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~~'!:! !~'.:!~ Arazi vergisi Fırkada Kadriye H. - Hikmet B. 
"l\li bev şirketi 

itiraf etti ! 
Ilga mı edilecek? 

Davasına dün başlandı ve celse 
çok hararetli oldu 

Hikmet B. bir çok itirazlarda bulundu ve Kadriye H. 
mahkemeye gelmediğinden davanın düpneaini iatec:li 

LAylha,Meclls lktısat encllmenlne verildi, 
bu devrede kanun şeklini alacaktır 

Ankara, 10 (Telefon) - Ecnebi t6 
tebeasının memleketimizde yapmaları 

memnu olan işler hakkında hazırlanan 
kanun layihasının hüktimet tarafındau 
son tetkikleri yapıldı. Ve meclise sev· 
kedildi. Meclis bu layihayı iktısat en-

LAyiha bu içtima dPvresinde meclis 
ten çıkacaktır. 

.,,. r 

Size çok bllyttk zevk 
ve heyecan verecek 
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adeti bahsediyor, ceza istiyordu. Mahkeme. 
de hazır bulunan Kadriye hanımın ze\' 
ci Faile Bey de okunan istidasında, 
Bil.met Deyin zevcesini istic\'ap ec 
ken kanuni zaruretler haricine çıktı· 
iını çok teklifsiz tahkikat yaptığını, 

'~----~~~---~-~-e> __ rı ____ ı-ı ___ El __ t:> __ e_r __ ı __ er ______________ , 

Yunanistanda Muhafız gücü 
namus ve haysiyetini 1hrn1 edici mahi- Tayyarecilik f aallyetl 
yette ağır hitaplarda bulunduğunu, ittik t 

Bisikletçiler çek iyi 
muvaffak oldular 

Çocukları evlendirme 
Hlndistanda dört yaşındaki kızlar aılt 
yaşındaki erkeklerle evlendirilmekte 

ve bu hal nesli harap etmektedir 
tehdit ettiğini, bir gün (Kadriye, bu g çe ar ıyor Er2urum, 9 (A.A.) _ Dün geceyi Birkaç sene e\'vel Katerin l\layo na· fenalaşıyor. n 
tahl{ikat Mtinden yılancık oldum. En Atina, 8 (Hususi muhabirimiz-
semde sivilce çıktr. Bak!) diye Kadri· (den - Yunanistanda askeri 
ye hanımın göğ. üne doğru eğildiğini, t "l'k ·ı b b t' t 

Tercanda geçiren Muhafız gücü bisik· mında bir Amerikalı kadın muharrir Çünkü kadın, kocasınlll esi • 
Ietçileri ağır şeraite rağmen programı Hindiıstan hakkında bir eser yazmış ve lır. Erkek istediği kadar k~dın 
muvaffakıyetle tatbik ~erek bugu .. n onun bu eseri Hindistanda çok derin lir ve bu kadınlar içinden ısteınfi 

b ...., b' .. d b' k k' . h 1 ayyarecı ı ı e era er, ıcare 
a~~a ır gun e ırço ışı azır JU· •

1
.•• • • k' "f 

Iunduğu sırada (Kadriye, sana yazlık ve posta tayyarecı ıgının ın ışa 
k' l . t . l d h 1 k b'l' n hmenıer sehrimize gelmişlerdir. Ilioıikletciler a ıs er )apmış ı. rın er a ova ı ır. re 

elbise çok ya.kışmış. Bnk, burnduki· ve tekemmülü için büyük gay
ler hep seni görmlye geldiler!) dediği· retler sarfedilmektedir. 

~hrlmiz sporcuları tarafından İhca Madam l\fayo, llindistanda aylar. riatine göre kadın ne kadar ~en!, 
me\'kilnde istikbal edilmistir. ca dolaşarak Hindu dini hakkında tet evlenirse ebe\'ernin cennettekı 

ATULAR J~OlRNEDE kiknt.ta. bulunmuş, ,.~ bu tet~iat~~ neş o adar >·~ksek olur. Cennette :ı 
nl, Kadriye hanımın bahası Ali Rıza Yunan hava nezareti memle
Bey evde hasta yattığından bakacak ketin muhtelif taraflarında hava 
klnıseal olmadığını anlatarak, hiç ol-

Evelki gün sehrimize gelip binicilik retmı;:;tı. Onun ekserı hep mubalagalar ~ek me,·kıe tama edenler çoc rl r. 
mektebinde mi =-afir edilen Muhafız gil- la dol·~· addediliyordu. Çünü ~n~n in. altı yaşına. rnrmadan evlendirl :ti 

mama zevcesiNadide hanımın kefaletle 
tahliyesini istirham için gelen iki ha
nımı (KadrJye, eğer babasına acıyorsa, 
d9fruııunu söylesin!) diye kovduğunu, 
bahdye mütekaitlerfnden ressam lsrna 
il Hakkı Beyjn zevcesi Zehra hanımı 
Papbahçeslnde bir meyhaneye çnğırn
rak fatfevap ettJfini ve bir gün de tev
kifanede kendisine ağır sözler söyledi· 
tini, Zehra hanımın oradan ağlıyarak 
$ıktifını, Kadriye hanımı çağırırken 
dalma <ıu Kadriyeyi çağırınız?) diye 
-1endifinl, doktor Arnpyana Kadri-
7• hanım hakkında mayup seyler sor
dgfunıı iddia ediyor. Eski Adliye n
Jdllne hitaben yazdığı bu i tidadn l:lik 
aıt beyden uzun uzadıya şikfLyet ve 
llrtllAttan memnu iken bu husu tn 
nAUff tikAyet istidasının tevkifanede 
nk edildliini UAve ediyordu. 

Hikmet Dey, kendi i hakkında bu 
meselelerden ceza işleri müdürlliğü
nün muamele tayinine mahal olmadığı
nı kararlaştırdığı, iddiaların sabit ol 
madıfmı s8yledl. Muamele tayinine 
mahal olmadıiına dair bir karar okun 
du. Ancak diğer taraftan ortada 
Kadriye hanıma hakaretten bir muha
keme kararı vardı ki Hikmet Dey bu 
ltuaueta da izahat vererek, usul itiha· 
rlle ıühul mevcut olmadığını, or
tada bir dava mevcut olmadığı, Kadri· 
J'• hanımın istidası sarih olmadığına 
n ze\•cl Faik Deyin istidnsından dola
yı da muamele tayinine mahal olmadı
ğına karar verilmiş bulunmasına 
mebni niye iatinat edilerek hakaretten 
mıhakeme edilebileceğini anlamadığı. 

limanları tesisine ve geceleyin de 
tayyarelerin müşkülatsız Te teh
Jikesiz bir surette seyrüsefer ede
bilmeleri için kuvvetli projektör
ler ile techiz edilmesine karar 
vermiştir. Geceleri Atina hava 
limanına inecek tayyarelere yol
larını göstermek için (Tatöy) tay
yare karargibmın kuvvetli bir 
projektörle techizi takarrür et· 

miştir. Bundan bat ka, geceleri 
tayyarelerin kolaylıkla karaya 
inmeleri için (Tatöy) hava lima
nının hududunu gösterecek daha 
kfiçUk elektrik fenerlerinin ko-

cü atlıları dün sabah saat altıda J~dir ş~ .ettıgı .. ırlar, son derece fecı bır ma _ nu_ vazıyet kadın h~kınd~riıtJ 
neye hareket etmislerdir. hı) ette ıdi. dugu kadar erkek hakkında 

~ Madam Mayoya birçok HintEler Onun için erkekler de altı 
Manisada mukabele etmişler fakat madamın if. varmadan eylenirler. 

şaatı ~ok mühim olduğundan bu ifşa- Bir erkek on bir yaşına ,•ar•• 
l 'IiAN MEML;ltU:NA iŞTEN EL atın mahiyetini anlamak için dokuzu n ı ile cin i münasebetlerde baı::., 

ÇJı~K'l'lRII,Dl . Hintlilerden n bir 1n1tiliz doktorun- mı~ olursa hem kendi ruhunu e 
Manisa. 10 (A.A.) - Mülkiye mü- dan müte ekkil bir heyet tahkikat ile zurdan mahrum eder, hem de "' 

fettişi Te\•fik Sırrı Bey dün Manisa is- meşgul olmuştu. eslafrnın ruhlarını muztarip etfef• 
an memuru Jhrahim efendiye i) ten el Madam Mayonun kendisi de y:ız- Jlindistanda dokuz kişilik bir 
çektirmiştir. dığr eserle iktifa etmiyerek iddiaları tarafından yapılan tahkikat neti 
Devlet bankasında nı ispat içi~ del~i~ toplama~la meşgul de şu hakikatler tebeyyün et111if~ 

olmuş ve 4,,24 sahıfe tutan ıspatları ce Hindistanda (30) milyon kJS 1 
Ankara, 10 (Telefon) - Devlet ban- metmistir. Bunlar tam dokuz cilt teş- . d · l 1 ·r.:tif· 

k 'd r · 'k' · · ı· · · lh :.: şına \arma an el•e ev enmı:ı 
ası ı are mec ısı ı ıncı reı ıgıne • kil ediyor J> t · ı kt 

Ab.d. B · t'h d'ldl • ,u o uz mı yon çocu · an 
~an 1 ın ey ın 1 ap e 1 

• Madam Mayo bunlıırı tahlil ettik· i otuz yaşına ' 'armadan evten .. it 
AFYON~A iŞ BANKASI ten sonra yeni bir eser yazını§ ve bu Junuyorlar. 

Afyonkarahısar, 10 (A.A.) - İ§ suretle bütün dünyanın Hindistanı ta nu yaziyetin netice i fecidirJ 
nulması da takarrür etmiştir. bankası şubesi a~ılma merasimi çok nrmasını temin etmek istemiştir. valideler süratle ölüyor. .tll 

Selanik ve Yanya hava limanları samimt bir şekilde yapıldı. Londrn gazetelerinin anlattığına gö Her ne ilde 3,200,000 çocuk ~ 
da ayni elektrik projektörleri ile ADJ...lYE YEKlU re madam .Mayonun yenf yazdığı eser- çocuk doğuruyoJiken ölmekte re f'" 
techiz olunacaktır. Şunu da kay· .. A~arn, 10 (Telefon) -:: Adliye n- d.e ~yle ~arçal~r var ki onları a~e ~n· lar da süratle mahvolmaktadıl'• _,J 

dedeıı·m k" y h'"k• t' l kılı 1 u uf J{emal Bey bugun lstanbul- unıne gıren hır gazete yazmaga ım- Çocuk zevceler erken evle'-
ı, unan u ume ı, yo - . k" n 1 d ü t k ' · .• ı,r 

t l . . k S I 'k dnn buraya geldı. ..n yoktur. un ar o erece m s c • \'erdiği ıstıraplar yüzünden kW-
cu ayyare erı getırere e Anı reh n o derece çirkin hakikatlermi ' d k cak akt d ı•r· 
ile Atina arasında işletmeğe baş- Yarın Ethem Pertev merhum Bunların en mühimmi Hindistanda an Baç~ yer:_ arkam l a ırn ~ 
1 S için bJr ihtifal vapllacaktır un arın çogu oca arını ~·.i 
amıştır. on sistem ve pek ce- Y ' çocukluk yaşında olan kızların evlen görmez bağırmağa ve ağlamağa ~ 

sim olan bu tayyareler, 40-50 harın ecz~.cl~ E.~h~m Pel rtde~v ~· dirilmesidir. yorlar. Bunlar daha fazla taZ}'t' 
1 b . k mer umun, o umunun yı onu- n· k d ha h"nliz rocukluk ra · · · ı·'•/ yo cu ta§ıya ılme te ve munta- · d 'f k · B ır ız a ' " ~ ;'S • radıkları zaman ıntıhar edıyor .. 

. müne tesa U etme tedır. u ğında \'e henUz azası tekamüle muh· - . 1' 
zaman seferlerıne devam et- mlinasebetle eczacılar cemiyeti t 'k 

111 
d 

1 
• • f H t Çocukluk çagında e\ len men~,. 

kt d. B . l d A • S aç ı en n u ar onu cınsı aa ye e cesi olarak nrem asabi hasta1""ı 
me e ır. ugUn er e tına- e- bir ihtifal tertip etmiştir Merhu· sevkedlyol'lar . . . ' . .... 11 

J • 'k y k · . . · · hıstıcrya \'e saır hastalar Yası ıll!" 
anı ve anya arasında da hava mun abrıne gıdılecek ve hatırası Madam Mayo, bilhassa, bu !detin tt .. t . ..ı· 

f l . b l k d d'l kt' C . b 'h . re e rnun eşır'iır. I se er erme aş anaca tar. ya e. ı ~ce ır. emıxet u ı h· Hindular arasında ~yi olduğunu ve l\ladnm Mayonun bu eseri df ~ 
Aero ekspreso italyan tayyare fal~- JŞbrak etrne~. üzer~ davet Hindistan mUslümanlannın bundan is hakkak ki büyük gürültülerle )P' 

şirketinin Brendizi ile 00 iki ada eth~ı ec~a~ılar ıç~n bır motör tikrah et-tiklerini ilave etmektedir. nacaktır. 
d . 1 t kt b l d _ temın etmıştır. Motor saat lOda Ancak 1891 senesinde Hindistanda -:1( 

arasın a ış e me e u un ugu köprünün _Ey:µp i•kolcaipdea ha- nqrolunan bir kanun bir kızın 12 ya· K d l B ln.IUll'l'i 
yolcu tayyare eri Atinadao sonra, reket edecektir. ... • şınr bitirmeden· e-v,•e'ı- e' ıcunıc.,i ın~no a r ey _-....1 
Şira adasına da ug .. ramaktadır. lunmu~tu. devam ede durs~ nı, esasen ceza i~lerinde zevcin ze\'• ~ ,.~ 

ce namına hareketine ve mahkemeye Bütnn bu faaliyetten Yunanistan- K llfndular, bu kanunu muh~~f:t i~~ (Üst tarafı 1 inci sapfadal J~ 
onun namına gelmesine de cevaz veri- da yolcu tayyarcciliğinin pek UpODSUZ karşılamışlar, n bu kanunun ın u 1 . 11 • . 1 • "C ıaı 'N":4 

k d · k' f d .. · J 1 nine kar<:ı bir isyan te~kil ettiğini sör- şu sua erı s~ra ım · .. e uf"vı lemiyeceğini, bunun bir hakaret dava ı ya ın a rn ışa e ecegı an aşı - . -s • Bali Beyler ıle yaptıgınız gaze '· 
Olm••• hn• .. bil• -h f dn c bizzat kt d p• ko lemışlerdi. · ... t' · f ı tt'kt "k..l _.. ....., ... :.- va ı mtı a ır. 1yan muz Hindular bö ·le ocukluk yasında şune ını es ıe ı en _sonra IY 
gelmediiinden, temsil salflhiyeti o-

1 
-'·t 

1
•d k)l ç d •. tl . ile muknHle yaptınız, lutf en bu11° 

lan bir vekil de •öndcrmediğindcn, da- Bent deresi tac.tı ev enmR\ e o u an~ an uzvı>e. er~ edermisiniz?,. diyelim. .1 
vanın sükutu icap edeceğini ileri sü1·· V Piyan kom uza ait numa- mUtem~dlyen ter~dddı 

1 
etmek~~ır. • Hakikaten böyle bir sual SO~ 

dlL D ik 1 d . b t l ralar gazetemizin başlı· nun içın birçok Hın u arın munener- d ... k d h kk ~~" 
an ames n e zaman geçmı OS 8ll arın Ve evlerin ğının $ağ tarafında neş- Jeri de bu biçim izdivaçlar aleyhinde. yer en gK·~gde _-aB art ka bımız ".~ 

olmaıınııı, da nazarı dlkkute alınması bi l J k t redilmeğe başlannuştır d' 
1 

Eğer a rı e)' e aşına '-
lüzumunu kaydetti. r ne a illi su On be§ gün deYRm edecek o. ır er. çıkaracak kudrette olsaydı (111 f 

Vekilleri lrfan Emin ve Alf Şükrü basmıştır lan bu numaralr nüshalarımı· lzdlvaçların b~ kadar erken yapıl gazetesini neşre bnşlarıken Ce1A1_.,,ı 
Bey, •1Jlf esaslardan mUJfıhaza ,.e zı muhafaza edenler müsaba. masın.da~ dolayı, hın~ular arasında ;a ri ve Bali Beyler ile bir şirket ,Yf 
mtldafaalarda bulundular. MUddeiu· KORKARAK AGAÇLARA TIRMA- kamıza iştirak etmt§ olacak- satl öm.Ur 23 seneyı g~çmemektedır. tabii Jüıum görmezdi. Onlar, a1'~ f 
muml Cemil Bey bilmukabele noktai NAN BİRKAÇ KIŞI lP ATILARAK iar ve çekilecek bir kur'ada öllal~.ırk56ı Amerdllkada her ınsanın vasatf ket etmesi yalnız ba~ına bir gsıetlf 

kazanan numaralar te bit \e e 
1ıaunnı aöyJiyerek, davanın rüyeti J{UUTARIJ,?ttı~LARDIR ilan edilecektir. mru sene r. . . . karmağa cesaret edemtyeceğinh' '(!._ 
irin kanunl bir mani mevcut olmadığı Anknra, 10 (A.A) - Bu akşam faz- Şayanı hayret bır nokta, llındıs- ris bir delilidir. Binaenaleyh -JI 

Birinciye 40, ikinciye 20, t d b' k k 1 3 4 d ';I.' .Utaleuında bulundu. in vag·murlarda:ı Uent deresı· taı::.mıQ u an a ırço ız arın , yaşın a e\'· Nuri Bey ile Bali Hey rekiJince ., ~· :.- üçüncüye 10 lira ve Y zlerce ~ ı 
ReUI Huan LdtfU, aza Nusret ve ve güzergahtaki bostnnlann , 8 e\•lerin kariimize de muhtelif kıymet. lendikleridir. Kanunun mlimanentına rın yerine başkalarının geçmiş '",11 

Tahir Beyler saat 18 de müzakereye birinci katını su istfüı etmiştir. Bos- te hediyeler kazandıracak O• ra.~men b.u gibi iıdivaçl~r, eksileceğine ihtimali hatıra gelir. O halde (l'~ ti 
$eldldller ve 19 da, müzakerenin bitme- tanlar hasara uğramıştır. Nüfus za- lan bu yeni piyonkomuzda ay mutemııdıyen devam edıyor. gazetesinin Kadri Bey hariclnd ~ 
clltf, tetkikat yapılarak, bu husustaki yıatı yoktur. uların istilasından kor larca kupon toplamak ''e son. Mesela Berar eyaletinde en yük· ri şerikleri acaba kimlerdir? :rıl ~ 
kırana 6nUmüzdekl pazartesi günü karak ağac_lara tırmanan birkaç kişi ra bunları matbaaya getire- sek ınıflardan en Adi ıınuflara kadar dünkü (Milliyet) refikimizin rılf""'J 

rek deği:4irmek gibi zahmet- YI,,O'rrı' tebllj edlleceti tefhim olundu. ı'p atılar.al' kurtarılmıı:tır. Ankara 'S herkes 5 yasında eylenmektedirler. bir ye ikada imzası olan .P ~ Ierin hiç biri yoktur. • 11 
Din, muhakeme esnasında mahkeme şehrine fazla yağmur yağ'ltladığına ve Numaralarımızı biriktiri- Ancak Avrupa kültürü görmüş bir Nurettin Dey bu yeni şeriklerd• -~ 

aloau tamamile dolmuştu. Birçok çayın ani olarak kabarmasından c;var niz. kaç kişi bu fena adetten içtinap et- midir? Eğer böyle ise Kadri BeY,,. f 
s&ınl, muhakeme safhalarını dikkatle dağlara fazla yağmur düştüğü anla- mektedirler. bu 3·eni şeriklerini göstermelrt 

takip edf~rdu. şılmaktadır. . . . • Evlendikten sonr~ ~ş bütün ~ütün kinmektedir? . . . . . ~ 

.. y Ak.iT" ın tefrikas : 177 devresındeyiz? Meçhul ıstıkbalm Haksızlıktan tıkayet edenler Bu vahıılerm ıımdıkı ~ İ 
karşısında bunu kestiremiyoruz. haksızlık yapabilmek kudretini ik- oğulları binlerce aıırlardan h~ 
Nikbin bir tevehhüm içindeki bu tisap ettikleri vakit tıynet ve kana- rasetle gelen bu huylarını 1{~/ 
ıeniyetimizle belki daha yüksel ece atlerini deği§tiriyorlar.. aynen muhafaza etmiıler. j4' 
ğiz. Terakki, terakki teraneıile bi- Aciz zavallıların da kendilerine tekil ve tatbik değiıtirilmit··~ 

• . ribi~imizi tebrik e~iyoruz. T~~tel- yapılmaıı~ı iıteıme~ikleri fe!.1alık: vahıetin önüne bir mazeret ~ 
bahır ve tayyare ıcadına ıevımyo- larda faahyete geçıyorlar .. Soyleyı açılmı' vahşet medeniyetin f ~ 

_ ruz. Niçin? Birincisi ile içi insan do niz bu hilkiyetle malul be,erin ısla· 1 ; ·ı .. t"l .. birçolı 
Yazanı Hilaeyjn Rahmi ı =~ lu bir gemiyi torpillemek, ikinciıi hı nasıl kabil olur? kı mnan °1

1
u1

1 e ofrt.u md~şlmi-tit•(I. _. -- - ·ı b' h' h Ik • a am ara va ız e ı ııı 
ı e masum ır şe ır a ının tepeıı Nereye gittiğimizi dütünmez- M d .... b" l bir I 

nıına evladına her ıeyine malik ol le .. ikisinde de ayni hayvanlık vah ne ateş yağdırmak için. den evvel nereye gittiğimizi hatırla . ~ ;~udter ıy~~ an ıer'fet .'I 
mak •• ' Her ferdin taıarrufuna ge- •eti kast ve netice birdir. Ta• ko- Bu mevzide ikisini tev'em aan· mıya uğraşmalıyız. Hiç şüphesiz hc~b~ıyel ıçın e mfefv kıı vet" "ı '';I."' 

:ı ' :ı d .. d · ı · · b" · b · k .. · · d' .. · · fh l l ı ı o ursa muva a ye ın 1 rne her habbede bu muharebe var· vuklarında oturan tarihten evvelki ıgımız me enıyet e ınsamyet ırı ugiln u ınsan geçır ıgı ıs 1 a e er d k' b d l 1., 1. 
3' b' . k d b k 1 k' d 1 h d HAlA .. el" e en ıta a uy uru mut . dır. Fakat ıimdiye kadar müşkü· ecdadımız da böyle yaparlardı. Aç ırme o a ar şaşı a ıyor ar ı.. en evve ayvan ı. a a vucu u- . . • A 9''"; 
lün halline gücü yetmediği için ce lık, hırsı ve menfaat noktasında bu çarpışmalarda galip. çıkanlar müzde -~u~t v~ ayı ile akrabalığı- prensı~lenn .rıyak~rlı~la~ı erıll r.. 
miyet onu bir takı.m alayişli, göz medeniyetle vah!eti ayıran farkı ~ahramanlrkla_rr,!lı k~.sıdelerle tes· mızı musbıt ~ııanele~ taşıyoruz. en bahır hakıkatl~n çıgnıf p,t'I_ 
boyayıcı kanunlarla örtmüştür. Fa- bana gösteriniz.. ıt ederler. Maglup duşenler hak- Asaletlerme magrur olanlar 9amak mecburiyetmde kalır.. 'İ 
cia sizli cereyan eder. Kendinden Nereye gidiyoruz? Her 'eyde sızlıktan !ikayet.. büyük dedelerimizin damarlarında ni hayatta muvaffakıyet tahtı°'./ı 
acizi muharebe ile iktısatla, tabak üç merhale görüyoruz. İptida, iti· Beşerin yüzünü daima zıt ifa· hayvan babalarımızdan mevrus bir rulamıyanlar tiddetli iıyanJ<Ar ~ 
kümle öldürüp hürriyetine, varlığı- la, inkıraz .• Beıer hayatı bu tabiat deli bu iki maske ile örtülü göre- kan dolaştığını niçin düşünmiiyor- l t ki . bayral'111~.1 
na aalıip olmak.. kanunundan istisna edilebilir mi? ceğiz. Mağl6bu galibin yerine geçi lar? Tarihten evvelki devirlerde ar ve aç 1

• a~ı 1.s~a n t l•'' P" 
Valııteüe kurt ile inıan arasın- Daha ala olmak hulyaıile daha her rirsek ayni zalimane azametle mağ ya§ıyan ecdadımız bir et parçasını tına kend .. ılerı gıbı hah ııı 

&M ... 19hr: .~anav~r. djşlerile bat ol.uyo:uz. A • rı;ır. gör~rüz. Ki~.e acıyacağız? han aŞ~~n~~n k~pmak.~çi~ ~üc~ yetebil lamıya ugratırlar.. . edi) 
..,.alar .. iman .ıcat ettığı aletler• Şımdı medenı hayatın hangı gısıne tanedecegız? dıgı dıger ınsanı oldururdu. (Bıtnı 



Tiftik meselesi 
Kahveci zadeler,şfka
yetlmiz yok diyorlar 

Belediyede : 

Un kaçakçılığı 

Tıp talebe yurdunda 

Kazaen kovulan 
talebe de varmış! 

1 Polis haberleri 1 

iki facia daha 

ve öldUter 
Dünkü sayım1ıda şehrimizde 

intiharların çoğaldığına işaret et
miş ve yalnız bir giin içinde iki 
genç kadının aşk, hiddet gibi 
ehemmiyetsiz sebeplerle ölmek 
istediklerini bildirmiştik. 

Bu satırların üzerinden daha 
24 saat geçmeden hayattan 
bıkanlar kafilesine iki isim daha 

Ziraat oda-.ı idare he)eti bu sencı--------------
Taksim bahçesinde a~ılan ilk ç i1::ek- Takvlm-l'cr,cmbcl ı Hazıran ö ıncı 

l~jJ~k \'e .~aYuksulu~ .:erg'.sinin göı."d ~i ğ·ü ' ny J<jJJ, "c.ncnın gu 'lerı ~eı;en 162 kalan 
ragbet uzere sergı~ ı heı sene ılk \C gunlcr: ~O;l, 24 \luharrem 1350 
~on baharda olma.\,; _üzeıe iki defa aç- Güne!-Dı>Au~u 4,2<J, Bar~ı 19,40 
mağa kadnl' Hrmı~tır. Namaz· vakit!!!:!= ~abah. 2,27, 

Kadroları değişmiyen Oğle: 12.ı.ı: ıkındı ıc .. 14; Akşam 19,41 

daireJer Yam 21.42 im ak· 2.09 

Bnkte riyolojihane ile baytar mek
tebinin ka d rola rında bir değişiklik ol· 
madığı dün , ilayet baytar müd ürlü· 

ğüne bildirilmi:;otir. 

Verem hastanesi için 
Bir \'erem ha~tanesi te~isi hakkında 

tetkikatta bulunan heyet J~renköyündc 
bir bina) ı münasip görmüştür. Bina 
_ahihi ile pa:r.arlık ~ a1>1lmnl..tadır. 

lskln dairesinden açıkta kalan 
memurların maaşları 

İskfm idnre~inin lftğvı üzerine a~ık 
ita kalan ücretli memurlaıa müterakim 
1 man;;; ları verilememişti. 

Bu memurlar i~lerinden ikin 
kişiyi tefrik ederek Ankaraya gönder· 
mişle r ,.e j ~tihkaklarının kendilerir.e 
Hrilme i ta ka rrür etmi., ti r. 

• 
Hava- Dunku hararet ı:ızamf) 23 

ı a gan ) J .1 derece Buµ:ul' riıtdr pO\'

razdan mutcd 1 hıl\a yan bulutlu ~arı açık .. 
Bugün 

Gelenler - gidenler - Konya 

l~rkek muallim maktebi mildüru ., C\ ket 
:;ure\ rn it şchıimıze ~clmiştir. 

S BuhTC, ı-cfirimiz l lamdullnh t'.'uphi 
Be) bu cabah 11 de Kolence \apurile 
Roman) ava harekcı edecektir. 

Muhakemeler - Türk · Yunan 

mahl\emrsindc bugurı 10 da\a~a bakıla

.cakur. 

Radyo 
ıstanbul - 'ant 18 den 19 a ı-adar 

Roma: (441) Kon~er: Paskini, ma onc, 
l\lcndelson, Pcrgolezi Prsteltadnn 

Vi)ann; 20·516) çocuk ~aati 

Saat: 20 
Bükr eş. Gramofon. Dnriılfunun 

r 

l'cşte: konsere de\ am, lngilizce derci., 

rı ıosko,·:ı. Konser 
Roma. l{onsere de\ am 
\ 'iyana. Muhtelif müsahabclcr 

Saat: 21 
Bi.ıkreş. Orkestra, BctO\ enden koıı cer, 

Hense! operıısı 

Peşte: Saba kraliçesi 4 perdelik opera 
Mo~kova l\Jucahahe 

Roma. 1-ulıba:at, gr:ımofon 

V1yana. tngilızcc dersi, !$an 
Saat: 22 
Hukreş· Şcherazat istihbarat, 
Peşte. Opera) a de,•am 
,\JoskO\"n: J\on er 
Roma~ i tihbarat, IZunser 
Viyana: ana de\ am 

Saat: 23 
Peşte: Operaya de\ am 
Homa: Konsere dc\•am 

\'i) ana: TıyntrO) a de\ am 

Vakıt:Abone şartları: 

._~ o ı~ AJlık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 

Haricte - 800 J 450 2700 

llAn sartlarımız: 

Resmi l lususi 
Sann 10 l\ş 12,50 l\ş 
Santimi 20 " 25 

KUçUk illin şartlar.mız: 

1 2 
30 50 

3 
65 

4 
75 

J • 10 Defalıı. 

100 l\ı.nış 

t\ - \bonelerimızin her uç a~lı
gı iı;m hır defa mecca.nendır 

B - 4 satırı gc1,en ıl:l.nhnn fazl 
s:ıtırı için 5 kuruş 7..:ımmolunur 



•• •• 
GUNUN _ ·Mısır hükiimeti intihabat 
-İŞARETLERİ 
Mabeyne telgraf ---~ - - - - 08511 kazandı? 

çekenler gibi Taassubu kazımah,altından riya çıkar , ----~ 
1t'i0 meh usun 311 hllkllmete muballf meclt 

Ben daha çocuktum. Bizim t>\imiz, Ustat ile muhabere - Sefllenin talil - Şaalrl ls•Amlye - ' , 
laymakamın " ·inin karşısında idi. Rir EncUmenl teftiş ve muayenenin fetvası _ Din namına _ te 3 fırka VC 15 musfakil meb'US Var 
dn bizim evin önüntlen bir kalabalık Bir dersi hikmet. 
reçti. Bu kala.balık sırtlarında pm hır Rirk:ıç ı;rün e'nlld telgraflar Mı· Bu hadi~elt>rin rn"uu esnuın 
kalan, ellerinde ucu çatallı a alar ta - 46 - . yazan : I /r; I it Zi yrı ~ır intihahatrnın netke11ini hildiri)'OT bir takım kargaşalıkların \"Ukuu 

şıyan sank!ılardan, tlift '81var1ı'.. top stadın bu hiç hekleııilmi)l'n ilti-' ddedehilmek i~in her hangj bir dinin,.~ hu i~ti.h~n.atı~ ~~111rr hiikılmt>ti le· bel.lenir. 
saka)Jr feslı kasaba eşrafından mur~, faftna karşı. hu u ile heni ihata eclen l nüsh<ıi iman ı nı virdanın ü~tüne yap ış hınde bıttıtını ~oJhıyordu . ~on posta -. ---... ---.-----
kepti. . . muhaleft>t hamsı içinde ciğerlerime ta . tırmıı' kafi mi)di7 Ehe\ in bac:tan haşıı il~ ge\en .. ~.ondt~ H Mı~ır g~ze~t>leri· Tıcaret alemınde 

Kalabalık babaları tutmu~ gıhı ze bir hayat ne imi getiren lütruna gn)C i hir ahla!. der"i il\en, onu nın n·~dırc~ malıımata gore ıntıh14 ha · Cekosf ovakya 
hı~lr hrşımlı konu§uyordu. Direk. dl mukabil. hir tt'şekkür mektubu ) azmak ! ok uya nl a rda kala c: ı:ı k te ir hir Jta flet- tın netıcesı udur: 
rek bağıran bir ak ~ka11ının esini gayet tabii idi. Ne ded im? ne yazdım? ten n;ı s ıl \'ahinı f rdnlar lf'n•lliit e<IP IHikümet fıt·~a~ı olan <Şa 'h) y>tnı T Ütün ihracatı 
MHl hatırlarm. O etrafındakllue: tmnlsrı bugi.in tahattur etmek m iinı- ccfin in hir ıe,h .ı "ın .1 kar"' duJ•ıılıı halk fırkıt"ı 91 , ıthhıııt fırt.ası , :ı , ,.a Ç k 1 k .. -" v· d ' t Jd ·u- s " t 1 , ·· k "ll 10 b' e os ova ya tutun re1ısı 

· -h ınl,d ıyşan~ te e_n g~ ,1· • a- kün değil, yalnız öyle hükmed i) onım : cak iht iraz H tehaı:;i hi ~inden iha , a npr' r
1
e ~ r s. mu~ta 1 er me u çı hakkmda İzmir ticaret odasına 

mus ma vo u. erıa yerın dıbıne geç Çocukluğa yakın gene Jaı.;ımın belki u~t iken encümeni tefti ı:ı n mua)ene· o.armış a ıdır. ı ı· t b d 
ti, ırı padişahındır. Girer evfnf basa- güli.inç olan fakat atfet ,.; san;imiJ et nin riyak'i r a zn ' iht i maı\ıtahın kendi lntihahat anrak ~ f'di cı>kiı dairedP ge.en .!'1akuma a ?a~arkan da ek-
nz dfy ı ı · d . . . .. ~ . ' h't · · ma muna asaya ışhra e ece 

e .ses en JOr u. ıtıbarılt muhatahını nrntehas ı etme ha ri!'; mahrumiyetleri araı:;ınrla trhey- 1 memışıır . . ·-· .. 
. Gittıler .. kalabalık arttıkÇA, arttı. ine intizar edilebilen bir ,·ir.da n l<' . yüca tına hizmet erlen )Nlerini a-ere P.· ht ı h~t fırk:1cının h iil..ıimf't fı rka · ~er ı~tıcmın . teklıf eyledıg' ~u-

8ıraz sonra "' kaymakamın evinin ka limiyetile yazmış olacağım ki dHhal ,·inde mUkern•ren ol, uduktan .:;onra - ~ınıfan hır ayrı.;:ı p;a~ rıı;ı olmad ııtına· t~nlerın ke~dı malı ~eya bu ,ij. 

pısr açıldı Te kaknem bir karı dışarıya cevap aldım; ondan ~onra da aramız mü \"eddelerin pek örselP.nml~ olm ıı ~ın ~~re onun hiikiımete miiıaherf't .edece· tu~lerd~n bızıat m~ı ul olduğunu 
çıktr. da ~ık denebilecek hir muhabere tee . dan dosfan bir fikir - hunu eairl iı:;. gı anlaşılıyor. mubeyyın resmt bır ıahadetoa-

Sonradan öirendim, ki bu ba~kın· sfü; •etti. Ren ne zaman bir fütur huh- la mi~ eye muıa) ir bulmaı.!a mukter.ayı Bu itibar ile Mısır merli~inde mu· me ibrazı mecburiyetinde oldu. 
mrş! Bebebinf de anladım. Kaymakam ranı geçirsem, hlr ~öl susuzluğunda ı:; i ya et. hu u ile endimende me"kiini halefet mlistakiller ile vataniler tara- iu bildirilmiştir. 
yoı yaptırmak i temiş, :roıun üzerinde önüne senn hır pınar ~rkrvermış me- ıahh.im edere!> bir e eri dira.ret naza- rın<tı:ı n )a11 ı ıat'ak ve hunıar. 2:1 kı"; Zeytin yağı stokları 
.ınezarlık varmış, t raftan biri cadde- yu!' bir yolcu ihfü·acı ile onun inı;;irah rile hakmı~tı. k;ıcla r olacaklardır. · · f t d E '" 
nin başka yerden açılmasını teklif et- verici, tesliye edi~i sözlerine muhatap Ben h~r memlekette her zaman Diğer tar:\ftan fısrr ! yen mecli· ıı.mır ıcare 0 ası, ge 

1 
-

DIİ§ kaymakam hayır demiş! olmak iimidile kalemime sarılır, ,.e nhlakiyRttan dem vurularak bu kahil· t'inin intihab11tı da hugü,.• rde yapıla- tısadı_ mınta.kasın~n 1930 ma~sul 
Eşraftan olan ut buna fena halde bankadan mektebe, mektepten idarl'ye den e erlerin arka ını kovalıv.an riva caktır. ıenesı z:eyhn yagı rekoltesı ve 

•rlemiş. yeti mek için ~ırpınan ~orgunluğumun menkibelerine rnkıftım. Fra~sa Jribi Onun için yeni mt>dİ!llİn 20 hazi- hali hazırdaki zeytin yağı stok-
Kaymakam dediğini kabul ettir- nasında ona bir mektup yazmak \'8k hürriyeti , icdan Ye ~ erhestii fikir diya- randa toplanmaeı bekleniyor. ları hakkında en ıon ve kat'i 

mlş? tini bulurdum. BöyJe kaç mektup yaz rı olduğuna her H:;ile ile serdi iddia Ayıın meclisi itin (40) aıa intihap malumatı tespit eylemiıtir. Re. 
Bunun üurlne eşrl\tzade bir hile dü· dım ve ondan ne kadar mane' iyatıma eden hir mr.mlekette me ela: Flaubert, olun::ıcaktır. 1'amzetlerin 111ayısı 66 ~·a kolte 34 milyon 816 bin ki!o 
ıUnmü , ~lr k~dın bu!up btkar ka~'ma kuvvet ,·eren, bir tariz \'Cya i tihza (l\fadame Bo\'ary) Heauctelairt, ( Les ~~rr:ırşhr. Bunla~:m ~.5 i h.ük~metçi, 1~ stok 5 milyon 446 bin. Bu sto· 
ka~ın. e,,ne göndermış, kadının elınde tazammun etmeksizin irşat eden cevap Fleurs du mnl) için tRkip olunmuş· 1 ıttıhatçı ,·e l:t u mustakı1d~r. .. kun mühim bir kısmı yeni mev-
blr ıstıda varmış lstfdasınr kaymıtkama lar aldım. Bir yandan heni daha ziya tardı; vaJnız hir fark vardı, burada Bundan da anlaşlldı..,ına gore · k d - t h ·ıı · ı. d" 

• be · ·· d".ıı:.· · k 1 b 1 k • " ·a d ı.. • , t " h··k· ııme a ar muı a aı erın Ken ı 
Ytrınış, nım gor u!ium a a a ı · ta· de anlaır.ak için kibara ne ihtiyl\tların encümen namına hüküm \'tren haş mu· o..> n azasının a tl\Serı~ e ı u U· "hf 1 t k bül l' \et' 
rıfındRn kapı çalınmış. Kalabalıfr gö arasına gizlenmiş sualleri olurdu: J:a hakkak sa rığının ara ından, din ~amı· metçi olaraktıı·. 1 

.. ıyaç a~ına e a ey 
1
.yece ır. 

rıince evvelce dersini almış olan ka· yatıma. tah ilime. emellerime, hulya- na \erilmiş bir fetva sıkarmı tı. llİYA· (Vifit) fırkası fle Ahrar fırka,1 Mutebakı kısmı da yenı mahsu
dın, feryada başlamış!.. tarımR dair •. Ve ben sıkılmadan, çekin nın, garezin, ihtlra~rn dalma kendi~lnt iştirak etmedi~i için bunlardan bir kim le kadar dahilde istihlak ve ha-

,.e baskın tamam oJmuş.. Bu kadar meden, sanki kendisine bütün kalbin bir s iper olarak kullanılacı:ık mür:ıca- se ne meb'us olmu~, ne de Ayan azalı· rice sevkolunacaktır. 
entıpüftcn, bu kadar tekniksiz bir bas- esrarı te\·df olunabilecek bir ruhnni atgahı olan din hu işte de lisana geti. ğına getirilmi tir. Tasfiye halinde buluna;, 
kın size hayal gibi gelir.. Fakat bu mürşit sinesi bulmuşçasına hl<:siyat 1• rilmi~, ona yinl' mantıkı isyana dınet Bu iki fırka meclise ıdrmediği hal şlrketler 
~'1\ın hadisesi, o gUn telgrafla ma· ma ~erbest bir cereyan Hrirdim. J3u. edecek bir hüküm \'erdirilmiş idi. de yine mediste dört fırka bulunuyor. Tasfiyelerine devam edilmekte 
'beyne blldirilmi~, halkın g11leyanda ol gün başkalarmın eline geçe, hatta Hu hikayeyi herhangi hir akide na· Bunların birinC'i~i henüz bu fiene olan Mil ıi mensucat, Milli mah· 
du ı .sö~lenmiş. o akşam kaymakam bende bile, bir icıtlhza handesllt> telak- mına muga) ir görmek beşeriyeti, o· tees üs etmi n Mısı~ ?a~,·e~il~ Sıt~ı ıulit, Milli kantariye ve Millt 
azil ~ılmış, bir hafta sonra kaymaka.m ki olunahllecck olan hu mektupların nun feci sefalet elvahını; kllnın, etin paşa tarafı~~an ~~ndı ıdare~ı~ı ~eJ:ıt ekmekçiler şirketlerinin umumi 
k.as.abadan pılıyı pırtıyı toplayıp gıt· it~e ~ıl o g.~lünece~ ta~afları, o samı hafay11sında s:lk1anmış ıaruriyatın ka· '"' tak\'fye ı~ın ,·ucude get~~ıl~ıştır. heyeti dün saat 14 de İstanbul 
tı... mıyetınde şuphe edılemıyecek çocu~- nununu inkAr etmek demekti. Sıtkı pa a, Mı ır halkının hurrıyetle- k t" t üdü • t' .ı 

). ı h·t.t. k k · t d'ğ· . . . . · · t hct"t d h" k t cfL· 1 ld manta ası ıcare m rıye .n'-'c, 
o a" ·ayma ·amın ıs e ı ı rer· lukları ıdı kı iıstadı , havaların yüks 0 .k Ben elimde müsnddeleri sallıya- ~ını_ a 1 e en !rço . ~~ "1r er a _1• ticaret mUdUrU Muhsin be lİD 

ien pçılmamıştır. tabakalarında pen·az ile mclüf bir rak hu ri~ 3\'a ka rı;; c pii kürürken ls- gı 'e bunları tathık ethgı halde fırka • t' it d t l t . 
• • • • • " • !::\ 'b . · h lk r k nyase ı a ın a op anmış ır. 

. . kartalın t:l aşağılarda. açlıktan baı?n· tan bulu pek iyi hilen bir do t derli sına .". ~a ~anı a ır uı namı Bu içtimada milli mensuc:ut 
Anlattığım M'ıdıse 906 Mnesındt ~an bir serçe yu,•a ına bir gıda ad aka ki. _ Encümeni teffü; \'e muayene aza vermıştır. • • . • · 

pçti .. Fakat 1931 de lstanbulda, Babı 51 atması kabilinden, bir takyftle ha- sıı;ın ekseris i hocal;rdan mollalar· Bu fırk:ı, hükümetin elindeki bü- şırketının mıllt ıktısa~ bankas~na 
Ali caddesinde böyle bir had~tnin cere na muntaıaman mukabeleye sevkeder dan ı;;eyhlerden mürekkeptir. (Sefile} ti.in ve!l:aittcn istifade ettiği için onun ola~ borcuna mukabıl Bakırkky-
yan ettiğini işitirseni:ı ha!ret edusi· di. h~nla"rdan birinin eline düşmüş ola- ~k.seriyet kazanmuıı son derece ta bit de~ı ~rsanın ba~ka~a. te lıf 
n_lz. Fakat hayret etmeyinız. 906 5ene· (Haşiye: Onun cevaplarile onları cak. Onun ı: arığını boğazına dohynrak ıdı. . . edılmesıne ~~rar verılm_ı!!ır· Ba.n· 
sınde kaymakama uydurma .. baskın da,·et eden mektuplarımın uretleri Yenicami civarını , Orürüler hamamı Jnt~habRta iştırak eden dığer fır· ka b~ ~ekhfi kabul ~ttıgı0t~kdı~-
yapan k~fa, 931 de ba kını sutun ve haldızımın t hak paşa yangınında muh hava lis ini dola tırmalı, "' orada ~a· k~, <.lttıhat) fırk8:"'ıdır: ~u fırka . dAha de mıllı men~uca~ ı.ırketm!n hır 
satır hr"_ınde . ortaya kı>yuyor. • terik olan evinde mahvoldu. Bunlan mur hayatını · iiren hiçArelt>ri gö~teıe· hilyü~ emlAk gahı_p,lerının __ fırkasıdır. ay '?~ra taıfıy~sı b~tece~~ır. , • 

Şark pohtlkacısı, şark po11tikası muhtevi olan sandıkta müteferıik r ek: _ Ya bunlara ne buyurur unuz? Bırkaç sene enel teoeı:;r,us t>den hu Mılh mahsulat ıırketının ıkı 
hep budur. mü. ,·eddelerden hrt ka hmirde yazıhn d r fırkanın en esaslı prensip!. kıralhk et ay sonra tasfiyesi bitecektir. 

Bir şeye hücum edeceği zaman, ~e,,·lerden (Tema a "') hak' · ında bı"r t 'er enıenı. .. h d .1• t' ht l ' f rafında ittihat temin dmt.kti. Onun Milli ekmekçiler •irketine ise 
d ğ . . J ':i " •, u ~ oz en e Yl aye ın mu e ı · · f k d" (l "h ) Y 

en az anla ı ı şey fjkır, en çok hücum le rine o zamanın mahsul .. 1 (lJ. .. h 1 ıçın hu ır a ı..en tne ttı at namı- daha bir ay milsaade verilmh:I • 
ettiği sahsiyettir ·a · t . . ~ u 0 an mulhakahnda dolaşırken hazır u unu nı ''ermi!ôiti . ' 

• . • • muı ur.. mı Esanr) ve (Dayda) (Deli) namın· lan bazı eğlence alemlerinin hatıra rnı ~ .. :. :. . .. . Baıka memurıyetlere la · 1 

Herkesın namu u bu kedı yavrula· da iki kürük roman. darülfünu tıık t 1 k d 't lı çuncu fırha (Hııbuh·atant) tl •r. d'ld'k) . • . • t'f d . • · A t 
1

• •
1 

. :ı • n ' • tutuşturdu: - s ta nbu a ·a ar. gı rne·· B f k M k" f k e ı ı erı ıçın ıı ı a e en m .ıı 
n ıçın rnavu c.~ercı. erın sırtlarına rirlerimden bir haylisi, ezcümle (Fran ğe ne hıı.ret? Ya meı;;ela A"clının. ır.e· u ır .R • ııııırı_n e_ıı .es .1 ~r 11.!'t mensucat ile miUi mıhsulit şir-
asılmış birer akcıgerdır. Yaşamak, ta- 8121 tarihi edebh'lltr) derslerinin son • ı.ı _1 1 ·h 1 k f'.) A ağı ) ukan rırmı ~ ırmı heg senel ık k tl . k" l . . · 

·· t k · · h ü b' 
1 

. sela ı' ug anın gece erj sar oş u ·• e· h . t l "k 1 b f k .. , 't e erı mura ıp erının yerıne 
ayyuş e me ıçın erg n ır parça c. iki asır notlarile (ltalyan tarihi ede . d 1 k d 1 a)a a ma ı o an u ır "· mu rı H l'l R 'f A f b l • 
ter isterler. biyatı) hakkmda bir !ilene ,·erdiğim de~ mın e oynatı an a ın an.... h" . nıilliyetpenerdir. Onun en e.saıııh um- d~lı . ı' adt' ve tı ey er tayın 

B •· izi "b·· ·· · Aramızda her seyden hır ıkmct d s· ı T 1 :M d · 11 · · e ı mış er ır. ugun n namusunuz, o ur gun )erin hulasaları vardı Bunların hiçhi· . . · ~ h" . e. ı, ngı ız er ı . ır an ı~a erını 
9unun bunun harimi hulba fikirden . .. . ' netıccsı çıkarmakla me16f olan ırı kaldırmadıkra onlarla herhangi hlr Çekoslovakya hububaten ithal 

nne teessuf etmıyorum, yalnız Ekre m ·1·· tt'· B' . h ·• ti D' ::ı ı ı J ı ı dlrdl 
pyri ne bulurlarsa kemirirler. Beyin hana mektupları tehifisi müm· ı ave e ı. - 1 ıçahı eük .. e~rı~ e altın~: mUzaert>ye girişmemek "' onların her Ç kresl mker nhükn. t• ' th l • • * .. . . namına ne yan ış ·um erın hangi hir teklifini kahul etmt>mektir e os ova ya ume ı, ı a 

. kun olmı\'an hır zıvadır. ·ı · . ·ı kt d . tm • · k ld - h b b b Şarklı politikacılığı ıle fikirleri şa .. . · . • . ezı mış, " ezı me e e,am e ege Bu itibar ile veni mecli~te muhalefet etme te o ugu u u attan a-
(~efıle) ye aıt hatıraları ikmal ~t- hk . k ı · · · · · · · 

hıslara, ve ferdi meselelere terkedt>cek mis olmak için bu ı:;ilsilenin tarihinde ma um a mış. . . . . yapacak ~ egane kun·et, hu fırkanın ıılarınm ıthalit rumını mdır-
umanımız yoktur .. . . . . . Her memlcketın tarıhınde. fal.at ~ıl..ardığı sekiz meh'ustur miştir. 

• . kuçUk hır atlayışla hır ıkı , ene sonra 1 "lh k h tb ht k dderat ' ' ' ' 
Kendilerini 906 e rafı yerıne koyan h ' lk .. . • n a c:a şar ın e a mu a ın- Mü!:takil olarak intihap olunan 1l Bug-dayın itbalit resmi, yüz 

u ı romanın taa ,·yun eden hatımeı d h" t 1 • k h' hik t de ' • ' ' 
kalem serserileri telgraf ç~ilecek ,.e mukadderatını hikft;'e edeceğim: _a ıç unu u mı) aca ır me r- meh'u~un da dl ehi ihtimal hükümt>te kilosuna 25, çavdarın 50, arpa-
jurnal nrilecek bir mabeyin kalmadı· Bir mektubunda ü~ta t hana "Nidn sı... muhalefeot etm .. cleri beklt>nebilir. nın 28, yulafın 28, unun 74 
.ır. h t l ı h ki d h • 1 J/(llit 7.itm: Uşşnki:arle n 1 f k emı a ır a),\'erse er a ·arın a tl· (Sefile) yi kitap halinde ha tırmıyor- .. :,un ar hukılntet -~r a~ına~ on~a krona indirilmittir. 
yırlı olur. sun! onu hana gönder. endimeni tef Nafia ı>rogramımız hukumPt fırkasına muzahır dığer hır Romanya bazı ihraç reslmlerlnl 

SADRI ETEJI tiş ,.e muayeneden ı·uh at alalım,, De· fırkaya men.;;up olmadıklarından mnha kald1rdı 
----------- mişti. için l~feotle tqriki me@ai etmeh mevkiinde- Şimdiye kadar memleketinden 

Rasim A.11 beyin ev- Küçüklere karşı hUyüklerin göster Bir lngillz gazeteelnln nok· dırler. ihraç edilmekte olan ö~üz, inek, 
rakı fakfiltede mekle mükelJef oldukları himaye vazi· tal nazar1 nedir? Mı~ırda intih::ıhat hu t>kildt> Jl'lpıl dana, koyun, kuzu ve keçi de-

fe~ine bir dt>rs te kit eden hu teklif ( Oeyli Telgraf) ın diplomat ntll• mrş olmahla beraber, i ;ı olmuş hitmioıı: rilerinden muayyen bir ihraç 
Rasim Ali beyin evrakının 

Darülfünun emanetince Tıp fa
killteaine gönderildiğini yazmıttık. 
Dün Tıp fakültesi reisi Tevfik 
Recep B. f unları söylemiıtir: 

"Rasim Ali beyin evrakı he

nUz geldi. Söylendiği gibi bu 

evrak mecliste tekrar tetkik 

edilecek değildir. Riyasetten bazı 
ıeyler hakkında sualler ıorulmuı
tur. Bunlara yine riyaset cevap 
Yerecektir.,, 

Ekmek ve Francela flyatlare 
Haziranın onuncu çarşamba 

pllnden itibaren ekmek dokuz 

•e hancell on üç buçuk kurUf· 
tm. 

üzerine derhal, e asen hir ga z<'tede mat tı ıı hiri (Tlirl iye nafia progı amı) serlt>v a) ılıtma7.. resmi almakta olan Romanya 
hu olarak intişar etml~ olma~ı encü- hnıo; ı altında şu ntalılmatr nri)nr: " fla Çiinkü medis haricinde kalmış hükumeti. bu derilerin hariçteki 
men aza ını ruh. at vcrmeğe imale e· her aldığ ımıza göre Tiirkiye Cümhur hiiJük hir kunet \l'lrdır. R11 kun·et · l d d h ) · · · . . .. . . . <' ' r· ) r ·k · ı Ah d ~ıyasa ar a a a ucuıa satı a-der fıkrıle, gazeteden tefrıkalnrı kese reı i ıle hııkumet memleketın ıktı~ııcH e ıt ıı ;ıoıı;ı 1 f' ( rar) fı rka~ı ır. ·ı J • • • • • 'h ·· · u h" · · ' . n h'" ··k 1. h · · .J k 1 k ı me erını temın ıçm ı raç reı-rek gonderdım. zun ır ıntızar dene· inkişafı yolunda hüJ ük hir nafıa u U) u mPc: ıc :uırın11e ·a mn · • k ld 
1 d b. .. t d U t d 1 h h h"kfı t ı h ' d ı · mını a ırmışhr. 
. n en onra dır gun ~hot· ~ an . alın prog ramı çizmişlerdir. . . a kterader u · ılmeh a.e)hın t> ~ahı . . Bulgarlatan keten tohumu Yu• 
kııı:a - muta ı olım ı t) at eserı o a- nu pros:rnm, Mer ın, ~i\msun. F,. mıt a •Tam tr f'C:P."' ~e u ntf'&ııı ır 

rak - bir mektubu ile fersude hir ;ıal reğli. Tırnluon \e Adanada limanları hedefe te\"Cih olumtcaktır. ":~hla~da kö~e~e al~yorlar. 
de mİ.İS\'eddeJer geldi. ilk nüshanın bir geni~ letmeyi, (Meroıı:in) de hir cu )'Olu Hatta hu rırJ..alıu ile o fırkaların u iarıstan hukumeh ta~n:r 
kenarında kırmızı mürekkeple enciime \'e kanalı inşa etmeyi, Hali~ üıerlndf! nen!'up]arı y•ni m('df. ı gayri meor;.rıı nen m.'Jyon leva luymehn .. e 
nin hir şerhi vardı ki (Şeairi i lfımiye Gazi köprü ii namile hir kiiprü kurma tanıyacaklanndıın onların hPdeflerin· 45.500. kılo keten t_ohumu yagı 
re mugayereti hasehile) hu rnm&nın yı Ye Sirns tan Erıunıma kadar 240 den hiri yeni mrrll!\i dqğıtmak olacak Yunanıstan da askerı kunduralar 
tab'ı (kat'iyy:m gayricalz) olduğunu mil uzunluğunda hir demiryolu uzat- (ır. ve çarıklar için 13,500 okka 
haber \'eriyordu. mayı i tihdnf etmekttdir. niif'r tarıtrtan ~rtkı pa~a hiildlme kösele mübayaasını münakasaya 

Şuiri islAmiyeye mugayir olan ne Ecnebi ermaye faaliyetinin dP tıu ti yeni meclioıı:i toplıtmakla imdi)e hııı · koymuıtur. Her iki münaka&a-
idi: Bir genç kızın yalan söyli)en bir i~~e~.e i~tir.aki iimit olunmakta~ır .. B.u dar \ıılrnhulan hlitün hıtreketlt'l"İne nın tarih ve şeraitini öğrenmek 
aşka kurban olıtrak ~efılletten 5('falete hu' uk ınkışaf programını tathık ıçın meşru hir mahbet ,·erntA""e rah~arak · t• t · ) · · · o- d.ıt U 
d

.. dil ' h . · . .. . . q; ' ~ ıa ıyen acır erımız:ın or unc 
uşe şe nı a)et çamurların kurhanı \apıhıc:ak . arfl\atın menbaı hcnuz ta. ve mec:lı~e ı~tinat ederek lngiltere ilt> k f h d "b t f " · n. 
1 

., . . . . · .. . · . va ı an a ı raca o ıııne m .. 
o mıuıı mı ... Bu kazaların ıhtımalını ayyun etmemıştır. müzakenler yapmağa başlıyacaktır. racaatları lazımdır. 



Fransız zahlti hnnn doğru gelerek Geldiğimi haber almıştı. J{oşarak elle- temek istemediği bir sebep vardL Onu 

211 iHh·e etti: rimi sıktı. bir türlü hnlledemiyordum. Yüzbatı - O - Birnz en•el yaptığım küçül~ şa- _ Nasıl oldu? Her şey yolunt:a Felton elimi tutarak snmimane deai 
kadan dolayı heni nffediniz mntmnzel .. gitti ucğil mi? Tebrik ederim. I~akat ki: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~1aamafih bu sayede ce aretlnid tccrü artık biraz ~tinıhatemuhtnç olacaks~ -~lütesclli~unuz~ımuv~katen 
Harp seaelerınde lsıanbu•da çıılışnış olan b t f olclum 

bir inı:I llz cıısu-unun hatıratı e e m. . · . nız. . . • · .. İngiliz Entcllicens Servise hizmet et-
- 20 - Elımı kendi ıne uzattım. Znrnf~tle Tehcyyüçle dcdım kı: • . k · · Fnknt bu işsiz ka1makta it· .. tü o kadar memnundu k' 1 mı}ccc sınız. n 

ır dakika onra posta avdet et., - Hakikati tamamen bildiğimizi op · ğ h d m 1 ne 0 sa - Yok .. >ok.. canınız sı'olı)"orsa sizi Fransız casus 
J\..ı. • • . affetme e nzır ım. ~ d h d" 1 ' · ~ltd •aasında şe!dlnı tanrdıgım bıri- görüyorsunuz matmazel! Bakınız fımi- 11 • h - Nasıl yok, Bu ka ar a ıse er teskilfıtınn maletmek için ne ınUmkUn-
ı. Gö ı ı · h .. ti t ~ - · O nk am arı e nrcket ettik. Ar- 1 k h· ı:ı .• 1 d ız · • ta .. zer mı ayıe e açım .• ,g. rinizi nasıl tanıdınız! 1 ? V . . •. at attı ·tan onra a u }oıu ma ın se yaparım .. 

Jrl ıhtfyart açıldı. nır sevinç sav . .. . tık ne }npaca ,tını.. _nzıfem bıtmıştı. mı? .. . . 
Çıarrn k 1 t di F' k t 1 ·h· Ve durmadan güluyordu. l\lıralarn Bu murnffnl l)C'tle ıktıfa ederek Pran . •. . Ilu sozler endişcnu teşlcin ettı. Fil 
• a e m. a a m sa~ a . d 1 - Hana baslm vazıfeler vcrcccgmı h k"k 1 k d - . "d" F 

1 '"'da tıkandı R'I ·a g"" düğ"" .. bakarak kckcledıın: sanın pa} itahtm a rn tntça la ıyabi- .. . d' :ı: '-""" ·b Z clnr n ı n JU ço ognı ı ı. ransız ~r 
il .1· .. l} or umu . 1 1 7.İ umıt e ıyorum. ı uz aşım. ,anne " b" . • . • 
~'4'Yordum Beni sel'imlıyan sil'il _ Fakat .. fakat.. lırdfm. Ço pnrn ~aınıınuş bulunuyor . 

1
.J • • • ""kcmmtlen ıwsal~mn Ç{llı§<l ılırdım. Şımdı anlama 

at . • , • d sem vernıı~ o uugunuz ışı mu ;,. 1 1 . ·du A .. · T"" k" d,.ı·i 
1 ,_tnlitebes lmane elini uzatmıştı. Mirnlay pedcranc bir tnvırla cevap um. başarmıştım... g,ı .Ja~-1 ~ 01 m:. mıı ım ur •re .-. 

•d: d" Fnl at ben rgUzr t ıncrnldı ı j. ı~ . Lı k 1 h k·r Yi1J"t·l"iııc- gerınlıgıp1 serguzc§tlerden sonra ar-
' ıı ver ı: . 1 . il . • . >cnım u ne nr en~ :ı g : . . • 
' •1e1Jo• Mis Evi nasılsınız baka- 11 d' h d' .... 1 • dım. Ilımdan ha n ıt ,\f lnlluımetlcrı- •.. b'l 1 .•. 1 duraklumıQtı tık ;>oııılmuş ohıcagımı hesap ederek 
r, • "' • - ay •- ay ı .. uzu nıcge manıı 1 . . . h .. ctgımı ı nwc ıgıqc eıı · l>' • 

~ k s· 1 -k f d ğ"I . . nın hızP."tct ınc n rı 'ucut et mc} i Hrc- B 1 d kt ın d d i ki. heni lrn<l rod:m <·ıku rnu tı. Fakat iki 
qu adnm bizzat miraln\ Brn\'I" İ· yo · .. nız as almc\ ul .~ 1 sını~ )~'1 '· te rndetmi tim .•. 'l'dıJikeo;;iz }a~ayıs ha aşını rn 1 1 ~11 on' ı.· • miitclif de\ Jet n"rasında daha yeni tea. 

• • 'I: rum. u )apı anı e tseıı mesaı cıı ~-
1
. ...ı ,1 hl" . . • _ Mnnmnrııı •. u \ar nı.. ~· 

b 

1
na \a\CHI ı;c l.}Otuıı. r ıJ,c bcnım ıçın rik" meni edildi.,.lne göre be • b" 

•etirnd k k d" . d ğ )erimize tntbil~ ederiz. Onlar eterden bl • .. hl il idi lhı san'at t tt 
1 

_Ne olacnk;) {;~basım ... Hen he\ es 1 ı; ., nım ır 
~Ottu- eSn sılçrıyarnl ·en ı lknle o geldi mi bu suretle h?\ldf cdermi n-ibi d rl mldıııeta "nunl~ zehi~1en ı. fl1· ım a- ettikten onra. hizmetten diğerine geçmekliğim kolay 

ıı .... e\' nç )'8.Ş an yana anm- n ı a e ' " ' mı ım. . d 1 b . . . . 
llloyordu. Bağırdım: hareket eıie~iz .. !\teı•.lı~ır. hir dnrbı me· Gece J,aı. nlı"ındn lııgll'l scfnre- _Azizem, şu vnr.ki )en_i h!r i$'nra ı ~:e .>u enım_ ıçın b~r terfi saydırdı. 
~ 13UkUr Atlahım. Kurtuldum. Al sel vardır bılmez mısmıı? Du\"arların tine \ntdık. 'I. nıdı ım gizli kapıdan 'a bndnı i7.in hizmetınizc. ıhtı)ae~ız SeHn~le tcbes üm e~tım .. 
sitden razı olsun miralay! bile kulağı \"ardır derler. lşte sağ a- ,-a~ça girdim. lçer<le örüniır ziya )Ok· yoktur. Ilu mülillmtımız ış dolayısıle .na Fran!::ayn hızmet etmişim ha 

ı~ alonun öteki kö inde bir e· du lim avdrt ettiniz \'C alflkndarlardnn tu. Celıimdel,i el('l,trik llrnhR 1 say<>sin !::On görüşır.emir.dir.. In,,.ıltereye maksat Almanya n mütte 
1ft 11

' Hınzır bir J<'~n~z müstehzi bir ba';>ka hiç 1 imse C. Z. 211 olduğunuzuıde yuknn çıldım. Orndn talın perdeler Bu seı1 he ap kesi:;ı beni §aşırtmış tiklerini nrnğllıp etmek değil mi? 
ile diyordu ki: bilmemelidir. arkaı:;ıntla yüzbatjı l"clton çah~ı> ordu. tı. Şiiphesiı > üzbaşı Feltonun bana söyl (Birinci /:ısmm sonu) 
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1'aksim bahçesi on gündür açıldı. uygun ve çok oynak danslardır. Çünkü 

Eski tertip, yeni numaralar getirtip o- bu milletin üzerinde ne kadar olsa da 
yunlarma başladı. Daha kapıdan gi- arap hakimiyetinden kalma bir şark 
rerken gayet iri harflerle Tirana ve tesiri vardır. Kalça oyunları kollarm 
Perez isimlerini gör.iyoruz. Gidip, iyi hareketi gibi. 
görebilmek için 
en ön sıraya otura 

lım. 

Yalnrı ~ize bir 
tavsiyem var. IJ. 

ğer sinirlenmemek 
istiyorsanız biı: 

daha gidip ön sıra,.. 
ya oturmayınız . .'~ 
kaya oturunuz. 

- Amma, diye- --'-'-" 
eeksiniz, arkaya 
oturup da ne y:ıpa 
cağnn? Hiç git. 

mem daha iyi. Gö 
remiyecek olduk. 
tan sonra ... 

Nasıl isterse
ni7 ... Hiç gitmeseniz 
'de olur. On sıraya 
oturmamanızı e
ğer sinirli iseniz 
tavsiyede ı rar ec!e 

rim. Çünkü, ora· 
da çok garip hadi· 
seler oluyor. J\lese-
IA. sahnenin önün
de duran ~algJCI. 

tar, artist numara
sını bitirir bitir
mez. seyircilerden 

Tirana ile Charlle Chaplln, Cezalrde 
deniz banyosundan sonra gUneş ban• 

yosu yaparken 

evvel bir alkı;;.tır koparıyorlar. Sanki Tirananrn bir İspanyol dansöziin· 
seyird onlar da, halk değil. Sanki bir de kusur addedil<;bile<:e tarafr, hoyu
artisti. alkışlamak hakkı onların, se- nun biraz daha uzun olmamasıdır. 
yircilerin değil. O zaman, Tirana, bir Arjantinanın 

Sanki seyircilerin fena bir artisti söhretine erişebilirdi. Bununla beraber, 
sükutla karşılamağa hakkı yok. l\1u- kendi elinde olmıyan bu eksikliği, Ti. 
hakkak her artisti alkışlamak lazım. rana çalaki ve san'at kudretile örtme

Bilmiyorum, sahne önündeki <"al- ğe muvaffak oluyor. 
grcılar musikişinas mıdırlar yok. a Yalnız bir şey var ki İspanyol dans 
şakşakçı mı? larını oynanırken zevkle takip edebil-

Bir de öteden beri hayretimi mu- mek ıçm delalet ettikleri ma-
cip olan bir nokta daha. Sahnenin ön nalan da bilmek lazımdır. Çünü, ser
tarafında ve altta çalgıcılara mahsus, Je,·halarile metinleri arasında büyük 
yer olduğu halde, niçin dans yerinin ve kuvvetli rabıtalar olan şiir veya ne· 
en yüksek yerine ,.e arkada oturanla- sirler gibi, İspanyol danslarının da i
rın görmesine mani olacak tarzda o- simlerile şiddetli alakaları vardır. 
turtulmuşlar. Mesela, Tirana bir dans esnasında 

Bizim bildifimiz, sahneyi yalnız or- yan tarafa kaçışlar, bir ayağının üze
ke.stra şefi görür, diğer çalgıcılar aşa- rinde geriye dönü~ler, parmaklarını 
ğıda durur. sh·rilterek işaret edişler yapar. Bu 

Yıldız 
isimleri nasıl 

okunmalı? 
Çok mfihim iki mesele karşı

sındayız: 

Sinema yıldızlannın isimleri 
nasıl yazılmalı? Nasıl okunmalı? 

Bizce, isimler aynen imlalan
rını muhafaza ederek yazılmalı. 
Fakat okuması güç diyeceksiniz? 

Oyle! Öyle amma her mem
leket ve her ayri lisan konusan· 
lar jçin bu böyle. 

-

Biz bu gUçlüğün mehmaem
ken önfinü almak için ecnebi 1 

bir mecmuada gördUğümüz"Böy
Ie talaffüz ediniz,, isimli bir ya· 
zıyı alıyoruz. 

Bir tarafta yıldızların isimleri• 
riei imlalarını muhafaza ederek 
yazarken yanında nasıl okunma
sı icap ettiğini de türkçe olarak 
yazacağız. 

Buyrun işte: 
Douglas Fairbanks-Duglas Ferbanks 
Wilma Banky-Vilma Banki 
Joyce Compton-Siyosis Kampton 
William Haines-Vilyam Eynes 
Mady Chriscians-Madi Kristiyans 
Eleanor Boardm:ın-EUnor Bordman 
Sue Carcl-Siu Karol 
Nils Asther-Nlls Ester 
Rod La Roquc-Rad La Rok 
john Barrymore-Jiyon Barrimor 
AI Jolson-El Giyolson 
Billie Dovc-Billi Dau 
Richard Bartbelrncss-Rikyar Bartelmes 
William Powel-Vilyam Pauel 
Charles Bickford-Şiyarls Bikfort 
Jack Hold-Jiyck Olt 
Jack -Ôakic-Jiyek Old 
Lcila Hyams-Lila Eyams 
Lcwis Stone-Luis Ston 
l\larion Oaves-l\leriyon Devis 
will Rogers-Vil Rogers 
Charles Farrel-Siyerl Fare[ 
Charles Rogers-Siyerl Rossiyer 
Buıter Kcaton-Boster hİCOn 
Charles Boyer-Şarl Buaye 
l\laud Loty-Mod Loti 
Gina l\Tanes-Jina l\Jancs 
I lenri Garat-Anri Gara 
Olga Tchekova-Olga Çekova 

Marl Bell ile Delarochette bir valanmrştır. Tayyare'de ~O l)eygit~ 
cihan rekoru kırmana çıktılar vetinde bir motör vardır. TayYB1/ 

Leburje, 9 (A.A.) _ Tayyareci De- Comedie Françaisc artistlerindel -
larochette 280 kilo sikletinde 2 ki ._ rie Dell refakat etmektedir. Saat.,~ 
. . . . ' . . şı Berlin üzerinden uçacaklarını üııt1 • 

hk ıkıncı sınıf hafıf bır ta"'-"are ile -•·t d' 11 1 h d • ·" 
J .J m'CJ\ e ır. a i azır a ~·-·"'~ - P' 

hattı mUstakim ~ı:.rinde. ... ooıı!o .re ıcıı ~ :KJıometre katettmiş ofllJ 
korunu krrmak üzere saat 7,26 da ha- Fransız takımıdır. 

- "Hayatta en yüksek taliim; iyi. 
fena, her talii istihkar etmektir.,, 

Greta Garbonun (tali) hakkında ilk 
sualime verdiği cevap bu idi. 

1925 • 1926 senelerinde, her gün, 
Gretayı görüyor, ve onunla konuşuyor 
dum. Buna rağmen Greta ile ilk tanış 
tığım gün kendbiile ne kadar yabancı 
idisem, bugün de biribirimize o kadar 
yabancıyız. Greta devam etti: 

- "Sizin iyi tali dediğiniz, niha· 
yet nedir ki? Bu bir telfıkkiden ibaret 
tir. Bir de, bu koskoca yerde gü- dans bir boğa döğüşünü temsil eder. 

zel bir orkestra tangolar ,.e fokStrotlar Nitekim, bu hareketlerden sonra, ftr- Bazan bir hadise vukubulur, bun 
çaldığı halde oynıyan kimse yoktur. tist diz çöküp bir an durur. O zaman dan memnun oluruz. Bazan bir hıldist 
Bunu birkaç defa oranın müdürlerine seyirciler dans bitti zannederler. Hal- olur, ondan hoşlanmayız. Bunların bi· , 
sordum: buki bitmemiştir. Bu diz çöküş, boğa- rlncisine bahtiyarlık, ikincisine betbaht 

- Ne yapalım dediler halk • a- nm öldüğüne ve boğa döğüşçüsünün Irk dı·yoruz. 
.. ' ' oyn traf r 1 ak . . d" .. k .. u 

mazsa biz zorla oynatacak değiliz. ~ 1 t~e ~ :m ıçın b ~z ço -~~. n~ lkisi de doğru değil, çünkü, bu ha 
Ne yanlış düşünce, halk dans et- ış~rett ~~t· dn an sofnrad 0 anbm 

1
° umu diseler, mutlaka vuku bulacaktır. Den ~ 

.. d .. · t b" d - .1 .. b nu es ı e en za er ansı aş ar ve 
mezse mu urıye , ır egı , uç, eş on d d bunların talie göre vukubulduğuna i- · ~ 

. t . evam e er. 
tane entraıneur, ve en raıneuse tutar, • • • nanmıyorum. Bu dünya hadiı:ıat alemi ..;! t 
herkesi dansa teşvik eder. Eğer bunu T" d p h ti 1 dir. Biz, bunlardan ister memnun, is-1 ınıydr. Onun liedefi, tiyatro ve si ""..6 ~ 

ırana an sonra erez ve eye tııı'· 1, 
da yapmazsa, salıne aralarında foks- . 1. h kk b b 1 rt ter mahzun oluruz. alemine yeni unsurlar temin e J... ~f, _ ~ . sım ı o a az ve cam az ar o aya 1''"' ~ 
trot çaldıracagına, kla~i.k parçalar k n t k 1 tlst- Mesell, ben 23 sene evvel lstok- Bu hususta taliin hiçbir tesiri yo ~ ... I ·1 ÇT ıyor. u rup ço an aşmış ar ~ır L.-· 
çaldırır. . . . lerden teşekkül ediyor. Onların yaptık holm şehrinde doğdum. Bunda taliin Mesela Nil Aster, ben 17 rB> ,., "\t 

Fakat, ne dıyelım, anlıyan kım, so- !arı el çabukluklarını anlatmak kabil ne kerameti var? Sonra orta boylu, or bir kız iken, lstokholm tiyattoS
0 

tcC 
ran kim. Memlekette (bir) olmanın ver değildir. Gözle takip edilemiyecek ka- ta vücutlu bir kadın olmaklığım bir ta başlıca adamlarından biri idi. 'fi ~· G 
diği cesaretle, Taksim gibi güzel lıir dar bir zamanda insanı 0 kadar çok U eseri sayılabilir mi? Yahut gözleri- Stiller, bir kaşif olsa, onu dil ,ı' lt 
bahçede müstecirleri sadece pis bryık şeylerle me!l.gul etmesini biliyorlar ki min, mavi, yeşil bir renkte olmasında fetmesi icap ederdi. Halbuki Nil ;. ~" 
garsonlara hesap toplatmasınr öğret- bu oyun içi~ yalnız seyredilebilir, anla tali namına ne vardır? Holivuda. ):eni. g~lmiştir •. w. erlt, ~ 
miş. Bakınız burada emsa1sizairler. sılmaz n anlatılamaz bir oyun diyebi- İhtimal ki, İsveçin dram akademi- Temsılıne ıştırak ettıgım eS .. ~ 
Daha oyun bitmeden, ve siz garsonu liriz. sinde tahsil görmemi, çok talili oldu hi~birinde tesadüf veya tali .Y0 ıff I 
çağırmadan, başmıza dikilerler ve • • • ğuma hamledeceksiniz. Halbuki öyle Bunların hepsi dikkatle düşüniıl~) f 
kaçacnkmışsınrz gibi, bu şehrih en bi- Perde kapanınca müzik evvelce ba değil. Belki tiyatroya hizmet etmi:; ol- lerdir. tik eserim olan (Sağan~1'~i 
rinci sınıf lüks bahçesinde, hesap pus lozlarda ve salaş tiyatrolarında çalı- saydım, bu böyle olurdu. Şimdiye ka- şa gitmedi~i zaman, bunu taJıh~,ıl 
lasrnı yarı zorla size ödetirler. nan, tara tiri tara ra ra-ra ra-ra diye.. dar bu böyle olmadı. sayanlar olmuştu. İkinci eseriın d•rl 

Bir taraftan medeni bir yer olmak ve bazı adi kimseler tarafından ta Ben akademide tahsil ederken J\fo. (Şeytani kadın} daha sonra oy~~ if. 
iddiasında bulunan bu eğlence yerin- mamen adi surette nazmedilmiş bir ha-~-------------- ritz Stillerin, dedikleri gibi, beni keş- (~e~.vet ~e şeytan} un~·anlı ~serı ~ 
de, insan, dairede jurnal imzalar gibi vayı çalarak o gecelik artık Taksim fetmesini, çok iyi bir tali eseri sayan· buy~~ hır rağb~~ ~em.ın ettı. O $o~ 
srlm'ltı içinde kalır. bahçesinde oturmak imkanının kalma- Marguerlte Churchlll Fox lar olmuştur. Den bunu da kabul etmi lloln.ut, ~u eseıı 1~~ıe cde_n, (u s~f' 

* * • dığını ilan eder. Ve eğer siz de (Şehri şirketinin en sporcu artla• yorum. Stiller beni keşfetmese de ben Brovın} ın çok talılı o1dugum ) ' 
Tirana İspanyol dansları oynıyan dilarayı İstanbul} da bir dans etmek tldlr. Gelecek mevsim onu gene san'atka; olacaktım. Siz. belki, di. Halbuki, .<ŞehYCt , .e şeytn~ f 

kıymetli bir artisttir. Bir kelime ile isterseniz, pılıyı prrtryı toplayıp, Gar- bir kaç flllmde bedent Stillerin, bendeki san'at kahilivetini muvaffakıyctı, son derece yoruc 
söylemek icap ederse. T!:a::rnnın san'at denbara gitmek mecburiyetinde kalır-ı kabiliyetlerini gösterirken keşfettiğini, bunun da bir tali es~ri ol retlerin mahsulü idi. e~I 
kabili,,·eti mükemmeldir. lspam.:·ol clans sınız.. 1 1 dugvunu sö,_·liyeceksiniz. Fakat bunu da Hakiknten Greta Garbo, (Ş ~ seyredeceı z. 
lan, tekrar edelim, bizim kanımııa en la. kabul etmiyorum. Stiller, bir iş ada- Alt tarafı 8 inci sayıfadaJ 



Son Muvalf akiyetten Sonra Yabancılar la Temas 
c-------------------------ı 

, ________________________ ..._ _________ J 

l'ürk futbolü Yunan futbolüne faik 1 Ayntraht yarın oynıyor 
:~t kısım Yunanlılar son mağlôbiyetlerden sonra böyle Fakat bu mutavassıt Alman takımil-e 
Utiinüyorlar. Fakat bu hakikati kabul etmiyenler var •• yapılacak maç bize ne kazandıraca 

Pi \' Utıanistan şampiyonu "Olim
t:•kos,, takımının F enerbahçe 

111 ~ ~alatasaray takımlarımıza 
~glubiyetlerinin akisleri Yuna• 
'i tanda hala devam etmektedir. 
d~tıan fampiyonu Atinaya dön· 
d ten sonra İstanbul maçlann· 
ı • hazır bulunmuş olan Yunan 

111•z~telerinin spor muhabirleri 
~glübiyetleri hazmetmemiş olan 

111bi efkirı tatmin için uzun 
~riya.tta bulundular; Bu neıri
'et Atınanın en mühim iki ga
( t~f olan ( Eleftron Vima ) ve 
'" dteros Antropos ) gazeteleri 
ror .... h ·1 · d -.._k •uU arrır erı arasın a mu· 
~ •ıayı mücip oldu. Bu müna
~~llın mevzuu şudur: Yunan 
ı.;d olu hakikaten Türk futbo
lı.ııd en dun mudur? Yoksa istan-
'' a alınan neticeler bazı esbap 
ı.,..:vanıi} doiayısile mi Yunanlı-

aleybine çıkmıştır? 
L_ (~lefteron Vima) spor mu
'!'trı · 
Ouın'1• bilhassa Galatasaraya, 
~ Pıyakosa faik olduğunu ka-
lı ettiği halde (Elefteros An
flt0~0s) spor muharriri B. Ge
'ı:Ye " Olimpiyakos ,, un biç 
k11 •ısa Türk takımları ile aynı 
ttJ·Vette olduğunu ileri sürmek-

ır. 

~tı llu münakaşalar hakkında o
oı Yllcularımıza bir fikir vermiş 
~,ltıak için "Elefteros Antropos,, 
td~ttesinin bir yazısını tercüme 

'l'or•ıı. 

~~~harrir diyor ki: 
tııı Urkiye-Yunan futbol maçla
iıı a dair evvelce yazmış oldu
~t: ~ki mektubumda mağlubi
~ibb:rırnizin sebeplerini spor mu
bit 1 okuyucularımıza mufassal 
İ~in burette anlatmış olduğum 
•ttı U rnevzua avdet etmek fır-
~Ot;ı bulacağımı. tahmin etmi
t.ııb uın. Fakat bır arkadaşın Is-
1,t Ulda 110limpiyakos,, un Ga. 
llııaaaraya mağlüp olmasının takı
•ııı~zın rakibininkinden dun bir 
ti 1• a olmasından tevellüt etti-

tıı y .. . b .. 
~Oı· azması uzerıne ugun 
~ lllJpiyakos,,un lstanbulda oy
llı~ış olduğu maçlarla tekrar 
di" illi olmıya mecburiyet hisse-
"oruın 

hiç ~tkadaşımız bu mütalaasile 

~§' Zahrnet çekmeden· • tıpkı 
~llklbet gibi -, Türklerin bütün 
•~fı ~tılılar arasmda futbolde ön 
ı .. •şgal ettiklerini geçen pazar
_":lı g·· 
ktr b·Unkü nüshasında nümayiş-
eıCQ ır surette kaydeden dost 
~ ~huriyet,, gazetesile hem fi
"-ıı 0 

arak Tiirk futbolünün Yu
lıınu ~tbolünden yüksek buldu
~t}'fj ıfade etmektedir. Fakat bu 

~Yl y:~ ~illi izzeti nefsimizi dar
~U tdıgı için değil, bu münasc
~bi e futbol maçlarındaki mağ-
111._ Yetterirnizden geriliğimizi id
)ttj e!rnek ve yahut bu mağlubi-
11. llıııj 1 . . . 1 w 
"'it genç erımızın cansız ıgı-

f~d::. gevşekliğine atfeylemek 
~f •Zdir - ve fakat vukuatla 
~d dkabul etmediği ve mantık 
1~iıı ~ u dahilinde bulunmadığı 
~Gı> aha az doğr.udur. 

he Yok ki her kesin bir me• 

! arını mağllıp eden bir Galatasuay t 
kımının hariçte ve dahildeki tesiri il 
Almanyanın üçüncü sınıf bir takrmın 
- kazara dahi olsa - mağlüp olan G 
latasarayın te iri çok daha ba~kadır. 

Birinci tesir memleket sporu içi 
ne kadar faydah ise ikinci tesir de 
kadar zararlıdır. 

Ve bizim gibi futbolün çok tatl 
ve acı neticelerini tatmış olanlar b 
faide ,.e zararları da o kadar yakında 
tanımış bulunmaktadırlar. 

927 • 928 senelerinde başlryan acı 
lıkların doğurduğu en büyük zara 
- ki halkın bu spordan yüz çevirmes 
idi - üç senede güçlükle gidermiş bu 
lunuyoruz. 

Olimpiyakosun şehrimizde yaptıAt maçlardan bir hatıra: maçtan eve] Fener ile beraber 

Halbuki son zamanlarda getirtti 
ğimiz iki taı~n karşı aldığımız netic 
lerle senelere sığdıramzyacağımız bi 
propagandanın kavuşamıyacağrz i 
tesirlerini çok kısa bir zamanda idr 

sele hakkmda mütalea yürütme
si kendi hakkıdır. Ancak umu
mi efkarın hakikati ö~renmek 
istediği bir sırada hazan bir fik
ri ve bazen da diğerini neşret
mek hiç de doğru değildir. Zira 
muharrir arkadaşın ilk Türk-Yu
nan maçından sonra yazdığı gi
bi ya 'ı ürk futbo!ü Yunan fut
bolünden yüksek değildir veya
hut ta bilahara ikinci Türk-Yu-
nan maçmdau sonra pek şedit 
bir surette izah ettiği gibi Türk 
fotbolii _yuaaa lutbolanaen yllk
sektir. 

Bunların ikisi de bir arada 
olamaz. Kendisi hesabına esefle 
kaydetmek lazımdır ki mumaileyh 
evvelce yazdığını tekzip ederek 
Türk fotbo!üne faikiyet atfeden 
ikinci mektubun:la «Ülimpiya
kos»un muhacim hattının ve 
merkez muavininin ikinci maçta 
iyi oynadığını itiraf ediyor. Yani 
kendisi gayet açık olarak anlat
mak istiyor ki 110limpiyakos,,un 
ikinci mağlubiyetine sebep mu
hacim hattının teknik itibarile 
fena oyunu idi. Bu suretle mu
harrir arkadaş istemeden ikinci 
maçta ela iyi oynamadığımızı ka
bul ediyor. Bu ifadesinde, iyi oy
namış olduğdmuz takdirde ilk 
maç için yazdığı makalede kul
landığı kendi tabiri ile (netice
nin baska türlü) olacağını ve 
binnetice Türk futbolünün Yu
nan futbolünden yüksek olduğu
nunun anlaşılmış bulunmıyacağını 
tasrih etmektedir. 

Unutmıyalım ki Fener bahçe 
lstanbul şampiyonu olmamakla 
beraber Galatasarayla müsavi 
kuvvettedir. Maalesef ve yahut 
bereket versin ki hakikat evvelce 
vazifemiz icabı yazmış olduğu
muz: gibi tamamile bu merkezde 
dir. 

iki oyunda da iyi oynıyamadık. 
Başka türlü olamayacağı ıçın 
ikisinde de kaybettik. Rakip 
takılmların faikıyetleri iddiaları 
oldukça fantezisttir. 

(. Elefteros Antropos ) gazetesi 
yazısına şu fıkra ile nihayet 
vermektedir: 

« Eğer "Olimpiyakos., ve uPana· 
tinaikos,, takımı iki ay evvel 
lstanbula gitmiı olsalardı netice-

Ayntraht oyuncularından bır gurup etmiş bulunduk. 

Şii t &.•açları 1931 ı-;enesi İstanbul şampiyo::.u Bun~u memleket futbolü ile ~a~ın: 
.iY~ Galatasaray takımı yann Tak- dan alakadar olanlarımız daha ıyı bı-

sim stadyumunda Laypzig şeh- liler. Leviskiye magllıbiyetten sonra 
yarın Ayntraht ma- rinin Ayntraht takımı ile kar Sırp ve Yun~n ta~ımlaı:_ının meml~~e. 

d ı ı k şılaşacaktır. Bütün bir sene yer- te gel ecelden şayı oldugu zaman ;) e-
çın an eve yapı aca li ve ecnebi takrmlarla yaptığı mnç- ni bir hezimete ve hatta rezalete mi 

Ecnebi maçlar dolayısile şilt ıarın neticesini umumiyetle lehine çe hazırlandığımız,, etraftan sorulmakta 
maçlan tehir ediliyordu. Futbol ~·!re.n. Ga1.atasa_ray. ta.kımımız m~mle~~ idi. .. .. . . 
heyeti bu maçla t birini mü- tımızın bıhakkın ıftrhar edebılccegı Çok şukur kı bu hezımetler olmadı. 

· .. d'w• r~n. eh kun·etli takımlardan biridir. Yok~a ''demedik mi? biz demedik miy. 
naslıp glorme 1

1
&1 ıçın er ne ksu- Balkan futbolündeki mevkiimizi dik,, ler başlıyacaktı. 

ret e o urs-ı o sun devamına a- · · l d • 
. . yenıden kunetlendıren son ma~ ar an işte Antraht takımının gelmesıle 

rar vermıştır. Yarın Galatasara~r sonra Almanyanın ü~üncü sınıf takım bütün bu ihtimaller bir slnema şeridi 
Alman takımı ile karşılaşmadan larından birisi olan böyle bir ekip ile gibi gözümüzün önünden gesti gitti. 
evel şilt maçlarını da seyredece- karşılaşmamızın futbol hayatımıza ">'e- Bereket versin ki .. bugün dünden 
ğiz. ni hiçbir tesiri olamıyacağı :. üphcsiz. daha emin olarak takımlarımızın bu 

ilk karşılaşma istanb ı or _ dir. takıma kar~ı iyi netice alabilecekleri· 
A ti I d u spk Balkanlarda oyunumuz ve kudrc- nj ümit ediyoruz. Umit değil bekliyor 

na 0 u arasın _a yapılaca tır. timiz taayyün etmiştir. Ve Balkan ya ve hatta istiyoruz. 
Bu. çarpışm~da ıstanbul s~o~un rnnadasında mevcudiyetini hissettir- Yukarda işaret eylediğimiz veçhile 
gahp gelmesı daha kuvvetlıdır. mi~tir. bu gibi hareketlerden çok kaçınmalı-

ikinci şilt maçı Fener bahçe - Biz futbolümüzdeki terakkini~ yız. llcr şeyde olduğu gibi futbolde de 
Süleymaniye maçıdır. Bunda da Balkanlardan merkezi Anup:ıya, dog- terakki iyi \ "C kudretli hasımlarla kar 
Fenerbabçenin galibiyeti muhak- ru istikamet tutmasını te_min etmeliyiz: ~ılaşmakla temin edilebilir. Böyle ha-
k k "b"d" Asıl "h' Bu terakki ise merkezı Anupadakı ı::ımlara ltarşı maglübiyet acı dahi olsa a gı ı ır. mu ım maç .. k 1 1 · \1 · 

'k me"kııni ~oktan ·ay >e· Y cmış • man- zehirli olmaz. Hakıki kudreti. 
Vefa - Beşı taş arasında olacak- yanın üçüncii sınıf takımlarile yapıla· rrİizden aşağı takımlarla karşılaşma-
tır. cak maçlarla temin edilemez. mızın netke3i kazan~ hile olsa futbolü 

Bu maç için şimdiden bir tah- Bu maçlar hakikatte tnkımlarımıza ~·e müz yeni bir şey temin edemiyecek fa 
minde bulunmak kabil değildir... ni hiçbir şcykazandırmıyacaktır. çünl· ü kat kü<;ük bir ihtimal dahilinde bile ol 
Çünkü her iki takımın kuvveti Ayntraht takımını yenmekle takımları sa neticenin aksi olması vaki olacak 
bemen hemen yekdiğerine mü- mız kazanmış oldukları şerefe çok bir mağl(ıbiyct acılığını çok derinden his-

~ey ilave edemiyeceklerdir. Fakat ye- scttirecek \'e zehirlerini uzun bir müd 
savidir... Pazar günü de Galata- niJdikleri takdirde ~hretlerinden ve det yara halinde taşınmak üzere futbo 
saray - Kumkapı ile çarpışacak- yeniden yeniye yayılan şöhretlerinden lümüzün üzerine dökecektir. 
tır. Bunda da Galatasarayın gali- çok şeyler kaybedeceklerdir. . Jste 0 zaman yeniden gevşeklik-
biyetine muhakkak nazarile ba- Yunanistan ,.e Ilelgrat şampıyon· yenicl~n kırıldık •. \"C birkaç .::ene için .• 
k B• k h ft ırıııı1111111111111ııırııın1111111111111ıııı111111111111111 •• •• 
ılabilir. ır aç a a sonra şilt . d dı'r Kuvvetli Tiirk ta- karşılıklı kırgınlık başlryacaktır çunku 

• sevıye e · ~ • . k d d"k maçlarının neticesı taayyün edecek kımlan Yunanistana gelip maç her maglubıyett~n1 so~dra çı .~n ~ .' 'b°: 
demektir. Bu hafta galip gelen tıkları zaman herhalde bizim dularla futbolcu er, ı arecı er .• mrı ı 
takımlar Dömifinal maçları yapa- ::eımlaran Istanbulda uğrıyabilc- irine girer Ye bir müddet kızgın ''eya 
cak ayın yirmi altısında da Final cekleri mağlübiyetlerden dah:ı dargm dururlar.,, 

• "' * maçı yapılacaktır. Bakalım Şildi muhakkak surette mağ:up edile-
kim kazanacak? ceklerdir. Bütün bunları Türk 

ı ııııııııııııııııııııııııııııııuııııı ııııııııııııııı ııınır futbolüniin kıymeti hakkında 

de eminim ki bambaşka olacaktı. doğru bir fikir vermek ve haki-
0 vakıt muhakkaktır ki Türkler kati (!) tebaruz ettirmek ıçın 
ne mühim bir harp kazanmış yazdım. Bir, iki ay sonra üç lrn
kadar nümayiş yapmış olacaklar lubümüznn muhtelitinin lstanbula 
ve ne de bu sporda Balkanlılar seyahati mevzuu bahsolduğu bu 
arasında birjncilik iddia edecek- sırada futbo!ümüzün Türk futbo-
lerdi. (!)» )ünden dun olduğu hakkında 

Kanaatince Türk futbolünün tamim edilen intibaı izalr. etme-
takımımızm talisiz oyunları kar- mek büyük bir hata o~urdu. 
şısında elde ettiği neticeler ken- "Üç talm.Hmızın en giizide 
di faikıyetini gayrı kabili itiraz oyuncularından müteşekkil ve iyi 
bir surette iddia ettirecek suret- antrene edilmiş bir muhtelit ta-
te yükselmemiş olduğunu göster- kımımız revanş maçlarında rnu-
miştir. Muhald a \tır ki mühim vaffakıyet yolunda büyiık müş-
terakki hatvelerı atmıştır. Fakat kü 'ata uğramıyacağı ve oradaki 
umumi vaziyeti itibarile Yunan Yunanlıları (Ru'lı 1arı o!acak) ta-
futbolünden dun demiye!im am- mamile tatmin edecek bir netice 
ma futbolümüzle aynı kuvvet ve alacağını tahmin ediyoruz.,. 

Yarın, Galatasaray 1931 senesi 
, İstanbul ı;;ampiyonu olarak birinci ma. 
! ı;ını yapmaktadır. Uu suretle haziran 
ayı futbol derecelerinde Ye kadroların 
da da tahanüller gösternek nıali se
ne ~illi futbol senesinin de başı olmuş 
ve Gn!atasaray takımı ıs:n haziranın. 

dan itibaren hir sene -- gelecek lik 
maçlarının neticesine kadar İstanbul 

şampiyonu olmu~tur. Bu suretle Gala
tasaray takımı yeni senenin yeni un-

1 

vanile ili, maçını bir iki takrmla yapa
caktır. Bu maçın kendisi için ha),rlı 
bir başlangıç temin edecek şekilde bu
'un masını \'C laypjihli takıma 

Jstanbul şampiyon takımının İyi ve 
candan oyununu göstermesini temenni 
ederiz. Gelen takım yukarıda da söy. 
lediğimiz gibi şöhretli bir takım d&
ğildir. Ve Galatasarayın üç golle yen 
diği Ileogrndi,kiye beş ild yenilmiştir. 
Fakat Leviskiyi de yenmiştir. Deme)[ 

(Lütf cn sayıfayı çeviriniz). 
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100 de 100 Aşk 
Y·

,,.. fcr11ecce -14-

ı · çec 0.. at lo.tta MOMO 1pmu A•trikıh m dphll11 1salll nB-.aaelnidır. 
l&l ikı kısan 111eJm yüzdt }Qı W.hanır • @• ıu 11hbıc • qkoldutunı nuaran -

Gidip alslnle BrodqJin ••eski, en - Peki •mıııa.. Mt1eli (Jaa 1>'4rk)? tu••• ye • kaba kofttlıacU.U Viki· - Bu da kim, bu iaipıde bir dansöz 
1' klalm. ttnnmyorum. Hanıf tiyatroda p.lıfl• 

Vild a.rtlatltrla koetl•ltrlai diker 1or, yoksa Bbıema mı 1•1nyor7 
ao4 ı Fakat dtftUnUyoru1a da Vikiyt ~ 

" dt41 a ppa • 1 U k" .• hak veriyorum. Esasen ne dqUndüi~ 
- VllbtUtnltn ~ MIR ~fi mil anlıyor ve ıunlan söylüyor: 

U. Mr ....... lae1ttıa4e, 11 " - Sen'atkAr kadınlar, qkJ çok• 
..,.ır, li"70nia bir .... bldtldl\n ftrler. 
.... ra bunlann ayısı altıya iner. Bir Bir sflk6t. 

... aı.a IMrl ~ taneei nleair, öte- - Bu çok eflenlrl~r 4t111ek defil• 
idi• .,..malda devam ederler ve Uç dir. 
bülre kalır. Fakat lyle haklreler ki.. B ı r..3kAleme lmperial tiyatrosu-

- Vlld, fasla ileri sldlyorıu11uz. nan "qllalerlnde olu7qr, Blr ıas .~ 
..,.ıMllMllliııtU•~M• taae de )'il• 

- Yıl•ıı bakire mi kalır! 
ftf ters ten baktıktan sonra: 
- s.a•aı .ahibl olan bir kadıntn 

.... re olmak ihtimali olur mu hiç? 

- Haydi şırfıntrlar.. (Amerikalı 
genç kız) ın şeref tablosq oynuaeq, 
hazırlanın. 

• • • Bir ete fena olmuş danaöıler var· 
dır. 

111 ı wwıu11111m:u::ır.:r.:::m:==rm Bunların ayısı çok değildir. Fakat 
Greta Garbo ile sukuuarı müthiştir. 

Bazı sinema filmlerinde bir ırtc• Mülakat nin kabahatini çeken, sokaklarda si· 
rttnen, herkes tarafından tahkir ecli • 

( Otwıfı sinema 1ayıfamı:ıd41 len, ıllhayet Hudson neJtrine ka14mp 
" ..,ıan> .. rini oynadıktan sonra kendini atan kızlar görür: 
llUıüa& mecburiyetinde kalmııtı. - Hiç olur mu 1 
...... rlar baaa Uiı1UA rösteriyorlardı. Diye gUler, geçeriz. 
.... U.iiııe, Grttayı ~alııtınn Bu yalan defildir. 
.. .,..,.... mlldtlrü oau ziyaret et- Amerikada, kadın, dünyanın hiç-
.......... baftada 7etmi1 isterlin bir yerinde olmı;yan kanunlarla mu· 
te.ıa td• mukavelefi arttırmak o- hafaza edilir. Fakat kanaıılar, onu, bi
U oa •ı.lial &ulin eden bir mukavele ma;yeye ihtiyaçtan olmadılt za1Nn IQU 

m•l•lfı h• UJld• Grtta Gubo, -;ok hafaza eder. Bir düıtU mil? biUL e
~meden, ..... &lal kuanmıttı. tice 81UmdUr. Bu ölümün de ktm"JI 

Greta Garhol9un tllli hakkındaki rahatsız etmemesi lbımdır. 
fttirlerl habıı mı! Za11netmiyoruı. Baıına bir sürü polis, papas, bl· 
Ctnkl onan ·~ baftacla yil"IQi ister- khn toplamadan cil•bilenler, keadileri
iia Pıaamak ile 1edl 7ilı '8terlin ka· nt mes'ut addederler. lnsaa alpkhtı· 
.. .ak afuında fark yotQr, 011q11 ea mn bu 8'fil orduu, zavallı blettnye 
tndlll terler, pahalı olaıılardtr. l(en- hücumda tereddüt etıpeıler. Babam: 
•14 .,s ınee ve pek nazik elblşelerden - Git, sefiJ, ~n benim kızım deiil· 
aefret eder ve hiç bir mücevher parça sin, 
• takma. En sevdiği elbiseler sgor el diye kovar. Ve kız sokakta kalır. 
"-imdir. Greta Garbo, erkek gibi yU AvrupMla biz, biylelerine acınz. 
rlr " erkek ıfbl ytfzer. Amerikada aslL ~oeağu keltula11da 

C'rkek denecek d'recede mahcup o bir anaeyf, hi~Mr otel kaltal etmez. 
Ju Gret&w &fDI derecede mukteslttir. Amel'Ülıda bu THiyette 1'adınlar 
Grett. it barldndekl vaktinin büy~ içia bir tek ha7ır mUessuesi J4tqr, 
•ııruaı •ealı kenan11da, ufuktan tema ~kınıı ne yaparlar. Ka•ınntıı, 

n ... ~amlar berinde çocuklar ile çocqfu ile bir kenara sıfınnnştJr. :Uir .,...1. seçtrir. gün iki tane deve gibi kadın gelir ve 
111,Uilec)'f çok milke11u11el konuşan ona sorarlar: 

11"1. \ftUı bir llonapn film vücude - erede çoeatunuz? 
par..•l,Ur. Yakında onun böyle bir - işte. 
....S 11eklt11ir - Ona nasıl bakıyorsqnus. 

ı , , , ... • .. -·-·-·-··................. Ve onu uzaktan uıaja takip rtmfş 
•••• 1Q. Galatasaray iyi bir oyun olan bu kadınlar, cevap bile VfnPf
la .. takımı ~- farkb bir netfce ne den: 
,....ı&. Pakat yenilmesi de gayri - Çocafa iyi bakılmıyor. Veriniz 
lılltn .... 141!1'. de ona biz rntieMesemizde ltakahm. 

Ola•• kfıadfr Jd Galatasarayın şam- Oi)·erek bir polis çatınrlar •e an-
......... tea'tt edeeek olan bu naıı~ nesinin feryatlarına ~kmadan eau 

9'11. -.1'111111hlırm çanla başla o)·· maht<emeye ıürüklerler. Hi.ldm, bir 
..,.,. ,aretlerinJ Alman ellerinde Amerikalı ~ocuğun ~fil ohn~11na ta
NattınCll& Mr •tUııe almJlanıu can hammül edemez, çoçu~una 111 bakıaa· 
n ....... Wfyoruz-. ıdığı için anneyi bir sene hapse atar ve 

S. Cemal çocuju elinden alırlar. 
(BitmedlJ 

lllkl1• 
1 AdUJ• Haberleri 1 
Komünistlerin 

karan Gklerlal ~tı. Heıqen yatakU.. fır- Yürildil. ltl'btm ....... 
la4'c. S..* kaçtı? bilmlyoıdQ. Evde sa. Acaba kzı ayni vaziyette 

Enelce m.hkGM oluM•~• at hulaamaaıaa kat'iyy.. tahammül miydi? Akit iN• ihü .. ı e1111 
itil' kıa111111111 eenlan lndlrlllll, edemezdi. 011a öyle geUrordu ki saati diriyordu. ' 

bir k .. ~, be111 .. etti • ~lq ti~, vakt.._l Urenmek arzu· - H~ydi ca?ı~, girsene~ 
lataabul agır eeaa mab~emNt, sunu tatmiq edeç~ii için f'enadır. Sa· Girda. Manükur kız, m 

Jc090aietlik tah•iltAh ile 111a1111111 ati bilip de ne yapacak? Hiç?.. turmuş, terütaze, bir D\\İfterlJ 
Ha .. n Ali B. ve arkad•tlannın Zaten, saat... e\·ct saat .. (),f. kür fl\JtfW• ve Jtiliipftk kGtl 
müakeaaqini teawyfıtltQ MlıMll .AY11aya bıtkı, S~•lı vardı. Gidip lardr. 
bltirmittfr. jiletini hazırladı. Fakat tam tıraşa Fena halde canı sıkıldı. Ti 

Te111yiı mabke1Dcsi, e9'elcc -.ıı1a..tı 11•an aklına berber d\lk· •••an ''""· llerber, •~ 
rU k ldd la ilik kl111 ıeı•ı •u1'41u. lt!Yler slylUyordu. Dtnlem 

" ea ararı, m e mum Qıerbe; 4QWaıa4a .güzel bif 111"'9 "''"'' el'1Q.k Ü'1t _.," 
mQD\Ql}ar•a Nida" IMlll&ın~ nlktlr kız vardı. Birkaç gfln evvel sa- meğe karar verdi. Tam kapı)'! • 
ceza kanununun 146 ıncı maddesı atin farkında olmadığı için erkenden ri aireeett ur.a. ~ ...W 
dellletile 171 inci maddesinin IGkaia çık••ı ve tirat ohaaia aiıtiii nt1' bir 1'a_.., e~Ui• drdiı 
tatbiki talebim-. ,.thlla• d•lr vakit. ... nar kıaa, •eeeden kalma 8u e~ldik acaba kJJaiılcUT " 
ubaln mucil:ae ıikrtdil_...t ltanf 1Jılr 1Ulle, ..... n l\alelt ınleri gibi oı.-u,ıu. Kapı11 ~ızlı stli 
m•aaalırtlu Zi •claa NW1ret •• tüıq kıfarak sU1tll"11ni1 yor· dU, ka1t>etıııiyelim 4in lıa* 
ve C..... ulden!da ba11 b-... ''"' '"'' ktl h•lil• ltfala bqına ıoldi· Ki,e)'I dlntfnce ayni eteklilfa at. 

tut IOl'UI 1 •• -~ llal d1'1111Ut vo 11rt11u•ın kaaaç• libl btr evden ıtrerkew fa~e•eMl 
.. ...., 

0
"'"' bir etrt1uıı settiihd duymqta, .Evla öniia• ı.ıtp baktı. Bh' 

....W '"*talarcla• &o...- oı•tp oaı Jiftt ılnatk laı.41. Bel· le .... ~ir ev. Her ne bMziJtll 
Mablc-.. ftrdili 10a bnrcla. ki )'lat .,.ı •tlphe• hiali ta•ablllr. Şq far\lıtı ki kıpJNDda ( 

lllUllUDlarclaa HUia AU a.,ı. J'üM .. ı ~T. Svde .. ı 14* kL. lar) df7t bir ı•vlı• nr. 
E.la ft Re .. la hareketleri 8* ... tl••t uat l&u• ot.la. Hı"I Tereddüt etmeden bJMJI 
alelade pro,.taatl• olchala lra,. 1& d .... eehr! Bul ya kQ~Bk tiyar bir kadı11 açtı. Bu o • 
dlle 146 aaa •dd• tle!lletlle "'1 • kJatıldarT ftldL 
171 laci •aclcl.,t '1JN~ Za ... L Saatt 1'UM olllette - Kimi latlyenunaaT 
turib ıtmlf " ............ ı. l)'t4'1r.. ..... - a.-rada lltnl* octalar 
oı..ı.r.m haki.nada .ı.ac1ıt ..- S.clanıu t&rallaÖa t•rla•ı. Ka4ın tıraıh "' ~ıa11 

'"" - N111l olta. •lfo ... 11, herller•ı ta mıf, ppkası elinde •Qtn ba 
belli UJ•r•k JJS lacl ...td.. nfaCÜ)ar, JUH"'8•ı eHrjJ ve vakit tereddfltle baktı: 
IÜll ikt•cl fıkr•11n• flr• ~ lıayltetmiyeltm. Memleketin enerjiye, - Oda, kiralandı. 
sene hapislerine karar vennııtlr. hem her ferdinin en kUçiik enerjisine Diye ceftp nnlL Ka11 
Evvelce bu maddenin birtoci bile .illtlraeı var. Dil• bir la*tPltakale- c11111 etmişti. Bir pyler •yle 
fıkrası tatbik edılmlf, lkifer de ok\ldaındq. v~t iae nt\kittir. Met- re ikıa icertlea ltn ... c 
seneye mahk6m ole11uşlarda. ~ hur dz.. ... A._.,, d"i, ae ıaaaa 
... eııl•yh, a•b•• mllNlceıae Sokakta ytfrttyordq. Erkeq olup dı? __._. 
aetieeainde cezalanndan birer olmadJlıaı 1treamek için etrafına ba· Ve etekll1' ıirtl"dU. a.a JllJ-: 
sene indirUmlttlr. ilk mubake- kınıyordu. lja sıı.a •ükklnında bir şında fakat pyeı citkm bll' 
mede iki ııaı hapae mahirim ua& nrtlı ki kapıdaa ıeterkon ıörü- Şimdi kapıdıa duruyor, clave&Wt 
edilen Calİllaill, 1eoiclea ,apale• nir, her saıua oraya bNardı. Yine - Buyurun, cllyerda, .ızt 
tetkikat Dzerine laadiae do itti- ayni •oretl• ... tı liren•ek için kaffl yim. 

• ~ • kaldınnıa geçti, dilkkAnın önünden Je- lhtlyann demillkf slzflal rakı 16rtlle111ellllfl ber-~ti kartf· çerten baktı. Fakat tam q sırada ka· ederek onu tenledl: 
laıbnJIDJflar. pıda iki kiti durayorclu, aati gireme- - Made"' ld twtal••f.. 

Eskiden birer .e11eye 9ı1abk6m dl. içeriye rfrlp bakmak letedl. Garip Kulnlannı lkl kad .... u 
edilenlerden Halit, ilmail, Zi· bir itli tanı bu harekeUen alıkoydu. leri seli19rd~ Eve d&ultL 
ya, Nusret de bAdlse Ue allka· Utaaıaaya yakın bir hi&. Kapısını bu sefer katı bir 

rtllem e - -Şukl _ft Y,Jqr, 4.IYI. d~ilJıclU, ile açmıtır. Iceriye JircU •fi 
E u e 1 e saate~tdnalinl lşrftiaaz '11 .. vurmatt istedi, muuvemet 

k 101. lftiill'fftMn'Jflit"h'Yllnt'"'BIKa lllt Zorladı ve bu aralık •7Bkl• 
haJde haber Yermeme ten . IDCI çUntin vaktinden çalacakmış gibi bir bincle bir kAğıt balda. Klfıt, 
mad~eye g6re mahk6m edalen hareket tellkki ıdiyerdu. altm•an •kalma, biıt vut1ette 
Mlllıre H. m alb ay' on bq yordu Aldı okudu: 
yaıaoı tolceillemiyıa k111 Nihal ikmal ettipden tabliye olu!I- c:UZını, ' 
H. aıa Qc ay hapiı ceulan, eY• ntuıt\lr. Satdettlo, Şllkrü, Fa1z, Gflldint, ,,_,,, dı .,,,, -. 
volce mabk6mi1•tleri olmadıtan• Fuat B. lerin murakabede ~bmal- iun Dmldi ile geld~ Nı ,,_.ti 
daa. tecil olanmuftw. lerl ubit olmamıtt beraet etmit· '""' l/ldiuorum. 

M•ınun!arda-. mevlı\lf hulunup mitlerdir. 
Halef ..aet ~eni va•lfel ...... da ber•~t edenler, hemen ..,.. • ._, ..... , 

b:t bıralulauıt.r. ı.tanbvl Qçl)acQ oeıa m.-hk ... 
Çapkuı _k!•". 111•hk•'"eclel . aıui azalıiıaa terfi.sa t.yiq qlu .. 
Istanbul ıkıncı ceza mabkem"a nao mOdcfeiumuqıilik baı muıvi-

açık resim ve yaıı 1aepiaden nl Kemal ve m6ddeiumumilik 
dqlayı "Ç•plna kaı,, miıab ,.... baı mua•inliğine terfian tayin 
teti aleyhine açılan dav.,... rl'· olama mua•lalerden illmat dal
yetine batlamattar. rui mGdOrl Hikmet beyler, diba 

Meı'ul 91Gdtır Man•t Hau.aı 8., Y•ai vaıifeleri~t .b~~f!J"lardar. 
bunlann açık refiaa ve yeıı •- lttubul aclli1_"11U1ı akı kı~111et .. 
• · , k A li rtlkull olan Ke1Dal ve Hıkınet 

hiyetinde o.macbp... •aaeo Y· beyle"' yeni vaz{fcl~rinde de 
rupa mecmualamıdatQ ılındljım, muvalf~luyet temenni ederİE. 
kasmen de evvdce mtipr ecl•11 Maaa• 111 .. ... Mkl dav••• 
0
Papatan.. miıall pıeteabadea Birkaç HBe effel, dokt~r Şe-

iktibas olqndujvau '6ylı11dftir, fik lilloO B. ve aıkadaf18Rmn 
Baa ecnebi mectnu•lar•ı •o "Pa· 111u~a.~••'4i .._sın~• JQemlcket 
paıan nG•lıal•'ı totkik edil· hır•~~de b"111qd1J11Pd•n •lo 

'' • . geçınıyerek ıır•be._ Oç •Y bap!~ 
11Jek Dzere mabkoga,ye vcrılm11· mahk6m edilen konatmiıUik tab-
tll'MDddeiumumi Ahmet MubUı rikttile maınu._ Haşan Ali B.' 

. • ltu e8ld meseleden dolayı da 
8. , baQları tetkı~ tth~t~Q ~P~• din atweeza mahllemuinde vı-
mllt11l"8ım .Oybyc~epn bddlf't uhea mu ... k••• edilmif, clava 
mif, mubakeJAe hııaranna qp •ı· H•l'9 ıeomMiDe tabi ılrll· 
kizisıci ,Onll taıt oa bire bU'ı· •OttQr. 
kılfllıtbr, Tama,vr k'"hnca 
Ko111IHr "'"•wtnl Çe .... ı Ef. Gaıaue yokut1Jnd4 wubur 

1118hkl111 oldu kırmak meaeJesınaen çıkan kav· 
Iıtanbul ağır ceza mablremeai, gş neticesinde berber is1PRlll 

cllrdOnal fUH komiser muaTfn· llclOrmekle maanun _R&stem, dtiq 

litfade ltulu11duju aırada ihtllAs· aiı•ces~ •h•hkemes~L'!_e6:8.~1~' 1 "f . .,.,, ıgar apae IPillla .,. 
tan maınua Ceata c. • aıa, •a· i tir 
ıakabecle ibmald•n marnun bu· "' ~~azzez •• Moflh• tt.l•r 
111aıa polis ıuhe mllciOrleri Saa• lttanbıd aza naıli~uQıJkJ.rıııa 
dettia ve $ükrl, defterearbk tayin olunao kadıq hakimlerimiz· 
OçfiJJc;I tıba 'ıtriüt mPclGrl den Maauez H. lıtan"ul birinci 
Fei" mOnu,yyizi fu•t 8. leria cna mahkemesinde, Melitta H. 
8'Uh~lfeqaqiPi IJiti••ltti,. tlcüaeO bulnık mabkemealnd, don 

Cemal Bf. '9İn •ilr•I •diJ•• ı1•• va,t1elerine bqla~lf!•rtlar. 
"ıpıııet ••biyetilldı ılrill"9Qf. UçQ"° Jaqkak PMhk~snQI, lıo
bir sene ıki ay hapsine karar ıanma ve nafaka davalarına da 
verilmif, mlddetini mevkufen bakmaktadar. 

Ne diye o etttfn peşiqden 
ti. Tir tir titrfye>rdu. Kcfıdı t 
kuda, parçaladı, attı, çltneOL 

Öyle ya, ne aptal feJdl bu 
de. ff 1111 ta kAtıda bak, H vaıı:illll 

(Gel"'1n, nı ll""1ı ili fa...,. 
garımı.) 

Bundtn tabii ııı ,ıabilir, 
ki yokta, elbe«e ıi4~ekıi. Uf ... 
Hem sonra madeıa ki fOktu, pe 
reldlflnl böyle bir katıtla bil• 
du. Gelmit mlş de Mlmem aef 
bir uman selir, onda..._ 

J>.rhal Nıutla aliiJ ... ı 
lçin oturup bir mektup yu-" 
dl. 

- önce tlr&f 0Ja11m da, 
Diye dilşOndU. Pakat ,onras J 
- Mlllkl11, dedi, sanki •• -

)'Umak lçia tırq •ı elaealmf f 
VQlntt. tek•"' an ...... _ 

dı, 8ir '" küı& J•kt ... BIM 4f 
leqdi. Demek ••t11p 1UJNta 
kAiıt yoktu hat Muh~ 
toparlayıp atmıttı,. TtllkllY 
ye. 

Hfzme~lyl 4etlfllnaek il 
veto. 

- Ne kıll)'018Pt lttıMlu• 
olur biıtr, 1Jııf41, Uam• kea ... 
ef eadi ef epclf tır"f ol .. 

Evet, en iyisi bu hlf. TIUll 
sabana alaeatı r.amaa IOkaktaa 
totnobil rtlrUltüsl lflStl. ~ 
rUHU ki, igana ana ......ıe 
il8'1tlaaı•ı, .. ,ılakqJllılal. .ara 
hothıtllaa verea kuvv•tli bir 
nltıs•-

Oldufu yerde th1Ji cı•ı 
mi geçitte kumJndanıa emrile 
nen bir manp Jfbl, •la din 
tasa• &)lak atıtlaıHe ka1111& 
dl. ıookaia çıktL 
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, Haberler f 

ıngiliz nazırları da Berline 
davet edildiler 

Btr Fransız gazetesi " Çok dikkat etme
ltytz, zenginiz ve kuvvetliyiz diye iştihar 

etmişiz. " diyor 
Q ~rlin, 9 (A.A.) - .M. 1\fakdonald her hadi:;e akabinde tarziye 
,," • Henderson l\t. Brüning ile M. vermiş olduğunu söylemiıtir. 
-:: ~urtiusun ziyaretlerini iade et- Mumaileyh, Rusyanm 1934 Bern 
lllİ§Je~~~;~ yeniden Berline davet edil- s ergısme davet edilmemesi 

111
• İngiliz nazırları bu daveti kabul et- sebebi hakkanda sorulan suale 

" 
1§lerdir. Gazette de Berlin. hu da· verdiği cevapta isviçre hükume

I 'tin gayet tabii olduğu, ancak nazır- tinin Rusyayı tanımamak aımm
t"r arasındaki yeni temas ve müliıka de olduğunu beyan etmiştir. 
1 '" Pek yakın bir zamanda vukua ge- Klşelerlnl kapayan Amertkan 
~ek olmasının Şeker' mülakatının se bankaları 
~re vermiş olmasına ,.e her iki tara Şikago, (A.A.) _ John Bain 
'" ınevzuu bahis mf'selelerin halline 
Sah§Jnağa kat'isurette azmetmiş oldu- namile anılan grupa mensup o· 
tun lan ve hisse senetlerinin en faz-a delalet e\'lemekte bulunduğunu 
l'atnıa.ktadır. · lası bulunan bir çok küçük ban-
i NanrJar a\•det eder etmez mülakat kalar kişelerini kapamışlardır. 
arı hakkında gerek kabinedeki arka- Beynelmilel mesai konferansı 
~lanna ,.e gerek reisicümhur mare- neticesiz kaldı 
lll Hint:enburga malumat , ·erecekler, 
"e Önümüzdeki haftanın bida,·etinde Cenevre, 9 (A.A.)- M. Al-
l'lazırlar meclisi harici siyasete· müte· bert Tomas beynelmilel mesai 
•ilik me eleler hakkında ittihaz oluna- bürosunun faaliyeti hakkındaki 
tak kararlan derpiş edecektir. Dundan müzakereleri kapamıştır. Söyle
lonra Paris, , ·e Londra, ile tema!-la gi diği nutukta müzakerahn neti-
l'fltşecektfr. cesiz kaldığmı beyan etmiştir. 

Diğer alakadar de\'letıer de tamirat Gandlnln Londra seyahati 
n.eselesi hakkında müzakerat icrası- Bombay, 9 (A.A.) - Gandi 
na davet edileceklerdir. Rerlinde ta- refakatinde Nehru ve Abdülga
ntirat me ele inin yeniden tetkiki yo. fur oldug~ u halde Bardoliden 
lunun Bale tarikile Cenevre) e münte-
hi olacağı intibaı vardır. buraya gelmiştir. Gandi kongre 

M. BrUnlng , Şekers mUIA· icra komitesinin mühim bir içti-
katlar1ndan memnun mama iştirak edecektir.· Bugün-

Londra, 9 (A.A.) - Hareketten e- kü içtimada Gandinin Londrayı 
•ti Alman başvekili, Ha,•as ajansının ziyareti projesinin tetkikine baş
bir muharririne beyanatta bulunarak lanacakhr. 
Şekerde icra etmiş olduğu mülakatlar- Bir doktor idama mahkOm 
dan fe\•kalade memnun bir halde Lon edildi 

• dradan aynlmakta olduğunu .söylemiş Monpelyer 9(A.A.)- iki zev-
tir. .Mumaileyh bu mül:ikatların bey-
nelmilel teşriki mesai noktai nazarın- cesini birbirini müteakıp ;ıebir
dan pek faydalı olduğu intihaını taşı- lemiş ve hemşiresini de zehirle• 
ınaktadır. meğe teşebbüs etmiş olmakla 
Fransız gazeteleri ne diyorlar? itham edilen doktor Laget ida-

Paris. 9 (A.A.) _ Paris gazeteleri ma mahkum edilmiştir. Bu dava 
Şekers mükalemeleri hakkında tefsi- müttehimin şahsiyeti dolayısile 
tatta bulunmaktadırlar. bir alaka uyandırmıştır. 

Maten gazetesi. mülakatın iki tür- Meşhur Lindberg halkın naza-
lü menfaat temin etmi~ olduğunu ya- rından dU,Uyor mu? 
ıryor. Biri ı;;ah~i temaslar te"L edil- Kurtissfild 9 (A A) _ L' d-

• 1 d d'w . d Al ' ın anış oması ır; ıgerı e manyanın . . y 

bu mülakatlarda zihinlere tediye isti- berg, tayyaresıne bınmege ha-
taatının son haddine va~ıl olmuş oldu zırlandığı sırada adliye müba
ğu fikrini telkin etmeı:;idir. Bu fikir şirlerinden birisi kendisine yak
Almanyanın lehine olarak yalnız A,·. laşarak bir celpname vermiştir. 
rupada değil ,·akit gittikse ~m.~rik~- Mübaşir, şöhret sahibi kimselere 
da da kuvvet bulacaktır. Gunun hı- 1 t d' t k · 
i d Al h .. k. t' h k'k t ce pname ev ı e me ve saıre r n e manya u ume ı a ı a en 'b' • 

tediye kudretine malik olmadığını be gı ı huıusatın kolaylıkla ıfa 
yan edecek olursa bu hu usu vaktile edilebilmekte olduğu mütaleasmı 
İngiltere hükümetine ve onun ,.a,.ıta- serdetmiş ve bunu duyan tay
gile bütün alacaklılarına bildirmi~ ol- yare makinisti de kendisine bir 
duğunu söyJiyebilecek bir ''aziyette bu tokat atmıştır. Mübaşir, hiç bir 
lunacaktır. şey söylemeksizin uzaklaşmış-

Lö. Ju.~al ,.gazetesi :· Çok_ dikk~t hr. Ahali heyecana kapılmağa 
etmeh ?,, unvan h makale ınde dıyor kı: başladığından tayyareci alel" 1 
"Bizden yani 1''ransızlardan mali fe- tayyaresi b' k h I ace e 
d 1." lıkl - . ç·· k'' · · ne ınere ava anmış-a-r ar ıstenıyor. un u zengınıı tır 

diye şöhret kazanmı~ı1_ Bizden tesli- • Baraelonda hadiseler 
hat hususunda fedakarlıklar talep olu-

8 
l lO (A ) 

nuyor. Çünkü, kunetliyiz diye ifti- . arse o~, .A - Mütte-
har etmişiz. Cevabımız gayet basit· hıt sendıka amelesile umum 
tir. mesai federasyonu amelesi ara-

Enela iğtişaş ve şuriş çıkaranlar- sında bir fabrikada müsademe 
dan tedakarlrklar istenmelidir. olmuş ve mütekahilen ateş taati 

Şekers tebliğinde bu ilk \'e esaslı edilmiştir. Beşi ağır olmak Uzere 
şarta ufak bir telmihte bile bulunulma 11 yaralı vardır. 
mış olması tee üf e ~yandır. 

Kahirede bir yangın 
Alman nazırlarının telgrafı 
'outhampton, 9 (A.A) - Buradan Kahire, 9 ( A.A) - Bugün 

ayrılır ayrılmaz Alman ba:ı''ekili 1\1. Kahirede büyftk bir yangın ol
Brüning Mak Donalda bir telgraf muş, yerli ahaliye ait 31 ev yan
ıönderertk gördüğü misafirpen·erlik· mıştır. 
ten dolayı teşekkür etmiş ve gerek hu Yangın esnasında 5 kadınla 
tatlı günleri, gerekse hararetli knbu- 2 erkek telef olmuştur. 
16 unutmıyacağım hildirmi~tir. 1\1. Bir tahtelbahir battı 
Kürtiyüe de Hendersona cektiği te!g-
rafta gösterilen hüsnü kabulden dola- Londra, 9 (AA) - Çin sula· 
J'J umiml teşekkürlerini iblağ etmiş- rında Vey-Hay-Vey civarında Po
tir. seidon tahtelbahrinin bir ticaret 

lavlçre•ltalya hudut hadlselerl gemisile müsademe ederek bat-
Bem, 10 (A.A.) - Milli mec- tığı bildirilmektedir. iki bahriyeli 

liıte M. Motta italya•isviçre hu- ölmüş ve 18 bahriyeli de kay-
dut hadiseleri hakkında sorulan bolmuıtur. 5 zabit ile 26 asker 
auallere cevap vererek İtalyanın kurtarılmııbr. 

ı:~f.fffll 
Parlsteki ömorfik 

serlriyatı 

Defterdarlıkta : • 
Sormadan girilir •• 
Vali r.ıuavini Fazlı Beyden ~onra. 

dün defterdar Şefik Beyde i~i olanla
rın -.erhf'stçe içf'ri girebilmeleri için O· 

da kapısına bir le,·~a a"mı~tır. Bu 
l:h'hada: 

Pariste iken karilerime oradaki dişj "Sormadan girilir .. cümle ... i yazıh-
servisleri n oralara miirncaat eden dır. ı 
diş \·e çene hastaları hukkrncla oldukça D '' lb d . B I k . d 

l 4 t . . .. 1 r· . · ~ aru e ayı a ı esır e ma uma vermı;-tım. Bugun c e ,u ı~- A d 1 d t · d ı l . na o u a )az urne~ın e >U unan 
ten hareketımden birkaç ITÜıı net tet d .. 11 d · · tk" ı lk ' .. '"' aru )e a\ ı ana ·ar arı e\"e ı ı.:-un 

kikine imkan bulduğum nevi şah ın:t Akhisardn.n Balıke~ire gelmişlerdir. 
munhasır bir diş ı:;eririyatı lrnkkııı San'atkarlar Bandırmaya da uğrr. 
da yazayım: ,·arak iki tem~il verdikten ~onra hir 

'~-----D __ a_v_e_u __ e_r ______ _. 
Ameli Hamt T. \'e 1... mekct'pleri 

mezunları cemiyetinden 

F ~vkaliide kongre yakında 
toplanacağından ve kongreye 
iştirak etmek için cemiyete kay
dedilmiş bulunulması icap etti
ğinden mezun arkadaşların kay
dolunmak üzere cumartesi, pa
zartesi, çarşamba giinleri saat 
12 den 14 de ve 17 den 19 a 
kadar cemiyetin Cığa!oğlunda 
eski Türk ocağı binasındaki da
ıreı mahsusasına müracaatları 
ilan olunur. 

Burası Fran ızlarrn Chimque Eu· hafta) a kadar şehrimize geleceklerdir. ı -------------
morphique dedikleri s<'ririyattır. Bu-
rada da emzik ~ocuklarrnrn, çocukların 
ve büyiiklerin çene ve di;-lerindeki çar-
pıklıklar n intiıamsıılıklar tashih .!· 

dilmektedir. Duranın ihtiyar bir d ı .-

MevlUdU şerif kıraati 
Bu Cuma gtinlİ ogle nam azından sonrn 

Ulcli camii şerifinde sermürettip Mahmut 
Be\ in kcrıınesi refikam merhumenin ruhu
na ' ittıhııl olunacak mc\"ludü şerife akraba 

tor müdürü ,·ar; bu zat tamamile hu- \C rhibbamın, atkıdnşlarımın ve ar zu 
eden ze,·ntı kiramın teşrifleı ini rica ede· 

husi ,.e diğer ıseririyattarda ) apılan- rim. Ziraat bankası muhasipler inden 

tara benzemiyen usullerle müracaat e- Te,·fik p.-, zade Ali Tarık Et.bb h d t 
d 1 · d' .. d" ıt ı-t ' ı a mu a ene ve en erın ış ve Çenelerını uze me' e- Kesan lıukuk Jıcikimliğinden: •• - • d 
dir. Bilhas.-;a çocukların hu ameliy<' Jp;ala kasabasının Kapıcı mahalle· taa v.~J?: ce~tlly etın. ~.n.: 
· · • l k 'h 1 · d Al' -1 H t fından mu"d Onumuıdekı Cumartesı gunu ıçın agız arına onulan cı az an !Sa- ~ın en ı og u asan ara ' b' d Etibb "dd U ı: 
lamakta ı-e kullanmakta gösterdikleri dea aleyhn mahallei mezkurdan karı- ka~ ırd e k ayı şı ~. e hak. 
sabır ve tahammül her tiirlü takdirin ı füt..,an cavu~u evlfıdı manevi i M..i· kadar e .. e?. azkn.~ vergısk. T~ k 
fevkindedir. Orada nice ür dört rn- zeyyen haı;ım aleyhine ikame olunan On ~ g~ruşm~ uferk ~~ d b' 
~ında rocuk gördü ki ·ığızl'll'ın-1 İm- lıo~anma darnsrnrn cari muhakeme İn· • ~agı kı~ads_ıln akt'evB~'at" e ır 
,.. :. m ' , ' < d "dd . . 'dd' h 11 r · ·f ıçtıma a le ı ece ır. u un aza· 
nulan ibu cihazlarda en uhk bir si- e mu eının ı ıasr mu a e en ı.:s ı- t •ft • 

· n ' ~ d t"I 1. 1 nın eşrı en. kayette bile bulunmu ·or. .l\lürac.-aat ma kılınan ~uhudun ~aha e ı e an ,ısı - ............................... :····· .. ·•••••• .......... _. 

d l · b b ' · d d' k" nıış \e dava da hüküm derece ·ine gel- itirazda hulunmadıgı halde hakkında 
e en erın u ~a ırları sarf'sm c 11· · ı . "k" · ı W• h k k ı . . . . . mi~ Ye muhakeme de 27 hazıran 931 cu ~ı.raben hu ·um \·erı ecegı u u · usu 
gayeye en~ılebılıyor. '\oksa bu u:-.ul· marte i günü saat ı ı e kaldığından la· muhakemeleri kanununun dört yüz al. 
ler asl~ muvaffakıyet veremez \ 'C 'e- rihi tebliğden itibaren müddeti kanu- tıncı maddf'~ine h ·efikan tebliğ maka-
remezdı... niyesi zaı-fında mahkemen! gelip bir mma kaim olmak iizere ilan olunur. 

Methalde hirha~a~kıcımürnc~ --~~~-~---·~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

at edenleri kaydedip i~eriye se,·kediyor. Üsküdar • Salacakta ~ 
içerde muayene ediliyor ,·e lfızım ge- K 1 z K u LE s ı"' 
len cihazın iınaline te,·essül olunu-
yor. Hasta, doktorun lüzum gösterdi
ği zamanda da müteakip müracnntlar
da bulunuyor. 'J'n hih keyfiyeti bitin
ce tabir halin muhafazası için di~er 
bir cihaz yapılıp taklit ediliyor. Onu 
da bir zaman kullanıyor. Bu surdle 
matlup hasıl oluyor. 

Diş tabibi: Suat lsnıail 

P A R K ve P L A J 1 
12 Haziran Cuma günü açılıyor 
Hikmet Riza. H. ve Darüttalim 

Allo! Allo! 
Bugün hayret ed·eceğiniz ne ... 
f asette ve fevkalddelikte çıktı 

' 
Dünyaya dehşet veren yeni bir peygamber 
Cinsi ahlah taraftarı mısınız? 

J(zyn1etli müderris Zerimizden AIJ azhar hiisnii be31in 
biitiin n1eınlekeli alaka( iar eden açık n1iinakaşalarz 

Kudurmuş bir polisin elim ölümü 
Paşa hızı s~nihn hanımın gençlik itirafları 
Büyük ve tanınmış zevatın iştirak ettiği bir taharriyatı 
ruhiye meselesi: TALAT paşa neler haber veriyor? 
Detektifin şayanı dikkat cevapları· 

Esrarengiz kartlar 
Bir fakirin fakirizm iftaatı: 

Ate$ insanı nasıl yakrnaz! 
Maymunlar arasında bir Cizvitin hatıratı 
Kadın vücutlarındaki esrar - Kudurmuş: Zabıta romanı 
Insan1aımıı nebatlar - Banyo sayıfası Mahrem sayıfa 

Çocuk gazetesi, Mektepli gazetesi 
muhabirlerimizin isimleri 

Parmak izlerind~n haleti ruhiye keşfi 
lstanbul altındaki defineler 932 haziranın 

16 ıncı eünü meydana çıkıyor 
Tefrikalar, hikayeler, bilmeceler, bol resim 

Nefis ve renkli kap, beş rek 
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Emniyet 
lüğünden: 

Sandığ'ı Müdür-

Muhammen 
kıymeti lkru 

lira No. 

164l 1184 

M,.rhunat n cinı .,,. nPv'I 

E5,rikapıda da Hacı ilyas mahallesinde e~
rikapı caddeainde eıki 23 mükerrer yeni 
l 7 numarala bir hanenin tamamı 

2210 1256 Yenik6y de Mollaçelebi mahallesinde Tek
ke ıokağında eski 26 yeni 36 numaralı 

Borç'uııun 

11mi 

Halit B. 

bir hanenin tamamı. Zahide H. 
25116 2971 Kandilli de atik Kandilli cedit Göksu cad

de.inde atik 11-8·11-8-11 cedit 20-23 nu
marali Sahilhanenin sekiz hiıse itibarile 
yedi h:uesi. Hatice Saadet H. 

8236 5638 Heybeli adada Manastır sokağında cedit 
67 numaralı bir hanenin tamamı. Araknaz H. 

45000 5925 Kuzıuncukta Bostancı başı Abdullah ağa 
mahallesinde Aziziye ıokağmda eıki 1, 3, 
3, 3, mükerrer yeni 3-3, 3-2, 3-1, 3 nu
maralı mıa mOıtemillt ve fazla bahçeyi 
ve dört maaura ıuyu havi bir köikün 
tamamı. Lebip Beyin vekili Hüsnü Nuri B. 

2448 6257 Kartaldı Mezarlık caddesinde 164 hesap 
numarala bJr ahfıp hanenin tamamı. Şadiye H. 

18746 6448 Pikhanede Binbirdirek mıhalleıinde Diı
dariye medreae ıokağında eski 6 yeni 
12-14 numaralı maa mUttemiJit bir kargir 
hanenin tamamı. Eftaleltin B. 

1-.v AK iT ın .~:o BULM .. ~CA o 
l~~ "'k ·ı" l 123 4 ~ tı 7891011 

u_ç"~ .,, ,~ .. :,~4:,rı. ~ ~~ı~-? ~ ~!~!~ ~ : ,~ 
-----------ı 3 K A T i L '!il i M L A [i 
Satılık ev aparbman,ar.sa,eşy a .ı T y i [il [i,fil N E A il i 

- Satı lı k ve kiralık - 5 N i L [il [11 li) E L Y A F 
6 1ı P li] iJ ~ 1iJ K fi] E ·~·! 
7 D ll] i N E K ll]· -ı T R i 

l\ uznuncukt~ l\ l ünirrı~ şıı m ah ı ll e · 
"ınin ,\?. iz be ı •nkıı~ınd:ı AP.şer oda 
dan i ıd holüklü fe,· kılAde nnaredı 8 E K M E L [il ı ·ll!IJ fj }R 
eşrarı mfümirevi havi va~i hAhçeli lfı 9 V j L A Y E T ili!' j K-A 
numara l ı d(lktor hakkı heyin hane~i 1( A R A [iJ A [il R .lil_ K O !K 
ucu ;ı; fhaı l a ~Rtılık \'e k ira 'ıkttr. dmı· 
ninciel;ilere mllracaar 1 l M A fiil 1 F T i R A K ~ 

Sabhk apartıman 
Dünkü bulmacamızın hai

l\ likeddet 
ledılmış ~eklı 

klırgi r dnrt kat lıavııj!;UI, elektrık ıerknc, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

neıaret frd;alAde Ş işli hAmne ittıı~ynn 

1 
1 

Cİ\mndadır !O noo liradır. l j - ıWJ 1 
2 l' • I - - 'İf.i::•tjr-il 1jlrıiııl - . IHanbul drirduncü \'ak ıflı en Asma l!!!J l!!J......, !!!!!! l!!J l!!I 

kat 29 Uninn !\fil 3 [il li] ~ -=. 
4 - - - - ıı. 

Muayenehane, idarehane 5 [il - [il •ı il - fi 
\'eya rkamet içın iki havadar ndı. bir 6 [ili [j' ı !j 
~ofa ve bir hıılAdan mürrkk~p bir daire 7 1:11,l!i] l(i !il - ... - ı=-
mıi~aı t şenide l\ira l anacaktır. Ankara 8 1 1 jlil 
caddesinde ;;;; No. lı J\luall imlrr Kit ap- 9 j] !IJjllJ liJ - - - - [il 
hane5ine milracaat. - - -

Satılık hane - Şehzadebaşında 
Çukurçeşıne yanında Ta~han ark asında 

1\ larmıırııyıı ntzRrr rli 9 numaralı ~eş nda 

,.e muştcnıilı\tlı miıceıidet ~ ~rı~ir hane 
ı;atıl ıktır. fçindekilere mtiraca;ıt. 

1 li) fil ll 11 1 
11 • : ifıl- 1 1 ı-

Bugünkü bu,macamız 
Soldan şağa ,-e yu kardan aşağı : 

1 - Burada drğil (8), akıl (2) 
2 - Eı (2) 8000 6815 Haydarpaşada Ruimpaşa mahallesinde 

atik rıhtım iakele cedit Kahve sokağmda iş arayanlar .~ - (;ayri mefru u vct' ( 6 ) 

4 - <;izli şr.yll'r (6), rihet (5) 

5 - Kahpe dl'ğil (2 ) 
atik 62 cedit 13 numarah bir ahşap ha- Daktilo - f;ayet iyi in ıı:ili ıce hi-

nenin tamamı. Hüseyın Hüınü B. len htr daktilo hanım iş aramtk tıırlır. 
5068 6837 Beyazatta Soğan ağa mahallesinde Yakup l qiı enler ~azetemızdc Fikret .\dil be)c 

ağa ıokağında 1 O mükerrer cec' it 1 O her g-ün n~leden sonra müracaat edchi-

numaralı bir hanenin tamamı. Ali B. Saime H. hilirler. Telef: 2 4~;-1 

S, 55 · 6857 Kartal Maltepesinde mezarlık civa- Afet veZey· MUteferrlk kUçUk Utnlar 
rmda cedit 48 numarala bir bap hane- nep H. lar A k d . . 

1 1 nin tamamı Yusuf Ziya ve o ara a ışı o an ara ... !Ankara 
Ali HaydarB.ler I~ .l'liro<-u). Ankarada mutalı.asm ~eşkilıtta 

10650 7125 K dk" U d R · h il • d h mal ık ve11::\ne \'ek Alet, ıemsıl, t:l kı p mu 
a ı oy n e asımpaşa ma a esın e rı - eı:~e ;sidir 

6 - Kolaylaştırmak ( 6) 

7 - ihtiyar (4) 

8 - Bir ha8ltınc (!J) 

9 - lnt>k ( 4) 

10 - Kat'iyen (4), bir ~ki (2) 

11 - Lisan <>~aelarından biri 
ateli' ( 3) 

( 1) , 

rihli senet mucebince terhin efmjş 
tım iıkeleıi ıokağınd~ eıki 34 yeni 72 
numarah bir hanenin tamamı Emine Necmiye H. 

ı\ nk:ır:ı - ~ank:llar c:~ddesi - AnHdolu oldugunuz bir adet Mısır kredi Fons i· 

15050 7217 Üıküdarda Hacı Hasnabatun mahallesinde 
paplimanı aokaitllda eski 118, 118, 118 
mükerrer yeni 69-1 numaralı bir bap ha-

han - l\)qa kutu u l b6 ye ta h,·iline mukıtbll iı:;tikraz edilen 

(192) lira :50 h.uruşun te~,·iye edilmeme 
Budapeşte de - \'ulcsek :\1ülıen-

di,; me l.re hinden maun .\ lıırır mühendi~ ~i hasehile meblağı mctburun mıtafa-
nenin tamamı Adviye H. e\·, hrtrın arme \ e dıjtf'r mülıendi" in~ıı · 

atına :ı it harital:ırı 'e l,;eşifleri, npı' or 
Adreı;i: flern!l'lu Sa t.17..·ııP;aç c:ıdde Nn 
:! kat 2 

iz ve ücreti vekalet ve komisyon ,-e 

ma.-arifi saire rehnin paraya çev

rilmec;i tariki ile tnhsil i hususunun 

temini ıJmntnda. a lacaklımn me

mu riyetimize vuku bulan mtirac:ıat n 
talebi üzerine meblağı mezburun 

960 7250 Üsküdarda Selmanağa mahallesinde · Şeh
camii sokağında eski 17 nurnarah bir ha- Ümmü
nenin tamamı han ve Leman H. lar. 

4762 7292 Bakırköy aakızağaçı mahallesinde Taşh :m Serpohi 
sokağmda 8 numaralı bir ahtap hanenin ve Ha:ı
tamamı gaduş H. lar. 

4160 7404 B~ıiktaf ta Sinan paıayı atik mahal~esin
de muhtarı evvel sokağında • ski 19 yeni 
16 nun;ıaralı bir hanenin tamamı. Hayriye H. ile 

Selim Hikmet ve isn'ie t B.ler 
24420 4411 Betik.taşta M~şrutiyd mahallfe&İnc' e C': ı ı 

sokağında atik 20 mükerrer cedit 3L 
maralı bir hanenin tamamı. 

5161 7453 Üsküdar da pazarbatı mahalluince ~ •. r 
oğlu ıokağında eski 63-63-63-63 yeni 75-
77-73-79-81- 1 • 81 • 2 ki gir bir odalı iki 
dökkan bir ahşap dUkkan ve yemeni fab
rikasının tamamı. 

ı!lan H. 

Katinko 

Kira getiren emlak alırız -
Tram':ı' a. i şJ.:tlı>ye. ~ümendufere y akın 
nlanl:ır müreccahtır Terhin edılir•e hin 
lır~dan \Jkıırı J> \ R \ fl\RAZ t>dilır 9· 12 
ara<-ında mu aca:ıt 

1:-ıa nlıııl d<'lı düncü \'al\ıflıan 

1 te..;ıviyesl l~in tarafınıza göndf'rilen 

ödeme emri ikametgih ı n ı zın meçhu

liyeti ha<:.cbite tebll~ kıhnamıyarak 

1 

tebligatı mezkıirenin ilanen icra~ı ta-

karrur efn\İŞ olmakla tarih n neşri 

- --------- --- ila ndan itibaren bir ay za:fınd a H 

L R I O~f\01 . 

Memur istiyoruz - l~ini1. olma 
dıl';ı n•mıınlarda çalı~arak a\·da 90 liradan 
fa zla a1anabı lir~ıniz Rize md.tupl~ sn-

rıınuz, me ' tup için fi kuru~lul\ rul lin· 

\ unu;ı;. ti':! mı ı~ranbul l'osı2 ne~inde 

1 

9-10 - .'1206 dosya numara~ile hir ay 
zarfında da ireye müra:aa t la icranın 

durmasını miis telzim şifahi veya tahri 

ri bi r iti razı kanuni serdetmediğiniı 

'e müddeti mezkürenin h i tamını müfr 
~o .ıoo l akip sekiz gün zarfında müddeialeyh 

111111 borcu tediye n yahut itfaya tekabül 
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Yiyecek 
Toptan flatlar 

Et • &ebı:e • Meyva 
Et - ( l\iloııu) Da~lıç: 54.60-58 50 K. 

Ki\ ırcık: .54,60- 60.8 ı K. Karıman· 46.SO • 
60,84 K. Hasır kuıu~u. 3() K Mezbaha 
kuzusu: 39 - 70.98 1\. l\eçl :l 1.20 kuru~. 

Oğlak· 50.iO Ôküı.: 2L84 - 4ı.34 kuruş. 
11ana: 39 K. inek: 27,30 - 35,88 !\.landa: 
3 1,20 kuruş. 

Peynir - Reya?: ya~lı 650 - 680 
1\. 20·22 kiloluk rencr,e. ya ıt~ıı 20 22 
klloluk teneke~ı 200· 00 kuruş. 

CanerlOI: Okkası 15-20-25-30 1\. F.kş l 
erik: 13·17·22 kuruş. 

Taze soOan: lDemetiı 30-40 para. 
sarnnsak: 2 ~uru~. Nane: 40 
para Kırmızı turp: 30 40 para. 
Dereotu: 30 40P. Maydanoz: 30· 40 
para. Bakla: (\'erli) 2-3 K. Bezelyeı 
9· ıo - 12 · 1\. Arakaı 3·4 R K Semiz· 
otu: 2 - 3 !\. Pancan 2,50 · 5 kuruş. 
Yaprak: (Yerli) okka~ı 10 · tt-1 3 
~ uruş. lspanak ı 4 · 5 K. Kabak: 
(Yerli) 6 - 7 kuruş Tazefasulyaa 
(A dan ıı) Barhu nn; ~OK Ayşe ka dı n fasul

ya~ı : 4:5 Yerli Çalı ! 8 20 22 k uruş. 

Engine" (\'eril ) adedi 3-4 5-6 
K. Turla enginarı. 2 - 3 K. 

Sar1msak: (Oklmı) ı 0- 14 K Hıyarı 
IYerlH adedi 2 • 3 • 4 - 5 - 6 • kuruş. 
Domates: Okkası 100 K. 

Mey va 

11100 7553 SiitJUce mahallesinde KarHğaç ıo~ ağında 
eslci 42, 42 yeni 48-9-48-10 r.urrar~lı mu
kaddema arsa elyevm na.tamam b ir kagir 

J\lııkaddema Beyoğlun da Ara Jfos- edece bir emval iraek etmediğiniz kiraz: 20. 25 - 30·35 kuruş Çllekı 

hane. Akrosini ve Zayiça H. lar 
4832 7559 T ohhanede F eruıağa mahallesinde Hıtcı 

kılınç çıkmazı sokağında yeni 7 numaralı 
natamam bir kagir hanenin tamamı. Ojeni H 

3292 7573 Kasımpaşada tabtakadı mahallesinde tah
ta köprü ıokağrnda atık 4 cedit 6 numa
ralı bir abpp hanenin tamamı. Ayşe H.ve Sabri B. 

3314 7586 Üsküdarda icadiye mahaUeainde cedit K"
rabetkalfa sokağmda atik mükerrer 6 cedit 
70. 72 No. il' maa bahçe bir ahşap hanenin 
tamamı. Muıtafa Cemil B. ve Zeliha H. 

32150 7596 Kadıköyünde Zilhtüpaıa mahalJesinde Bağ
dat caddesinde atik 18 cedit 128 No. lı 
nim kigir bir hanenin tamamı. Nuriye Müzeyyen H. 

2910 7599 Gedikpaşada mimar Hayrettin mahallesin· 
de ihaaniye sokağında eski 16 yeni 24 
No. h bir hanenin tamamı. Hafize H. 

16200 761 ~ Alaca hamamda Çelebioğlu Aliettin mahal
)t,.fnde atik 63-65 cedit 67-69 No. lı ma-

7025 

ğıt:ıanın 43 hisse itibarile 23,5 hissesi. Fatma Nu
riye ve Emine Naciye H. lar vekili Ruhi B. 

7613 Balatta Hacıisa mahallesinde Karanhkmey-
hane sokağında atik 12: t 2, 12, 12, 12: 12 
v• cedit 16, 18. 20, 9, 5, 7 No. h üç bap 
apartman ve iiç. dükkinm tamamı. Balcı zade Meh-

tantino ml'ktehinde mualli m iken ha· takdirde bermucibi talep muamelatı 27·30 2540-50 55-tıO kuru ş . 

len nentle bul 1111d u~u me<:hul olma:';ı j icraiyenin gıyabınızda olarak tenfi- BuOday ·Arpa· Fasulye 
it i ha l'i lv ikametgahı bilinmiye n ~ek i I zine te,· eı:;sül kı lınacağr malıimunuz Bu§dayc Yumuşak (Ankara) kilnsu 
Be) e. bulunmak ve menkul rehnin paraya i ,20 8 ll\:onya) 6,37.~0 (\' ahşihan) 8 8,5 

Jstmıbul ili inC'i icra memurluğun- çevrilme5ine mütedair ödeme emriıtin (Polatlıl-8.R f\.(Çankırı';".301\. Fasulyas 
dan. t~hliği makamına kaim olmak üzere Dak 12 K. Fındıklçl: 88 K. Afyon: 

O~manlı bankaı;ıına 9 - 9 - :uı ta · il anı keyfi yet olunur. (12:i:i) 
. 

met ve Şerif zade Süreyya B. Jer 
2017 7644 Kadı köyünde Osmana~a mahallesinde Nail 

B. sokağında cedit 19 numaralı bir bap-
hanenin tamamı. Bedriye H. 

1:07 7647 Usküdarda Ahmet çelebi mahallesinde 
açık Türbe sokağmda 39 numarah bir ha-
nenin tamamı. Hatice H. 

19367 7676 Beyazıtta sekbanbaşı Yakubağa mahalle-

• sinde Hasanpsşa karakolu yeni külhan so-
kağında atik 8- l 06-1 cedıt 106-1, 104· 2 
numarah bir bap kArgir deponun tamamı. Ahmet 

Hamdi B. 
3672 7693 Gedikpaşada divaali elyevm mimar Hay

rettin mahallesinde G4!dikpaşa caddesin
de eski 28 yeni 52 numaralı bir bap kargir 
hanenin tamamı. Mehmet Ali efendi. 

Yukarıda ikraz numaralan yazılı emlak vadesi hitamında borç 
ödenmemesi hasebile altmış bir giin müddetle satılığa çıkarıldı

ğmdan talip olanların ve fazla tafsilat almak isteyenlerin Sandık 
satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu Hin olunur. 

~ifade 1 I morfin ~lal atya 1200 K. Alr

~elıir Yüzde 12 morfin 1200 kuruş. 

Tiftik : Otlan Polatlı 120 kuruş. 

Afyonhıırah i~;ır 100 !\. l\a~tamoırn 8.5 K. 
Ankara 77 K çorum 78 1\, 

Çay, kahve, pirinç, 'eker, yal, 
patates, aabun 

Çays ıca,a) oUa ~ı 260 - 400. (Çin ) 
240-800, (Hindiye ) 2;-0. 400, ( f t ylAn ı 

260 400 Kahve: (;\ lutıre lif tipler) 98· 
J 05 K. Pirinç: (1-'ombay) 37 45 (Cavaı 
34 3.i <Hindi ·e) 3ti·37.5 ( RanRnn) 28 • 
29 ( Ri7.on) 36.;;.37 K. Şeken ( Toz 

Yerli) 3.5.:'50 ;1.i.90 IF:cnE'hi) 3.'i.fıO -36.85. 
~iıp ~8 ,3 -~8 :iQ ( Ru~: Küp ) 40 (Toıl 
35.8!5 K. Sade ya§ı (Urfa: l\ l nrdın ı 

01415;\ (Erzurum:· K:m) 100 195 (Trab-

wn ) 1'20· IJ."i Vejetalln: !Yerlı) 62 
Zeytin yatı: ( Ehstra cl;qra) 64-66 
(F:kma) 61-62 fYem eklık ı 56 - t O (Ye. 

me;.Jık) :i6-60 (\'emeklik S4·58 (Sabun
luk) 45-64 1\. Patates: ( Battal ) 18. 
18.~0 (Baş ktlleı l -l· 15.50 (Orrıı kelle 
ı 0-1 1 h. Sabun ı (Ze; tın yıgndaıu 
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~~rderlık lllnları 1 1 Mahkeme ve icra IUlnları 1 • t • 
•
o uO Eylül 336 tarih ve Jstanbul 4 üncü icra memurluğundan asarı a l a 
Q Tamamına bin iki yüz lira kıy-

'k• numaralı kanunun met takdir edilen Yenikapı Lan- k l k • 
~ •ncj maddesi mucebince gada katip kasım mahallesinde o e Sl' 1ıon u 
._~hve, gazino vekıraat- Sepetçi sokağında atik 14, cedit J 
••ne ile emsali oyun 37 No. h bir bap hanenin tama- E • t d ğ •• d •• 1 ·· ..., •• d lltah ı mı açık arttırmaya vazedilmiş m n 1 ye san 1 1 mu ur u g un en: 
bita a Jerjnde bulunan olup 30 haziran 931 tarihinde Vehpiye H. 10 189258 ve 189488 ikraz No. lı iki kıta deyn senedi mucebince istikraz eyledi 

tdo, tavla, dama ve şartnamesi divanhaneye talik meblağa mul<abil sandık namına merhun bulunan asari atika para koleksiyonu borç ödenmediği 

t
tltranç gibi oyun alfl- edilerek 15 Temmuz 931 tarihi- den dolayı Sandık satış heyeti huzurile 29 Haziran 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat o 
illa · t ne müsadif çarşamba günü saat , dörtte Şehremaneti Sandalbedesteni mezat idaresinde bilm üzayede satılacaktır • 

.w• a. 1 • rüsumun tesvive 14 den 16 ya kadar lstanbul B k 1 d · 'b A 1 • l\r. K l A d . h k d ""ıJd J u oleksiyon Emevi er en ıtı aren .r:ı .. :st •. r., .rsı:- \'C ilçü c sya a ıcrayı ü ümet e e 
ıL._ ığınc dair her sene 4 üncü icra dairesinde açık art- eski Arap ve Türk devletlerine ve bilhassa abık Osmanlı imparntcrluğuna ait muhtelif meskti 

1•kı Mzin1 gelen levha- tırma ile satılacaktır. Arttırmaya paraları ihtiva etmektedir. Paraların yekunu: (541) adet altın, (2058) ;tdet gümiiş, (354) adet ba~ar 
ı1rın 19 31 senesi ne ait iştirak için yüzde yedi teminat dan ibarettir. Bu paralar 

0

zamanı idarelerinde darbedilen hükümd'lrlar ile paraların cinsleri itibaril 
Q a 1 akçesi alınır. Müterakim \'ergi ayrı ayrı %arflnr derununda tasnif edilmiş bir halde bulunmaktadır. Para miktarının fazlalığında 
·rbn arını tarihi ihlndan ile belediye resimleri ve vakıf ve ayrı ayrı zarflar derununda bulunmasından dolayı paralar müzayede günü müzayede maballiad 
~ l aren on beş gün zar- icaresi müşteriye aittir. Hakları teşhir edilemiyecektir. Müzayede neticesinde defterde mevcut cins ve nevileri itibarile müşteriy 
Llnda mensup oldukları tapu sicillerile sabit olmıyaıi ipo- teslimini Sandık idaresi müteahhittir. Paraların Sandık muhamminleri tarafından evelce tabmi 
'U'z 1 tekli alacaklılar ile diğer alaka- edilen maddi kıymeti (Altı bin) Jiradan ibarettir. Maamafih müzayede günü başkaca kıymet tahm" 

b'I a ma dairelerine daranın ve ı'rtı·fak hakkı sahip- d k · kd" d · · h ı '11.. • e ilçre kıymeti mubammenesini bulduğu veya geçtiğı ta ır e müşterısme i ale edilecektir. Faıl 
k . t~racaa e~man1 mu· !erinin bu haklarım ve hususile izahat almak, cins ve nevilerini gösterir defterini tetkik etmek ve paraları gfümek istiyenler· 
A ftbılınde ahzederek ti- faiz ve masarife ait olan iddia- müzayede gününe kadar tatil günlerinden maada hergün Sandık satış amirliğine müracaatları illa 
\i-teth larını ilan tarihinden itibaren olunur. 
41~ a ne )erinde oyun yirmi gün içinde evraki müsbite-

tı na çivilenıelerİ lfl. lerile bildirmeleri Jaıımdır. Aksi 

:'"1<lır. Bu müddetin hi· halde hakları tapu siciJJerile sa

"ln11nda ıcra olunacak bit olmıyanlar satış bedelinin 
'OkJ paylaşmasından hariç kalırlar. 
;.. an1ada in vhasız gö- Alakadarların yeni icra ve if-
~lecek oyun alatından las kanununun 119 uncu maddesi 

h ltlen iki kut 1 csinı alı- hükmüne göre tevfiki hareket 
llc;:ı ğı bi lumunı a l:\ka- etmeleri ve daha fazla malumat 

tlı ı almak i.stiyenlerin 930· 548 dosya 
a ıa tebliX- olunPr. ,. ~ numarasile memuriyetimize mü-

~· * * * • racaatları ilan olunur. (930-548) 
~ 'talık a~çıJık yeri -
l)o. 1 ... 5' Sara yiçi caddesi 
s·'ınır kapı rnahallesi ' 
ltkeci (askeri dikinıha-
~i Yanındadır) üç sene 
~kd~etle kiraya verıle
ı· tır. Senelik kirası 36 
'"a kiralanıak acık art-
ı~ . 

}lq illa 14 lıazira~ı H31 
~ar 15 defterdarlıkta. 

~ Jleyko:. 
tlt1ırfe11 : 

( 1\1-62 ) 
.ı.11almzl.diirhi-

t l<öyceğiz kazası 1'1:rn
~~"?bi göl ile dalyan kar
. esı <.I k 

1 
n e i balıkhane ve 

~ 'Qnan dört senelik 
a Stun ve icarı 27 nıayıs 

1 t "h' ı . ·ı arı ınt en ıt1 ):ırcn 

b llharnn1en senevi 4500 
t~ Üzerinden yirn1i gün 
~ llddetJe nıüznyedeye 
~nrnuştor . 
~"el ıs"""• lmallthaneslnden: 

t 620) adet alemünyom matra 
tnnıuz-931 çarşamba günü 

15 te kapalı zarfla rnüna-

~·t' konulacaktır· T abiplcrin 
1 
.P•tada jandarma inıalat
ıne nıüracaatlan ilan olunur. 

(173) 
~-d------...~........----~------

.......... lmalAthanesl mU· 
•· U1tt1enı "'' . raınde 5 No. lu jandarma 
tb• 

~~nce münakasaya konulan 
i~ ) (180000) oklca ekme
~ lltai 1-7-931 tarih ve çar
~ lilnü saat 9 da yapılaca
~~ teminatlarile beraber 
'- ' nıektepteki komisyonuna 
İl ~tnarneyi öğrenmek istiyen-
"ıU t bu mektep müdürlüğü

tıcaatları. (175) 

Jsınnbul 4 uncii 1crn memurluğundan: 

Tamamına 4800 lira kıymet 
takdir edilen Sirkecide Hocapa
şada karaki Hüseyinçelebi ma
hallesinde Demirkapı sokağında 
(Salkımsöğüt) atik ve cedit 6 
No. lı, haricen kagir hanenin ta
mamı açık arttırmaya vaıedile· 
rek şartnamesi J-7-931 tarihin
de divanhaneye talik edilecektir. 
Arthrması 16-1-931 tarihine mU
sadif · perşem &e günü saat 14 ten 
16 ya kadar açık arttırmıı sure. 
tile satılacaktır. Arttırmaya işti
rak için yüzde yedi teminat ak
çesi alınır. Mi.\terakim vergi, 
belediye, vakıf icaresi müşteriye 
aittir. Hakları tapu siciıl~ rıle sa
bit olmıyan ıpote\.li alaca\{J.lar 
ile clığer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve mesarife dair 
olan iddialarını ılfın tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbiteJerile icraya bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları ta
pu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedeJinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Açık arttırmaya 
talip olanların vesair alakadar
ların icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesi hükmüne tev
fiki hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 
931 - 31 No. ile memuriyetimize 
müracaatları ilan olunur. l931-31) 

lstanbul asliye malık<•mesi ikinci 
ticaret dairesinde müteşekkil müflis 
Fratelli Sera irkcti masasından: 

Müfli şirkete ait olup mağruk se. 
fainin ihracı ameliyatında istimal e
dilen ve ltnlyan ordusunda istimal C· 

dilmiş bulunan 5 - 6 ton miktarında 
Tritol nmonyal namındaki mevaddı 
infilfıkiye acık arttırma ısuretile satıh. 

ğa çıfiarılmı~tır. l\!;ıhµ11i te !im Ça
nakkeledir. Mezk\u· mernddın hulun. 
duğu mahalde ve hali ilzere te Iim olu
nacaktır. Bedelin peşinen te viyesi 
mesruttur. Müzayedeye iştirnk ıçın 
muhnmmen kıymetin yiizclc onu tenli 
edilmek icap eder. 

Güml'iik ,.e inJıiı;;ar resmi il<' air her 

'~---------A_s_k_e_rı ____ m __ e_k_te_p_ı_e_r ____ s_a_t_•n ____ a_ı_m_• ____ k_o_m __ is_y_o_n_u __ ~•-•ı_n_ı~a~r-ı ________ ~ 
Ot Saman 

Piyade mektebi 
Baytar mektebi 
Tıbbiye 

11 

30,000 ı 15,000 ı 
3,000 3,000 
1,500 Aleni münakasa ile 1,500 Aleni mfioakasa ile 

Tatbikat hastanesi 
Kuleli Lisesi 
Çengelköy Orta mektebi 

1,500 J bir şartnamede 1,500 J bir şartnamede 
1,200 1,500 
1,000 1,200 

Yekün 
Harbiye mektebi 
Süvari mektebi 

38,200 23,700 

Topçu nakliye mektebi 
Topçu atış mektebi 
Olçme tab\lru 

30,000 l 24,000 \ 
45,000 a· tn d k 45,000 Al .. .. k ·ı 
45 OOO ır şar ame e a- JO,OOO • enı muna asa ı e 

30:000 j pah zarf suretife lS,OOO j hır şartnamede 
15,000 6,000 

Yel<ün 165,000 123,000 
Balada mektepler hizalarında gösterilen mıktarlarda 164,700 Saman ve 38,200 kilo Ot O~ 

şartnamede olarak aleni münakasa He ve 165,000 kilo Ot ayrı bir şartnamede kapalı zarf ıuretiJe 
satın alınacaktır. ihaleleri 21 Haziran 931 Pazar günii saat 14 de Harbiye mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra edileceldir. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere komisyona müracaatları ve 
kapalı zarf için de hazırlayacakları teklif mektuplarını komisyonun müselsel numaralı ilmühaber 
mukobllındc komisyon riyasetine vermeleri ilan olunur. 

,,. Jf .. 

Askeri mekteple ve hastaneler için 25,000 kilo zeytin tanesi kapalı zarf suretile satın alına
cak~ır. ihalesi 20 Hazirnn 931 cumartesi günü saat 15 te Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra kılınacaktır. T nliplerin komisyona müracaatları; şartnameleri için de hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını yevmi ihalede saati muayyenesine kadar müselsel numaralı ilmiihaber mukabilinde komisyon 
riyasetine teslim etmeleri ilan olunur. 

lstaııhuı o-aht,emei asliye 3 üncil 
hukuk da re inden 

Emine hanım tarafından Be
yoğlunda Ağa camii lrnrşısında 

Bursa sokağında 6 No. lı dük
ltandn wukim kömürcü Mustafa 
Ef. aleyhine ikaml! o!unan terk 
seb«ıbile boşanma davasının ic-

ra kılınmakta olan muhakeme
sinde H. U. M. K. nun 406 ıncı 
maddesine tevfikan gıyap l<ara~ 

rının tebliğine ve müddeti lrn
nnniyesi 2arfmda itiraz edilme
diği tal:dirdc gıyaben muhake

menin icra edileceğine ve muha· 

kemenin l-7-931 çarşamba günü 
saat 14 de talikine karar veril-

diği ikametgahı meçhul bulunan 

müddeiilleyb Mustafa efendiye 
ilanen tebliğ olunur. ( 1250) 

Fatih c:ulh 3 üncü hukuk lıAlo.iml•ğfndl'n· 

Fatih l(üçük karaman cadde
sinde 28 numar. li hanede mu

kim Halil oğiu Veli Ef. nf'zdinde 
bulunan akr .. basından Mustafa 
luzı Seher Horuma 6 · 6 - 931 
tarihinden ili areıı vasi tayin 
edildiği alak daranın malümu 
olmak üzer ılan oiunnr. (931-471) 

Askeri mekteplerle hastaneleri jçin 8000 kilo tereyaj'ı Ye 
20,000 kilo beyaz peynir iki şartnamede olarak kapalı zarf ıu .. 
retile alınacaktır. ihaleleri 29 Haziran 931 Pazarteıi gUnil 1aat 
14 30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra kılına .. 
caktır. Taliplerin şartnamelerini görmek için komisyona müraca• 
tları ve iştirak için de hazırJıyacakları teklif mektuplarını yevmi 
ihalede saati muayyenesine kadar müselsel :numaralı ilmühaber 
mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri ilan olunur. .. .. .. 

Gülhane hastanesile askeri Tıbbiye tatbikat hastanesi için 
5000 kilo francala pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlıtı 

8 Haziran 931 pazartesi günü saat 14 te icra edilecektir. Talip

lerin Harbiye mektebindeki satın alma homisyonuna milracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Darülfünun mübayaat komis
yonundan: 
Tıp Fakültesinin bilumum muayyenat ve ihtiyacah sairesile 

Darülfünunun diğer şuabat ve idarei merkeziye ve eczacı ve 
dişçi mekteplerinin her nevi mahrukatı 1 haziran 931 tarihinden 
1 haıiran932tarihine kadar bir seneliği kapalı zarf üsfılile müna
kasaya vazedilaiştir. Fi::ıtları mutedil görüldüğü takdirde bunların 
l er biri için ayrı ayrı mevcut şartname ve ihtiyaç listelerinde 

""el (~"'• lmallthaneslnden: 
1l)O) ) adet arka çantasile 

1 adet ekmek torbasının 
1 

larfla milnakasası 1.7-931 

Hirlü masrntlar miişteriyc aittir. Ar- N'" . 1 ı·. h"' . . . • umune""ı \C 11 pcı h m ırct \'a. 
zu edenler Çanakkalcde ma. a ) edıemı. . . . . 

muharrer olduğu üzere ihtiyacatı umumiyeleri · 13 haziran 931 
cnmartesi günü ve her nevi mahrukntta 17 haziran 931 tarihine 
müsadif çarşamba günleri saat 15 le ihale edilecektir. Mevcut 
şartname ve iistelerine göre bu bapta malumat almak üzere her 
giin öğleden sonra mülga Harbiye binasında bulunan komisyon 
kitabetine miiracaatları ve teminat akçelerinin de bir gün evvel 
muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifname 
ile birlikte ayrı ayrı zarflar derunünde ilıale için tayin edilen 
müddetten bir saat e\·vel komisyonumuza müracaat ve tevdi 
etmeleri. 

~-ltıba gilnU saat 15 te Ge
e ~ada jandarma imalathane
lt~cra edilecektir. Şartname 

&neden verilir. (174) 

ni değirmenci Nazım Beye rniiracnatla rnkatarılc bel ::ı n ;nl'?crınrn ka) dıııe 
rnczkfır mernddı görebilirler. mah ... us dcftcı 1 r len t f) ttirilecrği11· 

Açık arttırma 24 haziı"an ç::ır amh·• den t.ıb0n t~liıl ol .lnrı ı p ~ ;ıl,çc-
BeşlMaş büyük parkta 

günü saat 14 ten 16 huçuba 1\udar 1 · lerile bitli! tc l" - r. rı,J c•ınınrtc 1 ~ı 
tanbulda adliye "arayın da ikinci ticn 

1 
nt on b o;;tc pi : ı o n··ı "iılr n~c Bu k_.am C cmal ah'r '· a:ı da;ıları 

ret mnhkcmc~inde icra edilecektir.
1
müte"'d Jdl t \ re c ı: tı mijbıı)'a. \ lfr forun cin&)Cli ). A)fıca komedi 

Arzu edcnlcıin müıacaatlan. ıkomb) onuna munıcnatl.ın • ı miızık. 

Üsküdar liftle ino"'asında 
C l\ııık K .. lp'cı ) mtimc(sıli Kormın 

l\ai. Gclccc • ı r ram (ı\(ı{e). Dühuliye 
10 kuru,.lur. 
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Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

bayat· Kumbarası 

Yüksek mektepler mübayaat 
'' 

M~.;~~~~~n.~~~.~::0• I Vakıf akarlar müdürlüğünde~ 
komisyonu rivasetinden : 

Mülkiye ve yüksek muallim mekteplerinin 931 mali sene~i temmuz ayı ip-

idasından mayıs 932 ayı nihayetine kadar olmak üzere on bir aylık erzak ve 

Afyon Ifarahisarmdaki efradın fü
tiyacı olan sığır eti kapalı zarfla mü
nakasa) a konmuştur. ihalesi 13 hazi
ran 931 cumartesi günü saat dokuzr. 
otuzda Afyon K:ırahisarında Askeri 

satın alma ko.nisyonunda yapılacak-
,ui re ihtiyacı zirde hizalarında gös te: ilcn günlerde Pındıklıda Güzel san'at- tır. Taliplerin şartname almak ve tek 

tar akademisinde yüksek mektepler muhasebeciliğinde mubayaat lrnmisyonu liflerini vermek üzere teminatlarilc 
tarafından ihale edilecektir. Taliplerin ~eraiti anlamak üzere Yıldızda mül birlikte Afyon Karahisarında mezkür 
kiye mektebi müdürlüğüne \'e müna:, ısaya i~ tirak edeceklerin ye\'mj muay- komisyona müracaatları. No. 36S 

yeninde mubayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ve ihale tarihinden e-

vel teminatı muvakkntelerini muhasibi mes'ullük veznesine yatıraral~ mak

buz almaları ve münakasanın saat 3 ten beşe kadar de\·am edeceği ilan ob-

nur. 

Sadeyağı, zeytinyağı sabun zeytin 

Pirinç, fasulya, tuz, nohut, mercimek, 

beyaz peynir, kaşarpeyniri, yumurta 

Et: Koyun, kuzu, sığır 

Kok \'e maden kömürii 

Odun \'e mangal kömürü 

Sebze 
Arpa, saman, kepek 

Makarna, un ve saire 

Ekmek 

Ne suretle 

Kapalı zarf 

Kapalı 

İhalenin 

tarihi 

27-6-.11 

27-6-31 

Günü 

Cumartesi 

Cumartes i 
,, 27-6---31 Cumartesi 

Aleni münakasa 28-6-31 Pazar 

" 28--6--31 " 
,, 2$--6-31 ,, 

" 28--6-31 ,, 

" 28--ô-31 
" 

" 28-6-31 " 

Bu güzek yaz eğlencesi: 
Moda deniz 
Hamamları 
Açıldı •.. 

Kadınlar : vnzme yerine glrebi
ıırıer. istiyenlere hu
susi banyo yeri vardır. 

Kolayhkla 
gireb~lirsiniz 

Otobüs Kadıköy vapurunun 
her seferinde emre 

amadedir. 

* * * 
Taahhüdünü ifa edemiyen müteah

hit namına 14 ilfı 18 bin kilo beyaz ve 
haki bez kırpıntısı 15 haziran 931 
pazartesi günü saat U te Fındıklıda 
heyetimizde pazarlıkla satılacaktır. 
Taliplerin kırpıntıları Sirkecide sara
ciye dikim evinde \'e şartnamesini hey
etimizde görmeleri \·e ihale ~aatinden 
evel teminatlarile birlikte hazır bulun 
malan. (390) 

* • "' 
Bitlisteki kıtaatın ihtiyacı olan '>

dun ve koyun eti kapalı zarfla müna. 

kasaya konmuştur. ihalesi 18 hazif'.ln 
931 perşembe günü saat 15 te Bitliste 

askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin şartname alnıak 

ve tekliflerini vermek üzere teminatla 
rile birlikte mezkur komisyona müra-
caatları ilan olunur. (385) . "' . 

Kırmızı konıates, bamya, patlicarı, 

fasulya, kabak, semizotu, yeşil biber. 
lzmitteki kıtaatın ihtiyacı olan ba

lada cinsi yazılı" yedi kalem taze sebze 
kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 
İhalesi 20 - 6 - 931 cumartesi günü 
saat 15 te İzmit 23 üncü fırka satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Talip 
lerin şartnameyi görmek üzere Fındık
lıda heyetimize \'e şartname almak ve 

1 tekliflerini Yermek üzere teminatlarile 
birlikte lzmitte merkur komisyona mü
racaatlarL (3SO) 

oı, tabibi 

Suat lsmail 
Avrupadan gelmiştir. Yeni 

Postane caddesinde ikbal kü
tüpanesi karşısındaNo 8te)efon: 
lst. 4156 

i 

Bir sene müddetle icar içill 
Müzayedeye vazolunan emla1' 
1 - Çemberlitaşta Molla fenari mahallesinde Boyacı e!1 
sokağında 3.5 No. lı hane 

'2 - Sultanahmette Alemdar mahallesinde Şeftali soka
yında 18 No. lı hane 
3 - Erenköyünde Caddebostana camisi ittisalinde 226 1~ 
No. h hane '9 
4 - Pangaltıda Çayır sokağında 53-63-1 No. lı dükki" 6'1 
5 - Çenberlita~ta Yağlıkçı han üst katta 10 No. lı oda 
6 - Galatada Kemankeş Karamustafapaşa mahallesinde r# 
Yeraltı camii önünde 63 No. dükkan J~' 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar 1 sen 

* 
iki sene müddetle icar için müzayedeye vozolunan emlak. 451 
7 - Bahçekapı Hubyar yeni postane. C. 44-66 No. dükkan· 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6·933 tarihine kadar iki sene• 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye vazolunan em1ak·
1
;, 

8 - 4 üncü vakıf han birinci kat 34No. oda Stt 
9 - Süleymaniye medrese altında 41 No. dükkan. 48! 

10 - Çakma < cılar büyük yeni han orta kat 31 No. oda· ~ 
11 - Beyoğlu okçu Musa kara moJla S. 26-28 No. dükkiO s' 
12 - Üsküdar Harem iskelesi 3 No. dükkan fi. 
13 - Nuruosmaniye C. 57-1 No. dükkan fi 
14 - Mahmutpaşa mahkeme S. 6 No. dükkan il' 
M~;ddeti icar: 1-6-931 den 1 ·6-934 tarihine kadar 3 s~ııe fi 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için aklin hitamı. Y eoı ısJ 

tecirler için teslim tarihidir. . tttfl 
Müddeti müzayede 5 haziran 931 den 27 haziran 931 ctJ 

lesi günü. de~ 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müz.ıye ıl 

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son g ünün sııııt jtl 

buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve t eminatı muvakka:e0or 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf JJJil 

lüğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur· lı' 
Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak i stiyeııle' jf 

müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri ııı 
raporlarım görebilirler. 

~ 
Mes'ul Müdür Uefil\ /.~ 


