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30 Meb'usluk Ol Ol 

IÇllD Naıııızet Gösterilmiyecek 
Bu kararın alınmasından mak§at, C. H. fırkası programından başka bir programla millet vekili olarak 

Millet Meclisinde çalışmalr lstiyen vatandaşların meb'us intihap edilmelerine imkAn bırakmaktır 

ispanyada 
cumhuriyet 
ilanı 
~Panyada umumi bir belediye in
a atı yapıldı, bu intihabat netice-

~e Şimdiye kadar kıralhk ile idare 
en ve hatta meşrutiyeti idareye bi-

t~ha~mül edemiyen bu memlekette 
enbıre cümhuriyet ilan olundu. lda 

§ekli en koyu diktatörlükten en ge
haJkçılığa geçti. 

:2~ senesinde başliyan ispanya 
torJüğU jeneral Primo dö Rh·er:t 

.. iktidar mevkiinden rekilmesinden 
O)" .. ~ 
l Uınunden sonra zahiren nihayet 
~uş idi. Ancak hakikatte bu memle 
~ ttormal bir meşrutiyet usulü hi

~ta tbik olunamıyordu. Çünkü ber
t tejekkül eden hükQmet azasını 

11 dan doğruya kıral intihap ve ta 
lııediyor, bu hususta İspanyol mille 

1 
reyi iştirak etmiyordu. 

l~are şeklindeki bu gayri tabiiliğin 
~<ıl •. 

ıçın yapılan tecıebbü. ler de a-

ta~al.ıy~rdu. Meşrutiyet taraftarı 
~ ıktıdar mevkiine geçen bütün 
ı ttı,tıer yavaş yavaş n ister iste. 
tanı mutlakıyete doğru gidiyor-

!a)(at artık bu halin daha ziyade 
ili edemiyeceği son zamanlarda 

~;111\ıştı. Bunun için kıral on üçün 
t '•nsun son h ük • meti ispanyada 
~l>ır ~urette meşrutıyeti 1 a
dahs' ~tmek kararını vermişti. Kıra-
~kıhye. nazırı Kont dö Romanones 
lt ~at ıle bir program hazırlamış-

ıı oııtun k d' . . 
lıetu~· en ısınce çok mahırane 
Ilı) k ~ı bu program evvelemirde 
a~t eun her tarafında belediye in-· 
"ita

1 Yaptırmak idi. Bundan son
il edrıetıerde umumi mecJis.ıler inti-
1\ t ecekti. Nihayet meclisi meb'u-

OJ>lan • 
lltog acaktı. Kont dö Romanones 

Mefsuh 
çoğu 

S. Fırka meb'uslarından bir 
namzetliklerini koyacaklar 

Ankara, 15 (AA) - Cümhu- _... _______ ...._ ____ .._ Siyasi hayatta cümburiyetçi, Mil-
riyet Halk fırkası katibi umumi- Ankara. 15 (1'elefon) - Halk fır- liyetçi ve samimi mUtaleaların 
ligw inden tebliğ olunmuştur: kasının hiç namzet göstermiyeği ve- müdavelesine memleketi alıştır-

ya eksik namzet göstereceği 12 inti- d. 
Nisanın yirmisinden sonra hap dairesi için şu adetler kun-etle mak yolunda umumi riyaset ı-

cümhuriyet Halk fırkası meb'us ileri sürüliiyor: vanının lüzumlu gördüğü bu 
namzetleri fırka umumi reisi Hz. 1:-.tanbuldan 1, Balıkesirden2, lz- tedbirin cümhuriyet halk fırkası-
tarafından programımızın esas- mirden 3, l\fanbadan :J, Bur:-;adan 2, na mensup milntehibi sani va-
larını izah eder bir beyanname Adana, Afyon, Aks tray, .Antalya, tandaşlar tarafından takdir ve 
ile birlikte ilan edilecektir. Bun- Bordur, Isparta. Kayseri, Kastamo· isabetle tatbik olunacag" ına em· 

nu, Kocaeli, Konya, Kütahya, :Niğde 
dan evvel fırka riyaset divanın- niyet edilebilir • Samsun \'e Sivastan birer. 
ca mukarrer olan bir noktai na- Diğer taraftan mefsuh Serbest fır- Hafflye: 
zarın efkarı umumiyeye ve mün- ka rneb'uslarından Pethi, Tahsin, Nu Metınde zikredilen intihap da-
tehiplerin ıttılaına arzı münasip ı·i, Ağa oğlu Ahmet, lbrahim, Ga- ireleri şunlardır: 
görülmüştür. Jip (Niğde}, Refik İsmail, Beylerin Adana, Afyon, Aksaray, An-

Bu intihapta, umumi riyaset müstakillen namzetliklerini koymala talya, Aydın, Balıkesir, Bolu, 
tarafından aşagw ıda gösterilen 22 rı takarrür etmiş gibidir. Burdur, Bursa, İstanbul, İzmir, 

Fethi Heyin lstanbul \'ey·a İzmir- · t K · K t K intihap dairesinden 30 kadar ıspar a, ayserı, as amonu, o-
den, Ağa oğlu Ahmet Beyin Aydın- K K" h M 

meb'uıluk yeri için fırka namına dan, Nuri Beyin Kütahyadan, lbra- caeli, onya, uta ya, anisa, 
namzet gösterilmiyecektir. Mak- him Beyin lzmitten, Galip Berin Niğ Niğde, Samsun, Sinop, Tekirdağ. 
sat, C. H. fırkası programından deden, ve Refik lsmail Beyin de Si- Yeni meb'usları içtimaı 
başka bir programla millet vekili noptan namzetliklerint koyacakları Ankara, ( Telefon ) - Yeni 
olarak Türkiye Büyük Millet :söyleniyor. meclis azaları 2 mayıs cumartesi 
meclisinde çalışmak istiyen va- Bununla beraber Ağa oğlu Ahmet gunune davet edileceklerdir. 
tandaşların intihaplarına imkan Bey: k Ekseriyet olmazsa içtima müte-

,,_ Hl'n.üz ta ·a.r. rür etmi~ bir şey k' b b k 1 ktır 
bırakmaktır. Bu Suretle C. H. n ı a ıp perşem eye ıra ı aca • yoktur. ır şey . oy iyemem . ., demek 1 · 
fırkası takip ettiği esaslara uy- tedir. O gün reisi cümhur mec is rıya-
gun olmamakla beraber noktai Nuri Bey de ~unları sövledi: seti ve encümenler intihabatı 
nazarında samimi olanların ten- "- Geçenki sö7.lerimi 'tekzip ma· yapılacak, müteakiben büyük 
kit ve mUtalealarına muhatap hiyetinde yazmış!"iııtız. Halbuki hen kongre ve meclis faaliyeti bat· 
olmak kararında devam etmekte tekzip yollu bir şey söylememiştim. layacaktrr. 
ve bu mütalaalarına kendi iza- Sadece namzetliğimi söyliyemem, de [intihaba ait diğer telgraf haberle 
lı l o mi tim.,, 
criritın millet: Karıısıncla mu1ta- rimiz ikinci sayıfada son haberler kıs-

yesesinden fayda beklemektedir. mımızdadır] 

Risale 
üstüne 
risale .. 

Doktor Rasim Ali Beyin yaz• 
dığı f ijiyolozi kitabı yüzünden 
çıkan münakaşa bir taraftan 
fakülte karari ile DarUlfOnun 
divanına intikal etmit bulunur• 
ken diğer taraftan Rasim Ali B. 
tarafından neşredilen bir risale 
ile fakülte muhitinde ve doktor• 
lar arasında tekrar hararetlen• 
mittir. 

Rasim Ali B. risalesinde bp 
fakültesi hocalarından bazılanm 
cehaletle itham etmekte, "mil• 
derris!er tarafından neıredilen 
eserleri tetkik ve tenkit için bu 
kitapların sayfa mecmuu kadar 
ciltler neşretmek lazımdır,, de
mektedir. 

Bu risale tıp fakültesi hoca• 
ları tarafından teessUr ve teeı• 
süfle karşılanmıştır. 

Haber aldığımız gibi Rasim 
Ali Beyin cehaletle itham etti· 
ği müderrislerden Akil Muhtar 
B. bu hücumlara mukabele için 
bir risale neşretmittir. Server 
Kamil Bey de ayni şekilde bir 
risale hazırlamaktadır. 

Darülfünun divanınin bu kan 
şık meseleyi halletmek üzre pa• 
zar günü yapacağı ~çtimaın çok 
hararetli olacağı anlaşılmaktadır. 

13 üncü Alfons nerede ? [ Harding nasıl ·· ıd ·· ? ] _____ o_u_. __ 
ispanya!ılar hep bir ağızdan Mar

seyyezi terennüm ediyorlar 
Muvakkat Cümhuriyet hükumeti 

teşakkül etti 
- .;;:.:• -

-6-

Mm. Harding kocasının 
6ıııu2;aının tatbiki suretile nihayet 
~altle eki haziran içinde tspanyadai 
18 ~~normal bir meşrutiyeti idar [ 
1 J>a Oeceğini tahmin ediyordu. 1 

lunduğu salahiyetleri Aznar ka
binesine terk ve teslim etmiştir. 
Bu kabine de mezkur salahiyet
leri cümhuriyet muvakkat hüku
metine devretmiştir. 

metresini sıkı bir taıassut 
altına almıştı 

~· "Yol d h'l' 1 §tt ta a ı ıye nazırının bu tah-'I · 
ftotd l'Zda bir düşünceye istinat J J 'Jc U: nelediye intihabatında rey!, t 
lltt olan .. t h. • Siy ınun e ıpler devletin u-' 
d~ .... llshetine ait mülahazalardan ,, 1 

"
1a aıır }' 

oıurı menfaatlerden mütees- , 
ile aar. Onun için belediye mec-ı : 

ıa · lı~~ ıntihap ederken muayyen 
t C\!l d . 

...... tt"' .~•re::inde hu müntehipleri 
~h e" ınumkü d" 
1~ ~ eu n ur. 
li~~etıe ınemleket de büyük siya
~J>tarın Ve tahrikatın cereyan1a-
L ll'Jlnt k 
Qft- bt a ~rzın yavaş yavaş ha. 

) 01!!t, '!rutiyet usullerine alıştml
aİ<at 

la l\ont d" R 

Kıraliçe ile birlikte ispanyadan hareket 
eden ispanya prensesleri 

Madrit, 15 (A.A) - XllI'üncü 
AJpbonse kral sıfatile haiz bu-

l't d • o omanonesin bu he-
)'l '- ogru k 

1 
111: Ça çı madı. E,·de yapılan 

te - tşıya t lııtil uymadı. Başliyan be Futbolümüzün 111~ oı~:~rı hükumetin arzusu 
~ıı \' açıktan açığa siyasi lFJ~!'!!!fl•Mi• 

1 \'e ~ ~ahiyet aldı. l\füntehipler 
ı:1acak a aııı menfaatlar ile meq. 
~ Ye d • 

t ~ ltıestıe t .e . memleketin umumf 
'~ı Y<len s nı bırinci pilana koydu. 
l haııede,·eı İspanyanın şekli ida-
oıa ecek um • b' S u. umı ır cereyan 

~;·aı· 
1._t'i ı tler ·ı 
t Olan Al 1 e cümhuriyetçilerin 
ıa° Cahaıı caıa Zamora, Los Rios, 

td1 ero h • • 
'ttıı · llunı apısaneden yem çık 
ı}·l', t, . ar olanca ·iddetlerile 
"qiı>ı \elem. d 'U eri k ır e şehirlerdeki 
llıhutiYet ~zandılar. Sosyalistler 

Muvakkat hükumet aıağıda 
gösterilen tarzda teşekkül etmiı
tir: 

Başvekil M. Zamora, Hariciye 
~azm M. Lerroux, Harbiye na
zırı M. Azana, Bahriye nazırı M. 
Cesares Quiroda, Maliye nazırı 
M. indalaggio PriPto, Dahiliye 
'lazırı M. Miguel Maura, Nafia 
nazırı M. Albornoz, Mesai nazırı 
M. Largo Caballero, iktisat na
zırı M. Martinez Barriques, Ma
arif nazırı M. F emando de Los 
Rios. 

ispnyaya aita diğer telgraflarımı~ 
Harici haberi erde kısmımızda 

terakkisi • • 
açın 

llıııtarraç~~erfo büyük şehirlerde 
lııe-.ıeketı.yetJeri pek az zaman 

(.fit ~ 111 h"1r tarafına tesir 
aft ! lnct sayıf ada) 

..Atdu.cet .A.su.. 
DUn Federasyonlar merkezindts sallhfyettar futbol addm

larımızın ı,tıraklle bir içtima yaplldı . 
[ Tar~il~t .Spor sa7ıfamızdadır ] 

' Nan Brlton namındaki genç taze kadın 
onun başlıca heaefl idi 

----..-,;.___. --
r\an Britton I Iardingin metresi ve gayri 

meşru çocuğunun validesi 

- ~Iümkündür. Fakat böyle l'rkı bir 
tarassut masrafsız olmaz. 

- Bütün masraflar bana aittir. Seıı 
hemen i~e ba~la ,.e bu kızın ner~~e bu-1 
lunduğunu kesfet. Senden her gun ma·ı 
himat istivor~m. Bunu yapar nman? 

- ~iz i~tedikten :sonra bir mfıni yok 
tur. 

- Sen bana llarding ile bu kız ara 
ı-;ında münasel>etin ne zaman ha:Jadığı 
m anlıyacıtk, aralarında muhahl're vu. 
kubulmu~..;a bu mektupları bulacak n 
bana getirecek!"in. Hemen işe ha~la. 

Ben vazifemi tahdit etmek istedim: 

man haşladığını anlamaktır. 
- Yalnız münasebet varsa.. 
- O halde münasebet sizce kat't de 

ğilJ. 
- Hayır. 
Tam hu dakikada kapı çalınmı" IDA 

dam ayağa kalkarak: 
• - Giriniz? demişti. 

* * * 
içeri giren zat, reisicümhur Hal\ 

ding idi. Derhal ayağa kalktım. ~eisin 
paltosu t'ırtında, ;;apkası n eldı,·enle
:ri elinde idi Hardingi her gördükçe o
nun hakikaten yakı~ıklı bir erkek ?ldu 
ğunu bir kere daha anlıyordum reıs, A 
pollo kadar güzel ve erke!: bir adamdı. 

ReL. zevcesine ifilmi~. fakat ona. 
bir şey dcmedl'n han,a bakmı~. \'e: 

_ Mister l\1ins. Zanncderım. daha 
en-el görü~müştük. 

Reis, hir iki adım ilerlemi~. \'e eli~ 
mi sıkmı:;;tı. Hebicümhur, beni :laha 

-

fi .otfen sayı fay çeviriniz] 

Bu •ayımızda: 
• 

Sinema 
Ve Spor

Sayıfaları 

Hatıralar arasında 

Arjantin aşkı 

Mebusluk istiyenler 
1 

- Bana emrettiğiniz iş, reis ile Nan 
Britton arasında münasebetlel'in ne za ...,.ı.._.._ ________ ..... 

11111
• 
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evvel, birkaç kl'rre görmüş, elimi sı-l Son dakı•ka 
kıtTken riilümsemiş, ve beni nereJerd• ı 
ıördüğiinü ifade eden zarif bir g öz 
kırpmulle beni taltif ctmi'li ti. --------Fethi Bey ısrar 

Hei IJana hitap etme.ktt dtvam ef. 
ti: ediyor 

- Madam, •bana sizin r.ok 7-Pki bır ,. 
tahani muıuru olduğunuH siyledi. j Muh•blrtmlze dedi ki: Arbk 

Ben btr şey sii;rlemeğe fırsat hulma l slyaat hayattan çekHdhwı-1n· Meb'u• seçtmı 9UnU çok Meb'usluk için yeni Harice çıkacak TDrk P• 

intihap işleri Kambiyo kanunun Son tiste 
dan madam atıldı: zetllliml koym1yacaı ... ,, yakınlafb hakkındaı bir 'tadil r•plld 

- ReM, ıfai ~ok takdir ediynr: dtadi. Ankaııt, l:l (Telefon) - Fethi Ile.r- Ankara, 15 ( TelefoD) - Ali mtlracaatlar var .\nkara. ı:; (Tel~fon) - Cenup 
~~de keRdimi toplı~·arak f"f"\'&P le görü~tüm. Bana şunları ~öyledi: Hikmet paşanın meb 'uıluja nam· Ankara, ıs (T~Jelon) _ Halk fıı·· dutlarımızde ecnebi <opr:ıiından 

ver~: h. t h r . ' .. N .. nxetlfffmi koyaeafrnt hakkr11- zet a•ıterileceg-i doö-ru deeildir. • ...... n .. meb'u luk ı"cı·n müracaat ed<:n· mek suretile tekrar memleketimize - .,ıu ızme ana şere \'enr. . • . •u • e ,._,. • 
Reli ~ldti n yine bana hlhıp eUI: dakı haberler doeru defildır. Ben eY. Papmn de•let demiryollan fere ait son listede ismi olanl11r şunla•· lenluin tülik parası olar1tk ya•I~ 
- Madam, her ı;ıerden maltinıa . tar nice de söylediiim gibi siyasi hayat- umum mildlrlöjüne -~· .. i dır: ıla taşıdıkJan paralar haklındakı 

olmak •~tiyor. Slı de onun !bu arınsa- tan rekildim. Fikrimde musırrrm. Ba· •- "d t k ld 1 k etile kamb 
. .,., :: söyleniyor. Namıetliai riıuhakka Jandal'ma miralaylığından müte· Y1 a ·a ırı ma · sur 

nu }.'ttine getiriniz. nu böylece yazabilirsiniz... • bit Dalın. Mahmut P.aşa zade Halil kararnamesi tadil ~dilmi :tir. Bad 
- Baş üstüne efendim. Bununla beraber burada eJ'an dt'Ve görülenler arasında miralay mü- t .. daki türk pa .... ..aJ& 

R · k sına d6nmtiş t•kaı"dı" Fuat Znra 8. .~. Şükrü, Bar a Tirk ocaiı reiei dökme uccar yanın "·T'I" eı~. S<!.nra aıJ .. 'e ona: ran eden rhııv.etler Fetlli Beyin naiit- .... ·~ Wlll'Uır ·• fab..:ı· --ı mu"dlri ı.,- .. ;ı A,-
1
•• ıu •.• ıaem leketlerinden <.;"Çt>bilecektir. - Bugun çok meşgul um. Öğle ) eme- . • • • . . . •• R"f B . ti°~ ~ ·-- .,..._ ·• uacı 

kine gelemiyeceğim. Fakat ak~ama. bu takıllen namzetliğını ko~acağı mahıye Ayan re111 ı at • m namıe 151 latya a\•ukatlal'ından Abdiilhap Fey-
Ju~urm;.; tindediı". zaif görünüyor. z~ Sabık Tahran d~ 1\le.pı~vh ~c,·· Fırat nehri 

Madam, reise doğru bir kaç adım a- - - 459 kan•• intihap bitti ket. Devlet •emiıyollan .memularm-
tarak sordu: Ankara, 1 S (Telefon) - Halk dan Muzaffer, İzmir nukn.Uapndaıı Sekiz metre ;tlkHl.U. 

- Bngln de Jes .... mi~'lc goıt mu oy. Ankara, 14 (Vakıt) - Devlet fırlcHı umumi lritipf.jiftin. tebfi. Cevat Rayrett1n. ·As~ri •fablikalar sular her tarah ~· 
IU)"&~ıuz.?.. bankası laamilleri bir mayısta ğine ı&e, son iki günde 4S ka- haş ltekfmf Adit. Bergamada demir ~lafatya, J:> (A.A.) - De,·amlı 

Rri aUJdü n Ce\1\p '"erdi: toplanacak. idare mediıi aza. uda daha mDntebibi ıani iati- imalathanPSf m'ftdürit Ali Havdar. • marlardan !<'ırat nehri sekiz meıre - bi keşfettin iı.. . • da · · · 1 
müdiir intihabı o zaman yapıla- habı bitmic, reyler fırka namzet- Nasyada HAo 'Me'hmet 1..a"e lbtahim selmiş. ~trafın kı a. ru.ıyı .~u ar Madam başını ~lladı 'c rei~i ikaz .!~· .,. ., ,... 

1 
k k - d r 

ti: c&ktJr. Devlat şir111 reisi Na1ret' Jcrine verilmittir. Vehpi. Siverekte Habip Ziya, Çankr- mıştır, !Saba ıa · u:.-ı rar yagmı~ ~· 
- J.'&liat Je bu oyunu mak~atsıı oy beyin idare mecliSine reis oCmHı Bu suretle 459 kazada mün- n mektupçusu Şerif, Erzurum oteli -

1
A 

namryor. muhakkak prlllyor. tehibi uni ıeçimi bitmif oluyor. kazası" Orgitlii köyiln4en Htiseyin. Bo· Adanada sey •P 
Ret. lailşını kRldırarak eeuı• 'cı·di: 1;ı("'I Mantehlblunl lntlhabatl hı hakimi 'Kyınai. Urduıfa Kldı oltu Adaca l4 - Seyhama yü 
- J• çok mükemmel oy .. uyor. Hava yağmurlu A ,\can, 1 S rrelefon) _ Mün- Kazım, Sl!yrisefain idare ttıl't1isi ~- len suyu bir buçuk metrDJ8 • 
- Siz benim mak~adımı uladuuz. Birkaç gu""ndenberi ıfineıli •e tt ıoı"sanı· ı'nt·ı~~·bah de .. am edi- Nndan Mehmet. Bıiecılt frrka nahıye- K---L- kıımea su iıltill 

Bu adam bir ,.eteye hizmet cdi}or. O- ua • • d H t ·ı .:ı R !::ad'"re .. .,.,,_ 
> açık ae~n havalar dOn pne ili f 20 stn en acı smaı ' .::-amı:ıun e., '· kurtuldu. Sulu liseden, Şa nan i~in sen her söT.une dikkat et H hi~ • yor. Yalaız aekiz v ye ın mahatlesi ödun pann ci\"annda Sır-

hir-"*atte butenma. bozdu. Sabah bathyan yaimur kazasmda intihap heaüz bitme- n. Ectt?mttte Eczan Muzaffer Süre~· parkaaclan, Türkocaj1 biıaal 
RieiS tebar ~ülümsemiş ve kapıya akpma doiru 4iddetlendi. Ve · · '..:!f-'1! F k 1 .•• .1 • 

dtıira Wr kaç adım attıktan sonra ge. mtfttr. ;,:a, tstanbulda ~hin Paşa otelinde mö dan çcm m. a at s:uyımn 
riJe Nkmıt. karısına ~imiş, beni 92- heK::d~:.::.ı::J~:a:...~~ Zonguldak •m••··· mecnste tekait lftiTIİ"ra Suphi Pasa, tstanbufda ziyetinde tehlike hifl mev 
Jlınluaıı -ve: -..._. tem•ll edlleceklerlnden çok Lalelide Cemal Bey apartımanında Misisten aelen bir tela.-afta. 

Allah J drk , d " k malümabi aöre hava buıfin de dur ı ·ı H k'· u ~ d. · • • 
- a rsmar u . ıyere · t:ıkıp • me111nu• smaı a ıu, rıa a tayyare cemıye altındaki köylerden imda\ i 

Jl'itmi"'. kapab olacak, yağmur de.am Zonpldak, ıs (A.A) - Blyiik ti reisi Akir, Enunm unrnmi mecli. i 
, * • * edecektir. Dlnkü hararet dere- fırkanın Zonguldak madenler azasından Afletthı Paşa zade Ahmet, olarak silih sesleri aclc:liii bi 

Reis gittikten sonnt karısı bana dön- cesi azami 17, asgari 8,5 derece ameleaini mecliıte bir meb'uala Maniırada tütün inhisan mohnmmini rilmekte ve bir kayık istenm 
di: ı\ı· t 1\t" B · 1d"kk ti d" 1 idi. temsile karar vermesi ame~ Haıııan. Jstanhulda Km1ulu~ caddesi tedir. 

-
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er ,ı ıns. emu 
1 

a e ın e. I • Velit aparhmanrnda lııet Hair. Bur- Misiı tren bauı bozuldu· Su• wi' mfil\im bir iş vermiş bulunu- Irak tayyaralerl aramtda feYk•IAde memnniyeti >"' 
yonft. Heıpen işe batla. tasrafa ehtm Hava miuit olduiv .taktirde sada ehir meclisi azasmdun Ma1.affe1 dan kayık ıöaderilmemiftir. 
miyel verme. l(ayatta yalnız sana iti· Irak tayyareJeriıtia busüa 9ehri- mucip. olmuf ve bütün İKİieri Hesim, Beypazan çiftçilerinden 'Hacı him haaarat tahmin ediliyor. 
mat ediyorum. istediğini ureceğhn. miıe crelmelerı muhtemeldir. fırkaya candan bailamrthr. Ahmet; Siuı; \aridırt müdtirü Osman lari 
Ben 'N'apolyonun Jozefini gibf har.ırını. • ŞUkrU ve Şefik beyler 1\uri. Jr;ski~"hir ti~ret od:ısından r;. iıleri müdüriyeti fe n ..su 
ı:·:1f.o '.!l..1-tehıikel~ ~öriiyorum. • d Ankara, 14 _ İzmir meb'uau 11tt'r Hilmi. CE"n!dl' kar.ısı ns:ığt odacık yiklerinden muhafazası için t 

- Mada•, ba iş, bir kaç bin dolara ıspany a a Saracoj'lu Şükrü ve Trabıon "öyiindE'n çif1çi 'Hıtf17. l\fphmet. f;j re· bir projeleri hazırlandı. Fil" 
bakar. CÜmhUrİyet meb'usu Şefik beylerin dnlet sond~ tiktardan Emin Sıtlinı, 'K~:-kin geçilecektir. . 

- tlı.L.'ltarrn hepı;i hölıır. Sen henıer. j,.. (le dftd J.iitri Fi1frr. E~klse'hir Ağa Karaman, Ulukıcla ve To 
ite başla. Aİfamlu_ınr ha1.1r_la \e herı:ün •• anı bankasında bir vazife alacaldar:ı . ·. 1 4 • .ı T 
h ..'LI ıl~l ~ti t • et kk t1 h P'nn~tl'ftH -:c, ~~~~ft tH~ )ara mc 1Ul l<ar yaf! or. a.-.. a-pur Pr. • r:ı ' ' 1:0 

1 ·a e a~- ·"•·-akahhlta4tıı a.aı.at, ciheti~ namzet crösttritmiye-ceR· · 
ket at. ~f'ni aradıfım her dakib da lml "'~ J • - un tltnrir .. llUl«i .. ~ mtWüCü • .Mi~ 
r.alltt,ıra.. •··' etti. Jhtimatfi i mü~tE'hipler üz~rine ha lerı söyl"!nİyÖr. .. .. ... • tat, tstanbolda BeyazıUa Hüseyin a~a Es..._ .... ,, _ ....... 

-!. Peki! .. . . . f liiki bir i tatistik yapılmış olsa bugün Mefsah ftrka ffdel'ferl mahall~inde Zekeriya. 1\lütekaid;ni Ankara, ı;; (Telefon) - ~I 
'ılztftm 1aayyun etnuştı. Reıs Har· bile İspanyada cümhariyet<'iden ziya- Ankara, 14 - Nuri ve Tab- aakeıiye4e,,1 Aii ~ra. A)•dın tican:t kaleü Bersada eska~ : ·e tah\'IJi& 

4!nı ilt Nan Br!tnn'un mltnasebetJ~;. de m~ı · ' <"i bulundağu • anlasıla- ıin beyler fetlri beyı"n ıevine rı·· 841 ...... kitibi -Serif l8ta.dtuld<1 Aiır Ve .ı;atuuının s.erbestıSJ hakkuıda 
ı.ı arıya~aktım. Sonra hu kızı gece gu 1· • 1_._ • ~- •• •-T ' k "tfh tti. B karar , • .,11 
tHb: tRn!llMat atttntfft hihl~kbm. caktar. ->• 9emiaieUe t'•••,e derek geç vakte kadar münke- nııt uasından ·tttırf't, Adanada cift arar 1 1. az, e . u · · 

* adn n~ . . .ı edPn ahrnl hakikaten ratta buhn1muılardır. ~i Umer. ,\4Rıta lttirü« •lildfi üyiiıı· ~dilecektu·. · • 
Ben hemen bir kae adam baldum ve meşrutiyetçi olan l.ir çok kim•lere bi intihap 25 niNnda den çiftçi ME'lımE't, E ki ehiı· şimend i· TabiiyeUlftize kabul adi 

onlan idareye başladııa. Bunları taQ&. te artit Uk iş olarak kırallrğı berta- Ankara, 15 _ iutihabatm 2S feri makhte m..entörü Ali ritu Hamdi, .\nkam, !:i (Telefon) •-:- .~.' 
ı.ut :, "-:tde kulhlnıynrdum. Fakat ıe- 11 raf etmekten bnşka çare ka1mndrğr kn t:stm,ehinle Halk fırka .. 1 oc.a~ rci~i Romanya .. ~ u~o!\la"y~. ~~slunıa 
is ile Nan. Briton ara~ındaki müııase- naatini \'ermi tir. Onun icindir ki hele Niunda yapdmaaı takarrür et• ~f~ Cafer çav.t. Çi.-riWe 111 ütekait d~n ~1~ kışı turk t~hııyetınE' ka 
betle kendım meşpl olatakum. dh-e İlltillahatı ntiasine rinhuiyet mit ve dahiliye veklletinden vi- Hamdi, Ktlhak Trabzon meb"usu şu. dılmı~1ır. 

7ecrlbe ile anlamuştıın. Uir kadm,clİer lriirik ltir l'fthbe k1ıza111m~ttr. !ayetlere tamim edilmiıtir. Nam· rupçp :zade Naci. Kalecik iktısat \ C Çankm Js\a•yonunon kU 
bir erkeği sever, "e onunla ancak arası· , Dün °gelen tergraflar bu ,·aziyet zetkr listesi bu tarihten eYftl tasanuf uaajyeü ı·~ .Abdullah \'~h· J\ttkara,l:t (Telefon) - .('an 
ra wbal?t~ak imkftnını. elde ederse 

0 
er karŞUilnda Jüral a üçüncü .Al fonsun ilin edilece1ctir. bi. Yoııp.t •aiml ucümen aıu11ula11 tagynnu 23 nisanda merasimle 

k~ aıt hır çok yelen ·~•faza eder· al&uatı terattiğiai ilan etmeksizin - Çahk eil• ömer Litfi, Onlutla ticcar edilecek, maliye Teldli de bit 
dı. Bu saklanan şeyler .bır takım hatı- p tak" =-•=•·- t" d h k t d _,_ y:.r.u•-•-- ... _.,._ ,.m ...,. ..,... d · 
:ralar, hediyeler veya mektuphı.Tdtr. oı· •& -•e ın e ue e e el'CA ..... _. ._ı du Ali Pap zade Ziya, Kara... a 9';yli)·eeektir. 
Bert Nta Brit0ta'O.- HaL'llliftg'i• bir ta· lıspaa)·adan çıkbiıaı bü4iriycu·. Kıra- Ankara, ı:; ('J'elefon) - Memlekef,i avH:at Emi• Beylerdir. ~·,;.,,_----------: 
kım mektupları bulunduiuna kanidim. lın bu tarzı hareketine göre ihtimal ki naiz Ultialerfaİll a•~lijl yqıd.-dan -- - Birtildscle': 

Mada!" Hardingla 90n •ereee iümat kn"8llrjr ailui ef!'Uından bir diğerine evvel İllhiar i~~ '~. ~- Y•I posta pula.n ti dettblacak ,O 
ritlf! ~!r falcısı \a~dı. Ma~amın bana deHetmekte S!'" bir ümit görüyor. l<"ll· ca mübayaası takarrur etmıtıtır. Ma- Ankara. 14 (Vak1t) - Htikii- BaJ'l'llftl 8 • • • .; 
eıı buyuk ta'ftlireterntden bır:t 1ta falcı- kat harbi •••.W. -ra ...._. ı. lhe vffi1eti o. kararıa tatlNkatrna met yeni posta paDannı mcm· Kadınlar bırhji l\.urban 
yı •örmekti. Ba falcını bana hiç bir le••e giin pçCiqe ........ a-ifle- ait haurhklarla m.-Jdür. lekette J'-'ıracaktar. yeni re- ramınm i~inci günü rozet 
'Y1lHard~ ·. dekun.aml azd~. Fak~t Mka~ .. ~ ta eimllariyetçflik "e halkçlhk ba ~ Alllcara .......... hllawlalidl -r tacaklır. Bunun içia 1 tiJI! 

ıngın emtm yerıne getır111e ıçm t--- . :L • . - c ~ e~·- mimler l.amrla .... br. • yapda- A . . ı· 
falayı ziyaret ettim. kihle .......,.ya sırd1a~ MDra tnr A~ ~ .. <~~le on' - .._ • .....,.. -n... ksk psalddır ~ mektcpıere kutulfll' ıönder 

Ondan bi t şey anlamak mümkün cM-- dalaa lmalhk ltarafeleriauı av•et et- mum •iiclürliijiince huırlaamakta .J.. ~ ~ ... aya kadar k~...S. ba lanmııtır '.Birlik ıaipp 
iildi. raesiae l•U• •la•abilir •i! laa Aalcara ıehri11in uriti\• iklll&I e- ..... 'mi ~ k dl _,__ • •. da b··•· aaıM 

r HitmediJ Aıfwe• Aa.. dil•iııftiı·. -... hnlawam •-"tefl'leldir. a ı11NUI ~b~ -P'Y.IA..aıılf'!J•ı 
p.aray& ı tiyaaaa 

.Kamuaları' clolatmak jç.._ ISlÜ- 1 - Katı koca bir arada ötmek rozet · huılibmn geçen 
~ettit ataiı'a ~yor •• 1-111~ ~ f ınatııu... den daha fazla oltDUID& 
Yalnız onların bulundukları 32 ~- Kadm ptaliJ-ar~: ı . çalıımaktadır. Köylü k• 
marada ıeı var. Gidiyor kapıyı a· - Hapt tatlı clabat1a,-.nak İs· irpt için ı..,..amdan ~ 
çıyor. tiyoıuz... ı.... pr .. rMD 1 5 t&zl lllf 

Her nıuı.. lroca••n ayajı ia- "- Siaa llapah••• tıetlrlr ;tılo.j:• 
cinmif.. Ad.m ,_..,_.,. ..... B. in beairal i • ........ ..._. .. u• !anacak fe mekt~p 
ciji 'Unmida me,pl '-ahman D· iftıılCl)'OI' ID1UUDQZ! miteakip iNrar • aglhıl ıft91'""' 
~kapıdan IÖl'ÜMD aaiif~ "-Alael•Am ••M?~et ... Mü- .. alimlerden mlirekk~ 
dm de • ıtaan z r Wr .... : ca•ılı +Mit =*•• leiilız... :seçiJecektir. Muallim 

A·~--L · b ·· L ·· d jlca D ı· · B._._ -OU.1Mtond .... ..,.-.U "-ValdileWçi...ımnedijiaiz •~ ~nde. baıta ae"e ,.uw lfle u mumaun e- yaya çarpıyor. e 1nıyor. ır11a • efemlim Wr M I ~ ,ille dNv ... 9u •7• • 11 
~ C.ndaa ayn&.ak cıaM lrı.lay ıaat ıonra fırtma duruyor. Fakat mı a:__ ::_l..!& __ :..:.• • • •... ııli. L:-. e~ __... ~ 

.!.J• Za J) d b" "dd l -L • L- .r. L L!~- .-1_..., , - UU9A ..._..,._, - W)WJ Q Ilı. tJ ._.a a..-..arg k f8il .. lll!"I'" wcaıyor... • va ı a am ır mu e raaneyı ~pes~~ --~ w _ H.. Wai .-tarak .... ilim •••.ra ._ f r Mr lillllrele dejil, --•··~... on 
harabatı t.iT hal abyor.. yor. Gemiden wrm keailıJ'OI'. Ka LL!L • LI-! .___ __ .a,. .. ,~ Writ LWzisa --'--- f, tanbu1 Muallimler binlJilldd 

S 
0 

• U!h "b b ta i L-. dil" y ~· ·-· ~ __,__ _,,._ ...-ıQ - ~ t.. b"~ıt. ersen re2ıyor .. '"' ayet ı ram ıaatte a ca ı acaap e ı7or. o nis... • llirik rı\C z • ı • 1 ıılS .. ffeT pe11emue ırııa 
•• yardımlarile --- biraz toplJI cular ve müretteltat ea ,.lan · .... rfihlrilrmls ... lirli ıııık .. _Alt...., 1 ·•, 6ıkat .._ miıde verilen konfet 
yor. Bir ite airiyor amma karıma 1a çıkanlalak üse ......_ mdi ldirii IDlciık h• ,_ eW1 Wııllli ...ı -..üa e4...,.. bu baftakinin ·mevzuu ( 
..... olan ilin ateti zaman seçtikçe riliys. Bahri tahliaiye _ Eftlt - d-kilr-•a em 8ir· .U?.. kuku medeniyemizle e:_~ 
küUenecek yerde büahütün tiddeti ilk önce çocu1clar, aonra b&hnlar meje ..aa;.... "- J.- lllrle #e• im... ~ 
•i artbnyor .. ~ zam•n ait zamaa müteakiben erkekler ve en arka ela _ Uıtfea •vc:ieia f1ir •1>i1ıe1elı •ifeltit lra·sra .... da bU rDQkay~e > ~ 
bu t.r.htsız metruk koca bir kum· tayfalar ıandallara bindiriliyor. tut ••ıaw öeelEi ...... da 1.en aan- .. _ .._i••m aaahtan UIU'lllalll pıektebi mu11lliDeı _._. 
~-' •• -.utan üerine •iifet• fakat mifetlit liu ıa.ı..-.tar ı.,_, ,.1sanp ......._._ ili .ı.la rpewia4Mrtee .._.. cıe•U.ı Sami B. tarafllldaa S ıJıtj 
tif ·el.,..... UUlll4fa .. iMie •.caile koca S.. -.ıdm _.. d·n •il •• · ..,_. •114iu nlrNha J 'WI fır. mitealaOe. 4e ..at 

Bir •...- aenalaati eınaımda pemiyor. Neredeler acaba? . .' Ata· ceh m ..,... __ müfeetit: ..,._ Kr• 14ııi •ıls&r• ••••• .. al• hafta b.ıttr,u ( T~~ 
tıeftit yaparken mitteriler aruın• iıda kianae kabnuın. .. aon bir tef - Acele etmeyiniz daha vakit lıyarak deni~e aç.'lır... . . bizdeki Mticeler) "':'-.......ıil 
tla arnJdıfı kadınla kocaamı lft lif. .. ArbJc VapUl'UD batı deoize Gİ• YU ... Likia biJle puJ ltir f Ga7et camı bir~ tabut .ıbı fında ...... ,. ~ 
~ .. Mal g6nü deniz ortumdJ,kn.nk-. ala' ajs MY&7• kalk-,niçin kaçırmak iatiyonunux 1 ... ..-iı tleniae tlilııüen ke"!wcle cektir. 
middt Wr fırtına oluv,..·· " - '=- - 11j a ..... .,..._ - Haqi ftratı1 lvapur ya•at yavq sulara ıner ... 

(Bltm~di) 
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ilim i.leminde 

r t b. · me~< e ının vaziyeti 
~~--~~~------~--~~ 

nının ink~şafı müesseseye fakülte ma-
hiyeti verilmeslle mümkün g6rillttyor . 
'•r"'akolokların teklif ettikleri proje Tıp FakUlteslnde 

esas itibarile kabul edilmektedir 

ıı Eclact ve dişçı mektepleri hali 
g '~1rd• Darülfünunun tıp fıkül· 
fi!: ~~e merbut olarak ve mektep 

tıp fakültesi ecıacı mektebinin 
rabıtasımn keıilmesini esa1 iti· 
barile kabul etmektedir. 

ı .. 11nde idare edilmektedir, ıon 
i) Uıılttde bu mekleplerin vaziyet 

t Programlarının ıslahı hakkın· 
d ~OıakereJer cereyan etmekte 
h:~u ya11lmaktad1r. Yapbğımı1 
. •kata göre bu oes'ele fÖyle 
it •eyir takip etmiştir : 

~.1~'.Çen sene ıehrimiıde eczane 
'1' b1 olmayan ecıac:ılar tarafın· 

> i f •rmakologlar birliji iımile 
~ ~ t~Jekkül vücude getirilmişti. 
. ' d Cttııiyetin baıında bulunan· 
~;kan_ birçoklan ıenelerce ecza.. , 
~0

1 
'imi ve şubeleri üıerinde 1 

~~ ~lık yapmış, Avrupadaki mil· 1 
~;sıl ~iieıseıeleri tetkik etmit 

'f tp fakültesi bu arada dişçi 

nıektebinin vaziyetini de 
tetkik etmiı ·n bu mektebin 

~ i rııetıı kimselerdir. Memleketi· 
~ lele eczacılığın arzu edilen te· Dişçi •e eczacı metteplerlntn şimdiki binuı 

ıt Ql ve inkişafa mazhar olma· birçok denlerinin hp fakülteaile 
' t~sırıın ıebepleri tetkik edilir- mllıterek olması nokta1ındau fa· 
d~d·~~ baıta bu ilmin tedris külteye merbut olarak kalmaaı 

(.tf 1il müessesel'in tekimüle lüzumunda ısrar etmittir. 
ı~·lıniye · d' '- d · k• Ec••cı mektebi hakkındaki Ql' ıım ıye "a ar ım an .... 

~l!ıaıı:ııı olduğu g6rftlmü,tür. iftirak kararı tıp fakültesinden 

t~~un ıebebi de müesıeaenin çıktıktan ıoora darülfdnun diYa· 
ı,, t•kil bir halde olmayıp bp nında tetkik edilecektir, Eczacı 

11G1t, • • 
. ~, d •ının manda11 altında ol- mektebinin müstakil bir fakülte 
O't.ıı.'1 •r. F armakoloğlar, bir taraf· halinde idartıi liıım ıelmekte 
(,'tııı·tıp fakfilt~si erkinile temaı olduğuna gare hem ders prog-
~,1 'fltr, bir taraftan Mauif Ye· ramları ısJah edilecek, hem de 

ı.ı,ttirıe müracaat ederek bu tedriı aistemi mektep teklinden 
'f Uata izahat vermitlerdir. Ma· çıkarahp darlilfUnunun tedrisatı 

, "elclleti mes'clenin tetkiki ıekline sokulacaktır. Bunun için 
,~ıanu Darülfünuna bildirmif, yeni laboratuarlar teai ıi icaP. 
~. 1°tıun eyfiyeti tıp fal<ültesine etmeklei:lir. Eczacı tubesinin fa· 'e t . . F k ' clt e rnıştır. a ültede me· külte haline geUrilmeai kabul 
jt, ~ernıniyetle tetkik edilmiş· olunduğu takdirde muallimler de 
.......... !~.i.ğımız malumata göre müderris unhnım alacaklardır. ········-·············· ... ············•······················· ....... -· .. ·· ................. -........ . Ash oimıyan bir haber 

Lokantalara ve _s_i_n_e_m_a_l_ara narlı 
konacağına dair haberin doğru 

b olmadıjlı anlaşıldı 
~\ n.,~n 

'Ye d . ıabah refiklerımiz be· 
~. b· aınıi encümeı.inin lokan
f '"ah ~'tctk •ne, kahvehanelerdeki 
l tı,11 "e içeceğe ve ıinema 
·"•t n, narh koyacağını ve bu 
\ tlat: tetkikat yapıldığım yaı:· 
lbt~~~· ~~tediyenin bu fiat 

~ ~ik çlerını ber üç ayda bir 

> 'l:t;dcrek buna göre narh 
~~i k, 

1 
\re mayıstan itibaren 

~ tı da ~tın tatbikine başlana· 
) ~ 'Dn \l habere ilave ediliyor· 
,~~ l daimi encümen reııı 

lt ttıll cvfık Beyle ıarüıuık. 
eı~i . arı ıöy)edi: 
t l lılll b.. 1 
~ ~Q,ll 1 °Y•e lokanta, birahane, 

~>tctkf trdcki meırubatı ve 
Ctc • 1 

\ '~~ ve sınema ara narh 

~1 ~-.~~•zdan babcrimiı: yok. 
"il ... 1•i d 
t- Y11ttc, b. nere en çıkardılar. 
1:.tıcn •ı de ıaıtak. 
~lı"u~tıı Yılnıı yeni belediye 

~'tatta~ enırini yerine getir· 
telki~:ınıflara tefrik etmek 

~ ltftik· t Yapmaktadır. Bu 
~- l'\ıb 1 ~erri tarhedilirken, 
l • bu,:~bycsi verilirken ve 
11Cc -att · lltl•r ll ışe yarıyacaktır. •t •tı old v • • 

. •löltında ugu gıbı esnafın 
~ Sıtı1f sınıf farkı olacak

ııı,k d tefrik elmck narh t' ,~ild" • 
1 d, g ır. Narh haberi 

ltı" ialat 1 
~ UdUrj ~sa gerektir. ikh· 
~- ttttıa Yctı esrıafı davet ede· 
~l etrn k 

'lbcı.kt d " tc ve rapor 
•r. Daha henüz bu 

tefrık işinde bile verilmiı mlispet 
bir karar yoktur. 

Eu narh habui esnaf ve ıine· 
macılar arasında dün hayli alll<a 
uyandırmıf, hatta haberin doğ
ruluğuna inanan bir kısım esnaf 
mümessilleri belediyeye gelerek 

bu hususta malumat istemiıler· 
dir. Fakat kendilerine b6yle bir 
haberden ademi malumat beyan 
edildiği için geri dönmüılerdir. 

Fransızca lıtanbul refikimiz de 
bu yanlıt havadisin sıhatine kail 
olanlar meyanında bulunduğu 
cihetle dünkn nüshasında bava· 
diıi uzunca izahtan sonra ıu 
mütaliayı yürütmüıtür : 

"Belediye meclisinin bu teıeb
büıü fÜphuiz ıyı bir gayeye 

matuftur. Ancak lokantacıların, 
kahvecilerin Ye pastacıların da 
kasaplar, bakkallar, balıkcılar 

velhasıl mevaddı iptidaiye satan 
bütün esnaflar hakkında da aynı 
kararın tatbikini iıtiyecekleri dil· 
şünülmiyor mu? Onların da Aıa· 

mi tarifeye ve sıkı mürakabeye 
tutulmalarını talep etmiyecekler 
mi? Bu ıuretlc tutulan yolun 
neresinde durulacak? Elbiseler de 

pahalı, gazete kiğıdı da, velha· 
sıl p yasada bulunan her,eyde 
pahalı . ık görülüyor. Belediye 

l
m'ecliıi bütün mevad üzerine 
mu h koyacak mı? Mucle bura· 
dadır •• 

Bu işe siz de şaşın ! 
---

Kilikyn derdini ne 
çabuk unuttu? 

Kilikyada çıkan bir türk 
gazete<ıi yazıyor: 

"İnsanlık vatanı Fran!"ayi 
kurtaran .. başhiı altındaki .rn 
zıyı \ ' e hu yazının hangi mu· 
harrire ait olduğunu dii,.ün· 
meğe lüzum ~ok. • 

in anlık Yatanı Pran adan 
hahseden ga7.ete Tlirkiyede c;ı-
l\ar. türklere hitap eder. Ye 
tı:n ~ene inde } a~ar. Insanlık 
'atanının Tunuslarile ce1.<1vir 
!erile • Faslarile. ;\fadag~s
karlarile. sahralarile koskoca 
man bir müstemleke esirleri 
ne sahip olduğunu insan bel· 
ki bilemeı~. Fakat Kilikyayı 
insanlık ,·atanı olan ( !) Fran 
4:.anın elinden na1o;ıl kurtardığı 
mızı on iki ya~ında çocuklar 
bile biliyor. Kilikyanın bina· 
)arı, ·okakları tarlaları. insan 
Jık ,·atanının acıkh izlerini 
hala ta~ır. 

Kilikyada çıkan bir gaze
tenin yakın tarihe rağmen ki
min kaleminden olursa ol..,un 
yazısının haşhğma in anlık 
vatanr .. cümlesini sıkıştırma· 
~ına ~iz de ,..;a':'ın ... 

Biz de ıaıalım ! 

Bunlar ne biçim 
senet? 
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hanımın davası Kadriye 

Hikmet B.ye tebllğat YBllllmadı, daya kaldı 

Locada muhakemeyi dinliyen Kadriye H., dı.arıya çıkarl<en 
resminin ahnmaması için, birçok çarelere ba4 vurdv 

Vaktile sui kast meıeleıindcn rildiği görült-rck. o gclmedi~in· 
Kadriye H. hakkında tahkikat den davasının fıukuku amme 
yapan aabık müstantik Hikmet namına rü\etine karar \'erilmiı-

B. aleıhine Kadriye H. tarafın- tir F~kat, Bandırma) a gönder~!~~ 
dan açılan hakaret davası, dün h 

celpnameye verilen meşru attan 
·;ğleden ıonra lstanbul ağır ce~ııı Hikmet B. in Bandırma ağır ce:r:a 

reisliğinden, Bursa ağır 'ceza 
azalığına tayin olunduğu, Bandar· 
mada bulunmadığı ınlaşılmış. 
kendisine tebliğat yapılmadığın· 

dan, muhakeme altı mayıı çar• 
şamba günü 5aat on üç buçuğa 
bırakılrnıc:tır. Hikmet B. namına ., • r 
bcm Bur!laya, hem htanbuldaki 
ikametglhına celpname çıkarıla• · 
calctır. 

Kadmlar locasından muhake: 
meyi dinliyen Kadriye H. , ıa
ıete fotoğrif muhabirlerinin res· 
mini almaması için, bir müddet 
locadan çıkmamış, nihayet çık· · 
maia karar vererek loı ıofayı 
geçip loş merdivenlerden i~mit 
•e dişarıya çıkacak yerde resim 

lskln dosyalara tetkİk edlllrken 
ortay• gerip bir ••net crıkmı' 

l\adlriye 1 T. OtomohiTe binerken 

mahkemesinde rü'yet edilecekt:r. 

alınmasına müsait olmiyan. ait 
kattaki icra dairesi koridoruna 
upmııt.ır. Kadriye H. , ·burada 
yarım saat beklemiş, fakat diıa
rıda da herhalde ~ıkmaaını bek· 
liyeceklerini anlayınca, çıkmai• 
mecbur olmuştur. 

Balıkesirde iskan dosyaları 
tetkik edilirken Sellnikli Abdül
kerim B. namında bir zata ,a1t 
dosyadan yanlış ve sahte olması 
muhtemel olan iki senet bulun· 
muştur. 

Bu iki senet Sultan Reşat ı:a· 
manına ait olduğu halde tarihle· 

leri (317) yani Abdülhamit dev
rini gös\ermektedir. Tapu mü· 
dUriyeti tahkikat yaptırmaktadır. 

Senetlerin ,1ckli hazırına göre 
aahteliği meydanda olduğu fakat 

keyfiyetin bir kere de tahkikatla 

teyit edileceği bu tahkikatı mü
teakip dosya sahibi hakkında 

kanuni takibat yapılacağı ıöy
lenmektedir. 

- -
San Haber refikimiz 

Afyon Karahisannda çıkan "Son Jfa. 
ber" refikımız dokuz yaşına girmi~tir. 
Tebrik u mu\'affakıyet dileriz. 

[ Seyyahlar f .__.. __ 

Kadriye H. , adliye dairesine 
gelmİf, kadınlara mahsuı loca· 
dan yanındaki Hanamlarla birlik-
te muhakemeleri dinlcmi,, sıra 
kendi davasına ge!~nce, davacı 
mevkiine zevci Faik B. otur· 
muştur. 

Faik 8., " Ben, Kadriye H. ın 
zevci sıfatile geliyorum. Esasen 
tikayetnamc benim imzamladır.,. 
demittir. Kendi imzasile bir şi· 
kiyetname mevcut olduğu anla
şılmış, davacı mevkiindc otur· 
muma müaaade edilmif, ancak 
Kadriye H. tarafından kendi 
imzasile de bir ,ikiyetnamc ve-

Kadriye H., dışarıya yanında
ki Hanımlardan •c ıeYcinden 
ayrılmış olarak çıkmtf, açık renk. 
yünlü mantosunun yakasını l<al· 
dırarak, çehresini saklamak iı· 
temiş, hızlı adımlarla, keudis:oi 
dıı kapı önünde duran yetil bir 
otomobile atmıştır. Kadriye H. 
ın başmda açık mavi renkli bir 
ıapka vardı. ~ 

Dün mahkemeye ıahitler de 
gelmi~lerdir. Bu aradada htan· 
bul tevkifaneıi sabık müdürü 
Ziya E. de huır hulunuvorau. 

Şile Müddei • • 
umumısı 

Dün ağır ceza mahkemesinde mubakeıne 
edildi. Bir maznunu tokatladığı 

mevzuubahis oluyor 

İstanbul ağır ceza mahkemesinde rsrar ediyordu. Hiddetle ayağa kalk· 
dün öğleden onra Şile müddei umu· tı. Ben de "Siz hoca olacak ınıı. haki 
misi Ahmet ~aci Beyin muhakemesine kati öylemekten imtina etme);nb: •• de 
haşlanmı~tır. dim. Hakaret etmedim. Tokat vuTdutu 

Ahmet 1''aci Rey hakkında. Şilenin mu da hatırlamı:yorum. 1 

Erenler köyünden :\afiz oğlu thrahi· Şahitler, çağrrldı. Mühaşir l.&maif 
uıin katli tahldkatını yaparkt'n, hu me Efendi. Mehmedin ifade i ahntr\ielJ 
sel~ ile ahikadar lıir mektubun oı ta· müddei umumiye l.arşı .iddet göster 
dan kaldırılma,.ından dolayi maznu· eliğini onun da bu aralık tahıtmmül 
nen ifadesi alınan Ahmet oğlu Mch- edemiyerek bir tokat vurduğunu .,Ö.Y· 
met Efendiyi tokatladığı, kendi ine ha 1tdi. Hakaret \'aki olmadığını ilan,ttt· 
karet ettiği ayni zamanda onun ifa· ti. ikinci ~hit gardiyan Şe\"ki Efeft· 
de ini imzalamaktan istinkafı tir.eri- di de kendi inin yalnız ilk ifade ahrur 
ne ifadenin altına kendi~i imza attı ken haıır hulundufunu. darp '' ha!e• 
ğı knydile tahkil\at yapılmış, ncticl'de ket mahiyetinde hir hıt.kılrttt ~örme. 
tahkikat dOlova:-oı. Kocaeli mahkeme~i n ğini anlattı. 
den gecerek ·yalnıı hakaretten muha- Bu sırada iddia makamın~a bulu· 
keme k~rarile ı~tanhul ağır ceT.a mah nan Cemil Rey hir .cihete i~ret Hti: 

•• - _ . kemesine gelmiştir. - Tahkikat eHakı ve lsmail Efen· 

f ılebeden bir grnp Hakaretin maznun.un. yn1.1la~ ifade d!.nin mahk~_med.~~i . "'eh~dHi, da~~~~ 
• terini mütemadin•n ı-;ıldırmek ıc;;tcme· 'ttbutunu gosteı ı) oı. Darncı!'ın 1ka 

Yunan profesörleri si örlediği eyi. yazılınca inkar etnıl'· rctinc1t de dup iddiası ~e.'·cutt~ır. 
1ve talebesi şehrimizde si ~eklinde tahrik üzt>rine "Sana hu im llalbuki Kocaili mahkt>me ·ı~ı.n mu~ııt

tinaı kim öğl'eti'.' hahan hot·a olacak ki keme karan.. hn~ar~t ma:d~~~ındendır. 
Yunanistan ayan meclis aza· öğretmiş. Hocalar münafık olur. Sen Ru noksan cıhl'~m ıkmalı •t:ın n:rRkı!" 

sından Ye darülfünun profesör- Yunan ga\'uru musun. yahudi gilıi iade:-i lazım gelır. 

• 

terinden M. Zegeelsin riyasetin· davranıyor!'un !.. :\'usret Beyin ri)asetinde Tahir ~' 
de 63 Yunan talebesinden mü· Şeklinde olduğu me,·7.uuhahistir. Nu..;ret Be) lerden müteşekkil . ohnı 
rekkep bir kafile dün sabah Dün mahkemede hazır hulunıın mnhkeme heyeti, talehi rnrit gördii, h1 

k d S d l .Ahmet ~aci ne,_· 50··~·1e d"mistir: noksanın ikmali için evrakı iade eti. saat se iı e ar unya vıpuri e • "' • 
h d . _ llfehm"t, tahkı'ramiz va?.iyetler Haydar Rifat B. bundan sonra ıe rimi:ı:e gelm•ıler ır. l• • k ı k 

takınıyordu. Söylediği yazılınca. "Si- avu at ı edebilir mi, ede•. 
Misafir talebeyi rıhtımda da· lin ! .. diyordu tahkikatı i;;ogal ediyordu. mez mi ? . 

rülfünun namına müderris Ahmet Sonra ifadesinin aıtın:ı müre!..:keple Sabık adli~ e \'<'kili Mahmut Esat 
Reşit B. ve muhtelif° fakültelere bir imza attı. Karmakan-;ırktı. nur~un Beyin a~tığı elaya netice:o;inde. hakaret 
mensup taleb:ler karışlamıılar· kalemiyle h:ışka bir i~~a dal~a a~~a· ten doku~ ay hap~ine karar Terilen 
dır. sını . öyledim. Ath. lkı ımza hır bırıne Baydar Rıfat Bey. :? ~ nisanda m~d· . 

. uymuyordu . .Nihnyet iki..;ini de keneli· detini ikmal ederek hapi~:ıneden ~ıka· 
Yunan talebelerı mekteplere ı sinin attığına dair meşruhat nrdim. caktır. . 

misafir edilmişlerdir. Müsafir Ertc:-i J!Üll ~ene i ticnlp olundu. (;e. Ha~ dar Rifat Be) in hundan sonra 
t~l~be. 'eref_ine b~~ün bir çay lnt- f~~lıkiK:ıtı i-:.~:ı~ ~de~f'~ ':ız_i~ ~tle_r a- avukatlı~. t'dip tdl'miyereği .h.a:' !J1th.a 
ıayafcti verılecekhr. l!,) oıdu. lfade.sııu ın17.ad.ln ıstınkafta ( LuLlcrı Blll/lfagı rcı•ırını:) 
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·~~ Plat~ralar. Arasında · 
.. . ~ . . - . ,. - .... __ .... 

- -- - -- .-.. ·~- .. ------,. __ ........ - ..,. __ --- ·-- -~-ikinci eser 
.. ~--- ..... ı;adlyatında Türkiye", hu Babama maaela hizmet ediyorum Hazım cihazı muntazaman iş-

aer, milli iktısat ve tasarruf ~emiye-
tlnln sanayi konıreai raporlarından so Hayatımda y .. iae nolıaan -Daima medyun bir he•ap _ liyen klmaeler için oldukça na-
ra neşrettiği en mühim, en tipik eseri- G f l bl zik bir inea'ele tabaddtis etmek-
dir. ÇUnkü Lozan TUrkiyeslnin bünyesi ayr munu r nfmet - B•ıi bir yerde - Soluk tedir. 
nl qnetlendirmek, yarı müstemleke o aoluia kitapçıya. Bu günün mimarları, tualet 
lan bir ~ark ımer.ıleketinden tam ve • ,. . 
dün) o4 ik~ısadiyat!nda "mükemmel bı . - St - Yazan : Hal ti Zıya odalanna, ıelileli bir, bir •.. otur .. 
cUzU tam olan bır T~rklJe Y~~atmak ffalimdtn memnun, taliin ıt\trun- /Jlr mt'it'lı:simayı gözler gözlt>rinı. bayır, pHdon aandalye koymak-
~mel!ni taşıyoruz. Sıy~sı .. makın~ı_rı·~· 1 dan bana nasip olarak a) rılan Umiııan Şal'kısının zihnimi işgnl eden fikre ta dırlar. Bu izahat, zannedersem 
ın~ılap u:asurları~ız, kültur fRalı)e~~- eshabile mes'ut olma1ıydını. Yokıı';' hr· daha beliğ bir terdime ile naziresl)'di.I 
~ı~ de;ıe~ ~a~a!'ı.zmasıİ ~anun ;U\~c: · şı evinin haricen ermeni mah:tllf'~"'ine i- Nakarntın son nağmesini bir türlü ka· ! ne demek isteditimi klfi dere
".. P u e e _ıçın ça ışıror. ·ıev et nen yokufll, dahlten e\'İn çnkıl tl\.,ı mef ram raptet mi) erek yine bastan alıyor cede anlabyor. 
'"'ureyranın. eser•: der~ln ilac.~n~an. ~v- ruş müfeı-rih havlısına nazır müfıez ,.e "anki bunu tekrar ettlkce kütüpane ı inaan küçük bir apartımanda 
vel bünyeyı tetkık edı)or. Butun ıktı- bl d ·. · d k' t ·ı ·· t k"l ı d d k · dt t : . fi T"" •. .. · d k r aııHı var ı ı amamı e mus a ı n n .)anın an m·nrı şak ederek ba.ııt karısı veyahut başka bir kadın· :r, l':·,İ11~~. ,f~i~'le~' 1 ;:~rin~;:ı :r~: n bana münhaaır idi. Burada hayatım hlr he~i bir yerde fırlattıracak bir ef· la oturursa bu ileti nasal kul-

..,. .. kü T'" J.· d.r
7 

da da ll'IU.takll idim, hemen bütün ma sun ol,umuş oluyordum. 
~rsunuz. .1.oU1":Jn uı .. ıye ne ır O· nasile j . . lanmah? 
nan cihazları nasıl çalısırnr nunu il- y ka- d U od d b" . .. Bırclen arkamdan hana pek aşına ,·e M 
mi nullerle gösteren e~e·r b.lzim 1,.1n d' 0 r • luc fi a

1 
•1° i ıkrı bkutUpantm pek rnunls gelen bir hitap işittim: ubakkak olan birtey va*, 

. .., ı Yt IHI • r er m a ul ettiflm ,,... H ı· ., h ·k· · · d 'b · ~k, ama. pek ~ok dıkkate Jfıyıktır. J(enlf bir )'trdl. Bir dar deh117.le ayrı· - ne _yapıyorgun, a ıt. er ı 111nın e aynı ı tayacı, ay• 
Türkiye hakkındafüpheAi& ki tiındı· lan iki Nadan biri yatak d d d"f . Hep l\ıtıaplarımln ~cşgul, başımı çe nı zamanda duymalannın feci 

ye kadar kısım, kısım mal6mat uhibi rl de Olllaot dadıyft \'tril~i::ı: 1
' 

1 
e,, ırmb erek ce~.ap __ ,,·erdım: .. 

olan bazı insanlar ,.ardı Fakat hu in U L.a ta • - Sarkı soyluyorum, anne .r.. bir vaziyet doğuracatıdır. Bu 
· san usr f merdl•enlc karanlık · · ·· ı 1 • "b ) ı 1 •- b sanll!~ bu malftmatr derli toplu hlr y.r bir bodnam in lir ve burada da uşnk - o.nasıl şa~kı ımış oy e ıh ara, a e eaıer anyo ve tu 

de '9re~lyo~lard': Bu datrnıkhtın. en odama atrfllrdl; daraeık, ktl tik bir - Ilır m_eleksımayı.. . alet odalarında ohan bu sandal-
baaıt netıcesı hakıkat yerine fara:111•· demir k••ı lok•.._ a ılır, bakaç 1 e· - Hanrı meleks~ma)ı:. .. • 
lere kuvvet nrmekti. Mncut eserlerse ce mleaflrlırlm-;. C111 tanrrla~';.e 'u- Yine başımı ~evırmcdım faknt gu- y.:nın, ı6&e ıörilnllrde olmanıuı 
metot itibarile Türkiyeyi beynelml!el zun taı merdlnnl pek hlffetlı aprlar lerek cevap verdım: hiç el•ıu bir pann• arka-
ilcıadıeki vaziyetine göre tetkik etml· dı. - Bir be~i bir yerde bir meleksi- ııada tizff ohaUI IAsamdar. 
yorlardı. Burada nert• llcllkıtT Y .... nı nok ma... F it bft la 

Şftkıt Süreyyanın eserinin ert gtiıel san htalı bir ttlrll ltma• ldllımlyen Zaptolunmut bir kahkaha ile: - nn a at, ta acetln cereyaDi· 
t~_rafı bize rakamların belagatile bü- ve yıat .. n ,..b'e lltn olanan teYlerı: na bak! .. dedi. na 98dece gk ffta etmez. V&ca· 
yuk zahmetlerin sonunda tek başına hiçbir •maa ıı ... Mllıml;reeek olan ııa,ımı çevirdim. n baktım. Onun dün ihtiyaçlarım tatmin eden 
kaldıfl aman çakrl ta~ın~an farksı~ ktltlp ...... dl. iki parmağı arasında bana doğru gö~ bu hadisede sesin de dahli var-
o~aa rakamlardan bir Ttirluye. ~oıa1: - Hal& P111r Vuelt• bana tanfye et- terilen bir betıl bir yerde aarı şaşaasi· 
kı, Ttiıtd,ye lktmadlyatının te,rıhınl \"Ü• tfji kit.plana fUniatl eeblmde yarıdnn le parıldıyordu. dır. 
cuda getirmesidir. Ben fazla söylemi- zlyaMll ıflln•emlt olarak duruyordu. _ Yoook! .. dedim; böyle şakalara Kıılada, ahbaplar araıınde, ba 
yecellm. Buna 8e1mon Perehln tawlyesfle flltve gelemem gümbOrtllU, fırbnah, veya hafif 

. "~an tktrsadfyatında Tflrkiye" ese- mektel»t ~lk~yecflerl fn111nam ediyor· 0 sad~ce ilerledi ve ben mephut ha- ıesler bir çok alaylara veaile 
rını olnl•uktan 10nra ~lr~lyealn eS. du ve sihntılerden ziyade yazılanlar kark~n beti bir ylrdeyi bir kitap dizi- teıkil eder. Fakat karı koca 
hana nazaran aldıiı naı~e~~ pyet IR oluyordu. sinin üzerine koyarak ,.e başka bir ke 
rahatle, keskin hatlarla coruyonunuz. Ahvali maliyımde elbette büyük bir lime ilave etmiyerek cıktı. arasında, ne kadar da olsa mev-

Bu elddt, usulünde y~ni ve cidden sallh vardı: Artık tlcar~t işleri yoluna Benim efsunumla duvar yarılmamış cut olan ciddiyet, nazan dikkati 
~qnffak. ese!"n muharrırini tebrik e- giren ba~mın eemahat!le ntafazad31 fakat •bil melek içeri girmiş ve bana başka bir tarafa çekmeği em-
tferken mım ~ktısat ve .taearruf temi· bana verılebil.e~ k_UcUk ıtlere mukabıl istenen şeyi ıetirmi§ idi. reder. . 
yetini de tebrik etmek laıımdır. Cünkü bir maaş uhıbı bale ohauıtum. Baba· . • .. . . . 
Ddnei eser birinci eserini tamamladı. mın pek gUul bir cep ctlzdanı nrdı ki Derhal, bılatereddu~ fıhrıstı çıkar- Bunun için iki çare vardır. 

Satiri Et~m her Mne 1•1 tabint ~tkbkçtı eskisini 1 dım. Beş altınd~ o vakıt otuz otuz beş itte birincisi. Ana toprag· ın size 
___ ..,._._...______ atar yenisini buaun içine kordu. Bir cllt fransızca kıtap alınırdı. 

Ticaret ilemindeı tarafında da yine o kıfada keailmif bir Gonkur, Zola, Stendal, Balıak, Do-ı bilvaaata bahşetmiş olduiu bir 
demet muhtıra kAtıfları bulunurdu.! de daha bilir miyim, neler. bunlardan 1 kııım bazaini tekrar kendiaine 

Ç .. oalovak .. rın •çtllı tUtU11 Bu kağıtlardan biri, baıan iküıi UçU ba üçer beşer ayırdım Ufak bir fırça a- iade)e hazırlandığınız zaman, 
mDMkaUaına ı,urak .. rU•n na Mahsus bir hetabı cari idi ki her ayl meliyat, ceket, fe1, kapıdan fırlarken: 

Çekoalovalrya tOtGn rejial tO• batında ınaap• tealil edilınekJe hera-
1 

- Anne! kitaMıJa k9§uyorum, se- muameJenin neticeaiode ihtiyaç· 
tlin ıabn almak Dzere bir mi- her yine her ay yek6nu zimmetinıin ka ni gelince öperim .. cümlesini atmak, bü- messedilec:ek klğıt parçalarını 

berdıfına delalet eden bir rakam irae ttin bu işler Ud dakikada bitti. n ben koparıp, elinizde ~fifce ~~ 
nakaA aemıı ve bu mlhı•kaaa- ede ... f. Babamın her dtfaaında bir lı.e soluk soluğa freak mahaJl.ai~.JU~rqırı~m· 

1 lime tl11t•lyeftk, yatilfl bfraz Bfnlrtf tem. l M. 15Utadim Rtt~Utr'":ve e-
ya mutevauıt ann pmemealai ce ıinrek bu kabaran zimmeti bana bir • • • vamlı bir ses ası o ur ı, öte-
tenin için İflirak edecek zabn cöeterip olurdu ki benden de biraz sı- Hafiye: Bu •akalede igıwf c•~n kıler ile kanşır, Jider. 
Atmalı teklif ettiji tOtOnlere kılgan biraz da ıımank bir gülümse- Dilhoş dadı için üç hikAye yazmıştım ilcinciıi daha ince bir teydır. 
d .... JC....d d me ile mukabele glrUrdü. ki ye,mi gaıetelerde intişar etmişti. 

va•u an oinaya sahip bulun- Bu paralarla bea fransızcft hoca-J Ilirc;ok ~msali aibi k_itap halinde ba111· Kağıdı çekeceğiniz Alet çalgılı 
dutunu &6•teren Yftatki ibra! mtn, Jn;nfzce muallfmimiD ücretlerini lantı) arak. 7.annederını, kaybol mata bir alettir. Kljıdı çeker çekmez, 
etmesini tart koymUfblr. ftrdiktea bqka ufak tıfek müba)aalar mahkum kaldı. şa'<rak bir hava çalar. Meseli: 

yapar, ıanıhteUf zümrelertn arasında Bedeli taksitle ödenen bu kütUpane 
Harici ticaret ofisi bu tul etle1tcelerimin masarifine yetişir, kü- hikayeai de büyük hikayelerimden bi- "Grand Mogol, Cloche des Cor-

hakkanda tGUm tacirlermiae ma· çUk yaşımclanberi nıuulea aüptelüı ol rinin kahramanına atfen yazılmış bir neville, CarnaYal de Veniae,, gibi, 
lflmat vermiftir. dutum ttltUnilmtl alır, ve nihayet arta fıkrayı ilham etmişti. ki bu suretle tabiatı •n'•tla 

bilen para ile ılınacak ldlaplan itma- llalit Zi"a: Uffakizade 
Polonreda açalec.k bir ..,..ı ma çalr,ırdım. Artık Türkçe kitap mii- mezcetmit olununuz. 

Polonya btikdmethıin lstandul .. ,...... alha1tt verilmişti, daha doğ Mülekaı•tler Zevkı selimleri daha incelmiı 
nA aluaacak bir şeyler bulamıyordum olanlar, bu otomatik iletin ye-

baıkonsolosluju harici ticaret Kitapçıda da .namıma bir hesabı cıu·i 
ofWne mllracaat ederek Lebia- Yardı ve bunun da yektinu daima zi~- Maaşlarının lezyldlnl rine knçtık bir gramofonda bir 

d 
methae kabaran bir rakamla blterdı, caz havası da çalabilirl•r. 

tucla a Poman ıebrinde 26 niaan• fakat JdtaMı ile h-p airUIUrken ı, istiyorlar Fakat korkulur ki bu yeni ha-
aplarak 3 maJIA kadar d.. mütekabil bir tebessümle ıeçiftirile-

vabı edecek olan beynelmilel mezdl. Mütekaitler cemiyeti Ankaraya valar, saklanması icap eden ses-
._;.; •ivıııı-t etmek iıt"ı•en dKendl kendime: - Ne olur, bir yer- bet kltllik bir heyet glndermek- leri iki misline çıkarmak suretıle 
--.-,. _,_.. 1 ler en bir ettlntl olsaydı .. diyordum. . B M ı· kit• k dil Tlrk ta~ her tllrlli ma• Evvelden ahnaııt bir kUtUpanem ted11. u heyet a ıye ve ı en erinden beklenilen hizmeti 
t6mat Yerile a.ı i t blllt vardı. bunun bir etini daha ••ınarlamıt Maatafa AbdOhalik beyi ziyaret yapmak • övle dursun, meseleyi .•• 

ce •• n Ye eı ve bedelini talulite bajlamıtbm Bir ·ı d b 
l•-erUeceMnı· b'ld. • t' ·· b i k··ı·· · d ri • k edecek ve ban temeonı er e u- &•bık hıacvın anneal 30 nl-v•• a• ı ırm11 1r. run u yen u upnneyı e ye ne oy- • • 
--------•ı•rım1111.,..,w .... ,. ___ duktan sonra kitaplarımı yerleştirmek lunacakbr. Yeni kanun mucıbınce sanda gellyor 
filde mtlnakapyl mucip olmaktadır. le 111eşguldllm, Ye zihnimin içinde. hep tekaüde ıevkedilenler evYelce Sabık Mısır hidivi Abbas Hil· 

lkl noktai nazardan biri ıudur: Hay. ~~::! ~~P~~~n:u~~ı 0~~~a~v~ tekaGt edilenlerden _daha y8k1ek mi Pş. nın nlidesi yaz mevsimi-
4tar ltlfat Bey cinayet, dol~ndı.rıcıl~ memul bir Ninti fikri ~ardı. · maqla teka&t edilmektedir. ni tehrimizde geçirmek Oıerc 
w mthnası1J haysiyeti muhıl bır cü- Takım takım kitapluı alıp bir kü Mut ıA 2&1 b'lb b kt 27 · d S f f ı E 
rU11ulen mahldhn olmamııtır. tUpaneden difer kütüpaneye taşırke~ .. . e•aıutr _1 aua , u no a ıusan 8 eyr ıe 8 nin ge 

Oezası afır bapil!I cezası deflldlr. bir yandan da bitmez tUkenmez blr te uzerırıdı tememuyatta bu unacak· vapurile iıkenderiyeden hareket 

G __ ı;~ ~ ~~ Ş i. ~-: 
-· -- -----· · . G U Z E 

- --- ---... 

KUprll tahslldarl 
Köprü parasının kaldırılması üz 

açı!.ta kalan ve son günlerde açı 
a!lll, rı d., kesilen köprü tahsilda 
c~ctki gun Bt'"diye relaine dert 
ı .• ağa gitmişler. 

Fakat tam o sırada l\luhittin 
veı. !.. .:meie ~tmek üzere oto 
İinc binhormuş. Obmobilin önün 
cip durd ırı.ıasını gayet iyi bilen 
tahsildn. la., bunun üzerine, oto 
sarmışlar. 

Gene dcrtlerf:d yanmışlar. O a 
bu zavalhlardan biril!line ra~tgel 
tandıfım sormu": . 

- A:ı ~! neydi aceleı. :ı, Vali 
;)emek: .. ;_ ini ne d;.> beklemed 

Ve şu cevabı almış: 
- Tok acın halinden anı~mıy 

irin hsus o vakitte gittik. .. "' 
Mttthlş bir hava 
Bir akşam gazetesi, akşam ga 

rinin öik üzeri çıktrfından balı9ed 
şikayet ediyor ve kendisinin bu 
sonra akşamlan geç vakit çıka 
haber ''eriyor. Bu gazetenin bu 11 
th a edea nüshasında şu havadisi 
dük: 

"Geçen sene ortamektep olarak 
la~1 Aktiaray Valide 'Mektebinin 
ne lisr /C tahvili mukarrerdir." 

Bu havadisi okuduktan sonra 
kikaten akpm gazetelerinin ge~ 
sı Fizurr. -·na hükmettik. 

=~> .ı bu mektep ı;eçcn sene de 
ders yılı içinde açılmı~tır bir. O 
Lµ defil, tam smı~h lisedir iki. 
Ak~:.ıay Valide )!~:.tehi değil, P 
riyal Ll .. es:dır tiç . 

üç satır4a üç l!ocamaa yanllfl 
btt h: ··adis, eier akşam üstü geç 
· azılsayJı t- 'ki daha doğru olur 

• • • 
Kafesler 

s.:ıhi: ~ , ~ ti yeni hazırladıi' 
he,,·annamedt pencerelere kal• 
ma<;ını menediyormuş. Hah, şöyl 
müslüman e\·leri de bira7. güneş 
görsUn. 

Ne olu şu sırada bir başka tal 
name ile ötekini berikini kafese 
mak ta menedilRe ! 

Be'Pdiyede: 
'91ıiid)Oltt t~1n yapdo-.-.. ... ~ 

9'llll lli'ltntetll 
Belediye Fe• heyeti ıta 

İnfUI busuıundaki tetkik 
devam etmektedir. Bugllne 
yapılan -tahkikat netic~ıinde 
yomun Beyoilmıda yapılm 
imkln olmadığı anlaşılmışbr· 
itle alakadar bir zat 
söylemiştir: 

"- Sporculu bugiinii 
nerek Stadyomun Beyoğl 
yapılmasını istiyorlar. Hal 
lıtanhul cihetinde Yeni 
Stadyom için çok mü 
yerdir. Buraya 4 hatta tr 
işlemeıi kabildir. 

Ba ıuretle latanbu'un b 
ti de ıenlenmit olur.,, 

Almen grubu ile IUI 
hasal oldu 

Tiyatro, ve Konıe 
projelerini yapacak olan 
grubu ile itif lf hasıl ollll 
grup teminat parasını be 
ye yatırmışl1r. Grup pa 
duğu takdirde intaab d 
edecektir. Diier ırupl 
palan temaslar n~ticelen 

Şehir meclilN çellt 
Kantlllen, vekllet icra edebilir. Dlfu kerrtlrle bir nakarttt mırıldanıyor- lar Ye kendit.ioin de yeni kano edecek, 3 ı n.isanda buraya ge· 
110ktat nazar ıudur: Kanun, altı ay- d•mBi: L- i 6. d .. l .. 

1 
. ahklnnnclan mO.tefit edilmelerini lecektir. Prensesle beraber 300 

• 1 
r uc:f ır yer e flOa ~r go• erım 

an fada mUddetle mahktlm o anla- Bu 0 zaman pek me'jhur olan: istiyeceklerdir. Mısırlı gelmektedir. 

Şehir meclisi bugün 
toplanacaktır. Lu içtinı• 
rakı varide, maarif encB76J.i 
lıtanbul maarif ihtiyacP . 
kıodaki raporu okunaCak. 

na memuriyete kabul edilme.ini me- .................................. 111•11•111 •111""''""''"'"''""'"""'"'"'' ... """ ...... ,tl ... ""'"""" .... ·- il uı• ....... .. 
netmlftir. Meclisten çikan son bir ter ( 0 • Ef . • f k 
ıdrde, memuriyet evsafını haiz bulun· _ ;:,ICan andı ve ru a ası : 
mfJanlann, vekAlet edemfyeceklerini 

~~~~~~~~~~ 

teshlt etıntıtfr. Binaenaleyh. vekllet 
ita eclemeı. 

Yazfyeti, her iki cepheden mülAha
a edea avukatlar vardır. Bu hususun 
~da Baroda mevzuubllhis olma~ı. 

ınôtemeldir. Şimdiki halde, vaziyet 
tetkik edilmeden bir teY 88yleni1mm 
mtlmldba" munfık rlrtllmemekte
Wr. 

Kedınlan ıllzetlerken 

~TilflU klyünde bir dUtUn gecesi 
bh1an ılzetlemekten çikan k8\'ga 
netltlıllnde Habil isminde bir köylü 
1.CI •dttnnekle maznun Salibin muha· 
kaellne d8n aftr cezada dnam olun 
..., phfüer dinlenihniştir. Muhake
me mlctafaa phftl .. rlnln celbin• kal· ....... 

- Belediye bir zamanlar si
mide narh koymuş, ıonra bira· 
ya da koymayı dilfllnrallftü ya •• 

- E•etl •• 
.. 

1 
- Şimdi de barlara 

lara narh koyacakq ... 
aınema-

l 

- Ey birader kömüre, oduna 
yağa narh koyacak değil ya ••• 

müdürü bu ibtiyacat 
m~ liimat verecektir. 
Muhtelit encUmen dllfl 

S senelik mesai P ıd 
tetkik etmekte otan .,. ...... .,... ... , 
encümen dOn saat 4 te 
rak prograınan aıhha!' ~...
üzerinde tetkikahDA ,,,_-
mitti~ ~ 
TUrk - Alman do•t~ 

arsası .. tıl• ~ 
-Türbede belediye ıt~ 

fı11ndaki edci Tork·A il 
luk yurdu anasao~o 11 
ait aahıplerile h•~·~ 8• 
ibtilifat halledilmlftır. riJ 
sahiplerine paraları ye ~ 
da emlak bankasan• tfi11: 
mi,tir. Banka, btJra 
parça aatac~&ar 



s 
tt 

Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Meşhur Duseldorf canisi 
neler anlatıyor - - -

" Evlendikten sonra da her türlü ahlaksızlığı yaptım, 
hele çocuklara tecavüz edip öldürürken 

zevkimden bavılırıD"' ! ,, 
Dliueldorf de esrarengiz bir müracaat etmediğini uluorta söy-

aurette ve birbirini milteakip lemiıtir. 

&ldDrWen on dokuz kızın Dokuz ya§ında Kristin Klein 
katili olmakla maznun Pe- namındaki kızı neden ve nasıl 
ter Kuertenin muhakemesine öldürdüğüne dair hakimler hey-
bııl•nmııtır. Yalnız bu cinayet- eti tarafmdan sorulan bir suale 
lerin faili değil daha diğer bir cevaben katil kızın bulunduiu 
çok cüıiim 'fe cinayetlerin faili eve ensen sirkat kastile girdi-
bulunan katil samilerin tüy:erini tini, fakat odalardan birinde bir 
fhperten bir lcayıttıdıkla ve souk kn:cağmn yatmakta olduğunu 
lcanhhkla itirafta bulunmuıtur. görünce ne için eve girdiğini 

Katil gençliginden beri uifa· unutarak galip gelen ıehvetinin 
dığı muhtelif cezalann kendiıin· tesiri albnda çocuğun üzerine 
de iradesinin kontrolü albna çullandı,mı ve maksadı hasıl 
alamıdıgı bir takım Yahfiyane olduktan sonra kııın botazını 
lıialer ve meyiller uyandırdığını, bıçakla keıtiğini anlatmıştır. Di-
kana susadığını, her tarafı ateş -·~-·· ----·---· -· ğer cinayetlerini anlatacağı aıra-
•e kan içinde iÖrmek istediğini Katil Pcter Kuertcn da mahkeme reisi müstehcen 
ISldürürken mülhit ıstıraplar için· edilmez bir heves olduj'unu. ev· tafsilAta girmcmeaini katile ihtar 
de kıvranan kadın ve çocuklann lendikten sonra bile her tlirlü etmi§tir. Kuertenin Dusseldof ta 
l> tenasüli ahlaksızhklara devam etti· 

u halinden gayrikabil tarif bir ğini, kansının bundan haberdar öldürdilğü dokuz kişiden beşi 
•tvk duyduğunu, bunları bağırt• olduğu halde sırf bir ıkandal çocuktur. Muhakemeye devam 
IDak için kendi.inde mukavemet çıkarmamak için mahkemeye ediliyor· 
.......................................................................................................................... , ......... . 
Ktıçllk paraşütçtt TrakWr isleten kaduı 

" Resmini gördüğwüz Harold 
"-annoa, düny._n en küçlik pa
.. lfGtcliaüdür .. 

Parafiit aleti· · 
nin, oJpmatik 
bir ,emsiye ol• 
dutu malrımdur. 
Balon, zeplin ve 

.Y.Yarelttde kul 
!anılır, tehlikeli 
bir vaziyet olun· 
ca tayyareci •e· 

:.... ya seyyahlar bun 
lan bellerine 
batlayıp kendi
Ierini boıluğa 
kapıp koyverir· 
!er. Bu ilet kendi-

.• liğinden açılır, l 
...._ ~ ~ sukut hafif ve e._t Lir iniı\; tahanUJ eder. 

VQ ~çU~ daha Uç yapndadır. , 
la e fımdıye kadar birçok defa- f · 
~:u~•ıütle tayyareden tehli· • · 
~nııler yapmqbr. ' 

Çeklerle Lehlller 
41 
a.':-"Y• • Avuatury• muk•ve· 

l11e k•rfl tedbir ah,.orlar 
ile ~lcoılovak çifçileri, Almanya 
llıuk VUsturya arasındaki gümrük 
td •velcsini tetkik ve müzakere 
ttJrek bunun Çekoslovak tica
~. ile ıararh olduğu neticesine 
t~m;ıtı~. Çifçiler, bu muhtemel 
çtk etıın anüne geçmek için 
11tıct!'lovakya ile Lehistan ara
~ aynı fekilde bir gUmrük 
"- k •ele.inin yapılması lüzumu- ~ 

aru ıvermiıür. 1 

Rusyada beı senelik plln 
tatbikatı devam etme~dir, Bu 
plin mucebince Stalin Gradda 
büyük bir traktör fabrikatı 
açılm11br. Bu fabrika Avrupanın 
en büyük fabrikalarından biri 
sayılıyor. Fabrikada erkek ka
dın amele, büyük bir ciddiyetle 
çalıımaktadırlar. Ruıyanin bq 
senelik proğramı tatbik etmekte 
munffak olup olamıyacağı biltiln 
Avrupanın en fazla ehem
miyetle takip etmekte olduğu 
bir mes'cledir. Avrupanın her 
memleketinden birçok iktisatçı· 

-- - -·-

lar, siyasiler Ruayıyi dolqıp 
Suvyellerin yeni tesisabnı tetkik 
etmekte ıre muhtelif mahiyette 
nepiyatta bulunmaktadırlar. 

Bunlann bir kısmına göre 
plinda muvaffak olunacak ve Ru· 
•ya yakında bir sanayi memle
keti haline gelecektir. Bazılan
na g&re pek te muvaffak olma· 
ama ıimkin 1oktur. 

Fakat So.-yct Ruslar fasılasız 
çaiıımaktadırlar. 

Resimde Stalin Grat traktör 
fabrikasında çalışan amele bir 
kız görülüyor. 

5 - VAKiT 16 NiSAN 1931 ~ 

25 
NiSAN 
Cumartesi 

Hayahnızm En Hoş Ve Latif Gecesi Olacaktır 

AITİSIİK Y O lE 
Sinemaları 

Size iki Buçuk Saatlik Kahkahalı Bir Vakit Hazırlıyorlar 

KiMiN ilJE 
? ? ? ? ? ? ? ? 

Bir Baston-iki Kundura Ve Bir Mölon Şapka .. 

f Artistik ;ı;;;asında 
ivan petırovitch'i 
Aşk ve Şampanya 

filiminde gören temaıaieran, sinemadan biç bir zaman buka
dar memnun ve mahzuz olarak çıkmamıılardı. Filimin meyzuu 
alikabah§ olduğu gibi lvan Petrovitch'in sevimliliği ve Agnes 
ESTERHAZi'nin rolünü san'atkirane bir surette ifa etmesi 

filimin kıymetini arttırmaktadır. 
Yannki cuma günü saat 10 buçukta verilecek matinenin 

umumi duhuliyesi 35 kuruştur. Telefon: B. O. 2851 

Glorya 
18 cumartesi 

Şehir kızı 
Rejisör: 
Mumau 
CbarleıF arrell 
Mary Duncan 

ua~ona .h.RW 
ıı;ıı.n~ .:1r~ınq3 

neomw 
: JQS!falJ 

lzuı .ı!qas 
!saııemn~ 81 

UAlOJ!) J 
; 

~~~-' 
Şchzadeba,ı 

Ferah sinemada 
Bu gece sinema - 1iyatro J !ermine 

Hanım • Hafız Burhan Bey(Asso • Jtınıı) 
me:bur Çingeneler. 

3üncü kat 1ocıla.r !25 !:uruı 

Arayıp ta bulamadığınız 
, cya her hangi bir kitap lıokkında ına· 
lOmat almak, f ıat 
sormak; ıucuz; bir 
fiatla tedarı\: etmek 
lfiter eniı • Galat• 
P. K. 34 \7. Bcnrubı 
adresine yazınız. 

Ma10mat almak 
isıh·eruc.r "'en fiat 
.so;anbr m;btıpla
:rını JstaDbul için 4 
uıcra için 6 l:uru~luk 
pul lcff etmc1idir1er. • 

l 

" Bugün saat 13-1/4 te " 

OPERA 
Sinemasında TALEBEYE mah
sus mfistesna matine: john 
Barymore Ye Camilla Hom 

tarafından temıil edilen 

UÇ,U RUM 
muazzam filmi. Umumi du· 

huliye 20 kuruştur 

r 
Sinemanın üç bU~ ük !an°atUn 

HARRY LlEDTKE 
MARlA PAUDLER 
FRITZ KAMPERS 

Dün Akşam 

o P .. R A sinemasında 

ASK kaptanı 
(Der Korvetten Kapitan) 

vLlı.i, Sarkılı. Musıltili 'e pek 
ni.ıktdı Alman filiminde ıemaşagcra 
na iki saat ho: ı. akit ge~İrtmlştcrdir 
Bu hafta görülmesi lazıı..ı· 

gelen filmidir. 
Yannki cuma günü saat 
l O buçukta verilecek mati
ınenin umumi duhuliyesi 35 

kuruıtur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar tedavihaneıi 

cumad3o maada he:r gun ogteden son· 
r.a 6ıııt 2 den 4 de kadıır erkek, ka· 
dın 'c çocuk1ann dabilıyc Jmtalıkla
rını • ·,an)Olundn 118 11umaralı hu
"U•I , nh"nes"ndc ıcda\İ eder. Telefon 

ı .. canbul: 2398 

\' Tefrika numarası: 110 
~ · •Garp ceph•indc ..• müellfii 

rtk Marla Remargue 

~·eşil hir renk almış olduğunu göriiyo- IC-.ını salladı: r.ıest edici kokular intişar ediror. Il•r kat AJber o kııdnr J rnr ediyor ki nı-
l"Um! - ·e olursa :rapacağım ... nence bir lba)iro rtüyor. Gün ağarıyor. '\'e şahk hayet kabul cdiro.ruz. Bt! ısrar nnzau 

- !\en \'al' Jor_i? şeyin kıymeti )Ok". tJzgan .,nnanlardan )'ÜkscJiyoı:... aikkatimi ce]bedJyor. Çtinkü aleladf: 
Bitap hiı· hareket :rapıyor: San kanarya J'engi bfr muşambanrn .., .... tamanda .~lber herk ten ewel e' c ;u. 
- Artık gürmesine tahammül ede- ışığı bize doğru geliyor. Artür Lederho Tjadenin düjününden geli)·oı11z. det etmek ıstcr .•. 

miyorum... r.e dayanamamı bizi kontrola gelmi Bu arkada ı izdh-aç )"olu ile beygir So!."r''· tarafından 6. eda du:rulma. 
Hayretle yanına oturuyornm! Hay\'anı neredeı> öldüreceğin.:zi biU.>or kasaplrğına )·erleştirdik demektir. aıı· ma!;::-. bernbcr nr~a taraftaki •n·ludan 
- ·;un görmesine mi:'.. du. 'fam taksim saatinde bisikleti il~ ati şimdi zengin edecek lbir san'atti~. &irdıgım .. - zam~n. ıçeıide •enlik yolun-
Daşı ile "evet'' diye işaret ediyor. Bır yetişti. Tjaden onun1a atışmıs. Maa- !Kosole !\e vnu, Tjade.n'e şahitlik cth· dn oldu. Jnu gorüyoruz. Grngel' mur·. 

e)· söylemeden igara jçi)·oruz. Diraz mafih ço~ garip bir nokta 1-ar." Leder- ıer. \filJi siyah elbise bt)aı gantla!. r:~- babacıların rnndern mahallidir. Dura-
sonra söze dernm ediyor: hoze şehirde bir dala,·ereci. metelik ii )'iinmiş. :F'.akat Tjaden herke in goz~· da he~ gece abaha ı{adaT içilir. Sa1o· 

- Daha yeni böJüğümde ihi adam zerine b::ı takla atan bir murabaha:ı nü kama tmrordu. F:rak gi)·mi _ti. ~u- "~ 11 • :bıl" kısmı ı ırmızı kadife pel"del: 
öldürdüler. O da bir ormanda yapıld • oldu!u haJde bur.ada aramızda "kıs:me- ğün merasimi yanm saat «ecik1ı. Çıun- kuçük kompartmanlara ayrılmıştır. ~:
Kafalarınn sopa indirerek- ne müthi§ tine razı" asker Ledelıoze olu:ror. \riı- kü Kosole, Tjade.n'in büyük be1az ya· f<1Jı buı-:ılarda ''erit;r. Pcrdc!~rin çoğ14 
şey ... hu~a Sent Vehm diyorlar. Mah· H onu h::- tarafa iterek lhepindze onun ika W:erinde ye1pau «.ibi ~'.2!Yıl.~n k~lek çekilmiı., icerd.e.n lahkahalar \"C clVll 
ke"!e edılmekmzin idam. hissesinden bir !k:ıt.ar dilim yağ '\C kot. lannı gördükçe deh pbi gulmekten ~a ru~lar duyuluyor. \illi ·ırıtarak "fi• 
Sıgara ~rnı :attı. On:ı soruy~ı·um: Jetler '\eriyor. Artür. "l>eru çalıyorsır kendini alakoyamıyordu.. . ~Dr kı: 
- Hala orduda mı ın? nuz!" diye şikliyet leniyor. Fakat l 'ilJi Masan • ..ı iizerln~e kemiklerle bo:.: t;ı· - Grngerin husu i Jccrhaneleri bun. 

0 c Ba nı safüyor: .. .. o~~n .suratına kan s.~rüyor u? pis ene. şrlerden ~~a. hır şey kaJmayıncıya ~a drı1er ... 
- Hayır ... artık çıktım. Boyle ıfıılJc- rJnı san kanarya muşambaya ü11eoek· kadar >·edık ~ık. Artık ceç o1muJt~ı. Dnba uıağa oturııyonız. Salon dop. 

, re ):ardakçıh~ edemem. ill!.i§ gibi .. ~eketler yapıyor. Artür !lrü· • oWa ~ıktıiıı;cıız zaı_nan Alber gıdıp doJu .. ağda •'ol"o pu" La on ma. al:ın '-•iL Y,~ zannet . . . . Dıyoru_m kı: .. fu~ ede ~de kıs~e~ine razr olarak bi ik Gr~ger ~hv,~n~e b~~:ı2 ı0turmamrzı Yar. işlerin ~·olunda gittiği yerlerde,' c 
,,~ 4İırtidi tığım gıbı ~zsa... - JorJ, ben -de son gun)erde kışlaya l!t.:ne a~ .ıJor. Bızımle beraber .ar.abada tddif etti. ViJlı dıyor kı • amak ze\'kı fazln J er tutar. JJurada 

~~:Rab~·:.: :!'da_ . . .. _ uğnımıştrm. Fakat eski askeı·Jik nbı· gelmcl\t n çekiniyor. Herkes paketini ;- Saat ı;eç ... çokta:ı her t:ıraf kap;ı. müe sescnin on iki kııı az bile geliyor. 
, lJQluyoru.z.. J{ ataç dıbınde buzul· ta mdan. nr:kadıışlı_ğından bir se.Y ka:- nra:a:ı.':a. ~ .. tl0ştirıi. r. Paketler ıüzerine it.... nanma!ih rakipleri ) :>k değil. Karı hl· 
le, I~ .sigaran oru)·or: • ? mamı§;. . bir kaç çam dalı atılıy~r. Y~ atlar Alber ısrar ediyor: • . • . • ze !\~:ıdam Nikel isminde si man csmPJ' 

t\ta ~dısıne bir ~ar mı E~nst .. H Tasc.ak dtı: yola koyuluyor. llıt,·a serınleda. Saba- - .Arka taraftan .gan)ebılır ... Kar] bir kadın g~Lteriyor. J\ocası kü~6cük 
lı >aktığı sıgara v_~r!~-~~m. Si- - Dedilnn doğru Ernst... hın üçii. Yol boyunca tarlalar, mnt nı- )otu tanır. Lir tacir ..• Eğer kadm olmas:ı :herlf :ft'"· 

ırada ) ıız•ınıın adeta - Şimdi ne yapacaksın Jorj? jtın nıeşnJclerlc bezenmiş. Narin \"e Doğru u hiç birimizin hevesi yol\, 1'"3 lıktnn g,·,crirdi.. • 
(BUmcd') 
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~IJ.~ ,.~ l~ı,. ~ u~ "~ u~~ı~i~:m~l~~~~J ~~~~~i ~::~m o:!~i}~~~~f ~~>:~e~~1~~btn~~:ı ~a~s!~e~e~~~i ~!~;~~a~eret~ttt e~~;,1 ı~ ----- kend~n .} a.tmıştr. Kendısını uyandrr· ken Frıtz'ın başka bır kadınla son dc-
mak ı~tcmıyen annesi Lüsi otelin ye- rece meşgul olmasma müteessir olur • 

...,--.---.---------~ mek odasında yalnız oturuyor. Fritz 'Ciltiin b-:e onları takip eder. O ge.• Cilrmil k~r~ısı~dadır. Gözleri biribirinc tcsı.· güzell:k kıraliçesi ilan edilen Sibil k : 
Meşhut duf ~dıyor, şasırıyorJar •. Fritz müte- disini tutamıyarak ağlar. Sibil'le ayni 

- Bllıamra ı·c l'tfelek'te -

Büyük bir oyuncak fabrikası sahibi 
(Alber Dümontiye) altı senedenheri srü --

reddıt adımlarla. Lüsi'ye doğru gidi- oJada yatan arkadaşlarından birisi ge 
yor. "Affedersiniz, fakat yanılmama ce yarısı uyanır ve Sibil'in yatağını 
imkan y~k. Siz f;lzi'ı-iniz." Lüsi'nin sii- boş bulur. l\fa!la üzerinde bir mektup 
kQtunu ıkrar makamında kabul eden ,·ar. Sibil bu mektupta kendini göremi
Fritz son defa 18 yaşında bir talebe c .receklerini yazıyor. Lüsi'yi haberdar 
ı~.rak bıraktığı bu birinci Se\'gilisini ederler. l~üsi telıişlanır ve Fritz'in o
gormekle memnundur. Lü i oda ında, dasına ko:;.ar. "l\1e 'ul sizsiniz. Çabuk 
Berlin'deki hemşiresine telefon {!der. kızımı bulun." der. Fritz: "Fakat ayni 
"Bu gece kime tesadüf ettim bilir mi- zamanda benim de kızımdır'' diyince 
sin? Fritz'e, evet senin eski sevgilin Lü.si cevaben: "LfLf ! ben kızımı sizden 
l.<'ritz llorntal." Fakat Fritz'in sabık muhafaı.a için bir masal uydurdum'' 
sevgilisi 1'~1ze için alay kabilinde olan der. Fritz kosar. Kapıcı Sibil'in oteli 
bu keyfi?·e.t, Lüsi için dara derin mana. terketti~ini a'iıiatır. Fritz de kapıcıya 
lan ha\·ıdı. Çünkü Fritz'e fLŞık olmuş- bir yardım müfrezesi hazırlatmn~mı 
tur, ve bu a kın kendisini nerelere se,·- söyliyerck çıkar. 
kedeceğini kestirememektedir. Erte-i Namütenahi kar ovası üzerinde ufak 
abah Sibil annesine bir .adamı sevdiği- bir cisim kayıyor. Sibil uçurumlara 

n.~ ,.e onunl~ nişanlanmak i tediğirıi doğru koşuyor: ~ritz kıza ses~eniyorsa 
soyler. Kalbınin intihap ettiği kim c• t da beyhude. Sıbıl cevap ,·ermıyerek u-

1 çuruma yaklaşıyor. Bir hareketi, ani 
CUrmlJme,ı.utta Lilyan Harvey / bir sukut takip ediyor. Bir saniye son-

' ra Fritz de ayni uçuruma yuvarla:ı-
7.. llir kadınla evli idi. Karısı genç ve 
J.e H:isi fazla titiz bir adam olduğun
cJ:, bir türlü geçinemiyor1ardı. Talaka 
'r ·ar veriyorlar, fakat, (Dümontiye) 
ı.. ısını cidden sevdiğinden onun ay. 
nl dıktan sonra mes'ut olmasını istiyor 
(~U. 

1 mıştır. Biraz sonra yetişen yardım miif 
ı rezesi uçurumun aşağısında cansız iki 

vücut görürler. Reisleri haç çıkarır. Fa 
kat foto~raf makinesi hakikati tespit 
eder. Fritz ile Sibil mütebessimane bi· 
ribirlerini kucaklamışlardır. 

-

F- l'e.tt 

Meri Dunkan ile Şarl Farel ''Şehir kızı., 1ilmlnde 

Şehir Kızı 
- Glorya'da - na sürünür • . Tüstin birdenbire görünü 

Yalnız karısını, yegane tahrik eden 
erhekler spor kahramanları, tayyareci 
ler, boksörler, hakiki benligini bilen er
kekler. Evlerine gelip giden baron (SE'
rinyi) madam (Diimontiye) ye iltifat
ta bulunmakla beraber bu knhramaıı 
erkeklerden değildi. Fakat madam si
nirli bir anında (Serinyi) ye garsonyc 
rine gidip kendisine mm olacağını nt· 
dediyor. buluştukları gün, pencereden 
bir hırsız odnya giriyor. ''e onları riir 
mü meşhut halinde yakalıyor, arndal.i 
ni peUzliği göriince tahnn<:a ız baro
na bir namuskfırlk dersi vermeği de ih
mal etmiyor. 

Korvet kaptanından bir sahne 

Ask 
Kaptanı 

Çiftçi Tüstin'in Minezota hükumeti Ateş püskürür, o, kadının nasıl bir ınıı. 
- Opera' da - dahilinde geniş buğday tarlaları var- ta olduğunu keşfettiğini ,.e Lem'e h8 

Korvet Kaptanı (Robert Hordgurd) dır. Ciddi bir adam olan Tünstin'i ha- her vereceğini söyler. Ket layık olınll 
(llarri Lietke); tekmil filotillada çap yata bağlıyan şeyin hasat olduğu zan- dığı bu halmrete mukabele etmek iste 

nolunur. se de çiftçi kaçar ,.e Mak araya girer 

Bu genç hırsı7.ın soğuk kanlılığ'ı, 
metin ,.e centilmence harekfLtı mndn
mın lıos!\na gidiyorsa da ne yazık ki 
beğendi~ı ndam bir hırsızdan ha ,.ırn 
bir şey değildir. 

1 g?s.termek~ için .an1.1e.sini acele ile giyin 
dınr. Aşagıya ındıkleri zaman Lüsi l\ı 
ıının sevdiği adamın bir akşam evvel 
tanı~tr~ı Fritz olduğunu görür. Şimdi 
Lüsi'nin kalbinde iki his hükümferma
dır .. n.iıi1.1c.i i öz. kızına karşı kıskanç
lık, ıkıncısı don 3uana kızını te lim ol· 
mu~ görmekten mütevellit korku. Ay
ni gün Fritz :kendisinden krzının desti 
izdivacını talep ettiği zaman ytııni 
bir fikir 7.ihninden geçer, Bu fikirle 
Fr!tz'in te ebbüslerini her zaman için 
akım bırakacaktır. Sibil'in eski a~kları 
neticesi olarak doğan cocukları oldu
ı;unu uydurur. Pritz ürker. Sibil keoı
disini asağıda bekliyor, ne yapmalı? 
Sibiri h:. ::aman bir puse ile 5eJaml,.
rnağı itiyat edinmiş olan Fritz ı;;imdi 
onu nasıl öpsün? Uir baba gibi mi'! 
:;una im!::in yok. Bir asık gibi mi? Bu 
b:.iyük bir cinayet olur: Fritz bir sani
)e dü:sünür. Aşağıya indiği esnada o
telin salonunda gecen cn-elce tanıştığı 
Cenubi : .. nerikalı bir kadına yaklaşır . 
ve o gece müsamerede kendisine :refa
kat etmek müsaadesini ister. Sibil bu 

Bir gün (Diimontiye) aldığı bir tel· 
grafta zengin bir Amerikalı tarafın
dan ziyaret edileceğini haber alıyor 
n hakikaten bu Ameı ikalı gelince ı,n
rı~1'la takdim ediyor. Fakat (Diimonti 
ye) nin Amerikalı 1iiccar diye tal.elim 
ettiği , madamın garson~ c n le msgeldi· 
ği hırsızdan ha kası degıldir. Amedka 
h sahte bir telefonla (Dümnntiye) yi 
evden tuaklnştıraral, kadınla yalnız 
lmlmal, imi anını temin ediyor. Kar,. 
karşıya kalınca hır ız kadına iffııu aşk 
ediyor ve kendisini kaçırrr.ağa hile ha
zır bulunduğunu bildiriyor. Hemen o 
ak~am bir barda, randc\'u vererek çı
l<ıp gidiyor. Delikanlrnın hırsız olmru ı 
na rağmen bu kadar ce~ur Ye soğuk 1 

l\anlı hareketi madamın kalbini te~hirc 
idili geliyor ve kendi~ine verilen rande 
vuya şitapta gecikmiyor. Fakat hadLa 
tın cereyanı kadının kocasına bu deli
kanlının bir muharrirden başka hir şey 
olmayıp mahsus meslek icabı bu rolü 
kabul eden namu kfır birisi olduğunu 
öğretince ,.e bilvesile haber aldığı ran
Cfevu mahalline ko-.arak karJC'f'la \f,. 
tün \•ekayii anlatınca karlı.. . .,t; .• .tt 
adamın kendisine gösterdiği muhabbe
te esasen bigfı.ne olmadığını itirafta 
gecikmiyor, dolayısile de (Dümontiye) 
karısı için aradığı adamı bulmuş oldu
ğundan her ikisinin de saadetlerine en
gel olmamak için çekilip gidiyor. 

Aşk ve 
Şampanya 

- Arlistif.Jtc -

---- --:> 

• 

Artık erkeklik yaşına gelmiş olan Opa, kendisine muvafakat e!t!ği tali 
Lem'iyi ilk defa olarak binlerce kile• dırde, hasat~ıları kandırarak ışt bıraJ. 
buğday' satmak üzere Şikagoya gönde- tı.~ıP. ~.ntika~ını ala~~ğ!nı .. n hirUkt 
rir. goturup mesut edecegını soyler. 

Lem, büyük şehirde bir lokantada hiz Ket, korkarak vadetmek .ü~eredi~ 
metçi olan Ket ile tanışır. Lem, köy a- Fakat e~yalan'!_I hazırlamak ıçm ya~ 
damlarının sıhhi ve serbest hayatında te muhtaç oldugunu bahane ederek Z• 

k . t' h. 1. k 1 1 . man kazanır. 
yaşama ıs ıyen şe ır ı ·ız a C\' enır. Bab h•kA .. 1 h.dd ı· d d Saadet· d... ,. ı ,. · k .. l.. asının l ayest e ı e ın en 

. l~ ~n ~ı 21n.,.JE:H>l. _g~nJ: oy u li gll>l uıan Le& •• , .,,ı::;."'' &.J • .ıa .... v,. 
kansıle bırhkte çlftlıge gelh. tan müthis ::;urette intikam alacağıJI 
.~la.~tteesslif .. ihtiyar t'd~tfn on lafa söyler. ::> 

h~~;nu ka~~l .gostermez. Ogl~na: k~n- Lem'in babasmın sözlerine inan11'111 

dme :erdıgı f ıat!en daha aşagı bır f ıa· sın dan meyus olan Ket, bir mektup b 
te bugdayı !'attı~ın~an. dolayı ~ızgın: rakarak gece yalnız başına kaçar. 
dır, kadına da bır hılekar n~.zarıle bak Lem, gelip mektubu okur. 
~aktadı!. Onun b~ kadar guzel n za- -"Lem, yalnız gidiyorum, kalar 
rıf ol~ugu halde Şıkago~u. bır~kı~ re~- sana yardım etmeği düşündüm. FnJ." 
perlenn arıı~ınn .gelmesını suı nıyetı- benimle Mak hakkmdaki yalana. in8 
ne ~a~letmektedır. . . .. dığını görünce bunun lüzumsuzluğıı11 

. Çıftlık hayat~. g~yrı k~b!h tahammul karar ,·erdim ve sana \•edadan ha? 
b!r hal alır. Tustı~ ge.hnı1!.e ,kar~ ha- yapacak bir şey kalmadı." 
şm muamele etmektedır. 1 ~\8~ _)avaş Lem hatasını anlar, hiddetle a 
genç zev~ ve zevce arasında ıhtılaf baş baya binmiş olan Mak'ın üzerine gidt 

Kontes Esterhazl, a,k 1 lar. lki adam arasında.ki arbededen ürli 
ve Şampanyada Yenihasatçılar gelir. Hepsinin nazan hayvanlar arabayı alabildiklerine 

;;;:-:=--=>:::ı-o:::::r"""""'"oı=ıı"'"<e::n::>~~;::;::;:=:oı:=='l:=-=:::::71:s::=~ ~cnç kadındadır. Hepsinden daha mü- türürler. Biraz sonra dn Lem, l\111~ 

Ffloı O\f.c.c: 

teşebbis ve yakışıklı bir delikanlı olan arabadan a-.ağı atar. 
Mak, .. kavganın s~be~in! anlamak ~ze- ihtiyar TU~Hn, tüfe1' elir.r,e, ~mııt 
re mud~_!ı.ale ve K~t ı layık olma~ıgını kapısında beklemekte olup, işi forked 
zann.!ttıgı bu muhıtten kurtarmaga te- ilk çıkacak kimseyi vurmağa yemin 
şebbus eder. miştir. Ye oğlunun üzerine ateş edt 

Bir akşam bir tayfunun kopacağını Kurşun hedefe isabet etmez. 
keşfeden ihtiyar çiftçi ha adını bir fe- Oğlunun üzerine ateş ettiğini nl1 
laketten kurtarmak için amelelere bü- yınca dehşet içinde kalan çiftçi ?:t 
tün gece çalışmalarını söyler n bun- kapanır. Lem onu kaldırır. Ve '"fil 
lar da razı olurlar. Elinden bağlayıcı ateşinden daha tahripkftrı vardır ... 
orakla yaralanmı~ olan l\lak, elini te- selfı l\ct'le heni içinde yaşattığın ce~ 
davi ettirmek iizere hararetle peşinden nem" der. 
koştuğu genç kadına müracaat eder. Lem. zevce ini yakalıyarak e,·e ~ 
Kadın elini pansuman ettiği esnada o rir. Çiftçi de gelinine kollarını a;:!I 

kıniığr, muzipliği, neşesi ~·e yiğitliğile M. Sam W aagenası' 
tanınmıştır Bilhassa güzel kadınlara 
karşı pek mukavemetsizdir. Kaptan g< .l1 - G - M. Şirketinin AvruP". 
misile günün birinde cenup limanlarrn· mum Neşriyat Mildürü "1. Sam Jf 
dan birinde d~mirli~or. Genç k~ptan bu genaar, şehrimize gclmıştir. GC'flr• 
rada gen~, .guzel hır ~adına aşık olu- al bir zat olan "1. Vaagenaar şe 
yor. Gemının harekctıne pek az kala b .. T '· ıı· t 1- d b' caP . . • ugun o,;a ıyan o e ın c ır • . 
sevgılısınden ayrıldıktan pek az son· 1 t• .1 k • ı· ne'fl 
ra limanda bir lspanvolu üzerine cul· ya e ' verı ere ve scvım ı 1 

· ~ ·· l" ·· / t b l t ·ı ·ı tıtfl lanan haydutlardan kurtarıyor. lspan- mucuru s an u gaze ecı erı c 
nettar ki nihayet kızını kaptana nişan· caktı_r_. ----------- .. 
lamağa karar veriyor. lspanyolun kızı 
geminin uğrıyacağı diğer bir limand·l- Ölenler 
ki köşkünde oturmakta ve can sıkıntı-
sından patlamaktadır. Baba ının tel- Bir Komik 
grafını alınca genç kız bu tuhaf hare- Bir Vaznsahne tr 

ketten bir eğlence vaziyeti çıkarmak i- Me hur komil !erden Fatti. p.f11 
ç~n oda ~izmetçisi ile rollerini .değişti- kada, ;efil biı· halde ölmüstür. 
rıyor. Boylece korvet kaptanı ıle alay ~ 

"' * ı:: etmeği kuruyor. Kaptan Robertc hu tu- . .. rıeı111 
haf tesadüften iyice eğlenmek için ne- Murnau, bıı· çok guzel c~e •11t~ 
ferile To1lerini değiştirerek Anita is- zü ahne i olan bu kıymetlı sıııt 
mindeki genç kızı ziyarete gidiyor. Oda , da ölmüştiiı". 
hizmetçi i kaptan kıyafetindeki nefel'i - .. .. . . . ec;ele~İ: 
karsılarken lspanvolun kızı (Anita) da ecre onunde ışıden Robeı~ ~ -111ııı'~ hiz~etçi kıyafetiı{de nefer clhisesindeJ iıyarak ertesi günü gemının ·ııııı1 1 
ki kaptanı karşılıyor. Beraber hizmetçi ' ve nölıcti olmıyan efrat \'C znb~dll {~ 
odasına geçiyorlar. Bu karı.,,ık vaziyc- beraber C\'C geliyor. Tam o sı~t ıı1''~ 
tin te\'Jit ettiği çok eğlenceli sahneler- yu tefti,.e gelen amiralin mut:)ıJ ·?' 
den onra (Anita) nefer kllığındaki kızın bahası Jspanyolun da. rr .::e1''ıt 
kaptan (Nelly) de kaptan elbi elerin- rnası me eleyi çok eğlencclı. ~; .,11eP 
deki nefere flşık oluyorlar. Hnnrmla o- ve bir çifte nişan mernsimı 1 e 

Her cambazhanede bir aslan bulun
duğu gibi, her sanatoryomda bir don 
juan vardır. l\te\"Zuu bahsim olan kır; 
spor sanatoryomunda don juan da 
Fritz idi. Bir ay istirahat için geldiği 
bu sanatoryomda dinlenmesine imkan 
yoktu. Kadmlar kendisini rahat bıra'i 
mıyorlardı. O da onları reddetmek ce
saretini gösteremiyor. Bu otelde Sihil
Jin riyaset ettiği altı kızdan mürekkep 
bir grup vardı. Bu genç kızların hepsi 
bahu ·us reisleri Ji'ritz'e aşıktılar. Gii· 
zel , .e tam yaştaki kadınlarla meşgul 
olan Fritz çocuk addettiği Sihile önce 
leri dikkat bile etmiyorsa da Sihil, ka
bili ihmal bir kimse olmadığını Fritz'e 
ispat ediyor. Birlikte kızak kayıyorlar 
\'e akşamlan dansediyorlar. Ftitz'in 
evvelce meşgul olduğu kadınlarla Si
bil'in mürebbivesi EIMnora bu hnldE'n 
memnun değiİlerdir. Eleonora Sibil'in 
validesi l\ladam Lüsi FQrst'a berveçhi 
ati telgrafı çekiyor: ''Haddi azamiye 
varan itaatsizlikten ciolayı Sibil'in ha
rekUından mes'ul olamam''. 35 yaşında 
şık ve giizel bir ıkadm olan J,üsi bu me- E.leonor Bordma1t "Great Meadow,. fUmlAde da hizrrıets:iı:inin bir konu~mıısını pen· lenir. 



Atletizm faaliyeti 
Yunan milli atletizm takımı bu a.),n 

17 ve 19 unda senenin ilk beynelmilel 
atletizm temasını Mısır atletizm milli 
takımı ile yapacaktır. Bu müsabakala
ra İspanyalı bazı atletlerin de iştiraki 
mevzuubahistir. 

Geçen sene İsviçreli atletlerin Yuna
nistana nki olan seyahatlerine muka
bele olmak üzere Yunan atletizm mlllt 
takımı 15 haziranda Lozan'a hareket 
ve mezkur şehirde 20, 21 ve 2.8 haziran 
tarihlerinde İsviçre milli atletizm ta
kımı ile karşıl~cıncaktır. 
Bir de Bulgar takımı getirttiler 

Supsenski..Sokol Bulgar takımı pa-

l zartesi günü Pire takımlanndan Ethni 
, cos ile l'e sah günü Enosis takımı ile 
ı bir maç yapacaktır. 

· ~ Balkan Kupası 
1 Balkan kupası için Bulgar ve Yugos 
lavya takımlarının 19 nisanda Belgrat· 
ta karşılaşmaları mukarrerdi. Fakat1 
son haftalarda Bulgaristan'da hüküm 
süren şiddetli kış milli takımın hazırlı
ğına mani olmuş olduğundan Bulgar 
federasyonu maçın 26 nisana tehirini 
teklif etmiş ve bu teklif Yuıosladarca 
da k&bul edilmiştir. 

1 
~ııı. 
" 'it ~de futbola merak eden kUçUk çocuklara bu hususta 
~"'''•tı "fikir vermek ve onlar1n istikbali için iyi bir futbolcu 
~- t._~1 temin etmek için tanınmıt futbolcular mektep· 
\ • ..,._ boı d•r•I vermektedirler. Resim mUstakbelin for· 

.. , ,.6 •tvln, mUdafi ve kalecllerlnl bövle bir ders esna· 
• erıror. 

Amerlkeda Kempelln kırdılı dUnya rekoru orada otomobil 
sUr'ett etrafında yeni yeni çdgınhklara yol açmaktadır. Son 
zamanlarda Amerikahlar1n en bUyUk zevki otomoblllo tayya• 
reyi yer1ttlrmakbr. Bunun için Bahr1 muhltikeblr kenanndakl 
kilometrelerce uzanan kumluklar her gUn böyle bir yarı'a 
Ahne oluror.Reslm bu '8r•nı dikkat r•r1f 1 göstermektedir-

., 
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H 1 K A Y E =-~ 

!:rinenin •arelretf 

Arjantin Aıkı 

, __ Po_u. __ H_•..._. __ _.I 
Böyle teY olur mu ? 
Beyaaltla bir muhalleblcl tlDk• 

klnı randevu evi olarak 
kull•nıhyOl'mu• 

S.k ,ana alrtım heri B'eya· 
Jfariı dii Kobradan zıtta bir muhallebici ile bir u-

f n. L 

. M.w. Jlarlt'ltuit raltti pell lrn uma - o. hayır. Hl'ni dinleyiniz. Sizin u- una me•ıuru aramda pyanı 
zıder. ·~ tf~n& •• da111a. Pttl~rdtt, J>O- s~ıliinüz rnr .hütün he!'ap)ar11111.1 da dilll.at bir ... ._ ol et•; 
ker ffütn . e•mem. fakat rulete ha~ ılı- hır deftere kaydediyorsunaz. Hu ddte- Yaptıi'rımıı tahkikata göre, bu 
rım. TaM hoi'llt ~ bir u~Jiift'I •ar. ~u ri hana 4 saal i~in Wüıt<; nrilriı ... bt'!f • 
usulle, ı~ bfri f!'1lıtklık lıır ~ernıa~ e ıfe de onu PPJjto"ya gisterlr. ·•Jşte ••tt lbahallebiei dülllriaıam rmıılden 
9. sa~ mutemadıyen . 0.> ~arsam gü?t:e ka1.andık1arımJa hu prrfantıtyı aıclım"' mahalli olarak kullanıldığım ba
yırm,1 .fr'a~ f.~nabift'rılll. :\~:\ ''!.~ di.) c bir en-akı milspite gibi gÖlteririnı, ber alan ve L--...._1 t-...ıda ceksınız kı hu hıç te k:\rJı hır ı~ d~ıl- Rıca tderf nı wı&.-yö, 1>9n• lk!alM için ılfl'Wl"...U 
fllr n ~1et taltt:\ ~l!i!ent gfi1tde 110 yapınız. başbyaa ıabıü RMftıUrlan o f1n 
fnftl kata11tbi'Ht1m. FakRt huRa nnf· - Aman t'fendim, hayatınızı kuı•hu· b · L .... t b' t 
......_ ltfHUCtk blryenin dÖtit! dine '"f'i'· nıak için bu kadarcık biı: şey kitfi ise uraya gınp ÇIKawın eı ıt e -
cHii tliltfztvlt \il lfe. et nt duyamam. 11' tt:\y hRy. ma:tlM1tı1uııt:ye, tiktea ıonra akpm üzeri de bir 
te size usulü mü so) Iİ) eceğim. Eftı• h1ô .:.: • poliı Ef. dükklna ~irenleri yı-
ıeuntM rldfrl!e ıaıbil fdiniı. Jı;rteıi •tin y111tı•d• f<arıwen. •lıwadıfı ,_~ ~ 

One. PeT olarak 10 frHk koyarsınıt. it:in oyun oyn1yamıyor ve o)·tın ~aloA· lrman tetldk efl'llt:K here Ült 
EteY ıÇtkliJ'd 8'1 o)' un 9YJ'Rmat tle)Rra larında dolaıt•> ordun. !iftrrsıu kadrJ1t kata çılma~ iatemif ve diikkin 
klJ'11rtı,. 28 rranll k()j"al'i ınız. Ettr ~·· göt'emettim. ' safıibinin mümanaafine maruz 
karM iÇ! O)'Un OY"ıtaıttaz Ve nta.Uk ftla• J)ahn ertesi gün de gözükme<!i: d 
rak 40 tnnk ~1tat8rnı~ El't.r taıan•t• {'aftfill Mllıllnaja başladı. INJtdhc• kalmıtlır. Bu sırada ha ise ma-
• 4 dfltW ~na*!z sı.yah IO fıilrtlf JCiJn d6 röıft8te7iwa, lJfwfrle••• baHille difer iki polis de ıehait, 
~rllfı ılL..; Kaybedersnb ytlrftft l•şla•ıttı•. Kndl lia4i• lltı'lytJT, cllkk.._ ht katım ~ılrtlarak 
~ vfj'a 9 bın f taftk olu!, olar ıaııt. •~ bu kadma .. dJye yardıın eUifhlH! ,,_ 
te lıabiwz. fam ı aaı Nlrta 20 lratt• ~ .... ,. C>l•Y•td••· ••ıiJetleri tilpheli 1'6r&lea iki 
u11'141a 11aJkamnız,, u-: . ._ 1, 2 • • 1..._ı_ !L1· ..,...ı......;1~ y-L-Jaam-'ır a.;t• klf ita 88Ulttm ı!Uir'JtlR l.tr k• .......-.,.neı , • ..., H)'a •• ••llıle, eyu" ııurum. ,. ~n1CK .- T • 
nan ı..,,.11., ktıtiarclı. Bit,. ••""'t saJOltaıra .,, .... te1t lladt111i ala..a &. caddedeki emafın ba mu· 
••• Mfret elerler, .,._. Ti.et .t11rıar. clıa Btr ~· ka~lfll totttaa-r hallebfci hakkında bir çok flKI· 

Bu sarı~ın kadını oyanda ta"'""" tı. Herk.es mUtemadıyen kazan~n ~ır 'Y•tt• b--L--..1--'-ları -s:.vleamekte 
tu•. Jetorrlanwrlan Mrifıf tMMlfn le- '!~uncu)a baktyertlu.. Bn ile fiil•IM ... UIUllQU& -ı 
,......_.. t~eri ·dtiş••tt, ahtlap oJ. sı_,-a~ f\asf~rı .'·~ ~ıyı~larr ile pa~ar olduğu gibi muhallebicinin po-
,. kllU'flhal• Hıtşladık. •ünl~k elb~ı Pr11"' bir .. ~t)' Jide tınfuı ıabibi biri tarafırıdan 

-.... Gaırayormw 111 dedi bir usulirıliı benııyerdu. Önündekı deftere balla ita• 
nr . 1 1 ka o:rnuyordu. Bu defterin, benim not hi~Je glrdOğli pyiuı da dff-. 

...:. E•.ı mada•· defterfl'it olduiunu girince hayretten ran etmektedir. Tahkikat netice· 
- iBilirtm. B* ·asuller jll'8 etmek 1- dona kaldım.. . ıinde burasmm hakikaten ran-

pa lffrdirdir. Ha adam 1 ~rto idi. 
- Benimki dftil nt3tla1n. llk dü~üncem gidip deft-erimi almak dew maha&li Qlarak istimal edil-
.- ()yhl dtTleT. oldn. PalUlt bu ftardetimm nett(f hd diii sabit omrsa dükkan kıpa-
- Hatır ı11adaın. 12 bin franldJIJ 2t dif1ünda ... 1\arı lı:oC'~nrn vaztyettnf boz talacaktrr. 

frank lllnawıyennn. billlesa.p.. ınanftlk içiM &DM#M. H~ heriffa briıt ...I!.- l ,. 
.- IJ9mell ın·bin frankla 289 fnutk giba tnse i ile iri enert de 'tıtrth. DUn bu hususta kenuiai e gu· 

llua.Mtiriıhitz. Birdenbire kofuMu birlıcl düa-ttll. rüıerf bir mubarririmize vali mu· 
- Eteı ıs\Cdaın ve bir milyon iki yft BAlctıM tri"ziM Mtrtşın kadıtt. Elile hen• a'fini Faalı B. demiftir lıli: 

ltfa inak.ta m. günde 2.800 frank. di8'i1ti taki, etlftıeMi l~ret etti. Çıktı'k. _ EYet, Beyatdta Ok .. ularda 
- .... Udhçede bir ajaç attıncta b'whıştak. ~ 
- Ozeri~1.lte b!r mi!Yon frank ,·ar - Anlat• miSy&. tfcdi, ıttfiftt9Slrint. muhallebic; Afi efendinin dOk-

11111 ,:..ıı;,. ı.. L .. . • DdterhlttJ iade tdenwedim. Çiinkü P~ kinına raDdevu mahalli ittihaz 
• Rrıırtr lladırt guJdii '\"e henı ~"'re pifo hoU 1181111 tecrtihe etmek 19te4i. t - . • • .. 

"8şladr. J\rtla bir Jo (rıtnk k~'U)6r \'e "'uliintiıö birai detiştirdi ... BIJMiJonm tttıfint ve e•velki gQn cOrm~ 
lır.Wlfıdr-~t . ..;. . »Hıl1 Fak«t üc ~ündür muwtaıam~n n.qhut halinde yakalananlar ol-

1" ~Jlfi"l~dl, -.h:tkl\tt;lMş af htJ" IJÜR :.Ş0 Wlf frak .... , ..... ohn d w b .o r.J.. L L- ~!1-
:rRif Y • • .. , ••iil- Dtln. k.nr ......... .. uauau aua~ .,auçr ve.-q,ucr, 

-t a~ı . daırıa a,_"' bujlnıa hantett bani\· li bin ı~~4dtk IHr ıpırbıt- •• Z.bttMta. J~.tk •ti•8"fe.. 
llladaı • .. . ta aldı .•• fşfe ... ·~ deııl mi~ n cihet Abit olwaa kMIDnl 

-: Uıtha rsma!Jadık mos;&. Pepıto \"e sarısın kadı• sapkın bir ((ÖZ kır- 1 •--~'-
lfnı salonda bekhyor. .1 . • mual'lle e Y•P••~ttr. 
... ;: o.ta· da ttarnr ... dın self,. 1i7Jeyi· ~: ~ 'öı.ı.,;'!i:ı ....,., bftt lt811tleir 4t.• lhtı-,ar bir kadın ke 

-r 111e••e,.·iniz. P~pito kaplan ıihi '!.lım... Benım. h&1dhnı kurtarm:~k dlsfnl Gldllrdft 
ki4'af ft>Jd (ena f>fr kotlldıt, ı\1talaa ıoo)'le dursun. tlsteUk kocama 90 hın 
ıli•arlacffk~ mlsyô. fraall k~sand•r•ı"rı... tkJ pnıtattfadftn Aaadm.w.armcla GMau Fıa• 

1,.,._&wtıyor•ıw. Ba .. ta• ilzt.Je '•• drkh tadcfesiade 63 No. h evde 
* * * •ti hir odada cece JtJltfk 7"ek ae der 

Ctıllta ... rr tll'lftdifhn su)Şrıt kadra "iaiz? otvan 55 yqlannda Ne6H H. "'' ..,ta _..r'll ~I Juırtd&rd• eafnı.. 11a~-11.ııt .... _ --•- d İftıİDde bir kadlft enlki upm 
,..,,. 8l9Mi- hfl: a&... ma-e ...... r • d Mt 

-. ~ chdi. llfzf naıııtl ıtnlatatalı- Masr• ...,. ... ı,or e•de 1atnıı k•I •t• tında 
•• M~*· Fakat, sfü ~nuı#ydi• T ~ 8 p iple kendini ta,,.an• aımak sure-
.. ,, ilk rttUtlntcfe hwnt "" 8tlttP*tft '""• e~a •e ran11ı anıh- tile idtitlar ~tatiştir. 
t*tMutMll. fen bit tlttifetteylm.. f.. tflit lıakenı mahkemeleri reisi Nef, .. H. 18 ~iıı ken4ini 61--
• MtElleatlt ~••tu111 ~lflbi~IM. MhJI Aau C..arte• ... ki ...a...... .• wu.n --•--Ja_,.,... ... - •et, Pepıto... kııiıllYMNil p UUl',...u ....... ...., ... 

- '1'11111•, ttte PfıJtıffo'ya 11r basla e .,,.-.;... tiitten tetmmtze Btl..,... ... re--...eee clva 
:Ai'Jıa11"*'1 ile af4attıM, ile Al'jailtfftH ,elecektir. M. Aselle &ittikte 1 u.a" JLU& c::-;::.-... ... ~~*wt 45 bht tnrrak1dl rraun .,. Betç.1'. ~ele nnda bir yanpn · 

- Ti• •flhMRMl!f.. ,.ıecek.Nrdir. lıl. AMria nhat· Bllylk Çekmecenin Anarp 
,... u.n. ..... 8tıiHll "'9 prrJtıHa 1* mlfjr dolayıtile aıua Mr ıaman· ki,a.de Mehmet enlaııı•ı• eYin· 

.... ftl• •Mtflıf •ır e.y efcla. Tıba• d·----a. ...J L ·-H a-ı • ...ıı~ ...-. .-· iMi - e -p.,... 11et•laııa f*Nt i1y. Ml'lta• tr.ı; .. vırı ra•.u)'tUlll tatil etmq ven Y_,.. '\'S.lb • .., ~.,,. v :r-

111 lf ..... ~o. Wlftf11.1o ' •• Be&,ilA ve Fruı.z JRhbo- mnclalci O.m•n ajanın evi •e ::::.=· _ wlm P•alteliaM itlWen bir ahır tamamile , ........ . 

· .- ~-,...-Hl'-_~*'" yerf. *~~~lr, ff4! ltqlay~!"-rcfw. v..- at.lrlMt onb..-ı "-t 
·~ ,._... ._ .""4 -. ....... ,.. Ltmaa•a yapadıkl çocopttun 111nplr 
•C••r de•lrllni y• ba ylacle. Mill al-

... ~--- .. 1llO AIMe11 .,,.... ...... fr•d•u ••nl-ı• ........._ __ ... _• }'Jll ... •w ..... r. :ft ..... ~lar4aa D IU •• A SUI..,__ 

.. ,. rıa111 .. ._ JJe s.ıt .. wr ,._ ~ lifna Kordan nparile çık•tfır. Çocuk 7e.tite•ler tua-.,.. •z.::r,:n•tnr. 1117~ ••hole· .. hri•iıe 150 Almaa ..,,.... fından v.nmadan kurfarılmııbr. 9lrf9n fakıyetler tı-..nı -.. 1-s..1r cı..--ı..•-- ......_ -11--ı ı-m .. ._... · -n ...... - a--.n, Bir elnayet 
annJd ilk a~I •llelerl •• ,...... .. ll•lfe m y 8ft MPr 1.....,1111 p1•lflıı6. Ddn ıeae Ka,.mpapda bir 
v .. Taklim St.cı,....... y.,. ...... ,.,., ...... ciMyet o ...... v•·· .. -

.. ....... clna• ec1Bec.lr _ ... _ _._. __.L. KHımpqada Bordo 11u .. IM 
l...a ,.. LııiL-_..l_L! • ......alSUll', ~ ..... ,. Wrleci ........ i g Le,ll HIDidlJd •T111Ut oblnll 

t .. ı• M karp l&efflYa •*•k· Watı•laıtla lludura ~- Erawumlu 25 
tir. ~ Ml ... lı9' 8'1 ıal ••••• w'· J8flarincla Talasie ile Kai1111p·· 

1 ...._.Aaadolu, 12,45 lratl ""' ... ,.,.,.,...... da Meh•et ~WfUD. lrahTlllDcle 
.. a ........ , .... ..,....,e ' Mlııldnt ...... ...,... ba oturan seyyar ı.u..-.a tamircili 
,..,. .. v ..... , ..... 16,15 t• AWdlliill ......... .. .... 
Fı I& .... ICaMa- ... •-- w'IJaı 11 llJ••• Mehmeh , ~•ftfan i .. , ...... , 
-.ı .. ,., •• lldJıel ..... Mer- leftlr•lc~lakl, ..... ,.d •• oturduldan •ada bir .tacak 

Keı ...... le 1..._ llllın•li• ....., ....... Y•· meaeleainden ka•ı• plnalf •• 
r-w- , • ., ......... ..,...... '1 .. .. 

.,......... teehlt ecfllmeldedfr.Ymhm nalrdt iki taraf Wrllllrtne lllea• etmiftir. 
Tartr.porun 29 uncu -r••• S K•.,a •..-ad• AlsclaM, bf.r 

lt•8llll çıkta olacak ve k6yllllere 1 bin lira çalda TaMiai aill mrette yar .. 
Fat150if• çıal\ş·~ verecetımiı Vtihe tefti e•Heeektft. ..,...- k8'•1fbr· Yarıh T.W.., 

hıklmde b' JaZı \'.unarı talomlarıle !l'ıb .......... 111• .. ln ..,. falc'ı mıhaftine ıelen zal>1ta me-
~ •Vlcl~~ temaslar 1ı.'U1114a crd T I 
Deyfft bnaniıı, Avrupa , , Anadolu ha· ıt. fak•Mlll ,_ -f tele• .......,, tua ıtallaa Zikir huta• 
berfftl. Mektep rnus.bakafarı. f.c-.l~i il W •lrtnt Tôkathynda •~· hntliee llalchnbmt isecle çok 
raaç!lftftıl ~ft ur~ıJAr. "e 14 ır,ıftı karıh· fm tetefl'ne bfr çay ılyafetf fe• ıeçmeden 61m0flllr. 
t\ir, S.yaba&naaaei Mub~hı J::fcndi ve Mire. receklerdir. Katil Abdullah yakalaomqbr. 

Grafoloji mtltella ... ımız ceva pnrlyor 

:!86 - Her şeyde biraz ifratını görüpj raz mağnr. alır ba!fL. •ulaitift 
ditfilln. haasfyetl ekşeriya asabiye. niyeti az ve ;etrafını istihfafa gay 
tile •ralıer tezahlr ederı1 ya,·as ''e te·I ha9S:lS, lmynli geniş, ümttleri 
enni ile iş yapan, tcnddüdü t;ok. 111u· milbalağalr, çalışmaktan zen: al~ 
ns,·is. l"'ehham, stise ,.e görünüfje ketdtl fikıi &'lbit1cri olan. k~rarlannda 
iti &arakan. kerrdme emniyeti baJunan ve- muakkiP' hirisintt. -
fakat muhitini daima istihfaf ile ı&"ÖI'· :?91 - Biraz hrrcın 4))tnağn; m •et• :ıwltf1fta,il, ftlkbin birisisini7.. rok esaıdr ~ kuvvetli kardttt 

Gayelerinfz müte,·azı olmadıF;ı gihi ~·ar. Dikkatli, muntazam.' ümitli 
ken4W.iz de mltevazı tlejilsiıtiz. ınit vt.ren. kendine de multlth'e 

m - Amelf taraflarınız t'oi KU\'YCf- fi derecede emin, çaJJ§kaııt, -p;r· 
lidir. nevamh ve müten!J\kÜ mesaini7. hakikiye >·akın. ok:umalı:taa bo 
hayatrwmn YeJrift'e" bzanc tarafrdır. menfaatini haşkaıırnın z~rarm a 
fjyJe hr şeye kolay kolay kıyınet ver· mı~ an, iş adamt kabiliyetlerine s 
91L:tiRlz. Çele •iltenzı old&tanuı v~ bili iniz. Bitaı Maj'TarstMWı. 
.._.lanllfll irade ve idaresini kabul' 292 - Etrafınım h•nwet telkin
etıilfniz ••hakkaktrr. Daima nefsiniz hassas. çalJtmatı senniyea, 
m fnapt etJMkle mümta7.lınız. Hır svsi hayabnda hırçın,. baz.an nikb 
c-a elmadıtı•ız halde iı,leriniz~e. ica~ı ıan bedbin. etrafı11a karşı daima 
lllllar lltlllhris. Sakin Jcarakterınız var \"e:;\'İ!f ve mütereddit görünen. 

288 - Çok çile çekmiş olmanın !ö;izde arzuları tntmin edilmemi..cı. az 
tetllt eftiit Wr UiüWıitik ve te\rekkül merha;ml'ti cok biristnfı. Naifk, f 
n sabır var. Bazı şeylerde ,;örlişleriniz yinınıe mi ve.dslenmesfıti M't'enl 
ttik hUIHir. HaMUİ)'ttiahi: ve mı.aki 293 - Jlsabialriz. hıtizdNlair 
ka mnc•t ota11 asabiyetinizi 11e iştıtJz. nturı" ı·aillll8fl ııeH. dikkat 
ele ne 1Nr7&t.1tııda kendi•i7.e nnr.m· YAP! lrnvvetli değildir. Ameli taraf 
mttmJŞSmndu. Şdm. rahinuıiıli~. lr"'akat1 (ena değil. Nikbinsinii. Hadiseler 
bfraz dedikod11tu 8"diğinni prüyo kıymetinden ~ok 1·tya AZ' mahlygl 
mm. \'ahşrnaınza d;t,4iyuek yok. Bit- hftkt'me eder~mir .. fsttdatfarınızr 
tfthi bittin bunlu tMiMt1arnuz olma· veUudİrMek icin okvmalt ve-11 
masandan n kazaamak ic;in btlgini~~ sa11Jarın tatbik eUjfi pretrt&m 
kısa buluamasından.tır. { (•tmeğe hazı rlaıunak lazımdır. 

288 - l§ adamı karakteriniz \o'llr. A.'l 29.l - Hasşa..'4Smız. 1''akat hu 
eak b• çok basit işler üzerindedir. 'l't-c yen ifrat derecede dejildir. 
riibeni:ı az. Çok S1kınblr yaı:ıad1ğrn1z kencline emin. ntuhitine dt itimadı 
!muhakkak. 4 •• bedbin na •ikhinsini1 .. ' calı~ma~a mtısatt. etrafrmr 
in mUtuaıı işi kabul edebilecek dere- bnh . kararlarmda ıniiteeı11ti. dik 
eede mQtenrı \·e ~üte,·ekk!l~i~iı. Hu· mu~taıam birisiniz. Görişl.friniz 
susl hayatınızda bır.u a~bumıız. seriyı. kıywnethwdrn fazta ltlkUht 

290 - Dül'üst. kendine cok emin, hi- sinir- n""1iMintz.. 

VJ\KIT. 

, l!it ' Olk .. _ r .. 1t~.Jcöprütparasımn·,._... 
görDJmeslne rafm~n Mudanya tsltefeel 

ba&all her fertten 5kuruş toprak ba 
paruı ahmyor ____ .,....,.... 

... ,. ............ 
K-.dfhdeld Fenm.nte ki~· 

b8ae e•elki rece hırsır glrmit. 
kltıbtba muhtelif maç?arda ka
undıiJ 14 kupayı çalmlfbr. Baı· 
ka birıcyc dokuomam11br. 
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c:= -~:1 ar i c i Haberler San'atileminde Şatranç meseleleri 

Yarınki konser 
j Spa Il V ada CÜmhurİyet Istanbut konservatuarı tara· Hal prenslpJert - Alman usulil tahriri 

fından şehir halkı için parasız Yazan : Muzaffer Muhitti• 
altı konser tertip edildiğini yaz· 

Halk heyecan içinde - Siyasi mı~tık. Birinci konser geçen cu· 

hk ı ı ma, ikinci konser de geçen pa· 

:;atraııçc;ılardan aldıgımrı. bazı l teakip hamleyi heı-ap etmelidir. 

ı 
nıt!ktuplıu-da. Alman U"ulü tahririnin Mbt>la iki hamlelik hir meaeled., 
it:ıhı '4' me,."elt> hallinde takip oluna- en kunetli ihtimal ilt> l.abul tdllH 
rah usullerin hn 'İ) t> i istenilmekte H hirinci hamle) i O) nadıktan ~nra ha· ma iım er serbest bırakı dı zar günü verilmiş ve büyük mu· 

1 
bazı c;ok müptedi k:ırilerimiz tarafın· ~ım aletlerini Ye yeri varsa şahını bii· 
dan da aletleı· i!' hareket usull~ri ._ o· tü_n h~r~ke.t i~timallerile oyna!1'ahdir. 

Paria, 14. - (A. A.) - iapanyo1 
\ava kkat hükfüneti naıırlann· 
ta M. indalecion M. Prieta M. 
Oıningoa Ye M. Nico'o Dolver

lbfeketlerine hareket etmiş· 
dir. 

P•riı, 14 (A.A) - Telıiz le· 
Onla ispanyaya hitap eden 

5 
• Alcala Zamora ıöyle diyor: 
illeti ıelimlarıru. Sizden, için· 

' buJunduiunuz şevk Ye heye· 
ıı arasında itidal ve vaka11nııı 
hafaza etmenizi iıterim. iıpan· 
hliyUklüğünU ispat etmelidir. 

Gdebbir ve ihtiyatkir olmakta 
•rn ediniz. Muvakkat hüku· 
ıizin iıtediiiniı yolda çah· 

taktır. Siz, icabcdenlerin mes'· 
tutulmalarını istemek hakkına 
lilcsiniı Q • ,, 

• \andan ıonra, dahiliye neza· 
;$- . İ önünde birikm"ı olan halka 

beden M. Zamora, hük<lme· 
bnton ıiyaaf mahpusların ıer· 

_t bırakılması içın telgrafla z '~rmiı oldupnu ~ylemiftir. 
. llııral de Rivera ile Dük de 
'"-tada krala refakat etmekte· 
t, 

cf. ~~anedildiğine göre, kırel fecir 
,~• ~ıırlacenin yakmında kiin 

bır limanda bir gemiye bi
~k henüı mahi -u o!mıyan bir 

e ~ b gidecektir. Kralın ailesi 
' leyin hareket edecektir. 
~ Heykeller kınhyor 
.'llıplün, 14 ( A.A ) - Cüm
tıyttçilerden mürekkep ırup· 
i <?eneral San-Jurje'nin hey· 
t 

111 
k1rm19lar n Primo de Ri-

~' C.ddeıindeki kitabeyi ıöküp 
t.11•rdır. Cümburiyetçiler, Sa
ııı~cqueı de ComposteJle kili· 

tİtı e gayet mutantan miUi bir 
ı. )•Prnıılardır. 
'll~d . 

·ı~,· tıt, 14 (A.A) - Kra!ın 
· k' tfra•Jından her huıgi biri· 
~il\ ~disine halef töstermek
~it '•dece tahtından ferağat 

~lduğu kaydedilmektedir. 
'1\ı •recan durmıyor 
cU:lckat lıOkômtt, balkonun· 
kı_ huriyct bayraiJ daJgalan
'd 0 1an dahiliye nezareti bi· 
ır ' l'becJiı halinde toplan

\~'-· Bu içtima cümburiyetin 
L't:t .. e~rniyet tekli vermittir. 
i'lb't bınaaınm önünde top· 
~ lGtJ olın kesif halh tabakası 
ı_; ~l G nıUnaka"tı imklnıız 
'11.._~t' '<>kınuıtur. NUmayiıci· 
ııı.~dlbılcııun bağırmakta ve 
S"c ele; bayraklan nlıyarak ,..,)t. 

• ti terennüm etmek· 

\ ~~-,..,.,. dU,Uyor 
~aı1' 14 (A.A) - ispanya· 

•on hadiseler iıpanyol 
biııolunur derecede 

~ •~ebep olmuıtur. Dtın 
•~ darı zaman bir incriliz 

• ~ Pe •· ~ Çeta ediyorken akıam 
•9s ~r._ kapanacağı sırada 

Çet. L 
lot,. Y• çı.mıthr. 

~ t el• halkın sevinç 
"'ttgı •••hUrlerl 

b:~· 14 (A.A) - Bars6-
ti .. tun 
lldt •okak ve caddeleri 
a... tUnıh . b . 
'ti ~e h urıyet ayrakları 
~ illa tp bir ağızdan mar
~lk d 'lını ıCSyliyen kesif 
~~ d~... •lraıı ile dolup tat· 

"ı ~t, 14 -
dab (A.A.) -Leon· 

h~ttab11:. bir çok ıehırlerde· 
~" b 'Yet ;ıa d'I . t• oı· M c ı mıt ır. 

ıa t•r f 
• ından yaralanan 

bir nümayifçi bugün ölmü,tür. 

K ... hn fe ... gatlndan ~onra 

Londra, 15 (A.A) - iıpanya· 
nıa Londra sefiri Marki Mer
ry Del Vıl'ın ispanya haricıye 
nezaretine iıtif aaını kablo ile 
bildirdiğine dair verilen haberler 
bupn :ıpanya 'nm Londra sefa
rethanesinde teyit edilmiştir. 

Madrit'ten bildirildiğine göre, 
kralın hareketinden evvel saray· 
da müheyyiç bir manzara hasıl 
olmuıtur. Kral, orada hazır bu
lunanlara "Vicdanım müıterih 
olarak ayrıhyorum,, demiş ve te· 
essürünün şiddetinden son sö~
Jerini bitirememiştir. 

Kraliçe ile çocuklar1 ıimendi
ferle ir6n 'a gitmişlerdir. 

K ... llçe Fransaya gidiyor. 
Madrit, 15 ( A.A ) - ispanya 

kraJiçHi ile kızları bu 1abah 
Fransaya gitmek 6ıere Madritten 
aynlmıt1ardır. 
Mahbuslar serbest bırakaldı 

Baraelon, 15 (A.A) - Birkaç 
bin kiti bapjshanenin önünde 
toplanarak mnkufların sahveril· 
mesini istemitlerdir. Hapiıbane 

müdürü kan dökülmesine mahal 
vermemek için mahbuılım ser
best bırakmağa mecbur olmuttur. 

Altı mitralyozla ateş 
edecek bir tayyare! 

NeYyork, 14 (A.A) - HeraJd 
Tribun gazetesi Nevpersey htı· 
kumeti dahilinde bulunan Peter· 
borough ıehrinde tek satıhlı yeni 
bir tayyarenin muvaffakiyetli bir 
surette tfcrübeleri yapıldığını 

haber nrmektedir. 

F okker sisteminde olan ve 
''havada uçan bir istihkam,,1 an· 
dıran bu tayyarenın bir tek ka· • 
nadı Yardır. Bu "anadın üstüne 

tayyare hücum vaziyeti alır al
maz kendi kend ne hareket eden 
bir kontrol tertibatı vasıtasile 

hep birden ateı açabilecek su
rette alta mitralyöt ytrleştirilmiş
tir. 

Bu tayyare iki kişi alacak ve 
bir çeyrek tonluk bombalar ta
fıyabilecek ıekil ve kuvvette 
olarak yapılmıştır. 

Parlste yangın 

Pariı, 14 (A.A) - Clichy ma
hallesinde bugün akşama doiru 
~et ıiddelti bir yanrın olmut

tur. Bir benzin deposu tulutmuı, 
birçok büyük binalar, erzak am
barları, ıümrük dairui, devlet 
demiryollara levazım idareıi ya· 
nıp harap bir hale gelmiıtir. 

Atetin bir kömür 'H odun 
deposunu da sarması üzerine ci· 
Yardaki ahali evlerini botaltma· 
ğa mecbur kalmıılardır. 

inzıbatı muhafazaya memur 
olanlara takviye için as'<er ietİ· 

rilmiıtir. Saat ·on dörtte daha 
bqka benzin depolarmın da ateı 

almaıı etfaiyenin gayretini ve 
11rfcttiği mesaiyi pek çok güç· 
Jeıtirmiıtir. Pariı etfaiye kışlaJa
nndaki bütün efrat yangın yeri· 
ne ıelmitlerdir. Yangın hila de
vam etmektedir. 

Zarar ve basar miktarının mil· 
yonlara baliğ olduğu ıanuedil

mtktedir. 
ŞlmalT Amerika ecnebi ı,çileri 

kabul etmiyor 

Boıton, 14 -(A.A.) - Hükü-

vaHakıyct kazanmıştı. Geçen 
konserlere şehrimizde bulunan 
Romen ve Çek seyyahları da 
çağırılmıştı Üçüncü konser yarın 
saat on üç buçukta Tcpebaşı ti· 
yatrosunda verilecektir. Şehr.· 
rnize gelmiş olan Yunan darül
fünunluları da bu konsere rlavet 
edilmişlerdir. lstanbuldaki resmi 
ve hususi birçok mekteplerin ta· 
)ebesi de bu sıra konserlere kı· 
sım kısım çağınlmaktadırlar. Al· 
tıncı konserin hitamında 3500 
talebe bu konserleri dinlemiş 
olacaktır. Muhtelif içtimai teşek
küllere mensup kimseler de grup 
grup konserlere çağırılmaktadır· 
lu. 

ı 
rul~ıal.tadır. ~ız ba~lan~ı~ mnhı:retm· E~u ıkıncı kış n~ mat hamlesm~ ml· 
ckkı makalemude aletlenn nasıl oyna· nı olmuyon;a mesele halledilmı~ de-

l 
dıklarını pek kı:sa<"a anlatmı::-hk. Fa-· mektir. Kezalik üç hamlelik bir mest· 
kat e;;erimizin her ~e:ri bil etraf ihtha lede de birinci hamleden. onra en kuY i edeceğini \'adettiğimiz cihetle .• atranç Yetli ihtimalle kabul edilen ikinci hAJl!
hE'H'lilerinin bu arzularını dn yapmct· leyi oynamalı ve hasım aletlerinin bü-
ğa karar \erdik. tün nlUhtemel hareketlerini )apmahdır 

Alman u~ulü tahril'i: · üçüncü ki~ mat hamıe. ... ine mani nl· 
Soldan itiharen haneler (a. h. r. d, muyorsa mesele halledilmis olur. , 

e, f. g. h) harflerile isimlcnir ,.e her ha X - Bir meselenin en gidi hamltle 
ne amudi ekiz haneden mürekkep .. ü re H en faydasız gibi görülen hareket 

! tunda sel,i7.e kadar numaralanıı·. al, lere istiant ettiğini unutmamalıdır. 
a:!. a:;, aı. a:>. ali. :ı7. a~ ~ilıi. Yani sıra XI - Meaelelerde hemen her al• 

1 numaı-aları ) alnı1. h.eyazl:urn ,·azi) eti- itin feda edilebileceğini hegba katmalı 
jnt' göre a~ağıdan yul\ar!y~dır. ~iy::hı.ar d ı r: 
ı da hu numaralara ta hıdır. Mesela ılk Xll-Hasım şahını tok ~erheftt bru· 

1
, tı•rtipte si~·ahlann ~ahı (e :-) dedir. ,.e ,kacak \e :ı~fa dü ürecek hamleleri her 
ziri (d 1') dedir. Beyazların şahı (c l} şeyden enel tetkik ederek ihtimaller
de veziri de (d 1) dedir. Umumiyetle drn çıkarmalıdır. 

Cemal Reşit B. 
Dünkii gazetelerden biri Hu· 

dadat Şakir H. min Glorya ıi· 
nemasında milletler şarkısını ve 
"Euğün ayın andördü,, isimli 
türküyü söyliyeceğini, bu tür· 
küoün bestekarı Cemal Rerit 

piyadeler iizerlerinde bulunduktan a· XJII - Mesele halli, çok sakin zama 
Jetin i.;;mini değil hanenin ismini taşır nınıza bırakınız ve canınız ıkıldıiı za 
!ar. :'\1eselfl :,ah piyadesi (e 2) dir. Ye man bedbin olmamak için· ba~h zama 
zir atı piyade i (h 2) dir. Aletlrde kcıı nn tehir ediniz. Bundan onraki mıkal 
di remizlerinden haska hane i~mini a- elerimizde gerek oyun sonlarında, ır•
lırlar. l\te ela: • lrek~e ortalarda, açı,.Jarda tetkik edMe 

Bir \·aziyeti Farnı-;ıı tarzı tahririne ıiimiz, pren!l!iplerden de mesele halli· 
göre ,.e mukabilinde Alman tahrir tar ne yarayanlar olacaktır. 
zına göre te.,hit edelim: Mesele halli usulleri nihayet ınli· 
Hera:ıar Pnın ·ız Hey~ılar Alman mare~e ) apıla yapıla kendi kendine de 

Rı D [Kd7) Rd7 tecelli eder. Biz en basit -ve en amelf 
FSCD [LbS] Fb~ kaidelerini yaıdık teferruJtta l'irme· 
P7CD . (Lh7] Pb7 dik. 

Siyahlar ( Fran ız) Sıyahlar (Alman) Aletlerin hareketlerini releeek ma-
8.yin gazetemize t~lefon ederek 
böyle bir taahhüde girmediğinin 
yazılmasını istemiştir. Cemal 
Reşit B. Hudadat Şakir Hamm 
da kabül ettiği takdirde kendi· 
sile birlikte bu şarkıyı davetli· 
lere mahsus parasız bir konser 
ce çalmak fıkrindedir. 

R6FR [Kf:l) Rf:l kalemizde yazacağız. 
C2FR [Sf7) Cf7 
P6TR [Bh3] Ph:l ( 
PGTD [Ph:l) Pa:~ 

Riimuznt aşağı yukarı aynidir. YaJ
nı:t. biz tarzı tahririmizde daha basit 

VI 

şekli ihtiyar ettik. . . 
Mc ele hallinde ta\:"İyelerımız: 

-Kambiyo borsasında: 

Me:-ele, muayyen hamle ile halli 
matlup \'aziyettir. Bu nziyetin oyu!' 
csna~ında geldiğini kabul et~ek ~ekıl 
iki onıncunun kunetine göre deği~ebi 
lir )ani mc.;;t•la bir yanlış oyunla üç 
hamlelik bir mat iki hamlede \:eya hir 

lslAhat mevzuu hamlede olabilir \.·e yine bir yanlı~ O· 

b h 
yunla iiC'. haml('de yapılması kabil olan 

a s değildir mat dört \'eya hundan fa7.la hamlelere 
Kambiyo borsasında bazı isli· "ebep olabilir. 

Halbuki ,me~ele, münha ıran bildiri-
hat yapılacağı teklindeki haber· len hamle adedince hallolunur. 
ler üzerine borsa l<omiser vekili l\t('sele halli, ~atran~ta en gizli ,-aziyet 

d B 
teri bulmak icin <·ok güzel ,.e eğlence-

A il · demiştir ki: li bir çalısma· tarzıdır. hi me ele hııl-

Siyahlar ( 3 ılıtt ) 

Beyazlar ( 7 alet ) 

- Paramızın istikrarını temin ledehilen iyi Yaıiyetler hazırhyabilir. 
. . ı dbf 1 . h r Fazla mümaı·ese olma:-.ına rağmen me· Beyazlar iki hamlede mat 
ıçm a ınan te. r erın eye 1 .;;ele hallinde endemirde nazarr dikka eder. 
umumiyesinde, konsorsiyom ve te alınacnk pren!'ipler konabilir: 
mürakabe faa liyetinde tam bir 1 - Me~eleleriıı ekı;eriya ilk hamle-
. b d B k i ki;; ile ha~lama7.. Bazan birinci 
ısa et vııır ır. u vaziyet ar· hamle!<oi bir ki~ H ikinci ,.e}a fü;ün· 

Beyazların tatları: Şalı, vezir, 
iki at, kale, iki piyade. 

şısmda :s'ahat menuu bahsola· cü hamlesi h<'r hangi bir hazırlık h2lnı· 
maı. Esasen borsa ve kambiyo lesi olabilir. Fakat kiş ile başhyan 

mesele. kaı· hamlelikse bir hamleıııi hal 
muamelitını kifi derecede tan· leclilmis olduğuna göre pek kunetli V inci 

Siyahların tııları: Şalt, fil, 
piyade. 

zim eden mevzuatı kanuniye mev bir meıı;ele halinde değildir. Birinci 
meselenin sureti halli: 

ikinci üçüncü hamle 
cuttur. Bunların tatbikinde ayni l\fahaza meseleyi haıtederken bu 

mziyet. olmıyııhilir diye, ihmal edilme D6CR 1> a.lır P. C 
teşeloil<üller devam edecektir. melidir. "j'i'3'1=· 

O 1. 7T ~iş 
P. 4 F 

Borsa komiser vekili Abdül· il - l\fes'ele umumivetle bel'atların r f1 l ! 
siyahları mat etmesi e. ... a~ına gÖre hazır -

mıt 

D 1. 7T Kis 
kadir B. in vazifesine nihayet lnnrr. Bunun sehebi pek ku·n:etli bir 1 F. ne oynarsa 
verildiği doğı u değildir. Kendisi es:L-.;a istinat rtmez. tık hamle beyıtz· n fı T Kit 

mat 

maliye vek!leti tarafından tütün lara ait olduğu cihetle beyazlar mtim· P~ ma.t 
. b. .. k' ı · v. t . d"l 1taz hir renk trlakki olunur Ye bu iti- n. h F. n. o s c Kit 
m ısarı mura ıp ıgıne ayın e ı - barla me"('lelcr h·ahların l'llevhine R4T" l 
m1ştir. tanzim edilir. Fakat fantezi mesile 

1
)a ;>~ o~nar~~. D 3 ~!t Ku 

ı1111111111m11111111111111ıııuııııııı111 11111111111111111 pılmakta 'e hazan yine hamle beyaz ar itG"'9ı· 
· A 'k d k" · · I . da olmasına rağml'n müteakip hanı le· ~ ne o~ ııaru mat 

metın merı a a 1 ışsız erın •inde muavvcn adet hamle ile .;;iyahla· D 1. C'. D. D. mat eder 
menfaatini korumak için ecnebi rın mat et-~e--i esasına. nöre de me!;e)e ~!· r> .., ı • ı ı J ne oynar<• 
işçileri memleket haricine çıkar· tertip olunmaktadll'. 

• · f · t. B d 111 - En fazla mesele 2, :ı . ..ı hamle 
maR'a matu sıyase ı oston a lik olanlardır. Ve her mesele, son 
ve Gloncester de kuvvetli bir· hiş mat hamlesi rıkarılmak ~artile hal
mubalefet hareketi uyandırm t ili matlup hamle ~adedinden bir n~k~ı~ 

ış ar. dır rnni üc hamlelik bir me::.elenın ıkı 
Yeni iskoçralı iki yüz . balıkçı ı evve"l~i .ve ' ~a~1 a fa7.la hirinci hamll:si 
Gloncester e kabul edılmemit· I en nrnhımm1dır. 
l d . iV - ::\le~elelerde mutlaka her ale· 
er ır. tin \azife~i yoktur. Ekseriya lüıum~uz 

Nikaraguada isyan alrtler konuı-. 

Beyazlar1n birinci bamleıi 

D 6 C R türk yaıııına r6re 
V 6 AŞ dir. 

[1] Ayni hamleyi Ye ·~ 1 
hamleyi gösterir. 

(2) Fena hamleyi ıöst•rir. 
= - == . _J 

\" - .Mat. \'alnıı saha matuf haı·e-
Ncvyork, 14 (A.A) - Nika- ı,et olacağına ~·e meselede e as alet ke· Piyasada : 

ugua asilerinin reisi Sandinonun ~i"i ve,·a \'eni bir hazırlama hareketlri 
350 kişi ile birlikte! Puertocabe· ~lamı).ar;ğına göre en elt>mirde ha-.ım 

. ahının nrrelerc o~ nıyahil('ceğinin te~
zas şehrine doğru ilerlemekte b. ·ı· ı · ı ı ı azımc :r. 
olduğu söy!enmektedir. \"I - lc:ıhında -;;ahın da bir alet gibi 

isyan sahasından karıp kur· vazife g-örrliiğiinii 11nutman111lıdır. 
-ı Vll - Kendi ~ahına hasmın ki· 

tulmagv a muvaffak olan bir Ame i•ıi mümkiin ı,ıJ:\ciık Ye mahiveti itiha ' . 
rikalı dükkan ve mağazalara rilc bo..; olac:ık hamlelerini e\'YeHi tef· 

l<il, ecllp ihtimallerden tenzil dmeli· 
yapılan lıiicumlar esnasında s ivil clir. 
aha iden altı kiş:nin asiler tara· \· 111 - IJa.,.ım ~ahın ornaması miim· 
f d d ld kiiıı olan .\erlerin tÜtulması ira. ı> ın an öl ürülmüş o uö-unu - h 1 -" ederefrine o·öre mesP.lelerde u 1Ş· 
söylem· şt r. !eri görecek"' a letlel'in ha rel•etlerini t~t 

Bahri mutahassıslar 1 kil. ve hun lan ela ihtimallerden tenzıl 
Londra, 14 (A.A) - Fransız· fl lmelidir. 1 tX _ Hasım aletJeriı~in azam_i St>) rü 

Italyan ve lngiliz bahri mutahas lı ıneJ,et miktarını tetkık etmelı ,.e yapı 
ııslar yarın sabah yeniden hari lan birinci hamlenin hazırladığı mat 
. _. ,·aziHtini ihl3l edip etmiyecei'ine hak·ı' 

cıye ne1areti binasmrıa top.amı mal;dır. F,ğer ihlal etmiyor a bu ihti· 
caklardır. j mali en kuHetlU telakki Pderı-k ntÜ· 

Ru• fasulyaları, yerli fasuly•· 
. lara rekabet edetnlyor • 

Ruslar son 2amanlarda mem· 
leketimize aı miktarda fasulya 
ihra<"ına başlamışlardır. 

Rus fasulyalarının yerli mal
lara rekabet edemiyeceği anla
şılmaktadır. Çünkü verli fa~ulya 
fiyatları çok dütüktür. ince fa· 
.sulyalar toptan okkası 1 O kurup 
kadar aablmaktadır. 

Halbuki Sovyet faaulyalan pa· 
halı satıldığı gibi piyasada raf· 
bet de bulamamıştır. Bu fHulya-. 
lar iri tant"li vr:. lezı•tıiadir. 
Kilosu 25 l.ur uştur. 
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ı _____________ l\1 __ a_h_k __ e_ın_e ___ v __ e ___ ic_r_a ___ i_ıa_-_n_ıa __ rı ____________ ~\ 
lsranbul 4 üncü icra memurlur;undan · 

Tamamı (650) lira ktymetı 
muhammeneli Kar gümriikte Der
viş Ali mahaJlesinin Kürtağa 

çeşmesi sokağmda atik 18 mii
kerrer cedit 7 numaralı maa 
bahçe hanenin dörtte 3 hissc5İ. 

21-5-931 ttırihine müsadif per
şembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar Jstanbul 4 iincli icra mc
murlu~unda hisseye musip luy
metı muhan.meneyi bulduğu tak
dirde en ziyade artlıranın iite· 
rin:lc bırakılacak tır. Satış şart
namesi 9-5-93 J tarihinde divan-

haneye talik cdı1ecektir. Arttır
mıya iştirak ıçin qo 7 teminat 
laıımdır. 

H kları ta pu sicililc sabit ol
mıyan ipotek alacak 'tlarile diğer 
alakadaranın ve irtifak hak sa
hiplerinin bu haklarını ve husu
sile fa iz ve masa rife daır olan 

iddıalannı ilan tsrihinden ıtiba· 

ren 20 gün içinde evrakı müs· 
bitelerile bildirmeleri la:ıamdır. 

Aksi halde hakları tapu sicili 
ile sabit olmayanlar salış bede
linin paylaşmasından hariç ka· 
hrlar Alakadarların icra ve iflas 
ltanununun 119 uncu maddesine 
göre tevfiki hareket etmeleri 
lüzumu ve miiterakim vergi, 
belediye, vakıf icaresi miişteriye 
aıttir. Daha fazl malümat almak 
isüyenlerin 930-294 dosya nu
marasile memuriyetimi1c müraca
atl=!rı ilan o'unur. 

l\:ıdıko' lı..incı u h hu uk mshkcıncıindcn: 
Kendisine vası tıı\ ni l\adıkO\ nuhı·· 

rnemurlugundan ı{ur olunan 1 O 'a~ında 
\e kim•e i;; bulrn:ın küı;u '\ıızmi~ cntn 
müamel~tı medeni\ c ini ıfa ve onu temsıl· 
itmek uzıe anılıj!;ı acı hadem o mani)C· 
mah3\leı;ınde mukıın ( eomllc hanım \rı~i 

ıa~in olunduıı-u \e taıihı ilAndnn itibaren· 
ım gUn zarııntla a'~kJdaranın ıtirnz edebi'e· 
l·ekleri l'adı kO\ :-. ikincı 11. mahkeme· 
~inden ılı\n olunur. 

!\ lcrkeı acenta~ı Cnlatı I" öprü h:ı~ 

B. 2362 ~ııhe acenta-ı ..;irkedcl 
luhürdnı zade ham 2 ~-4 

lra~zon i~incı P. 
( ANKARA ) ~apuru 16 

Ni an Perşembe akşamı Gala

tadan lnebolu, Sinop, Samsun. 

Ünye, Fatsa, ~rdu, Giresun, 

Tr bz:on, Ri:ıe, Hopaya 

kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Tirebolu Giresun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

lnebolu, Zonguldağa uğrı

yacaktır. 

::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::: ::: ::: : ::: :::: ::: ::: :: 

f! .... adık Z:ıdc biraderleı· li 
:: ı: 

:: v:ı rıııl'ları H :: :ı •. ı· 

fi Karadeniz i~ 
ıi ı: : 1 . :c i Muntazam ve .. ıik~ tıo~Lası :i 
• h 

ı SAKARYA i~ 
ii 

v';f;::: 19 ~azar gü;:m~k- !.!:.: 

1 Sirkeci rıhtımından hareket- .. 
:' 

ıi le ( Zonguldak, lnebo!u, A- i~ 
&: 

1 
yancık,Samsun, Ordu, Giresun :a 

Trabzon, Rize) ye azimet ve ~i 
avdet edecektir. =i 

Tafsilat için Sirkecide li 
1 Meymenet hanı altında acen· H 

1 
teliğe mür3caat-. Telefon H 
lstanbul 2145. g .. 

::x: ::a :::: :::::::: ::: :: :: : :: : :: : : : :: : : : : : ::::: :ı::uı: ii 

l kiıdar da: l< tanhul 1.1 ıncı icnı :\1·· 
ınurluğuııdaıı · 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer ya· 
zıhaneye mahsus bir kanape ik i 
koltuk maroken ve port manto 
ve cıgara masası ve saire 19-4-931 
tarihine mtisadif pazar gunu 
saat 1 O dan 11 re kadar Sirkeci· 
de Kadıasker hanı öniinde açık 
artırma suretıle satılacağından 

talıp olanla· ın yevmı mezl<urda 
mahallinde hazır bulunacak me· 
mura müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

'mgAI hukuk hd ım l~ındcn: 
Yen.cami mahallesinden Cemi

le hanımın B ths vilayeti askerlik 
dairesi şube reisi Ahmet Sedat 
B. aleyhıne ikame eylediği na
faka davasından dolayı müddei 
aleyh rnumaileyhin ikametgahı· 
nın mechuliyetin~ binaen hakkın· 
daki davetiye ilanen tebliğ ve 
ademicabetine binaen hakkında 
gıyap kararı ittihaz edilerek mu
hakeme 4-5-931 puartesi saat 
10 a talikedilmio olduğundan ta· 
rihi illndan itibaren beş gün 
zarfında müddeialeyhin itiraz 
ederek muhakemede bulunmadı· 
ğı takdirde müddeiyenin der· 
meyan eylediği vakıalara kabu. 
etmiı addolunacağı ilan olunur. 

ı•tanbul 4 uncu kra memurluıtundan. 

Tamına 300,000 lira kıymet 
takdir edilen Katırcı oğlu hanının 
Mahmutpaşa da Servidaye hnhın 
mahallesinin Aşır efendi kütüp· 
hanesi ve Hoca hnnı sokağında 
cedit 67-69 71 71· 1 ve 73 73-1, 
75 Ha 82 • 83 ila 36 - 38. 40 - 42 
No. lı bodurum ve dükldinlara 
miiştemil nısıf çualdız. tatlı suyu 
havı mez.kOr banın dörtte bir 
hiaseısi 16 mayıs931 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul 4 üncU icra 
memurluğunda satılacaktır. Bi 
rinc:i artırmada en ziyade yetmiş 
c;ekiz. bin elli liraya talip çık

nııştır. Artırma ikincidir. En zi
•ade artıranın üzerinde l.ıırakı-
acaktır. Satış şartnamesi 4 mayıs 

131 tarihinde divanhaneye talik 
dilecektir. 

Ve yine Kadıköyünde Tu 1acı 
oaşı mahallesinin Yaverağa so
.:ağında cedit 32,34 atik 6, 7, 8 

o.Ju bağ müstakil harem ve 
selamlık vesaireyi havi kö,kün 
tamamı altmış üç bin yedi yüz 
on lira altmış bir kuruıtur . Ve 
tamamı satılacaktır. 21 - Mayıs-
931 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Istanbul 4 ün,cü icra memurlu
ğunda birinci arttırması yapıla

caktır. Şartnamesi 9 -Mayıs -931 
tarihinde divanhaneye talile edi
lecektir. Arttırmalara İf tirak 
için yüzde bef pey akçası la
zımdır. 

Hakları tapu sicilile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile di
ğer alikadaramn ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarım ilan tari~inden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerilc bildirmeleri Hizam· 
dır. Aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmayanlar satış be· 
delinin paylaşma!!ından hariç ka· 
lırlar. Alakadarların icra ve iflas 
kanun\Jnun 119 uncu maddesine 
göre tevfiki hareket etmeleri 
lüzumu ve milterakim vttgi, be
lediye vakıf icaresi müşteriye 

aittir. Daha fazla malümat al
mak istiyenlerin 930 - 45 dosya 
numarasile memuriyetimiz.c mü· 
racaatlara ilin olunur. 

eğe 
a la 

Ban asından 
UMBARA Alınız 

Gelecek Sene Çocuk Hafta
sında Çocuğunuzun da 
Birikmiş Bır Çok Parası Olur 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

Mübayaa edileceği cvve!ce ilan olunan mualecatın nevi ve 
miktarları ahiren değiştirilmiştir. Yeni listeler üz.erinden 20-4-931 
pazartesi günü saat 1 l de 150 liralık teminat mektubunu havi 
kapalı zarfla münakasa yapahıcakbr. 

Talipler yeni listeleri hergün Galatada mübayaat komisyo
nunda görebilirler. (774) 

Elektirik tesisatı münakasası 
Asma fidanlıkları müdüriyetinden: 
Göıtepe asma fidanlığında yapılmasına lüzum görülen elekti

rik tesisata 25 Nisan 931 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
14 te ihalesi icra edilmek üz:ere münakasaya konmuştur. Talip 
olanların keşif ve şartnamesini görmek için hergün ve milnaka
saya iştirak için de yevmi ihalede müessesata iktısadiye mübayaat 
komisyonuna (defterdarhk binasmda) müracaatları. 

lstanbul hilaliahmer merke-
zinden: 

931 kongresi 24 nisan 931 cuma günü saa~ 14 te Darülfünun 
konferans sa onunda aktedileceğindcn azayı kiramın nidat mak
buzlarını hamilen teşrifleri rica olunur. (750) 

V AKIT' ın takvimi 

Pe rş mbe 
16 Nüan 951 

Zilknde 

1349 
Bu ~cceki A\ 

Günesin do u~u · 5.21 Hatışı : t 8.4q 
==================:======~ 

Namaz vakitleri 
~abah Oile lktnd• f,kıam Yatoı m••" 

a S3 u.14 ıs s~ ıs '4S 20,24 a.ss 

- BORSA 

t" •n- 'yö 

1 lngiliz lirası Kr. 
.. T.I. mukabili Dolar .... 
. .. ... .... 

.... 

f'ranl< 
ı,,ret 

Belııa 
Orabm 

Is t"rank 
1.eu 
Florin 
Kuron 
~lllnr 
l'ezeıa 

Mark 
Zloti 
Penıö 

2o Lcv Kuru$ 
ı TOrk llra5ı Olou 

<.:crrnncç Kuru. 

Nokut 

ı lsteılln (lnglllaı 
ı ı>olar (Amerika) 

ıo Frank [Fransız 
!O Ureı [ita!) a 
O Frank l!elçlkaJ 
~O Drahmi (YunaoJ 
ıo Frank [lsı'lçreJ 8~ 
ıo Leva Rıılı:ar l :ı ı 

ı ~ lorln [Felemenk] 8~ 
ıo Kurou {Çekoslovak] l~i 

Şıhn ~ Aı·usturya) 31 
ı Peıeta il paoya] 
ı RayşmarHAlınaoya] 

ı 7.lotl Lehistan 
l l:'cogo l\lacarlstao 

ıo Ley [Roınanya] 
20 Dinar YugoslovyaJ 

ı Çc\•oneç Seı·yet 

.Altın 

Mecidiye 
R:ınlcooot 

Borsa 
harici 

o Bu maca 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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..... Büyük Isl8m tarihi"" 
Asn Saadet - Sadrı İsltlm 

;\ • 4 bin sayfa 9 cilttir. eski harflarladır. 
Yazan: Islam akademisi. - T erccme e.ien: Omer Rıza Bf. 

Fiyab: Beı ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. 

Posta ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 
Bedelini bir defada veremiyenler taksitle de verebilirler. 

... ~Neşreden: Asarı ilmiye kütüphanesi ~ .. 
Usküdar malmüdürlüğü 

Ki rrı:ık tiiı ii11 <le posu. .\ unı:wası ~ Daha k soka~ı 
Humi . lehmetpn~n mahallesi Ü~kiidnr zPnıin kntındn 
IJiiyiik hir ~ofa, b rirıci ve ikinci karında büyiik bir· 
alon, iicüncft kaua daraeadır. icar ıııiiddeti Hftl,fı-

• • 
nıetirı cliledı~i anda rahlıye edıl nıek .,artıJe Llir se11e-
dir. Mah ye nıuh:ımnıerı 40 lira icar bedeli nıahhemalı 
\'erılecrktiı·. ftiüzayedeyc iştirak edeceklerden yüzde 
7 ,5 pey ak~ası alıııucaktır. İt·ar muanıcl(\ i 26-4-931 
J>azar f{iinii saat t.5 te ü ... k üdar mal ıııiidfirlfığünde 
alc11i .ııiizaycJc usul ile yaprlac ıkt1r. (it) 

• .. Jt •• 
Usküdar malmüdürlüğü 

Kıraltk f!\' •• ·unıara ı 21-n Ti\atro Lokaüı icailiv() . . .; 

mahallesi ÜE"kiidar. zemın kat hoılrum, hıf'iuci ~aL 
Lir oda. hir lıeh), lıir mut halı. ikiucı kat iif; o.ta, hır 
yüklii~ hir imi~, fictincii kat ıki hfi\'iik otla, bir ufak . . 
saııdık oda::;ıdır. nrruııuııda hır rıııldaı· halıepsilt1 

" 
rııutha~uıda s~n·rı.P 'e halıcesiııtle k u nısu vardır. 
Etrafıı;111 11.eyclanlık kalması h;•~elıilc ııez.,·ı·tıti ~:1mı1Pvi 
lıaizdir. İcar" ıııiitldPtİ lıiikt'ııııetin dilt'di~ı anda whliyc . . 
edilme~ "'tıl'lilc lı.ı· ~erıetlır. Malıı\'c ıımlıaııımeıı on 
lira İ<1ar hed .. lı rııahhcnrnlı vN·d~rrkıir. \Hiza' edc,·c . 
iştırak Pde,•cklenlcn yiizde 7,5 pey ak<;PSİ alırıa-
(·;ıktır. İcar 11ıuanıele;;;j 26-4· 931 Pa1A11· gııı.u 
saat 1.1 te r~kiitl:ır rııaluıiidiırliiğürıcle :ıleııi nıiizayecle 

11liJc ·Hpılacakttr. H.) 

Koca :. f i \1 i iti y c ti r ) a i 111 i I"'~ n c ii n ı e ıı i 
lliva etinden~ 

iznıit - Karamürsel - Yalova yolunun izmit meb'deinden itcba
~n köprü dahil olduğu halde b.r kısım ıose inşaatı 66108 lira 

kuruşluk keşfi ve şartnamesi mucibince Mayısın 6 ana Çar· 
lilrnba günü saat on bqte ihale edilmek üu~ kapalı zarf usuli
~ nıUnakasaya konulduğundan talip olanların yüzde yedi buçuk 
01•betinde teminat mektubu ve ehliyet vesikalarile mezkur tari· 
he kadar Kocaeli vilayetine ve şartnamesini görmek ve tafsillt 
•lınak istiyenlerin Kocaeli baş mühendisliğine müracaatları (539) ...____ _______________________________ ~~----------~ 

istanbul 
lüğünden: 

Baytar müdür-

f1S·nisan·931 tarihinden bilitibar Vilayet aygır deposunca 
~I _:1da başlanacağından kısraklannı meccanen çektirmek isti yen 
~kadarlann atideki istadyonlara müracaatları ilin olunur. 
Btanbul: Sultanahmette aygır deposunda: 
O ak~~köy: J:f •l.ka.lı ziraat mektebinde . 

Ş.skudar: Selımıycde Yüksekbaytar mektebinde 
dede: 

Çatalca: 
Silivri. 
Yalov~: 

Kazalarında ııfat 
lıtasyonl~nnda. 

lstanbul gümrükleri baş mü
dürlüğünden: 
biat}~Grnrük muhafaza memurları için mübayaası mukarrer el
tt\tttıi kurnqın kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu ve 

l'.ı~lln~kasanın 25-4-931 Cumartesi günüdür. 
~Uda 11_!>lerın bu baptaki şartnamelerle kuma~ nümunesini Baş
't sn~ ukteki mübayaat komisyonuna müracaatla görebilecekleri 
Cfıt k na~aaa ifinü saat J 4 te evrakı lazım eyi müstaıhaben mez· 

ornısyona gelmeleri ilAn olunur. 

Aıı r·Pazarlıkla tamirat 
M~~:et rne~t.ebi ~Udürlüğündcn: 

tllldan t ~ dahılınde ıcrası zaruri tamirat pazarlıkla yaptınlaca
ııı.,kttpt alıp .. olanlann 20 Nısan 931 pazartesi günü saat 14 te 

c rnuteşekkil komiıyonumuıa müracaatları. (770) 

Müs baka ilanı 
Balkan Bırliği cemiyetinden: 

Balkan konferansının Selaniktc içtima eden üçüncü Konsey 
mukarrerah cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin 
iktısadi münasebetlerile bu münasebetlerin inkişafına ait en uy
gun tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılma· 
sı için bir müsabaka açıJmııtır. 

Altı Balkan memleketinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulga
ristan, Romaya,Yugoslavya ve Yunanistanda açılmış olan bu mü
sabakanın şartları şunlardır: 

1 - Yaulacak eserler. Balkan konferansı katibi umumiliğine 
1932 yıJınm mayiıi sonuna kadar yedi nüsha olarak verilecektir. 

2 - Eser, Fransızca yazılmış olacaktır. 

3 - Gelen eserler, her biri altı milli grup taraf ıodaıf seçil
miş altı mütahassıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine arz 
edilecektir. 

4 - Birinciliği kazanan esere (400), ikinciye (200), üçüncü
ye (100) dolar mükafat verilecektir. 

Bu mükafat Karneji müessf'seıinin Balkan konferansı emrine 
teberrü etmiş olduğu paradan nrilecektir. 

Zonguldak 'rİl<:tYeti 
l1endısliğ·indert : 

~af in başnıii-

VAK I Tın 
Gençlik ve çocuk 
ikbsat kuponu 

Jisan 119311. 

M M V Satan alma ko• 
n'llsyonu llônıarı 1 

3. /(. O. SA. AL. KO.ttI/SJ'O 'UN· 
DAN: 

J tanhulda Beyazıtta mülga Har
bive ne:ı.'\reti bina~• :ırka ında Sarı kı · 
la~un pazarlık ~uretiJe 20 ni:san 931 pa
zarte. i günü iha1esi icra Jnlınacal..'1ır. 
Talip olanların komisyondaki k ifna· 
me ,.c scraiti fcnniyclerini okumak fi. 
zere her giin öğleden en~ı 'e pazarlıra 
i,.tfrak için de ye' mi merkurda komi · 
yonumuza müracaatları. 

* 
Y~ill öy hava gedik1i küçük zabit 

mektebi için 130 adet nencsim \e mı 
takım i elbi c~i pazarlığa konmuştur. 
thalc_i 16 nisan 9:n per;;embe günu sa· 
at 14 te Fındıklıda hc)etmizde yapıla· 
cak1ır. Taliplerin artname ini \e nü 
muneJerini görmek üzere her gün 'e 
ihnle saatinden evci teminatlarile b!r· 
likte heyetimizde hazrl' bulunmaları. 

"' 
3. K. O. SA. AL. 1\onıisyonımdan: 
Kapalı zarf u ulile miınakac:aya konu· 

Bartın-Çaycuma yolunun o+ o 00 - 7 +ooo kilometreleri arasında lup C\ vcke dort defa ilan ettirilen· 
(11234) lira (59) kuruş bedeli keşifli 15 adet 0.80 iki adet 1.00 ve l\nstamonidckl :ıln~ ihtiyacı için 117,500 
(1) adet 4.00 metre açıklıklarında cem'an (18) adet betonarme men kilo una rolip zuhur etrncdiginden ihale i 
fez ve köprü İn ası 1 nisan 931 tarihinden itibaren 22 nisan 931 1·4·931 Paz:ır günı.i ~ant 15 talik cdıldi~i 
tarihine müsadif çar~amba günü saat 15 te ihale edilmek üzere 21 ilan o'unur. 
gün müddetle ve kapalı zarf usu lile münakasaya konulmuştur. ıı "' 

işbu imalatın bedeli 931 senesi bütçesinin mevkii mer'iyete vaz· Ordu ihtiyacı için ) erli fabrikalar 
ından sonra tediyeye başlanacakbr. İnşasına talip olanların şart· marn~tatındnn kefenlik hez kapalı~'! 
name ve proje hakkında tafsilat almak üzere Nafia başmühendis1i- l:~ rnun~kasnya ko~muş~~r.'. Ihalesı_ 2.ı 
~· ·· l .. k · · k · · d 1_.,_ •. d k nısan 9vl cumarte ı gunu saat ı., tc 
gıne muracaat arı ve muna asaya ıştıra ıçın e mezH.ur gun e va • A k . d erkez atın alma komisJ 0 . . d ld k ·ı- . d . - .. . d . . n ara a rn • ' • tı muayyemn e Zongu a vı aycyetı aımı encumenın e ıspah vu· nunda )apılacaktır. Taliplerin şart-
cut etmeleri lüzumu ilan olunur. nameyi görmek ye tekliflerini vermek 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~- ü~re teminatlaıile mezk6r komi~ona 

Zo ı ı g t 1 1 da k v i 1<1 yeti 
lıendisli{!:indeıı: 

-alia başrnli- mürncaatları. * •• 

.... 
1·4-931 tarihinden 22·4-931 tarihine kadar (21) gün müddet-

le miinakasaya çıkar1 1mış olan Zonguldak vilayeti dahilindeki 
cem'an so+ooo kilometrelik dört yolu istiKşafatı münakasasının 
tehir ediidiği ilan olunur. (538) 

B~yük Tayyare Piyangosu 
4 iincii l\eşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikram·ye 45,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

Devlet Demiryolları ilanları 
• 

Devlet deıniryolları ve linıanları u11nz111f 
idaresinden: 

16-4-931 Tarihinde yerine çekileceği ilan edilen Beydemir 
köprüsünün çekilme ameliyesi tehir edilmiı olduğundan mezkur 
tarihte seyrüsefer etmiyecekleri bildirilen 4 ve 3 No. lı katarla· 
rımız kemafissabık seyrüsefer edeceklerdir. Keyfiyet muhterem 
ahaliye ilan olunur. Umumi idare . .. . 

(60) ton karpit kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 12·5-931 sah günü saat 15 te Ankarada Devlet 

Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye mu· 

vakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ikiter lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebi
lirler. 

... .. * 
1160 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 4 - 5 · 931 Paıartesi günü saat 15,30 da Anlnuada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapı1acaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
lrnt teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar münakasa komis· 
yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ( 3) üç lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik ede
bilirler. (711) 

Urdu ıhtı}acı için yerli fabrikalar 
manıolAundan on bin adet kilim kapalı 

zarrıa münaka a\ :ı konmuştur ihalesi 
ı · 5 • 9.31 Pazarıc'ı ~i.nı a:ıt J 5 tc 
:\nkarıırfıı :\Tcrkcz ı:aun alma komisyo· 
nunda \ :ıpılacıktır. T:ılıplcrin ı:artnımc 

almak \ c teklincrini \ermek uzcre temi· 
nıtlanle ınezklır komi~' ona murac:ıat· 

lan. (~32) .. . ,,. 
\'an a kerl ha t ınesinin ekmc~i ka· 

palı zufJa munakaSR) a konmu~tur. lhalcc;i 
I • 5 • '131 <:uma günu "Ut 14 te Yandn 
.\"-keri c;:ıon alma komic;~ot'unda yııpıl:ı
caktır. Taliplerin şartname alm:ık ~e 

munakıı a\ a sırmck üzere terninatlarile 
ınezklır komıS) on:ı muracaatları. (333) 

Kiralık apartiman 
Kaba taşta set üstünde 

Mahn1ut Pş. hanesinde 
vedi oda iki~alon birha-
J 

n1anıdan ınürekkep gaz 
elektrik ve her nevi kon
f uru havi Boğaz veMar-
ıuara ya nazır vtisi ve 
n1iiken1n1el bir apartman 
kiralıktır, 

'Tavuk ve Civcivlere 

FENNi YEM 
Et tozu 
Morina balık tozu 

. Kemik tozu 
l~tiridye tozu 
Karı tozu 
Okkası be kuruşa kırık 

ve temiz pirinç 
Gabıada Tunel oknk ')J • o. da 
ALTIN ARl \e 1\Ü~lE. TIC \RET· 
11.A.l\ESI Baka~ Kulu~ka makinclerı 

Turkı\ a acema~ı 

Teşekkür 
\ efatılc kalplerimizde çok derin ce

rihalar açan ba~mız \'C %c\·cim arokıt 
~dıl lk~,n defin m~nı ımındc bulunmak 
urctile kcdc:rlcrımı1.c ı~ıırnk lutlunda 

bulunan akraba 'c ehbapbnmızla Gala· 
ra ;ıray \e ı,tanbııl spor kulupleri men· 
supl rı"ln en dcrın te~ekkunıtımızın arzına 
ınuhlercm gazctenizın Joıul 'c dcl~letini 
rica ederiz cfcndım. 

ze,ce ı Zekl\c Adıl. i\Jnhtumlanı 
Or. ~amıı.. \uıl ' .. l amd .\<liL 
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Çocuklara 
HAYAT 

mahsus 
KiTABI 

' . .; ;_· :·::~=~- _ ... ~ . -
D ft~Ji~ 
Nasuhi 
Diş macununu 

ve sefa sürmesi 
ile klı podraıını 
her yerde arayı
nız. 

\ 

11 ~AN 
Anadolu Ajansı fy!ildüriyeti 

Umumiyesi için Ankarada çalış
roak üzere iyi Fransızca bi
len bir daktilo hanıma ihtiyaç 
vardır. Maaşı 130 liradan aşağı 
o!mıyacaktır. 

Şeraiti haiz olan namzetlerin 
cumartesiden itibaren bir hafta 
müddetle her sabah yarıma ka
dar Ankara caddesinde ikdam 
Yurdunda Anadolu Ajansına 
mUracaatları. 

Kiralık ldtp·ir hane 
~~ 

ve dükk:in 
Beşiktaşta Akaretlerde 64 nu-

Bayat· kumbarası 

iktısat vekaletinden: 
Ankarada 

Bedeli keşif 

17000 lira 

inşa edilmekte bulunan Zirai ve Baytari 
Mtinakasa neticesinde haddılayık 

görülmiyen en dun teklif 
15900 lire 

enstitülerin elektrik, fanuz Ye IAmbaları: 
8 nieln 931 tarihinde yapılan pazarlıkta 

haddılayık görülmiyen en son teklif 
14750 

1 - Şartnamesi mucibince 18 Nisan 931 cumartesi günü saat 15 de pazarhkla alınması takar
rür eden balada muharrer fanuz ve lambaların pazarlığına iştirak için 17,000 lira üzerinden % 7,5 
hesabile teminatı muvakkate ile birlikte iktısat vekaletı ziraat müsteşarlığında müteşekkil komisyona 
müracaat o!unması lazımdır. 

2 - Şartname ziraat enstitüleri inşaat fen hey' etinden alınacaktır. iıtanbulda ziraat başmüdür
lüğUnden evsafı hakkında izahat alınabılir. 

3 - Şartnamede zikredilen lip ve evsafı haiz bütün markalar p 

Şafak çaylaı ının yeni 
çıkan 20 dirheın 25 
kuruşluk paketlerini 

tecı'Übe ediniz. 
m a ralıh ane bir se23,3ne lnu- F ,_._. • er az • •ws• 
maralı dükkanlar birer sene ve 

, 
Kütahya v !ayetinden: 

3g No. lı dükkan iki sene müd- 1 Ticaretanesi 
detle icra edileceğinden Martın 
31 inci Salı gününden itibaren 

Top Beheri 

yirmi gün müddetle aleni mü
ıayedeye vazedilmıştir. 

Talip olanların ve daha ziya· 
de malumat almak istiyenierin 
Nisanın yirmi birinci Salı günü 
saat on üçe kadar mahalli mez-
kiirda 54 No. da mütevelli kay
makamlığına ve yevmi mezl•urun 
saat on üçünden on beşine ka-
dar Istanbul evkaf müdüriyetin
de idare enclimenine müracaat 
etmeleri. 

Her nevi kırtasiye, mek· 
tep levhaları, Türkçeden 1 
Fransızcaya, Fransızcadan 
Türkçeye hlgatler bulunur 
ıstanbul Ankara caddesi No 1 ~ • • 

Tayyare piyango müdürlüğunden: 

Nizamname mucibince ikrami

yelerden hiçbir seb~p ve suretle 

tevkifat yapılamaz. ikramiyelerin 

bayil61'den tamam olarak talep 

edilmesi rica olunur. 

adet kiloluk 
20 17 
20 18 
10 10 
5 7 

kilo 

50 
60 

Cinsi 
27 ;<82 birinci hamur 
6~X9S ikinci hamur 
24X68 ,, ,, 
42X68 11 11 

Parşümen yan kağıdı ç"zgili 
Tutkal 

KiitahyCl matbaası için muklazi ve balat!a cins ve miktarları 

muharrer 564 lira 45 kuruş muhammen bedelli kağıt ve levazım 
22-Nisan-931 Çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
alenen miinakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkur günde 
bedeli muhammen enin yüzde 7 ,5 nisbetinde dipozito akçeleriJe 
vilayet daimi encümenine müraca~Harı ilan o!unur. 

- - - • • ' ~. ~ f •• f'! :.._,.,. ~ : u. .• > .. ~ ....._-. ; ... 'l.ıİt • (.Aı '~ , ..... • ..· '. • 1 ..... : ... ~·· .j ..__' 

SUDOL Mide ağrısına. Yanmasını, 
Gazını ve Kaynamasını 

hemen keser 
PULMOL 

r;_ ~ l\ K 1 T ın" 

~:.~! -~~~.?!arı 
Satın alırız - Ev. aparnman, du~· 

k:ln istiyoruz. Taksim, Harbiye, M:ıçk" 
Kurtuluş, Şişli, Cağaloğlu, Sultanah01eı. 
Beyazıt. Şehz:ıdeba~ı. Fatih, Süleyman•>''' 
Vefa, Laleli ;;emtleeinde olanlar mureC' 
cahtır. lstanbul dördüncü Vakıflı'~ 

C~IONKOI .. 

Jstanbulun merkezinde- iki er 
da bir sora \ c bir helıldad mürcl-l•'r 
gnyet güneşli ve ha \'adar bir daire l ir', 
lıkur. Odalardan biri gayet büyük111 

idarelı:ıne \ epı muayenehane ittihıı 111~ 
da elverişlidir Şerait müsaittir. G:ıla 
posta kurusu 34 Bcnrubi adresine rııLI 

"" Mütercim ve muhabir - iş ıı.,. 
maktadır. Türkce, Almanca, Fransıf.•,r 
lngilizcc, ltalyanca ,-e muhasebe 1 ş 
ls ı. 75 numnra1

1 posta kutusuna ~ 
Aı 

Seyyar memur istiyoruz - I~· q0 
olmadıA"ı z:ım:ınlnrda çalışarak ııydıı 1ş 
lir:ıd.ın fa zla kazana bil irsiniz Q. !2 ıı 
sında murac:ıa t 

11 
lhtanbul DoıduncU ,·aliıf tıj 

UNJONKOl· / 
~~~~~~------------ııJj 

Satılık - K. Pongalu. '\ ·~ıt'1l';
1 

,~ 
!\uyumcu sokak (\o. 34 1 lcpsı :l ~cıı1' 
arşın: hane ,-e bahçe 3500 lira. l\lU 
l;;c. 3 icra (Do,yıı 929 · 51 :-). 


