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~ı;::;~;·~::t!a:.!'.r 1Gazi H.z. geldiler, ismet Pş~ bugün ge iyor 
Siirt meb'usu: Mahmut ~ 1 

Yaztlarnnda ve münakşala
rımda daima başkaları hakkın
da hü~nü zanna memur ouduğu
mu unutmamağa çalışmak ade
timdir. Halbuki muarızlarım-! 
dan hazan öyle mukabeleler gö
rürüm ki, onların hüsnü niyetin 
den şüphelenmek, mütaleaları
nu bile bile ters anladıklarına 
hükmetmek zaruri oluyor. 

Ankara, 25 [ Telefonla ]~ Dolmabahçe mülakatına ehemmiyeti mahsusa atfolunmaktadır. ismet paşa, bu 
ikinci seyahatinde Reisicümhur Hazretlerinin bazı meseleler hakkındaki fikir ve mütaleasını alacaktır. 
Düyunu umumiye meselesi bu mülakatın başlıca mevzularından birini teşkil etmektedir. lstanbulda üç 
büyük Elçinin iştirakile bir de içtima akdi muhtemeldir. ismet Paşa I.stanbulda üç dört gün kalacaktır. 

Geçenlerde Yugoslavyanm 
dahili ve siyasi vaziyeti hakk~ 
da yazdığnn iki makale; baZJ 
muhalif gazetelerde, o makale
lerin ruhuna ve binaenaleyti ha
kikate muhalif şekillerde tefsir 
edileli: Yugoslavyanm bugünkü 
dahili ve siyasi vaziyetini oldu
ğu gibi ifade eden o makaleleri; 
giiya efkarı umumiyeyi diktatör 
lüğe hazırlamak için yazımşım .. 
Ve bütün hükiimet gazetelerile 
beraber ben de, Türkiyede bir 
diktatörlük kurulmasına taraf
tarlık ediyormuşum. Muarızları 
mızın bu hükmü nereden çıkar
dıklarını bilmiyorum. Galiha on 
lar da bilmiyorlar ki; diktatör
lük öv le tantana ile, efkarı umu
mivevi hazırlamak suretile ge
lip. Çatmaz; bir memlekette 
böyle bir idare kurmak istiyen
ler · maattessüf efkarı umumi-

' yenin hazır olup olmadığını de-
ğil; yalnız kendi kudret ve ka
biliyetlerinin yetip yetmediğini 
ölçmekle iktifa ederler. 

Şu mantrk ve hükmü de anla
mayorum: Herhangi bir memle 
kette hatta mutlak idarenin, dik 
tatörlüğün muvaffak olduğunu 
ve bu idarenin o memlekete fay 
dalar geirdiğini söylemek; ay
nı idarenin mutlaka kendi mem 
leketimize de tatbik edilmesini 
istemek midir? Hadiseleri, rea 
Iiteleri inkar etmek elimizden 
gelmez. Bunlara karşı gözümü
zü kapamanın da faydası yok· 
tur: Mosulininin İtalyasında 
hakim olan idare şekilinin 
adına; mutlak idare deyi
niz, diktatörlük deyiniz, fa
şizm deyiniz, elhasıl ne derse
niz deyiniz; memleketi akıbeti 
bilinmeyen bir felaketten, siya
si ve içtimai bir anarşiden kur
tardığını, halka sükGn ve şeref 
içinde yaşamak imkanını verdi
ğini asla unutmazsınız. 
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Trakya seyahalltrlndıtı dillı l"U lllVdd lliM Oazt H#. 1ıaflc arasında ha/kırı tlutlf.rlnl../!_ikfulcın 

Gazi Hz. gece yarısı Trakyadan 
şehrimize avdet ettiler 

Babaeski' den itibaren güzergah istasyonlarına toplanan 
halk, Büyük Reisi meşaleler ve bayraklarla karşılamışlardır 

Başkalarının mütaleası ne Gazi Hz. dün gece Trakyadan tevakkuf etmiş ve büyük reisi- mış, her taraf defne dallarile 
rnerkezde olursa olsun, komü- şehrimize avdet buyurmuşlar- mizi görmek için yollara topla- süslenmişti. Bu esnada Reisi
nizmin bugünkü Rusya için en dır. Müşarünileyh Hz dün sa- nan yüzlerce halk tarafından al- cüınhur Hz. ni istikbal etmek 
doğru ve memleketin va~iy~t ve at 17 30 da Babaeskid~n husu- kışlanmıştır. Reisicümhur Hz. üzere vali Muhiddin, muavini 
ihtiyaçlarına en ·uygun bır ıdare si tr;nle hareket ve gece saat vagonlarının pençeresinden hal Fazlı, polis müdürü Ali Rıza, 
olduğunu; Rusya devl~t .adamla tam 24 de Sirkeciye muvasaJat kı selamlamışlar ve tren hare- merke:ı; kum~nda,?J, Afron meb 
n mutlaka herkesten ıyı anla- buyurmuşlardır. ket ederken" Allaha ısmarla- us.u Alı, Tekırdag, meb u~u C~-
mışlardır. Ü dık diyerek veda etmişlerdir. mıl, İstanbul mebusu Huseym, 

YOLLARDA TEZAH RAT " Seyrisefain müdürü umumisi 
Klral Aleksandr; eğer mev- Reisicümhur Hz.ni hamil bu- SiRKECiDE HAZIRLIK Sadullah Beylerle daha bir çok 

zuu bahs makalelerde izah etti-
ğim tedbirleri almamış olsaydı; lunan hususi tren yolda bazı is- Daha saat dokuzdan itibaren zevat istasyona gelmiş bulunu-
iki sene evvel inhilal manzara- tasyonlarda beşer dakika kadar Sirkeci gan bayraklarla donatıl (Devamı 6-cı sahifede) 
smı gösteren Yugoslavyanın a-
kıbeti ne olurdu, kimse bilemez. 
Bununla beraber her hangi bir 
memleket için aynı nimet ve İsa 
bet olan bir şekli idare ve ya ka-
nun; başka memleketler için de 
rnutlaka aynı neticeleri verece-
ği iddia olunamaz.Esasen menfi 
tesirlere maruz kalan makalele
rimde her çeşit mutlak idarele
rin diktatörlüklerin fena oldu
ğunu da tekrar etmiştim. Beni; 
dkan umumiyeyi diktatörlük 
idaresine hazırlamakla itham e-

Hadiseyi çıkaran ve günahının cezasını başı ile 
ödeyen Derviş Mehmet yalnız değildir!.. 

irtica hareketi ile alakadar olarak tevkif edilenler arasında 
denler insaflı ol~alar~ı! m.e':'~U " N kşı"bend"'ı şeyhleri de vardır Hadisenin tafsilatı geldı" bahs makalelerın bırıncısının a ,, , .. 
başındaki şu sözleri dikkatle o- IZMIR, 25 A.A. - Menemen "Sen gavursun" diye imana da-
kuduktan sonra Yugoslavyanın hidiaeainde firar eden çete efra- vet ediyorlar! .. Bunlardan biri-
hali hazırın hikaye eden alt tara dından Hüseyin ile Hasan iı- si öldürülen Mehmedin ttkrar 
fındaki yazılardan ters bir hü- mindeki 9erirler de Menemen i- dirileceğinden bahsefüyor ve 
ltüm ve mana çıkarmazlardı: le Maniıa arasmda dağlarda jan "Beni hakikati söyletnek için a-

" ... Türkiyede rejim meslesi, darmal~r trafmdan derdest edil teşe bile atsanız yanmam hazre-
artık bir münakaşa mevzuu ol- mişlerdır. ti İbrahim gibi çıkanın" diyor. 
maktan çıkmıştır. Teşkilatı esa- 1ZMİR, 25 _Menemendeki Yaralı serseri hayatlarını kıt 
siye kanunumuz; idare usulleri- irtica hadisesi tahkikatı devam- mır ismindeki köpeklerinin kur 
ınizin esaslarını tesbit etmiş, dadır.Vali muavini Saip ve müd taracağını söyledi. 
Türkiyenin cümhuriyetçi ve la deiumumi Fuat Beyler tahki- Serserilerin Manisada Arap 
rk ".~r devi.et.olduğunu vuzuh katla meşgul bulunuyorlar.Yüz oğlan mahallesinde kahvesini 
le gostermıştır .. ,, lerce şahsın ifadesı alınmıştır. gizli tekke ittihaz ettikleri İbra-

Bir memlekette fevkaJade ted Manisada alakadar görülen him tevkif edilerek Menemene 
birler, şiddet politikası; mev- 20 kişi tevkif edilerek hadise sevkolundu .. 
Cut kanunların ahkAnu dairesin- ınhalli olan Menemene getiril- Menemende tabii hal avdet 
de ve nonnal idare ile iktihamı- diler. Menemende de on beş ki- etmi.şti·r·. Herkes işi ve gu··cu·· 1·ıe na · k• b lunma " k" Hadisenin ıabki1'i ı l e meşgul olan 
, ım an u yan muş u- şi nezaret altına alındı Her ta- lzmir mnddeiuınumi~i meşguldür. Örfi idare ilAnr ka-

"it kar~ısınd~. m?rac~at e~ilir, rafta esaslı tedbirler it~ihaz e- b . d 
teylerdır. Turkıyenın böyle d'ld. Sajiytddin ty . tıyen yalan ır. 
ftı •. k"l b. · ı d - 1 1• Vak'anın akabinde Menemcn-uş u ır vazıyette 0 ma ıgı- Yakalanan serserilerin ifade saçmalıyorlar. İfadelerine mü-

(Devamı altıncı sahifede) !eri biribirini tutıı:uyor, bunlar racaat eden müddeiumumiyi de Devamı alt11K1 sahifede 
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!ismet Paşal 
Başvekil bugün . 
şehrimizdedir . 

ANKARA, 25 (Telefonla) -
İsmet Paşa, ekspresle hareket 
etti. İstasiyonda samimi bir teş 
yie mazhar oldu. Hafif soğuk 
algınlıgmdan dünkü günü evin
de geçiİ'en Başvekil, İstasyon
da kendisinin hatrırıı soranlara: 

- Bugün daha iyiyim! de
miş, ve tc~iye gelenlerin birer 
birer ellerini sıkmıştır. 

Meclis Reisi Kazım Paşa, 
Başvekile "Reisicümhur Haz- Halıcıo/lu vt Kultli atlttlzm takımları bir orada 

retlerine arzr hürmet ederim . F • G ı t 
Güle güle gidip geliniz,, demiş ener mı a a asa ray 
ve İsmet Pş. da, tren kalkdıktan ' 
sonra müteaddit defalar şapka ı·• 1 k? 
sile İstasyonu dolduran zevata mı ga ıp ge ec-e 
kendisine has t_ebessümile veda • 
e'tmiştir. Türkiye hamilleri mü 
messili Zekai Bey de ayni tren Halıcı oğlu - Kuleli askeri liseleri ara

sındaki atletizm müsabakaları 
le hareket etti. 

Maliy~ müfettişleri 
kongresi 

İki ezeli rakip, Fenerle Gala
tasaray bugün karşılasıyorlar. 

Her iki taraf ta bu maçta bir 
ANKARA, 25 (Telefonla) - sürpriz vukuu pek muhtemel ol

Maliye müfettişleri kongresi, 3 duğunu söyleyip duruyorlar. Fe 
kanunusanide toplanacaktır, Bu nerin maruf onbir oyuncusu an
kongrede tadil • edilecek olan form bir halde beklerken Gala
vergilerde tetkik edilecektir · tasaray zimamdaranı da, Feneri · 

M. M. Vekaleti 
yenebilecek bir ekip teşkiline 
çalışıyorlar. 

İbrahim Tali Beyin is
minden bahsediliyor 

Fikrimizce kaleci mevkiine 
Avni en layili bir oyuncudur. 
Müdafi Burhanın Rusyadan av-
det etmediğini farzedersek elde 
Asnn, Vahyi, Mithat, ve Şakir 
kalıyor. Muavin hattına Hüse
yin, Muammer, Şakir ve Mithat Dlirt koşuda birinci Halıcı otıur. 
mühacim hattına Celal, Latif, dan Ziy• B. /it antrınlJr 
Necdet, Kemal Faruki, ve Meh- Hu Abraham 
medin ikamesi düşünülebilir. günkü maç bir sinir meselesidir. 
Bizce takımın yekvücut bir kit- Asabına hakim olan ve şuurla 
le halinde bir buçuk saat çalış- oynıyan takım muvaffakıyete 
mas biraz güç olacaktır. Bunun namzet addedilebilir. 
la beraber daha geçen hafta Ga- Bugün sahaya çıkacak yirmi 
btasarayın Beşiktaşı mağltlp iki güzide oyuncumuzun Türk 
etmiş olması takımın maneviya futbolünü bütün manasile neza
tmı yükseltmiş olacaktır. Şu ketle temsil etmelerini canı gö-

' noktai kaydetmek lazım ki bu- (Devamı 4 üncn aahifede) 

FIKRA 
Falih RIFKI . 

AŞAR !çıktığı olur, fakat azını alalım, 
- Aşar köylüye zarar ver- 590 liralık buğdayınız olacak. 

lbrahlm 1<1"1 Bıy dil. Aşarı 60 küsur lira eder. Daha 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Ve bunu isbat etmek için mu- g~~i~.i Vf!r: Biz mahsul~n Y~• 

Milli müdafaa vekaletine tayi- halli gazetelerde kendine köylü b~rı ustunden tayya!e ı~nesı vtr 
ni muhtemel zevat meyanında süsü veren eski mültezim dökün rıyoruz. Bu yiJzde bır bıle top
İbrahim Tali Beyin de ismi zik tülerinin mektupları çıkıyor. rak vergisin_.den daha. a!ır geli
redilmektedir. Koca memleketin şurasında, fo.r. Aşar yüzde on ıki buçuk 

burasında, her zaman düzeltile- ıdı. 

Hadise 
bilir bir kaç tahr1r yanlışı, Türk . Ra~~.m. burada, Ad8-?a orada, 
köylüsünü zıllümden kurt.aran ıs.tedıgınız kadar tahkık edersi
H alk fırkasınrn yüksek eserini nız. 

. 
Fen fakültesi bir tah 

toptan çürütmek için öne atıl- Hiikumttin esaslı ı::uiyfesi 
maktadır. tahrir yapılırken halclı kıymet

Geçen akşam iki Adanalı çift ler konmasrna dikkat etmektir .. 
çiye rastladım. Bakrnrz, aşarla An~ara'y~ hücum. •tD?e~ için 
bugünkü toprak vergisi farkını aşar cınayetinden bıle ıstıfade 
bana nasıl anlattılar. Unutmayı etmeye kalkışmak, ancak eski
nız Jıi, Adana toprak vergisi en ~~n beri k8~ lıö~ne muhalilli 

kik heyeti teşkil etti 
Fen fakültesinde jeoloji ia

tı•.svonu müdürü M. Hovasse ile 
çok komın yerlerden biridir. gı zanaat .. edınmq olanlardan 

Biri dedi kh beklenebılır. 
hayvanat mü

derris muavini 
Adem Nezihi B. 

AÇIKSôZ. 
- Benim toprağıma 90,000 1İ 

arasında ayni ra kıymet koydular. 900 lira ka
saatte bir der- dar toprak vergisi veriyorum. Ve bu adamlar açık, do~ru, 
saneye girmek Toprağımdan 60,000 liralık gay pürüssüz bir büküm dinledil~r 
yüzünden çıkan risali gelir alıyorum. Eğer aşar mi, kafalarının kabı çatlamakta 
ve Darülfünun- olsaydı, 7,200 lira vermiş olacak dır: Halk fırkasının iktidarrna 
da teessürle kar tım. beş sene daha ömür tahmin et-
şrlanan hadise ôteki şunu söyledi: mek hepsini sallabaşa çevirdi. 
dün fakülte - Yüz dönüm toprağınız ol- Bakrnız. Halk fırkası için bu 
meclisine inti- duğunu farzedinİz. Bu toprağın hükmü nasıl veriyoruz: Halk 
kal ederek gö- şimdiki vergisi azami kıymet ü- fırkası son devirlerin askeri, si
rüşülmüştür zerinden 12 l(ra kadar bir şey yasi bütün şereflerini kazanan 

Bütün fakÜlte tutuyor. Eğer foprağmıza pa- şerellerin kurduğu bir fırkadır. 
Nezihi Be müderrisleri bu- muk !lkerseniz en aşağı liatten Başmda bizzat Gazi . ~ ustala 

meselenin g!zetelere aksetme- 900 lıralık pam_uk alırsınız. ~u- Ken;a~ v_ardır. Muhalıl!ık denen 
· d d d.kod hali · al nun aşarı 118 IIra tutar. Eger şeyın ıçı · ne kadar kol, dışı ne 

sın en ve e ı u nı ma- b "d k · Ad d ı.....d ·· ··k b k d b ug ay e ersenrz, ana a as- - ar curu , aşı ne a ar o.ş 

(Dev•- 4üncp sahifede) gari sekiz verir, otuza kadarda (Devamı 4üncn sl!'ltif~\ 
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ulta amitl HARiCİ HABERLER •• 
Tahsin Piışanı11 Hatır11l~·:(lill ... ~: .... =~-~-

(TercUm• ve lkllb•• 
tıakkf mahfuzdur.) 

Almanlar müstemleke istiyorlar .. 
f "o: 122 

Alman sanayii için lazım olan iptidai maddeleri temin Muammer Raşit B. Başvekile tekamü 
çarelerine dair izahat verdi Tavukları teslim edin!. etmek üzre hariçte yer arayorıar .. 

Bu bilmeceyi si znasıl halledersiniz1 Teşebbüs Atina mektuplan J Komisyon 
Devletlere müraca- Kabinede 

Müstantik tarafından olunan Edvard Jorris: Müstantikin: tadil it 
istizah üzerine: ~ir ay sonra ya Bu kadar sıkı ve samimi birle-, at edilecek 
ndi 1S904 ~l·Fun~e":elininhortabsın şkipdkok~u.şht~ğunuz Rip.~s • hak: Almanlar bir müddetten be-

a amoı ayın ıcar esa mı .ın a ı ı tısasatmızı soyıer mı . . k d'l . h . .. 
tesviye eder-ek ve kızının tebdi siniz? Diye vukubulan sualine 1 n en 1 e~ne arıçte . ~ustem
li havaya ihtiyacı olduğunu be-1 cevaben merkum Ripisin "gale leke te~arık etmek ıstıyorlar. 
yan ile hanelerinden ayrılıp yanı efkare malik ve tarzıma- . Umu~.1 harpten ev.ve! Almanya 
gittiklerini ve Rir-ıs ve Madam işeti pek acip olduğunu beyan 1 nın mustemlekel~n vard'.. Fa: 

ATİNA, 23 (Milliyet) - M. 
Venizelos kabinesinde tadilat 
yaptı. Bu zaten çoktan beri bek 
leniyordu. Fakat bu tadilatın a
mell sahada büyük bir ehemmi
yeti yoktur. Bunu daha ziyade 
M. Venizelos'un ahrar fırkası 
erkanı arasında bir "aile mese
lesi" mahiyetinde kalmaktadır. 
Fırkanın ileri gelenlerinden bir 
takımlarını tatmin etmek tazım 
gelmişti. 

Rip;se gelince bunların da ge- etmekle beraber ifadesine de- kat. bunl.~r ~umı ~arptekı mag 
çen Mart içinde bir daha ders vamla hadise gecesi saat bir su- I lfibıyet uzerıne galıpler arasın
almıyacağıru ve bazı işleri için larında Ripisin yanına girerek da paylaşıldı. Fakat son sene
Avrupaya gideceğini söyliye- bir saat kadar beraber buılunduk !erde Almanyada tekrar müs
rek müfarakat etmiş oldukları- tan sonr-a merkumun işi olduğu temleke edinmek cereyanı baş
nı ve zevcesinin Madam Ripis- nu behane edip yukanya çıktı- lamıştır. Almanyada bununla 
ten Viyana adresile selamı havi ğını ve kendisi Madam Ripis ve meşgul olan bir de cemiyet var
bir iki kartpostal aldığını ve ta- Matmazel Robina ile aşağıkı o- dır. Bu cereyanın başında olan- Başvekil fırkanın içtimaında 
rihi ifadesinden yani 15 Tem- dada kalıp gece saat dört bu- lar Almanyanın yeniden müs- söylediği bir nutukta iktidar 
m;ız 321 den bir ay mukaddem ç1;1~ta hanesine döndüğü ve ~i- 1 temleke elde etmesi, diger müs mevkiine geldiği zamandan beri 
Rips ve !'lad~ avdetle p~sın ? gece.p~k ~ı:_ş~~! ve zıh- 1 temlekeci devletler gibi cemiye- yani 928 senesi yazından beri 
Roayal otelinde mısafır kaldık- nı penşan gorundugunu ve aşa- , ti Akvam vekaleti namına uzak kabinede tadilat yaptığını söyle 
~an so~ı;t mezkilr otelin s~ka~ ğ.ıda bulu.nduğu sır~da aklı, fik yerlerde bir takım eraziye sa miş, kabinedeki nazırları hiç de
gında kaın 12 numaralı pansıyo- n tamamıle yukarkı odaya ma- hip olmasını istiyorlar. ğiştirmeden yerlerinde muhafa
na nakl~dip mü.te.a~ben ~ı~ları t?f bulu~up seslerinden .~e ~e~ Bu cemiyet gene kendisinden za ettiği iddiasının doğru olma
da gelmış ve Rıpıs ıle bırlıkte zınmelerınden yukarda uç kışı 

1 

bah tt' kt d' y n· b' h _ dıg- ını ilave etmiştir. Bu suretle 
k f. b k k d' 1 ı · ıd· - · · se ırme e ır. e ı ır a 

oturmuş ve ema ıssa ı en ı mevcut o ması azım ge ıgını k t bb .. t b ı bazı kimseler tatmin edilmiş de · · ı d · 1 b 1 h R k re et ve eşe us e u unmuş-
sının matmaze e ers vermış o ve un arın ep usça onuş- C · b' h • t mektir. Yıeni tadilat ile kabine-
dug- unu ve ekseriya bunların tuklarrnı ve Cuma günü sabah- · tur-, . emıyet namına ı~ ,ey~ 

lh ne ye na r M Curtıus u zı den üc nazır çıkarılmıştır. Bun-
nezdine giderek vakit geçirdiği leyin on iki raddelerinde Ripı- a 1 zı 1 

·. . . -
ni ifade etmiştir. sin hanesine uğradığında mer- yaret ede~ek k~ndısıne hır muh lar bahr~ye nazırı ceneral Voça-

Edvard Jorris vukubulan su- kumun halinden, yüzünden, gö tıra ve~.şlerdır._ ~u m~htıra?a ris, ziraat nazırı M. Spirides, iç
ale cevaben Ripisin yanma ge- zünden çok yorgunluk nüma- Alman hukfimetının şıdde~~· timai muavenet nazırı M. Ema
len bazı dostlarile yukarki oda- yan olduğunu ve o akşam ders davranarak Almanya'nın mus- nuelidis. 
da yalnızca görüştüğünü ve bu alamıyacağını söylemesinden temleke hususundaki haklarının Bunların yerine sırasile M. 
dostlardan en çok gelip giden ancak on beş dakika kadar ka- muhafaza edilmesi istenmekte- Perikles Argiropulos (sabık ha
uzun boylu pek az bıyıklı ve sa- lrp işine gittiğini ve akşam saat dir. Şarki Afrikada evvelce Al- riciye nazırı), Apostolos Alek
kalsız kuru yüzlü, solgun beniz on bir sularında Singer idareha- manlara ait olan müstemlekele- sandres, İasonides. Dahiliye ne 
li olup Ripisin katibi diye tanı- sindençıktığındaYıldızdaki bom rin Cemiyeti Akvama vekalet zareti şimdiye kadar münaka
dığını, hatta bu şahsın mukad- ha hadisesini duymuş ve tafsi- namı altında İngilizler tarafın- lat nazırı olan Karapanayoti ye, 
dema.Ripisin dışarıya azimetin Iat almak için çarşıya giderken dan idare edildiği malumdur. münakalat nezareti şimdiye ka
tle Yemenici sokağmd:un ma- Ripisin evine uğramış ise de bu İngilizlerin burayı Cemiyeti Ak dar adliye nezaretini ifa eden 
hut apartmanda oturdugunu ve lamadığmı ve fakat kapıcı Mar vama vekalet suretile değil, doğ Dinga'a, adliye nezareti de şiın
ondan başka uzun boylu, bıyı~- konun ifadesinden öğle vaktine rudan doğruya kendilerine mal diye kadar münakalat müsteşa
Jarı pe_k çok ve uzun ~e. ~ s~: yakın bunların haneden çıkıp edecekleri söylenmektedir. Al- n olan Dr. Avraam'a tevdi edil
~alı bır adamın ~ Ripıs ıle go henüz dönmediklerini ve hane man müstemleke cemiyeti hü- miştir. 
ruşmekte bulundugun~ ve bad - sahibi Muradoviç dahi Matma- 1 •-"met"ın bu hususta mu··cadele 

L .. kae b ga un a ı<u Bundan başka başvek'il de uh-
zan u m urg zınos . zel Robina Fayinin hastalanmış ederek İngilizlerin tasavvuruna Şatranç oynadıklarını ve eksen lm h b".l 1 ı· 1 ·t- . . tesindeki harbiye nezaretini bu 

. d b' d ka o ası ase 1 e a e ace e gı manı olmasını talep edıvor. Al- t' ·· t b km 

Kral karol ile sabık 
• 

zevcesı 

Bükreşten yazılıyor: - Ro
manya kıratının zevcesi ilP oll'n 
münasebatı bir -, 
türlü düzeleme
di. Kıra! Karo! 
bir sekiz dokuz 
aydan beri Ro
manya tahtına 
geçmiş bulunu
yor. Kıralın taç 

ANKARA, 25 (Telefonla) - fünun işlerile yakından alaka 
Darülfünun emini Muammer dar olmuş ve yeni sene bütçesiı 
Raşit Bey, bugün Başvekil tara tasdikine geçilebilmesi için ım 
fmdan kabul edildi. Ve İsmet zaheretini vadetmiştir . 
Paşaya Darülfünunun vaziyeti Muammer Raşit Bey, bu hu
ve tekamül çareleri etı:ıafmda i- susta Maliye vekili ile temasta· 
zahat verdi. İsmet Paşa, Darül- da bulunacaktır. 

Sefirler 
Berlin, l'aris v c 

Londra sefilerimiz 

B. M. Meclisinde 
ANKARA, 25 A.A. - Bü· 

yük Millet Meclisinin bugünkü 
içtimaında iktısat vekaleti 193( 
bütçesinde 527,623 ve milli mi 
dafaa vekaleti bütçesinde 25 bir 

geliyorlar liralık münakale yapılması hal 
ANKARA, 25 (Telefonla) _ km?,aki ~anun l~yi?alarr bütçe 

giyme merasi- Paris ve Londra sefirlerimiz a enc?menıne venlmış, hudut vr 
mi hala yapıl- rın akşam İstanbula hareket ~- ~~ıller si~hat ~mum müd~rl~ 
mamıştır. Ev- deceklerdir. Berlin sefiri Ke- gu 1930 butçesıne dokuz bm lı 
velce zevç ve maleddin Sami Paşa ile İbra- ralık mu~zıı:m tahsisat ~erilmes 
zevce arasında him Tali Bey, bugünkü öğle v~ me~kur ıdareye aynı. sene 
boşanma olmus trenile hareket ettiler. butçesıle sarfına mezunıyet ve 
fakat sonra b · . . ... Jı Kemaleddin Sami Paşa, Boz- rilen ~00 bin liranın 672 bin li 
boşanma kararınıil teshedilerek öyükte inerek İbrahim Beyin raya ıblfı ğı hakkı:ıdaki kanuı 
kıralın kıraliçe ile birlikte yaşa- bir gece misafiri olacaktır. layihaları ruznameye <' Jı,,mış
ması imkfuunı temin cihetine İbrahim Tali Bey ise hemşire, tır. Müteakıben 1930 bütçesiniı 
gidilecekti. Kıral Karol'un taç sinin _geçir-4iği kaza m~naseb~ti 1 muhtelif fa~ıl ~e maddeleri ara 
giyme merasimi de bunun ıçın le dogruca Istanbula gıdecektır. ~ında 196 hın lıralık münakal· 
gecikmişti. İsteniyordu ki bu G . k ıcrasına, 360 bin iiral'.k munzarı 
parlak merasimde kıraliçe de, azıayıntabın Ur- tahsisat itasına Vi' Jrnrll't ve S< 

kocasının tahtına bir ortak sıfa- tuluş gÜnÜ h~~ler s:hhat umum ı~üdürl~ğü 
tile bulunabilsin. Fakat bunun nun sabık seneler butçelerındı 
mürnkin olmadığı anlaşılmakta Şehrimizde bulunan Gaziayin tediye edilmeyen bo:çla rınm 
dır. Kıraliçe sabık kocasına yaz taplılar, diin Beyazıttaki Cüm- 1930 senesi bütçeEinde tediye e 
dığı bir mektupta aralarında huriyet gençler mahfilinde bir dilmesine dair kanun !avihalar 
tekrar birleşmek imkanı olmadı içtima yaparak Gaziayintabın müzakere ve kabul edilmiştir. 
ğım, onuniçin boşanma kararı- kurtuluş günü olan dünü tesit 295 numaralı avans kımununuı 
nın feshi fikrinden vazgeçilme- etmişlerdir. 13 üncü maddesi muc'bince ha 
· b' di · İçtimada evvelA Gaziayıntap riçten ithal olunan to··mbekile sıni ıl rmıştir. 

harbinin tarihçesi yapılmıştır. rin beher kilosundan ithalat re· 
İtalyan tayyareleri Bil!hare Gaziayıntaplı gençler- mine ilaveten alınan 40 kuru 
ROMA, 25 A.A. _ Hali ha- den müteşekkil bi~ saz hey'eti istihlak resminin ilgası hakkm

zırda Villa Cisnerois'da bulun- tar~dan .ma?a~.şarkılar te- daki kanun layihasının b'rinc 
makta olan İtalyan hava filosu rennum edılmış, şıırler okun- müzakeresi yapılarak kabul l'd. 
bugün Portekiz Guine'sine mü- muş~u~. • miştir. Meclis pazartesi güni 
teyeccihen hareket edecektir. Hılabahmere yardım toplanacaktır. 

Yeni bir İtalyan kruvazörü Hililiahmer Beyoğltı ıubesin- llİiıımı•-••ıı::ıımam:ııııa;:.w' 
Pazar günü Livorna'da denize den: Galatasaray lisesi talebesi Mektep müsamereleri 
indirilecektir. tarafından cemiyetimize daima 

vakıtler-de yanların a ır e - miş ve üç gün için köye gidecek 
1 

k d b ki .. nezare ın mus eşarına ıra ış 
d ld - u ve sonradan Ripi- . . .. · · man arınma sa ı u es mus- tır. Atina meb'usu ceneral Ka-m o ugun . !erinin kendısıne soylenmesını . c . . Ak s· t k . A A 

sin bu adamla gybubet eyledik- b'h iki .. 'f d 1 di"' teınlekelerı emıyetı vam ve- logeras Trakya umumi valilig-i- ıgor a omısyonu aza-
ifa olunan muavenet ve müzahe 
rete bir lahikai cedide olmak ü
zere tertip olunan müsamere 
hasılatı olarak cemiyetimize 
779 yedi yüz yetmiş dokuz lira 
kırk kuruş tevdi olunmuştur. Ar 

Resmi mektepler müsamer 
verdikleri zaman, bunu ancak 
mektebin salonunda yapabile· 
ceklerdir. Mektebin müsait sa 
lonu olmasa dahi l:ıi~ bir mek 
tep hariçte herhangf bir tiyatr 
salonunda mektep müsamere! 
veremiyecektir. 

ten ı ett erını ı a e ey e gı- • . 'd k · 
!erini ve hatta ga~b;ıbet edecedk ni beyan eylemiştir. ialetı n~:.ına 1 ar~ e~me. !1r. ne tayin edilmiştir. lan erasında ihtilaf 
leri akşam ved~ ıç~~ ;an~ a · (Bitmedi) u teş~ ~se;eva ~~ ancıye Dahiliye nezaretine getirilen Sigorta tarife komisyonunda 
kadın Ripisin a amı e _anesıne nazın · ~ •.us. manyanın Karapanayoti şayanı dikkat bir aza arasında bir noktai nazar 
gelip Rusça konuştugunu ve 1 h }"' •• •• v •• d bu husustakı ihtıyacı bundan simadır. Miralay Karapanayoti ihtilafı çıkmıştır. Bzı aza komis 
kendisine Ripisin adamı tere~- t a at gu~rugun e evvel d.'" ı;ıevztıu bahsoldu~~nu hükumetinin adamlarını kurşu- yonun mutat veçhile her hafta 
manlık yaptıgını ve esnayı mu- ı•htı•la"' S yok söylemıstır. Almanya kendısıne na dı'z-'ı'ren dı'vanıharbin reı'sı'ı'dı' d k dmın k · · d • d d ., içtimalarını faideli görmekte, 
kal~mede yanın a a .ar- l~zım olan. ıı;tı ~ı me~a 1 te a- Muhalifler bittabi bundan mem bir kısım aza da komisyonun ta 

zı teşekkürat olunur. 
Ayakkabıcılar cemi

yeti sergisi 
deşı olup beraber Odesaya gıde Dünkü yarın gazetesi ithalat nk etmek ıcın bovle bır takım d - ·ıd· M mafı'h b _ . k d' · · · . b d nun egı ır. aa u na rifeleri tesbit için 6 ayda bir iç- A akkabıcılar cemiyetinin 
ceklen ~e en ısının .mu~e~ı gümrüğünde mühim bir süisti- erazıye n_ı:uhtaç . ulunmakta ıı:. zır zaten kabineye dahildi. Esa- timaını kafi addetmektedirler. y , 
mezhebınde d~ olu!? ıs~ın~ mal yapıldığını, iki memurada Alman hukfimetı bu meseleyı sen muhaliflerin ne diyeceğini Çarşıkapı'da açtığı sergi ümi-
"Ek?~a,, oldugımu SOY'le~~ştır. işten el çektirildiğini yazmıştı.. diğer alakadar devletleri~ tek- düşünmeğe lüzum da görülme- ~~::ı~o .,.bn~:e~:rr haı~~~tyi:n~~ı din fevkinde bir rağbet görmüş, 

Dıge.r taraftan da Rıpıı:_ v.e Yann ve.rdiğ.i h.a.be.re m.e_murla-. rar mev711n h:ıhsedecektır. mi tir. halk yerli kunduralarımızı gör-
kansı ıle Moskoflu kızın hatlı- nn tevkıf edıldığını de ılave edı , CENEVRE, 24 A.A. _ Ak- ş ____ yalnız tarifeleri tesbit maksadi- mek için büyük bir haşiş göster 
sei c~naiye günü akş~mmda bir yordu. Dün bu hususta gümrük· vam Cemiyeti katihi umumiliği le müteşekkil olmayıp prim me- miştir. Bu alakayı nazarı itibara 
denbıre ~arbubet edip o. sıra~a te gümrük baş müdürlüğü nez- meclisin gelecek içtima devre- Pilsudski seyahatte selelerinden ve sair sigorta işle- alan cemiyet, serginin ay sonu-
hane sahıbme matma~elı~. agır dinde tahkikat yaptık. Müdür sinde M. Curtius'un riyasete in FUNCHAL "Mader" 24 A. rinden m~~e~e.llit. i~tilafları ?a na kadar teşhirine karar vermiş 
ca ha~~alan~ası~dan uç gun ka Seyfi Bey bu haberi hayretle tihabını kabul etmiyeceğine da- A. - Vali maresal PJsudski'yi halledecegını ıler~ surmekt~dır- tir. 
dar koye gıt?:ege ın:c~u~ kal- karşıladı. ir bazı ecnebi gazetelerde çıkan ziyaret etmiştir. Maresal Pilsud 1 ıer ~hza.1ı:rfasındakı b~ noktaı na- Dün vali muavini Fazlı B. de 
dıkl_armı teblig etmesını. ne~ ~y "Ne böyle bir süiistimal var, haberler hakkında anemi malfı- . zar ı tı a mın yene aza arasın- sergiyi gezmiş ve cemiyetin bu 
lemış ve apartmakn dadakiır~shının ne böyle bir muamele cereyan mat beyan etmektedir. Akvıım s~, valiye i~dei zı:ı;:aret. eı:ı:n!ş: da kendiliğinden halledileceği teşebbüsünü takdirle karşılamış 
kapı anahtarının apı ası- . d .. dd . Tk b' tır. Mareşalın sıhhı vazıyet ı ıyı tahmin edilmektedir t 
rın altında bulundugun-u bildir- ~kt!1, ne e mu eıumumk.'f~ . bı~le cemiveti meclisi reisliğinin aza leşmektedir. Kendisi Nisana ka- Balıkhanenı'n. tam"rı' ır.V l' .. B d e . . 

Sömester tatili 
Şehrimizdeki bilfımum lise 

orta ve ilkmektepler bir kanun· 
saniden itibaren bir hafta miid 
detle tatil yapacaklardır. 

Muallimler bir:iğ'inde 
Muallimler Birliği diin öğle 

den sonra bir içtima . yaparal 
muallimleri alôkadar eden ilm' 
meseleler etrafında konuşulmu 
tur. Bu içtimada mualimler'ı 
okumalarını temin için bazı e· 
saslar tesbit edilmiştir. 

Kamyon devr:ldi bir 
ı ·.ı m. emurum. uzun.. .tev ı mı ı - devlet mümessilliai ile k~bili te- ı a ı muavını . e s rgının miştı'r H " c dar burada kalacaktır. k d ık b k ı . dırdı. a.vadıs küllıyen asılsız- lı'f oldıı~ .. bu münasebetle be- Balıkhane tamir edilmekte i- ay sonuna a ar aç ıra ı ma K 

Tavuk/art hane sahibine d d d - " · h tını" t' emerburgaza giden bir kar 

çocuk öldü 

d
. . ır,, e 1•• • ,,~~ ,.,1:1~aı-+ .. rFr f f ken tamir tahsisatı bitmesı· u··ze- sı arzusunu ız ar e ş ır. ld d ·ı · ·· · 

teslim e ınız Yarının isim tasrih ettiği bu spanya- ransa Cemiyet bugun·· saat 14,5 ta yon yo a evrı mış, uzerındı 
d 1s rine üst tarafı tamir edilememiş bulunan Ahmet isminde bir çc 

Madam Ripis aleJ.acele gider- haberi bir kere e tanbul itha- olan havr~t;.,.,i:ri tesadüfen eli- 1 f sergi binasında bir çay ziyafeti 
t PAR S, 25 A.A. - Dün ha- esna ın çalıştığı sahanin üstü cuk altında kalarak feci bir su 

ken knrcun kalemile küçUk bir !at gümrüğünden tahkiki fayda- mize P'ecen hir zmir gazetesi k verecektir. - " d d · 1 . riciye nezaretinde Fransa ile açı kalmıştı. rette ölmüstür. 
kag- ıda üç gu .. n sonra avdet ede- 1ı bulduk ve ora.dan a sor uk. ıza e etmı.,tir. E Tıp taJeLesı"nı'n çay K d. İ 

1 k A 1 ld - Sansalvadör hükumeti arasında snaf tamiratın ikmali ve ça- " azaze e ncıı"lı'z yapurı 
ceğiz, tavukları hane sahibine Haber orada da hayrete arşı- nası ıınna göre Varın ga- • f . o 
teslim ediniz diye yazıp masa- lanmış ve ithalat gümrüğünde zetesi bu yazıvı avnı İmıir ga- ti~ar~ bir itilafname imza edil- Jıştıkları sahanın üzerinin kapa zıya eti Bir iki gün evvel bir müsadf 
sının üstüne bırakmıştır. Ve gerek Hüsameddin, gerek Rem- Z!"tP~inden kl'smir Vf' mehaz mıştır. trlması için teşebbüste bulunul- Tıp fakültesi talebesi dün ak- me neticesinde Harem ö:ı!erin 
ledelistifsar bu tavuklardan zi isminde memur bulunmadığı, göstermek adeti olm~dığı, yazı- İspanya başvekili masını cemiyetlerinden istemiş- şam hocaları ve eski tıp mezun baştan kara eden İngiliz Riyc 
maksat ne olduğunu bilmediği- böyle bir muamelede cereyan yı da yeniden yazmak zahmeti- !erdir. !arı şerefine Maksimde bir te- Azu vapuru elan kurtulamam t 
ni ve fakat mezkfir hanede şim- etmediği bildirilmiştir. ne katlanılmadığı için haberi MADRİT, 25 A.A. - Jene- Cemiyet bu hususta iktısat dansan vermişlerdir. Çay, ak- tır. Geminin vaziyeti tehlike 
diye kadar hiç bir tavuk görme Yaptığımız tahkikatın bu aynen gazeteye !:oyarak bu yan ral Berenguer. hastalanmıştır. vekaleti nezdinde teşebbüste bu şam 21 e kadar samimi bir hava görüldüğünden, sür'atle tah!i. 

.,. .,. .,. - .,. .,. ketle:i kolayca bastırdı. Bunla- ! h;ıriyetçilere karşı şiddetli teda kat meclis açıl~ıktan sonr-~ fır-! and'ın şahsında bir mümess 
rın bır kaçını derhal kurşuna bır almıştır. Her halde bugünkü kalar arasındakımuvazeneyı mu · bulmuştur. 
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, i/iini ifla:l~:e:~:~ş:::·-ı-:-:!H_!m~e _ftn~fi -~nle~ltik:~e~~iS_=kİ~!r~-~~~ıa2_1h~cams~~~-aı~ışllı:ğ~:dr~ş:miı:·~t:ur•·· :·~ :1 ::::~a:h:::::a~::~~ hare ~;;::::uer hükumeti cüm- ı :~: :e::::t:i::~·tatildir. Fa~ ;~s;e~~d~:r;~:b~:;~::5::: Br 

dizdirdi. Digerierini ağır hapse vaziyette İspanyol Cümhuriyeti hafaza edebilmesine çok az ih- * * * 
mahkum etti. Bir kaç tanesi de kıyamdan evvelki zamandan da timal veriliyor. Fransa 1931 se- Cemiyeti Akvam Meclisini 1 

Paskalye ve yılbaşı haftası tır. Malumdur ki Perimo de Ri- dan gelen haberlere göre, bu, tayyare ile Portekize kaçmağa ha çok uzakta görünüyor. nesile beraber, politika hayatı- 1 62 .nci içtimaı için hazırlık bz 
vrupada si~asi faal~~etin sü- vera, İspanyayı diktatörlükle İspanyanın diger mmtakaların- muvaffak oldu. Portekize kaçan * * * nın çok heyecanlı bir devresine Jadı. Cenevreden bildirildiğiıı 

ı fın devresidır. İ~gılız J?arla- idare ediyordu. Nihayet geçen da da başlaması lazım gelen ha !ardan ceneral Dallans'nın söy- yeni Fransız kabinesi ilk im- giriyor demektir. İnti}'ı~:bat yak"' göre, Katibl umumilik davet 
men tosu tatili faalıJ'.et ett~. Ye- sene İspanyol diktatörü sukut reketlere bir başlangıç teşkil lediklerinden anlıyoruz ki, ihti- ti hanını geçirdi. Meclisten aldı- laşıyor. Fransız Reisıcumhurlu: yeleri göndermiştir. Meclisi 
•1i Fransız hükumetı, aldıgı ye- etti ve yerine şimdiki Bereng- edecekti. Hatta başlarigıç ola- lal miralay Galan'ın i6ticali yü- ğı ittimat reyi ancak yedi gibi ğu için de intihaba.t. yapılacak. 1'bu Kanunusani içtimaında 11' 
i' reylik ekseriyett~n sonr:ı- uer kabinesi geçti. Berenguer rak Fransız hududunda bir yer zünden tayin edilen tarihten üç çok küçük bir ekseriyete istinat Fakat Fransız polıtıkasınm gir • tahdidi teslihat raporu ok 
-neclisin tatil müddetınce yanı, İspanyadaki idareye kat'i bir intihap edilmesi ~e ~ransadan gün evvel başlamıştır. Cenera- ediyor. Bu da Sosyalistlerin iş- diği ve gireceğı safhaları takip ı za~ak ve tahdidi test' hat kot' 
Kanunusaninin ortalarına k:ı- sekil verememiştir. Diktatörlük bazı siyasi milltecılenn bu hare- le göre, miralay Galan, başlana tirakile temin edilebilmiştir ederken, şunu hatırda tutmak 1 na . . · b' . . 

1 
.h. · 

· h Al rsinın il d'l · 1 · 'h k t · k d k h · ·· ·· d bul · l' d k" b .. f' b f ar · gresı ıcın ır ıçtıma tarı ı tayı 
... a~ ra .. adtdtır._ Ş mb an ~e~ ı ka- mge~,.e ti~ mb.ış.do madkla ber~ber, kete ıltı fa mıF kemıt nkırna sa ı- ca k are~ebtı~ ok~un e un- Halbuki Sosyalist lideri, M. Le- az~. ı; 1

• t~lunb. u
1

Aak ıyetınk · edilecC'ktir. Bu tarihin sonba'1 
tatıl mu etı u a~ uc;une . ,,.u . ~r ı are e te~ss.us e- na matu tu .. a : .. y~a ~e ~a , yanı ı~d.e ı .1908 !11e~ru- on Blum kabine için verilen rey 'arıcı sıyase 1 e 1.r :- a. ası yo 1 - 1 
-'ar devam edecektır. :Su ~a!ı- ?e.m~mıştır. İspanyadaki ıdare Fransadan sıyası multecıler il- ti yet hareketının bır nevı N ıya- !erin Steeg lehine olmaktan tur. Fransızlar harıcı sıyasette , r~ dogru olması pek .muhteırı. 
yette birkaç haftalık bır siıkun ıkı sıstem arasında sallanıp dur- tihak etti, ne de memleketin di zi Beyi rolünü yapmak istemiş ziyade Tardieu aleyhine oldu- bir istikrar teminine muvaffak dır. Bundan maada Lıtvanya' 

vrine girmiş bulunuyoruz. maktadır. Berenguer meşruti- ger aksamında buna iştirak e- ve bu yüzden bütün hareket a- ğunu sarahaten söylemektedir. olmuşlardır.Ve bu, gelen giden ' ~emel gibi demirba~ meseJelı 
* * * yet vadederken, İspanyada cüm denler bulundu. Şurada burada kim kalmıştır. Miralay Galan Steeg hükumeti Fransanın son kabinelerden müteessir olma- rı.nden maada Al~an'.(a~m IJ 

İspanyada cürnhuriyet idare- huriyet taraf~arları kuvvetleş- münferit bazı hadiseler oldu. bu hırsının cezasını canile öde- zamanlarda teşekkül eden hüku maktadır. Bugünkü vaziyete hıst~n h~kkındakı ı.:.ıkayetle 
ınin tesioi için yapılan bir te- ınekte idi. Nıhayet bu hareket Bazı yerlerde amele grev ilan miştir. Çünkü ilk idam edilen 1 metlerinin en zayıfı olduğuna göre. harici siyaset meselesin- tetkık edılecek. :c\l~anya so 

, ehbii~ ı~uv'lbal: olmarnı"tır. ecen hafta Fransız hurluduna etti. Madritte de ta are istas- ihtilalci bu olmustur. Fakat sünhe voktur. Gerçi kabine Ka- de Poincarc ile Hcrriot veya- ~y zarfında Cemıyetı Ak".aıf 
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Yeni polis leskilitı liyihası hazırlanıyor .. 
Yeni 

Vapurcuların rağbe Belediye tetkikatı - Teşkilat Ticaret odasına mu- Matbaacılar Ticaret Çamlar 
[ Mahkemelerde J 
Nasıl oldu? 

_ ___,, __ _ Ş.Rehberi Esnaf Dert ne? Havuzlar 
'

- Viliiyt*lle j .___ __ 
ti artıyor na devam ediyor kayyet esnaf odasına mühim bir M"" 

Çamlıca gazinosun- Seyrisefainin Haliçteki ha- İstanbul şehri için tanzim edi Zabıta için bir ka- Esnaf cemiyetleri talimatna- rapor verdiler.. usadere edilenler 
daki kanlı vaka vuzlarına, rağbet günden güne lecek rehber hakkında tetkikata mesine nazaran her esnafın ken den 200 lira . d t 

artmaktadır. Havuzlar son şek- devam olunmaktadır. Bunun i- nun hazırlanıyor disini temsil eden esnaf cemiye- Ticaret odasında muhtelif san·atıar Van a 
d d . · • h · · hakkında olduğu gibi matbaacılık ve N .. - ·--: - . Çamlıca gazinosun a garson Jile Piredeki havuzlara rekabet çin Faris bele ıyesıne aıt re - tine kaydedilmesi mecbunyetı kitapcılık için dahi lıir ihtisas komis-, eol mu.na~ebetıle bazı tarat-

Aleksanı öldürmekle maznun edecek bir vaziyete gelmiş ve ber üzerinde de tetkikat yapıl- İstanbul polisinde yeni vardır. Fakat ticaret odasına yonu teşkil olunmuştur. Bu komisyo-I !ardan kesilmış olan çamlar mü 
Behiç Beyin muhakemesine dün gösterilen azami teshiJat ve o maktadır. Rehbere ilave edile- tebeddül olmayacak. mukayyet olan esnaf ikinci bir na şehrimizin büyük matbaacılann- 1 sadere edilmiştir. Yalnız bu mü 
Ağırceza mahkemesinde devam nisbette iyi işler, Pire havuzla- cek haritaların ne mikyasta ya- teşekküle kayıt mecburiyetini dan ve kitapcılarrndan bazı zevat aza nasebetle garip bir vaziyet ha-
edildi ve Hanende Melahat Ha- rının müşterilerini kendisine pılacağı henüz tesbit edilme- zait görmekte ve talimatname- ~l~ugtur. Komisyon odada iki d.efa dis olmuştur. ' 
nım şahit olarak dinlendi. Me- celbetmeğe muvaffak olmuş- miştir. Bir de rehberin hangi e- ANKARA, 25 (Telefon) _ nin bu hükmünün kendileri hak. ~~~~': ~:~ke;::~~=~:::b~ ~;,~ İstan~ulda sıkı takyidat mev 
lfilıat H. bildiklerini şöyle an- tur. sasa göre tanzimi lazım geldiği Dahiliye Vekaleti bu sene polis kında tatbik edilemiyeceğinde hazırlamıştır. Rapor ticaret odası he-, cutoldugundan esasen çok mah
lattı: Havuzlar müdiriyetinin tut- meslesinin hallinde biraz müş- teşkHatını alakadar edenmühim ısrar eylemekte idiler. Uzun mü yeti idaresine tevdi edilmiştir. Ra- dut ağaç kesilmiş ve bunlar da 
"- Vak'a akşamı beni evve- tuğu istatistiğe nazaran, havuz- külat görülmektedir. Çünkü bazı esaslar hazırlamaktadır. nakaşalara sebep olan bu mesc- por~~ !"atba~cılarm dertleri gu_suret; müsadere edilmiştir. Fakat da-

la- -1\sku"'darda İn.,ı'rah bahresı'ne lann teşekkül ettiği tarihten rehber kaza taksimaUna göre . d'" 1 . . 1 b' 1 nih hail d'lmi 'k le hulasa edılmekte ve çarelerı tavsı ha evvel noelden istifade etmek 
u ,.. ,. ·ıd· • · kd' d h · Polıs mü ur ennın maaş an ı- e ayet e ı ş, ı tısat ye olunmaktadır: . b k' 

1 
. . • . ... d··ı S b' 'k bugüne kadar, 360 vapur havuz- tanzim edı ıgı ta ır e arıta- kAI . . d k ısteyen azı ımse er cıvar vıla 

gotur u er. az ıttı ten sonra lanmı"_ ır. Bu 360 vapurun 175 i !arın büyük, nahiye taksimatına rinci, ikinci ve yçüncü sınıf kay ve a etı tıcaret o asına mu ay- ı - Vaktile devletin bütün işleri etlerden İ b 1 b ... d 
Kadıköyünde papazın bahçesi- ~ makamlar derecesinde olmak ü- yet esnafın aynca esnaf cemiye- halk matbaalarında imal edilirdi. Eu- yfazla a ~tan u a e~ yuz en idareye ait, 153 milli sefain ve göre tanzim edildiği takdirde ç m agacını kaçak olarak 
ne gittik. Orada bana bira ve zere ve baremin ahkamına uy- tine de kayda mecbur tutulamı- nun için hüklımet merkezinde kuvvet . . . · 35 ı. ecnebı· vapurlarıdır. rehberin kalın olması icap et- ı· k · · · · sokmak ıstemışler ısede mu f rakı ı' rı'rdı'ler. Papasın bahçesin ~ b' tt b' d'l • · ak) b'ld' · t' ı ve esretlı vesaıti camı matbaalar va " Havuzlarımıza fıiren ecnebi mektedir. Maamafih tetkikat ne gun ır sure e tes ıt e ı ecegı yac arını ı ırmış ır. vü . . . . fak 1 1 b 1 den rıktıktan sonra otomobille 'b' k 1 d ınrf - cude r,etırilJill§ti. o amamış ar, un ar orman 

" vapurlarının 11 i ngiliz, 1 i İs- ticesinde bu meseleler halledile gı 1 mer ez memur an a s - Şehı• tıı• k 2 - İnhisarlar yok idi. Sigara ka- memurlarınca müsadere edilmiş 
Çamlıcaya gittik. Bir kameriye- veç. li Rus, li Fransız, 2 si Al- rek bir esas tesbit edilecektir. !ara taksim edilecektir. ğıdı içi ve kapaklarının, kutularının tir. 
de oturuyorduk. Vakit geçmiş- man, 7 sı· Yunan, 4 ü Norveç, - M ke 1 2500 tab'ı İstanbul matbaalarında görillür- Orman 

1 
• _ 

1 - h 8 er z memur anna ' dü. Bugün inhisarlann eline geçen .. m~ur ugu agaç arı 
ti. Sabaha karşı bir silah sesi i- 5 i Hollanda, 3 Ü Amerikandır.. Be çet ey 3000, 3500 kuruş asli maaş talı- M . "b bir çok mües8""eleriıı rek!Am ve sai- musadere ettıkten sonra bunları 
§ittim. Kameriyeden çıkınca Havuzlann, önümüzdeki se- sis edilecektir. Polis müdürleri- arttan lti aren resi bile bizim için en kuvvetli bir ça- hazine namına irat kaydetmtş-
llehiç Beyi gördüm. Elinde ta- ne, daha fazla iş yapabilmesini Vehbi Bey izahat nin de maaşları ayni derecede tanzim edilecek !ışına membaı idi. tir. Sonra da çürüyüp ziyan ol-
banca vardı. Biraz sonra yinni temin için bazı inşaat tasavvur • kaymakamların maaşlarına mu 3 - Bütün mektep kitapları husu- maktansa müzayedeye koyarak 
otuz adım mesafede bir adamın edilmektedir. verıyor.. adil olarak tcsbit edilecektir. Bu Şehitlikleri imar cemiyeti si matbaalarda basılırdı. Bugün ise gene hazine namına satmı~tır. 
yerde yattığım gördüm. Ağzın- Tütün inhisar idaresi müdü- suretle polis ve meslekten yeti- Edimekapıdaki şehitliği tarh bunun d~ ~ir kısmı :Oevlet matb~a•ı: Bu defa da bu ağaçları ala~lar 
da kanlar akıyordu Bundan M s"kı"şı"naslar esna ve tanzim ettirerek muntazam na geçmıştır. Devletın her bır daırem . k k k • n · U ı rü Behçet B. in uğradığı teca- şcceklerle yetişmiş olanların yapacak başka i§i yokmuş gibi matba- p~yas~ya çı. arara . sat.ma ıste 
başka bir şey bilmiyorum. ftan addedilmiyor vüzden bahsedilirken müntehir meslekleri dahilinde terfi edil- bir mezarlık haline ifrağ ettir- acı olmuştur. Kendi işini ı:örmekle dıklen vakıt beledıye ıle karşı-

Muhakeme, diğer şahitlerin ve cani Hayri B.in vaktile me- meleri imkanlan daha kolaylaş- miştir. • matbacılara yaptJğı zarar kfifi değil- laşmışlardır. Fakat iş anlaşılın-
celbi için 23 K. Saniye talik e- Yeni Türk musiki teavün ce- murin müdürü v :hbi Beye ı:ı:ı:ü- mış olacaktır. Marttan itibaren şehitlik da- miş gibi bir de piyasada si- ca ·belediye hazine namına satr-
dildi. miyeti ile garp musiki san'at- tt b 1 d teehhür bilinde parke ve rakı! yollar ya pa':İf_.arama~ gi_bi bize açık rekabete lan ağaçları tesbit ederek soğuk 

f . racaa e u un ugu ve Yeni kanun tastik edilince vi " ve.iki katlı bır Ziyan yapmakta devam damga ile damgalamı tı B' • Şeküre H. ın katli karları cemiyeti esna cemıyet- gördüğü kayd~ilmiş:ti. Bu hu- layetler polis kadrolarında mü- pılacaktır. Kabirleri ihtiva eden edıyor. . ş r. ına 
leri meyarundadır. Yeni teşkıl susta o zaman ıdarenın memu- him tebeddülat olacaktır. Ka- adacıkların ortasına ayni şekil- 4 - Harf inkılabı üzerine devlet enaleyh beledıyece damga lan· 

, davası edilen bu cemiyete aza kaydı i- ri.n n:tüdürlüğ~.ü _ifa __ • C:.d~!' ve nun layıhası bir aya kadar Dev- de birer sütun rekzedilecek ve bütçesinden bu ui;'Urda ayrılan yüz mış olanlara müsaadeedilmekte 
"I Pangaltıda Belvü gazinosun çin esnaf cemiyetleri talimatna- d k d 1 g nu ya bu sütunlar o adada metfun o- binlerce tahsisat, hiç lüzum olmadığı digerlerinin müsaderesine de-
u mesinin bir maddesinden istifa- şım ı evr~ mu ur u .11 

• - !et Şurasına tevdi edilmiş ola- halde Devlet matbaasının tevsiine vam olunmaktadır. • 

1 

a 
• 

da ŞekGreH isminde bir kadını 'k' . 1 pan Vehb_ı B .. gazetemıze şu ıza caktır. lan şehitlerin ismini, alayını, ta- sarf edildi, ve bu tahsisattan matbaacı _ • • 
de ederek bütün musı ışınas a- B kı k- h b kıskançlık yüzünden katleden d hatı vermıştır: Ald - al" burunu, yani künyelerini ihtiva !ara bir şey verilmedi. Binaenaleyh. a r oy ıntı a ab 

t n esnaf olarak cemiyete kay et .. M · .. d .... b 1 1 ıgım m umata nazaran h L. • 
zzet Ef. nin muhakemesine emurın mu uru u uncu- · eli k d .. edecektir. Şehitlikte aynca bir ar! teucddülünün mucıp olduğu mas .. . . 

mek istemişlerdir. ğum sırada, tahminen sekiz ay şım ye a ar1yapılan tetı:e~du- de defter bulunacak bu defterde raflann yekunu ~atbaacılann o':"uz- Bakırkoy .!>el.edıye .. ınttt:ıa.batı 
dün Ağırcezada devam edilmiş- Bu vaziyet karşısında yeni 1 .. tehir Hayri Bey bir !attan maada stanbul polısınde . . 

1 

ıarında kaldı. Yuz bınlerce bralık hakkmda mülkıye ;nufettışı ta-
ti_r_. Önümüzdeki perşembe gü- Tu''rkı'ye musı'kı' teavun·· cemiye- evve mun bir müddet irin yenı'den tebed kabırler numara sırasıle yazıla- harflerini atan ve mütezarnr olan rafında ya tl tetk"k t h"tm' 

İ istida vererek memuriyet iste- .. , , " - ak h · k b h · h' n P an ı a ı ış 
n.u zz~t Ef. hakkıı~da karar ve- ti harekete geçerek Dahiliye ve miş ve bıı istidası üzerine memu dulat yap11mıy~c:ı-kt~. So~. defa ~· ~e ~ngı . a re angı .şe. ı: ~atbaa~ıla~ büyü~ ü~i~~rle inkıl~ba tir. İntihabatta yolsuzluk ol• a 

Dnlmfie~ı muhtemeldır.k • 1 kaletine müracaat etmiş ve mu- rin müdürlüğüne terettüp eden yapılan tebeddulat bır muddet kın d ~1:1f t:ı;hte defnedıldığı ~J~~ı!:ı~ız~~~~!~ e n:'~ı:=d';'~ <lığı anlaşılmış ve evrak Dahi-
' ' e ne arayan omıser sikişinasla~ın .esnaf olmadıkla~_ ve yapılması lazım gelen mu~- tecrü~. ~?~~dikten sonra eğer 1ü ayt e 1 ece ~r. . . . . nıüstefit olmak endişesile gene bir da liye vekaletine gönderilmiştir. 

muavini nna, kendılerınden esnaf c~mı mele geciktirıilmeden icra edıl- zum gorulurse zabıta kuvvetle- mar cemıyetı şehıtlik dahi- ha yüz binlerce lira verdi ve takımla Ç k k" • ? 
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. . yeti cüzdanı aranılamayacagma miştir Bu müracaatten sonra rini takviye edecek yeni tedbir- lindc bir de hususi kabristan te- nıu takviye etti, harflerini yeniledi OCU ımın 
Geçenlerde ıkı Bulgarla be- dair bir karar alm~ya muvaffak muma.ile hi bir daha görme- ler alınacaktır. sis etmek tasavvurundadır. Bu v_e_!ş. be~cdil Fakat devi.etin t~~ et Dün vilayete Nezihe isminde 

raber Stranca ormanlannda de- olmuşlardır. Cemıyet bu kararı . Y. 1 rin kabristan Avrupa kabristanlan tigı.ımoy_azh ve k~vv_e~111vef. bııim11e bir hanım müracaat etmiştir 
fine aramag·a gı'den ve orada beled·ıye ı'ktısat mu"du··rıu··g~iine elim .. ' .. ve .. ~'< .. ay e;'~ . mem~ İstanbul zabıtasının bazı mü 'b' 1 k 1 .. aynı teraıt ve aynı mu e e ıyettc o - B'. k . • • 

1 d ı - d f k~k tt gı 1 o aca ve cenaze er ucret mayan müesseseleri karşımızda ra- ıı er ek bu kadını çocugtıTla 
İandannalar tarafından yakala- 1 b"Jd'mı"•tir Badema piyasada mu ur ugun en 

1
1:1

1 
a e ~":1· 1 him işleri ve diğcc makarnada mukabilinde defnedilecektir. kip bulduk. Bu kSJi deg"ilıni• gibi bu bakmak irin süt nine tutmu<:-

1 ı ı~ • 1 Beş f>ııçuk sene suren memurın ı ·· b ı · d h h ' " 
narak şehrimize getirilen polis calı"an musikişinaslar esnaf ad .. .. .. •.. d k" 0 an munase et erın e er an- F k -k···- resmi _müesseıler ticaret •.abasın.da tur. Şimdi kadın çocug"un baba 
. . .. .. · : . . mudur!uaum zamanın a ımse · b' ihtı'l'f t h dd" tm ır a ongrel ı· h ·• dif •kinci şubesı üc;uncu kısım me- 1 c\Prlılmıyeceklerdlr. ı . . " d' k' gı ır a ın a a us e e- er da rakip oldular ve at ... şımen er sının kendisine. 

H 'lm' Ef d' . 1 M •• h l IJ" l'k ok yı rencıde etıne tm ve ımse- mesi için emniyeti umumiyece H Ik f k k k 1 . idarelerile inhisar idarelerinin ve bele Ç - • 1. ınurlanndan. . 1, _ı en ıye ış- un a mua ım 1 Y den site .. 1 bile isit..,.,edim... a ır ası oca ongre en diyelerin, ve sair dairelerin matbaala- - .. ocugu a amam, sen ne ya 
t 1 kt 1 1 

- ittöhaz edilen tedbirlere iliiveten B t B ·ı E · ·· .. ı en e . çe ın mıştı~. . . Ecnebi ve ekalliyet mekteple M •• --h f eyazı , eyog u, mınonu, rından başka umumi hapishanelerde par ısen yap .. 
İkı Bulgarla Hılmı Ef. nın rinde muallimlik için yeniden USte CeD. burada hazırlanmakta olan tali- Beykoz ve Bakırköy kazaları hile m.atbalar.•ç.!ılar. Umumi hapis- Dediğinden bahisle bund:ın şi 

muhakemesine yakında ceza bı'rrok mu"racaatlar vardır. Son • _ 
1 

matnameler de ik. mal. . edilerek dahilinde devam etmektedir.Bu hanenın resmı unvanını kullanarak kayet etmekte ve ben açım cocu " k İ b 1 k d 1 hukuku medeniyeden mahrum hapis- • '• . ınahkemesı.nde başlanacaktır. · rf d · 'd ı · Radı"yodakı monlo •ara stan u a sev e 1 mıştır. gün de Beyog"ltı kazası dahı'lin na 1 bak d ı t d bır ay za ın a ıstı a veren enn - !er dahi devlet münakaşasına iştirak ga sı arım, eme~ e ır. 
Kara Hüseyni öldüren adedi 300 e baliğ olmuştur. Fa- daha ziyade it· na lazım 1 İ~tanbul, Tra~ı:on ve . Konya de başlayacaktır. Bütün ocak ettiler, taahhüde girdiler bize rakip ol Kadına adliyeye müracaat <:tme 

ı • • h k • kat hiç bir münhal olmadığın- . . .. 1 polıs mekteplennın tcvhıt edıle kongreleri on beş gün içinde dular. Bu hal matbaacılığı, matbaacı- si bildirilmiştir. 
po ısın mu a enıesı d b .. tl . , f ed'le İstanbul radıyosu bır mud-

1 
rek Ankaraya nakli kat'i olarak bitmiş olacaktır. !arı ezdi, kırdı. 

an u muracaa er ısa ı - . . ·k· · k Ati" h ti" 
Fındıklıda Kara Hüseyin is- kt dı"r detten ben abonelerıne pazar-! tekarrür etmiştir. Ayni zaman- lSTiKLAL NAHlYESl s - Devlet, teşvı ı sanayı anunu na seya a 

meme e · · k 1 D "lb d · k KONGRESi nu yaparak sanayii himaye ıiyasetini .. .. . . :ninde birini öldürmekle maz- Muallimlik isteyenlerin ekse t~sı a şam ~rı . a_ru e ayı a .- 'da mektebin kadrosu da hazır- kabul ettiğini ilan etti. Halbuki oonra Darulfunun talebesı Atına 
nun polis Ahmet efendinin dün risini Darülfünun müdavimleri 1 tor ve aktnslennıı:ı b~ı temsıl !anmaktadır. Bina temin edilir C. H. Fırkası istiklal nahiye ~n çıkan m~amele vergis~i~"- ~~!- seyahatine hazırlanmaktadır. 
-on muhakemesi yapılmıştır. 1 teşkil etmektedir. ve monologl~nnı dınletıyor. ~e- edilmez derhal bu üç mektep An si Hüseyin ağa ocağı senelik ıı. matbaalar ımalatma teşınilı ıle b.ı!ın Senebaşı tatili dolayısile tertip 

Dü'nku·· celsede ~~~nun veki- aL ı çen pazartesı akşamı bu aktor- karaya nakledilecektir. kongres;ni dün akşam akdetmiş cı kanun ruhuna tearuz eden dıgu d"l b ah .. .. .. d ki 
.. ~ M k' · d f 1 b' · f d .. ) ı İ bir kanunu kabul edilmiş oldu. Mese- e ı en U sey at onumuz e li vak'a mahallinde bir keşif ic- aznun ve ıllen mü a aa a- )erden ırı tara m an soy enen - tir. Kongrede stanbul teşkila- iz kazanç vergisinden bizi muaf kı- hafta ""rfınıh v~nıı~r~ktrr 

rasını istemiş fakat mahkeme/ nnı yapmak iizere 1 K Sani pcr monolog dinliyenler üstünde • tına memur hey'et azasından lan Teşviki sanayi kanunu, kazandı-ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!I! 
bu talebi kab~I etmemiştir. Mü- şembe_ günü tal!k edildi. • ç?k fe_na. bir. te.sir_ yap~ıı;tır. Y ~- T ıcaret odasının rapo- Afyonkarahisar meb'usu Ali, ğımız takdirde bizi vergiden kurtar-, tt san'at sermaye sahi~i _phıslar elin· 
teakıben Müddeiumumi iddiası- Halıs ve Z1ya B. lerın "'. evi'. bır çıfUn ılk ~ifaf gecesı- runda yeni bir şey yok Tekirdağı meb'usıı Cemil ve maktadır. Muamele vergisi ioe ka- de ol~rsa ve sermayesı~ m.uJ;alaza, 

f d b 1 } ks mo C d K · B l d zanç, zarar dinlemez ve yalnız masraf sını bilen 
1
ve ona mevcudıyetı~ı vı.;,k., 

nı serdederek Ahmet efendinin, muhakemesi nı tan e en u a 
1 

a ızca • - Ticaret odasının Gazi Haz- ev et erım ey er e bulun- kayt olunacak bir vergi olduğundan leden san.~tkfu:lar tarafından ıdarc O• 
Bahaeddin tarafından yarala- . .. .. .. . nologun nefretle kar.şıla".<lı_gını muşlardır. en yıkıcı yük oldu. Zira muamele lunur.sa yukselır. . 
ııan Kara Hüseyini karakola gö T Hk~fhpı~ane .'?d~d~ruz HaBJıs, aldığımız miite~~dıt .şıkayet retlerine arz ve takdim edilmek Numerotaj bir türlü vergisini kazançtan değil, iki yıldan Acız m~ta.ıe~~.za. nazaran sanayı 
l .... k H"' · · ·· .. d ev ı ane mu uru ıya ey- mektuplarından ogrendık üzere hazırladığı ve İktısat mü- beri ana sermayeden veriyoruz. Bu hayatında ıkı turlu sıyaset vardır. 
urur en useyının onun en' 1 . h k 1 . d"' d .. . ' :: .. B . bı'tı"rı"lemı·yor •. ril 

1 ak · . .. · Ahın t \ erın mu a eme enne un e- Yalnız Turkıye de degıl bu- şaviri Şefik eye tevdı ettiği sermaye ioe, meslegın esas zara e ve Ya hükUınetcilik ve yahut hususi 
<açın ıstemesı uzenne e d'l k · H · d ' . M ı · · yu··kil· amorti· yapıl ı · b' ·ı·k 
f d . · h' b' . 1 dı" vam e ı ece tı. apısane en tün Avrupa'da dinlenen bu mo- raporun bir suretı de iktısat ve- Numerotaj ameliyatının bu uame e vergısı '• sermaye en ımayecm · 

c en ının ıç ır emır a ına gı lb' lA 1 b' şah"d b- , . . . . mamakla az vaktitte tükenecektir. Tetviki sanayi kanunu bizde ikinci 
1 ıd "d K 1 ak ,,, ce ı azımge en ır ı e te nolog"un Türk san'ati namına kaletıne gönderılmıştı. ay nihayetinde bitmesi icap et- kkm k 1a e ur, ara· Y arım. l' · · h k 1 K S · .. k . F Tetviki sanayi kanunu fabrikaların şı . abulünü göst~r.en en bari~ i~ 
ihtarile beraber üzerine ateş e- ıgat ıçın mu a eme · anı- bu derece mustehcen propagan- Haber aldığımıza göre veka- me tedır. akat yapılan tet'ki- iptidai mevadmı gümrükten muaf tu- pattir. Muamele vergısı kanunu ıse 
derek yere serdiğini ve Kara ye kaldı. • dad~ bulun:nasımn mes'uliyeti j let raporda bilhassa liman ve tü kat neticesinde daha bir hayli tar. Matbaacılar bundan mahrumdur 1 bunu yıkar. 

Ş ket B in d Si D ıbed ıden zıyade b a' ak.kın yerde lavhaların noksan ve bir Matbaacılıg"ın esas maddesi lcag"ıt ve Me.vad.dı iptid_a_iye_ ninin _gu.·ınrükt~ıı Hiiseyinin aldıgı" yaraların tesi- ev • aya aru ay . . • . un. tün inhisarları h da serde- af h ld -
1 R d k kısmının da kınk olduğu görül mürekkeptir. Kağıt ve mürekkebin mu ıyetJ !lana!ı~ ımaye ıçın o uı:u 

rile bir müddet sonra öldüğünü Va - Nu Beyi vurmak ister- vasıta 0 an a ıyo şır e.tıne ~t dilen mütalealan hatalı bulmuş müştür. Kırık olanların tebdili gümrük rcsmi bizim için muaf olacak halde bu prensıbın zıü.dı olarak sa
1
n at 

ızah ederek gerek şahitlerin :fa- ken yanlışlıkla Akşam idare olmak lazımdır. Eı:ı nezıh. aıle tur. Vekalet rapor üzerinde tet- · k d' B hal yerde yeni tarife· ile üç kat olmuş- erbabının karşısına hük<ımet mntuaa-
al k d d ıcap etme te ır. u e naza- 11 çıkarak bizimle ug· raşmaktadır. ·lelerine ve gerek morg_ rapo- memuru Şevket Beyi ağır suret yuv_ anna a ar gır.en scsın e kikat yapmaktadır. Maamafih · · b'tm •. ani tur. 

Ah n h 1 sı gerektır d' k d ran gene ışın 1 ey.eceg~ a- Maruıc olduğumuz hu mü§lıülleri, Umduğumuz gibi çok himayckar 
"''na nazaran met Ef. nin te yaralıyan Hüseyin Remzi ezı 0 ma · raporda şim ıye a ar muhtelif ı;;ılmaktadır. Halbukı bu ış mu- bu yükleri tetkik ederseniz vasıl ola- olan cümhuri,·etimizden gayretimize, 
~til kasdi olmaksızın Hüseyini Paşazade Şevket Beyin muhake • • vesilelerle ve temenni mahiye- kavele mucibince bundan çok ev c;ığınız netice memleket matbaacılığı sermayemize takılmış olan a~ır zencir 

''dürmek maddesinden cezası- mesine dün Ağırcezada devam Dün geceki musamere tinde vekalete serdedilen miita- ve! bitmesi lazım gelirken yetiş nın hal Ye istikbali namına ıizleri de !eri kaldırmasını istirham hususunda 
ın tayin edilmesini kezalik Hü edilecekti. Ancak Tıbbı adliden Güzel San'atler Birliği, dün lealardan maada yeni bir müta- memiş ve müteaddit defalar h_izim kadar dUgündürecek ve müzta- delilet ~lur_ımasını '!'atbaacıhk ve ki 

· ) ) mış ol 1 h t h .. k be ·· d b' di" · 1 lm d • anlaşılmı t Od "hl eli 1 B rıp kılacaktır. tapcılık ihtısaı komısyonu Tıcaret ve ~ v nı evve ce yara a an soru an ususa a en uz cevap a şam, on ş gun e ır ver gı ea o a ıgı Ş ır. a mu et tem t o unmuşt~r., u Matbaacılığı bu hale getiren devlet sanayi odasından istirham rder. Biz 
• <ehaeddinin de tecziyesini iste- gelmediğinden muhakeme 8 K. müsamerelerinden üçüncüsünü raporda dercettiği mütaleaları defa mesele hakkında daımı en- rekabeti kendi heaahına da bir menfat bu istirhamla mcslekdaşlanmızın drrt 
di. saniye kaldı. vermiştir. evvelce vekalete de arzetmiştir. cümence bir karar verilecektir. temin edememektedir. Bir memleket- !erine tercüman oluyoruz. 

~'1iıı muvaffa ·~ıyetil e neticele-' evvelki Makedo"iı.ya. meselesini ğa benziyor. tan şehirlerinin sokaklarında çağırmak olacaktır: l diyenler var. Az istihlaktir , di- vaziyette istikrar varclı, halb-::iki 
11( .ı son intihabata aittir.Alman 1 hatırlatıyor. Buradaki Lehistan * * * kan gövdeyi götürünce İngiliz- * * * yenler var. Hakiki sebeplerini şimdi istikrar yok. Sonra boyu-
ı·a, bu intilıabatta Alman akal- ·idaresi yakından, uzaktan ala- Hint milliyetperveri Gandhi !er garp dünyasına dönerek: Amerikanın bitmez tüken- iktısatc;ılara bırakarak şunu söy na da düşüyor. Orta zengin sı-
t etinin hukukuna tecavüz e- kadar olan herkes tarafından ye Londraya neden gitmek iste G.. .. mus , d' mez serveti, nihayet bulmaz re- liyebiliriz ki, Amerika bu servet nıflar ameleliğe razı iken, iş bu 

, 'Jdig"ini iddia etmektedir. İlk her vesile ile protesto edı"lmek- medig"i sonıldug"u zaman Hint- - ormuyor unuz. ıyor f h d • b' f · · ı ve saman içinde bugu"n artır İs lunmay r Ame ika! la b h 
du. Böyle memlekete istiklal Ha ıb_ a meg~r. ~.es~ ~ıdcş. " · · 

1 
k 0 

· k ~ 
1 

'ı r u r~n 
ı ·:i notada y~_kan Sileziy~'d.a_ ~n-ı tcdir. Almanya Cemiyeti Ak.':~ Iİler arasındaki ihtilafı efkara verilebilir mi? ar ı umumının ır neticesı sizlerin mikdarını altı milyon b~~a .. karkı;cıb'?l? a e ~. ıusus?n1 a 

ıabata mudahale edıldıgın- ma protesto notası gönderdıgı ima ederek şu cevabı vermiş; . . . . dünyada mevcut altın stokunun tahmin edenler vardır. Son iki uyu a ı ıyet gostermış er-
:~n, Almanların intihabata işti gibi buranın sekenesi hafta ara - Hintli ile Hintli arasında- Şımdı aynı ınek davası yuvar mühim bir kısmının Amerikaya haftadanberi de günde bir kaç dir. Fakat şimdiye kadar bu 
ak ettirilmedig"inden s.ikayet sı İngı'lı'z Hariciye Nazın Mr. lak masa kon~eransında tazelen hicreti olmuştu. Harpten evvel . , . . . buhrana çare bulunmamıştır. A 

- münakaşayı seyretmek zevkini d' ç·· kü 'htılaf esas itibarile · banka ıflas ediyor Şımdıye ka- -
" li~iyor~u.: B_ir kaç gün evvel Henderson'a da .acı bi_r şikayet- İngilizlere bahşetmemek için... 1

· un 1 
• • • • Amerikaya insan hicret ederdi. . . . · merika gazetelerinde çıkan bir 

crılen uçuncu notada Posen ve name göndermışlerdır. Sonra b~nd~n başka bır şey degıldı:. Harvten sonra Amerika kapıla- dar galıba yırmı kada~ bank~ takım resimlerden anlıyoruz ki, 
~..>merellia'da yani koridordaki, Amerikada epeyce dedikodu ya Öyle görünüyor ki Gandhi'- Hındıstanı IA;ındrad~ da tem~ıl rını msan muhaceretine kapa- k.apı~_arın~ kapamıştır. Cemı1:hı her tarafa şu levhalar asılmış-
·.•tihabattan ~ikayet ediliyor.iı;ılmaktadır. Henderson verdig"i nin kendilerini mahrum etmek edenler kimdır, nedır, temsıle dı. Altrn muhaceretine açtı. Ha n Muttefıka Bankası,, namıle tır: "Amerika susuz kalabilir 
, istediği zevke İngilizler bol bol ne dereceye kadar hak ve sala- la da Amerikaya altın, harp büyük tıir banka kap.anınca, ba- ' 
. ) le anlaşılıyor ki A'.manya ~e cevapta Lehistanın dahili umu- kavuşmuşlardır. Çünkü Londra hiyetleri vardır? Dü."n bu sualle- borrlarıııın faizi şeklinde ak- ı.ı. A. vru. palılar .. A. m. erıka hazine- fakat ac; kalamaz,, susuzluk ma-

•
- stan,_, dan t.ek_ rar gen al.mak ıs.- runa mu"'dahale edemeyeccg"ini da Hı'ndı'staıla ·b·ı·r ı'dare •ekıı· h 1 " fl" _ d k Him içkisizliğe im•dır. Ameri-
- - " rin cevapları ay ı ehemmiyet- maktadır Fakat bu a!Un muha- sının ı .. s ettlgını zanne ere k 11 t lk' b' ef 'h' ·ı 1 _ <lıgı araz~yı beynelmılel . bı:r bildirmekle berabeı, bu havali- verecek olan yuvarlak masa · · · L d d H' · · A .. .. 1 a 1 ar e ın ın sı 1 1 e ıar-
"Csele halınde yaşatmak ıstı- deki akalliyetler hakkında sa- müzakeratı, Mecusi ve Müs- lı ıdı. Fakat . o.':1 ra a ıntlı- cereti, her nedense alın terile t~laşa duşmuş er ve. New~ Yor- bi kazandıklarına, modeniyeti 

ler arasındakı muııak:ış .ba§la- para kazanan işçi muhacere_~i k a ~elgraflar çe_kmışlerdır. _A- kurtardıklarına, dünyanın en 
;or. Çünkü Almanların Şark hu mimi bir lisan kullanmaktadır- lüman Hintliler arasında bir dıktan sonra bunun şımdı daha kadar hayırlı olmamıştır. Bu- merıka gazetelerınde okudugu- b" "k .

11 
t' ld ki 

1
_ . 

: •tlarındaki metalibatı Sileziya Herhalde şu muhakkaktır ki münakasa şeklini aldı. İngi- büyük ehemmiyeti vardır. Eğer tün Amerika adeta bir yılbaşı muza göre vaziyet cidden va- d~yu· ~· e ; 0 ~ ~rm~ ·~·1• 
~··koridora matuf olduğu her- Versayın .çizdiği Av~l~J?a ha.ri- !izlerin Hin?istana mah:ıJ~i i~a ~indistandaki ki.tlele.~in .hir ke- g~cesi gibi sefa~et ic;i~de eğle: h!md~r. ~merikada ~aiş~t ~.e- ı:U:r~~ı ::ı~~~:~m:şı:.Ja 1k;ırı;~ :r 

<:.,çe malumdur. tasını tadı! sırası geldıgmde ılk re vermek ıstememelerının bır lam hakkı olsa ılk soylıyecek- nırken ansızın, ıktısadı ve malı vıyesı anı surette <luşmuştür. f ..._ 
1 
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MILLIY~T CUMA 26 

1 Siyasi kitaplar 
A. r111 unıdesl "Milliyet" lir Prens von Bülow'un hatırab 

26 K. EWEL 1930 

KANUNUEVVEL 1930 

u u. u o ....... , 
FIKRA 

( Ba§tarafı birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) 
olduğunu yarda ağyar da öğren 

sından çok müteessirdir. di. Halk hrkası iktidardan düş-
Prens von Bülow'un hatıra- ve Avusturya tarafından teşkil Dün meclis saat 2 de toplan- mek için bundan altı ay sonra 

iDAREHANE - Ankara cadde.i tının geçenlerde çıkan birinci edilmiş olmasını tercih ettiğini mış ve dörde kadar devam etmiş yeni intihapta halkın Gazi Mus 
fo: 100 Telıraf adresi: Milliyet, ı.. cildi bize 1902 senesine kadar her zeman söylüyor. Nihayet tir. Müzakerat epeyce şiddetli tala Kemalden ve fırkasından 
anım!. cereyan etmiş olan vakayii hi- Elcezire konferansı kararlaşı- Z olmuş, iki tarafın noktai nazar- yÜ,g çevirmesi lazımdır. l şte biz, 

Telefon numaralan: kaye ediyordu. Sekiz, on gün yor. Wilhelm Fransa ile harp eVCeSİne Sadık olan koca.. ları dinlenmiştiı-. Meclis netice Türk milletini tanrdığımız için 
lstanbul 39 ,. , 391ı, 3913 evvel ikinci cildi intişa'. et~i: etmeden evv~l her ne pahaya itobarile ihtilafın varit olmadığı buna hiç imkan görmüyoruz. 

b.u. 1902 - .. 19~9 senelerın~ aıt- olursa olsun Türkiye ile usulü -lngiliz,ceden- kanaatına varmıştır. Mesele e- Gazi Mustafa Kemal her ta-
tır (l) .. B~'.0.~ u daha sakın ~e dairesinde aktedilmiş bir ittifa- Yaşlı bir adam değildi. Fa- sözleri söyliy-en yeknesak bira sas itib~rile ?allolunmakl~ be- rafta: 
~uv~etlı. ~oruyoruz: Başvekıl- km tahakkukunu istiyor. Mama kat sarılki hak!iki yaşından on damd H .. 1. ihmal . bir er- raber hır netıceye raptedılmell - Şimdiye kadar yürüdüğü-
lık ışlerını tamamile kavramış f.h B .. l w' .. b .. t.. b h ~- la . . ...... ord k k Bı. ubasa d _ cı k üzere tetkikatın devamına lü- müz yoldan katiyetle yürümeye 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıfı 400 kurut 800 kurut b . 1 . .1 r 1 • ı , u o a gore u un u te - sene .,...z unış gorunuy u. e .. era er yaşa ıgı genç a .... 1 .. b . . .. devam edeceğiz, diyor. 
~ ış en ~amamı e e ın.e a m.ış .• ditlere, gürültülere rag·men Wil Buna s..._ep ıherhalde kendisi- d h ·1ım l ed bir zum goru muş ve unun ıçın uç 

bilh W lh ı """ ının ru unu 1 a en k. ·1·k b. k · k. d"l Halkın ona nasıl sarıldığJnı C5 .. 7 so " 1400 .. assa ımperator 1 e mı ı- helm harp taraftarı değildir. ni ihmal eder bir halde olma- koca ışı 1 ır omısyon teş ıl e 1 -

dare etmek yolunu bulmuştur. Delcassenin istifasına sebebi- sı, vaziyetinden bunun anlaşıl- .. miştir. Fen fakültesi reisi Mus daGgö~mekdeyiz. 
Bu is. tikrarın verdiği ku. vv. et ve yet veren Elcezire konferansı ması idi. Genç kadının kendinden kü tafa Hakkı B. dün bu hususta azı M usta la Kemal, fır kasın 

12 " 1400 .. 17ö~ H 

Gelen evrak geri verilmez emn tl Al k çük bir 'kız kardeşi vardı. Bu b" h · · · d · . k. dan vaz geçmek değil, fırkasını 
ıye. e ma .. nya ıç. 1.n. pe 1 nihayet toplanıyor. Almanya Bu a"'am evli idi. F"'•kat karı ır mu arnrımıze emıştır 1 : b .. b .. ·· h d k 

kıyın ti t bb l " Q genr kız yakında bir del~kanlı " İk" .. d . . h .1 us utun er _yer e uvvetlen-Müddeti ıeçen nüahalar 10 kurut 
:ur. Gazete ve matbaaya ait itler 
çin müdiriyete müracaat edilir. 

e 1 eşe us ere gırışıyor. I bu konferansta uzun sürmeyen sının da onun haklkınd•-'·ı· fı·k- -. - 1 mu ernsın uzuru ı e d" • 
B 1 d ·· h. · Al • "'"' ile nişanlanacak, evlenecekti d .1 . ah 1. k'f' ırmektedır. 

un ar an en mu ımmı man fakat hakiki bir muvaffakıyet rini anlamak lazım gelse şöy- e ven en ız at mec ısçe a ı Eğer usta avcı iseniz, safsata 

Gazetemiz ilinlana mes'uliyetini 
yanın iktisadi inkişafına vasij kazanmıştır. le olduğu anlaşılırdı: · Delikanılı bu münasebetle gi görülerek aralarında hiç bir ih- tuzaklarına sinmeyerek, bu açık 
mi~ya~~ yard~. e~en gümrük 1 Bülow'un hatıratına müstes- - Kocam beni herhalde se- dip kendil~rini ziyaret ederoi. •iiaf olmayrp tam bir hubbü vt tahlildeki yanlışı tutmağa çalışı 

~abul etmez. tarı~esının kabuludur. Fa~.at o 
1 
na bir lezzet veren hususiyet te viyor. Bilhassa şundan pek emi B.u z~?'aıret ıer arttı. Ve niıh~y~t fak mevcudi}'etine kanaat hasıl nız. 

de.vırlerde Al~anyayı ve Bulo~ zemaruııın tanınmış simalarına nim: Benden başka hiç bir ka- l:ıır g~.n genç kadın, karoeşının olmuş ve fakülte meclisi bu işe 
Bugünkü hava u ışgal eden ışler, bılhas~a harı I dair güzel fıkralardır. Mesela dma dönüp bakmaktan bile çe- ı b~ ~ustakb.el k~a.s~a ~y~- müdahalesini icap ettiren fevka-

KACMIŞLAR 

Dün horıreı en çok ıs en az 6 ci ~esaildir. Evvela do!frudan I meşhur İsvolski'ye dair, Rus kinen bir e.ı'kektir. Fak.at beni , n1 dık'ka~ bır degışıkhk gordu. iade bir vaziyet görmemiştir. 
derece idi Bugün ruzglr lodos dogruya Almany~yı tlfilı:adar imperatorluğunun bu korkunç çc:lk sevmesine rağmen hiç böy Gen~. d~.ı~~lmm naza:ıa;ı ~a~ Yalnız ayni saate tesadüfe-
.secelr havı bulutlu olacıkar. eden Fas .'.11eselesı var. Bu me- diplomatını büsbütün başka bir le görünmüyor. ıka turlu ıdı. Her vakıtkı gıbı den ders esnasında profesörHo-

şele henuz baş.l, angıcındadır.: tarzda gösteren bir kaç sahife,- . . değil, ona bakarken pek dalgın vasse ile muavin Adem Nezihi 

1 ~ 
F F Fakat genç kadın sevıldı- görünüyordu B d ed .. - ransa asa vazıyet etmek ı- ye tesad .. f dT H 1 k.. - .nd ek .nd. · . arasın a cereyan en muna P lil Iİ , çin bir tara.ftan İ~giltere ile mü/çük fıkraupe~ ~~rfistir~ is!~lsku; gı en p erm ı. Genç adam büyük bir buhran kaşanın tetkiki ve neticesinin 

- .- • • • _;;ıı , zakere edıyor, dıger taraftan Mm A ... isminde bir dul ka- Fakat bir ıkadını tatmin için geçiriyordu. Kalbinde şiddetli gelecek aydaki celsede meclise . ş·f . t • İspanyolları kandırmağa uğra- dınla izdivaç etmek istemiş fa- bu kadarı kıaf.imi idi. O da ko- bir mücadele vardı. Bunu genç bildirilmesi için müderrislerden 
_ 1 a nıye ıne şıyor. Almanyanın müdahale et kat kabul olunmamış: Kadın- casına sadık kalan bir kadındı. kadın anlamakta geç kalmamış- mürekkep üç kişilik bir komis-

Biz evvelden portakalın ka- mek sırası gelmek .üzeredir. cağız aşıkım çok çirkin bul- ~~ k?s~dan emin ol- · tı. yon teşkil olunmuştur." 
"- d"l' d'l. d Bundan mada Rusya ıle Japon muş. Bir müddet sonra İs- mak kafi degildı.. Genç kadının kalbi bundan Aldıg·ımız maliimata göre 

m,;unu soyar, ı ım ı ım e er d k" .h ·ı·f b" be 
. •l dik B. k dı ya__ arasın a ı ı ~-ı a' ır har volsky Hariciye nazırı olmuş. İstiyordu ki sakin., sessiz bir gizli bir memnuniyet hissetme- haksız olan tarafa bir tevbihna-
ı) e yer · ır aç zaman r muncer olmak uzere bulunu- 0 1 k M A , · · rı· · b. d den kendini menedemedi. me go"nden·lmesı' muhtcmeldı·r. >izim evde portakalı tekerlek . . . ara ı m . . . nın dostla- samımıye n yerme ıraz a 

k 1 k k . b - k yor: Ruslar telaş ıçındedır, ve rı Rusya Hariciye Nazırının hararet ve heyecan gelsin. Genç delikanlı kalbindeki mü f . 
.e er eb .•.. eslıp ta a~a oyuybor- her tarafa baş vuruyorlar. Fa- z~vcesi olmadıg· ına esef edip et . cadeleyi belli etmemek için uğ ener ffil 
ar, ta ıı oy e yemege mec ur kat d. t ft R Ç Kocası ona ıkarşı hergün ay ff 1 

Adana muhalifleri ki, kimi 
ki casus. kimi yüzellikler
den birinin lıısımı, hepsi bir ba 
ka türlü maskara idi, hemen hu 
dudu aşıverip vatan düşmanlar 
na katılmışlar. 

Bizde yeni muhalif bir Fethi 
Bey, birde kendisinin bir kaç ar
kardaşı idi. Ötekiler her tarafta, 
Adanada, lzmirde, lstanbulda 
hep eski muhalifet ocğından gel 
me, yahut o habis ruhu mirasa
lan şerzemedic . 

>luyorum. Bu sistem tebeddülü ıger ar~ an usya arı\ mediğini sormuşlar. Zarif ka- ni suretle hare'ket eden, ayni raşmakta mu va ak 0 amamış- saray 
Galta
mı? 

' d.kk . . lb f f k ve etrafındakı adamlar bu ma- dm: "Zevcesi olmadığıma her mı idi? .. Yoksa genç kadının 
:::arıçıka:rna~=ı yc:ın~: pı,o~a~~ cera,dak.o derece hkiffekt gb?lstedri-' gün esef ediyor, fakat her gece bunu bilmesini mi istiyordu. (Baş tarafı birinci sahifede ) 

Bu muhaliflik bir gün seria ~ı. 
bir gün demokrasiyi, baş!:a bir 
gün iktısadı tutturur, asıl hüvi
yeti ise nizam, cümhııri yet dii.~
manlığı, haset ve hırs . şalı si 
menfaattır. Bu muhaliflik hü ri 
yet ve itilaf oTur, ikinci grup o
lur, terakkkiperver olur, serbes t 
fırka olur, her devirde ba <ır.;ı 
şef olarak bir iki mosturalı!· u
dam, programına da günün mo
dası bir kaç kuru la f koyar· Fa
kat ruh o ruhtur. 

, yor ar 1 şaşmama a 1 e- "k d. yüzünden çıkan her buhranın F k k d b 1 lın kabukları soyulurken, pa- _. • . şu_ re ıyorum,, Cevabını ver- halli için cereyan eden müzake- a at .g~ç .. a ın unu an. a- nü!den arzu ve temenni ediyo-
nuk ibi kısmı üstünde kalını , ~11 : Mesela Japo~ harp gemıle- mış. 1908 de Almanyayı altüst reler esnasında Türkiyenin par mamı~ gorund~. Ya~nız kalbın- ruz. 

, g · • ' · ş rının Port Asthur de Rus donan eden Eulenbur meselesine da- calanması etrafındaki tasavvur den~~~ g~~r hıss~dı:ı-:or,. bunu~ Yarın hakem Niyazi Beye 
~=~~~t;~~:yet ettım, hemen ~ası~ı topa tuttukları günden ir de şayanı Jlkkat sahifeler İar, memleketimizin tavizat ma verdıgı gızlı zevk ıle ıktıfa edı- düşen vazife de çok ağırdır. 

· hır gun evvel, Japonyanın Pe- vardır. kamında kulanılması, türlü tür- yordu. Sinirli bir halde sahaya çı-
- Aman, kabuğunu çıkarma, tersburg sefiri sarayda verilen I A n · se · T d lü pazarlıklar mevzuu olması, Genç kadın kız kardeşine de- kan oyuncuları, ve gene pek si-

Vi tamin varmış 1 ~ir b~loda Çar~n iltifatına maz- Tür~i;eden~:~:yan e~';1nu2:a~a~ herşeyden evvel Avrupa için, o di ki: nirli bir halde bulunan .binlerce 
Filva~i so~ z~a~larda ~oktor ~'. 0 uyo~'. ~.e 1'.:1peratorla uzun, yi, Bülow'un dediği gibi " 1908 "medeni,, Avrupa için utanıla - Müstakbel kocanda. bü- seyircinin teşvik ve teşcf avaze

Iar "Vıtham.ınd,, ısmbınhded~ır 
1
ha- muddet g~~ş~ukten s~nra Akl- senesi yazında Avrupada ha- cak bir manzaradır. yük bir değişiklik var. Bunu sak !eri arasında asabiyete kapılma 

~~-t cev kın ,eG(l a be .1~°.r ar. ~anyt se ~rıı:m .. z~v~es.ı.n~ .. ya - ı kim olan boğucu havayı bir yağ Hatıratın ikinci cildi Bülow' Iamağa lüzum görmüyorum. dan maçı idare etınek mühim bir 
?ren_YO ya. ya u ı. sı~ ye şara şu ecı soz erı soy uyor:

1
mur gibi temizlemiş.tir. Rumeli un istifası ile hitam buluyor. Bü Genç olmak kalbin meçhul bir meseledir. Maamafih her yanlış 

mışlerın kabuklarında ımış ··• - Zavallı Çar, benimle bura 1·htı·ıa· ı· R ı k ı t tb. low, Reichstag'ın dahill işlere takım maceralara sürüklenmesi hareket tecziye ve ihtar edilir, 
V k il "K ·ı . ı eva arar arının a ı 

a t e amertay,,. a ven en da konuşurken Port - A_!"thur' kıni durdurmuştur. Prens von taall.~~ e~en bir ~ese.ley~ d:ıir ıçin en b~yük . tehlikedir. K~- ve tekerrüründe müsebbip dis-
kabuklar, şimdi itibarda!.. Bu de donanmasını batırdıgımızı Bülow Wiener Politische Kor- verdıgı hır karar uzerme ıstıfa can da boy le hır maceraya su- kalifiye edilirse oyunun tabii 
Vitamin davası bir müddet da- bilmiyor.,, res po~denz'e verdiği beyanat- e~iş .ve Be.rli~den. a~nlı:n~ştır. rükleniyor. Fakat korkma!.. mecrasını takip etmemesi ihti-
ha giderse galiba içi yerine el- Ruslarla Japonlar döğüşe dur ta, Almanyanın Türkiyenin in- ~.uellif~ bu ı~tıfa h~~ısesını. çok _Ne gibi tehlike?.. mali yoktur. 
manın, portakalın, şeftalinin s1;1n. Fas meselesinin aldığı şe- kırazını arzu etmeyen ender guzel hır şekılde hık~y~ e'.1i~or: _ Beni seviyor!.. Beşiktaş - Vefa maçı, öyle 
ve belki de cevizin kabuğunu kı.l Avrupada da bir harbe -ya devletlerden bulundug·unu ve E.sa. sen .. hatıratın b.u ı.kincı cildi tahmin ediyoruz ki Vefanın ga-

b k d A - Sizi mi seviyor? .. 
yiyeceğiz!.. nı 1914 te çıkan ~arbe-. sebebi-' Türk milletinin bunu takdirde ırıncısı a ar ~azı~tır. v~u.Pa libiyetile neticelenecektir. 

Ve s;kıştı mı, lzmirdc ise ver 
elini Midilli, l s tanbulda ise ver 
elini Burgaz, Ada:ı;ıda ist' ver ,._ 
/ini Halep, işte onların hiiriyet 
kahramanları!. 

Bir fikirsiz .::ümhııriyct ol
maz, tenkitsiz fikir olma.:, diyo
ruz; biz cümhuriyeti istediği
miz için fikri ve onun yaratıcı 
yardımcısı olan tenkiti istiyo-
ruz. 

Biz memleket ve nizam dü~
manlarını istemiyoruz. 

Falilı R/1i' ,'t{.f 
Hapis ve Celal Muhtar B. yet ver_ecek ~ahı};'ette.dır. F~an devam edeceğini söylemiştir. nın en canlı devırlennden hırı o - Evet .. Fakat korkma 1. Bu Beykoz_ İstanbulspor maçın 

sa İngıltere ile Şımalı Afı:ık~ Bu teminat, Bosna Herseğin il lan XIX ~ncu asrın ~o~ v~. XX muvakkat bir şeydir. Çünkü da da Beykozun kazanması ih- 800 m. lnci Halicıoğhı Zıya re-
Borç için hapis iade edilmeli hakkında. anlaşmıştır: y edıncı. hakında Alman yanın Avustur- ncı a~rın ı~k .s~eler.ınırunukem bir çocuk ateşli hulya ile belki timalini mevcut olduğunu tah- kor 2, 19. 1500 m. lnci Halıcıoğ 

mi, edilmemeli mi münakaşası Edward ıckabında .. Fdrafnsayı A}: ya'ya müzaheret ve emrivakiyi mel bb.ıı: ta:ı~ınldı. te.şk~I eden _1:ıu e bir müddet de genç bir kadının min ediyoruz. İu Zıya rekor 4,43, 300 m. lnci 
"ar ya! Kimisi lehinde, kimisi manyaya arşı mu a aa etmegı tasdika müsaraat etme . • _ ser, ınncı cı ın ıntışarı muna- aşkı ile yaşamağı düşünmüş- K l 1. H l "'f Hahcıoğlu Zıya rekor l0,22, 
aleyhinde sÔyleyip duruyor, anı derpiş ederek Fransızları muka . ınia p r .k Si~~ ~a sebetile de söylediğim gibi pek tür. u e ı - a ıcıog u diskatına lnci Kuleli İbrahim 
ma imam bildiğini okuyacak! O vemette teşci ve mukavemetin ~ı ~· .mıştır.k 0 ıtı a ış er~~ yüksek bir adam tarafından ya- Fakat bu geçer. Eminim ki Mekteplerdeki Spor faaliyet- 31,50, Cirit lnci Kuleli hmıil 
da ayrı bahis.. en şiddetli taraftarı olan Del- ~ ı~s~yatın 1dymet ve ~evk~ı zılmıştır. Almanyada dimağen bu hulyanın yerine senin mu- leri eksik olmamakla beraber rekor 35,50. 

Bu arada Dr. Celal Muhtar cassC'yi açıktan açığa himaye 
0 

ma ıgı m.a m~ur. Hıç hır kozmopolit insan pek azdır; fa habbetin hakim olacaktır. Ben yarının genç zabitlerini yetişren (Mehmet H. oğlu müsabaka 
Beye de sormuşlar şu cevabı ediyor. Bir zeman gelmiştir ki meml~~~t dıger hır memlekete kat bu adamlar da o derecede fi bundan senin müstakbel saatle- askeri mektepleri sporun her sa harici (38) atarak Askeri mek-
vermiş: , harbe remak kalmıştır. Bu hadi ~enafıı ~a~ı o~azsa y~rdım kir ve ahlak itibarile kıymet- tin için memnunum. hasında ilerde görmekteyiz, dai tepler rekoru yapmıştır.) 

- Ben habse lüzum olmadığı seler Almanya ile İngiltere ara e mez. . a at . una . r~gmen lidirler. Bülow 0 adamlardan- - Nasıl? .. Memnunsunuz öy ma biribirlerile yaptıktan müsa Gülle atma 1 nci H. oğlu 
kanaatindeyim!.. sındaki miinasebatı -<ki zaten ~ympathıe .de.n~l~n_ h.issın. de dır. Bir hadisey! .maharet ".e le mi? .. İşte bu anlaşılmaz şey .. bakalarda elde ettikleri derece- Hakkı rekor 11,20, tek adım lci 

_Neden?. Alman donanmasının inşası yü menfaatlerı b~rıbırı~e zıt ~ıll~t ~uvaffakıyetl~ hı~aye etmenın le şair viayetler ve hatta İstan- Kuleli Şeref 5,99. Üc adım ve sı-
- Borç diye bir şey bilmem zünden gerginleşmişti-- müna- ı l~.r a~~sı.ı;ıda ~ıle carı o:dugu gı; ılk ~artı obıektıf olmaktı_r. - Anlaş.ılır, basit şey:' Senin bulun birinci sınıf atlet takım- k l K 1 1·1 k d. 

feret derecesine götürüyor. Wil I rulmuştur. Bız bunu bır çok mıl Fakat müellifi doğru?an d~g- müstakbel kocanın yeknesak rı at amayı u e : er en ı ara 
de ondan!. helm, İngilterenin bu hareket ı letlerden esirgemediğimiz gibi ruya alakadar eden bır hadıse bir erkek, benim kocam gibi larile mukayese edebiliriz. Bu larında yapmışlar) ür adım 1 ci 

- Anlıyamadık!.. tarzı karşısında her zemandan bu milletler de bize karşı izhar silsilesini hikaye ederken objek yalnız bir kadına sadakatle bağ karşılaşmalardan birinide pazar Kuleli İhsan sırık Kuleli Sadri. 
- Anlaşılmayacak bir şey ziyade Rusyaya meylediyor. E etmişk :dir. Fakat Almanyadan- tif olmak için de dimağen lanıp ondan ötesini hissedemi- tesi günü başlayan ve dün biten [100 x 200 i 400 x 800) bay-

yok, kimseye borcum yok ki, ~a~en senelerdenberi R~sya ilrr-beraber harbettiğimiz sene- y~ksek .?ima~ icap .ed.er: İşte yen bir koca olmıyacağını anlı- Halıcıoğlu Kuleli atletizm ve rağı Salahattin, Emin Ali İzzet, 
habse lüzum tasavvur etsinler, ıttıfak taraftarıdır, hatta müsel ler de dahil olduğu halde- Bulow boyle bır nakildir. Ve bu yorum. Bu genç senin kocan voleybol müsabakaları teşkil e- Zıyadan mütessekil H. Oğlu 
kimseye ödünç para da vermedi !es ittifakın Rusya, Almanya sympathie denilen şeyi çok az sebepten dolayıdır ki hatıratı, olunca seni sevecektir. diyordu dereceler aşağıdadır. takrmı 4,20 ile birinci olmuştur. 
ğim için alacaklı da değilim şu gördük. Bunu, Bülow'un hatıra her şeyden ziyade fevkalade me Böy'le kocalar yeknesak bir 100 m. lnci Kuleliden İsma- Voleybolu da [Ekrem, Orhan, 
hal de neden habse taraftar ola (!) Memoiree du Prince de Bu- tında damüşahede ediyoruz. deni bir adamı dinlemek gibi sadakat göstermekle iktifa ede il rekor 11 4/ 5, 200 m. lnci Ku- Mes'ut İhsan, Enver] den mü-
yım?! low. Tome II (1902 - 1909) . Na- Abdülhamidin son saltanat se- emsalsiz bir zevk bahşediyor. rek zevcelerini ihmal edoo er- leliden İsmail rekor 25, 400 m. teşekil H. Oğlu takımı (15-13) 

FELEK şiri: Plon, Paris. nelerinde, Avrupada rakabet R. N. keklere daima tercih edilmeli .. lnci Halicıoğlu Zıya rekor 57, (15-6) ile kazanmıştır. 

1 nasıl, kiminle geldiğimi tama- kan ve .. Gitgide dalan insan l gibi göz yaşı döke döke paşa-1 her akşamı mutlaka otelin bal- 1 Başımı çevirdim, baktım: Vi-
mile unuttum, benliğimdeki eğ ben değildim. Onu tamamile u- nın bacakları arasında, konunda geçiyordum. yanalı konsül: Müsyü Hans Val 
reti kılıktan tamamile sıyrıl- n.u~~uş, kaybetı:ıiştirn. öyle bi-J Ca1!1t... Paşa o gün galiba hafifçe so- ter. 
dım çıktım. Bilmeye bilmeye rısının var oldugundan bile ha- Cahıt 1.. ğuk almıştı. Akşam çayından - Bonsuvar ... 
istemeye i~temeye eski Bel~ b~rdar ~~~ildim. ~turaı:. Bı:l-: _ Diye haykı.~a haykıra sıkı.~t~~ sonra: Dedim. O da bizim gibi. Na
kiys .. Emirganlı Belkiys, Rüştü ı kıys, duşune~ ~elkı~s, gune~ın g~ ~e.. Gunlece. kara yuzu - Belkiys kırıklığım var. polide bir iki haftn geçinnek i
Ef nin üvey kızı Belkiys arkasından sürüklenıp onun ale gostenlfl'!eden denızde dolaş- Ben yatsam daha iyi olacak! .. çin gelmiş. Bir iki aksam evvel 
C h.d. T · · ' mine giden Belkiys, yaşayan'tırılıpbiravhayvanı g~bididik Sende biraz oyalanır, yemek- yemekte tanışmıştık. Akşamla-

Et W . JZZET a 1 ın sevgı ısı ve nışan- B Ik. tan du kin d'd'k d"ld·-· ··nı · rı benim gibi çok defa balkona e !ısı Belkiys oldum. Dizimin üs- led ~ys onu ımaydor_ ' ' ı dı ı Ve ı yı~ım . gu en Y.aşa- ten sonra yatarsın ... 
tünde yorgunluğunu kestiren o ugunu, nerede ol ugunu, ıı~ , nn. e.. ıne hır anda gözle- Dedi. Doktor filan istemi- çıkıyor, uzun uzun güneşi sey-

kı~ıl rengi ve .. İnsanların kud- Bilmiyorum, niçin ve nasıl bu b C h.d. b d jyaptığını, nasıl yaşadığını, ki- rimdeki sahne değişti, kendi- yordu, rediyordu. 
retine, varlığına, debdebesine gurup ben de, benim artık katı- aşkı 

1 
a 1 ınd kaşı sd~ ım; P.~r-1 minle birlik olduğunu bilmiyor-

1 
mi "Napoli" de zannettim. Yi- - Ehemmiyetsiz gefier.. - Ben denize bayılırım Pren 

··ı "ht' ·ı ··k ·· ·· d 1 k · 1 h. b' • ma arımın ° un ugu ve ruz- d 1 ,_ .. 1 b. k y· b"" D" rd H l · · gu en ı ışamı e go yuzun e an, erpıç e~.en, ıç ır manevı • 
1 

b" Iik 1 _ u. ne uoy e ıra şamdı. ıne oy- ıyo u. ses azret en .. 
ve Ayasofya minarelerinin ara- güzellik ve ifadeye kıymet ver- gara ır 0 up uçurttugu sa.ç Cahitle son gece koruda baş- 11: bir gurup vardı. Yine ben - Yemek?.. Dedi, ilave etti: 
lığında bir mabude gibi duru- meyen his ve ruhumda bir tezat la~ı onun saçları sandım, kendı- başa verip konuştuklarımızı tek dalmış Cahidi düşünüyor, kal- - Yemekte yemiyecegım.. - Napoli çok hoşuma gıttı 
yordu. Ben de onun en çılgın yaratıyor, beni içlendiriyor, ba- mı ~o~nun havuzu ba~mda ve .. rarladık, yine yanak yanağa ve- bimde iki senedenberi üstüste Bu akşam böyle iyi.. Şiirli, hülyalı bir yer. Hele, ak
en itaatli, en güvenikli bir ben- na diinyadaki her şeyin faniliği Cahıdın kollan a.r:.s~da akşam rip ağlaştık, yine bülbüllerin açılan yaraların sızısının din- Ben de oturdum, roman oku- şamları o kadar cazip, o kadar 
desi, bir abidi gibi gözlerimi v~ ni, gelip geçiciliğini ilham etli- ol~şun~ seyrett'.~ımı sa~dı~. sesi kulağıma geldi, yine ku-

1 
dirmeğe çalışıyordum. Neden- dum. daha sonra, hava kızarın- bayıltıcı ki ... Bilmem siz nasıl 

hislerimi tamamile ona vermış yordu. Gozlerım ar~ı~ dunyayı gormu- cağımda uyuyan tontonu ses- se Akdenizin akşamlan çok ca, balkona çıktım. Uzun, ge- buluyorsunuz? ... 
bulunuyordum. O, gitgide kıza ~özlı:rimin bu dalgınlığı ve o Y?rd~, mu?ıtı~ bana ~~ndisini ledim ve.. Yine hep beraber , hoşuma gidiyordı;. Hele, Napo niş, otelin yan cephesini kap- - Benim de çok ho~uma gidi 
ran, allan an, ınorlanan beyazla- cazıbenın arkasından tutulup hıç hıssettınnıyordu, guneş ka- korudan indik. Sonra yalıya li,de akşamın oluşu!.. Bana tat- la yan bir balkon. üç dört daire- yor. 
nan ve renkten renge giren bu- bağl~ndığı ~larda yavaş yavaş rardıkça, gözlerim de derin ve kapatılışını. Calitten ayıt etli- , h bir hüzün veriyordu, içimi nin kapısı buraya açılıyor. Biraz Hemen ilave etti: 
lutlarla çevrelendikçe denizde kendımde, hıs ve ruhumda, ha- nihayetsiz bir karanlığa açılı- !işim, onun için çırpınışla- sızlatıyordu, gözlerimi· yaşar- dalgındım, giineşin çekilişine - Zaten tahmin ediyordum. 
koyula ıyor ve .. Visaline doya fıza ve hatıralarımda bir başka- yor, bütün hayatımı y.eni baştan rım, pasanın beni yatla İstan- tıyor, hislerimi inceltiyor, bet- denizin 13.civertleşip kararışına Artistik bir karakteriniz var ... 
matlığı bir sevgili gibi güneşin !ık, bir ne~t~r acısı, bir yaranın yaşıyordum. Hiç kımıldamıyor-! buldan kaçırışı, Akdenizde do- bahtlığımı tazeleyor, iztirabı- bakıyordum. Bir ses kulağıma Ve .. Bundan sonra konuşma
san ı ıklarını emiyor, uzaklaş- tekrar deşılış v~ ~u;cal~n~şını 1 dum, nefes almıyord1;1n:. orada, laşışımız, bir gece yırtıcı bir mı arttırıyorou. geldi: ya başladık. Bana şiirden, man
tıkça, kaybettikçe hırçınlaşıyor hatırladım. Yem huvıyetımı ta- o çamlar altında, o gızlı şehvet kaplan gibi üzerime çullanıııı, 1 Onun içindir ki bu akşamları - Bonsuvar Prenses Haz- zaraların güzelliğinden, musiki 
du. marn ile unuttum, buraya niçin] yuvasında oturan, guruba ha- korsanlar eline düşmüş esirler 1 seviyor, onlara doyamıyor. ve retleri.. Bitmedi 



...... ____ ........... _ ....... ··~y 
1 Bu hafta 
l.. ........... ---4> "' ·--~~\ 

1 Bu hafta geçen haftaya naza 
ra.n daha d~lgun ve olgun film-ı' 
lcr vardır. Esasen Noel ve yılba 
şı haftasında oldluğumz için si- 1 
nemalar cazip filmler göster
mek isterler. 

Elhamra: 
Alhamrada meşhur gözlük

lü komik (Harold Loyd) in 
çok gülünçlü bir filmi geçiyor. 
Filmin ismi: 

Belalar mubareki 
dir. Daima olduğu gibi Ha

rold Loyd bu filmde de filmin 
bütün yükünü üstüne almıştır. 
Çoktan beri görmediğimi~ Ha
rold Loyd'in sözlü bir filmde 
tekrar karşımıza çrkışı hoş olu
yor. Film eğlenceli, serapa ha
reket ve serapa umulmadık va
kalarla doludur. Mevzu basittir: 

San Fransisko şehrinde bir 
a.iyonhane var. Polis bu musibet\ 
müesseseyi ido.re edeni ve onun 
yerini bulamıyor. Polis amirle- il 
iinden birisi müteveffa ve meş
hur polis hafiyesinin oğlu olan 
tt:ırold Loyd'i bu iş için davet • Par/s da 

1 
~rı altında .. filminden " Bed.ıvacıların şahı " 

tavsiye ediyor. Bu genç o aile- etmek ve geçin~ek için Novarron'!n ,Fran11zca 

inin başkasına nişanlı olan kızı- par~~a~~ olmıya~ bır takım fılmi 
,nı seviyor ve bu yü1lden bin tür- Darulfununlu dort kızlar ge- Ramon Novarro Fransızca! 
lü müşkülata ve derde giriyor. celeri bir gazinoda çalgı ça-ıçevirmekte olduğu (Aşkrmm 
Endişe edecek manzara arze- !arlar. Gündüz de mektebe sevili) ismindeki filminde ken
den bu mütekabil muhabbet ni- devam ederler. Bunlar bu şekil-. disi vazıı sahne ve birinci artist 
hayet evlenme ile neticeleniyor. de çalışaraktan epeyce para bi-

1 
rolü yapmaktadır. Bu filmde di-

Melek: riktirirler Ve tahsillerini de bi-1 ger Fransız artistleri meyanın
tirirlerse ~e bir gece karnaval da (Suzi Vernon) da vardır. 

Melek sineması bu haft se- mevsimindeki balolardan birin- * * " 
nenin en zengin revüsünü gös- de serhoşlukla bütün paralarını Dekobra 

\ 
teriyor. Bu revü Paramunt şir- · · · l V 'k · k 1 1 ketinin Amerika ve Avrupada- bıtırır er. e metelı sız a ır ar Meşhur Fransız muharriri 
ki en maruf artistlere çevirttiği O zaman akıllarına şöyle bir Maurice Dekobra Amerikadz. 
bir filmdir. çare gelir. Dördü hakiki bir çal- 1 Universal'de yapılacak Fransız-

. . gı heyeti teşkil edip eski faali- ca filmlerin en son tetkiklerini 
Paramunt şeref geçıdı yetlerine devam etmek isterler. ! yapmak için angaje edilmiştir. 
İsmindeki bu revüde başta Çalgı takımının adını da ''Ren 1 * * * 

maruf artist Mourice Chevalier 1 Kızl:ırı,, koyarlar. Ren kızlarnu, 1 Lora Laplant 
olduğu halde Alice Tissot, Lil- bir akşam kulüplerden birine 1 Sevimli artist Lora Laplant 
ian Rotti, Chrles Roggers,Clara çağırırlar. Ku\Ube .Ye~i giren 1 uzunca bir istirahatten sonra 
Charles de Roclıefort, Margue- aza Hans Valdrof ısınınde Glln t ·\ra;· fil n çevirmeğe başlaya
ritte Mo vnt, Fay Wray, Ma.r~ derece yakışıklı b'. • ı.; e .ı t ;._ \ ca :...ur. İlk çevireceği film(Terk 
Bryan, Evlyn Brent, Bow gıbı Haııs o a tşam sarış~n bır kız edilmis kadın) ismindedir. 
maruf artistler tarafından oy- la tanışmıştı. Kız darülfünun ' * * * 
nanmış muhtelif parçalardan 

1 
talebesinden q cluğunu söyler. Alınan boksörü 

mürekkeptir. Film çok zengin İki genç •kalbi birbirine kaynar B' .. 1.. f'l d• 1 k .. ld' kd' 1 . · ır ,oz u ı m " ça ışına 
ve guze ır. ve uzun zaman ye ıger erın~ . . Al b k · 

1 

\ ıçın man o s şampıyonu I 
Diyebilirim ki Paramunt re- unut~rtıazlar. ,. Mase Chmelling Holivoda gide 

vüsu" zenginlik ve san'at itibari- Bır akşam Hans ın arkadaş- k . 
l d b .. b' . f · ce tır. 

·le en kuvvetli bir eserdir. Bun- arın an ırı · ır zıya et verır ;'e 
1 dan başka bu sinemada oyun- Re~n kızları da çalgı takımlarıle * * * 

Marlene Dietrich 
1 cakların oynadıg-· ı iki kısımlık çagırılır. Orada Hansle Lore 

k l 1 ( Mavi melek) filminde ka-
b. f'lm d h 'k l'd b' , arşı asır ar. ır ı e arı u a e ır san at H • L ·ı d h 1 1 dm rolünü yapan Aınerikaya an . . ans ore ı e er a ev en-
eserıdır. mek ister. Babası mani olur. Fa gaje edilmiş olan Marlene Di-

OperB: kat neticede Lore de alelade bir etrich .ism~~deki .~man artisti 
çalgıcı kız değil, fakir düşmüş kısa bır mud~et. ıçın Almanya
bir aile kızı olduğu anlaşılıyor. ya avdet etmıştır. Operada bu hafta: 

Ren Kızları * * * 
İsminde bir film gösteriliyor. Greta Garbo Mavi melek 

" Btldlar mübareki ,, filminde~ IFilm hareketli ve caziptir. Mev-. Greta Garbo'nun gelecek fil-
::dıyor, faı:at görüyorlar ki; Ha gı: zuu şudur: mini (King Vidor) idare ede-
·old Loyd fıdeta aptal denecek Paris damları altında \ Darülfünun tahsillerini takip cektir. 

Mavi melek ismindeki sözlü 
Alman filmi N evyorkta gösteril 
meğe başlamıştır. 

'.<adar saf bir nebatat meraklısı Filmi Avrupada çok tutul-
dır. muş bir filmdir. Tamamen Fran l 

Polis d:ıiresine gelince her sızca olan ve Fransız artistleri 1 

'.tes parmak izini almak merakı tarafından çevrilmiş bulunan bu 
na tutuluyor. ve bin türlü garip film emsali filmler içinde erı 1 
tesadüf ve sergiizeştlerden son nükteli ve en cazip olanlardan-

1 ;a asıl mücrimi bulup polise ve- dır. Ufak ufak buluşlarla zen- , 
riyor. Fil'Tiin söz kısmı da iyi- 1 ginlenmiş olan bu filmin mev-

1 

dir. zuu şudur: 
Arf(e'fik: İki arkadaş var. Bir az aşa-

"• ğı tabakadan. Her ikisi de birbi 
, . <?ecen ha,fta ~çılmış ~!an Aı;- 1 rinin çok dostudur. Tesadüf et
.ıstıK' muvaıfakıyetle gosterdı- tikleri bir genç kızı ikisi de se-
'{i: viyorlar. Kız da bunları hemen 

Hal Tang hemen teşvik ediyor. Günün bi-
Filminden sonra gösterece- rinde iki arkadaştan birisi yan

lışlıkla hapse giriyor, beraet e-
dip çıktığı zaman arkadaşı ile 

11enç kız arasındaki muhabbetin 
lerilemiş olduğunu görüyor ve 1 

artık kendi aşkını susturuyor. 
Bu film Fransızca filmleri 

arasında nev'i cinsine münha-1 
sır kuvvetli bir eserdir. \ 

Gloryl!: 
1 

Glorya sineması bu hafta se
vimli Ramon Novarro'nun haki 
katen dilber bir filmi olan 

Elveda Madrit 
İsmindeki şeridi geçiriyor. 

Tamamen sözlü ve şarkılı olan 
bu film Ramon Novarro'nun bir 
kaç zamandır kabul ettiği şen 
filmler serisindendir. Ve güzel- , 
dir. İnsan sıkılmadan seyredi
yor. Ramon Novarro aldığı rol-: 

ı de iyidir ve seçtiği tiplerin hep-1 
1 
si muvaffak olmaktadır. Film 1\ 
Gloryacla şimdiye k"'ldar geçen. 

1 filmler içinde şüphesiz en sevi- ·ı' 
leceklenlen biridir. 

Madritli bir genci babası ya- ' 
ramazlığından dolayı (Santiya-1 
go) daki darülfünu~a ~ön?eri-

" Ren kızları ,. filminden 

" Bedavacıların şa!ıı .. /ilminrfpn •· l'. rı:ıwıt ~ nf f!Pfidl .. fıl 'ndetı 

; ,•, 

.. 

;~;·~ne~~-.hab~~~] 
S< bir istatistiğe nazaran 

Aln- ıada. 1719 sesli makine 
vard r. 

* * * 
Şarlo'nun filmi 

Şarlo·nun son yaptığı (Şeh
rin ışıkları) ismindeki filmi ya
kında piyasaya çıkacaktır. Bu 

; film şarkılı ve sesli olup pek az 
sözlüdür. Halkuı bu filme ne 
tarzda rağbet göstereceği me

, rak 0 diliyor. 

* .. * 
Kabil 

Kabil ismindeki Fransız fil
minin Pariste (Olimpiya) salo 
nunde harp dulları menfaatine 
yapılan ilk gösterilmesinde yilz 
dartbin yilzelli beş frank hasilat 
olmuştur. 

* * * 
Sesli kurbanları 

1 

Sesleri filme uymadığı anla 
şılan Kolleen Moor, Rod la 
Rocgne, V'ilma Banky, Ali< e 
White sinemayı terkedip tiyat
ro artistli~ine ba~layacaklardır. 

" Ren k•zları .. fi/mindın 

A vrupada 1 Garp cephesinde tebeddül 
yoktur 

Sinema salonlarının (Garp cephesinde tebeddül 
adedi yoktur) ismindeki meşhur ro-

1926 senesi Avrupada 22425 mandan çekilen bu isimdeki 
sinema salonu vardı. Amerika- film Pariste gösterilmektedir. • 
lıların yaptığı bir istatistiğe na- Bu filmi Almanlar soSyalnasyo 
zaran bu miktar 11445 adet arta nalistlerin nümayişleri üzerine 
rak Avrupa salonlarının yekunu ınenetmeğe mecbur olmuştu. 
33870 e baliğ oın:uştur. 192? da Bu film İstokholıÜde de büyük 
mevcut yer adedı 8902330_ ıken rağbet görmüştür. İstanbulda 
son yekun 14185506 mevkıe ba- b f'l . b k 1 .. r ğ 1 t u ı mm azı no ta arma sanso 

1 o muş ~r. . . _. .. rün iliştiği söyleniyor. Dünya-
1 

İşte Bu ıstatıstıgın mufreda- nm her tarafında rağbet gören 
tı: . . . bu film yalıuz Almanyamn 
Memleket ısını Salon Mevkı (Hitler) partisinin teşebbüsile 
Almanya 5267 1876601 menedilmiştir. Yakında bizde 
Rusya 5200 2200000 de gösterileceği ümit ediliyor. 
ingi'. 4226 2200000 
Fransa 5221 2100000 
İspanya 3000 1468750 
İtalya 2800 1800000 
Çekoslovakya 1845 4-00000 
İsveç 1182 200000, 
Belçika 930 300000 
Avusturya 869 384000 
Lehistan 631 203220 
Macaristan 524 180000 
Romanya 568 100000 
Yugoslavya 400 104000 
Danimarka 380 80000 
İsviçre 305 70000 
Finlandiya 265 59000 1 
Yunanistan Z30 115000 I 
Norveç 212 • 60000 \ 
Bulgaristan 131 32500 j 
Portekiz 130 70000 , 
Türkiye 104 3700011 
Le ton ya 83 21000 
Litvanya 45 9605 
Lüksenburg 16 6780 j 
Monako 7 4150 • Arnavutluk 3 1400 

* * 
ı Tanyak Zor 

/ Odeon artislerinden Tanyakl · 

1 
Zor'un Holivoddan avdeti söy-
ı .. nivnr_ " Parmıını şeref geçid·, J:im'nde1 
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BlN SÖZ 
BİR RESl-'1 

Oul Hazntlarfnl• E411'11• Hyalıat(erl latllıaatındaa: Ynlıanda, lıalk Oul Hz. ı;t lıekllyor. Gazi 
Hz. kllyltllerle lı:onntayor. Gul Hz. nln yolu DstDnc!e teı.r:;·eıııu. 

bilumum otomobil ve 
döşeme atelyesi 

ve 

IF'oırt boya m lUıt~lnl©l~~oso 
Resul Bey oğlu Ahmet ve İhsan 

Almanya ve Paris boya müesseselerinden diplomalı 

ziyaret etmeden evvel başka yere müracaat tt'1lcvini1. 

Taksim kışla11 geçidi No. 9 

KUVVET 
.......... URUBU 

Terkibinde &lUlllyetll mlk
darda iyot tanen va fo•
fat mevcut olup enslcel 
uzvlyeye sUr'ati temessU
lllı sayesinde, kansızlı§a, 
vereme istidadı olanlara 
ve bllhassa ~mrıızı asa
biye ve zatryetl umumı
yeye tes!ratı ,ıtalyasl 

vardır. 
(;rnç kızlarla, çocuklarda tesiraıı 

Dafiası pek ıeri olup rcnkılz, t. astılık'ı, 

aalf, sıraca veya kemık hastılıklanna 

müptell çocı•klır •~ zaman zarfında 

diş çıkarırlar. \Abuk yürürler. Tombul 
tombul olurlar. 

Sul itiy•ıla sabıvetlnl Yt ıenç· 
!İğini suiistimal eyleyenlere, ademi 
iktidarda pek müessirdir. Kanı tezyit 
ve ı.ısfiye, hozml t, shil, renge tazelik 
\ ' C veche tcravet bahşeder. Bez, evram, 
cedlr, çocukların yüz ve baılarınd•k 
çıl•nlar, ergenlik ve cğzemada pek 
mLies!irdir. 

Hasın kuvvet şurubu Avrupıda 

birinci lijti lhra7. eylediği gibi bütün 
lleml tabab.ııe takdir tevlit eyleıniş. 
ecnebi ve memleketimlzin etibbasının 

rapnrlorını kazınmıştır. Şişesi 00, bil
yOk 100 kuruştur. 

Ocposu: Huan ec%1 deposudur. 
l:cıacılıra ve toptancılara büyük tenzilAt 

Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem· 

japonyada sık •ılı hareket oluyor. Geçenlerde vulı:a bulan hare
ket pek çok tilfırlbat yapıııış. Bu resim barelı:etten yıtıılan yerler 

balıkında bir fikir vereblllr. Hareketten açılı.ta katanların 
vazlyetldc &llrlllmektedlr. • 

Zade 

Ali Mulliddiri 
Merkezi 

Bahçekapı İstanbul 

Ankara 
Beyoğlu 
Beyoğlu : 
PANGALTI: 
Çarşı 
!Kadıköy 
GALATA : 
Kahire 
isken deriye 

Şubeleri: 
Adliye Sarayı karfıamda 
latiklil caddesi 
T epebaşı caddesi 
Haliskir Gazi caddui 
Sandal bedesteni 
Yeni İskele caddesi 
Havyar hanı albnda 
Opera meydanı 
Şari' Remel 

P A N G A L T 1 şubesinde taze pasta, çay için 
nefiıı bisküi, emsalsiz çikolata, gayet leziz Halep 

yağı ile mamul baklava 

Muhterem halkımızın gösterdiği fevkalide rağbete 
ınukabelei şükran olmak üzere GALATA ıubeıni tevsi 
etmekte olduğumu ilan eylerim. 

........................... 
En iyi senebaşı hediyesi: -
200,000 Liralık büyük ikra
miyeyi kazandırabilecek 

Bir tayyare piyango biletidir 

•••••••••••••••e~eee~e~ee.eee~ 

l~iiJe velaletio~ını; 
' Adedi Nevi 

93 Koltuk 
121 Sandalye 
18 Biiy .ık masa 6 kalem 
3!5 Küçük ,, 
22 Dolap 

30 Tahta kanepe 
319 Porça 

Ba!Ada cine ve ncvile mıktarlan muharrer Altı kalem 3 1 C) parça 

yeril muhtelif mefruşat aleııi münakasa suretılc mübayaa edilecek
tir Mahalli te~lim Ankaradır: Talip olanlanların şartname ve krı ı

kileri görmek ve fazla izahac almak üzre lstanbul<la Adli ye leva
zım Mümeyyizli~inc ve Ankarada Adliye vekAlcti levazım müdiir
lül1;iin.: müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

m•••=••••••••n•••••••••••oc DARüTTALiM: 
Ye Hafız Bürhan Bey • 

Heyetler!, Veznecilerdeki salonda Cuma gecesi ve Cuma 

günleri müsamerelerine başlayacaktır. • •••• 

300,000 yar~a BeJaz kanevi~e 
Tütün inhisarı umumi müdirliğinden: 

Mtıbayusı mubrrer 800,000 yarda bey'7 kancviçeyc ıüccarın evvelce 
verdikleri flat haddi !Ayık görülmemlştlr. Pazarlıkla alınlcak olan mezkör 
lı:aneviçıye allkadar mlicssesaıın ıon flatlannı birldlrmek il7.ere 3l·k~mınu
enel·980 çarfamba gılnil ıaaı 10 da teminat mektuplarile berab r Calat"da 
mübayaat komisyonuna müracutlırı. 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

8 kalem taban demiri 
21235 kilo çinko levha 

Yukandski malzeme kapalı zarf ile ayn ayrı 19·1-931 de saat 
on dörtte ahnacaknr. Taliplerin şaruıame · ,,~ merkezde ~atın · 
alma komisyonuna latanbulda Askeri san'atlar mektebine her ı;ün 
ve münakasaya girmek için de o gün teminat ( teklifat ) ılc 

müracaatları. 

• • • 
Kapalı zarlla l!7 kAnunevvel 980 tar;hinde mıizayedesi icra kı· 

lınaca~ ilin olunan Zeytinburnu fabrikasında mevcut cunıfun 
şartnamesinde bazı tadilat yapılacağından müzayedesinin tehir edil· 
di~ i!An 9lunur. 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

250 ton döküm koku 
Yukarda yazılı döküm koku kapalı urf usulilc l 8· l ·931 tari· 

hinde saat 14 tı ihalesi yapılacaktır t&IJplerin ~artnamcyi almak 
için l!O kuruşluk pul llsalı: etmek suretile lstanbulda Tophaııcdc 
Askeri Sanatlar mektebine, Ankarada şatın alma komisyonuna 
mürac&&t eylemeleri ve vakti muayyenden evvel zarllarını komi· 
ıyona tevdi eylemel~rl. 

OSMANLI BANKASI 
80 EylOI 1930 tarihindeki mail vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLUBAT 

HlH• ıtnıtlerlnln tcıviycıl tılep edllmemif olın kısmı 
Kuadı n Bankalarda mevcut nukut 
Kıaa ndell nanılar n röporlar 
Talııll olunıcak 1tneder 
CUadında mncuı kıymetlu 
Borçlu lııaabı cariler 
Rehin mııkabilindı avanalar 
Kabul ıırlklle borslular 
G&yrl menlı:ul mallar v• •obllyı 
MOtdtrrllı: 

DtlYUNAT 
• 

Sermayı 
Nlzamnımd dıbW mucibince lfrız edilen lhdyat ıkçıll 
Mevkii tedıvüldı bulunan benlı:notlar 

!sterlin 
S,000,000 
2,241,315 

469,590 
3,985,102 
1.613,875 
9,486,312 
J,992,138 
1,621.816 

683,686 
148,832 

!17,242,670 

l.ıerlln 
10,000,000 
J,250,000 

412,459 

Sb. 

1 
6 

15 
3 

19 
7 
8 

ıcı 

19 

1 !l 

Sb. 

-
1 

GörtıldUgündı ödenecek Mneıler ve vadell stnetler 
Alecaklı h11ıbı cırllcr 

256,454 18 

Vadeli boııolar vo he11bı cariler 
Kabuller 
Miltofırrik 

11,000,827 
2,299,363 
1,621,816 

401,749 

27,242,670 

4 
8 
8 

18 

19 

P. 

1 1 

4 
4 

11 
10 
s 
8 
8 

P . 

10 

ıı 

s 
2 
s 
ı 

uma•t Midir Maavlal Kuyuda ıınıvafık olduğu tasdik olunur 
Muhasebe Şefi ve ikinci MıldUr 

A. H. Reıd E. Hodler 
Umumi Mlldllr 

De Sorbıer De Pougnadoresse 


