
mııtır. 



ti z:z:::ı:: 

~ vrupayı tıtr .... ten 
m·krop 

( B,.,~ ma al de'! mabat) 
laya k r ı b'r d 1 lya, mfih'ır 
Yaz')et d. O da Alrr.anya
clan az d " c: y n 

f efor ki, l.ütün 

l vv t 

Ye hf'ps ne e rı e.~ ı c 
den Ruryaya kc.r~ı ade• a m -ıtt 
f.t b r ctphe y p n b" k vv 

nnııızz ma var ki 1 lte ec!ir 
Bun1arın ki f e ile d ma la§ı 
ılbt oynuyor. 

l ayanın etrafı da Yuna· 
nı, B arfa~aııı va •ai y 

top yor. Yrgcs A ynyı Çel os· 
lve.kyayı, L l iııta ı, Frangn 
e~rafında tep uyor. P nya
JI iıe bt. ün ü sü bah i ve 
berı't i g"bi t t u" R yaya 

. brrt a ni b'• cep e almı§tır. 
ôıe y nda Rug:ya a da 

yeni yeni fo 1 ye er b adı. 

Onlar da Taz"y ti bi iyor ar, 
hem aıkeri, 1 ~m siya i cep· 
beler alıyor ar. 

Tarafeyn.o bu tedar.katı 

LH ned n e ıon zııman r a 
çok bar z bir f kıl al ı. Şa

fanı <likkat o1an ıudt r ki, 
ıa. bın o mua,"'z m İn ((it r~ · 
lst'nat ett'ği l ü ün ku\v le 
cine r m n Ru )aya ar 
Claha z ade t€. 1l~ta<l r. 1 g . 
twe R ıva lle lcozuuu ~v a . 
aak çln behemehal hu t bek
temekte he de {U g"ne k Cat 
taeeele çıkarmakta da l:e c
"9ehal il t raz e.mekted r. Hat
~ hu ıel:ep d:r lcl İrg 'lrc 
ai.kianett ka . aı .. b ç bi 
ekMr yeti o!mı)an M"s ·· 
Makdonald:n Amele 
te.fkll e m"t· kaç ıe d r mev 
kli.nl m h { z dl or. B d"' 
Tinin muh f&.za ar, Loy t Jor· 
~ 1 be al Cır ala ı parlem n· 
dakl e serf yet eri e h• gü 
bu ita), neyi d\i üreb lece er 
halde düıüre yer "r. Çünk 
MmyQ Makd nalt au b "ka 
Lukim kabin yi te kü ed cek 
eklna, o ınn i · ar n Ru -
~·a laergün yeni bir hadi e 
hazır ve m• h ka t 

Fak t fngi' z e 
Ru.ların r ni ta ca 
•vler'nden vur ağa, Bol e:v -
lik bclllaım L giltcr ) e de mı 
sallat < lmeğe t dd le çalı · 
bldanoı iy ce bı yor1ar v 
ijteienb rl bundan çok t a -
tadnlar. M maf b F v 
ltalJa, hatla A'ma yada da 
a.pı \e'q barizdir. Rusları 

Boltevlk Lk ha talır.and n bü
tin sarp devlct'cri k .kud dı . 

{e bu h ı alık h r dPY
htt ve m Jlet için mut ak hir 
tebliked'r, R ıların topundan, 
tüfer.ıindcn ziyade A. vrup yı 
~orkutan telı ike 1 l&Z yelle
n Juıi Bcl§CY k k deni eu 
anarıt mikro ... udur. 

Bu mikrop, toplarile, til

feklerlle, ta7yöre er, e, eflakı 
Utrete:n koca bir Aucpayı 
UtretJ7w. 

ruf 

Karadeniz 
Müthif bir fırtı a o'du 

vapurlar parçalandı 
lon,WCS.k, 19 (Y ann) -

Din kıh1aa mC.tllls bati ka
rarel fırtınası tetlrile •y etJ· 
lınuk. apuru Ere "lide ka· 
aya. o waauıtur. · 

• Baron Kaa eu • bmJnt 
ta111an fngilis bandıralı bir 
Tapuru Zoaao cLık elyarında 
parçalanm ıtır. 

Parça anan bu vapurun 
oıQfet;ob~t vo yolculara kur· 
tanlm11tır. 

Fırtına 
J\eler 
y 

G n ak amkl fırtına 

en z) de tel raf ve te'efon 
h t i d t hribat yap· 
m ııt r. Bu sebf'pl~ b rçclc 
} er rde mı h be b t ıeL·~~ye 

ti a :ı:t r. lzmlt Ankara le· 
Jefon h tı a yıldırım C:üştü· 

ğünden mrhaberat ke ı!miılir. 

EGebiJ at talebesi 
Ed biy t fakG'tesi Talebe 

cem "yeti cıun ıaat 16 da U.in
ıcJ içt ma ı akt tm ~tir. Eu 
içlim~ca h y'eu id re ve be· 
yeli te.l'ş" e tutlhapl n ya
pı'm f'ır. H~yeU idareye Ma
c t, E m, N;y z , Şük ü, Ş -
naıi, R z , Faik Be) ler e 
Ha} rün · ~a Hanım fnt hep 
e<l m ttir. Hey' eli teftifbYe)e d 
Re t, R"za Beylerle Nur·y 
hanım nt hap edi?mi)itir. 

<:;'. •• • 11 • .., mest"r ta ı.en 

F c. ü t er bu ıene ömes
t r t t''i için anla~mamUJ'ar· 
ılır. Hı.:kuk fe.kü't si ayın 

"'O :: c!e, Edebiyat f akülten 
21 inde. Tıp fe.kü'lesi de 24 le 
tad y .. pact.klardır. 

--~ 

Pul müsabakası 
PoJta ba müdür yeti ye-ni 

pul tabet rmek iç'n re!:samla· 
rımız arasında iki müsabaka 
aç ş"ı. f, k t ba~mLdiriyet 

l apılan :nümune1ul matlüba 
muvafık bu'unmam §~ır. Ş'm· 
dl k uki pullarla c? re o!u· 
ne cl:..k "e ecki nümuneler ra
h 'p' r:ne 1 de ed ec lt r. Yeni 
mu abaka aç im yacakt.r. 

A man usulünde dosya 
Dün zahi e oonası encü· 

ment tep anarak A man u&ü
Iünde oıya tutu maeına ka· 
rar verm·şt r. 

B"r seyahat daha 
Kcn}a buıu Pa d, 1~-

mir incir ko perali i umumi 
k•t bi M h'ttin~ Zir at umı.:m 
m"dürü N ki hc}lerd n &ı:Ü· 

ı: kk p b r heyet muhtel 
zir at ıubderl fç'n mü h ES ti 

getirm k üzre yakında Alman
yaya g'decek1 rdlr. 

Hliç iske!esi 
Haliç tirketl vapur lskele-

rin 'n tamırini hitam bu muıtı: 
Şirket bu defa olobü lerle ra· 
kabet için sefcr!uini tezyit el· 

meje karar vermiıtır. -·-
Ta·rı:er 

Mt.t Belediye reistğfne 

Kamil B.Jb tayini t.uv:p edil· 
m'ıtir. 

Ka1ıeri Po~!ı müdiriyetine 
Mera u Poı·, m\.iürü TevfikB. 
Mersin P->'il müdirlyetine 
Trabzon Pollı mektebi müclG· 
ru Celil B. 

Münhal bulvnn Trabzon 
ıünarüklerl Baıa.üd<:rlQğüne 

Mersin aümı6kleri &ımüC:ü

rü Env~r B. Kastıunonl Tapu 
miidür.üğüne iUA·r Kadealro 
azası Fat< B. 40 lira maaıla 
K rklareU Tapu m.\dr.rllğüDe 
25 lira maaı a 1 Jtküdar Tapu 
Baımemuru ıabılrı Kemal 
BeJ' ta1ia edilmiflerdk. 

Belediye 
Halkın bu halini 
neden görmüyor! 

Dün g€ce vapur ltke1ni 
tarafındaki mağazn'arı den:z 
ıuyu barımı..:tır. Rıh ım tirke· 
ti buralarda rıht m inta etme
d ği l a'de n:ükcmmelen rıh· 
t m parası nlır. 

Beied'ye toprak döke-
rek bı:ra'arını yükseltmek lü· 
zumunu duymamıştır. 

Be1Ediyenın görmiyen aöz-
1cri bari ıand Ha ve pa.ça· 

ruıı uve~ arak me.ğazarına 
gi ~nlar' görse:. 

reı C:.:yenfn rüesau mev
il r'nin ya'nız bir gurur 

malcnm değil aynı z n:anda 
ir m s'u';}el yeri olduğunu 

Himel'd rlıer. 
Be) hu de yere meır l .. i f u:al 

tme. h m a;ü lah ve hemde 
yıptır. 

Pil asanın en işi k yeri o1an 
}cm· rc.h·• e.:ni r h rrı zlıkt 

kurla malıdır. 1 n atalete ve 
ı; urdum duymaz ığa taham· 
mü ü }oktur. 

.Bel d ye it eörmiyecekse 
manası nedir? 

Ne ihrac etti1? , 
Son a 'ınan maf-Qmata gör.-

930 11 n s.• de l mihon 497 
m 607 ton arpa, 2 mil} on 

789 bin 973 ton bı ğ ay :stih-
1 ed im §.ır. lst nbul lim -
dan, ay 1 a ne zarfında 

6 O ton a.pa 35 O lon luğ· 
ay ihraç edi miıdr. 

Kamb"yo muamelesi 
Son z mani rda sE:nP b ıı 

ve f.rtınalar yüzünden ihr cat 
Ve ilh atımız durmUf ve bfn· 
n l'ce kamllyo mı•am0Iatı 

durğunlafmı§lır. Fr.kat faaliyet 
... ne bat! mıttır. 

Bu ba ta fç"nde k11.mbi} o 
'ya aıı da themm l et J m.k· 
rda kamb'yo arz ·'mfş ir. 
Kom:arı'yon, fiat arın ist k· 

rı fç'n ahın ve atını &ltıa· 

e 1 rıne müd halelerine tle
vam etmt.k e 'r 

Mezarlık/er ıslah 
e iliyor 

M zarlık ar Evkaftan Be· 
diy ye he üz devredi'm('di~ 

h ide Ee!ediye rncz r'·kl r 
...ubesi m "d r yeri faal'ye e 

g çm'ştir. Tanz:ın ve ıslah ka· 
bil m zarlıklar tesbit edl1pı_k. 
ted·r. 

Bu meyanda bu'unan Ka· 
re hmet mezarlıgı vasi ve 

bütçeye göre &llJrt ~•bill ı•
!aho'duğundan sarfınfl.z.tt.r e
dilmiıUr. 

•it D lto le' 

f nlıis3rtardı 
Zamyapılıyor 

Tütün tnh"ıarmda •Qn zam 
aldıklan tarihten itibaren 1 
kanunuaani 931 tarih'ne ka· 
dar iki ıoue h ·zm t etmfı olf,n 
qıemurlaruı a&U 1;11aaf aru,1a 
d rece or·ne a6re 250 kuruı· 

tan 2.500 ku Ci& kadar zam 
J•pılmıu.. 

il __ •_.._l _lcm_E_•~-~-~ ~-~~_:.ıı ____ o_, 

Afyon 
İşi 
Hakkında 

Afyon mudesf hakkında 
dün kendiı'le görü en bir mu
harririm 'ze Nusrettin Mün~i 
8. fU izahatı verm·~tir. 

"Ben bülün ıöy'iyecekleri· 
mi Ankara ziraat kongre in· 
de ı:oyledim. Af} on'arm ana· 
liz ve morfin e sına göre 
ıatılması, Borsa tal matna 
ıine göre, lazım g ldi~i h !
de buna riyet edilmemekted r. 

Bu da ıatışlnr keyfi oh yer 
demektir. Konğre afyonun 
inhisara alınma mı temenni 
edecekt"r. 

İzmir Bonası afyon satı,
Iarı hakkında bir §ey söyle· 
mem. Çünkü o Borsa b·ze tabi 
d ğildir. İzmir Borrnsı lal o-

tuarının mu ttal b'r vazi)et
e ol<lu8u malum(.ur •• 

f ·fi rf~1e 
Gümrük teşı' ilatı 

büyüyor 
lstanbul Gümr k Bacmü· 

dür'yctinden aldı w ız ma ü

ata göre Edirn , S ms n, 
Trabzon ve civar v'layet er 1°1 ( 

t;"mrük t fki1i.tı lstanb l gl m· 
ı.ğjne raptcdi, c c ir. Te · 
il at hakkındaki f aaa yet a
fran da bitecek ve kat1i vazi-

yet anla ılacaktır. 

Gümrük var·aah 
Gaz telerde l.t nbul güm

ük var'datının aza'd ğı y zı· 

ı;ord • ~~ese'eyi e .,;mü~ ür 
yfi beyden t hkik ett k 

"Haber as Is zd:r. T ~ra güm· 
ük erini bıimem, f .at i. Lan· 

uul var:,fatı a:za'm m ş'ır. 
T .. b.i fe\k e ha er 
teın dır • ., Ded.i : 

--· 

Kongreleri 
H Ik fırkası k za, n ı. · 

ocak kon releri ne y c· 
k ki iç n b r r po la V 

e h ye.tine iÖ d 
Vi ayet o gr · g ·n Vi· 

• et m rk zf de tep nac k 
ko. <.Je 1 rbul t ~k·•·. 

ı ıı t tk'ke memur h :re. c 
r l-ulum\cak r. 

1 •. mayeie fa,,de 
H'maydetf al cemiyeti ida
heyeti Ank6.ı da tep • 

ıacak kongreye murahh s 
nt babı için önümüzdeki haf· 
a içt ma edecektir. -· Güzell"k müsabakası 

Güzel1ik müsalakan n il· 
c si bu sene bek edığ:m z ne· 
.iceyi vermed • Otuz, Kırk gu
zd içinden ceçildn Naıide Saf· 
' t b-.n nı iht'mal güzel bir ~ü
z~, zarif bir endnma ır.aHkt r. 
fakat hl~ bir zamau Türkiye 
güzellerioi bapa memlek4t· 
lttrde tems,il edecek caz•beye 
ınalik dejildir. 

Eler aıutlak• .t\vrupaya 
biriQ.I dadermek luna ge'i· 
yorsa bu intihabın yenid•n 
fakat baıka ıüzel'er arasın· 
da yapılaıaQ lizımdır. D.l~· 

re destan olen T\4fk anze 11-
iinl böyle kendi kendimize 
küçültmek dofru dejild"r. 

Hakem heyctl:a'a Naıicle 
hanıma rey 'V r! ken bir par

ça daha dUiüne ti ol zann • 
ciwcllk-

• 

Agopyan hanı faciası! 
Ne gnr:p hır el veı teıaciüf· 

lür ki Mıilet Mec'isl Is anbul 
mel/usu Haydar Beyi mı b'· 

ush:ktan u:kata lcarar ver'r· 
ken ve hükumet raze eleri 
b ı' u.I fe'u'r.e mü~ıııü. ilry· 
hin re m'ui koyarak bu ka· 
rarı alkış'arken, feci bir hadi
se, bir kaç m&st:mun 1: aya · 
la ına mal 0 1an bir yangın 
Hal dar Bey ismini ağızdan 

ağı a do'aştınyordu. 
Se~elerce vazifeıinaı Türk 

zabitlerinin iktidar ve h'mm~t-
leri'le istinat eden itf iyeyi 
a ri e t'rmek, makinele§."rmek 
Haydar beyden batka lcim::e· 
n'n a lına gelmem·ıt·. Ncte-

im d .. haabir çok ihiyaç r•mı· 
ınh n\U c.ü ü11u.medıgi ı'bi .•. 

Bıı ıer fi ona çok gör nler 
) ahut Ha) dar B yi m halif 
hanaatte o duğu fç·n leğen

mi} enler l:iç olır.azr a l u him 
. eti ıd h '\e tekemmül ettirse· 

l<"rdi harı! 

lt 
Hnl' ukl c!ünkü f ac y baı· 

tan nih yetine kı dar tek p 

d nler bu temmü'den fiaıf 
zar itfaiyenin iht' r.s H: 

l usnü i 'arcden m hrum o1du
ğuna, buna mt ka.hil yaln z 
i a·ye efradının c r.ıı'pare.ne 

s ... ü h 0 mmetlerlne ınhit ol-
uı! rd r. 

Eugün beı on a '!e re ıinfıı 
çt~n lrtı ıel:ep~e mahvi 

fna cd 'mele ine sehf p o an 
'u 1 tdis bıı la defa daha 

im ve d. ha ıamil neticeler 
-eı.· ır 1

•• 

I~ b 11ına il tidar vo eh -
t s l 'bi insa ar geç"rm • 

p t a 1 a i~ tf"min eden· 
f 'k i e zaınc.n! ... rda 
1 ab lıyets"z · nı ac sı 

kec k trini c.ı .. şü uek mü· 
t~nehh1h o ın l.<l.rtar. 

Şeh h en kalaba' k ye· 
'nde her taıafı ta~tan koı· 

k ca b'r b"n n n dl .. at iz'ı.k 
uzünden ) a.ııması n<.kadar 
a i mes'u,·} et ·,e, itfa vesa

ti in noksan ığı ve idare 
t rzının berbatlı~ dn o derece 

c bi i np ve intibah ır. 

Asr m z ihti as ~evr'dlr. 

P r { }dc.n xi) ade hu, a 
l mm"yet verece iz. 

B • iye i iı den dev et f§· 
en l:üyüğüne kadar 

ve ih· 
zama· 

' 

lda bul itfa yeeinln yan
gın esnasındaki vaz'3 eti ve 

1 hatalar nı töyle te b t etlik. 
Eunu kayıd et ~den vvel 

bel~d} nin lak J f \:e meı'• 
ul·y~t i yaz:nak mecbur ye
tinde} z. 

Bir IAüsnü te a üf ol r~ k 
vaka p zar gü ü ô ed s na 
raya le adUf elmiı o a · 1 
muh k • 1 tı ki d h kırK e U 
insan haybedecekt k. 

Zira bilyük binan n bJr tek 
merdiveni ~e küçük b r ka• 
pıaınd n ba11ka methal ve malP 
reci yoktur. 

Yanı(n ,öndü üdi ec a?ar 
ve al t' r oktur." ebe• ediye nl• 
zamnaal mucib'nce hanlar ve 
apartımanl rda bu'unma::ı meO 
huri o1an tertibatt n h ç bir e• 
yfn m vcut o mad Aını 1 on~ 
rol e~memlıt·r. 1 faiyenJn cad• 
de üzerinde f ı iyen b r mo• 
torbutundan baı1 a faal yet 

&örü' mu:J ordu. Amirlerin ya• 
ziyete h k.m ve m fyel!erinl 
sürat ve intizamla idare ede• 
cek tarzda yetiıemedik eri 

ürül ü. 

İtfaiye merd'venl ancak 
ikinci bata kadar yd"f°yordu. 
Halbuki Avn:pada ve A• 
merika.da ı maıara yükrelt:a 
bina'arm en üat katından 
lnıanları kola) l kla kurta• 
raa veıait kat ( cL mift.~r, 
'nl r<?an çek llukla} ız. 

H ... t a yaq IUD de\'amı 
mü<!d tine:• uat arc• b r dek• 
tor, ı hh·ye vasalti, ha ta nak• 
fye ı; e aiti bdu madı. 

Veı.kı'a esnas da t sac üfea 
geçm kte o'an asker c ktor
lar o mas he ki bir kaç 
vat ndaı daha kaybed cek 'k. 

D man da. ıtacak 'HDU a• 
ör, karanlıktan ~6 ecek e k· 

tr'k fener eri bi e yoktu. Ve 
hulasa H ydar Beyin kurdu
ğu bu temel üzcrıude hic bit 
ıey meYcu' değ ldL .. 

Halk her tür Ü ı k·ntı ve 
miişhü.ita ra!men teka iflnl 
yapı) or, parasını veri or. 

Ne olurdu b1ı1 pa •'arJa 
belediye intihabı ı k nm k 
ueff e nail o! n!ar fU z va h 
şehir lıalkının h yat ve em• 
n yeti ri!e bir az ala! ... ar o .a 
idil eri 

Cevet R"f~t 
............. ._..~~----~~~·-~~~~~~~--ı!"!!'!'"'!'!!U~Ei~2929"'!12'.~~~!E!!."""'~s::!I~ 

Japon Pı ns ve 
rensesi düıı gitti 

(Baş tarafı J ;..,ci •ahıfedc) 

inde yemişlerdir. Prens cenap· 
rı ıaat 3 e kadar sefaret 

hanede ka'mıı'ar, müteakiben 
kspre e gelmiı1erdir. 

S'rkeci istasyonu Türk, Ja• 
pon bayraklarile ıüslenm ıtt. 
Bütün Jabon kolonfıl teıyJ 
merasiminde haz r bulunuyor· 
lardı. Kı) metli mi&cı.Jlr!er'mizl 
istasyonda hüıcümebn iz na· 
mına m·hm&nd"rlaı ı Me-.met 
A'J Ş vld Bey, ~rlf Paıııa, 
r•okf'Z kt mandan• \'C Va11 
Mtıb ddfn Bey lal'afından tt'şyt 
olunmuılardır. Vali Bey ve 
Japon ko'onlıl nemına Mm. 
lkedo Prensese bJrer buket 
takdim ctmiı'er ve hen bazı 
runun alk·. lan ara.."ıcla ha· 
rekc.t etmfıtlr. 

-------
İstifa mı ediyor? 

Tütün inh sarında umumi 
m • 'ür f?.ehcel n .... in i tlfa 
ed ce,ine • air bir ıayla ç k
Dll§llr• 

3,000,000 liralık 
eşya satışı 

(Baı tarafı 1 inci •ah °Fetle) 
lıoı edi meye baı an ııtır. 

Gjmrülderce tıl c eşya 
meyanı da lpek'I, yQn , kos
lilmiük kumavlar, pamuk'u e§J• 
mamfatura, her nevi ecz yl 
tıbbiy-t, nıobilya veher türlil 
eıya mevcuttur. 

Satılmau tako.ırif eden 
•tY• ıümrülderce büyük ve 
kuçü.k gruplarl a~ezat ..,di.ec~ 
piyasaya çıkarılacaktır. 

Ticaret piyasasına yakında 
satılığa çıkarılacak manifa· 
tura ve ıall' eayaya tkcarlye 
pi)98ıamaza tesir yapar k nı .. 
bete9 UC\l:alatac kbr 
~ ..,...,,,. 14 ••• • 

hrsıda: 
Bo •sa faaliyeti 
.()O;ı borıada lugilfz 1030. 

Dolar 212 5 20 ffans z frangı 

168, A't•n 916 Mee'dJyo 52,5 
kuru~a ! tıl'1ltftfr. 1 'ltz bir 
aralık 109 0 5 k•.uup k dar 
Jüklc'3 'mJttlf. 

• 



Ramazan sakaiarı ~ . , , 
' - He'.e yarabbi tükü-, y ne 
htııazan:ı kı vu,tt-k. Kim ne 
dene ' . il 1 <.ea.n e 1 yaşın<ia ada· 

llıım, lhma an iavullarmı i~i· ı 
tir . ·ı h ı, m z ala ~ocukln ka· 
dar ıe . .. ş- h b 'ır.ırım. up1 ft~fz u, 
çocu' 1 • t k ' · u •. an a.mıl" bir duy• 
ıud.,r, 

~ln dc~-m ıevgfl lıtanbu· 
lııu umuzs. has nurani oen'ik· 
lerde:ı Liri o'an da vur ar ça· 
larken • • • ( ~o u.t ~ocq:un R~ma· 

&an gek.ı, hoş gel~I, haklı va 
tepıisl be, gel<li!J terennümle· 
tile daH;lcu arkarından koş· 

, llıaları hala Leni o yavıular n 
ı lıraıında kuşluıaca'.t kadar 
aev·ndi · u ı d · rJr .. :;:e.e ü~-ı)'anın en 

bllrani gfz 1 ik'erlnl kırkandı· 
/ İn ~u gi:zel vatanın, ı:üze 

ttnbulıımuzun mi ıarelerl de 

ı seli::' r;:bı bir donandı mı, 
, ~ arda ki meeerrc tin haki· 
' ten payam yoktur. 
1ı Ranu zan ge di mi her ıınıf 

( ~~kınıızın hayatınca l azı de· 
j'i~ııkl k!er hep [ö ülür. Yakm 
! f:nlue kadar matbu.t.mız n 
'. ~e ıız tatlı rol bet ve mt hah· 
L.._~rl, Rtmezan mtnkile..eri, 
wzı az mı ze' kleRdirirdı. 

Nerede ah ılmdi bilhana 
lıu gün.erde balı börek"! hl· 
lki.ye"erıle ntaıbuatı t<nlendi· 
ren Ahmet R lim ağabt.yimiz.! 
Onun RHıu zan takalarını ıim· 
dı nuıl aramıyay•m? 

Hatıralar mümkün de~il Ö·· 

•Gyor. lrısana e.ı z ya.de te· 
telli hahşolan bir zok var ki 
tlWııraıutı ıiyaıetinden v• 
dedisinden kodmunc' an vzal , 
Yelev fani de olu znki yt.
pyan bir hayat rahned ! J\.fl. 

; ltarek glnlerlmiz gelince biz d< 
hep bu te.el'iyi duyuyoruz. 

Şairi azam.mızın de...iği 

ıtbi: 

Az. ~ok hayalden gelir lnJana 
tul.yet 

Hep i&blrardır yi'.zli gülmu 
lak .,atin! 

l,;te bu sevinç ve c.u}gıı 
ile, ıu Rumazan gün'erind< 
bir<.z ca şakalaını<.ğ. geçmiı 
ıüniedı-. ve hl günüıı ze1 k e· 
rile de karii<r.mizin n hlar.n. 
ekşam,,~ı m slel.i bir \az f< 
lıi.c.ik ve R, mı.zan sonuna 
kadar in:aailah bu lÜlünları· 
muzda biraz da ıaka:a:mc.ğa 
devam cdeceğ.z. B< günkü fa· 
bLarıruu:ı yarın l.ek'.e} iniz. 

Ztr.fl 

İki vekil 
Et'eb.~ at t irı.ğıne cevep 

verıyorl r 
Güzel sa;ı'all~r blr'lğl E· 

tfeli~ at ıı.:buinin ge,endt. 
aktcdi en kongre inde Men<.r 
1Du,tl• ki rr.ü ssıf irtica badi
""' nı< \ZUU bahrnlmuf, mı· 
alı.im '\e zt.bit Kul i'.ay IK· 
,.ın inkılap yolund~ki ac klı 
ölilmü.ıden duyulan tee8'ürün 
M~arıf ve Milli Jv.W:afaa 
V<ka·~t"erlne bildirfmetl ka· 
rr.r'.aıtırılrı ı§tı. Bu kararın 
icra c,unması üaerine Edebi· 
:ret ıı l:ui umumi katiplığl· 
ne M .... r.f Veı-lif Esat Bt.yin 
fmzui e fU t<zkere ge'mlıtir. 

"G .lzel san' atlar b:r:lğ' 
E: t L yat vı: besinin kongreııin• 
de IY.rnemenc'ekl ittlca hiı· 
d;rul t'o'ayırfe izhar buyu
ıu-'an l<'eraür ve mtı<llllminln 
•Ledi bir tım•a i olan bu 
muhterem ıeh;din miU ede· 
lıiyatı:nızda bir yer a'marı 
bal.k ndoki temennilerimi mt•h· 
ter(m kongre azasına arz ve 
bı vtaib tcy·di hürmat eyle· 
rlın e .,,,drm." 

M:l i ınüılafaa vEkill Ze· 
ki BLy rle Ed .. b"yat ıubed 
umumi kHipl itin• gönderdiği 
t~skeıede kongrenin hf .. lıyd 
n ıe .,n .. ,.ı,n<ta roü~leakıol
ılıı&unu bjjdJcmiıUıı. 

• 

r: -~on=Kliiflf&;lil!9JI= 
,A i"':> .. ~ 

Ziraat kongresi İngiltereni n notası 
Ankara, 19 (A.A A) - Z raat kongresi dün gece aktetll}I 

bir içtimada Meteoro'oji en•titü•Ü, z'rai tedrisat ve zirai teş· 
k:lat hakkıandkl raporlar üz rinde müzakeratta l:ulunmu(tur. 
Mt teorolcj: ensti'.Ü!Ü raporunda n:Ü•uesenin l;u ı;ünkü kadre su, 
müessesenin inkişafı etrafında bazı temenniyatta bu:unmakta 

idi. 
Kongre müessesenin bu günkü m• hdut kadrodle 130 :staı· 

yon:a ifa ettiği hizmetleri ıayanı takclir görmüı ve memle
ketimizde beher yüz bin ki'ometro mu•ab· aı sahanın bir 
mınte ka addile yedi hne b1rinci sın:f, 200 tane ikinci ıinıf 
ve 175 tane tam <'.evreli üçüncü sının i:tas}on ile, ~OJ ane teres• 
s~bat istasyonu açılmasına dair tem•nniyalı tasv p etmiştir. Ziraat 
teıki'at ve tedrisat rapor'arında mevcut ytksek v<: orta ziraat 
mekteplerinden maada çiftçi çocuklarına ziraat fenninin icap et• 
tirdıği fen.li ve ihze.ri usulleri ögretecek iptidai mektepleri açmak 
koy· ü·ere ve çiftçilere ameli kurs'ar:a te~r'Eal~a bu'un~~k sur~tile 

1 ç!flçiliğ'm'z n in~ i§ .f ettiri~mesl m(m.eketın mııhted mm a• 
lıalarında enstitü er açı'.arak memleketi ~el~c'.k ~e ~öy:üyü 1 
irat eclEcek mutahauıılaa v< 11ta1ile zlra:ıtımızın ınkııafm.n• 
t~in ed.lmesi gibi t<mennıyatta bu'.unmakıa idi· 

0u rapor:ar üzerinde t:ZUD müzakere!( rdcn ro:ıra kongre 
bu tcmenniyatı taıvip ederek ~saisine nihayd vermiştir. 

Eu mG.na•ebetle mil.i iktısat ve tasc.rruf cc m·yetl kat:bi 
umumisi ve kollf"re reisi Rahmi Bev · bir nutuk irat ederek 
kongnn·n ifa ett:ğl hizmeferden bahsetm ş ir. ~öz alar. ciğer 
hatipler c'e kongreııln memleket z:raatiniıı in:dp.fında müh·m 
an:ıil o'acıığ.n<'aıı emkı bu:unduklarını ıöy:;yertk bıt ~adar gi:ul 
bir makıdla kongreyi tcp'amzğa te:eblüs eden mi.ıl iktu...t ve 

taearruf cemiyetine tetel<kür elmlı· erd ·r. . 
Vuku bu· an teklif er üzerine koııgre z'raatin ıle~lemeıl 

h 
·ı 

1
• ·r at erbabına büyük ytı rdımlarını ve himaye· 

ff vesı e .e zı a 
. . . h"'k·~m.ete kong,eyl içtimaa de.vat eden 

ı nt eaırgemıyen ıı u • • . · R b 
mili lktııat ve tasarruf c< oı:yeliae ve katıbi uJBum.ıi a • 

mi Beye teıekkür edt.:meıiae kaıar verm şt.r ----·-
Tu 

.. rki~e .. Rusye Gazi çifliğinde bir kurs 

Mü~avi J:ak'.arla Cemi
yet akvaına davet edi

lecektir 
Ankara, 19 (AA.) Kanun 

•anide Ceıı.,vrede i~t ma eden 
Avrı:pa ittihani ihzari kon•e· 
... n.ta 1 müzakerat ve bi lraua 
Türkiye ve Ruıyanın mi.ıavi 
ıeraitle daveti hakk•nda ıö~· 
.ıec,k soz· er burada •hem mı· 
yetle takip edilmektedir. 

Cemiyeti akvam 
riyaseti mes'elesi • 
A.ı.ara, 19 tA.Aı) - Tal>: 

açıldı 
A ,-ıkara, 19 l Yarın) - Gazi 

çtfl' ğinde her hafta iki ı;. ü:ı 
z·raat s·ej:yerlerine koaf~raı.ı 

verilecel..t.r. 

rJ. M. meclisinde 
Anksra 19 lA.A.) - fQ. 

ı ük MiHet rr.< c ısı bt" gün 
Rt.ls Kaz m ~~· E azretlerln 
r:yuetinde tc p·a- ır.ı~tıc. 

Mecli,; İElanbul rr.Eb'uıu 
Haydar Btyin mel'ı:s Lktan 
hkatı hakkın( akl clh anı r:• 
l: aset tukeruini kabul et· 
m:şt:r. 

IY.i:teakıbcn aksri ve mü!· 

1 - Lozan muahedena· 
m~•inln 71 lnd maddesinde 
z k~o:u ıan, harpten evvelki 
zamana ait l.ıg l:z metalibl 
hakkında 13 Kanunusani 1930 
tar;li"nde ve 80018 3 numara 
ile Zatı i.lin zin . gö.1derm ., 
olduğu no ayı aldığımı beyan 
!emekle kesbloeref ey.er il'. 

Maahaza, Zatı a:i.:lz'n 
ve Hükiimetl Cümhuriyenin 
i~.raz eyiedklui hümü niyet 
ıayesinde bu me!ele, ma'iimu 
dtv'etlerl olduğu veçhfe, yu· 
karıda mezkur notanın tarl• 
h'nıien sonra yeni bir safhaya 
girır.İf r, bu l..eyii)'et beni 
mufaısal cevap itasından 
müstağni kı"ar. 

2 - Vt:.hasıl Zatı ı!evkt• 
lerın·n n uw .. fakati!e l u ron 
ay ar zarfınea Vtka'd Birine 
Daire Umum müC:ürü Mthmet 
Esat Be;·le, Sofarelimiz eıkiinı 
arasında cereyan (denrr.üzı.ke· 
rat neticeıinde,bu merelenin ikı 
hükiimd arasın, a laıafe• n·n 
r:zasi e tesb·t oh-nac, k kül ha· 
!inde nrre'.i hal'i hurnmnda mu 
tabık kalındı.!Vr.Hoare'un Nt·s' 
ret Beyefe-dlye 24 ağustıır19:<6 
tarih ve 212 numaralı notauna 
merbıJt mdassal r lr !isteri 
takdim o!unan harp·en ev· 
ve ki zamana alt lü ün l·gi 
:iz metal.binin Cilmhur!yft 1. i). 
kiim tinin 11gi1t• e hükiıme· 
he c-err.an 30.000 1 giı z li ası 
ıesv"yesi sure i e taıfi)·ed:ıl 
M< hmet Erat Bey Hükümetl 
CJmhur'ye namına reımen 

teklif < y'.edi. . 
ltalya Hariciye 

1azırının beyanat 
\Baş tr>raFr b:rinri salıifad.2) 
zamanclanbeı i bu f l;r;n c'.eğiş 

mu nl isti zam c de cek ne 
libi vekayl zt ht•r ettiğ'ni ror· 
maktadır. Bu mesel. den ço!< 
vazıh olmak"ığım z li z rr.dır. 
Şimdi cemiyet" aza o:mıyan 
bu dev etleri macLi hukt k 
vert'mekı'zin davet rcnıek 

da,et n kalul edı:mem~aı 

ınuh.tc meldir. 
Ben, reisin dE. \•etin 1: azı 

yedi vatandaşın 
mile neticelenen facia 
(Ba~ tarafı birinci sahifede) de calııım llf 1 , 
d 1 d i 1 d"ld" d a ye grup an e er en ma e ı ,ğ;n en veraltsidik yüzünd b" • 
lirdenbire alef alan {ilimler ye . d . en 

11 \O~ 
. .·• r er e ac.z ka mı•t 
ınfı a~< ederek ateı hanın üst 1 { , f ' ır. 
katlarına ıırayet etm·ı bcgucu 1• 11 ·~·Ye ~ radı bin mü~!cO-

a a ıçcrl gır b·' · 1 
ve zehirli dumanlar lıer ta• . ~ ıımıt en evve 
rufı is:i'a ettlğ n 'en hınc!an merdıven l:a~ında e'.luf, ba11 
kaçam yanlar muhr:k acı du· Y• n klar içinde kalan Kad.r 
manlarııı teslrile bayılmıı"ar- ağayı bayğın bir halde bulmtt1' 
dır. lar b: çar"yi ha.tah.,.neye kal 

Eıasen Agopyan Hanı bet dırmıı!ardır. 
kattan mürekkep l Ü~ ük bina· ı: nd 
d I~ b . u an sonra tercüme mü• 
ır. ~ar 1 umum:den evvel •sae 1 I .b. 

d 
. ses !< lı. ı mi a'" . kl • 

inıa ' im·§ el'.i ocalı !.agir· t . ayı. an mu· 
dl•. lçirde Fncrt·, JoJii, Po- _ekaıt VLSıf bey çıkarı'mıJ 
'lkat't tercumanlık ldan 1 , ııade her tür Ü te<lbiri s:lıh:-
FrdC'gan madm mü~rs<s<si, ye Y~pı'dığı ha'de maalleetslf 
T caret ve sanayi te elbüs vefat etmiştir. 
evi, Fele.'.'"'enk. tütün ıirketi, Cu:ıdan ıo,.a tQtün tae'r!l 
Alman muh<ndısl M. Sk ten lr nail Ziya leyin katıli (Meh· 
yaz.hanesi, Halil Z ya Avukat met A'· b A k f) k O ·1 ey t o okra 

han Mi.at, Iv.ütekait mira· z<hirll • lar • 
lii.y Ali Has·p, Tercnnan od' 11 k 1 Quman ara&1ntddl 

d h 
< · ka • b l çı arı.m•ştır. 

a a Lir ç mueuuse u un· 
maktadır. Fundan ranra ö"ü halin-

Yanğın ç ktığı ZEman ak- ele hı.nda lulunan bir boyacı 
tam dmak a beraber p ur ;ıkarılmııtır. 
günü o'.<.t. i;unclan aı:cak Lan· Hanın asanrör merncru 

Hamdi den inin zece i Nadi• 
re hanım kend:ıini bt'mez bir 
halcl.e hastz.ney., yatır. m.ıtır. 

ela 50 k:ıi mevcı.t 1'u:unmak· 
ta id'. 

Y angm hanın a'tır.dan ıa· 
at (16,30) 'a çıkmıı \e arka 
arktı~a iki mü.i.iı inhtak:a 
bı ıl• mıştır. 

A e~ ç kar çıkmez harın 
oc'.abaşıu leı:m dcn<ıinın bi· 
r. deri Kadri ef<ndi yar.gını1' 
d ay~tini men iç n hanla )'an• 
p.1 çıkan <.. ükl. an arın aı kı 
kı•mını ayı m. k iç n arı.dal< 
demir kap yı kapamalı: i• e 
m·ş ·srde orada n üh'm im 
<nfi .ik vı:kl'bu dt·ğuncıan mt

,.aff k clurarr.ıt a« v"eı 
ara ında ka mıı J ık ln·ış ır. 

At katta tl'tı•şan fı im'eri 
yanmasından hasıl 0"11n l:cgtT 
ve zehirli dı:m• n ·ar ha ~ın ile. 
taraf.nı l:ırdenb.re istila ed· 

"' şt:r. 
1 a yenin e\ ve'.! B< yoğ!ı 
ve lst nbul ı;ı.:np 1 arı yetlımi.t 

İ.faiyenin merc!ivenlerı 

Handa bu:u.1an Mili ilha• 
at ve i hrc cat müta•ueslnc.en 
Kema! b.y n n<zd nde ça!ıf8D 
Rasim efendi ı:e Hat m han.n-

a bayğın tlir halde kurtanl
m:ştır. 

İ.hı.lat ve lh"racat mn~ne
"in. en S •reyya, Kı.d köyO .de 
nt:kim Z.ya , Artın Pten• 

gl1oc, Kasım A .it l!bey• 
.!rl ö.ü o.a,a:< çıka m·tlardır. 

Dün mü4r.e um·. nıt ik • 
ı.astahanede yatanl .. r.n ifa • 
eri alınm;~, yang.nn Mr. f., 
e yc.nosun f.lim mLeıseuı n

den ç-k.ığtnt, ve Mr. Is el-
anoıun bıraderi Yani (ya. l ııı 

• ar) <.iye bağııd ğa.11 ıöyleo 
.niJcrdir. 

ı·ru· arak hanın üst katınılı> 
1 kalan ve acı feryat aria imd· 

1 
bt k i) erı kııdın, kız ve erkek· 
ku•t~rı.mak !steni.mit iıulı. 
.tlaiyen n 'zall gı meriiven· 

E•ye~m hastahanede tahb 
edavi• e Mıı,mı..zd l\t.erttda 
nuiunmaktaaır. 

Yangı .dan rek'z 
CLS<di ~ıkarı mıştır. 

! "erin pek kıra t.rcak hanrrı 
üçiiıoü k~tına kadar yelİfO· 
b.I• ğ. görü'mOıtür. 

Esase.ı yaı ı;:ı!l('a llfaıyeo 
nin 'ualt, ve nokı ns zlıkla
·ında ı b r çok k"Jilerin yan 
ö m< •ine sel ep o.muıtcr. 

Bir ..Jefa bu ron ftcl yaıı
g:ncl.a d.ı lt1atyenin merel 
leri noksan ve kı~a o:de 

dldi tea:ihat konferansının 
932 ıenesin- n i k ayla.rında 
dı.Kadına Lugü.1:eıde top •·1•• 
:ak olan Cem yeti A~.' am 
.nEc· is:nce k"rar ver.ilecdı.ı bu· 
·a muhafi:ınde tahmin olnn· 
maktadır. 

ki tek<.üt k..ı.nunu-.un sekizine 
maddedn:n, tekaüt n:a< ı·ar. 
mu.ım ,:e•irıcn ikmalJnf rr.ütea• 
k p ay başı:ıdan itıbaren ve• 
r.!diği cihe.lerde lekaüC:ü 
:cra edileı'erl:ı p?'i:ı o·arak 
almıı o"dukları ma•>'n i<tirdat 
edl m yeceif b:ıidn ıdakl te'.
siri ı:e muallim maaılarını te
diye edemiyen huıuıi idue· 
'ere muaıven.tte bulunı•lmaın· 
na c!aör )uıruınun ikinci mü· 
zakereal yapı 'arak ke.bul edıl· 

,artlara ta iki hakkmd. k: mu· ! • 
'.a!taeına ·ı•irak! e, cm y(c,ğ:m. ,· 
Vaz;temiz ayrı: ık l apmalo n.• 
yeti.ıck old.-ğumı:z:ı değ!', b.• 
akis ır.u'u!i}'t:tln t ki Peı ika• 

bul e:m yen mil etlere ait 
o'acağmı göst.,rmck cd r. Hüa· 

1 :a;ye amirerl ve efradı 
c'dL<'n ıaynnı ta~dir bir et· 
•~r< t'e i•tihkarı h:.yat ece· 
rek btığı:cu il! manlar çıkaı 
hl'raya Layac!<kları n.erdiv•n 
lcre çıkm·flar ve ip' er, k nca 
'ar r.tartk üt katta kalanlar 

l. örü müş ür. 
Ha bukt l.toual 

bil) ü'c bir ı·hiTde en 
metro"uk mer..itvenlerln B:r mWldettenberl muhte· 

lif ıjanı:ar .. a mevzu l ahıe· 
dilen tahd:d. teıl hat konfe
·anaı riyaae<l Iıa..kında Cüm· 
hurlyd.mizha noki.al nazarı, 
kanferan• reidnin konferansa 
·,t r.ik edecek ol.an btlüır.um 
dev et'erin inz'memı arisile 
o'ması ndiende bulunc'.uğıı 
ilğrenilmittlr. Reis fnt'hı.bı hu· 
suıunda· büiün devletlEr ara· 
sında bir ltt.hat clma11 bura 
mahafifince edfmekte ve bn 
suretle koftferalHın ea iyi bir 
ba,ıaog·çla teml11 ediıaaif ola• 
ca il' zannedilıaektedı.. 

Vof ıamn yeni kararı 
Ankara, 19 (Yann) - Na• 

fıa Veldlt H imi Beyin verdiıı 
bit' karara gör•'t Vekğlet ıtrket 
kcm:ıCt':eri ıirketlerin mua• 
me.atta ha'kın aleyhine bir 
hata görü ürae derhal Vekil• 
)o:te blıdirileeckl ·r. 

Eu huıuata Nafta VekaleU 
ıttthas ett'ği kararı bi:ümı:na 
firket'er koml er:erlne resmco
tebliğ e:m ştir. 

Eğer V tkAlet komlıerl<1rln 
ıı'arından. evvel herhangi b'r 
flrketiıı ıuliıtimaliai ve.ya 
halkı ızrar ede::ı b ·r yoksu:ı.u• 
ğpau aı1"aua bJ,.ııc_i ko'.1'iıer1 , 
nıei..H tui,.c..k ve §ırkt• ı.ak' J 
1qada. tak.b61 y.ap.ı..c .. ktııo 

nıltlir. 
---~ 

Çifte Reisiciimhurlar 
Vatlng:on 19 (A.A) - iV. 

P.oover 57 k."tid1n mürekkep 
bir komi yo.1 t~kll edl mlf 
o'.duğanu bildi ·m·ıtir. Komis· 
) onun riyasdinde sabık re:ıi· 
ciimlaur M. Coo'iclje ve reli 
velc;. I k'erinde de .ab·k ve er• 
bak reiı:cümbn• nemzetieri ~. 
Smilh ve M.D.w!abulu.ımak· 
t,.dır. Kom syoııu::ı m k' adı 
teşekkii Ü kurak:ıktan müte· 
eu:r olan m:ntakalara nıua• 
venet o·mak üzere 10 mı:yon 
do· ar c!ım 'i hususunda S~ltbi• 
ahmere yardım e:mektir. 

M. Bria.,,d Dokle görüştü 
Cenevre, IS (A.A) - M. 

J::ıi_ .• J, M. Foı Curtiu,, M. 
l'>·. n", r.t P.oc~p~ \C D-k 
u' A:'.Je ile gö:ii~mü~lür. 

nü niyeti.l hangi · arnfla oldu· 
ğur.u görmek icap eder.Tetkik 

omi•yonun vası •ali.hiy<ll 
ok L'ğU ccğredt:r. F,kal ka
ar:arı daima Cem·ye.i Akvam 
.neeİi!ine ve heyeti umumiye. 
s ne arzedi'ecektir. Cemi) eti 
~kvam ı aza ol mı yan dev lef er n 
ml!! t mel tarzı hareketi ile 
me ul c 'mak' mt vzuubahis de· 
ğf::!ir. Mec'.iı ve h!yeti umu. 
ıı ,•e bu meseleyi daima ye
.ıiden tetk.k edebllecekt:r. Bi· 
.ıaenal~yh meseleyi ca a zl· 
i acle l urada tem•il edi' en dev· 
!1.. t ·er me 'uli) et!erl no~<latın· 

c a'l nazarı dikkate almamız 

icap rtmekted:r. 

D.vlet t<k iflnln 1ıa'ya 
ve Almanya tarafından vaki 
;eki:de kabu:ü meıaiye dt:· 
v. m-a mani o:m yac .. k ve fa· 

kat lcorı.ls~ 01 Avrupa te~r ki 
mcsa'si l:ahı"nde ilk o'aıak 

r.ü01une o mak ln.klnını ve-

M. Grandhln 
. . . 
1 z:...rıau.o mühim 

nutku aza 
tesir yap-

kt:rtaımıya mLvaffak olmuı· 
a,d.r. 

Hat a ü•t katta k•'an bir 
gtnç k z iuai)en:n aıt:ğı ip~ 

s rııdığı 61raca bayılırılf, "f8Yo 
ıt kut e<.erken lir illa ye ne· 
ıe i tar .. tından havadan kapı· 
'"I ak arb 1 caılarınııı 1,ayrettıt 
kurları: m.ıtır. 

h'aiye eftadı ayni zaman
da haı.ın cam!arını luraral 
hava cereyan~ıu temin elm·ı
erdir. 

Ya~g;n esnuında alevler 
ve d• ma.ılar araıında kalan 
Kafkaayatı Meclt Beyin kız< 
Ayşe Harım ip'.ere •arılarak 
n rken <.il.müş, ağır suretle 

mecruh .o:t.uğun an usenjasj. 
haıtatıanu:ne kaioırılmıt r. 

Handa ateı <levam eı:!er· 
ken elektr k tel!erine zarar 
gelmedfjiin,en kurtarma ame· 
.iyab L u ıurette olıuıı ya. 
nan ıııklardrın kolaylaım•ıtır. 

Kualtk banın üst katın• 
c'a kalan bir kadın kend'nl 
ı pğıda tutulan b•r l:attanl· 
yenin \:zerine dütmüt, baı.. 
taniye yı. tı'.drğıııdan ağır 
eur<'tte yaralanmıı haıtahaaeyı 
yatrrı'. mı ıtır. 

Kezalik itfaiyenin (Ma· 
nika C:eni'en can kurtı>ran 
bez de merd:ver.lerle he na 
uz, dılmıı isede kua eelmi ,u .. 

Yangın esna11nda fevkal&· 

' 

ıet ~im yecetl {:mel.ye La 
dar le eu y~ce ani. ş ınaınır. 

ır. Kezalık ıtfaiyen n c 
.ı:rtaran makineleri noksa 
Jı:. Bu bü>·ük fe a'.<et Be:er. 
ye kanu ııı mucibince •lnt! 
iyatro g hl izd,hamlı y«I 
•le'h1 ıuı ılnem:ı. ft'nt 
her ""kit lnfıl&ka 
c.lduk ... n h11 d~, böy~ 
yan hanı gib! ~lırn 
dl alık lıir yerin.is ~ 

i lmiı1 bir yere top·a~au 
!keli bir halde tcı:rL:btı • 
p.lma11na n ii ;aad• & 

Je ba:lca ıoı. fc:Ii.keto 
olmuıtur. 

Ha'.bukl Avrupa ıelıl 
de bu g bi t< J.lihli teo: 
f.hrin ka·.,.ı,.,lık haal 
<'g 1 şehir h••klnie V" 

mahfuz, al4'f 11ra•eC" 
yecek bina!•"'" ,..pıt 
mü ·aade eıl !ınektedtr-

lşte ı,eıcd•yemfdn !r 
yo!suz'uk'arrna ltrı1"' 11 nı r 
bu hareket rrea felAM:.• 
lrp o'ıu••fi"'· ..Aıti'f'~a:ı lı 
,srır.0 ı)1 ... ~· .ıııarı• r " 

1 . ,· ,., ıık , .. , ... &ıbelau 
g .:Jlt ~t'• 

1 n .,fim~t"rcİf: v•""'" tte 
d .. ' ı 

za.!a !" a f. n ,.,, •''"'' tL.; r · 
Y 4 nıı•n•.il'lı• aarar 

bir mıkıaıdadlt. 
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~n~bi memleketle:de 1
1 
1 STıcaret a1ı:minde 1 l i-..-Y· "3S 1lo1ııl.rTl§J1 

~ Almanyada t,ır _ .Jrapçı ıgımız l:.omiser Efendi . . 
~ı yıl dönümü ö'.üyor mu? delirdi mi? lkı Acem,ın kanlı 

r Cerlın. 19 (A.A.) - Alman- ton ıene!erde (Arapçılığı· [(adıköylü Cemali vak ası 
y•; dün Alman ir:· pf'raloı lu· 
ğu tqc kkü ünün 60 ıncı 

· ,.,ı iön\.münü lu'it etm!ı ·ve 
·bu rr. ünr ıebet!e reiılcümhur 

·l\~are~al Hindeııburg b:r nutı:k 
trı:.t ctm!ıt;r. 

:' a!ıdidi. tes:iha t 
Cenevre, 19 (A.A.) - V.u· 

rahhaelar bı gün tehc'cl ıu·ı. 
'oat meae· uinin m~:ııı.ken.ı.ne 

•• ( t• 

::asyalist kcngresi 
p, r's, 19 (A.A.) - Mll'i 

, rcryal ıt kongresi rzun b r 
ır.ünakaıadan ronra 1Z86 m · • 
hal.f reye kartı 2151 "y le 

' lir takrir kalul ~:mittir. Bu 
takr.rde mili mec .... u parla· 
nı mcdaki grcpa rc13·al zimln 
ır.en ' aa t!erinin tabiye vl lir 

, tel.ım hattı har<ktfer lltil.ıı.· 

1 z.:ıa veya fırkanın a11aratrrft 
ıını · gayir kar&rıı.r ıı.lmaıına mi 
rait olrr:adığıni nazıırı tliklıa.· 

ten tzak tclmamak hu uıun· 
cicı it.ırat etmekte c·dui{u be· 
yan ecilm.ktedir. f'.abı 1 edil· 
n ;, o'an bu takr:r Stug l.a· 
l:inesin:n n kuluna ,.e yerine 
ıai: ce ıl' ha mp- •"P b r heye· 
tiı gc·mufn< • ; o·mak iç" 
kabu·ü laHİ)c uli"m·ı olan 

uker i kndile •in rtdc..i.ıl ist.l· 
s ... m dmtkledir. --

r.1i=h:m bir r.utu~t 
Bri k•e', 19 (A.A.) - Te· 

le'on 3330: r.•. Vant'e ve de, 
hdk yı:rdt·na rC.~ :ui jii bir 
r:u .t kta, 3e;ıi bir c han hnbi 
tel: kui karrt.nda L dundu
{ una inanmı d cını i:eyan et· 
mi:, bı nunla leraler J c yr.e. 
mi'.el 'az 'ı·flin 1 er H.k.tkir· 
<en (aha fera o!dt•['ı•nu l<ay· 
ietm'tlir. Pi. Vınc'ene d, 
tearn·zi Hr harp vı ku l:u1• 

dı iı,u lakd rc!e l unl'n Le. histen 
a:e} hine milte\Ccc'h ormuı 

1111 htemel l ı lı·rCı crnu da ila\• 

e.oı.i , tir. l\hıahedel t rin yeni- ı 
ien tc.tkik meıe es r.e de le· 
maı «len M. Va"< ervt ld, l: u 
mu• h delerin halta Veraoy 
a..ı:ı h ·<lesini.'l bile yenlde.1 
mü~teıeken l< tk:k eC.:ilebi'e· 
'I'< ğini ıöy'.<m ' ş ve C:enı'~tir ki: 

BeroClunda Aca aokrfınea l•rl· 
mız çok elim b:r vaziyete öldürenlerin cavası 021 lo •nlasınca dün gece "' hof 
düımüıtür. ,.•n lranlı F:ıza ile, Ş :bdh• ;e aoı •· 

Umumi lıarp!en evvel 7 K, dıköyde Jandarma na· ~ n<a kavecl Ali ar. s nd.: Lir alacak 
mile maruf Cemal ef. yi öl· .ne;e.ea.nden kavga çıLrr.ışt r. 

milyon ki'o (Lrl p ht:bal el· ı C:ürdükler nden dolayı tevkif Acem 1 ıza kavgı ar .. ır.da au•hlı 
tlğim'z h< ide ron ıen<ki .ıtih· çakı 1.e Ali, i rırtın an aı:;ır ıur<lte 

edilen l.omiu r ıru• vinlerlnden , aralamış k ·çmııtır. 
ıalimlz ancık 3 milyon l<ılo- B:can ve Süle,-man Ef. !erden Mccnhuıı ya a: chcmıriı rt:ı ol(u-

dur. Bu rr.ün:m ekıilmenin Bican Ef. te\kifnanede delire• ~undan Şişli ç,cuk haatahan,sl e yatı· 
ıebebl [ftrı.bm inh;sar a:tına ılmıştır. 

rek Emrazı ak· iye ho.ıtahane· Firar ecen carihln derdesti için 
alınmasıdır. ln k ·d 1 ahklkata brt n imı·, .. f;r. s e a . ır: mııtır. 

lnhirar ıaup'arır.dan ki'or"a Bir yankesicil:k 
10 kuruş rca:m alınmak a be• Emrz zı akl:ye ınüe;ı?s!, Darıcllı A.u tala ian:inc'e Mrl c·-
ral:er tarı p'arın 

1
-• .,ye konul· E'ican E ·.hakkındaki raporunu J'ne ı eıl şti. .ı.;; (it) b<(İl ir 'i:i ı o·· 
~ . \1rm k iç ı: e\v_ ld Liln B.- kraz .. rır.d c 

ma11 m• el ur ytoliri tahmil et• vermıştir. ir ı rr.IJ g <erken meçi u. bir Y• n-
mltt'r. Holbı ki t't•Ye kcnulan Kat 1 komfıer muavinle· ea'clye ı •ı t . rn.ı.tı-. 

{ar .. b·ar k13 met \e nef..selinl rinln ö ümCzdekl mul:akerne Bir amele dcştü 
Fttlthe ı'W.1nis- : 1 Mehı. etpaşa ma-

kaybetm '. ştir. ce'.scsinde bir rapor a1 ınarak •alle•:noe ı eni 1 ~ eı , ıen lirrn n (3) 

Şz.rapc : '.ığım·zı lnkitaf et· ve B'cen Ef.nin ak'.i hut:ı:ığı 1 ıelro 'rffo1 «-k ; ı v· rc'a • cr:r'e ıh· 
t'rır.tk fç n n ilı!a~.11 . lerden tal:akkrk dliği takdirde d'ğer et cı:ışıı .. ş b r ş dan ve &Jir ıerlerk· 

en )era:rı n:ı~tır. 
mürel.kt p bir koc peratif vi:cL• m. zm n Sü eyman Ef.nin da- Ah et , rı gıı bir ha:(e hrst: h:· 
da getirmek, ıarcplk üzüm vaıı tefr k edlerek ya:nız o ye ıct ; ı m şr.r. 

h 1 k h · muhakeme edı·•,ec•k.·ır. Bir ctumcbi: kezc~ı :sti !a ni arltırm.ı ·, ma zen cı 
~770 ~umacalı ~dö' Ail eh r.dldn 

.eı:Cil <tmek ve şartbı inh:sa t>r oci.i Şllızede leş .. c'•ıı t<Ç rkrr 
dtınt' an ku. la! rr:.ı.k ; ı;.z mc!ır. Hakaret ve tnıminat •, !serili Mel met dc ı <I) e ç . 1 r. ş 
l.,_ · f f h Jkeiı • i surette 1ı::ral~1.mıs •. a re-zCm e. im z n n.arı: n<. ast'l 
rarc p arım z n 
amil o· abı!ecc.ği 

catılmas :nda 

tibi iyi l:i 
şartp TGrd: C;:Cn:c.; : ü~üne iyi 
bir rek.i.m le Lil eC:ebi:ir. 

EizC:en C:<.ha ez ve CLiha 
fena i:.z'.ime ma·i:c olan Ycnn• 
n:s an, Yq,os f,, ya hatta Bu!· 
gari r tanın ıaı Ep islit.sa·ı b:z· 
den faz'adır. 

Şarapcıl ·ğımızA kara zira• 
at kong·c~int a eh< mmh·,,tle 
ncvzLu laha o'ml'ş1 ı:r. Kon· 
7re tarap is tihsalinin ir.h'· 
·arda, aln•p l:ir müs'.ah
ıl'er 1'o< p ·rı t f ne devr«'i"
nt sine karar ve•ml ~tlr. Bu 
mtnrıhln hülııimetçe !ı'afı l 

azımor. Hatta inl.i •ar idarn'c'ı 

'Juna tara ltard:r. fu rr.ünu<· ı 
'>et'.e Tel.i dağ nda bir ş&rap 
nahzeni in ;a etmekted!r. 

Kccperatif le k 'ini 
"Trnva'ık 1 u·mal.h clır. Şarr· • 
·ı'ığımızı ink'taf e:tlreLm. 

Jstihrn'im z eski 7 mily<' . 
<i'onUil ço:, fcvk!ııe y1kı bCi ,-. 

Çünl<ü 'az 'yet m z n Ü ailt r 

Radyum j 1-t fr brik ası ta· 
rafından H. n kd g zetesi •a· 
bip eri S uat Tahsin ,.e Fahri 
Kemal B. ler aleyh'ne aç an 
hakaret ve il zm:nat i'a' a11 
l \vece üçüncü ceza mahke
s nde riı'}el E<lilm ş, ay .ıı ga· 
zeleciferi'l il ine: cc za mal:ke· 
mesinde de C:avaları bulur• 
naaı dolayıs le C:ava te\ h den 
ü'yet ec.i mlk üzere oraya 

gönc!eri : mııt • 

Fahri Kemal ve s.,at Tı h· 
in Beylern ik'nci cı Zl ırah· 

Hm sinceki c!ava·arl bitmit 
o'drğl·nC:an dava tekrar i:çün· 
cü c<za m .. hkemtsine iada 
edi' mi~tir. 

Dün üçüncü ceza m• hke
resinde l:u cı:.\·a ı. n tekrar 
iı\eti mukarrcrdi. F, kat ge· 

rek ı:r~< le, ı;erek maznun· 
lera !t b'iı;at ytp ·m d cı a·.· 
'a ıld · ğ nC:an mt hakeme talik 
c.d.lmiş!ir, 

Karar ver.Iiyor 
V • z;fcı i 1i it i:s ~imal cür· 

Fr lz C , ı ııb.ı:m'uıı '""'• mü:ı en do ayı bir n.üdcet· 

'Öz ~ ,\,"~ r~rsr~ ,· '~ 'o.''r",ı ~- ~psuc.lf ı1 de.ı beıi ÜÇÜnCÜ C< za n. ahke· 
\ L u ıı ı: _ mesinde m ı h keme edilmek· 

~ irç< k mı vaff<.kiyelltr k::- te o'an lt' kiıhı.ne rergar• 
· 1 · 'd di yıı:ıı Ga'ip B. yin muha· zc.on.11 ş ft. \ :n1 , sıacma yı. ızı 

GRETL The:mer kemcsine bugün d~vam eoi· 
ltcektir. 

taratından tPmsil e .. ilen bu 
ml:hteşem f .. mde Lilha•a ter· Bugü,kü mdıal:erre ce'· 
tip e<l len başcöndüıücü tan seri ıGe müd.~e ı nıumi Kamil r. 
golar ile " Çaroa1 Fürat'n , 1 !dJiasını serdt d,c k ~e lale· 1 
din'enectk ve l\'arosz'cin bini derme' an eyHyecektir. 

.._ p olmu; t u ~ . 

lüz. ya oeb< p ol n şo i'r A l'ıeı c 
;rilnıİf, n ecruh l:as :ah...:nl.}"C l ı..Lrı.
ııf ır. 

E'>o iı;ınıır.ın rore'rrı 
Yeş' k )C.e c.t ran fi.e l"oJ. e J·r 

:ıı .n ı ızn:t ~c · sı ~ • Cl t t.:oı:6 J <;ı:.n ı:c 
ra tk t :r ) Ü." ı.: e t::!a lıra c;a : ıp ı. eç~ -
.:n 1ak :or.r ş~ır. • 

E:i. k ~ ı't ~evril-'i 
ZJ.:ıt·ll t(lS.n b • ıfç l }'ı l ı T ... .. 

·ı ~ J& ı çıb ,nı..a tevi~ :ş, ln k: , ıf ' t

ı .. 1 , Y SJf ~ .. n ZC d:şn .:.ş Se ~ e kur
\rt'.rr: şt. r . 

[uallim ve Sinemacı 
B~yoğlundft Op ra r' n ~ma· 

sında Lse ta ·ih mual'imi fv'ı·h :r 
1eye atılan bir t~k ~ t do:ayısi e 

\fohs:n bey tar, fınC:an sinema 

Ü< ürü Naci B. a"t y. ine nçı.an 

Java ya C ün l irinci ceya n· ı : .. .. 

kemes nde ba~lacımı~tıc. C :i ,. 
'<ü mı-h>.kem de ttıki°i bra• 
feylıde.ı so ıra ıah·ı erin 
:e'.p ve f~timaı ıçın m~ ha• 
<eme talik eC:i mtılit. 

Okturva !:u:istimali 
0.clurva s ı i:st.malı ve 14 

bin li.a ı.c ilıti!as io!aymle 

tahtı le v .. ifte buluna.ı vuı:..ıed~r 

Saclı'.< ve makbl z l.a.ibı Nu
reddin Bey er tetkikat için 

Ağı c.za mahkemesi:ıe çıka· 

:ılm.ştı. 

Bu tetkil<k'a ~tıff gör· 
mlyen mah eme h<'yeli tekrar 

Ağırceza mt hkeme~·ne 
ç:karılarak yen: den te,k kat 
'e .s ıklapta bu unı.:lmuştur. 

\ e:ıa}'ı.a t;rişi .. n laı hlıüt'e ·e 

rlqd <dıfm<m•kte devam 
ok nduğu takC:irde A!manva • 
n:n bu muaheC:e.ı'n ye ı d • ı 
ttık ,kini iı ter u;ne mani ol· 
mı..İ< imkanı ka· amaz. 

büyük yarı ları tö iinectkjr. • H yet h .. kimen.n Lu ce~- '\ 
Pek y'lk nda ART l S T 1 K l rrd,. ka rarı•ıı vermesi mı: h e· 

l•-llM'!Zl si · e na ıı ·da ,,--~- m t>'d 'r. 

Nçt.ccye ait tanzim edi'en 
r p()rlar iki maz.ıunun mt· ha· 

...., PO · rl' k'" ot f'rl lP('E"Hİ•. 

NUJR,Cr. 

-Sac:'.arına ne11l kıydın? 
Kıyılacak lıbi <İ• ğiloi kı •.• 
va.lan.ar ı e lıtedm? 

D.yoıdu. 

Çtcı L! Kırı1an, ölen oka· 
dar kı3 m t:ı f<.y:eria yanında 
b.r c.~mc.t lu mral rı ç neC:ir ki? 

3 N;sarı 129* 
Ahmet Kimi bey ben!: 

- Yeğenım Ştbriyar· Seyfi! 
D:)·e takd'm elti. Çok ay

dınlık bir ra'.o,.da idik, kala· 
halık vard:. Bir aa fts·a 
ti ~olte, ıııcl tılemeli zengin 
hlr tuva'et aiymilt m; 1aç'a· 
nm birl:oır el n~ e;ı gt!çmlftl, 
brnak'a•ı lrer penbe pır-

Unta gibi J 17orclu • l 
Her halele ıiiHldJm ._.. 

( l arı•, r ı 1 ··fr:kası : 37 
nede ;nı; çü kü kararan iÖZ· 

!erime rağmen, bü.ü;ı s ... Io ı 
bal kının b.r nevi hayret ve 
takc.ir'e bir lahza b.ma ba· 
k•p kaldıklarını gördüm ... 

Ev aahibi genç bir muhar· 
rire idı. Esmer, manalı bir 
yüzü, aüzcl ve gar.p göz'e i 
vardı. Beni olfer miıaflr1e· 

rile tanııtırırken derhal laü· 
balı oldu: 

- Sız ne güzelsiniz ku· 
zum! Ded:. Ben güzelleri k11· 
kanınm. Neye bu kadar &Ü· 

ze:ıınız ıar.k.? 

Gü düın: 
- Ama kaba bir taıra 

güze·ı, efendim, Dedim. 
Daha ben l.tanbula ıeleli 

Uir lı . :ı: ı..... o_ i.ud. •••• 

O:C dar şaşırdı ki tekrar 
güluÜ.ıl. 

- Ne? ... Ta1r" güze'i m ·? 
Kal: il c..eğ.l. S z minye.!ör gibi 
bit kızı.nız. l.tanbu:a ~eni mi 
ge din,z? S~Iıi mi? ... Mutlaka 
Avrupadan ge yorsu:.ı:z! 

1 

Aman yarabbi ne (en, ne 
ıub kız! Dl:rm;:.da.1 1öy:ü
yor. O ı:ın LÜzell ğl be.na ta 
ıiraye• etti. Be:ı de durma· 
dan gülüyordum: 

Hayır, hayır, Tilrk 
Anado'udan ge'tyorum hanı· 

mefendi. lzır.frden! Genç mu• 
harrir döndJ, yü <8ek ıcsle: 

- Bakınız, dedi, bu kıy· 

met'.i inc!yi b.ze gü.z.l lzmir 
gö.ıde·miı! 

Bir a!kıı:ır koptu. Bi'.ha• 
ıa erkekler avuçları parala· 
nırcauna alkıılıyor ardı. 

Yüzümden ateı fıık:rı7or
ıl u, o kı..dar ııkılmııtım. Meh· 

li-'d. } a.ı .. ııı~.M. l.o U) (..r, lJu,.a 

cesaret vu meğe ça l§!YO dı: 

- Neye öy'.e kızard n? Ne 
var sıkı ıcak ? 

Hakkı 'ard,. Neden s:kılı· · 
yorum sa:ıki ? ... Ama bu ca· 
ha ilk adımdı; kadın erkek 
karı;:k bir sa 1ona daha ilk 
defa girtyoroum. H< m c!e ar· 
kamd.ı dekolte bir eıvap'a. 

Acemi' iğim p . k tabi idi. 
Beni gülünç bu!acaklarındı n 
güz. : liğ rr.den ald.kları ilk te· 
s:rın kayho:E.cağından ko. ku· 
yordum. Amma Mehlikaya 
bakılına ğ:lya bu acEmiliğim 

on'arıa daha çok h<ıı~na ıit• 

miı ... 
Etrıı.fımda kompliman ya

panlar kittikçe çofalıyordu. 

Bir taneıi, llly gibi ine' c·k, 
zarif ve 7üzilnlln çizklleri 
harikulade keskin ve munta· 
zam bir delikanla nazarı d:k
kaUmi celp elU; 7enl 7azı 

,...hf!!DI& 
Bir sarhoş ne yaptı? 
Rakı aleminden sonra sıyrılan 

bölcü bıçal:: bir kalbi ikiye 
--·--------------------------------------~·----~·~ .... C:ü.ı gece Şelı terde iplik ~irdiği cilıet'e teda\'I altına 

fabrikası ame!elerlnln ikamet• a!ınm:ıtı. Tedav'ıi .kmal ed.I· 
lerine mahıuı mahalde feci diğl zannediler• k hu:ı:.h~nııo 

bir cinayet oldu Hi tı'den ra· c!en henCz ç km ıtı. Haran'a 
kı eğ 'enlislnden avdet eden kuıılaıınca kim bilir na<ıl 
Huan ifmince l:ir arp•cı, fo. bir buhranın tesiri altında 
toğrafçı Hasan F<.hmi tfe::diyl onun üzerine atı· mı, ,.e onua 
bıç ... kla ka b nden vı.:rdu. Ve boğazını 11l<mak iıttm'ıllr. 1,. 

1erhal ö'ü:nüne rebebiyet verd'• ı 

Hadice hakkında zabıta 1 

bu Ani hücum hayatını kurtar
mak istiyer. Haaanın hamil 

lu~uncuğu b:çıığı iıtlmale •e.
ketmlıtir. Cı.nl yere y ı kı'an ce
ıedi terkec.erc.k oraGan !<açmak 
İ•terken Rect p nemı.1ıla <iiğer 

b:r §ahıs a kırıı"aımış, onu da 

e'.lnden ve yüzünden yarala
m:ıt:r. Zal:ıta hadiseden h .. 

tahk katına nazı:.ran arpacı 

Has<.n cinayet'.en ez evvel 
Telat \'e Z,l<al nı mlır . nda 

kr erkadaıi.e bir i~ki soh .. c· 
laıde bu.unııyorC:u. 

A\dd er nde Haıan ar· 
kaılaş arında:ı ayrım ıtı·. Bu 

sırac'.a kom{USU Haoa n F eh· 

mi efl"ndi l'e karşı'amış:ır. 

Söy!e.1d ğ ne [Ö•e bu z.t ıcn 
gün(, rde aenbi buhı'llııfar ge• 

Ekal iı\etler rr.e~eiesi 

Cenevre, 18 ( A .A.) - P.u 
fÜU htH cıi mu , <.ve relere tah· 
sis etim {l.r. M. Bıiand ile 
M. Cu .tius lahiidi tcs'ihat 
ve < ka '. 1iyt tler me eleler! hak· 
!unda l örü;rr.r ş ercıtr. Bundan 
ı o.ıra M. Briand M. Beneı'I 
k, bl eım §lİr. 

M. Za 1esı..t, ekı l"eiyetl<'r 
mt se'eıi hı kk:nda lir m; z. 

.... ta l:a:ı.me ~ .. m ğa mt.m r 
mı.:ralıhas re n.üz~b.ere usu Ü 
hakk .. 1,a ı.cı:tc.L.k ka'rr:.ış.ır. 

M. Lc.r ehe ur, !kt.sadi me«-
~: Le: .. ı .1 c.·a r. f<.n r, ~-

!\ ariı.:ı.c.v.ç, 'ı l:. :'-~:. o f,,. N_c· 
h e:;s ve l . O ' r., .,,s <..e Ll· 

1 b .. rdnr clur o'maz tak bat ve 
taharriyata l:a~'.amıı.ır.Tahal" 

ri m~murlarından H dıı)et beJ 
caniy; H a de tevk:f ctm ~ur. 

l lzmir g z~t~~e•ın ... l.a.• 

B!r tekzip 
M< dr d, 18 l A.A ) - M. 

Brenreuer, kt dar rrev:Ciinl 
terkelmt k niye lnd<' bulu:ıdu
ğrna c' air şayi olan hr.bert 
kat'i rnre'te tel-z p "'m' tir. 
Bap·ekil, her tür'.ü d kta·ö~ 
lük t•maı ü·rerir.den ı:zal;, fa
kat metin b r siyaset takip 
ed< CE'ğ nl röy1em ·ı'.ir. 

K:r. lın, memleke:e h'•r bea 
bir l:q a'lr.nme neşretmek ta

"" "'·t rur.da o!duğu söylen-. . . 
me ' ccıı:. 

iiıbar ve Hi:.viyet 
varakaları 

on i e tö ü;ml:ş : "Gr. 

Hind valii r.e.er !:Üyliyor ! 
Tavyare c ,m ı yetı V"Ayet 

ve L :: §llbe!erinde, Pi)'llnlfO 
n.üclür.uğünün k ~c!erindo 
• tı:makladı-. Tayya•e Cemi• 
ye'.inın bastırdığı ev.akı kul
anmck rvrc.tile aynı zamaıto 

da mem·eketin hava mii 'afa
a•ır>a yardım flmiı olt•raı nuıı. 

Buı Lay 18 A.A) - P.i:ıt 

va!it t.:mt ı.ı i l c~r i meclı: in 
'çı:ış cdtu.nie ıöy.ed ği bir 
nutukla, Gand'nin müda 'aa 
tttği )Üksek fifirlcr,·en tak
dire hr.h etrı.iı, g rek l<ongre• 
ve gerek Ga nd 'dı>n mücade'e· 
'.!:·incn:h .. yE't ve ·mel<r:n', Yu· 
var'. ak mara 1 o:ıferansından 
Hin distana veri!n ed kararla,. 
tırılan kanunu eraoinin kat' • 

şek.in'n leıbili iç:n birlikı. 

çal şma'arını !•temi;'!·. 
Val i l:mumi hül<ümetln 

•emeller:ni la'ta'am .. j;a rr:.atuf 
hsr lıarığ. bir mücadeleyi dur
ma le b.ılundıığunu da hatu. 
!atm•ş'ır. .. E;-------,_ ____ ımı _____ .. ,,..,.""""' 

GÜZELLİK KIRALİÇESI 
''MJS AVRUPA,, 

&!P! ---- f'!JB ........ 11!!1 ................... !!!:.I .... .. 

} az-n g~nçlerdtnm+ Me,hur 
eski zaman pa.a'arından bi
r inin gali~ a son çocuğu: Nihat 
Kemal ~ey yaıının l<üçük·ü· 
!:üne ncmen lelli ki iyi avcı, 

çok güzel lakırdı röyliyor. 
Bilhafta ben m g·bı ta~ralı bir 
kızc. ğızı talakaa .ıe h a yran 
tdec<ğ 'ndm emin o·duğu ıç:n 
h:ç koı kuıtız bir çok ıöy.edi. 

Ben de din'.edim ve gül
düm •.• 

Bir aralık, bu çılgın ala
yın içinden biri •Dan!n Dedi, 
derhal hep bir r ğızdan: 

- Dans! Danı! 
Diye haykırmağa baı'adı

lar. Bütün kanımın yüzilme 
çıktıfını duydum. 

Ben danı bilmiyorum; ne 
yapacaiım? .•. 

llıihat Kemal Bey, beni bir 
llhza tetk k etti, lonra: 

-1.ıerıeniz. dedi, biz elanı 
etmlyelim, konu .. lım7 

Başımı ıallac!ım. Fakat bir 
daha da dan• öfrrcnmedeD 
ev mden ç kmamağa lç.mden 
y~min etim ... 

B rlbirlerlnin kolları ara. 
unda genç ve •Üs ü ç'ftla 
karıımız.' a dönerll"rken b!z. 
N'hat Keme! Beyle derede11 
tepede:ı konuıuyorduk. Bb 
aralık ba '1a sordu: 

- Mus;k:yı ,,.,·er m'dnls1 
Yüreğim çaıp~r ; • çı'gı• 

gibi!. Diyecektim, fakat d• 
medim: 

- B'razl 
- Bir ,ey ça'ar mısınız?. 
Danstan ıonra mı•sikidı.n 

de çakmaz görünmek kibrime 
dokundu; bu ıuale de g6-
lümı!yerek; 

Bira;ı: 1 Diye cevap ...... 
dım. 

Al.ııfrangamı, 

kamı 7 
ala tur-

(Devamı oar) 





Kolumbia Plakları 
EN METİN VE TABİİ SESLi 

MAGIC ttOTE~ ........ " .... 
Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar 

1 KOLUMBIA MARKALILARlDIR 1 

Yeni sene münasebetile 

KOLUMBİA 
Fabrikasının piy'!-saya çıkardığı yeni plakları 

KOL Uf.tBIA bayilerinde arayınız. 

Yeni plaklar şunlardır: 

Genç Os-
man, .• 

Çingene· 
fer, •• 

ma, •• 

Sarı Ya
pıncak, •• 

Sarsam 
kolumu, •• 

Bilmem 
neve. 

Ya nız!.. "KOLUMBIA,, Plaklarını alınız .... 

adesi, temizlemek Ye t6~n6n IOD• 
radan verdiğ! nahoı ineli mahv et
tirmek için, GABA tabletleri al~nız: 
Boğazın iltihabıni ve bundan ılen 
gelen bilecek vehim neticelerin 6nÜ• 
nu alır, 

Bir .~uluda talaiben 400 tablet vardlr 
Eczanclcrıfc ve Ecza dcpolarinda 

lzmitte 

lzmitin en temiz 
11e en miJ.kemmel 

otelidir 

iie•+-•ırlerinin hususi 
ıekilde istirahatini 
"n eden bu oteli 
kese tavsiye ederiz 

Otelin altında bir de Ko eaanıı vaıdJr. 
ll9tıte1efl de herkne tavlfye ederfa. 

amazana mahsus ilan 
Şirketi hayriyeden: 
1 - Adi tarlfemlade Botazın yukan Rumeli k•amma 

llp Aatte Tapur olmadıfı için mevcut ıefeılere ilaveten 
dalıll olualı: kinunuaaııinln 22 lnd Pe11embe 

ıpınuı~- IUbaren Ramazanda herıüıı köprlden 1aat 15, 
-ıe htr ~ harekeJe laUnye, Yen lı.ö1, Tarabya, Kireç

' 86~, Suıyer, Yenimahalle ~e R. Kavaiana 
1IP A. Ka•atma atdecektfr. 

2 - Ramazan ı-1erlne mablUS olarak kııu Kınunua• 
2Z blcl Peqembe sini ak1&mınciaıı ı~ı· .. reD bayrrman 
peedne kadar (bu pce dahli) blll11tl•DD her rece 

lllrel.ı.tadeo Kaprlye uimet ye Kc.!'r idea Bofaza 
.mr.1er1 tertip edllmlftlr. Fazla a.alllıne için 'f'apur 

talık olunacRk fllnlara ınl\ro.r ıt olunma! dır. 

Kadılı:6y ıulb icra daire· 
alndep: 

Mlbtecabl udelerlD Sami• 
ye H. ıdmmetlDdekt alaca• 
tının temini için furubtu mu• 
kerrer mahcu:ı: yatak odan 
takımı ve aalrenln 24·1-1931 
tarihine mllaadlf cumartelf 
gOnG aaat ondan itibaren a• 
çık artbrma auretlle Kadılı:6y 
pa:ı:ar mahallinde aatılacafı 
illa olunur. 

lln 
Şakir be7ln Hicran hanım 

zimmetindeki alacatının temini 
için mal.cuz bir oda takımı 
ve 1&ire 24-1-931 tarihine mü
ıadıf cumarteıl ıünll saat 10· 
dan itibaren Kadık6yünde po
zar mahallinde ıatalacafı llln 
olunur. 

Zayi 
Aıkerllk teıkereml kay

bettim. Yenlılnl alacafımdan 
bo.kmO. yoktur. 

Nuhkuyusu aablt nokta 
memuru 2316 numaralı 

Sadet!ln 

Zayi Evrak - Evvelki 
ıün Balıkpazan Ye Tahmiı 
aokafl civarında ıazele ile sa• 
nh bazı evrak kaybedllmtıttr. 
Fatihle Kayseri hanında Rem
zi efendiye ptlrildlil bald" 

.dilecektfr. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın Ye çocuk· 

!aran dahill (iç) hastalık· 
!arım cumadan maada 
her slD (2·4) de Dlvaa
yolunda 118 numaralı hu
ıual 1Eablnealnde tedaYI 
eder. 

Telefon l•tanhl: 2:'!18 

Defterdarlık ilanları 1 
Kazanç vergisi mükellefininin 

nazarı dikkatine 
Kazanç Tergiıl kanununun 27 inci maddesi mucibince icar 

bedeli O.zerinden verılye tabi mo.kelleflne icar beyanoameıl 
tevzllne baılanmııtır • 

Klnunuaanl nihayetine kadar kendilerine beyanname veril· 
mlyen mükellefinin mensup olduklan ıube kazanç tahakkuk 
memurluklanna (Kazalarda varidat idarelerine) mO.racaatla lca• 
beden beyannameyi alıp doldurduktan sonra aynı idarelere 
makbuz mukabilinde vermeleri ve Şubat nihayetine kadar 
beyanname Termiyeolerio ve;rıilerlne 0

/ 0 15 zam yabılacafl ilin 
olunur. 

• Satılık ey hlıaeıl No. 22-24, Orta ıokak, Dflrblll mahalleıl, 
Osküdar. 3 odalı ve bahçelidir. 48 hlue itibarile 6 hbaeıl 
aabhkbr, Mezkdr hlıaenln tahmin edilen bedeli 33 lira, aatıı 
açık arttırma 10 Şubat 931 ııtlı 15 Defterdarlıkta. (M-4) 

Şarkışla Tayvare Ce
miyetinden: 

Elyevm Şarkışla ambarında mev
cut 5000 beşbin ve Gemerek istas
yonu civarındaki ambarda mevcut 
4000 dörtbin ruplaı buğdayla Mart 
gayesinde deposu ikmal edilecek' 
köy ambarlarında mevcut 10000 
onbin ruplaı temiz buğday 15-1-931 
tarihinden itibaren yirmi gü::ı müd
detle sat:ş şartnamesine tevfikan 
aleni müzayedeye \"azedilmiş .Jldu
ğundan taliplerin Şorkışla Tayyare 
Cemiyetine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Terzihanesi 
En ıüzel kumaı• 

!ardan, en ucuz fı
atle en ıal'am El
b'ae diker. lıtanbul 
Yeni Postane cad-
eıl No. 16 Te e
on lıtanbul 2253 

Ömer LQtfl 

Doktor 

A. Emanüel;di 
Frengi, belso uklugu tedavi 

ha nesi. Hergün s. bahtan akşama 
kadar hastaların kabul eder. 

Sırkecıde Trabzon öte!i ittisa· 
1 nde Fotoiralhanenin binasında 
b'r nci kata. 

Paria Tıp Fak.ı tasi ma::unu 
Cilt, frenıt, Bel90&atlala mlltahas1111 

Dr .Bahattin Şevki 
Babıilld• Meııerret oteli tarf111 ı:ıt 

birine! tat abablıuı •k .. - kadar. 

Almanya Emraza cildiye 
ye zühreviye Cemiyeti aza 

ımc!an Beyoğlu Ağacami 

k .rıı 11raımda 133. No öğ· 
leden 10111'& m'lracaaL 

Telefon: 6 ...__ 
• Of 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zıU-...""eYI ye 

\ı>.slabl.lar tedavihaneal 
Cumadan maada her ııün 

ıaat 1 O <lan 6 ya kadar lıaı• 
kabul ed1!11'. 
Adıeı .l.nkara Cadd..ı N.43 

Tek' ı an· 1 9J 

Sultan•hmet Bı ... d Wa 
Hukuk m•hkımı±i ı 

Sofya haaama lufede A.Y11-
kat Mehmet Emla 11eJ tara
fından latanbulda Kwmk•pda 
Kulluk ıokatmcla No. 2 Jaa. 
nede mukim 7.ol ParuklH 
hanımlar Andoa .,.. ICoetaotlD 
ef-dllerle Yaniye ı.afetle Veli 
ve valdeıl Hirlal H. alefble
rlne mO.ıeveffa zı·çe H. tara
fından 22 Klnunul&DI 129 ta
rihli ve 491-1 numarah Noter 
ıenedlle mü•ekklllae •ad· 
yet edilen mezkllr Kulluk ro
kafındakl No. 2 hane ile JID• 
mezkdr ıokakta yafd bir ••t'a 
ar1an1n ber mucibi ftllJet· 
name mO.vekklll naıama teldll 
hakkında ikame eyledlll da· 
vadan dolayı mukad~ tu
tlr edilen da vetfye varalıala
nna verilen mefl'ulaaltall au
malleyhlmanın lkametıllaJan 

meçhal oldutu anlaplmı ol· 
malda 2D ıün mtıdde le fl"D 
tebllıat icran kararatr olualı: 
mnhakemeai 10 2-931 tudabıe 
mO.aadlf Sah lfdnii ..at 14 M 
talik kılanmıt oldula .... mu• 
malleyhimin yeTID ve nktf 
mezkdrae bizzat .. .,. IWl'f'a· 
k&'e mahkemede lı ab '111C11l 
eylemeleri akıl takdirde .. ba
Kemenln ııy .. b--n icra ed'h utt 
ılln olunur. 

ikinci icra memurluğuııdm : 
Bır borçtan do ayı nıa 11:11& w pa

aya çevrılm s· m k rrer y~ 
e müteallık e~ 25 • 1 • oaı tari
ıine müsadif Pazar guııi ,., 1" 

dan 12 ye kıdar Oal ta' a Duıf 

'gorta hanında açık arttıram -
e satılacağından tal' p ol ol- ıne. 
lır gün ve saat e m 1 a nde ııu. 

lunacak m murıma mırııcaallır. 
an olunur. 

TIYA 7 RO VE SlNEMA 

Milli orta uyunu 
KtıçO.k l mail Ef ndl pna

pu kadrosunu tevı 1 e rama
:r.anfterlfln birinci ııt-Odea 

itibaren nıhayetine ka:lar her 
ıece lı.em•nıl tehir Memdoh 
beyin ıaz heyeti ile lııiıflkte 

Şebı.adebaı nda TO.rk ıaloıı-· 
da icrayı lobıyat edecektir. 

* 
Cemal Sahir 

Üsküdar c HA nau.ıı 
B n 

ilk R n teınsıU 

[Bir Şo ö·un cl..ayettJ 
Faca 3 p rdc 

Ayr.ca : f ~ntczıler 

"" Qc;küdar 
H.ib n •.a n °1 

A ık naıtırcl-: :1 
Müm s ı. r n Gnfll 

Her g~n ıı u <C ıcec" Qda 
Cuma yun erı 2 de 4 ı &'CCC O da 

O~lecek prı gr m · Mı.> on. r ~ 

• 
EKLER TIV ATR05U 
Yun n p r t R vil&I 

Bugü u program 
saat 21,30 da 

c .Mıki - Maus • 

* K d ôy 
m m s 11<fa 

.nvelsin ı msıl elll;lf 
Seslı, 1j, ,a k lı 

A,k İs.ey u ıı 
Fılınl lıııgü ı n ı ı n sQınl• 

mızda 110 terılın::kt: ~•r. 

u al- a-n Pangır!tı ,ı., .. .,auncla 
ı.Comik )ev i ı Raı ~7ıt ı leıuailerl 

.... L k IJ U ayı llli•lkl lıan 
bırlıktc 

Aık fır 1111alao 
fa~fa 5 perde 

Varyet C:.mb11 


