
--GaziHz. 
lz;İri teşrif bu
~rdula , mera
----le karşılandı 
ı e ,,.,. e içinde 
11~~ : -· .27 (AA) - Cam 
·-.ıeuer1 Nfakatlanaclald 
-Yat ile birlik • buaGn 1&at 
-.dlrde ~ kala tı..al mala-
~ tehrlmld teptf bapr
~rclır. Vah Ye Ordu mi
;: ... ..,. Falırewa p .. ı.na, 

~· reltl Y• tehrimlzcle 
re~• meb'uilar Gazı Hu· 
lıa-t-~ Çildt ittUJODUDda 

....... ıardar • .. ~ ,..,., ..... 
.. ~ tebfpta ... 

Ya1111ı llUllaalefetme n.1-
._ Cazı Hs. lerl prek 
k.rt Jaka Ye cenkle Ba• == 1 ta11onlannda ke
' ketlelert tarafmdn 
....... pek COflUD tesaJal• 

~ karplaamql&nhr. 
laar da Gaa Ha. lerlae 
~ takdim eclllıalftir. 

ffz. • 27 (Yaran) - Gazi 
'Jeti~ Naim Palaata, mal
...... lm Et• Yapuruada 

klanLr. Gam Hs. len 
b 214'.Tlrk••I• .... 

~~..... trfl'lf ecle-

I<ont Bethlen 
~ car BaffJekili ne 

~ diyor? 
lJa.a «ttte- 27 (A.A.) - Macar 

1 ltlldlr1"°" ta.,!° t Be blea Vfpnaya 
._ etinden enelld befa· 

• clemlftlr kl: 
....;. Aneak Macarll ama lk· 
~ Taa JeUal 19 &b için ~· 
Ji Maear blklmetinla bu 
~ki c:lclcli1et Ye hllnG 
bUQı teslim " takd!r _.. 

ıa_ tİte.aia Jen er ılm41 1e1a
t.d;~ s.a:Ja mu heclelerlnln 
41ı lemi" lçla hlr kat 

-._ baret bir blok tellll 

otd le alDuebattar 
~ lh&Jetlal ortaJ• p 

lardar. 
ltaıblld VıpnaJI _.,.,... ....... _ 

.., JeclM ...... t A.ne
'ct • Ye Maun.taa a~ .....: ................. 

htl ktır. Sqallatam• • 
cleft aa.-... Afttıe 

111111.ılerlace .bbal edtleD 
·-· ... pıer a. alaealitar .. ~ 

•ataftaı\ 

1 

MECLİSE MÜRACAAT E 
ııyrıt, • ı .. 

Kimtlemif ki, 
laal delili~? 

Qaseteler , ... ,.1an 
ltltchJ9 karar Termit; 
~t dlkk&alan tefUt 
......... Aut bir ..... 
........... icap edı1ormur. 
Baa klım aDla ldr tli7M811 
1ok. Tabii ••••• hlr ,.ı.. 
.rla w ..,t medeal bir 
,,..... elar. Fakat Ltaa-
W afW la kı71" ka. ...... , ............. . 
p ...... ...-ı- ' I'" 
.... aatNalbut d&Jıkl-
W!e atra.-.k fasla p,...te 
tWAWetaeaml derllals? 
L&lda ..,., ,ok. lataalna 
......,...... lnnuaaa .... 
kıl_ .. O oWam olaa l*f" 
~ Mal6m 79 bir ili 
nr: •ş.p.a anlek bap a. 
.. r1ıea.... ...... 

Yeni kabine 
Fran111 kabinesin; niha· 
y"t M. Leval tetkil etti 
8tiyan harici,ye nazır 

....... 27 (A. ,\.) - Radı
bl~J&Uatlerl• ••demokrat 
el ur ye çiler biri il ile htı· 
k6-et meTkUnd• blr arada 
pltnekal .... olalaiJ.-. ........ ,. .. 

TaNln~alaaoe . .. ... 

Divaniharp d ·· n kar~ 
rını teblığ e 

Muhakemeleri bitmiy n 
cilerden bir kısmı da dü 
adalet huzurunda he ap .............. ... 

Mwmen, rt H.) - D Yaaılaarp baaG• taltlal llarllnnl 

eekttr. Daıt ...... ..ıar ••ktnda ftrll _.mu• emel ......... 
irtica lalcllleltle a lkadar olan bua ....... m&ac1a1taa11111a1•. 
..U için bush• telalr eclll•lttlr· 

M ne••• D Yam ......... yerecell karan blDat ....... ~~ 
isen Lmür, Manita " clYar baYahaiaclea Galerce 
ot.omoblllerle Menemen• plmektecllrler. 

Fakat karana tehiri IMIWe baa ardan bir "
(0..mı 8.ncıl~ 

Balkan bir ıği 
Heyeti murahhasa dün auaı 

ekspresle har k t 

enemene •a.•~ 
....... rt {il. M.) Flrut AW.aaıae111t. 

aada tetld :111 Alaall Fn.• ldaN .._ .... 
ptlnlmeklun,ola~. 

Bu atlamlaruı c!a irtica •h •da ,..,.ı.a 
• lkadar o duldan lıuY~etl• tahmin ed~ 
bu aOktaJtda en dmn bir aalma aasatla talak!ls 
edeceklll'. lclue be1etlada •1lhabmeler de blrk&f -• 



Bun hayır dc.ınek kim· 
NA n aklwa ı m z. En müı· 
k 1 va.ı y tl r har kalar yara· 
tlıwak b ıar•n bır millet el
bette bu giınl (i ıst raba ntha
Jet verec k çare eri bulmafa 
ve bu ağır yü ü sırtından 

atmaja mlJktedird'r. 
Bu i k nı flr şbrmad n, 

bu imkan n •eferruatını mü
Dakaıa etm d~n evv 1 tevc h 
edece~im z b r s 1 varı: 

Ac ba fU b' kaç gene 
sarfında v z f ni 
layjıy ıf e miş m:.d r? 

Aca a ıon <!er ce muztar 
Ye f ay< tçi bu nduğ mcz 

buhran ara kar~ı b r ıeyler 

dOıünmü • ç ı e r Lu uı, 
tedbirl~r ni a m ı n ı ı ? 

V ha l · bu ıkü bariz 

A vaz"yeti umum·

~en 'n zl "z be" o asına mu· 
kabil elz ın olan 1d tll ve 
heyec n'ı 

mtı mi ı ? 

"" 

aö ter 

Bun' ra e' et C! 
d ğ ld•r, Ç lü bu tek< r 
Jklnci b r 
mecbu t 

- Ö e 
ne iç'n a 

Her t 

' z yet ka~ ım
me\ k n e 1: Lı u 

n Ze\ a ı k ra ma tev~ cci\b 
eden .Ytt a. va 9 , Cümhu-
11,et •e c1emo ıin'n e . .ırf, 
• mMk Hf 1 a dinç, daha 
ame 1 ve da a muktedf" 
hnan • .ırı terk tmekten iba
rettir. 

Bu ~·r ı d ka J k de"iJ, 
en tab.. bir v z fe ve en asil 
bir ._., kettır. 

• 
Bat·m zda b lunan lnıan· 

Lana vatana o' an hiymet:eriai, 
h .mme' r'n" yak n n bilen· 
le a r. ur.dan l:aıa<a bu ze. 

atuı hiıaü .ıy ' e ini ve fev· 
kalide IQeaailerini de fnk&r 
t1bniyoruz. 

Hadiseler n tice'erile 61· 
çGlClr. Bu dü tu a bakarak 
lııGkll'eeiyo u k.i, ıdue ... 
fı:aDW1Reainde ar z ar vardır. 
Ba. er aalan <..&:etmek lçm 

o ••lıanA•me,.ı el'erind. bu-
OJ>duraalU'uı k 'dar ve l.üınii 

it yetledni kl i gör ek lile 
oraualuldan ve tenelerce 
atmln naüc"Gl ve }orccu 
hmeıtlulle Jıpranaa lrpa 

•• •ı-ı·annın ııtlrdaaıta ol
ıtan muMeç ol '11ğuau lnklr ..... ~;.. 

o· ur birazc• dinleteler, 
lııkAa M Tutyele uzalatan 
.. ,&el e·aıa , ae o~w? 

Günden 
Güne 
Verem artıyor 
Şehr'm zdekl vereın'ilerln 

adedi günden güne arttıfm· 
dan hastahane erdeki mevcut 
yatak ar kifay t etmemekle· 
dır. Belediye bu zava laları 
dütündüğünde mevcut haı· 
iahanelerin birisinde verem'iler 
için yatak tahsis etm ye 
karar vermittir. Hastalar 
azami takRyyüt albnda tedu i 
edilecek erd r. -·-
Sdıhi)ede : 

T ıf o ve kuş palaıı 
Ş hrim'z.öe lıfo ve ku. pa

lazı hutal ğı ar mııtır. Bazı 

mektep erde tal beye tifo aş sı 
yap m11t r. Ayn za anda bir 
kaç mektep' rde kuıpal·zı 

h ata' wına t 'üf edim k 
tedi , -·-

ı\ı" ez.arlıklar bahsi 
Mezarl k b roıu bütçe ni 

Belediye 450 bı 

te bit etmi Ur. 

uıt 

mek edlr 

geçmem ı r. 

edil i 
e de nal· 
tefUt et 

Ta z'm ed en tal matna· 
men'n tatb k e leceal tef ı
ıattan an ıılmııt r. 

Ta ma•cameıc göre hay
van ı.al amak iç·n ayr bir 
atelye t ~· ıi icap etmc ktecH • 

Hiç b r Nalbant di"'4nın
da bu gihi t91iaat yapmıyan 
Nall-anl·ar hakkuıda tahJ..:kat 
)'&J: ımak~ .. c:lır. 

Y eyi otomobil durak 
yerleri yapı'ıyor 
Seyri der merkezi tara

fından otomobı durak yer· 
ler'nin tesbiti baklcında tetk'· 
kat yaı:ı mırktadır. 

Durak y ricrin1n tebdtlı 

ve be. ı yer erde durak ma
hallerin.n teıııl dfi§ünOtmek· 
tedir. 

(azalara mani olmak için 
Kazaları:ı önünü a'mak 

lçm bazı cadde!erde her elit 
metrede l:.ir ıa ı perice tat
ları konmuıtu. Belediye bu
n•n f.v.aidint görG.G_tı den 
bu tafltuıa adedini arttırmafa. 
karar •ermlet ·r. 

BGtiln aeyrüıefer f a11la o
lan uddeleme bu tatlar ko
n 'lcalctır. 

Ne fena 
tuz kız çocuğu 

beyaz ayaklık 
yok diye 

Mek ebe kabul 
edilmediler 

Kadıköy Kız Orta mek
tebinden otuz kadar ta ebe 
Y• ka k an olmadıgı içiu mek
leb kabul edilmeauiılerdir. 

Tal-ısıl ç g ndaki genç er 
be} az bir bez parçası iç n 
der lerinden mahrum rtm k, 
elh çocuğa mektel in kapıla· 
rı ı kapamanın manası ne
d r? 

Çocukla a bir ıe.v öğ et
mek içın o.anca n eıai ve 
le g'pten geri d rmamaıı ic p 
e n b.r ırıan mu s eı s in 
b aykırı b cket'ue m na 
v rm k ic p der. B nu 
maa if em ·nı Beycf endi iz h 
buyururlar IT'I? 

Rumlar 
İs anb 'da E ab'i Rum?ann 

A doluda bır kt kları m la
rı a muk bil t hs ı ed en 
450 b n liradan rn: ebak 150 
bin ira fçın t \'Zi m deti 
Ş bat mhay l ne kadar tem
d t ed l 'ıLr. 

Bu tevz atla a iı.kad r oJa
r k ko isyona imd·ye ka.du 
13 b 'ıi mürac t etm Ur. 

Tramvay ücretler· 
Elektrik ve Tramvay .-r

k 1 ri 'n üç aylık üc rat 
tarif 'erin.inin teabiti fç"o ta· 
rife ko · YOD\l içt aa davet 
ed lm ı i. 

K m'ıyoo bu Pe nbe 
fünü i k içtim n1 yap c k· 
tır. Elektrik tar'fesinde esas ı 
b~ d i'ıtklik o mıyacağı an· 
1 ı lmaktad r. T vay ile· 
re erinin de değ' n: iyeceği 
sGy nme ted r. Ha va gaza 
§irke• de yeni tar· es' 1 ay 
batında tanz m Edecektir • 

-·-
tktısaili tratıriec 
Ja~onlar banka 

açacaklar 
Şehrim ZC(e "Y koha--. 

.Haainda bir Japon bankas ıa 
,1ube aç a.11 [Öy•e mel.t d'r. 

Bu bar.kanın s rm 
•ıoo. milyon Tnr lira ıd r. 

V unan bankası 
şube mi açıyor ? 

lı• nbuMla bir Yunrn bao
kaaı eube &ÇAcaiı aöy -.ıekte
dir. 

811 busU1ta yap ğınıız t h· 
k.lkat'a Ticiret müd iye ine 
resmi bir müracaa.t o madıiı 
an aıılmııtır. , - ., 

Çocuk,gençliksahifesi 1 

Gaut...ı. lı~dm ,,ardülıi iiiyıik a.la/c:ıycı nafi· 
un• bir la~nıetta bwlartımalc ifiA yarn ~oJı yerıi 
maJuıl.Z.,1. ~Juıcdıtır. Bu IUl-/l.llda fGCM o.e a~~u;:ilc 
ya.ıı.arı ,..,..ıııa lıenli•ini •eıulir• llü cıırJı~ımıa 

hlll cltualar ki Tnrk 
.-diltelD fmam, ne Hj'm!er 
.. rinde sene kad• feda
klllfa talu.mmiU eder, r.e de 
•emlel.ettn 7aelq .. landa .. _ ........ :- i 

lllraa da kcndbnfzder lı&J
'-laruaa itimat <tmei• ah..... 

,....,. ltiltaıwm 

Çocuk ve gençlik sahifesi 

Cevat Riht .. , •omı alt11"lo iir .-Jrife J'MI )'01'41 .. alıır. Yara1 
bekleyi11 "z. 

zşs • #t-Z 

, 

Neler de 
Neler 
Yapacaklar 
Şehir meclisi Şubatın 

birinde toplanacakhr. Bu 
top'antıda ıehrln mühin fhti· 
yaçları hakk nda görü~ü1ecek· 
Ur. 

Belediyede müJclell hizmet 
dokuz ecneden az olen z bıta · 
belediye memurla ına yapı· a k 
muamele, Kadıköy ve Ada ard 
teıekkül eci çek aab~ komla· 
yonnlarına ik'nci aza intihabı, 
kazanç verg'ıl takdiri, icra ko· 
misyonları fçln y'rmi aza 
intihabı, 

Azadan Sadi Beyin ye ne 
Reıat Beyin davet"r.öıulecekt'r. 

-·-
T ahsilô:t yapmıyan 

tahsildarlar icin em 
il 

Tetkik i raz kom'•}'On arı-
nın karar'arile tahsı i az Dl 

gelen verg 1 ri vaktinde t 
etm.yer k mükel'e ta D• 

an temylzen n1&kzı c b b n 
i l hcaline meydan veren t 

1 memu. Iarı hakkında of· 
ve inz· U l hk k ta b 
mak üzere vekioelt n d ' r 
da ığa em'r ver m f r. 

Yok"arnada k 
olan d. 

Kiraları 

aç lD 

ra arını:.ı ta d ri iç'n h r 
za an müt f kk 1 1 o D• 

la ı:ı ıene orta ında 
y get r · e i v 
d te tar ığa bild'•ilmiotir. 

._ .. 
rmanda: 
Ayvalık feneri 
Ayvalık boğazındaki (Dal

~n) feperı son eün'udeki 
çıkan ırt an ha a.p o u
ğundan l anmıyecagı 1 tanbul 
li anı t!ca:-eU b hriye 6 
düryet'ne leh il edilm · ti . 

Dalyan feneri Fenerler 
ida cıa tararınd.uı acilen ta
mir edilecektir. 

Koren kana'ından 
geçecek vap1ır'ar 

LtanbuJ 'imanı T aıeti h
rlye müdüriyetine plen te,· 
graf muc b:~ Yuna sta ı:ı 

(Korent) kanahııdakı s atlı't· 
t n dolayi faza su çekq.yen 
vap.arlar geceler' saat (23) e 
kad lana!Hn geçme'e:ıne 
mG aade eclilm'ıtir. 

Fazl• •• çe~en vap,ur!ar 
iıe haf ada ilu c!ef a aala ve 
perıemtPe ail,."l!eri '-nal mü
hend ı'er!ni:ı nezareti a:tın· 
da ceçebllıecek. erd • 

Fırbnadaıı. sonra 
Ka~ zuhur ~den 

fırbnahrdan dolayı Zonguldak 
l'maoında tahribat oiduguu· 
dan vapıırlara veri!ecek kö
mür ve yükler için uıuiil llgvl 
edi'm ıtir. 

Her ıAn Zongul<?ak ifma
nına aelcc k iki vapura ki· 
ntür Gç vapureda t.aia , f. 
tahl.ye muam leri T•P. ~C&A" • 

--------

Kara deniz 
Bir yolcu diyor 

1

4? :aşınd~ım~ belki 45 defa lstanbula 
gıdıp geldım böyle fırtına görmedim ------

Karadenizde devam eden 
fırtınalann ara vermesind n 
ıt.fade eden Mahmut Şevket, 

Domlu Pınar, Bü!ent, Sami••· 
purları dün limanıuuaa ıel· 

m'ı erdir. 
Eırlma hakkında maIQmat 

almak üz e kendi ae [,ÖrÜ· 
ıe ı bi muharrirım'ze yolcular 
dan Ahmet Bey ıu iza.halı 

bermiştir: 
- " K rk beı Z&fllldayım. 

1 tanbu a b l i l ırk beı defa 
g. P ı 'dım. Fakat hi~bır 

se er.mde b kadar mü hit 
ırtın ya tcsa~üf etmemiıtim. 

R'z en 'o andığım z za
man h va s rl olmekla bera· 
b r T a zona kadar rah~tça 

d • Tr bz dan ka k ık· 

ava tamam·yle sert· 
n ve O duya u ra

na kadar bata 
Ber ket versin 

mülhiı bir peri· 

Anbarlan mühkemçe k 
pam11'arcb. Y olculann b 
b rl bir tarafta aankl 
kalımttı. 

Korka ve laeyecan için 
mutta11l kuıuyorlardı 

Güç beli Sincp limand 
düştü:<. Arbk rahat etm'ıt 

Y o!cular mağralardan 

kanlar'\ mahsuı masum 
neı'e içinde güverteye çıkmır 
lardı. Tam üç ıün Sinopta ya-. 
l k. L manda bizimle beraber 
10 v pur daha V& dı. iki ıill 
evvel fırttnanın yatıımaıında• 
iıt fade ederek yola çıktık. 
lstanbulu tuttuk. 

Oradan da ka kbktan ıon
ra tamam 11 ıün ıonra lltan

ula ge d k. Sin ptan bed 
her y re kar yağmııtır. 

Maamafi artık kar tlpfll 
yoktur. Hararet 11 ırın epeyce 
dunundadır. 

B lmem daha ne ıöy!lyeyhllo 
e ~asıl böyle fırtına yarılll 

a ır1ık ömrümde görmed mdJ. 
Bir daha da aörmek utemem. 

i hep naul avdet edec.e-

Bursada ıpekçi ik faıliyetı 

u 
n 

iç.nde yapılacak işler 
haşladı erdir ? Ens i ii iş 

B rs 

i tı at V el ili, Bursanın 
p kçi k hu u un a :u•len 

m mleket m z n en müte a:..ld 
bir y rl old funu naz rı d ~ 

arak Eursada bır i ek· 

n t tü mü uru üne ce mi
t ha sız T ir Beyi t y·n et· 
n ıt r. Enstı.lü l§e baı nıı~tır. 

Koz c larım z iç.in müh · ..ı o· 
an ve ye ı ril n k.:>za to uan 

1 rınm muhafazası ve ~ ğl 111 

ve leh ıke iz b · iurelle kala· 
bi me için e mıoiyelli olan 
tohum kışla.""' btaı .. :o u da 
ik al E 'm'ı tr. B~ ı nelen 
it bcıren bü ü .Burıada etiıen 

koza tobuml rı kaıtakta mu· 
bafaz dl'e.cekUr. 

M leke 1mfzde i k defa 
o are.k y pılan bu kıı'ak to
hum 'uk ah undan çok müfit 
seuı elt:r verecektir. 

Memekclm· i 

fine çok m· 
ladan biri o an t ya ·a ınf"' 
ecU me t o1 n l6cekçf ' mek
teb "nin il\f ab a bitmlıtir. Bu· 
r&da da t pk Burseda o'duğu 
ı bir tohum kıılak mahalli 
nıa11na baıla c ktır. Bundan 
beıka Tıak a Ye Diy rıbekirde 
bi er kıılak in1&•• dü.ünülawk· 
teclir. 

Buraada seçen .ene bir 
tohom u ar' cemiye t t.,ekkül 
tm Ur. Bu cemh et ilk olarak 

faal yete ı..ıl•m ıtır· Bu ıene 
c<.IDİ) et na.müaa Oç hin paket 
ve n b elif ,.Jmlar namına 
da l bin pake k' cemao op 
bi ı .paket ahum h•rice ... 
tılmııtır. 

Ev e' e, lrsna &nderlle-
cek to um~ıın Rmyadan 
treMlt ' ak ~ım.s·.ae Ruı· 
y .. bı!.iallet-i m6N.ade-etmelc&e 

idi. S." amMıl •ela yapılen ... e. 

1 
Lbüsler neticeıinde tranait ınr 
s le& ha ledi'ml t'r. lr na lfÔlt" 

ri en bu tobu~I rın mab ~ 
ine va ıl o'duğuna dair maıo 
umatta ı lmattir. 

Bu. ..., bu tohum tbrac:a 
lo ay,d e çok J..tyük faldıa er 

tem n eüecektir. B !hana kq
a.t 11 ll&yonunu tesisi üze.i

nt. lst sal edilen tohuLt an.,. 
<.'zulmak ihtimali olmad it 

ç'n ~rice ıöaderilecek tO"' 

humlar her zaman raibet bu
acak ve bu ticaret gtınden ıil

ne l kiAaf edecektir. 
Bur ad.:ı enstitü bu buı ıu 

temin etmeli bilh ı a bir vazl' 
'e le 'akki f'tmelcte lr. 

B rsa pek lıt h ali.tının 1921 
ıenes· ıden 19 O seneı'nf! bit 
cetvel t ... nzlm cdilm ıt r. Bu cel 
velde nur ıenenln lı f bsal 
ka far o an vaziyetini ıö te
ren m kua ı kayded mekt d r. 
Cetve • .!I nazarn 1~26 • 
103644 kilo 1927 de 9n494 

i o 1928 de ?.~9203 kilo 1 9 
170142 ldlo \oe ı 30 en ·,,, 
dr. de 104705 kilo lır6l sal 
.,,apıl1a11bı'. 

Bu cetvelde gprü ar.ti 
üzere 1 ~26 ceneılndtt y · ı: ~ 

ıu.- bin olan i Jh1el 9 7 dl 
99 b ne tiatmOı vo 19 8 f 

inlenbire ~ikıelerek Z09 br 
ne çak-.br.. 19 9 a iM 
aktar d.Oterok 170 bin -
1930 d" da dütme e de alll 
ederek UM IMne kadar azal
mi ....... ..... 

Seyyar satıcılar 
.aıalb1acak nıı? 

Semümi&·a h'rçok Jer erir 
de seyyar •bcılıaı:a tes4dof 
e~rfZ Bu satıcılar ('ahnmlf 
eıyama batka 1e111rlercle ı tı• 
~ı,na vasıta olmaktad r'a • 

Bu feaa Wl»iyet z.ı.bı o 
pprttıiınde.a bun•ımn azJ. 
blmau t'.ilallnlmek' 



V-eraset, İntikal 
vergıleri 

tetkik ediliyor 

Y.Ull'f 
> :aı: 

, 1 HAVA ŞEHiTLE 
1 Dün mem etin dört köşesi de 

candan bir meras!mJe taziz edildi 
Dayinler ıckkür hi lerln!z" iz ar etmek

le ba hlfrarrz ... ,. 

.... s 

4.ldanmaki sair sdz4 
~ 

elbette yalandır 
E kiden B yram gQn eri. 

bazı Paşa çocuklarına Müair 
ünuformast gi)d rirlerdi. 

O parlak urmalar, ktlrç
f r arasında m sum, rfıaıunı 

l:el met Em ·n B. 
tekrar döndü 

A . ' r ,27 ( H i - Fır· 
1'a trubu K, z.nı ş nın r } a· 
ıctin 'e saat on biıd ·~ t"ına 
el'. Me met Em 'n f ey n fır 
1' ya f h kı .lı.alJul ed d.ı.. 

Ank ra, 27 (Hıı u i) - Ma· 
f ·e m- t t' r1 v r s t ve 

'nt k 1 ve gi"eri:ı'n te.k.ilde
r ne c!evam ed'yorlar. 

Henüz kendilerinden 
b .. T cevap yok 

Ankara, 27 (H. .) - Da
y'nlerd n henüz bir haber gel· 
mJ1 ct>ğı1dir. -·-75 milyar 

(Baı tarafı 1 inci aah "Fed~) 
zln 1 at ralarını tebcil için et· 
ra ı co durmu§laTdı. Mektep· 
lı'c..r, · cHer, ask rler, ı&\ ari!er, 
bıı r"~ eli'cr'e kum ndan ve 
mu 1 im l:eylc rde yerli ye· 

rfnce ye-'eşmiı pür heyecan 
bek ·-yor'ardı. 

A idenin drafındft ordunur 
kıymd.i erl anı meml ketin 
yüksek kabılı)elli z .. v h, da· 
vetlilcr \e gE z .. lecıler do'a~ı

yorlardı. Saat 11 ••• fhtt'afe abi
deı !l etrafına çelenkler kon· 
mu le baflandı. Jik defa mer 
kez kumanclanlaı rndan Rahmi 
Beyin gür ıesi etrafı çınlat•ı. 

Asım 8. de:ı on"'a kürsüye 
Nak·ye H. u di v pek he· 
l ecanlı b r m luk Irat ederek 
ezcümle dcdı ki : 

>1-
lzm ·r, 27 (A.A.) - Bugün 

tay~ are .. 1 ınu!at 

o'a n 1-'.u m'n, mini lt yük· 

l 
ler, t b . ı e d r ~ a\ n J rın 

özl rıni kail"&§ mrd. O lan 
biden pap zanne~eıler"'j" .. 

Osmanlı borclarında 
1 

he.. ta mı ve. r? 
iht a l m r, im ır. 

H..ıvanın y ur.u ol a ına H~ncl·~fan iş'eri önünde 
muhafazakar.ar 

londıa, 27 ( A. A. ' 

aş ·ekil 
Muahede imza edildi Ank ra, ~7 (Yarın) - Os

man ı orç1 n mt c d idarc
&ile buktimet ı r &Jr.da akte• 

r men ~ a m y nı dn 
fçtıma ed n kıtaEt1 a ker :-e 
ve H ıva ku\vet eri Pclıs, 

Janda. ma ve Zahıtaıb le<- i· 
ye m-fre.ze'a le n:ektcp'er, 
halk mum~ sıl er'ndcn mü
rekkep iht fal ala · ı mCz a

n n teren "m e ~ ı matem 
ha'•ala.f e Kndi ka e i d kı 
tayyare {eh ' i ne dil rt.k 
kab'rlere çe!eukla kouul
muıb r. 

! ı~. Mac Donald A'am la
ınar:a ında Hindistan kcın 1e· 

• 
c ransı tarafından \i.ccda ge· 
t ril€n seri ikmal i.çi:l Hın
dıııt n e kan t m 1rr iyesi mu· 
ıneuilieri ' tı 3 p 1 cak o'an 
bıüz keratın ı:kim ka'mıısı 

< 'h yü bir feli.ket o'.."'ğı ı 
IÖylEm Ş h•. 

Loı.dra, 'i.7 (A. A) - H:n· 
ahtan konferansı mzdinde mt: 
bafazalciır fırkasını tems:I el· 
in ı olan Sır Ho re Hind sta· 
Dllı müstakbel teıki a ı tesbit 
ed linc·ye kadar dabc& lıü ük 
L rtakiır. meselelerı ball~ tınek 
li.z.mgeleceğini ıö}l~d k en 

eonra. ıon seneler zarfında 

tark m~mleke lernde husu e 
•e"en tebeddü'lerin ehemmi· 
yeU muhafaz_karle rca li yi· 

, kıyle takdir edilmekle h~Ta· 
ber, l:u meıı:leketlcrccn bı:zı· 
farına karıı g'ritliği teahhü. • 
lerden İngilterenin n zgeçrr.e· 
elne asli imkan olma<..ığını 

ili.ve cylemlıtir. 

Londra 27 (A.A.)- Avıur. 

kamarasında an e!e kabinesi· 
Din Hind.atan ı'yaselini t"ddeı 
L:r lısan'a tenkit eden rabıt 

,muhafazakar kab neli azasın· 
ıda.n M. Churchi l'in i.eyanatın.ı 
H:ndııtanda husule getirme& 
muhte r:< 1 ela :l sui ltı:ri iza · e 
lç'n mı haf l\zakar'ar re sj M. 
B!ad"·vin derhal mukabe'ec'e 
buh:nmuı ve ~zcüm'e d<.miş· 
tırk·: Hindistan halkında in· 
a·tız siya i fırkaları arc ıınca 
mevcut o'an tt>}rikl meaaiyt: 
DJh yet ue:rm k için vı ku bu· 
lan veya vt:ku lulacak olan 
hcrha gi b:r teıel:bcı hüku 
llu tin Hindiatana karıı vaz'fe· 
sini o kadar müıkül e§t·r cek · 
Ur ki bu vaz feye dc\ADl im· 
ll'lı artık ka'mıyacaktır. 

Kuvvetliler zayif dıye taYıi 
eluınruı.ktan kcırkmamahdırlar. 
.atuhafazakirlar tekrar iktf 
c!ar .mevldine ıeçec~kled aa
IDan berıeyden e~Tel konfe· 
l'l nıın eıerfnf temamlamaia 
ç.Iıı~caklardır. On• ar kal'lflla· 
l'lna d!ldfecek müıküllttau 
~hn Yar&k Hindistan fedcraı· 
Jonunu lir emriıvaki haline 
lelfrrn " ~l ~ae çalıımahdarJar •e 
a ·~•cakludır. Britanya im 
:~~atorlufunua diter ak.tamı 
•e H· ındistanın bir 1 Ü"l müıa· 
~ 1 Ulıtlacatma d.ir Htndlıtau 
bauhteıu lnı'iliz kab'aeJerJ Uı
Ratndan •dll<.n ~•it• behe
"'-bal )'.erine aetlr-ilmelidiı'· ----

V:yana, 27 (A.A)- Macar 
Ba~veki i öğ eden e,vel Avus· 

\" · · ni urya BafYt:kili i.e m a'V ı:t 
ziya ret eylemi§tir. Kont Beht• 
en bu z yaretle de Avusturya 

hükumetini timc:i1'ye kadar el
de elt'ği muvaffak yellerden 
do"ayı tebr'k eylemiş ve Ea,· 

. 1 M Schober ile vekh muavır • 
b'r'ikte AT•ıturya-Macar dost· 
luk, teJifi b< yn ~e hakem mu• 
aheielerinl haza amlftlr. _

1 Bunun üze: rine iki recu 
Avusturya ve Macari tanı ala· 
kadar et en ıf) a•I ve fktısadi 

' le'er \!zerinde bir saatten 
mes e le 
fazla müdivelei ef Ar ey • 
m·ş 'erdi·. Bu mO .. akat esna· 

d 'kf h.n aınet arasında bu 
sın a ı u b" 

, . hakkında tam ır 
meıe e er 1 
iti lf ıııecut oldulu an aıı • 

mıf ır. M. c: h 
Ko 1l lk hte1en ve ~c o· 

bel: öl edıeD roıara bir clllha 

- - U!ceklerdir. goru..- -·-
Yeni kabine 

(Baı ıı1t-:ofı 1 inci •ahilade) 

ta,iııl hekkmclaki kararname

. im•• ~itt r. 

11 * 
Paris 26(A A.) - M. Laval, 

d '· I ıosyal"st 1erc bet neza· 
ra .~a d 

klif etmiştir.Bu meyan a 
·ette • . M 

kilel muavin iği e a· 
Faşv( 1 x., ve bir çok müs· 
arif na zır ıs M 

, · !ar vard r. A cak. · 
eıar lı ya-1 1nik1 .. ta ~·r te· 

L•• ' ti tep amak 
r_küz ~beriye 

:ne .. , i arupunun tc fl'lki 
çln ••••r n •. 

...... ,_, sarurl addeyJedfi D· 
meaaa.ıaa 11 

.Jikal SOU'aud _arı:pu 
den rau d 
keodJsile te!:i~tl:~·~~e e~e :; 
.fna ~J}esne•b· 1 d'fen tec!bl -
• i"tlr. Ka u e ı 
_tm ~ t edllınediff ıalultrde 
'erıe rfaye d'l 
inz bat ahklml tatbik e J e-

ctktlr. -·--Gandi Bombaya gidiyor 
Po na, r.5 fA. A.)-- Ge.ıt 

o aailtencc lae• laa· ........ ,. 
tmıı••ı. reket e / A A) _ Chfn· 

Poo'o, 2.B t"9" 
d'.ie Riflal'. ajaDYDlll bir 

•- •- bulUD&JJ 
L&.' •0 e be,an•L-

mu1161ır• Loa-
.ıi. .,pdatlaril• • 

~':ı.a avdet edecek olan 
ra ulak 11Ja• koafeıanıı 

ıuv -••- •-ft---"enn· 
bW•~•~-

....,... Jaakknad• h" bir 

.,al nal)'etek ~ipa& ._, 

- .a,Jeoı lf mdı'eyh. ti• 
yan etmJftir• • ~ llemen 
tGD ...,_.ı.,.bpa• 
..,..: .,. ......... rt ......-ın•• .. ~ ...... ~ .... ~ 

Beııgezi asil-8 
. ltorna, (A.A) - Benı ... 
•rt crınin umumi lrara.,..ifH 
• •n kufra ~vktt ltalyan 
••keı-l~t tar.fından tgal ecl li
lnl.t'r. Aıller yüzlerce saylrt 
•errnfıler, 6.Q'erlnf, ailtlerfnf 
"1'Zak1a!'l1u bırakarak 'Mrtır 
Lududuna flofau ~ekf:aıfıler-

1 .-.:ttr. ptll elen 
• Gan:!lnln, ha .... ~ 

• .._.kati ppt vralt bir ıu· 
o e•:aür· Mmn•· 

• 0 • fSl9JI bile ı.m *'*' .aratli btr otıDlllO 
clWlmdt " oton;ıddi k•c:lttiai 
Chıschwad namındeM llftçli 

-~ı--....... Pona· 
ICILIJl•Da - -ıır-
Bomp•1 posta treni ltar..la 
bilha.,. durdurulmuıtut. 

di'en ıtıliıfnam de hır çok ha· 
ta'ar ol uğu hı.ıl.üm~.e ihbar 
edilm r, 

Ha .ıa nul tarı 75 mf'yon 
Tü -k lirası olarak teı.bit e.dil· 
mi§t.r. 

İş Kanunu 
jktısat vekili tahkıkaı 

yapıyor. 

A kara 27 (Ynr n) - Ev
•e 'ce h· zır'anan i ka unu prc 
j •si hakkında lktıııat •~kjlf 
Şeref bey tahkikat yapmak
tad r. 

Ormancılık tahsili 
Ankara,'27, Yarın) - lk· 

tısat ve ki 1eti taraf nc!an or· 
macı1 lc için Avrupaya tahs:le 
10 talebe gönderilmeıl t. kar• 
rur etmiştir. Bu tal€be'erden 
b~zıları Frama, A'manya ve 
muhte if yerlere taksim edi· 
lecektiı:. 

Balkan birliği 
( Baı tarafı 1 İ"cİ sahifede) 
tayin edeceğ·z. Umumi kita· 
b t ve rciıt·ıc b na tevdi ~di • 
mfıt·r. G .. ecek l~UmlUl fstlh· 
26ratım bundan eonra b'z y&· 

pacai;z. Lk konferam karan 
Jm?c itince ikind kon'eftılt9 
t. anbu "da Do mabahçe ıara· 
yında 'ç.inaa •dill cektir. 

Diğer taraf.tan bü. ü:ı Bal· 
ka, devlet' erinde ol.Luğu ai1 i 
Ankar"\da da b r Ba'l an bir· 
'iği kom 'ted te§kil edıldL Bu 
1 omltenin 'az'feai konf .. rannn 
mevzuıle alakadar huruıatt.ı 
ve o esas dahilinde çah§mak· 
tadır. Konferans kAnunusanf· 
ntn :fi inde tçtfma edecektir •• 

Ankarada tay
yare ihtifali 

Auk.ara 27 (A..A) - ŞebJt 
tay} arecf er ıhllfall ıabr mm. 
de ,.lrit ..,y,arecilerim 'aia 
metfun bulcndukfarı Hacıba1· 
ram mt z rlıfında Japılm•tır. 
Meraıfmde v.ekiller, mtb'uılar 
ordu ümeraıı !ffe miHI müdalaa 
vekileti e kinı ile baik brkaa 
ve taJ,yare cemlye:J azalan ve 
muibteilf tayyue tfTket n fab
rilndM'I m01Mreil~ri •re nlreri 
kllıaat ve btnl..1111 baJk baz.r 
t..lanm..-. 

"M h erem arkadaıl r, gök· 
'erin der n'ıklerinde ıanh bay
rağımızı havalandıran muha· 
rebe cephel rinde çelik ka
nat'arı.m z n kudretini fsbe.t 

ederek Şahin g hl havada 
d .. ,manla dö üşmiif kal ramnn 
hava kuVYC .erimizin 11.ztz §e· 
hf ti erin hat:r tıını tnkdiT · çfn 
bir dakika ıukfıte geçmenizi 
rica ey er:fm;" 

Hissi ıhliram'a daha b:r 
dakık.rnın g~ çmcsi!e 1 ü:süde 
genç tayyare ) üzbaıılanndan 
As m B. görl.ndü. A,,. m B. 
sözü :ıe fU cümlelerle bat 'adı: 

" Huzz:ırı kiram bugün 
bur.ay gül ko an çelenkler 
arasında )atan, tarlhi bin bir 
çek e dolcJurmı." bulunan 
Türk milletinin çehk kartal
ları da, havada bu n hnyetsf% 

luklarda da herz1man ha
rika'ar yaratmağa kadirdir. 
Bur.ada bu az'z toprak'arda 
yataıı 1anlı kahraman'arımız 

a b yrafım •ı eıiıllemıyecek 
kada:r yü'uek'ercle cia1ea 'an· 
d rmak heYesile macftier:nm 
bi e ceı•rd ec!emecfiğl l:ıılr de
Yirde Tora."an •ttılar. 

Bu ıt retle hedefe ulaımak 
fçfn ö!üme atıJan bav~ tthft 
lerlmfz'n ıecaali bütün bfr ta
rfhi kah· ıyacc.k kadar büyük· 
tür . .Ey hcrb!r'nfz harika'ar 
• aratan tarıh 'm 'zi zaferi rin z. 
le ıüsllyeo bb amanlar Ör• 

nek tutarak Jorulmadan ç lı

fara k hedefe ulapnafa ~ah

fıy.en: z. DUn ahin llmaJ ede
medif :n 'z zaferleri bug6n de· 
ğHıe yar n biz gitt'ğiniz yoldan 
giderek dunal edeceğiz. 

DinLG 1'tpıdqı ,ehlllerf. 
mfzl mliletfn ıafk11lbfne w&n· 
aaıc. Biz' medeniyet kavı.:ıdı· 
rau u:cı Caaipe t'Wr.aa ... le-

Gerek Tny) are tabur ku 
mandam ve rre~e b n re 
cemiyeti l.z.m·r bul rels ı 
l&r fından a: üo s p nutdclaT 
öykner<k ıCh elanın ruhla-

n tazb c:di.m r.. 

•Muhterem valanda 1 nn 

vatan ıerhat' erin n •a gökle

re kadar u::aand ğı bir zaman
da onu ıöklerede o alhrmak 
fçin yunan, parça1anan, kü 
köm-r olan en in denizler·n 
dibinde kalan azfz §ehule i· 
miz n azız hahra 1mını t-c:bc 1 

"çin top andık . ., dıye br. ladı 
ve röz ne fU cümle ile niha
yet veıdi: 

"Yu t kayruıunu haya 
kayguıuna teıcih ederek ö 1 n 
!erin viıd o c.ukları ıer ·fiı 
ak bet barka kanal '8n'yt 
mllyt!t!er olur •• 

Daha renr!l Sft~ttfn Ferit 
b~y k:'.'nüye ge'df. Sadet
tin Fer·t bey de kahraman 
hava rehftlerfm zin ~z z hatı
ra a ı l ü metle andıktan son

ra lıa1ıriye b ndoııu reunJ ıe· 
'lan ifa etti. Daha ıonra a•keı 
di•arf, izci ve melct,,plı 'er 
ordu •e ,ehıin kıymetli erkan 
önünde Mrt achmlada b r 
resmi geçit yaparak ihtifali! 
athayet 'eri di 

Ab deye tıııyyal"ed zabf'an 
ICo?ordu, ta) ya!'e crmtyetl, 
Halk fıı kası, Beledlye, Türk
ocafı, hava zabttleri, Tayya· 
recı zabitan, Amel1 hayat ve 
haly&n tayyrecflerl taafınd11n 
ayrı ayn çelenk:er •azedfl-

llÜfdr• 

Divanıharp dün kara-
nuı tebliğ edi 

( llQf larafı birinci saliifelle) 
mil fer dfger b'r kıımı da IG.rar aDnüae .kadar fzmlrd.9 kal
matı ter:cib etmiılerdlr. 

Menemen. 1:1 (H. M.) - Maznunfar liapJrhPneA h· le· 
lannda verilecek olan hakmG b6ylk bir Yicdım azabr 
içinde beldemelctecltrla. 

~yll Eudın oflu Alt dendi mü'emadlyen- llflamMc:hl 
ve .,.,. IHapn adalet ıttneıt brpılftda leiıl · eft lıenı.•1111aktado•. 
Uz lbrah:m nrlttenradtyen tesbih .-lnnei«e " lllDtem.ı.ijyen 
-ıAha•le. çelerelt •fına ..etırıa Memelclıerdtr • 

Zeki Melhnet ldatn t9m hiçbir Mh elmamı nı h4) Git. 
bir iti• mı ...61a •l~emrlde ~ruer •ecel.rJ u)'MI ay.uma
makta w .._ b...eetlle lıti,,alc bir ba'ecaıı 1,1ndc -'dl14unu 
W.t:atmektedk 

Dipr maenunlann 'httptl ıu,lanıun ~rl!tl!ıfne r3re araba. 
nnda hükümler Yermekte Ye kab&ball lliJ birlerlıaln Bal.üne 
atmaktadırlar. 

* * 

ller••- ••t lam - Mr
tle ablan if ll>p ile ............ 
v:e mer.ulm yeriıuleki ba1· 
rak a'iıneU mat.ID ola .. k 
yauya tndiri'm!f, ..J.eri ır.ilf· 
~uder eellm durmut Ye laallt 
u:'z FhJtlednin hallra•m ta· 
zfz etmi,tir. Ya bir dakika 
de•am eden ihtiram mera· 
ıimlnden ıonr.a hava millte
tarı, Tayyare c m'yeU Anka· 
ra fL beıf ve C.H. Fırkası · 

namına Ala COndOZ Ye Ma· ı 
arif vekalett taJ:m ve terbiye 
d.,.... ...... a.,ıer bi-
rer nutuk Irat etmiılerdlr. 

Menemen, rt ( A. A ) 
Dan muhleemeJm icra ve 
haklalarında müddeiumumi• 1 

~ llllfta 199'1eclJlen maz-
ll'lmf-*n ~ltlr 99 llay!.,,u 
mulkacahk cürmtle mamun 

r 
İ te Ha 'k f ı kaad:a ba 

h sı v r. Uza an öre.:ı

lc • a, una kapı
0

ı)or, zia 
\'ait'erı o'c.ur. 

Cnz be ine da1a amıyor; 
~ ünl U ihsan t't lf ı mcsnc:tler 
hıs psız ve t th ır. 

* 1 te 1afr Mehmet [mfn 
Bey_, 

Tıp' ı b r kel bd< a b' ma
mun dr fn "a c!ö1 -, Uz k· 
1 ş ı ve._ N hayet y rbi bul
du. 

Fethi B ye Ik n hak edea 
f ri,, mühe) k l vüc i'e ala• 
f ıranga ıakalıle, ,;ösl r ı'I 
yü uyüş'yle muha fer n ıçfn
de hemen tanı ıvermi§t :. .. 

Cü ı'er geçti, h f a'ar ~ 
•f •• S rbest fırka •Turk sazı. 
ıa. r ne is eei« ni vermedi. 

T pkı kn ye cü' · ür gibi 
ıkbal düşuırdü, Baktı ki ... 

* Ş.ıir Mehmet Em"n B•1 
bi:z;e bu on harel<etile tal ... 
liğ ni b'r 1 ere daha anlatmıt 
oldu. T C'V kkcli l em mitler: 

Aldanmaki şa:r siiıü 
elbette yala dır. 

* Zar yo1c Emin be1, .... 
git .•• Sa e dea. 

Biz; b .z y terfz 
BÜRHA ETT!N .lıJ 

• !aas-eı; i me kt 71kri.,.. 
de tifo 

C 'atada baz moıevf mele• 
t~p inde t fo ö u dil i .... 
mek p t lehe e.-ı:ıin a ıle• 
ıı s u ba 1 nm t r. 

Yeni ye ıi m_ktepler 
Ş .... hrhnız d re husu ı,ed 

tart\ ından yap an mekttP e
nn bazılarınuı ı.inpall helJiİll 
bitmemı tir. 

lıtanLu'da me\lcut •• ya• 
pılmakta htılunan mekt.e• er 
ihtiyacı t m1..ı et.iKi halde ;yeııl 
ıs 20 k&cLn- mak ep ın;asın& 
ba,Janacaktır. Çü..ıl ü ıündea 
a&ine mektep ihti1acı a _.Jp 
acbr • -·-Ankıırada beleliY-

içtilflai 
Ankara 27 (Huıusl)- Arı

lı:ara Bele.fi~ camtreft bk ~ 
bana tcp'anr~ OT. .. 

Abdul;aal Faalı efeııclt tJe. 
cürmu fa ber Mr•eaukl9 
maanun Horo:a k.Jyiit1 etki 
.:-ahtan Mehmet oi u Ô-' 
ve Pa.aköyü .nuht.an SIJeı
man oflu .Al dlrrd,..nlD 
muhakeme n,t·ceıinde ....... 
~nda c:Ur.üm'ert ..,.ıt. oJ. 

D.ıf~ ~ndab DıMnıhaı'b iri
melik .. aoe beraat u•• _.... 
rllinfıtf r. , 

K&.r.al' bu ,.."hah U1U 

mmnun'a-a teb'fi edlhn't ye 
bunbı.ın derhal tahl ye'<'l'l er 
kıhnmııtır. Karann tefh&mlal 
müteakip beraat eden hu Oç 
maanun • ~rm bOlc6mett 

clbnhad tımf:: "° Adli d Y~ 
harbı. cİ:1erek bağırn:ıılardır. 



•j Ecnebi memleketlerde ıl ~~!~:_ . .ıı:_~-.lli-i , __ ,,,. Bu k~anı --.. 

· Zogu Viyanaya OPERA ar SİNEMASINDA 
gitti K I k Atina Apaşları 

Tiran, 27 (A. A.) - Kral OIDÜDİS erin a-
• Zogu, kendis'ni tedavi ettir· h f Dağ film şirket nin ıeıll ve 

rarl a aya Ve- muz~kalı birinci fi.mi < mek üzere Vi anaya gitmittir. 

A 1. J liavote"': 
vam Hamarasınua fİİİ ror DAG FiLM GAZETESi 

Londc a, 26 \A.A) - Fır· 1 j b ı Dün Ağırc .za mc hkeme- - stan uıun manazın 

~:~:~ :e z:;,:ı~~ı ~:;~ae~ne~ sinde, me,kuf bulunan lstan· ı 2- ~;:ı~ye:~ umum Balkan 1 
b ı A k 

bul ve fzrn"r komünistlerinin 
i me eri için vı m e.ma.ra· rporcu!arının iıtlirakile 

muhak mt:sine devam edil· ıc 
ıında H:nc;irtan l.akkmt a b r A inada Balkan oyunları 

mesi ve maznunların müdaf a- ı nıC.zakere ı çı1mı•t r. Bu mu· 3- İstanbul Hukuk talebesi· 
a!arı } apılar ... k 'rnrar verilme-

znkoe.ra t lıfı bir takrir 'erilmck· ı.in Pıreyi ziyaretleri, ' si ınt:karrcr f. 
dz"n ve reye müracaat edil- Fc.kat Reis Beyin hasta.l ğ. 4- De'pheı ~ehrinde muh-
ın(l.siz.·n km"I edilecektir. d telıf ejlenceler, 

Ü ve maznunların a müdafaaya 
AI an gazeteler.n"n bazı: bu'ı .. nmama'an do'ay,sıie 5- 1930 Türk:ye güzeJlik kı· 

muhal eme, gelecek Sa.ı gü· rnlıçan, ( 
neşriyab nüne t~l.k edildi. 6- 1. 30 Avrupa güzellik 

Berlin, 27 (A.A) - Geze- kıra"ıça·ı, 
telcr, Cemi}eli Ak,a.m mec· Okturuva davası 7- 1931 Yunanf6tan güzel· 
lhinin fOn ıçtima de\ reıı"nde l"k kıralıçası, AğırcEza mnh kemesinde 
~de eGilen net cenin H .. nhi}e 8- 1931 Türkiye güze'lik kı·r 

bı·glın Şehremnneti okturuva ra ıçası ve fntıhabatl. 
nazırı M. Fon Curtius'un mev· -d- - ·· d k" 1"'0 O ı· · k mu ur u3un t .ı "' ıra 1 Yerlerinizi evvelden ted:ır.k ediniz. 

kiini ve Brüning kabinesinin v • suiis imal mul akeme ·ne de- fıatl. r :r zammi}at yoktur. 
z:yctini kuvvet.cndudiği mü· vam cdilccktir. Bu gü .kü ce!-
tdutsmca bulunmaktadır c r. fede müdddumumi mu:ıvinf 

Kalküta belediye re: si Bürhandtin 6. iddins.nı serd-

Ka'küta 27 (A.A} - Koıl• t!decekt r. 
kü 'a belediye reisi mahalli 10 kadın yak<?landı 
memurlar tarafından yapı'ma.· Po1is fi inci şubesi muhte· 
aı men'edılen dini bir !öyın lif l erlerde 10 kadar cygun· 
ba§.na gt.çtiğinden dolayı tev· sız kad n yak 1 yarak hakla· 
'.k.f cd imi Ur. rında tahkiketa başlamıştır. 

Bun!ar mahken1eye verı:ectk
Henderson'un bey nah 

Lcınd ·a, 26 (A. A.) - Ce· 
mc' reden avdet eden M · Hen 
c!ereon, b:r r,azete muhalirinf 
bel anatta bu:un rnk Avrupa· 
nın hali haz rdaki vaz"yetinin 
uzu edilen ve mümkün olıtn 
f kilde o!madıfını beyan et· 
mittir. Ei ıirl r fevka'fıde g r· 
g n, ik ısndi buhran ) üzünden 
n üşkü~iıtın şiddeti ar mı~lır. 
Her z mand n z·ycıde tahdidi 
tedih ... t konferanunın muvaf .. 
ff kiyetle neticeleneceğine ka
niim. 

Bu mu' aff aklyet, her fCY· 

den ziyade refahın, teesrüsün 
ve Avrvpanm ı:yad fst kran• 
nın ttminine medar olacaktır. 

. lt umailel h, s lezya ihti af ın:n 
bal l rr.eselesir:in pek ehem· 
m.yetli bir hadise olduğunu, 
zıra bunun Cemiyeti Akva
mın mütemadiyen artmakta 
olan kudret ve kuvvetinin 

,parlak bir delfini te§kil etm kt( 
l:.u~uncuğunu be~ an elmiıt.r. 

Yuvar~akma!:'a 

konf erannnda 
Londra, 26 (A.A.) -Avam 

knim.rasında Yuvar'ak maıa 
konferansı hr..kkmda bir reü· 
za.kere açılmııtır. M. l\f< c 
Dona· d , bu kcnferansın daha 
evve'ki hükümetler tarafından 

tir. --
Baş m iif ettiş 

T ahkikabrıa devam .. 
e:ıyor 

Yedinci mit tantik.ık hr: k
k1nda 1 t nbul Ba§r. ü "etti~i 
Hüsı.y n Şui.t ü 8 tahk.kata 
de, am et m ... I tedir. 

Eilscyin Ş.ıkrü B. dün ıa· 

bitlerden bazı'ari:e müstantik 
kat"plerinl mü ucı he etml~t·r. 
Tahkikata ehc:nmıyetle d~ 

vam olunmaktadır. 

takriben baı'anmı~ olan siya
ıetin mantıki IJ:r neticesi ö!du· 
ğunu röy!e:niıt r. 

M. Mac Donald yuvar' ak· 
mata konferan ının bir kar.u
nu esad ka'cm · a"mak iç.n 
değ 1, fakat H"ndlstana ileride 
ve::' ecek kanu u esasiye te· 
mel olabi ecek prensipleri 
karşı'ıklı anlafmalnr vasıtasile 
tayin etmek makıadt!e fçti
maa davEt edi)ml~ o'duğunu 

kaydetmiıtir. M. W.ac Donald, 
vücude gf tirilen bu eserin 
muvaff akiyeti Ye müıtak r 
bir vaz'.yette 1 a'ması husus· 
latının H:ndhlancia kanunu 
esas:ye müstenit olarak k U· 

rulac&k yeni binımın yııp lıı 
tarzına l>aflı o"dı.:funu sözle· 
rfne if a,·e etmi t·r. 

~:i:ıa~ger ~en,z o'.an za~ı na ·ıı 
cezbJ tmeli ? 

Tanınmıı bir müdl.i.f ve 
bir ( ü ıya kadını olan Madam 
Vald ... rz'ın leyanatı: 

Y pıla'l td~bbüuttan an
• aşılmıştır ki her erkeğin hepi· 
s nden ev\'el nazarı d kkate 
aldığı ııey kc.dınm cilt ltvn dir. 
Şayet ci cin.zin te.ra veli zayı 

o!muf n bıı fka bir kndın .zin 
int.hE.p ttiğin'z erkegi kapa· 
b"lir. Martfya'da Eou'evard 
lon_charnp 82 ncmarada Ma
dam Va"dercz demittir k : 

" l .d vac:m: re.un· &zaman 
Krem Tokalan istimali saye
t:inde vuku bu"muı:ur ,, dedi. 

Gılt için en elveriş'i t r 
tn ur o'a1 Krem Toka!oı.,..n 

rr.ürekkebatı:ıdan hfha·s c i
de sen de ece faiddi o'an \e 
sübye halinde karıotırıln:ı) ka· 
bılima; taze kaymak, zeytin 
l ağı, yumurta sarısı ve neba· 
tat hu_iısalan mevcuttur k 
bu hal.ta cildin tar velini mc-
baf aza ve lülün bnuıukluk· 
l<.rı izale eyier. Gece yatmaz· 
dan evvel pembe reng"ndekl 
ve abah!eyin (yağız) be)· az 
Tokalon lı.remini kul"anınız. 

Nümunehk meccanen : 
Z;rdeki kuponu göndere· 

cek her ka .. ieye cı:t için en 
mükemmel bir unsur o an To· 
kalon kremindea bir nümune• 
lik gönderilectktir. 

Poata kutuıu l•tanbul: 651 
Keıi:ecek kuFon: 

(~ervfı Y.) 
Bu adreıime Jüt' en b'r 

nümunelık aönderm~ni&i r~ca 
f'derım. 
1 mim • • • • • • • 
} r1~,. .. ·m . 

Jlor.f.rT~ 1 

Kanlı bir kavga 
Kaı.tarc.l ır c&d e! lı de Osıruıu 

dene.ini ı kal veılne gdcn mı hmetıe 
ka'"v el r.rnsında ka\•ga ç km ş, Mehmet 
sus r.lı çakı ıle ~ kolunC:an ) .. ralan
m.§t.r. 

Aç:k gözler 
S'rJcrd<=:? Demirka ı a oturıın Ke

şcn·ı A oiz ~ün lol uta:nıı <ı: a dc'ığı 
halJc ~r.h r az r ı d n g çe. k.n ö. üne 
çıkan üç ki~I, tot'ç ·l ı r;J p kııçm şlı:rdır. 

Demir kıran hırtHz 
'En lı öı ünde l\um'.a çı h nının 

nrl a ta nfı dakl ten l. lcr. lnl• a .• 
!Eminde tfrı tarı. fın<!an k.r lmış tir lı ç 
t.r.ebe p )nlr çııl-ıt:mdan tııl.k kata 
Lnşl.ınn ı.t r. 

Madre,enin kurşunlaranı 
çalc'ıl~r 

Snb!kelı l urhaııett n ile Tfmjr All 
(üı. gece fa lht.: Kaga 1 ıreC:re&.!iıt
d.n nıü er r.:rc:n karşaa ç~ ldı IJrını:an 

hı.klarınt:ıı tnhkilntıı bı.şı n in ı~tır. 

irtihal 
Marmara Ü"SÜ ha hri fn§aatı 

1 t"hki.mf:re komi yonu nzasın
dan kıdemlı yüzbaşı HayrulLh 
Bty·n Z< vcesf ve Be)•azıtta 

Korkada re.kin mü•eke:t binbaıı 
Nec·p Bey·n ker~mesi Ferzane 
hanım 25 K.seni 931 ppzar gÜ· 

.ü Ha) darpa~a hade.haneıinde 
verat etm·,, pazartesi günü 
ihtif alatı lay lca ıle Karacaah
melteld makbereytı dE:fnedil 
miştfr. 

Kederdfde ailesine beyanı 
tulyet e3erz. 

l Uo tJr 

~~?' ~!ç ~~~-~;. 

.. 

hastalıklar teda vihane3l 
Cumadan maada her güıı 

ıaat 10 dım 6 ya kadar haıla 
kabul edıUr. 
Auıes Ankara Caddesi N.43 

·ı e.c::on ı:;,ani> 3$Jal l . . --. 
Türk Ocağında 

konferans 
29 fkinci kanun, 1931 per· 

tembe günü ak~amı saat 21 ele 
Doktor Kadri Ratit Paıa tara· 
fmdan " Avrı: pai"lk ve b z " 
me\'zuiu bir konferans verile
cektir. Bunu müteakıp Beı ho· 
ven'in lıazı güzel parçaları 
çalınacaktır. Bu kon. eranıa 
herkes geleb:.lir. 

Hlliliahmer Cem:yetinden: 
Muhterem gazeten z:n 27· 

1-931 ıalı günkü nüshannda, 
teı~kkür rcrlavhas'fe dercine 
inayet buyurulan 74 top ma· 
nifatura teberrüünün Sabur.cu 
zade Mehmet Şakir beye a.t 
o:ır.ay p tüccarı mutebereden 
Sa bu cu Zade biraderler 8_ y-

f endi!er tarafır.dan vuln bu·· 
dutu maali izar tashih olun l"r 
,f . ..,r,:"""· 

-
A ARTiSTiKm sim' İN.-JE~M-A-=S-1 -ı 
R Sfze ıözlil v prkıh M.:ZıW 

T 
Büyük bir fi'm daha PMiiirl"ııl 

!takdim edecektir 
• J Ronald Co:man, 
S Jean Bennet ve 

Montagu Love 
T tarafından tem~il edilen 

• k uldog- Dru . mo 
inemaf İlaveten: FELIKS KEDi (canlıreılm!er~ 

~Bu akşam MELEK sinemasıcmaıı11 
Göz kıım ft.r cı Frı.ı.ı z • ome(.i • ı tıs ı 

MARCELLE CHANTA~ 
Blr kadın hayl't nda b;:t .n dr m v~ rşıl ro rn nı tasYfr ed n: 

BÜTÜN HAYA Ti 
taıramem Fransızca sözll mı;azzam fil.nlnde t.ı dim edecektir. (Tllrkçe 
mukAlem ler fll:n üzerine "kscttirllec~k) 

Bil tler ş!mc!lden si tema g"ş l~rl d.!n ledar k e 11::: iıır. Telefon B 3 o "lu ff8 

1 iıveten: FOX N.'OVİETONE ha ih ızır dü ıya havnd si rt. 

Bugün matine er tenzi iUı.ı:ır. P.ogr_mda: 

KALBiMİN SESi 

Muğla vilayeti afıa baş mü 
disliğir1den: 

Muğ!a vilal eti dahiUnde Fethiye· Kemer ve F tb·ye • 1 
Üzümlü yoJlarl ÜZPrfnde mÜceddt.den yaptırılacak dan muh dif r 
açıklıklarda 2698,30 lira bedeli k< şif.i 15 adet ima ah 8ına ye
nin ç'mento ve demir ç bıkları N,.fıa}a a"t o mnk şnrtllo 

11-2-931 tarihine müradif Çarşamba günü iha ·eı kat'iy y si icr 
kılınmak iizere kepa'ı zarf usuli e n.üoakas, ya çıka ılrr ı~ ordu .. 
(:undan talip o' anların ıeraitl umt: miye ve husudy<yi tnn·mak] 
ve bermucibi kanun t~m·nat ita eylemek surttile n ü.ıak saya 
ittirak edebi'ectkleri ı:rm olunur. 

Muğla vilayeti Nafıa baş mühen
disliğinden: 

Muğ a vilayeti dch"linde kara Börtlen • Köyceğ"z 3ofu (iz • 
rinde milcEddet yaptırılacak o'an 2 6 açıldığıma tabl"yo 1 
ah~ap 3 _45.58 lira bedeli ke{ifli lir acet köprü 11·2 s:ı ln.ri
hine müsadif Çarşamba gü.ıü tıaa 15 le ihaleı kat' yyesı icra 
kı~ınmak üz re kapah zarf uıulile münakasaya çıkarı'mı§tır •• 

Harçla in~ratta istfmall muktezi müst hı.arat heceli es ] 
ketif l:cde"tnden tenz."l kılınmak ve ameliyatın ba'iğ o'acağı] 

mebal"ğ 931 bütçesinin hini tasdikinde tediye kı ıı.mak ~artile-\ 
fal p olanlar:n ıeraiti nafıada mü lderiç kavaide ve bermuc.JbiJ 
kanun teminatı laz·meyi raaetm k ıuretile münakasaya iiUrak~ 
edebilecekleri i!a:ı olunur. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Hü!nü C.Ja\ B. tarafından 24 1 929 tarıhinde Sandığım za 

bırakılan para için veri en 60818 numaralı bonoyu kaybetti• 
ğini ıöylem"ıtir. Yenisi ver.leceğinden eıki bononun hükmG 
o!mıyacağı ilin olunur. 

D:şçileri cavet Çocuk bakım yurdu 1 
Bele~iye §ehrimizdeki ço· l 

cuk bakım yutlannın adedini f 
arttırmağa karar vermf§tir. 

D ş tabip"erı cemiyetinden: 
30 1 931 Cuma gü .ü ıa• 1 

• 

S 'mdfl k fatih medrete· 
lertnde'l b•rf Bakım yurda 
"',. a'c acı

0

l!caktır. 

at 14 te Türk cıcağı ta'onun• 
d~ f kto u acak umumi ictimaı 
bü'ün rr.eslt.ktaılarm tçşriflod r 

r·ca olı nı·r • 
...,:;~~~~~~~;::::::~~-~==~::::::;~~~~-.!!!!!._~-~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'F...:!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~--· 

- Osman gurada idi. Bana 
ıu almak için g"ttl ·- Ey. 
göz~erinde zafcılerfnfn parı'tıa 

\'ar. Hele fU maymur:; •ana' 
pek tutğun törünü~ or. , Auıa 
inanma ha! Bir zam.ın bl\na. 
da ilanı a~k ederdi. Ne uyu 
yı:andır o! ..• 

m .. ym ! Efendim ••• • Y c giıne 
Hanımefendiye hitap etti.· f u 
güzel küçük hanım da." S2v· 
&ili romancımızın yeienl Ş ... h· 
r ·yar Hanım. Y cgane Hanım
efendi. 

Beye enai. mz mı, Şehr yar hanım? Azıcık 
bahçeye çıkmazmıaınız? 

... 

• HAUDE:. NUJR.Cr. · 

güzel bir hanım. Fakat fıma· 
nkmı ~ımank! Bizi müba· 
l' galı bir neı' e ile kar~ıtadı; 

· ı1ehlika uzun uzun öpü,tüler. 
'Meh!ika sordu: 

Kimler var Behfrecl· 
flm? 

Hep bizim millet, ya
-ııi taoıdıklarm. r·. :O:a oJarak 
. yalnız Y eglr.' hanıme( eudile. •• 
:Refil.ası var. Bırde (elli 8. 
Mehlika al~;edar uldu. 

- Ha, ıun"ar? Deme At. 
·ah &fkına? a>ek eDterel&3 

ti.La' ı ... 
- Defjlml? 
- l.iddta. Hem ben o• .. 

dar ~6rmek .1U1orum k1l lak-

( l crr ; ,, tf'frı'kaıı : 45 

r 
dim et. 

- Elpette c nım. Tuhafım. 
Sa:ona gelmiıtık. 1 k karf:ma 
ç.kan N.bat oldu. Miyop ıöz
lerinl yarım lrnpa1arak, ince 
ve tdb seıile : 

Ab, Şc.hriyar hanımefendi. 
Di1e haykırdı. Ve Mehil· 

kanın elinJ acele acele öptük· 
leo aonra l:eman elime ıanl~Ü 

- Biraz ••'fel utaıyona 
ı!tUm. O trende ~kmadınız. 
Ôyle C1dld6m ki, Şebrt1ar 
bana -

EY sahibesi, pmank ıımarık, 
N;lıade danldı: 

- Baraku11s; Ndaat Be,. 
I S:ııcılw .. llrıeıma llfa bol· 

Şeref k .. undım efen• 
dm. 

Şeref bana aittir Ha
mmef endL 

E"fnl sıkarken dikkat et
tim. Bu, mlnimfnf bir de!lkan• 
hya benzfyen bir kadındı. Eı· 
mer, ufaktefek blrıey ve saçı
nın keıılfı"nden potfnferlnln 
ucuna kadar tamamfle el"" 
kek. Yalnız ayafında pantalon 
,erine dar bir etek Yar. 

Y ~aine Hanım efendiden 
eonra dd kiti daha takdim 
etUler. Biri için ıadece: 

- Nedi · Hanımefendt! 
Dediler. ÔbGrG: 

- Sabık • -· Sefiri c.w 

lmf f· Sivri ıiyah sakallı, 
kocaman dfıll, elli yaılarınt' a 
kadar, nazik, fakat ıoiuk gö
rünü§IÜ bir adam. 

Ntc?i. hanım efendi çok 
tatlı bir esmer güzeli, kapkara 

Gözleri lupkırm~ZJ dudak
fları, bembeyaz dlılerl var. 
Çok da ı~k gfyinmit··· Fakat 
beni en ziyade Yegane hanım 
allk•dar etti, bu citten ekran· 
trik b"r tip. Sonra E ehire ha
nımın dizleri 'Ye Mehlikın a i· 
kası?... *Refikası?,, Dedikler& 
mutlaka bu kıml dudakla ~•P
kın taze olacak. 

Ah 1 bu merak!... Kimden 
malamat alıam? ••• 

Merakımın ti det'I bir ••· 
manmda Nihat 1an ma ıokuJ. 
duı 

- ~balıkta uJulmadto 

Ondan li a \•adis alırım bel
ki, diye hemen kalktım. Mer
mer n:eıdiven'erl inerken 
yandan teklif siz, ıuh bir aeı 
uçtu: 

- Cel hftkahm güze1 iz. 
mlrti ! Ner~ferdertn?... Böy:e 
kuyruk.u yıJd z gibi ayda yıl

da bir gor\inmek de l:ımlr 
yıldızlannın adetimi ? 

Bunları, havuzun baıında· 
k meriyenln ıarmaıık'arı era· 
ııodan esmer ve düzgün baıı· 
nı çıkararak, Se-.lnç hanım 
ıöyliyordu. 

Sevinç hanım, ıon zaman.. 
larda lstanbul muhitinde ro
manlan çok okunan geno Ye 

1evlmlt mcharrlr. Yanına aft· 
Uk, sorduk: 

- Ya!ı. ıamı1mm, S.1Jaç 
Hanım? 

N:hat &,frden bire kıpkır
m·zı o' du ••. Ve O"'.ldan uuul• 
maz Lir ertlikle Sevinci aJ.. 
ta pııylad.: 

- s·z · Hio, aok etmemi 
Is em't iniz; ettim. Fakat &lal 
ıcvmed!m ! 

Sevinç kızacak zan ettnn, 
korktum; fak.at o ~ .hk, ha 
lar. r::i'.:fü: 

- Bak maymu a! A.,.I 
ben ıa1'a •t ar.a i'.lnı ack et. 
docUmmtydt7 

D( mek .14edf n. 
- Y ı uf bu heıa pça hamt 

oa(Demarı var) 



s 

ve SİNEMA 
B davacılar şahı ile 

ir m ikat 
Milt n, b:r futbol maçı için ıımumi \ 

harpte kışladan nasıl kaçmış? 
(Dünkü nüshamızda m ha bire n ha yet komik sport· 

k•ıretı ını:z bu mü d· n n ır.ü aki olu}or ve beraber-
6 ~tın, t.n ca ılı kısmı c otomobile binerdc yola 

r t~rı·p h t - - M' - ı~yor• d. a ası yuzu:'I• dü ülüyorlar. ~ı.ton soy u · 
,.en Haz t ye girmemiş· .. - S ze Lh· futbol m çı 
ır. IJLt • . ftıeul il rı rr.ukaddı· iç n Oh an ha be klldar gıt· 

" e b rl kt · ı · ~ etm· e ın ı,ar m k tth ikeFini nasıl gc.ze 
Yen k :mu berab r• H' meti ce neşr · . aldığımı an atayım. z 

lerimiz 'er?_or_uz . . Karı· as er ·yemi ıfa ett ği sıra· 
C o ... ur dıler ~.) c1a id'. Şarl.. ceple ınde bu· 

ıu çe:ılerde ş hr·m::r:de me.v· unu} ord m. B r gün, Luk· 

fil
li •Por a a Ak ar olan b"r burg'ta bir müh'm futbo' 
ın - .. ıern 

-h gosterı dı: "Ledavacı.ar m çı y p Jacağını hr.bu aldım. 
- ı,. ! L ı k B O zaman fu vo a ço me· 
lal r & r tnc k'mmn l:ol.s r kım vardı. Bır arkada 'a 
b çlarına ve P üsabak. sı .ı b rl kte hu ça gitm k liZe· 

~dava i r ek l cet.büsleri· · t d k n n g - . ~ re iz n ı · 

0
1 u .u ç ~1 a·ı · lGen ibaret B ze mezun yet vermedi'er, 
• uı bu f im T" kçe olar 'c çü iı 0 sıralarda henüz f r n· 

•erilen is irı'n, mevzua da ha 1 t 
S Z ve Lusemburg ma cama 

2 ade rr - · l forc 
1 

umns o arak "Ana· 8 lceriy si her hu usta an•~· 
_ _, u ar k.ra ı., oima.ıı ikt.za m c! i d'r. 
ÇQerdı. b Düwündük. Eöyle ir zamarı 

ıe.h~e: ~ .. &e, " Cedavucı1ar da emre i ant etme ek h P i 

1 " l .1-m f c Iar kır • h tııi d vanıharl:e bile 
1,. fl!nı d \iC a -' b"1' di 

fi lll b"z g-zel bir 1 vkedilmeyi intaç eo r · 
ile a~~r o' 1 "Mlltonn F ... t ne de o s , rpor a kı 

ıren bir fr muz ıpor htiyat h'sler ne gal be Ç 1 1 

lnS ec.'ll.ıa,ı m a a yapmı• ve b" k k o t e otenıiz· 
1 

I ~ ve ır aç , -
ce: lll J .. Bouboul,, uo verdiği c!e bulun n Lük eınburg a mu· 

ap a ı ne r , t"r. tE..v c n h ek et k. 
c te m s~·a ka'i Jımdan 

tını }u surc-t rJer "lirmiş? 
retle .-

1 
~ forc r k r lı h~ z· M ç 3 apı an a hala gel-

1 
rı u .. en b ni k L · er-ı? d onr L

0

r araı ı _ ... . ı' en ' · 
b't ··.dük. B b k n z • 

Miralay Rasim Beyin' 
oğlu ne diyor ? 
Unkapanı Salih Pıııa'd" 

Şehit miralay Rasim Beyin 
oilu lstanbul liıeıi 10 uncu 
ıınıf talebesinden Fehim Ra· 
ıim Bey bize gönderdiği bir 

mektupta d · or ki : 
Zavallı b bamın Tefa ın~ 

bir diğer ı~bep te SenJorj de
d kleri 0 mel'un hastahane 
ismini taııyan yerdir. Zebi· 
tanın fedakirhfı bu yangın-
ı 0 çıkarıl·p he.fi aha e diye S n 

Jorja nakledilen bab 111 orada 
üç saat ya,ıyor. Fakat teda· 

vi f ne kof8D yok. 
Gaz ile tesemmüm edenlere 

ol sij.,n teneffüı ettirildi i al
de zaval'ı b b ma t m'z b r 
ha va bile tenef ü ett"ri m ) or. 
Sen Jorj e.iri en ö mü ve 
yaralı Türkler buranın bodru· 
muna b r r kop k le~i i 

ü tüste yıgılıyor. 
Felaketten yaralı olP.rak 

kur lan l;a acığım guy haı· 
tahaneye ötürü'üyor. _Frk At 

valb b ım·~or ki k ncı fe a 
et y'"ri de bur aıdır. S ı J J 

·e fen ye bir hs t 
., fır• lt n · tıf de d n, f z. 

a ola-r k bir T 

z'm 

az 2 22 

Vakıf arsaları zab:t 
mı ediyorlar? 

Arpııemini muhtarı lamail 
Efendi b ze gönderditi mek· 
wpta diyor iri: 

lstanhl 1 ve mü'haketında 
"Takfa ve emval metru.,eye alt 
bazı harap bina ar ıenelerden 
beri mı;cir'erl değil öteden· 
beri ikamet ed nler tarafm-

dan talır"p edi'mektcd'r. Bil· 
b a arsn ardan b r ço-u ci· 

vard 1 l b·na -ve ar a ıahfp'e· 

ri tarafındAJl kendi ar ve 
bahç .er n i avfl ed'liyor. 

Küçük b-yük bir çok ar· 
r; 1 r e\ af t t c k memur'arı 
araf ndan ar m me .. ı l uzun· 

' n böyle açık göz!ü' le ba ka'a· 
ın e i e geçiyor. Ort da 

l k f h kkı k mıyor. Ezcüm· 
fal , Ak ar y, Ş hremin· 

Y i hç c.v ı ı ıd ki y ng n 

D 

g bi ar a'arc.ı.n 
er'le ·ı·r. 

" 
Doktor f 

Cemal 
· i hastalıl:{.ar 

tedav "h nesi 

Kokain Heroln ve buna 
benzer mükeyyefata cez i bir 
çare bulununcıya kadar be:«>· 
riyet bir çok ahm k ve ap· 
tal k"mıeler }et ıttrecektir. 
Azim müıkülata rağmen bu· 
na kar§ı bir çare bulunacağı 
ı-pheıizd'r. 

Şimdilik bunun canlı b'r 
tasv'rini ve tes r tın mevzuu 

hs E>ylemcjl mÜ"liltı'p görd 'k. 
Bu kabil ırül yye'atın en 

z'yade büyilk ~ehirlerde ırese· 
'a cvrupnda Paris, Ber1'n, Vi· 
yann, Brüksel, Bordo, Cinavra 
To'un, Tunus, Marsilya gıbı 
ehirlerde tahr'batta bu un u· 
unu k yt etm k lazımdır. 

Bu i~ ga}e!'c va~idir e 
ü yanın hemen h r taraf ıa 

s'rayet etmiıtir. Sebebide z • 
0 rid r. 

C m'yeli Akvam bu hu· 
usa nal~ad r ehemm y t 
· rse zdır. E r r iuıanı l· 
hara hangi i§le me~ğul o'ur

o ıun rüya il mine ıevk 
e r. Kokain ve He.oln be 

anlar , c nl, ele i yapar ve 
h r p ve per an Lde~ 

Ko' ain ve Heroin1n l • 
h rb' umurr.i s b p 

tJJe.\Ch rnps E'y ee nin büyük z •t bul nd "um uz yere do-ru· 
roıu nıo h ç pasaport ta· .a 1 ye b Jadı. bınayn o ~·---------------------!.~.....,-teına l n _ve ins nı dıfar da Ar' aşıma d dim ki: Bir Be oğlu dörd\i cü Su b 

ten "'e' ~uddetınc bek etmek· e ç karmaya! m ... .,. ınm · 1 b me b H. Hukuk m lık me i d C4t • ıycn p.cııı na Zab 'te af i r e C1m ver· ,eh· 
1. 

• \"ap \' r 'i: ı ı Romanyanan Buk eı "" k lazım. Bekleye im, a
1 
tı 

- E t n •··· k rinin llfof kazası kal hi 
k t . '~ , L\H' dadırlar. Fa· ım n1csnfcye ka r a· 

eırcmezııi z. 1 ' i ıden tanz'm "e T · ye 
Cumhuriyeti B "kr f Ş hben-

a se amı ç arız. 

fo c-:: a.~edcn.? ~ n b .zzat ana· 1 ncfakd, en k adıın m'"sa· 
fından b ıl a ı z etleri taıa· fe-.e k .. dar. yaklaşan zab:t derl ğinden ınusaddak 2 Ni• 

san 9-7 tarihli v kfı et· 
nane i e te\ kıl c:d en avu· 

' etil yorum! ~ - y .Jöndü ve g.tt • . 
>'ok! oo ! Burada anafor ıu. Bızde maçı seyre da1dık.Iln 

rı Cevab nı veren kapıcı bur-
Utıı- I· k .B ·~P yı pa tı. 

l'l en c raf m bakarak ıe· 
re r.t7a Ulr1a bu halde bir ça· 

. 'Ut ata ken do tum (Bouboul). 
b ctoınob' .f eöz::ime il"ıti ve 

az I' d b. n er e dur n rr.akine· 
l'ert Y llına 1( , r k Millonun 

ne oturd~m. 
• . . M . . . • • • • 

' 

filon! Bu il'm yaln z ba· 
'"• le k •tdı Ollll bir alemin ifade-r. 

tfitk 'Mdtonı Dı erler nl pldil· 
-.ı en kea isi ele qle;ıdiıı-

t ehır. 
._ ... toal Sp ru Te prloYI 
"- "' bu adama, Ul"bilepn 
rıe .... ••rard: •Bu bal .eısl 

,_,.. aitGrecek? 
--~ lto:a nam ~. 96brel bu s;_ V..p Yerdi. 

•e tarln. 

1 
18 Y•ıında fv titan, _....... 
~ için liseden kaçardL 
~tepıe :>ld tu zaman'arda ""lr.... 41.fterleriae Marol ii:..,;•z akla ae~rdl. 
.. Mtltoaa 1* ...... 
lll_ch. lnttıı.., etmek samanı 
._ ~ukuk mu7 ffa7JI', bu· 

~Ol6f'lllftlt'mek icap eder. 
.. I boJ, bfe-JCoalHıı ...... 
~ttL .11 ..... =.e Jaı1e a.
~r. 1 r •• maça k•saaaa 

.kon.er o· du. 

0~Mıae ~orıet Mdtonaa 
-..h wl ifUMr .eMlll ...... ıı. ... 

Mltcrtun ltlr hattr•• 
Ta, u li 11na 'Mdtonaa 

le*atıUa L üıa.eıdal Lekliyen 

- det sonra b risinin omı.zu· 
mua do unauğunu b'ssetlik. 
muZ.i h" . ar• 
B k k i i bıy k ı r JBn 

a B"zden v aikamızı ıordu 
lll ••• 1 

dedik": d 
ve - S z dernin on iki a a 

bir zabiti selam• 
k dar gc en c: ter ıycsiz· 
ı mııa n z. oJ z n . 

ftl J.; ·ı olan zab t 
lik yap ığ D z ı:ni gönderd·. 
çok k zdı ve J 

Hakikaten, ' ark deş~n 
L

- emburg ta asken se· 
beD u:<ı; 
~ 12 ad mdan veri mesi 
lamının • k 

etl ğıni unutmuf .u · 
i a.p k t ver• o k ' takım 

Be~ e k 
d ı e ahbap ,ık 1 

kUID•D aoı halledeceiiD1 vad .. 
ta bert ~ .ı __ .Liel .lfey••erdL 
de:ı bu a-- d 111' 

tlalJm~d·a '"98 
•• 

hah rd •adan kıt r.a:::.k - .o.ti• 41 .... 

at N z m Bey bi?münıcaa 

rnüekkılesl Bükreıte mı. ·m 
Madam s. Halfon'a ait olup 

mumail ! ua ınd n Bükr ı· 
te Bank J neral Dö R m nl 
"8 n'karı a mevdu bu n n 
ve mecmuu e1'i bin frank 

ıbari ıcrmayeyi haiz yl. d • c:· t 
uçukfalzli H ziran 1916 tarıh ' 
kup?nu merbu beheri iki bin 
b ıyilz fıra ki.ık s k"z kuponu 

vl 167911 Jl 167918 mara· 
larla murakkam ı klz ad t 

Anadolu demllJo'• ob teati-
.,... .......... .,.. a..k· 
hk al•• ,... U.u" 
1.M648 11& 114701 wna•· 
wla mu ..... .altlnlf adet 
._.. .._.-ıa ....,.,ıu olih· .:rbe llad• --k ıtlih .... -~.& ,..,onuaa 

sini ........ ., tartlll ...,_. ...,, •• Oç 
te41ratm 

c-.. :M• ;iv ..- .Met.de __.,. 26 
ah•l1*11atol ıter'.uedem _.,. .., .....,_karar _. 

• 31 6ma pa icra - -9Z7 1a 
-.ı 8114 • F" s rdmff olup -6 Haslran • 

e411.-k J.tk " ~ f , a,r atbSnd• ppıJ.o t1A•lta4 J,.a 
ikinci u-. ..... , ... _. il Qae ı.atlar iç sene ~il 
~k&pD. ru...- ı• ~ meııldb' tahdlta ~ 

Halı_. ••• ....,,:-:.... bir mn.tablk s.har •lm.-1.1 

~'::.":"' =~K~ M,41 •• müebll..a _.ct.m &ter 
~ S. Haifon• elle -mlthlea111ttn .-- ~-!·~._. ..... ..... ..... , .• , .... _,,_ __ 

•trbU: sır bulanmaı old1llaJldaD nas-
> 11 :;:.. • r .... pa (~) • k4r tahTlıltul fala .. tema• 

"8 s.k• SallD ......,_ 1 tDabDID mf'ekldl..... tt..aaıatalcp 
.at l dair karar yertlmfffnf 
1'-~ ... :J.ıı&ant.11 spor i(lAit .,ı.nıı "" fcc? ttel~Jk 
&G ı..ketn 5eUI- B • 8-· . , ' 

T ar t 1 nur.u 
"nıu f kr l ahıre ne le•fi· 

n mudde 'n yemini Tür
e cü hu ·yeti Bl kreş kon· ~ 
slu"u ht zun nda icra e I· 
ve muddeaıı icra kılınan 

yen n ı e teeyyüt e mit bu· 
1 ni bal d nu-

f 

Moıepyan Apartımaa 3 num
.. ı. daire& e aalılacaiı.ıdao 
talip oı..ı.rm ~mil mu~· 
yende maba il mezidi de ha· 
..., bulunacak memuruna 
930-3198 numara il• mir c:a• 
at etmeleri illa olun r. 

Tf1'ATRO o SiNEMA 

Tımu.._. 
lllhl b uk P. 4 Pıadl 

ıılW>mı ı v~ 

cw.a.lar 
Hile aincaWJnda 
MuUEAIP fW. 
UIW.N C!Mlsl 

Sat.ifa 1 -

kadar bunun tabrlbatınd• 
oıasun kalnuıtır. Franaa ile 
Ameriknda iıe bu tahribat da
ha z yade bülcümfermadır. Di
ğer memleketlere o kadar si

rayet edememeılne sebep fl. 
atının pek pahalı 0Jmaıındat1-
dır. Bu mnkeyyefatın lıttmall 
en ziyade iki üç ıenedenberi 
teves u etmiıtfr. Bu hale aebep 
nedir? Onu tetk k edelim. 
Buna sebep olarak atideki 
ebepler zikrolunabilir : 

B r ncisi : Almanyanın eaa• 
s n k myevi mevat imal eden 
bır rn mi ket olması ve ma• 
mulatını harice satmaııchr. 
Bu hu usta hdncl gelen mem
leket ıse lnıçr dır. 

ik nclsi : Bu ticaretin kOO' 
lay o ması ve külliyetli klr 
b r km ıı. 

Üç cüıü : H yaletle lflt
g 1 cd n!er içın pek yeni ye 
bul nmaz bir i'aç olmaıı. 

D .. düncüsü : Memnuiyet 
m m keti olan Amerlkada 
L ko d n daha z yade ınüt .. 
kayyız. h 'zm t:n ifa e meıl. 

F 



GRİPE KARŞI 1ASPIRIN BAYER 
- -~ 

•• •O Şeker hastalanna ve diyabetik olanlara büyükmüjdel~•••Pi ,_Ramazan Ayına Mahsus -
HASAN GLUJEN EKMEKLERJı Galata'di KarakGJ'da bnrakçl fırmı ~tüsalinda blylk ııulullab.dnia &r 

Hergdn taze olarak lıtıhzar olunroaktadır. Beynelmilel ıon etıbba konııreılaln E K s E L s 1 o R 
teker baıtalanııa gıda olarak kabul eyledlfl enı ~e formdl llzere yapılmıı oldujtıınu 
muoaddak meıhur kl.uyakerlerlD raporunu havidir. Avrupanın terkibi meçhul Gluten 

mibtahzarabaa her clhetçe faik bir nefaeet ve mülı.emmellyettedlr. Meıahlrl etıbba B •• •• k Elb• F b •k 
••••••:. tarafından tavıiye edılmr.ktedır. Huan ecza deposu f888•••M• uyu JSe a rJ ası 

Kolumbia Plakları 
EN METİN VE TABİİ SESLİ 

HA91CNOTE$ ............. 
Makinalar Erı Mutena Ve Cazip Plaklar 

f KOLUMBIA MARKALILARIDIR 1 

l'eni aene münasebetile 

KOLUMBIA 
F abrlkasının piyasaya çıkardığı yeni plakları 

KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

Yeni plaklar funlardır: 

Gene Os· • 
man, .• 

CinO'ene-. .:;, 

ler, •• 

Gül Fat· 
ma,.e 

San Ya• 
pıncak, .• 

Sarsam 
kolumu, .• 

Bilmem 
neye. 

Yalnız! .• "KOLUMEfA,, Plaklarını alınız .... 
.. - . ·, ' ... .. . ' . ~. ' 

BÜYÜK T P~YY ARE 
PiYANGOSU 

YENİ TERTİP BAŞLADI 
1. CI KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

Yeni plinda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 
ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. cü ke~idede 100,000 liralık büyük 
ik.-amiye konulmak ıuretile tertip üçer 
k Jıidelik iki kısma ayrılmıı gibi bir 

fekil almııtır 
Mi:kifat!ar k~şi~e .ı=ırasile: 200.000; 25.\IG; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100. 000 liradır 
Çok zengin olan yeni pldnı 

talep ediniz 
Bi!etlerin sahlmasına başlanmışbr. 

KISARNA~ 
Bu.ıefla maden ıuyunu ıofralanada bulunduranlar, b6hrek, 

D!de ve bar.ak ha•atlıklarmdaa kurtulurlar, 

lıtanbu ilçilncil icra memur
rlujundan: 

Bir borcun temini latlfaıı 

için mahcuz ve merhua pırlanta 
küpe altun kordon ve beıllk 
repdiye bir adet o-anlı al
tunu ve bir lira kıymetinde 
fantazi Ankara a'tunuŞubatın 
ikinci Pazarteıl gilnll nat iki· 
den üçe kadar Sanıla! bedeı• 
tanında açık arttırma ıuret!'e 

ıatılacaktır Taliplerin müra• 
caatları llln olunur. 

A. 
Doktor ~, 

Emanüel:di 
frengi, belsoğukluğu ledav: 

hanesi. Hcrı;:üıı sabahtan akşama 
kadar hastaların kabul eder. 

Sirkecide Trabzon Öleli ıttisa· 
linde foloğrafhaııenin binasnıda 

birinci katta. 

Mutvak ln.aıı 
Daruıp.fal-.& müdilrtyetııa

den: 
Daruuafakaya kapalı sarf 

mdnakaaa uıulil ile b!r mut• 
vak yapılacakbr. Zarflar Şu• 
batın 23 Bncll panrtesl gilnll 
ıaat 15 de Nuruoamanıyede 
Cemiyeti Tedrfllyel laıamiye 
merkeıdnde açılaeakbr. Talip 
olanlann prtna- ve kepfaa· 
me auretlerlnl almak beN 
makGr merkeu miracaatlan. 

En mükemmel kumaflardan en ıon modaya muvafık ve kuıureuz 
biçimde imal edllmlı zeasln ve mlltenevri çeıltlerde mdntahap el• 
b: .. lerl muhterem mllıtarilerialıı enzan lıtlfadelerlne arzeder : 

Erkeklere mahsus Erkeklere mahsus 
Mlfln ile Galııankn Ltra -
Pardesii.ler 
Metlnar ManıbMıerı _..._ 
Emeperaaltil:ze GalJarclia 

Pardesii.ler 29112 
Milflea ile Maadellters 

Pardesüler 371/2 
lnırtlla biçimi ka ... ,ıarılıaa 

Perdesii.ler 22112 

lnsfllz biçimi ıpor vel&lre Lira 

Kostümler 1492 
Lacivert ıiyah v.ı. renklerde 

Kostii.mler 1s1!2 
Hanımlara mahsus 

Muhtelif renklerde Gabardin 

Trençkotlar 171
/ 2 

Duvetn 161 
Mantoları /2 

Çocuk 6 liradan 
Elbiseleri itibaren 

Ayıu sa-nda Erhek!ere m ıhıut gayeı ıık pardeılller ve koıtilmler ile Ha-ı
mabıuı mantolar ve lpeltll au.-,mbalann milııtahap ve mütenevvi çet"tlerl de vardır. 

Trptan Fıatı"" Pe•akende Sııtn • Tedlyatta Bilvük Teıhılit 

Tilrklye için u· 
mumi vekili: 1 tan· 

'bul Fincancılar A ·s· 
· len fr.,ıko h'n 16· 

17 No da VlTALI 

Bir 

Y ık • vapuru 28 e enClKanunuıaal 

Çarşamb:ı 
günQ ak amı 18 de S!r- ' 
keci nht:mından hareketle 
( ZoagulJa,., 1 ebolu, S.._ ' 
ıuıı, O ·d ı, Gireao:ı, Tralt
zon, Sürmene ve Rize) 
hkelelerlne azimet ve •"" 
det edecektir. 

Tarsılat için Sirkecide 
Yelkenci !-.anında kMıa 
acente •ınıı müracaat. RADYO 

iLE 
G "inler:niz kısa olur. 

Fakat •.• bunun için, ahizeniz: 

Bütüa Anııpayı alabilmek, 
kdlanıtı gayat baalt ve 
lnütarı ııayet •ikemmel 
olmaıı ıarttır. 

Bun an temin eden •••• 
Yalnız bir 

Tel. ıstanbul 1511 -
VHI ZA~E \'APURLARI 

KARADEN 12' l:'OSTASI 

S • vap ıru 29 p ı.. 
iffiİ K.:ıa ... usani erşaiR!ll 

günü akşa nı SirKeci rılı: mı• 
oan lıarekdl~ Zo ıg;ıl•Jak, 1neJolu, 
Gerz~. S ·m,. ı, Oır•son, Trabroıı 
Of, Sürı-cııe, l'.ıze ..;e Pazar ) a 
r 1 .. ııet ve av .P ı aynı isKeieleıie 
(Sürıııe:P, \'1<fı~ebı• ve Oöreıe)r 
u r '. ra< 3\ e e =cektir. 

\ u · 'e yolCJ içın s·r..ect 
GüııırJ< sa on ı .-arşısmJa Ala r• 
Hanı 11.1 lı r ıı ·ı a! ı~a1 i ac•n..tfı.. 
a m , •c, . T lefn•ı lst. 980 

~PHILIPS Radyosudur 
1 • ı. 

Yavıız 
T er1ıha;ıesi 
En güz,I kumaı

lardan, e" ucuz fı• 
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