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BUGÜN 
2 inci sahifede : 

ı- Harici ve Son tıaberler 
1- Tarihi tefrikamız: Ali l'f. 

3 Uncil sahifede 
ı- Hayat ucuzluyor 
2- Emanet kadroları hazır

lanıyor 
3 Urla cinayeti davası 

f 4 Uncu sahllcde : 
1- Felek 2 • Siyasi icmal 

' e- Roman 4 - Mekleplller 
- müsabakası 

; 

5 inci sahifede 
1- Sinema alem-1 

6 ıncı sahifede 
~ t-- Spor Tayyare plyan50su 

Manş tüneli açıl
nııyacak 'Haydar Rifal B. 2 seneye mahkü.m edildi 

Mektepliler 
milsabskası 

57 inci hafta bitti 
57 inci hafta bitmiştir. 

Gazetemizde çıkan haberler 
elen en mühimini seçip cu
tnartesi akşamına kadar mU· 
Sabaka memurluğuna gönde· 
rtnız. Neticeler pazar gUnll 
neşredilecek tir. -

Haydar RifatB. 2 s~ne hapis 370' 
lira ağır ceza_ya mahkum oldu 

Mahkemenin kararı, samiin tarafından 
alkışlarla karşılandı 

ANKARA, 12 (Telefonla)
Bugün Ankara Asliye mahkc:· 
mesi Haydar Rifat B. hakkında 
ki kararı tefhim için öğleden 
sonra saat ikiyi çeyrek geçe top 
landı. Mahkeme salonu çok ka
labalıktı. Maznun mevkiinde 
kimse yoktu. Müddei mevkiin
de avukat Sal§haddin, Vasfi Ra 
şit B. !er bulunuyorlardı. Celse 
açılınca reis zabıt katibine: 

- Kararı okuyunuz dedi. 

Karar sureti 
Kararda müddei Mahmut Esat 

Beyin iddiaları ve maznun Hay 

dar Rifat Beyin müdafaaları Haydar Rlfat Bey halıklnda diln hUlımüna tebliğ ve 
müdellilen izah ve tekrar, ve tefhim eden Anhara A.sllge ceza hey' eti .• 
müddei tarafından iddia edilen 
dört isnadın tamamen mertebei me davası olmayıp mumaileyh 

aleyhine doğrudan doğruya hu-
siibuta vasıl olduğu zikredilmek k k d 1 'ft' 
t d ·ı kt d' ki u u amme avası o an ı ıra ve 
e ve em me e ır : hd' 1 ·ı b b Adi' "M H d Rif t B te ıt suç an e era er ıye aznun ay ar a ey V kil" B h k .. 

t f d V kil B 1 h. e ı eye a aret ve sovıne ara m an e ey a ey ıne h 
'k 1 d - d b h d' suçlarından dolayı ukuku am-
ı ame o un ugun an a se ı- d 'k dilıni ı k 
1 h k .. d me avasıı amee şoma 
en a aret ve sovme avasmm, 1 b' l'kt .. t' d 1 a ır ı e ruye ı ava o urunası 

hususundaki itirazı dahi varit 
• ve muvafıkr kanun göriilememiş 

tir. 

1 

Gazi Hz, 
Dür. Yalova'yı 
teşrif ve geç va
kıt avdet ettiler 

lıtanbulumuzun sevgili ve a· 
ziz misafiri Gazi Reiaicümhuru
muz Mustafa Kemal Hz. evvelki 
geceyi Dolmabahçe sarayında İs· 
tir~atle geçirmişler ve dün öğle
den sonra saat (13,5) ta Ertuğ
rul yatile refakatlel'İnde mutat 
zevat olduğu halde Yalovayı teş
rif buyurmu§lardır. Gazi Hz. ni 
hamil olan yat, Büyük Ada önle
rine kadar gelmiş ve ada etrafm· 
da bir tenezzüh icra ettikten son
ra yoluna devam ederek Yalovaya 
gitmiştir. 

Gazi Hz. nin azimet veya av .. 
detlerinde Büyük adaya uğrama· 
lan ihtimaline binaen Yat kulü
bünde hazırlıklar yapılmış ve 
halk akşam ortalık kararıncaya 
kadar Gazi Hz. nin teşr:fledne 
intizar eylemiştir. 

Gazi Hz. bir kaç saat kadaı
y alovada kalmış ve inta edilmek 
te olan köşkün nevakmnı ve yol
lan tetkık buyurmuş ve icap e
denlere emirler vererek akşam 
saat (19) a doğru Yalovadan 
müfarakat buyurmuşlardır. Gazi 
Hz. ni hamil yat, gece saat (21) 
de Ada açıklarında bir devir yap
bktan sonra gece geç vakit Dol
mabahçe önlerine avdet ebniştir. 
Gazi Hz. Yalovayı İnşaat tanın· 
men ikmal edildikten sonra teşrif 
buyuracak ve bir müddet kalacak
lardır. 

Piyango! 

50 bin lira 8440 nu
maraya isabet etti 

4500 lira da 36,087 
numaraya düştü 

Amerikalılar madenleri
mizi işletmek için 
teklif at yaptılar .. 1 ~· 

ı iktisat vekaletine yeniden 
teklifat yaptı. .. 

iki gruµ 
.d 

Amerllı• grupları tara
fından işletilmek istenilen -
madenlerimizin blllunduğu t 

1
• 

sahaları giJsterlr haritalar ~ 1 
Çok kuvvetli bir Amerikan tinde Krom madenlerine ehem( 

grupu memleketimizin maden- miyet verilmektedir. . 
!erini işletmek üzre İktısat ve- Bulgar dağı madenlerinde d." 
kiiletile temas etmektedir. büyük mikyasta iş yapmak üze ıi ı 

İşletilecek madenler arasında re hazırlıklar mevcuttur. c . 
en ziyade Feke ve Makri'de Diğer bir Amerikan grupu h, ıarl 
krom ve manganez, Giresunda sabma maruf bir jeoloğ ta ma ite 
Bulancık civannda Tekkarar ve denlerimizin tetkiki için iktısa ..ıe 
yaşlı bahçe bakır ve simli kur- vekaletine müracaat etmistir. 
şun, Ordu vilayetinin Fatsa, Ün Eskişehirdeki lüle ta§Iarır ~' 
ye, Bulaman mmtakalannda ba işletmek için de bir grupla mi 
kır ve manganez, Bursa vilaye- zakerat cereyan etmektedir. : 

Kesik başın hikayes] 
Bakırköy cinayetinin esrar per
rlesi kaldırıldı 

Küçük Ömer iki ar
kadaşı, Ömer ağanın 
kellesini 25 lira bor
cunu vermediğinden 
balta ile uçurmuşlar 

Üç katil jandarmalar tara
fından yakalandılar ve bu 
cinayeti bütün fecaatile 

itiraf ettiler ... 

r 

at 
a 
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Felaket felaket üstüne! 
brahim: - "Silah, cephan~ mahvoldu, 

/ak•t cesaretimiz var!,, diyor! 
;; 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ ABERLER'' ~ 

Romanyada kabine buhranı =~~~ 
Yeni kabine 

Kar ol 
hala teşkil edilmedi 

istişare ediyor ... 

Yeni vaziyeti 
Muhalifler dönmeğe 

başladı 

Kavga Muahede 
Hindistanda kanlı 

bir vak'a 
Amerikada muha

lefet artıyor 

Hararetli tebrik telgratıarı 
Yunan itilafının ak ti münasebetile 

-~----~~.-.~~ 
Hariciye Vekilimizle M. Venizelos ve Baron 
Orsine arasında tebrik telgrafları teati edildi 

ANKARA, 12 A.A. - Türk miz itilafın ekseriya müeilim 
- Yunan itilafı münasebetile Ha olan bir mazıyi kat'iyyen tasfi 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Be- ye ettikten sonra her iki memle 
yle M. Venizelos Orsini Barone ketin atiyen kendi menfaatleri 
Cenapları arasında şu telgraf- lehine olarak komşuluk müna• 
ıar teati edilmiştir: sebatını inkişaf ettirecek ve ay-

Atinada Başvekil ve Harici- ni zamanda çok güzel buyurdu 
Romanyadaki vaziyet gün- .. KALKÜTA, 11 A.A. _Kal- LONDRA, 11 A.A. _Mor- ye .Nazın M. Venizelos Hazret- ğunuz gibi Akdenizin şarki ha 

den güne nazarı dikkati celbe- kut 40 kl t k d lerıne: vzasında Balkanlarda ve binne-

4 
aya .. ome re a ar me- ning Post gazetesi Amerika 

diyor. f d k"' p hl k b Mukavelenamenin bu sabah tice Avrupacla müsalemet da-
sa e e.. a .. m anc. a asa. asm-

1 
meclisi ayarımda bahri muahe- k' Romanyadaki tebeddül etra- d 1 1 1 h d 1 va ı olan keyfiyeti imzasını ha- vasına fili ve samimi bir müşa-a mus uman ar ı e ın u er . deye karşı muhalefetin büyü- b 

fmda yürütülen fikirler muhte- arasında çıkan bir ihtilaf üzeri- k _ . er verirken Yunan ve Türkiye reketle hizmet edecek olan sair 
liftir Prens Karo! un bir tayya- · · . . . me te oldugunu kaydedıyor. Cümhuriyetinin müstakbel mü- muahedeler ve bu meyanda ve · . . ne polıs komıserı, polıslerı taş-

• 
reye bınerek Romanyaya gelı- lamak istiyen müslüman ahalı· 1 ı·f k nasebatı için ehemmiyeti azime en başta dostluk ve hakem mu-

. h' b' f k l'd h'd' r 1 a re oru · h · 1 b h'd' d d h d ·ı · vermesı, ıç ır ev a a e a ı üzerine iki el revolver atmıştır. yı aız o an u a ıse en u- a e esı e ıkına! edileceği me-

r 
t 

", lerideki Eneze kalesinin zap Büyük merasimle karşılandı. 
ilemez diye bir şöhreti var- Yedi gün süren bu şenlikler Mı
Ras şeyhi eğer Mısır ordusu sır için büyük bir bayram ol
!ze'ye girerse o da Ras ka- muş, muayyen zamanlarda top
ni teslim edeceğini söyle- !ar atılmak suretile bu senlikle

seye meydan vermeden ba~asın Bir müslüman ölmüştür. 6 kişi W ~SHİNGTO~t 1.1 A.A. - yduğum derin memnuniyeti za- muldür. İsmet Paşa hazretleri
dan kalan tahta çıkıvennesı her tevkif edilmiştir. Bunlardan bir ı Amerıka tayyarecılerınden mü tı devletlerine beyan etmek is- ne samimi dostluğumu teyiden 
tarafta nazarı dikkati celbeden müslüman bir polisi bıçakla- 1 ~azim Appolon Soucek'in cihan teri.m. Bu mukaveleyi vücude arzve dostane telgrafınızdan 
bir ~ak'a?ır.Bu gidişleR~manya makla müttehemdir. ır.~ifa rekorunu 1.3,150 metreye g~tıren.müzakc_:rat büyiık be~eri teşekk~rlerimle birlikte ihtira
dakı vazıyet daha haylı zaman Dakadan bildirildiğine gö- yukselmek suretıle kırmış oldu kıtle~erın naktı menfaatlerıne matı faıkamı kabul etmenizi ri-
söz götüreceğe benziyor. re Nayabpurt köyünd b" hin- ğu resmen kaydedilmiştir. Bun- taalluk etmek dolayısile uzun ca ederim. 

iı ti. re bir kat daha ihtişan; veril-

VEN!ZELOS Bu tebeddülden beri bir tür- d~ya ait olan kereste e d:;osun dan evvelki rekor 18,739 metre yorucu ve ekseriya güç olmuş
lü yeni kabinenin teşkili müm- da çıkan yangın üzerine hindu- ye çıkmak suretile Alman tay- tur. Maahaza mükalematımızı 
kün olamamıştır. Kabinenin !erle müslümanlar arasında dö- Y.areci Neuhoefen tarafından is sevk ve idare eden hüsnü niyet Ankarada Hariciye Vekili 

< :neze daha evvel ele geçiril- mek istenmiştir. Artık Mısır'ın, 
iı Bunun üzerine Ras da zap- Mehmet Ali'nin şöhret ve mev

·•üşler olmuştur. Bir kaç yaralı 1 tıhsal edilmiştir. ve ~zlaşn:a ~ikri bunları.n hüsı:ü Tevfik Rüştü Beyefendi Haz-
vardır. netıceye ıktıranını temın etmış retlerine: 

Tahriri nüfuı tir. Yine bu iki amil imzaladı- Yunanistanla itilafnamenin 
Siyasi ziyaret ğımız bu mukaveıenin tek kat- akti vesnesiıe en samimi tebri-

ı 

11 
ildi. Mısır ordusu bu ilk mıı- kii dünya nazarında büyüdükçe 

n , akiyetlerden sonra iki ay büyümüş oluyor. 
ei ar dinlendi. Nihayet 818 se- Mehmet Ali bundan sonra na 

l · Nisanının 6 sında İbrahi- zarlarını Sudan'a çevirmiş ve 
,~'l ordusu Deriye'nin yakaları- oraya yapılan hareket 820-23 
ııi >. ~elmışti. zarfında ikmal edilebilmiştir. 
.~ 1 ehabilerin reisi Abdullah Maamafih Mehmet Ali'nin Ara 
ıl ~ da müstahkem ve kuvvetli bistanı unuttuğuna hükmetme
i. ! .evkide düşmanı bekliyor- meli. Hicazda nüfuzunu tesis et 
·) 

1 İbrahim bedevilerin kendi- miş korkunç bir hareket 1 

w AsHtNoToN, 12 A.A.- mıyacağına ve esasatı zaten ha katımı kabul buyurmanızı rica 
Varşova, 12 (A.A) - Pat A- 1930 nüfus tahriri Şikago şehri zırlanmış bulunan dostluk ve ederim. Alakadarların nef'ine 

jansı neşrettig-i ~ ·ı 374 b. ··f b ı· - ı · 
v mı yon ın nu usa a ıg hakem muahedesinin en başta ı o an ıki memleket arasındaki 

bir tebliğde M ı' olan ahalisini kesreti itibarile bulunacag- 1 dig" er muahedatın .
1 

bu eseri müsalemetin vücude 
Zaleski ile !tal A ·k ·k· · h · merı anın ı ınc ı şe n adda- onu kariben takip edeceği•ıe zr-. getirilmesinde size isabet eden 
ya hariciye nazı lunmuştur. Bu netice Şikago a- mandrr. Bu suretle aralarında j hisse maliımum olduğu için hü-
r; M. Grandi'nirı 1 halisinin geçen 20 sene zarfın- muliik olan nakti mesaili tasfi- yük muvaffakiyeti şahsiyeniz-

Y h" ld - . d' ' o an 
~ • .ıza ır o uguna emın ı. V 1 bT - · k .... 

umum1 vaziyet~ ·da l'.~zde 2_5 nisbetinde arttığı- yeden ve komşuluk münaseba- j den ?olay~ ~issiyatı takdirkara 
siyasiye ve İta! nı gostermektedır. Buna muka- tı hasenesinin temellerini atını. nemı tebrıkatıma terdıf eder, 

i e topa tutuldu. Abdullah e ıa ı ıgı uvvetten duşurmüş 
~ c ~pa malikti. tü. Fakat Arabistanı ihmal eder 
" .! )üşmanın ergeç yorulmağa se orada yeniden bir isyan baş 
•; ;. bur olacağını düşünüyordu. göstermesini pek muhtemel sa-

ya ile Lehistan'> bil Manhattan İsland şehrinin ' bulunan Yunanistan ve Türki! zatı devletlerile birlikteMadam 
alakadar ede· n.üfu_su.yüzde 18 nisbetinde ek:. ye neticesi yalnız mütekabil Tevfik Rüştü ~eyefendiye g~-
belli başlı muh sılmıştır. Bu tenakus bu şehır menfatleri noktai nazarından rek gerek kendı ve gerek refı-
telif meseleleı , ahalisinin New-York'un diğer veliıt olmakla kalmayıp Akdeni kam namına samimi dostluğu-
hakkında tetki· kazaları.na .naklet.·m.ekte olma- zin şarki havzasında Balkanlar muz teminatını takdim eylerim. 
katta bulunduk- M. Grandi d ı ı N y sın an ı en ge .mışt~r. ew- or ve binnetice Avrupada müsale-

• 1 ;anlış değildi. yıyordu. 
~ ı• Deriye önünde.. Yemen'i de istiyor 
~ r >rahim 5,500 askerle Deriye Mehmet Ali Yemen arazisini 
t 1e gelmişti. Burasını muha de ele geçirmeği istiyordu. Ye
"' 1 ettikten sonra üç ay Veha- mende bir imam vardı. Sözde 
.; ·in teslim olmasını bekledi. Yemen namına her sene Babı-

İtalyanın Berlin büyük 
elçisi: ORS/NI 

tan sonra iki milletin menfaat- kun şarkındakı aşagı mahalle- met davasına azim hizmetler i
leri arasında hiç bir ayrılık ol- lerin ahalisi de ayni verce zar- fa edecek fiili ve samimi bir mü 
matlığı neticesine vasıl oldukla- !erin ahalisi de ayni sene zar- şarekete amade olacaklardır.Bu Berlinde İtalya Büyük El-M. Mlnort!&ko 
rını bildirmektedir. t t ____________ m_ı.;:ş_ır_. -------- emniyet ile dir ki, Başvekil s- çisi M. Orsini Barone Hazretle-

11 ~. Aehmet Ali geçen zamanı aliye para ve kahve gönderili- evvela Mironesko tarafından 
Jc "görerek sabırsızlanıyor, oğ- yordu. teşkil edileceği söylendi. Fakat 

1) yolladığı mektuplarda va- Yemen kıtasının zenginliği şimdiye kadar kıralın istişare le 
ı' ~eçirmemesini bildiriyordu. etraftaki kabilelerin hırsını tah rinden bir netice çıkmadığı gö
, 1 '1 at Mehmet Alinin sabırsız- rik ettiğinden bu araziye sık rülüyor. Mironesko kabineyi 

~~lı-< o hale geldi ki oğlunu geri sık hücumlar oluyor, müsade- teşkil vazifesini üstüne alma
' ' ~ rarak kumandayı Halil Pa- meler tekerrür ediyordu. Meh- mıştır. Bunun sebebi ne milli 
,. ı amında bir kumandana ver met Ali muntazam bir ordu ile köylü fırkasının ne de liberal
i;1 ~ive Deri>:_e ü~rin~ :>'.~ni.~ir 823 ' ~e Yemen har.ekatına baş !erin kabineye i~tirakleri temin 

ı yollamagı bıle duşundu. lamaga karar verdı. Ordunun .edilmemiştir. Prens Karol'un 

Son karar ne? -Dahili şeker mamulatın-
dan muamele 

''ergisi alınmıyacak .. 
j\1_ Meclisi iktısat encümeni bu 

hususta bir laviha hazırladı ., 

1
1 ~rahim için büyük bir fela- kumandasını alan Ahmet paşa- memlekete avdetini temin eden 

ı ' Jlarak mühimmat tutuştu. ya yolladığı mektuplarda Ye- ler milli köyülü fırkası hüku
>1 ° .ı için ancak on günlük yi- mene tecavüz eden Yemen ka- meti oldu. Maniu nun gene ik
c, ~ kle pek az da mühimmat hilesini cezalandıracağını İma- tidar mevkiinde kalacağı haber 
1 ı.ııştr. Fakat bu müşkülata ma bildirerek Padişahın emrile verildi. Lakin Maniu'nun da ye 
;, '1en İbrahim'in genç yaşın- bu harekata başladığını da söy niden kabineyi teşkil edemedi-
! ~ bekleı:ı.miye~ -~r c.~s:ı:r.~t ve leme~ini ~embih edi?."or_du .. Eğer: ği anlaşılıyor. Bratiano fırkası Ticaret oda~ı ~ekerli mamula ğer dahilde. imal edilmişse mua 

11 ınet gosterdıgı goruluyor- Sana dakı İmam musaıt bır ce- okn liberallerin de kabineye iş · tı.n. da şeker gıbı muame~e. ver-' mele vergısınden muaftır, fakat 
ı:l ,t brahim'in bu esnada ancak vap vermezse ordu kumandanı-. tirakleri düşünülüyor. Bratiano gır.ınden muaf tutulması ıçın te hariçten gelecek şekerli mevat
~) : i ~ltı ya~ında bulunı:ı~sı ~a nın daima kendisine mek_t~pl~r: biraderler Karol'un Romanya şebbüsatta bulunı;ıuştur. t~n. kem::ıfissabık muamele ver
,1 1 dıkkattır. Uzun Alı .ı~mın 

1 
yollamakta deva~ .~t~esını, clı- talı tından şimdiy kadar mah- 1 Son gelen malumat~. naz~ran gısı alı.nacaktır. 

ı kumandanlarından hırı İb-ıgertaraftandayuruyuşedevam rum edilmesinde büytik roller

1

B. M. M. İktısat encumeru şe- Dahılde imal edılen şekerli r; ~ne bütün_mühimmat~n malı la Sana'ya yak.la~~aktan geri oynamışlardır. Fakat artık Ka- ker ve ~c.kerli mevac~dın. mı:ame mevat hini ihracında içinde bu
ı •t ı olm~dıgını sordugu za- kalma~a7ını bıldırıy~:~u .. Melı 1 rol'un avdeti bir emri vaki ol-. le vergısınclen muafıyetı .h~kkın lunan şekerden evvelce alınan 
; 
1
r e İbrahım.: . . met Alı nın tekrar ettıgı bır şey duktan sonra Bratiano fırkası- da şu ~sasları kabul etmış~ır: . ı ~ümrük resmi aynen iade edil-

i. Evet, dıyor, hıç bı~ şey varsa .o da Y eı:nen İmam~na bu nı teşki 1 edenlerin bunu muh:ı- Harıçten gelen ve dahılde ı-, lır. 
1 11 1lamarnıştır. Fakat bıze ce-. harekatın Padışahın emrıle ya- lef ette ısrar etmeleri kabil ola- mal olunan saf şeker muamele, Bu layiha bir kaç güne kadar 
: : ı y.imi;;.I~ ~ılıçlarımız kalmış-' pıldı~ını h.er vak~.t söy~eı:nesini mıyacaktır. Fırkanın pek çok! vergisindeı:ı muaft~r. 1 meclis hey'eti umumiyesinde 
• :i ~~ kafıdır. tembıhe !uzum o:.o~esıdır. Fa- azası yeni kıralın tarafına dön- Şeker e ımal edılen mevat e- 1 müzakere olunacaktır. 

l(abul edilen kanunlar 
1 ~ 1 lı ·rıl:'ede ~.ahsur bulunan V c ~~t bunun z_evahırı kurtarmak müştür. Bu takdirde yeni kabi

, 11 erın reı~ı ~bdull~h .İbra- ıçın ya~ıldıgı a?laşılıyor. Meh- neye liberallerin i~tiraki kabil 

1 •. ın bu mu. kul vazıyetınden met Alı daha bır çok seneler olacağa benziyor. Fakat yukarı 
1 i ,.ııde etmeği düşünüyordu. sonra Babıaliye karşı isyan et- da dediğimiz gibi Romanyada- Otomobiller nasıl mübavaa edilecek, 
\ 1 ~ıbiler tarafından Mısır or- tiği zaman da daima Padişaha ki vaziyet daha hayli söz götü-
> .;ina yapılan bir hücum hare olan sadakatinden bahsedip recektir. şekerden ne kadar vergi alınacak? 
' 1 kanlı bir muharebe de mu- durmuştur. 1 ANKARA, 11 (Telefonla)-, cek şeker, petrol ve müştekatın 

'. •• k olmuştur. Fak~t bütün bu vekayi cere- . .BÜKRE. Ş, 11 A.A. - K. ır.al M ı· ı b ı d'l b. ı· ·h · d • ... d ec ıste (a u e ı en ır ayı a . an dahil ı istihlak vergisi alın-
hayet 818 senesi Eyliılü- yan ederken hadisatı dikkatle ıstışarelerıne evam etmıştır. ya göre gümrük tarife kanunu- maması hakkında kabul edilen 

: 11 15 inci günü Deriye düs- takip eden baska bir taraf daha Kabinenin teşkiline M. Maniu' . 
ı 1ı V h b'I . . . . d' d . 1 .1 · yu memur etmesi kuvvetle muh nun (5) inci maddesinın 16 ıncı bir kanuna göre şekerin her kilo 

ı e a ı erın reısı esır e ı- var ı · ngı tere.. . . . . fıkrası hükmünün motörlü par- sundan 1930 m r · f 
t >t ı· K h' d (B't d") temeldır Kıra! kendısını Ro- . a ı senesı zarın-
• I< 11 evve a a ır~ye.' sonra a ı me 1 · . ' _ çalara da şümulü olup olmadığı da ( 4) kuruş, 1931 de (S) · · ı bula sevkedılmış burada .... - 1 manyaya getıren Fransız tay . . 1 • 

d . . . ' -V:unanistanda dolu ·arecisi Lalouette'te bir nişan nm tefsır~ hakkın~.adır. .. (19~2) de ~6~ v: 933 ten sonra 
J • c 1 ~esılmıştır. ATINA 12 A.A. _Boz• \ } . t. Umumı veya mulhak butçe- yedı kuruş ıstıhlak vergisi alına 

ahım bundan sonra baba- ' · vermış ır. ı .. b ı k , k s · · ·· 
ı; ·Cr talim'atı d:ıhilinde hareket havalar devam etn;ektedir:. ~a- cbeln.l rrılu kakya:ıdo k~nbacla 1 otomb~- ca thır.li. edkerb~l:bırı kup, kare ve 

h b ·ı· - b.. .. A b' zı yerlere dolu yagmış, muhım Baıkumande.n ı <:r ıa ır a · a u o unan r I toz a n e ı umum şekerlere 

1 ~ ı .k.. .. 
1
. k . . zarar ve hasara sebep olmuş- BÜ KREŞ, 12 A.A. _ J ene- ·an una g-ore otoma >ı ıs:ıma ı- 1 şamı ır. a ı en ıstı sal veva · ı · a ı ıg•n utun ra ıstan k ·· 1 ·ı · , · r ·ıd· D h'ld · ·1ı 

. n > unu .azı na ıçın so.n ~e tur. ral Cihoski Romanya orduları ne salahiyettar daireler için u- haricten ithal edilen 15 santi-
~ ırsıdde~ı; ~~r.eket ~t~Jtır. , ~lali ve Vekaleti hu- Başkumandanlığına tayin edil- mumi veya mülhak bütçede mü- gram dereceden fazla kesafetli 

ı ıı: a~ta ~n ı~ı:1~1: ecı ?~' ., miştir. h.vaa edilen otomobiller Hey'e mazot ve emsalinden taktir ve 
, :a d 0;~ ~ bu bumet tes~sı susi kalem müdürlü- Re,.men bildirildi ti Vekile kararile Maliye Vekale tasfiye suretile veya kimyevi u-
1 e ke 0 

1 
udgu a a1sına1 yazk ı- ğünden: tince muayyen firmalarda müba sullerle elde edilecek daha az ke 

: tup ar an an aşı ma ta- ı k f l · • r .. n :\!aliye Vekili Beyefendi re BÜKREŞ, 12 A.A. - Kıra! yaa o .unaca tır. . s~ ette petro ve saır ~adenı ma 
. ı '~kat Mehmet Ali Vehabi gönderilmekte olan husu,;i mek- İkinci Karol'un Romanya tah-1 b S~~.ı~~~red ma~su~ ~to~~h1ıl.ler 1 y(ı m) ~hruk~t1?ht;~er kıl.o~undan 

1 l · b tl h il d'ld'k tlıpların bazılarının hala cskı' tına rıktı<Yı Bükreş'teki sefirler 1 u u um en arıçtır. ur.{lye 8 uruş ıstı a - vergısı alına-
. esı u sure e a e ı ı - · ~ b d k' f b "k 1 d · ·h ı d'l k 

e ı ·ı onra Arabistan kıtası üze- harflerle yazıldığ görülmektedir. heyetine resmen tebliğ edilmiş e ı a rı a ar an ıstı sa e ı e ca tır. 
1 1 q kuvvet bulundurmağa lü- Badema gerek resmi ve gerekse tir. 
l - T(görmüyordu.b~evcut kuv- hususi mektuplardan eski harf. 

( ' r daha başka ır gaye için !erle ) azılmı~ olanlarına cevap 
- nması Mehmet Ali tarafın verilmeyeceğinden mektupların 

1 h.:laha muvafık görülmüştü. veni harflerle ve milmkün mer· 
fr Mısırda bayram tebc kısa ve okunaklı olarak 
ı ·ahim 819 senesiniı:ı nihaye yazılması • esbabı mlıracaattan 

M ı döndü. rica olunıır 

Siddetli fırtına 
PARİS, 12 A. A. - Savoie 

eyaletinde şiddetli bir fırtına 
hüküm sürmektedir. Birçok yol 
lar toprak çöküntüleri içinde 
kapanmıştır 

M. Rist lstanbula g-eliyor 
ANKARA, 11 (Telefonla)-1 porunu kısmen hazırlryacaktır. 

Müsyü Reist, yarın akşam İs-1 Kendisine Tarabyada Tokatli
tanbula hareket edecektir. yan otelinde bir daire. hazırlan

Mail mütehassıs 1stanbulda 
mıştır. On gün sonra tekrar bu
raya gelerek raporunu verecek-

tetkikahna devam edecek ve ra ıiı 

met Paşa Hazretlerinin şahsi rine: 
dostluklarını teyiden bildirmek .. 
le beraber zatı alilerine ihtira- Turk - Yunan mukavelenı>
matı faikarnı takdim eylerim mesinin imzası münasebetile vu' 

TEVFiK RÜŞTÜ ku bulan dostane tebrikatmız
dan ve şahsım hakkındaki nazi

Ankarada Hariciye Vekili kane hitabınızdan derin surette 
Tevfi~ Rüştü Beyefendi Haz- mütehassis olarak samimi teşek 
retlerıne: küratımın Hhfen kabulünü rica 

1 tilafnamenin imzalandığını ederim. Cümlemizde en iyi hatı 
öğrenmekle bahtiyarım ve bu ralar bırakan Ankaradaki ika· 
uzun ve yorucu müzakeratın metleri esnasında zatı alilerinin 
hüsnü neticeye isali için tarafe- Türkiye ve Yunanistan arasın· 
ynce ibrazı Iazımgelmiş olan da mevcut olan nakdimahiyette 
hüsnü niyet ve uzlaşma fikrini ki mesailin hallini teshil sadedin 
göstermekle kendi memleketle- de ifadan bir an hali kalmadık
rimizin emni itimadını haket- lan kıymetli yardımlarını hiç 
tik zannederim. Mübadil malla- bir vakit unutmıyacağım sefire 
rına kıymet takdir etmek mese- Hz.lerine hissiyatı hürrnetka· 
lesinin muhtelit komisyon bita ranemin ifadesini ve refikamın 
raf azasına tarafımızdan mu- samimi dostluğunu arzetmeniz 
havvel hallini her iki hükume- ricasile ihtiramatı faikamı teyit 
tin tasvip eyliyeceğini ümit e- eylerim. 
derim. Bu suretle imza ettiği- TEVFiK RÜŞTÜ 

8. M. Meclisinde 
ANKARA, 11 (Telefonla)

Bugün Mecliste hapishaneler 
idaresi hakkındaki kanun layi
hasının dört maddesi müzakere 
ve kabul edildi. Diğer maddele
rin müzakeresi için Adliye Veki 
linin huzuruna lüzum gösteril
di. Bu kanunun ihtiva ettiği esas 
!ara göre Türkiyede her mahke 
me bulunan yerde bir hapishane 
ve tevkifhane bulunacaktır. Lü-

zum üzerine hapishanelerde iş 
yurtları ve hastane te~isi için 
bütçeye tahsisat konacaktır. Lü 
zumu halinde mahpusların bir 
hapishaneden diğerine nakli, Ve 
kaletin müsaadesile caizdir. La
yihanın son kısmmda, hapisha
nenin emniyetini temin içi hapis 
hane müdür ve memur ve müs
tahdelerinin hangi hallerde si
lah kullanmağa sali\hiyettar. ol· 
duklan musarrahtır. 

Kibrit isinde müşkülat • 
ANKARA, 11 (Telefonla)-ı veledeki sarahate nazaran ihti· 

Kibrit ve çakmak inhisarını işle- laf vukuıında tarafeyn birer ha
tecek olan grupla imzalanan kem intihap edecektir. 
mukavele Mecliste bütçe ve İk- Eğer baş hakemi tayinde uyu 
tısat encümenlerinde tetkik edi- şulamazsa İsviçre federal mah
lirken mukavelenin muayyen kemesi re;sinin göstereceği ha· 
bir maddesi hakkında yapılan kem kabul olunacaktır. 
itiraz üzerine Maliye Vekili en- Bu esas, prensip itibarile ka· 
cümenin bu itiraz ve tadilat ta- bule şayan görülmemiştir. Cu· 
lehini grup mümessillerine bil- martesi günü grup mümessilleri 
dirmiştir. cevaplarını vereceklerdir. 

İtiraza vesile teşkil eden esas, Eğer bir uzlaşma şekli bulu-
ihtiliif zuhurunda müracaat edi namazsa mukavele keenlemye
lecek hakem meselesidir. Muka kün addolunacaktır. 

Sabık hir meb'usun müracaati 
ANKARA, 11 (Telefonla)

Mukaddema, 85 lira ile tekaüt
lüğü icra edilmiş olanNiğdemeb 
usu Ata Bey hükumete müraca-

at ederek yeni tekaüt kanunu 
mucibince Dahiliye Vekilliği et
tiği için maaşının ( 150) liraya 
çıkarılmasını talep etmiştir. 
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Viıafet~-. ve Defterdarlık daireleri teftiş ediliyor ... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------=----------~ 

IhtilAs 
Suiistimal yapan 
atalca tahsildarları 

t un ağırcezada mu
hakeme edildiler 

.6.ğırceza mahkemesinde dün 
ı..Yölnı dikkat bir dava rüyet o
'll!Jdu. 
Davanın mevzuu şudur: 
>.icvkuf bulunan Ali Riza, Os 

, Namuk, Nuri Efendilerle 

1
•Yri mevkuf bulunan 10 arka
•şı Catalcada tahsildarlık et
~Ck.t~dirler. Bu esnada tahsil 
~İlen paralan kısmen faize ver 
1tk suretile işletmekte ve kıs
~. de ihtilas etmekte imişler. 
:·~ıye müfettişleri şuıyu bulan 
~.suiistimali tahkik ederek i~
tj1•s mahiyetinde gördükleri ı
~ o yolda bir mazbata tanzim 

!ı:lırler. 
Dünkü muhakemede Defter

~thğı ve dolayısile yakından 
~ıineyi alakadar eden bu dava 
~ne hazine ve ne de Defterdar 
4t namına bir avukat bulunmu-
0rdu. Ayni zamanda müfettiş
~~ tahkikatı da noksan yapıl
' 1\tı. Mahkeme hey'eti Defter
~tlık avukatlarının bu yoldaki 
•zine menfatine karşı olan la
'Ydileri hususunda Defterdar
ğı;1 nazarı dikkatini celbetrnek 
~n müddei umumiliğe müzek
lcte yazmağa ve eksik tahkikat 
. 1Pan müfettişin celbine karar 
!terek davayı talik etti. 

-0-

C:emali vuran İsmailin 
muhakemesi 

Duble İsmail mahkemede 

1 llolis Ahmet Efendinin oğlu 
,s Yaşlarında Cemali vuran şo
~r. Duble İı;mail'in muhakeme
, ~ıl\ nakzen rüyetine dün baş
"ıdı 
ı 11.ğırceza mahkemesi Duble 
~lıııaili evelce 5 sene ağır hapse 
alıkum etmişti. Fakat müddei 
~ilmilik bu cezayı noktai na
;•tına muhalif bulmuş ve "kas
~ katil,, keyfiyetinden temyiz 
~nişti. Temyiz mahkemesi 
~ıiddei uumiliğin notai nazarı-
11 muvafık bularak karan nak
~tıniştir. 
hünkü muhakemede maznun 

''kili eski kararda ısrar olunma 
l:ıı istedi. Mahkeme nakza itti

Veya ademi ittiba hususunda 
r karar vermek üzere talik o

lu. 

lurk • Yuı:; mahkemesi 
.1'ürk - Yunan mahkemesin
~ Mürafaaları biten 12 davanın 

ijijn hükümleri tebliğ edilecek
, 1"akat mahkeme reisinin has
' Olması yüzünden hükümlerin 
'hliği talik olunmuştur. 

-- --------·~--~ 

T. Abidesi 

A..lt kısmının cila-
lıınması bitiyor 

, 'taksim abidesinin yapılmak
; Olan alt kısmının cilası iki gü 
1' kadar bitecektir. Meydanın 
~ıimi için nihayet bir haftalık 
~ kalmıştır. Abide komisyonu 
~günlerde bir içtima yaparak 
~tndiye kadar olan masrafları 
~ 8fiye edecektız. Bu içtimada 
a ltlıiddin B. de bulunacaktır. 
ı,~çe etrafının demir parmak
~ ~r ile muzaiyikleri de pek ya-
tıda bitmiş olacaktır. 

Yeni teşkilat 
ltı'i Cni kazalar teşkilatı harita
~11 Dahiliye Vekaleti muvafık 

llladığı için iade etmiştir. 
İllfarita vekaletin istediği şe
,,lle tanzim edilerek gönderil
··•ı•ı· ' ır. 

Hayat 
ucuzladı 

Teftiş 
başladı , 

Bir içtima 

Fakat küçük esnafın Mülkiye ve maliye 

Emanet kadrosunun 
tahdidi görüşüldü 

müfettişleri daireler- Hamit B. bugün tekrar 

O h t d h de teftişat yapı varlar An ka raya gidiyor zaman aya ın a a 

ihtikarı olmasa 

Şeker fiatı 

Bizde şekerin imali 
niçin pahalı? 

Alakadar bir zatın 
verdiği izahat 

z iyade ucuzlamaaı 
kabildir •. 

Dahiliye kadrolarının Emanetle Vilayetin tevhidi B. M. Mecelisinde cereyan e-
hakkında Dahiliye Vekaletinde den müzakerfattan anlaşıldı ki 

yarın tebliği tetki~at yapan komisyonla te- bizde şeker imali sair memleket 
İstanbul'da son zamanlarda bekleniyor mas ettikten sonra evvelki gün !erden (40) kuruş fazlasına ma 

gıda ve mahrukat fiatleri çok şehrimize gelen Emanet muavi !olmaktadır. 
d .. ··k ·· T" d b ni Hamit B. dün muhasebeci Bunun neden böyle olduğu ve uşu tur. ıc~t o _asının u Maliye ve mülkiye müfettiş-
hu~!ısta yaptığı te~kıkat ve <?,: leri dairelerde teftişatla meşgul Nuri, memurin müdürü Samih bu maliyet fiatinin bugünkü im 
da haya~ pahahlıgı endeksı olm;ı.ktadırlar. B. !erle diğer şube müdürlerin- kan ve şerait dahilinde indiril
de bu ~e~ceye varmaktadır. Maliye müfettişleri maliye şu den bazılarım toplamış ve tev- mesi kabil olup olmadığını ala-

Et fı~tı 70-100 kuruş arasın- helerinin teftişlerini ikmal et- hitten sonra Emanet kadrosu· kadar bir zattan sorduk. Bu iş
da ~ehaluf etmekte, -ekme~ ema mişlerdir. Muamelatta usulsüz- nun alacağı şekil hakkında gö- lerle çok yakından uğrşan bu 
netın mevcut narhına ragmen Jük görülmemiştir. rülmüştür. Bu içtima Emane- zat şu izahatı vermiştir: 
ekser yerlerde 12 kuruşa satıl- Mülkiye dairelerindeki tefti- tin diğer muavini Şerif B. de - Şeker bizde sair şeker istih 
maktadır. . . . . . iştirak etmiştir. sal eden memleketlere nazaran 

Mahrukat fiatlerine gelince: şat ta ıyı netı~nnışt.:. Hamit B. bugün tekrar Anka daba pahalıya maloluyor. Çün-
Odun fiati geçen seneden bü- D ahiliye kadrosu raya giderek bu hususta veki- kü bizde şeker sanayii yeni te-
yük bir stok kaldığı ve bu sene DahT k d yann lede olan temaslarına devam e- essüs etmiş ve belki daha inki-
k:ışının od~ları da da_ha. şimd!- tebliği 1~~~ıen!e~~:::n Kadro- decektir. Mumaileyhin bu sefer şaf devresine bile girmemiştir. 
den gelmege başladıgı ıçln ft- d 

1 
bi t b dd""l im d ğ ki seyahati ise bir hafta kadar Şeker istihsal edilen sair mem 

- d d'" a esas ı r e e u o a ı ı d d k · 1 k l d ·· 1 ·1 atlıer 325-350 kuruşa ka ar uş- ~.1 kt dl evam e ece tır. e et er e musta 1sı pancan e-
müştür. Kömür fiatler·i da .5 - sv,,. enme e r. Harap binalar ker istihsal eder ve fabrikaya ge 
5,75 kuruş arasında temevvüç °"l/la{.' Şehremaneti harap binaların tirerek teslim eder. 
ediyor. ı ı yıktırılmasına karar vermiştir. Halbuki bizde pancar istihsa-

Alakadarların fikrince bu Bu harap binalardan en çoğu lini de fabrika yapar. Fabrika 
fiatlerin daha ziyade düşürül- Bllara/lar dlln 'Jıa- Ahırkapı, Kumkapr Topkapı i- pancarın tohumunu tevzi eder, 
mesi kabildir. Fakat bilhassa rarlarını le sahillerindedir. Fakir ve sı- köylüye kredi açar, pancar ye-
küçUk e5nafın yaptığı ihtikar ğınacak yeri olmayanlara evve tişinciye kadar başında müte-
buna m§.ni olmakta daha dof- vereceklerdi la muayyen bir müddet içinde hassıslar bulundurur ve asıl mü 
rusu hayatı pahalılaştırmakta- bir yurt tedariki tebliğ edile- himmi yeni topraklar üzerine 
dır. 1evfllı KAmll B. pazar- cek, bu müddet bittikten sonra tecrübeler yapar. 

İhracat eşyamız için teslge geliyor bu binalar yıktlacakur. Bu bi- Zannederim aradaki bu fark-
Odanm sualleri . . .. b naların ankazının bedelleri sa- lar sorulan suale kafi derecede 

Yunanlılarla ımza edilen mu ade- . . · l l b"l" 
Ticaret odası bütün konso- le itilifnamesi tastik edilmek üzre hıplerıne aıt ~k~ cevapo __ a_ı_ı_r_. ----

los ve şehbenderlerimize ihra- BüyükMilletN''" ' Klod Farer Poliste 
cat eşyalarımızın hariç piyasa- li•ine sevkeaıımiş-
lardaki mevkilerini, mümasil tir. Fakat itilUna- Dün Lamartin vapu- Bir tecavüz 
ecnebi mallarile mukayeseleri- menin tasdlkı hita- 'I . 
ni ve ne derece rakip olabildik- raflarin mübadil rı e gitti 

. . emlalrinin vaziyeti M Cl d F d.. k 
lerını so~muştur. .. .. hakkında verecek- . o arer un a şam 

Oda dığer taraftan butun da- Jeri karara muallak ı 
1 
Lamartin vapu~ile Marsilya'ya 

hili ticaret odalarından mınta- olduğundan benilz 'hareket etrnıştır. 
katarı dahilindeki ihracat ma- milzakereslne baş· i M. Clod Farer dün İstanbul'u 
tamın neler olduğu, ne miktar )anmamıştır. [gezmiştir. Clod Farer bilhassa 
ihraç edildiğini ve istihsal şa- Bitarafların bu 1 Eyipte tevekkuf ederek Piyerlo-
raitini sormuştur. . hususta diln karar · tinin en sevdiği !U)bul'un bu 

Oda bu malfimatı ihracat eıı- vermeleri ve karat öiıarat iteis t t iki taraf heyeti mu- M. Holıtad parçasını uzun, uzun emaşa e -
yamız için yaptığı tetkikata e- rahhaıalarına tebliğ etmeleri çok miştir. 
sas tutucaktır. mtihtemeldi. M. Clod Farer dün akşam İs-

Borsa fiatleri Geç vakte kadar bitarafların ka- tanbuldan ayrılırken kendisile 
Dün borsada İngiliz lirası rarı hakkı'!.da eaaslı malumat alı~a- görüşenlere Gazi Mustafa Ke-

1034 kuruşta açılmış ve bir ara· mamııtır. i{Ararın mahiyeti bugıin mal Türkiyesinin yepyeni bir 
anlaşılacaktır. 

lık 1035 kuruşa kadar çıktıktan Eğer iki taraf hükumetleri bu ka- memleket _ol~rak m~_Ydana ~~~t~ 
sonra 1034,5 kuruşta kapanmış- rarı kabul ederlerse meclislerinden ğını ve gıttıkçe guzelleştıgını 
tır. muahedenin tasdikini istiyecekler, yakından Türkiye'ye tekrar ge-

Altın 910, Liret 8,96 kuruş- aksi takdirde en kısa bir zaman zar- leceğlni söylemiştir. 
tan muamele gönnüştür. fında itirazlarını yapacaklardır. Ma- 'f l . 

• amaflh her iki tarafm da bitaraflann Yaz tarı e erı 
Besim Ö~er Pş. ve ve~eceii kararı h_üsnü kabul e~ecek· Bugünden itibaren Seyrise-
Akil Muhtar Beyin lerı kuvvetle Unut ~dıım;k~edır. Baş fain ve Şirketi hayriye'nin yeni 

mürahhasımız Tevfık Kamı! Bey bu rlf · • b"k" b 1 seyahati kararın ittihazından sonra ve pazar- yaz ta esının tat 1 1ne aş a-

Dr. Besim Ömer Paşa ve A!dl 
Muhtar Bey dün vapurla Al
manyaya hareket etmişlerdir. 

Besim Ömer Paşa ve Akil 
Muhtar Bey Almanya, Fransa 
ve İ talya'da sular hakkında tet
kikat yapacaklar ve en meşhur 
maden suları membalarını geze
ceklerdir. 

Bu tetkik seyahati bir buçuk 
ay kadar devam edecektir. 

Midillideki tayyare 
kazası 

Dün, Midilli'de motörü iştial] 
eden İtalya yolcu tayyaresi 
nin yandığım yazmıştık. Öğren 
dığımıze göre kaza esnasında 
tayyarede 11 yolcu ve mürette
bat bulunuyordu. Kazanın vu
kuu haber alınır alınmaz derhal 
buradan bir tayyare gönderile
rek yolcular alınmıştır. 

D eniz ticaret mektebi 
Deniz ticareti mektebinde im 

tihanlara başlanmıştır. 
İktisat vekaleti mektepte e

saslı ıslahat yapacaktır. Bunun 
için mektep idaresinden bir ra
por istemiştir. İdare her şeyden 
evvel bir mektep gemisine ihti 
yaç olduğunu vekalete bildire
cektir. -------Sahte dokto r a verilen ceza 

teei günü ıohrimlzc gelecektir. i nılacaktır. 

Eczacı Etem Pertev B. in 
hatırası dün taziz edildi 

Eczacı Etem Pertev B . in ölü 1 yatını meslek sahasında yıpratı 
münün dördüncü yıl dönümü' cı mesai sarfile geçiren merhu
münasebetile, dün arkadaşları mun bu yüzden, daha mesleğe 
ve meslektaşları tarafından mer büyük hizmetler ifa edebileceği 
humun kabri ziyaret edilmiştir. bir sırada uful ettiğini ve bir 

Etem B. in kabrinin başında 

ANKARA, 12 A.A. -. Gü
nanda doktor Tahsin ismi al
tında doktorluk eden İstankö
y lü Şevketin sahte diploma ile 
doktorluk ettiği anlaşılarak sıh düa edilmiş, eczacı Nizameddin 
hıye vekaletince Adliyeye tev- B. tarafından merhumun meza
di olunmuş ve cürmü sabit ol- ya ve ~ezailinc;_ v~ ı:nesleğe ~1iz
duğundan sahte doktor Günan m:tıe~ıf1;den bahıs hır nutuk ırat 
mahkemesince 3 sene 9 ay 10 edılmıştır. 

meslek şehidi olduğunu söyle
miş ve ilaveten Etem Pertev B. 
in memlekette ilk defa olarak 
eczacılık sanayii sahasında bir 
müessese kurduğunu zikretmiş
tir. 
Müteakıben merhumun ruhu

na fatihalar ithaf edilmiş ve kab 
rine çelenkler kQllulmuştur. 

gün hapse ve 75 lira ağır cezayı Türk eczacılar cemiyeti umu 
naktiye mahkum edilmiştir. mi katibi Hüseyin Hüsnü B., ha 

icra kat lblnln elin
den otomobili alındı 

Kendisi de ayağından 
garalarıdı 

Fatih icra katibi Davut Şev
ki Ef. mahkemece haczolunan 
1-624 numaralı otomobili dün 
yedi emin sıfatile garaja götü
rürken henüz ismi anlaşılama
yan bir şoförle arkadaşı otomo
bili olanca süratilc kaçırmağa 
başlamışlar ve Edimekapıdı> 
Çukurbostana geldikleri zaman 
Şevki Ef. yi döverek otomobil
den aşağı atmışlardır. Sukut 11e 
ticesinde mumaileyh ayağın
dan yaralanmıştır. Şoförle arka 
daşı aranmaktadıı·. 

Dün çiğnenenler 
1-1777 numaralı otomobil; 

Fındıklıdan geçerken Melahat 
isminde 5 yaşında bir çocuğu 
başından yaralamıştır. 

2 - Şoför Hristonun idare 
ettiği kamyon da Ayasofyada 
60 yaşında Nevşehirli Rıza E
fendiye çarpmıştır. Hristo ya
kalanmıştır. 

Bir hırsızlık 

Dün gece saat yirmi dörtte 
Samatyada Hacı Kadın mahal
lesinde Dava yokuşunda 14-16 
numaralı eve hırsızlar girerek 
ellerine geçen 150 lira kıymetin 
de eşyayı almışlar ve hiç bir 
maniaya maruz kalmadan k:ıç
mışlardır. 

Zabıta ancak vaki olan ihbar 
ıizerine tahkikata başlanmıştır. 
Henüz hüviyeti meçhul olan 
hırsızlar bulunanıamıştır. 

Sirkatin eve ilencereden gir 
ı mek suretile ika olunduğu an
laşılmıştır. 
f'C_ .... _..:. ................................. 1 ••• o 

- Milli iktısat ve tasarruf 
cemiyeti -

Vatand aş hesabını b ll I 

lh•11n Zlga Beyi li!dUrmekle maznun DeğlrmencioiJlu 
ile Zeynelzsde huzuru mahkemede 

Urla cinayetinin içyüzü 
Yeni dinlenen 

bevanatta 
Salı gilnü İzmir Ağırceza mahke

mesinde, Urla bakimi Ihsan Ziya Be
yin katli hadisesinin muhakemesine 
devam edilmiştir. 

Muhakemenin son celsesin de al-l 
mış oldufu çok meraklı safha Uzeri- ı 
ne daha saat dokuzda yüzlerce seyir-J 
cı mahkeme salonunu kaplamı§tı. 
Mahkeme ba§lıyacağı strada jandar
ma efradı, inzibatı temin için, saml
ini dıtarıya çtkardı. Ve salonun is
tiabından ziyade halka dolmasına mil 
saade etmedi. Mahkeme reisi Hasan 
Sateddin Beyin sesi işitildi: 

- Şahit doktor Nebil Beyi çağı
rınxz. 

Maznun vekilli - İhsan Ziya 
Beyin asabmın bozuk olduğu bir .,_ 
rada kendisine zerkedilen pantagon 1 
mahlulil bünyesi dolayısile kendish: · 
de menfi tesir yapamaz mı? 

Doktor N ebil Beyin 
ifadesi: 

şahitler mühim 
bulundular 

')ahit K~m•l ve Nebil B.ler 

ydım. Vak'a gecesi Muharrem efen 
diyi Zeynel zadenin dükkanına gire: 

• 1 

1 l 

! 
1 

Urla hükOmet tabibiyim. Me§'Um 
dayak hadisesinde Urlada bulunuyor 
dum. Bir gece İhsan Ziya Beyin fena 
halde dövüldiiğünli haber aldım. Der 
hal hakim Beyin evine gittim. İhsan 
Ziya Bey asabi ve müteessirdi. Ken
disine karşı yapılan bu tecavüz ha
kim Beyin kendisinde ilk defa gördü
ğüm bir hiddet tevlit etmişti. İhsan 
Beye sükfınet tavsiye ettim. 

ken gördüm. Hldiseden üç, dört güı 
sonra da Zeynel zade Hüseyin Beyir ı 1 
dükkanından bazı şeyler satın alma 

1 

Hadisenin ertesi günii doktor Ke
mal Bey, bakim Beyin sıhhi vaziye
tini endişeli buldu. Asabi bir adam 
olan mumaileyh, atc§lcr içeri
sinde yanıyordu. Bu vaziyet karşısın 
da doktor Kemal Bey, hakim Beye 
50 gram pantagon zorketti. 

Reis - Bir gece bir toplantı es
nasmda İhsan Ziya beyle Esma Ha
nun namında bir kadın arasında bir 
mesele cereyan etmiş, bundan habe
riniz var mı? 

Doktor - Evet, böyle bir mesele 
den malUmattarım. Bir gece bir top
lantı esnasında İhsan Ziya Bey dans 
esnasında Esma Hanımı alnından ve 
omuzundan öptü. Bu öpme h3.disesi 
Urlada halk arasında ağrzdan ağtza 
ôolaşarak müzmin bir dedikodu hali
ne geldi. 

Bundan sonra Nebil Bey askeri 
doktorlarından Kemal Beyle muva
cehe edildi. 

Doktor Kemal B. ne 
diyor? 

Doktor Kemal B. - Doktor Ne-
- Kimden şüpheleniyorsunuz, de

di. İhsan Ziya Bey Adliye vekaletine 
Fehmi Bey hakkında ~ikayet telgrafı 
ı;ektiğinden bahsetti. Fakat alenen 
kimseden şüphe ettiğini söylemedi. 
Bunu itiraf etmek vazifemdir. 

Hadisenin ertesi sabahı İh-
san Ziya Beyi evinde mu-
ayene etmeğe gittim. Saat 8,30 
vardı. Hakim Beyin vaziyeti çok fe
na, asabı bozuk, vücudü ateşi ~erisin 
de idi. Ke'1disine bir enjeksiyon ya
p.:ırak icap eden tedbirleri ittihaz et
tim. Kendisine z'!rk ettiğim Hiç 50 
santigram miktarında Pantagon idi. 
İhsan Ziya Bey bu esnada yatakları 
parçalıyor. gayri iradi vaziyetler içe 
risinde, vecaıa çırpınip duruyordu. 

Hadise gecesi müddeiumumi Şev
ket Beyi çagırttık. Kendisine şüphe
lerimizi söyledik. Fakat Şevket Bey 
bunlara kııl•k asmadı. Urlada efkarı 
urnumiyenin temerküz ettiği nokta 
acaba neden Şevket Beyi alakadar 
etmiyordu? 

ihsan Bey, hastalığı esnasında gi
ne bir gün: 

- Beni takip ediyorlardı. 
Dedi. 
Sevki kaptanın ifadesi 

- Yüzbaşı Cemal Bey, hakim be
yin ifadesini almak üzre hastaneye 
gitmiş. Ben kahvede idim. Cemal Bey 
yelerek şunları anlattı: 
- - İhsan Ziya '3eyi hastanede gör 
düm, kendisine: 

- Ziya Bey, bu vak"ayı çıkaranlar 
kimdi? 

diye sordum, bana asabi bir su~ 
rette şu cevabı verdi: 

- "Beni mazur gör birader, ben 
iyi olayım. Beni bu hale sokanların 
başını kendim ezeceğim." 

Cemal Bey, yu kandaki muhave
reyi anlattıktan sonra bize: 

ğa gitmiştim. Zeynel zade hana ded 
ki: 

- Sen bana düşmanlık ediyonun 
Muharremi gördüğünü ne diye ifa 
dende söyledin? 

- Ben .yalan söyliyemem, 
dedim. Mesele kaymakam Beye ak 

setti. Kaymakam Bey bana: 
- Sen her işe burnunu sokma 

neden Muharremi Zeynel zadenı 
dükkanında gördüğünü karakolda s 
yledin? 

diye sordu. Cevabım şu oldu: 
- Ben gördüğümü söyledim. 
Bundan sonra Zeynel zade bi 

kaç defa bana: 
- Git karakoldaki ifadeni taahi; 

et. dedi. 
Bir gün kaymakam Bey bana: 

- Zeynel zade ve Muharrem me
selesindeki ifadeni beğenmedim. Gi 
Zeynel zadeye tarziye ver ve üader 
tashih ettir ! 
dedi. Ben ne Zeynel zadeye tarziy< 

verdim. Ne de üademi tashih ettir
dim. Sadece vazifemden kaymakan:: 
Bey çıkardı. 

Keresteci Salih Efendi 
n e d iyo r? 

- Ben hadise gecesi hakimle t' 
yatroya gittim. Tiyatrodan çıktıkta 
sonra ben mağazam önünde aynlarn 
evime girdim. Ertesi sabah hadisedo 
haberdar oldum. İhsan Ziya Beyi 
vaziyeti çok fena idi. Kendisile kom 
şamadım. 

Hadiseden r.;r müddet evvel c1 
bir akşam mağazada Hakim Beyle lı 

ro ber oturuyorduk. Biri pencereder 
bizi gözetlemeğe haşladı. Çıkara' 
baktrm. Biri köşeyi kıvrılarak kaçı 
Bunu hakim Beye söyledim: 

- Beni her zaman takip ediyorla 
dedi. 

Hadiseden üç dört gün evvel k, 
ymakamla İzmirden Urlaya geliyor l 
dum. Otomobilde kaymakamdan b, l 
ka dava vekili Fehmi Bey vardı. K ı 

ymakam diyordu ki: 
- Hakim Beyin başına bir bela ~ 

lecek, onu öldürecekler! 
Ve bu sözl r daha unutulmadaı 

yani bundan üç gün sonra hidis 
oldu. 
Şahit İsmail Ef. ne diyo r 

~ 
Bir gün Zeynel zade beni iskel 

de gördü. Baııa 1 O lira verdi. Bet 
kahveye çağırdılar. Kahvede Muhn ~ 
rem, eczacr t-IiJmi, Çakrr Mehn1 ı 
vardr. Bana: 

- Niğdeli Mahmut efendinin ~' 
hitliğini çürütmek için şahadette b: 
lumır musun? dedilPr. Ertesi gü 
İzmire hep beraber geldik. Avuka ! 
Mustafa Nuri Bey: 

- Sana söyledikleri şekilde şahı e 
lik edecek misin? 

dedi. 
Bundan sonra bir gün Urlada 

ken Zeynel zade beni çağırdı. 
- Seni bur~da döğerler. Al 

yirmi lirayı, bir kaç gün icin !znü t 
git! 

dedi. Ben de İzmire geldim. Bu 
ları Niğdeli Mahmut Efe"diye anla > 
tım. 

Mahkeme yeni şahitler celbi icı c 
talik edildi. r! 

- Eğer hakim Bey ölürse bu sır 
da ölecektir. Zaten yaşasa da bu me
l sele örtülmeğe mahkiimdur. 
demştir. Cemal Bey kahvede bunla- .- Bu sabah 

ı rı anlatr~~en Yüzbaşı Muhittin bey 1 Maç ka Var on Aparlı· 
ve daha uc:;: zat varclı. L 
Muht~r Mehmet çavu- manında fevkalade 

şun sö yledikleri: n afta 0 •Y21 ~ 
- Ben kaymakam Beyin kahyası- Satılaca ktır , -" r 
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Asrın Umdesi "Milliyet'' tir. 

13 HAZiRAN 1930 
1DAREHAN6 - Ankara cadde•i

lfo. 100 Telııraf adre•lı Milliyet, ı .. 
tan bul 

Hafta arası Romanyada Kı- söylediği bir nutukta Avrupa zah edildikten sonra ikinci kı
ral değişti. Daha babası kıra! sulhünün harpten evvel olduğu sımda bu kadar karışık işin hal
Ferdinand'ın sağ~ığmda bir aşk gibi, bundan böyle de muvaze- li kolay olmadığı ispat edilecek 
macerası dolayısıle, taç ve tah- ne ile muhafaza edileceğini bil- imiş . 
tından feragat ederek, memle- dirmiştir. Bu nutuk, Mussolini İhtı'l"ll · k'l k' i 

,. ........... ··-----..... -............. -....................... _ .............. --
[ ................. . 
ELHAMRA 

2 film birden 

Tahtelbahir 44 
ve 

Küçük hırsız 
Telefon numaralanı 

lıtanbul 3!111, 3912, 3913 Bir fen adaıııı k · · k d p 'T ı · . " en ten ı ve tes ın -etını ter e en rens 'ı..aro , nın nutuklarına da bır cevap · bi k 1 b ld 
kemali sükunetle Romanyaya teşkil eder. Harpten evvelki ~ın .. r .~lmo ilç~e erFek aşvuru u dondurma ikram edilmektedir. 

d f 8 H · d b . . . gu goru §tur. at uzun ra- - Fransızcadan -
av et et ı ve azıran a top- eynelmılel vazıyetın harbe por k t k 'ht'lU b t k Sabah 10,45 te ucuz flatla matine 

Her bilet sahibine meccanen 

G 

ABONE ÜCRETLERi 
Tlirk17e için Hariç lgin 
400 kurut 800 kuruı 
750 ., 1400 r 

!anan Ayan ve Meb'usan Mec- müncer olduğunu görenler, teııeb0b.~ ilarialk dı fı 
1 

i!Sk tırmrü~ Kansı ağlıyordu. Kocası me- - Fakat fazla açık değil mi? 
l. 1 · f d k ı ·ı· 'T d' , · b - ., us e a o ara ec - rakla sordu· şeklı'nde b' ı ·ı ::•::::::::::::; ıs en tara m an ıra ı an e- ar ıeu nün bu nutkunu egen be edil' Ç.. kü İ T · ır sua ı e cevap ven 
dildi. memişlerdir. Müvazenel kuv- zetelri~r:r~yı:: b ~gı ızdg:~ -Ne var, neden ağlıyorsun? yordu. Balo, gezinti, eğlence M E L E K 3 aybp 

6 " 
1 z " 1400 " 2100 " 

K l' R h ·ı Ih.. 'd · ı hl d an en yaz ı Esrarını saklamakta mal1ir lakırdısı olunca genç fen ada-aro un omanya ta tına va ı e su un ı amesı e n e lanna inanrn k !Anın H' t-
geçmesi, Romanyada gayri ta- ve aleyhind~ s~?'lenecek söz- lilerin bu rap~ru 0~~ğa 

1~a- olan her kadın gibi o da şu mı hayretle: SINEMASl 2 film birden 
bii bir vaziyete nihayet vermek l~r, akademık ~unakaşalar ha- !arak isyandan vazgeçecekleri- kestirm~ ca~abı verdi: - Fakat bu gezintilerle va- LBJlgkl!lr !l~arkeD 

Gelen evrak geri verilmez tedir. Zahiren bir aŞ_k macera- lınde kalmaga mahkOmdur. ne İngilizler hak'kate 'ht' 1 - Hıç, hıç.. kitgeçirirken insan ciddi işlıerle U U U 
sına, fakat hakikatte Roman- Çünkü beğenilse de beğenilme- vermişlerdı' F ık t nHı. tıl~la Fakat kocası buna inanma- nasıl meşgul olabilir? .. gibi bir 

Müddeti geçeıı nushalar 10 ku?U§lUr. • h d 'd' 'd' · C . . · a a ın ı er d A l d d , l d COLLEN MOORE ve 
yanın bir zamanlar hakiki ü- se e gı ış o gı ıştır. emıyetı raporu okumamış olacak! d ı. teş o mıyan yer e uman sua ortaya atıyor u. j k 

1 kümdarı olan Bratiansların si- Akvama k~rşı ~laka gittik~e ~- ki, İngilterede ' neşredili~~e~ olmadığı g~bi hiç ~ir sebep ol- Kocası hiç şüphesiz kendisi- , ~ OJUD arı Guete n matbaaye alt !,ter için 
müdüriyete mUracut edllh'. 

Guetemh lltnlann mee'ullyetlnl 
kabul etmes. 

yasi intrikalarma kurban edile- zalıyo'.. ~rıand ın Avrupa ıttı- Hindistanda ihtilil daha kanlı madan da ınsan aglamaz. ni maddeten iyi yaşatmağa y 
;e~, z~yıf iradeli babasının d~ h~?ı fı~rı, . yalnız Fr~nsamn bir şekil almıştır. Bunlar altı senedenberi evli çalışıyordu. Fakat genç kadın ill••ll!ll~•IİI•••••'!' 
ııtırakıle tahtan mahr~ , edı- muttefık~~rı .:'e ~ey~lerı , taı:a- bulunuyorlardı. Bu iz~va~ ha-1 kendini mahrum, yalnız bulu- MUSİKİ SEANSLARI 

F--B=-U•G_U_N_K_U __ BA. __ V_A_"lil len K~ı:ol, 192~ senesı K~~- f?1dan husnu t~lakk~ e~ıl!11ı~- Diğe.r ~araft~n Daily Mail Y?-t?1da karısı ondan hı~ bı; ~e- yordu. Geceleri kocası kütüp-
nusanısındenben Romanya ıçın tır. Hatta Poıncare gıbı bır gazetesının sah~bl Lord Roth~~ yını saklamamıştı. Şımdı ıse hanesine kapanıyor, genç ka
bir mesele idi. 1926 KAnunusa- Fransız hilkumet adamı bile rmer~, ~azetesıne yazdı~ı, ı;nu ağlıyor, fakat bunun sebebini dm da saat ona kadar orada o
nisinde tahttan feragatini imza yazdığı bir makalede, bunun heyyıç bır makalede,_ Hın~~s- kocasından gizlemek istiyor- turarak kendisine refakat idi
ladığı zamanlar bile, genç ve tatbik edilir bir proje olmadığı- ta~m .harpten evvelkı tecrube du ! yordu. Fakat biribirlerile ko-
f l · 'lk f .. ı · t' B 't lt edılmış ve muvaffak olmuş u-
aaRprensın etrghetç vehıkk ırdsakt~ ndı ~y emışdı.r. 1 :: ş~r~ı. a m- sullerle idaresini ve tekfunül Hem karısının ağla.yı~~a nuşmadanl ... Saat on .. olunca 

ta omanya a ı a ın a ı a vrupa ıp o asısının mu- . • . . . baktı hem de her hecenın uze- kadın kalkar, yatmak uzere ay-
idialarmı ileri süreoe~ine kim- vazeneye doğru esasen almı• ıle mahalli idare verılmesı gı- · d ' d k. l ·d d' & " bl · · f'ki ı · b f rın e urara . rı ır, gı er ı. 
se şüphe etmemekte idi. bulunduğu cereyana karşı göz yem yem ı r erın ertara . .. .. . 

kt F edilmesini tavsiye etmektedir. - Anlaşılamadı! .. dıye soy- Boyle aylar geçtı. Genç ka-
B b Öld..... b 'd yummanın manası yo ur. ran 1 d' d b h b k - b a ası ugu zaman u ı - .1 İ 1 V .11 1 Lord Rorthennere'in bu maka- en ı. ın u ayattan ı maga aş-

diasını alenen ileri sürerek Ro- hsaü ı. 1e tka ya1nın d"ersaıheksksu - lesi Hindistan meselesine bir Sonra sinoirli bir halde aşağı lamıştı. Kendi kendine: 
· · ı e uru an unya a m- • 

Dt!n bizim arkadaşlardan "Ku ıı:ıanFyaya avd~t et~e~. ıs:m;ş- daki noktai nazarları biribirine 1 çare tavsiye etmekten ziyade yukarı gezinmeğe başladı. İki- - Ah, diyor, bir çocuğum 
.ak misafiri yanıma geldi. O- tı. a.kat v~ı)'.et e~u~ ıra ın uymuyor Her ilci devletin de ı demagoji oyunu olduğuna şüp- si de susuyorlardı. Kadın genç olsaydı .. Onunla meıtgul olur-
1un her z~anki huyudur: Da- a".detıne musaıt değıldı. Bunun noktaı' na. zarına iltı.hak edecek he yoktur. Nasıl ki ahvale idi, güzeldi. Kocası da genç, fa dum. 

ı tMn Karol'un o~ıu kıral oldu 'k f t ·1· l k l k t d 'ddi b' fe a ., ma halinden oikiyet eder hiç ": . ı; .. .. · devlet vardır İşte Avrupanın va ı ngı ız er gazete ıra ına a son erece cı ır n - Altı sene evvel evlendikleri 
· . ' Nıhat Bratıano fırkası duıup te · c k d' l k' · damı ı'dı' Altı sene evvel mu··ra k d k d' · b. 
l nemnun değildır. Hal ha~ır sor "İmdik! köylii fırkası iktidar yeni teşekkülü.. Almanya bu evap verere 1yor ar ı · · - zaman a m en ısme ır ge-
. iun mu derhal cevap venr· v • t ·1 k l'k d - Harpten ev·ıelki idareyi caat ettiği zaman kızın anası, ce elbisesi yapmıştı. Fakat ko -
ı • mevkiine geçince, Karol için son va~ıy.e 1 e ~n ço a 8 ~ ar babası pek memnun olmuşlar, 
1 l b devlettır Versa lles idame etmek, memleketi ebe- cası bu elbiseyi çok şeffaf, hay-- Kardqlm sorma! Hl~ ha- biT fırsat daha zuhur etti. O 0 an .. ~r · 1 müstakbel damadı çok beğen-sulhunü beğenmemekte Al di idarei örfiye ile idare etmek- li açık bulmuştu. Halbuki o za-

im yokl gtindenberi Karol'un avdeti - mi.,lerdi. Kızlarını seve seve ·· · 
beklenmekte idi. Ve bu intizar manların İtalyanlardan daha i- tir. Sonra !9gal ordusunu dört v manın modasına gore en 1yi bir 

c Para da suyU11u çekti. Bütün 1 · · 'kl · lu b' h k' · ı~ k k la d verdiler. Fakat kız acaba ken- şekilde biçilmiş, dikilmişti. Ko-
lkl rim ,. Dün de K Romanyanın siyasi vaziyetin- en gıttı en ma m ır a ı- mıs çı arma zım ır. dini istiyen bu ciddi fen adamı- h' bl bal . 

:l = e a&nyor. 8 de bir kararsızlık hisııi hasıl kattir. Diğer taraftan Alman- Bundan maada mesele halledH cası ıç r oya, geçe zıya-
. ınnp ... ada ldtm, fena halde yo- ·ı İ 1 d hd'di · ı s · Ik m sevmiş mi idi? .. Her halde retın' e gı'tmedlgvı· ve bo"yle zı' ..,, ediyordu. Bunun içindir ki Ka- ya ı e ta ya arasın a ta ı mış o maz. aatın ye ovam a- -

SAHiBiNi'! SESi müesseseılnlO 
Beyoğlundaki salonlarında devam et· 
mektedir. 

Her gün saat 5 ten 6 ya kadı< 
cereyan eden bu musiki seanslann· 
da musiki m<r ıklılan dünyanın en 
meşhur ınusikişioasların gerek sesle· 
rile ve gerek a!Au musikiyelerile ver· 
dikleri hakiki konserleri dlnleyebill· 
yorlar. 

BY mühlın müessesenin btitÜ" 
muılki meraklılarına ve t•hrlmiDO 
kibar zevata bahşettiği bu fırsıı 
cidden m~stesnadır, 

Program müessesenin ~•mekanın· 
da daiıni surette mualllk bulunmak· 
tadır. . 

Darülbedayi nıüdi~ 
riyetinden: 

Önümüzdeki kış temsillerinJO 
programı yapılmak Uzre oldu· 
ğundan .nUessesemlze telif ve 
ya terceme eser verecek zevatıJ\ 
Cumadan mada her gün öğledell 
sonra eserlerini D4rülbedayl 
müdiriyetinc göndermeleri ric• ; ulduml Diye tazallüm eder. rol'wı avdeti, Romanyanın da- teslihat ve c~iyet me~eleleri zacık geri çekilmiş olur. kendini istiyen bu genci beğen yaretleri de kabul etmediği i-

ı Dt!n de yine şlkAyet ediyor- hilt sükOn ve istikrarı namına hakkında da hır noktaı nazar İşte Hindistan meselesinin memiş değildi. Fakat izdivaç çin genç kadın elbisesini hiç bir . 
lu · b' l'ği h' 1 ı or Mal"md merasimi olup bittikten ve karı kere giymek fırsatım bulama- --ls-t-an_b_u_l -h-ı·r-lıı-,.-,· -1,.-c.-r-et-ın-ah_k_e,· 

olunur. 

r • memnuniyetle telllkkl edilmesi ır 1 ası 0 uy · u ur hu!Asası ve meselenin halli d · ı · ' 
ı - Fenaymt, hlq baıım yerin- 18.zım gelen bir h8.disedir. ki Fransanın ötedenberl noktai için İngilterede çarpışan fikir- koca kendi ken ı erıne yaşama mıştı. Yalnız sık sık çıkarıp bu 

ı le değili nazarı: Emniyet ve tahdidi tes- !er... ğa baıladıktan sonra gen~ k~- esvabı hasretle gözden geçirir-
mesinden: 

Tam bu sırada Nlzameddin • * • Ti hattır. Grandi buna karşı: dm, kocasının kadınlara aıt bır modanın her vakit değişen ec-
e: J, 1 llazif elindeki gazeteyi göstere Fransa - İtalya münasebatı, Tahdidi teslihat ve Emniyet A · Ş. çok ~eylerden hiç haberi olma- reyanlarma göre bu elbiseyi ta-

j1 :. 'ek cevap verdi: gerginliğini muhafaza ediyor. nazariyesini terviç etmeğe baş- dığım görüyordu. Kendi çalıştı dil ettirirdi. Öyle zamanlar 

Jozef Kohen Efendinin sacmıP 
taahhüt ettiği elbise askılarını müd· 
det! muayyenesl zarfında satmadı· 
gtndan Hass ve Sal ti Efendilerin vu· 
lrubulan cılebl mahkemece bilkabul cı' _Nah bel Bı'r keııı'k b•• bul- Londra konferansından sonra, lam.ış.tır ki, bu da Almanyanın Doktor ğı ilim sahasında pek çok şey oldu ki elbisenin eteklerini kes 

...,, iki devlet aralarındaki ihtilaf- d HAFIZ !er bilen, hatta genç olmasına mek, sonra da uzatmak lazım 
"l 0 nuşlar gazete yazıyor. . Git İ tezı ır. CEM AL 
r. ı n Jak, belki senin yerinde olmı- lan telif edebilmek için ngll- Velhasıl bu İtalyan _ Alman rağmen büyük bir şöhret ka- geldi. Genç kadın giyemediği 
.. 1 , terenin de tavassutu ile Ceınev- zanmağa baglıyan kocası esvap, bu esvap için günlerce üzüntü 
:: ;c ran başmdır. re'de müzakerata girişmişlerdi. mukareneti Avrupanm bariz Curuadan maada günlerde Oğle· balo, eğlence, davet, gezinti gi çeker, terziye gittiği zaman 
~-· ~ siyaset cereyanlarından birini d t r 14 16 ) d 1 ı Fakat bu müzakereler, Musso- •n sonra saa ' - a sıan- bi şeyleri ya hiç bilmiyor, ya- heyecanından ne yapacag'mı 

''
• ı Çöplerin iııtlrahati teşkil ediyor. ( 

mezkur aslaların I 4·6-930 caribinO 
mösadlf cumartesi günU saat 10 d• 
mUzayede ıurktile satılmasına mah· 
kemece karar verilmiş olduğ'undaD 

talip olalnarın mezkOr günde lstaıı· 

bul'da Tahtakale'de K;;nza Hanınd• • 1 t , l!ni tarafından irat edilen şid- bul Divanyolund• 1l8 ) nuınero- hut pek az billyordu. Genç ka- bilmezdi. Elbise bozuldu, değiş 
11, l Cemiyeti umumfyel b~ye detli nutuklar üzerine inkıtaa * * * lu hususi kabinesinde hastalarını dm ona bir esvabını gösterip ti, üzerinden seneler geçtikçe hazır bulunmaları lüzumu i!An olunur 

e'ıtzasından Avni Bey biraderi- uğramıştı. Müzakerata tekrar Hindistan hakkındaki Si- kabul eder. methettiği zaman kocası: ilk güzelliği de kalmadı. Bir 
ı "niz şehrin temlzllği hakkında taşlamak için, İtalyanlar tara- mon raporu nihayet neşredildi. gün genç kadın farkına vardı. gözlerine götürerek yaşlarııı' 
n .ual sorduğu zaman Emanet fından gösterilen arzuyu Fran- Raporu okumadık. Esasen oku il Tak s •. m B a h ç es.. Elbisesinin kumaşı solmağa silerken sormuştu: 
a nuhasebe müdiirli Nuri Bey bl- sızlar hüsnü telakki etmemiş- nacak gibi de değil. Çünkü başlamıştı. Dura, dura solmak.. - Ne var? .. Ağlıyor musuıı1 

; 1 i. aderimiz cevaben: !erdir. İtalyan Başvekilinin irat telgraf haberleri, ilk kısmın 16 Kadın kendisile bu elbise ara- Ne oldu? .. 
1 c _ Efendim çöpler eskiden ettiği nutukların yarattığı ha- cilt olduğwıu bildiriyor. O ka- Bu gtinkü cuma gilnü sında pek hazin bir müşabehet O tetkik ettiği her şeyi sır 
a' u ahta arabalarla taşınırdı, şim- va içinde müzakereden bir ne- dar da on gün sonra neşredile-ı Bütün yeni programla ve demir göğüslü buluyordu. ğuk bir çehre ile tetkik eden b~ 
1 b tİ 40_ 50 kamyon aldık onunla tice çıkmıyacağını beyan ede- cek ikinci kısım varsa 32 ciltlikl E D E R s • Nihayet izdivaoınin üzerin- adama ne cevap vereceğini bil' 

b' • ı. t D . G l rek, ihtilaflı meselelerin hu- bir ansiklopedi demektir ki, 1 n den altı sene geçti;;,: bir gün miyordu. Bu adam her şeyi t~1 

1 ı '< aşıyoru.z! alemış. f azete er mu sust müzakere ile değil alelade Hindistan meselesinin kolay' ağladığı ve sebebı:t kocasın~ kik ediyor, ~akat karşısındak11 1 
/ 1 ıaverenın t tara mı neşretıni- diplomatik yollarla hallini ter- halledilir bir mesele olmadığı ' dan gizleme~e çalı,.tığı bir gün kadının kalbı~den geçen şeyle 

1 1 ı f •or, Avni B. birac~rimiz Nuri cih etmekte olduklarım beyan l ak · · b kad İştiraki le "' v d hl bl 1 lt d beri 
'
1 

~.biraderimize cevaben: manam ıçın, u ar say ·ı o sararmış elbiseyi bir kere da- en ç r nı a ı sene en .. 
y l( etmişlerdir. Fransızların aldık fa yazı okunmaz. Çünkü İngi- Bu·· yu·· k Mat •. ne ha içini çekerek gözden geçir- anlıyamamıştı. İşte on'.111 ıçıf>ı 

r < a - O halde çöplerin istirahati !arı bu vaziyetten anlaşılıyor liz gazetelerinin telgrafla veri- ı 1 di. Sonra aynaya baktı. Dikkat- kocasının s~Hne .sadece. 
1 

.t emin edilmiş demektir. Mesele ki, Mussolini'nin nutukları, len neşriyat hülasalarmdan an- le kendi çehresini tetkik etme- - Hic;, hiç. Bır şey değili'. 
; ~ e :almamıştır! Demiş. Fransada gazetelerin itiraf et- !aşılıyor ki, raporun izah etmek ••• ğe başladı. Birdenbire: den:ıekle iktifa etti. ~oca.sı b' 

I. O tiklerinden daha derin bir iğ- istediği nokta bu imiş. Bu ilk G s na ınanmadı. Her ~yı dikk81 

ı 1 ıc lçuııünü vermeli birar hasıl etmiştir. İtalyan kısımda, Hindistarun coğrafi LAK o -Ah, nihayet alnım buruş- ve sabırla tetkik eden fen ad8' 
y Hariciye nazırı Grandi'nin, irat vaziyeti, tarihi, etnagrafyası muş! diye içini çekti. mı anlasaydı ki karısı alnınd8' 

1 !- :1 Bir idare gazetelere 66•666 ettiği mutedil nutuk ve bahri ve Hindistanda sakin ahalinin Elbiseyi biT tarafa attı. Ken ki çizgiye ağlıyordu. Fak~1 
ll 1· orba imali için illin vermiş. E- · at bir sen 'çin t t'l t kl'fl d'nlerl adetler· hakk d uz dini zaptedemiyerek ag'lıya ağ- fen adamı buna· 
ı m ,er laf içinse milbarek her tor- ınşa ı e 1 a 1 e 1 ı ' · 1 ın a un .l\Jütemedl ve amik kimyevi ve baktriolojlk bir kontrole · 

ı 11 bile Fransada mukabele görme- uzun malllmat varmış. Şimdi bu lıya kocasının bulunduğu ye- - Anlaşılamadı!.. . 
f ;i ,aya girmez; ölçü vermeli! miş, diğer taraftan, Fransızj birinci kısımda Hindistan işi- tabidir. Bu sebeple wrcm mikroplarından kılmilcn muarradır. re gıitti. Kocası, onu elinin i- Demekle iktifa edebilmi.şt~ 

.• ı .a FELEK Başvekili M. Tardieu, Dijon'da nin ne kadar karışık olduğu i- .. CCC:CCCCCOOCCCCCSCe• çindekileri kliçük mendilini İşte o kadar! 

! .:: ''Milliyet in edebi romanı: 119 vardı. Portföyünde seksen bin 'ı den çıkmış olmamak için bu da-:: hayat geçirişi onu-adeta ürkek, Salkım salkım avizeler altın- - Hey delikanlı, uyum:Y~ 
~ 1 1 

" liralık çeki taşıyan Cevdet Bey veti kabul etti, Ferdanın biraz atıl yapmıştı. Bu tlirlü hareket- da eski romanın ziyafet sofrala- hu! 
tı İ? F ~- <!?" I , ne zamandan beri gözlerine çö- münfail olmasına rağmen saat !erle, jestlerle konuşan en ma- rma benzi yen bu mükellef ma- Cevdet Beyin neşeli sesi oıı' 

1 11 _fl!LJJll~~li g .A ~ ~'!' et• 11 ken düşünceden bir anda k~rtul, seki7: b.uçukta Maçkadaki villa- lfun bir vak' ayı fevkalade bir ha sanın etrafında içildikçe hararet daldığı hayalden ayırdı. Hep~ 
1 
'li ~,V~ muştu. . ı ya gıttı. dise gibi anlatarak nazarı dikka !enen bir zevk ve eğlence sahne ona bakıyorlardı. Utandı, be1 

1 
• >ı O gece için mühendis Alaed Hale genç mühendisi derin ti celbeden gençleri, her lakırdı- si vardı. Herkes gülüyor, söyli- kide kızardı. Ne yapacağını if 

e , "· 1 dıirhan Cahil 1 d~ni ~vin~ da ve~ etti. Her zaman bir nezaketle kabul etti .. Cev- ya gülen, her kahkahayı alkışla- yordu. Hepsi mes'ut ve sohbet- şırmıştı: Hale imdadına yetiı 
ı '· 1 d 1 kı mısafırler v;ne vardı. det Beyin dostlarından hemen yan yaşlı erkekleri dikkatle sü- liydiler. Ve hepsi bu güzel, fev- ti: 
d J , e - Nazırı beraber görüp bir Nusre.t Beyin dela.letile.' Cev- Genç möhendis bu daveti ka- bir çoğunu tanıyan mühendisin kilnetle seyrediyordu. kalade mahlllkun etrafında, tıp- - Hani poker yapacakW' 

1 ·r aksit daha koparsak! dedi. det Beyın ısr~rı ve r.ıcası ıle na-
1 
bul etmemek için bir sebep bu-. bu salonda görmediği çehreler Bu çehrelerin içinde en ciddi kı (Afrodit) in aşıkları gibi saf masayı hazırlattım, dedi. 

n 
is 
o 
de 

1 

ı , c Toy, güzel ve genç bir kızın z~r o a~~a~ bır ~a~sıt daha ve-
1 
ıup uyduramadı. Cevdet Bey bu yalnız Nazmi Vasıfla genç mu- ve temizi yine Hale idi. Genç ka kurmuşlar onu eğlendirmek i- Cemaat dikkat borusu işitrrı1 

; ~ ı anında, nefis şaraplarla du- rılmesı ıçın e~'.r .'.n:1zal~mı.~tı. daveti yaparken: 1 harrir ve ressamdı. Onlarla da dın hemsohbeti idare ediyor, çin zekalarını yorup duruyorlar av köpekleri gibi yerlerinde 
n ıanlanan bir kafa ile konuşu- Muhasebe mudurıyetı muna- - Gel eğlenin! diye üstü ka- tanıştı. hem herkesin haline, mevkiine d fırladılar. 

m her mevzuun pek kolay bir kas'.'1 şar~na~esi~e göre b1!nu:ı palı bir cümle söylemişti. Bu da! Çok geniş iç içe salonlar göz- göre muamele ediyor, hem de ı.Genç milhendis bir dakika Kimi poker masasına, kirı1 
~ ahakkuk kabiliyeti vardır. verılmesıne ımkan olmadıgı, ı- vete Ferda dahil değildi. Patron !eri kamaştıracak kadar süslü içki tesirile çığrından çıkmak gözlerini kapadı. Şimdi (Ziga- bezik masasına koştular. 
-~ Cevdet Beyin arzusuna, Nus- kinci kısmın tesellüm muame- mühendisile beraber bulunmağı' ve aydınlıktr. Ceviz saksılardan istidadını gösteren mükalemeye na) dağları arasında, toprak ta- Hale Nazmi Vasıfı çağırdı: 

Beyin dudakları genç kızın lesi yapılmadığı için hatta mes kabul ediyordu? Fakat katibesi-' yükselen yem yeşil dalJı palnii- hakim oluyordu. vanlı köy evlerinde idi. Yine ge - Biraz şey çalalım, dedi. 
nsesinde cevap verdi: uliyeti mucip olduğunu bildiği ni de evine davet etmekten bel- yeler bazı köşeleri babilonya Bir aralık genç adama: Sonra kadehindeki son da 
- Olur be yahu! Bu akşam halde nazırın emrini kabul etti. ki de sıkılıyordu. Bunda kendini bahçelerine benzetmişti. - Siz içmiyorsunuz efendim. ce idi, köylüler ışık olsun diye layı içen mühendis Alaeddi~ 

'd .. 1 . 'B da ı'ş mı'' C d B . k b' k d j Elm k 1 . ki 1 İ . d d ğ'l .• kalın çam dalJarı, fonda kütlik- do"ndu" ·. ı ı er, soy erız. u · ev et eyın emrine seksen mazur gösterece ır no ta a astraş ta un ar çıçe ere tıya ınız e ı mır 

Cevdet Bey onları yalnız bı- bin liralık çeki verdi. olabilirdi .. Davet ettiği ev niha süslü geniş sofra hakikaten işti Diye sordu. Bu sual o kadar !eri yakıyorlardı. Kırmızı alev- - Musikiden hoşlanır mı· 
:ıkmak icap ettiğini anlıyordu, O zamana kadar eline yüz yet metresinin eviydi. Ferda bir hayı tahrik ediyordu. cazip, öyle zarifti ki genç mil- ler kerpiç sıvalı sert dıvarlarda nız beyefendi, dedi. 
emeği acele yedi ve onlar da- binlerce, ve yekun itibarile mil katibe olmakla beraber aile kızı 1 Neş'eler, mükalemeler, kahka hendis gayri ihtiyart eğildi: bir kalebendi gibi resimler yapı- - Pek çok! 

~i a el peşreflerine »aşladıkları yonlarca lira geçen Cevdet Bey ve şerefli bir yuvanın dişisiydi .. 
1
. halar arasında kadeh şıkırtıları - İçiyorum efendim, emre- yor, ağır bir is kokusu genzi ya- Genç adamın mahcup, sür'~ 

- aman kalktı: seksen bin liralık çeki aldığı da Davet de edilse belki bir maze- bu nefis sahnenin kapısı gibi ak dersiniz. kıyordu. Ve köylliler etrafında li hareketleri, halleri Halel 
iı _ Çıkarken bana telefon et kika mektepten çıkıp alın terile ret bulup gelmiyecekti. sediyordu. Ve Halenin yarıya kadar dol bağdaş kurmuşlar, bent bitme- tertemiz, toy bir erkeğin kar;' 

1
11 b' tomobili göndereyim, dedi. kazandığı ilk aylığı alan bir Bu ince düşüncelerle Cevdet Mühendis Alaettin bu aleme durduğu kadehi dudaklarına den kış basarsa bütün yuvaları- smda bulunduğunu anlatıy, 
r ı Ve burada artan iştihasını genç gibi sevindi. 1 Bey mühendis AH\ettini, karısı- ilk defa ~iriyordu. Hele ne za- götürdli. m yine sel basacağını söyliyor, du. Çok güzel tebessümü ile 1 

ıtmin için son sürat le Maçka- Bankalar kapanmıştı. Parayı I m kast etmiyerek da•ıet etmişti mandanb.eri Anadolunun en ma- O, bu alemlerden ne kadar geçen kışlar çektikleri zahmeti ve etti: 
·ıı· l i ertesi ünü almak mecburiyeti. ve genç adam patronun söz_~n-. sµm bir k!)şesinde ı:n i.I?tidai bir, mahru·.,du. anlatıyorlardı. (Bitmeı!!) 
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"Tahtelbahir 44., fllmlııden 

F ransada yapılan 
filmler 

Metropolitain operasının 
sopranosu 

Maurice Gleize "Düğün gli- İlk defa olarak sinema sahnıı 
nü., rsimli filmini itmam etmiş- I sine çıkacak olan Metropolitain 
tir. Bu filmin mümessilleri Je- 1 0perasının meşhur sopranosu Aşk piyangosu lllrntull8) 
an Dalbe, Alexandre fils, 1 vette i Grace Moore J enny Lindin bir 
Bechoff ve Malelerine Guittgl romanını temsil edecektir. Bu Entrikalı bir macera dramı ı 
dir. film Ramon Novarronun "De- lan "Aşk piyangosu., güzel bir 

"Pariste beş gün., isimli ses- vil May Care., isimli filminin filmdir. 
li ve sözlü filmin imali bitmiş-! vazii sahnesi Lidney Franklin Artistler zararsız foto iyi ve 
tir. Bu filmde Dolly Davis bir tarafından idare edilecektir. mizansen moderndir. Bu filmin 
Amerikan şarkısı söylemekte! Grace Moor, Almanca, İngiz mevzuu şöyle hulasa olunabilir: 
ve bir çok Amerikan aktörleri I ce, Fransızca, ve İtalyanca ol- Mağazalardan birinde kasa
İngilizce ve Fransızca konuş- mak üzere dört lisanda §arkı darlık etmekte olanGrete Şöber 
maktadırlar. 1 söylemektedir. Bu san'atkar a- gazetelerdeki kelime bulmaca 

Bu film yakında Pariste gös-

1 

hiren İspanyolca da öğrenmiş- müsal.ıkalanndan birine iştirak 
terilecektir. tir. Bu suretle temsil edeceği ediyoı' müsabakanın mükafatı o 

"Fener bekçileri., isimli sesli film ayrı ayrı beş lisan üzere larak otomobil verilecektir. Ar-
ve sözlü filmin de yakında gös- çevrilecektir. tık genç kızın bütün arzusu ala-
terilmeğe başlancağı haber ve- * * • cağı otomobille gezmeler yap-
ı:i.liyor. Atlantik city'de maktır. 

* * * "Gaip gemi,, isimli İngiliz fil Bu esnalarda tanıştığı bir de-
"Malek" in İngilizce ve mi Atlantic City'deki Apollo likanlıyı şoför zannederek bu 

İspanyolca filmi Theartre salonunda gösteril- hulıyalarım anlatıyor. Halbuki 
Buster Kaeton ve Ragnel miş ve fevkalade rağbet kazan-.. bu delikanlı işi giicil bu gibi mil 

Torres tarafından temsil edilen mıştır. sabakalarda hakemlik etmek o-
"Frer and easq,, isimli film * * * lan bir zengindir. Aradan bir 
Metro - Goldwyn - Mayer ta Yeni bir stüdyo kaç gün geçer geçmez Grete bir 
rafından İngilizce ve İspanyol- M. G. M. mümessesesi Cul- mektup alıyor ve bunda kendisi 
ca olmak iizere iki lisanda ay- ver City'de yeni bir sesli film nin müsabakayı kazandığı ve o
n ayn imal edilen ilk filmdir. 1 stüdyosu imal ettirmektedir. tomiblle sahip olarak ayni za

"Küçlik hırsız., fi/ml11den 

manda hizmet'ne bir de şoför 

verildiği bildiriliyor. Artık bu 
andan itibaren genç kızın meş

galesi gece ve gündilz mütema
diyen otomobille dolaşmaktır. 

Fakat bir akşam gittikleri Alka 
zar barında karşılarına ansızın 
çıkan şoförün amcası az daha 
işleri berbat etmek ilzere iken 
delikanlı bu sefer de vartayı at
latarak kendisinin sadece bir şo 
för olduğunu kıza yu~turuyor 

fakat delikanlının metresi işi 
bozmağa muvaffak olunca Gre
te bu sefer delikanlı ile sayfiye
ye çekiliyor fakat bu esnalarda 
müsabakayı hakiki olarak kaza
nan meydana c;ıkıyor ve tam 
ı:tenç kız sahtekarlıkla tevkif e
dileceği sıralarda mesele halledi 
!erek iş iki gencin evlenmesile 
neticeleniyor 

Melek sinemasında bu film
tlen başka bir de "Leylaklar a
çarken,, isimli film ikinci defa 

J ......... "._ .......................................... - .. "·-···-....................... _,._.... olarak gösterili yor. 

Leon Poirier Akdenizde ı "Beyaz şeytan" filmi 

"Kabil,, ismindeki flmi imale Romada "Beyaz şeytan., is
devam eden Leon Poirier, Hazi mindeki film büyük bir rağbet 
ran iptidasında sesli film almak görmüş, ve bilakis Aşk geceleri 
için hususi surette teçhiz edil- filmi hiç rağbet kazanmamıştır. 
miş olan Le Formigny isminde
ki yata rakiben Akdenizde bir 
ay kadar devam edecek olan 
bir sefere çıkacaktır. 

* * * 
"Ceki kugen" in sesli 

filmi 
Jacky Coogan Paramount he 

sabına olarak bir sözlü film çevi 
recektir. 

* * * 
"Jackes Feyder" fransız 

ça film yapıyor 
Jackes Feyder, Metro Gold

win hesabına bir Fransızca söz
lü film çevirecektir. 

* * * 
6 milyonluk bir İngiliz 

sirketi 
İngiltere bankasının teşebbü

sü ile 6 milyon İngiliz liralık 
bir şirket teşekk ':J etmiştir. 

Bu şirketin gayesi İngiliz si
"\emacılığına yardım etmektir. 

* * * 
Mussolini ve sesli film 
İtalya Ba~vekili Mussolini 

·<İS 'Üne b;r sesli film makinesi 
<1öşetmiştir. 

Mu01olini Fox havadis film
.terini <""k beğe.,ı;ıi:;tir 

* * * 
"Dreyfüs meselesi" 

ekranda 
Paramont, Affaure Dreyfis 

isimli filmi tamamen sözlü ola
rak filme alacaktır. 

* ::: * 
Kaç şirket çalışıyor? 

51 Amerikan şirketi film imal 
etmektedir. Bunlardan 10 tane
si renkli ve 3 tanesi gene film 
imal etmektedir. 

* * * 
"Andre Lugnet" nin 

filmi 
"Monsieus le Fox,, ismindeki 

film bir çok lisanlarda çevril
miş. Bu filmin Fransızcasını 
Andre Lugnet temsil etmiştir. 

* * * 
Corc Bancroftun sesi 

kesilmiş 
Greta Garbonun "La Zamta

trice,, isimli filmi sesli olarak 
tekrar çevrilecektir. 

* * * 
Georg Bancroft bir film çevi-

rirken birdenbire sesi kısılmış, 
ve filmi yarıda bıı:.akarak kendi
sini tedavi ettirmeğe başlaqm:
t,. 

Harold'un yeni filmi 
Harold Lloyt "Feet First,, 

isminde bir film çevirmeğe baş 
lıyacaktır. 

·ı 

"Leylaklar açarken., 11/m/nrlen 

"E~sa.lsız re~n" filmi- Japonyada intiharle L 

nı kim çevırıyor mücade!e "! 
• 

.....aura la Plante, Charlicı Mur J aponyada salgın bir hal 11 •
1 

"Yedi f!llnahkarlar gemisi., filminden ray, Kathryn Cravford, Jack 1 intihar vak'alarına karşı lı 

K •• ·· k k (Dlb d ) 1 Cartier ve meşhur dansöz Rus- mak için Tokyo kahvehane 
1 

"Selıer vakıf., jllmlnden 

Bu hafta 
Opera sineması yar mevsimi 

programı için tenzili fiatle gös
termeğe karar verdiği ikinci viz 
yon filmler serisine devam et
mektedir. Bu hafta "Seher vak
tinde,, filmini gösteriyor. 

"Majik,, te "Yedi günahkar
lar gemisi,, isimli Brigite Hel
m'in bir filmini gösterecektir. 

Elhamrada "Küçük hırsız,, is 
mindeki güzel Alman filminden 
başka "44 numaralı tahtelba
hir,, ikinci vizyon olarak geçi
yor. 

"Melek,, te "Aşk piyangosu,, 
namındaki filmden başka "Ley
laklar açarken,, isimli film gös
teriliyor. 

"xucak lıırsız .. filmfrıae~ 

U~U . 1 rsız D lllrl B sel. Mearket cazbant kralı Paul 1 lokantalarında istirahat zaır o 
O~np bır macera ~ramı olan ~ı~.te~an!a ber~ber ."Emsalsiz 1 larında tıbbi filmler göst~ 

bu fılmde çok cevvalıyet ve ha- rovu,, ısmınde hır fılm çevir- 1 mektedir. .~ 
yat vardır. Artistler muvaffak mektedirler. * * * ~ 
olmuşlar ve entrikler çok iyi hi- • * • , 
kiye edilmiştir. Mevzu şudur: I "Harold Lloyd" ne Leon Mathonun bir 1 

Pol Varburg isminde zengin yapıyor? Filmi d 
bir adam bir gece evine avdet Harold Lloyd "İlk önce ayak Leon Mathot yakında i 

1 
ettiği zaman salonda bir takım lar,, isminde tuhaf isimli bir edeceği "Le Refuge,, ismine 

1 
• 

hırsızlar buluyor. film çevirmektedir. Bu filmin 
1 
film için hazırlıklarına de• 

1 
Bunlar arasında erkek kıyafe- manzaraları Hawai de alınmış- etmektedir. Bu filmin baş 

tine girmiş şirin bir kız yakalı- tır. 1 rolleri Alice Field, Ginar ı 
yor ve haline acıyarak hırsızlık- • • * I "!eri ve.M. Andr~ Bur~ere 
tan vazgeçmek ve yanında kal- Pirandello ve Paramunt j ~lecekt>ır.Bu filmın vak ası 

1 mak şartile ı polise teslim etmi- Meşhur İtalyan facia muhar- ııka adasında cereyan etti 

yo~amanla Pol ile küçük hm;ız riri Luci Pirandello Paramount l fen L~ndMabthot ve a~~aı 
• la bir mukavele imzalamı tır ı ~rı ya ın a u adaya mute 

arasında bir yakıiılık oluyor ve Bu edibin eserlerinden bazışlan. cıhen hat'Cket edeceklerdir. 
Pot, kızı barlara filAn götüıii- * * * 
yor. Bir giln tanrdrklarından Er kendi nezareti altında sinema-
ler isminde biri kıza sataşıyor ya alınacaktır. Universel'in bir film 
ve Pol da buna mhıi oluyor. Er * * * Unlversal film yakında \ 
ler ahzisar için Polün krz karde Rusyada renkli filmler Ham Craft tarafından vaz'ı 1 
şine 5000 marklık bir senet im- ~enkli filmler Rusyada gös- ne edilen "Brodway Çan, 
zalatıyor ve vadesi hulfilünde terılmeğe başlanmış ve büyük 1 mindeki filmin imaline baş! 

1 küçük hırsız Polün kardeşi Ja- bir rağbet kazanmıştır. ' caktır. 
n'r milthlş vaziyetten kurtar
mak için Erlerden senedi aşırı
yor. 

Ayni zamanda Jan kardeşinin 
mticevherlerini aşırıyor. Pol kü 
çük hırsızdan şlipheleniyorsa da 
Jan keyfiyeti kardeşine itiraf e
derek kliçük kızı kurtarıyor ve 
Pol da genç kızla evleniyor. 

Elhamra bu filmden başka bir 
de "Tahtelbahir 44,, isimli gil
zel filmi ikinci defa gösteriyor. 

Al Jolson'un yeni filmi 
Sesli sinemada ilk muvaffa

kıyeti kazanmış aktör olan Al 
Jolson, Mammy isminde yeni 
bir film çevirmiştir. 

* * * 
Futbol idamaru 
yapıyorlar 

İngilterede Thelsea futbol 
k!Ubü, futbola ait bir filmin ak
törlerine kendi sahasında id
manlarını yapmağı müsaade et
miştir. 

* * * 
"Aşk piyangosu .. filminden 
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Hl}ft~dl}}!.!r siJ~ 
Bir sinemacının fikri 

"Garp cephesinde te
beddül yoktur" 

8 

il 

Schildkraut Honololoda 
Honoluluya film almak üzere 

bir hey'et hareket etmiştir. Bu 
filmin başlıca rolil J osefh SGpil 
dkraufa verilmiştir. 

Tanıdığımız sinemacılardan 
birile geçenlerde görüştük. Söz 
ister istemez gelecek seneki fa
aliyete intikal etti. Bu zat bana 
şöyle mütalea beyan etti: 

- Önümüzdeki mevsimde 
sinemalar iyi çalışmıyacaktır. 

Çünkü mevcut olan üç seli salo
na (Elhamra, Melek, Opera)üc 
belki dört tane daha inzimam 

Hollivoottan bir muhbir g 
tesine şu ma!Umatı veriJ 
Erich Marue Remargennin 
hur eseri "garp cephesinde ır 
beddül yoktur" romanından ek 
nan filmin bazı sahnelerini r ;ag 
dede gördük. Bu film roma ın 
ki eşhası ayrı ayrı canlandı -7 
ğa muvaffak olmustur. ...........•...• ; •.•.•. ·ız. 

"dolu salon,, yapan yerlerde ne 
lıdır. Halbuki bizde "komr :ıt 
yalnız cuma günleri olur, di ık 
günler 1600-1800 kisi müş oy 
bulunmaz. Şu halde fiatları m 
dirip çok müşteri çekerek k 
balıkla bunu telafi etmek be 

1 

edecek (Majik, yeni yapılmakta 
olan Glorya ve Meleğin arka
sındaki salonla Asri) bu suretle 
yedi tane sesli sinemamız ola
cak. İstanbulda yedi sinemayı 
doyuracak seyirci şimdilik yok
tur. Vakıa geçen sene bu sesli 
sinemalardan biri çok iyi çalış
tı ama o çalıştığı zamanlar diğer 
sinemalar boş kaldılar. Esasen 
hiç bir aile haftada yedi defa si
nemaya gitmez en çok üç defa 

: gider. Bu üç geceyi de yediye 
ı taksim edersek salon başına an
! cak iki haftada bir isabet eder. 

1 
Tahmin edersiniz ki bununla si 
nema istemez. 

/ - Büyük ve çok müşteri 
ı alan ve ucuz fiat koyan sinema-

1 

lar diğelerine rakabet edemez 
mi? 

ı - Çok mevkili sinema mese 
lesi bizim memlekette henüz is
tifade temin edeceğine ka
il deı?;ili~. Böyle sinemalar <;ok 
kal?.!x.'•~< şehirlerde ve daima 

mümkün değildir. 
- Şu halde hangi 

işliyecek dersiniz? 
- Tabii iyi film 

sinema işliyecektir. Anca 
iyi film meselesi de şayanı 
kattir. İstanbulda gösterebil! 
ğimiz sesli ve sözlü filmler 
cihen Fransızca olanlardır, b 
lar da mahduttur. Bu yedi si 
mayı doyuracak kadarolmac. 
gibi olsa da hepsi ivi film k' 
duğunu farzetsek gene hisse 
ne isabet eden müşteri nisbe 
artıramıyacaklardır. 

Bu sinemaların hepsinin 
lışması seyirci adedinin artr 
sile bu da iktısadi ve itiyadi r 
halerden anşılmasile olu 
Belki beş on sene sonra.. . 
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Fenerbahçe 
Dün kazananlar? Kesikbas hikavesi En çol{ veren -(Birinci S1'hileden mabaat) (Birinci sahifeden mabad) Sosyalist kongresi - Beşiktaş 

Ankara mıntakası Istanbul'un 
tr·klif ini haklı sebeplerle 

kabul etmedi ... 

Dünkü keşidede kazanan 
numaralar hangileri'? 

üç güçlü kuvvetli adam fiddet- 957,543 li_radır. Nüfus başına BORD 
li bir savletle ansızın Ömer a- 9,94 lıra ısabet etmektedir. Di- . EAUX, 11 A.A. - So 
ğaya çullanıverıyor. ğer vilayetlerin nispeti de şu- s~a~~st ~on~~e~i, ~~tihabatııı 

Akiamm alaca karanlığında dur. Ankara şehremaneti hudu- buyuk bır _hurrıyet ıçınde cere
dar kulübe içinde mtithİ.f bi; du dahilinde 74,784 nüfus, 928 ?'a~ etmesı hakkındaki raporu 
boğuşma başlıyor. v~rida_tı 371,400 lira, nüfusa ıttıfa~l.a ka~ul ettikten s~n~a 

Dünkü keşidede kazanan bü- 27110 41283 
tün numaralar şunlardır: 17206 16942 

400 Lira kazananlar 26977 43792 

Mevsim~? son m~him müsa-ınin (A) fıkrası n_azarı dikkata 23678 40992 55986 27241 
27~i! ~~~!~ 

ıkası bugun Taksım Stadyo- alınmış mıdır? Suratla cevap i- 41700 52848 46617 6569 293 11432 
unda yapılacaktır: İstanbul tası temenni olunur Ef. 28132 12628 4984 11626 41334 55607 
idi fin~li._ 4/6/ 930 27792 54846 42177 56261 17216 13154 
Bu muhım maç İstanbul şam Reis 

yonu Fenerbahçe ile Beşiktaş BURHAN ETTiN 41917 51538 45784 19826 52988 53228 

d d 
44553 14191 10217 2629 

as_m a ır. Eğer bu maç, Fe-· O ·· Ü kt ·r'ın Beşlktaş'ı büyük bir far- ' çunc me up 46417 42954 
a mağlup ettiği mevsim bida- 10, 6. 930 150 Lira kazananlar 

16865 46966 

·tınde olsaydı, belki de, ehem Burhanettin B.fendiye 54776 30046 
iyeti celbetmeden geçerdi. Muhterem Efendim, 45351 21658 48744 392 7223 32820 
ıkat ondan sonra vaziyet ha- Merkezi umumi katibi umu- 28431 25868 12634 7006 33621 15615 
i değişti. Takımının bazı o- misi sıfatilebgöndermiş olduğu 472 55787 23905 8334 ;g~:: 58346 
ıncularını değiştiren Beşik- nuz me_ktu u aldım. H_albuki 29467 18824 6062 30683 49298 27524 
ş, Fenerbahç.e ile yaptığı son be.ndenız şahsan merkezı _umu- 51831 56535 12104 7100 
• maçında tamamile hakim mı ve federasyonların vazıfele- 38024 49297 562 
·oyundan sonra 3-3 berabe- rinin (929 teşrinievvel) inde hi 46134 39740 14026 24576 49525 3714 
kaldı. Bunun üzerine herke- tam bulduğu kanaatındayım. 25941 7247 3049 23673 40343 18474 
ı merakı bu iki takım arasın- Benim vazifem ilk teşekkül e- 59052 14094 16866 36805 49574 14685 

' yapılacak şilt finaline teveç dece~ ~on~~ey_~ kadar evrak ve 31555 39602 19315 34279 53379 4422 
h etti. Fakat ara yerde vazi- defatınn husnu muhafazasın- 33680 54565 37301 35494 48151 29978 

45760 
55543 
11845 
23045 
36941 
29031 
39261 
32030 

1925 
19033 
54432 
21582 
51952 
10809 
45982 
35336 
25799 
46875 

1014 
2090 

22294 
39107 
59783 
46469 

27918 • nıspetı 4,96 liradır. Adana nü- mesaısıne nıhayet vermıştır. 
24553 Balta ıle ~afasıru fusu 72,652 ayni sene varidatı Bu ka~ar _so? kısmi intihabatta 
27953 keamıtler 373,901 lira, nüfusa nispeti 5 14 s?syalıst ıttıhadı tarafından ra· 
51731 ç k d 

11 
Ö liradır. Aydın nüfusu 11 957 dıkallere karşı takip edilen in-

6541 o geçme en, zava ı mer "d ' ' ' tihap tab·· · · · k ağa takatsiz ve baygın bir hal- va~ atı 1 ~4,000 lira nüfusa nis d" ııyesını tasvıp etme -
54407 de yere ıkılmı tır. Ba ta Kü- petı 9,51 lıradır. Balıkesir nü- te ı~. Kongre ~undan . sonra, 

5473 ,.u··k Öm y 'k .. ş k d fusu 25,448 varidat 185 180 lira parlamentodakı sosyalıst grıı· 
53058 

" er ouıa uzre ar a aşı .. • pun · · ·· h . . 
Cinan ve Şaban derhal Ömer a- nufusa __ nispeti 7,27 liradır. Bo- . a rıyas.etıcum ur ıçı~. tan1 

59776 ğayr sırtlayarak civar bahçelere l~nu ~~fusu 7!212 varidat 61,200 bır serbestıle namzet . gos~eı:-
9159 götürü 

1 
K"" .. k Ö !ıra nufusa nıspeti 8 48 liradır mek hususunda tam hır salahı-

47630 yanınd~or at~· d" ~ç~ k" merb' .. Bursanın nüfusu 614Sl varidat yet veren takrir ile M. Renau-

15267 
ge ır ıgı ... es ın ve u • 1 1 ' ' del'i ha · ı · k · d 

Y
ük baltay h ı Dit 309,0 3 ira, nüfusa nispeti 5 02 . va ış en omısyonun a-

28217 
ı azır ıyor. er 1. d Ç • kı mazb t h · 1 .•. · "f 

iki arkadaş h d b"hab ıra ır. anakkalenin nilfusu a a mu arrır ıgını ı a· 
17426 baygın yata' Öerşey e~ 1 ~r 8,515 varidatı 38 335 lira nilfu- da devama salahiyettar krlaıı 

n mer aganm goz . ' • t k · · k b ı · · 
7475 !erini, kollarını, ayaklarını bağ- s~ nıspeti 4,50 lira~. Çorumun a rırı a u etmıştır. 

50381 lıyor ve yere uzatıyorlar. B;r ~ufus~ 19•739. va~ıdat 189,641 Avrupa birliği 
40742 kaç dakika süren heyecan ve lı~a, nilfu~~ nı~petı 9,60 liradır. . 
48014 tereddüt sahnesi... Dıyarbekir~n nu~usu 31,51_1 vari . _PARİS, 12 _A.A. - Petıt __ Pa· 
45461 Etrafta ç t k S d .. .. dat 12181 !ıra nufusa nıspeti rısıen !iazetesı, Avrupa hukfi-

9107 
ı 1 yo ··· a e gozu o 38 d" Ed. metl d b" b" l"k ·· kanlı üç haydutun hiddetli ve , ır.. ırnenin nüfusu 34, er.ı ~rası'?- a ır ır ı vuctl 

4218 teiaşlı solumaları.... 669, v~rıda~tı 167,856 lira, nü- d~ get~~ı.lmesı ta.savvu~una tah-
24273 Küçük Ömer harekete geçi- f~_sa nıspetı 4,84 dür. Eiazizin sıs .ettıgı uzun bı'. tetkı_k maka-
18130 yor. Ve büyük balta, iki kol ü- nufu.~u 19,2~6, varidat 56,915 li- lesınn sonu;1da dıyor kı: Bu ta· 
41181 zerinde havaya yükseliyor Bu ra nufusa nıspeti 2,92 lira dır. savvurla alakadar olan memle

t gine dcıfitti. Son lik maçın dan. ibare.t ?üşüncesile res?1en 37737 21821 16874 43816 • 
~iktat birinci takımı, kar vakı sualınıze cevap veremıye- 54990 1718 48227 5359 70 Lıra kazananlar 
ına çıkarılan Galatasaray'ın ceğimde? müteessifim. 54703 13553 5602 25161 43383 

dakıikadaki manzara şu: H~va- Erzurum un nüfusu 30,807 vari- kederden alınan nimresmi ha
da ve ay ışığında parlı an kes- datı 1~6,582 lira nüfusa nispeti b~rlerde_ı:ı ve gazetelerde serde· 
kin bir balta ve yerde y uzanan 4,75 dır: Eskişehirin, ~üfusu 32, ~ıl~n mutalealardan hasıl olan 

58295 zavallı ha g hl . 103 vandatı 191 415 !ıra nüfusu ıntıba bu tasavvurun tahakkuk 
nci takımına 1-0 mağlup ol- 1 Atletızm federasyonu reısı, 42905 5355 38454 38485 53319 14160 18498 
. Maamafih bu netice Beşik- güreş f~derasy.~mu iki~ci reisi, 59670 27650 18840 32049 13266 35923 57100 
;'ın kıymetinden kaybetmiş merkezı uı_ı:ıumı azası sıfatların 20382 29017 444SO 2797 56256 40547 
nasından değil, fakat G. S. 1 daı: tece:rut e?e;ek benden hu- 14043 51886 32555 18459 . 52403738 19299 17936 

• nci ta'<ımının çok fedakar bir susı malumat ıstıyecek arkada- 2137 16210 15339 4 48047 28499 
unundan hAsıl olduğu için, 1 şıın ~urhanettin Beyin arzula- 2409 3026 37351 

4404 
29285 30955 2141 

günkU maç hararetinden hic rım ıs'afa her zaman hazırım. 49981 34701 32663 
28366 

40889 23091 344 

1 
·şey kaybetmiyecektir. Bak~ Bilvesile... 26665 48633 9945 

35371 
48491 12895 30868 

1 şildi hangi taraf alacak? Ankaıa mıntakası 35688 30020 2198 
43372 

14738 30220 3701 

I 
• • • katibi umumisi 

50857 
6632 34880 29078 1920 11866 57649 4800 

i Bugün nasihat vermek gü- SAFFET 12308 25885 43071 40805 48074 26549 
ı m değil, havadis vermek gil- MUtalea ve nasihatlar önü-- 56039 5580 48840 

20120 
19738 53963 836 

m. Bnnun için, futbol federa- müzdeki spor sahifemize.. 27867 19470 4794 
18373 

44446 3084 49554 
Jnunıın inhilal edip etmediği S. GALiP 55763 42359 37318 

31890 
12358 14260 30854 

( :selesi etrafında yazıimış ve ~- 22336 
5747 

48535 2334 17654 ~ k b 52995 41582 9144 2966" 
r. .!:vsu me?-~. id_en b~~e~ sure- Haydar Rifat Bev 30225 54539 36274 46528 ., 51419 8611 .ı elde ettıgım Uç muhım mek: J 12656 48006 10213 13191 14307 27847 
: 1 )U havadis olarak biJa mÜta- mahkum Ü ldu 7684 2131 1 2797 7 

26733
137648 29072 18718 

yl ı t neşrediyorum; karilerim bu 51564 47253 55229 
40203 

39389 622 51765 
,ıı 

1 
·ktuplardan istedikleri ahka· •- 11445 33350 19414 

53510 
129 25236 34463 ~ çıkarsınlar. Geçenlerde, İa- (Birinci sahifeden mabat} 16504 22626 4930 16442 

• l 1bul mıntakasınm inhillU e- rine de aleyhine takibata kıyam 5:~~~ 2 ~~~: j~~~~ 36217 
41355 50102 17723 

il Futbol Federasyonu vazi- edilmesi yüzünden hasıl eyledi 28992 5071 36878 
1746 

47133 56399 22328 
J, ı ini vek!leten ve muvakkaten ği gareze mebni suçu olduğunu 46107 42425 25578 

45610 
j 20856 19522 43499 

' 1 • ıkara mıntakasına teklif et- bildiği halde iftirada bulunduğu 30957 7158 44008 
57818 

9755 51237 34896 
:'· ini haber vermiştir. nun kat'i bir delili bulunmuş ve 924 22953 40062 
~:· Biri?ci me~~~p, Ankara·nın tarafından dermiyan erlilen itira 100 Lira kazananlar 10444 45719 31325 

.1 ~ teklıfe verdıgı cevaptır. An- zat tamamen gayri varit bulun- 46519 52073 22949 
·ı 1 ;ıra mıntaka reisi İsmail Hak- muştur. Binaenaleyh maznun 55827 27458 5489 5329 6201 44145 45561 
i> ~ B_e?' pek h;ıklı seb~plerle_bu 1 mumaileyh Haydar Rifat Beyin 45397 57400 11949 47972 37008 12444 4417 
. ı tlıfı kabuf edemıyeceğıni, mertebei sübutta görülen hare- 4713 11751 53830 38503 9787 12099 44841 

'l i t ·amafih inhilal etmiş fedt>ra- katı vakıasından dolayı azamı 30806 42909 33804 16565 9074 17196 14800 
~ l Jnla esasen alakasını kesti~i- cürmü bulunan hakaret filinin 5996 21609 50353 56103 28822 3494 21081 

1 (:bildirmektedir. Reisicümhura takdim edilmiş 53471 56781 22732 40454 13739 18634 2487 
1 Birinci mekt olan ihbarnamelerle ifa edilme- 38599 22656 31223 2344, 42906 10089 37234 
0 r.t.C.1. 

5 
Hau~ 

930 
sine ve bu ihbarnamelerin mü- 11435 42866 24822 26662 10044 58315 18273 

a zıran ·· ·ı h H 1 · kd" · 15011 38886 196 -., . \nkara mıntakası şarunı ey azret enne ta ımı 24462 19707 9099 36847 
ı, . ~ Sayı 

49 
Vekil Bey hakkında takıbata te- 55258 17758 18897 52317 934 57542 12023 

;. ~ T. t. c. t. İstanbul vessül edilmesi maksadına müp 45620 53229 40868 36657 24433 35296 40793 
ı Mıntakası reisliğine teni ve bu keyfiyet Haydar Ri- 50533 39890 33796 52 ı 72 , 19531 10045 917 

,
1 

b Muhterem Efendim fat Beyin nezdinde de malum 26250 59503 8335 17696 131737 5553 2266 
1 t 28-5-930 tarihli 

33 
4 s 

1 
olmasına müpteni mezkur ihbar 43729 26045 48887 57928 43414 49808 35753 

'( / ayı I 1 . l 0 
• 

0 fk 1 d 13656 22503 42832159883 59311 47255 
•) 1 ıriratı aliyeleri heyetimizin na~e e_rkıı; a elnıye.e ın .' a e e- 48495 
r fıtat içtimaında tetkik edildi: cegı aşı ar o up ve neşır vasıta- 42415 41540 59111 13236

1
. 51552 51180 41310 

ı Futbol heyeti mütteh"des·- sından madut bulunmu 0 ve mez 34130 4062 13203 35095 43618 21647 26032 
tt 

1 
inhiliili bir hakikat ol~aklı kur ihbarnameler Reisicümhur 3013 10833 36594 54259120722 57172 1936 

ı' :> aber teklifimiz veçhile mm~ Baskitabetine ita ve Reisicüm- 33832 50467 18340 55252 51054 49545 23192 
• ; ·\aıardan biri tarafından_ bil hur Hazretlerine takdim ve Bas 712 39099 25199 19139 21583 53345 28977 
_ 1 ~ sa bizce - mezkur federasyo-1 ve~alete h~vale, ve Adliye veka- 17927 53108 56078 

1 1 
n vazifesinin ifası nizamna- 1 11/tıne tcvdı kılınmıs olmasına hcsabile cüriim ve cezaların iç- 35404 16338 38760 

• 1 1 . d . .k . 33512 6089 40324 
y ııın ınıntakalara bahşeyledi- n~zaran a enıyete e ıntı al e~- tın a kaidesi muciince ve 69 un- 1 

ı; :1 salahiyet haricinde görül- mıs ?lmakla maz!1~nu mumaı- cıı madde hükmüne tevfikan 51155 14756 346 
l) .lı stür. Binaenaleyh bu mese- leyhın hakaret fılınden dolayı sövme ve tehdit ve iftira cürüm 31380 5226 14533 
1 , i e tamamen bitaraf kalmağı hare.ke~i Türk c~z.a k~nı~nunun lerinderı hükmedilen hapis ceza 1 2793 30411 50732 

1 
• mmül eyleyen heyetimiz e- 480 ınc• maddesının 2 ıncı fıkra- sı mecmuunun yarısına muadil 48237 20359 10593 

,ı 
1 
~ en inhilal eyleyen futbol fe- sına muvafık bulunml.Ui oldu- olan 10 ay hapis cezasının en a- 2501 37842 5197 

' ı •I asyonu ile de alaka ve irti- ğundan iftira. hakaret ve sövme ğır ciirmü olan hakaret filinden 36039 32948 39796 
> ı~tmı çok zaman evvel katet- suçlarının müteaddit defalar ve hükmolunan l sene 2 ay hapis 7492 47876 9009 
~ 

1 1 
ş bu~unduğ~dan. umumi I ağır el faz il.e is~_imal edilmiş ol- Cf>Zasına zam mile 2 se?e. hapsi- ! 

4
5662 50602 9601 

tıngrenın aktıne ıntizardan ması mezkur fuller hakkın<la es ne ve 76 ıncı maddede ırtıkap 0 _ 151347 36644 1141 
· ı 11 ·ka yapılacak bir muamele babı müşeddedei takdiriyedenad lunan her fiil için muayyen olan 146763 35716 37978 

1 
'lı nadığı neticesine varılmıştır. dile mezkfır fıkra hiikmiine tev- ağır ve hafif cezayı nakdinin en 30680 35038 11157 

1 

ı 
11 

Bı• vesile ile..... . fikan. bir s_ene iki ay hapsin: :-re ağırının az~~i haddini tecavüz 38381 4939 21946 
, lı 

11 
Reıs 210 lıra agır cezayı nakdı ıle etmemek uzere ve tamamile 31219 2022 8498 

·ı d /.HAKKI mahkumiyetine ve kezalik maz- hükmolunurdiye musarraholma 3854 12412 30113 
ı e nunu mumaileyhin sövme filini sına ve 480 inci maddenin son 11918 54067 14906 

:r ikinci mektup Reisicühur Hazretlerine takdim fıkrasında ağır cezayı nakdinin 51511 56330 1880 
'ı fiirkiye Atletizm ettiği işbu neşir vasıtası olan ih- son haddi muayyen olmamasına 27124 20838 5237 
· Federasyonu 1 barnaı:nelerle .!rtika~ ı;tmiş olma ı_;ıebni tayin ve 1;ak~ir olunan a- 59863 47007 31163 

240 . I sına bınae? sovme fılınden dola gır cezayı. nak~ılerın mecmu~ 334 76 42587 3859 
r T. 1.C.1. Merkezı umumisi yı hareketıne muvafık olan mez olan 370 !ıra agır cezayı nakdı- 52175 15936 22304 

ı A: mı mi k~tibi Saffet B.fendiye kfır kanunun 482 inci maddesi- n~~- tamaı:nen tahsiline, verme- 45386 25191 34222 
, :.: erkezı Umuminin her han nin 4 üncü fıkrası hükmüne tev- dıgı takdırde 19 uncu madde 13314 40125 50437 

1 
e ir içtimaında futbol federas fikan 10 ay hapsine ve 210 lira mucibince hapis cezasına tahvi- 42963 15683 14607 

y ın r ınsan... . . ' tt" ·ı · · 56257 nıııpetı 5,96 dlr. Giresonun nil- e ın mesıne umumıyetle mü· 
32681 Keskin balta itliyor fusu 11,888, varidat 75 935 lira sait bulunmaktadır. 
17199 Kcskıin balta, bir anda ini- n~fusa nispeti 2,14 tür.' tzmirin 
30962 yor. Ayni zamanda kısık bir nufu~u 15~·845 ~aridatı 2,476, İhracatnruz ithalatımızdan 
22326 hırıltı ve havaya fışkıran bir 910 hra ntifuıa nıspeti 10,88 dir. 
30131 kan.... · Kastamonunun nüfusu 14,359 fazla 
37726 . Uç hunhar cani faaliyete gi- va~datı l2~,186 lira '?-ü~usa ~is- . ~üs~_mat idaresi 930 senesi-
21471 rışiyor. Keskin balta müteaddit petı 8,92 dır. ~ayserının nufu- nın ılk uç ayına ait istatistikle· 
23844 defalar ve giddetli zarbelerle, s~ 39,5~ var~datı 16_5,346 lira r!ni ikmal etmiştir. Bu istatis· 
27041 zavallı Ömer ağanın üzerinde n~fusa nııpetı 4,1? dır. Konya tıklere göre ilk üç ay içinde 
48780 iıliyor. Deminki baygın insan ~ilfus~ 47,28~, varıdatı 373, 435 memleketimize 31 milyon 749 

267 artık ebediyete intikal etmiş, lıra ~~fusa nıspe~ ,89 dur.7 bin 781 liralık eşya girmiştir. 
55414 baş vücuttan ayrılmış, gözler ~utahyanın '?-ufus.~ 17,~66 !~racat daha fazladır. İlk ölç a'f 
26207 patlamış, yanaklar parçalanmııı var~datı 84,700 !ıra nufusa _nıs- ıçınde 37 milyon 281 bin 203 li· 
20627 tır. Yapılacak son bir iş kalı- petı 4,90 dlr. Malatyanın nilfu- ralık eşya ihraç edilmiştir. 
12543 yor: Kanlar içinde uzanan ~~ı su 20,~99 v~ridat ~6,348 li!"8 nü-

9434 kesik maktulü imha etmek. Uç f~.sa nıepetı 2,27 _dır. Manısan~ 
9376 cani onun da çok geçmeden ça- nufu~ 28,63~ va~ıdat 337,670 lı-

58282 resini buluyor. r~ ~tifu~ nıspetı 11,7'1 d~r. Mar 
36934 Yarım saat sonra kesik baş dm~ nu~usu 22,~46 varıdat 62, 
47322 bir yere, ve vücut ayn bir yere 700 lir8: nüf~sa nıııpeti 2,81 dir. 
46456 gömülmüş bulunmaktadır.. Mersin~ nlif~su 21,765 varidat 
26117 • 3?2,500 !ıra nüfusa nispeti lS,27 

59633 
Cmayet nasıl meydana dır .. Samsun'un nüfusu 30,313 

28265 çıktı varıdatı 562,417 lira nilfuııa nis-
48749 Nihayet ertesi gün, dün yaz- pcti l8,~5 dlr. Sıv~ nüfus.. 29, 
29915 dığımız veçhile garip bir tesa- 7'!6 vandat 62,839 lira nüfu~.a 
51278 düf eseri olarak, kesik baş bir nıspeti 2,11 dlr, Trabzon'un nu· 
4443 amelenin kazmasına ilişmiş ve ~~su 2~,634 va.ridat 8~,742 lira 

54799 taze c.ınay-ct hemencik meyda- ıspetı 3,.35 dır. Van ın nüfusu. 
3972 na çıkıvermiştir. 6,981 ~arıdat 39,650 lira nUıpetı 

39931 J "Bakırköy jandarması, bir ta- 5•67 dır. Z?'1g;ıldafm ?ilfu~u 
25780 raftan cinayetin takibatile uğ- 11 ·~97 van~atı 140,750 !ıra nıs-

7623 ! raşırken diğer taraftan kanlı petı ıı_,o_3_t_u_r_. ----
34247, başı, tesyit için_ teşhir etmiş~ir. Çlnde 
38206 Ömer :ı:;an ıı nıqanlısı ve kam- _ 
44996 valdesini de bir hissi kablelvu- Dahili harp ••• 
26659, ku, kesık . ~ı ı bulunduğu yere ŞANGHAY, 12 A.A. _Alı-
58307 sUr;kle~işc.ir. . nan bir habere göre Amoy'deki 

58771 eşhıs C1dden pek fecı ol- İngiliz konsolosu Foutcheou 
49026 muştu~ r· _ civarında milliyetçi kuvvetler 
47904. _ Ma tu un b~_hçıvan Ömer a- ile komünistler arasında vuku-

4683, ga olduğu tesbıt ol~nur. olun- bulan son müsademeler üzeri-
35811 1 maz, zabıta esrarengız emaye- ne İngiliz tabaasım hima e t-
54305 tin fail_lerini bulabilmiş~r. . mek için Amoy'a bir g!nı:ot 
468461 . İlk ış olarak Ömer aga ıle gönderilmesini istemiştir. İti-

9680 P' ~ sıkı dostlukları olanların mada şayan diğer bir habere na 
355 ı o ıstıcvabına başlanılmıştır. Bu zaran milliyetci k tl d K .. ilk Ö s· uvve er 
41775 meyan a uç mer, ınan Kang-Si eyaletf dahilindeki 

!Şehremaneti ilanatı 1 
Şebremanoıinden: Çukur bostan 

istinat dıvarile çukur bostan ara; n· 
da ve Edirne kapıda J htçe Hıltan 
maballe<inde takriben 160,00XJ.\()ı) 
ebadında ve caddeye göre 5-6 met· 
ro münhat, bostan olarak kull3nıla· 
bilecek mahal kiraya verilmek için 
müzayedeye konıılmuıtur. Taliplerin 
fartnameyl görmek için her gDn 
müzayedeye girmek için ihale günil 
olan ~ Temmuz 930 cumartesi ~ıl

nll levazım mi!dürlilgUne ~elmtleıf. 

• • • 
Kadıköy dairtslndenı Rasimpaşa 

mabıllesinlrı yel degirmenlnde dılrt! 

mail baraka bilmiizaye.ie 'c bir se
n• müddetle kirayı verileceğinden 
taliplerin 5-7-950 ıarlbine m~adil 
cumute.i gilnil sut ı 5 re daire en
cUmenlne müracaatları il~n olunur. 

* * * 
Şcbrrmınetinden; icra edılınekte 

olan kanalizasyon arrellyatı d()la!ı

sile 14 hu:irın 950 tarihinden irıba· 
ren Nuru Osmaniye caınıi kap<>ır \ 

dan Kılıççılara kadar Vezirhan rad · 
desile :-.:Uru Osmoniıe ,.e Şerci 
sokaklarının mektep soknğma kad,ır 
olan kısmının bilcümle \eoaiti nak· 
llyey• kapalı bulunacal,ı il:\ıı c•lur r. 

* * * 
14136 ve Şaban ayrı ayrı .za~ıt~ huzu- Kan nehri sahilinde bulunan 
18015 runda sorguya çekılmıştır. Nanchang şehrini tahliye et- Sıtılmak üzere eşıa şu esı.., 

bırakılan Mus-. '• B. e aiı b;c adcı 
buton ve sahibi meçhul bır ,dcı 35597 Evvela inkar sonra itiraf mektedirler: 

44218 Azılı katiller, zabıta önünde "Demirkabırgalılar" denilen yuıhane llln tarihindeo itibaren 15 
48486 nrre kadar tereddüt etmemis- komünistlerin reisi ve kuman- giln ıarfı:ıea kaldırılmadığı tokdinle 

6127 !er, hiç bir şeyden haberleri oi- dam Chang-Fah-Kweh Nan- alelusul bilmu111ede satılacagı ilin 
17174 madığını söyliyerek şayanı ha- chang şehrine doğru ilerlemek- olunur. 
39533 yret bir soğuk kanlılık göste•- tedir. Bu şehrin işgali Kiu-Ki-
36373 mişlerdir. Şaban'ın isticvahm ang, Hang-Chow, Şanghay ve 
310921 da, ceketinde ve bazı yerle.rinde N ankin şehirlerinin ele geçiril-
55924 kan lekeleri görülünce 7abıta mesini istihdam eden cür'etka-
19362 ı derhal şüphelenmiştir. ranc bir teşebbüsün mukaddi-
47198 Bunun üzerine Şaban'ın ku'J mesi olacak gibi görünmekte-
23601 besinde taharriyata girişilmiş- dir. 
30908 tir. Uzun süren araştırı.ıa. netı 
59438 cesinde kanlı bir yorgan bulun-

Arpa fiati 
Arpa fiatleri pek düşkündür. 

Geçen sene okkası 11 kuruşa 2822 muş ve yerde de kan lekeleri 
38587 müşahede olunmuştur. Takip 
36757 ed"l k · ı · · b t .. . satılırken bu sene okkası 4 ku-

ı en an ız erı za ı ayı uzerı b" ·· "ki ı 
6679 b ki ı ·1 ··rı··ı·· b. k ruşa ıle guçlti e satı ıyor. a a sap arı e o u u ır çu ur A d d 1 h .__ 

59641 baş na go··tur·· mu·· t.. A 1 na olu an ge en auc:rlere 
ı ş ur. çı an çu- .. b" k 1 d "f .1 . 

51807 kurda dedbaht Ömer ağanın g~re ır ço yer er e çı çı erın 
48194 bassız cesedi çıkınca, bıtillerin elınde geçen seneden kalma 
21755 Şah· an Küriı"k Ö 

0 
s· mal vardır. Bazı yerlerde arpa 

Şehremaneti Jair,sinden; l.ıO.!tl 

pe itfalv: garajını·ı bulund"ğu ıo· 

kağa evrakı keşli ye ı·e ~.rt<ıanıe;l 

vechilc maa tesviyei türabil·" mü~ed 
deden yapılacık p'tke 'e r~ kal 
dının aıncliyatt l 4 haziran 930 ıa· 

rihinden itibaren kıpa'• zarfla nııi· 

nakasaya konu!tııu~ıur 5 ıemmuı 
930 cumartesi gıJnü ;oat 1 ~ tc ilı.ı

lesi mukarrer bulunduğundan talip· 
l€rin depozito akçesi makbuzu v• 
ehliyeti fenniye vesikalarını muhte>I 
tekili zarflarını mezkOr gün ve saat< 
kadar daire encümenine tevdi eyle· 
meleri il&n olunur. 

, ~ merv. ınan h .. 1 .. b' .1 .. 
O

ldug· 1
1 

n
1
eyd k . B ma su u ıçı mıştır. ana çı mı~tır. u- p· d f" 1 · d Şeb · K dık .. d 

nnunun inhilal etmiş olduğu- ağır cezayı nakdi ile mahkumi- line ve muhakeme masrafının 58641 
~ i r ve evrakının merkezi umumi yetine ve tehdit cürmünden do- kendisinden tahsiline gıyaben --------

ı devrine dair bir karardan hryı hareketine muvafık olan kabili temyiz olmak üzere itti
. ra gazeteleri devamlı bir su- mezkur l·anunun 192 inci mad- fakla karar verilerek alenen tef

Kambiyo borsaıı 
12 -6 - 930 

nun üzerıııc katiller iti-:afta bu- ıy_'.lsa .. a ıa_t erın y~kın a reınaneu a ·oy airesıııden; 
lunmu«lar''ır z b t . artacagı soylenıyor. Bılhassa Haziran 930 tarihinden itibar•" 

, u • ~a ı a cınayı:t y · d · · b. Qdd ı k ı f tahl.ıl,atile rr~şgul ol·:nktadır. unanıstan an sıparışler başla- ır sene m ete Ye ·apa 
1 

zar 
mıştır usu !ile kiraya verileceği ~~ maı·ı> 

te bahsediyorlar. Böyle bir desi hükmüne tevfikan 6 ay hap him kılındı 
rar merkezi umuminin han- sine ve 50 lira ağır cezayı nak- Hey'eti hakime: Reis: Kemal (EKLER 

,., içtima ve celsesinde verildi? eli ile mahkumiyetine ve iftira Azalar: Akif, Hayrullah 
( - rar n~den ibar~tt!r? Merke- \ ciirmünden dolayı hareketine Karar alkıtlandı Londra ıoM w.oo l!evyoık 0-47 oo,oo 

bl.ımumı azaları ıçtımaa ne za- muvafık görülen mezkur kanu- Muhakemenin bu kararı · parts ıı "6 50 Atinı ~ ~6.oı 
t ·ı d d" I 2 5 - . samı ı n b mi vel' n,eKvası a 1 e ·ı~vket e ; nfun 8 ıncı ?1addesinin 1 inci in tarafından alkışlandı. Reis SÜ C!nern 

Roma 
Amesterdın:ı 

Solyı 

2 <US 
;q 09.00 

08 'b 50 
1 16.·.~ 

r 
1 
Şen ır .. arar. v~n ır en ~- :krasına tevfıkan '\ .~Y .. ha!?sin~ k_unetin_ muha~azasl için müba-ı Butreı 
nnamenın 12 ıncı maddesı- ~e maınunun teaddudu curmu şıre emır verd• Briık«I Htrhn 1 'C>.7' p;ır( 

~.J6 ~b {,.j 82 00 

Katiller tevkif edilmislerdir · Hadiseye müddei umufl{•Jik va·- Pencereden düştü 930 tarihinde ilan edilmiş olan dair• önündeki kumluk ara..zidc krol-.i·I 
ziyet etmiştir. Kadıköyünde oturan müs- vechile telrik edılmiş olan 8'10 nıeı / 

y l d f k ki tantik meslek mektebi sabık murabbaındaki depo mahalli 14h:rziran 
a ova a ır a teş "latı müdürü Ali B. diin kurulu olan 930 cumamsi günll saat 14 te ihal-' 

Yalovada Halk Fırkası teşki- sobayı kaldırırken evin ikinci edileceginden ıalıpkrin mezkur da· 
latı vücude getirilmiş ve fırka kat penceresinden sokağa dii- ire gün ,. saats kadar t·. 1-.lif zarfla• 
mutemetliğine kaymakam tayin şerek tehlikeli surette yaralan- rını daire encümtnine ttYdi um<" 

leri il3.n olun••r. 
olunmuştur. mıstJr. 
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• Haşaratı 
öldü enler 
arasında FAYDA DAiMA BiRiNCi • • 1 kazanır. 

. FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Tahta kurusu, sinek ve salr 
tdıniz lliitlİn demir ve müessesat FAYDA istimal eder. Hasan ecza depusu. 

haşaratı yumurtalarlle imha eder. Kokusıı hafif ve leke yapmaz. İnsanlara hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine d:kkat 

tsugünKu yem 
bilmecemb. 

Dünkü bllmcccmlzln 
halledilmiş ııekll 

YUKARDAN AŞAClt 
1: İrda' (8). 
Z: Kırmızı denizde ondan çok var 

SOLDAN SACA: 1 
L: Mesken (2). Hava (3). Fiil (Z 
2: Köstek (S). 
ı: Bir (1) ilaveoae çıngırak olur dır. (3). 

(2). İsim (2). 
•: Yuvarlaktır, susamlıdır (5). 
S: Çok hırçın (5). 

3: Kulp (3). Nota (2). 
4: Bir yemiş (5). İstasyon (3). 
5: Genişlik (Z). Çivi (3. 

1: Arkadaş (2). Nida (2). 
6: Asilin yerine kaim olan ( 5) .Bir 
hükümdar (3). 

8: İçinde para saklanır (4). Me
(4). 

9: İhtiyar (3). Sıcak (3). 

7: Büyük iğne (3). Edatı nefi (2) 
8: Dost (3). 
9: Havuz (8). 

1:••11111111111111111111111111111111~ ~111111111111111111111111111111111111111 ............ iN i·ao·cu············· !! 
SiGORTA ŞIRK~Tl 

Tfir~ y ~ İş Bankası tarafından teşkil edil mlştlr 
Yangın - llayat - Nakliye - Kaza - Otomobll - me!'ullyetl 
maliye Sigortalarını kabul eder. 
Adres: 4 l!ncU Vakti han lstanbul 

···•• ·-··•• ···-··-·-------· ---· Telefon: Istanbul - 531 Telgraf: lmtıya:ı :: 

' --'
•ııııııııııııııııııııııııııııııııııaıı... ..1111•11111111111111111111111111111111111 
•1111111111111111111111111111111111,. 'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Jan Iarnıa imalathane n1üdüriyetinden: 
40:11 takım kıjlık elbise ve 4140 adet serpuş ,.e 6150 çift dola'c biçki 

1
' inıA!iyesi ile 2969 takım kı~lık elbise v~ 2860 adet serpuş ve 850 
~ft dolak nevakmnın ikmAli kapalı zarfla münakasaya konuldu münakasa 
~8.u.930 cumartesi günü saat 14 te Gedikpaşarla ]andanna ima!Uhanesinde 
lıpılacaktır. Şatmame imalathaneden vcrlir teklifnamenin tarzı · imUsı 
ltrtnamede yazılıdır. 

Yuks9k sana~ ınu~en~isi ınekte~i 
Zonguldak'ta Yüksek maden mühendisi mektebinde açılan bu 

IUbe leyi!, meccani olup tahsil müddeti 4 senedir. 
Münhasıren Lise mezunları kabul olunur. 
Mezunlar staj için Avrupaya gönderilir. 
Atideki mesleklere mütehassıs yetiştirilir. 

. ~uhtelif sanayiin tesis ve işletmesi, elektirik makine ve kalo
tıfer mühendis ve mütehassıslığı, kimya mühendisliği, topografya 
~ haita ahzı, inşaat müteahhitliği, şimendifer mühendisi ve mü-
alıhitliği. 
Tedrisata 1 teşrinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kayit mua

llıelesi yapı1'r. lstidaya merbut 6 foto ile vesaik.in müdüriyete 
rs:ıli. Müdüriyet 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 

litse~ Maa~in ve ~anaıi MO~en~isi Mette~i 
Leyli v mecc.mi olan bu mektep atideki şubeleri havidir. 

1- Y iiksek ınad~n mühendisliği. 
2- \'. iiksek saı1ayi miiheııdisliği. 
Bu şubelerin tahsil müddeti .J. senedir. :\lezunlar staj için Av· 

rupaya ~öntlerilir. :\lünhasıran lise mezunları kabul olunur. 

3- Ji)aflen meslek ştıbesi. 
d Bu ~ube madenlere jeometir ve başçavuş ycti~tirir. Tahsil mt.:d
erj 3 senedir. llk ve orta mektep mezunları kabul olunur. 
A sp;arl yaş ı 6 dır. 
l'edrisata 1 Teşrinievelde başlan~caktır. Şimdiden kayıt mua

:ııelesi başlamıştır. İsti<laya melfuf 6 foto ile ve.saik ve sıhhat 
'<porurıun Zoıı5uldak'ta mektep müdiiriyetinc irsali. Müdüriyet 

Ju~sek Maa~in ve lanaJi ~ıu~en~isi ınet
l~~i nıu~uriJelin~en 
Atideki muallimlikler münhaldir: 
r - Yüksek mühendislik 

i!Yat, orta maden meslek 
ll!hri 200 llra. 

şubesi için: l lesap, hendese ınünhe
mektebi için: Riyaziyat muallimliği. 

. 2 Mühendislik ~ubesi için: Sinai Kimya Profösörü muavin-
1'~i ile orta maden meslek şubesi fizik ve kimya munllimliği 
tehri ücreti 150 lira. 
I' Yüksek mektep mezunu olmak ve Fransızca bilmek şarttır. İs· 
1da fotografi ile vesaik.in Zonguldak'ta mektep müdüriyetine 
'ıaJi. 

Rekar olanların mektepte ibate ve iaşeleri temin edilir. 

Ma~en ıneslet ıne~te~i 
Zonguldak'ta k&in Yüksek maadin ve Sanayi miihendisl mekte-

1nd; orta maden meslek mektebi açılm~ştır. 
leyli, meccani, tahsil müd:letl 3 senedir. En az 16 yaşındd 

1•n ilk ve orta mektep meımnları kabul olunur. 
.\ladenle re jeometir ve başçavuş yetiştirilir. 
Tcdrislta 1 Tc;rinievelde başlanacaktır. Şimdiden 

llıeıesi başlamıştır. lstidaya merbut vesaik ile 6 foto 
ra orunun mektep müdüriyetine gönderilmesi. 

kayc mua
vc sıhhat ve 
Müdüriyet 

Muhasip aranıyor 
Mühim bir şirket, lstanbu!daki daireleri için tahsil görmüş ve 

hiç olmazsa iki sene amelt hizmette bulunmuş ve eyi Frarnıızca 

bilir, tercihen Türk ve lsUm bir muhasip istiyor. 
icap eden tekmll tafsll!tlle E: Ş. 66 No. alanda tahriren gaze. 

temiz idare müdidyetine müracat edllmesl. 
Müracaat gazete tarafından şirkete verilecektir. 

66666 a~et tor~a imali 
Tütün in~isart Unıuoıi oıOdürlü~Unden: 

idare için mevcut numunesi vechile bezi idare tarafından verilmek 
şartlyle ( 66666 ) adet torba diktirilecektir. Taliplerin her gün gelip nü
muneyi görmeleri ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate· 
!eri Ue 16-6·930 pazartesi gün11 saat 11 de Galata'da mübayaat komisyo
nunda bulunmaları. 

• • * 
Bandırmada muhterik fabrika 

binası tamiratı 

Tül~n in~isarı Uoıunıi ınüdürlntünden: 
Bandırmadaki mubterik fabrika bir.asının depoya tahvil[ için evvelce 

ilAn edilip bilahara feshedilen münakasaya iştirak eden taliplerin idarei 
merkeziye · Mimari şubesinde hazırlanrnıı olan şartnamei müzeyyeleyi ahz 
ile inşaat mahallini gidip gördükten sonra 18·6·930 çaaşamba günü saat 
10,30 ~ kadar yeni teklilnamelerini kap~lı zarfla Galatada mübay•at ko
misyonuna tevdi etmeleri. 

* * * 

200 çuval nişasta 
Tütün inhisarı un1uıni müdürlüğünden: 

Cibali fnbribsı kutu imalathanesi için yeril malı olarak 20Cl çuval nı,;:sta 
pazarlıkla alınacağından itaya talip olanların nümuncleri ile bir ikte pazarlığı 

için l 6·6·930 pazartesi günü saat 10,30 da yüzde yedi buçuk t<minatı mu• 
\•akkatckrile Galaıada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

* * * 
Bandırma'da miicliiriyet bi11as1 

• 
~nşaatı 

Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 
Bandırma'da müdüriyet binası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

MezkOr inşaata ait resim, şartname ve sairesi üç lira mukabilinde verilece
ğinden taliplerin idare! umumiye Mimari şubesine müracaatla almaları ve 
l!I ·6-930 cumartesi gtinü saat 10,30 ı kadar zarflarını Galatoda mübayaat 
komisyonuna tevdi etmeleri. 

Fiatı ehven ve bakımı ucuz. 

Sekiz; Silindirli 

STUDEBAKER 

Son senelerdeki dünya otomobil teşhir'salon: 
tarı, sekiz silindirli otomobiller için şayanı 
dıkkat bir rağbet olduğunu göstermektedir. 
Hesabını bilen otomobil mü~terileri artık adi 
bir altı silindırli veyahut şöhretsiz bir sekiz' 
silindirlı otomobil ile iktifa etmıyerek Stude· 
bakerin 100,000 kişi tarafından ve uç sene 
zarfında tecrube edilmiş idareli, ehven liatlı, 
sekiz sihndirli sampiyon otornobıllerını ter· ' . . 
c•h ediyorlar. 
Sur'a11erıni ve liatlar-•nı mukayese edinız, 
muhakkak Sludebakerin bir President, bir 
Commander veya bir Dıctator otomobilini 
ıntihap edeceksiniz. · 

G. & A. BAK ER L TD. 
Posta kutusu 468 
İSTANBUL 

inkara 011nıuue ~astauesi ~a~ta~a~etin~en : 
Hastanenin 930 senesi ihtiyaci olan (232) kalem eczayi tıb

biye ile, 176 kalem laboratuvar ve alatı cerrahiye, ( 18) kalem 
Rontken malzemesi 3 Haziran 930 tarihinden 23 Haziran 930 
Salı gününe kadar yirmi gün müddetle münakasaya konulmuş
tur. Bunlardan eczayi tıbbiye kapalı zarf usulile ve alatı cerra
hiye ile rontken malzemesi de aleni suretledir. Talip olanlar 
şartnamesile listesini görmek üzre İstanbulda Sıhhat ve İçti
mai muavenet müdürlüğüne ve Ankarada hastane idare memu
ru ve mutemetliğine ve ihale günü de saat ikide teminatlarilc 
birlikte hastanede mütc ekkil komisyona müracaatlan. 

Darül1unun ınu~a1aat koınsiJonun~an : 
Tıp fakütesinin 930 senei maliyesi iptidasından nihayetine 

kadar bir senelik bilfunum muayyenat listelerinde muharrer 
diğer yerli mallarından olan ihtiyacat ve levazımı uınumiyei 
saireleri ve Darülfünun idarei merkeziyesile diğer şuabatı ve 
Eczacı, Dişçi mekteplerinin her nevi mahrukat ve yerli ihti
yacatı saireleri Haziranın yirmi beşinci Çarşamba günü saat 15 
te ihale kılınmak üzre kapalı zarf usulü ile münakasaya konul
muştur. Talip olanlar her biri için ayn ayrı mevcut şartname 
ve listelerine göre bu bapta malfunat almak üzere her gün 
öğleden sonra mülga harbiye binasında vaki komisyon kitabe
tine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat akçesi alına
mıyacağından binaen teminatların behemehal bir gün evvel 
muhasehe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklif
namelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat 
evvf"l komisvonumuza müracaat ve tevdi eylemelir ilan olunur.

1 

Ecnebi nıen1lekctlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~ö Komme-çiyala 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,001) 
(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyalıiıı 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngili~ lir.Hı 

veya ı.loları frank olarak 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gitseniz paranızı ke
nali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 
her tarafında, şehirds, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük tediyat 

için nakit makamınJı kola
ylıkla istimal edebilirsiniı. 
Travellers çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin 
kulnaamayacağı bir şekilde 
lcptir ve ihtas edilmiştir-. 

•• 
Olüm 

SPOR 
Hayattan ı.evkalmak vt daima ne· 
~c1i,ıihhaUı ve faal bulunmak lıabı 
kuvveth:n dü~ürmemckle mümknn· 
dür . Slhbc1tinizi muhafaza , ıinir 
lcrinizi takviye faaliyeti· 
nizi tezyit için küçükler 
ve büyükler tarafından 

mükemmel bir kuvvet 
ilacı olarak tanılan 

habercileri 

Haşarat• muzahrafat arasın 
da tekessür ederler, pisllk
ten hoşıanı rlar, naklettikle
ri ınikropları yemeklerinize 
sirayet ettir1rler. Onlar sizi 
öldürmeden eve! siz onları 
öldürünüz ve bunun tçın 

Flit i Istlmal ediniz. 

' • 
Fllt sinek, sivri sinek. pire. ' 
güve, karınca, hamam bö
ceği, tahta kurusu ve em• 
sali haşaratı ltl.if ve yum
urtalarını kat'iyen imha e
der. Tehlikesizdir ve kati
yen leke yapmaz, 

Flit 1 ha11ar.at öldüren dlger 
maylterle karıştırmayınız • 
Sarı teneke - siyah ku11aka 
dikkat ediniz. 

"])aha ~çabuk öldürür 
1 - ~ ~ 
umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul - Galata Voyvoda Han , 

ı layatta muvaffakıyetin e~aSl 

tam bir sıhhate malikiyettir 
iyi bir hazım olmaksızın cam 

bir sıhhat miiınklin olmaz 
CARLO ERBA 

nın Opopeptol 
müstahzerini tecrübe 

ediniz. Yemekten sonra 
20 damla. e 

1---------ı ADEMİ İKTİDAR 
ve bel gevşekliğine 
Karşı en müessir deva Ser

voin haplandır. Deposu: İstan
bul'da Sirkeci' de Ali Rıza mer. 
kez eczanesidir. Taşraya 15c 
kuruşa posta ile gönderilir. İz
mir'de İrgat pazarı'ndaki, Trab 
zon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

- ... PROTEJiN 
rengi ve Belsoğuk
uğundan muhafaza 

eder. 
Her eczanede bulunur. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mektep sokak No 35 

muayıene sbıhıa :ı kşama aakdar. 

Satılık ankaz 
lstanbul'da Olvanyolun'da yanan 

Feyzlati Liseleri binasının yanmıı 

ve yanmamış aksamının ankazı sıb· 
lıktır. isteyenlerin Şamlı Hanında 
15-16 numeroyı mUracaıtlan. 

Telefon: lsıınbul 8126 

YARDIM YURDU 
Emlak ve mücevherat 1lzerine 

birinci ye ikinci derece ipotekle 

Para varlllr. Eml6k 
alınır ve satılır. 

Galata Ada han ikinci kıt No. 
!6, 18 telefon: Beyoğlu 3837 

Emniyet sandığı 
müdürlüğünden: 

Yüzbaşı Hüseyin Hulki, Mah 
mut Salahittin, Mehmet Veli
yettin B.lerle Fatma Hanımın 
14754 ikraz numaralı deyn sene 
di mucibince Emniyet Sandı
ğından istikraz eyledikleri meb 
lağ mukabilinde Sandık natrıı
na merhun bulunan Kadıkö

yünde Tuğlacıbaşr mahallesin
de Kuyu sokağında eski 72 ve 
yeni 7 numaralı maabahçe bir 
köşkün tamamı vadesi hitamın 
da borcun ödenmemesi hasebile 
müzayedeye çıkarılarak bin 
sekizyüz lira bedel mukabilin
de müşterisi namına kat'i karar 
çekilmiş ve istikraz esnasında 
tayin eyledikleri ikametgahla
rına tebilgat ifası için gönderi
len bir haftalık son ihbarname 
zahrına mahallesi Heyeti ihti
yariyesince yazılan meşruhat
tan Hüseyin Hulki Beyin mahl 
li ikameti meçhul olduğu anla
şılmış ve diğerlerine tebliğatı 
lazrme icrası derdest bulunmu 
olduğundan ilan tarihinden it 
haren bir hafta zarfmda borç o 
denmediği takdirde mezkür kö 
kün müşterisi namına kat'i fe 
rağ muamelesinin icra edilece 
ği ilan olunur. 

lıtanbul ikinci Ticaret mahkeJ 
mesinden: 

Doyçe Oryant Bankasına merhu 
elli yedi Balya anason 16/6 930 Pa
zartesi günü saat 1 O da İstanbulda 
Tütün gümrüğünde Doyçe Oryant 
Bank.asının deposunda açık arttırma 
suretile satılacağından talip olanla
rın ayni gün ve saate mahalli mez
kı1rda hazır bulunmaları illn olunur. 
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'Devlet Demiryolları 
dairesi ilanatı 

•ımllmll'llllllE':JG:llmlı:m:::==:ıı:ım==ım;ıım:ı;.zmıı:m ........... 
Mersin limanında Devlet De- 4-5, 6 liraya kadar yevmiye 1/ 

niryollan idaresine ait Dizel verilecektir. 
notörunu kullanacak muktedir Taliplerin vesaik ve evrakı 
ıir makiniste ihtiyaç vardır. müsbitelerile Cer ve atelyeler \ 

Talipler ar.ısında bilimtihan reisliğine müracaatlan ilan olu ı' 
,yakati tebeyyün edecek olana nur. j 

* * • 
12500 kilo delikli bakır antertuvaz çubuklannın kapalı zarf-

:\JlLL\'E'f 

postası 
(RE.'ŞITPAŞA)vapuru 1 tılfazıra~ 

Pazartesi 1 ! de Galata rıhu· 
mından hareketle lnebolu,Sım
!tın, Giresun, Trahwn, Rizeye 

gidecek ve Sürmene, Trabz n 
Tirebolu , Gire~un , Ordu, 
t'nyc, Samsun. lnebolu, Zon
guldajta uğrayarak gelecektir. 

1 iare ket ı:ünu yük kabul 
olunmaz. 

CC.\IA 

VAPlJRLARI 

KARA DE:-.:ız :\IU:\"tA-
/,A~l VE LÜKS Püsı' \.Si 

Domlupınar 
vapuru PAZAR 

151lazirar. 
rünü aksamı Sirkeci nhtı· 

mından hareketle (Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Onye, Ordu, 
Giresun, Görele, Vakfıkelılr, 

a münakasası 7 f Temmuz 930 Pazartesi günü saat 15 te Anka- (8001)) metro ttnte bezi. Trabzon, Sürme ne ve Rlı:e 
·ada Devlet demiryollan binasında yapılacaktır. nin her metrosu iki şilin beş lak:elelcrln• azimet ve avdet 

İşt;rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi- pcnide talibi ıılıdesindedir. edecektir. 
ıatlannı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna Tafsilli için Sirkecide Mey. 

Tenzille vermek istcvcnleriıı ıermeleri lazımdır. ,., , enet hanı altında acentalıtına 
Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde An- 1 tı l lazlran !130 tarihinde müracaat. Telefon:Istanbul 21 

;:arada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler saat 16 da Levazım müdür- Vapurlarımız her 
* * * lü~tinc gelmeleri. 

Aşa~da yazılı nalzerne pa .lık',1 s alınacağından uUplerin 16-6·JO 1• __ _, _________ ii pazar muntazaınan 

uarıe ı günü • 9 ', ti huçı:j!;a kada lsbau vücut etmeleri ve tahriren ~m;ill'JW§liDIEiWiii=ız:ı:mılliilm:• ıl hareket edecelder,lir. 
te'<lifatta bulunmabr• ılAn olunur • Yelkenci vapurları 

30 Kg. <, c k tel ( 2 1-2 mm drülmilf) Karadeniz postası 
1500 .. Dinamo yaA-ı 

Beyol'; u dôrdll~cü sulh hukuk 

6000 " Dokmecl kumu A d ] vapuru 
.ı."l.Ila O U 161 laziran 2 \det rarihli madeni damga 

mahkemcsı;den: 

lstanbulda llocapa$• mahallesin· 
de atik Zaptiye rnkağında atik 19 
ve cedit 2-l·26 numaralı ve tamamı 
,16000 lira kıymeti haiz bulunan hir 
hap ma~a .... ın ~eşte lıir hi' e<i ıle 

KadıkiHündc Ra,ımpaşa ımhalksinln 

250 " YazlıK caket Yern ketenden Pazartesi 
250 " panıalon " • 
3.50 " ,. kasket ,., 
250 Çift tozluk ,, 

2 Adet Kurşun pensı lokınası 14kkıyesl 

2 " TUrk lıayrağı l yerli k ma$tan,. 
3 • " Donanma bayrağı kuçük (yerli kumaştan) 
.,i ,, ,, " " orta " .. 

1000 Kg. l"cç demiri yuvarlak .ıs m m 
1000 " .,. ,, n 38 • 
1000 ., .. ., ,, 40 " 
1000 :\t AIA mücellit bezi (renkli) 
1000 ,, Orta v (siyah 

10000 " Kaplık Hat (renkli) 70 100 
2000 " Orta yan Uat (renlı.li) ."7 8~ 

llO Adcı l\luhtelif liman haritalan 
Saat 11 1 2 dan sonra teklifaı kabul edilmez izahat almak isteyenltr 

cumanesi, pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etmelidirler. Pazarlığı 

arzolunan malumcden yerli olan ~ksam için iştira~ edecek taliplerin nu· 
munelerini beraber getirmeleri numunesiz vukubulacak teklıfaan kabul edil· 
meycceti iiln olunur. 

• • • 

akşamı Slrkecir rıhumından 
hareketle ( Zonguldak ine-
bolu, Samsun, Ordu Girernn, ı\hrnet bev sok•J';ında atık ,.c ccüıt 

Vakfıkchir Tralımn, Slırmene, tı, kezo a~ik ve cedit 16, keza atık 
or \'C Rize ) ye a;.ir:ıet ve "° cedit 14 ııumaralarla mür :kkam 

olup Sami, Mih1l, Parseh efendi ve· 
avdet gidecektir. rcscsi, Pamukçu oğlu, Kadrı efendi· 

TafsllAt için Sirkecide yelken· !erle F:ftimiya, Feride hanımlar bah· 
el hanında klln acentasına mu· çc ,c arsalarile mahdut olup 75.1 
racaat. Tel. lstanbul 1515 1 zira 15 parmak ar;a ·ının tamamı2580 

n lira kıymeti muhammineli olup bette 
Kfralık - bir hissesi 2·6-30 tarihinde yapılan 

Sahil hane 
Bogaziçinde Bebı:k:te dalyan 
önünde bahçeyi muhtevi 54 
numaralı yalı yazlık olarak 
kik:alık:tır • Derunundakilere 

birinci artnrmada tahmin edilmiş 
kıymetlerini bulmadığından ve ikinci 
arttırma ~ temmuz Cumartesi günil 
yaprlacağından talip olanların mezkOr 
gün saat 14den 16ya kadar yukarıda 
yazılı kıymetlerin yilzde yedisini 
teminat göstemıck surctilc arttırmaya 
iştirak edebileceklerinden ve ayrıcada 
rüsumu dellAli)'e ıaraflanna ait bulu-

Görülen ihtiyaç üzerine Dev- ki lazımelerile Ankarada mez- ve ya Bebek müezzini Ha- ııacaj!;ından lleyoj!;lu dördüncü sulh 
~t D~mir_yolla~ı Cer ve ~~elye kur daire reisliğine müracaat- f:z Osman Beye müracaat hukuk mahkemesi kalemine müraca · 
er daıresı emrıne beş muhen- - olunabilir. atlan lüzumıı illn olunur. 
ıis alınacaktır. Taliplerin vesai lan ilan olunur. Erzak ve Eczai tıcbıye n1ünakasası 

~ornoı 0ıhhgl ve ı'ptı'ıng"ı Mugvenel ınudur- Prevetorium müdürlüğünden: 1 alu aylık diğerlerinin de sene-a UUu y u u u Preventoriumun 930 senesi ma- lik olarak ihaleleri icra edile-
liyesine ait ihtiyacaU umumiye cektir. Et, Ekmek, sebze ve er-

IUDUOden• sinden Ekmek, Et, Sadeyağ, zaka talip olanların 23/6/930 

Rudolf. Bil.cheı~ 
C..0.lovuy.a.RoudN<a' do ,..,n 

PaJbak l'allrlkası ve . '9il .çelik Dökii.mhanai 
.-.ı. K r.naıwı 

l<tanöul, 1 J '1ziran 1 rıJO 

Elen<l:m, 
Şimdiye kadar labrikamızın Türkiye mümessili olan KR.AFT \'e OS· 

TRO\'Sl\I sahibi hed V. Kraft ticarethanesinin •ıfntını kaldırarak. 1 ürkive· 
deki fa•livetiıulzi tt:,vsi için Tıirkiye umemi mümc sıllij!;i lr.tanbul'da Gala
ta· da perşembe. pazarında 61 numarada vaki, 

"MAllSULAT 

Son sistem seıı ve .l{Olay kullanışlı 

Yazı :makineleri 
i\laruf (;ROSSER fabrlkasınıP vazı makineleri memlekedmi.ıede 

vıirut emıiştlr. 

Alnıanva tükılmeti devairi • .smiytdnde kabul olunaıı işbu !Mltne 
vakit nakıttlr pren!lpl üzerine in~a ediimiştlr. Ela! ev~afı META~ET 
SÜ!r.ı\T ve S.\D!<'.LIKtir. Tilrkiye için umumi vekilleri: 

YL SUF K.\P.\~CI MAIJ[)U:\ILARI, Şamlı Han 13-14, lstanbul 
po;t kutusu 561j lsıanbul. 1 lonüz aceması bulunmayan dah~ bir kaç 
ş<hir için t ·klifar kabul olunur. 

~iNEMl~ltlH: 
SES L 1 F 1 L M 

sinemacılı~a hakim olmuştur. 

Sesli makine koymata mecburounuz. 
Hem pllk hem filmden sesi nakleden mll· 
kemmel ve ucuz 

SESLİ MAKiNELER 

NiTZ~~HE " MEt~T~N ,, 
markadır. Tom!naılı ve emsaline faiktir. Cihanşumul 
markası dünyanın en büyük sinemaları tarafından kabul edilmiştir. 

Tilrkiyede en mdkemmel referanslar gösıer!!ir. Her türlü malQmat, 
plln ye kataloğ ve teerilbeler için lstanbul'da Sulunhamamın'da 

KatırcıoOlu hanında 40 numarada 

MAKS ROTTENBERG mü"ssesinc müracaat edllmcai. 
Telefon lst 1029 · Telgraf adresi: lstanbul ROTn:NBERG 

n . , i· 
1 ~ 

y U , Zeytinyağ, Makarna, Un, Şeri- pazartesi günü mahrukat 'hay-

Çorum'da müceddeden inşa konulmuştur. Talip olanlarm ye, İrmik, Şeker beyaz ve ka- van yemi ve eczaya talip olan- ;.::;:::;:::.::-::.;;:.::;:.:;:,;:.;:.;:.:;.;::.;:.;:.;:_;::u::n;:,;:.;::;:;:.:.:.;::.:.::,.::;;-::.::,;.;:.;:::;0;:::;0;-:;0;:,::;_;.-I 
dilecek 29660 lira bedeli keşif- pey akçası 2225 lira ile birlikte şar peynir, Süt, kuru ve yaş !arın da 25/6/930 çarşamba gü- G u" N E ş 

f k ı 'h sebze sair müteferrik erzak, o- nü saat on beşte Fındıklıda 
i Doğum ve Çocuk bakım evi- tekli me tup arını 1 ale saatın dun mangal ve kok kömürü, Yüksek mektepler miıhasipli-
in kapalı zarf usulile temel ve da~ bir sada~ ev1veı Çlor~m ~ila- sah~, petrol, kırma saman, ğinde münakit komisyonda ha-

lan 'le t k 1161 yetme tev ı ey eme en ve ınşa-
ıvar . .1 ça. ı. a samı , . şartnameyi görmek istiyenlerin kepek, aıat ve eczayı tıbbiye, zır bulunmaları ve şartnameleri 
30 tanhınden ıtıbaren 1/7; 930 tn · .. k t. 1 . malzemei sıhhiye kapalı zarf almak üzre de Valde Bağn,c!: 

1 . .. . .. .. şar ameyı gorme s ıyen erın . .. 
arihıne .musa?~f Salı _gunu ::a· de İstanbul Sıhhat ve İçtimai usulıle munakasaya konulm~_ş- kain müesseseye müracaat'~ , 
t 15 te ıhalesı ıcra edılmek uz- muavenet müdürlüğüne müra- tur. Bunlardan Et ve Ekmegın .!..:.:il.::a:::n:..o.::.1:..:u.::n:.:u._r_. ____ _ 

e bir ay müddetle münakasaya caatları. Manisa VilaJeli ~ainıi encünıenin~en: 
Laleli a~artoıanları oıü~Orlo~un~en 

LAieli aparrmanlarıııın birinci dairesinde 1 1 ve 18. üçüncü da· 
iresinde 2, 3, 4 ve dördüncü dairesinde 3, 13, 31, 33 numaralı 
tiç ve dört ve deş odalı evler ile mezkQr apartmanlar altında 2, 6, 
9, l 1 numaralı dükkanlar müzayede ile kiraya verilecektir. Kira 

1 :\lanisa muhasebei husu,iyc>i için ( 2068 ) lira ( 15) kuru~ 
kıymetinde defter ve saire bastırılacaktır. 

2 - ihale 21 l la/.İran Cumartesi gunü saat 11 de ;\lanisa \ ı 

!ayeti daimi encumenl huzurunda icra olunacaktır. 

,{ flatları haddi lA},kında görUldüğU surette işbu Haziranın on do

kuzuncu P~r;embe giinü ~aat 17 den 19 a kadar ihale! kat'lye
e !eri icra olunacakur. MezkQr hane ve dükkAnların lcarına talip 

olanlar pey akçalarını alarak tarihi ilAndan İtibaren herglln mti
dürliljte müracaatla müZ!lyedeye iştirak etmeleri. 

3 - Taliplerin münakasaya i~tirak için 661 numaralı kaııun 

dairesinde teminat göstermeleri ~arttır. 

4 - Numuneleri görmek ve şerait hakkında izahat almak is
teyenlerin Manisa muhasebei hususiye müdürlüğüne müracaatları 

Ta~lisiye ~. Mü~ürlü~ün~en: 
d Y, 

ıl' • 
( -
·b 

1 '.n b 
l 

r 1 

Milli Bakır ve Madeni eşya 
Fabrikası Türk anonim şirketinden: 

~lı.inhal :ızalıklar ve murakıp intihabatı icra edilmek ve sirketin . ' 
tasfiyesı muzakere olunmak ve bu cihetin kabulü halınde tasfiye 
memuru tayin t•dilmck iızre 7 Temmuz 1930 palartcsi gunu 
aat 1 O d:ı Pcrş't:mbe pazarında Arslan hanında I ·2 içtima edecek 

:>lan fc\kaUde heyeti umltmiye hi<sedaranı tc~rıfl•'ri !uzumu ilan 
olunur. 

Rumeli Tahlisiye mıııtakası merkezi olan Kum köy ( Kilyos ) 
mevkiindcki Tahlisiye mcbanisiyle bkeleye kadar olan yolun 
Arnavut kaldırımı şeklinde yeniden in~ası kapalı zarf usuliyle 
münakasaya vaz cdilmi~tir. Bedeli keşli 16848 liradan ibaret olan 
mezkQr yolun ihalesi 18 haziran 930 çarşamba ,ıı:Unii tam saat 
14 te icra kıhna~ağıntian taliplerin şartnamt! ve keşifnameleri 

gormek uzerc 17 haziran 930 akşamına kadw Galatada Rıhtım 
caddesindeki idare! ınerkcziycye miJracaatları 

Banyosu 
için 

J!NTZEN 

' 

Sıhht günef banyosu, ve yüzmek için Jantzen dekoltelerini 

( 

gl~niz. Omuz ve mrınızın dilzgiln kırarmuı için, ufak bir ip 
tertibatı umuz a•kılarınııı aş1~1 >alıverebilmenizi t~min eder. Vucutta 
<ıkı ve zarif durur, arkası derin hlçilmittlr, dekolte tasavvur ettiğiniz 
mayodur. 

Fevkalade elastiki meşhur uzun ve ıağlam Janızen yün . ipliğin• 

den örülmüştür. Ytizerken azarı>! •erbe<tiyeıi verir. Hiç bir vakit ır;evşemok 
ve uzamak suretile şeklini kavbetmeı. IJekolteleri ve diğer erkek, çocuk ve 
kadın modellerini başlıca mağazalarJa arayınız. Etek ve yakalar Jaki kırmızı 
dalar • kız - marka;ına dikkat ediniz. 

Beyoğlun'da Beyker, Kollara, Lion, Leon 
Ağopyan ve \1arlno< ile lstanbul'da 
Maclt Karakaş ve Zeki Rlıa mağazala

nnda bulunur. 

SerheHlik ve güzellik için en ivl mayodur. 

tşte 
kemerle• 

ri n Şaheseri 

l\.tctin \ c 1Ju5u ı h r trikod "l 111 
nıul galc:l fık h.·Jı:ı < 1 krın rı ·1-'ı 
hazır das; 11111 ın- 11.11 

lup lc:na~lıhü,k111lç nıza lcli1 1-.' \( 

zaıa'ı- 1 • \'tıcuJunuza yun11 k 
ve: ce\\'aliy~ı \tı-Jiği gilıı do,, ll 

durmanızı da tcnıın eder ~laı:;aıa:ı· 

lıarıınııı ziyaret \'C musa\.·vrr kı· 11.ır· 
•'11 

taloğu111u1.u talrP.>'rJıniz ~ bug 
Yegane satış ııı:ılıalli: 

l'aristeki 'ya 

3·~ 
hıanbul şubclcrı. 
Bcynğlunda ı 

Tünt'I n1cydi\Jlında No 111 

\IC: İstiklAI caddc:sındc: No :t85 
Fiah 6 lıraJan ıtıbarcn 

Rus Sefaret~ 
hanesinden: 

Sovyet Sosiyaliıi Cümhuriycılı" 
ittihadı .\Taliye krım<erliıtl ıarafıncltO 
ittihaz olunan karara tevfikan So"'r 
Sefareti konsolosluk şubesi acidei 
hususatı alakadarlara ıcblip; eyler. 

ru 
aına 

abi! 
'e 

1 - !'ovyet ,·osyalist Cumhur t t 

yeti ittihadı Devlet Bankası tasdiJ. \ıııİ~ 
namelerini haiz ol mı yan ) oıde ! <lnla 
faizli 1922 ikramivell istikrazı doı 1~ eya 
tahvilleri hamilleri sahip olduklıl' 
tahvillerin faiz ve lkramiyelerloi hl 

riçte ve ecnebi parasile almak ar 
ettikleri takdirde J hoziran 19:ıi' ~gıl 
tarihinden itibaren bir ay zarfındı ,:~ı 
Ankarida Sovyet Sefareti konsolO' 1~ ı 
iuk şube;ine ve Türkiye'de Son'~ nı;. 

il 
konıolosluklannn <alilüzziklr ıasdl1 ~İn 
nameleri almalı üzere tevdle dıfll ~İr Ö 

olunurlar. şa 

bir 
2 - Sovyet konsolosluk şubeli ~ilii 

Tiirkiycdeki l'lovyeı konwlosluklıl' Ctli 
bu tahviltt hamillerine istikraz şırl 1e 
lariie tesbit olunan tedlyatin ecn• lıa.di 
paraslle yapılmasına hak bab~cdı' fıatı 
Sovyet Sosyalist Cnmhutiyetleri 1~ ~iis 
hadı Devlet Bankası tasdiknameleri rd 
lta eciec.klerdir.lllezkQr tasdlknatıl 

ihzar olununcaya kadar banı!ll•~ .'.1Y~ 
.... "•en muvakkat tasdiknameler verilece•~ 1, 
~t 1a Bu muvakkat tudiknamelerle b iiy 

hare kat'I tasdiknameler tebd llıiş 
olunacaktır. Talep olunan tabı~ıl 1'• ü 
muvakkat tasdiknamelerle bera~ tı.lu 
hamillerc iade olunacaktır. ~n 

ıi' llizl 
3 - Sovyet So5yallst Cümhu llın · 

yetleri ittihadı Devlet Bankası ıa;d1 len 
namelerini haJz olmıyan tahvili hed 
için istikraz ~eraitile tesbit oıun-' ?1~ 
tcdiyaı hariçte ecnebi parasile yıl" ~kı 
mıyacaktır. Bu tediyat yalnız Soı11 .; 
Sosyalist Cilmhuriyeılerl ittihadını!'~ 
ve Sovyct parasllc yapılacaktır. L ~ 

"<l.gı 

Sovyet Sosyalist Cümhıırl' ~tı 
yetleri ittihadı Ahali Komısel' ~ s 
leri Meclisi Merlı:eı: icra Koıııt ~ 
tesl tarafından 24-Vlll-27 - - Jlo ltr 

bl re 
L No. 50 Madde 506 - tarl ~c 

21·lll·28 - R. L No. 18 mad ih 
152 - tarihinde ittihaz oıun 

karara tevfikan tasdlknamel 
haiz olan tahviller için t 9 
lstlkrazına alt tedlyat bu u•' 
da tasrih olunan taadlknalll 
!eri almak11zın ecnebi parai 
yapılacaktır. 

l LAN 
Mukaddema iki ay kadar ı 

man seyahatimde vekil tayin el f 
tiğim kAtibin (Lui Frangi) efe~ \> a 
dlyl avdetimde azil cimi,tim. ı 

kere vazifesine de nihayet ' '~~ 
rdl~im ve mumailey hin imı 1 u 
sından kat'iyen mes'ul oımsclJ llı.~ 
ğım ilAn olunur. ııu' 

lstanhul Balıkpazar Mak>Odı 
ye han No 56- 58 Çay tii•" 
Ali Tevfik. 

Fatih İcra memurluğundan: 
Bir deynin temini zımrunda 

puı radyo ve masası halı, sehpa 
örtüsü mahı halin 24-üncü Cuma 
günü saat 14 te Fatihte trafll 
caddesinde Erzurum Hüseyin 
di apartunarunda satılacağı il~n 
nur. 

DlH~TittiMi 
Musiki: Her cuma güniı 

, ~ ~ 8 ~ K t ~, O l 
Tercnnümsaz olmaktadır 


