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. DAHiL .lÇIN 1 HARiÇ iÇiN 
Seneliği : 1400 kuruş Seneliği : 27 ' 0 kuruş 
~ltı Aylığı : 800 > Alb Aylığı : 1500 > 
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_ Nushası her yerde 5 kuruş __ Ba,mulıarriri ARİF ORUÇ 

No. ı 448 

No. : 446 

idarehane 

dairei mahsusa DahiliNo. l Başmııharrır 
lst. Ankara caddesinde 1 Tel. Santral lst. 243' 6 

Telgraf ist. ( y ARIN ) > No. 2 Mü i_rıyet 
> No· 3 Tahrır 

Posta kutusu f st. 395 .ıı No. 4 Muhasebe ~ 

Gönderilen evrak iade olunmaz. 
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Memlekette Fikir Ha!9eketi Yaratmak lçirİ 
lstanbul Darülfünunun Bütün Fakültelerini Anadolunun Muhtelif 
Büyük Şehirlerine Dağıtmaktan Başka Hiç Bir Çaremiz Yok! 

itiraz Eden Yok Günün Mes'el~ 

~" ~ .. :eselenin bütün 
nı neşrediyoruz 

Cetvellere 

"Mühür 
Odur,, 

Kimde 
Diyen 

ise Süleyman Ecnebi M~kteplerinde 
Halkın Fikri Turkçe 

• ----n---~ı~·· .... a--~-
MemJeketİn Mali, idari, Tica.ıi Sinai Meselelerine 

Vakıf Namzetlerin İntihap edilmeleridir. 
Ankara, 17 - Yeni mec· 

liıtekl fırka azalarının bil
hassa intihap dairelerinde 
tetkikler yapmalarına ehem· 
mlyet verileceği söylenmek· 
tedlr, Yeni mebuılar her 
sene mecliıln tatili zaman 
larmda intihap dairelerinde 
yapacakları tetkikatı bir 
rapor halinde fırkaya tevdi 
edeceklerdir. 

Bu raporlarda görülen 

ihtiyaçlar ve mü~terek ti· 
kayetler. arzular buluna· 
caktır. 

Fırka grubu içtiıııaların· 
da eerbeı münakafAya ar· 
zedilecek olan bu raporla
nn umumi mubaaalau mec· 
hıln ve hnkametta çalııma 
eaaılannı teıktl edecektir. 

Bu itibarla yeni intihabı 
/•met Pı. 

mftteakip fırka •rubu içti• 

~ Süriye Mukavelesi 
60,000 Kilo İçin Türk Tütün İn
hisarı Firması Kiraya Verilir Mi? 

1 

1 

malarının çok mühim bir 
kıymeti olacatı anlaıılmak
tadır. 

Şehrimizde intihap 
Faaliyeti 

intihabat faaliyeti de· 
vam e tmektedir. Mahallel~ 
re asılan cetveller Mart 
nihayetine kadar asılı du

racaktır. 

Nisanın illr gününden 
itibaren müntehibi ıanilerin 
aeçilll'eıine baılanacak ve 
seçki ancak S gün kadar 
devam edecektir. 

Miinteblbi aanller seçti• 
dikten ıonra meb'uı intihabı 
baılıyacak, reylerin tamifJ 
de bir iki sGn ıClrecektlr. 

(Deoamı Z inci •alıifetle) 

MuhittinB. 
Valinin detifeceti 

malum detil 
Ankara, 17 ( Yarın ) -

lıtanbul valiıl Muhittin Be· 

1 
Bundan bir kaç gtln ev· yin tebdl l edileceflne dair 

vel yazmııtık: TClrk tGtCln burada bir rivayet vardır. 
ı Bu takdirde Ankara vallıl 
nhlaar idaresi namına Sii· 1 

Tiitlın /nhi•ar Müdürü 
Belacet bey 

rlyede açılacak f abrlkanın Nevzat Beyin ıtanbul valf· 
lıt•ne getlrlleceii söyleniyor. 

Silrlyell bir ıermayedar Fakat bu, beniz alakadar· 
gruba verilmesi dofru deiildir. lar araıında bir ıayla ha· 

( Deuamı 2 inci •alıilede ) Undt•dır. 

1 Başpapas Yirmi Yaşmı Geçmiş Dört Papası Kaçırdı: < oazeteıerden> 

Bu Mekteplerde Türk Harsını 
Yaşatmak istersek, Muallim

lere Dikkat Etmek Lazım 
Ecnebi mektepleri, dünyanm hiç bir yerinde birer harı 

müeıeeaeıl olamamııtır. Çün· 
k6, bu mekteplerin hepsi de 
iptidai ve taltdir. Bu mek· 
tepler iae,bir cemiyetin umu· 

mi bilgilerini çocuklara aıı· 
layacak müe11cselerdır. Na
tnl olur ki T6rk cemiyetinde 

yaşayan çocuklara ecnebi 
mektepleri hara telkinatın 

da bulunsun? 

Buna imkan yoktur. Bu
nun en büyük misali, ecnebi 

mekteplerde tahsil görenler 
arasında yetiımtı bir. ıah· 
ılyeUn bulunmamasıdır. Hiç Maarif velıili E•at B. 
bir ecnebi mektebi, bayatta muvaffak olmuı bir ıahıiyet 
yet11t1rmeml1Ur. TOrkiyenlo biltün bGynk adamları, Türk 
mekteplerinden yetlımfıtfr. Bunun ıebebi lıe, ya lnız hi· 
taptan elde edilen bllsinln bir kıymeti olmaz, kitabı oku· 
tan muallimin hanı flede aplaomak llz ımdır! 

Bu vaziyete •öre, bu mektepleri kapımak veya Tftrk 
çocuklannın bu mekteplere gitmemeleri için bir kanun 
yapmak mecburiyeti karıısındayız. Efer, bir fltatiıttk 
yapılmıı olıaydı, bu mekteplere devam eden Türk çocuk
larının haraımız haricinde kaldıklarını görürdük. Yunanlf· 
tan bu, vaziyeti teıbit eltili için, ecnebi mekt eple rinin 
kapatılmaıı11a karar verdi. ( Dev,.mr 5 inci ttahifede) 

Esrarengiz Ev 
Evinden Kaçırılan Ermeni Kızı, 

Madam F ransuvanınDolabında Mı 
Karilerimiz acaba habr· 

lar:ar mı!.. Tahminen bir 
buçuk ay evvel Sa~at)ada 
bir genç kız mechul adam· 
lar tarafından bir gece an· 
nesinin koynundan alınarak 
kaçınlmııtı. Aradan hafta· 
lar geçtiği halde, bu 16 ya· 
tındaki Ermeni kızı bir 
tiirlü bulunamadı. Ne Poli· 
ıln, ne de alleılnln taharri· 
yatı bir netlc1t vermedi. Bu 
ıarip macera hakkında bir 

(Devamı 5 irıci •rıyfacla) Poli• müdürü Ali Rıza bey 
o fil 

DİKKAT 

Istiklil, Vatan, 
Son telgraf 

Gazetelerinin Tam Birer 
Koleksyonunu istiyoruz! 

Koleksyonlarını Eyi Bir Fiatla 
Satmak İsteyenler 
Yarın Gazeteaine Gelsinler! 



Sahife 6 

!ürkiyenin 
Darülfünun 
siyaseti 

( Başmakal!:!den devam) 

siyaset, ne mektep gibi, mem· 
leketin bir iki noktasında 
temerküz etmekti, ne de bu 
fikrin edebiyatını ihmal ey
lemekti. Bilakis, beı on bin 
ki~inin bulunduğu yerlerde, 
medreselerini açıyor, kütüp· 
hanelerini yerleıtiriyor, ders· 
lerine devam ediyordu. 

Medresenin bu tesiatı, kendi 
harsının darülfünunu mahi
yetinde idi. Demek oluyor 
ki, darülfünun ruhunu hal
kın içine yerleıtirmif, med· 
rese mantığını da esen rüz· 
gar mahiyı~tine getirmitti. 
Bunun için, istediği terkibe 
muvaffak oldu. Türk milJe· 
tin: heı on asır hükmü 
altına aldı. 

Şark medreselerinin bu 
teıkilatı, Garp kilisesinde 
de vardı. Renesans, garpte 
yeni bir fikir tazyiki yapar· 
ken, bu medreselere yerleıti, 
bu hıristiyan Medreseleri, 
yeni fikrin darülfünunu 
oldu. Yeni fikir, bu teıkilat 
ile yeni zihniyeti meydana 
getirdi ve hükmü altına aldı. 
Bugün,. Almanyada kırk eski 
darülfünun bulunması da 
bu sayede kabil oldu. Laik 
muallim, bu suretle papas 
muallimin yerine geçti. 

Halbuki, bizde böyle 
olmamıştı. Yeni fikir, İstan· 
bulda temerküz eden bfr 
"Ali tahsil teşkilatı,, tara· 
fından harekete getirilmi~ti. 
Ancak, bir iki asırda med· 
resenin terkibini bozabildi. 
Fakat, yeni terkip için asır
larca beklemeğe vaktımız 

kalmadı. istanbulda temer
küz eden bu ali tahsil teş· 
kilatını memleketin her ye· 
rine yaymak, medresenin 
vazifesini yaptırmak lazımdır. 
Türk inkılabının selameti, 
darülfünun şubelerini İzmir, 
Konya, Adana, Kastamonu, 
Sivas, Erzurum, Bitlis, Diya· 
rhekir gibi şehirlere taksim 
etmekle temin obnabilir. Bu 
fakülteler, profesörleri, tale
beleri, kütüphaneleri ve neı· 
riyatlarile asri fikrin hava
sını estirirler, halkta da bu 
yeni mantıkla hareket ey· 
lemek kabiliyeti hasıl olur! 

NACİ İSMAiL ____ ,,,,~~ .... ..,..~--
Cetvellere itiraz 

eden yok 
(Birinci sayfadan devam) 

Bütün bu işler bittikten son· 
ra meb'us mazbataları tan· 
zim edilerek intihap olu· 
nanlara verilecektir. Dün de 
yazdığımız veçhile İstnnbul
dan ancak 15 meb'us çlka· 
rılacnktır. 

Buna sebep müntehip· 
lerin az olmasıdır. İki gün
denlıeri asıh duran cetvel· 
lerc hemen hiç kimse iti. 
raz etmemiştir. İntihabata 
sarfodilecek masraflar 200 
bin lira kadar tutı:.caktır. 

200 bin liralık tahsfsat, tef
tiş heyeti emrine verilmiıtir. 

Liste hazır mı ? 
Dün bazı gazeteciler H

fırkasının şehrimizden çıka· 

racağı mebusların listesinin 
hazır olduğunu hatta Jistede 
bazı avukat ve tüccarların 

YARIN 

1'7 11 • 
17 Mart 

Ş E. H i R 
------------------------·----------------------------------...!. 

HABERLERİ 
KUŞ u F 

--11!1&!'~ - BAKIŞi 
Kahve parası 

Açık neşriyat 
Bu husustaki tahkikat 

henüz ikmal edilme 
miştir 

Gazetelerin açık resim 
ve neıriyatta bulundukların
dan aleyhlerinde da va ika
me edildiğini yazmıştık. 

Bu hu11usta tahkikatta 
bulunan dordüncü İstintak 
hakimliği elan tahkikatını 

bitirmemiştir. tahkikat biter 
bitmez ceza mahkemelerin· 
den birisinde da va rüyet 
edilecek tir. 

Beyoğlunda 
Bir firari evi daha 
Beyoğlunda sefer soka· 

büyük bir binanın bir erme· 
ni firarisine ait olduğu ta· 
hakkuk etmişken, bu bina 
Niıan namında birine aitmif 
gibi gösterilerek epey müd· 
detteberi kirasının verilme• 
diği anlaıılmııtır. 

Dün Emvali metruke me· 
murları bu binaya giderek 
tahkıkat yapmıılardır. Binaya 
vazıyet edilecektir. 

Ayasofya 
Telsiz istasyonu mu 

oluyor? 
Viyana' da her hafta çık

makta olan "Radyo velt,, 
ismindeki mecmua Ayasofya 
camisinin telsiz istasyonu 
olacağını yazmıştır. Bu mec
muaya göre burada verile· 
cek konserler A vrupanın 
her tarafından dinlenilecek 
tir. 

Bu haber ıehrimiz ala
kadar mehafilince,. tekzip 
edilmektedir. 

Fareler 
Bir çocuğun burnunu 

yediler 
Kumkc..pıda oturan Mih· 

ran ağanın 20 günlük çocu· 
ğunun burnu ve kulakları 
fareler tarafindan yenilmiş· 
tir. Çocuğun hnyatı tehlike· 
dedir. 

Adliyede teftiş 
Adliye müfettişlerinden 

Selim Nafiz B. ıehrimizde 
teftieatta bu1unmakta idi. 
Kendisi vazifesi bittiğinden 
Perşembe günü Ankaraya 
hareket edecektir. 

Ticaret odası meclisi 
bugün toplanıyor 

Ticaret odası Meclisi bu 
gün toplanarak satın alınan 
vapurların Gümrük resmi 
üzerinde görüşecektir. 

Ticaret odasından İs-
tanbulu soruyorlar 
Amerikalı bir Misten 

ticaret odasına bir Mektup 
gelmiştir. 

Amerikalı mis bu mek
tubunda İstanbulun çografi 
vazivetini rnrmaktadır. 

ismi bulunduğunu yazmış· 

lardı. Halk fırkası mer· 
kezinde yaptığımız tah-
kikatta listenin henüz 
hazırlcı nmamış olduğu ve 
mevzubahso!an avukat ve 
tüccarlarm fırka tarafm 
dan namzet gösterilmiye
ceğini öğrend k. H. fırkası 
mel:.'us namzetleri listesi 
ancak müntehi"Ji sanilerin 
intihabından sonra anlaşı· 
lacak ve gazetelerde ilan 
edilecektir. 

Berberlerin Cuma Tatili Bekar Süleyman 
Karardan Cayıldı Mı? Evl.i Süleyman _za~ne-

Çok yakından tanıdığıuı 
ve hürmet ettiğim bir ına• 
dama Paristen bir paket 
hediye gelmiş. . 

• dılerek hapsedılmış! 

Bir Berber Tatil Yapmamıza 
Sebep Ruhsatiye Resmi Diyor 

Dün bazı gazeteler berberler cemivetinin bundan evvel 
verdiği Cuma tatili t{ararından vazgeçtiğini yazmı§lardı. 
Gerek berberler cemiyetinde ve gerek berberler arasında 
bu hususta yaptığımız tahkikatta, verilen haberin değru 
olmadığını öğrendik. Berberlerin Cuma tatili yapmalarına 
sebep Belediyenin ruhsatiye resmi istediğinden ileri geldiği 
malumdur. Bu buhranlı zamanda değil berberler, hatta 
tüccarların bile böyle fuzuli resimler verme~e muktedir 
olamıyacağmı berberler söylüyor. Esnaf arasında en az 
kazanan ve buhrandan en fazla müteessir olan berberlerdir. 
Dün dir berberle görüştük. Cuma tatili etraf mda yapılan 
dedikodulara [ıöyle ceva verdi: 

- "Biz en az itleyin ve en az kazanan esnaflardanız. 

Karağümrükte dükkanı olan pir berber günde ancak yarım 
lira kazandığına göre Cuma ruhsatiyesi için kazancının 
on misli resim veremez. Vermesi de kabil değildir. Ber· 
berlerin Cuma tatili hakkındaki kararlarından vazheçtikleri, 
nadim oldukları hakkındaki neşriyat ve şayialar da kat'iyye 
doğru değildir. Gürünen köye kılavuz istemez. ,, 

Berberler cemiyeti reisi ne diyor ? 
Bu mesele etrafında berberler cemiyeti reisi Mustafa 

B. de ıunları söylemiştir: 
- "Berberler piıman oldular ,, serlevhası altında bir 

gazetede neırolunan havadisi okuduk. 
Bunun üzerine muhtelif mıntakalardan cemiyete müte· 

addit telefonla müracaatlar vuku bulduğunu gördük. 
Halbuki, berberler arasında Cuma tatili hakkında 

verilen kararın değiıtırtlmesine dair hiç bir temayül yoktur.,, 

180 Bin Lira 
Verem mücadele 
Cemiyetinin bir 

Mektubu 
Verem mücadele cemi· 

yeti neıretmekte olduğu 
Yaşamak yolu mecmuasının 
son nüshasında Belediye 
sıhhat itleri müdürü Neşat 
Osman Beye hitaben bir 
açık mektup neırctmişttr. 

Me"tupta veremin baş-
lıca sirayet vasıtası olan ye· 
re tükürmenin Belediye ni
zamnamesi mucibince mem· 
nu olduğu halde bu mem· ~ 
nuiyetin tatbik edilmediğin·l 
den tikayet edilmektedir. 
mektubu cemiyetin katibi 
umumisi Dr. Tevfik İsmail 
Bey yazmıştır. 

Tevfik İsmail bey birtü· 
kürüğün cezan iki lira ol
duğunu hatırlatarak beledi· 
ye zabıtası -qazifesini yap· 
tığı takdirde belediyenin yal· 
nız bu cezadan asgari bir 
hesapla senede 180 bin lira 
varidat temin edeceğini ya· 
zarak diyor ki: 

- Masrafı gene bu pa· 
ranın içinden çıkmak şarUte 
tayin edilecek memurlar 
belediye nizamnamesinin 
bu maddesini tatbik edebi-
lirler. toplanacak para ile 
de verem sanatoryomları 

yapıla bilir. 

İstanbul futbol heye
tinden 

20/3/931 Cuma günü 
icra edilecek Lik maçları : 

İkinci küme, Kadıkö
yünde: 

Beylerbeyi - Kurtuluş sa
at 11 Hakem Necmi Bey 
Kasımpaıa · Kumkapı saat 
12,45 H. N. B. Tötünya-
Eyup saat 14,45 H . Mösyö 
Sim o 

Birinci küme Taksimde 
İstanbul Spor - Beykoz 

saat 12 Hakem Sait Sala· 
hattin Bey Vefa • Beıiktaş 
saat 13,45 H. S. S. B. 
Galatasaray· F enerbahçe sa· 
at 15,45 

Gümrüklerde 
T qccar malını çeke

miyor Antrepolar 
Doldu 

İthalat Tacirleri güm· 
rüklerdeki mallarını çeke· 
mediklerinden gümrüklerde 
pek fazla mal to~lanmııtır. 

Btı vaziyet karşısındad 
Rüsumat idaresi bu mallar· 

Rdan bir kısmını antrepolar· 
dan anbarlara nakletmek 
mecburiyetinde kalmııtır. 

Fakat gümrüklerden çe· 
kilemiyen malların fazlah· 
ğı şimdi anbarlan da dol· 
durmuştur. 

Gümrük idaresi yeniden 
Hasköy ve Ayvansaray an· 
trepolarını açacaktır. 

Haliç şirketi 
40,000 lirayı geri 

verecek mi 
lktısat vekaleti Haliç 

şirketinin harbıumumi içinde 
İngilizler tarafından müsa· 
dere edilen 14 numaralı va· 
pur meselesi hakkında tet
kikat yapmaktadır. Haliç 
şirketi bu vapur için o va.kit 
hükumetten 40,000 lira al· 
mıştır. Şimdiye kadar varı· 
lan neticeye göre vapurun 
kaptanının hatası yüzünden 
müsadere eılild!ği anlatıl· 

maktadır. Şirketten bu pa· 
ranın istirdadı muhtemeldir. 

1000 Şirket 
Ticaret mahkemesine 

·verildi 
Şehrimizdeki şf rket ve 

müesseselerden (1000) tane· 
si tesçil için geç müracaat 
ettiklerinden Birinci ticaret 
mahktmesine verilmişlerdir, 
Bunların her birinden (250) 
liraya kadar muhtelif ceza· 
lar alınacaktır· 

--,..-İtizar<1111 1 
Bir kaza münasebetile ka

ragöz karikatörümüz bugün 
ne redilemedi ; özür dileriz. 

Bir gencin başına çok 
tuhaf bir hadise gelmiştir. 

Mahmut o~lu Süleyman 
isminde olan ve Şibinkara· 
hisarlı bulunan bu gencin 
geçirdiği garip hadise şudur: 

Mahmut oğlu Süleymanın 
köyü olan Görecede bir 
Mahmut oğlu Süleyman 
daha vardır. 

Geçenlerde bu Mahmut 
oğlu Süleyman köyünden 
ka1kmıı 1stanbula gelmiştir. 

Beraberinde karısını da 
getirmiıtir. 

Yalnız evvelce burada 
bulunan Mahmut oğlu Sü· 
leyman bekardır ve 21 ya· 
ıındadır. 

İşte hadiseyi de bu isim 
müıabeheti ve evJilik, be· 
karlık meselesi doğurmuş
tur. 

Mahmut oğlu Süleyman 
bir gün karısıyla kavga et· 
miş ve adam akıllı döğ~ 
müıtür. 

Bunun üzerine kadın 
dava etmiştir. 

Süleyman da bu da va 

yüzünden üç gün hapse 
mahkum edilmiştir. 

Hapis cezası üzerine 
Mahmut öğlu Süleymana 
polisler gelmiıler Tekke kara
koluna çağırmıılar ve ken· 
disine karısını döğdüğilı.ü 

söylemişler. Halbu ki, bu 
~ahmut oğlu Süleyman be· 
kar olan Mahmut oğlu Sü· 
leymandır. Kendisi bekar 
olduğunu söylemiş; fakat 
bir türlü anlatamamııtı. 
Bunun üzerine bekar olan 
M. oğlu Süleymana l<arakol· 

!:!da dayak atılmış ve kendisi 
Galatasaray merkezine sevk 
olunmuı, tekrar eski kara• 
kola gönderilmiş ve Tekke 
karakoluna bu dönüıte de 
dayak yemiştir. Gittikçe te· 
kerrür eden bu dayaklar 

Madam alelusul muan1e· 
lesini yaptırmış, muayene 
faslını da bitirdikten sonra 
paketi koluna almış gü01· 
rükten çıkıyormuş. 

Tam merdil'enin batına 
geldiği zaman arkasından 

kalın ve keskin bir ses işit· 
miş: 

- Madam, hişt MadaıJJ 
- Ne var? .. 

- Sizin memlekette böy· 
le mi giderler, akşama bir 
kah•ve içeceğiz biz ... 

Kadın çantasını açmıf• 

yirmi beş kuruş verm'ş ... 
Merdivenin son basanıa: 

ğını inerken bir başkası 

karşılamış: 

- Şey· .. affedersiniz 01!'" 
dam, bize de bfr kahve pil' 

rası •.• demişL 
Bir yirmi beşlik te bil' 

rada toka edildikten son'' 
amir bir ses duyulmuş: 

- Bu pakei böyle çık'' • mı, hiç .• Hani bunun putıı· 
Sekiz kuruş fuk pul yapıf 

dıktan sonra madam sor 
muş: , 

- Paranın üstü yok oı11 ' 
- Ne yapacaksın canı' 

Zaten kaç para ki •. Bir kabf" 
içeriz sayenizde .•. 

Bir yirmi be~lik te orlll 
gitmi§ ... 

Madam diyor ki: 
- Bu ne kahve tjtf 

t 
kileri böyle. Bari ala'' 
lar fazla bir şey istesele' 

Bu madam gazete'' 
ve ecnebidir. 

Eğer bunları gazelll 
yazarsa, yüzümüz w• 
maz mı? 

· * karşısında bekar Süleyman Gümrük idaresi, bit 
1 evli olduğunu söylemek mec- giy~ gidip geri gelen 

buriyetinde kalmış ve bunun 111' mallarından gümrük a 
üzerine de üç gün hapish.de ııı 

iş zannediyorsa asıl if 
yatmııtır. ~ 

Şimdi bekar Mahmut hallere nihayet verıııe 
oğlu Süleyman bu hadise· duğunu öğretelim. P, 
den ~ikayetçidir. BURHANETTJJI 
-- . - ----- -- ' 

Suriye Mukaveles~, 
( 1 inci sahifed";n devam ) Diğer sermayedar ı r 

Hadiseler de bizim bu Maliye Vekaletine )(a~ı 
neşriyatımızı teyit etme· kayette bulunmu~tur• ,., 
ğe baılamış ve bu işe inhisar idaresinin 01u' t' 
daha müsait ıartlarla tını teftiş etmek aıe~ 
başka tabiplerin çıktığı günlerde işe başhyac'.11 
anlaşılmıştır. maliye müfettişlerill' i 

Bunlardan bazıları tek· meseleyi tetkik ede' 
liflerinin nazarı itibara alın· haber almmıştır. f 
madığını söyleyerek alaka- Haber aldığı011ı',ıııl 
dar yüksek makamlara müra· Süriyede senede 2,6 ~ 
caat etmişlerdir.Bunların are.· kilo tütün sarfedilP1e" 
sinda milli ithalat ve ihracat Halbuki yapılan ın11lc;~ 
şirketi He İstanbulda büyük senede 60,000 kifO 1 
büyük bir sermaye sahibide t.. .. ) ğı t" 
vardır. Bunlardan milli it· unu safın a ınaca ' 

edilmiştir. Bu ınil<t3 
halat ve ihracl\t şirketinin 
oikavetine cevaben inhisar 
idaresi kendisine bir müh· 
Jet tayin edilmif olduğu 
halde bu müddet zarfında 
müracaat etmediğini sebep 
olarak bildirmiş isede, ıirket 
bunun o aralık Agopynn hanı 
yangını münasebetile bütün 
dosyalarının yanmasından 

ileri geldiğini ve esasen ortada 
münakasa ıekli olmadığını 
idareye en ziyade menfaat 
temin eden bir grupla mü· 
zakere ayni zamanda idare· 
nin menfaatine de muvafık 
bulundu ium.ı söylem ittir. 

ehemmiyetsizdir. rr"'' 
Resmi inhisar 

1
1711 

küçük bir it ırııı~:ııJ1 

kiraya verilmesi teh 

i~t~. de~ 
Kim taahhüt e 1ot~ 

nede 60,000 kilo (ıb 
tünü işliyecek oları ıJci 

. I 
başka milletlerıll l"0ıı 
• l . . l k ıııi ' ~' tun erını a ara g.~ 

kiloluk sigara y fO'~ 
ve bu l'igaraları tf11' 

d 921 j# 
ması altın _ a f!diİı,.Sl 
Evvelcede ı~yl · fil~ 
bi Türk tütun 1 
verilir ne ıauhr· 
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Türk tarihinde 

ANIHTILALI 
E R LE R Amerika S O N H A B Ne kad~;·~. ikraz 

Memurin 1 Türk-Çek 1 Sovyet Elçisi va,ıngı~t;1ıi: < A.A > -
k Adli tesviye, hakem, Reisicümhur Hz. Ticaret nezaretine nazaran 

Etniki Eterya teşkil!!!_ 

Muharriri: Arif Oruç 
-17-

&DUDU uzlaşmamukavelename tarafından kabul edildi Amerika tarafından 1930 
Bazı maddeler tadil Ankara, 17 (A.A.)-Tür· Ankara, 17 (A.A.) ·Dün senesinde ecnebi· milletlere 

edilecek kiye Cilmburiyeti ile Çeko.. 16 martta Sovyet büyük elçisi yapılan ikrazat miktarı [ Sadrazam Yuıuf Pata, 1 reılnden seyretmitti· [6]Jlne 
Ankara, 16 _ Memurin lovakya cilmhurlyett araım· Relslcilmhur Hazretleri tara- 862,200,000 dolara balif ol- bilahara bu eıir kızlar yil· (1770. 1183) 

kanununun 9 uncu madde- da aktedllen adli teıvlye, fından kabul olunmuı ve ıov· muıtur. zül!den azledildi. Yuıuf Pata· Kaynarca muahedeılle 
lfnfn tadili projeli Per,em· hakem ve uzlaıma muka· yetler ittihadı Reisicümbur Bu miktar lngiltere tara- ya isnat edilen cürilmler- neticelenen meı'um harpte 
be gibıl mecllıte prilflle· velenameei bupn ıaat 17 de M. Kalenin'ln Moskova mua- fından yapılan Jkrazattan den biri: Esir kılan satup divan tercilmanı (Nikolakl) 
cekur. Buna nazaran vali· hariciye vekaletinde Tevfik hedesinln 10 uncu yıldönümü 300 milyon dolar fazladır. ticaret etmek maddesi idi.] de alayk6tk6 karımnda 
Jer de tevbih ve ihtar ce· RiltUl Beyefrndile Çekoılo- mGnasebetlle samimi do1tluk Bu fazlalık lnılltere tarafın· [1] Bulgarlltanda tutulan idamedilmlıti. Gariptir ki, biri 
zaaı "erebilecektir. Evelce vak sefiri M. Kober tara· t~::~ım~t~~~ında maruzatta dan cenubi Amerikanın bfr Sırp caıuıu Bulgarlan caıuılufundan idam ediliyor, 
valiler, kayme.kamlar, ıefir- fından imza edllmiıttr. M k b"-"k 1 . muhtelif hfikQmetlerfne ikra- iıyana teıvfk ederken cGr- yerine bir diler (Fenerli) ..... 

k oı ova .. .,.. e çınıb: b 1 1 • 
ler gibi mahdut ımıf ve l· BaJıkesirde Hilıeyfn Raıap bey diln Sov- zatta u unmuı o masana mü meıhut halinde yaka- tlrilfyordu [7] Yine o sene 
let emrine alınıyordu. yeller ittihadı reiıicOmhuru rafmen hasıl olmuı olmak landı. Bu aciamın adı (Koçu) Bufdan voyvuda11 (Lfgor) 

Şimdi bu vasiyet bütiln Lik maçları bitti M. Kalenin tarafından kabul itibarile deilldlr. idi. Derhal idam edildi. [2] zahire tedarik etmemek, 
memurlara teımtl ecUlmiıUr" Balıkeılr, 17 ( A.A) - o:unmuı ve Relıfcflmhuru. kiyenln malik oldufu hakkı Ruıların her yerde casuı Ruı eılrlerile 11kı münase-
bunlardan 15 seneden a~a- lkı buçuk ay evvel baıbyan muz hazretleri tarafından teyit etmekte, bundan baı- kullandıkları 6tedenberl bette bulunmak cilrmilnden 
iı hizmeti olanlar üçte ir mıntaka lik maçları bitmit· ıamfml doıtluk hfılerinl ar- ka Şark viliyet'erlnden ıe· malam idi. Ordu ne tarafa çavuıbap maheıfne bkıhp 
Jlrmlden fazla olanlar, ya· d B ık i zelmtıur. gitse çobanlar ve bir çok ge .. meden idam edll-tir. (A] klmeıin e a 1 es r lecek ve menıelerl, ıovyet Y 

nm maaı alacaklardır. Bun- idman blrlıtt ve (BJ küme· Ticare1 muahedesi Ruıya ile ticaret itillfname- çok yerli hırJıtfyanlar casu• mittir. (8) 
lar bir m6ddet lpn hizmete ıinde Ayvalık idman yurdu Moıkova, 17 (A.A) - lerine malik olan memle- luk ediyorlardı. Hattl, ıeçen itte, casuıluk caıuılar 
laJln olunmazlarıa teka6t galip gelerek finale kalmıt· Hariciye komlserJi}i Türk- yııdb emtianın tranıfti hak- har;>lerde Tilrk orduıu içinde meae'eleıl bu halde idi. Bir 
edileceklerdir. Bu mtıddet lardır. iki kOmenin galipleri Sovyet ticaret muahedesi· kını da Türkyeyr vermekte· iki yiiz kadar caıua Tarken Sırp çobanının Bulgar top-
15 seneden aıafı hdJfzmeti araıında bu Cumn final nin imzası hakkında ati· tir. ancak bunlardan lklıl lep• raklarında tutularak öldil· 
olanlar için bet sene r. k t deki teblf~ neıretmlttlr: lerek idam edllebilmi·1erdl. rillmeıl neye yarardı? '-. maçı yapılaca ve mm •· • Muahede Tilrkiye ile Sov r lf 
Bu seneki hayvan kanın 931 sen91i tampiyonu Türk. Sovyet dostluk ve yet Rusya arasında ıeyriae· [3] Bu hadise Sultan Mua- baılarının zincirleme ıuretlle 

aergileri taayyiln edecektir. kardeılık muahedesinin fainin inkiıafına hadim btr tafa zamanındaki Ruı bar- apfıdan yukarıya halkala· 
,.. .b • onunru yıldönümünde Tür- binde Taki olmnttu. [4] nup eklendi~i ılpbeılzdl • 

Anka- 17 (A A) - Bu S ·ıerı·n t·- ı ı çok noktaları ihtiva etmek- 11 

.• , . erserı - k.'ye ile Sov .. ·et'er arasında Y 1 b k b H 1 b J enlçeri orta arın& ir aç in arp lf erf u itrataızlıkta 
tene yanı ve utah enctlmeni lzmir, (Hususi) - Polis ticaret ve seyrlsefain mua- tedir. Muahede bir ~ne ki~i doluyor, kimse kimseyi devam edilp giderken (1203 
tarafından hayvan sergileri bura a ıenerileri takibe bedeıi imza olunmuııtur, müddetle aktedilmit o?up bir b l ) ı .. in ellt b•- Jlra- miltecaYiz ~ i ip tanıyamıyordu. Caıuılar 1788 seneıl ılrmtıtl. Avu• 

.... 
18 1 • 1 _.J bi M h d i Tn ki senenin hitamında iki taraf· 

h frlk d 1 bqladı. lk ağıaua r ser· ıua e ey ur ye tarafın· hemen hergiln Tilrk orduıu· turyalılar bidayette kaybet-
ta ıtaat te e i mtıUr. dan Bil yük eJ .. t H6ıeyin Ra- tan biri fes etmezse kendililin· 
Ankara, l.tanbul, lzmır, ıerl ırubu mahkemeye ve· Y nun harekltını saati saatine tikl~rl kal'elerden bir lldıini 

0ıp ve ıovyetle t f d den imtidate1 'ecektir. Fesıhba-Uauafayla, Adana, Erzurum rlldı. • r ara an an ... pek sıkııırlarsa geceleri ıirip tekrar elde etmtılerdi. Rus 
Buna, Dlyarbeklr, Kırklar- Sıvas hatb da hariciJe komiser muavini lindc fuheaildlil günden iti· Ruılara haber veriyorlardı. orduıu Bat kumandanı (Pot· 

Karahan imza etmiılerdir. baren daha altı ay meriyette T ell, Konya, Karı, S.vaı ser- Ankara, 17 (Yarın)- Sı- firk ordusu dnımana baı· emkin) ( Ozı ) Jf muhasara 
..1ıeri açılacakbr. Bu muahede 11 Mart kalaeaktır. P1uabede tasdik k k h d b •• vas hattını yapan grupla ın yapma uıuıun a ir etmtıtl. Kaptan derya 

Uzunyayla ·-r..111nin ık- 1927 de imza edilip 19 olunaca'-tır Muahedenln tas k k ı b b G H ~ e• hükümet arasında itilaf ha- K • • arar verece o sa e eme· azı aıan pafa Karadeni-
ramlye.I bu ••ne 6,000 Jf. Teırinievvel 1930 da Türk- d"ki i mübcvvf e "k A h 1 T k1 d R ..... ııl oldu. Bu itili.f a göre ' n J J n v ıaı n· a ür aer en ev ve us· ze yüz elli parça büyilk ki· 
raya ibllf edilmiıtir. Keza tirket beher kilametrn ba- sovyet ticaret muabedeıi karada taati E"dilecektfr. lar baskını yapıyorlar, Türk· çük gemi ile çıkmııken (Ozi) 
b l k 1 '' yerine kaim olmaktadır. h d T k ı So u sene meme etimiz at&· ıında 800 lira lsttkıaf tlc- mua e e ür iye i e vyet lere göz açtırmıyorlardı. [5] ve (Ktaon) önlerinde lnhi· 

ti ti il l d k Bu yeni muahede iki ik't 
nnın ye 1 ' mes n e pe 1 k Rusya arasında 1 ktısaclt mil· C.ıuslar •alnız orduda de· ama ufradı. Donanmanın 
btly(lk &mil olan at yanıla- seti ta ep etme ten Tas PÇ· taraf Yatandaılannın yekdige · 1 

n tekrar yapılacaktır. Bu mittir. Grup mBmelilleri rlarzlılnde ikameti mes'eleılnl nasebetlereln lnldpf ve te· fildi. Ha11aten devletin divan bu maflObiyeU ve becerik· 

Yakında Nafıa Tekll~tlle veaıOGne •01aıt bir elU tercümaalan caauıluk edl· ılzbfl iki kalenin Ruslar ta· 
., la tıh•-•-..a .a._ hukuki phliyetler Ye TGrld· dır So R .-.,ar11 nn en m -..-• ....... diler meselelerin mbak:e· kurmakta • yYet u• yorlar.iL DITan tercOman· rafinaan sapb fle netfcelendl. 
L_ B ._~~ır 1 .,edeki So-et Ucaret mi· IUlra, ursa, Dm ye a- -.ıne baıhJa--•-...ır. ·ı •anıa Tlrkl79 araaflblclekl lan Penerll 111111 beylerlnla Fena haberi alan Abdulba-

y 1 ·- ~ meııillllf ve ıubelerl rejim· " tanbulda olacaktır. anı ar ucaııeU .So-t te-LfJ&tlan oJr..•Jları tdı. Nitekim Mah· midi enel (1788-1203) Rece-
B • • J lerlni bir memleket arazi· .. ı- .- .... 

için 300 bin liraya yakın ır gemıue tarafından yapılacak yeni mudu enet samanında Avu~ binin on birinci ,Onl ha-
l._ sinden dtferlne emtia ihraç 
.:ramiye aynlmıttır. · • • / mualH.cle saJftlnde ,erek Sov· turyalılarla Belsratta ıulh mamda terki hayat etti. Ve 

Zah ı'tia Ye ithali, tran.U ve aeyrtse· 
ı·re Borsalan ve •ete mttaunm Tilrkt1eye ihracı aktedtlirken (1793. 1152) yerine Sel ıml sallı 0 e .. t1 (91 

fala mea'elelerlnl hal ve taı· 1 
• y 

1 

bir tasavvur Waılqton, 17 (A.A) - Yiye eylemekteclır. .prekse TGrldye emtlasının dlvanıhilmayun baıtercil· Selimi sallı kaplanı der-
Ankara,17-lzmlr, Mertln Vıldns lımindekl ıemlnln Muahede en ziyade maz. mGbayaa11 sahalarında iki manı ( Alekılnare) on beı ya Haıan pa.pyı lımall ser 

S.....un, Ankarl', latanbul arka tarafında bulunan han mlsaade millet e• memleket arasındaki Uca· senelik tercflman olduiu ha '· aıkerliflne kaldırdı. Hasan 
l&hire borsalannın yaridat· barut fıçılarının ateı al- una tıUnat etmektedir. lkı ret muamelltının tezyidi de tercilmeleri yanlıı yapmak, paıanın kapııı balkı yalnız 
lannın azalması tıserlne dü· man .,tlzGnden Tuku bulan lkit taraf yekdlleri tfcare imklnı hlsıl olunacaktır. bazı maddeleri ta11Jlr ve bet bin kiti vardır. Yerine 
Ç&r olduklan mall buhran denls kasaımda 61flmden reUne karıı bitin deYlet Bu muahede TOrk-Sov· tahrif etmek Te dGımana Giritli H6se1fn beyi tayin etti. 
bctıaat veklleUnln nazarı kurtulmala muTaffak ola· lere teımtl eddmedlll tak· yet dostlufunun deri de in· caıuıluk eylemek t6hmetl Giritli Hnıeyln bey Selimi 
dikkattnl celbetmlfÜr. rak Wmlte-Bay ciTannda dfrcle memnuniyet Te _.4. kltafının temin Te meriyette ile 1152 seneıl( zilhicce )nin sallıln kendi yetiıtlrmeıf idi! 

Bu borsaların zahire bor· buz parçalan Gzerine nfı· didata mlracaat etmemeli bulunen dlfer muahedeler betlncl Salı •ilnil lıtanbulda [10) Hasan paıa lımatl ıer 

k nanlaruı ımcladına yettımek taahh6t etmektedir. ile iki memleket arauncla· (AlaykötkG) önünde boynu aıkerl•Jr.11 ile orduya gittl~l 
salan halinden çıkarılar• .. ~ 5 

aleltmum Ticaret borsaları için iki kanada tahllıJye SoTyet Ruıya men19leri T6r- ki mlnasebatm derinletme vurulmak surettle idam edil· ande ıadırazam Yuıuf pata· 
haline ıetfrl)mesl diltllDGl- yapuru kaza mahalline dol· kiye olan emtianın Batum· huıuıunda saflam bir eıaı mit idi. idam bldisealnl da azledildi. Yuıuf paıanın 
11aelctedfr. ru denize açdm11lardır. dan tramiU huıusunda Tir- lhdaı etmektedir. Mahmudu evvel lra,k pençe- azline sebep eılr kızlarını 
---==~!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!B!.-!!!!!~----~~~==~~!!!!l!-:~l!!!!!!~!l!!!~-:'~~~l~~!!!!!!ll!!!!!!l---~~~ZE~!l!ll!!!!l!!!!l!l~!!!!!!!!!!I!~~-~ ıatıp para kazanma&a Avus· 

EdJrne'ye de lsUrcladı bekte tramvay muvaldafında 1 Hayır, Dilndar Bey. turyalılann Eflakı ve RuıJarıa 

- 81.,0k annem artık 
::J•rladı ; it •6remtyor, 

iti ben yapıyorum •• 
- Yemek filan? ... 
- Yemek, tahta, çam&fl'··· 
tocuk gayri lhUyari, 

:?ertme baktı. onlan ltısv· 
la QQlddan fazla ,osel bulma· 

hayretini ıts1i1emedl: 
ı .. _ - Fakat elleriniz l&fı· 
...:ak kadar ıtızel ve zarif ! 

-Ôyle mi buluyorsunuz? 
lraa konuta konuıa epeY br· ..J:lflz Dtlnclar bey 

.. L"-: Yoruldunus mu, AJ· 
... Dına? 

ala._ - Btr u, ıu afaCID 
--.._ oturalun lıtenenta? 
-...._ - Otural- A1ıe ha· 

( yarın ) ın telrilttm : 84 

Oturduk •• 
Bolu, erimli stbarilt 

ıtbl,yetfl ve parlak, karp· 
ausda usanup lunıbyordu. 
Bir zaman, latanbulun ,a• 
zelllklerinden bahsettik. O, 

sordu: 
- latanbulda batka bir 

. ? 
yer 16rd0Db aıO 

Hafifçe tereddflt ettim : 
Hayır, Dindar Bey. 

Sis? ._ 
Ben, Anbra'ya, az• 

mlr'e, Edtrneye ıttt1m• 
- Edirne'ye mt? •.• ._.:. 

re de, Ankara'ya da. Ne 
al&! oe yaklt attums? 

- Ankara''f• , ..... 
ıtttlm• lsmtr' e ldlçlk J&~ 
danberi ıtder ıebrfm. 

mGteakfp sltmlfUm. buluphm. Fakat artık gidelim. Geç Bender ve ~ufdan· tstlla 
ilk aklıma ıelen ,.y: - PekL.. ama... peki oldu. etmelerindeki gevtekllfl Jdl. 

•Acaba TOrk ocaimcla ki peki, Ayte hanım ! birde, Hentb: o kadar geç Abdulhamldln vefatından 
konserde bulundu mu?- Su- IDGsaade edermiıinlz, ıtze delfl. az evvel lnrtllzlerln Şark 
ali oldu. Ne yapeam da ben Ay,. hanım demlye- Çok usata pdece- itlerini Ruılar la A nsturya• 
anluam?-. 7fm de • Ay,. ıtıl " dJye tim Dnndar Bey, biliyor- laların elleri bırakmamak bu· 

Buatın olmaua bir bat" hitap edeyim ? efer mlaaa· ıunuz ya. BGyilk annem suıundakl 1.Ucalleri Ru• 
ka ,On her halde bunu de ederseniz tabii. sonra merak eder. {Devamı var) 
anlanm. Delikanlı, tekrar T ekllfılzlfle diyecek yok Çocuk ııtemeye istemeye 
ne vakit buluta~fımaı maamaflh kızmadım: kalkb. 
sormala batladı bile. Nud lıtenenls. .. 

Bilmem ki... Ben Per- Dedim bu munis ceYabım, 
,.mbeleri ut derli almak çocufu ıeYlndlrdl. Hemde 
ı~n çıkıyorum. ona cesaret yeJ'Clf; elimi tut-

Sevindi: 
_ f yl 1a, a,te. Ben de 

Pertembelerl mektepten çı-
kıyorum. Gelecek Perpm
beye saat d6rtte. Nerede? 

- ... 
- Nerecle bulutabm, 

Ayte hanım 7 
- Bilmem ld... _.t 

d&tte.·· saat d6rtte... clartt• 
olma11Dda dll't buçukta, beo 

tu: 

- Bu eUerle tı alrdG
IGnGze thUmal Teremlyo
rum! 

Dedi. Ellml yaYap 
elinden çekUm; ytlzflme btr 
kan dalsaa çıkmııtı; Cevap 
vermedim. Şqınp bozuldu
tunu hfl ediyordum. YaTaf 
seıle: 

- Al edenfnls, clecll, 
incittim mi 7 

Benden blrıey anlamı:
llllfb. Her halde blrıey anla· 

mamıfb. Te bunan l~n beni 

f&J&nı dikkat buluyordu. 

Bu Yattaki ha Tal ıençler· 
den umulmaz bl• dikkatle 

beni tahlile utratdlfını hl• 
ediyordum. 

Tramvay teTakkuf ma· 
haline .. lince dedim ldı 

- Sts a,n tramTaya 
blnlalz. 

Niçin efendim? 

( O.Tamı Tar ) 

(il NetayfcOlvuk t c 4 23. 
(21 NakdDttevarıh 664 Mlverrfh 

Aıım efendi bu bu (Koço) addeılnl 
,ayıe tasrih eder: (Koço) namıad ki 
Hrkerde Belgrat lralesfal Anı turya 
ldara nrmefe taahblt edip tutuldu 
tunda fatlr ile orda JıazinHlae on 
bin lreae Yere,c flnf ve Tamıvar kale 
afalde Tlrlrfyeye alacaııaı Hdet erek 
cananı tart1rmak lıtedl fae e s dra
aau dfa eaıeylp merkum avenesi ile 
berab r idam edildi. 

Asım c 1 ı 81 
131 ff lhD.kel .. m flreddü 4vam 

ı 43. 1182 harbı olacak Sultan Muı
tafa meazalen vefat etti. 

(41 Hll&aetülkellm ı 44. 
151 Saphl ı 18e-187. 
(61 Eaverl: 3 azma c ı verak 

aamara11 l oktor (haıuıl) • 
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Monte Kar loda ikamet Esnasında Pelopanez Yarım adasında Onlarla Ne Yapsan Geçinilmez 
Erkeklerle kadınlar ara

sında anlaşmamazhk vardır 

derken, yanılmamıt l•lduğu· 
mu dündenberi karielerim· 
den almakta olduğum mek· 
tupların muhteviyatı bir ker· 
re daha isbat etti. Muhtelif 
yatlarda muhtelif meşguli
yetlerde ve cemiyetin muh· 
telif sınıflarına mensup olan 
bu hanım efendilerin mek· 
tuplarına ııra ile cevap ve· 
receğim. Bugün ilk mektuba 
cevap veriyorum. 

Birinci mektup: 
Sevgm Stf"daşır.11z, 

Kadınlar arasında sütu
nünü iki gündenberi büyük 
bir alaka ile okudum. 

Bu sütunda bat başa ve· 
rip dertleşebileceğimizi yaz· 
dığınız için ben de cesaret 
aldım ve size bugünkü ma· 

kaleniz; hakkı.ndaki fikirlerimi 
söyleyeceğim. 

Erkek ile kadın arasında 
ezeli ve ebedi bir mücadele 
olduğunu her kadın ve er· 
kek gibi, - bilhassa her evli 
kadın • gibi ben de bilirim. 

Fakat bu cenkte ka~ın 
zaferini temin için bize kul-~ 
lanmamızı tavsiye ettiğiniz 

silahların doğru olmad ığını 
haddim olmıyarak size 
söylemek isterim. 

Siz bize kadın saadet, 
rahat ve istik1al cenğinde 
zaferini temin edebilmesi 
için güler yüzlü, sabırlı ol• 
mamızı yumuıak başlı gö
rünmemizi tavsiye diyorsunuz 
bu ıuretle erkeginizi avuç1a-

rımı:r: içine alabileceğimizi ve 
onu avucumuza aldıktan sonra 
istediğimizi elde edecefimi· 
zi yazıyorsunuz. 

Bu yanhıtır, ben üç se
nedir evliyim, bu kıt ko· 
cam aleyhimde bir talak 
davası açarak muhakkeme
ye müracaat etti. Benden 
şikayeti de kendisiyle kavğa 
etmekliğimdir. 

Kocam bunu bir alaka· 
sızlık olarak telakki edi
yor... Gece geç gelse haf
tıtlarca eve gelmezse isi· 
ne gidip çalışmazsa hen 
sesimi çıkarmaz kendi
sini daima güler yüzle kar· 
~ıiar hiç bir şey'ine a laka 
göst~rmezmişim. Bu kendi
sini sevmediğime ve kendi· 
sine ehemmiye t vermediği
me delalet edermi~ , O da 
buna tahammül edemediği 
için benimle yaşamak iste· 
miyormuı.Mahkeme bu ka
dar sa çma bir sebebi talaka 
kafi bulmadı timdi gene 

evliyiz. Fakat, ayrı, ayrı 

yaşıyoruz. Bir mini mini 
yavrum var, gayet bedhah· 

tım. 

Buna sebep te iyi ahlaklı-
l ığım güler yüzlü:üğüm ve 
sabırhlığımdır . Buna ne 
dersiniz efendim. 

Beşiktaş 

Münevver 
Fatma Münevver hanım 

efendiye 
Muhter em hamın efendi 

Mektubunuza vereceğim 
ceva p ~udur. Evvelki günkü 
j'azımda da söyledim erkek
ler kendilerinde bir takım 
•. 1eziyet .er ve büyüklükler 
tevehhüın eder. Kocanız da 

kendjsini kadınlar üzerinde 
büyiik tesirler yapan bir 
(Donyuon) olmak üzere gör
mekte ve kendi kadınının da 
bunu böyle görmesin' iste• 
mekte idi. 

Kontese Verilen 
200,000 Frank 

Onunla iyi geçinmek için 
sizin de hu. şeyi öyle te?akki 
ettiğinizi ona izhar etmeniz 
geç geldikçe onunla kıskanç
lık kavgaları vapmanız la- ,., 
zımdı. 

''Elhamra,, daki ''Monte Karlo,, 
Filmi Güzel Bir San'at eseridir 

O sizin gibi bir kadını bed
baht e ttiğini görerek iftihar 
duyacak ve size karşı bir 
merhamet hissi duyacak ve 
sonra iyi bir koca olacaktı. 

Fakat üç senelik evli, 
oluşuna göre acaba siz de 
sahiden kocanızı kıskanma
dmız mı? 

Ve ona karşı gösterdi· 
ğiniz lakaydı samimi idi, 
yoksa ona benim için bir 
ıey değilsin diye göstermek 
için miydi. Ona ehemmiyet 
veriyordunuz inkar etmeyi- Monte Karlodan bir sahne 

filniz, ~ıimdi betbaht olduğu· 
nuz da bu ıeydendir. 

Erkeklerin ne kadar da 
büyük bir düımanı olsak 
bile(aramızda söylemekte bir 
ziyan yok) onlardan tema-

Fevkalade zengin ve za
rif bir delikanlı olan ltont 
Rodolf Fyrae Monte Karloda 
ikameti esnasında , zifaf ge
cesi ·müstakbel kocası Dük 
dö Libenhaym'ın evinden 

mile vaz geçemeyiz. kaçan ve kumarhanede de· 
Onun için onlara karşı licesine oyun oynıyan Kon· 

her fenalığı yapalım fakat tes Mara ya çılgıncasına aşık 
f'l demi tenezzül göstermiye- oluyor. Artık bütün düıün-

ı . cesi Kontese yaklaşmalt olan ım. 

Ademi tenezzüle erkekte delikanlı bir yolunu bularak 
kadın kadar tahammül ede- Kontesin berberinin yerine 
ınez isyan eder. geçiyor ve hergün Kontesin 

SIRDAŞ saçlarını yapmağa gidiyor. 
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Tonkin'de 
Hanoi 16 (A.A) -:Endo· 

pasifik ajansı bildiriyor: Yu
nan hükumeti 1929 senesi 
sonbaharından beri iktidar 
mevkiinde bulunan devlet 
reisi "Long Yun'u gürültü· 
ye mahal bırakmadan mev· 
kiinden dü~ürmüştür. 

Belcika kabinesi , 
Bürüksel, 16 ( A.A.) -

Kabine içtimaının hitamında 
nazırlar arasında tadilat ya
pılacağına dair olarak de· 
veran etmiş olan şayia ların 

asılsız olduğu anlaşılmıştır. 

Japonya diyeti 
Tokyo, 16. ( A.A.) - Za· 

bıta tarafından yapılan mü
maneate rağmen amele fır

kası sol cenahma mensup 
350 mebus zorla baıvekil 
M. Hamaguchi'nin evine 
girerek " Burjuvalar diye
tinin ,, feshini mutazammm 
bir karar sureti tevdi etmiş· 
lerdir. 

Mısır kredi fonsiyesi 
Kahire, 16 (A.A) - Yüz 

de 3 faizli ve ikramiyeli Mı
sır kredi fonsiye tahvillerinin 
bugünkü çekilişinde: 

1886 senesinde ç1karılmış 
tahvillerden 253,190 numa
ra 50,000 1903 senesinde 
çıkarılmış tahvillerden 782 
875 numara 50,000 1911 
senesinde çıkarılmış tahvil· 
lerden 356,268 numara 50000 
altın frank ikramiye kazan· 
mıılardır. 

Bir infilak 
Nevyork, 16 ( A.A) 

Alınan bir habere göre, 15 
Mart tarihinde saat 21 de 
Hors • lsland yakınındı... Vi
king vapurunda bir infilak 
vukua gelmiştir· Tayfalar 
gemiyi terketmiıler ve ban-
gizlerin üzerinde yürümek 
suretile sahile çıkmağa te
şebbüs eylemişlerdir, Yirmi 
kadar telef ve mecruh bu· 
lunduğu söyleniyor. İçinde 
bir doktor ve bir hasta bakıcı 
bulunan bir gemi vak'a ma
halline gönderilmiıtir. 

Çamur seylabı 
Lel.hate lard. 16 ( A.A ) 

Vadinin tepelerinden kopup 
gelen yeni bir çamur sey· 
lahı, tahliye edilmiş olan 
köyleri tehdit etmektedir. 

Coğrafya cemiyetinin 
Havana, 16 (A.A) • Kü

ba coğrafya cemiyetinin al· 
tın madalyası deniz sathın· 
daki sularla deniz derinlik· 
lerindeki sular arasındaki 
hararet farklarından istifa· 
de etmek usulü ile elek· 
tirik kuvveti istihsal et· 
mek maksadile Matansaz 
limanında icra edilmiı ol· 
duğu muvaffakıyetli tecrü
belerinden dolayı Fransı:ı 

alimlerinden M. Georges 
Claude'da verilmiştir. 

Arazi kayması 
Atina, 16 (A.A\ :-.. Leu· 

cade adasındaki arazi kay
ması devam etmektedir. Bir 
çok kasabalar tahliye edil· 
mitlerdir. 

Fakat bir müddet sonra ku
marda pek fazla para kay

beden kontes idareli yaşa· 

mak mecburiyetinde kaldığı· 
gından berberinden baş?amak 

üzere bütün hizmetkarlarına 
yol vermek istiyorsa da güzel 
delikanlı bilaücret çalıımağı 
göze aldığım ve kontesin 
her hizmetini görmeğe ama
de bulunduğunu söylüyor. 
Esasen delikan l ının yakının· 
da bulunduğu müddet ka· 
dın üzerinde de tesir yap
maktan hali kalmadığından 
bu teklif kabul ediliyor. 

Bütün bu vekayiin ce· 
reyanı esnasında dük dö 
Libenhaym firari njşanlısı

nın izini buluyor ve tekrar 
ismini ve milyonlarını tek
lif ediyor. Fakat her feden 
evvel bir kadın olan konte' 
bu teklife karşı ır;aif da vra· 
nıyor. Bu va~iyete rağmen 
huviyetini gizlemekte devam 

eden delikanlı bir volunu bulup 
kendisinin kumarda bir tılı· 
sımı olduğundan bahisle kon· 
tesin malik bulunduğu son 
1000 frankla kontes hesabı
na oyun oynamağı teklif 
ediyor ve parayı aldıktan 

bir müddet sonra sözde 
kumarda kazanmıt gibi ge
tirip kontese 200,000 frank 
takdim . ediyor. 

Delikanlının bu hareke· 
tinden mütehassis olan kon
tes her ne kadar bir an 
için kendisini har buselerin 
tesirine kaptırıyorsa da he
men kendisini toplayarak 
parayı reddediyor ve kaçıyor. 

Artık Rodolf için hüvi· 
yetini meydana çıkarmak· 

tan haıka çare kalmıyor. 
Bu aktam Monte Karlo 
operasında Mösyö Boker 
oynanırken oyunun mevzu· 
unun takriben kendi ma
ceralarının aynı olduğunu 

iakat neticenin maddi ol
maktan ziyade hissi bir 
tarzda bittiğini gören kon-
tesin gözüne diğer bir lo
cada asil bir ta vırla yer· 
leşmiş ~lan eabık uşağı, ber· 
beri ve şoförü Rodolf ili
ıince hakikati anlamakta 
gecikmiyor ve artık his· 
lerinin emrettiği tariki ihti
yarla saadetle ka vuıuyor
lar. 

Öiiceieri Kardeşçe 
başlayan Bir His 

Bu Akşamdan İtibaren "Opera,, 
da Gösterilecek '' Astero,, Filmi! 

Peloponez yarım adasın
da şairlere ilham vermiı 
olan Helmos dağının yeşil
liklerle örtülü yamaçlarında 
Mitro Baba isminde zengin 
b ir köylü çocuğu Timyo ve 
manevi kızı Astero ile bir
l ik te yaşıyordu. 

Zengin bir Atinalının 
kahyası iken birden bite 
onun mallarına sahip olan 
hasis ihtiyar hakkıı. da köy
lüler bir hayli dedi kodu 

· yapmaktadırlar. 
Beraber büyüyen Timyo 

ile Asteronun kalplerinde 

Bu hadise, koyun sürüle
rinin kışlağa indikleri zamana 
tesadüf ediyordu. Sürü sahip· 
lerinden çoban Stamo Baba 
Mitrodan, kıtı geçirmek için 
yer kiralamıştı. Asteroyu 
gördu, aşık oldu, Asteroya 
evlenmeği teklif etti. Astero 
kabul etti, ve kalbinin ilk 
çarptığıbu güzel yerlerden 
dağlara gitmeği kararlaıtır

dı. Timyo onun bu fedakar· 
lığından haberdar değildi. 

Asteronın saadeti çok sü~medi. 
Kocası paskalya yortularına 

Asterodan bir aahne 

önceleri kardeşçe sonraları 

daha kuvvetli bir his yer 
etmittl. 

İhtiyar ve nalet herifin 
sanki batından atmak ister· 
miş gibi hırpaladığı Astero· 
nun dert ortağl olarak Tim
yodan başka kimsesi yoktu. 
Bir gün onların haşhaşa 

fmldaşdıkları bir sırada oğ
lunu çağırdı. Ona, bu sokak· 
tan topladığı piç ile evlenir· 
se, kendisini mirasından 
mahrum edeceğini kat'i bir 
lisanla söyledi. Bu sözleri 
duyan Astero, sevgilisinin 
babasile mesut bir hayat 
sürebilmesini temin için aş
kını feda etmeğe azmetti. 

C H A R .l ( S 8 O Y [ R 
ve 

Conchıta Montenegro 
Komedi Fransezin meşhur 

aktörlerinden (Charles Boyer) 
PariAte icrayi san'at eylediği 
vakitlerde (Conchıta Monte· 
negro) namındaki İspanyol 
dansörü ile tanıımağı arzu 
ediyordu. Tesadüf onları 
ancak Hollywood'da tamş· 
tırdı. 

Conghita Montenegro 
( Kadın ve Kukla ) filminin 
başlıca rolünü ifa eyliyordu. 
( Charles Boyer ) ise bu 
piyesin baılıca rolünü t iyat
rosunda ifa ediyordu. Con· 
chita filimde rol almadan 
evvel Parlste Charles Boyer
nin rollerini tetkik eylemek 
için günlerce tiyatroya de
vam eyledi. 

Şimdi her ikisi. Holly
wood' da M. G. M. müeue· 
sesinin en büyük artistlerin
dendirler. 

bir koyun götürdüğü esnada 
öldü. Dünyada yapa yalnıı 
kalan Astero dağlarda do· 
laşm~ğa başladı. 

Oğlunun günden güne 
eridiğini gören Mitro Baba, 
müthiş hakikatı ona bir güfl 
anlattı. Bütün servetlerinin 
Asteroya ait olduğunu, orı\I 
nasıl bulduğunu, nihayet 
malına konabilmek için ontJ 
uzaklaıtırmak istediğini fti· 
raf etti. 

Yaptıklarından nadirP 
olan babası "gidip AsteroYtJ 
bulalım,, diye oğlu ile yolB 
çıkmışlardır. Ayni gün A•· 
teronun kocasının öldüğil 
haberi köye gelmiıtir. 

Sinema ~e~iko~ulan 
Ve 

Dört bacaklar 
Bir Fransız §itketi tar.s; 

fından çevrilmekte olan ~I 
Bacaklar) ismindeki k•Jl11e 
hitam bulmuıtur. 

* Fransız artiıtf erinden Jr.r 
mand Bernard, Lilyan tJ.s; 
vey ile b;r filim çevfrıfle 
üzere Berline gitmiıtir· 

.. bil' 
Sevmek namındaki jt• 

yük komedi ikmal edi)o>if' 

* oıı' 
Madencilerin haY8de" 

tasvir etmek üzere "Me. 11ıt 
de bir facia,, namında 
filim ihzar edilmektedir• 

~ Jeli' 
Ameı ikada 4,ooo,OOo ~" 

rii buluna NEW yO 17it 
DAILY NEWS gazetesi ,ı 
sinema kiralı müsoba~:ı,ı 
yapmıştı. Müsabakayı atıl" 
LEW A YRES kazanrıı•f 
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Habrabnı yazan: Naci /SMAIL 

Eter, bu kahine tesadüf etmemiş olsaydık,· 
bu badıreden zor kurtulur, eski lranın 
bin üç yüz senelik Arap perdesi altında 

tozlanan medeniyetini öğrenemezdik 
-26-

Bir Zerdeşt Kahinin Evinde 
Eıki devirlerde, Türkle- 1 icap ediyordu. Nihayet, güç· 

rin en kuvvetli karakterle- lükle kandırabildim. 
rlnden diri de yıkanmakb. ! Kamber, püserlerinden 
O devirlerde, Tiirk bayrağı birisini yanımıza verdi. Dört 
nereye dikilmftse, orada kitilik bir kafile, Butirin dar 
bir de hamam yapılmıtti· sokaklarından ıeçerek ha· 
A•rupada hamamdan eser mama gidiyorduk. 
Yoktu. lran hamamı, bizimki· 

Türkler, Macarfstana ha· )ere benzemiyordu. Kapısı· 
inamı g6türmiiıler, Budapet· nın fç tarafında tüvana iki 
lede ki Türk hamamı da tellak, Dara askerleri gibi 
avrupada hamam, yıkanmak divan duruyorlar, yedi kiti· 
modasını çıkarmıtlı· filha· lik bir köçek tokımı mera· 
kika, avrupanın hamamları ıfmf yapıyordu. Sakalı kı· 
teklmül etti. Şark ılstemfnin nah, bafl matruı biri, önü· 
ılndfrdfğl aı1r, rutubet ko- müze geldi: 
kusunu kaldırdı, _ Safa amedi ! 

Yıkanmakta yevmi bir Diyerek elindeki zilli 
ihtiyaç tekllne girdi. defi salladı. Bir iki saniye 

Dktorun hakkı vardı. Bir Amerikalı, banyoıuz yata· içinde etrafımızı bir tellak 
yamazdı. Nihayet, bir lran grubu sarmııtı. içinden çı· 

kılmaz belada bundan l aıka 
hamamına sfdecektlk. türlüsü olmazdı. Hepsi bir 

Kambere haber gönder- teyler aöyliyordu. Fakat, fa-
dim kop kota geldi. rlsiden anlayan kim? 

- Hamamcıya haber Amerikalılar taıkın, ben 
sonderfr 11lzlere halvet yap-tınr. bir ciimbOt divanı da darfın bir bal aldık. Yalnız 
hazırlatırım. kime meram anlatmak müm· 

Kamberin ne demek is- kOn. Ben Ulrkçe söylüyorum 
tedfğinl anlamıttım. Eh lran' hamamcıda farisl cevap ver~· 
da idik. Fakat, Amerikalılar yor ne ben bir ıey anlıyorun-, 

t 
ne de o! 

ne ngiliz ne de a?manlar 
hamam cümbüılerini ıever· Hamamın sahanlığında 
dl, Amıerikalı, iıe, kadın ve bir pandomimadır, koptu. 
paradan baıka bir zevk Nihayet, baı natır geldi 
bilmezdi. de yakayı kurtarabildik 

- Aka, dedim. Biz ne Meğer, hamama gJrerken, 
divan fıteriz, ne de halvet. telllklardan blriılne bah-
Yalnız, yıkanmak! tlf verirler, o tellalın yıka· 

Aka, bu sert çevabı an· maıı angaje ec:llllrmlt ! 
layamamııtı· Hala bıvık al· Bizdekinin tersine ! 
tından gülOyor, manidar Akhmdan da geçmiyor 
nazarlarla Amerikalıları sü· du, defil a! Be:kı de, ec· 
zGyordu. neblyiz, diye bu numarayı 

Baıka çareıf kalmamııtı. yapmıılardı. 
Kaınberle açık görGımem (Devamı var) 

... Gii~ii~ .. ·MeS'~iCSf .... 
Kırk yerde iti olan, mu· 

allimlikten batka itlerle it· 
<Birinci aaylaclan devam) 

Bu mesdede bizim vazi· 
Yetimiz bir az karıııktır. 
Bu mektepler, Lo.ıan mu· 
•hedesine isUnal ediyorlar. 
:•kat Türk çocuklarının 

u mekteplere gttmemel .. ri 
için bir kanun yapmak ıa· 
lihı1et1miz de refolunmamıı· 
lır ya! 

lttgal eden insanların ilk, ~r· 
ta ve hattl liselerde mu· 
allf mlik edemiyeceklerlnf 

kabul etmek llzımdır. 

No. ı 448 
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Esrarengiz Ev il Meraklı Dünya Haberleri 1 

Müsadesiz Olmaz ~ Küçük kuşlar ve hayvanlar bü-(Birinci aayfaclan devam) 

tesadüf bize yen: yeni mil· 
lumat e:de etmeğe ıebep 
oldu. Duyduklarımızı bir 
hikiye ıeklinde yazıyoruz, 

belki Polisimiz için bir ip 
ucu vermit oluruz. 

Ermeni dilberi 
Bir gece ansızın evinden 

kaçırılan Ermeni kızı, tasav· 
vurun fevkinde güzel ve 
kıvrakmıt... Neılfnin akıine 
olarak sar1tm, iri yeeil ğözlü 
lüle lille kıvırcık ıaçla rı bir 
altın demeti gibi güzel baımı 
süslermif. 

Mahalleye bir girişi var
mı~ ki, bütün delikanlılar, 

halli kadınlar bu kız için 
deli divane oaurlarmıt• Şenmi ş 
şuhmuı, bir parça da fılnr

dakmıt. 

Güzelin güzel 
arkadaşı 

Bu güzelin bir de kendisi 
gibi güzel arkadaıı varmıı. 
lkist de Sakızağ~cında ki 
Katolik mektebine giderler

mfı. 

Kızlardan birincisi Sn
ma .yada, ikincisi de Kumka
pıda oturuyormuı. 

Kumkapıda oturan ve 
birlnclıinin arkadatı olan 
kızın anneıi kumkapıda 

randevü evi itleten bir ka· 
dınmıt adı da madam f ran
suva imlf. 

esrarengiz ev ! 
Madam Fransuvanın evi 

tıpkı sinemalarda gördüğü

nüz Amerikan filmlerinde 
olduğu gibi esrarengiz bir 

evdir. 

Buraya hep b6yle genç 
kızlar kaçırılır ve çok em• 
niyet ettikleri zevata pre· 
zante edillrmit, göya bir 
kaç kerre taharri edtlmit, 
baaılmıı fakat bir tOrlü 
kimıe bulo.ınamamıt· 

Fakat bize verilen ma· 
lamata gebe, bu evde bir 
senç kız tam aektz ay saklı 
kalmıı, ötekine berikine 
takdim edildikten sonra, 
bir g6n naıılsa kaçmıt kurlu 1-
muttur. Lakin bu kıs teh· 
dit edildlfl için bu ıırrı 
kimseye s6yleyemlyormut· 
O kız elyevm bir adnmla 

evli imit-

Aynalar arkasında 
Madam Fransuvamn kız· 

lan gizledlfi yerler ya bir 
aynalı dolap arka11, yahut 
bir duvar içi lmif. Burala· 
rın açılma kapanma mane,·· 
raıını madam f ranıuvadan 
batka klmıe bilmesmlt· 

Bu eve girmek için mutlaka 1 •• kJ d 
Madam Fr~nsovanın tanıdı· j YU er en niçin daha çabuk 
ğı kimlerden kart almak J ? 8 ıazımm•§· uçar ar. unun fenni sebebi nedir? 

Meıla bir Ermeni ditcl U çanyvanların en k ü· 1 
varmıf, ismı de (H) imit· Yint çüğü olan sineklerin gayet 
bir dötemeci ve yahut mo- k ' olaylıkla havada uçtukları 
bilyacı (L) bey varmıı lıte ve muhtelif vaziyetlerde 
bunların delaleti olmzta bu bulundukları malumdur. 
eve girmek ve bu genç 
kızları görmek kimseye Büyük kuılar iıe bilakis 

daha ziyade güçlükle uçar• 
müyessir olamazmıı. 

Bu ev Kumkapıda Rum 
kiliıeıl yanında fmiı Telefon 
numarası da varmıt o ıöyle 
imiı 3800 Bu evde her ge· 
ce 30 • 40 liralık lrakı ziya· 
feti verilirmiı. 

• Bütün bu tafıllitın ne 

dereceye kadar doiru oldu· 
ğunu bilmemekle beraber 
ttfmat ettitimiz bir zatın 
malumatını aynen yazdık. 

Kaçırılan Ermeni kızımn 
valdesi kızanın bir türlü 
bulunmamasından ıüphe 
etmekte fmiı. 

Asıl ıüphesi de, Sakıza· 
ğacı mektebindeki Madam 
Fran suvanın kızının kendi 
kızını kandırarak Kumka· 
pıdaki bu batakhaneye gö· 

türmesi imit· 

lar.Bunların hızlannı almak 
için tayyare gibi evvela 
koımaları icabeder. Meseli 

tavanı olmayan bir kafese 
bir kartal konulacak olursa 
bu hayvan oradan kolay 
kolay uçamaz. Zira uçmaaı 

için evvela kotarak hızını 

alması lazımdır. Hayvanla· 
rın en küçüğilnden en bü· 
yüğü ve batisi olan deve 
kuıuna gelecek olursak bu 
hayvan için uçmak keyfi· 
yetinin gayri mümkün ol· 
duğunu görOrüz. Bu husu. 
satın niçin böyle olduğunu 

kendisinin bazı kavaidi fp
tldatyesi izah eder Bina· 
enaleyh bu meseleyJ hal için 
birinin kanatlarının arzı l 
santimetre diğerinin dahi iki 
ıantfmetre olduğunu farz· 
edelim ve faraziyenin ıela· 
meli için her ikiılnln de ta· 
mamen aynı ıekilde bulun· 

duğunu kıyas edelim. ikinci 
hayvanın kanatları diğerin· 
den iki defa de ha genit ve 
büyük olduğundan kendi 
sathının dört defa büyük 
olduğu anlatılır. Likin vücu· 
du iki defa uzun iki defa 
daha geniı ve iki defa 
d a h a kesif olduğundan 

bu hayvan Eekiz defa daha 
büyük ve sekiz defa daha 
ağırdır. Tabiri aharle taıı

ma sathı tulün murabbaile 
tezayüt ettiği vakit siklet te 
onun miKabile tezayüt eder. 
Binaenaleyh ikinci hayvan 
dört defa büyük bir sathile 
sekiz defa daha ağır bir 

ıikleti taıımağa mecburdur 
ve kendiılni harekete getir
mek için iki defa daha 
kuvvetli bir motöre {bttyacı 
vardır. Y ant birinciden daha 
ziyade kuvvet sarfına ihti· 
yacı vardır. 

itte buna fmtfsalen Kar· 
tal ve Akbaba gf iti kutlann 
uçtuklan vakit uçutlarını 

daima muntazamen idl\re 
ettikleri ve hava cereyanla· 
rına tabi bulundukları gö
rülOr. 

Bu mühim ve ıayanı hayret 
mes'eleyi pol s erkanım•· 
zın meye.lana çıkararak ef· 
karı umumiye karımnda bu 
kabil tuzaklann yaıamıya· 
cağını isbat etmelerini ümit 
ve temE:nni ediyoruz. 

. ... 1 . . 1.... ..... . . • .... 1. 1 . . . . . . . . 

~-·--

Deniz itilafı 
Londra, 16 ( A.A ) - ln· 

gilterenin teklifi Cizerf .ııe bu 
ayın 19 unda Londrada in· 
gilfz Fran11z ltalyan itJllfı· 
nın nihai pklinl teablt ve 
tanzim etmefe memur mu· 
tabau11lann . içtimaı için 
llzımgelen tertibat alınmak 
Ozeredlr. Habrlarda olduiu 
veçbile geçen hafta bu IU· 
llfnamenln ahklmı neır

olundufu zaman bu metnin 
bilAhartı müzakere edilecek 
olan nihai itillfın bf r esa· 
ıından batka birteY olmadı· 
iı beyan edllmittlr. 

Amerika ve Japonya bil· 
kametlerinln mOzakerata tı
tlrakleri Omit edilmektedir. 
Amerika lyanından M. Dul· 
ıhta Morronvv'un Amerikan 
noktai nazarını izah etmek 
üzere Londraya gelecejl te
min ediliyor. 

Lort Cecil'in beyanatı 

İspanya' da 
Madrlt, 16 (A.A) - Mu· 

hafazaki.rlardan bir grup El 
Sol ve Livo gazetelerini sa· 
tın almıtlardır. Bunlardan 

Cenubi Gal kömür 
amelesi 

Cardiff, 16 (A.A) - Ha· 

kem mahkemesinin ahiren 

ittihaz etmiı olduğu ücret· 

birincisi Liberalletin mürev· lerin tenkisi kararından mü· 

vlci efkln diğeri de alelade tevellit vahim vaziyet hak· 
bir laUbbarat sazeteıl ola· kında mOzakeratta bulun• 
caktar. 

M. Snovden'e ameliyat 
yapıldı 

Londra, 16 (A.A) • M. 
Snovden' e yapılan cerahi 
ameliye muvaffakıyetle ne· 
Ucelenmlttir. 

Avam kamarasında 
Londra, 16 • ( A. A • ) 

Avam kamarasında ıorulan 
bir ıOale cevap vere:! Hin· 
distan umuru nazırı ıf lahsız 

ltaatıizllkten dolayı hapıe· 
dllmit olan ethastan timdi· 
ye kadar 14 bin kitinin ser
beı bırakılmıt olduğunu 

beyan etmlttir. M. Hender
son aorulan dfier bir aOale 
cevaben çindekl bariçezme· 
mleket imtiyazı meselesine 
ait olarak cereyan etmekte 
olan müzakerahn, bu müza-

mak Ozere cenubi Gal k6-
mOr madenleri amelesi 

murabhaıla ı bir konferanı 

akdetmitlerdir. Bir çok 

kömür madenleri amelesl, 

murahhaılardan bir proteı· 

to grevi ilanı lehinde karar 
vermelerini istemiılerse de 
murahhaılar bunu tasvip 
etmemtıler ve icabında hü· 
kfımet marifetlle bftarafane 
tahkikat icrasına taraftar 
olduklarını beyan etmlıler· 
dir. 

Bu tahkikatın hedefi 

1 
Şimdi, bunlarıa ve eka· 

1Yet mekteplerlle alakacfor 
İtil mtlbim bir mesele vardır. 

1 altı senedir, gayri Türk 
:ekte1>lerde Türkçe ve Türk 

rlhi okunmaktadır. Fakat 

Medemki bu mektepler 
vardır, bunların ecnebiler 
tarafından idare ec:ltlenlerl
nln talebelHi de yüzde 95 
Türk çocuklandır. Bu mek· 
teplerdekl tedriıata ilmi 
bir ıekil ver meli ve 
muallilh olmayanlann ali· 
kalannı kesmeltdir. Bu 
ıehirlerdeki Türk mektep· 
leri muallimleri arasında 
bir tctkilAt yapılır, bunlar 
tarafmdan okutulur. Bu ıu· 

Hakkı aüktit veriyor 

Londra, ( A.A. ) - Lort 
Cecil, tbugün milli Liberal 
kulübilnde irat etmit olduğu 
bir hitabede beynelmilel va· 
zlyetln tedrici surette salah 

bulmakta oldufunu beyan 

etmlttir. mumaileyh, tahdidi 
teılihat ihzarı komisyonunun 

keratın mutlak mahiyet -
nln milıaadeıi nlıbetlnde, iler· 
lemekte oldufunu, fakat h li 
hazırda bu husus hakkında 

sanayi erbabının ne miktar 
ücret tediye edebilecekleri 
nok.ta11nı tesbit etmek ola· 
caktır. Her ne kadar ame· 
lesi hemen hemen müttefi· 
kan grev ilanına taraftar 
bulunmakta lıeler de batta· 
kiler buna tiddetle muhale
fet etmektedirler. içtima 
aktama kadar devam etmlt 
olduğu halde hiç bir ka rar 
ittihaz edilmemlttfr. 

~llltihanlar g6stermittlr ki, 
'- ledrtıat müsbet bir netice 

b:l'lniJor. Bunun sebebini 
· ecnebi mektep midü· 

rtlne •ordum. Şu cevabı 
"erd1: 

b - Bu doğrudur. Fakat, 
~ lneaeledeki meı'uliyet te 

rif vekaletine attlr· Türk· 
f:rt derslerin bir çok muallim· 

' ınuallim sınıfından ta· 
run edllmemiıttr. Halbuki, 
el derılertn dariUmuallimln· 
fı en lnezun muallimler tara· 
'i ~1•rı okutulması lazımdır. 
LI llız bir iptidai muallimi 
Q .. ille 
t111ı tnektep çocuklannın 
lçt llllu anlar. Böyle olmadlfı 
de"~ kl ne Tirk lisanı, ne
"-rett Grk tarihi esaıll bir 

e okutulamıyor! 

retle, bu mekteplerin zararları 
da kısmen azaltılmıı olur. _ 

-ocaklar 
Halk fırkası şube

si mi oluyor? 
Ankara, 17 ( Yarın ) -

TGrk ocakları bugilne kadar 
olan müstakil vaziyetlerin· 
den çıkacaklardır. Bunlar 

Halk fırkasının bara mileasese· 
lerl haline getirileceklerdir. 

Türkocalı ismininde de

fiıtlrllmesi mevzuu bahistir· 

Madam, bu gibi vak'a· 
larda komıu tarının tevec· 
cühün6 kazanmak için her 
gece birkaç fakire yemek 
verlrmif. 

Hattl ihtiyar b~r Türk 
kadını da bu Madamın çok 
Jatfunu gördüf{l için sesini 
çıkarmıyormut-

Çamaşır detil 
Bu evde öyle yerler var· 

mıı ki pya ktril çamaıırlan 

selitl güzel atbklan bir de
lik varmıf, ııte o delikten 

fevkallde sıkııtıklan zaman 
kızları kaçırırlarmıt· Sair 
zamanlarda kızlar, asma ki· 
Utli odalarda bir mabk6m 
gibi milıteri beklemeye mec· 

bur tutuluyorlal'llllf• 

mesaisine telmih ederek 
müteha111ılar tarafından tan· 

zlm edilmlı olan pllnın le• 
lihatın tahdidlnden daha bü· 

Jük bir netice istlhsaUnl 
Yani teıllhabn tenkiıini 
mümkün kılacafını ıöyle

mlttir. Miltebauıslar yalnız 
teıllhat miktar ve adedini 

delil, ayni zamanda bu tea· 
lihatın neye maloldufunu 
da hesaba kataHf oldulda
nndan tahdidi tesllhat yo· 
lunda büyGk bir adun atmıt· 
lardır. 

sarih beyanatta bulunama· 
yacafını ıöylemittir. 

Bir deniz kazası 
Cebelüttartk, 16 (A.A) -

Bahri manevralar eınaıında 
Valrus ve Vhitley torpito 
muhripleri müıademe et· 
mittir. Müsademe hafif ol
muttur. Valrus ehemmlyet-
ıfz bazı haaarata utramııtır. 

-·-Kanalizasyon işleri 
Kanalızaıyon ıebekesfni 

iti etmek için belediye fen 
heyetinin hazırladıfı tali· 
matname bltmlttlr. Tali· 
matname tehir mecliıinin 
Nisan lctlmaında müzakere 
edilecek, ondan ıonra tat· 
bik olunacakllr. 

Dr. Ahmet ikbal 
66 Ankara caddesi 66 
Cıhan kütüphaneai üstünde 
Pertembe günleri saba htan 

öfleye kadar meccanen 

- Dok ta; -•• 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi · 
ye ve zühreviye Cemiye· 
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa· 
cami karıı uraıında 133 
No. öğ leden ıonra müra · 
caat. 

T elefoı:t: 3586 
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İktısadi 
konferans 

Cenevre, 16(A.A)-Devlet· 
ler arasında bilmüzakere 
rarlaıtırılacak iktısadi bir 
hareket hakkında tetki· 
kat icrasına memur üçun
cü konferans açılmıştır. 

Konferans nazari olarak 
Mart 1930 tarihli Tivari mu

kavelenamesinin mer'iyet 
mevkiine vaz'ı tarihini tes· 
bit ve ihtimal bu hususun 
temini için ittirak ve mu· 
vafakatları lazım olan mem· 
leketlerin bir listesini tan
zim edecektir. Almanya ve 
Fransa mümusilleri, hü· 
kumetlerinin mukavele
nameyi yakanda tasdik ec-

meleri muhtemel bulunduğunu 
beyan etmiılerdir. A vustur
ya murahhası evvelce der· 
meyan etmit o1duğu ihtirazi 
kayıtları tekrar etmiştir. 

Avusturya bu mukavelena· 
menin ancak beynelmilel 
taahhütleri makul bir ıekle 
irca ,

1 
ettikten sonra tasdik 

edecektir. Fransız murahhası, 
Fransa'nın 1930 tarihinden
beri mukayelename ahka
mına ri' ayet etmif olduğunu 
ve fakat iktisadi buhranın 
tiddeti artmıı olduğu cihet· 
le hiç bir kayıt ve şart 

dermeyan etmeksizin bu 
mukaveleyi tasdik etmenin 
muvafık olup olmıyacağı hu
susunda endiıeler hasıl olmu~ 
bulunduğunu beyan etmi,tir. 
Binaenaleyh, Fransa iktısa 
diyatının ıslahı hususunda 
bir takım teshilata mazhar 
olmak ister, Estonya, Lehis· 
tan ve Romanya murahhas· 
lan da noktai nazarlarını 

teırlh etmiılerdir. Bunu mü 
teakip Reis, muka velena· 
meyi tasdik etmiş olan 12 
devlet murahhaslarından bu 
mukavelenameyi mer'iyet 
mevkiine koymak niyetinde 
olup olmadıklarını istifsar 
etmitlir • Murahhaslardan 
bazıları menfi surette ce· 
vap vermiılerdir. Bunun 
üzerine Reis mukavelena· 
menin bir takım kayıt ve 
ıartlara tabi olarak mer'iyet 
mevkiine vaz'ı teklifinde 
bulumuıtur. 

Buğday konferansı 
Paris, 16 (A.A) - Ka

bine 26 martta Roma' da 
toplanacak olan buğday 

konferansında Fransayı tem· 
ıil edecek olan murahhas~ 
ları tayin etmiştir. Murah· 
has heyete M. François 
Poncet riyaset edecektir, 

Amerika'nın ithalat 
ve ihracatı 

Vaıington, 16 - (A.A.) 
Amerikanın Şubat ayına 

ait ithalat ve ihracat bilan
çosu ıayanı hayret bir te· 
nezı.ül göstermektedir. FJI. 
vaki, ıubat ayındaki ihracat 
miktarı 1914 seneıindenberi 
kaydedilmif olan miktarla
rın eQ aıağısıdır. Bu miktar 
226 milyon dolardan ibaret· 

tir. Halbuki 1930 
Şubatında 349 milyon idi. 
Bu son tarihten itibaren ih
raç edilen emtianın fiyatı tak· 
riben yüzde 10 nisbetinde 
düımüıtür. 

ithalata gelince bu da 
1921 seneel Eyliilünden beri 
görülen en aıağı bir miktar· 
dır. ithalat yekunu 176 mil· 
yon dolardan ibarettir. Hal· 
buki 1930 senesindeki itha • 
lat 281 milyon 707 bin dolara 
balii bulunmaktadır. 

Rus-Japon 
Hükumetleri arasında

ki ihtilaf 
Tokio, 16 (A.A) - Sov

yet]erle Japon arasında Ja
ponların Sovyet sularında 

balık saydetmeleri mesele
sine dair olarak zuhur etmiş 
olan ihtilafın halli yolunda 
ıayanı dikkat bir terakki 
hasıl olmuştur. Ayan meclisi, 
bu sabah hükumetten bu ih· 
tilafa sür'atle bir sureti hal 
bulmasını talep eden bir 
karar lsureti kabul etmiıtir. 

Kabine, bu karar sure
tinin neye delalet etmekte 
ve ne gibi bir maksada 
matuf olduğunu tetkik et
mek üzre bugün bir celse 
aktetmiıtir. 

Bu mesele, Sovyet tica
ret müşavirjne karşı vuku 
bulan sui kast dolayısile 

günün meselesi olmuıtur. 
Bilhassa, Japon hüku

metinin Rus rublelerini ne 
fiatla satın aldığını tayin 
ve tesbit etmek hususu mev
zuubahistir. 

2925 tarihli Rus • Japon 
mukavelenamesi mucibince 
Japonlar, Amour nehri sa
hilinde balık saydedilen 
mahaller için her sene ya· 
pılmakta olan müzayedele
re iıtirak etmek hakkına 
malik bulunmaktadırlar. 

Hint Prenslerinin 
içtimaı 

Delhi, 16 (A.A) - Son 
zamanlarda Delhide top\an
mıı olan prensler meclisinin 
ıenelik içtimaında isbati vü
cut etmit bulunan prenslerin 
hususi surette aktetmiş ol· 
dukları içtimada mezkur 
prensler meclisinin önümüz-
deki içtima devresinde Hint 
fedarasyonu prensibini, da-
hili muhtariyet ve mali ve 
iktısadi hukuka ait temina
tın vücudü şartile, tasvip 
eden _ve prenslerden müte· 
ıekkil heyeti murahhasaya 
bu bapta Yuvarlak masa 
konfersuına ittirak edecek 
olan İngiliz ve Hintli mu· 
rahhaslarla müzakeratta 
bulunmak üzere mezuniyet 
ve vekalet veren bir karar 
suretini tevdi etmeği tahtı 
karara almıılardır. 

Bazı muhafazakar prens· 
ler, bir Hint federasyonu 
vücude getirmenin akıl ve 
hikmete muvafık ve nabe· 
hengam olup olmadığı hu-
susunda oüpheler ızhar et· 
mişlerdir. 

YEN} ESERLER: 

Muhit 
Muhiti.-ı 29 uncu sayısı 

çıkmııtır. Müderris İsmail 
Hakkı Beyin f Türk san'att] 
Ahmet Cevat Beyin [ İzmir 
nutuklarından aldığımız ders
ler ] makaleleri , Cenp 
Şahabettin Beyle bugünkü 
edebiyatımız hakkında mü
lakat, Süleyman Nazife dair 
hatıralar • Nefis nesirler ve 
ıiirler, bet hikaye, iki tablo 
ve yüzlerle resim, kıymetli 

mündereca hm teşkil eder. 
Bu müfit mecmuayı kari· 
lermize hararetle ta vıiye 
ederiz. 

BARTIN h:~~~!~~s POSTASI 
C•d vapuru p b 1 e t9Mart erşem e 

Sirkeciden hareketle Er(;ğli, 
Zonguldak, Bartın, Amasra, 
Kurucaıile ve Cideye azi
met ve avdet edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci sa· 
lonu karıısında Mizan oğlu 
han No. 2 Telefon lst. 354. 

TIY A TRO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Asfalt 
Mümessili Beti aman 

Programlarımız Cumartesi 
ve Çarıamba günleri değişir 
Her gün gündüz 3 tc gece 

9 da Cuma günleri 2 de 
4 te 9 da gelecek program 
Düztaban Bastı bacak Falcı 

• Şehzade başı 
Ferah sinemada 

Bu gece 
Halk gecesi Sinema tyatro 
varyete Hermina hanım 
konseri yarın gece komik 
N a§it Bey ve O ... çingeneler 

( asso • yana ) --
%0 Sani~ede 

eepten 
~azihane~e 
ve ~azıhan· 

eden 
cebe 

Bu iki 11Juhassenat 
)'a/Jıız Parker D110/old 

da vardır! 
Bir P.ırkcr Duofold 

satın alırken h'1kikP.ttc iki 
kalem almı~ ol\1yorsunuz. 
Filhakika, tazyik düğ
mesini ve depoyu muha
faza eden küc;ük somunu 
çıkarıp onunun yerine 
sivri kısmi il.ive ettiginiz 
takdirde Parker, ıo sani
yede yazıhanedeki yerini 
igır-al etme~e hazırdic. Ve 
aksi amelıye yapıJdkıda 
derhal bir cep kalemi 
§eklini alir, iste bu muzaaf 
hizmetleri yalni" 
PARKER görebilir 

811 kalem hatdirmağa 
liizüm kalmadan yaz4r 

:ı9 imtiy:n:o ve 47 
tekemmüUlta mazhar olan 
yegine kalem l?arker 
Ouofold'dur. Mü re k 
kebin aynen ve munu
umen gelmesi kalemin 
zahmetsizce yazmasını 
temin eder. 

Senior • 
Speciaı • 
Junior • 
Lady 

Lı 

.. 
17.50 
15.00 
12.50 
12.50 

'Par.ker 
Duofold 

6.Vielmann fi Bili 
Sullwı //amman 

~11anr3/15 
91flanbul. 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

IST AN BUL ACENTALIÔi 

Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÖLU DAiRESi 

Telefon~ Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve mcmaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektup! ar 

ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kuponı 

ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey' i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
kan. 

Efsanevi ve caz]bi ruh gözlere malikiyet 

·HASAN SÜRMESİ 
istimali ile kabildir. Gözlere fifa, hayat, nuı· ve ınukave· 

metsuz bir letafet verir.Sihir ve füsun ilka eder. Kirpik!eri 
uzatır, takviye eder. Nebatattan müstahzer olup her kadın 
için ebedi bir ihtiyaçtır. 

20 k•ıru§tur. Hasan ecza deposu. 

o(@)oo@co~~ee(@Joo@)QQ(@)e8o@)oo@oo@co@oo(@)~OG@)oG1(@0o(@e 

Büyük tayyare 
'° 

pıyangosu 

® UGUR EV/ t i NURi - DANİYAL ı Üçüncü keşide .11Nisaıı 
~ Bilcümle Devair ve müessesatı resmiye ve hususi- @ 1931 dedır. 
8 yede, Mali, İdari, hukuki işleri, Emlak sahiplerinin 1. _.. ı :ı .ıumAm' ... -.s 
ı 

emlaklerini idare etmek, ifraz, Ferağ, intikal, ikraz, ~. Çocı.k hastanı si kulak, boğaz, 
o burun miltehassısı 

İstikraz, Alım ve satım ve her nevi muamele takibini ~ 
~ . deruhte ederler. ı~ Dr. Ekrem Behçet 

ı:ı Telefon Be;o;ilu 4515 Galata, Eski giiırrıik Caddesi Uğur Han No. 2 : B. 0 ıu Ml'ldcp sokak ı 
~o@<PO@ee@o•o(@eo@oo@oo@oo(@ee@oo@oo@oo~eo@00@00@0 ~ Telefon B. O. 2496 

Hadımköyiindeki Müstahkem Mevkı Satın aw= -~ = -~ 
Alma komisyonundan #---• •~ı 

Hadımköyündeki kıtaatm ihtiyacı için ifayı taahhüt Çot·uk hastal •kları mütehassısı 

edemeyen mütaahhit sabık naıo ve hesabına 5000 kilo ben
zin münakasa suretile uıübaya.a edileceğinden talip olanla· 
rın 18·3·931 Çarıamba günü saat 11 de Hadımköyünde 
Müst&hkem Mevkı Satın alma kemisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

lstanbul şubesinin rnüceddeden kü§at oluna11 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kasalar vazolunmuştur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Atirefendi caddef;inde Yeni Vakıf han 
karıısındak i bankaya müracaatları lazımdır. 1 ..... W.WCMIWWfif!mGQ -WCWWW-:•-ıml-!mm 

Tütün inhisarı Umumi 

Di. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğ:u Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 _____ _.. 

;: 11li'm1.a M -

Hayda~ R~fat teyin eserlerinden 
Ayni lıaklar İki lia 
Miras meseleleri Bir u 

Şerhli borçlar kanunu :n o 

(İKBAL) !df.apiıııh•a•n•es•i•nd•o ...... 
im!:i~.A- 1 - ... 

fl:l'e..~ 

Doktor 

Halı· z Cemal 
Dahili hastalıklar 

tednvlhanesi 
Erlc:ek, kadın ve çocuk· 

larm dahili (iç) hastalık· 

M •• d •• 1 •• d larını cumadan maada U u·r üg""' \}fl en: her gün(2·4) de Divan 
yolunda 118 numaralı hu· 

37,5 vagon kağıt ve karton için 9 .3.931 Pazartesi ııusi kabinesinC:e tedavi 
günkü münakauda tüccarını Yerdiği fiyatlar haddi layik eder. 
görülmemiştir. Bu sebeple mezkur levazımın 25-3-931 1 elefon Jstrnbul: 2398 

Çar§amba günü kapalı zarfla tekrar münakasası yapıla· ... ~ 
caktır. ı Dok=- &&--

Bank F ranko Aziyatik Agop E~saya1 
A . Ş . k · Langa camı sokak N ~ 
'!011ım ır etı 19Hergün hastalarııı'il 

Sermayesı: 25.000.000 Frank kabuı ve tedavi e.1er· 
Merkezi l~aresi : r 'ari!l, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: lstanl >ul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 * 

<·tHarbin 
·c(Mukden 

Telgraf adresi : Frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kolusu: Galata No. 376 

= Bilcüınle Banka Muamelatı := 
Hesabatı riye küşadr - Vadesiz. ve vadeli tevdiat:--:: Tasarruf 

sandığı-M~~ kCıl catt ecnebiye, kambıyo, A esham ve ~a~vılat a!ı!n satı~ 
mı-Senet iskoulosu-Esham ve tahvilat bedellerının tahsılı-Adı 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans.-:
elinecb Emekl.eremt üze rine kredi küşadı - Esham ve tahvılat 

ı nuhafazası vesaire. ----İstanbul 7 inci icra. da- dibi sokağında atik 17 cedit 
iresinden: Vefat eden ma· 5 numaralı hane haciz edil· 
dam Sofi ya veresesinden mi§ ve alacaklı satılmasını 
Kadıköyünde Cafer ağama· istemi§ ve tanzim kılınan 
hallesinde Orta soka~·~ında ihbarname Yunanistandaki 
mukim iken elyevm ik al net· mahalli ikametinizin meçhul 
gahları meçhul bulu.nan bulunması hasebile · ilanen 
kerimeleri ıAnastasiy a ve tebligatına karar verilmiş 
Eleonora hanımlarla lc.ocası 

olduğundan tarihi ilandan Hristo efendiye 
itibaren 60 gün zarfında 

Cevdet beyden teıınell'ü· 927_53gg dosya numarasile 
ken alacakla buluneın İbr;a-

müracaat ederek kanuni bir 
hfm beyin murisiniz nı.adar.ll 
Sofiya zimmetinde a lacağ.ı itiraz ve tesviyei deyin olun-
olan 2116 liranın t ·eminl madığı takdirde mahcuzun 
zımnında Kadıköyü.nol.e Ca- paraya çevireleceği ilanen 
fer ağa maha ilesinde I )uva.r \ tebliğ olunur. 

Cilt, Saç ~e züh:-e11J 

hastalıklar müteha& 
Cumadan mc:.ada her 

saat 10 dan 6 ya kadar b 
kabul edilir. ,3 

Adres Ankaıa Caddesi N• 1 

Telefon ıstanbul 3~ıf 
<•tr 2&L3 ··- - . 

TAKVii\4 _____ __.,,.,, 

Mart 
18 

Çarşamba 

1931 ıs,ı9 
Sabah 6,7 1 Akşar.ı 19,.'6 
Öğle 12,22 Yııts•,_ ~ 
ikindi 15,46 lmsı\~ 

!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-~fi~e~ 
Mes'ul mlidilr v.e ntAli 

Burhanettıra 


