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Divandan Tıp fakültesine, 
Fakülteden divana ! 

Tıp fakültesi , divandan mftderrlslerln 
memur olup olmadıklarını Horacak 

1 Darülfünun tıp fakültesi müderris
ltr lbeclisi bugün toplanacak ve bu · 
ı::da Rasim Ali Deyin fakülteden ih
f ıııa dair vaktile verilen karar etrq. 
'•da görüşecektir. 

Veni bütçe __ ,,_, __ 
Kabine tetklkatına 

devam ediyor 
Ankara, Z'l (Telefon) - Vekiller 

heyeti bugün toplandı. Geç vakte ka· 
dar 931 bütçesi üzerinde tetkikatta bu
lundu. 

Meclis bütçe encümeninin cumarte-
sinden itibaren yeni bütçeyi tetkike 
başlaması çok muhtemeldir. 

Encümen şimdiki halde barem kanıı 

nunun bütün devlet dairelerine tatbi·ı 
kini esas prensip olarak kabul etmiş· 
tir. • 

Btltçe enctlmenl 

hl)( ~a~um olduğu üzere verilen ve tat 

11 
tdılen karar \'ekaletçe bazı şeki' 

q Oktaıarından tekrar tetkik edilmı!J, 
._'14re darülfünun diYanına iade olun· 
bıı llştur. Bu iade sebeplerinden biri 
lh karar verilirken memurin kanunu ' Mallye bUtçeslne fevkallde 
ltak~rnına riayet edilmemiş olması ,.e tahaı .. t kabul etti 
ı, aırn Ali Dy.rin tahriri müdafaası a· Ankara, Z'l ( Telefon ) l\lec-
d llfllarnış olması teşkil ediyordu. Dün lis bütçe encümeni bugün, Maliye ,·e-
d lly~uğumuza göre gö terilen bu sebep /kaletinin 930 bütçesine munzam ,.e 
) aliilfünunu yeniden müşkül bir Yazi- fevkalAde tahsisat verilmesi hakkında-
d:te düşürmüştür. Bir müddet eve) ki kanun llyihasını tetkik etmiş mec-
.ıı "iilfünun eminliği intihabı sıraların ı· · 11a 111 .. lis heye ı umumıyesine göndermiştir. 
ı_ Uderrislerin memur olup olmadık- . 
llltı _ tır. 
'ı ·11eselesi hararetle mevzu edilmi~. 

111 
'1hte.lif noktai nazarlar ileriye sü- Meclisin yarınki içtimaında mina-

lq 1~iiş ve darülfünun erkanı gürültü·ı kere edilecek olan bu kanun layihasi-
'tlbırçok münakaşalardan sonra bu llh' le Maliye bütçesinin faiz faslıan 750 
it tde ittifak edememişlerdi. Bir hl· ~erve~ KAm!~ Bey. . bin lira tah~isat istenmektedir. 
q_ Ilı "1Üderri ler memur olduklarını da tıp _!a~ultesı . muder~~sler~n~~n 841 tahsısat ile Trk Ocakları 
.._but etmiyorlar. diğer kısım memu. Se~\·er Kamıl Bey bıze şu sozlen SOY· merkez heyeti tarafından yapılmış 0 • 

Kanlı bir facia 
Karısını öldürdii, sonra kendi 

gırtlağını kesti ! 
Katil ve müntehir GUzel san'atlar akademisi mUdür mu· . - . 

avini Şevket Beydir. OldUrdUğU kadın da refikası 
muamme lclal Hanımdır . 

Bu hazin aile faciasını bütün tafsilAtlle 
yazıyoruz 

ı diyorlar. Bu arada müderrisle- ledı: lup 1714 numaralı kanun ile hazine· 
tlıı iti • . . - Müderrisler memur değildir. ..,. ene zarf d · . k b 1 - • . . .. •. · j lı emurlugu muhakkal\ ıc;e bır kı· Ç" k" . k d ı· t ce u~ 8 ın a tesvıyesı a u O· l\anlı ıacıanın vukubuldu~u "er ye oldurulrn kadın ; !\luallımc clAl H. 
,._Ilı tnüderrislerin hariçteki me~guli- un ukmemuı:ın h·anuntu~ la d ıcahret lunan horçlar def'aten ödenecektir. Dün sabah saat sekizde Be;ikta~ta Fakat Saime hanımın bir hastalı~a 
.. "titri . b k 1 . . yapma ve saır usus ış er eru e b. .1 f . 1 G"' 1 • t 1 k .. 1.. .. ki k'" ite nın u anun a nasıl telıf eclı- t k d il lb k" b M JAJ) r t ır aı e acaası o muş, uze sana . tutu ara ansızın o uşu çocu arı U• 
ı1.. tii oruluvor. nu sual karşısında e ~e ti m~mn1 ~ .. ur. k b~l. ut~t tub"k~em: a u ere mükft a lar akademisi müdür muavini Ali Şf'v· cük vaşta yetim bırakmış n bu hadise 
~ aa • · . nuıye erın u ... e a ı ıye ı a ı ıyesı . . • ~ • . .. . ~ . 
ı._. n at ve tıcaret mefhumlarrnın ·okt B k dl oktal Ankara, Z1 (Telefon) _ Biitıre en· ket D. refıkası muaJlıme lclal Jlaııınu zaten hadıdulmızaç oldugu soyJ"-
-.rtfı k d "dlr. d ) ur. en en n nazarıma . ~ tab ·1 ··ıd·· d .. k . . . C" • , · •• •• •• • • • 

ne a ar gı ı)or u. göre darülfünun hocalarını memur te- cümenı istiklal harbi malôlleriue ~n~a ı e o ur u ten sonra rntıhar nılen ~e\ket Be)ı de butbutun sınırlı 
11\ () vakit halledilmeden kalan bu luı- lflkki etmiyorum. Çünkü doktor ar- para mükafatı layihasını tasvip etti. etmıştır. ,.e hasta yapmıştır. 
'ltt•tli me~ele bugiin .ı~asim Ali Bcyl' kadaşlarım kabine açar "' çalışır. Buna nazaran üç zabit üçer yüz, be~ . Du vak'a h~kkında m.a~a!li.nde tn~· Saime hanımın ölümünden ~nra. 
"1 iade edrlen evrak ışıle tekrar müş- Hukukçu arkada'larım dava alır Vt nefer ikişer yüz ve 29 nefer yüzer lira kıka.t yapan bır .muharrmmızın aldıgt Şevket Bey çocukları alarak Beşıkwş-
..., hir vaziyete girmiştir. llaber al- tak·p d F ş f kült . d k" k milkifat alacaklardır tafsılatı kaydedıyoruz: ta Tunus boyunda 150 nunıarada ,lb , ı e er. en a esın e ı ar a- • r • •1 I . . 
~ııa göre darülfünun vekfıletten daşlar laboratuvar Jşletir. Halbuki '""" ·~ ŞE\ KET BEY K MD R? oturan anne.sının yanına taşınmış ve 
,... evra1'ı tıp fakültesine olduğu bunlnnn hiç biri memurin kanunu ite 8 k · ı · . 42 - 44 ya~ılannda bulunan Şevket B. burada komşuları lclal hanıma tea-
""'!"va~~ etmiştir ... Ve. yi~.e du~·du- telifi kabil olmıyan işlerdir. Binaena- 8ŞVe . ~ lffilZ darülfünunda~ mez?n, bir müddd düf etmiştir. • 
llt@t at gore tıp fakultesı muderrısler leyh bu itibarla darülfünun hocalan Zonguldak refikımızin haber verdi- avrupada tahsıl etmış sonra lstanbu- lCLAL HA:l'iIM KiMDiR? 
to Jfeı de bu evrakı tekrar divana memur de""ildirler. ğine göre Başvekil lsmet Paşa Hazret- la dcinerek Galatasaray ve Ameli Ha- Iclal hanım hayatlarını muallimlik 
de lldtrec~k ve divandan enelft nıÜ· Memur 

0

telfll•ki edildikleri takdirde lerile Dahiliye vekili Şükrü Kaya f:ıey ~~~ me~te~lerinde fransızca muallim- yoluna bırakmış bir ail~~in _kızıdır. 
lo l'tlaterın memur olup olmad_ı~larını ki r:- '"r ·n ~rkması lftıı rn ~clir? bu yıl içinde Zon~uldak kömür istih- lıgı .etmıştır. .. 1? ~en~ evel İstanbul dar~ım.~1.umatını 
~ "'tır. Asıl bu andan ıtıbaren J'u tnkdirde otuz seneyi ikmal eden sal mıntakasına hır seyahat yapacak- ~evket Bey h_u muddet zarfında bıtırmış ,.e Yıldızda 24 uncu ılk mek-
-.t•ııı müşkül bir vaziyete düşece~i arkadaşlar pek çoktur. Mesela Kad- !ardır. . .. • ~aime ismi~~e hır ~an~mla . eylenmiş tepte muallimeli~e .~a~~am~.ştır. • . 

l§ıllllaktadır. ri Raşit Pş. Talha, Hüseyin Ali Etem ismet Paşa ,·e Şükru Kaya Bey bo ~-e onda~ hırı ~ız dıgerı erkek olmak Sarı s~çh, ela gozlu, mutenasıp vü-
tlct ÇQllkü divan müderrislerin memur .Akif, Beyler Ye daha birçok arkadaş- meyanda Zonguldağa da teşrif edecek- uzere ikı çocugu olmuştur. [Lutfen sayla11ı çeviriniz] 
~ ~hnu kabul ederse Rasım Ali ıarımız rnrdır. Bunların çekinmesi ise lerini Zonguldaklılara vadetmişlerdit. 
~tın tahriri müdafaa ının alınması darülfünunda miihim bir boşluk mey. 
"'': et~ekle beraber bu kabul. bazı dana getirir. Fakülte bunların iktida- iş kanunu 
111..._errıslerin müderrislikten başka rından müstağni kalamaz. Binaena- A k '> 7(Telef ) _ v k"ll . 
-~9fllliy ti · •· · d ·· · 1 n ara, .. on e ı eı 

... '- e erı uzerın e muessır o a- levh memurin hakkında tatbik edile- h t• · büt ·i t tk"k tt•kt ~'lir . p •• • • • • eye ı yenı çe:> e ı e ı en son-
ıı.11 • ~n·an, eger muderrısler me- cek olan bu kanun zannetmem kı bıze ra iş kanunu layihasını görüşec~tir. 
~r def.ıldir derse, bu defa tıp fakül de tatbik edilsin. Çünkü dünya da-
._ llasım Ali Bey için verdiği karar- rülfünunlarmda darülfünun hocaları • ht• I " 1 h ) ""' 
-.. Rasim Ali Beyin tahriri .müdafa- için tahdidi sinden başka bir şey J 1 8 8ZJr Jgl 
t'tt alınmasına lüzum olmadığını i~- yoktur. Her memleket kendi darül- U 
~ederek eski kararında ısrar ede- fünun hocalarile tahdidi sin için mu- Romanyada kom nlat 9ebekesl 

ir. ayyen bir yaş koymuştur. Bu yaşr nasd meyda~a çı~anld.'? 
~derrislerin' memur addedilmcı-:i idrak eden müderrisler ikdar edilerek Bllk~eıte tevluf ed~en bı!çok 
~lesi, 30 sene hizmet eden memur- tekaüde sevkedilirler. içlerinden çok komünıa~ rilesaaanın uzerlerı~de 
._ tekaüde sevkedilmeleri kararile lüzum görülenlere de meclisi müder ve evlennde yapılan tabarnyat 
~ -~ıuu bahis edilmiye başlanmıs- risin kararile fevkaladeden olarak neticeıinde haziranın birinden 
\' e llu. takdirde otuz sene müderri~.

1 
tedrisata devama müsaade olunur. itib~ren tatbik~a • k~ra! ve!ilen 

~ tnıış bulunanların tekaüde sevk- Hükômetimizçe de bu noktai nazarın geoıı ve mllthıt bır ıhtılil pılinı 
icap edecektir. Bu nokta etrafın- terviç edileceği kuvvetle muhtemeldir. meydana çıkarılmıthr. Her ıey

den evvel kiliseler ve resmi bi-
nalar berhava edilecek ve komllniıt 
aleyhtarbğile maruf bir çok kim
seler 6ldllrtılecekti. ibtilllcilerin 
Lehiıtana ve blltOn Balkanlara 

ıamil bOyOk bir ıebeke vUcuda 

getirdikleri anlaıılmııhr. Roman
yada olduğu gibi Yugoslavyadı, 
Lehistanda, Çekoslovakyada, Bul
gariltında ve Yunanistanda bil· 
,Ok karıııkhklar çıkanlacak ve 

her tarafa debıet saçılacaktı. 
Romanya polisi bu memleket

ler ıabıtaıını keyfiyetten haber· 

dar etmiıtir. 

Yazan : 
~ l4suıu 

NakleClen a . 
fa. 

foto ı M-G-l\I. 
Ellzabeth Arclenln mU•••••~•lnden çıkan kızlar, yukarda 

gördUOUnUz Edvlna Booth'a benzlyeblllrler. 
On beş yaşından itibaren Amerika- Doğrusu bu suale cevap nrmek 

h genç kızlar sıhhat namına ne bil- güçtür. Çünkü, sıhhı\te müteallik her 
mek lazımgelirse en küçük teferrüatı- türlü malumat, kendilerine hesap veya 
na kadar öğrenmiş bulunurlar. Pek dikiş dersi gibi öğretilir. 

l•••••··~··••••ı~tabii, bunların içersinde, kadın olduk- Esasen, o yaşta, sıhhat, genç kı• 

C Z 
1 )arı ilk gün, annelerinin verdiği nasi- lar için modadan daha evvel gelir, ve 

~ Şu erkekler ne tuhaf, söylenilen ıözler bir lrnlalcl11r1ndan 
"' atekinden çıkıyor. 

'--.Ya kadııı)ar •• Onlarda da aksi iki kulaklarandan gar.yor 
bu sefer ağızlarından çıkıyor • . 

211 hate tebaiyetle, banyo yaparken. ayak- rerinde bir bilgidir. 
• • !arı ıslanmasın diye. yalnız Yiicutleri- ı M~seUı, bizde, bir baloda, genç kız-

Tefrikamızı bugünden itibaren 
be,inci aayıf amızda okuyacakaımz 

ni yrkıyanlar bulunur. Bu ciheti bir ta- ların yarısından fazlasının, koltukları. 
rafa bırakırsak bütün kızlar l'iıhhat , nın altında, sarışın veya siyah tüyler 
tedbirleri~~n ü~t tarafını bilirler. Bu- görürüz. Alelekser güzel gözükmiyen 
nu nasıl ogrenırler1 [Lütf cn sayfayı 'evirinizl 

j 
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1iu tüyler. guya iffet ''eya saflığa de- da bulamazsınız. 1 

' B •k k ı b• f • 
JA!et ederler. Tüyleri dü ürmek. Bu hal•. sade Amerika .. n 7.enc-i• Lıf 'I 'i 1 ' eşı atşa an 1 ] r acıa 
tıraş etmek evli ve:rahut b~kire olm~- H) a o~t~ halli aile ~rz!arında te!'ar1iil = • ... . • :-. 
y_a.n kadınlara lmakrlmış hır hu:--usı- etnH•1_c;;ını7~ llerhangı bır gazete n~a ___: _ı _ · __ · __ :! · _ .. 'dilli' 
yet ~larak telfı~i olunur. Jfal~~ki, A- mecm~ad_a'. şu tarzda yüzlerce ilanal • 1 v-t tarafı ~lİrinci sayıfamııdadır~ \ min eden_ ve b~. suretle son u~ı 
merikada, on dort yaşından ıtıbarcn l"a!';gtlı , .. ın•:t.: p 0 tıs kanunu cutıu olan ıc1aı hanım 30 yaşlarında de kmlaıgmı goren Şe,·ket ]Bey 
zenç kızların vücutlerinin hu kı ınıları bulunmakta H mektebin muhitinde gibi se,·aiği kadını büsbütün k~ 
bembeyazdır. Yalnız bu ;'ldet, sadecr Esaslı hfikümleri tiddiyet 'e intizamile tanınmaktadır. ceğini anla:rrnca kendinden .rr. 
tendzlik n srhhat noktai nazarından ~l~~1~a:}:~~d;~~AJ;t;r:1::,.. ihtiva ediyor Ağabeysi, hemşire:-;i de muallim sabahleyin erkenden tabancasını 1' 
tatbik olunur, rünkü, o ·' a~ ta kızlar. A· mektebinden mezun olup erkek kar· rak onun ,_·olu üzerinde bir kahvt );" ~ "O . . HArı·A l 
merikada dekolte gi)mez]er, uzun kol - ıncı asrırı •' . 111 0 unuz Ankara. '27 (Telefon) - "reni ı><>lıs ıile i Etem JJley lstanbul l5 inci mckiep· iurmu1tur. 
la tu.va1etler giyerler. . . Adre~.: S ..... "' . . kanunu \'ekilin heyetine veri1di. Ye- k, hemı-;ire!'İ Adalet hanım da tedt1' i , ·t . S L OLDU" 

Jdc1rk :meselesi, biraz daha l'onra Jımnaslrk · Dans • Guzellık - lübarlıli. ni kanuna ı;öre poli~ müdürled kuy. için ke~di yanındadır. Pederi öl- f .\C A 1'.A 1 : 
vücutlerinı gösterecekleri 7 . .anıan mev- makamların seviye;ine çıkmakta \e müştür. Vıa:Jide i :Beşikta~ta Şenlikde- lclal hanım her gün oldugu 
zuu bahis olur. Sonra şu haşiye: nıaa~lan da t:"ıOO - :i(ll)ll aı a..;rnda tc.+ de mahallesinde Setli kalne üzerinde aün de saat sekizde evden ~ıkJ11'11 

Eğer srhhat mes'clec:i e a olmasa, "Gündüz ı•e gece der,'lleri. ltilf'<fi. bit edilmektedir'. 7 numarada oturmaktadır. yokuşu iner inmez ze,·cile Juı.~ 
ve:rahut bir paı-arnna dibi kullanılma- iliniz saatle gelebilirsiniz. flatlanmz Bu kanunla polislik bir meslek • , , ., ·~ 

1
• ~ 

1 
_ • ~ mıştır. 1Büyük bir ı;;inir bUhra~.1~ 

sa idi, güzellik mes'ele.si Ameril,ad::ı yii.kst•k d<·ğildir. Herk<·s için hususi haline f{etirilmekte-dir. lLK J E~ADlı F '\ E DLD l\ODlJLAR ıde bulunan ŞeYket &y onu go ~ 
bu !kadar büyük lıir akis bulamazdı. ~artlannuz ı·ardır... MUAMELI~ VERG!St Şe•ket Beyle lehli hanım ara~ıncla his bir şey söylememiş ve yanına 

Ameri-kalılar. iki ) üzlü olmadnn ı nu :-uretle, güzel olmak sırrının ta- Ankara. 27 !Telefon) - Mali~e eneıa komşulukla lla~lıyan muan•fe rak ale!';e haşlamıştır. 
evt·el, çok muhafazakfır in:-.anlardı. Gü· manıile cahili herhangi biı· kadın, ken- encümeni muamele veq~i .. i iizerindeld ~avaş yavaş samimiyete ,.e . onra Se\'• • P.MA 5El"KE1'.: 
zel kadınları severlerdi. Bilhassa. ka. dine yol göı-terecek bir müesse f, hir tetkikatına deHtm rtti. giye dökülmüş. Ve bu se,·gi bir rha· .-
dınla:rr, güzel olmnğı . enrlerdi. Yal- şıhı"' lrnlabilir. Her gün makinesinin k yete göre arada mesru bir rabıta ol· İlk kur~un bo~a gitmiş \"e 1" 
nız, bunu söylememek ildetti. Fakat u- ha ında çalı~a çalışa kambuı·laşnıış Kaçakç~h madan onları uzun müddet heraber - Y.apma ~evket diy~ yal;"' 
suller, kaideler ile her ı--eyi halletmek dal~tilonun kamburu düzeltilir. Moda ~ yaşatmı~tır. tır. Fakat hu :ra1va1ış bır :sanıft 
kabildir. Bunun için, sıhhatli olmanın. ye terzi mağaıalarında mankenlik :ra· y ozgatta bir çete iki çift birbirini cılgın gibi sevdikle- süı~emiş iist üste gelen ku~U ae 
gilzt!l o1mağa bağh olduğunu ileri .,u. pan kız, hususi bir rejim takip etme- yakalandı rinden muhitin dedikodulannı anlama- te~nle gen~ kadın kan_ıar ıç~n 
ren \'e esas tutan 1Jir u~uı, kaide kon- den. viicudünün güzelliğini muhafaıa mı!i:lar n böylece uzun müddet ne::-'e· kaga yuvarlanmış. heynı Ye kll 
du. , .. e yahut filanca güzel olduğu edebilir·. Rahat nefes almağa n kanın Yozgat, 27 (A.A) - Haleplen li günler ge~irmi terdir. kırılmıs, yerlere akmıştır. 
i~n sıhhatlidir denildi. CC\Clanına mani olan lastik kon;elrr kaçak CtY• getiren rn kitilik Bu arada Se,·ket Bey ~ocukların. Sevgili :kadının kanlı bir yıl" 

bir çete yakaJanmıı, yüzlerce k t B I* Ali lıoca \·eya hoca Ali tarzında koymadan bir karın kü~ültülebilir. Jcliı.1 hanımın mektebine ,·ermi ve o· 1ine geldiğini &"Ören ~e,· e e>.·. 
kilo tütün, mühim miktarda k d ıııf bir şey... Netice sıhhattir. rıa beraber bir yuu kurmağı teklif et- (er derhal tabancasını ·en ıs 

Yalnı7., ahlak her şeyden evveldi. Sonra, güzellik gelir. ipekli eşya müsadere olunmuştur. miş. :Mektep hayatında mürebhi"i ol- virmi~ kurşun kalmadığını anl&J 

Uma olan da bu idi. "' * * Tftrk gemllerl duğu çocuklarının e\'de de annl"liğini büyük bir soğuk kanlılıkla ta 
Bu iki yüzlülük kadınların i:;;ine "Elizabeth Arden., ismini tamr kahul etmesini söylemiştir. &01 eline alarak cebinden çıkardll 

yaradı. Zayıf seci)eli ,.e aptal olan l.ıu mı ınız? .Arden, I\e,·yorkta, beşinci ARkar:ı, 21 ('l'elefon) - Tlirk "e· u tura ile gırtlağını kesmiye baf 
kadınlan ifrattan kurtardı. caddede, altın kapılı fe,•kalade bir ku- milerinin te-~Hi niıaınnamesi Yekiller İZDiVAÇTAN 'Ol'\RA tır. 

Avrupada bilhassa Almaıwa ve le • bi,.adır. (Yakıt: Pransızlar, Ame- hl"yetinden çıktı. Bu dürüst tek1if ile imzalanan izdi- Darbelerin 9iddetinden 
Fransa.da, ;ıc;dınlar saclannı bo;·arlar. rikalıların building dedikleri yüksek Yeni nizamnanlt•ye Köre mühim H· ·aç mukavelenamesi ne yazık <;ok gırtlakta kırılmı ,.e parçaları 
Sanşınlar esmer, esm~rler f,;an ın 0 • binalar~ gratte - ciel diyorl~r. Biz de, mani arda bi!".er tescil daire. i te~kil .ol~ı geçmed~n ned~ns~ t~zulmuş 'e hu- düştüğü halde JeTket Bey hal~ 
lur. Amer.i.kalr kadm1ar da boya kulla· kule • hına demekle yanlış bır şey yap. nacaktır. l' ııamnamede gegmılenmı- nun yerme ge~ım..;;ızlık ve tatsızhk ba-:- boğazını zorlamakta de,·am etnı 
mrJar. A'•rupalılardan hiç de az değil. mı olmayız.) zin alım satımı Ye diğer ta.21arruf vazi- lamıı:ıtır. ".Nihayet usturanın fazla i§le 
fakat daha ustalıkla. Esmer kendil'\i Aı·den demek. hist>e senetleri, A· yetleri hakkında hükümler vardır. Karı koca .arasında he.r geçen ayJ;ı ııi görünce bayılarak kendini 
daha esmer yapar. Sarı ·ın, altın ba- li~ler, kimy:ıgerler, ~rti tler. mühe_n· lt:l'l'AN'BUL 'MEWUSU HALH:-RF.Y büyüyen hu ge~imsizlik nihayet nefrt>· .nın cesedi i.izerine atmış ve yü 
şak veya berrak suyun dibinde ~örü nen eh ·ter, ma~aJcılar. şaırler .... dem.~ktır. F AHRl MÜDERRiS te kadar gittiğinden lclal hanım bir göğsüne kapanmıştır. Silah ısetJİ 
açık -~um reng~nde olur, kırmızı .sa~1ı ~rdenı.n ~ondra~ . Parıs, ~ıs ve Ankara. 27 ('l'elefol1)- .'abrk müT.e a~şam eş) al~n.nı alarak kocasının e: tişeıt komşular n• poli meJll 
da guneş renklı olar. Bertınde bıre1 şubesı urdır. müdürü Jstanbul meb'usu Halil Bey \·ınden annesının yanına kacmış zenı lctal hanımın öldüğünü -görJ11 

Bu daha iyidir. Çünkü ~mrışınlar· Arden, bütü~ ~ünya mecmualann· Darülfünun fahri arkeoloji müdpr. aleyhine talak. da,·a~r açmıştır. Ge.nç ŞeYket Bl"yi deGümüşsuyu has 
sarl§m, esmerler de e,,;mer olmak için d~, doktor~arrn ıstır~hat sal~nlan~da risliğini kabul etmiştir. kadın~n. onu bırdenbır~ y~lnı~ hı~a~ı_na kaldrı·mışlardrr. Jchil hanımııt 
yaratılmışlardır. Ta annuda ökü, da· bır boks cıhan ~ampıyonu ıle, J aul • . . sı ''e ışın mahkemeye ıntıkalı ŞC\ ket d' b' b k ~aat sokak ortasın 
ha parlak bir netice verir. ~ l\lorand'nın makaleleri arasında resmi- .9111J'9 Telgraf haberlerımııın ıDeyi ~ek müteessir etmiş barışması ve 

1 
•: ~çumÜ~deiumumt ımuavi 

* * :;: ni Ye ismini gördüğünüz, alnı !;atkılı, 8 ıncı sayıfamızdadır. tekr~r evine dönmesi i~in ideli hanıınıı ;ış ~nh~· Be elerek ta 
Nevyorkta kızların mektepten fl· bir mabut gibi ntüsterih. yüzl.ü kadın· ıı hlr siyasi mültecinin, Yahut d1i2Şfğ. n~üteaddit defalar haber göndermi5· b::ıan~ış:s ces:ı m!rga kaldırıl 

kJşlarJ, Anupads'l.kind en farklıdır. f'iJ. dır. Arden, Los Angelos ta hır dev ca- Jı Ye pi~ bir hahalın kızıdır. tır. " 
hakika, Nevyork kJZ mckteple.ı:inin kn- mekcin, Japonyada gözleri biraz ~ekik Annesi Js,·edi bir köylü, 'eya tem· bAYRIL K! MEKTEPTEKi TESİR 

b" H d ki' d .• ük'· ~ 4'D 11 nı:ı 
pılarında da, bizde olduğu kadar er- ır .~ a ~ ın. e. goz ur. . . bel bir İtalyan, yahut da bir ~ingen~. İclal hanım bu teklifi kabul etme- Yak'a muhitte çok ,çabuk :yayı 
kek rocuklar beklerler Yalnız Amrri. ::\ıl selıılFlerıuın şırıltısı gıhı aht-nk fettan bir F.raıısız kuru Ye .ate~li bir d·-· · 1 k t'' ı - · dan mek~pte de duvulnsuc: 

~ • · · · · · 1 d · • ) ıgmı ,.e oıtun a ·a ıyen ayrı maga J<a J Y 

kah kız, kendini bekliyen erkek çocu- lı ısmıle Elızabeth .Arc en her )er e Ispa11yoldur. Bütün bu milletler hallo- rar ,·erdiğini bildirince Şevket Hey .saati gestiği halde ,mualfüal 
ğa dojru, daha rahat) üriirerek gider. hazır ~·e nazırdır. . . lup yoğurulmuş. erimi5tiı·. büsbütün çi1eden çıkmıs, \'e son hir gelmediğini gören mini mini 
Bu. belki Anıerikalr kızlara. dan. et- Elııabeth Arden Aaıcrıkalı hır kn· ,. Muhakkak olan bir şey \·arsa, A· ümit olarak mahkemenin kararını brl..· bu feci vak'ayı işitinC'e hüngür Jt 
'Jneden evyel, yürümesini öğrettikleıi dındır. nıerikali kadının babalarının hiç yaka- lemeğe başlamıştır. ağlamışlardır. 
içindir. E1izabeth .\rden insan güze11ikle- IJk kullanmadıkları ,.e takmadıkları- Çocukları t~kin mümkün o 

Daha iiç gün evvel ökçe~iz isl~n.r- .rinin en bürük fabrikasıdır. dır. Belki hayatlarnın sonlarına doı.1'· MUHAKEME ğından ders okutulmamış talebe 
pinler}e gördüğünüz rn~tepli !·avru Elizabeth Arden ~\llahın yarım hı· ru buna nail olabilmişlerdir. Hepsinin Diğer taraftan devam eden mulrn ra ~ıkaı'ılmışlardır. "2' üncü U" 
kızı, erte i günü ,güzel. jştiha Ye al'zu raktığı güıelliklerj tanıamlıyan .maki· anntleri de evde dayak yemişlerdir. keme safhasında k1:11 hanımın gö.s- tep heyeti ta1imiyesi dd'erli 
uyandıran blr .kadın, hc.m de güzel n nedir. Yolsuz çöller arasından, araba· terdiği şahitler Şevket Beyin geç.im- vunu bu faria ile kavbettiğind,-
arzu uyandırdığını bilen hir kadın o- Eliıabeth Ardcn, kendi gibi bin bir larla giden n zaman zaman kır.mızı siz ve asabi bir adam olduğunu onun· aıütees ir 
larak mey.dana .çıkar. Daha on altı ya. Amerikalı kadının yardımı \'e bugün derililerin tecavüzlerine ağrıyan bu }a yaş.yan bir kadının betbahtlığa dedir. 

!':dadzclır. Jt,akat en kumazlnrdan daha Ameriktan1ın en .. ku
1
·ç
1

.uk'k şehktrind1 e. b~I1e khuYvettlid, çodk~~.u~~,·etli millet, bütün mahkum bulunduğunu. söyl~mişler. a. ŞEVKET BEYlN ~IHHA'ff 
-.uma ır. mevcu o an guze ı · me ep erı ı e aya ın a uı;uşur. ll"yhine şehadet etmışlerdır. 

l\fa.kjyaj yapmasını bilir. Çünkü o- Amerika güzelliğini yaratandır. Bu mHletin kızlan güzel ,.e hanı Muhakeme şahitlerin ifade:-;inden Geç Yakit hastaneden ,·erile.J1 
•• kimse menetmez. IliHtk'is öğretilir. • • • bir maddedir. ,.0 nra karar isin düne bırakılmıştır. mata göre ŞeYket Beyin yarasr 
Bany. köşe bucakta. gizlenerek :>npmak Amerikalı kadın vahşidir. Bu ham madded"n biı' san'at şahe- • . , mi~tir. Hayatı tehlikededir. 
aee'burJydiftde değildir. , &nra, her Amerikalı kadın bir r1htım hamma- seri çıkardılar. KIRILAN 0Ml1 ve kendini bilmediğinden dol' 
ıün jimnastik yapan genç kızların ~ir. 1 lınrn, ,·eya Karpatlr bir muhacirin, gr. Ye milyonlarca nili;ha olarak. 'luhakemenin cereyanından bu son ,kimse ile konuştur.mamaktadııJ•f 'l' 
kin ye meydan okuyan zayıflığınr on· yaben idama mahkum edilmiş lrland•· (Bitmedi) celsenin kendi aleyhine olacağını tah- JJ• t 
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Yazan: Hüseybı Rahmi 

- Evet Ağabey dediğin ay· 
aeo zuhur ederse biz cani olu· 
,wuz fakat idi canilerden değil •• 
Bil oDlarJa beraber zehiri içerken 
l~ize böyle bir fevkalade 
•Ufiyet g~rüleceii ümidile 
içeodik. Ve birkaç gün sonra 
'bkde de aynı arazın zuhur et• 
eıiyeceği ne malum? .. 

- Biı onlan zehirlerken bu
radan kaçacaklarına bilmiyorduk. 
Hep beraber ölmek tasavvurun
da idik. Şimdi ikisini de alıp 
köıke Jletirirsek İf gene aynı 
neticeye varmı§ olur. 

- Ağabey ıöyle böyle söyli
JMlllD ama oraya, Kuruçeşmeye 
koşmak için yüreğimde büyük 
J>if istical var.. Kabil olsa he
men ıimdi gitmek istiyorum .• 

- Ben yarın için söz verdim .• 
- Babama hiçbir §ey açmıya-

cak mıyız 1 

- Mektubu gösteririz. Baka· 
hm ne diyecek. Fikrini anlamıya 
çalışını... u;raıınz .. 

Filesof kütiipanetindc mütale
aya dalau9tı. o;ıu ile luzı ka
pıyı vurarak içeriye ıirmek için 
mUsaade iıtediler. Bu iıtizaata .. 
rına pek geç cevap aldılar .. Ba
balarını bir yığın kitabın arasına 
gömiilmüş buldular-. 

Çelebi mektubu uzatarak ma
cerayı anlatmak için bir kaç de
fa ağız açmak istecliıe de baba
sının dikkatini celbe muTaff ak 
olamadı. Onun akh, zihni bir ta
kım halli na kabil meselelerin 
uçurumları etrafında dolaıayordu. 

Fileıof birden bire oğlile in· 
zını, içinde cevliu ettiği müşkül 
naıariyelere muhatap ittihaz 
ederek: 

- Bakınız, dinleyiniz, tamam 
vaktinde geldiniz. Tabiatta bir 
şey ne yeniden var olur ve ne 
de var olan feyi yok etmek ka· 
bil olur.. Nazariyesi malumunuz· 
dur. Şimdi bu eski nazariyenin 
yarısını çürütüyorlar.. Evet bir 
fey yeniden var olmaz; fakat, var 
olan fCY nev amma mahvolabi
lir. Diyorlar. Eu iddiayı ortaya 
atan füeıof ( Dematerialisation ) 
yani maddeyi maddiyattan çıkar
mak namile bir eser neşretmiş· 
tir. Bu fikrini iıah için bir mer· 
kezlendirici cisim farzediyor. Bu 
cisim bizim tasavvur edtbilece· 

"&imiz hassaların cümlesinden 
mutlakiyetle mütecerrittir. Cazi
be kanunlarının buna tesiri yok
tur. Elastikıyetle beraber niha
yetsiz bir aalabeti haizdir. Bu
nun adına eter ( ether) derler. 
Bütün maddi e4kal ve ecsam ni· 
hayelOnnibaye büı.btitiln mahvol
mak değilse de gelip iltihakla 
içinde eriyerek münhal olup bu

nun aslına inkılap edecektir.,, 
Bu nuariyeyi yeni bir§ey ıan

netmeyiniz. Bu cevherde kude· 
manın ( Elef ) ini •• Hintlilerin 

(Prakrıti) sini tekrar bulmuı ol
mıyor mıyız? Eğer bu cevher ip· 
tidasıı ve intibasız olarak biza-
tihi ueliyet ve ebediyet itibarile 
mevcut iıe ~ar olmak, yok olmak 
kelimelerinin mefhumları kalır
mı? Kendi zatin de potansiel 
( potcntieJJe ) kudret ve imkanı 
olma'yan birşey teşekkül edebi
lir mi? 

O halde mephusun anih ete
rin yalnız bütün kuvvetlerin ve 
bütün etkili mümkinenin umumi 
hazinesi olmak değil, bu kuvvet

lerin ve şekillerin kendi cevher 
ve tabiatlarıo<la da potansiel 
(potantielle) olarak me\•cudiyet
leri iktiza eder. 

Binaenaleyh mahlukatın müte
madi tadilat, teklmül ve tehav· 
vülit vechesinin tamamile değiş
mesi lizım geliyor .. 

Ve daha ne kadar ardı gel
mez mahzurlara, itirazlara yol açı
lıyor. 

Çelebi sabursuzlanarak: 
- Fakat baba, müstacel ma

ruıabmız var .. 
Filesof vaiz eder gibi elini 

kaldırarak: 

- Yavrum her zaman ben 

seni dinliyecek değilim. 
de bütün dikkatinle seD 

kulak ver ... Bugünkü feJ.,if 
kirleri yeni değil, kadimin 
F omrtiller tarzında ifade.telif·) 

ş;mdi de ( Batavad· Git• 
dinli yelim ... 

"Yok olan var olamaz. 
olan yok olamaz.. işte blJ 
şey, akıl hakikatı görür. v• 
nun hududunu tanır .. 

Sönüp bilen cisimler, e 
liyetegayyer, nakabili inıh• 
ruhtan neş'et ederler.,, 

"Ruhun öldürdüğüne -ve 
rüldüğüne inanan aldanır·· 

öldürmez ve 61dürülemeı·· .. 
1 

110, doğmaz ve aall ,,. 
O hiçbir val<itte dot111• Ô 
ve tekrar doğmıyacaktır. 
ladetsi1, nihayetsiz, ve elt f 
Ceset öldürüldüğü vakit 
mez.,, 

11Bir insan nasıl eskirnİf 
sesini bırakıp yenisini gi1 
ruh da yıpranmış vücutlard• 
karak yenilerine hulQI edet 

"Onu oklar delerneı. A 
yakamaz, sular ıslatamaı r 
lar kurutamaz .. ,, dil 

(Bitme 
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Kadastro Faaliyeti Çok Fayda Temin Ediyor 
Adliye Haberleri f 

r ' Günün ı 
Muhtırası 

1 
işler meydanda 

Kadastro Kadınlar birliğinde 1 Bu işe sizde şaşın 
Hikmet B. tük faydalar tem.in Sekiz yaşında kahveci, 

K b .. dokuz yaşında tiryaki 
\...~~~--~~~~~~-.) 

ediyor ongre ugun ve kumarbazlar ! Yene milddei umumi t< e:- a" !!?.'!.".!!!' •• =Yer~ il he 28 \layıs 5 incı 
tr t } Beyde.., s "diyetçi ! n~ J CıJ I ~t cı e 1 rı ;rı.. ı 'er i: J!CÇen 148 

~ ıııa~dlye kadar bir buçuk Op anıyor Sekiz )a~ıncla knhn~ci. 
1

1\1 .. f tt• lik t bkik t ko'1n ~uıler. 21 :-. ıo \luharrem 1350. 
Ş ı:'fOft lira kıymetinde mek• dokuz yasıncla tiryaki YC ku· U e lŞ ft a A rr ~·.ı j!"ı.ın u 
ı!J; ,..""'lak d k ld marbazlar! • 1 '. rapıvor 931 
.(! "1 mey ana çı arı ı E ki ~ehirde istas)·on cad· •1 ., 1 Güneş-Dn~u:a 43.l: Batı,ı 1 . 
1
' litıııleketimizde kadastro faa- <lesinde sahip , e mi.ı !5teri:-i ~0• 1 

lstanbul adli} e müfetti:,.liği. sabık _N_a_m_a_z_v_a_ki~!2!:'.= , abah 2.39 
t' gün geçtikçe ilerlemekte cuklardan murel,kep bir kah· müst.ınlik Hil,met Be~;ıı miiraca.ıti O t:. e I .! ı ı. ıı.. rdı 111 ıo. \l.~;ım IQ.31 
lt • ve hulunduğunu gazeteler üzerine. Hikmet Be~ in bir idd ia..;ı C.' t· ' .ıı· ı ~ I '2:' inı:..tk ~.21 'bt lllın ettiği faidelerde bu hayretle .)::tZı)orlar. rafında tahkikat icrn.;ına ba ~l::ıınış-
~ ttc çoğaJmaktadırJ :Filhııkika ı.ahihi ekiz yıı· tır. • 

Hava- l>LinJ..u h:ır~reı ıa ~~ IT'h ~2 htirni~in ve diğer kadastro şında, miisterilcl'i azami on dd . ı 
ı~ı_ d · ı d Jlı' knıct Bevin iddi::ıı::ı, mü eıum ·ı· h ı -.g l f l' I . be yaşın a ın an ar an mu- · ı a -~arı ) l .'i J crecc Buj!un ru .7.~Ar mı.ıtc a\\·ı 

a arının son aa ıyet erı rck:keıı <ılan bir kahHnin ho· mi Kenan Be.rin gaı:E'telere kl'ncli ::ılı"'· 1 
ı d sL.raci mmcd 1 ) arı nl,'ık ) an kapa ı . 

~ n a dün ,u malumatı aldık: yuna işlemesi, çocuklarıı1 hindeki bazı hahcrlel'İ, nıeselfl Kaclriye l 
~kara Konya, Denizli Aydın burada kahve, cigaru içip is- hanımın nrdığı daYanın mnhkemeyc.• 1 

B b h l f knmbil, t:wla O) namaları hny intikal cttiı'Yi haberini ,.e bu da,·a-1 ursa gi i mu te i li gariptir. Fakat bu gnralıc- .... 
Bugün 

Gelenler • Gidenler Rütçe 
trde şimdiye kadar (76,000) ti okuduktan sonra aklımıza nı" temyizdeki davasile birleştirilmek 

h h. d ki k•lh 1 Jd ' üzere J;;;tanbul ag·ır ceza mahkemesin· mu1.aı.ercleıı \C kadroları munasebetıle nıenkul tesbit ve tayin er o)'e ır c ' "~ er ge 1
• 

Ye hu kahH•leri dolduran den temyize gönderilmesi muhtemel tapu \ C kada~uo h'n he,·erleri müdtirü 
ak eshabına senetle veril- mektep çocukları... . olduğu haberini Hrdiği. hu suretle Halic Zi\a Be\ dı.:n Ankara\a hareket 

'r. Verilen ce\•ap yalnız ]stan- Müskirat satılan yerleı·de kendisini tc~hir maksadını takip et- etmi~tir 
a on ı'kı· bı'n·ı mu"'tecavı·zdı'r. on sekiz ya~ından asağı olan- 1' d d ' "1"f tt' l'k h h d h k · T . k' larn icki Hrilcmez di) c bir tiiH şek ın c ır. l• u e ış ı , u u- ~ l'ı ~t • eki tan ·on~esınc . ur ıye 
bulu · d h k k k t d ı~ k d k ı susta mahimnt almak iizere birçok ga· n"mına i,;;cirak eden maarı f eroini 6u n en zıya e u u u Biılık reisi LOtfiye Bekir H. a~·· var ır. ,u U) 1 ·n 1· n 

"'·f· k k h vcİcr icin de tatbik etme), zeteei~ i da\'et efmiştir. Dün öğleden gunkü trenle a\ det edecektir. 
• u ıyesi arışı yani ava Kadınlar birligv in saat ikide · 
l imkfmı vardır. sonra( Milliyet) tahrir nıüdiil'lcrindcn Toplanblar - Zırant oda!lnda 
. tınin tasarrufları mülk ve toplanacaktır. Birliğin mukayyet Memlekette bir Himayci Ahmet Siikrii, (Ciimhuri,·ct) muhar-k 'b b h 500 d B I .. ,, Kongreler - Kadınlar birliğinde 

gı i ir çok hususatı i tiva azası var ır. fitün aza ar Et fal Cemi) eti 'e cocuklann rirlerinden Ahmet thsan, gazctcmisin -
tıı Balık pazarı, Tahta k7ıle kongreye davet edilmiştir. Ekse- hnyatile alakadar müe sese· tahrir müdiirü Refik Ahmet ve muhar- (sant ikıdc) 
p • lcr \'ardır. Bunların sekiz tu başı civarı ve Sirkeci riyet temin edilemezse kongre yaşında ~ocuklnrın kah,·e a- rirlerinıizden Ahmet Selim Beylerin 
:
1
t1erinde halledilmiş senet ve bir hafta sonraya bırakılacaktır. cacak. dokuz yaşında <"ocuk- ndliyc miifettişliği dairesinde müfettiş lstanbul - Snat 18 den 19 a kadar 

,. ltı tevzi edilmiştir. Dig-er Birlik reisi Lütfiye Bekir H. dün İarın kumar oynı~ acak · dere- Sezai Bey tarafından şahit sıfatilt• gramofon plAklan neşriyan 19 dan 19,30 a 
bir muharririmize şunlan söyle- cede çocuk meselelerine ıa. ifadeleri alınmıştır. kadar Sclım '"'ırn Bev tarafından " Halk ~ 

: da sahiplerinin müracaat- miştir: kayt kalmalarına iz de şaşm. ~imdiye kadar yapılan tahkikat bilgisi. meu uunda konferans. 19,39 dan 
Zerine verilmektedir. Şim- "Bir gazete kadın birliğinin d neticesi Hikmet Beyin iddiasını te~ it 20.~0 kadJr 'uhnndan 1 L 'e Hafız Ah· .;2 kadar alınan harç miktarı hiç bir iş yapmadığını yazmış. Biz e şaşalım ! edecek mahiyette değildir. Tahkikat. met Be\i n i, riraklerile birinci kısım saz, 
,S45 olup hükümete olarak işlerimiz meydanda. Bundan sonra de,·am etmektedir. 20,30 da Anadolu Ajansı. 20.30 dan 

· d uk eden gayrı menkulle- 'köylerde de çalışacağız. Kongre Postada * * * i 2 1.30 a kadar Rnd) o orkestra 21,SO dan 
: 1,391,719 lira kıymetinde de yeni heyetin seçilmesini mü- Mektup adreslerini yazmak • k _ t• 22,30 a kndar i\lakbule \e Akile Hanım-

~ru. tahakkuk etmiştir. Buna teakip irşat heyetlerinin gönde- şekli nasıldır? İ k 1 a I P lann iştirakl erile ikinci kıs1m saz. 
•abıl memurin maaşatı ve rilmesi hakkındaki mesai arta· Mektup adreslerinin ne suretle Viyana, Peşte, Moskova, BUkre! 

caktır. Evvela lstanbulun en yazılacağını birkaç örnek göster· RUşvet almaktan maznun Saat 19: 
,t];tifi saire miktarı ancak yakın köylerinden başlıyarak mek suretile evvelce tamim eden olarak tevkif edildi llükrcş. (12·394) istihbarat, çocuk saati 
d ,390 liradır. Memlekette irşada başlıyacağız. Bu sene posta ve telgraf umum müdür- Diln iki zabıt kittibi rüşvet almak Peşte. (20 550) konser. dueto, Rahmı· 
~atronun ifa ettiği hizmetler bütün köyleri dolaşacağımızı tah· lü~ü, bu usule riayet edilmedi- maddesinden tevkif edilmişlerdir. ninofun Romans. C'az 
loklar karşısında tamamile min etmiyoruz. Gelecek ve mü- ğini ve mektup adreslerinin 'l'c,kif edilen iki katip lstanbul 2 J\losko\'a: C~S- 1 34) Radyo Jurn:tl 
ıl k d teakıp seneler muntazam bir inci ceza mahkemesi zabıt kıHiplerin- Roma: ( 50·441 ) an, D,·arak, Popcr, 
ına ta ve yeni ka ro mü- usule gayri muvafık şekilde ya· 

b t ·ı program altında ı·rşada devam d d - den T urhan ve Sa lih Beylerdir. Tah- [;ıre:o, Bdunenin parçalan e ı ede diğer icap eden rna- zılışlarına evaın o:un ug u n u " Ctd edere "1-i7. .. kikatn, Tütün inhi arı memurlarındnn \ 'nann. Çocuk ' e ı:ençlik ~aatı 
e kadastro teşkilatı vü- nazarı dikkate almış ve milrse- Nedim Bey isminde bir zatın ihbarı Ü· Saat: 20 

a geı ·~ lrnek iiz.ere çalıııldığı Maarifte: 12t adreslerinin intizamının ta- zerine başlanmı~tır. Nedim Beyin ikin Bukrf'Ş: Üniversıte R:ıd)O 
~cı • ıdır. Gayrı ahlaki vaziyette görülen hakkukuou temin için keyfiyeti ci eczada bir davası ,·armış. İddm- Peşte; Konsere de\am, lngilizce dere, 
~ talebe hakkında tahkikat bir defa daha halka bildirmeyi sma göre, katipler hu dava hususun konferans 
1 Ütu•· n 10 rı· ffi •. z yapıhyor muvafık görmüştür. Umnm mü· da bazı te hiliıt gö termek üzere 120 J\los~ova: Konser 

\l. Dünkü nüshamızda iki mek· dürlük bu maksatla muhtelif adres· lira ı·füwet istemişler. nİhnyet 50 Ji. · Romo: Konsere de"am 
Sene çok satılacak tepli kızla gene iki mektepli lerin yazılış tarzını arkalarmda raya .uzlaşılmış. (Tokatlı) da hu- \'nana Kadın, Tektıoloji, iktısıt tDÜ· 

""• • gencin Kartalda sahilde gayrı kafi izahatı havi olarak el ilanı luşulmuş . .Faknt C\'eldcn haberdar e- sahabeleri 
b ftıstanın tUtun mahsulü ahlaki vaziyette görüldüklerini şeklinde bastırmış olduğu nümu- dilen zabıta memurları tertih::ıt al- Saat: 21 

'l'u1. u sene harap oldu yazmıştık. Maarif müdürlüğü dün neleri posta müdürliiklerine gön· mışlar ve J>ara vcriliıı alınınca iki ka- Bükreş. Gramofon, lngiUıce ders 
ata Urı .. inhisar idaresine gelen ma- bu haber üzerine Kartal kayma- dermiştir. tip yakalanmıştır. E\'elce numaıa· Peşte: Konferansa devam. Don juan 
6ıı gore bu sene Yunanistanda kamlığına ve jandarma kuman- Bu nümuneler müvezziler vası· ları te bit edilen parnlar, Turhan He· Oozarın iki perdelik operası Çigan or-
llıa.~~ri)atı çok fena bir halde bu- danlığına birer teskere yazarak tasile hj!lka tevzi edileceği gibi yin üzerinde çıkmıştır. kestra ı 
~ adır. bu hadise hakkında mufassal postanelerde halkın görebileceği l\tiiddeiumumilik, hadise tahkikatı- ~losko,•a Musahabe 

Sen geçen sene)e nazaran yüzc:c malumat istemiştir. yerlere de asılacaktır. nı ikinci müstantik Hakkı Beye ha\ a· Roma; Rad,·o Jurnal, gramofon 
'ksik d'k'I . 1 t '' t " 1 'd - - le etmiştir. \'h ona; ltalyıınca dc:s, Kıraat 

, i Jr 1 1 mış 0 an u un er şı · Tevfik Kimll B. yakında Sotya· Turinft kulübe bezı tercüm~nlar Yahudlnln muhakemesi Saat: 22 
l'u .. grnurlnrdan harap olmuo)'tur. ya gidiyor hakkında şikayette bulunuldu Kule dibinde Hasanı Bukıes. :\!adam Cigurtunun "Şan,. 
· ... t" .. rı inhin ar idaresi bu vaziyetin Sofya sefirimiz Tevfik Kamil Bazı otel tercüman ve kon· marangoz o"ldu·· ı·· li on~cr senfoni k 
"I t :50 kuruş alacak mesele inden -

lltlincülüğümüz lehine kaydedi· B. dün .muhtelit mübadele ko- düktörlerinin istasyon ve rıhtım· mektcn maznun Jak Levi i mindeki ya- Pe$te: Opcra,·a da\·am 
~Ubir h~adise olduğu kanaatindedir. misyonuna g~lerek ba~. ~ur~~- )arda teklifsiz ve münasebetsiz hudi genci, hadisede katil kastı gii- Roma: Gramofon, Rad)·o Jnrnıı~ Ar-
. \ unan tütünlerinin azlığı , .e hasımız Şevkı beyle goruşmuş, hareketlerle gelen yolcuları ra- rülmi:rcrek 2 buçuk sene) e mahkum riı;o Serato konscn Solo 1'emıı.n 

i 1tibarile fena olu u türk tütünle- ve eski arkadaşlarile vedalaş- hatsız ettiklerinden bahisle Turinğ edilmi- tir. \·h·anıı Pegasüs Şlağta\ s 
~ecnebi piyasalarda daha fazla mışbr. Tevfik Kamil B. önümüz· kulübe şikayei edilmişıir. Turinğ Ağır ceza mahkcnıe.c:ıincle temyizden Saat: 23 

t gör . ' .~k k f' ti deki hafta içinde Sofyaya hare· k!Up şikayeti belediyeye bildir- nakzen yeniden muhakemeye başlan· Bul.reş ~lusahabe, Konser senfonike 
~111 rne ıne ve yu sc - ıa a sa- ket edecektir. miştir. k l d t• , am, ı'ı: tı" hbıırat • a sebe 1 kt rnış. muhakeme. ~ahit celbine ·a · -
~ P o aca ır. Peşte· Opera_,·a dc\am, lngilizce kon· 
lt ~ - J mıştır. 
·~ stanbul ve Taşradaki 6,ooo liralık ıhmıs rer~~~: k(;,ka~~mı Çigan 
~1 l::.tanbul ağır ceza mahkemesinde 
~· ç şirketinin va- Deva ir ve mu·· essesa tı ' diin sahah polis döı düncii şu he abık Roma "onsere de,am 
lı)~ti kurtarılıyor konıber muavini C'cmal Efendinin altı \'ı~ana: Pega~use da\lm. pi•ano ku· 

'laU resmı·yenı·n nazarı dı"kkatı"ne bin !im ihtiliLtnn maznun olarak mu- atiıoru kı.b ç. şirketinin otobüslerin · : hakeme ine dc,·am edilmic:;tir. ------------...... " etı ·· · b. k Vakıt:Abono şartları: 
uzenne son ır aç ay 1 H · 901 'h · d · ·b · d DiiRkü celsede, miiddeiumumi Ce-

•

nda hayJi zarara duçar ol- . azıran o tarı ın en ıtı c:ıren gazeteınız e .J ı. ı ~ Arlık 
l lk d'J l b:J" d . .. t mit Bey miitaleatını ~öylemi~. ihtilftı.:. l>J lıı lde 150 400 :":'\O 1400 Kuru .. 

Oı..· e ikat için belediyede bir neşre 1 ece { rıU01llt11 evaır ye nnıessesa 1 res- tan maznun Cemal Efendinin adiyen 
"4.11 l lnrııte - f'OO ı ı:;o 2:-00 

k'Yon teşkilini icap ettirmişti. mi ye ilftn)arının, teahhüre uğran1an1asın1 \'e zimmetten tecı.iycsini murakabc<lc ilı· 
• 0ıtıisyon şirketle temas et- • • • • 1 ( 1 malden maznun Sadettin, ~ükrii. ilfin sertlarımı:ı: 

ı l n1untazan1en neşrınt ten11nen yenı teşe {<Ü Nazif, Fuat Beylerin beractini i:stc-
ı.ıak ~r.arın temadisine mani d k . ] b I I . t' Hr,mi ı ırı~u~ı 

ırın t db. 1 b ı c en ve n1er ezı stan u da, An 'ara cadde· nııı;; ır. ~aun 10 t·,, 12.sol\~ h • e ır er u unmuş, Mahkeme miidafaa icin kalnııc:ıtır. " ~ · 
taı lısustaki rapor daimi encü- sinde, Kahramanzdde Hanında Ü ÇÜ n c Ü Karısına hakaret eden s •wni ~0 ~ "';") 

t a k d'I E k tt KüçUk il5n ıı::,.artlarımız: til t\' e ı miştir. ncümen 8 a buJuna n Erenl.öyiincle füınife hanını tarafın 

Radyo 

lpl 
11 

krapor üzerinde tetkikat R A. 

1 
dnn koraısı \lıidin Be) alr) hine nçılan 

,}',ca , verilen kararları ret e S m 1 I~ ~ S O ~ r ' hakaret d:na ... ı. ıığır l· ezn mahkemesin 
9 .i 

30 :iO 6fi 
4 1 • I O l>efalı 

kr. kabul edecektir. Ayrıca .. 11 \Lll. \L.ll ele rüyet edilmi • .\hidin Be) ii<: g ün 
~ın t' hapse on lıra para ceza,..ınn mahl.iım 

la!l e ın tasvibine arzedilecek T •• k L• t t • k t• cdilmistir. Ancak evclce mnlıl.üm ol-ı 
dılit bugünkü kararlar kabul ur ım e şır e ı ne mndığındnn. ha pi ... rrzası teril olun 

ş 8~ şirket vaziyetini kurtar- d .1 .. k . .., . . d . .. muştur. 
a,1 °dacaktır. Verilen kararlar gön en nıesı ı trza ettıgını evaır ve nnıesse- -----------

100 l\Lrl,I~ 

A - \ boneler m•l n her uç a\·lı 

~ ı iç n i ı r deln rneccıınen<lir 
H - ı ••tın ~t:' en ı ;\nl:trın razlıı 

ı;~ ı ı ı '" n 5 J.. ur ı s 1Hmm 0lunur 

ammer Ha~it Bey dnriilfünunda tnt-ı il b • · . · ı · I . Muammer Haşu u. yarın 
ııtt 1~ a iletleri ucuz'atmak, şir · satı reSnHyenın rnzarı ıttı :lına ar1ey erız. ~ • • An karaya gidiyor bik edilerek } eni harc·m reh'~li h~kkın 
"\k terindeki bazı tekalifi azalt· , Dariilfünun emini Muammer Ra-.it da a l:"ı l,aclar makıımlara izahat ver• 

"ardır. f elef OD! 20~ 6Q Bey yaıın Ani.araya gidecektir. l\lu-
1 
cektir. 
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Bir /(aç Güzel 1 ipi ;~;;~':·::hısan ve Be~=~:e~ 3rde su -=~ı~~!a:~·;a!~f 
TUrk ked1nı tabiata d6ntlyor, sıhhatin mütekaitler niçin yok? ZUhto a., ne,ri,;ta 11• ~ 

inhisar <'are:t>rınde bazı me· Jıtanbul cibetindeki baza çq· DünkO aabab ıazet~~ 
ve hendesenin eli onu gttzelleştiriyor murların çıkan ' acakları ve bu meler birkaç ıtındür akmamak- biri, aiıorta tarifeleri ~ 

d b .. .. " k 'ti · tadır. Bunun ıebebı· ufak bı0r bo- bir haber nqretmekte ııw:-;~ TOrk k•dını gi.iıe !qıyor 11Ju, 
çirkin.eıiyor mu ? 

Derebeyi hayahm idealle~
tiren ~omatism l veremi ) hasta
lıkluın en asılı dıye edcbiy'lta 
sokrn. 

Doktorlar söylüyor, muh11rrir· 
ler yazıyor, pı of eıarler çene 
oynatı)·orlar. Konu,an'arm çoiu 
kadınlar çirkinlct vor'ar,diyorlar .. 

Türk kadını güıellefıyor mu, 
çirkin,eıiyor mu ? 

• • • 
Türk lcıdıhına gOz 1 diyenltr 

neye 16re ırt~J diyorlu? 
Tilrıe kadınına çirkialtfiyor 

diyenler hanri 6lç0ye ı&re çir
kinletiycr di)·orlar ? 

istediğiniz kadar' ıahat do,onil· 
yorum,ıevkımı saylOyorum, kendi 
hillerimi anlatıyorum deyiniz , 
ıiz hayata, meçhul yapıcıların Ye 
uırlanur terkip ettiği fikirlerin 
hialeria peuçereıiaden bakıyor· 
IUD'lll • 

Her zaman ıizia için bir ,Ozel 
bir dopu llçllall vardır. 

Danya gGaefin etrafında da
ner di1enlerden enel. ı&aqi 
dbyamn etrafında diyenlerin 
J,ir manbjı varcL.Onlann hakikat 
&lçliıll bizimkinden bqka oldufu 

.. halde oalarda c1a akıl vardı. 
Kimyakerlerden enel aimyı· 

ferİD de bir dopulUk IJçld Yardı. 
Kimyarerin dGtllnceti ile ıimya• 
gerin ki birbirini iaklr ettlti 
halde ikiai de • akıl • da birle
fİyordu. 

• • • 
GOzel için de deYir, deYlr il· 

çnlerin deiiftliiDi ,&trtb.F akat 
her tfFYirde bir ( ıtıze1 ) Yar. 

• • • 
Derebeylik Ye f&tolar dem.

de, insanlar sOıeJ için; bu,a.k& 
gibi dO,UnmoletcH. N~ çlaka 
onhanp hayat idealleri derebeyi 
ile ptodan a,.ru.maıdı • Dere
beylik deninde iman için en 
bOyDk emel derebeyine benze-
mek, onun ıibi yapmak, onun 
g;bi olamam, telden ona uya• 
bilmekti. 

Derebeyi, iyi ıilala kullanır, 
çevik, gtızel bedenli bir erkektir. 
DerebeyiDin terTetini , aadetlni 
elde edemi7en haç olmaaa çevik 
olur, ,OZel bedenlf, Ye iyi aiUb 
ıullaaına bunu ideale bir 1aldataı 
addedebilirdi. · 

Bu deYirde kadın "ha fll•Wk 
nOmunpi de uzakta. delflaar. 

Emel ptotlaki dere~•Jf:aia 
hanımına be-.mektir. 

Derebeyiaia Hımmı ptooua 
kaim dıYarlan .,...ela yqar. 
y&z& peti ti~ 11iaef oman 
yblall yakmaz '8al hem ~ .. 
yazdır. Fil diıl ti ... o. ka;ıı 
kadınlan ıibi ne ........ ne 
toprak Os\Onde çabfar, ne d~ 
(Burg)lardeld tsnaf k•nlan flbi 
elini çaknğ dokundurur, O, it 
için halk edilmemiıtir, o ı•to 
lcafelİDİD kUfudur. 

Derebeylik demode kadın için 
ic:!e1J, ptonun hanımı fibi yııa· 
malcbr: Falcat neye yarar ki • 
Eu aaadet çok az kadına nasip 
olmuıtur • Kendiıinl ıatodıki 
Efendiye veya Hanıma yakın 
görenler b ç olmazıa telden 
ıatonun kuşuna benzemek iller· 
lerdi. 

i unun içindir ki Romantik 
edebiyat süzgün kadanı, saz be
nııli ıevgiliyi ideal diye crtaya attı. 

Petrol ve hava gazı lamba
larının ve yel değirmeni 
sam devrinin güıelliğini temsil 
eden romanlık edebiyat insan 
kafaıma güzel kadın ölçüsil 
diye ince, çıt :kırıldım, saz be
abli, verem tipleri halketti. 

-2-
Derebeyi artık bir hulyadır. 

En bDınU niyet sahibi, en güzeli 
bir donkiıottur. Derebeyi 
aiae artık korkTJ verir. Haydut 
katil ı6zll derebeği ile mlltera· 
dif olmutlur. Derebeyi zenginlik 
ifade eden, reffab ve saadet 
llaırrlatan bir tip değildir. 

Onu tan1mayor1Unuz •.• Nesli 
mllnkariı olmuı nice, nice ha· 
yatlan da tammayoruz. 

Fakat , buna mukabil tanıdı· 
flmaz bir tip var. Herkesin ka
fa11nda onun re.mi bir mermere 
kakalmıı gibi durur: 

çahf8n, bnn•n •d•1111 
Bu adam makine kullanır, 

toprajt ıOrer. 
Ne ıatanunEfendiıi gibi cenk-

cidir, ne de 6mrUnU surlan 
mlldafaa ile ıeçirecektir. 
Botnn meziyeti , serveti top
layııındadır. Bunu yapabilmek 
için her pyden evvel zinde bir 
beden llzımdır, gOrbDz bir iaaan .• 
olpn adeleler •• ve tokluğun , 
aenetin itin ifadeıi olan basitlik 
içinde illa, aefabet •• 

Seneti bir hayli biriktiren bu 
adam çabıma saatlerini espriye 
indirmittir. Bot zamanında ıpor 
yapacaktır. Spor onun bedenine 
bir neYİ ıertlik verecektir.Fakat 
bu ıertlik derebeyi şatosunu 
mDdafaa eden uker bedeninin 
aertliji delildir. 

inıiliı potiniade ıCSrdBğllmnz 
kiabahfın Inkaü ıibi bir ıey !.. 
Nefer postalı değil ! 

Demek ki bugün paralı adam 
ıefahet yapabilen adam tipi ka
falarda yaııyor. Çnnkn bugiln'kn 
cemiyete h6kmedea odur. Bunun 
kadını da keaclİliaden farklı de
jildir. O da bot zamanlarını ia
raf edecektir, ıllalenecektir. Ser
'fetini göstermek için çay vere• 
cektir. Ziyafet teriip edecektir. 
Fikat bntnn bunlann fevkinde 
o, boı zamanının israf1nı bilbaisa 
ıpörda g6ıterecektir. 
Elma,· pırlanta, ipek ve lavanta 

ara11oda büyüyen bu kuı pto 
kadını değildir. 

-3-
İu da ihtiyarladı •• Bu icadın 

tipi de, bu erkek tipi de gençliği 
katbetti. ideal için en tehlikeli 
ıet, ıençlik hararetini kaybet-
m•ktir. . 

ltde çabpn l<arfmın, tarlada 
çalıtan kadının, itde çahtan er· 
kelin ıoı•lliti biıe bam buıka 
g6rUnGyor. 

Onda biz t•biıtin güzelliğini, 
ııhhatın güaeılijini, hendesenin 
güıellif'ni görüyoruz. 

• • • 
Onun için derel:eylik devrinde 

lcadıa fil diti gı bi beyaz bedenli, 
ince. zaif ,çeli1111iz ol11cı1lr .• Hat!a 
rutubetli, ıo, günet Jirmiyen 
lu tatolatclakl kadınlar 11k, ıık 
haıta olurlar ve hatta bunlar1n 
çoğu (verem )e tutulurlardı. 

Türle kadınım eter Feodalite 
f devrinin gUzelini arayan insan gibi 

1 
tetkik ederseniz •.. Bedbaht ola· 

O zaman derebeyi bahçesinin 
aııl çiçeii ,UI, asıl baıta.ıiJ 
veremdi. 

1 
cakıınız. Çftnkti ıaz benizli, Ro

l mantık kadın tipi saçlar kesil
i dikten kafesler kalktık lan sonra 

r 
birden ıilindi ••• 

Türk lcadınını zengin olmaya 

1 
çahıan zlimrelerin kadın tiple· 
rine g6re tetkik ederaenaz gene 

meyan a utt n mute aı erın t~ 
~ k 1 k k d"l · k runun patlamasıdır. Borunun ta· habere r6re ıiıorta • açıga çı arı ara en ı erıne açı k ta taf'iinlll~-

1 d b ml.rı"ne ro1.'uıılmaktadır. Ven°Jen omiıyoaunaa aipr .~ maaşı v~rı eceği hakkm aki azı T ..,. ·1 ı_ til 111.,--... 
malumata nazaran bazı çefme· tenıa etme" ıure e ':"'-':...il 

telgraf haberleri •ehrim zdeki retı0rdı0ği tan"fe 11·nnrta ~ 
"' lerin akmamasının Hbebi, boru- •- ~. inhisar idar~lerinde tereddütle 1 . 1 'd" falannca kabul ye ikb'8t ~ 

T arın temız enmeıı ır. letı'nce de t•ıtik _,,a1·ımif,~....,.. karşılanmaktad11. Qtlln inhisar cu 
Kıtın dolan borular tamamen 

idaresi erkAnı idare kadroıunun kapanmadan ye havalar dOıelin- dilmek OD'e matbaaya --
filvaki biraz kaban\l olduğunu, ce temidenmektedir. Ve bu mOd· fakat bu 11rada komilJOD ~ 
fakat memur adedinin artmauna det ean .. ada da sular tabiatile tarafından tekrar tetkik ., 

Dzre reri ahiıllllf ye bir 
wu l< abil idare işlerinin de o niı- keıilmektedir. Hallan yazın en d • ~· 

.lcak ••manda IU 11kmtw rek- enberi tetJdkab biöı t bette çoğalmış olduğunu ıiSyle· - T oı n ___ b L-
memui i-'- bu ameliyat bu mev- unmamlf. UU1111 a.-. · -M 

mektedirler. Maamafih bazı me- . d \'6Ml kt d tıaat veklleti tarifeain ~ 
· l · b. l · ·1 • b" llm • yapıma a ır. tatbı0k edilmedı0öini ticaret_:, munyet erın ar eıtir1 mesı ve ır Yeni ~•pllen roller •- ~-

kısmının ilgası mümkün g6rlll- Daimi enc&men lzalarile bele· d&riyetinden bir telpfla Jlf.. 
mektedir. diye Fen heyeti m&dllrtı Ziya Din bu hU1U1ta ta~~ 

inhisar idareleri timcliye ka· B. d&n Şifliye ıiderek yeni ya• bk, yazalcbtı tekilde bır ~ 
dar mllstakil bOtçe ile idare pılacak Çınar caddesine d&pne- ıeçmedijlai ltrendik. K ... 
edilirken bundan 10ara mtUbak cek tatlan ve lnfaab muayene glrDıea bir muharriri~ ..Jııl 
b 1 ·d d 1 k et-=·•e-,,ıı-. En---ea .a-1-- a-i miayon reiai ve ikbaat m~ Otçe i e ı are e i ece ve aar- -... nur: ...,... IRIWll"I 1 - z b B d • ı.! 

zamanda Şiflide bostaalar ara• il tll • elDlftİr .U: •. ...,.. 
fiyatlan divani mubaaebatça tet- llDa akan mecralan da saaden - Namualu iua~alann ...,... 
kik edilecektir. ıeçirmitlerclir. Yum birçok ıı.. manlaaı tenkitlere u ."""1 

Ankarada bulunan tDtOa ve tahklara aebebiJet verecek olan mukadderdir. Ben • ad ~ 
müskirat iabisarlan umum mil· bu mecralann muYalikaten olaun tım Ye yapıyorum hakkımcla § 
dllrlerinia bugtın ıehrimize dan- ıararlannm izale.ine çahplıcakbr. ıılaaalara cevıp Yermeli t~ 
meleri beklenmektedir. Tek•Ut eclllecek 111e111urt.ran aayanm. -· .JI 

Tütün inhisarı umum mlld&r teablUne b•tl•ndı Ticaret mlldtırll ~ 
vekili Hamit B. don bir mubar- Aldıjımaz maltmata nazaran B. de bu huaaata fUD)an 
ririmize demittir ki: 30 aeneyi dolduran belecliyede1d mittir: . ~ 

memurlar da tekallde H'fkedlle- - Sigortacılık teclkikat .....:: 
- iılerimiz hakkında henllı cektir. bir aenedenberi tatbikat -·~· · 

Aakaradan bir it•ar yapılmunıı· Don belediye relai MuhiddiA konmut olu yutan 
tır. Blltçemizin Hazirama birine B. bu huauaa ait ba11 tetkikat humar fiata taall6k eden 
kadar tetkik ve taadik edilebile· yapllUfbr. 30 aeneyi dolduran 111111111 tetbitile mqguldllr. ~ 
cetini Dmit ediyoruz. Bntçe o memurlama t•bitine baflum..- yeti hUIUliyeleii itibarile 
vakite kadar çıkanlamadıjl tak- tır. Fakat belediye ıeçea na.-- maddelerinden her haap 
dirde memur maqlarım avau denberi yeniden memur almadı· girmeli muvafık olmıyaa 
ıuretile vermek mDmkDn İle de iı için açaia çıkanlacak kimae binalar için huauI fiatlar _... .. ,,.., _ 
bunun için de Ankaradan emir yoktur. Zaten busrGnkll kadro edilecektir. Bu meaai bit .. 

bile bazı k111mıaraa nokaaahk daktaa 10nra da hayat 
gelmeıi lazımdır. ghtermektedir. ıeçilecektir. Nakliyat 

idaremizden bazı memurlann 0to111ob1Herln aUr'etl &zerinde pıyua icabı vuku• 
çıkarılacaklan hakkında hiç bir V ea.titi p4~liJ~i"ıpntrol~ len tUav•llllb tetkik etmek 
maltmabm yoktur . ., ıon gllnlerde ehemmiyetle takip tqkil olunan mlltabuaaa 

Ticaret Aleminde 
Yun•nhl•r herlçten 9elecek 

pamuklara kar•• tedbir 
•hrort•r 

Harici ticaret ofiline gelen 
mal6mattan anlatıldığına ı6re 

Yunanistan bOkOmeti dahilde 
yetiten pamuk mabaulllnD hlma· 
ye etmek mak1&dile hariçten 
idbal edilecek pamuklan bazı 

ıeraite tabi tutmığa karar Yer
miıtir. Yunaniataaın bu karan 
memleketimizi ehemmiyetle all
kadar edec~k bir hAdiaedir. 

ÇiiakO Y unaniatana fazla mik· 
tarda yapbjımız pamuk ibracab 
bu yOzden mlltazamr olacakbr. 
Bunun için Yunaaiıtan idba· 
lAbaa kartı bizim de mütekabil 
tedbirler almakbğımıı zarureti 
kendini gCSıtermektedir. 

ıaııracaksınız, çiinkO bir taraftan 
idealinize uygun ıeyJer g&rtr
ıeniz, bir tarafta aç. ve ıenaia 
olmayan fakat ıenıia hayat de
kona içinde dolatan bir akalliyet 
g6recekıiniz ..• 

Türk kadınının en bOyl\k mi· 
salini tabiatin gOzellijini, sıhhatin 
güzelliiini ve hendHeain gil· 
zelliğini veren insanlarda ara• 
yanlar şaımazlar . 

Türk kadını yeni eıtetize 

g6re çirkinletmiyor, gDzelletivor. 
liana ıorarsamz bunun sebep.eri 
şunlardır : 

1 - Spor yapıyor. 
2 - DDr ve kısa elbise ri· 

yiyor bunun için vlicuduna itina 
ediyor. 

3 - Saçına ku"yor. 
4 - Büttın bunl.rıa netice

sinde llhbate ve ta biate cl6nil) or. 
S.dri Bıt.m 

edilmediii an!apllDlfbr• Bilbaua tetkikabna devam ettnektedi'4 w 
tehir dahilinde 20 kilometreden Slıortacilik heyetinin bir r · 
fazla dr'atle ıitmek memnu ol· nelik İnurafı takriben Ud 
dutu halde hemen hitan oto- lirayı bulmaktadır. 14 
mobillerin bu emre riayet etme• azaaa bulunan bu komiı1 
dikleri ıGrlHmOıtOr. Belediye dllıı bir aenede aarfedilea 
kaymakamhklara yeni bir emir miktan budur. Bu aeae b 
ıaadermlf, otomobillerin ve di· lira taumaf edilmiflir. 
ter vesaiti nakliye kontrolllaBn aene de iki bin bet Jlb Ura 
ıık, ilk, ve ehemmiyetle takip aarruf edilmifti. Siprta 
edllmeainl blldirmlftir. leriaia akiaiae nazaran 
Bllyllkedadeld klll•• latl111llk veya ucuz olduju nokta_. 

ecllllror lince: Eakiıiae nazaran taa.. 
OıkOdar belediye cemiyeti Bl1· eden vaziyet, m,ortada dl#. 

yilkadada iskele karıı11ndaki ki- lan emniyet rBlmln&n 
liıeain istimllkiae karar Yermifti. etmui ve buna mukabil 
Fakat ozaman bu iltimllk keyfi- yette ademi emniyet hiai 
yeti kilise aahiplerile belediye ve ulu orta fiat lunlmaallaa 
aruanda bir ibtilAfa 1ebebi17et kalmamaı oım .. cbr. Euı 
vermit. belediyenin Luruam iı· da eski ve yeni tarife 
timflke hakka olamıyacaia id- bir fark 7oktur. 
dia edilmittJ. Ahiren ihtilAI tu· ee 
rayi devletçe belecliyenlD lehine Çlmentolarımd 
olarak hallolunmut\ur. Blltcenia 
tutikiai mtlteakip kiİiae ialimllk Meletpda ke9fedllen ,.!IJ: 
edilerek burada bO,Ok bir mey· Iİlad.,. çok zenalndlr 
dan vtlcu.da ıetirilecektir. Malatyaaıa HaluDIUJD k 
u M hk •t de yeni ketfedilen çimento -~ a emeye gı • deaini tetkik eden AlmaD ,,,,. 
miye haz1nm ! ,, taba111alanndaaı M. Zimm 

tetkikabaı bitirmit ve -~~il 
81ne111ecllar lhtlllflncl811 itala• den ıeçerek Benine dan 
aocle11 Fazh 8ez tallm8tneme• Berliade raporunu hazar'...,....,....ıı:i! 

nln halkın lehlne oldutunu Ankaraya ghderecek oJa11 
drlll~or Zimmermu madenin çok 

VilAyetle ıiaema aabipleri ara- oldupnu; hafriyata 800 bia ld 
ıında yeni talimatnamenin tatbiki 
yOzllnden çıkan ihtillfln devam batlanabllecetlai, iı · :ı...at. 
etbğini ve bu yOzde~ ıinema N· ucuzamal 01-cafını ı6ylellllfP'..• 
biplerinia vali muavini F az'ı 8. i balk1t1 lehine oldujaaa ~ 
dava etmete karar verdiklerini tatbikinde aarar eCliyorUlo 
yazmlfbk. Sinemacalann bu yoldaki 

Fazb B. dlla bu buauata lren· uı dotru deiildir. MuelA 
diıile ıarOten bir mubarririmiıe her aeana için bilet yeril• 
demiftir ki: balkı zahmete ıokacajıDI 

- Ben tah11m için dejil ha· yerlerden ıelealerin Y•ktmda 
zine ve balkın menfaati için .ı.,· let alamayacaklarını alyll 
reket ediyorum. Bunu ber yerde Herkeı bu 111retle Tik 
ı6ylemeğe ve mahkemeye ait· ıelmefe allflDlf olar ve 
meaede bazaıam. Talimatnamenin nıaı da taıarruf eder ... 
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[ Diinyada Olan Biten Meraklı Şeyler J 1 

Öüny anın en cesaretli kadın tayy are-1 
cisi Madam .Şomberger diyor i : 
'' On altı yaşımdanberi uçuyorum ve 
kalp yerine.bir motör taşıyorum!,, 

1 iki sene evel şehrimizde bu- mdım bana fotografmı hediye 
,
1111

•n kadın tayyareci maaam etti. . 
a~ı haron Schonberger tayyare· Pariste, cokey klüpte Roman-
dı e Atinaya gitmiş bulunmakta· ya kralı Karolu tanıdım. Beni 
cır. Yunan payıtahb afakında sinemaya davet etti. Orada ba-
t&_aretini ve şayanı hayret cü· zı hava canbazlıkları yaptım. 0-

tetirı· ·· -'-'-1 d k h b' · 
111 

ı. gosteren cambaz..uK ar yap- ra a pe oş ır zaman gcçır-
d 14, ıki bin metrelik bir irtifa- dim. 
aıı Paraşilt ile yere inmiştir. Madam La Baron Schonher-

ı:ı lı baron Schonberger dünya- ger tayyarecilikten ferağat et-
y Ilı dört beş cesur, kadın 'tay- .mek niyetinde değildir, kendisi 
•rec:lleıinaen biridir. diyor ki : 
~ d - Şalra mı ediyorsunuz. Ben ~ a aın Schonberger Atina istirahat etmek niyetinde deği-

h a~eteleri muharrirlerine atiaeki 
tyanatta bulunmuştur: Jim, Cenubi ve Şimali kutupları 

da ziyaret etmek emelindeyim 
) -istokholmde doğdum. 16 sonra kürrei arzın pek küçük ol-

t:~:~1a~1beri 1uçud~orumF. kBitr ~ady_- J madığını unutuyorsunuz. Tayya-
~ ı e ev en ım. a a ız ı- renin sür'ati ne kcıdar müthiş o-
\ ·~•nıızdan az zaman sonra dul !ursa olsun muhtelif arz kıtala-
'ttı adını, Çün'kü kocam izhivacı- ... rı arasındaki mesafeleri izale e· 
ı. •~dan dört ay sonra bir tayya- demez. Eğer bir tayyare ile 24 
'la .. ~ d Jedam La Daron Şomberger f d k•· · b' ~Ds~n a öldü. saat zar ın a urreı arzın ır u· 

a d man kalır ve minimini tayyare- d -b·· •t k k İle ırna ve her yer e tayyare cun an o ur ucuna gı me a-
llçuyorum. sine binerek yeni ufuklara uçar. bil olsaydı, 0 zaman fezanın ve 

- y a!nız mı uçarsınız? Madam Ja baron Sehonberger ıkür.rei arzın p,ek dar olduğunu 
.._ E Atina.:ıan Sdinigv e oradan da Is· so""ylı'yebilirdik .... vet, daima tek bacıma a- u • 

...,., ır tanbu\a dönecektir. ---------~i •nı. Tayyaremde ise ~ancak Madam Schonberger hangi Titanik faciasının 
k~ kişilik yer var, esasen ben kraUar ile tanıştığı bakkmda da hatırası 
~ ZYerine bir motör taşırım. Yunan gazetecilerine .şu izahatı Vaşington, 27 ( A. A) - 15 

d iyaret ettiğiniz her şehir- vermiştir: nisan 1912 tarihinde bir Buzda-
" t aldığınız yüzlerce mektuolar - Tanıdıcnm krallardan Al- k ı T't "td· • o· ğına çarpara batmış o an ı a-

ır? fona ile Amanullah bngün taht- nlk vapuru faciasının hatırasım 
) ' Ha evet, çok mektup alı- lanndan uzaklaştınlmışlardır. yadetmek üzere bugün Potomak 
t~llttı, Hatta hunlardan ekse- Kral A'lfonsu, hundan ıiki sene nehri sahilinde bir abidenin kü· 
~ de uzundur. Hatta geçen evel Buselon sergisinde tayya- şat resmi icra edilmiştir. Harici'.. 
P~k aldığım mektup]ardan biri rem ile bir nümayiş yaptığım ye nazırı M. Stimson, küşat 
\h~, rtıufassal ve Rumca yazıl- esnada tanıdım. , resmiu..e riya et iştir. Kolları 
-'tlt, · Kral Alfons

1 

pe se~imli ve nihayetsiıLiğe doğru uzanmış 
: ~ nasıl olur? kadınlara kar.şı pek .nazik ve ve bir öı tüye bürünmüş bir adamı 

Yu Afektup sahibi, beni elimde mültefittir. Bana üzerine ismi tasvir tden abidenin rekzi için 
du~aıı gazeteleri taşırken gör· hakkedilmiş olan zümrüt ve pır- açılmış olan ianeye 20 binden 
~at'~li cihetle, Rumca bildiğime lantalar de süslenmiş pek kıy- fazla Amerikalı kadın iştirak 

nıp l d R mettar bir ibilerik hediye etmiş- etmiştir. 
~~ 1 ° muş a mektubu um- ti. Fakat 13 rakamı benim için , ___ ,... ___ _ A arak yazıp göndermiş. meş'um olduğu cihetle kral Al- Şchzadcbaşı 
~tl \>rupada şeytan kadın ismile fons isminin baıma on üçüncü Ferah sinenlada 
)'t '~ hu cesur ve dilber tay- rakamını yazmamıştı. Bu gece saı'atk r ~:ış t füy tem.il-
~ t~ kadın n en buMy-uk ·'pt·ıası k b k 1 !eri a.nıca sinema, ,.ıır,·crc. ·~ ı • ı Ne yazık i u ra am, zava -
llı~~~r Zaınanlannı havada geçir- lı Alfonsun felaketine sebep ol· 
G muştur. 

-.; ittiği şehirlerde pek az za• Kral AmanulJabı Berlinde ta-

c. z~ - 211 o 
• -6-

: Bu kadını tanır mısınız? 1 Miralay Breyer dikkatle dinliyor 
~" .Evet tamnm ... Ve onu tek· sözümü asla kesmiyordu. Uz:un 
~kı ıör111ek istemekliğime bir müddet söyledim. Nihayet kal· 

P.1~ Sebepler var.. bimi hafifletmek ne kadar tatlı 
~ll~ralay hayatımda bir sır ol· bir şeydi:. 
~~d:u anlamışb. Gelip yanı~a Uçüncü Bap 
tdi k· \"e pederane bır eda ıle Mazinin acıkb hatırası 

t "" ~: • Gecenin birinde Nev-Yorkta 
Q' l'\tı v B . it t z çocugum • • • enden idi •• 
~~ saklamayınız •.• Her ıeyi Büyük bir Müzik Hol'ün sah-
~tıtı 11

• Belki size yardımım nesinde bir kadın dansediyordu. 
l' e tır... Seyirciler onu sükünla, hayretle, 

•~l'l ::ddüt ettim. Sonra her heyecanla seyrediyorlardı. 
~~u~lleınenin efdal olacağını Zarif ve yakışıklı bir ıeydi. 
b~l linı. Bir daha ömrlimde Ormandaki periler gibi gönül 
L" tt1111•Yacağımı zannettiğim alıcı hareketler yapıyordu. Ma-
~ ~-~ •na karşı içimde niçin vi, kırmızı, yeşil projektörler 
~,lı.. -~ ~r garez beslediğimi an· beyaz ceketini garip hüznıelerle 
~l ıd' 
ltl ırn. Onunla lstanbulda dalgalandırıyordu .. 

).. <ışacakt z· . o . . 
~tk lf ım. ıyan veremı· dönliyor, sıçrayor, gerınıyor, 

~~llııla ır ... hale sokuncaya kadar birdenbire bir vaziyette duruve-
~~ İtttiklJgraşacaktım. ~~ ! .nasıl rerek alkışlara garkediliyor. Son-
~'iJ bir arn .alacaktım! ıçımı ga- ra gene devam ediyordu. 
~lt'lli'tı se\'ınç kapladığı halde Güzeldi, bir çocuk kadar saf 
'il ~da lllll Uzandım. Gözlerimi tebessümü vardı .. 
~.'' l>t~·· ~ütün ra:ıazim bir sine- Bu k>z Lena Darbe idi ... 
1bi ~ö ~sı üzerinde aksedermiş Şöhreti fevkalade idi. Bu ak .. 

1Uınun önünden ~ecti.. samki dansında fevkalade mü-

Beşiktaş BUyük Aite Pa!"kı 
Bu akşam (R:ımona) şaheser 3 perde, 

a\ rmı komedi . .oı:il;ectra fnntaziler 

kemmel oynıyordu. 

Avrupaya gid• i için. hatıra
sını unutturmı) ~-- k gibi oyna
mak istiyordu. 

Ben kuliste durmuş ve bir 
dekora dayanmış onu seyredi
yordum. 

Avni trupa mensuptum; Ben 
de dansözdüm: Lena Darbeyi 
sevmez fakat gayri ihtiyari tak
dir ederdim ... 

Onu neye sevmezdim? Mes
leki bir kıskançlık bunda rol 
oynamıyordu. Maamafih onu kıs
kanıyordum. 

Lena tehlikeli bir kadındı, 
Ona yaklaşan erkekler ihtiyar
larını kaybederler, ona esir olur 
lardı. Şehirde, raksederken gös
terdiği melek hali yoktu. Fev
kalade mağrurdu; kudretinden 
emindi; arzusuna mani olanlan 
ayağı altında çiğnerdi.. 

Evet onu sevmiyordum. 
Maamafih sahneyi terkederek 

kulise geldiği zaman onu içim
den kopan bir takdirle karşıla
maktan kendimi alamadım : 

- Lena oyunda emsaliniz 
yok. .. 

- Tefekkür ederim Eva .. 
Onun tebessümü, bakışı beni 

bir ateş gibi yaktı. Vücudüm 
ürperdi. Nişanlım Bret lngramın 

Mısırda intihabat rneselesi 
- --

Hükun1et, n11tYaff ak olduğ·una kani; fakat n1il-
liyetper\'erler onu sahtekfll'lıkla, reyleri tezvir 
etınekle,sandıklara aslı orınıyan reyleri dolduı·
n1akla ve tedhiş yapn1alda ittihan1 e<liyorJar 

----
Mısırda yapılan unüntehihi ..:ani in-ıkına teca\'Üı ederek onları cebren S!\ 

tihabatı üzerinde miihim bir ihtil;if dıl\ lıa'lrna getirmiştir. Birr,okları mü 
hasıl olmu:;ıtur. · tcar namlarla rey Yermeğc icbar edil 

Mısır hükumeti, kat'i ve Jıiiyük Jıir mişlcrdlr. Biitün ı-anclıklar bu ~eşit e\ 
zafeı· kazandığına kanidir. !\tısll'da 1·ak ile rloludut·. Bunun1a beraber Sıt· 
192~ denberi dört kere umumi intihap kı J>nsa netice ile iftihar ediyor. IIal 
yapılmıştır. Bu son iki dereceH in ti. hııki i;;ıin içinde ) i.iz maktul ı:ıoo mcc
ıhap bunların be~inci:sidir. Mı ır lıükü· ruh Yar. Dcmiry<>llan, telgraClar ve te 
metinin anlatı~ma .göre, 1\lısır nıiint.e- lefonlar faaliyetlerini tatil etmisler \C 

hipJeri hiçbil' vakit hu kadar ni. i mik biitün Mısırı matem. °\e dch:.et kapla· 
yasta intihabata iştirnk etmemiştir. mı tır.,, 

1923 de intihabata i tirak edenler) i.iz- Bu muğlak rnziretin ne netice H· 

de altmış beşe ,·armışlardır. Re.r \<'· receği belJj değildir. Fakat bir talcım 
renlerin Myısı ı,:->-11,:n:J kişidir. mühim hadi:;;elerin daha vukuu bel.lc-

Bu itibarla J\lısır hüktımeti intiha- nilmektedil'. ' 

b~~ .~eticesinaen ~.in a.e~ece . memnun Çalışan mütekaitler 
gonınnıekte \'e muntehıbı sanılelte nıeh 
us intihabatı yaptırmak istemektedir. ve alaca la ı maaşlar 

Londra gazetelerinin verdiği mnli'ı- Hazirandandan itibaren mü-
mata göre meb'us intihabatı hiıkH; tekait olup da devair ve müesse
gün zarfında yapılacak ,.e :tlaziranm salta çalışan memurların tekaüt 
26 mcı günü yen~ me~1i.s toplanaca°ktrr. maaşları için şu esasların tatbik 

.. ~una mukabıl mıllı:yetperve~Jer el~ edileceği haber alınmıştır. 
hukumcfe karşı son derece şı~c~etlı Ücretli mütekait memurlar, 
hamlelerde bulunmaktadırlar. Mıllıyct l l b'l kl 
penerler, lıütön intihap kağıtlarının tekaüt maaş arını a a ı ece er-
uydurma olduğunu. intihap sandıkla- dir. Muhassasat namile para alan 
rının müntehipler tarafından yazılmı· mütekaitler maaşlarının yalnız 
yan kağıtlarla doldurulduğunu, lJirçoi, aslını alacaklardır. Maaşla çalı
'Yerlerde halkın kamyonlara doldurula- şan mütekaidin, tekaüt maaşlarım 
rak intihap yerine götii rülerek ı er tamamen kaybeteceklerdir. 
l\·ermeğe icbar edildiklerini söyliiyor-

Belecliyedeki maaşlı mütekaitlar. 
Nalıas paşa, Londra gazetelerine rn Ierin tekaüt maaşları kesilmiştir • 

kubulan beyanatında şu -sözleri ~öyle· inhisarlardaki mütekaiUer ücretli 
mişti: olduklarından tekaüt maaşlarına 

.. Hükumet ahaliden yüıde altmış kemafissabık alabileceklerdir. 
ftltısınm foihabaa İ§tİrak ettiğini id-
dia ederek lmnuuıa öğiinmektedir. Terkos meselesi 

"Ben hükumeti sahtek:.irlıkla, 'e fırJc.a grupUil 8 
teca,·ür.kftrlıkla ittiham ediyorum. Hii- k 
'.kıimet, benim hakkımda 1:ıknıat yapa- C. H. Fırkası grupunun evvel i 
ca~mı söylemekle mukabele ediyor. A- günkü içtimaında terkos mesele· 
caba hükumet neye duruyor ve m.•) i sinin ne safhada bulunduğuna 
heldiyor! nu ittihamlarımda 1srar Cİ· dair Samsun meb'-0su •Etem :B.ıin 
mekteyim. H ükümet c~saret ediyor::.a bir takriri okunmuş, Nafia ve 
:hakkımda >takibat 'apsın. Ben :hiikti· Dahiliye vekaletlerine havale 
metin, sandıklara sahte reyler .ıttr<.h· edilmiştir. Grupun gelecek salı 
nı ispat eilecek vesaiki taşıJorum. llü· içtımamda alakadar vekillerin 
kfımet memurlnrı tehdit edilmiş \'e rey cevap vermeleri kararlaştırılmıştır. 
vermedikleri takdirde <'ezaya uğnya- ,11J1111illl!!:Iİ--ıı:s--=ı:z:ı1---==---mmıı"'
·a, .arı !'Öylenmiştir. Bir~ok yerlerde 
~ocuklar toplanmış, ]>oli meı kezlerinc 
getirilmiş, 'e onlann babalarına Jıah:!r 
gönderilerek rey vermedikleri bkdir
de ~cuklarının karakolda kalacaklan 
öylenmi ·tir. Dükkan sahiplerinin, şo

förlerin, hiz.rnetkfı.rların ruhsatb el eri 
ellerinden almmış 'fe rey nrmedikleri 
takdirde bunların iade edilmiyeceği 

M A J i K sinemasmtla 
ACI l\IURAT 
filiminin 3 son günü 

Yaz fiatları : Dühuliye 25 
Birinci 40 Localar {4 kişilik) 

150 kuruş 

söylenilmistir. Polis, şehir Ye köy h:li-I ~-~---------~~~ 
ona karşı almağa başladığı~va
ziyet hatırıma geldi. Endişele
rim ziyadeleşti. 

Acaba benim daha yeni do· 
ğan saadetimi mahvedecek mi 
idi? Devam etti; 

- Size veda edeceğim ••• Av· 
rupaya zannetti~mden evvel 
gideceğim.. Artık sizi göremiye
ceğim. istikbaliniz açık olsun. 

-- Ne vakit vapura binecek
siniz? 

- Bu gece.. Ancak soyuna
rak eşyamı vapura naklettirecek 
kadar vaktim var.. Çok acele 
gidiyorum değil mı? 

Sihirli bir tebessümde daha 
bulunduktan sonra uzaklaştı. 
Şanoda ameleler dekorları sö

küyor. Salonda işçi kadınlar 
koltukların üzl!rine kılıflarını ko· 
yuyorlar. Işıklar yavaş yavaş sö
nüyordu. O gidecekti. Oh ne 
saadet ... Locama doğru yürüdüm 
Aynamın önüne oturdum. Ve 
makiyajımı temizlemek için yü-
züme vazelin sürmeğe başladım. 
Kapıma bir darbe vuruldu. 

Çıplak omuzlanmın üzerine bir 
ınanto aldım. Bir ses, sevgili bir 
erkeğin sesi işidildi: 

.!... Girebiiir miyim? 
- Evet... Sensin öylemi Bret? .. 
- E' et benim ... 
Ve bir adam bir şarkı mırıl

danarak içeri girdi. Bu adam 
kalbimi kendine mal etmış olan 
adamdı. 

Hret-ingam -kapıya dayandı • 
Çokdanberi tanışırdık. ilk görüş: 
memiz ingifterede sahneye yenı 
çıkhğım sıralarda idi. ~en onu 

kumpanyaya kabul ettirmiştim. 
Ben dans ederken oda, gülünç 
bir rollar oynardı. 

Tahsili vasattan yüksek bir 
adamdı. Beni hemen kendine 
raptetti. Kendisi kopuk bir ad?~ 
değildi. Zannıma k~hrsa o gı~lı 
sebeplerden dolayı tıyatroya gır· 
mişti. Tavrı emir vermeğe almış 
bir zabit, bir asker tavrı idi. 
Benden ba~kası ile konuşurken 
kısa ve kat'i ifadede bulunuyor-
du. göğsü daima gerğin 
olarak yürürdü. Uzun müddetten .. 
beri bu vaziyeti itiyat edindiği 
muhakkaktı. 

Ma;:.isi hakkında kendis'ne hiç 
bir şey sormamıştım. Bir defa 

• .ı ••••• .,,, 
zevcesı oıunca mazısını ogrene-
ceğimi düşünüyordum .. Daha 
doğrusu bu mazi beni asla ala· 
kadar etmiyordu. Benim için 
maUCıb olan hali ve istikbali idi. 

Ben tuvaletimi yaparken ko
nuşmağa devam ettik. Biraz 
dalgın durduğunu farkettim. Ona 
bunu sö;ledim. Kahkaha ile 
güldü: 

- Ben mi ? ne dersin azizem .. 
Asla! çabuk ol seni yemeğe 
götüreceğim. 

( JJitmcdi)_ 
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~~ude ve her anda rakibi~ ,.~~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

den daha üstün davranmış ve H'kl s. s. s. -·-- r 1 , s o f"-1 Haberler 
aaM fazla muvaffak olmuştur. 1 

ye • ·- b~ b la) ı T rk 1 
==~.::f~:~:~~~ün dav- IJlr ~and::: M:~ET ::Cl~~~-- a m G~::( NAF: 'E:L::IHHAT 

G 
r- IÇTIM"l 'DA l\IÜZ KERE KALETINl:S RAPORUNA iN 

e~en yazılarımız da da s6y- (Dünkü ~en m.WJ için "441ti halde aşkım bile li&tb·e· OLU · A<'AK EDiYOR 
letlitimiz gibi dünya futbol sis· Sahip, bu maddi genç hayatıdna c~ kadar .snd,'fi . elmaya Vtrffo... Ahkara. -n (Telefon) - :!\tttli!I Ankara, 27 (Telefon) _ ... _,,_ 
temi çok derinden sarsıldı ve ilk defa karasızlığın ıatırabını duyu- I' akat Sahıp el an hır karar nremiyor. mazhataları tetkik komis,·onunun I\ü- kiUeti Sıhhat \eltaletiAin terk .. 
yeni bir sistem doğdu. Azim ve )Or. r'e yapsın? Beyni durdu. Hayatm Muhayyile&i onu nerelere sürükledi! tahrn meh'uıJlanncJan Mu~tafa ,.e 1'e'\• nun kahil" sürp olup ot'ftnlchll 
iman ıistemi. Tekniğini kendisi- kanun mantığı onun hu hareketiniıl·avaş ,avaş ortalık ağarmağa başlı- fik -Beylerin mazbatalarını reddetti- kında \'er;c;li n,.w. Miti~ 
ne uydurmuş seri ve ele avuca "hırsn:lık,: la ta~sit ediyor. E\·et; şl1J>: yor, ya blr~si f{etlrse? ii hıtkkmdaki tezkeresi mecli in yarın- Bu rapOr pldikt.M IOll 

he .} ok . kı bu. bır hırsızlıktır. Gay
1

l'!ü SeJm. a · . ki lrthnartıdl tetkllC edlle.telttlr. Encii- Ndia vekRleti tt!tkikata denll 
11;.ıu bir sistem. Ut " h ı ı ·• b """ h k ı k ,. neye ~ ~,·..,ccı o urısa ~sun a ,a. '"~ ıp arar~ıı ı hUmmaı41le yana- men ttiıJc4!resinin k ltul edileceği anla· ve Stunt'ôun mtlı~usu Etem Beyit 

ftte bizde de bu sistem ırkı- sına aıl hır ~arn.}:• h~h~rı olmRdan a_l- rak :-ıddetle yerınden fırladı. ~e olUI"· !ılıyor. Bu takdirde Küthayada uu grupunda sordufu 
mızın :velut kudretinden doğan mak \t' kendı Jehıne ıstımal etmek Lır ~a olsun bir karar ,·ermek, bu yıpran- iki mPh'mıhık kin yeniden fntfhap ~n· ttup \-erileMtir. 
rak kendi kendine yerleşiyor. hıl"Slslddır. dıran cereyanttan kurhıltnak laıınıdı. pılacaktır. ----------.-"'!'"• 
8'a mtemin tekniğini de mucit 'ahip hırsız değildir; e\"et amnı• Selma! Ta-lht vesikalar Deniz albnda 

borsada kambiyo yükseltip alçaltan- Selma mı? • 
ft milusiılerintlen öğrenelim. tar, kendilerine tevdi olunmlş olaıı Peki. Karar nrdi. Kasanın şifresi .\nkara. ::!i (Telefon) - Yarınki nıec 

Pariıte yapılan Ftansız lngi- serveti, eshamı tıpekülitsyon yapaıak Sehnll isnıine tan7.lm edilmişse p.uahı- il~ i<;llmaınd& l"tıtnhulcla ~atılan ta· 
liz maçında lngilizler büyük 'bir kullanan kimseler ,.e hatta bankalar, rı alacak. Gene mi tereddüt? Artı" ha· _.ihİ ,.e,..il,alar h ıkkında M.ılbe Hkale
farlıla mağlüp olduktan sonra hu teşebbüsler.inde mal sahiplerine ha- yır. Mademki her şey !"\elmanın ol.ı-jtinde;' izahat i .. tenilme ... i cok muhte· 
&gtliz gazetelerinde ve onlardan her ve kir \etı)orlar mı? Vakıa kanua caktı, onun için her şey, hatta.. meldır. 
naklen gazetelerimizde fU mü- bu muameleleri de menetmittir, fallat Sahip dil91lncesinln sonunu ıtth· . U .. k clwannd• •••ctetH 

eaJ )aptlmalarına mini olabiliyor mu; bir miye tahammil edemeden kasanın as- Pi"'"rlar 
tal ar vardı: kiltt para 1iranın bir altın Uraya mıa• tUnt atıldı. illeri titriyor. kulaktan•· Utak. 26 ( A.A ~ - Üç giin· 

• Franıwann sitili ingilizlet adil olduiunu söyllyen kanua, boruda da kalbi ata10rdu. Kilitte .. eli•,, ı. deaberi ,ehrim•z ciYannda tid-
iyi tfetiltli. Fakat bütün oyun- altın mı,tamelmine mini olan kanun, mini tertip etti. detli yatmurt., y•t••lctadw. Ha• 
mlar btr golfin kıymetini biliyor- bir altın liranın on kliıda maabil tı• Kasa açılmadı. •a olclulıça .otaaUfbsr. Gelirde 
du. Aaçaklann sür'ati ve çok tı~~asına, ve r~zetelerin bu muamele- içinde nasılsa kalmı~ olan bir - tidde'tini artwa'l yalmur afat 

yı bo. nıa haricı,, serlevhaslle kaydet- Allah korkusu mu idi, nedir - korluı ,-Lım· , -'•-. •e ..... IUl.. e•Jea 
ıeri umumi gayret Fransız zafe- ı ı d bo iil • IEK • ,,. .,.. ~ ,.~ me erıne nası " ne en )'lln yor, ile, ve "intallah budur,. diye dua ede- aellu 2500 tilftlmllk araziyi si-
rİDİD emili oldu.,, "Maçan husu- K an un ı rek bndi i11mlni dildi, kannın kapt81· lip aGptiraıılftlr. 
-.iyetlerinden biri zaferi haket• Sahip bu çıkmazın içinlen na111l nı zorla açmak ister ribi, ku' \-etlf. A 3 k. . 300 ha 5 
mif olan Fransızların şayam dik- sıyrıtablleceiini dlştituttek için bir ka- çekti. ev .!f.~: tara~•• tG~:n . 
lit malaaret ve süra'tJeri idi,, nepeye oturdu. Bu ıete onu• hayatı• Kaaa açılmadı. IO f 

~le timdiye kadar müeaseı da bir dönüm noktası olacak. Bi)le Bir dakika durdı. Dudallluını ı• türK. L .. ,_ 

bir fırsat hiçbir zaman - )ahut ki• rarak heyecanını ıaptettf, ve ucak -o ayma.rm " ~ndaı:-a K~· 
sitilleri, sistemleri yıkarak mu- bilir bil daha ne vakit - eUne se~er ıaman r~lerln•en yatlar akbftnı kumaftclanı mahalh vak •ya gıt. 
zaffer çakan yeni sistemin esas· mi. Hayatta yeni düstur "netlte)'i el- farketti. Elinin tenlle aklerini sıl•- mitlerdir. Diter ban klylerdede 
liıın.. de etmek,, tir. etice, mavaCfakıyeU., .-. kilidin harflerini ( elma) ya p. laaaar old.aj'U tahmi01 edılm~kte-

rin birleşip sıralanma111ndan hAsal o- tirdi.. dir. Bugln tehi~e de. yıldıram• Rakip takım ne kadar kuvvetli 
oluna o1ıun çekinmeden azim 
ile kazanmak imaniJe atılgan •e 
çok seri ve umumi gayretle oy-

tur. Hftlbuki o, daha ilk adımda dura. Kasa açıldı. larla •i\traf ık 11ddetlt yağmur· 
yor bir hareketi onu zengin edecek; Ne gariptir ki bu dünyayı kfondine lar devam etmektedir. Zarar ve 

peki niye onu yapamıyor? Asırların rametmefe ha.ıurlana~ <.~i~e adaR\), ıiyan tespit edilmektedir. 
telakkilerinden vücut bulmuş Romalı hesaplarının ılk mes uhyetını ıkadert AtaWt•"* Y4t111u1rlenn yıts:>· 

aamak liamdır. bırakmıştı ~ •h---~ • bir zihniyet muvaffakıy~tini luskanı- ' _uwww_ .. 
'Oli~pıyakos erklnının ~öyl~· yor. Kaç geceler, aletli yut .. <ta ha!f DÜYUNU UMUMiYE MUKAVEI.E- Amasya 6 (A .. A) - Du~ saa~ 

d!ftl~tıöden de anla§ıhyorkı Olım- del'iştirirken yaptıiı "zengin olmak SIND8 YANLIŞLIK 6 ela baı·ıy~• •.nı ve ,ok şıddetlı 
pıyakos burada oyununu- göete· i tiyorum,. telkini bienfsihisini bu he· yağmur n~tıces~nde ıeb~e yarım 
rememif. Pek t.ıbii bir nebcedir yu1a yıkacak h\i? Düyunu umum~ye m.uk~nl8a1Rffin· saat mHafede\ı Sebenı "öy ve 

de yanlışlık oldugunu ıddıa eden Hat- 8a • d t U b" ,_ 
ki hangi taraf diğer tarafın ~ahlp z~ngln olmak istiyor. Da· yin Hüsnü Beyin \'etdiii \'e Maliye v~ tah~tn fe eı;,,. st er ır ÇOK 

OJUllUDU bozar ve ketiili oyununu marlarındakı kan yarabcı, etnreden '°' kaletinin tetkik etmekt Jd " • · yıapmff 0 

• 

Huaa..:ı -.:ı ü~ • dtiiUşken bir IMft'M.rllfe "neden di- ~ ~· . e 
0 ~~ .tf\ &dım kadın:; \,ir ~'kek ve Ru 

IUlllll ınla01ntie neticeyi o ka- .... 
1 

k bil 11 • _ _. ' porun l~ı Kısmının tetkık netıtt.slnde in .._..,.~-,; -• :t. c ...... _ I I lt• . 
~hıı&.'11.Ln yor, o ffC> eCM tt le li ~nıbl ftlttn• clofrU oftfufu ft )ft ) M Z ,,_-...... 5v ·vımall "tl&11ae tfl 
zaa1n1ıur.- tekelimde para kazan81n da ben ki 0114 n Şl lnrj'.ır. · ö!miit biri ultck biri de la.z 

Atalarmıııa büyük tecrlbeter- Jardan daha aı akıllı değilim, ben ka· çocuğu olmak Gzere iki lafi 
clea ıoara huıl ettikleri ıkanaatia zanamıyayım,,. TÜRK - YUNA MAHKEMESi kaybolmuştur. 15 i mütecaviı aill' 
hir weeizeıi olan ._ Eot oyunu Henüz biten cihan harbinin açtığı Bugiln TUrk - Yunan 1nahkem~si ve hatıf yarala vardır. Morano 

Müthiş bir f aela 
reyan ediyor 

Moskova, 26 ~A.A) - F 
diya ~&rf ezinde 22 May»Stl 
ma talimle-ri yıpan b1r S 
taht~lbahiri bir daha au ti 
çıkmamıştır. Geminin yuk 
çıkaı ı1ması için bütün \ed 
ahamıştır. Kaza ma'halliaia 
ıen, yüz metre der'ialiiindl' 
:snası tahliı ameliyesini fc• 
güçleı:irmektedir. -Havza-... Gazi gDnD 

Havza, 26 - Gazı Hı. 
Havzaya ilk leırifl~ taiillı 
26 mayıs 335 in yıl d&alml 
nasebetile Gazi odası 
cQftcun tenbGrat yep'da, 
lar söylendi. Gece fater 
ve fırka •alafelibde e 
yapalacalıttr. 

bağlarında 6 kötk ve 60 fi 
tecaviı meyta ft tzlla 
tamamen h1tr.ap 0'111..,,v. 

Bora Hi46tia1-er .. beli, 
nin riyasetinde toplanarak • 
dı sıhhi heyeti teıkil etm .. 
derhal va\'a mahaffine g& 
]erek fcliketadelere 
te buluamuttuı. 
tnyoaa ta .... ea • dmdmi 
mııbr. iltasycm parki 
mtJttur. 

Haabayram, Samurçay 
:yonları arasındaki tMıriltat 
iometre kadudw. s ... ~~ 
ya tren hattı ltef p 
cektir. 

liear. darbı meselini daima yeni ufukları herkesten enel kana• tO)»lall~rak l:J kadftr dna:n rii')et e- köyün.de 8 'tv 'kısmen, Seheni 
d--nm'etiylz. mrş, ve benimsemiş olan Sahibin bey• ciecektır. lc8yUntR 3 ev, cami, mektep ve nihde en güç man ve ikbsadt mes'ele· ___________ ....,.....__ _ __. __ ..... ._ ________________________ __ 

Biz rakiplermizden korkacak ter 0 kadar açıklıkla haHedl~r iki, A 11 o A 11 o 1 
yerde oalar 'bizden korkıun ve çalışmış oldatu illyunu •mumiyedekl 
çekiMin. vaziyeti, Türle olmaS1na n muıa.-e-

Ytıliftk urkumuzdan mevruı nin en şidcletli Hici tlevn!Si ohflL"ına 
•elut btınyelerimizde cevelan rağmen bütün ecnebilerin en nafiı B 
ecleaı ~. babalarm1Z1n kanlann- ve mlimtazlarının bile erişmiyeceği ka· ugu' 'n çıkt dar yüksek ve sağlamdır. O, idarenin 
da eaıen bu korkuducu kudret beynelmilel vaziyetini tutan ellerin ba 
ftıthr., O nihayi istimal etme· şıdır. 
iW,Mkkfle kullanmısını bilelim. Daha o giin ıa~t mühim ve mah- ltlnalJ bir tabi Ve Dliikem• 

8. Cemal rem bir ha• al**fbr. h t.aMın •· 
...... 600 kHomelre zaraa ertmi ;gümten itibann ispirto.; fi' eli'7'et l:UlilCftk lftlZ 

nun deretesinden alınan bet para re- 1 
Loadr&, ( A.A ) .._ Şnayder J'Oim on beş paraya ıçıkmıştır, ve Sahip 

l;ıpalllilaabab1ma iftirak ede- bu emri tatbik edilmek üzere teblife 
c* bit illıgltb: tayyaresi dfttı memurdur. Bu eaıri şu dakikada bü
raptılı tecrlbe uçutlan esnasın· tün memlekette Sahipten başka bilen 
da Matte 600 kilometre ıüid yo1dur, n bu e~lr ertesi g1ln saat do· 
tminlne muvaffak olmuttur. kuz buçuktan - denirin açılma saa-

tinden - itlbamı tatbik etlilectı'k'tir. 
..,...İl Mbotcalan İzmlrde EfM' Mr ıa ... n emre ft.klf o1ap da 

(zmir, 27 (A.A) - lstanbuldaa ertesi ıii•i .. ı ftkuz IMııçllldan ~• 
IMa aı.h İzmir vapurif e Olimpi- İ8Pirto satın almş olM. seneü 4erllal 
.,.... tllıtln ve refakatlanndaki üç misli artar. işte Sahip amcuıRm 

on bin 1iras1111 hiç tehlik•iz olan bu 
•Jhd kafilesi gıhnitler Ve ıeb- iş için kollanmak istiyor. Ye bu iş, b
ritDİZ sporculan tarafından sami- ferrUatı ne ancak iki saat sOrecektir. 
d iılft.1UNtte karfalaşmışlardır. Sahip muvaffak olmak ls'liyor. Sf.ô· 
Bup için yapılacak maçtan hibe nazara"' manffakıyet, in aniye~e 
__..._ ... _ .. _ yapılan t.l11netterle 1Mhsat8 •U'tıeM· 
~ edildiği için, miıafirler ı;iptir. O yalnız zengi• olmak ft 'İIR'af 
..... etin pyanı temaşa ma- edebilmek 2'1ri i~n pan 'kuanıa:ık 
hallerfni ıezmİf)er ve alqam istemiyor; para mani'\·el&st ile kütlele-
•JDİ Ylpurla Pireye hareket ri emrinde bulunduran. bir i.şaretlerile 
etmiılerdir. cihan borsasını altüst ederek harp '"~ 

ıulhü elinde tutan, kendi refMlll't'lıu 
llilcarlmr 9allp 9eltli insaniyetin sefaletinde anyanlar çar-'°'a, 27 ( Apo ) - Leviski pışmak, ve muhakkak :kazanmak IS't1· 

•' r )~ Balğmstan pmpiyonu yor. Bitin Me~r ltdamlat'Tft flayft~· 
Şll91a takımile Macar (Bastiya) laırını okumuştur. Hiç bfri8i kentli .şto· 

w raitini .. aiz olmadtklan halde ln\11(. 
1 n •11 aralllKla yıpdan maçta, fak ol mu lardı. O da olacak! 
..... takDDı bire kartı iki golle Sonra. Sonra bu haşmetini, serv~-
Mlhıp olmuştur. Macarlar fev- tini, iktidarını. zaferini ne yapacak? 
~ide teknik bir oyun l'Öller- Pclk !ıatlt. "1ı~e trilt6n 'hunları tenin 
aaiftir. için yaptım,, diyerek Selmaya, keadisi1 

1-Kıyemet koptıcak mı? 

2-Hz.Ali dirildi mi? ( Muhab;r;,n;zden q'-Jen fotografl 

3-Öliilerl dirilten Safiye H. tecrübelerini 
nasıl yapıyor? (fOto(}ra!lart ile) 

4-Cfmi •hllk iıed r? (Oç renkli nefis resi1nler) 
Detektif buromuz her yerde sızi himaye -edlyor 

Detektif ••Jlf ..... Wiyilk Mt dRdmt: ve Mımthnamla oka1a_. 

Medyomumuz, Londradatri Yohl filmi er Kolleji 
Milleri naul diriltiklcrini izah ediyor 

Devri llem yapan otomatik ... kin kethfliltli-H.ynnlann cinayetleri - Falririzmin nyr 
nı hayret ilıaah - Kadın v•ciltlarllMh*i nrar - M'aymun1ar ara11nda bir Cizvitm batll'aiaıl 
inunlaımıt nebatlar - Pıyco._.liz ve ıkıriph>psycolojı tahlilleri - Çocuk ye mektepli ... 

zeteıi - Oımaalı tarihinin ar.an -Wr ftdıitenin 'roman mUteJıa ...... ıa ...ı.ttaWan 
Kuduımuş bllyük nlMa ,..,,., - Bilmeceler, fİ'frel•. pz oyanlan 

arllerlmlz verilen cevapları hayt"et, heycanla okoy_.... 

4 Renk 24 büyük sayıfa 
50 küsur büyük -resim 
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amda eıplaklar! 
'-raada garip bir dava 

rUyet ediliyor 
tn malumata göre Bursa
Ottl ve kaplıca sahip!erin
birisi komşusu otelin bir 
lıdemi aleyhine, hamam 

.. -.~·nden Bağdatlı bir kadınla 
gözetlediği idasile malı

e müracaat etmiş ve 
Ja başlanmıştır. 
"• edilen, mahkemede şun-
16ylemiştir: 
Hayır efendim, hamam 
'ne çıkan ben değilim; 

dava eden efendidir. Ben 
ICSılerimle gördüm. Bugün 

IJJILIQtf'ın. otelin sahibi ozaman 
efendile ortaktı. Meseleyi 

Dava edecekti, fakat bu 
bizi dava elti. 
liiyor ki, ne olursa olsun, 

kubbesine çıkan biri · 
• Ve içeriyi seyretmiştir. 

e Bağdatlı hanımla beyi 
•ba karar veriyor. Onlarda: 
Evet, bizi hamam kubbe
ıeyreden adam müddeia-

• Biz onu gözlerimizle gör
~e tamdık demişlerdir. 

deialeyb soruyor: 
liasd olur? Loş bir hama
~den kubbenin dar pen

deki yüzü tanımak kabil 

il üzerine mahkeme, "ha
kubbesinden bakan bir 

banyoda yıkanan biri 
. dan teşhis edilip edilmi
•IU,, tesbit etmek için bir 
~eyeti gönderiyor. Heyetin 

. karar şudur: 
den llubbedeki adamın 

._..ttte letbisi kabil değil-

eialeyhin beraet kazan
ihti mal verenle!" çoktur. 

valisi fahri hemşehri 
belediyesi Erzurum 

~zi beye fahri hemıebri
nı vermiştir. 
onda asri göl! 

' çıkan Son haber re
okuduğumuza göre 

A!&lünün taşması yüzün
L,~alya yolunda yeni bir 
~ olmuı gölün suları ~ki 

i çekilmemiştir. 
iltilİ ettiği yedi köyü ada 
~oymuı ve köyler arasm
ll nıotörleri işlemeğe baş-
t, 

°' ıofarleri bu göle ( 931 
. "rt göl ) ismini vermiş-

•rada bir cinayet 
•da Kılçak köyünden 
Ya zenginlerinden Bat 
•ia Dağistanlı Hüsnü 

G tı Reşit tarafından öl
lttır. 
tı Mehmet ağanın baldızı 
~nımı almak istemiş. 

ht thaaet ağa Hüsnünün 
1 olduğunu anladığı için 
l'~ıa olmamıştır. Bunun 
qlisnn Reşit isminde 

~1-tmış ve Mehmet ağayı 
karısını, balchzmı ve 

• Paylaşmıya kar ar ver
' bu kararı tatbik için 
:.dlirmüşlerdir. Katiller 

•ermişlerdir. 
"'Ghım bir kaçakçılık 
... .,. lcaçakçıhkla şiddetli 
• ueadele edilmektedir. 
l • 

._11ı~!D de elde edilen kaçak . a:;aa yekiıne baliğ ol
lc ların cezası yüz bin 
~ tahmin ediliyor. 
~ "'1rc1e yaımur 
it, evvelki gün şiddetli 

l'•imıttır. Bazı sokak
., bıta su basta, sokak-
~IDtk imkansız bir hale 
~ '1n tesirile lağımlar 

•'--
1İ'nıunın zeytinden 

~llere, bağlara faidesi 

Poli• Habrleri 

Bir rekor! 
101 defa sabıkası bulunan 

Çamur Hayrı dün gece Aksa
rayda bir evi taşlamış ve tutul
muştur. 

Vilayet, Hayrının ıslahı hal 
etmiyeccğini anladığmdan Tür
kiye hududu haricine atılması 

için mahkemeye vermiştir. 
4'<ocasını döOen kadın! 
Beyoğlunda ibrahim Bey apar

hmanında kocasıle beraber otu-

Şeyh Mahmut 
Nasıl vf'katandı? 
Muhafızlar arasında giderken 

onlara ralvardı: "Aman 
beni öldUrUnüz!,, 

Evvelki gün lrakt.ıki klirtlerin i.;
tiklalini iddia eden ~c)h 1\tahnıudun 1 yakalanarak bir lngiliı tayyare!°'ilc 
Bağdada getirildiğini haber \Wmi-.tik.j 
Son posta ile Ta) mi , bu hadise hak· 
kında Bağdadın ga} ri rc~mi rnenabiin 
den aldığı ' .. af:sılıHı ,·ermektedir. \eri· 
len tafsilflt tun1ardı-r: 

ran Madam Mari, terkostan on "İranın ıskeri kunctlcri lran !ıu
lira borcu vermediğine d:air teb- dudundaki Piran kö~ ü etrafında ta
liğat almış. Kocası, Beyoğlunda haşşüt etmişti. ~eyh Mahmut. bunı} a 
Hilal lokantasında çalıımaktadsr. iltica etmiş bulunu) ordu. lranlılar, 

Şeyh Mahmudun lran tarafına gec;nıc 
Madam Mari, kocaıına on lira sine karşı duracaklardkı. Bunun üze. 

vermiş, " götür, tirkete teslim rine Irak askerleri de Şe} h :'\fahnıut 
et 11 demiş, fakat kocası parayı üzerine hücuma karar vermişlerdi. 
nedense şirkete g6Ulrmemif, tir- Mayısın on ikisinde ~e} h .l\lahmut 
kette dün suyu kesmiştir. Irak arazisi üzerine bir konferans ak· 

M tini teklif ederek teklifi kabul olundu-Madam ari, parayı götUr-
ğundan Pirandan ( Benjomin) e gel mi~ 

miyen kocasına fena halde kız- ,.e burada mutasarrıf ile Irak fevkala-
mıı, batına f8pkasanı geçirmiş de komiserliği şark ki'ıtibi yüzbaşı Hölt 
soluğu Hılal lokantasmda almış. ile görüşmüştü. nunlann Şe) h l\lah
ilk işi, kocasını bulmak, karşı- muda dermeyan ettikleri teklif. bila· 
Jaşu karşılaşmaz yakasına sarı- kaydü şart teslim olmaktı. Yalnız 

kendisile efradı ailesinin emniyeti \alarak tokatlamak ve yumrukla-
dolunuyordu. 

m;tk olmuştur. Polis, güç halle 
Şeyh Mahmut bunu kahul edece-

kocayı, kadının elinden kurtara· ğini söylemiş \'e keri dönerek ailesi ,e 
bilmiştir. adamları ile görüşmek için müsa::ıde 

3G kuruta bir hayat "' istemişti. Kendisine bu müsaade "eril-
Kartaldan Yakacığa giden miş, 0 da geri dönmüştü. 

246 numaralı şoför lsmailin oto Mayısın 1:3 ünde Şeyh Mahmutlan 
büsüne müşteri sıfatile binen bir haber gelmemiş, ve Irak askerleri· 
Mustafa isminde bir köylü oto- le Iran askerleri için harekfıt için ha· 

b.. K t 1 ki t b z1rlanmakta de\'am etmişlerdi. us ar a a ya aıınca o uz eş 
Mayısın on dördüncü günü, iki ta

kuruş olan otobUs ücretini ver- raf da harekete mühe) ya bulunuyor· 
memek için kendini yere atmıı, ]ardı. Tam bu sırada Şeyh l\lahnıut 
fakat parçalanmııtar. gece yansı (Benjovin) e hareket ede· 
Mustafanın (iıeri arandığı vakit rek orada (:amurdan bir kulübe içinde 

altı lira bulunmuştur. uyuduğu haberi alınmıs, kendisi derhal 
Dört sahteklr ,akalandı bulunarak müzakere başlamış ,.e neti· 

Polis 3 üncü şube müdüriyeti, cede Şe) h Ma)Jmut, J rnk tararmclan 
dermeyan olunan şeraiti kabul ettiğini 

Baki, Lemi, Vehbi ve Şükrü is- bildirmişti. Şe) h Mahmut, kendi'.'\inin 
minde 4 sahtekardan mürekkep Süleymaniyeye u.·ker· lıir muhafaza al 
bir kumpanya ya~alamııtir. tında götürülmesini i1;temi)ordu. 

Bunfar bronz çayrek1eri ve Halbuki Şe) h Mahmud un e\'\'elce 
mecidiyeleri' altın suyuna babra· vukubulan harekfıtı onun muhafaza al 
rak şehrimıze gelen köylülere tında bulundurulmasını kap ettiri) (ır 
beşi bir yerde, çeyrek altın diye du. Şeyh M~lımut. kendisinin Sü1ey 

maniye yolunda süvariler tarafından 
sürmütlerdir. muhafaza olunduğunu görür görnıez 

Sahtekarlar tevkifhaneye gön- ağlamağa başlamış, H muhaf~ların 
derilmiştir. kendisini öldürmelerini istirham et · 

Çirkin reslmll aynalar miştir. Şeyh Mahmut, askeri bir muha· 
toplattırlldı faza altında götürülmeyi, son derece 

Polis zabıtai ahlikiye mt:mur- haysiyet şiken addediyordu. 
lan bazı semtlerde sahlan gayri Şeyh Mahmut, bütün yol esnasında 
ahliki aynaları toplamıtlar ve fevkalade itibar görmüş, ve Süleyma
dün de deposuna giderek 300 niye halkı onu karşılamağa çıkarak eı. 
ayna müsadere etmiılerdir. terini öpmüşlerdir. Mahmut, buradan 

Bunlar alelide cep aynası şek- bir tayyareye bindirilmiş ve Bağdada 
j' d d' h' · · ö götüriiJmUştür. Burada kısa bir te-
ın e sr ve ayna ızmetmı g r- vakkuftan sonra eski Keldanilerin Ur 
mektedir. Fakat ziyaya tutulduğu şehrine doğru hareket edilmiş ,.e 
valnt, çirkin tablolar meydana (Benjovin) den başlıyan 600 millik se. 
çıkmaktadır. yahat bir günde ikmal olunmuştur. 

Muhtelis Yunanlı 
Selinikte beş milyon drahmi 

ihtilas ederek ıelirimize kaçan 
Konustas ismindeki Yunanlının 
Yunanistana iade ve muhakeme 
edilmek üzere Yunan konsolos
hanesine teslim edildiği yazılmış
tı. Şehrimizdeki Yunan konsolos
hanesi, muhtelis Yunanistana 
sevkedilinceye kadar tevkif ede· 
cek yeri bulunmadığı cihetle, 
Galatasaray polis karakolunda 
mevkuf tutulmasmı rica etmit 
ve bu talebi is'af edilmittir. Ko
nustas, şimendiferle Yunan hu
duduna sevkecİilecek ve merku· 
mu teslim için şehrim=ze gelmiş 
olan Yunan zabıta memurların

dan Lambrmopulosa hudutta 
teslim edilecektir. 

Cemiyetlerde 

SUtcUlerln intihabatı 
Evvelki gün baıhyan ıiitcüler 

cemiyeti idare heyeti intıhabah 
ekserivet temin edi'erredif inden 
dokuı haıiıana baıakıimııur. 

Şeyh Mahmudun bu şe-kilde teslim 
olması, cenubi Kürdistanda emni) et ,.e 
asayişin temini itibarile mühim bir hı\ 
dlse teşkil eder. Irak hükumeti bir 
müddet için müşkül mukavemetten ~t:ı· 
tulmuş sayılabilir. 

Taymis muhabiri b t: malumatı \'er· 
dikten sonra şu mütıılealan dermeran 
ediyor: 

"Irak hükumeti bugiinkü kürt ne
silleri tarafından se,·ilmiyecektir. Bu
nunla beraber ftkıllı kürtler, Irak tda
resinin Şeyh Mahmut idaresine mürec
cah olduğunu takdir etmektedir .. , 

Hırkai Şerifte Mirı Miran Ha
sanpaıa mahalles:nde Lutfullah 
sokağında 8, 12 No. la hanede 
mukim iken elyevm ikametgahı 

meçhul l:ulunan Minire hanıma: 
J-ıanbul 4 uncu icra mcmıırl L Kuııdan 

Vasfiye hanıma olan (3( 0) lira 
resülmal borcunuıu T arıhi ilan
dan itibaren 5 gün zarfında da
irei icraya tesviye etmediğiniz 

takdirde ba'adaki hanedeki h;s. 
sen:zin paraya çevr leceğine dair 
üç gün:ük ihbar var~kası tebliğ 
yerine kaim olrrak üzere ilin 
olunur. \9:.iO· 482) 

Harici Haberler 1 

Venizelosa sui kast ! 
. Yunan başveki l inin evinin yanında 

bir bomba bulundu 
Atina, 26 - M. Venize'osun 

evinin yanında bir bomba bu
lunmuş' ur. Halk, bu haberi, hü
yük bir hayret ve heyecanla 
karşıladığı halde Yunan Başve
kili asla telaş göstermemiştir. 

Bu caniyane sui kastın komü· 
nistlerin eseri olduğu tahmin 
ediliyor. Zabıta, sui kastçılan 

şiddetle aramaktadır.Efkan umu
miyedeki heyecan devam -ediyor. 
Yunan mecllslnde muhalifler 

Atina, 27 ( Apo ) - Muhalif 
gazeteler, cuma günü meb'usan 
meclisinde matbuat kanun layi
hasının muzakeresi esnasında 
muhalefet fukaları rüesasının 
protesto maksadile celseyi terk 
edecek1erini yazmışlardı. 

Muhalefet rüesası bu haberi 
tekzip eylemişlerdir. M. Venize
los, gazetecilere beyanatmda 
muhalefet rüesasımn celseyi ter
ketmeleri parlömantarizmden bir 
inhiraf manaamı tazammün ede
ceğini söylemiştir. 

Arnavut-Yunan hududunda 
bir hadise 

Atina, 27 (Apo) - Arnavut 
hudut karakolları, hudut üzerin
de iki Yunan neferini yakalayarak 
Ergeriye götürmüşlerdir. Yunan 
hudut kumandamnın şiddetli mu
kabelesi ve mukabe'ei bilmisil 
tehdidi üzerine Arnavutlar iki 
Yunan neferini iade ve teslim 
eylemiıler ve tarziyede vermiş
lerdir. 

Yugoslavyanın hudutları 

kapandı 

Atina, 28 ( Apo ) - Selinik
ten gelen telgrafnameJere göre 
Yugoslavya hükumeti Bulgar ko
mitecilerinin faaliyeti üzerine 
Bulgiristana karşı hudutlarını 
kapamıştır. 

Fransız parlamentosu 
Paris, :l6 (A.A) - Mek'usan 

ve ayan meclislerı per,embe gü
ne içtimalarma tekrar başhyacak
tır. 

lspanya'da komUnlstler 
Madrit, 26 ( A.A ) - M. Za

rr.ora, komünistlerin murahhas 
heyetini kabul etmiştir. Hey~t 

kendisine bundan 15 gün evvel 
vukua gelen hadiselerde komü
nistlerin katiyen bralhk taraftar
lari!c teşriki mesai etmemiş ol
duklarını ve komünist farkamn 
cümhuriyeti tama!'Dile kabul et
miş olduğunu söylemişlerdir. He
yet, fukamn fikirlerini neşir ve 
tamim edebilmesi için serbesti 
verilmesini istemiştir. 

Barsöton, 27- ( A.A) - Sov
yetler ihtilillne faalane bir su
rette iştirak etmiş, Fransa Avus· 
turya, Belçika ve daha bir çok 
memleketlerden çıkarılmış olan 
bir komünist tevkif edilmiştir. 

Roma belediye dairesinin 
nUfusu 

Roma, 26 (A.A) - Bu yakm
larda yapılan niifus tahriri neti
cesinde Roma beledi}e dairesi 
dahilinde bir milyona yakm ahali 
bulun~uğu anlaşımışhr. 

Bir ilim ve fen hamisi öldU 
Kopenhag, 26 - ilım, fen ve 

san'at adamlarmı himaye etmek 

-
l uhranın uzun süreceği zannmda 
bulunduğunu söylemiştir. Kral 
saat 1 S,.>0 da M. Poulleti kabul 
edecektir. 

Brüksel, 26 ( A.A) - Kral 
kabine teşkili hususunu M. Poul• 
letye teklif etmiş ise de muma• 
ileyh sıhhi özürler serdederek 
istinkaf etmiştir. 

Yeni bir hastalık 
Madras 26 (A.A) - Esrarengiz 

bir müstevli hastalık Bengalo
re' de kain Banberger zaviyesinde 
5 kişinin ölümüne sebebiyet 
vermiştir. Bundan baıka 20 kiti 
daha bu hastalığa yakalanlDlf 
olup vaziyetleri tehlikelidir. 

Bir şimendifer kansı 
Paris 26 (A.A) - Şark timen• 

diferleri kumpanya11 Lerouville• 
Verdun treninin St - Mfcbel 
yakınında yoldan çıkmış oldu· 
ğunu bildirmektedif. Trenin 
nihayetindeki 2 vagon raylardaa 
çikmışbr. Seyyahlardan iki kiti 
ölmüş ve 4 kişi yaralanmıfbr. 

Leh kabinesi · 
Varşova. 26 (A.A) - Kabine 

istifa etmiıtir. 
Bombayda bombalar 

Bombay, 26 (A.A) - Zabıta 
memurla11, şehrin muhtelif ma-
hallerinde bir talcım bombalar 
meydana çıkasmışlardır. 

Fasta galeyan 
Rahat, 27 (A.A) - Fransız 

idaresine mua11z birkaç kabile 
efradı Fas hududunda bir va
hada Ksar·igli mevkiine 24 ve 
25 m~yıs gecesi bir baskın yap• 
mıştır. Ahali, Amoujeur ~ ,l;ı:qcJ~ 
mevzilerindeki topçuların.. y..-ıdt· 
mile mutaarrızlara karşı tiddetli 
bir mukavemet göstermi,tir. Eu 
baskmı yapanlar ağır zayiat ve· 
rerek geri dönmüşlerdir. Kasr:gli
de 3 kişinin öldüğü bildiriliyor. 

M. Briran niçin kahyor 
Paris, 29 (A.A) - Gazeteler, 

M. Briyamn harici~·e nazırhjında 
kalmasına icabettiren dahili ve 
harici siyasete müteallik sebep 
ve delillerden uzun uzadıya bah· 
setme · tedir. M. Briyanın itbb•z 
edeceği karar hakkında timdi· 
den bir hüküm vermek mOıldll 
olmakla beraber birçok gazete
ler mumaileyhin hariciye nazırh· 
ğım bnakmamağa raza olauta 
fikrinde bulunmaktadll'. 

Ezcümle Le Journal ıazeteai 
M. Briyanm dün kabul ettiği 
ricalin ayan ve meb'usan mec· 
lisleri yann mutat üzere yeniden 
içtimaa başlıyacaklan zaman 
ehemmiyetli hiçbir vak'a hldia 
olmıyacağı hissile mumaileybin 
nezdinden ayrıldıklarını kaydet• 
mektedir. 

ltaıranın bahriye bUtçeal 
Roma, 26 (A.A) - Meb'usan 

meclisi bahriye nezareti blitçe· 
sının mtzakeres:ne ba,lamııtır. 

Balkan ziraat konfenınSI 
Sofya, '1.7 ( A.A ) - Balkan 

ziraat konferansı bugOn Bulıar 
heyeti murahhasası reisi Sakizo
fun bir nutl,u ile açı!mııhr. 

ATSIZ 
beynelmilel bir şöhret kaıanmış ... r,._ __ _ KiTAP 
olan sanayi erbabından M. ]a- t 

kobson bugün Kopenhag da öl- 1 

müştür. Doğan edebiyabn 
Belçlkada kabine buhranı Bu iddialı tür ve 
lirükıel, 2o (A.A) - M. Jarı· ' Nesirli eserini 

son, hal ile bir saat kadar gö- i Bekleyiniz? 
ruıeıek saraydan çıkbia sırada j..,. ..... ___________ _, 
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ln~ZID ılııct P. 
( ANKARA ). vaputa 28 

Mayıı Perıembe akp111, Gll•· 
tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 
Onye, F ata, Ordu, Gituun, 

Trabıon, Riae, Hopa1a 

kalkacak •• danoıte Puar, 
Riıe, Of, SOrmeıte, Trabzon. 
Polatane, Tirebolu, Gireaun. 
Ordu, F atla, Onye, Sa maun, 
Sinop, Inebol~, Zoaıuld•t• 
ajnyacakbr. 

Mniı Pltll 
(ÇANAKKALE) vaparu 29 

Evkaf umum 
lüğünden: 

müdür-

1 - Babçekapıda dördüncü vakıf hanın liçlinctl kıhrlda ve 
elyevm ticaret odasının isticaranda bulunan ( 1 ili 40) numaraya 
kadar olan kırk adet odanın müdc~ell ıcarı 931 mavıı gaye~indl' 
hitam bulacağı cibetie teslimi tarihinden 933 unes· Mayıs gayesine 
kadar kiraya verileceğinden kapah zart usulile Mayııan on altıncı 
~üaUnclen Haziranın altıncı cumartesi günü ıaal on beıe kadar 
11lDzayedeye konulmuştur. 

2 - Talipl~r müzayede ve münakasa ve ihale kanununu!l 
maddesi mucibince teklifname1erini bir zarf derunüne vaz ve 
temhir ve üzerine iıimlerile töhrellerini tahrir ederek mezkOr 
membur zarf ve (2410) lira miktarındaki teminatı muvakkale 
makbuz ilmftbaberi veya ayni miktarı nabk banka kefaletnamesi 
i.e diier m0b6rl6 bir zarf derunünf' vazedilecek ve mazrufun 
üzerine teklifnamenin bu mahalli talep ve laticarma ait oldutu 
ipret olunacaktır. 

3 - MOzayededen akdem teminata muvaklcate ıuretinde ve 
ikinci madde mucibince . ita olunac,k miktar bedeli ihale on gln 
zarfında mtıddeti icare ait miktar ihale iizerine temınah kat'iıe
ye iblat olunacaktır. 

4 - T alip!er müzayedenin yeum ve saab icraııodan mukaddem 
itbu zarfı bir makbuz mukabilinde Encümeni ıdare riya1etine 
te•di edilecektir. _ 

S - Talipleri Vakıf Akarlar MOdUrliliOne mllracaatla umumi 

M M V ~atın atma ko• 
m•ayunu llanıarı 

Diyanbeklrdeki kıtaat " muesı11C' 
1 

ıoatın ihtiyacı olan gaz )·aıtı haprth 
zarfla mUnakasa)·a konmuştur. lhale-I 
si 30 ma11• 931 cumartnt ıünü saat 1 '""'"'P ı,,"•• Kr. 

10.:40 da Diyanbekirde Askeri ~atın 

alm:t komis~onunda )apılıu:aktır. Ta· 
11pleriıı fllrtname almak ve lel.lıflerı ' " 
ni ,·ermek Uzere teminatlarlle Dıyarı 
lıekirde meık6r komisyona mürauat· 
ları. (361) 1 .. • • • ı 

Diyarbeklrdeki kıtaat Ye ftlÜHSH3 

trn ihtiyacı olın un kapalı zarfla mü· 
nakuaya konmuştur. ihalesi 30 maya:; .. • 
931 cumartesi günü saat on birde Dl-

1 t • 4 

t l nrııt 

ııırnn 

~lllı!f 
lueu 
l' 'ırt 

71orı 

1 ~nr'"t 
tur h li:uruc 

' 1 arlı llrısı l ıtnar 
C. ervuneç Kuru• 

"'ukuı 

ya rıbeklrde Askerf satın alma komis
yonunda yapllacaktır. Taliplerin prt
name almak ve tekliflerini '·ermek il· 
zere temtnatlarile mezktr komisyona 
müracaatları. (362) 

ı lıterltn (lnırllla • ı 2' f'I 
• • • ı ı ıoıar ( Amrrlka ı 

Ordu ihtiyacı için yuli mamutUın- iO Frank ( Frın•ıi 
dan 52.000 metre arka çantalarmaı iOIJret i hall• 
mahsus bez kapalı zarfla münakasaya o Franlı ı eıçıı.. 
konmuıtur. lhalni H haziran 931 r•· 1 l~rıhnıı l Yunan 

~ fran~ ( "''lfre 
zar ..UnU Aat U te Ankarada merkez .ıo ı .nı Ruı11, 
satın alma komla)·omında yapllacak· ı l'kırtıı (hlement 

tır. Taliplerin prtname almak ve •O Kurna f (elu15lm·ık 
teklifltriai vermek Uıen temfnatlaril~ ~ıhnr A' usrunı ı 
birllkt• mukar komisyona müracaat- ' 1 Pentı tlııran)·ı ı 
JarL (374) ı ~ı,·,mır•IAlmantı 

'ilı 

ı ı 

Ma,.. cuma 10 da Galataclan 
Ça.Ukale, lzmir,Kllllk, Bod· 
rum, Radoa, F etlıiye, Alltalya, 

AWye ve Menine kalka· 
cak dOn&fte T At'*CU. Aaa· 
••· Finike, Aadifti, Kallraa, 
Katad..;, GeHboluya da utn
yacaktır. 

f&rlnamenin bir turetini alacaklardır. Dab;h miizayede olanlar • • • 
tarafındab İfbu t•rtname mDndericatl tamamen kabul ve ziri lwtanbul w civanndakf krtaat, mO 

ı 7. loıı , .ehıJtan ~ , • 
1 en•" ~ ıurıaıan 
ı l .ev Rnınany.a 1 

imza lnhnarak balAda ikinci maddede muharrer teklifname ile eueut Ti mekteplerin enak, ekmek, 
birlikte memhur zarf derunlltıe mezkür ıartnamenin konulınaıı yem ve saire kara nakltyatı kapalı 
Jlzlmdır. zarfla nMir.akasaya konmuıtur. lhıtle· 

••••••••••••••••••••••••••l~14h~~n9filpaurıhti natU 

!" ııınırr \'Drm/o, va 
ı (. t\lıne~ !'f\\ef 

Altın 

1\ rrldivr drıru 

Rankontıı 
~ancı 

1 
Mı ... 

1 Huirandan itibaren 7az 
tarifniDin tatbik edileceti ıstanbul Belediyesi laanları 

te Fındıklıda heyetimizde yaprlacak· 
tır. Talipter6n tartnamtııdni ıörnıPkj•~=~~=~==~ !et ' 

11 haıirana kadar cumadan wwHaydarpaıa 2 odadan ibaret ibrabimaia mektebi bir aene-
maacla ,Oplerde KaprO'den den Uç ıeneye kadar kiraya verilmek için açık mOzayedeye 
Adalara 17 de kalkan Yapur konmqtur. Taliplerin ıartnameyi görmek için berglln levazım 
Yalon'ya kadar pdecek Ye mDd&rlGjilne mOzayedeye girmek için 6 lira teminat akçelerile 
Yalovadan 2 haıirandu iti- beraber ihale gilnD olan 18-6-931 Perıembe rtınD saat on bete 
baren 5,35 de bir Yapur kal- kadar encOmeni da.imiye mtıracaatlara. (741) 
kacak ve Adalara utnyarak Kantarcılarda Kepenekci Sinan medreaeainin ! No. b odaaile 
klprBye plec,~tir. Mercanda atik ibrahimpap medreaeıi arasındaki baraka bir 

--~~--~--~----mı• Hneden Oç 1eneye kadar k~raya verilmek için ayrı ayn açık 
idarece tente, verdeailo, yel· mGzayedeye konmqtur. Taliplerin 'artnameyi 16rmek için bertin 

ken ambar mupmbaaı imali levazım m8dllrl6ğ0ne mDzayedeye girmek için ikişer lira teminat 

Fatih yaagm yeriade 128 inci adada ............ mahalle
Iİlatle 180 •• 1&51 lıarita No. h analar arumh 16,76 metre 
... büa ,.. .. UADlll .... ID1H'ab-- 2 ..... lar..et talC4it 
...._. aataa.ak için aflkaclatlan aram.t. açık mlla1e'de1e 
koamllfhlr. Taliplerin prtaame)I alr•els içia laer... ı ...... 
mldlrlltlae mlayecle1e pmek icia 3 lira temiUt .....,. 
beraber ihale flnl olan 18-6-931 Perpmbe rlnl aut • lfete 
bclar acO•eai claimiye m&r~tlan. (74.3) 

Kapall~U'flda Ka!pakcılarda 11 No. la dllkkla bir .,.. _.. 
Mtı. kiraya verilmek için açık mOıayedeye koamafbli. Ta...,.._ 
,a .-..taameyi ı&rmek İÇİD herıG11 le•a11m mldlrl81b• ellra· 
,..,. ıtnaek içia 14 lira teminat akpalerile JUie .... old 
ıa.ı:ts~ r_,. ... be rlin6 uat on bete kadar eaeDanl daimi,. 
mlracaad.n. (744) 

fatilateı ...... de Siaaaaja mahallesinde bir ocl.-clan 
ibaret Ra.., B. ldltlputli bir ıenetlea iç aene1• kadar idrara 
ferllmek için açık mlaaJedeJe koamattur, Taliplerin ..,ta .. .,ı 
.., •• tpa laerıfhl leYUUD .ad&rlQlae mba,edeye p.ek 
lcla 5 lira teminat akçelerile beraber ilaale ,a.o olaa l&-6-931 
Pen-be slDI ıaat on bete kadar eael•eai claiaiye ...._ 

(745) 

Y9bndn apfl: 
1 - tnr lfiffluır ~ """ <U) 
1 - AılUj/la .,_ ($), ~ l$) 
ı _.,_ <•J • ..,. "'"" ( %) 

' - 'ful• ,m.. (J), lcalMr ,, 
I - ajn- < 4), • ...,,_. (6) 

• - ""-' t4J 

''e mUnakAsaya iştirak etmek Uıerc 
teminatlarile tekliflerini ihale saatin
den evel heyetimize venneleri. (372) 

• • • 
Eli:dzde lnta edfl.Kek olan yedi par 

ça bina kapalı zarif a mtinakuaya kon· 
muştur. lhalui 6- 6-931 cumartetH 
rünti saat 14 te Elaziıde askeri salın 
alma komisyonunda yapdaeaktır. Ta 
llplerin tartnameyl ıirmek Uare F·a· 
drklı heyetf mllde Ye prtume alnı~• 
·ıre teklifierini nr .. k ben teminatla 
rile mı&k6r komlqona mUraeaatlan. 

( ) 

• • • 
Saf nnbola4ald kıtutm flitlfatl • 

lan •• " 9ilfr eti kap&lı arfla •illa 
U..,.. k•••ftar. ltialal 11 hasltu 
Mı ............. n .. Safran
ltolM& Altllerl •tm •111. ._..._ •• 
da n11ıa.lmrt Tall.atffn prtMmt 
al•lk Tt ttkll(lertal Ye.._ btre lf' 
•lnatlirne Wrllkte S8(f&ll-.1Ha •es 
klr"koialltMa ı.ı..-~ıatt. <ITO ... . 

Yivecek 
Toptan flatl 

Et•Sebze •Me 
Et - 11\iloııu) 1 laghç: 46 80 

t'Jk: 40 58 62 1\. • • t11n kuzusu: 
Oküır.: J .~. 2;' 1\ :\landa: 28 1\ 

P.,nlr - Be\ 17. \ aılı 61;0 
IJ kiloluk tfne e. utıtı il 1 
lfnelif~f 200 00 luruş. 

C.n..eııı 15· 20 1\. l\lalr. tt 

Taae llOl•n ı ı l>emeri ı 
unmAln sn • 60 paru N 



Kuponsuz 
Bugünden itibaren başladı ... 

1000 Okuyucumuz muhtelif kıymette hediye kaz acak 
1 zi·inc~)ie 40, 2 i'ııcıj/·e 20, () ı'iııciİ)ie 1 O .l ira zlcrrıı1 ııJ '"e 

sıra 

edecektir. 
Gazetemizin baş tarafında çıkmağa başlayan 

numaraları ancak 15 gün devam 

Bu numaralar neşredildiği müddetçe muntazaman (VAKiT) alan herkes kupon 
toplamak ve topladıkları kuponları matbaaya kadar getirmek ve göndermek gibi 
zahmetlerden hiç birine hacet kcılmaksızın piyankomuza iştirak etmiş olacaktır· 

Numaralar Neşredidikten Sonra 
Kazanan Numaralar ilan Edilecektir. 

_Kazananlar ilan edeceğinıiz bir giinde ya bizzat 

Veya bir vekille nıatbaanuza gelerek kur'a çekecek veya 

Çektirecekler, isabet eden hediyelerini alacaklardır. 

Sabhk ev apartlman,arsa,eşya 

Satılık irat - Bernğlu Kalyoncu 
karakolu A \ akoı;rantin kilise~i sokaıı-Jnda 

' • l'ı 
h e~ odalı kArgir bir ev :ıvda 33 lira kira 
getirmektedir. P:ı1..arltksız 2800 liradır. 
9: J 2 ara ında miırııcaat 

lstnnbul drirdüncü V:ıkı!lıın 
OXJO~KOL 

SATILIK l\IOTO 'lKLE'J' 

Az kullanılmış Tri) omf markalı bir 

motosiklet atılrktır. Taliplerin 'mat

baamızda Muharrem Efendiye müıa· 

rantları. 

Klrahk oda, ev, köşk v. s. 1 
Muayenehane, idarehane -

Veya ikamet ıçin iki ha\'adar oda bir 
sofa \"C bir hel;ld:ın murckkcp bir daıre 
müc:ait şcraitle kiralıktır. Ankııra cadde~• 
52 !':o. ) a miiraca:ıt edilmc•L. 

Kiraya vermek ister misiniz? -
Tramu\·a, ickdcye, ~ımcndHcrc \akın 

olanlar murrccahtır. ~a:ıı 9-12 :ıra•ında 
miıracanı. ı~ı:ırh•ıl clorduncu \'akıfhan 

Ü'\10:\1\()1, 

Müteferrik kUçük 'İfan lar 

~ Küçük bir fotogrnf mak1ncci ~a· 
ur. H orhorun·ı Beyoğlu Tokatliyan yanında ... ulıktır. Galaıa P.l\.J-1 \. Bcnrubi adrcsi-

mektep sokak No. 35 _ I' ne ~aıılm:ı'ı 
=-----Her gün sabahtan ıkşaml k:ıdar __ A_n_k_a-ra_d_a-iş_i_o_Ia_n_la_r_a ___ (A-n-ka_ra_ 

~llb\ıı llt iş Bürosu). \nknradıı ımıtahac: ı" tqki'Ata 
"'- .,. ııci ticaret mahkemesinden· ay mUddetle ilinen tebligat ic-

"I V malik }C~dne vekdlct, temsil. takip mu-
i, ' · iı. avukatı tarafın- rasma karar verilmiş ve yevmi es~cce•idir 
,~ <1 üncü vakıfhan 4 No. tahkikat 28-6-931 tarihine mü- Ankara - Bankalar cadde i - A.,:ıdolu 

{S6Q 
8
• aleyhine ikame olu- sadif Pazar günü saat on dörde 166 

~'•ıııd) lira (13) kuruş alacak talik kılınmış olduğundan yevm 
11 ltb~? dolayı kendisine ya- ve saati mezkürda mahkemede 

da,. 12'.ata mübaşir tarafın-
tJtllb ttıye uhrına verilen ispab vücut etmediği takdirde 

'tlan ·ı h. 'k kanunu mezkürun 398 inci mad-
ı"bı mumaı ey m ı a-
~ d1i,:~n ~çhul olduğu an- • desi mucebince hakkında gıyap 
tıtı~ı ~n huk.;ık uswü mu· .kararı ittihaz olunacağı tebliğ 
ddtajerı kanunun (141) inci makamına kaim olmak üzere ilan 

rtlucıbince hakkında bir olunur. (931-458) 

Doğum ve ~adı; hastalıktarı l 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahrncr binası 

No. 1 O Tel. lstanbul : %22 

Güzel çoraplarınız bu hususta 
itinaya muhtac 
tır: 

Ah, o guzel -çorap) n ilk bir kaç yıka
~ macb O\ nlııyarnk ipliklerini lrnçırtmaJ n· 

tuz. ~-~x, hm l enımiyrtlo yıknma 

\ 

vnzıfc~ını gurur \•e hoş ııarlnklıklanru 
tC'krar, tekrar iade eder. Onlo.rı ol"nh
lllllyınız 'c sert mu t hzarnt ile tdılikc~ o 
sokmayınız. Onfarı 'nlmz Lux'ın ıİık 
k . pül:l ı ııulnrıilC> yık~~,mz ki ipek gılıi 
l..opuklrr ı..,ımasın inoo tdlerinı iWl 

,.e C\ i teuıiıJc in. Lux ılc ) kam k <ı 
kadar kolnv, o ko J r h ıfıf t"C m c r, 
Bıoa<'nn ICJ lı lıııt rı z m f ı,ıaııın ır ı ıu 
Lux l tunal edınız. 

Yem eylerin ) Pnılı inı ıızun mucl ,.~ 
muhaf za cd n Lux rlir. 

Aksaray Vi en: 
1 - Aksaray - Bor yolunun COv+lS - 900 kiJomet-

rosu arasında'ki 22726 f:ra 94 lmrus bedclı l< cşıfli şosa 'İnşaatı 
kapalı zarf usuliJe münakasaya vazedılm "ştir. 

2.<- Münakasa 13-5-931 tarih:nden başlıyarak J~6-93l tarih:
ııc müsadif Pazartesi günü saat on iiçte ihale edilmek üzere yir
mi gün müddetle devam eder. 

3 - Münakasaya iştirak& talip olanların miiııakas şu.aiti umu
miyesi ahkamı veçhilc ihaleden bir hafta enci v ı ) et baş Mü· 
hendisliğine ve ıihale günü de kapalı ıarfia Encumcni Vılflye'te 
muracaat etmeleri ilan olunur. 
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Bayat 
00 00 

Ll lUJ M ~ lUJ '1r 
ALOV A KAPLICAlARII 

·----------··----------· 
Ye iin!ikler Arasından IFışkııra.n. 

IHI& 1f A 1f ~ illJW1IJJ 
omatizma 

-Siyatik 
-Arteriyos-Kleros 

- adın. Iliastalıklan-ı 
-Teneff·e ci azı 

: -CiL T, ASAP HASTALIKLARI- ~-
ye il!ikler Ara ından Fış ıran 

HAYAT SUYU ile-~ 
Tedavı olunur. 

·----------··----------· 
Oteller: 60 Kuruştan 5 liraya kadar 
Yemekler:Tabildot (sabah, öğle ve ak-
._ ____ şam dahil) 225-450 kuruş 

(Uçünçü sınıf otellerde yemek mecbur\ değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur 

-~ Büyük Otel 1. hazirandan itibaren açılıvor ~~ 
12 Kişilik mükemmel bir orkestra hereti 

Banyolar: 50, 75, 100 kuruştur. 
V •• ti • Birinci mevki 30 kuru~ apur ucre erı: ikinci mevki 20 kuruş 

- Mayıs zarfında otel Hatlarında yüzde 20 tenzilat -
1 

Hertürlü malumat için Y ALOYA 'da Kaplıcalar Müdür· 1 
lüğüne veya ISTANBUL'da Seyrisefain Umum Müdiirlük -

\ c . Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 ~1 
"",,. ~ · ı ıı ı ııll m ~ııı m ıl nı ıı ıllll ''I~ ıııı ·ıı~~m m~'ıırnm" ııı ıı ·!il 11 ı 11~ ıı ı : ır .ı ' 'ı' ı : = 1 

Sirkeci gümrüğü müdürlüğünden: 
K. Gr. 
26 620 ipek kumaş 
Yukanda yazılı bir lrnlem ıpek kumaşın Pcızartesi, Perşembe 

gOnleri Sirkeci gümrüğü müdürJüğünden transit suretile bilmü
zayede satılacağından taliplerin müdürlüğe mUracaatlara. 

Ot Saman 

Piyade mektebi 
Baytar mektebi 
Tıbbiye ,, 

30,000 ı 15,000 ı 
3,000 3,000 
1,500 A!eni mtin::tkası ile 1,500 A!e.ıi münakasa il 
1,500 ı bir şarlnaruede 1,500 1 bir şartnamede 
] ,200 1,500 
1,000 1,200 

Tal bikat hastanesi 
Kuleli Lisesi 
Çengelköy Orta mektebi 

Yekiın 38,200 23,700 
Harbiye mektebi 
Süvari mektebi 
Topçu nakliye mektebi 
Topçu atış mektebi 
Olçme taburu 

30,000 ı 24,000 1 
4
4

5
5•

0
°0

00
° Bir şartnamede ka- 4S,OOO Aleni münakasa il 

30 000 . 
30:000 J palı zarf surdile 1s:ooo j bır şartnamede 
15,000 6,000 

Yel\ün 165,000 1~3,000 
Balada mektepler hizalarında gösterilen mıktarlarda 164,700 Saman ve 38,200 kilo 

şartnamede olarak aleni münakasa ile ve 165,000 kilo Ot ayrı bir şartnamede kapalı zarf s 
satın alınacaktır. ihaleleri 21 Haziran 931 Pazar günü saat 14 de Harbiye mektebindeki 
mahsusunda icra edilecektir. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere kom"syona müracaat! 
kapalı zarf için de hazırlayacakları teklif mekt':Jplarım komisyonun müselsel numaralı ilmi.İ 
mukabilınde homisyon riyasetine vermeleri ilan o!unur. 

• • • 
Askeri mekteple ve hastaneler için 25,000 kilo zeytin tanesi kapata zarf suretile satın 

cakhr. ihalesi 20 Haz.:ran 931 cumartesı günü saat 15 te Harbiye mektebindeki mahalli mahsll 
icra kılınacaktır. Taliplerin komisyona müracaatları; şartnameleri için de hazırlıyacakları teklif 
tuplarını yevmi ihalede santi muayyenesine kadar müselsel numaralı ilmühaber mukabilinde ko 
riyasetine teslim etmeleri ilan olunur. 

lstanbul kada~ıorn b:. inılııtındcn. 

Avram efendi veledi Kosti 
tarafından verilen · stida iizer ine 
Şişlide Osman beyde Meşrut.yet 
mahallesinde 35 No. 1ı hanede 
Ahmet Raş:t ve Cemal dendiler 
ile Tavul<paıarında Hüseyin ağa 

mahallesinde 8 No. da Ayşe H. 
mezl,ur mahallerde bulunmadı'<· 
ları ve ma~alli il<amet eri biline· 
mediği gö•ıdcrilen teblığ vara
kasına yazı!an meşrubattan anl;-ı

~ılmış ve müddei de i anen teb· 
ligat icra ını l'.llep eylem ş olc'u· 
ğundan ilanen teb! igat ifası v1:: 
mahkemenın de Temmuzun dör
düncü Cumartesı ~iinli saAt b r
de icrası karargir o ma:,ıa yevm 
ve saatı n.ed urda lstnrıl u' Ka
ı~astro mahhemesınce hazır bu
lunmaları lüzumu ılan olunur. 

llşak Tar akkii • 
zıra 

'T'ürk Anoninı şirketı <.iare nıedisinden : 
Şirketimizin sermaye vaziyetini tezekkür et.mek üzere 1 

931 tarihinde fevkalade surette toplanmağa davet edilmiş 
seclnrlar umumi heyeti muayyen günde toplanmış, fakat 
kanunum.an 3S6 ıncı maddesi muce hince bulunma~n lazırrı 
ekseriyet nisabı hasıl olmadığı anlaşılmıştır. 

İkinci içtima 29 haziran 931 tarihine müsadif pazartesi 
saat 1 O da şirket merkezi olan şeker f abrikasmda topfıl 
elan hissedarların içtimadan on gün evel Uşahta. şirket rrıe 
İstanbul ve Ankarada Sanayi ve Maadin bankasına, İzmit 
zade Neş'et Beye müracaatla hisse senet!erini tevdi etmeleri 
ye varakaları almaları lüzumu ilan olunur. 

Ruzname: 
Scnııaye süli.isten aşağıya diişmuş olması hasebile ticarc 

nuımn 3~;) inci maddesinr tevfik:.ı.r. sermayenin tezyit ve jl\ı 
ynhut şirketin feshi ve tasfiyesi. 

(1'\ ot: Bu içtimaa bir h1sseye 3ahip olanlar dahi iştirak cd 

'es'ul Müdür Refi!' 


