin Türk ocakları hakkında disinin hayatı düindüz geçmiş, yet bana: • 

ABONE ÜCRETLERi yatro mevsimi faaliyetine hitam İki telif eserin haricinde ka- vukubulan çok mühim beyanat- heyecansız, istirapsız, durğun - Geliniz, dedi, ıbir çay içe-
Aı G Tilrldye için Hariç lçiıı verdi. Geçen sene Teşrinievveli lan 15 eserden 4 tanesi adapte- !arıdır. Reisi Cümhur Hazretle- bir seadetle yaşamıştı, Kendisi lim. 

3 •ylrtı: 400 lrunıt ıoo lrunıt iptidasında başlıyan oyun dev- dir. Fakat bu adaptasyonlarm rinin, son tetkik seyahatlerinde yaşlıdır, hata da sağdır. Bu a- Ben özür dilemek istedim. 
.. ., 750 1400 . d"kl , .. . - kW ıy . 12 " 1 " 17 .... " resi Martm sonunda bittiği için da .tercümeden esaslı bir farkı ehemmıyet ver ı en no a~- dam riaısl eskidi? .. Bir mağaza Kadın israr etti. Kendisini bek 

N 400 • - N d b' . de T"' k akl "d d 

f'ran~ı zca sesli ve şarkth filmini 
gör linüz. 

Bu~1ın saat 10 i '2 ta te nzilltlı 

matine ( 25 ve 40 kuruş · loca 
lar 4 kişilik 2 li ra ı 

.. tam altı ay sürmüş demektir. yoktur. Hani öyle bazı kısımla- an ırı. ur oc ı,rrı, .. ı 1• a senelerdenıberi hesa:p yap - · leyen otomobile binereık evine 
Gelen evralc geri verilm11• Yirmi alu haftaıya baliğ olan bu n adeta telif ediliyormuşçasma Yer yer ırat.~~yudukl~rı nutuk- ~ak, para .s~yma~la .. Saiba:hle- gittik. Burada hen sıkılıyor_ ı---BugUn bcpiniz•-•111 

~ e Miidcleti ceçen niiıbaW IO ._., devrede Darülbedayi on yedi tadillere tabi tutulmuş, yan te- l~da, gençl~gın fırka ıle ~~an a- yın erk~n ışıne gı?er, ~şa~ dum. Çünkü ıpek parlak döşen- 1 
lü ~r. ~ u ~tbuya ~ iti• yeni oyunu sahneye koydu. Di- lif kuvvetinde adaptasyonlara lakasını tayın ederken; ~urk ~ ı:-eç vakıt çıkar~. evıne gıde~d~ miş ibi:r salonda benim sade kı-

i. lçı~din!e~=o:aat ~· .,. ğer haftalarla Ramazanın ekse- bu sene hiç tesadüf edemedik. ~a.kl~rınında bu s~.hada~ı ~evkı işte se~elerce surerı_:~u ~ayat ~ı yafet~m kendimin de gözüme 
ı" k b ı ~ - u ,.~ ri geceleri gerek geçen seneler, Diğer 11 eser ise doğrudan doğ ı~ bılhassa tebaruz etttrı:ıı-ışler- b_uınu hıç bır şey degıştırm~m~ş çaııpryordu. Genç ve güzel ka-

ET~l~ ıinemasına 
.a: .! u " ez. gerek bu mevsimde oynayıp ta ruya tercümedir. dır. Fakat_s~nele~~en ber~fha~k~ tu:. Y~lmzdı. E·vlenmemıştı. dm dedi ki: 
'uf Bugu" nku" hava fazla rag-bet gören baZI eserle- Adapte ve tercüme eserler çı.l.1k .. ve ı;nıllıyetçılık ~azı e~ını Kımsesı yoktu. 

b k b d k 1 f dıl G ·· ık d " · · ··roum·· - Size dig- er hayvanlarımı da 
Dfın en f.ıl. h.r··- • enaz o,5 rin tekrarına hasredildi. Bazı arasında olduk,..a sıkI bir tenev- u .. YU ır sa a at. a . ~ a e e~ eçen gun en ısını go · ~~ .. " T k ki k ı· f k B d "" f ld göstereceğim. Ölen köpeğimin 
di. Bugün ruzglr mnıehıvül ve oyunları tamamlamak için ilave vua riayet edilmiş, Fransız, in. . ur ~ca ar~ııı ın. ı ap ır ~sı u tesa u ten memnun o u. yerine aldrğım başka lbir köpek 

ın havı bolutlu edilen tek perdeli küçük kome- giliz, Alman, Rus .... tı" yatro eser ile bır. l eşmesınde.kı zaruret. ın Bana anlatacak bir şeyi vaııdı. 
ı d b ld - fk - B b f k 1'd buld var ıki seveceğinizi tahmin edi-diler bu hesabm haricindedir. lerinden nümuneler sahnemize ne en ı aret 0 ugunu, e arı u- unu en ev a a e um. 

· ·h ·h ı k N p Bu d ı alk y orum. Hülasa dostum, müısaa 
Mevsimi dolduran bu 17 oyun girmiştir. ~nmı~e •. sarı v~ v~zı 0 ':ra ası · ·· a amm an atac denizi sui istimal etıniyeyim. F'l · d d · l · · 

arasında teessürle-· görüyoruz Darülbedayi memleketin tek bılm~ıdfır.fİkş~e bilyuk ~e lahe- ~ihr şeyi ,~i va~dı? .. !:lemd de is- Bu kadın ıpek zenğin bir iş ada ı mın e ın eyınız. 
ki telif olanlar yalnız iki tane- tiyatrosu kaldıkça bu tenevvuu mut ~e ' e arı um~?uyeye ı- ~ zaya ogramıyacagm an e - ••••••••••••ı• 

taıben bu hususta muphem kal- min ohraık söylemek istediği mının sev:gili kadınıdır. Bana 

ilihl sesini 
gidip A L J O L S O N' un 

JlZZ M~GlNNili 

N den ibarettir. Onlar da Miiıabip zaruri ve mecburi görenler<leniz ' 1 sır .kı· bunu so··yı~mek ıbeni inti- kim olduğumu anlatmak sırası ''P-• GLQ RY A-•117 En parlak İsan zade Celil Beyin "Bir kavuk Çünkü milli tiyatromuzu Avru- mas~ muhtemel <>lan ınokta arı ~ .gelince endişe ile sorou: 11 

1
'. ~~ balığı :;~~~~~!;~e iç~d::!ya~~:!;;~ rır ~;°: ~~ğ;,:ifa;yigi!:; ~v~~lph~~~dz Y':b~~d~'. 'u~mayna~::'.1 ~k~pDe;:~şk~~ktu. D~ha diboğf5u nuz?.~iz lhala _ ç.alışıyomıusu- yır~:~üı~~11~

0 

~::eı::dc 
, Ne derseniz deyiniz! İstan- . . k' . l l ·'~·~ 1 D ··ıbed • uer ce esm e ır on ..,.... , ımseye ar§I emnıyet ı es ıye- AH~LlNLI KIZ ı ; l Bıri eski, öte ı en ıyenı nes e anna ~:LUJ .o an aru ayı, taısındadir. Binaenale<yh ''muay me.ınişti. Bana dedi ki: - · Ne yapaymn: Evet .. 
ı 1 bulda en parlak Nisan balığını ~nsup_ olan ~u i~i ka~em s~i- alelAde bı~ ~caıi tiyatro kum- yen malkısatlara erebilmek için _ Söyliyeceğim şeye gıülmi- Cevalbmı verdiğim zaman 

ı l bize hava yaptı. Alem Nisanın bı harlcınde hıç bir telif esenn panyası gıbı yalnız halkın zevk, maddi ve manevi bütün kuvveti ceğine dair söz veıısen sana bir arocasma dönerek: 
l 1 birinde güneş ve bahar bekler- sahneye konamamış olması cid- ve rağbetini .takip ile iktifa ede- mi:z" lbir araya toplamak ayni §ey anlatacağım. - Birlikte çalr.şırsın değil-
1 k ke~ kar, heı:ı. d~ tipi h!ç te akla den acı bir haldir. mez. Umumi zevkm yükseltil- 1sti~mete se<vketmek, 'ayrıl!'- Kendisini temin ettim. Dedi mi? .. Dedi. Şimdi ıbol ıbir maaş 
: cd felır şey d~ild1Nyakı:a~:::aş Darülbedayiin memleketimiz mesi vasıtalarını arqtınnak ve ğm lhastledemediği ra:ı.dımant, ki: ile lhiç bi·r iş görmeden sö:zde 

- ~ ~~ arm yap~r n ısan -· ~ de teesüsü yirmi seneye van- tatbik etmek te vazifesi dahilin topluluğun har.itkavi ve mucize- - Geçen gün köpeklerin me- bu zenği:n ada.mm yanındayım. 
. ı. 1 da da s~gu~ç~ları yok değildır, y0t. Bu müddet içinde bu mües- dedir. Bu itibar ile biz eserlerin vi tkudretile elde etmek medbu- zar°!'~ g~t~im.. ~öpek mezarlı~I Ha, söyliy~yim ki yeğane işim 
1 y amma hıç bı? kar y~ğdır~a- S'CSe en parlak zamanlarından tenevvuuna itiraz değil, tiyatro riyeindeyiz. Ezcümle inlulabın m bılırsınız: Guzel kadınlar o- her ,gün genç kadının çay maısa 

GINA MANES ve GABRlEL 
GABRIO tarafından 

BugUn ıut 16 1·2, 18 1·2 ve 
21.45 seınslonnı 

l •S dılar! O da bır hilnerdır, malum en ~anşılı: devrelerine kadar h~r müesse~lerimizin taaddüdü~ü sağlam esaslarına müstenit len sevgili köpeklerini atmağa d 'b l ak tl h 
· ' \; 1 ! vakit eser aramaktan ve en bu- temenru etmek lazım gelir fik- Cüırihur~yet rejimini ~uvvetlen byamazlar. Onuniçi:n bunları sın a u ~alhar saak ad~ca ay-

ilaveten: Mutat liatlorl• 
LUCfEN BOYER ve ırkadaşlan 

iiıııııııimmGLORY A _. 
! §. Kalmet aşısı yük rüçhanı telif eserlere gös- rindeyiz. di:rmek ve ebedileştirmek ~çin lbir yere göm<lürüyorlar. İşte vanattan " setme te ır .. 

• !n Veremin insanları en çok termekten bir an bile geri dur- Ayni tenevvuu eserlerin cins "drşardan ve içerden gelecek lben geçen gün bu mezarlığa 
' : \., harap eden hastalık olduğunu marnıştır. Hal böyle iken kalem ve nevi husussunda da göıiiyo- t:bhHkelere karşı !bütün milliyet gittim. Mezarlıkta bir köpeğin 

izaha hacet yok! Bununla mü- sahiplerimizin tiyatro telifi yo- ruz. Bu mevsimde oynanan ı 7 çi v:e cümhuriyetçi lk:uvvetleı-in .gömülü bulunduğu yerde uzun 
cadele için insanlar her yerde !una bu kadar az rağbet göster- oyun arasında 7 si gülünç, 10 u !bir yeroe !bulunması lazımdır. ıbir yazı ·gördüm ki ölü hayva-
seferber haldedirler ... Gazeteler- !Deleri gerçekten acıklı bir şey- ciddidir.Gülünç dediğimiz oyun Esasen, teessüsündenberi Tür- nın meziY.etlerini saymakla biti 

••••••••••••••• ~ .... ~ ... 
ELHAMRA SİNEMASI 

i l 
' 

' de bir haber okudum: dir. lar arasında şen komedilerden kocaklannın ilmi sahada sada- remiyoııdu. Ben bu mezarlığa 
Sıhhiye Vekaleti yeni doğan Türkiyede tiyatronun daha koyu forslara kadar türlüsü ol- 0katleve imanla muhite yayma- niçin ıgitmiştim? .. Yalmz bir 

çocuklara "Calmette" aşısı yap- ilk zuhuru zamanlarında, sahne iluğu gibi, ciddi dediklerimiz a- ğa çalıştığı milliyetçilik ve mel'ak ıbeni oraya sürüklemişti. 
tırmayı düşünüyormuş. Bir ta- tertibatı fakirin fakiri, oyuncu- rasında da korkunç trajediler- ihalıkçılık mellkilresini bugün, Bi~hassa bu ölii köpek için ya

'~ kıın işler vardır ki onların bil- !ar gobat ve şivesiz bir türkçe- den zarif ince komedilere kadar C. H. F . .siyaısi.ve tatbiki saha- zılan şeyler benim pek taıhafı-
yüklüğünü ve iyiliğini izaha lü- nin esiri olduğu halde bile tiyat gene her tildilsü vardır. Bu te- da tahak!kıuk ettimıektedir ... ,. ma gidiyordu. Lakin tam bu sı 
ıo.um yoktur. Bu fikir de bu nevi ro telifine daha fazla heves edil- nevvu hakkında da ayni zarure- ~efkilredeki bu birHk dolayı- rada yamma güzel bir kadın 

M A D Y C H R 1 S T 1 A N S' ıa 

en gıizel eseri 

SON HATIRA 
Matineler s ıat 1 den lılbareıı 

d.:ndir. Eğer Sıhhiye bu işi ya- mişti . , Namik Kemal, Ahmet tin vücuduna kailiz. sile, ayrı ayrı mevcut olan bu geldi. Çok .güzel ıgiyinmiş olan 
parsa Türk ırkına en büyük iyi- Mi tat, Şemsettin Sami, Abdül- i:kiikuvvetin, şimdiye kadar is- bu kadın bana pek müteessir bir ı t>COOO 

Bugünkü vaziyette Darülbe- .r d'ld' - · • ·· t · n . l ı • l' ği yapmış olur. Allah muvaf- hak Hamit Recaizade Ekrem raıı e 1 ıgını gos ·erıyor . .ou su ses e: 

Bugün 10,45 te ucuz matine 

••••••••••••••• 
fak etsin! doğrudan d~ğruya telif yolunda, dayie bir tek neve inhisar tavsi- retle F. n~n k:adros~ daıhil~de- - Sizde mi sevğili köpeğini J 

ı 1 l Şarlo ! Zıya ve Ahmet Vefik Paşalar Yceekebdı~rleşmeyezv.aTrsaavsoiydea eesderilleebn~eı·n· vl.e donunb llbır hal'Sk mı uessT~sııkesı~~ zi Se?eddi~eı; k3:~bet~ini~?·: ' {. - .... -··-·-· ......... , !_s,t_,a_n_h_,,_u_~•-·-?_e_,ı ... ~,-d_,i,Y ... ,,.e_s_~ _,,_i_!~-~-.l_a_r_ı ....... _,_,_, -·-· _,,... 
tercüme ve adapte tarzında umu . . ın e ı u unaca o an u o,,,.... 12J e mı mutessır sımzr.. -

1 Şarlo'ya Fransa hükfuneti en ma rehberlik etmişlerdi Bu bü- tıhap edecek teşkılatın hem mu !arı, sinesindeki Türk gençliği- Diye sordu. Benim ne kö.ı;ıe-
) büyük tu§anını verdi. Halk bü- yük üstatların gösterdikleri mi- harrirlere daha fazla ~_mniyet ~l- ne F. nm fe~y~z ve terbiyevi ğim vardı, ne de ölmüştü: 
c yük alaka gösterdi .. Bütün bun- sali bir çok gençler de takip ede ka edecek,. h~°! ~e mues~esenın muhitinden. ı,stıfade fırsatını - Hayır, dedim, !burada gö-

ı) lan okuyan bir arkadaş dedi ki: rek temaşa d b' t ~d ta her gayretını layık oldugu ka- da verecektır. mülü ıolan hayvan için yazılan 
Yalı Sa 1 .. 1 e e ıya muz .. e d k . "d d 1 R . . .. h H b .. . •-{ - u, şu _ r o oy e meş- canlanmıştı ar semere verme ıstt a mı şte etsıcımı ur z. · u mu- şeylerı o..,uyo!'ll'lll. 

• ' hur oldu ki şimdi beşikteki ço- S d · d . haiz eserlere sarfettirebilecek mm ve irşatkar beyanatile, bu - Allı, siz de müteessir oldu 
.ı cuklara bile sorsan. Şarlonun on.

1 
e~d e t.ıyatronun .~- yolda tevsi ve tanzim etmesi- mevzu üzerinde ef.kirı umumi- nuz değil Ini? .. Bilseniz bu kö-

Fransız olduğunu bilir! lı tem2ı .. retıne en musaıt dir. yede mevcut son ıpasları da kat ıpek ne güzel, ne kadar hisli bir 
Oradakilerden biri tashih et- şartl.2r vucut bulı_nuştur. Sah- İşte altI aylık devre sonun- iyyetle silmiş bulunuyorlar. 'hayvandı. Bu ık-öpeğin acISmı 

. . ti· nemız _artık en yem dekorlara, ·da umumi bir görüşle çıkarabil- Bütün ıbu izahatın manası §il umıtamıyorum. Fakat siz kö-
-Fransız değil lspanyoldur. en asrı zıy~ v~ mızansen vasıta- diğimiz netice.... üç kelimede ihülii:sa edilebilir: ıpekleri sevemıisiniz? .. 

İsminden de mi anlamadin?! !arına malıktır. Oyuncularxmız t. NECMİ Gazi fırka ve g·eru;;li!k!.. Filıha- -Pek çok. Kederinize bütün 
FELEK milli ~!v.~~~ s~hipti'.. Ku_vvetli ıkika'. bu üç ıkelime kadar birilbi- kafüimle iştirak ediyorum, .. 

Yeni neŞriyai:-- bır reıısorun ıdaresı temsıl hey- lsıanbul lidıİcl icra .Memurb- rine s~kı surette bağlı olan baş Bu ceva!lıı vermek suretile 
etimizi inzibat altında munta- ğundanı ka mefhumlar pek azdrr. Üç ıbir zeka eseri gö.stermiştim ga-

Ro•• ne san S,, zam çalışır bir hale koymuştur. Serlevha.ile gazetemizin 23 Mart mefilıum ki, her biri, dig-erinden k d ek 93 ı tarih ve 183? aumerolu nüs- liba ıki güzel a nı ıp mem - . 

Bedell keşfi 466,326 kuruş olan Yalova hamam yulunun tamiri 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin şartnameyi ve keşli evrakını 

görmek için her gün pazarlık için de 350 lira teminat akçelerile 
beraber 7 Nisan 931 salı günü saat on beşe kadar leV1zım aıiı
dürlüğün~ müracaatları . 

Galatada eski borsa hanında 11 numaralı oda pzarlıkla kiraya 
verilecektir. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün pazarlık 
için 7-4-931 salı günil saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne 
müracaatları. 

Beykoz dairesinde hıfzedilmekte olan motör tekncsile berab~r 
pazarlıkla sarılacaktır. Taliplerin görmek için her gün Beykoz da· 
!resine pazarlık için 19 lira teminat akçesile beraber 7 - 4 - 931 
salı günü saat on beşe kadar l t! vızıın mUdürlüjı;line müracaatları. 

, . t'ransı z :ı kademı"<. ı· tarafından Bu kadar müsait şartlar al- h d d L b kuvvet alıyor... nun olmuştu: , ısın ı intişar e en Ye .. ir orçtın R f k B 
~ fürdc1 mükar.ı. ,ı verilen kont tın_d~ yeni milli tiyatro es~r~~ri dolayı parayı çevrilmesi mukarrer ECZACI ARANIYOR - Aıh, dedi, yalnız köpek de- Müderris e j eyin eserleri; 

• 1 • do Colin a,nın bu eseri C•mi Bey telıfınde bu derece kıtlık gor~l- g•yrl menk_uliln s atışı hakkındaki Bir eczanenin ınüdürli ınes'- ğil başka hayvartlan da sevme SiNAI ELEKTRiK Cilt I , tab'ı 3 2 Lira 
ıacafındın Türkçeye çevrilmiş ve mesinin sebebi nedir acaba? Iş- 930.1048 dosya numerolu i!Anında ır·,. ·· .. d ht ed cek 

1 
li .. Fakat hayvanata karşı derin SINA! ELEKTRiK Cilt II, tab'ı 2 ı 

~:nd~u~ict~~;::~nı::ı~~:~: B:r~~:: te bu senenin ortaya a1 ttıdğı ?ir ikinci arttırma gilnü 19.4. 1931 pazar ub. u,,unu cf~u ,e ihtly yaşdıca hisler besleyen hisli insanlar Al\lELI ELEKTR1KCILlK l,I! : 
1 sual ki, halli için Darii be ayıin oldu&u ı•azılacak iken sehven 19·4· ır eczacı >eye aç var ır. gitt~kre azalıyor. kinci Jül, Onuncu Leon, i\1ikel · • " T 1 IK 2 5 
Anj'ılrn bah;eJen bu e.<erl karile- ve tiyatromuzun tekamülü ile 931 Jlazıırıe'si gösterilmi~tir. Tashihi Beyoğlu 'nda Ağa hamamında Ben tastik ettim. Genç ve gü ER:\IOD NAM · • · • •· 
rim iz< '"";, ... ederiz. alakadar olanların çokça düşün- kevfüet olunur. Ertuğrul F.czanesiıı.; m iiracmıt. zel ka~ın mütema,diyen söylü - Postane ıırkasında Eski Reji han No. 24 ,. 

Milliye/in edebi /"omanı: 9 Annesi de-karar vemıeyişlne ü- , - Yanlış düşünüyorsun, Na- - Peki buna bir çare bUtdu;- İstediği fedaıkiirlığm acısı ı sin? Fahri Celal, Nerime Cavi 
zülüyor. · - j zan. Seni severken nasıl baş"ka . mu? kaLbime çökmüştü. Başımda ibir I di harikulade tasavvur eder· 

Sesi 'kırık· ve içliydi: hülyalar kurar, ba§ika sevdalar - Buldum, fakat ıbenim elim uğultu vardı. Uzun, uzun cevap ken, çirkin bir küçüklük ark~' 
- Onu seviyor muyum? Sev- peşinde koşa!hilir? 1 de değil.. vermedim: daşı olduğunu öğrenince, inkı· 

miyoor muyum? Bilmiyorum? Güldü: Biraz anlar ıgibi 'Olduğum hal - Haklısın, Nazan, dedim. sarı hayale uğrayacak ve bütiif• 
diye devam etti. Yalnız ibana - Senin zaten şiir yazmak- de ıgene sordum: Nasıl istersen öyle yapalım. hülyalarına gülecek .. 

Nur Tahsı"n öyle ıgeHyor ıki.. Başka birile tan etrafım tahlil etmeye vak-ı - Kimin elinde? - Bu iyiliği, ancak üzülme- Nazan, hiç olmazsa, bana bil' 
mes'ut olamam. . tin yok ki. . Ben hülya ya.pma- - Senin! men şartile kabul ' edebilirim, nu, bu kadar zalimane anlat: 

N azanda bir hüzün sezer gfüi - Annem, babam. . Biraz şaıka etmek, onun hüz- dan düşünürilm, Füsun; erkdk- ı Sun'i bir hayretle: dedi. masaydı. İçim acıyordu. Sanki 
oldum: - Sen olmadan mı?. nünü dağıtımak istedim: !er, nihayet hep ibiriibirlerine . - Benim mi? dedim. Ben ne Kalbimi yırtan bir kahkaha iki küçük hırçın el parmaklarile 

- Bana bak, Nazan, dedim. - Ben aşık oldum ama .. On - Aşkolsun, Nazan! dedim. benzerler. Onlar için yalmz l:ıir · yapabilirim ıki.. Nazan? ile güldüm: kalbimi birdenbire sıkıp sustıı!' 
Biraz konuşman, neşelenmen !ar aklıma getirdikten sonra.. Bunları bana nasıl söyleyor- kadın .olmaz ki .. O, şimdi Ne- I - Gayet basit, senin kadar - Deli misin, Nazan dedim. muştu. . 
için o manasız misafirlerinin - Şakayı bırak Nazan, bana sun?. Fahrinin nişanlım oldu- r rime Cavit için fazla hülyaya ' bana yakın bir arkadaş. Bu yar Üzüntü de neymiş, senin saa- Ah Kaya! Ona o kadar iht1' 

olması mı lazım? ıbir şeyler anlatacağını söyle- ğunu ne çabuık unuttun?.. kapılıyor. Bu hülyalar yıkılınca j dımı yapmakta hiç tereddüt et- detin için, bir namı müstaarın yac>m var ki .. Yarın muhak' 
Hayretle: miştin.. Haydi, seni dinliyo- Uzun bir kahkaha ile güldü. nişanlanm~kta tereddüt etımez .. 

1 
mez .. Yalnız, yalnız bu kadar, ne ehemmiyeti var? kak eve gitmeliyim. Her halde 

- Neden? dedi. rum. - Haydi camın, dedi. Biribi- Aıh Füsun, ıbu .namı müstaarı 

1 

namı müstaarmdan vaz ·geç- Hemen boynuma atıldı: Fahri duyduğu zaman yamrtd~. 
- Neden olacak .. Bir saattir - Doğrusu bu, Füsuncuğum, rinize iki yıldız kadar uzaksı- nereden başıma çıkardın? mek. . - Teşek!kür ederim, Füsun, olmaya, müstehzi kafıkahasıııll· 

balkon dayız, bir kelime söyle- dedi; üç ay evvel Fahrinin an- nız.. Benim cevap vermeme vatkit Kalbim o kadar acıdı ki ce- dedi. Beni ne kadar çok sevdi- acryan bakışlarına imkanı yolı 
medin. . Dertli insanlar giıbi, nesile benim babam konuşmuş- Sonra çok ciddi ilave etti: bırakmadan, biraz hırçın, de- ' vap veremedim. O, devam etti: ğini zaten bilirdim. tahammül edemem. . 
rnelUI, mahzun düşünüyorsun .. lar ve bizi evlendirmeğe karar -Sahi, Füsun, onun beni sev vam etti: - Hepimizin tanımadığxmrz Boğazıma tıkanan hıçkırıkla- Ne olurdu, Allahrm? Kend1 

- Derdim var da ondan Fil- [ vermişler.. Tabii fikirlerimizi diğine eminim. Yalnız bugün- - Nasıl olsa nişanlanaca- insanlara karşı, daha süslü, rı odamda göz yaşlarımla bo- 1 içimde, sessizce yaşayan bu ııŞ' 
.;un. . almadan; sonra bana so~dular !erde Nerime Cavide aşık .. Şi- ğrz .. Erken veya geç, ehemmi- tantanalı hülyalarxmız vardır. şahtım. İçimde derin bir has- kın, onun, Nerime Cavidi se"' 

- Senin ne derdin olur Na- "peki,. ddim. Fahriye, annesi ir okumaktan karar venneye yeti yok. Faıkat ben çok kiskan Fahri de öyle, şimdi Nerime retle, Kayacığımı düşündüm .. mesinden, şiirlerime iptilitsııt' 

i 1 

zan?. beni söylemeden evlenmek fik- vakti yok. Benim çok kıskanç crm, Füsun. Onların ha- Cavit için, ıbitmez, tükF ..... mez ta Ancak onun candan kardeş eli dan başka bir tesellisi yoktLI· · 
Sonra gülerek ilave ettim: rini sormuş. "Bunu daha çok , olduğumu biliyor. Tabii nişan- yatında bir kadın <ılamıyacağı- ı savvurlan var. Halbuki onun şefkatle alnımda dolaş ır .. Ka- Hiç olmazsa bunu çok gönııe-
- Galiba birine aşık 'Oldun!. , sonra düşüneceğim,, demiş. An I lanırsak onun böyle hülya kur- nı bildiğim halde, o kadar kıs- sen, olduğunu öğrenince .. Kü- fama sükun verir, gönlümdeki seydim .. 
Sinirli sinirli gül<lü: nesi ısrar edip beni söyleyince masına tahammül edemem. O kancımki. . Nişanlandıktan çüklük arkadaşı için, artrk ta- istırabı dindirebilir. . Gene Füsunun defterinderı 
- Sahi, bildin, Füsun, beni "düşüneyim.,, demiş. Şimdi ha- 1 da bunu bildiği için Nerime Ca sonra, iptila ile sevebileceği I savvura ve hülyaya lüzum kal- Nazana darılmağa ne hak- - lZMlR -

ıirine aş•k ettiler.. la düşünmekte.. Guya biziın ı vit se. vdası geçinceye kadar ni- benden başka hiç, hiç bir şey 1 mıyacak ve bu iptila sakin bir kım var? Bir namı müstaar yü-j Vapuru karşılamaya gel~ıı' 
' jC>ıT>. - Kim etti' haberimiz olduğunu bilmiyor. şanı sallıyor nlmanıalırhr. l hiirmete tahavvül edecek.. 7Ünrlen saadetini niçin kaybet- (Bitmedı) 
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---·~ ·-~·--~=----=--·--;:::1:- .... l ı__ i Bu haf~,!!~. ~.,..~~l __ ....--z 
EL"H;;......._.. SON HATI- ıcuğunu kaçırıyor. Qred ise çocuğ~ 

){ MRA · .. .. k lı) kabul etmeyor, ya onu yahut kendi· 
C A (Almanca so~lu ve şar ı sini intihap etmesini ııöyleyor. Bunun 
• arşambadan berı. üzerine Renate Gred'ten ayrılıyor ve 

şaşkrn bir halde meyus çocuğu ile 
yalnız kalryor. Tekrar bir bara mu• 
gani olarak gidiyor. Fakat bir milt
terinin sarkıntılıklarına müııaııdek&r 
davranmadığı için bardan kovuluyor. 
Oğlunu sefaletten kurtarmak için ba 
basının yanına götürüyor ve tekrar 
aile ocağı kuruluyor. 

ARTİSTİK: BÜYÜK iH
TiRAS (Şarkılı Almanca film) 
Çarşambadan beri. 

OPERA: BÜYÜK RESMi 
GEÇiT (Şarkılı film) Çarşam
badan beri. 

MELEK: ÇOŞGUN BEL
'JE (Şarkılı ve sözlü Almanca) 
.:;arııambadan beri. 

GLORYA: ASI-ANLI KIZ 
(Fransızca sözli.i) Cumarte~in
ıen beri. 

MAJİK: ÇÔL CEHENNE· 
Wl (Fransızca sesli) Peorşembe 
den beri. 

Ethamra: 
Bu hafta Elhamrada maruf 

~ lıııa~ artisti aüzel Mady Cris-

Artistik 
Artistik sineması bu hafta en 

maruf Alman artistlerinin iştira 
kile yapılmış olan: 

BÜYÜK iHTiRAS 

İsmindeki ese~i geçiriyor. 
Bu şayanı dikkat eserin mev
zuu şöyle hulasa edile~ilir: .. 

Bir stüdyoda sesli bir film çekilr· 
yor. Yemek zamanı olduğundan ar
tistler yemek salonunda toplanm~lar, 
münakaşa ediyorlar. Kom§U studyo
da çalışan Eva isminde genç ve g;t. 
zel figürant bir aralık komşusu Paul 
Wassel ile görütmej'e geliyor. Eva• 

_.....,,...,, l' 
! 

l 

-c,.·ın r:ıJa!ıinfı:1 , ;;fı.':t ı H .. :ı.. 
tian Al-, nın bulunduğu stüdyonun reıısoru 
it\ se tarafından oynanmış ~ . Hali vazifeyi tevdi etmek üzere bir 
biarı~a sözlü ve şarkılı çok !atıf artist fotograflar_ ar~s?'da. ar~yorsa 

r fılm olan da çevirdiği bir fılm ıçın bır rolu E:'a 

SON HATIRA 

ya venneğe karar venyor ve rolun 
mükalemesini ona yollayor. Paul ve 
Eva vakit kaybetmeksizin bütün ge-

F· . . . . , ce rollerini prova ederek çalışıyorl~r. 
e ılmı geçıyor. ~ılm cazıp ve Ertesi sabah Eva Fritz Körtner ıle 
f nteresandır, Artıstler muvaf- birlikte ol>n rolünü mükemel o.yna_r 
t~ olmuşlardır. Bilhassa Mady ve k>bul edilir. Ev• evvele~ ~elıcesı-
rıstians pek güzeldir. \ne sevdiği adama karşı . hıs~ıyatırun 

F'i! · . değiştiğini hissetmektedır. Sınemada 

V 
mın mevzuu. b" .. k b' ldız olmak hırsı iki sev· aite L . Renate ve uyu ır yı 

Ça.: • • r angen zevcesı . . d zede i ekdiğcrinden uzaklaştır-
\e ugu ıle mes'ut bir hayat geçırıyor a k dy YE a yeni bir filmdeki rolü 

n Re t . k d M onun ma ta ır. v 
teşvik" na enın ar a aşı, . ary . or nü yaparken Paul geliyor ve böyle 
"• ıle Renata kocasını ıkna edı~ . ihmal edildi"inden Evaya kızıyor. 
Yo Yalnızca drniz banyolarına gıdı- ce .. .. H 11 bJyük yıldızlar Lil Da
Q r, orada yakışıklı bir genç olan Reıısor ~ Chechowa ve saire şere
İt~rd ile tanışıyor, fakat gencin fazla gf'ovebr. OI~a fet vermektedir. Eva bun 

acı n · · d B ı· d.. ··yor ıne ır zıya ~ ~tıt"esın e er ıne onu · k d kPndi aczini görecek 
.... ~~ate evde kocasını, ziyarete gelmiş ]karın .arşısın a'yesı'nı· kaybedeceg·i 
-.ı:ı;"'ı bir k M ile be- uvveı manevı 
rahe ız arkadaşı aryon . " sırada H•ll yetişerek ona cesaret ve-

\lll.i.IYl:T f'l'\I \ . ' 
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--:;--------- --0-----<IH•-·-· 
t Küçük Sinema haberleri İ l 

--·--~·-·----- ... ---· .. ---·---··-_.... ... ~~--. 
-(Grta Garbo) nıın son yap 1 Svanson çok güzel bir 

mış 010.ıığu (ilham) isimli film fikir bulmus. Son ıeser 
bu Artisti~ d!~e~ cse;leri kadar ri olan(Ama n; dul) filmi müna 
ve beklenı.d ~gı gıbı lıır muvaf- sebetile bir müsabaka açmış ve 
fal'.iy.et elde ~tmeıni~tir. kendisine en çok benzeyen ka-

" Son hatıra .. filmine/en 
sa edlle61lir; . r Tından çok alaka ile dinlenmiş-'! kalır,. . 

Ayyaş olduğundan dolayı işinden mektedir. J;:rteoı sabah Mm. Harlov odasm-
çıkarılmış olan Kelly ucu~ ~eçinmek ()/ · t da olu olarak bulunur. . 
için fukara oda~arından bırınde ot.ur J orga Ölüm tabii görünın.ektedir. Dok-
mağa karar verır ve orada Molly ıs- Glorya sinemasmda bu hafta tor da defin müsaadesi verir. Bunun 
minde bir kızla tanıtır. cumartesi gününe kadar; la beraber k~ndinin, Betti'nin nef'ine 
.• ~ellynin ayyaş~ığı?a se~ep t: sev- mirastan mahrum edildiğini öğrenen 

dıgı Polly Malon ısmındckı artıst ol- Vaberski, Bettiyi Mm. Harlovu ze-
duğu söyleniyor. ARSLANLI KIZ hirlemekle ittiham eder. 

Evvelce çalıştığı trupunun müdü . Dairenin bir çok yerleri mühür-
rü Kelly artık içki kullanmayacağına Ismindeki Fransızca sölü 
dair k•ndisind•n söz alarak tekrar film geçiyor. Bu film hakkında lenir. Ve iş, polis taharri kısmı amiri 
a~gaje eder. Lanjaka havale •dilir. Lanjak, tngil 

Kelly sahneye avdetle meşhur ki fikrimizi geçen haftaki sahi- terede Bettinin işl<rini takip eden 
fen11.zde yazdıg·ı · · bu haf avukatı Jim Frobi'er ile derhal ffı-

şarkılarrnı teganni ederek eski şöhre mız ıçın ' 
t b d b h " k jona hareket eder. 

tini kazanır. Fak•t bu sırada ayni şe· a un an a se lüzum yo . 
hirde bir tiyatroda oynayan Polly Bu cumartesi akşamından itiba Tahkikat başlar. Fethimeyit Mm. 
Mallon Kellynin tekrar şöhretini öğ- ren: Horlovun vücudünde hiç bir zehir 
renir, gene onu elde etmek ister. eseri bulunmadığını teyit fakat diğer 

Bir akşam Polly Kellinin şarkı j taraftan da Liinjak, Mm. Harlovun 
söylediği bara gelir. Kelly bu tesa· GECE Ç1NDE BiR IŞIK zehirlenerek öldürülmüş ve bu evde 
dilften müteheyyiç olarak orada bulu bir cinayet ika edilmiş olduğunu kat-
nan Mollyyi karını diye Polly'ye tak İsmindeki Fransızca sözlü iyetle beyan eder. Liinjak kütüphane 
dim eder. zabita filmini göstermeğe başla rine batırrlmış ve Dijonda Simon 

MoJiy bundan hiddetlenerek salo yor. Bu film Loon Motho, Ana- de yeni neşrolunmuş bir kitap bul
nu terkcder Kelly arkasından gelirse muştur ki bu kitapta müellif Hintli
de iltifat etmez. Kelly Mollynin ken- bella ve Maksudya_n ~ibi artis_~ !erin Strofantüs denilen öldürücü zeh 
disini severek teselli edeceğini ümit ler tarafından çevrılmış çok gu Harlova ait, zehrinin şiddetini ı 5 se
ettiğinden Molly aşkını itiraı eder ve zel bir zabıta d'ramrdfr. neden fazla muhafaza eden bir oktan 
ertesi sabah evlenirler. Molly kocası Glorya sineması ptograma bahsetır. \etedir. İste Llnjak Mm. 
~m çalı§~ğ'.. trupa .. iltih~k eder ve ve- ilave olmak üzere geçen çarşam Harlovun vücuttc hiç bir eser bırak
nlecek buyuk revııde bır yıldız olma b k d b · d L · b h. ı ··ıd·· ··1d·· - .. ·· "d 

1 P 11 M il 
, . .• k a a şamın an erı e ucıen mayan u ze ır e o uru ugunu ı -

ğa ça ı~ır. o y o y yı çıgneyere B d •I .. . · 
Kellyyi kandırmağa uğraşır, kısmen oyer ve arka a, arı~ın guzel dıa etmektedır. 
de muvaffak olur. Fakat Kelly karı-: ve nükteli şarkılarını dınletmek 1 Bu cinayetin faili kim ola bili' 

lkı senedır vazıı sahne olan dına bir mükafat vadetmiş bu 
Lion~l B~r~imor . (Norma . Şe: mükafatı Belçikada Matm~ 
r~r) ıle bırlıkte (Serbest bır fı- ( Saralı Boudast ) isminde 
kır) .isimli filmde aktölü!c ede- bir kız kazanmıştır. Mükafat 
cektır. N k b' · · k' b' . .. . evyor a ınncı mev ı ır seya 
-~on~. Şovalye bır haft~ ka hatv e 1000 dolarla 2004 Belçi-

dar bır muddet(Pramunt) tıyat k f ı F d ··ıı 
rosunda sahneye çıkmıs ve pek· a ranç g~ parah e~~ eg~ · k 
büyük muvaffakıyet elde etmiş tr'-H 

0
. mN~ş ur(B.'ybanadıka -

- ıs ansı ıese ır ar a su 
t:r. da fırtına) filminde birinci de-

- Amerikada vukua gelen f 1 
büyük buhranı malt tesirile 23 a 0 arak, Saşa şirketi hesa

bına oynamaktadır. 
tiyatro kapanmıştır.Halbuki ha 
yatın ihtiyacatına daha yakın- Bic sovyet filmi 
dan tekabül eden sinemalar oka - Hanovore Belediye tiyat-
dar mütessir olmamışlardır. IIO'SU bir kaç zamandır (mavi 

Moris Şövalyenin en son çe- ekspres) ismindeki Sovyet filmi 
virdiği filmin ismi gülümseyen ni göstermektedir. 
ınülazim) olacak ve kadın artist Film müzesi 
olarak Marina Hopkinsile Clau Berl'nd b' f'l .. · - ı e ır ım muzesı 

ct:tte Colber refakat :dece~~r. tesis olunmuştur. Bertin beledi-
Rıvayete nazaran bu fılm dıger ye · 1. b h b b"l · sı ma ı u ran se e ı e sıne-
eserlerden daha cazip ve zengin maların belediye rüsumu ten
olacak ve her ne kadar ekran zil talebini reddetmi§tir 
musikisi artık modadan dörunüş K"' k • 
· d M · Ş" 1 • ur panayırı 
ıse e ons ova ye umumı ıs- L ~.,i · ··d k" d'l 
rar üzerine Chfford Gray, Oscar •k-k" akJ pzıg e uş~t • ~,_1 e-

, . . ev Ul' panayırına ıştır ...... e-
Strauss ın eserlennı okuyacak- aen b" ··k t" l · tI uyu uccar ar sınema va-

r. . sitasile azami rektam yapılması 
- Maruf artist Glona na karar vermişlerdir . 

Şarıo son film; olaıı '" $ehrin 
ı~ıkları ., /ilnıi11den 

nişan aldı 

hi r buluyor ve onlan pek samınu . n·· k" kü .. k figüran bugün 
r vazi tt .. .. kıskanıyor ve rıyor. un u çu J 

leıtr ye e go.runce _ bil ük yxldızlar sırasına geçiyor. 
<! ar genç d~hkanlının yanma av y l 

(Şehrin ışıkları ismindelu 
filmini eski dünya sinemaların 
da geçirmek üzere Avrupaya 
gelmiş olan ŞllJI'lo son defa Pa
rise gelmiştir. Liyon istasyo
nunda kendisini karşılamağa 
gelen halk, istasyon önündeki 
meydanı tamamen doldurmuş 

ve geçecek bir yer bırakmamış 
tır. Gösterilen alakadan pek mü 
tehassis olan Şarlo oturduğu 
Crillon otelinin balkonundan 
Conkoroe meydanında toplan
mış olan halka teşekkürler et
miştir. 

Şrır/o'ııun kliisik kos/üınü 

sinema artistine Legion- ofho
menri nişanı vermek su·retile 
kadirşinaslık göstermiş ve Ha
riciye nazırı M. Briand Şarloyu 
yemeğe davet etmistir. 

l et ediyor. Neticede karı koca aynlı-
11?r. Çocuk kocasında kalıyor ve Ger- Opera 
,.,ın de zengin. olmadığı anlaşılıyor. · b h ft 
-~enate b" b 1 · r Bir gün Opera sınemasının u a a 
tc .. ır ara yer eşıyo : . , d" ...... 
~ Sadufen Walter bara gıdıyor karı· geçır ıgı. 
Jrıoca birbirini tanıyorlar. Renate ba
ııiıyo_r. Walter Renateye yardım ~ek
v •dıyorsa da k•dın kabul etmıyor 

BÜYÜK RESMi GEÇiT 

~: ~.alnız çocuğunu görmek istediği- İ · d ki film cazip ve ha-
• 1 soyleyor. Kısa bir müddet için ar- sının e 
•usu is' af ediliyor. Fakat Renate ço- reketlidir. Mevzuu şöyle hula· 

" Bliyük f/ıtıras ,. Jılminderı 

sının valde olacağı?'. öğrenince he-1 tedir. Bu artistler on gün kadarı Maj/k 
men evine koşar ve ıtırafı kusur eder. Gloryada oynayaca\dardı:·. .. . Ma31k sınemasında bu per-

Meleh: GECE iÇiNDE BiR IŞIK 1 şembe gününden itibaren: 

; Melek sinemasında maruf 1 CÔL CEHENNEM/ 
~Don Kazakları) koro heyeti Filn'ıinin mevzuu şudur: 
\ b Bir kaç zamandan beri Dijon şeh- \ 
salı, çarşamba ve perşem e ge- rinde cereyan eden rezaletlere vakıf İsminde Fransızca sesli bir 
celeri umumi konser verdikten olduğu anlaşılan bir şantajcı derdest film gösterilmektedir. Bir çöl ~ 
sonıra, cumadan itibaren de ge- edilememektedir. macerası hikaye eden bu filmin\ 
çenlerde Elhamra sinemasında Dijonda ikamet eden Madam Har mevzuu şudur: l 
geçip rağbet ıkazanan: !ov, 50000 frank vermediği takdirdo Araplara bir mikdar tü!enk götür 

müteveffa Simon Harlo"/un zevcesi meğe muvafakat eden Mişel Kopulos 
olmadan metresi olduğunun Dijon i~m~?de. bir Yunan krlavuzu~ hiyane 
halkına yayılacağını bildiren bir k tı uzerıne Fransızların hucumunaı 

ÇOŞGUN BELDE 

. . . . . l'k b" tu alır İhti ar kadın korkuya ıı;,:. uğrayarak Kazanlankaya hapsedilir. / 
Ismındekı fılmle bır ı te ır 

1
P ·K y b" d . V b k" . rakat hapisten kaçarak Lili isminde-

hafta kadar devam edelekler- ı ?ı maz.t . ayınf . 1'~a ledrı - nad ers .. '"hın 1 in bir kızın odasına girer. Polisin 
ou şan a1ın aı ı o ugu an şup e C k - · · 

d
'r d b .. h · · Vabe k' ·ı b . a sonu aramakta oldugunu Lılı o-
l • e er ve u şup esını rs ı ı c u k • , k .. ' 

Ç n Belde filmi hakkın- tün taalluk.tını te kil eden torunu nu ur~armaga ,:arar v~rere dansor 
oşgu .. . .. ş . . . kıyafetıne sokar ve Parıs operası mu 

da söylenecek söz yoktur. Mu- Bettıye soyler. v~ Vaberski ıle Bettı il . s· P 11. 1 ı ' . ,
1
. d . r.ann erın ırıyor orçe ı namı a tın 

k el b 'r eserdı'r Meşhur Al- nın refakat matm;ızı ı arasm a bır , k h k· emm ı . . .. . d k k - aa a veye so ar. . . H l söz bırlıgı olmasın an or tugunu da 
man artisti Brıgıte e m ve .1• d Lili polisin Caksonun gizlendiği 

·ı d b"' ı ave e er. . k f .• . h b t . Çek telozu Kipura bu fı m e u . yerı eş ettıgını a er alır. şı Cak-, 
.. h"' l . . .. t mektedir O akşam Betti. nışanlısı genç avu 1 sona bildirir, o da hemen 0 akşam 

tun uner ermı gos er ' kat Moris Tevene ile boloya gıder. gizlendiği yeri terke karar verir. 1 

Don Kazaklarına gelince; Evde Madam Harlov, refakat matma Cakson ölen bir askerin elbisesi-] 
i An U kot ve bir orla hizmetçisi ni giydikten sonra Lejiyona girmeğe 

Fransa hükumeti bu mühim 

muvaffak olur. Lili cesedin Cakson
dan ba§kası olmadığı iddiasile poliıe 
müracaat. eder. 

Lili, Kopulosun izdiva~ talebine 
tine intizar eder. Cakson ar ~aman 
rağmen sabırsızlıkla Caksonun avde
sonra bir kahraman olarak Siyah kedi 

kahvesine avdet Vf" tam zamanı da 
Liliyi Kopulosun elinden kurtanr. 
Caksonun geldiğini gören Kopulos 
polise haber vermek için koşmak is
tırıe de Cakson'un eılri arkada~ları 
tarafıpdan menedilir ve Cakson artık 
Llli ile izdivaç için serbest kalır. 

Gece iciııJc bir ışık .. filmirıd!'ıı 
-=---
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M H 
• Belediye bir enstitü (Ba~ı birinci sahifede) yangın Ş b ·tt .. . d b" .Muhtel!ller. ın çı bt g·• 

I 
1 

m. . a nnyetı·n esrar- w k d" , P~ra:y(nasıl saklayordu? • • u a a }!UZ e ır 1 •. yapıh.cak 
açn1aga arar ver 1 Reıs sonlu:· - - -· · - • b • d. . d. r- t" · 

u 

1 
Belediye şehrimizde asri ve - Siz ikamet tezkeresinden Postane karşısında- nıs etın e azal l 'ı· .. zl MlR 2 - lstt.ıılnıl ıımııt+ 

• •• •• •• b"" ::.1. b" 
1 

. . d - T. I ıtı ı e 
0

elen Futbol he•·et; 
1

, 

en giz O Umu 
uy..,. ır meyvacı ık enstıttisü al ıgınız ceza paralarını neden k" b k l d ıcaret Odası Şubat ay.uda- B · B 1 r . J • 

' aç~ğa karar vennistir. Daimi' sakladınız? , l _ara a ar yan l ki ha.ya_t pahalrlığı cetvelini ne,;ı ~~.'.:1._ T:~-~ ec ı l~ı:' •. 

Z d 
encu_men bu husu~:.ıki ~etkika- .. - .. Ef~n~im, kasa olmadığı Diın g_ece saat 8 de ~eyda~-, retmıştır. dan tere!:!~['. rını~ •çııc _unsur abıta· ÇOCUk ÜŞÜrme neticesinde tını ıkına! etmek uzeredır. Ens- ıçın uzenmızde muhafaza eder- cıkta yenı postahane lıınasr o-· Şubat :;ecınme cetveline na- . l •P etı.ıe .. tedır. H 

") 1 
1 

ıd • • fik d titü için 100 bin lira sarfedilecek dik. ı nündeki barakalardan yanoın ?aran Şubat ayı zarfmda 1stan- ot yun~!~ 1a.rımı'.'. ar-asında bazı'
8 

Ö iığÜ rin eilir ııh ı·f .. . H ı· . k' "' l':ı ld h emsı ı >ır musaba' ava "lk de ve m te ı meyva numunelen , - asılat ne kadar olurdu? cı .mıs, mez ur bara!:aların bu- u a ayat geceıı senenin ayni 1 k . .• ' ' 

Evvelki akşam Be:·oğlunt1a Jet, bayılmı~lardrr. Tesadüfen yetiştirmek üzere te:;isat yapıla! - Yevmiye 2 . 3 yüz lira ka lıınduji;u ada tamamen yandık- ayına nispetle yüzde bir nisbe- 1 ~ a~a gırmektetlırle;. Duoda: 
'' 

1 

Mo «p ook•ğnnb S•g apa«•· göriilmk d«l»I di"n nk•n· '"'"'· d~ .• Aldog=oi p•·>l•n "''"' "" oon<a <ilndiiridmii' "'· Bu Hnde um•l•m,,ın·. 1914 ~n~ ;•'. ; <>m fomnmd• olduk!< 
.: manda esrarengiz bir ölüm vak·. lan çocuklar belediy~ doktoru Enstitüde ayni zamanda mey sık sık defterdarlıg teslim e- ada meydancık c;:m1isinin arsa- sinde ayda ıoo kunısla gednebi t ab ıt dıa :clıl~ıne

2

~ B~ııtınla lıl ası (llmm;, bu apartımanda otu- 1 tarafından kurtarılmışlardır. va yetiştirıneği öğretmek üzere derdik. Sonralar.ı muameUıtm s1<1ır. Arsanın üzerinde baraka len be~ nüfuslu bir aile t 9J ı se- tr? erkııetı~t:yı .?u cıak.'kada ı-~ 
ı~ l d b da "7 • d l d · l' t" · · !1 ı· 1 10 ··k • +. • S b ırmc • ınıımkun dcgıltlı"ı· •· ~ ran .o <'l1 a te aasın n '"' ya 50 kk k" nazan ers er e venlecektir. se am.~ ı ıc~n pa~anın toplu ol_a ~ _ıııc e · 15 du kan ,·ardır_. ı·es'. . u. at ayınc.la 1232 kunısa 

1 

İlk ma _ .. .. ··. ~'I '~m<la bar artisti Madam Hanri-ı O a ma ıne yağı Bu hususta Avrupada tahsil gö r'!k gondenlmeşıne claır emır Bu kısmı sobacı ascı kahvecı geçınebılmektedır. ,_ · ~.ct~ma gunu ) "l 

1 

ı • ı J ·ı ı l .. ld" O . •-~ - '.. • ' . '1 ş ca.ı:tır. lzmırlılcr i:ı ·· ı ı,-ı 
yet mmyo ocasmc a o u o.ar.::k aşırı mış ren gene; mutehassıslardan isti· ge ı. zamanlar ccanıp tezi;ere ""gıtçı, pılakçr, dıger kısmı ela ubat ayında hayat evvelki ı f 1 1• . 

11 

mu~a la 

' hııluı:mu:nr. Va't." polise ban-; Dün polisler Faik Feyzullah fade edilecektir. ~erinin tepdili zamanı olduğu 1 marango>< ve sandıkçı dü!<:kanı aya nisbetle mühim miktarda ya ,_ev 1'?. adi' hır ehemmıyet 
•• 1 1 l 1 . . ·1 1 E . .. .. y . ıc· , l l ' 1 b k .... k l me.,tec ıı lcr 
u , yo ? ır <~n. ;:ı::a~_azı ııı.tısarı ı e i _minde bir adamı 50 kilo maki- nstıtunun enıbahcecle ve .ın rs er çoga mıstı. o an u ·uçu meydanda at s ucuz aımstır. i · zehır_kn~p1 O•(lu.~1u ;eklın.il'.' al<- ne yağı götürürken görmüşler. yaJ:u~ Kur.bağah de-rede'vucude .. M~ddei umumi_, gün~e iki.Ü~ d~rhal_t~\·cssü etmis, hiitün acıaj. ~u ucuzluk bilhassa yiyecek vare:t:nb~l m~h.:eıi~ Vali~~ setnııs, t;, <1t z_;ı ı:~ tal:ıll! ıp.a- ~üpl-.elenip ceviolu>jler, yağın getırıl~esı ~ekatTÜr etmiştir. yuz lıra toplandıgını .. so. :·ed~gı hır an ı~mcle alev ltın<la l<alrnı'i v~ u;ecek maddeleri üzerinde- kabul ~ :ı •.. b~~uk bır h~ lıallı vaı ., •. :: g'lttıgı zaman b;:ın- SUtlücede belediyenin soğuk ha Bugun danni encümenden bir halde na~ıl olup ta ııc bın !ıra tıı-. . dir. Mahrukat fiatleri mevsim d gormustur. Takııı1 og 

yo oda~ır ııı ::ıpı~ını xık ve ka- va deposundan asınldıO-ını tes- hey'et meyva mütehassrslarilc nın birikebilmiş oldugtınu sor-, Yangın Kızıl elma lokanta- ~ıs olmasr itibarile bir ay cvve- ~n so.nra salıava gicl~ı·el.: 
, clnn iizt r:w c • lhiscsi ile bul-\ bit etmişlerdir. '"' birlikte bu iki mahalli tetkik e- durd~. Maznıuı bıı suale de müs ~ 'lın ark:ıRında bulunan, bir ri- lıne nisbetle mühim miktarda e zersıı: yapmı~tır. _Tal rrn 

1 

mt•
0

tur. ı.;:, ııı acık olduğu icin . Sadt:ddin ağanın •• _ derek birini tercih edeceklerdir. bet bır cevap vermedi. 1 va~ :c ... öı·e bir Enneni} e, di..,er ~ likselıni§tir. r<>;>u yarın tesbıt edılece:nır. zel'irlrnnıc ;ı t"ma
1

i ıniisteh';:ıtl • mu Tahsisat 1931 bütcesine konul- Müteakrben diğer maznun- bir ıi"a}ete göre ıl~ İsmail 0

is- Giyecek ve ev esyasile ev ki mır_mıntakasr kumandanı F göriilmii~tür. Elbisesi sırtında cevheratını kını çaldı? duğu 5ihetl~ tesisata derhal baş hir ~~t~cv~p ediWiler. Deftcnlar mincıe ~ir !'-~eme ait olan san- rası ve ı~mhtelif masraflar Ka-· ~:t~?r Pasa}akım~mızm § . oldu~· na göre lıan:oya girme- Be~iktaşta Hasfırın sokğında Ian~bilecektır. Enstitü gayet lık uçuncu şube ~.eı;ıuru _Fıı.~t clıkcl d~k1·anm<lan c;ıknus v n~t'.saru ayma nisbetle seviye- S ;:y zıyafetı verecektır ılen ôhl" ,,ü anla'<ılmı!'.tıL Esa- oturan sabık harem au-alarmdan vası sahaya arzı ihtiyaç ~ttiğin- ~ey b_unda kenclısının hıc hır . ·erdekı tala>jlann tutusmasile lerını muhafaza etmişlerdir. ra t:Ur~·lanmlZ. ~aç!ilrdan <' 
sen ü iim vak'asııt"' tuhaf bir sc- Sadettin aganın evind~n bund den 100 bin liranın mühim bir 1?malı olmadığını ve mes'uliye- tevessü etmiştir.İtfayiye yancrm 1931 Şubatında altın liranın • .d ılerle ~ı~likte Mene kilılc muttali olunmu;;tur: bir müddet evvel 

4 
bin lira~~ kr~ı istimtakat icin sarfedile- tın v:fat e~~n ~ınin ~fendide da cansiparane bir gayretle c:lış vasati fiati bir ay evvelinden iki ~ie gı erek Kubılayın mezar M.ıdcın Hanriyet a1,artıma- metinde mücevher çalmmrşur. 1 cektır. • ol~ugun'.t soyledı. Reıs, huna n~ış, -~5 ~akikada ateşi tam;:ımen kuruş fazla ile 920, İngiliz lira- yaret_ed~c~~.e~.!:·. 

f nıncıa }alnı;-. otuımaktadıc Bir Polis yaptıvı tahkikatta hrr-ITerkosa verılen mühlet ce aben · _ .. .. sond~rmıye muvaffa'c olmu~tur. sırun 1030 kunıstur. M.Gourgerot ders d 
f aralık alt ı.ata Madam Hanriy . 

1 
- . "' b d b' • - Adamcacrız olduya dedi, Atesın nasıl cıktı«Yr tahk"k d"l T kd k f 

T f tiı cla're•.; .. Jeıı fa:,)a miktarda !ı~ rgın ~y.ru CVd~,c_ıtura_ıı ve bir ay a~tn ~ 1fiyor yükletin bakal~m !. • mP.ktedir. . " 1 e 1 - a iri kıymet ekipleri ~D er an Vermiş ~ 1 sı; akmı 'a h;.J;ımı~. apartıman l mldet u;~n tebdı·~ h_a~a .. almış Terkos .şırketıne, sularını ıs- Bundan sonra isticvap edilen • •, -- - iıı: b d .. Pa~s Darülfünunun Tıp 
q 1 

o an Beyoglu. merkezı mure.tte- ısı_1_ ve temızletmesi ic,in verilen Nafiz B., z:ıbıtaya bı"rden fazla Poıı·s mu·· du··rıu·~g .. u·· T aş,ın a._ . k_u_ltesı müdcrrisl·nn· den p~. k:ıp•cısı c ı 1m11~, kapıyı calmı.-, b d 1 Ahn f d Geçeni 1 y ~ atın an po 
15 

_ ıet e en ı ta- muhlet bıı ay nihayetinde hitam makbuz verilmesinden haberi ol elen . ~re e, unarus~aııa gı- soı· (Gourgerot) nun İstuıı)' 
actırnı ayın ... a b .. cadan daireye rafmdan yapıldıgını anlamı~. bulmaktadır. Belediye hey'eti madı"ınr C 1 Ef . h .. takdın kıymet komısyonla- Tıp fakült inde (F • 

' ':nııiş, ve o zaman banyonun Ahmet efendi ile zevcesinin ifa fenniyesi aynca terkosu muay hına bak:ııa~17a r ·. run . ese:· Hariciye binasına n11m bulundukları mıntakalar !tarzı teda\'İs:ne <lai ) ren,, ta~t1;~ııu, fodamın yüzü koyun delt:rindeki mülıanet te bunu yen zamanlarda tahlil ettİrm'·k~ madıiYını so··yle<de.nc ısıne aıt o. naklediliyor 1 dahili~de faaliyete başladıkları- konferans ~-evını· r ~t·eı·• 
·erde y~ttıji;ını görmüs. derhal t ·t · · Ah f a· • "' 1

• na dan: muht I"t ··b d ı · J gaze e"' r .. f' . eyı etmı~tır. . met e en ı ad tedir. Sükrü B d" 1 Polis müdiirlügü bir kısım . e 
1 

mu a e e ko- (ders verdi;Vi) ekr J · .,,, 
po rnc muracaatıc 1 ey ıyet. ha- liyeye tevdi edilmistir F . .. . .. • .. • ne ıyor. b 1 mısyonuna raporlar gelmene e l . . ,, . ~ ıru e ıntı.- t 

h htr vcnnistir. Polis doktorları B" k .. ·. . akat ver:Ien _muhletııı bas- ~ukru Bey, bu muamelatın §u e erini dün eski hariciye ne- başlamrstır. Takcliri ., y emı~tı. Ver.len ders ele 
Madam Hanri,·etin mahrem ver 1 ır yan esıcı yakalandı· langrcından şımdıye kadar yapr. polıs tarafından ifasına dair e- 7.areti binasına nakletmiye baş- yetl . • . "f 1 . . ~ıyn~et he- koı ferans oldu'<u tavzih e~ 

J • s lan kont 11 d ı · · ı r · · lamıştı B' ı en vazı e enm mmnkun o- ml'l-tecl· ı~rinde 1 iilliycıli miktarda pa-; . ı onh zlanı~arna Heyoğl~ı_ıı!a lenmedı· ;.oaalr alsu ann Bt~mız- ms· ırdgeCc ıgı z, aEmfan l~e~ap daire- r. ınanın a t ve üst kat- lan sür'atle bitinnek icin çalrs- A··.. ır. ~ p 
muk bıılınu.lar lır. Madamın lıir' \ ll .<u ~_an bır cok yankesıcılik . ,.,ı 1.1 ası ~ışt?r· ır a;v ı.n e ~-m~. . e;ı~ mm. de da- !arı polis müdürli.iğüne tahsise- maktadırlar. nad 1 . lA' islrntı cenin net" ı:esinde ölmesi lenn faıli olan Hayri dün yaka- sonrak~. ta~lıl netıcesınde vazı- hı! ~ldugu uç k:şılık bır heyet dilınişti.r. . O U Çimento "' 
mul temel .,.ör"ildii,,iinclen cese- lanmrş \·e adliyeye tevdi edilmis yet degışmıyecek olursa beledi- teşkıl ettirdiğini, muamelatla Yeru bınaya dördüncü şube Bilmece mi& Tıir· ~nomııı 'iirketini•ı t " r·ıin mor~ nai. ';ı~e lüzum gös tir. , .e vekalete meseleyi bildirecek- bu he?:etlerin mel?gul oldukla-, pasaport kısmı üc;üncü, birinci llar:t. lı= ·eti ııuıum!\ e'i • n terilrrı's. f k.ıt vaJ.iyet;n müd- Kalp 25 likler tır. ........ rını soyled~. Müteakıben diğe!' ve :'1ltı~cı.?ube!-erin bütün kalem llcVi i ti ru içın .ıo ııı~rr 11 

ıleı umuminin ,,elme~ine kadar Adem ve Mehmet ismindl' Muhtarlar maznunlar ıs.ticvap edilerek mıı l~rı,_ ~udur!iık ve müdür mua- tari~in' ıu>~<lıf r~-ınc.-i ' 
mu!ıafa,ası emroluıımu tur. iki kisi sahte 25 lik sürerken .. • .. h?ke·ııe, ~ahıtlerin celbi icin 15 vın~ıgı makamları nakledilmek- tNıl n ı \ ı cJ;·. i · ·ede 

Bir günde 4 yangın ;akalanmıclardı. Polis . ahte Nufus ılmuhaberlerin- nısana bırakıldı. tedır. lup ı cL._ı 
d 

• - • - • Bu dairelerin bo\;alttığı eski · 
Hendekte 47 numaralı apar- 25 likleri te;.kik etmis ve bC: se en Ücret almıyacaklar Garip bir hadise Şurayı devlet binasına da dör- rLzı.ıınc le müııJ 1 

<; nıe\n' tımaııda ot ıran A~r~m Behar ne ~v el yapılan kalp 25 lıkler Hükumetçe talep edil. ıesi ü- s· l° ·· düncü şubenin tc~kiki hüviyet ıniiLak~re m d <>•) ı · 
c enama d;oiresiıicen, Pangaltı d~n farksı.ı: ~ldugunu görmüş- .zerine ehalinin vuku bulan mü- ır ge ın. guveyi gel- 1 krsmı ile Polis muhasebesi, de- JIJ.l I t~r lılı 11:ız.ırt. · gı 
(la :aiaty.m :ırartımanında tur. rvı:aarı~afıh bıı yen~ sahte pa racaatlarıııa binaen ita edilecek memiş diye bayılmış I po ve_ emanet daircs'., poli~ dok• 11 J~ hi,,edarıııı n < .ı;a, 
1 raı1ko efendinin daire~inclen 

1 
ral~ u.·cnııde dl' tetkıkat yapıl İlmühaberlerden mahalle mııh- Fatih kaymakam dairesinde torlugıı nakledecektır. !kinci 

1 

':ıl, ı 1 anımla hazır h ' G:ılatada kafescı o ,;:ıomda k;- ma. <t..~ ve ne zaman imal edildik tarlarının ücret almaması tabii 1 dün bir lıayılma haclisesı· olmııs 1 ~ubc müdürlüg"ii bütün teskifa'tı l":J İl.lrı ol 
,ap D amamlinın evımlen van- · ulunduğu gibi Nüfus vukuatı- ·tur. ile halen isgal cttie;l binada ka- _____ __: _______ .. · . . . " len ar" trrılmaktadır b ın cıkm••j. her ücüde ha-ıla;ıgıc y · na dair \'erilecek ilmühaberlcrle Dlin sabah İclal Hanım 1·ıe l<."caktır. · ~'na· lj" \ti operet h \ 
1a ıncle sörıdürülmüstiir a_1a ne ~ib~. isler hakkında ita Rifat E_fe~dinin akitleri y;:ıpıla Dördüncü ve altmcı~ubelerin vcd.ı r.ımi 

1
. · arın beraat ettı· d ı 
Bunlardan ba~ka F r Ji •ede 't'.arın aleyhinde türklüğü edılecek ılmuhaberlerden ücret caktır. lc!al Hanımla akrabala- t hliye etikleri Gülbenkyan Bugıın " ma ıuunaseheı· 

Ktresteci ·okağ•nda Mile D:ıra- tahkır maddesinden acılan da- a_ıu;-rrııya~ağı 1 EYLÜL 926 ta- rı ela dairenin alt k~tmda I<ifat h.:ınına da bütün te§kil5tı ile be- J"R 

1 

\f. I\ Tl\ \TR<J"lJt\[ nın evinde ı el!' ·an~ın cı'mııs. vaya diin Ağırcezada c!e,·am e- nhındc b:lu~ı~u~ m~hal~at ve Efendiyi ~eklem.ekte iken lclal ralıer ~minö~ü kayına'<~ınlığr 1 t 1 • 1 • i ı t ıt ı Sa 

1 

H. .. ıı da bi'1.nct n ti;ı 
ancak evin bir kac odası yandık dilmis, Mlitkie· umumi "aç kura hey etı ıhtıyarıyesıne teb· Hanıma bırdenbıre bir fenalık mıkledılecektır. ıı olarak 
an sonra öndürülmüstür. millete he,; tren lazım dccr.,'ildir" liğ e_dilm_iş o_lan t.al_imatnamede gel.erek bayılıı. 11_ş_ve daire talıa- Em_inönü kaymakamlıgırun \l I R \ • D \ 

h d b h 
lkiu.:i matin u ı .ı 

Acen i yankesiciler tarzında yapılan nesriyati türk· tasn e ılmış oldugu halde ha- etınce tedavısı ıcra edildikten 1 aleıı ısgal etmekte olduğu Be v lüğii tahl:ir mahiy~tinde gör- z~_mahall~ mul~tar. ve ıeyatıııın s~ra ~y!lmı~tır. Söylendi gine yaz;t. clai:esine belediye heyeti O ,. \ F T l T 1 K O İskender ve Abdi i~ınindc iki müs, mezl:lır gazete m~s'ul mü- nufusa muteallık ılmühaberler- gore m~ah kıyma .s~ati geldiği tcft;ş;yesı nakletmistir. Heyeti su,·uc •aar :!I,. ot< tt:ık göz )::ır.kesici Kutucularcla dürünün ı_ecziyesini istem;ş, elen para. aldıkları anlasılınıs ve halde Rıfat Efendıııın gecikme teft1'ıye evlenme salonunu is- • L 

1 

\'f.U\ F.. .füYEU:ıt: 
Ali efrndı isminde bir zatm pa- mahkeme ıcabını mü?.akere ede- nüfus işlerinin bu yüzden sekte- sini İclal H. ım, giiveğffi.in ken- gal etmiştir. Evlenme memur- \ ann cu a.ıte•l giıGu i t ı; r;ısım caqıarlarken yakalanmış- rek nesriyatm bu maksadı istih- dar edildiği görülmüs oldııiYun· disile evlemnekten \•a 7 geçtiai. luğu da Gülhenkyan hana nak- ll 1 il A 
lat ılır. daf etmediğine kanaat getirerek dan muhtarların nüfus vuk~atı- ne hamletmi§ v~ • eessürle ba;ıı. !edileceği cihetle şimdilik evlen :iu,ıue oa•ı 

21

• lVlt 

B;siklel ç. rpmı Y •rm•m b""'""' '"" "rmi na dak bililmom ""''klori il· '"""'· Nil ayoı Rifaı m ondi "1 mo omoduğo ,.ıoou k;tlom 1 AD>MIMO Al &<>>' tir. mü~a~rlcrd~~ mer.!•ur talimat-ı ~~acl?şlarile ~)_:;ıiJıte evlenme da ~I dairesi ittihaz edilmi~ ve bekle- ı --":-ıu-:-r7'-u:-·ıı_iı_•..,e_d-..m=' >:.:•:::ıa::•:.:•:::I:./ 
Kiıçiıl paz· rd« oturan Kazım Bir Fransız tıp hocası namen n Jııcu maddesi saraha- · ıresıne ·,elclıgı r.ıınan bu hildise me odasr da ewlenme memurlu ıı btı '" ı l Bir nci Tlcarcı . ıa~

1 

efendi c un bisik! tle Kadirga- • itine binaen para alınmıyacagr kendisirie anlatılmıs ve evlen- ğuna tahsis edilmi~tir. Kayma- '---..L..-- nı•
3

iııJ•u: 
dan necer•·eıı V aorta mektebi daha geldı husu~unun ihfyar he 'etlerine ıne memurıınun nczdiııe "'İde- kamlık yeni dairesine naklettik Jtuıl•ltA•bl•zci••l Ga! Lt • .lı:ı • >ı •. • • Pı'' 
ta'chelcrinden Seyy· t efendi ve teblig" · ı·· b - rck k cı· · · b ki t ., t b ı · F 'a"'nd• B to 1 ' • ı> .Pan~ trp fakültesi müderrisi_ ı 1 _uıumu ıı ker.c c_Ie kaza .,e;1 ısını e · eyen eliti H. e:ı sonr:< ~< aırey_e •atiht_e bu Soldaıı sag·a·. ~ •·• ' r uı.a •11 111 
·arpnns, a'·a."ının ı:ıkma0ına.se ı ka 'illa a ı kl la nt nhla k ı lı•ııa b ı J J ıııııL !liemı ifll,ınt ar•r • •rıl"-
flep Olmll

o. tJuı'.'. . ' erınden M .. Kiineo dünkü eks-ı . • 1:1 ı. arına b .. !ılı_rilınis . •• K T.[ ıy~ ınrştır. ,.. :: .. e e~ ıye 1arı_ta. sı_ıb.esı. mü • ' ' ı tır Kend ı d 1 R ı urlu ~kl d lı oiı~ t •pur ,ahip e ıc 111061 \• 

pre.s e sehrımize gelmistir. Mı.ı,. : . 1 .e~ın en para ıstenen ustem ye vapurundaki .' gt_ı n~ .~ .~c:.~ı .. gı 1 
beya 1 - Donuk ele il {6) Keder Ku.ım " HcnJinin , 1,i;v buıı 

Kur un boru çalarken maıleyh on gün katlar şehrimiz ıs_ .ahıp_le:.ımn_<lere~e derece Na ·· •·· · ı~•t nah: ;e mu<lurlugu de bu da- (4). g .ılcbi roalılcezc,· hıucdil.. ı 
1

, de kalara.P; yortula~ı gecı·rece• .. · ı hıye mu<~urlenne. Ka.·makam!a OlU er.n esrarı ırede ka :!Caktır. Şehzadeba.uı-1 2 - Ya >ıııak .. •atilne tramvay .:addesinde 
1
- B ı l 1 B J (3) Can~ı t <J,ıı ı.arlhlnıle ı il >ıııı lıldınl•' ~e b. u müd_ d_ct.zarfın<la t;p fak'ıll ra ' .. vı .. ete ll'ÜT.< ~ı.tl~ keyfi. u_ncl:m l\ir mü·lt1:.t ev\·eJ Ri!s t1" 'U uııa_n eyazıt lm.miserl.l~i. )·atr'o (6 . · 

7 

,. t.ı:vriye ge"eıı IJoliı; Nurettin e-
1 1 

l 1 - 1 ) lrafa• r!lmif uıı:u:ıdn ·cr1 tesınde bır ikı konferans vere- etı 11 >ar etm.lcn kzmıc!ır. teımye \ ap;·;u lzmıre gıclerken t,e 111 c aıreye ııakledıleccktır. 3 S . . . · 

1 

fendi iki kisinin külliyetli mik- cektir . - - -.. } ol ela ani h:r hastalık ı . z k- .- k- ... . .- _onuna bır (p) gelınce mu kımınım ın 177 ltı •i ' 
tarda knrsnıı bom tasıdıklarım Fırk. halkı T;ıyyare cemıy~t· men vapl'"l'n lıi·~nci ve il·' ,• 51 tmı'i . oole ·ııı urslan ululııyet ıddia eder (2). Ekilen ınucib!n~e ~eyl.i}et iliıı olunur. 

g
örmüs )akal k . t · f a İrcat ve f . - · .. . " .. net ı<apta:ı IHısa• vek'l t" K ev (4) . , . ama ıs eımş, a- " aabna konser l arıle ·er. ıakinisıi lııı lı~stalık-lı ;, , l aze ınce . ara a- ' J.. ·c b d . Ecnebf menıleketl 

kat bu iki kisi ellerindeki kur- tenvir edecek B .. . taıı vdat 61 •ni enli ıey .. arasınt a ootekm kursla .. - ez e en (S}. Iade (3) '°'i{ten tücc r ve 
seyyahlara un lıonwu atıp kaçmışlanlrr. ANKA'RA 

2 
ugım s:ı-at o? sı-kı;<« 1 e İhsan' Tıbbı a, •t 1 ~ı lıaf·- . ; .. lrıııuı i:•i~at edildi~i ve bir kısım . S- Görülmeyen tehlike (4) 

Feci hir kaza fırkası koııgreııi~~~A.) -.. ~alk ~ey ı~refsın~lekı D~·:.·· Ork~s- l lü'~rin İzn;irdcn ö ~ 1-~i~d.e O· ayt:ır _depoları miicliirlerinin bu Bır erk~k ismi (3). Nota (2). 
d"l k . muza ere :ası ra rn arı Darulbedayıde' 

1 
.1 e; .nış o-ına ı~tıra'ı: ettil:lerini yaLını tı· 6 - Geni§lik (2). 

l'atihte ~eve oglu yoku~un- ~a~:~~a:e~zu:ar ar:ısında_ b_il- ~f p~bast kışl~k Tiyatrosunda) 1~0n ahı~aı~;ı:u :,alı!'\~~ıcrcl: m- Habe; aldığımrza göre b~ ku:~ 7 - Tahsilde bulunan cocu 
\la otııran Hiıse:.;n kızı 12 yasın ı .. . n as arı _ır,,at ıçın ayyare Cemıyeti nıtnfaatine u_u ı.~u rı u .. ııı.nı ı1,e verc-J hr il:: a;' devam edecek b (6). . "tı~ ... e:_ime Beyoğlunda Ağaea- mu~:ı :,a:arlar ~e~ılccektir .. ·s.enfonik hır konser verilecek- ~;;~tf' u.~ q~st:,h!: l~akl:ınd:ı ~e 1 l.ıir l:ısın°ı 15 nisanda ııil~~~t 8 - Türkıyenin merkezi (6) 

ııı onnnde tıamvaydan atla- . =. -~ a ~er e~. ve ~ubcs~ tır. ,_ zmıı ~ ,,e.: •e~u·ımız lıuiacak, bura<!aki ba ·ta··hır v l?eyler (3). 
lna' . ı d.. muhıtı ıçın bırer fıkır merkezı Local"r ?OO ve 300 . 1ı· . . <ıo.-.torları taı aı •ııd<tn \ e. ı len r-ı . ·r l · . I 1.1 l . ) . a 9 Ef d" (3) 
. K ı er en usmüş, sağ aya- olacaku S b .. h . Q ~ • .nncı ' lo 1 l b dl' ı· . • ı.ı e enııe ge < ı' erı vakıt ikin - en ı . ~ı tekerlelıler altında kalınıı; ke- _ r. ~r est mu~a abcler, mevki 100. ikinci 50, Gal ıi 25 1 r ar ta t'. 1 

a . ' 
111

,ec_ ısı tar•l- ci bir part; daha b k 1 - 10 - İfsat edilmi§ (5) ,ilmiştir. Ne•ın1e Be,,o;ılu ·ııa .• konferanıılar V<' temsıllerle hal kurustuı· , fınd:m tetkı!: ecl lcı:~ .tır. ı · t. 1 . ·ı u urs ara 11 H (4) K • ~ , 

6 

k · d B · · D 
1 

. ıs ıra;. ,· ttırı • .;rei· 15 ınavı -ta - ancer alırı '.ku ıahanesine kaldrrılmıstrr. ııı ırsa ına ç~frnac~k, Ocaklr aytar u U A üf' • • . n t:t u':at ve a ı aııııı ti!lı!iliı!'ihavet hul .. '. . . s maı> (3). . • • 
gençler hu nevı faalıvet n hasııı K~ı mı m eth~p ıı~tıcesıml , ı.tı ıneı;hnl hastalı- İ · · acal.tır.. .. . . 1 y k d . 

Bir cerh vak' ası da bulunacaklnrdır. azını B. ;.,m malıİ) c~i rn. "elana cıl 'cal· . sta~bul b:ıy_tar nıudu~·ıyetin u f a_n a,;aıı: ~ · Fırka iliı-..·etlertlekı· ,, t j rfolıer ~ldıoımıza .,
0 
.. r İl· tır. · ' · ce 15 ııı~anda cıfat ameliyesine! 

1 
- htıyar (3). Orta değil 

.eyogll!l1da l tiklal kıraat· J ,,a.ı;ı: e 1 • "' • ,., ı: .tı- H ba•lanacaoı -ihetl ·f · (~) 
nesi ocakçısı Kadri ile oför yoksııllugtına karsı ına•.l rı ya~ ı sat Ve.-<alc>ti baytar müfcti'i ı·- ukuk tme·ıun lıı.rı ~ "' ı.: e sı at ıstas- 2 y 

fü ·eyin llilmı kav..,.a et·mı·~ dımlar clüsiinmekterfr • mumilerindcn Kiizım B~ ;· h ·. 1 f:· . nın y~nlarında mevcut ahırların ta - ~amaz (O) Nota (2). "' • Ef aıl·ı.sta · 1 mize rrelmi~tir Bu a-' 
1
-Y ,e. rı ter ıhı lmıratına ve ihza"atına baslan-J 3 - Hıcabm tersi (2). Çok 

liise} in Hilmi Kadriyi ı'arala- g nın sal'>ık " · • ua. 1371 te• AN B ·. dei>il (2.J A I kikat icr· ettil·ten s k -· K "'l<A 2 - Adli ve veka· nıı~tır. ·aylar ıııüdıriyetince 15 .., · gır anıak (5). 
ıııs, ka,·arken ··~kalann.ı ·tır. L d f" . ~ ' onra te rar · · ı · • İk ( ) f ' on ra se ırı A"ı ın1 ciı'o. 

1 
• • • ktıne miıraçaat .:den bir coı, ı:ıs~m.an itıb:ır_en Çatalca, Si- "' - r<ım 4 . Şart edatı 

ki çocuk karbon ~a- Ef,..a.ıı s~anııı sııb.k Lt.-ıı.rn '-r'.-ul: mc. l'nlanmn ta) inlerine lı~n, Hal kah, Uskiidar, Beykoz j (
2
). zından zehir!· neli seıiri Siicauddevle ıliinhı eks- <ihT ,./f I • :fi" 'I .m:h .. \ olmc:clı'.;ı irin ;m':.Cn gö- ~ıle, Ya

1
ova ka.:alarma viliiyet 5 - İdamet (~). 

T pr;s .' AH padaıı sehıimi '.C gel ıo "I I ı ,:•ı cı:ıe!:t~ lir. aygır depolarında mevcut ay-ı 6 - Şaı: edatı (2). 
) rpb~~l :ır.t::s' .. ha! ; ·le mıştır. MoıM:ıi1t' h ~.abık ral 04; ııwl :". ~:" n.: lıu!.tı>;.·,:':ırın stajlar l gı !ar sevkeclilccektir. 7 - İstıfham (2). 1 

,\J.i. 2""nlıl 'p~ 1' J'~Hl~a o:u• il An'a:ı .11-hııı . efiı !erinden oiup .... ., ·ı ~_·ap~ ·-': :l.\lı~_-3:hl- etmeleri ~~ Erkek lisesi mezunları ·s 8 .- Cift değil (3). Bir elin 
' • • ' .ı a ır< 11 ı· ' ı l • r 

12 l)<ıt••ı ı ''~''"· 1 alııl Jı l b 1 ( ) F ;.
1 

· i e 
1 7

" 
4 

·J~' · 1
1 

.::ı 1 t:Gt re a ı:r >•·;>t, re ıniı·e- .. - · 0 11
" ıgı Han u sene biit stanbul erkek lisesi mezun 9· E . . 

}a .• ı .a ~ .. -n il •ı ,., ·ı , .. lı· 1 9 on;',ı , .. " ' ·'e ya lı··''iı·ı•'!·l l d" . 1 . . . • - mır veren (4) Bı~ me)' ~ • - " : ı. ~: ,ı r
1
,.. " • ...... · ·• • c n a! e ını arı cenııyetının yala d f ı- · ;uııı ·.·•·' .. atr·nı-' .''~imı •.·ı l'. "l 1· l;d b" k na ev,.,, ve (4-). 

•• 
1 

, • • ·: ; , ' ·" 'l!. ~ e ır oag L aktederek 11:- ıo - Put (5). C;ılgılı kah . 

lai 111111 rci tı 
ltalynna 

~-. ... ~ye · 700,0M, 
<lbı.i)'ıl~ Çol!i 

~000,00J Lir;' 
1'ı vell ri (. yy.1:1 1 

\Cl;A İ) • ~ 
1 re, franır, ·• ;, 

"" ·a ~ok, •i;ıııi< •ıi ı 
~atıla•• lııı çckl~ı· HV•~' ı 
lll!l'tı\'e ı,:it .mı·,. p..uw •. I.' 
llllllı t'llllll\'d 1 '"' tl • 
ı.ııııııı .l ı •ıı ~ ıl m ·ııl 
lı r t:u <ıtır l'l -alı; -.i ... 
leı\l~ \lpımaı~ ti"! ı .f 

bıı •'İih·ri ·~ı u ıt ııı !• 
\111 ıı~lı. lllAlkHlll ı i 1 k 
,·IJI.: .ı .. !iı• fl ,. ~. 

Tr:ı ·c.l<1: ~ ı:ı. 1,;,,, • h<ı 

ı1 ı .ı r• ı ı~ı- , ki ı :ı 

kllfrt \ \Hl-1 I' h':tih fı l' •IJ • 

tı•. lı ı ,, ı.vı ,. lılıll'-ı 



•• 

Mll.ll\l':t' ('l;\l~ 

--- -- ---- - - - --

lnnlnr lahı 8-lbıiıslifiaden: 
Ticaret Jı,lcri Uımtt•ı ~.n:;r. 

liilt(indeıı: 
Slgoıu Şiikrrier;aie t•fllf r~ IMll· 

.... bm h k~ı..J&ki· 't'I ftı/!. ,,. ''"" 
adlıll hiildielcriAe ıı'ırc T!lr
tl,..e 7anpı ve na'dlyıt oir;ooı 

i.Piyarı ;.: o n1üdurlügUı,den: [ ·~~~~~~--"'!!l'""."!""!""!9'-~----'!!111~"!'91~~~~~---!!!!l!!!lt f ffı d t ... ·rtııl 2 ci ~t-: .. \-.ı ·:-~ H.: ı ~ ~- .,..__ - - - !@ 

llurd•r ~.ının bk l.;ıımtlMll -Wri içi• me,)cut enab 
l:e~liyc ve projelere 1111.ııran bir ııdec ( l)lzd motör ' bir et 
(Alterıı.u:örl ve revz:iıt tıploııu ile ceferrııau ( i:SSJ7) lira ~eli 
.ıtuhınınıen ile 28-ll-9Jl r1ribt!Hlen itibaren 27-4-931 tarlhıne 

tldar oı:w: fiin ..tiddede w ı.:.,,.ıı aar( U" · • Mİİtlalwaya Vll· 

l111~tlr. 
1 - Zar ~ 1 ı;etlbİ yittM Jediad pazartesi gllAll 

._ ._ ... ..,._ ~ bbııl ohl•cakw. 
ı - .._ \IS dlı\- evnıb btl,e~ 

"" MI t • lti1"W ~ milllıeR 'fit ıl ft. 

ltt.t .. 1 •• • ..ı a,..e -.ı- iiabciikal:Mlft -.ır.ıı-~ ıatıh· 
te\'i d* V'aliteak r.., UR

~ .... -.--a: °ile bııJetıu. ... ~,-. (ll ... {ij; - ~ 
WeıAAF • , ı· ı tııııllJa ~ııılk-.llli4ııııhıılb(t533'7) 

91 -d~ .... 1 blıt lpci ... -ı. tlnly.e .... =' iılıC- llli.I• 
d ipottk lea t' N::ak 

muamoltılle litifııl e,ıe-k i2<'4 telOil 
edllaılf otan .cııelıl s~,..-rı ~rlret· 
1 11 (llagdebt>r:(U· Mljltkl>urger) 

flıketi bıı kll'< IJl!tl'SC<I 

tilbl ııı..darllr l~:~i u.-ıre• 
................... but 
mıOi'ltrı.ln ,;;,ıtwııdf~ 
t*llA- rd ve Hı-,: odllmeol"e btr 
--sril ' il"' bildlıml~ "" fiıı bil* 
llsı•s t ,..rı..,ı ..... iti'•· Kerfl· 
,. tııMef ... -ıı:ııık p. 

ı:t «lup i uıııtı) fi.·a i. h•< ttltn 
(li-US) t1tı..ıı ı ,e . ('. serilt 
bilet ı<alıiNne hıı.vii tarafuıdın 
( 100) liu \'trllm~si ıa,.ı w ge, 
Urken sehı•t:ıı (20.) lira ,-erilmiş 

ve mildiirlti~ı~,.e ele o suretle 
ıönd4 rllfll4 o!makr.. mezkı\r 
bilet 'ôallitıiftirt il'Umlye farkı 
olan ( 80 > Jicayı •lmat ii7.ı·e 

'bt oh!Ujttın« ı.ıı.t lecek 
ı·esika.larlle biıol , mücl«rlii~ 
~- ruüerıcaatı- H:<ıı oluııur. 

,...oı..: llt!>·~ 1 r. • KuUal 
. f ..,._._ btt~ °'- l'letıdı -~ " 

:ıı!t41f. ııdelll .. , .ı~ 
SlıılSeılt." ı ' ·..-~.-..!elet ıe ~ Korll;ıM A8lelcçl '"''" 

ISANDAl'll .2lJ NiSANA KADAR t 

maec ....._ • ·.-.11 otıatı•llli 
b ,llc::OIN• mü ertM s 

~Fi KU 

G şı"'ı""ndı '1, -tit 

ı- rıt-. ı..ı "' "" iiı · ı... - - ---------;.rımıhl: l>Unlü<". 

l"e &eı11,... aÜlli!Qa •~la .. 
.1 - Mti-ııalc-ı,. q!NltiL .... ~ ~ .... • 

KA .. A 
AYISE 

ti - ile- gi ..... -ıwal!lt- - · 
kamı v · w:- •uı-tt elettrü;i!' Jtt be«lll!ıll' _,ı. aı ni- aa 
(13537)- lh:ımn oı.t ( t~1'$) lira 

pey ak l ııeyır -••kMı llUrdut' !iye 

'ı: i~ Mlilınt:ıp • JİizdlJ 00 ~ ~ 

--Uql. .. 
~ ;,bt- lılur•P• h"f" ~-

tal ·, 
,l- lfılll iRsı Jl • ukııl>ulta 

ba._<&ıfanı. "•· sl&P • 
4·- Mııt!M ıı!pulan, 
5- .. ~,. 

Y'ıık -ooillert . 
.ı -· l.e~tı dektritı'iJ9!,S ··re tb '# Olllb~ltt ta· .,._ . ıoig\>rtalat•. 
"rıdeıt itibaren ikt •Y :urfıltdiı ViMJltln ~ 11111balle a- flay• cı:- --.ı ımilccrr.:• 

teslim etmeve mı:cburdur. ılptatırt mtı tc,nı olduftt halde · ı lıtr ııe.I rouktrret .ıpı lar. 
S - Münakasıtya ait evrakı lceşftye Ye projelerin- $Uret mu· Oçilrılltt fıl;radı: • •.. tı..trıı ıı 

3addıkallrı takım halinde Viliyet Nafıa dairesinden yirmi be~ llrıı dofruya slgortJ 'feJ& mUlc~r"'r •İ· 
ınui:abilirıdc tnli~llcrc verıtccelı:tlr. . . gorıa suret11e ...• kcllmckrl Cif cdll-

6 - Münakasadıın mütevellit btluınua U nat, dellalıye tekllıf mılfdr, 
~c sa:r rtbum k!milen mütealıhidine ak olacaktır. , Jddd< •.ı_, 

ı - ("azla i~.ahaı almak isteyenlet' Burdur bek<'iye riyasetine llirin i flluum ll>arc,i bcrv..ıbi 

rıı••u11ra~ca;· ;t.·~-y~l;cy~·e~c•e~k111e•rdi•·r~. •111!!f!1m••-!~--f!lm~~ııı:'lll•• ztrdl;rlı:elı'I c ~ernu;esi :ıoııoooo 
l · il idaresi ilanlar 1 Reichımıri'ıan iboret olup ktmllea Devlet Demıryo arı _ ____ ... t<-<llye ecli:mlş ~tide muharrer e'ba· 

l l;,y<larp~· ı.kniryullar mığazıı müdürlüğünden; 
ldarcmi7. için pazarlılJa satın nlınıcalı: ( 111 ) kalem lurdıırnt, 

el ktrik, kıriasiye. mutlak levazımı, döküm kumu, balıkcı mrn;a~
h hı, demir, hıım.v.ı kibrit fe s~lre ll'ilıi muhtelifülcin,; malzemenın 
paı.nlıj\1 [)-~ 931 paı.artcsi v;ünu icrı kılıııacalı:tır, Taliplerin reV· 
rııi mc7.kı1r<la s at ıı dan ı 1,5 kadar lsbau vücut eylcmelerı ve 
tahriren fiat vermeleri, P' zarlıjta arzolunıın malzemrden numune 
\'erilıut-1 kap ede 11 maim numunesinin berab.:r verilme 1 numu· 
ııc. 1 z vııkııbulıc:ık ıcklifatın kabul edllmeycceJti llln olunur. ---

Posta ve telgraf baş 
müdürlüğünden: 

Tutun tüccarlarının nazarı dikkatına 
.\, tupadan poota paketi ile vunıt eden eşyanın giimnık mua 

rn"J · · · · habının uzun kıiHet ve zahmetlerden kurta· \. t~ının tcsrıı vt: e~ . 
rtl ı 1 · · h am•leye ı Nisandan itibaren posta ıdıı.re,J ta· ''" ıçın u mu • . . 
v, t ı ı ·habının becanname vapmasın.ı ve bız;.:ac mu· 

., , ll Cl C'CC ' ve C:ı J • d k 
r:ıcaatla takibatta bulunma·ın• lüzum kalmadRn vurut e en pa et· 
ler1· k 1- and• gümrüklcttlrerek cshabıııa te,1lm ve en ı_.ı m zam " . 1 kf 
!\Uınrük ruoumunu te,lim cd.,rken tabsıl ey cyece ır, . 

\ k b 1 ·n ilaha ıeri cerevan edebllmesı ıçln pılı:et 
nca u nıuame eııı · k · ö 

"' . A d burııva poıtıı pa ·etı g n· 
"ı.rsılleriniıı yalıııı vrupa an ı 

ltrtnleriıı paket sevk varakalarına Dekl~~aJ~n ~-nt~u~~n~k~:tt~~: 
ve Türkiye ik Ticart muahedesi veya 0 e, n n 

1 
le 

ot · d f · la kiymette olarak l{e ece arı memleketlerden e!U lir• an aı: . . . d" 
Pakctlur ı·çı·n mtn· e ••hadctnımelerinı rıptcttırmelerı meclıkurı ır. • ~ .- ı · · ·k vara asına ı>1ahrer memleketlerde menşe şahadecrıam. e emıı sev · • ·u · b ı rı ilk Posta 18Ptcttirmek kabil olmadığı takdirde mursı erın un 8

. d 1 . 
lle Is ' ··d · ı-· ıtüne bir mektupla gön erme en tanbul pakcr posta mu uru& 
lllnktazldir. . . 

B . d osta paketi getirten ucırlerın ve 
unun ıçlıı de Avrupa an P . , 1 bu ciheti 

diğer aliılrndarların münillere drrhal ve ehemmıy.t e . 
bilha,;sa mc~<e şahadetnamesi hakkındakl icab yazmaları ve ~emın 

v dil' · ·e kadar "vru· ttırıeleri muılaka lazımdır. Bu cihet teınin e ıncıy 
1 

• b 
1 · ı ·n hemen stan ul 

Padan po'1:a ile namlarına paket ge en tacır e7 1 d ki menljt ~·· 
Pi.ket prıstanesine müracaat ederek varsa yet er n e . 
h d • - d Alı:~i takdırde menşe 
ı etnamelcrini tediye et;nelerl ıcap e er. . . >OSta 

Şahadetnamrlerinin ademi te~·diinden müteY-ellıt ııetayıçten 1 · 

mı müıtJııgemdir. 

A) l>111e muharrec lup lleheri 
.'lOO Reich mırlı:'tın ibaret olan 161166 
ıı:iet e •~ e.o;bamı. 

B) l<ıae aıuhmer lup beheri 
100 Relch mark'un ibaret olan 2 
adet c 11harnı, 

C) isme muharrer olup .ıoo Re· 
icb,mırlt'ıu ibaret olan 400 ıdct 
imtlya7.h •shım. 

Madde "S., 
Birinci fıkr111 çıkan 1 nu~tır. 

Madde "22,, 
Tayin 

Bu maddenin ibarc~I berveclıl 
zlrdir. 

Miidü.rlye~ meclı<i iJare tarafta· 
clın cayiı. olunur. 

Madde "2.~. 
Tetkllt~ vekllel ıllhıvc< 

Müdüriver . .,.,, ,ckillerl 

Bu ınaddt.:nin ibare~{ her' echf 
Zlrdlr: 

"Sirketln mıJ<liJrlyeti audan biri 
veva bir k.tçı olabilir. 

Mudüriıet azıd•rı hlr ka,~ ııra· 

fondan mtlteşekkll ise ılrkctin vekl" 
letl ya müdüriı et a•asından iki zat 
tarafındın veya müdilrıycı a7...,ndan 
bir zat ile imza >&l:lhiyctfni halz bir 
memur tırafındatt maan Jra olunur. 
Meclloi idare. müdürlyct "'""ndıu 
birine yeyn bır kaçını prkcti m6n· 
feriden temsil etmek oılAhıyetinl 

ıevdl ede.bilir 
Meclisi idare. muduriyet 11• 

..-ckillcri tıyln cdebıltr. 

MUdllrl•et az111 hakkındı cari 
olan nizamı· bu vekiller hakkında 
dahi uıhlk !'lunur. Müdüriyet, şlc
lı:tdn ninmnımeJi ahk1mına. mec
lisi umuminin mulcaı°ttrotın• ve bey' 
ıtl idare tıırafıadau verlten ıaUmaıa 

1evflkan ıfai aaomele ctmctı mec-

+nt:t dam & !Wtıllifl'~ 

, ralıl hey'M! f . ............ . ile. ııtdlılunın 
...ı...=. Madl-

riy•t u maaşlar ile l!lrllktl. 
mtcmo nıa.-.uif ve ihciy•t akoc...t 
ıenzil olundukıtıı ş;, ra ,ırlı:ec ıııu -
amel t•d n te•lo e•li!eıı it klr· 
dın ht .. e verilcektlr. 

. lVI adde • l!(ı • 
llltınet cuınlede: 

" · 1.ev- ele. crived M•ı· 
dcıbur(( dılrei belcdlnlind~ ikame\ 
edeccktlr. • kellıneleı·ı ıav edilecektir. 

&hdde • 27 ·• 
l\u madde çıltarıhn•<tır, 

Mıddc • 32 ~ 
Birinci fıkranın iklncı cumlui 

•OllUlldalı:i 

• veya müdUrıi u111umtnla • 
yerine 

• vey. Uduri>clın taltl•l • ke· 
llaıeleri muharrerdir 

Madde " !\,l • 
Blr111ct fıkranın ibaresi berve•'hi 

l<irdir. 
• Bir karann mutehtr "lm111 

içla rel9 n ya vekilinin ve mecllıi 
idare ut8tndaa ftaltal dl~r d!lrt 
zuın, n flY•t ıaUdilriyeı :ııuına 

alt butııtaı mıvıuubıbs ise. müdü· 
rlyeı ızasındın dahi hlr zatın hu 
ıuruna ıaeııunıır. • 

Bu maddenin d rd!lucu ttlı:r •t· • aın tlmell bcrveçlıı ı.ıiüir. 

- Rey ita etmek ııu•u,dndı ıoil-
dörfyeı aıası ı•!nız yan• mOulta 
edebilir. _ 

Madde " 40 -
lkuıct fıkr.nın llme•i 

ıtldlr. 
h~tveclti 

Esu ertıoınının b.hcr ıw l'e· 
ichsmarlt molı:abll•ml hlr rey ve 
lmtiyK1.lı e<haının lıeher IOO Reich
:;mark mukabilinde .'O •ev ituına 
sıinhiyet vardır. 

Dörduncü fıkra çıkwlınıştır. 
'on fıkraduı ~velkl fıkrı,ıın 

ikinci satırında: 

• ... ve dördüncU •.• • ke· 
llmeleri uı cdllmiştir. 

Mıdd, • 4~ • 

Sermayenin sureti tıspJu 

llu uuddenln ibare>< berv ehi 
atidlr. 

• :;>ırket idıreoinin ihliyacatt için 
ayrıca aukuı hurr bulundurmak IU . 
zumu voku •ırkoı serııııyeslnuı toa· 
pit edilmesi he yeti idare tarafından 
tanzim olunan mukarrerat mucibince 
lcr~ ı.lunur ... 

• 
VE l FO A y 

nele hu 

"" 
.. ... 

... dlN'lllHr. 

ANKAR VA GiDiNiZ 1 

() • 2!J Nl-n C)J J 

l.INCOLN ford Oh 

AIRC~AFT 

. --

Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
SATILIK-

Otomobil ve Kamyon 
Bir buçuk ıonlult az kullanılmış 
bir ıdct ~·ord lmmyonu ile iki 
ıdet gayet lükj kapalı biri Miner
vı biri DelAnovll markalı ''" bir 
:ıdet açık Viıı otomobili ••tıhk 
oldugundıtn ı !ip olanların lsıın• 
but'da Sulıan 1 !ımımınd~ K.ıır
cıo~lu Hanında 4o No do avukat 
Allettin Beye her jt(lıı oyle vakti 
milr•cut etıneleri ilin olunur. - . .. 

1 LAN 
~o :ı f 17.!I, 1 :ı.l4 1916 ıarlhll 

istikrazı Jabllı tahvllltınııı, ı 
Mavıs ı 921 ,. 1 Mayıs 1926 
tarihlerinde ud teri hulıll e IUp 

ı \layıs f 9 6 t:ırrhinde tediye ·i, 
ne haşlanan t ve ( 7 numaralı 

kuponlarından imdiye lı:adar ibraz 
edilmeyenlerin 1 foyu 1931 
tarlhlnd Türkiye Hııkı met! 
Cümhuriyesl lehine- nııiruru za· 
n1ana u~ıya m ııkılr tahvı· 
vll t hımlllcırlnln mahlmu ol
mak uMe il n olunur. 

Os anlı Bankası 

Su tesisatı münakasası 
Şuhut Nahiyesi belediye riyasetinden: 

Şuhut Nahiyesi merkezine ( 1200) metre mesafedeki meııbıdan 
k•sabayı getirilecek on bir bin Ura bedeli kc41fll Su tı:tlsıtı yir
mi beş gıin mllddede kapalı ıut wullle munalı:aaaya lı:onulmu;;
tur. Nlsanuı on birinci cumartesi günü saat on dortte knt'l ihalesi 
lerı edllccekdr. Talipler yirmi bet lı.üru nıııkıbilindc şartname· 
sini i5tcyebilir. 

Ticaret ve i~ra~ malları ve ıı~a ma~~eleri 
mua1ene ve ta~lili 

llıısusı tırın~ 'C tlcarethınelere ait olan her nevi malların ve 
gıda nıallarınının ucreti mukabilinde tetkik ve tahlili Sultanah· 
met'te Ticaret mektebi Alul bina ınclrt uhlılıtti tıcarlye labuaratu· 
varı trılınd n yapılmaktadır. 

Tarafeynin muvafakati 311re-tfle hakemlllı: dahi .abu! olunur. 
Telefon: 1 tan bul, 173 ı 

hranbul ikinci 'l'icırtt ~lıhk•· 

•• i11den: 
lıunbul'da Mılııyı Hanında 

1 numttolu !•••haneyı iltaoıeııtbı 
kanuni tıuhu edoıı YUzba" ıtd 
MtbmM Sılc Btyin 1, lknlı.uuıı 
rchntCllll tlftıtln utı" &nka ıarı• 
fındlll talep "tılaıeklt ulebl vaki 

mnkılr mılıılde •uıııılle yh namın 
bır klm .. ıun bulunmadılt mcfruha
ıtlı tıbllR ıdiltmtnıl oldutundan 
üç s«n 11rhnda Sltıf ıalebint ltlr1ı 
tdll•edl~ takdirde m111mıltl ıaUıe· 
•kibıyt denm oluna.:.&ı lı;ııaunu 
tlcıretın 768 ve 7&7 i11al • tlcıt 
mucibinae lllntııı tıbllS olen••· 

idarc~inin hiç bir mes'u!Lyet kabul etmiyeceği ilin olunur. 

Büvük Tayyare 
r Ü H Kir E ~ Ü·M Bu 8 i' ET i M ER ı Ez 81NKlı1 

• 
Piyangosu 

3. üncü Kefide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100,000 liradır. 

A \'rı ca: 
' 

40,000, 15,000. 
10,000, 8,000, 

Liralık ikramiyf! 
,• 

ve 30,000 
Liralık" bir 111iiktlfat vardır .. 

p 

Devletimizin 
Malt 

En Büyü 
Müessesesi 

Milli ve 

A YATIRILACACtl EN EMiN VE KARLI YER 

v 15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. IstifadeEdiniz. 
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BlN SÔZ 
BİR REStM 

t, .. nlr•• tasarruf k ımb r - 1 
R•amım 

Moakovad• ahlr•n aktadllan TIJrk • Ru• tıcarat muahad•slnln imza Merasimi 

iter hafta Mualllmler blrllOlnde me•l•kf konteranalar verllm•ktedlr. DIJn Sadrattln 
Celal Bey tarafından bir konf•rans varllml•tlr. +•• .. +•••• .. •••••••••••++: Ferah s'nemada i BEJNEtMitEt B~DlrqTE IERGili ~~~.~~~~:;;::~~~:~~,;~:;,~ 

Heyeti idaresi - -- Istanhul 
t'ürkiyenin bütün tüccar ve erbılıı ıanayll 

9 ilt 18 Mayıs 193 ı de devam edecek 
MACARISTA, '4"\ SANA YI VE 'J,'IC \RET meşherlnı 

itrirakc davet eder 
Emtianın gümrükten oerbes: idhıli \ize ını,arili olm•ksızın hu· 

duttan serbestçe müruru· Seyahat ucurııındı büı·ük tcnzillt. (Tak
riben °1040) hütün bu !e\'aidin temini ıçin sergi ruhsımımelerinin 
tasdik ücreti 150 kuruştur. 

izahat ve ruhsıtııııııclcr fahn mümessiller bulunan 1 ıanbul, Galltı 
Çinili Rıhtım Hın "INTERCO Ti 'ENTALE. !';, A. r. den alına· 
cıkıır. Telefon: llO. 1294 1295 ........................... 
Iktısat vekaletinden: 

LMC.'l SiGORTA ~IRKL.11 
l~ranbıı1 L7mum 5İ~rts ~irkctin n 

crkezı iıl ı »i lıulıınaıı Cal•:a'Ja 
Uliı •:;ıc.ı >RT • ilanı bi "'""'" 
31 Mart 19JI tarı ind sureti adi· 
yeJe toplanan lıl'5cd·ıran heı eti 
umumi, c..,indc, B"<t·~ıd1ki ~·ar1rİa" 
ahnmı~tır· 

l le>abı. tasdik edıl miş ve hisse 
başına lıissedaraM 100 kuru te zi i, 
Mo yö \'. lk;so, A.S. Be' o l\Je. 
Salcın ve Sulflnı'\'I •1.a intıhab~ 
Ticaret ~nnunıınnn · 323 üncü nıaıl
desiııc tcl'fikan, şi ri<ctle icrayı muJ· 
mellt cı·I melcri içi n idare meclisi 
ızalannı mezunıyct verıl:rıesi,. iyaıi 
Asım ve Ccnııl Zühtü J\evlerlc, 

Ankara Ziraat mektebi yanındaki makine laboratuarına yapılacak Mösyö E. Ilodlerin 1931 scıeİI mu-
(8<'29) lira bedeli keşifli Hıl.vei inşaat kapalı zırt uıulile münakıı- rakıpliğine tekrar intihapları lurnrgir 

E 
olmuftur. lstanbul. Umum i;orıı ~aya konunlmu~tur. ihalesi 18-4-931 glinü yapılacukur. nalcı 
tifrotl hissedarın heyeti umumiı c-

fenniye ve planları almak istiyenkriıı lku~at Vekaleti muhasebe- sinin "erdiği karar mucibince kazanç 
sine be~ lira ,·ererek alacakları makbtJZ ile Ziraat enstitüleri inşaat vergisi tendi eJildil.ten sonra ) ukar· 
heyeti fenniyeslnc müracaatları 'e yevmi mczkiırde -aal 16. da dıki re ettülcri tah-il eylemek uzrc 
lktısııt Vek4leti zıraat mü>tC~arlı~ı kı mındıı tnüte~ekkll komis~ona 15 . ısa 1931 tarihinden itibaren 
müracaatla 1111,11.J' ede vı: ınunaka'a k•nunu ahkıimına teı !ikan. Galata'dakı O<nıınlı llJnk•oı ~iş k· 
tekliflerini ' ermrlcrı ilı'ln olunur. ~ rlne ılı et olunurlar 

CUMA 
3 NiSAN 1931 

l 
,ı 

. ) 

OUfbanekyan h•nında bulunan poll• dördlJnclJ ve alhncı 
quba mUdUrlUklerl ile birinci v• Ut;UncU •uba mUdUr
'IJklarl, poll• r.. IUrlUğU va mu•vlnliğl dUnden ltlb•ren 

e•kl H•rlclye binasına ta,ınmıflardır • 

EmlnönU kaymakamlıfjı Emlnönönde GUI 1enekyan ha ıı 

n•kledllecektır. Hanın rlahilinde ternlr-.• v'ln ı·rna1<tad•f 

Devlat Bankası mUesslslarl Ankara da toplandılar ve bankanın teessUa ve lnkl,afı 
etrafınd• yeni tedbirler ve kararlar aldılar. Resmimiz Mallye Veklll AbdUlhallk 

Bayi muasslal lza olan banka mUdUrlsrlnl göatarmektedlr. 

Kandra Halk Orman işletme Türk Anonim Şirketinin 
1930 senesi umumi bilanço suretidir. 

Bilanço cetveli 
Borcıar Matlup--ve mevcut 

Scrmıft.. 
Alıcailı hesaplara 
MllcHlslcrln karıeıı \'tl'Gl~ para• 
Nazım lıeuplu 

Lira Kuruş 

100,000 ()() 
21,24fl 34 
58,731 99 
l.48~ !19 

l l,61tl 44 

llisse aencdıtı 

Mevcut para 
i)cmİN\aô <ŞVa. 

Pul 
Borç'.u hesaplar 

J.lra İUiru$ 
42,150 ()() 

24 00 
<'!564 1!5 

·4<;!1 • ll() 

'14.~118 42 ·S.fl Mr 
Kandra iıkclder~ı w Fındıkiıdt 

yeıı)n 

Mulıt<lif he>ıplard&o 
Odun unıı kArı 

Varıdat 

193,084 36 

Jllt\'CUt odun 
Nı,.m beı;aplar 

Yekun 

Karu zarar cetveli 

ın 49 
SQ,652 78 

Mısarlli umu111 iı ı 

Safi llr 

Yekı)n 

Masarif' 

l:I0.850 00 
1,485 59 

ı9a,oıı4 36 

39,l~b 83 
11,618 44 

50,7i5 27 YekQn 50,77 ~ 'l7 
- ::::_:..___~___:.._~~~~-=-==== 

-""."':' N'"'."l-=-' i~ve-=--=M ı-=-=-u T ~ M L l R ı -
En eski ebniye boyası ticarethanesi 

, krkczi C.alata"la Kiirkçüler 49, Tel. H. O. 1288 

Şubesi İstanbul' da Alacahamam 45, Tel. 2,1233 
llilitıııtıı.,, dmiyc \-e merakibi bahriye boyaları, 

'ernikleri, fırçaları vesaire ... 

SERMAN üstübeçi 
DUKO otomobil boyalan Uepo ve 

MORA VIA karena zehirli boyaları Mümes~!lleri 
TROPENEL- si ah tecrit bo aları 

Elektrik tesisat1 
münakasası 

Asma fidanlıkları müdiriyetinden: 

Göztepc asnııt fidanlığında yapılmasına ltizum görülen elektrik' 

te;;i satı 25 nisan 93 1 tarihine müsadıt Cumartesi günü saat· 14te 
ihaJe,i icra edilmek üzre münakasııya konmuştur. Talip olınlann 

ke,il ve şıırtname,iııi görmek için her gün ve mıinaka aya iştirak 
için de . evnıi ihalede mıiessesatı iktısadiyc muba ·ıvııt komis\o· 

nıına lddtGrılar!ık hiııasııııl:ıl müracaatları. 
• 

l•-•BA KTERIYOLOG 111111-.11 
Dr. IHSAN SAMI 

akteriyoloji laboratuvar 
Umum kan tıhlil4tı, Frengi nok• 
al nuınndan(Wu:ermaıın ıeamülU 
lıan kür,, vın aayılmuı, tifo ve 111t
ma hıstalıklan tethlı~idrır, balgam 
cerahati. kuurıı \'C ıu tıhlllttı, 
Ülırı mlkroakopi, husDtl ışılar 1 -
ıilızsn. Kanın üre mıkdanııın tayi-
ni ve itanın ıeatmıiıadon ıüraıl 
Dlvınyoluııde Saltan Mahmut 

tilrbeıi No. 1119 Telefon k 20981 

iKRAMiYELi 

Hilll Çayı 
Her yerde arayınız 

Tafra siparltl sllr'atle şönderillr 
Satıf yeri: 
Galata Mlnerva Han 

Numero: 37 

lstınbul ikinci icra memurlu· 
&uadın: Birborçıın dolayı malıcuz n 
parayı çevrilmeıl mukarrer müzey
yen enayi beytiJ• 5-4-931 tarihine 
müsadil pa•ır gtlnü sut 12 den 
13 çe kadar Taksimde Sıra Servi
lerde ktln Hayat ıpanımanı onündc 
açıl arttırma ile ;atılacı~ır.d•n talip 
olanlann mezkur mahalde hazır bu
lunacak memuruna nıurı1.~~;ıdan ilin 
ı•ltınnr, 

.__,...... ---· -Mcr:<c• areat• 31 G•latı kür1' 
Ba<ı il. 2.J62 Şu'ı: Accn•ell: 
Sirkeci :Mühttr fr nde ham 1 
2740 

Bozcaada posta ı 
( ERE(~Lf) '1puru ;; • "b8n 

pazar 17 de lclar~ rıhtımından 
GeHbolu, l..Ap<ekl, Çanakk~l 
lmroz P,ıızcaadaya kalka.:akur 

IZMIR SUR'AT P. 
(ANl\ARı\) \'.ıpuru 5 ı a~ 

J>,ızar 14,aO da Gıılara dın 

kalkarak \J..ıcir e ~..ı,lccck '' 
Ç.ır~amba s1b~hı gLlecckıır . 

• ADIKZAlJE HIRAD~:ıtı.f.K 
VAPt RL .. RI 

KARA n~. ·ız ~lU .• r AZ" \I 
VE LÜKS PO T.~.I 

Sakarya 
~arunı p ~nu 

5 Nisan azar Alışsmı 
saat 18 de Slrlı:ecl nhtınııtı• 
daa hareketle dotru Zongııl• 
dalı, lnebolu, Ayancık, saı1· 
ıun, Ordu, Glreauı, Trabzoılı 
Oralılı,Rlze veHopcye azıınol 
ve aynı iskelelere atrayarıı• 
avdet edecektir. 

Vllk, yolcu içi• llrk•ct•• 
Meymeaet •Hı11dalıl aceaır 
hanetlne •lracaaL 

T. lıt : 219' 

SOÇET A IT.6.L YA 
Dl SER\'IST MARlT! 11 

~t'RODIT V8 

puru 8 • 'i ;an, 

çarşamba (Rur 
gaı., Varna,Kik 
tence. Sulina , 

Kala> ve 1 lırıi 
le) ye gidecektir. 

ALBANIA vapt. rl•ı ı j,ar 

ş~mbc ( Napoli, \laı ıll'a 

Cenou) ya gicl.cektir. 
A l'!\.ZIO 'E 'qpurıı 1 :ı 

ıt.n pazartc i ( Hur~ııı, \'a 
Köstenc<! ve Odesa ) ·a gl 
cektir. 
HRAZIL~: npuru 14 

ıalı ( itmar l;evanı ~~kspres 

rak (Pire, N ıpoli, .'\lar>ily• 
Cenova) ya gidecektir. 

Tafstltı için Galatada m 

nhtım hanında umumi acıt/le 
&ine müracaat . Tel: J>e ';Jı 
~ ı · 77i e ya Be)·ojtltıl"" 
Perıpılu lltında Natıa 
11.ı Türki~ turist ace: .:;,ı 
Telefon Beyojtlu 3599 }.,,, 
ı,tanbulda Eminönünde rjll 
ıokığında 8 Numuada aCC"'. 
vekiline müracaat. 

6 Tel. lstanbul 71 

Defterdarlık ilan 
Kiralık dükkan 

1 
l\'o. 407 417, ı ckt•P' 

'fophıne, n lı kires; 1 "1 

kiralımaL · \1; a ltırma 8 
9JI ~sr;ıml>. gı :ııl aı: 
Dcfıcrdar'ıktl ~J.:ıo 

}.fes'ul müdür· Uürhıı 


