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Devletleri Silih basında! 
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Alevler, Boğucu Gazlerle Yapılacak 
Avrupayı Baştanbaşa Mahvedecek! 

Avrupa 

Fransanın bu harp teşkilatının gayesi nedir? jGünüh Mue'lesi: 

Medeniyet, Bu Akla Sığmaz Muharebenin Tütün Meselesi 

Yerden, Gökten Kızıl 
Muharebenin Neticesi 

önüne Geçmek için Çare Bulamıyacak mı? ... 
Tutan inhisar Müdürl1. Behçet 
Beyin Pek Mühim Beyanatı 

• t• ' 50,000 kari gazete ıs ıyor • 

itizar: Yeni tef rikamızı yeni ma
kinemizde yeni harflerle neıretmek 

mecburiyetinde kaldık , 
Son defa, bir iki günlük bir teahhur 

Serbes Fırka 
Nicin Kapandı? 

' 
MUHARRiRi : BiR DiPLOMA T • 

1 - Se.-bes fırkayı, Fethi Bey mı 
Yaptı, lzmir halkımı yarattı ? d , 

2- Fethi Bey niçin msb'ııs ol ıı · 
3- Ya 1ııs N2li Beyin Serbes fır· 

4QYa hücunııınun aebebi ne itli ? 
f:~embeye Baılıyor! 

1 
lnhı.ar ldareıl, birkaç ıenedenberl harici ticaretle 

meM&al olmal" Tirk Uıtiln· 

~~~-~ 
leri lçla yeni mahteçler _, -- ':"":'P'~.,....------

-'"""~~.-llTl"lo ... :.~~A ~ '~~ < 
1' 

··~? ~ __ l"Tl....._. \ _) , .. 

.... _......._ \ S T ~M 

'· _. lcr 

~maia J baılada. Evveli, 
inbiıarıo;Jmamul llpralarmı 

1atmak için bayJlilrler tiHfı 

edilml,U.: Bu sene .ıiıe, bu 
baytltklert fabrikalara tahvil 
etmek uıutn terviç olunmala 
baıladı. 

Visıf Bey Hala 
Ankara24tYarın)-Yenl A k y k ı• v • • N • • ~,:':;:ay~:::,:;11tıkıık•·· n ara e pare ıgının ebcesı 

~~~;!! OlaraklsınetPş Kabinesi Tekrar 
olacalı be- T f• :.~;o~eodrll· as ıye 

Fırka kon· Ed•ı k areıioden so· 1 ece 
ora bu cihet 
daha IJI an• 
laıılacak tır. 

11 Yalnız reımt 
mebafil tara

- fmdan teyit 
rr.eb'uıu edilmemekte 

vasıf Bey beraber lı· 

met Paıanın yeni teıkll 
eclecell kabine de lzmtr 
mebuıu Vilıf Beyin Maarif 
Veklllifint deruhte edccefl 
rtva7et olunmaktadır. 

Ôperat6r Emin Bey 

Ankara, 24 (Yarın) -
Martın !onunda mOntehlbi 
aanl intihabatı yapılacaktır. 
Yeniden müracaat edenler 
araaanda ıu ilimler pze 
çarpıyor. 

Sabık lıtanbul Şehremini 
Emin. Sabık lıkln umumi 
mGdilrO Hacı Mshmet Anka· 
ra Gul enıtltOıG mOdOrO 

( lhoatnı 3 .tnc.ı Mllai/eJe) 

• 
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TENKI'I -ı 
--::KÖŞESİ 
Ekalliyet mektepleri 

YARIN 

• • 1 

Ş E H 1 R· H A B E R L E R 1 1 
IKUŞ s 

~· ... --- BAKIŞI 
imtihan 

Bidayette Lozan mua· 
hedeıile gayri müılim ekal-
liyetlere bahıedilen kukuk 
ile bizim milli hukukumuz 
ara11nda bir fark tebarüz 
ediyordu. Fakat kanunu me· 

Mısır'da l!.!!1..tlay Tacirleri Buhran lçinde ı Mubayaacılar 
Gümrük resmi Bunl~r Da Nı·hayet . Borsadanıikiyetettiler 

afır/af tı Muba:rı~cılarla boraa ida-

M11ır gümrük idareıi A k ' B• H t G •• d re heyeti arasında öte~en• 

Olsaydı 
Espride kuvvetli bir e ,. 

kadaıım vardır. Düaı kE-n· 
diıile konup konup Bablili 
yokuıunu çıkıyorduk. Karıı· 
elan namzetltii rivayet eclllcn 
bir gazeteci geliyordu. 

denin in memleketimizde 
kabul ve tatbiki ile ekalli· 
yetler, aile hukuku ve ah· 
kamı ıahıiye gibi farklı hu· 
kuklarından feragat ederek 
tamamile onlar da milli Türk 
kanunlarmı kabul etmiılerdlr. 

Binaenaleyh ekalliyetler hu· 
kuku tamamile bir vatandaılık 
hukukudur. Lozan muahe· 
deıin e zikredilen diler me
vat iıe himaye siıtemine 
istinat eden maddelerdir 
ki bu esasen bütün va· 
tandaılara babıedilen ta· 
bli haklar,Jan ibarettir. Bu 
cihetten ekalliyetler huku· 
ku diye farklı bir hukuk 
mefhumu biraz llfzldir. Yal· 
naz ekalliyetler tatil ıün • 
terinde mahkemelerde lıba· 
tı vücut etmekten veya her· 
hangi bir muamelel ka• 
nuniye terasından fstlnklf 
ettikleri "takdirde haklarının 
sakıt olnnyacatı eıaıı belki 
liberal bir eıua lıtlnat eden 
farklı bir mahiyet arzeder. 
Fakat bu fark da dini ve 
tarihi an'anelerden neı'et 
ettiği için zaruri addolunmuf" 
tur. O halde ekalliyetler Türk 
kanununa itaate mecbur ta· 
mamile Türk unsurudurlar. 

Bir de T eıkilab eaaıiye 
kanununun "88,, inci mad· 
deıi mucibince~ [Türkiye a· 
halfıine din ve ırk farkı ol· 
maksızın :vatandaılık itiba· 
rlle (Türk) itlik olunur. 

Türkiye de veya hariçte 
btr Türk babanın ıulbünden 
doğan veyahut Türkiyede mü· 
temekkin bir ecnebi babanm 
sulbünden Türkiyede doğup 
memleket dahilinde ikamet 
ve sinni rüıte vf\ıulünde res
men Türklüğü ihtiyar eden 
veyahut vatandaıhk kanu· 
nu mucibice iTürklüie kabul 
olunan herkeı Türktür. Türk· 
lük ııfatı kanunen muayyen 
olan ahvalde izaa edilir.) Fık
raları Türk tabiiyetinde bulu· 
nan ekalliyetlerin din ve ırk 
farkı gözetilmiyerek Türk ol· 
dukları gene büyük bir haki· 
kati ifade eder. O halde naıd 
oluyor da kanunen Türk 
olan ekalliyetler mekteple· 
rinin kapıları üzerine (Rum 
mektebi, Ermeni mektebi, 
Yehudi mektebi .. ) diye ta· 
belalar asıyorlar. Niçin bun· 

hariçten gelen maddelere n ara ya ır eye on e- beri devaro eden ihUlaf 
yeniden ağır gümr6k reımi 1 • J f • ti k D •• •• had bir te~l almııllr. Mu-
koymuıtur. Bu cümleden rıyor ar 13 ar ÇO UŞUyOr bayaacılar ıatıılar ve Ana· 

olarak, peynirin 100 kilo· Buğday tacirleri hükti- salar muhtelif rekolteler doludaki mahıul hakkında 
1,SOOkuru sebzenin 100 kilo- mete müracaata Karar ver· hakkında cetveller neıre- borsanın muntazam ve kat'i 
ıundan 0,200 taze üzümden mitlerdir. Müracaatın sebebi der. Bizdt~ ne kadar mal bir istatistik tutmamaımı 
0•250; haladan 4,500 : porta· içinde bulunc. ukları buhran· çlktığma dair resmi bir lktısat vekaletine tiki.yet 
kaldan 0,250; kavundan 0,150 d ç k 1 d k A etmeie karar vermtılerdir, 
lngiliz lirası alınacaktır. ır. ün ü ıon gün er e rapor yo tur. yni zaman· 

buğday :fıatlan mütemadi- da borsalar da bu itle met· 200 amele 
ŞişJide yen düımektedir. Halbuki gul değildir. Bu vaziyet 

Bir likör fabrikası bunların ellerinde at.ok mal kar111ında ihtiyacı hesap e· 

Yapbnldı kalmııtır. derek hesap yapmağa im· 
Bufday fiatlanndaki düt- kin yoktur. 

Müıkürat idaresinin Ştı· 
lide yaptırdığı likör fabrikası 
bitmiıtır. Fabrikanın tecrü· 
heleri eyi netice vermittfr. 

Ampülleri satarken 
yakalandı 

Dftn ıaat 16 da Panıal· 
tada icacltye ıokafında o· 
turan Bedroı Nobar elekt· 
nql Haaaonyok Efendinin 
10 adet ampGllnü sat· 
makta iken yakalanm11tır. 

lar mahallt iılmlerlle mek·~ 
teplerlnin dereceılnl btJ .. 
diren tabelllar aımıyor· 

lar da Tiirklükten ayrı 

kendilerine b f r e r lılm 
takıyorlar. Bu mekteplerin 
r-'smi mekteplerir.ıizden din 
ve lisan itibarile ayrıldıklan 
iddia edilirae bu noktainazar 
cumhuriyet eıaalarına istinat 
etmeyen çürük bir nazaTi· 
yedir. Çünkü bu mekteı>ler, 
bir kere dini mektep deiil· 
dtr. 

Eğer bu mektepler dini 
mektep iseler o halde ekalli· 
yetler mekteplerinin isimle· 
rini dinlerine izafeten teıbit 
etselerdi hakikati daha iyi 
ifade etmiı olurlardı. Fakat 
Türk tabiiyetinde bulunup ta 
yabancı isimler taıımağa hiç 
bir zaman hakları yoktur. 

Dini lı ürriyet hiçbir za· 
man vatandaıbk hukukunu 
ihlal edemez. Esaıen dini 
ayrı olan ve Türk tabiiyetin· 
de bulunan~ bütün vadaılar 
Türktür. Binaenaleyh ekalli· 
yet mektepleri Tarkl6kten 
gayri nasıl batka bir millet 
ismini taııyabilirler. 

Ekalliyet mekteplerinde 
liıan farkı vardır denllirıe bu
nu da kabul edemeyiz. Çün· 

künlük ticaret aleminde mü· Anadoluda maim az ol· 
bim bir hadise olarak te- duğu söyleniyor. Bunu tıiten 
lakkl ecltliyor. t6ccar ıtokl yapıyor. Derken 

Mubayaacılar birliği relıi Samıundan bir yığın mal 
NurlB.bu buhran hakkında geldifl zaınan stok yapanlar 
ıunları ıöylilyor: ziyan ediyorlar. Anadoluda 

- Memleketimizde ne ne kadar mal var, daha ne 
buiday ektlilJr ne miktarı kadar ıelecek bunu bilmf· 
fıtlhllk edtltr? Elimizde bu· yoruz. Bu vaziyet k&1'1111nda 
na dair bir istatlıttk yok· lktıaat veklleUnin, borsaların 
tur. Halbuki her memle- Ulccarı tenvir etmeal l&zım· 
kette ziraat nezareti, bor· dır. 

kil ekalliyet mekteplerinde hudi olarak muhayyel olduk· 
TOrkçe tedriıat kanunen larını ıörürüz. 
mecburi tubllarak daha ciddi Bir kerre muaevilik ve hı· 
takip olunmaktadır. Binaen• riıUyanlık dini bir tefrikUr. 
aleyh ilik eıaılara iıtina· Bu ne millet ve ne de mil· 

llyetUr. Din mefbumile millet 
den aari program dahilinde 

ve milliyet mefhumları bat
tedriıat yapan bu mektep- ka baıka ıeylerdir. Saniyen: 
ler TGrk kültürünO tapyan Tirk tabiiyetind, bulunan 
Türk mektepleri detti de ekalltyetlerln ~llly.U de 
nedir? ancak TOrk olabilir, ba._, 

Bunlar fark olarak kabul bir millut iuni tapıpauq_a 
olunsa bile Teıkilitı eıaalye kanunen lmkln yoktur. ~ 
kanununun ıarlh maddeli halde Rum, Ermeni, Yahudi 
karımnda akan ıular dQl'Ur. diye T6rkltikten pyrl lalm-
Fakat ne yazık ki Teıkilltı lerl kaydetmekt. mazinin 

fena itiyatlarına hail eıir 
esasiye kanununun bu mad· olmak ve milli benlljimizi 
desi tesirini kaybetmiıUr. Din h41i. idrak etmemekten miite 
ve ark farkı gözetilerek Türki· velltt bir kuıurdur. 
ye ahalisinin bir kısmına Naııl ki meırutiyete kadar 
baıka baıka millet iıimleri batta meırutiyette dahil oldu
veriliyor. • - ğu halde bile paralarımızm 

Nüfus kagıtlarında tabliye· üzeride milliyetimize kement 
ti Türk olan ekalliyetlerin atan Koıtantaniye )Afzınm 
mektepleri yabancı millet vehametini ne kadar geç id· 
isimleri taııyor. rak ettikse bu günde bu vazi· 

Acaba bu · fahft hatanın yet kar1111nda ayna mev· 
menıesi neresidir? Bu nok· kide bulunuyoruz, içimizde 
tayı da tetkik edersek doi· ecnebilerden baıka yabancı 
rudan doğruya mahalle mu• bir millet yoktur. 
htarile nüfus dairelerinde ol· Kanunun sarahati kar· 
duğunu anlarız. Zira ekal· punda buna iman edelim. 
liyetlerln n6fuı klgıtlarmı Liktfen milli vahdet namına 
gözden geçiriraek nüfus kA· bu fikrin intiıannı milli ben· 
gıtlannın millet haneıi hizaıı lijinizde11 bekler, bllveıile 
na ya haritiyan veya müıevt hürmetlerimi sunarım efen· 
olarak veya rum, ermeni, ye· dim. Muallim lbrohim 

Balya şirketi yerıiden 
alacak 

Bal1a Karaaydın maden 
ıirketi faaliyetini tahdit et· 
mittir. Bu sırada, ameleıin· 

den 400 taneıine de yol ver· 
mitti. Şirket son günlerde 
iki izabe fırını yaptırmııtır. 

Son ~manda itini ıentılet· 
mele karar veren firket, 
çıkardıtı ameleden~ 200 ta· 
neıiol yeniden iıUhdam ede
cektir. · 

Bir izah 
Efendim, 

Busünkü aktun ıazetele
rinde ticarethaaemla azaun
dan Mustafa Snleyı.nanoviç 
Beyin vaziyeti UcariJe&in fe. 
nalılı baıebile intihara tefeb
büı ettiii yaaılmııbr. Muıta· 
fa Bey intihara te,ebbüt et
memlftlr. Evvelce geçircllti 
rabattızlıjın neUcni olarak 
bet aenedeaberl uyku için 
almakta bulundufu ilacın 
fazla miktarda alınma11adan 
IQltevellit seçici bir rahat• 
ıızlık dolaylaile tahtı tedavi· 
ye alınmııbr. Ticarethanemiz 
vaziyetinde dahi bir fenabk 
mt!vcut deiildlrr Keyfiyetin 
muhterem gazetenizle tavzi· 
ben neırini reca eyleriz Efen
dim. 

M. ~üleymanoUİf ue Şür. 
Ticarethanesi 

Otomobil 65 yaşında 
birine çarph 

Dün aaat 8 de Saraçhane 
bapndan Beyazıt cihetine 
giden ıöför Avnlnin idar~ 
ıindekl 1349 numarala oto
mobil 65 yaılarında tütüc;ü 
Selime çarparak yaraLanme.· 
ıına sebebiyet vermif ve 
tedavi için haatahaneye 
kaldırılmııtır .. 

1 (Yarın) ın Halk Diplomatı Karagöz Gazcılar, Kasaplar ve 

(. c 
_( '' ~ 
ıx-

Arkadaıım, müdürün hu .. 
zuruna giren bir kalem 
efendiıi ihtiramı takındı, 

önünü ilikledi, ellerini i!«; · 
beginin üzerine bağlı.dı ve 

yerden kandilli bir tena<f".Jt• 
nah çakarak bu müstakbel 
meb'uıu ıHıli.mladı: 

- Allah ömürler venin 
beyefendimiz. 

- DGnden IMaarm iyiıl· 
niz inıallah • 

- Hbaayenfzc qıuhta • 
cım efendim. 

Yılıt1k bir dilenci gibi 
mütemadiyen '6yleniyordn. 
Bu alay kokan nauha verey l 
içümlz de kahka~ıalarımıala 
tam ... ladık. ffat:ti ben c • , .. 
h• ileri giduek meb'uıı 
ıaamzetlerinin imtihana tilıl 
tutulacaklarını ı6yledtm. 

Muhatabımc..: da pkacı· 
dır.f 

lp_ttdal telaadetaamem 
var, dedL .. 

... 
Merak l»u ya, hekikaten 

meb'ualuk imtihanla ohaycla 
ac-.ba kaç kiti muvalfok 
olurdu? 

Namaet llatealncleld tf\ • 
nı .. ım almalara, pzümUu 
önlnde tö1le bir Nlllli IE\:I~ 
yapbrchm, kendimi de 0 .1111 .. 

rın araıına karqtuıı1oruna ela 
içbnt.clt- umf •eçeçeie ıı~k 
az teıa.·~üf edJJol'um. 

BÜRHANETTIN .4.J,/ 
... ... 1 ••••• ~~ .. u • ..,... ~• ;;..& ....... 

Rakılar 
Fiatlar yeniden 

değişec•''' 
Müskürat inhisar idarı ıl 

bir hazirandan itibaren ru· 
kıların fiatlannı değiıtirc•!<ıJ'• 
tir. Yeni fiatlar ıöyle ol.a· 
caktır. 

50 dereceli feykallde r · 
kılar 300, 47 dereceli alf~ · 
yiillll rakılar 250, 45 deM ~' 
ala rakılar 200 ve 43 d..sr.J 
celi birinci nevi ,,,kılar ıı.'' 
kuruıa aatılacakbr. ~-t 

Bu ıuretle evvelce .. ..-
makta olan 225 ve 160 lrıt",. 
rufluk rakılar kalkmıı bul.., 
maktadır. 

Lokantacıi;; J 

' Karagöz - Ey Kara Eftim oğlu gazın 1 
cia hilesi mi bulundu? Gazın içine ıu mu, 
kolza mı ne karıııyor ki köylünün ga~ 
lambalarında ııık kal.nadı. 

Kara Eftim oğlu - Yanhıın var Kara· 
ıöz. Ben kJm, kolza kim... lıtandart, Neft 
Stndikat, Atual Romen şirketleri kolzah 
gazları etiketle satıyorlar. YGzde yetmtıi 
kolza olan gazda ııık mı bulunur, htç? 

Karagöz - Bu aene kuzular bol, köylü 1 
hayvan satmaktan bqka I;tr teY yapmıyor. 
Bn et fiatleri niçin inmiyor, Eiinli dayı? 

Kaıap - Naııl bııin Karagöz. Nakliye, 
okturova, boraa, zephiye, buzhane, bayta· 
riJe, pay mahalli, ahır, hava, ıu gibi ver· 
ıi1er olduktan aonra ffat mı dflter, hiç ... 

Karagöz - l ~ Gu10n miclem rahatıız 1 
Halep 7afından bir çorban var mı? •• 

Garaon - Karagöz baıkaıı olsa idt 
nr der Margarinli çorbayı yuttururdum. 
Sana hakiketi tayleyeyim; lokanta da 
ballı yafdan çorba. kıvırolktan köfte, 
kuzudan dolma, tereyafınd.,. ptllv, Tat 
delenden ıu arayanlar ybde 99 aldanırlar. 

Karagöz - Beleclfye reiılmiz e:;f 
dlmtz fÖJle bir bekbhk ~~ 
lokanta&.,. muhtaç olsamz, &Jl•..,..Jf 
belediye relaliiinden vaz ıeçeratıail
kat., ıu •.U.k cleı4lı. boias 
bir çare bulmanız için Mr k61l•.~r~ 
im ldlcDk ...., mı olmamz ,., 
lülml1.....t Yalııus .. • attall 
maiz ne de b\l hAJk ~ı. b,..,J_. 
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Arslanlı Kız 

Kadaatro Heyetleri 

Son Günler rle Çok 
Müşkülata Uğruyor Gina Manes ve Gabriyel Almanya-Fransamaçı 

G a b r i y a 'n ı n Ş a he seri Almanların kendi kendilerine 

Arslanlı kız filminden 
bir sahne 

Pek büyük ihtimamla vaz'ı 
sahne edilen ve mevzuunda 
olduğu gibi vücude getiril· 
mesi de çok faciavi olan 
bu fllm bir defa daha iıbat 
edecektir ki film "çevirmek,, 
müme11iller için daim tehllk& 
den arf olmayıpbunJar bazı 
defa gösterdikleri kudret 
kadar da cesaret gösterme· 
ğe mecburdurlar. 

Seyyar bir cambazhana 

Glorya' da 1 yaptığı gol mağlubiyetlerine 
kahpe,, dir. Kanında fasik b l1-1. 
bir aık cevlin etmektedir. se ep o au 
Rabbas hırs ve arzunun kal· Fransa • Aln1anya futbol yaptığı tezahürat kulakla· 

bini kemirdiğini hissediyor· İıte 1 maçının neticesini kısaca nna işlE!miyor bile... Çünkü 
oğlu bu m1,th!ş mahlukun aıtki haber vermiştik, karilerlmize 40 bin Fraıısız seyirci kendi· 

olm.11.,tur. Mam&fih bu, kızı vadetmiı olduğumuz tafıi· lerini mütemadiyen teıvik 
Piyetroya yaltaklanmaktan latı bugün veriyoruz: ediyor! 
menedememektedir. Piyetro Harbiumumiden beri ilk İkinci devrede Franıızlar, 
onur. hu cilvelerine ademi defa yapılan bu beynelmi· Alman takımının oyun tar-
tene·!Zülle mukabele ediyor. Jel temaa, Fransa ve alman· zına artık alıımııla•·dır. 

Facıa baı gösteriyor. Leo yada görülmemiı bir alaka Kendi statlarında oynadık· 
intihara teıebbüs ediyor. nyandırmııtır. Müsabaka gü- farı cihetle, alııık oldukları 
Rabbas, Rozitaya, temayü• nü Almanyadan Fransaya sahada kofayca faaliyet ıe-
lüne layik ıahıe olduğunu müteveccihen yirmiyi mü· bekelerini tesis ediyorlar. 
fsbat için, onunla beraber tecaviz. tren tahrik edilmiıti. Defans mütemadiyen defe-
henüz terbiye edilmemiı iki Miktarı onbeı bini bulan diyor, top Fransız forverdi· 
arslanı ahaliye iraeye karar Alman seyirciler, hatta stad- nin ayağında örümcek ağına 
veriyor. yomun biletini bile evvelden dütmüı bir tinek gibi Fran· 

Ve klfeste iki ar1lanla tedarik etmlt olmalarına ıız oyuncuıunun birinden 
mücadele eden Rabbaı a· rafmen bunlardan bir kıımı diferine koıuyor ve Alman· 
ralanlardan biri tarafından mGaabaka günü yer bula- larda bu hakim rejim kar· 

Yere seriliyor, Rozitada hii· mam11 ve Colombe stadının tıaın da ancak kalelerini 
kurtarmak endtıeaine ıap-cuma maruz kalmak Qze· anünde nettceye inttzar et· 
!anıyorlar. Bu suretle geçen re bulunuyor. Plyetro im· mtıtir. 
uzun ve heyecanlı daktlar· dallarına tltılarak arslanları Futbol meydanında her 
dan sonra nihayet maç mutavaata mecbur ediyor. hangi bir vak'anın öniinG 
bitiyor ve Almanlar kendi Haves ve g(izellik te'nts almak için polis, jandarma 

ld ayaklarile kendi kalelerine olunuyorla P. Fakat, .,Gazel ve askeri kuvvetler evve en 
ıoktukları bir tek gol yü-ka hpe,, olunmuyor ve feli.· bütün tertibatı almıı bulu· 
zünden mailuben sahayı ket getJ.rdig"'i cambazhaneden nuyorlardı. Pariıe akın eden 
terkediyorlar. 

uzuklaıayor. on bet bin Almandan O akıam bütün Paris 
Ahalinin bu filmi hara· ancak on bia kadarı statta neı' e içinde çalkanıyor ve 

retle ve bütün samimi ruh· 'yer bulabildiği cihetle, bun· harbi umumi esnasında ka· 
ıarile alkıılayacaklarına ıOp· lar da tamamen ayrı bir trl· zanılmıf mühim aıkerl zafer· 
he olmamakla beraber, Heves bünde toplanmıılardır. lerin Fransız payitahtında 
ve Güz~llikle birlikte kafes Müsabaka saati geldifi uyandırdıiı ıevk ve ıetareti 
içinde çok tehlikeli sahneler zaman koskoca sitadyomda hatırlatan bir umumi sürur 
oynanan ve hakiki bir ce· atmıı bin seyircinin mevcu· içinde Franıız millt takımı· 

sahibi olan Rabbas "Nibi,.den 
"Heves,. ve "Güzellik,. is
minde iki arslan satın alıyor. 
Aynı zamanda Marsilyalı 

bir çiçekçi ve vahıi bir 
güze1likte garip bir kız olan 
Rozitayı angaje ediyor. Bu 
kızı hayvanatı vahıiye mü
rebbiyesi yapmak istemek· 
tedir. Bu suretle o zamana 
kadar çok sakin olan cam· 
bazhaneye bir ihtilaf sok· 

ıaret ve teyakkuz· gösteren diyeti teıbit edilmittir. aı· nın kaza,...dıiı zafer tes'it 
ı Gina Maneı ve Gabriel keri muzikımın çaldığı Al· ediliyor. 

Gabrio için bu alkıılar çok man ve Fransız milli marı· Almanların kendiliklerin· 
muı oluyor. 

Çünkü Rozita, cümlenin 
bütün manasile bir "Güzel 

azdır. ve cidden bundanl lannı bu muazzam seyirci den yaptıfı golle Fran11z ga· 
fazlasına liyakat kesbetmir kütlesi tarafından ayakta libiyetini hazırlamaları Fran· 
lerdir. dinlenllmil, nutuk iradı gibi 'la takımının zaferini hu· 

______ ,.. . .......,.~------- mutat merasimin icrasından sufa uğratacak kadar mü-

Gı·na Mane 8 sonra müsabakaya baılan· him bir sebep ise de Fransız· Sinema dediko-1 
duları... 1 

Bir fransız şirketi tarafın· 
dan çevrilmekte olan (Sarı 
Sıçan) filmi bitmek üzere· 
d ir. Bu film bir operettir. 

* Aynı şirket (T eodor Y o· 
ruldu!) namında bir komedi 
hazırlamaktadır. 

• 
Meıhur sinema artistlerin· 

den Richard wallace, Pa· 
ramaount ile olan mukave· 
Ienamesini tecdit eylemittir. 

* Am ... rika sansörü (Kira· 
lık kadınlar) ismindeki fil· 
min bu nam altında gösie· 
ilmesini meney!ediklerin

den filme (Avutulmuş ka· 
dınlar) ismi verilmiıtir. 

• 
Meıhur artis: Mary Pikford 
(Lucrece Borgia) filmini çe· 
vfrmeğe h.tzırlanmaktadır .. 

>f 

İtalya'da (Societa Ge
nerali Cinamatografica) na· 
romda büyük bir sinema 
Sirketi teessüs etmiştir. Bu 
Şirket, yeni keıfedilen bir 
tarzda renkli filmler çevi· 
recektir. 

Kanunuııani 1931 tarJ· 
hinde. Almanyadaki sesli 
sinemfıların miktarı 1904 e 
baliğ olmuıtur. 

Almanyada mevcut si
neınala ·a gö;,-e sesli sinema· 

Gina Manes'ın çok ıaya· 
nı dikkat bir ıurette vücude 
getirdiii "Aralalı Kız,, fil. 
minde bir çok aahnelerin, 
bilha1ıaGar~il Gabrio'nun iki 
müthit araalanın hücumuna 
maruz kaldığı canbazhane 
~ahnesinin mükemmeliyeti 
nazarı dikkati celbetm~k
tedir. Bu sahnelerdeki gerek 
fotoirafiler VE: gerek sesle
rin tarzı zaptı pek mükem· 
meldir. Vazıı sahne Mösyö 
Marco Gastyne bu mübey· 
yiç sahneyi fevkalade bir 
tarzda ve bütün kudretfle 
zapta muvaffak olduğundan 
dolayı cidden §&yanı tebriktir. 

Vazıı sahne bu sahneyi 
kolay bir ıurette zaptedebi· 
lirken büyük feda karlık göı· 
tererek dehıet içinde kalan 
halkın gözü önünde insanın 
arslanla mücadelesini haki· 
kate tamflmen mutabık zap· 
ta muvaffak olmuıtur. Ses· 
ler tesimlerin kudretini bir 
kat daha yükseltm~f,tedir. 

Bu hatta en mükemmel 
Amerika filtmleriui bile ge· 
çen teknikin en büyük bir 
nümuoesidir. 

ların yüzdeliği 

Seyirci noktai 
ise °/o 52 tir. 

• 

°!o 36 dır. 
naıarlndan 

Pek yakında, Pariste 
"Paris ttlm,, namında yevmi 
bir sinema gazeteıi neıredi· 
lecektir. 

lar bu gol sayılmasa bile mııtır. 

Birinci devrenin ilk ylr· kendi takımlarının hlkim 
mi dakikası zarfında Alman· bir ıurette oynamaları iti· 

barile tefevvükunu lıbat 
lar oyun üzerinde blkim ettlğtnl ilan etmektedirler. 
bir rejim tesis P.etmit bulu- Fakat, kırk beı bin seyirci-
nuyorlardı. Fakat~bu sırada nin mukabil tezabürab kar· 
vukubuian bir hadise Alman tısında oyunun heman ba· 
takımını bu hakimiyetine tında Almanların kendilik-
veda ettiren ıinirlilıte ve )erinden gol yapmalarının 
heyecana sevketmfıUr, kuvvet maneviye özerinde 

Bir aralık Fransız müda· yapacağı tesirler d6tünül· 
f aasından geri d&nen top. müyor ve bu teıirlerin oyu· 
Fransız akıncılarının ayağı~ nun ,eklini deiiıttrmekte 
na geçiyor. Forvert hattı- çok fazla amil olduiu heıap 
mn . bu çıkııını defetmek edilmiyor galiba •• 
için Alman milli takımının 
def ausında ıuurlu bir re ak· 
sion göıüliyor. Fakat bu 
sırada Almanların ıaf ha· 
fı Münıberger yanllf bh 
iıtikamette dur· duğu topu 

kendi kale•inc sokuyor. 
Kırk bin Fransızın müt· 

hiı tezahüratına vesile ve
ren bu gol, Almanların 
kuvv~i maneviyeıi üzerinde 
yık!cı bir tesir yapıyor. Diğer 
taraftan itatyomu dolduran 
kapkara kütlenin Fransız 

oyuncularına cesaret vermek 
için mütemadiyen haykırııı 
karııaında Almanlar Adeta 
afallamıt bir bal alıyorlar. 
Biraz evvelki insicam ve 
~uurlu oyun yerine Alman· 
lar bulutunda bir telaı ve 
heyecan bat gösteriyor. 

Fransız takımın da kuv· 
vei maneviye yükselmittir. 
M6nferit tribünde oturan on 
bin Almanın mOtekabtlen 

Bu aktam 
MELEK Sineması 
ana operasının büyük 

tenoru 
HEINRICH SCHMIDT'i 

BiR HAFTALIK SAADE 
(Venedik geceleri} filmin· 

e takdim ediyor. 
Bu filme Maksudıan 

eanlne Guıse ve '. Roge 
revillede refakat etmek 

tedir. 
ilaveten: FoLs Movieton 

'halihazır dünya 
havadisler 

•Talebi 

MONTE CARLO 

Müme11ilesi: JEANETTE 

MAC DONALD 

Bu akıanıdan itibaren 
ELHAMRA sinemasında 
Bir kaç gün daha iraeslne 

devam olunacaktır. 

lllveten:Fox Moviotone 

Kadastro heyetleri son 
günlerde metruk emvali gayri 
m~nkule üzerinde büyük 
müıkülata uğramaktadır. 

Dün bir muharririmiz 
Kadastro heyeti azasından 
birıle görüıerek bu husuı 
hakku,da ıu izahatı almır 
tır: 

- 15 niaan 330 tarihli 
kanun mucibince fırarl eıha· 
sının mutasnrrıf oldukları 
musakkafatı mevkufe vakıf 
ları namına devredilir diyor 
Binaenaleyh bu kanun 

mevkii tatbike vazolunacağı 
zaman memurin maJiye te· 
ddüt ederek meseleyi ve
kaletten istizan etmittir. Ve· 
kaletce mesele tetkik edile· 
rek Lozan muahedesi IQUCİ· 

ne eskisi gibi emvalt metru· 
ke tarafından idaresi teblil 
edilmiıti. Fakat iıon defa çı· 
kan istimlak kanunların1n 
altıncı madde mucibince bu 
gibi emlak mübadillere v&
rllmiıtl, 

lniıan 339 tarihli kanu1) 
mucibince Evkafa devredil· 
mesi lizımgelen metruk ica • 

reteyinden Maliye ı arafından 
ahzedilecek müsakkafabn 
tebliğ kanununun 6 inci 

maddesi neırinden ıonra 

Evkafla Maliye araunda bi· 
111 olan ihtilaf üzerine Veka· 

let kanunun bu maddelfni 
tagylr için Meclise gönder-

mif tir. Şımdiye kadar meı'· 
ele muhabere aafhasından ol· 

bince firarilerin emvali gayri dufundan kadaıtro heyet· 
menkulelerinki musadere ıek· eri mütereddit bir vaziyette 

linde değilsahipleri zuhurunda kalmıılardır. 
iade sureUJe hilkdmetln er· Zira bu gibi metruk em· 
menllerle, yahudtlerin Tork '!kin kimin namına ve nereye 
emvali gayri menkulelerinjn teıebbils edilecei.i tayin edl· 
evkafa devri ve rumlara ait lecektir. Mütkülı.t b,ıradaı 
emvali gayri menkulenin ge çıkmaktadır. 

~ · · · 9' Ni;~· .... , · · .,.ı.ı.ı.. ,,, ..... ı ..... ·ıoır.ı.ırı.ıı.:a"8 ..... ..... ~ ... İ ... ~ll&.;:d .... ,,i ...... Y .. e ..... .,"""' . ........,.=-" 

Sergiye mallar gön- Şehrin nüfusunu tef 
derilmeğe başlandı kik ediyor 

9 Nisanda Ankarada açı- lstanbuldaki nüfus \a· 
lacak olan Sergiye dünden ketlerini ve miktarını aaı 
itiharen mallar gönderilme· mak için belediye tetkik 
ğe baılannuıtır. Devlet De· baılamııtır. 
mir yollan idaresi Haydar- Belediye bu tetkika 
paıa ve Malatya-Fevzi pap nüfuıun hangi semt'e 
tarikile yapılacak sevkıyat azaldılını teıbit ed6cek\ 
%50 tenzillt icra etmekte· h 
dir. Tenzllltlı tarlfe,20Mart· Bundan baıka ~e rlr 
tan itibaren mer'ldir. S NI· fusu hangi tarafa doiru 
sana kadar devam edecek- lalaııyoraa oralara cı • 
tır. Serıtde satılmayıp da imar faaliyeti tekıif ol 
mahrecine iade edilecek Bcaktır. 
malların sevkıyatı için de, 1927 seneıindenberl 
aynı tenzilatlı tarife 20NI- liyetlere menıup bir ço 

sandan 5Mayııa kadar mer'i tiler bilba11a Ermeı. f 
olacaktır. Museviler Ttrkiyeden • 

Bir tavzih mıılar, çoğu Franaaya 

Evvelki günkü nüıha· 
mızda Boıton Birahanesinde 
LGfer Ali namında bir tabım 
birahanede bir · 1 akım müna • 
sebettiz hallerde bulundufu· 

nu yazmııtık. 
Fakat bu istihbaratın 

doğru olmadıfını anladık Bu 
birahanenin düımanı olan 
Şanzelize lokantannın gar-
sonlarından biriıi gazetemizin 
bir muharririne bu muaanna 
haberi vermiı ve bir takım 
sözlerle muharrfrimiz lkna 
etmiıti. 

Maamafih, tahkikatımıza 
nazaran mezkur birahanede 
Lüfer Ali namında bir tah· 
sın teca vüzatta bulunmaclıiı 
ve hiç bir vak'a tahadd6s 
etmedifi anlaıılmııtır. 

Beı on seneden b~ri mem· 
leketin muıiki lhtiyaçlannı 

tatmin edecek bir tekilde 
çalııan bu birahanenin ne· 
zlb bir muhit olduğu 
anlaıılmııbr. 

Binaenaleyh bu bapdakt 
neıriyatın <loğru olmadığı 
ve bir yanhılık olduğu tas· 

~hih olunur. 

kıımı da Almanya'ya ,ı 
(erdir. Ancak allkadaı 
kamlara aelen habt 
ıöre, bOyük kazançlaı 
yulle meml~kettmizl t 

denlerden bllhasaa c• 
Franaa'da yerleıenlerlı 

fu iflls etmiıler, mell! 
Umizl terkettiklerlnde 
layı plıman olmuılarc.1 

Beyoğlu merkez 
muru azledilt 

Beyoilu polis ıa 

memuru Yunuı Veh 7 

yin kaydı terkin e 

Emniyeti umumtyedeı 

grafla btldtrilmifUr. 
kı ıelince sebebi 
lacakbr. . -

Fransız - ltaly 
dostluğu 

DiJon, 23 (A.A) 
nevre darülfiinunu t 

dan tertip edilmiı ot.ı' 
uz • Alman Darül~ 
konferan11 bu saba~ 

ARSLANLI KIZ 
Gina Manes'in Cabriel Gabrio 

ile beraber çevirdifi birinci fran11zca 16zl0 
olup meıhur hayvan mürebblıi ZOUVIANO 

LANLARILE ittirak edecektir. 

ft 



..... Naci 1SMAIL 
HatırabDI 1a-• 

. . earor.,.. 6ir kuvvetle 
Hazreti Harfıt. • ııtmıııtıı. He-
h?i !"anyatism'!• eJ.!;ı::J. dolcqıyor, 
p~mız, eararen.gr ı·1ı /ınvatın ainema-
6ır aaatte on hın ıene ı .J~L 

.ını ... OtGUIC 
-33-

Cemşid'in Sarayında 
,ıderfer, ne,e, aafa badele· 
rile ....... hikmeti, ka· Bu uaun nutuk, hepl~I· 

al de bunaltmıtb· Fakat, ııt· 
1Ja1111or •ek i1tecllkçe, Dil 

libi yerlerimlH 1apaiJJ#" 
ı..k HasreU Hurtlt, sOl •u· .... ' ..,....,. 
ru ile dol·~~- ıllr nesde ...... elti. .,..... 
lede, keDcllDll ka1.betmlt· 
_. ........ bir &lelll• prmlt· 

tim. 
Kendimi bl,ek bir •· 

•Jda 11r1JO"fum, Ak •· 
kan. Mr ddl1•r. _... _._..ı. Ba· -Yan•ma_,..,,.....-
pma imal ldllAh seçtrcb: Eli· 
................. a
Jıaklaruaa clMür canldar 
w4WI. s.ra. ...... ne· , .. .., 

_ Bu diyarlarda on bin 
...-~ INo Her pyi 6fren .,... ..... 
........ _ .... bl ...... ~,..,. ,. ..•. 

* Oç :rGs ... le~tpe.er, 
tWsm defa •lrlrarelertni 
çaltla. Bin ilk ..... mllkk 
aea"'9rlle ... ,.... ..... . 
................. a ...... . 
.. , , ır ı oa- ı... ke1-
NllDID t.fabaD iç ollaalan. 

Ey plMı, atk est, ma· 
bıJu heveı! 

Şark11ma llfahan maka· 
mmclan devam ecltyorlard..Ke
araların ldklmran oldaklan 
Yunan, Frlçya, Babll, Yemen 
Klabı, Hind eli~ .......... 
birer ind taneli pbl itina 
ile eeçtı.,ı., topl•'UDlf bu 
....... pl8erlerba ......... 
fl.qnklr bir n.,.e kokutU 
lezdlyor, Wahuı uraymm 
Baza... ....,.... ellllden 
-.11 olan divan kubbetlne 
"-ktolunuyor, sannecllllrdl. 

He.la, Şafak tlkmemittl· 
a. ala, Haqid'ta aau· 

...... cuma ,anı ıdl: Haf· 
'-aa ı. .. cuma sGnO, lran 
'-raa ..... dolmadan 
~. altı sBDIGk qıet ma· 
......_ ILıteliDI yapar, clha· 
._ ....._ c1i7arla•mdan 
19Urdeaa-t~IJ6sden 
~. aonra 4a kamerin 
-..... •dik~ btl-
- -.beclm &alad• yemlD ........ 

a........._ ba l•fa• ... .. - - - _._ ........ •• tarla,.....-.-
bir •autfe.da yaratıl· 

~ Glan ketraJI uyandır· I• çalıyordu. 
d..r. "'-a MUkadclettL Na~ 

J&ratılm•ttı. Ceddi ıcelerl 
"-e .._ lua kahkaha11 ıtbl 
~lıta._ yolunu. aydıala· 
kk.,.••clL. Oka .. r ki, 
t1t; ._ •abbubu eldutunu 

p._, JaaJOrdu. 
~ett, b6yle ı6ylemiftl. 
~ -...,__ llanıt lntaDI 

..... edelallwl ki, kendlli

... tosa.alttan yarabhlalm• 
~ ...... 'llaclebu-a.Ocu
t....-~ .,_cbnm
__ ........ k-.e .. bazblı-
~ etbt olan baranın 

t ~? 
~ 7.ecl.tt ., .. ~ ..-. .......... .. 
~küb .... 

-

mercleD Mtvdayı öfrenlrleı, 
dllryaya ıetlrlrlerdl. Top· 
raktan yapılmıı kalıplarda· 
ki ruhl.r, HGrmOzOn aoh· 
betinden kofulmuı g6nah· 
klrlardL Onlar günahları 
acleninceye kadar dOnya 
denen cehennemde yaııyor· 
Jardl, Kesralann Hilrmiiz 
nezdinde ıefeaUnl kazanmak 
için k61elerl, aıkerlerl, esir· 
lerl ve iılerlene kurbanlan 
obyorlarclı. 

HOrmbOn biyGIL mabe· 
dlndekf mermer kitapta ya· 
.... kit. 

•tffrmlz, Ebrlmlne uyan 
~ dO-.yaya almlf• 

b. Onlara topraktan bir ka· 
hp yapb. Ôz mahbubu ka· 
m•rin aililesiDl u 1t. ... a1ar 
llmile bu ,anahkirlara ıon 
l>lr yanlama p.clenlı .• 

Veyi onlara ki, kell'&lar 
411 uutırlar, ellerlle kesra· 
lara temaı ederler, sorul· 
madan ceY•P •erirler, uy· 
bda kearaya bitap eder· r ...... 

Ketra, beyazdı. Sarı 
açlı, ma vl plü, uzun boy· 
lu bir yJfftU. Ne toprak 
ytlzü farslara benzerdi. Ne-
de ılyah yGzlii farslar gibi 
paytah bir hançereıl vardı. 

F aralar, Hirmhiln aev
atli mahbubuna lteDU...lı 
için sakallarına, ellerine kı· 
na llrlyorlaıdı. Fabt, Kea
ra luaaaızdı. ffe.. ..,., Ka
ranın Fan lrlrından olma· 
mıu.ı, lran tlcının pebleYI• 
lalde bir allkaıı bulunma• 
dıilDl 161terlyonlİI. 

GGnet, ilk aleTini haral 
meyal fecrin bafnnda ıez
dlrmele baılam... keara 
hlll uyanmamıfb. le ollanlar 
veslrl, tellt lçblcle kahnlfb. 
SareJID Ştru pllerlertae 
de •Tar.lanaı çaldırdı. ŞI· 
ras makamından: 

Gll kf, ,al ruyuna sili· 
mek yarqır! Şarkııını 16y· 
lotti. ( Devamı var l 

Amerika' da 
Vathhla1on, 23 (A.A) -

Hasla• nazın, Fenlandiya, 
Nornç, ÜlODJ& ineç, 1.e
toDJ&t Awıturya, Felemenk 
ye Lehlıtan ldhrltlerbıta lt-

llne karii 1apaimq olan 
ha ,._. me•ldlne 
••hemen mer•r~· 
ıtrecek rlaa lrararname1l 
imsalamııtır· Bu memleket· 
I rd ithal edilecek kibrit· 
e en ___ ..ıaı..cek relim, 12 
.... ~ 1 
dizine bapna 80 çent o a· 

A:"°erika reisicüm!1uru
nun seyahati 

San·Jaan, •Porto-Rlco.ZI 

) -Binlerce halk Adeta 
(~ bir konfeti ve ser
ha ı-•nde h0k6-pantfn tufanı ._.. __ , .. t 

---• mu•a...-
met k.,....ıa~-- M Hoo•e?l 
eden reJalclllluua • 
pddetle alkıılam.,I•"!: 
Maamafth, reıml ~ID lkm 
ıfa edlldill arada • 
çıkartlalı Y&f& ........... 
bir talP• ulaklar da brlt' ......... 

YARIN 

Avrupa btrliği 
Tetldk komisyonu 

toplandı 
Parlı, 24 (A.A) - Anu· 

pa blrlllt tetkik komisyonu 
bu 1&bah Parlıte M. Briandın 
riyasetinde toplanmııtır. Bu \ 
içtimada bllhaıu M. Hender- ı 
aon M. Fon Slmson, M. Za· 

fleski, M. Muncb ve M. Motta 
bulunmuılardır. M. Brlancl 
beyanıbopmedl nutkunda 
ezclmle demtıttr kt: 

., Dahili nizamnamenin 
yapılması için bizden l•te
nen ve beklenen meıal ea
naıında manbk kuvvet ve 
l1abetinden ziyade am~lt 

lktl · ve itidal eseri göıter
meldtflmlz muvafık olacak
tır. Biz, tetkik komiıyonu
nun teıkll mak1adını, mev
zuunu ve ıümul dalreılni 
aprak büyük emellerden 
mülhem gayri tabltbtr eser 
vücuda getirmekten yahut ne 
kadar devam edecellnl tim. 
diden keıtlrmek beniz mQm. 
kGnolmıyan btr teıktlltı mah
ıuaa, çok dar hudutlar lçlade 
kat'ı bir nizamname yapmak 
pbt iki teblil .ec:len aakınmak 
mecburiyetinde bulunuyoruz. 

Fransız 
Ayan Meclisinde 
Parlı, 23 (A.A.) - Ayan 

meeltunde biltçe mOzakeratı 
eınasmda M. Gberon 1932 
tenetinde yapılacak intiha
batın h&k6metl avamfiriba
ne bir takım teklifleri red • 
detmek için ikide biıde iti· 
mat talebine mecbur kal
maktan kurtaracak miiata
kil bir ekseriyet temin ede
cefi Gmidinf izhar etmiıtir. 

M. Gheron, lyan mec· 
liıinden hük4meUn müfrit 
ma1arifint tahdit ve M. Po
tncare'oln 1926 tarihinde 
•Gcuda ıetirmefe baılamlf 
olclatu lellhat emrtal ıtl• 
aGa btrlnde tehlikeye dCl· 
tttrehllecek olan bltçe •a
zlyetlnl lallh etmelfat tıtlep 
etmlfttr. Mumaileyh, 15 Tet 
rlntlbl1929tarlhlnde hazine-

nin nndat fazlannı 17 milyarı 
mGteca•ls oldutunu halbuki 
1931 aenealnde bu fa•lahlm 
ancak 17 mdyardaa ılNant 

bulundufwia bef•• etmlftlre 
Haclatlann tahkimine •it 
meaal ile mllb techlsallll t. 
UlAm eJlecllll ......,ıf •• 
b6tçe •Plı .... ,ı ,JUhare 
aluunc:a hazinenin 1&hip ola· 
cafı miktar ancak 4,5 mil· 
yardan ibaret olacaktır. Bu 
takdirde. hazine blyak bir 
allatildyete malik olmı1a· 
cakbr. Zira lıaziı,e itlerinin 
ylrGyebllmesi ve blltçe ah· 
kAmının icra eclilmeıi için 
llakal 4 milyara ihtiyaç 
vardır. 

lsviçrenin mali vaziyeti 
Seme, 23 (A.A) - ···~ 

re federu1onunua 1930 ... 
nellDe alt beeaplan beneçld 
4t14ıbr. 

426 mllyoa 370 bin ı.. 
y1çaıe fl'aDll maaarlfe muk•· 
bal 9 artdat mtktannda f 
milJon 700 bin la.açre fraa• 
raddesinde bir fa•lahk bu-
luaduiu anlaplmaktadu. 
Avusturya -Almanya 

itilifından sonra 
Parla, 24 (A.A) - Alman

J• ve AY111turyanın Londra 
Pıal •• Be'8rattakl ıl1ul 
momeudleri, Awlturya de 
Abauya araamda aktob 
nan iktuacll ltdlf hakkıncla 
dlD bazı i&ahat ·en8lelerdlr· 

[+] __ H_I K_A_A _Y_ E ____ I ~ 
Mezar Başında 

Suat Derr1iı 

n__ ı 00 Ca \ V eldin, Feliker naaıını almtı· •.-nmte• yu yana v • 
ssel Gililkaberı. in mezarı nı lfp etmediyse bile, hiçolmaz-
üç katlı bir evden daha \ ıa bu zavallının cinayetle al&· 
yllkaek, mermerden yapılmıı f ka; olmadıfuıi 16ylemeclin 
dıvarlarlle "perla tez,, kab· 1 mi 

t •• lnda kemali - Bir kelime bile 16y· 
rlıtanının or 
ibtipnıla yükselir. lemedl. Hattl kızının baba11 

Prense• yulyana, zenci oldufu için bazen Prenıln 
Hanı LudYlg von Caııelin kaUllnl tel'in ederd' • 
esrarengiz bir surette ıebebi Şimdi ellerile yOzGnl 
vefab olan f acıadan tam bir kapatarak allayao bu ada· 
ıene sonra ölm6ftü. ma ıualler ıoruyordu: 

Mesele pyet esrarengiz- -Nanl oluyor da burada 
dl, uaun tahkikata rafmen, bulunuyorsunuz? 
ne bir Alman prensinin Pa· - Kalbinde derin bir 
rlıte sebebi ikametine de Coz· aık taııyan adam, klrek· 
mopolltan palas otelinin bir ten de, menfadan da firar 
o.laıında Avuıturyab Hanı edebilir ••. 
Fellker tarafından ikt ro· - Bir ö!ti için hayabnızı 
velver kurfUDlle öldür6lmeıl göz yqı ile ıeçlrmek doi· 
anlaııhnıtb• Hatti celpedi· ru defi1. Size bu meyanda 
len ehlihibre bile cinayetin btlrahat edeni unutturacıalc 
vukubulduğu ıaat bakk1nda kadınlar eklik deflldtr. 
itUı.k edememlflerdl. -Onu unutmalmıı? Uıu-

Feliker yirmi sene kit randa famllyamı, ••tanımı, 
rek cezatına mahkim ol· hattl illalml bde feda ettlllm 
muı; Rrepıd ele bu tarihten kadmı uautmak 6yle mi? 
ti ibaren marta bir kedere Kendiılnl kurtarmak için 
ve çaresiz bir zaafa duçar ad.dete teıllm oldufum, 
olarak vefat etmittl. kadını... evet Prenli Yul· 

Eaaıen ayn yapdılı bu yana aldOrdO: 
haıin Locan için göılerdill - Ne 161lüyor ıunus? 
keder herkesin hayretini - Yemin ederim ki ha· 
mucip olmuıtu. kikatl... bu teY don olmQf 

Aıaletmeabın nedimeat _._,, 
ııbl habrlı1orum, ._.. mi-

madam de Paderbon her llkatlanmız lçla klraladı-
'6n onun mezannı taze tım apartımanda idi. Pren· 
çiçeklerle aiılemel• ıelirdl ıfn takibatlndan kurtulmak 

Yine bir ıabah kucalı için çok ihtiyatla hareket 
mor çiçeklerle dolu alır a. ediyorduk. Ptt.nı zevceılnln 
fır ilerliyordu. 

Yaklaıtıtı zaman, kah- bir c6rm6n0. tutup klunı 
rln kapısı 6nilnde diz ç6k· tekrar yanına almak iıU· 
m6ı, fena kılıklı bir adam yordu. Mtıllkatlanmm klm-
ıardü. senin bildlfine ihtimal ver· 

Bu mlDaHbetli• ada· mlyordum. O ,an mutbakta 
............ !Mll111dtm Pır .............. lld ... , .. 

ana arada me•ncllJetla ...ı da,.lum. Oda1a kot-
mltahajlr olan •• htddet· tu•, PNDI ,.,. al8 ola· 
!enen kadın Hrl btr Hd& rak yabyonlu. Yulpna • 
ile sordu. ifade rovelverle .-pun bir 

- Burada ne yapıyor halde ayakta duru1ordu. 
ıunusl Sevdillm kadım mabk6mJ. 

Onun tttredllfnl ğareı.'ek yelten kurtarmak için Pren• 
daha mOl&Jim bir seılec sin nubal oteline -Atllraek 

- Af ederalnia tizi ta· •"' 
numyorum da: Fl>I harlk.ullcle bir it yap-

- f•lafff mesat11tanı bm. V • ken4tml Febbn 
ıizln maliklnealz mtdlr? namlle adalete telllm et· 
Yokıa hlr dolhln muanada Um. Hlldmler bu ltde bir 
dua edebilmek için huıuıl esrar kokuau abmtlar, fakat 
mlıaacle " evrakama ltbum hiç bir teY keıfedememlf-
•ardır? lerdL 

Bu adamın elblseılnln Bence hlll meçhul kalan 
eıklllflne rafmen hallade bir nokta vana, o ela Pren· 
bir bGyllkllk vardı. Acli bir aln ıt&li apartımanımı:u ••· 
dilenclJC' hiç te benzeml· ıd bulmut olaia•dır· Al· 
rordu. manyadao bllbua bl&I ra· 

- Naaıl? Sis Preneealn kalamak için ıeldflloe ba-
dkıtu muıunus7 kıhraa, ona haber verenler 

- Onun mubibbeai ve pek iyi tafaillt vermitler. 
ıırdaıı bulunmuı oldutunu• Madam de Paclerbon m 
için bunu bilmeniz lbundır hiç kimseden flphe eblll-
IDadam de Paderbon! yormuıunua? 

- Senide mi tanıyorau· _ Hiç kfmMClenl 
nuz? Sfz klmılulz? Madame de Paderbon bu 

Biraz tereddGt etUkten .a•rı 16ylerken haftfçe Ut· 
IODra adam kadına yaklqarall remltti• Fakat 6t•ki farkl· 
kulafına bir ldm t61ledl. na varmadı. 

Ne eliyor ıunuz? Cont de Derhal keadlnl toplayan 
V eld mi? Bir ıeced• kay~ cenç kadın, ona timdi ne 
ettlfl servetin yerine pUr· yapmak fikrinde oldufumu 
mek Gaıldlle Arjantin• si- aordu. 
elen Cont de Veld mi? - Bu ıabah Anveraten 

- Bunlar de Veld'ln ani pldim. ilk ziyaretim Yul· 
kaybolutuna bir aebep ıöt- yanaya oldu. Şimdi aerve-
termek için uyclurdulum bir Umin bir kumını bıraktı-
•aaaldır! Herhalde Pren• tım emin bir doatuma ıı-
•• ıtze bu butu1ta izahat decellm. Sonra keneli la-
fttaalftir. mimle meydana Çlku mak 

- HaJ1r! O bana tlzclen bizi mahveden dlplanlan-
1.ıç bahıetmeclL •• bir maha· k ı-ı-

mıun ca&llDI yerme '\"MA 

.................... teÇM --··-· ··-..... l•lardı11 clailftldrcli. onlan bulmala ~ca.-
- Mlmklnml? sa. de Madam Patwbon elbette 

İngiltere' de 
Avam kamarasında 

Londra , 23 ( A.A ) -
AYam kamara11ncla mfln1ıka· 
llf nazarı, Londra m1nta· 
kaıı mllnakallbnın tanzi
mine mltealllk kanun llyt. 
haıının ikinci okunuıunda 
kabul eclilmealnt talep et• 
mlıUr. 

Muhafazaklrlardan M. 
Cunltffe Lllter llyihanın 
reddini teklif eden bir karar 
ıureti te•df etmtı •e bllha11a 
bu l&Jthanın Londra mGna· 
kalAtını mlUllt!ftfreceflnf ve 
mUnakallt nazırının vad· 
fesini kırtalfyedllkten tba· 
ret ıe kle ıokacafını beyan 
eylemltUr. 

Tan gazeteai 
Almanya -Avusturya 
gümrük itilaflarına 

ne diyor? 
Parll, 23 ( A.A.) - Tan 

ıaseteıl yazıyor: Hiç ılphe 
roktar ki A•uıturya·Ahmm· 
J& lktıaacb IUl&fı, bir ıGm· 
rtlk lttlbaduulan, batka bir 
teY detfldlr. Halbuki Salnt 
Germen muahedenamesi •• 
4 T. ev•el 1922 tarihli IU· 

llhame mucibince A vuıtur-
1a'nın rtımrGk ltUhadı yap
ma11 meaedllmlttlr. Bu •• · 
Unlertn elf az ve ibareleri 
o kadar arllaUr ki lnanlann 
hakiki manalannı vermek
ten hatka bir ıurette tefılr 
edilmelerine imkln yoktur. 
Mezk6r metin ıutlur ; "A vua
turya her hangi bir devlete 
huıuıl bir rejim veya lktı· 
aadl lıUkllltnı tehdit edecek 
mahiyette menafi bah19tmek 
ıureUle bu ıatikllllnl thlll 
edemlyecektlr. 

Amele arbedesi 
P•rla 23 (A.A)-Blr met· 

ropolicea W..,Oaunda ko
mlalet 1encllkaya menıup 

amele ile umumi it kon• 
fecleraıyonuaa mensup ame
l ara11nda bir arbede çık· 
mıt !• 3 ldıl yarala mıflır. 

lngiliz fırkalan 
Londra, 24 (A.A) - Li· 

berallertn parlamentoya da· 
bd liderleri bir içtima rap
mıılar •e amele fırkası ile 
bir arada çalıımata mlaait 
lllr tıaaı haldur.dakt pr~ıra• 
• taı•lp etmlılerdlr. 

M. Snovvden iyileşti 
Loadra, 23, (A. A.) - M. 

S.ovvden'in 11hhl vaziyeti 14 
erl61da bltçeJi biuat 
Avam kamaraUDa tevdi 
edebtlmeıtnl mGmklln kda • 
cak derecede lytleımtıtlr. 

als de bana yardım ederli• 
nls ! 

- Her aman emlrler•lze 
amacle1im. Konuturke• ı• 
Urdtjl çiceklerle mezan tGa
lemitU. Kont de Veld son 
bir dua ederken madam 
de Paderbon ya•aıça kapıyı 
kapayarak bekçinin oda· 
ıına koıtu. Bekçi onu her 
sün 16rdfllil için tamyordu. 

-Şımdl burada tehlikeli 
bir caniye teaadllf ettim, 
kendlllnl eVTelden tanır
dım. ŞGphealy kGrekten 
kaçmlf olacak, dikkat eclJniz, 
ye ona m6116 de Veldl 
tarif ettikten sonra bir ara· 
baya atladı, hiddetle: 

- Bir defa bile yQzG. 
me bakmadı, diyordu. On· 
dan aefret edi1orum. Eter p,.., berba1at olaaydı onu 
llir kere daha ele ••rlrdim. 
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Sahife 6 

sıNf:~~!~e!~ı~~';~ ı Ankarada Mü~~·'i~~!:id~:,:ın 330 1a· Doyçe Oriant Bank 
f atine 3.4.93 ı Cuma günü I rihli kanun hükumlerine 

saat 18 de Tepebaşı kı§lık 1 OJEl TASHAN göre it yapmağ"'- izinli bu- D h 
tiyatrosunda Deniz Orkestra p ALAS lunan ecnebi ıirketlerinden euts ce Orietn Bank 
heyeti tarafından sinfonik ~ ( Singer Dikiş makinaları 
bir konser verilecektir. KALORJFER _ BANYO kumpanyası Singer Seving 

Asri ve hususi salonlan havidir. Machine Company ) bu 
Çocuk hastam·si ku lak, bok.az, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu Mektep sokak t 

Telefon B. O. 2496 
as 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 .... 

' 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir )) 
Şerhli borçlar kanunu » ıı 

(İKBAL) kitaph 1nesinde 

• -SÜREYYA 
PAŞA 

Mensucat fabrikası 
Balat 

Dokumacı arıyar. 

la.---~----· -~~~7Jl3~GZ:iill!':cı~~-

S El AN i K BAHKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: I 888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'daki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Saın5un, 

Adana, Mersin 

Yunanistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

Dr. A. KUTİEJ .. 
Cilt, frenği, BclsoJuklu_ı-u ve a<le:ni 
1 <tidar muayeııe,e!ektirik tedavilıanc·si 
Karaköy Börekçi fırmı sırasmda N. i4 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk

ların dahili (iç) hastalık
larını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu
susi kabinesinde tedavi 
eder. 

Doktor 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehaı ' 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar b ,ta 
kabul edilir. 

Adrea Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıslanbul 3899 ... Doktor -•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve züh!'eviye Cemiye
ti azasından Beyoğlu A.ğa
caml karıı sırasında 133 
No. öğleden aonra müra
caat. 

Tele fon: 3586 

kere müracaatla kumpanya-
SERVf S MUNT AZAMDIR nın Türkiy~ umum vekili 

R E S T O R A N K A R P 1
. p ı bulunan Raphael Grünberg 

\' efendiye ait veklletname· 

Fiyatlarda mühim tenzilat nin Mösyö J. H. "VVartman 
tarafından verilmiş olduğu· 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. nu ve mumaile hin ahiren 

Tütün inhisarı Umumi Mü -
dürlüğünden: 

sooo kilo kösele karton 
Nümune ve fartnamesi veçhile pazarlıkla beı bin kilo 

kösele karton alınacaktır. Taliplerin 4.4.931 Çarıamba gil· 
nü 50 lira teminat akçelerile Galata'da mübayaat komis· 
yomma müracaatları. 

llml&ım ................................ _ 

Bahrisefit Felemenk 
-·-AA = Bankası 1 #IOllll 

İST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun serf'layesf: 25,000,000 fL. 
Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 FL. 

ltıUyat akçesi: 3,250,000 FL. 

--

vefatı dolayısiyle Rapha,1 
Grünberg ef. ye verilmıı 

olan vekaletnamenin kum· 
panya namına meclisi ıdare 
reis vekili Mösyö M. C. Li· 
ghtner tarafından da tecdit 
ve salahiyetlerin aynen ipka 
edildiğini bildirmiı ve lazım
gelen vesikaları vermiıtir. 

Keyfiyet kanuni hükumlere 
muvafık görülmüı olmakla 
lian olunur. 

İstanbul İkinci İcra Me
murluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve ikinci 
artırma ile paraya çevril· 
mesi mukarrer muhtelif li· 
kör esansları; bir perde bir 
ufak kasa, veiaire 28-3-931 
Cumartesi günü saat 16 bu· 
çuktan 17 buçuğa kadar 
Galatada Danap Sigorta ha· 
nında 35 numaralı oda önün· 
de sablacağından talip olan· 
ların muayyen gün ve saatte 
Jairemiüin 930-4395 dosya Oalatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 

lstanbul tali şubesi: "Merkez Postanesi ittieaUnde 
Alla'lemecl Han,, T elt:fon: ist. 569 numarasını hamilen mahalli 

mezkurda hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan 

a 3 -' ı Cihan kütüphanesi üstünde 1 
fstanbul 4üncü İcra Me· müterakim vergi belediye Perıembe günleri sabahtan 

~ur.ulundan: Tamamı on 
sekiz hisse itibarile bir his· 
sesine 3000 lira kıymet tak
dir edilen Galatada Bere· 

vakıf icrası müıterlye öğleye kadar meccanen 
aittir. 

ketzade mahallesinin atik 
Perıembepazarı caddesi ve 

Bank ve Hezaran sokakla
rında atik 2,4 6,2,4,16,18 
cedit 2 ila 10,4 numaralar
la mürakkam kargir Ada
let hanı ve dört bap ma· 
ğazanın on sekizde bir his· 
sesi. 

2·5.931 tarihine müsadıf 
cumartesi günü saat on üç 
buçuktan itibaren on altıya 
kadar lıtanbul Dördüncü 
icra memurluğunda satıla· 
caktır . Satış fttrtnamesi 
20-4-931 tarihinde divanha
neye talik edilecektir. 

Hisseye musip kıymeti bu
lunduğu takdirde en ziyade 
artıranın üzerinde bırakıla· 
caktır . Artarmağa ittirak 
etmek için yüzde yedi 

teminat l azımdır hakları 

tapu sicilli ile sabit olmı

yan ipotek alacaklıları ile 
diğer alakadaranen ve ir-

tıkak hak sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz 
ve masarif e dair olan iddi
alarını ilan taı ihinden iti-

Daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 930·404 
tarih ve numaralı aosya 
numarası ile memuriyetimize 
müracaatları ilan olunur. 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

İSTANBUL ACENTALIÔI 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÖLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

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

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
yc senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça. 
tarın tesviyesi, borsa muamclrı 
icrası, akçe bey' i ve şer ası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı • 

baren yirmi gün içinde 
evrakı müsbiteleri ile bildir
meleri lazımdır.Aksi halde 

1 hakları tapu sicilli ile 
sabit olmıyanlar satıı be· 
delinin paylaıma.sından ha-

Doktor 

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

riç kalırlar. 
AlAkadarların icra ve 

tflas kanununun 119 uncu 
madddesine göre tevkifı 

hareket etmeleri lüzumu 

latanbul 4üncü icra me-
murluğund 1n:Tamamına yet· 
mit iki buçuk lira kıymet 
takdir edilen T opkapıda 
Mustafaçavuı mahallesinin 
Taımektep sokağında atik 
23 cedit2 No.lu hanenin yan· 
maaile halen bir kıt'a ar
sanın tamamı 12·4-931 Ta· 
rihinde ıartnameai divanha· 
neye talik edilerek 4 .5.931 
tarihine müsadif pazartesi 
günü ıaat 13ten 16 ya ka
dar İstanbul 4üncü icra da· 
iresinde açık arttırma sure· 
tile satılacaktır. Arttırmaya 

iıtirak için yüzde yedi te· 
minat akçası alınır.Mütera· 

kim verğiler ile belediye re
simleri vakıf karesi müfte 
riye aittir. 

Hakları Tapu ılcillerile 

sabit olmıyan ipotek alacak· 
lılar ile diğer allkadaranın 

ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarif dair 
olan iddaalarmı ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları Tapu sicilleri· 
le sabit olmıyanlar satıf 

bedelinin paylasmasından 

hariç kalırlar. Alakadarların 
yeni icra vo iflas kanununun 
119 uncu maddesi hükmü· 
ne göre tevfikı hareket 
etmeleri ve daha fazla ma
lömat almak istfyenlerin 
930·401 doıya numarasile 
memuriyetimize müracaat· 
ları ilan olunur. 

lstanbul şubesinin müceddeden küıat o 
dairesinde bodrum katına mükemme 

•n 

müzeyyen kas~lar vazolunmuıtur. F 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'dLI 
A~irefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karşısındaki bankaya müracaatları la=ır. 

~ G~ee~ee(@e~ .e@o~o(@oo(@Je@cıe@oo(@)oo(@)o 

Koşunuz! 
Koşunuz! 

Koşunuz! 
lzmir terzihanesi Peşin ve veresiye muamelaltla 

ve çok ucuz fiatlarla her nevi kostümier, pardüsüler, 
Frak ve Simokin, caket 

ve 

Hanımlar için: 
En son 

imal eder. 
müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 

Adres: 
! Babıali caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüccar @ 

~ terzi ve biçki mütehassısı: MUSTAFA SALiH @ 

~o(@)eo(@)GG~o(@)oo@oo(@ao(@o3@)e.@rs@)oo(@~Ge(@)e+~ 

İZMlR _ MERSİ 1 delinin paylamasından hariç r.- kalırlar. 
l .!:.ÜKS ve SÜR' AT Postası Alakadarların icra ve tf-

IGER ZE vapuru 26 laskanununun 119uncu mad· 
Mart desine göre tevfikı hareket 

Perşembe · etmeleri lüzumu müterakim 
vergi belediye vekıf icare&i 
mütteriye aittir. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 
930·409 closya numarasile 
memuriyettmize müracaat· 
ları ilan olunur. 

akıamı saat 19 da Sirkeci 
rıhtımından hareketle doğru 
İzmir, Kül.ük,Fethiy<', An
talya, Alaiye, Mersin ) e 
admet ve avdet edecek
tir. Tafsilat için Sirke
cide Küçük Kırzade Ha
nındaki acentas·ne müra· 
caaL 

1 Te'efon: fst: 3118 Gala· 
ta acentası: Galata: rıhtı· 1 
mında 35 No . Vuçino" 

~Tel. Beyoğlu 1169 _. 
----~~~~~-------
TA VILZADE VAPURLARI 

MUNTAZAM AYVALIK 
POSTASI 

!!u~uAME 
ıembe 17 de , 
Sirkeciden 

hareketle Gelibolu, Çanakkale 

Küçükkuyu, Altınoluk, Edre· 
mit, Burhaniye ve Ayvalığa 
azimet ve av det edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adres: Y emiıte Ta vilzade 
biraderler. Telefon İst: 2210 

İstanbul 4 üncü icra Me· 
murluğundan:Tamamına3835 
lira kıymet takdir edilen 
Boğaziçtnde Boyacıköyünde 

Reıit paıa sokağnıda eski 2 
yeni 46 numarı-.h ahıap 
hanenin tamamı. 

25 4·931 tarihine müsa· 
dif cumartesi günü saat on 
üç buçuktan on albya ka-
dar fstaubul 4 üncü İcra 
memurluğunda satılacaktıl'. 

Satıı tartnamesi 11-4-931 
tarihinde talik edilecektir. 
Kıymeti muhammeneıi bul
duğu halde en ziyade arttı· 
ranın üzerinde bırakılacak-
tır, arttırmaya iıtirak için 
yüzde 7 pey akçesi lazımdır. 

Hakları; tapu sicillile sa· 
bit olma1 an ipotek sahipleri 

•ve alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu hakla· 
rmı ve hususile faiz ve ma· 
ııarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden~ itibaren yir· 
mi gün içinde evrakı müs· 
bitelerile bildirmeleri lazım· 
dır. Aksi halde tapu ıicillile 
sabit olmayanlar ıatıı be· 

PERTEV 
Diş macununun 

Ey büvük ıV.ısfı mümeyyizi: 
Kalay tüplerde oluşu ve fenni bir 
diş macunu olarak ihzar edilmişt!!:;, 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

Üçüncü keşide 1 tNiS9~ 
1931 dedir.__/ 

TAKV!}! 

Mart: 
25 

Çarşamba 

1931 .J 
Sabah 5,56 Ak1a111 

1,.fJ 
Öğle 12,20 Yatsı '~ 
ikindi 15,49 lmsJllC Aı 

l!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!ı!!!'!!!!!~--·~,~ 
Mes'ul mlldilr ~e-1ıif/t 

Barlaanettın "' 


