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: .. :::::"::1,~ Mütehassıs Namzet Gösterilse? çok Faik bir oyunla 
ile bulunan Vllson'un bari· 
cf 1e naan M. Lansln•, ner 
tetuıı babı abnda diyor ki: 

•cıemaaeaıa. Vf190n'ua zafını 61-
teanıııtı. Fraı" a için fetedffl hak
ları lnaaalyetln Ye medeniyetin mll
tlafaaaı eaaıl.a• ı ile mlldafaa eder, 

1
'1flton'aa maulabtfaf elde eylerdi. 
taıyan mar .. bbHı Sonlno, dalma 

beynelmilel maabede'ere n bakakt 
hatısra fiti at ettlff için, Vllıoa'a 
IQıa edeır.ecdn •• 
lanıJnf'in teıhlsi, tama· 
llalle doitU•lur. Yalnız, Cle· 
llaancau'uuo tezi, tahıl bir 
ıek1 es.• d deiddl. Belkf, 
Fran1&J1 idare eden fikrin 
bir netfcJıJ leh. 

Meth .ı r bir ı6z vardır: 
Franıız nıedeniyetl deriz, 
Alaman nıedenfyeti deme-
Jiz. Bı: kelimeyi, Alman 
hani ile ifade ederiz. 
'ta!bukf, bu iki mille
~ hayı ıh 16aterlyor ki, han-

nıedı :r.iyet &JDI ıeyler de
dtr. n :tekim, Fransayı idare 
~~ fikir, acurlte'den iba 
-.. "' .. · 

Fran1a bilyOk harpten 
~'t'tel de bayle tdL BugOn de 
C:clt l"lenf•aU ile birleıe· 
ta rua'.tefU.ler arıyor, bu 
._)eye varaaak için bütiln 
~ erJllbd sa.fediyor. Çonko, 
il "llDaanın edebi, felsefi ve 
~• ılcı eeerlerl birer Franıız 
d delildir.Yunan ve Roma· 
~ ahaan esaslarla in.iliz, '-.a f ddrlerinf n blrleıtiril· 

ladt-n çıkarılmıtbr· 
"'B.a..1ar, lnaan mantılı ile 
Ja.t 1"-ha ıeldilderi için ori· 
~~ •ddeclilemezler. Ancak, 
iti,_ ttlmadıldan f çi n bir 
il •t almı~lardır. 

t.,-:'"lll içindir ki, her 
~ l&ın fikrinde dünyayı 
l'ltt llileıurmek, lnıaniyeU 

k"1raak ıayelerl vardır. 
~~ ,;raı-r zannederler ki, 
d~., er bir mantık oyunu· 
,_._ "• Fransız zekl11, diln· 
~ laa batan menf aatlerinl 
la>. etaaa ballıya bilir. 

"''Ilı açtınca sehifede J 

H. '"F. Eski Meclis Ekseriyetile Yeni İntihabatı 
Kazandıktan Sonra, İsmet Paşa Hükumeti de 

Daha Beş Sene R'esikarda Kalacak! 
Ankara, 20 - intihabat sına talip olmakla beraber l6Uyetlerlne bl~aen tekaüt 

hariçten mOracaat edenlerin edilmeleri d01ünülür1e mec· 
adedi beı yQzil bulmaktadır. 

Şayialara nazaran nam· Gazi Hzretleri 
hazırlıiı devam ediyor. Şim· 

diye kadar 

fazla ka- zetlik talipleri arasında çok _ , • 
zada def· gençlerde bulunmaktadır. Talepnameleri tet-

300 den 

terıer asıl· Hatti, .bunlardan bazıları kik buvuracaklar 
pek gençtir. Bunlar, bir ta· 'J' 

mııtır. He-
nüz defte· raftan da yaılarını büyüt· 

mek için mahkemeye müra-
ri asılmı· 

yan kaza

lar adedi 

caat etmitler, tashihi sin da· 
vası açmıılardır. 

Dün meclisin nafiz sima· 
yüze ya· larından bir zat gü erek 
kındır. dlyorki: 

Mecliste - itin mal6m olan cep-
hesi ıudur: BuıGn mecliate 
11 mebusluk mtlnbaldır. 14 

mevcut fır
ka mebu• 
ları klml· 
len nam· 
zetliideri· 

$ükriı Kaya bey nln konma· 

te muhalif mebuı vardır. Bu 
25 eder. Mebuı adedinde 
buaule aelecek 18 f ula meb
uslufu da buna lll ve ederaek 
43 o'ur. iki mebusun da ma· 

Verem Cemiyeti 
Kongresi 

Verem aşısının memleke~te tat
bikine mücadelenin bir merkez

den idaresini i~tedi 
yardım talep edilmesi lıte· 
nllmekledir . 
(Devamı 3 üncii •alaileJe ) 

Gazi Hz. nln önümüz· 
deki hafta içinde talepna· 
m~ler üzerinde tetkiklere 
baı'amr.ları muhteme!dir. 

Gazi Hazretlt.ri halen 
lıtanbuldan baılamıı olan 
lalnci kısım seyahatlerinin 
~tkikatı neticelerini ya&· 

makla meırl bulnnuyorlar. 

liae 45 yeni almanın sf receft 
anlaııla111 olur. Jatersenls 
bunu mebuslardan 20 idare· 
dyl idari blametler baıına 
•eUrerek 85 e de iblii ede
bilirsiniz .... .--------

lstanbul 
On beı Jetil, on altı 

meb'us çıkaracak 
Ankara, 19 - lstanbul 

15 defi', 16 meb'us çıkara· 
cakbr. Yapılan tetkikata 
•nre mezun asker ve zabit· 
lerln hesaba alınmadıfı an· 
Ltıılmııtır. Bunlar rey 
vermezlerse de erkek nüfus 
b ıabına dahli olurlar. 

Veremle mücadele cemi· 
yetinin aerıelJk kon.,eal 
dOn TOrkocafında akte
dilmlıtir, Kongreye Besim 
Ömer Pata riyaset etmlıtlr! 1 

................. • • • ................................... ıı- ••--... ........................ ......... 

içtimada evveli ıdar" 
bey~Unln f,aallyettne dair 1 
bir rapor okunmuıtur. 

Bu raporda Eyup d·s· 
panserfnin f aallyeUnin art· 
tınlma11 ve bu hususta Hl· 
llliahmer cemiyetinden 

J 

Kız Nerede? .. 
Neşriyatımız Uzerine Kız 
Başka Bir Yere mi Kaçırıldı? 

1 

B z bugün kaçırılan kı· 
zııı resmini dercedlyoruz. 
Şımd:ye kadar hiçbir g'.lZe· 
tede neıredUmiy n ve neı· 

Serbes Fırka 
Niçin Kapandı! 

redilmemesi için kızın val 
desine ihtar edilen bu re· 
sim ka ·111rnda Polis mG 
dOrlGiünün yeniden faali· 
yete ıeçerek, Bu birbuçuk 
aylık ta'.ft'yyOp meaelealne 
ıermi vereceilni Omlt ede· 
riz. 

MUHARRiRi: BiR DiPLOMAT • 
~ l ..._Mahmut E~at bey: Hırsızlar .teslım 
1,~ lUz! makalesinde kimleri kastedıyordu 

1
2 :- Barut İnhisarı işinin fırkacılık me· 
tıınde bir tesiri varmıydı? ..• 

._ 3 .... Mahın t Esat Bey, terkos ışını or· 
)a •tarken une demek istiyordu? 

Pazartesi Ba.Jlıyor! 

Kaybolan Ku 

Bir buçuk ay evel Sa· 
1Datya' da kaçırılan Ermeni 
kızının Kumkapıda bir ran• 
devu evinde pli oldutunu 
yasmııtık. 

Biz, ne Madam Franıuva 
JI tanır, ne de bedbaht 
Ana~ı biltrfz. Blztm lıtedlii· 
mi• teJ sadece kızın bu· 
lunmalldtr. 

( Deot1mı 3 Onat MJlailetle) 

Darülfünun 
Meselesi 

Üf6ncii •aylamıztla 

Galatasarayı yenen 
Fenrliler halkın omu-

zunda taşındılar 

Mafın en hqecanlı Jalıilraları 
wr--

Zeki e. 

Büy(lk maç nihayet yapıldı. Dün ıtadyom hiç 16rOI· 
memlt derecede bir ha"k küt•esile dolmuıtu. O k•dar ki, 
daha Beıiktaı • Vefa maçı baıladıiı zaman, bOUln tri· 
bftnler dolmuı ve tahllnın dört etrafını kapkara bir insan 
kalabalıfı lr aplamııtı. 

Bu insan kitleleri arn11nda ara sırn bir kaynatma 
peyda oluyor ve sabıraızlaktan mGtevellit urultular lhılyar 
kıılaıun dıvarlarında akiıleryapıyordu. 

N.bayet •.• takımlar sahaya ç ıktalar 'e bütün taraftarlann 
a kıt ve bey~canı içinde vaziyet aldılar. 

Kale intihabına Fener·İ:.abçe kaybetti ve Ga'atasaray 
aıafı kaleyi tercih etti. ( Devamı 5 inci ıalaifede) 

. 
lntihabatmünasebetile 

-~ 

Kariler ..• Sizler tle tanıJınu Jegil mi? Tabii takdim• 
lazam yok ... 





Sal:lfe 3 

Darülfinun meselesi 41iM TDrk 

Adanadan çıkıyor kanununun kabulü 
Ankara, 20 ( Yarın ) -

ilk tahıttlm Tiirk mekteple
rtnde yapılma11 hakliınd•ld 
Uanun maarif encihnenfnce 
tetkik edilerek kabul olun· 

Fen fakültest;tidmis Te~fil j UNA 
Beyin anketimgeE.ıaaeneDearvau"lfu".nuln mü· it .... E.tniki Eterya teşkilab 

(Biz, Tiirkiyenin ilme susamıı ·--- Mufıarriri • Arif Oruç 
bir halde- bulun•uğ11na inınllz. Fik- MI d b • 
rlmlze g6re, ııtanbal Darü flı un da vllnlennln e 1 u.ı - 20 -Adana,20(Huıuıi)- İntl· 

h.p cetvellerine göre ıehri· 
bılzin nüfuıu 120,000 olarak 
teıpft edilmiıtfr. Bu vaziyete 
töre ıehrimizden ancak 6 
bıeb'uı intihap edilecektir. 

Mısır 

muıtur. 

Avrupaya 
20 mi talebe 

Türk elçilili gönderiliyor 
Anlmra,20(Yarın) - Ka· ) B 

bire elçisi Mulıuddln P.t· Ankara, 20 (Y ann - u 
baıka bir memuriyete tay.in sene de Avrupaya 20 ta· 
edilecektir. Kahire e!çiliğ.· leh& ıönderilecektir. Bu e· 

1 "i fendiler zlraatçilik tahs li ya· ile kimin tayin e<li eceg 

falcültelertnfn Anadoluya dağılma- radaki liıeler adedile mü· 
!arı mimkinClür. Bir batma a- tenaıip değildir. Halbuki, Düpİlaiım tevali iden 
leınizde esasa tcır. s etmlşt'k. Sa14- ,.. k dıuvaffakiyetleri Puruıyayı 

1 

hlyettar f8h&J)etlerln flklrlerlai n~ı- Darülfümınumuza, ıür i· 
rettikteı H11rı:, tezimizi mld taa yenin her tarafındaki lise· endi,eye dfttOril)'Ordu. Bir 
edeceğiz.) lerden de talebe plll'ekte- taraftan da Fransa thtillli· 

Fen f akGltetl 8*tk (lillr- d Mebiri olanca ıkldetile de-ir. 
met) ariklerrisl Teıtflk B. i&- j Bu halde, baıka vilayet vam ediyordu. 
anketlbtlze vertl114 cevap merkezlerine nakledalecek İbtllllctler Kıralı mırah 
ta ıudarı fakülteler talebe bulabilirler ıilip ıüpürmtltl.e\'tlt. Pruıya 

"-Dlyortunum4cl:,, ~... mı? onu, varın siz kıyaı ıefiri (Doytç)ıHaaan patanın 
lekette filnr baMketi }a.. edin?! vefatından evvel, (1204-
ratmak için, l•mhu Da· "Tali derecede olarak 1790) seneli klnunuıanlnln 
rülfünune fa aıltetetfnl, A· _ bir kaç ıene evve :oldu- otuz birinci g6n0 İıtanbulda 
nadolunun ıneMeltl bilyük gibi _ tatillerde irıat heyet· beı maddelik bir lttlfalma· 
şehirletinn;,. di!R••Ntan haı me aktetti. 

l tiler. Mütareke talebi İıtan
bula bildirildi. 

Selimlsalia Avuaturyalı
lan bertaraf ed.lp Ruılarla 
karıı karpya kalınma1andan 
Omide düterek mOtarekenin 

reddedllmeıini b!ldlrdi. (Ma
çln) ıahraıında bir meıveret 
mecllıl kuruldu. Yeniçeri ile
ri selenlerl acizlerini itiraf 
eltiler. Bir de mahzar yaza
rak lıtanbula gönderdiler.[6) 

henüz belli degildir. pacaklardır. . 

Aımanyada Bir inti
kam Fikri Doğdu 

feri tertip edilerek turn ye 
ka çatemtz yolltm. Ve bu çakılması c!a heı hnlde çok Bu ittifaka g6re: (Daımatı 
müddeanız hılklnD•ki fi· faydalı olur.,, Tunanın beri tarafına teca• 

litanbutda fevkaflde bir mec· 
ltı topladı 

Bu meclfıte ,eyhuUılam, 
kadıaakerler ulema ve ıe=kban 

( Baımalıaleden derJalll) 
Fran•z JariilfinuAlar•,, bel' 
111111 um•mllqttren= prof~ 
aöderin elindedir. 

Bu vazif'et, Framada 
kuvvetli bir. bodpere.U do• 
iurmuıtur. FranllZ, Franıız 
bıedeaiyeU derken diinya 
bıedenly~Unl kasteder ve 
Roma medeniyeti, eakf dev· 
rin medeoiJetl oldutu ıtbi, 
bu Franıaz medeniyeti de 
butrilnkO devin mede-
niyetidir, lddiaıında bu-
lunur. Bu fikri kabul 
etmeyenler, ya barbar· 
dır, veya gayrireıit! 

Napoleon, bu barbarları 
._edenlleıtirmeie ~kalkı~mıt
t1ı Puankare, medeniyeti 
kurtarmak için Atmanya 
'leybine diinyayı kaldırmıf, 
hcıyayn harbin miisebbibi ol· 
bıuıtu. 

1 
Harp, Almanyanm mai· 

Cibiyetlle neticelendi. Ayni 
'-inanda, Almanyayı idare 
eden Nltsehe felıefelt d3 
rlrılnaıwtı. Nttaehe, taaanm 
~idade nsaa:. vardar, fik· 

""11'1 8 ortayaı.. a&mlflı. u 
ftltı..,. btr Almanın her in-
~lldan daha ylkıek olabl
:c:eıı iUkadıoı d.PrıntıttU· 
QGt'" f k in lt un Almanya, bu i r 
"-halclcuku için çahımaia 

tlanıııtı. Bu ıayin neti· 
~f fıe, biiUlıı dftnyayı Al· 
,1'nY•nı n hükmO altına 
tıt~'ktı. Nihayet, bu cihan• 
~ll ile projesi de yapıldı, 

'ı>la.rı Y&addı. 
"' ~Yıer, cihanı zaptel· 
~~ l lçin Franıa, İngiltere 
''-Ya ile boy ö)çOımeie 
'- 1-._.. duruyordu.f l'aD· 
~ ..... bö1ıe bir Almanyayı 
~tır. 

'~illan felıefeıi, ya el· 
~rlilc •eya lzmihllhyet! 

' ti. lzıniblll oldu, tilP· 
' Ala.111110 ıuurunu idare 

6 flJcır de yılpbn:fb. 
,., il Al11ıanyada bir fikir 

ı llıı .,..lada. A.lmau har· 
~afl6p eden Franıız 
~~h 1Jetintn daha kuvvetli 
~dı halckında bir cereyan 

ot • Bu cereyan, Alman· 

~~' \iz, lcırk fırkaya ayırdı. 
...,_ --- _n-A, ,.._ ,, 1• ltb DMPL•N 

~~)'~ fiktrataltk içinde 
,... -11> d 
~le Uruyordu. 

~'-ta11:1Danlar olıclu kt,Al

' "clıle. hanct •iyaseti 
\ '-lı l'lah la. eliaıe ıeçat. Ya 

fi~~Ur& IDutlak muta• 
-o.. de Alaaıny• 

eamefe baılamı,tı. Laip
nltz'tn yarAtıcı mo.ıatlar.ta 
yapttıiı Almanya, harsını 
inklr etmefe, Sori>on'an 
medeni yet fotmiilkn-i 1 çitte -
ıfrmeie icbar ecllliyerdu. 

Frnnıa, l 11 vm)·etten 
ıotmnunJu. ÇihakO, ne 
Venııfllfll nıuahedeıı·, ne h

mirat mf )'arlttn, ne de A.1• 

kerltlin ilrawı bir meı ele 
detfldt. A.al oıesele, Al
man harı110111 mRh\'I idi. 
Bunun için, Alma\lyaya 
FranH7. medeniyetini aıı· 
lamak iıtiyen ıiyı,si f1rlia· 

IRra karıı ınüıait davrrnı· 
yor, bunların pr< ıtfjleri
ni huvvetlt fliriyorclu. Fa· 
kat, Almanra da için için 
l~y.nayordu. 1-!er tarafta 
'ıukt rl teıkll&ta mDıtalt 
fia li cemiyetler yapıtty.>r, 
Alman aanayJfnfn aıheri 

ıaanayle taba vvflJ ed~bll· 

ımosl için buıuıl tertibat 
lınıyordu. Yalnız, bL t~

k4lfer dahili ılyaeete 
curban gidiyorlar, arala· 
ı ıda bir lrtibHf ı emin ede· 
ek ftk rden mf\brum lıulu
uyorltrc1ı. Htç bir Al•.an 

•iUefelddrt, Frenıız mede
niyetinin Alm rn hanından 
dlin olduğunu yazamıyor, 

Nitcshe'nın fikri yerine ıe· 
çecek bir fikir yaratılamı· 

yordu. 
Nihayet, "A )ah, Franıız 

.ııdır?,, eıeri ile Franaaya 
karff bir hilcum cereyanı 

kirlerimt ..._ybi'iilnuz. hu slrada Tevfik beyin vüz ettiği için) muvazeneye 
Evet, bu if yapel9eek fiki-ler'ni dinlemekle olan, halel ıeldiflnden kaydt ile 

o:ursa be{kt emlek6tlft:.W Fen Fakültesi müderrisle· Pruıya devleti bazı taahhil· 
çok yerlertndefddr ciıt8'H• rinden diie- bir zat ta : data giriyordu [ 1 ] Pru•1a 
ları '\'Ücude geltr. Fakat, '" - Beh de Tevfik B. fn 1204 • 1700 ilk baha.-ında 
bu hem çok maıcaflı hem· fikirierine i1Urak ede- ' bütün kuvveti ile Ru•ya ve 
de güç o'. ur. rim. Yalnız ıunu da lli~e j A vuıtur7aya ilith harp ede-

Bence Anadoludaki en etmek lıteHm ki: AnadoluBa 1 cekti •• Torkiyeye tanlı ve kil· 
yüksek mektepler muallim· ilk ve orta mektepleri ele vl bir ıulh akt ( ettlrni4!atkçe l 
lerinin, muayyt•n zamanfar· çoğaltmak icabeder. Çünki İstanbul için de emniyet keıp 
da, kendi ihtisaıları daire- mevcutlar pek azdır. Halba· (ettirmedikçe) • etlı~edik· 
ıia.de, mahalli konferans ki, yüksek tahsile alet ola- çelere dikkat edlibıekqüi'llf9 
vermeleri en makul ve man· cak bilgilerde, ancak ilk dır. ,, Pruıya harbi t~ket-
tıkl ıekildf r. En Di6ımlr lise ve orta mektepleı de miyece1'ti. 
v~ tatbik kabiltyeti olan kamnıhr.,, demittlr. Buna niukibil Titfkiye 
tedbir de budur. lf devleti de, Avultbryaltlll'ın 

Yalnız bu konferanslar 'ir· Dün Darülfiinun müder- arazisinden o1'n Gtnl~a 
ıat edici ve mesleki ayr i rislerinden Etem Akif Be- ile Lelilıtan takıtminlle A· 
zamanda populair (ammeye yin anketimize verdiği ce· vuıturyalıların alchklan ara· 
müteallik) olmalıdır. Fik· vabı neıretmittik. Etem zinin tekrar Lehtttana ia· 
rimce en kolay, en maı· Akif Bey bu beyanatında; deıine çatiıscaktı. (2) 

f . i . ıon aünlerde Halk fırkaıı· T-..111ıer Praı .. ile akt· ra ıtz ve ıy neticeyi ve· •- ura •ı-

ren ıekll bu olacaktır. nın biiyük bir Darülfünun ettdileri ittlfaldıa•ede ( Kı· 
yurclu tellı ederelt bu~ada 

'"lkinbi derecede olarak Darillfilnun talebeainlb mife. mm) !fıUnlat et .. yi ••Ye 
yükıek meılek mektepleri canen ibatesi ve aeüs ye-; add ... ı,alardk ~ •maa· 
çmak ta llzımdır. Yoksa, mek yem..t tçhide talit- da Pra,.a. f,~ va Lehi~ 

söyledJfinlz ılbi Dartılftttnrn dot teslıl41ı k•l'ar ritdiflJ tan devletlenadeaı biri veya 
fakillteainf dafıtmak hiç nlde ztkr etmfi~'de" ••• heyeti mecmu•• ıalh mi· 
doğru deflldir ve tatbiki de .. cedfllneöUtUr• Taahlh zakereelae IP'medlkçe T.Or· 
kabtliyetl de yoktur. edem. kiye Ruslar ve Avuıturya· 

... • ·--..... ·- • • - • • • ' ' • ··" • .. .., ... A • ' ' • ılarla milnferit ıulh akt· 
Şoför Cevat dün 1 Verem cemiyeti edemi~kti. [3] 

yakalandı (Bırinci •ayfatlan Jeoo'ıft) TOrk • Pruıya ittifak& 
Feride Hanım lımmde Awıtary&lılaaıa Rtıılan ta· 

it kadına alt hacizli oto- Bu eanada Tevfik Salım ıırtea•tb· Pruıfa, derhal 
obill sahte pllka ile kul· Paıa beledl1enln mGcadele 

!ana.. ,.. itlerfnde bakkıyle f 'lallyet badat boyuna yG.z elli bin 
- d ı aaker tabpt ebaffU. Bunun kain YaılıMtalfdt• 81• goıtereme fliQI .ay emiıtir . 

•• ilzerine müallba ve milta-
nada.ı M'i -talık r eden Faraza belediye veremli 
Cevaıdnt14bfMfilde bir kama eıhaıın teaclli ile uiraıma· 
buhıneMüift~ı Hakkında t&h· maktadır. Mücadeleain müa-
lcikata =lmllbl' miriyetf için ise bulıin icra· + n: ·ız:aıj , ) i!Sı; 2 ıına lüzum vardır. inası aa111 ... ııae'r iN .. d"*ana 
~ arıı mtlll'lffr tnttkam ıuatn Pata; Aynı zamanda 
~ aratmmlıltan .... b bir ,.y B. S.j apnın daha ıamil 
c cilllttfi bir ıurette tatbkını lıtemelr• 

~lalar, eıraretılWfi. tedlr. Tevkif Salim Paaa 
lirlerı.t hareket edittMr. amelenin hayabm teırih 

batı malyetlndekJ ocak lhti· 
yarlan hazır bulunuyordu. 
Elc1en çı)Fan kaleler birer bl· 
rer sayıldı. Sadrazamın ıul
hu lüzumlu gordü~b PadJıa· 
hın maflabane ıulb iıteme
difl 16ylenerek nıeclfıtekile
rln tne diyecekleri ıoruldu· 
Oca~lılardan biri hemen aya
la kalkb. 

- ,. Behey canım cenk· 

te bulunanlar ve ordudan 
geleıılenler Elhamdillillihi· 
teali aıkeri hlan;ı manıu.r 
ve muzaffer ve diiımanı din 

makhur ve mildemmer oldu
funu haber verdiler. ,, Ye-

niçerl dil&verleri selaeyfl 
ikUbam ve kafirin haddin 

bildiret ek ahzr intikam et· 
mtıler. 

( Devamı Tar ) 

ı='ı'!"':J ftfffll~~h-a•m.-0 e•if•a lıfrlncf mad· 
fl•I l''fl~ına bak. 

121 Maa'9edat : C. 1 S. 91 
f3J Maaftedenln lçllheB madde-

line ba~ 
(4) A11m. C. 1 S. 21 
l~JNetayfcfilvukuat. c. 4 S. 29 
iN Aıam. C. ı S. 26 

-Ka ·-;;~ede?.· 
irinci •ayladan devam) 
Bin yeniden verilen ma • 

llmala göre, bu kız neıri· 
yatımız iizerlne Kumkapıda
kl evden batka bir yere 
açırdmııtır. 

Bu haberin de derecbl 
ııhhatini bilmemekle bera· 
ber gene tekit ediyoruz ki, 
polis müdirlyeti bu Ame
rikan varf kaçırma h&dtıe· 
ıfnf btr an evvel meydana 
ıkarmalı ve bu bedbaht 

anayı ıGldürmelidir. ı
ofdu. Bunu c;yle kit1tplar 
aktp ediyor ki, Franıanın 
pUdai bir millet oldufu 
ıbat olunuy•r' bu milletin 
edeniyet namına banket 

~emiyeceii iddia ediliyor, 
f ransanın y•kılmaıı için yeni 
bir harbin hasırlanmaıı 
,ıenea ilteniyor. Bu fikirler, 

~ lmae edel.iyatı, fet.eıe.a, ederek ubbl hayat ıeralti 
ti uıi....._. f»aylecllr. Ba ftk· müıait olmayan ve yevmi· 

reke sözleri oldu. Pruıya 
orduıuııun hududa dayan· 
maıı A vuıturyalıları iirkiittQ 
aynı zamanda Pruıya ile 
beraber lnıiltere ve Fele· 
menk devletleri de ıulh ta· 
vanutunda bulundular. [4] 
Avusturyalılar kendileri ıulh 
aktederler. Rusların yalnız 

kalarak ezilmemelerini te· 
pninen, mütareke yapbl.J. 
tZlıtoyda}baılayan mOzakeo 
tab dokuz ay ılrilkledller. 
bu ıuretle ATuıtur1a hudu· 
~unda bulunan Torl ku~· 
yetlerfDin Ruı Ozerlne ıev· 

"edilmellne mani oldular.(5) 

Viking felaketzedeleri-

ae f açlıtlerln; ne de dl· 
fer ıiyaıl fırkalarınchr. 
Yalnız, siyasetle lıtııal 
etmiyen Alman profesörle
rinindir. Bunlar, gerek Fran· 

rek ltalyayı idare 
ayı, ıe 

eden zekinın ıımall Fransa 
ile pmall ltalya abaliline 
meaaup olduklarlDI, bu aha· 
Jtnin ile; Fraa11zla1mıı ve 
ltalyanl..-•t Cermaalar· 
oldakla..... lıbat edlJOr
l•r,. Bu eaaılordan sonıa, 
flranıısı ve lt'llya11 mllletle
rinhı Genaanlara mutaTa
att- batlı• bil" fiil' yapa· 

-~ öae 'tfirAJ"Or 
lar. NeUce ise, malliııP ol• 

•in kıfM6tf, ılyaıt fırkllantl yelerini bakldıyle almıyan bu 
iıteuılerl haricinde kalmaıı kı11~ halk için içtimai U· 

11e komOnlıti, ne f açlıU, ne ıortalar ve meaat bOrolarl 
lemokrati ve ne de soıyall• 

teılıi l&zım ıeidtltnf i6yle
~ mfiteeaıir etmemeılndedir. 
~Onkii, bu yeni Alman fel· mittir. 
~feıinde fikrin ha~ Azaclfan butlan yeni 
~abul edilmekte, bu ftlıliılb bir ıanatoryom teatat i9in 
İlir kuvvet ılbi zeyallla -ol- halktan para toplaamaııbı 
•uıu ileri alrll~. teklif etmiılerdir. Cemfye· 
f ichte, bu kuYTell .. IJ.atıe tin varidatım arttırarak ve-
~ulmuıtu. Nitlche, ......,_. .-mle milcadele tmkAnını 
fikrini cihansl~ kolaylaıtırmak için fite ile 
Yeni fikir ise, bu dit atılan ıulardan ye mOıld• 
birleımetlodeo yarablıllllr• tattan •ergi alınmau cfiltG· 
Her fırka, ıayelhti d~ •6lmektedir. 
l•ıttrmek için bu fflaıeılllaılit' Ayni zamanda memle-
etmeie mecburı,.t ...... r'. )setimizde mevzii bir vazf· 

lıte, bu umumi mllıMM·· )tette olan mOcadele cemi· 
attır ki, yeni Alman t• fetlerlnhı umalbl bir merke
trtkll etmektedir. S.~ n raph kuathattlrılllilfbf. 
bir intikam fikri, bir harp Bu bu••tın tcn~ı içld 
deuıektir. Ndci 'l&MML .$. ve l M: V ek&lıtttne liG& 

Avaltoryahlarla (1205-
1790) Zilhicce on birinde ıulh 
aktedıldf. Ruılar ıulhun im· 
za edllecefinl anladıklan gi· 
bi imzadan altı ıGn eTvel 
Tark baıkumandanlıfına mfl· 
liacaat ettiler. Bir mektupla 
tekiz ay miltareke talep et· 

. 
racaat eddecektfr. Aytıca 

2 bin liralık bOtçeıl olan 
cemiyete . 100 lira aylıkla 
bir idare mldOre tayini 
tahtı karara alıamıfbr. Bu 
nıOdGr varidatı toplayarak 
cemtyetift idari umunınu 
ted\flr ~r. 

ıe 
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SiNEMA 
ttiham Ediyo~um 

18 Mart Çarşambadan itibaren 

Lidya Alton, serveti her 
arzus nu temin t·dfllıilecek 
derect:ıde zengin, fakat şı· 
marık bir kızdı. Esas itiba· 
rile fena ahlaklı o lmıyan 
bu genç kız, sadec~ asi 
ruhlu dup, harekatını bir 
gün kendi kendine muha· 
kemeye muJ, tedir olsa feci 
akibetler doğurabileceğini 

idrak ta gecikmezdi. 

Lidya , arkadaılarından 
Elyan Biling'in evinde genç 
bir müddeiumumi olan Jori 
Sen Klerle tanıııyor, ve 
her iki genç delicesine aıık 

oluyorlar. Aynı Lidya gibi 
fakat yalnız vazife pren
siplerinde fevkalade müte· 

nasip olan Sen Klerle Lidya 
adalet hususundaki noktai 
nazarlarında mutabakat ede-

miyorlar. Halbuki. Sen Kler 
vazife uğrunda aşkını bile 
ayak altına alabilecek bi• 
adamdır. 

Bir gün Lidyanın biz 
m etçisi Annet hanımının 

mücevheratını çalıyor, fakat 
hissettiği nedamet, iade et· 
tıriyorsa da m.:sele adliyeyt: 
intikal etmiş bulunuyor. 
Sen Kler'in fikrine nazaran 
" yet Lidya mahkemede 
.1 ·zmetçısi lehind.e şahadet1e 

bulunacak olursa cezası 

tahfif olunabilecek... Fakat 
biriç par tisi Lidyaya mah
!-..eme Gaatini unutturuyor 
'le, A nnet te <lö.:t seneye 
ı J .bküm oluyor. 

Bu.ıu haber alan Lidya 
hemen otomobiline atıimı· 

yara k yaptığım tashih için 

Melek'te 

fevkalade bir sür'atle yola 
koyulur, fakat bu sefer tali 
Lidyaya yaver olamıyor .•• 
Zira sür'atle gittiği içinken· 
disini moto~ikletle takibe· 
den polisten kurtulmak 
mecburiyetinde kalıyor ve 
bu mecburiyetin sevkile 
yapmış olduğu manevra po· 
J! sin ölümile neticeleniyor 

ve tahtı tevkife alınarak 
mahkemede Sen Kler'in id· 
dia makamında bulunması 

yüzünden mevcut bütün hi· 
mayelere rağmen on bir se· 
neye mahkum oluyor. 

Bundan sonra Lidya için 
tahammülfersa bir hapishane 

ha7atı haıhyor... Orada 
vaktile kendisinıe karıı hak· 
sız muamele etmiı bulun· 

duğu hizmetcisi Annetle 
arkadaı oluyor .. DJğer taraf· 
tan asi ruhu yavaı yavaı 

müıfiklesiyor ... 

İki sene hapisten sonra 
Lidya, yapılan teıebbüsat 

sayednde mütebaki müddeti 
cezaiyesi affedilerek tahliye 

ediliyor. 
Artık bundan sonra ye· 

gane emeli Sen Kierden in

tikam almak iken t_.m bu 
hususta teşebbüsata girişti

ği an de S en Kler' e karşı olan 
a~kının büyüklüğü Lidyanın 

bu baptüki mesaisini kene· 
diyor ve bu sefer de kalbi
nin emrettiği tarzda hare· 

ket ede rek kendisini Sen 
Kler'in kolları r. rasına atarak 
hayatını onunJ:ı teırik edi
yor. 

-----~--- -·---

~aris Damları Altında 
21 m art cumcrtesi akşamındaa itibaren 

F ranszzça sözlü şarkılı 

Par .. damları Filminde~ 
bir sahne 

Şik sinemasında 
Padsin kalabalık bir 

r ...... ha .?...~sin c.c iki genç 
olurmal .. tadır. Alber ha
yatm şa kı :1o t'.a n sa.t 
m~· !da Laz!! r.ır. Lui ise 
nald~t \'~ır. İkı arkaclş 
Po ~ isminde genç ve 
güz"' l l ir kıza d?&aciüf 

< d..: r ~ı: r . İş" gücü doiap 
ç ,.·rme k olan F r<>d Po-

laye. Y< k i: şır. Bir sabah 
Alb r gf' nç kız• gördü 
ve konur-mağ ı ınuva f. 
fok oldu. Fr ... <l ise o ;;k. 
~am kızı dansa götürür 
v - partiyi kaza.nd:Rmı 

zannederek Palanın a·~ah 
tarını alır, cebine atar . 
Pola sokakta dola§ır-

MüddeiumumiHallers İnatçı Ko~ 
Fransızca sesli sözlü bir filim 

Müddeiumumi Hallers, 
ciddi, fazıl, h~r~tesin hür
met.ini kazanmış canilerin 
amansız bir düşmanıd:;r. Fil
min başında bir maznunun 

i damını t a " ep dtiğmi, esba
bı muhaffefe, ademi mes'u· 
liyet g ibi mazeretler d inle· 
meyip israr eWğiui görüyo
ruz. 

Fakat Lu muhterem 
ıahsiyette bir garabet, a nor· 
mai bir hal var. 

Adıiye binasından çıkar

k~n Lir baş dönmesine tu
tuluyor. Sonra kendi oda· 
sında da katibine iddiana· 
mesini dikte ederken, bir
den bire duraklıyor, ne söy
ledığini hatırlamıyor. Nişan· 

lısını Anyes'i hemıiresi ile 
birlikte karıılarken de an· 
laşılme.z bazı hallere tutu· 
luyor. Nişanlısını sever gibi 
göründüğü halde ona söyli
yecek lakırdı bulamıyor. 

Kızdan şarkı söylemesi· 
ni rica ettiği halde kı~ ka· 
bul edip söylerken, Hallers 
ıinirleniyor,~ haline bir ga· 
rabet geliyor, ve ansızın 

odadan çıkıp yazı odasına 

giriyor. Fakat çalııamıyor da. 
Tasalı dertli bir hali var. 
Güçlükle soluyor, sıkan ya· 
kalığım, ceketini çıkarıyor, 

uy:.. klamağa çalıııyor, yor

gunluğunu gideremiyor. So
nunda baıı bir yana düşüp 
gözleri kapanıyor... Yüzü
nün, duruıunun manasınm 

değiştiğini görüyoruz: Çeh· 
resine hir dürüştlük geliyor. 
Gözlerini açıyor, simasmda 
bir vahşet belirmif, yot gun· 
luğu da gitmiş gibi ..• 

Kalkıp bir dolabı açıyor 

ve katibinin bırakmış olduğu 

Majik'te 

it ceketini ve kasketini gi· 
yerek tam bir apaş kılığile 

çıkıp gidiyor. 
Anyes, Hallers'in apartı

manımn daha yukarısında 
bulunan kendi katına çı· 

karken karanlıkta yüzünü 
göremediği bir adamın taa

ruzuna uğruyor ve kıymetli 
bir mücevherini çaldırıyor. 

Bu hırsızın kim olduğu az 

sonra meydana çıkıyor:Hal· 
lers: O müstakim vakur 
hakimin kendisi: 

Arası çok geçmeden 
onu kötü bir batakhanede 

b:r sürü şüpheli kimseler 
arasında görüyoruz. Asi] 

bir hali olduğı.mdan, ve 
arkadaşlarına bol para ve· 
dirdiğinden oııa "Baron,, 
kkabım vermi§ler. Fakat 

acaba kimdir. nereden ge· 
liyoı·? Suali de hcpisini meı
gul ediyor. 

Şarkılar, danslar, eğlen· 
celer ... 

h!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'. ~--- - - !:...__Z!AJa 

ken Atberte rast gelir 
ve bir çok tereddütten 
sonra evine giremiye
ceğini an:ıyarak A~h ._r

de kaimağa razı olur. 
Odada, pola kendis"ne 
yaklaştırmak i&lcmedi

ğinden iki g~nç karyo
layı ortalarma alarak 

;ye;de yatma~a m .:::cbur 
olurlar • Alberin aşkını 
gören Pola onunla ev· 
lenmeğe razı olmuşl\!r . 

A!bcr düyün hr.zır 

hklarile meşgulken em
niyeti iki müfettiş onuu 
arkadaşlarından birinin 
hırsızlığı yüzünden tevkif 

ederler.Alber hapiste iken 
Pola Luiye rasgelir ve ona 

c elice tutulur; Lui Al
berle Polanın sevi~tik

lerini bilmiyordu . 

Bir kaçihafta o?ıtadan 
!caybolan Fıed Polayi 
baloya davet etmişti . 
Masum olduğu anlaşılan 

Alberte serbes b1r".lnl
mıştı.Polayi Fredin kol
];ırındı• göre'ı AlbH 
genç kız{\ yiiz verm ·z . 
Fred onu tehdH edfr•ce 
ılelikanlı ina<lma Polay
la danseder . Fred unu 
dışarıya çağırır • Albert 
tam mağluP olacağı 

ıırade Polanın haberi 

Puris damları Filminden 
bir parca , 

Paris damları Filminden 

Ben sizin için bu sütunu 
açtığım zaman bu sütuna 
göstereceğiniz alakanın de-

l 
recesını tahmin etmiıtim. 

Dünyada dertleşmekten da· 
ha tatlı ne vardır. 

Kadının erkek elinden 
çektiğini lstanbul ahalisi 
tramvay ıirketinden İzmir 
şehri zelzelelerden kasırga· 
)ardan çekmez 

Ne yapalım kadın tecel
lisi bu. 

Bakınız buraya bir kari· 
imin mektubunu dercedi· 
yorum. Bu kadınların erkek 
-ellerinden çekti~ine yeni 

mfs~ ldir. 

Muhterem sırda~ımız, 

Mat lumki hepimizin der· 
dimizi dinlemele hazırsı· 
nız, o halde iıte benimkini 
de dinleyiniz ve bir çare 

lıulunuz. 

Ben yedi seneden beri 
evliyim, ve yedi senedt ıı 
beri gay ~t betbaht bir ka
dınım. Çünkü koct-.m dün· 
yanın en inatc:1 bir aılam•dır. 

Ama nasıl inatcı allah 

vermesin hastalık derece· 

sinde. Yedi senedenberi 

kendisine ne söylesem, 

kendisinden ne istesem ak· 

sini yapıyor. En ehemmi· 
yetsiz ıeyler için günlerce 

aylarca inat ediyor, ken· 
disinden bir ~ey istemem 

'· onun o fey ı yapmamasına 

en büyük bir sebep. En çok 
arzu ettiği bir ıey' e ben de 
taraftar görünürsem ondan 
vaz geçiyor. 

Bütün arzularıma inat 
He mani oluyor. Söyleyiniz 
bu adamı yola getirmek 
için ne yapayım. 

Karilerinizden inatcı 

bir adamın betbaht zevcesi 

Efendim, 

Ben sizin bahsettiğin iz 

tarzda bir kocayı eskiden 

çok yakın tanıdım. Galiba 

çok samimi bir arkada~ımm 

kocası idi. Arkadaşım koca· 

sınrn inadıoı yenıne::k içln 

evvela inatla mukabele et· 
ti başa çıkamadı. kavga 
etti kocası k '.l.vga ile muka

be!e etmedi yalnız inadında 

.srur etti. Tatlılıkla• kocası· 
nı kuilanm.:tğa kalktı. O 
gene im'.dından vazgeçme 

di. Her şe) e l:e.v vuran ur
kadaşım nihayet bir çare 

buldu. Bu çare kocasına 

karıı en kuvvetli istediği 

;eylere müstağni ve en is· 

lemediği ıeylere hahişker 

görünmeğe lıaıladı. 

Mesela icarı koca bir 
yere d • vet edilmiş olsalar 

ne genç ka~ın bu davete 
gitmek için çok büyük bir 
hevesi olsa kocası işinden 
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üzerine gelen Luibıle gürül
tüye koşan polislerin sayeı:n 
kurtulur. İki dost genç kıza 
bir kahvede rast geİirler . 
Her ikisi de Polayı öperler. 
Ar alarmda kavga çıkacak· 
ken Pola Luinin koHarına 
atı!ır. Alber mes'eleyi an
lamııtı. Polayı Luiye bırakıp 
Pariı sokaklarında eıki haya
tına döndü. 

eve avdet ettiği zaman o· 
nu ~soymuı dökünmüv bu· 
lurdu, genç kadın: "Aman 
derdi bu akıam beni döğ· 

seler yerimden kımıldana-

mam,, 
O zaman kocası israr 

eder onu zorla giydirirdi, 
istediği yere giderJi. Bir de 
genç kadının gitmek iste· 
mediği yerler vardı. Koca· 
sının halalarına teyzelerine 
yapılacak ziyaretler onların 
zamanı geldi mi genç kadın 
giyinir hazırlanır. Kocasına 
"ayıp olur muhakkak git· 
meliyiz,, diye israr eder böy· 
lelikle belki bir sene 
bu nevi mi saf irliklerden 

1 kurtuhardu, kıtları sıcak o· 
l dada, koçası da ona inat 

.4oquk odada yatmasnı se· 
verlerdi. 

Bir kıı gecesi bu:.t gibi 
yatak odalartncı girdikleri 

za.meo genç kadın, "Aman 
bu gece bu odaya ne ol· 
muı, neden böyle ıh~.ık, 

diye pençereleri açtı, k<>" 
cası hemen "Pençereleri 
kapa, donuyorum, hem bıı 

glce oda pek soğuk, ma11• 
gal getirelim,, dedi, ka• 
dın : " Bunalıyorum ,,, 

diye israr etti, öyle inat 
ettiler ki bir daha bu ka· 
dar soğuk bir adada yat• 
mıyacağına karar veren ho-

ca ertesi gün yatak odasını 
soba kurdu. Ve genç kadı1' 
her akıam pencereyi aç' 
mak arzusu izhaı· ederelı 
gayet sıcak bir odada yauı• 
bilmek imkanını temin etti 
Daha anlatayım mı Ne hl' 

ce~ değil mi? Bu öyle bil 

usüldür ki tatbikında yüıd' 
yüz muvaffakiyet vardır 

Siz böyle yapınız eğer JXJıY 
vaffak o!mazsanız bana tclr 

rar yazınız, ozaman baılı; 
bir ~ey düıünürüz olur 111" 

=--=-=--=-·=--=· =-==S=IR=D~ 
Satılık eczane 

Beyoğlun:ın en · ~ıek 4 

:nühim bir mevkim "" bı.ılıY 
nan bir eczıme acele satı Jı' 
tır. Ik, yoğlunda Ağa. ha:rı'' 
mında Ertuğr:.ıl eczane•1111 

mbracaat. _/ 

Satılık hane 
Aksa re. vda. Siuekli bıılı' • JI 

kal Certahpaşa caddeı;isı ~ 

57 numarada 12 oda.hı i 
·r~' dııı yağlı boya, elektı .ı 

ha vagazını tatlı suyu lı0 ~ 
1500 arım bağçeli bir k0

" 

acele ~atıhktır. 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: ısss 

Tamanı(!n tediye edilırıiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: istanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

-ııılı 
Galata, İstanbul, izmir, Saıfl:t 

Adana, Mersin 

Vunanistan'daki şubeleri= 
Atina, Selanik,Kavala 



Mneet, bir 
,. lufa ..... 

mak için ıahne7e ablmııb. 
Cennet, kılınçlana ı6faele· 
rl albndadır, dl7orlar, bu 
cenneti bulmak tfla cl6lt 
tarafa 1aldan1orl.-rda. Haki· 

-~--..-

(8irinoi_,f.,JmJ..,,,} 1 ukı.tl ~ alt 
Hak- lttanw Spordu nuıf ..... dalllllnde' intikal 

ıc...ı Halim leJdl. etmlttf • ,...... ulapn 
Taiımlar OJUD& batla· - icap 
.... .. .... .. ... edene - ..,....... Zeld71 

retle 1• ............... ~ne tullilak " ~ ,.,.. 
Fenerbahçe .... 1t ..,_ ,. ....... 

.R.,.ı C..aı .._t ....... k ıtbı dlrtltt m•t· 
!ip, Nlrast, Ala, Saclı, len 1a~ teklnmt
Flkret. Zeki, M...ner, ş.. 70fi'1 • 
hu, ...... lill ...... :, 

Galatasaray muhaclmlerlllia mlDı.tt 
A -.lüyette Ulu bir 

Burha, ..,a11au ,111-.191 
Nihat, Şakir, Memet, K. 
Faftlld Ul•I, Mltat, Lattf, 

Mutat tekle nuaran 7e-
slne fedalldelik, Fener 
takımında lnayt OJD•J•n 
F•kreun haf hatbna alınmıı 
ft Galatuar&Jcla ile lra· 
leci UIYbala merku mu· 
clmlJie 'M Mltadm ela 10l 
iç me.tdlne pçlrllmetl ıd • 

Mehcledm ftlharn Fener 
•atları bitin canhhfa de 
ltLt••lebafladı. 

San llmertll OJUDCJJla.,., 
na aetlceJi mutlaka kmn· 
mak için canla bqla çalı,. 
tıkları ı&r&lflrordu • 

Defanı hatbnda ffbet 
hartkalar 7aratıyor Ye 

RebU ~in .,.._.,an •ır 
hail teeldl edtyordg. 

Buna mukabil, Allettln, 
Galata1aray forvert hattı 

Eener miidafauınm çok ıu· 
urlu bir OJ11•• karpaada 
adeta felce ulramıt kdtl ldl. 

Ne L Malam-. ae Ke-

alam ka7d.ıtlclL Bu atak
Jar, p pik ..-ı ıer tatua 

enerlderla ...... a• 
ı.aı.aıe bertaraf edlWI Ye 
Yahutta basen Sadi Beyin 
topu elle tlatarak akı m 
h1Z1111 keame~ ,hainden 
duçan akamet oldu. 

bdnd deue1• tiaflanıl
abiı .... ., kaleci AYD1 J• 

;ıiae N•tı "-"""• 
Ulyt .......... OJDU• 
7ord11. p.._.,. ,... 
la batla çahfİIİIP bafladı. 
Ba IQfetle .,, ~· 
çok ç&tııan anUllNftlder 
ddnol hafta,.. aıll•cett 
hakkmda betlenea de 
ı&lmGtolda. 

Arbk •\dıa!Jl lltadeo: 
{dm boml ...., ) tmapoau. 
ile (ı a ! ra 1 ra 1) clrGltltll· 
aln tuduiu bir dene ıel· 
m1fU. Bu h&zht liikit ela 
,a.terlycırdu kt, itler iyi ıll· 
IDfJor r 

Nlba7et fenetln çok faik 
........ ...Ml!llta 

erçl, hu ma.Met ancak 
netlce7l 1-2 atbl bir farkla 
yine Fener lehine ·bitirecek 
deiiflkllle aalme olacak 
--.. uda. 

1 

.............. 191 ..... 

..... .._. Al-enlar I• pa. 

...cı.a_,.....,._ 

fala •bn ·••••ıktMırlar. 
Gı• n~paa .. . ..... ,:: 
,. ... .,... .. kl,11-
mld alapk bir YUIJ•te ........ 



Sahife 6 

Sahife 6 

Deniz itilafı 
Londra, 19 ( A. A ) -

İngiliz • Fransız ve İtalyan 
bahriye mütahassısları ilk 
içtimalarını bugün hariciye 
nezaretinde akdetmişlerdir. 

Mutahassıs1arın mesaisi ih· 
timal birçok günler devam 
edecektir. 

Müzakerata ait mufassal 
hiçbir haber neıro!unmıya· 

caktır. 

Joliet isyanı 
Joliet, 19 ( A.A ) - Bir 

heyecan havası t smekte olan 
kadınlar tevkifhanesine bir 
adet gözya şı döktürücü gaz 
bombası gönderilmiştir. Tev· 
kifbane müdiresi kadınlaı ın 

sinirlerine dokunduğundan 

dolayı erkek gardiyan gön· 
derilmemesini talep etmiıtir. 

Banka çeklerine ait 
kanunlar 

Cenevre, 19 ( A.A ) -
Avrupa memlt:ketleri a ra · 
sında t ea ti ed ilen çeklere 
ait kanunLu ın tevhit edil
mesi ve yeknesaklaıtırılması 

hakkında tetkikat icrasına 
memur konferansa ittirak 

etmi§ olan 26 devletten 20· 
isinin murahhasları, çeklere 
ait kanunların yeknesaklaı· 

tırılmasına müteaa lik olan 
ve bu suretle çekler ve 
çeklere ilsak olunan pulla r 
yüzünden zuhur eden ihti
lafi ha l vt fasleden muka
velenameleri imzalamıılardır. 

Yeni arazi keşfi 
Hubart (Tnsmanya) , 19 

(A. A.) - Kömür fık da· 
nından , .f" motöı lednin bo· 
zuk'uğu . 1dan dc!a:yı "Dis· 
covery,, ismir.deL i k utup 
gemisi bu r..ıda k it1 mı-; olan 

Sir Duglas Mavson yani l•iır" 

t ak•m Rrazi ke, fetmiı ol

duğuo •J söylemiştir. Heye i 
aef, riye, son ziya ret inden 
bea·i cenubi kutbun havalii 
miknatisinin Şimali garh i

YE- doğru 100 mil >lerlemif 
olduğunu ~ııiişabede eyle· 
mit bulunduğu ıu bildir· 
miştir. 

Avusturya sefiri 
İstanb~l, 19 - (A,A.) -

31 K. Evvel 1930 tarihinde 
büyük bir kaza geçirmiş olan 
Avust·ttya sefiri M. Kral'ın 
şımdi neka het halinde bulun
duğu memnuniye tle haber 
alınmııtır. Malum olduğu Ü· 

zere mumaileyhe Ankara 
ha3tahanesinde yara ve bere· 
lerinin icap ettird ıği tedavi 
ve ihtima mlar yapılmakta· 

' dır. Hasla muhtelif ihtilat· 
lan atlattıktan sonra t imdi 
sıhhi vaziyeti memnuniyet· 
bahş bir t ekil almııtır. Maa· 
mafih sefir d ah a bir müddet 
hastahanede kalacaktır. 

Belçika kabinesine 
itimat 

BrukselJes, 19 ( A.A ) -
Memurin maaşlarının yüzde 
6 nisbetinde tenkisine dair 
müzakeratın hitamında me b· 
usan meclisi 77 reye karıı 

90 rey ile hükumete itima t 
beyan etmiıtir . 

Meksikada bir komü
nist nümayişi 

Jalapa,19(A.A)- Bir so· 
kak nümayifini müteakip 
komünistlerle polis arasında 
vukua gelen müsademede bir 
komünist ölmüş, iki komü
niııt te yaralanmııtar. 

V & DTa.t 

YARIN 

TiYA TRO SİNEMA: 

Pangaltı sinemasında 
Bu gece 

Komik D. İsmail Ef. tem· 
sili M. Anastas 6 kişılik 
varyete hey' eti (Kasımpaıalı 
Pembe H .) vodvil 3 P. 
Turıucu koverettosu , dans· 

Raks, bale şante her yer 
40 kuruş. 

• Bu akşam Beşiktaş Park 
sinemasında üç meıhur san' 
atkar bir sahnede komik 

Naşit, komik Fahri, komik 

Şevki beyler karşı karşıya 

Bir gecede iki piyes 
Asri mürebbiye: Taklitli 

piyes 3 ;>erde yehucli dok· 

torun metresi: Taklit li ko· 

medi 1 perde varyete dans 
ve saire. 

Dr. A hmet ikbal 
66 Ankara caddesi 66 

Cihan kütüphanesi üstünde 

Perşembe günleri sabahtan 
öğleye kadar meccanen 

Çocuk hastant'si ku lak, bot;az, 
buru:ı ınütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oi lu Mektep sokak l 

Telefon B. O. 2496 __ ; _______ , 
Çoruk hastalıklnrı mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep soka!< 

Telefon : B. O. 2496 
w ....... mm .............. . 

Haydar Rıfat beyin eserle~inden 
Ayni haklar Iki lia 
Miras meseleleri Bir 1) 

Şerhli borçlar kanunu » ı> 

(İKBAL) kitaph'3nesinde 

Dokto r -•• 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi · 
ye ve zühreviye Cemiye· 
ti azasından Beyoğlu Ağa· 
cami kartı nrasmda 133 
No. ög leden sonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 
..... 191111 ............. . 

''\dPP'Rt UDHi;@"., 

Doktor 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehaa 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar h ta 

kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N. 43 

Telefon ı stanbul 3899 
iaı ................... . 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

o@)eo(@ecı@)oo@oo(@oo(@)eo@oe(@o·o~@oe(@oe@)tıa~o(@o~oo@)oo(@)s 

® UGUR EV/ @ 

~ NURi - DANİYAL @ 
~ @ 

o Bilcümle D evair ve müessesatı resmiye ve hususi· 
Cf yede, Mali, İdari, hukuki işleri, Emlak sahiplerinin 

i emlaklerini idare etmek, İfraz, Ferağ, İntikal, l~r~z: !0 

İstikraz, Alım ve satım ve her nevi muamele takıbını @ 

deruhte ederler. @ 
g T t:lefon Be) o ~ ıu 4515 Galata, Eski gürr rük Caddesi Uğur Han No. 2 ~ 

~.,@oo@oe~•o@)oo@oo@)oo@)o~~oo(@)oo(@)s.@eo®)G3®)<'~ 

Afyon Karahisar . 
Vilayetinden: 

(7370) Hra bedeli keşfili G azi Hazretlerinin heyke li için 
alınan arı;amn etrafına yapılacak duvarın 26 • 3 · 931 Per· 
şembe g ünü saat on dörtte kapalı zarf üsulile ihalesi icra 
kılınacağı ilan olunur. 

* * (1884) lira bedeli keşifli Vali Konağı arsası duvarı in§a· 
atı 26-3·931 tarihine mbsadif Perıembe gününü saat 
on dörtte iha lesi icra kılınacağı ilan olunur. 

o@)oo@)oa(@eo(®oo@oo@oo@ce@oo@)c9fı@)oo@)eo@)e:ı@~<1o@)eo@eeı@e 

<Wı@ Koşunuz! ~ 
@ ® 
@ Koşunuz! 
~ Koşunuz! 

ı 
ı 

İzmir terzihanesi Peıin ve 
ve çok ucuz fiatlarla her nevi 
Frak ve Simokin, caket 

ve 

veresiye muamelaatla 
kostümier, pardüsüler, 

Hanımlar icin: , 
En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 

imal ede r. 

~ ~ 
Ankara da 

OTEL T AŞHAN PALAS ' 
KALORiFER - BANYO 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

R[STOHAN KARPi~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Oda larınızı telgrafla angaje 

........ =-................. .a!Rllllllll8 .. mB:. ... 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
Jhtiyat akçesi 580,0QO,OOO Liret 

Merkezi dare: MILANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, İsvıçre , Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cernahiri ~1üttehidesi, 
Brezilya, Şili , Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İST AN BUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENT ALAR: 

istanbul'da : Alalemciyan hanında Telef. 282 1. Beyoğfonda: 
lstık l al caddesi Telef._ 1046-. Kambiyo dairesi Borsada Telef. I7Jl8 

IZMIRDE ŞUBE 

cmma...az:aa~'JD:!~ma....amra:~,..ıCD4'DillailiBll.:JI 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi ı~aresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şabeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : Frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2·3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 
«Mukden = Bilcümle Banka Muamelatı = 

Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 
sandığı-M kO.katı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahviıat alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emt;a üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 

muhafazası vesaire. 

..... E&YF ... E .. D~r•••~rt--3BP•C .... 7~ ............... m .. · ...... . 

'R'i 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

İstanbul şubesinin müceddeden küşat o 
dairesinde bodrum katına mükemme 
miizeyyen kas~lar vazolunmuştur. F 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aşirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karşısındaki bankaya müracaatları lazımdır. =• ı zn w ----111•m11wım111 

n 

.......... ı .. lll:ılRM• ............................... 1111! 

Bahrisefit Felemenk 
~-55·~ Bankası wmwa-

İST ANBUL ŞUBESl 
ldaıre merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun scrl'l :ıresl : 25,000,000 FL. 
Tediye ed i lmiş sermayesi : 5,000,000 FL. 

İh tiyat akçesi : 3,250,000 FL. 
Galatadcı Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711 -5 
lstanbul tan şubesi : "Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemeci Han. Telefon : lst. 569 
Bilumum banka muame!M 

21 Mart 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

Üçüncü keşide llNisatl G 

1931 dedir. 
OPERA TÖR DOKTOR 

HALil S(ZAi 
BASUR MEMELERi ELEKTRi Klf n 
ve cerahi hastalıkları mutehassısı 

Divanyolu Dr. Eminpaşa soka~ , 
No. 20 

Mi +, 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
ıngiliz lirası 

L3f.\ \J'r1UL ACt::-.i f r\UÔI 

Telefon: İstanbul 3318 

BEVOÔLU DAİRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Serıedat ve poliça mukabi1i11J , 
muayyen vaddı veya hesabı cJ 
suretile ava.nsl.tr,poliça ve isk011 

tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin baş! 

şehirlerine ve memaliki ecnebi) l\ 

ye senedat, çek, itibar mektup!' t 

ve telgraf emirnameleri irsalii11 

(Hesabı cari)küşadı , senedat ,. 
k.y,netli eşya muhafazası, kllpO 
ahsilatı, Türkiye'ye ve mem:ılı 
ecnebiyeye keşide edilen polh 
ların tesviyesi, borsa muaıfl 
ıcrası, akçe bey' i ve şer ası, sJ 
bilcümle banka muamelitı, ~ 
l·can ı. 

• • ' f'i el il-• 
Doktor r 

Hafız Cemal ~ 
Dahili hastalık1B1 , 

teda vihanesi ~ 
Erkek, kadın ve çocıJ ır 

ların dahili (iç) baıtafı 
larını cumadan maad~ ı 
her gün (2·4) de Di'' ~ 

yolunda 118 numarah ~I 
susi kabinesinde tedıt' 
eder. 

lstanbu!: rMı A 

Dr. A. K'Urie1 
Cilt, frenği, f3cl ,ğuklu;!u ,,.e ·ı s 
ikti<lar muayerıe,elektirık 1edJ;~ " 

K~·~~~Kv~ 

Mart 
21 , 

Cumartest 

1931 
Adres : Saba h 

Babıali caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüccar 1 Öğle 
<6> terzi ve biçki mütehassısı: MUSTAFA SALiH ® I' __ --- mıı11t! 
o@to@e.o@eeı@o~<@eo<®oo@o~·~o(@)o~ee@eo@ee@ee\®o ~ MesB~;;:!~t;~ ftlı 


